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 ..ديعلا ةالص دعب رطفلا ةاكز جارخإ مكح

 !هطبختو يدّمحملا تافرع ديلقت نايبو
 هلآ ىلعو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو + دمحلاو هللا مسب
 ،هاده عبَّتا نمو هباحصأو

 لاوش ةرغ( ءSالثلا موي يف يدمحملا نسح تافرع لاق دقف ،دعب امأ
 :1440 )رصم يف ناضمر 30( )ةيدوعسلا يف
 نمل رطفلا ةاكز جارخإل عستم كانهف لاوش نم لوألا سمش برغت مل"
 .ةالصلا لبق جرخي مل

 يبأ ثيدحل ،ديعلا ةالص دعب جرُخت اyأ ىلع ةعبرألا ءاهقفلا ةمئألاف
 .)رطفلا موي( ،!هللا لوسر دهع يف جرخن انك :ديعس

 وبأو نيريس نبا :ةالصلا دعب اهجارخإ نيعباتلا نم نينثا نع تبث دقو

 .")6/499( ةبيش يبأ نبا ."ةرسيم

 نم نينثالو ةعبرألا ءاهقفلل اًديلقت مكحلا اذه رّرق تافرعو :تلق
 :يه ةثالث هجوأ نم طبخت هيف همالكو ،نيعباتلا
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 دعب جرُخت اyأ ىلع ةعبرألا ءاهقفلا ةمئألاف" :هلوق :لوألا هجولا •
 جارخإ زاوج ىلع اوقفتا ةعبرألا ءاهقفلا نأ هرهاظ ،"ديعلا ةالص

 اذهو ،اًقلطم سمشلا بورغ ىلإ ديعلا ةالص دعب رطفلا ةقدص
 :مهبهاذم كيلإو ،مهضعب دنع ليصفت دوجول ؛ّنيب أطخ

 :دمحأ بهذم .1

 رطفلا ةقدص جارخإ نأ ىلع ُّصنت اyأ دجي بهذملا بتك عبتَتي نَم
 عنقتسملا داز حرش ىلع عبرملا ضورلا يف امك ،هوركم ديعلا ةالص دعب

 ةالصلا دعب ،ديعلا موي يق� :يأ )هيق� يف هركتو(" :)2/280(
 هيلع هرمأ ةفلاخمل ؛هنع اهريخأتب )امثآ( نوكيو ،)هموي دعب اهيضقيو(
 ."))مويلا اذه يف مهونغأ(( :هلوقب مالسلا

 ىلع عتمملا حرشلا" يف امك بهذملا نايب يف نيميثع نبا خيشلا لاقو

 نأ هركيو :يأ »هيق� يف هركتو« :هلوق" :)6/171( "عنقتسملا داز
 وهو ؛اهجارخإل ثلS تقو اذهو ديعلا موي يق� يف رطفلا ةاكز جرخت
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 تقو اذه نوكيف ،ديعلا موي سمش بورغ ىلإ ديعلا ةالص دعب نم
 نم دوصقملا ضعب توفي ةالصلا دعب اهجارخإ نأل كلذو ؛ةهارك
 ،ةالصلا دعب الإ ءانغلا مهل لصحي الف ،مويلا اذه يف ءارقفلا ءانغإ

 لبق اه¬إ مهيطعي نأ هيلع بجي هنإف مهينغيل مهيطعي نأ ديري يذلاو
 ."مويلا عيمج حرفلا مهلمشي نأ لجأل ؛ةالصلا

 "ماكحألا ةدمع حرش ماثللا فشك" يف ينيرافسلا ركذ دقو :تلق

 ،رطفلا ةقدص تيقوت ةلأسم يف دمحأ بهذم ةصالخ )3/466(
 ديعلا لبق وهو ،زاوج ُتقو ةرطفلا جارخإل :بهذملا لصاحو" :لاقف
 ةالص ىلإ جورخلا لبق نمو ،ناضمر رخآ سمش بورغب بجيو ،نيمويب

 ،ديعلا موي نع مرحيو ،ةالّصلا نع جارخإلا ريخ² هركيو ،ديعلا
 ."ملعأ ³َّاو ،ىضقتو
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 كلاسم يف يراسلا ءايض" يف يرصبلا ملاس نب هللادبع ةمالعلا لاقو

 هركي هنأ ةلبانحلا دنع روهشملاو" :)13/86( "يراخبلا باوبأ

 .زوجي ال :لاقف مزح نبا غل�و ،ةالصلا نع اهريخ`

 ،رذع الب ديعلا موي نع ةرطفلا جارخإ ريخ² مرحي :روهمجلا لاقو

 ."قحتسملا وأ هلام ةبيغك

 نب هللادبع نيدلا قفوم مامإلا لوق كلذ ىلع لكشي نكل :تلق

 -رطفلا ةقدص يأ– زوجتو" :)94ص( "عنقملا" يف يسدقملا ةمادق
 زاوجلا هنم مهفُيف ،"ءاضقلا هيلعو ِمثأ هنع اهرخأ نإف ،مويلا رئاس يف
 .ةهارك نود

 يوادرملا ناميلس نب يلع نسحلا �أ نيدلا ءالع هيقفلا ةمالعلا نكل

 ىلع فالخلا نم حجارلا ةفرعم يف فاصنإلا" يف اذه ّنيب يحلاصلا
 )يكرتلا ط/7/119( )ثارتلا ءايحإ ط/3/127( "دمحأ بهذم
ملا ُلْوَـق ُلِمَتَْحي" :لاق ثيح

ُ
 نِم َزاوَجلا .ِمْوَـيلا ِرئاس يف ُزوجيو :ِفِّنَص
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 َزاوَجلا هَتَدارإ ُلِمَتَْحيو .ىضاقلا هَراتْخا .ْنيَهْجَولا ُدَحأ وهو ،ٍةَهارَك ِريغ
 ،»يفاكلا« يف لاق .ُحيحَّصلا وهو ،ىناَّثلا ُهْجَولا وهو .ِةَهارَكلا عم
ملاو

َ
 ُلْوَقلا :»ِعورُفلا« يف لاق .ِرايِتْخالل اًكِرÉ َناكو :»هِحْرَش« يف ُدْج

ملا« يف همَّدقو .ُرَهْظأ ِةَهارَكل�
ُ
 و ،»ْنيَتَـياعِّرلا« و ،»ِحْرَّشلا« و ،»ِىنْغ

 ،»ِعورُفلا« يف امهقَلْطأو .مهِريغو ،»ٍنيِزَر ِنبا ِحْرَش« و ،»ْنيَيِواحلا«
 ."»ٍميَمت ِنبا« و

  :)2/280( عبرملا ضورلا ىلع هتيشاح يف يرقنعلا لاقو

 اهرخأ نإ :ميقلا نباو ،مالسإلا خيش لاقو )هيق� يف هركتو( :هلوق"
 ."ءاضق يهف ،ديعلا ةالص دعب

 :كلام بهذم .2

 ُتْيَأَر :َلاَق ٌكِلاَم ِينََربْخَأَو" :)1/385( "ةنودملا" يف مساقلا نبا لاق
 ِمْوَـي ْنِم ُرْجَفْلا علط اَذإ ِرْطِفْلا َةَقَدَص اوُجِرُْخي ْنَأ َنوُّبِحَتْسَي ِمْلِعْلا َلْهَأ
 .ىَّلَصُمْلا َىلإ اَوُدْغَـي ْنَأ لبق ْنِم رطفلا
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 ."اَهَدْعَـب ْوَأ ِةَالَّصلا َلْبَـق َيِّدَؤُـي ْنَأ َءاَش ْنإ ٌعِساَو كلذو :ٌكِلاَم لاق
 ةيهقفلا نيناوقلا" يف يبلكلا يَزُج نب دمحأ نب دمحم مساقلا وبأ لاقو
 دعب اهجارخإ بحتسيو" :)217ص( "ةيكلاملا بهذم صيخلت يف
 ىلإ مويب اهميدقت يفو ،هدعب زوجيو ،اًقافتا ىلصملا ىلإ ودغلا لبق رجفلا
 ."نالوق ةثالث
 بتك يف نكل ،ديعلا ةالص دعب اهجارخإ زاوج هرهاظ اذهو :تلق
 :ىرخأ لاوقأ ةيكلاملا
 "كلام مامإلا بهذم ىلإ كلاسملا برقأل كلاسلا ةغلب" يف ءاجو

 ُهَتْـقَو َّنَأ :ُلَّوَْألا" :رطفلا ةقدصل تقو رخآ يف لاوقأ ةثالث )1/500(
 ِبوُرُغ ْنِم ُهَتْـقَو َّنَأ :ِيناَّثلا ...ِلْوَقْلا اَذَه ىَلَع ُّدَتَْمي َالَو ِسْمَّشلا ِعوُلُطِب
 اØدَتُْمم ِديِعْلا ِةَلْـيَل ِبوُرُغ ْنِم :ُثِلاَّثلا .اَهِمْوَـي ِبوُرُغ َىلإ اØدَتُْمم ِديِعْلا ِةَلْـيَل
 ."اَهِمْوَـي ِلاَوَز َىلإ

 تاقيقحتلاو ةينسلا ةيشاحلا" يف يتفصلا ديعس نب فسوي هيقفلا لاقو
 :)395ص( "ةيوامشعلا ظافلأ لح يف ةيكزلا رهاوجلا ىلع ةيهبلا
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 دمتعملا :يشرخلا ةيشاح يف لاقو ...سمشلا عولطل اهريخ² هركيو"
 دعب جرخأ نإف ،رجفلا دعبو ىّلصملا ىلإ ودغلا لبق اهجارخإ بدن
 ."ىلوألا فالخف ،ةالصلا

 "ةيوامشعلا حرش يف ةيهلإلا حنملا" يف يكلاملا يشيفلا دمحم لاقو
 وأ ،نوشجاملا نبال وهو ،لاوزلا اهئادأ تقو رخآ لهو" :)375ص(
 ."اًمِئاَق ِرْطِفْلا ُمْوَـي َماَد اَم ِريِخْأَّتلِ� َُمثÛَْ َال :ٌدَنَس لوقل ؛بورغلا

 هيفو ،دنس لوق )3/158( "ةريخذلا" يف يفارقلا لقن دقو :تلق
 ."ةَرْدُقْلا َعَم َِمثَأ ُهْنَع اَهَرَّخَأ ْنِإَف" :ةد¬ز

 .)161ص( "ةيهقفلا لزاونلا نع ةيضرملا ةبوجألا" :رظناو

 ةيكلاملا نيب يهقفلا فالخلا" يف بتاكلا ملاس نسحملا دبع لاقو

 :)521ص( )هاروتكد ةلاسر يهو( "ةيض�إلاو

 ال اyأ ىلع امهقافتا دعب ،اهزاوج تقو دادتما يف نابهذملا فلتخاو"
 اهجارخإ بدني :ةيكلاملا لاقف ،نينس دعب ولو اهطعي مل نمع طقست
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 ردقي نمل تقولا اذه نع اهريخ² زوجي الو ،ةالصلا لبقو رجفلا دعب
 لب نينس ولو اهرخأ نإ هنع طقست الو ،اهرخأ ول مثأو ،ءادألا ىلع
 .اÝ بلاطي

 ولو اهدعب زوجيو ديعلا ةالص لبق اهجارخإ بدني :ةيض�إلا لاقو
 موي نم ليللا ىلإ اهجارخإ زوجي :ليقو -لاوش يأ– رهشلا تومل
 ،تاقدصلا نم ةقدص هدعب يهو ،ىحضألا ديع ىلإ :ليقو ،ديعلا

 ."هدعب ولو رطف ةقدص يه :ليقو

 دعب اهجارخإ زاوج مدعب ةيكلاملا ىلإ بوسنملا لوقلا اذه :تلق
 .هيلع رثعأ ملف ةيكلاملا بتك يف هتبلطت ؛ءادألا ىلع ةردقلا عم ةالصلا

 وه ،ةالصلا دعب اهجارخإ ريخ` زاوجب لوقلا نأ دهاشلا نكل

 .اًضيأ ةيضiإلا لوق

 :يعفاشلا بهذم .3
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 تقفتاو" :)56 /6( "يزاريشلل بَّذهملا حرش عومÞا" يف يوونلا لاق
 ديعلا موي اهجرخي نأ لضفألا نأ ىلع باحصألاو يعفاشلا صوصن
 ،هلك ديعلا موي يف اهجارخإ زوجي هنأو ،ديعلا ةالص ىلإ جورخلا لبق

 هؤاضق همزلو ىصع هرَّخأ ول هنأو ،ديعلا موي نع اهريخ² زوجي ال هنأو
 نع اهرخأ اذإ ةاكزلا يف اولوقي ملو ،ءاضق ديعلا موي دعب اهجارخإ اومسو
 نوكت اyأ هرهاظو ،اهجارخإ همزليو مثÛ اولاق لب ،ءاضق اyأ نكمتلا

 نوكي تقولا جراخ اهلعفف دودحم تقوب ةتقؤم ةرطفلا نأ قرفلاو ،ءادأ
 ةدابعلا لعف وهو حالطصالا يف ءاضقلا ىنعم اذهو ،ةالصلا ءاضق
 هللاو ..دودحم نمزب تقؤت ال اyإف ةاكزلا فالخب .دودحملا اهتقو دعب
 ."ملعأ

 يعفاشلا ينارمعلا ملاس ريخلا يبأ نب ىيحي نيسحلا وبأ ةمالعلا لاقو
 :)368-367 /3( "يعفاشلا مامإلا بهذم يف نايبلا" يف ينميلا
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 :رمع نبا ىور امل ؛ةالصلا لبق ديعلا موي اهجرخي نأ :بحتسملاو"
 لبق جرخت نأ رطفلا ةاكزب رمأ - َمَّلَسَو ِهْيَلَعُ ³َّا ىَّلَص - يبنلا نأ«
 .»ةالصلا ىلإ سانلا جورخ
 ،مثÛ مل ..رطفلا موي جورخ لبقو ديعلا موي ةالصلا دعب اهجرخأ نإف
 ..كلذ دعب اهجرخأ اذإو ،كلذب مثأ ..رطفلا موي نع اهرخأ نإو
 .هأزجأ
 نع اهريخ² يف ناصخري åاك امyأ :يعخنلاو ،نيريس نبا نع يكُحو
 ."رطفلا موي

 :)635 /10( "حيحصلا عماجلا حرشل حيضوتلا" يف نقلملا نبا لاقو
 دنع لضفألل كرÉ بيطلا يبأ دنع هوركم ةالصلا نع اهريخ²و"
 نبا هاكح ءاملعلا ضعب دنع ئزجم ريغ ،انباحصأ نم يجيندنبلا
 ."هموي نع هريخ² مرحيو ،نيتلا
 زاوج مدع )7/600( دواد يبأ ننس ىلع هحرش يف نالسر نبا لقنو
– صن نع يوغبلا هاكح" :لاقو ،ديعلا ةالص دعب ام ىلإ اهريخ²
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 بوجوب ةعفرلا نبا لاق" :لاق مث ،"ةيعفاشلا -ضعب :ةخسن يفو
 ."اهلعف لبق بوجولا ىلع رمألا ةلالدل دعتي مل ةالصلا لبق جارخإلا

 :ةفينح يبأ بهذم .4

 ،ىَّلَصُمْلا َىلِإ ِجوُرُْخلا َلْبَـق ِرْطِفْلا َمْوَـي اَهُجاَرْخِإ ُّبَحَتْسُي هنأ بهذملا
 قئاقحلا نييبت" يف امك ،برغملا ىلإ مويلا ةيقب يف اهجارخإ زوجي نكل

 "راتخملا ليلعتل رايتخالا"و ،يعليزلل )1/311( "قئاقدلا زنك حرش
 حتف"و ،)2/299( "ةيادهلا حرش ةيانعلا"و ،يلصوملل )1/125(
 .)2/72( يراقلا يلع ّالمل "ةياقنلا باتك حرش يف ةيانعلا ب�

 لوق نأ انل نيبتي ،ةعبرألا ءاهقفلا بهاذمل ضرعلا اذه دعبو :تلق

 ريغ "ديعلا ةالص دعب جرُخت اyأ ىلع ةعبرألا ءاهقفلا ةمئألاف" تافرع
 ثيح ؛انب َّرم امك ،مهبهاذم يف ًاليصفت كانه نأل ؛هنم ةفزاجمو ،قيقد

 وهو ،ديعلا ةالص دعب جارخإلا ةهارك دمحأ بهذم يف روهشملا نإ
 ةيكلاملا بهذم يف هجو كانهو ،ةيكلاملاو ةيعفاشلا ضعب دنع لوق
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éزاوج مدع ةيعفاشلا ضعب نع يوغبلا ىكحو ،ىلوألا فالخ هن 
 .ةالصلا دعب ريخأتلا

 ةالصلا دعب رطفلا ةقدص جارخإ زاوجب لوقلا نإ :لاقي نأ حيحصلاف

 مهضعب قالطإ عم ،روهمجلا لوق وه ديعلا موي سمش بورغ ىلإ
 .ىلوألا فالخ هنأ وأ ،اذه ةهارك

 ،اًقلطم ةعبرألا ةمئألا لوق وه زاوجل� لوقلا نأ ًالدج انملس ول نكل

 !؟ةلدألا نع ةدرجم مهلاوقأ عبتن نحن لهف

 ةبترم يف ةعبرألا ءاهقفلا لاوقأ لعج هنأ تافرع مالك ىوحفف
 نم نينثا عينصب مهلاوقأ دّضع مث ،اÝ لدتسي ةلدأ اyأك جاجتحالا
 .نيعباتلا

 نم ددع مهلوق فالخب لاق دقو ،مهلوق فالخ ىلع تّلد ةلدألا نكل
 :نيقحاللاو نيقباسلا ةمئألا
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 /16( "ىواتفلا عومجم" يف -هللا همحر– ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق
 ِةَالَص َلْبَـق ِرْطِفْلا َةَقَدَص اْوَّدَأ اَذإ ِفَلَّسلا ْنِم ٌةَفِئاَط َناَكَو" :)200

 ٍبيِبَح ِيبَأ َنْب َديِزَي ُهُّنُظَأ ِفَلَّسلا ُضْعَـب َناَكَو ،ِةَيْآلا ِهِذÝَِ َنوُلَّوَأَتَـي ِديِعْلا
 َةَالَّصلاُ ³َّا َمَّدَق اَّمَلَو .َىنْعَمْلا اَذَِهل ٍةَالَص ِّلُك َماَمَأ َقَّدَصَتَـي ْنَأ ُّبِحَتْسَي
 ِةَالَّصلا ىَلَع يِّكَزَّـتلا َمَّدَقَو }ْرَْحناَو َكِّبَرِل ِّلَصَف{ :ِهِلْوَـق ِيف ِرْحَّنلا ىَلَع
 ُةَّنُّسلا ْتَناَك }ىَّلَصَف ِهِّبَر َمْسا َرَكَذَو{ }ىَّكَزَـت ْنَم َحَلْـفَأ ْدَق{ :ِهِلْوَـق ِيف
 ِيف ِةَالَّصلا َدْعَـب َحْبَّذلا َّنَأَو ،ِرْطِفْلا ِديِع ِيف ِةَالَّصلا َلْبَـق َةَقَدَّصلا َّنَأ
 ."ِرْحَّنلا ِديِع
 "دابعلا ريخ يده يف داعملا داز" يف -هللا همحر– ةيزوجلا ميق نبا لاقو

 ِةَقَدَّصلا ِهِذَه ُجاَرْخِإ َمَّلَسَو ِهْيَلَعُ ³َّا ىَّلَص ِهِيْدَه ْنِم َناَك" :)25 /2(
 :َلاَق ُهَّنَأ ،-سابع نبا نع يأ– ُهْنَع "ِنَنُّسلا" ِيفَو ،ِديِعْلا ِةَالَص َلْبَـق
 َيِهَف ِةَالَّصلا َدْعَـب اَهاَّدَأ ْنَمَو ،ٌةَلوُبْقَم ٌةاَكَز َيِهَف ِةَالَّصلا َلْبَـق اَهاَّدَأ ْنَم(

 َرَمَأ( :َلاَق ،َرَمُع ِنْبا ِنَع "ِْنيَحيِحَّصلا" ِيفَو ،)ِتاَقَدَّصلا َنِم ٌةَقَدَص
 ِجوُرُخ َلْبَـق ىَّدَؤُـت ْنَأ ِرْطِفْلا ِةاَكَزِب َمَّلَسَو ِهْيَلَعُ ³َّا ىَّلَص ³َِّا ُلوُسَر

 اَهُريِخَْ` ُزوَُجي َال ُهَّنَأ ِْنيَثيِدَْحلا ِنْيَذَه ىَضَتْقُمَو ،)ِةَالَّصلا َىلِإ ِساَّنلا
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 َوُه اَذَهَو ،ِةَالَّصلا َنِم ِغاَرَفْلiِ ُتوُفَـت َاَّ|َأَو ،ِديِعْلا ِةَالَص ْنَع
 َعاَْمجِإ َالَو ،َخِسَ� َالَو ِْنيَثيِدَْحلا ِنْيَذَِهل َضِراَعُم َال ُهَّنِإَف ،ُباَوَّصلا

 ."ُهُرُصْنَـيَو َكِلَذ يِّوَقُـي اَنُخْيَش َناَكَو ،اَمِِ� َلْوَقْلا ُعَفْدَي

 ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ³َِّا ُلوُسَر َضَرَـف« :َلاَق ،ٍساَّبَع ِنْبا ثيدحو :تلق
 ،ِنيِكاَسَمْلِل ًةَمْعُطَو ،ِثَفَّرلاَو ِوْغَّللا َنِم ِمِئاَّصلِل ًةَرْهُط ِرْطِفْلا َةاَكَز َمَّلَسَو
 ،ِةَالَّصلا َدْعَـب اَهاَّدَأ ْنَمَو ،ٌةَلوُبْقَم ٌةاَكَز َيِهَف ،ِةَالَّصلا َلْبَـق اَهاَّدَأ ْنَم
 هجام نباو ،)1609( دواد وبأ هجرخأ ،»ِتاَقَدَّصلا َنِم ٌةَقَدَص َيِهَف
 ،ُِّينَالْوَْخلا َديِزَي وُبَأ اَنَـثَّدَح :َلاَق ٍدَّمَُحم نْب ناَوْرَم قيرط نم )1827(
  .هب ٍساَّبَع ِنْبا ِنَع ،َةَمِرْكِع ْنَع ،ِِّيفَدَّصلا ِنَْمحَّرلاِدْبَع ِنْبا ِراَّيَس ْنَع
 دانسإ اذهو" :)5/318( دواد يبأ حيحص يف ينابلألا ةمالعلا لاقو
 ناورم لوق هيفف ،ينالْوَخلا ديزي يبأ ريغ ؛تاقث مهلك هلاجر ،نسح
 دق مهنكلو ،"قدص خيش" :-ّيِرَطاَّطلا دمحم نبا وهو -طقف
 ،مكاحلا :اذه هثيدح حَّحصو ،"قودص" :هيف ظفاحلا لاقف ،هودمتعا
 ."..عمج هرقأو
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 طرش ىلع حيحص" :مكاحلا لاقو" :)3/332( ءاورإلا يف لاقو
 يف ظفاحلاو ،"بيغرتلا" يف يرذنملا هرقأو ,يبهذلا هقفاوو ،"ىراخبلا
 يراخبلا مهل جرخي مل ةمركع نود نم نأل ؛رظن كلذ ىفو ,"مارملا غولب"
 هنَّسح دقو ,نسح دنسلاف ,ةقثف ناورم ىوس نوقودص مهو ,اًئيش
 "ينغملا" يف ةمادق نبا هلبق نمو )6/126( "عومÞا" يف يوونلا
)3/56(. 
 دق )228 ـ 227( "ماملإلا" يف ديعلا قيقد نبا ةمالعلا تيأر مث
 ـها ."ثيدحلا ةيوقت ىلإ راشأ هنكلو ,هب هتبقعت ام لثمب مكاحلا بقعت
 .ثيدحلا توبث نايب يف ّذفلا مامإلا اذه نم قيقد قيقحت اذهو :تلق

 راطوألا لين" يف -هللا همحر– يناكوشلا يلع نب دمحم ةمالعلا لاقو
 :)218-217 /8( "رابخألا ىقتنم رارسأ نم
 اَهْجِرُْخي َْمل ْنَمَك َناَك ِديِعْلا ِةَالَص َدْعَـب َةَرْطِفْلا َجَرْخَأ ْنَم َّنَأ ُرِهاَّظلاَو"
 ."ِةَبِجاَوْلا ِةَقَدَّصلا ِهِذَه ِكْرَـت ِيف اَمِهِكاَِرتْشا ِراَبِتْعِ�
 يرابلا نوع" يف ناخ نسح قيدص دمحم ةمالعلا :هرقأو هلوق لقنو
 اذهف :يناكوشلا ظفاحلا لاق" :لاقف ،)4/252( "يراخبلا ةلدأ لحب
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 نم ةقدص لب ،رطف ةاكز ةالصلا دعب اهجارخإ نوكي ال هنأ ىلع لدي
 ."ةالصلا دعب ئزجت الف ،رطفلا ةاكز يف مالكلاو ،عوطتلا تاقدص
 ىلع لدي اذهو" :)553 /1( "ةيدنلا ةضورلا" يف -هللا همحر– لاقو

 يتلا تاقدصلا رئاسك ةقدص ذئنيح اyأل ؛ةالصلا دعب ئزجت ال اyأ
 :)ةداعسلا رفِس( يفو ..."رطفلا ةاكزب تسيلو ،ناسنإلا اÝ قدصتي
 ."ئزجت ال ةالصلا دعب اyأ ثيداحألا هذه رهاظو

 حيضوت" يف ماسبلا حلاص نب نمحرلادبع نب هللادبع خيشلا لاقو
 :)424 /3( "مارملا غولب نم ماكحألا

 ءاهقف لوق اذهو ،اúالص لبق ديعلا موي رجف اهجارخإ لضفألا"
 ،روهمجلا دنع هرك ،هموي يف ةالصلا دعب اهجرخأ نإف ،ةعبرألا بهاذملا
 .هدعب مرحو ةلبانحلاو ةيعفاشلا مهنمو
 هلوقل ؛اهئازجا مدعو ةالصلا نع اهريخ² ميرحت ىلإ مزح نبا بهذو
 نم ةقدص يهف ،ةالصلا دعب اهادأ نم" :-ملسو هيلع هللا ىلص-

 ."ملعأ هللاو ،ءاملعلا لوق نم حيحصلا وه اذهو ؛"تاقدصلا
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 "ةعونتم تالاقمو ىواتف عومجم" يف امك ز� نب زيزعلادبع مامإلا لاقو
)14/ 218(: 
 ءيش الف كلذ يسن نمو ،بجاو ةالصلا لبق رطفلا ةاكز جارخإ"
 ىتم اهجرخي نأ هيلعف ،ةضيرف اyأل ؛كلذ دعب اهجارخإ ىوس هيلع
 يف ديعلا ةالص دعب ام ىلإ اهريخ² دمعتي نأ دحأل زوجي الو ،اهركذ
 نيملسملا رمأ ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نأل ؛ءاملعلا يلوق حصأ
 ."ديعلا ةالص لبق اهودؤي نأ
 :)262 /5( "ءاتفإلاو ةيملعلا ثوحبلل ةمئادلا ةنجللا ىواتف" يفو
 بورغ نم أدبي امنإو ،ديعلا ةالص دعب نم رطفلا ةاكز تقو أدبي ال"

 يهتنيو ،لاوش رهش نم ةليل لوأ وهو ،ناضمر نم موي رخآ سمش
 لبق اهجارخÿ رمأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأل ؛ديعلا ةالصب
 هريخ` نم بوتي نأ هيلعو ،مثأ دقف اهتقو نع اهرخأ نمف ،ةالصلا
 ."ءارقفلل اهجرخي نأو
-96 /7( "بردلا ىلع رون ىواتف" يف امك نيميثع نبا ةمالعلا لاقو

97(: 
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 امأ ؛زاوج تقوو ةليضف تقو :نيتقو اهل نإف اهجارخإ تقو امأو"
 تقو امأو ،ةالصلا لبق ديعلا موي حابص ىدؤت نأف :ةليضفلا تقو
 هنإف ةالصلا دعب اهجارخإ امأ ،نيمويب ديعلا لبق ىدؤت نأف زاوجلا

 لبق ىَّدَؤُـت نأ رمأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأل ؛ئزجي الو مرحم
 ىلع تلعُف دقف ةالصلا دعب تجرخُأ اذإف ةالصلا ىلإ سانلا جورخ
 نم( ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاق دقو هلوسر الو هب هللا رمÛ مل هجو
 .")در وهف åرمأ هيلع سيل ًالمع لمع
 :)6/171( "عنقتسملا داز ىلع عتمملا حرشلا" يف -هللا همحر– لاقو
-ديعلا ةالص دعب يأ– مرحم تقولا اذه يف اهجارخإ نأ :حيحصلاو"
 امهنع هللا يضر رمع نبا ثيدح كلذ ىلع ليلدلاو ،ئزجت ال اyأو ،
 سانلا جورخ لبق يدؤت نأ رمأ« :مّلسو هيلع هللا ىّلص يبنلا نأ
 ًالمع لمع دقف ةالصلا نم سانلا جرخي ىتح اهرخأ اذإف »ةالصلل
 :مّلسو هيلع هللا ىّلص هلوقل ،دودرم وهف هلوسرو هللا رمأ هيلع سيل
 .»در وهف åرمأ هيلع سيل ًالمع لمع نم«
 ثيح اذه يف حيرص -امهنع هللا يضر- سابع نبا ثيدح نإ لب
 ةاكز يهف ةالصلا لبق اهاّدأ نم« :مّلسو هيلع هللا ىّلص يبنلا هيف لاق
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 اذهو ،»تاقدصلا نم ةقدص يهف ةالصلا دعب اهادأ نمو ،ةلوبقم
 ."ئزجت ال اyأ يف ٌّصن
 ثيداحألا هقفب ماملإلا ليهست باتك" يف نازوفلا حلاص خيشلا لاقو

 نأف ،ديعلا ةالص نع اهريخ² زوجي الو" :)146 /3( "مارملا غولب نم
 ،رطفلا ةقدص رجأ هل نوكي الو ،ًءاضق اهجارخإ هيلع بجو اهرخأ
 ."ةقلطملا ةقدصلا رجأ هل نوكي امنإو

 /6( "ةرصاعملاو ةميدقلا هقفلا لئاسمل عماجلا هقفلا ليهست" يفو
 ؛ديعلا ةالص نع رطفلا ةقدص جارخإ ريخ² مرحي" :)584-585

 نع مهونغأ( :ثيدح امأ ،نيقباسلا سابع نباو رمع نبا ثيدحل
 اهجارخإ زاوج ىلع روهمجلا هب لدتسا يذلاو ،)مويلا اذه يف لاؤسلا

 ققحتي ءانغإلا اذه مث ،فيعض ثيدح وهف ديعلا موي نم تقو يأ يف
 كلذ هموي هب ينغتسيف ،ديعلا ةالص لبق رطفلا ةاكز ىطعأ اذإ اًبلاغ
 ."هلك
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 ءاهقفلل هبسن ام ىلع هجاجتحا :تافرع طبخت نم يناثلا هجولاو •

 موي( ،!هللا لوسر دهع يف جرخن انك :ديعس يبأ ثيدحب ةعبرألا
 حتف" يف رجح نبا ظفاحلا لاق دقف ،هيف ةجح ال اذهو ،)رطفلا
 َداَرُمْلا َّنَأ ىَلَع َرَمُع نبا ثيِدَح ّلدَو" :)439 /3( "يرابلا

 ِةَالَص َىلِإ ِحْبُّصلا ِةَالَص َْنيَب اَم َوُهَو ُهَلَّوَأ ْيَأ ِرْطِفْلا َمْوَـي ِهِلْوَقِب
 ِباَبْحِتْسِالا ىَلَع ِديِعْلا ِةَالَص ِلْبَقِب َديِيْقَّـتلا ُّيِعِفاَّشلا َلََمحَو ،ِديِعْلا
 ."ِراَهَّـنلا ِعيَِمج ىَلَع ِمْوَـيْلا ِقْدِصِل

 مهئاطعÿ نوكي مهؤانغإو" :)4/54( مالسلا لبس يف يناعنصلا لاقو
 ."مويلا لوأ هتقدص

 يبأ نبا هجرخأ امب هجاجتحا :تافرع طبخت نم ثلاثلا هجولاو •
 وبأو نيريس نبا امهو– نيعباتلا نم نينثا نع هفّنصم يف ةبيش
 عم ،ةالصلا دعب رطفلا ةقدص نايطعي åاك امyأ يف -ةرسيم
 :ب� وهو– ةبيش يبأ نبا فنصم نم هسفن عضوملا يف هضارعإ
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 ةباحصلا نع ىرخأ رSآ نع -ِةَالَّصلا َلْبَـق ُجُرَْخت ِرْطِفْلا ُةاَكَز
 :اهنم ّحص ام كيلإو ،اذه فالخب نيعباتلاو

 اَنَـثَّدَح :)ةثيدحلا قورافلا ط/4/250( هفّنصم يف ةبيش يبأ نبا لاق
 اَهُجِرُْخي« َناَك ُهَّنَأ ،َرَمُع ِنْبا ِنَع ،ٍعِفåَ ْنَع ،ىَلْـيَل ِيبَأ ِنْبا ِنَع ،ٌعيِكَو
 .»ِةَالَّصلا َلْبَـق
 ،َرَمُع ِنْبا ِنَع ،ٍعِفåَ ْنَع ،َرَمُع ِنْب ³َِّاديَبُع ْنَع ،ٍْريَُمن ُنْبا اَنَـثَّدَح :لاقو
 .ُهَلْـثِم ،َرَمُع ِنْبا ِنَع ،ٍعِفåَ ْنَع ،ِجاَّجَْحلا ِنَعَو
 ئيس فيعض وهو ،نمحرلادبع نب دمحم مه ىليل يبأ نبا :تلق
 صفح نبا وهو ،يلاتلا دانسإلا يف َرَمُع ِنْب ³َِّاديَبُع هعبÉ نكل ،ظفحلا
 ،ةعامجلا ةاور نم ةقث ،رّغصملا وهو ،باطخلا نب رمع نب مصاع نب

  .فيعض وهف ،-َّربكملا– رمع نب هللادبع :هيخأ فالخب
– رمع نب هللادبع :فّنصملل ةعوبطملا خسنلا ضعب يف عقو دقو
 ةثيدحلا قورافلا راد ةعوبطم يف باوصلا ىلع هتابثإ ءاجو ،-َّربكملا
 .ةعبطلا هذه دئاوف نم اذهو ،ةيرصملا
 .رمع نبا نع حيحص دانسإ اذهف هيلعو
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 نب[ ³َِّاِدْبَع ْنَع ،ٍنْوَع ِنْبا ِنَع ،َةَماَسُأ وُبَأ اَنَـثَّدَح :ةبيش يبأ نبا لاقو
 َلْبَـق ِرْطِفْلا َةَقَدَص يِطْعُـي« َناَك ُهَّنَأ ،ِهيِبَأ ْنَع ،راَسي نب ]ملسم
 .»ِةَالَّصلا
 حرجلا يف متاح يبأ نبا هل مجرت ،راَسي نب ملسم نب ³َِّاِدْبَع :تلق
 ملو ،)3/1/191( ريبكلا خيراتلا يف يراخبلاو ،)5/165( ليدعتلاو
 :نيعضوم يف تاقثلا يف نابح نبا هركذو ،ًاليدعت الو اًحرج هيف اركذي
 تاقثلا" يف اَغبولْطُق نب مساق هركذو ،)14-7/13(و ،)5/60(
 ،هيبأ نع ىور هنأ اوركذو ،)6/136( "ةَّتسلا بتكلا يف عقي مل نمم
 :ةداتق هيف لاق ،نيعباتلا ةمئأ نم ةقث مامإ هوبأو ،هثيدح نّسحي هلثمف
 دانسإ اذهف هيلعو ،"ةَرصَبلا ءاهَقُـف نِم ٍةسَمخ ُسماَخ ٍراَسَي ُنب ُمِلْسُم"
 يف ةنسلا ىلع اًصيرح ناك هنأ ىلع لدي اذه ملسم عينصو ،نسح
 لقنيو هب ىسأتي نأ تافرع ىلع يغبني ناكف ،رطفلا ةقدص جارخإ

 .هعينص
 :َلاَق ،َةَمِرْكِع ْنَع ،وٍرْمَع ْنَع ،َةَنْـيَـيُع ُنْبا اَنَـثَّدَح :ةبيش يبأ نبا لاقو
 .حيحص دانسإ اذهو ،»َكِتَالَص َلْبَـق َكَتاَكَز ْمِّدَق«
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 لاز امف ،ةلأسملا هذه يف ءاملعلا فالتخا يف لاكشإلا سيلو :تلق
 ضرعأ اذامل :نآلا لاؤسلا نكل ،ةيهقفلا لئاسملا يف نوفلتخي ءاملعلا
 ،هل ةدّيؤملا فلسلا نع ةدراولا رSآلاو ،سابع نبا ثيدح نع تافرع
 اورصتنا نيذلا رصعلا ةمئأ نم نيقحاللاو ،نيقباسلا ةمئألا مالك عم
 ضعب نع ءاج امل ديلقتلا هسفنل يضرو ،ةنّيبلا ةلدأل� حجارلا لوقلل
 !؟ةعبرألا ةمئألا
 لوق هدامتعا يف يبرأملا يرصملا نسحلا يبأ عينصب ينرّكذي اذه هعينصو
 ماكحé نينيعلا ريونت" يف امك ،ناتبطخ ديعلا ةبطخ نé روهمجلا
 نأ ىلع ءاملعلاو" :لاق ثيح ،)241ص( "نيديعلاو يحاضألا
 ،ةدحاو ةبطخ ةحيحصلا ثيداحألا رهاظ نأ عم ،نيتبطخ ديعلل
 ."انمهف ىلع مّدقم ملعلا لهأ مهفو
 هّدر عم ةلأسملا هذه يف روهمجلل دلقم نسحلا �أ نأ يف حضاو اذهو
 اذه فّلغ هنكل ،ديلقتلا اذه ببسب ةحيحصلا ثيداحألا رهاظل
 ُسَفَـن هسفن وه تافرع ُسَفَـنف ،فلسلا مهف ميدقت ىوعدب ديلقتلا
 !نسحلا يبأ
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 ةمئاقلا ةنتفلا يف هباحصأو تافرع نم هارت يذلا وه سَفَّـنلا اذهو
 ديلقتلا أدبم مهخيسرتو ءالؤه ركم ببسب نييفلسلا تقّرف يتلا
 رباكألا مارتحا نم م� سيلو ،"رباكألا عابتا" راعش تحت مومذملا
 جهنم نأل ؛نويعلا يف دامَّرلا ّرذ الإ ءيش نم مهجهنم عابتاو
 ذبن ىلع ماق مهدعب ءاج نمو حلاصلا فلسلا ةمئأ نم رباكألا
 !تاموصخلا يف ىوهلا نم درجتلا ىلعو ،ةيبصعلاو ديلقتلا

 .مّلسو هباحصأو هلآ ىلعو دمحم ىلع هللا ىّلصو
 بتكو

 نامثع نب دمحم نب دلاخ ىلعألادبع وبأ
 1440 لاوش 5 دحألا ةليل

 رصم - ةرهاقلا
 

 


