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ٌُمقد َِّمةٌ 
احلمددُدٌاٌاذيدد مٌنٌمددا َوٌَدداٌاَلَمددطيٌالنٌُم   ددَ ٌَدداٌ
دلامٌذلمتقدٌَ َت،دطيٌالقَدق  ْ لدُ ٌُمت  ٌف ََ لِّ َسَلطيٌطاعُتُهٌذل دامِّ
ٌالَكتطيٌالسهيَ ٌهلمٌ انِّ ذِّيائِّهٌِّذإلِّْي  فع َلىٌ َ،طيٌَمييأٌقللَبٌفال 
ٌُكدد يٌَ مَحددطيٌف دددُمٌعلددىٌمدداٌَمَ َ  َدداٌمدد ٌ ٌطاعتدده يفٌجا ددطِّ

دد دددُمٌنٌَدد  َ ٌْل  دٌاَلال  لهٌاَلاَلَمددطيٌالفَددَهُدٌفنٌنٌ ِّذددهٌ نٌي
ع ددُمٌاَلَلُسدلذهٌُ دَهُدٌفنٌامدداٌد  َ ََلَدطيٌالف دزَاَبٌاَل َذُهٌمَزَمٌاألال 
َ فامٌالا َتَخَطيٌصليىٌدٌَعَلي هٌِّالعلىٌَصاالِّ هٌفيبٌ اذي مٌاص 
ٌ ٌالاذ لقَدددطيٌالعلدددىٌُعَمدددَ ٌاذيددد مٌْددد ي ٌيفٌاذَفَلدددائِّ ِّ بتدد ٌاذ فدددائِّاِّ

ٌاذ دددُللَ  ٌِّاذتيقددد  ِّ الَمدددَ بيٌالَعلَدددىٌُع  مدددانٌ مٌاذ دل شدددي اُنٌم دددهٌُ
َ،طيٌاَلَعلىٌَعلد   ٌصده مٌالابد ٌعمدهٌيفٌاذ ي،دطيٌ اذ ديق ِّ ٌاحل 
دد  ٌ لَددىٌَْخ  َتَ،ددلاٌيفٌاذددد ِّ   ٌِّفع  العلددىٌبقِّييددةٌِّفصدد ابهٌاذدد  َ ٌاك 
ٌمدداٌفَدد  ٌاذدد  مٌ َ،ددان  تَ،ددطيٌالعلددىٌاذتيددابِّ ٌَهلددمٌ ال  الُمت 

ٌليماد.ٌاَل بيٌالسليمٌق،
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َلةٌِّ َتاُمٌذَيد  اَلَفال  هٌُ لٌِِّّق  ٌٌََاذَقد  ٌِّاب  ٌََِّبز ٌاَلاب  ٌُِّع َدي مِّ  َ ٌذلشيي َخ
لٌِّ  )1(ْلُ ٌاذ ش ٌِّاأَلاَلاخِّ ٌِّالذيلةٌِّاذَقد 

مدد مٌاذ شددد ٌاألالاخددد ٌمدد ٌلملدددانٌمددد ٌفْلددد ٌٌٌ
ٌكانٌاذ يبٌصلىٌدٌعليهٌالسلمٌخيمحهاٌ َه ٌلملانٌالهل ا

ذليلددةٌاذقدددلٌالكددانٌ ْيهدداٌذيلددةٌاذقدددلٌاذدد ٌَبنعتتدداطٌطل دداٌد
قالٌدٌع هاٌ)ذيلةٌاذقدلٌخريٌم ٌفذفٌَده  ٌالكدانٌاذ ديبٌ
صددلىٌدٌعليددهٌالسددلمٌخيددلٌمدد مٌاذليددالٌبقيددامٌاذليدد ٌكلددهٌ
ْي  غددد ٌذإل ،دددانٌيفٌمددد مٌاذليدددالٌاذ شددد ٌفنٌ ددد  ٌعلدددىٌ
ٌكدانٌ قيامٌاذلي ٌال  ي ٌْيهاٌاذقد اة ٌالاذ كدلوٌالاذ،د لإٌال  ا

ألنٌاذ يبٌصدلىٌدٌعليدهٌٌموٌاإلمامٌْليالزمهٌالىتٌ  مح ط
السلمٌقالٌم ٌقدامٌمدوٌاإلمدامٌالدىتٌ  محد طٌكتدطٌذدهٌقيدامٌ

                              
 ذل المةٌاب ٌع يمَ 1)

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


www.alukah.net  5 

ذيلةٌاليفٌآخ ٌم مٌاألايمٌب ٌع دٌا تهائهاٌ تلنٌقت ريٌدٌ
لُددلاٌ مِّ عددزٌالجدد ٌال تددلنٌإْددوٌزكددا ٌاذف دد ٌذقلذددهٌق ددا ٌ)ذُِّتت 

ددد ٌاَلَذَ ليُتدددم ٌَقش  َعلَدددىٌَمددداٌَمدددَداُكم  الاٌاليٌَ َ ٌاَلذُِّتَتددد  ِّ ُتُ الَن ٌاذ  ِّددددي
الذقللٌاذ يبٌصلىٌدٌعليهٌالسلمٌيفٌزكا ٌاذف  ٌمد ٌفإامداٌ
ق د ٌاذمحددال ٌْهدد ٌزكدا ٌمق لذددةٌالفمدد ٌصدلىٌدٌعليددهٌالسددلمٌ

ٌ.فنٌقؤإىٌزكا ٌاذف  ٌق  ٌاذمحال ٌفمٌ لمٌاذ يد
ذيلةٌاذقدلٌم ٌفْل ٌاذلياليٌقددٌقدالٌْيهداٌاذ ديبٌ

ددد-صدددلىٌدٌعليدددهٌالسدددلم- لٌَِّخدددري  ٌم ِّ اذ َقدددد  لَددددةٌُ ٌ:ٌ)ذَيد  ٌفَذ ددددفِّ   
ٌُك يدددداٌ لَددددة ٌملَ الََكددددة ٌ ِّاي ٌذَيد  ٌفَ زَذ  َدددداُمٌيفِّ دددده    يٌالقددددالٌْيهددددا:ٌ) ِّاي ََ
دد  ٌاَلتِّدديم  يٌْهدد ٌذيلددةٌم الكددةٌ ٌُكدد لٌفَم  ددَ ُ  ُم دد ِّلِّ َ ٌفٌِّيَهدداٌ ُدف 
يهداٌ فد  ٌكد ٌفمد  ٌالتديميٌالمد ٌ ذد ٌٌ الم ٌذيلةٌاذقدليٌاْل
لدةٌكتابةٌاألعماليٌالاحللاإثٌيفٌ ذد ٌاذ داميٌقتتدطٌيفٌذي

اذقدلٌقفمحيالدٌَبذقدلٌاذ،ابايٌالم هاٌفهناٌفْلد ٌمد ٌفذدفٌ
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َددده يٌفمٌاذ مددد ٌْيهددداٌالانجتهددداإٌْيهددداٌخدددري ٌمددد ٌاذ مددد ٌ
الانجتهدداإٌيفٌفذددفٌَدده  ٌهدداٌسددلامايٌالمدد اٌْلدد  ٌع دديميٌ
المدد ٌقتددلنٌيفٌاذ شدد ٌاألالاخدد ٌمدد ٌلملددانيٌمتدد اٌفخدد ٌ

قدال:ٌ)اذتم،دلماٌيفٌاذ شد ٌٌ-صلىٌدٌعليدهٌالسدلم-اذ يبٌ
مددد ٌلملدددان يٌالاألال،لٌآكدددديٌالاالددددٌالعشددد   يٌٌاألالاخددد 

ثالثدددةٌالعشددد   يٌش،دددةٌالعشددد   يٌسددد  ةٌالعشددد   يٌمددد مٌ
صددلىٌدٌعليددهٌ-آكددديٌفْلدد ٌالفالدد ىٌمدد ٌَريمددا ٌذقلذددهٌ

:ٌ)اذتم،ددددلماٌيفٌاذددددلق ٌمدددد ٌاذ شدددد ٌاألالاخدددد ٌمدددد ٌ-السددددلم
لملان يٌاليفٌاألالاإ ثٌاألخ ىٌاذداذةٌعلىٌفهنداٌقلدتم ٌ

ٌكلهايٌذت ٌاألال،لٌفالٌ  امايٌالفالد ىٌاألال،لٌذيلدةٌيفٌاذ ش 
ٌٌس  ةٌالعش   .ٌ
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لٌِّ َلةٌِّاذَقد   )1(انجتهاُإٌيفٌاذَ ش  ٌِّاألاَلاخِّ ٌِّالذيد 

  دددمٌاذ شددد ٌاألخدددري ٌمددد ٌلملدددانٌْيهددداٌْلدددد ٌٌٌ
ٌكدددددانٌخيمحددددددهاٌ ع ددددديمٌألنٌاذ ددددديبٌصددددددلىٌدٌعليدددددهٌالسددددددلم
ٌكدد ٌاذليدد ٌال ددلق ٌفملددهٌْيهدداٌ َبنعتتدداطٌالخيمحددهاٌَبذقيددام

يهاٌذيلدةٌاذقددلٌاذد ٌمد ٌخدريٌمد  اذدفٌَده ٌْدالٌ   غد ٌٌاْل
ذإل ،ددانٌفنٌ لددي هاٌَبذت ددللٌيفٌاألسددلا ٌم دداٌالم ددا ٌفالٌ
َبذ،دده ٌيفٌاذ يددلفٌْيفلقددهٌيفٌ ذدد ٌخددريٌك ددريٌالكددانٌاذ دديبٌ
صددلىٌدٌعليددهٌالسددلمٌ  تتددفٌفاللٌاذشدده ٌاذ شدد  ٌاألال ٌ
م ددهٌاٌاعتتددفٌاذ شدد  ٌاألالسددلٌذ جدداةٌذيلددةٌاذقدددلٌاٌقيدد ٌ

اذ شدد ٌاألالاخدد ٌذددهٌ هندداٌيفٌاذ شدد ٌاألالاخدد ٌْمحددالٌ  تتددفٌ
لجداةٌهلد مٌاذليلددةٌاذ  يمدةٌال  ٌفالدثٌفخددلا ٌعلدىٌاَت ددامٌ
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لاٌالددىتٌ  تهدد ٌاإلمددامٌ اذمحددال ٌْيهدداٌمددوٌاإلمددامٌال نٌ  محددْ 
مدد ٌصددالقهٌألهنددمٌبدد ذ ٌ تتددطٌهلددمٌقيددامٌذيلددةٌالاذ ددا ٌيفٌ
متددةٌ محددللنٌفاللٌاذليدد ٌ مددامٌالفخدد ٌاذليدد ٌ مددامٌالاإلمدددامٌ

مد ٌاذ دا ٌمد ٌاذ مٌ محللنٌبهٌيفٌفخ ٌاذلي ٌ لق ٌال تلنٌ
 طٌفنٌ محل ٌقيدامٌاذليد ٌيفٌفخد ٌاذليد ٌمدوٌاإلمدامٌاذ دا ٌ
ْإ اٌفالق ٌمدوٌاإلمدامٌاألاللٌْإ دهٌ  اٌسدلمٌاإلمدامٌفقدىٌب ك دةٌ
النٌالد  ٌعليدهٌيفٌ ذد ٌْدإنٌمد اٌ  دريٌ ذيتلنٌاذلق ٌَف اٌد
صال ٌاَقيمٌخلدفٌاإلمدامٌاَ،داْ ٌ  اٌسدلمٌاإلمدامٌاَ،داْ ٌ

تد اٌمد اٌاذ جد ٌاذد مٌع دٌاذ ك تٌَقامٌْمحدلىٌمداٌبقد ٌم
إخ ٌموٌاإلمامٌاألاللٌاذ مٌ لق ٌفاللٌاذليد ٌالمدلٌ   ددٌفنٌ
 قلمٌموٌاإلمامٌاذ ا ٌاذ مٌ قلمٌفخ ٌاذلي ٌْإ دهٌ  دلمٌ  اٌ
قامٌاإلمامٌاألاللٌ  ٌاذ ك ةٌاألخري ٌاذدلق ٌ  دلمٌف دهٌ   ددماٌ
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ْيمحددليهاٌلك تددٌَذيتددلنٌف تددالمٌمددوٌاإلمددامٌاذ ددا ٌيفٌ َددف اٌد
 فخ ٌاذلي ٌ  م

لٌُِّ ٌَْلٌ  َلةٌِّاذَقد   ٌٌٌٌٌ)1(ذَيد 
ذيلةٌاذقدلٌم ٌفْل ٌاذليداليٌالقددٌف دزلٌدٌْيهداٌ
اذقددد آنيٌالفخددد ٌسددد  ا هٌفهنددداٌخدددريٌمددد ٌفذدددفٌَددده يٌالفهنددداٌ
ٌكمداٌقدالٌسد  ا هٌ ٌك ٌفم ٌالتيمي م الكةيٌالف هٌ ف  ٌْيها

َِّ 2ٌيفٌفاللٌسدلل ٌاذدددخان:ٌ{الدم ٌ) ٌاذ ُم ِّدد  ٌ{اَلاذ تِّتَددابِّ
ٌفَ د زَذ  َددددام3ٌُ) ٌُك يدددداٌُم  دددد ِّلِّ َ  ٌ)ٌ ٌ{ ِّاي لَددددة ٌُمَ الََكددددة ٌ ِّاي ٌذَيد   4ٌيفِّ

دد  ٌاَلتِّدديم  ٌ) ٌُكدد لٌفَم  ددَ ُ  ٌعِّ  دددَِّاٌ ِّاي5ٌٌ{ِّيَهدداٌ ُدف  دد   دد داٌمِّ  ٌ{فَم 
(ٌ ََ ددددلِّ ددددمِّيُو6ٌُك يدددداٌُم  سِّ ُمددددَلٌاذ،ي ٌلَب ِّددددَ ٌ ِّ يددددهٌُ دددد   َددددةدٌمِّ  ٌ{َل  

7ٌاذ َ لِّيُم ٌ) ٌفَ د زَذ َ اُمٌيفِّ لٌِّ) ٌالقالٌس  ا ه:ٌ ِّاي َلةٌِّاذ َقد   1ٌذَيد 
لٌِّ) اذ َقددد  لَددةٌُ 2ٌاَلَمدداٌفَإ لَاَ ٌَمدداٌذَيد  ٌفَذ ددفِّ دد   لٌَِّخددري  ٌمِّ اذ َقددد  لَددةٌُ  ٌذَيد 
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ه   ٌ) ََ3ٌ ٌُكد  ِّ د   ٌَلم ِِّّدم ٌمِّ اَلاذد لالُفٌِّيَهداٌ ِِّّ  نِّ  ٌقَد َددزيُلٌاذ َماَلئَِّتدةٌُ
دد  ٌ) دد ٌِّ)4فَم  ٌاذ َف   ٌَم  لَددوِّ ددَ ٌاَلددىتي الصددعٌعدد ٌ) 5 ٌَسدداَلم ٌمِّ

مدد ٌقددامٌذيلددةٌ»ٌصددلىٌدٌعليددهٌالسددلمٌف ددهٌقددال:ٌلسددللٌد
.ٌ)1(«ٌاذقدددلٌ ْيددااٌالاالت،دداَبٌَفدد ٌذددهٌمدداٌققدددمٌمدد ٌ   ددهٌٌ

دريٌ القيامهاٌ تلنٌَبذمحال ٌالاذ ك ٌالاذدعاةٌالق اة ٌاذق انٌاَل
ٌ ذ ٌم ٌالجلمٌاخلري.

القدددٌإذددهٌمدد مٌاذ،ددلل ٌاذ  يمددةٌفنٌاذ مدد ٌْيهدداٌ
خدددريٌمددد ٌاذ مددد ٌيفٌفذدددفٌَددده ٌهددداٌسدددلاما.ٌالمددد اٌْلددد ٌ
ع دددددديمٌالل ددددددةٌمدددددد ٌدٌذ  دددددداإم.ٌْ ددددددد  ٌَبَ،ددددددلمٌَفنٌ
   ملمدداٌالفنٌ يلمدداٌَبذ  دداإ يٌالقدددٌفخدد ٌاذ دديبٌصددلىٌدٌ
عليهٌالسلمٌفهناٌيفٌاذ شد ٌاألالاخد ٌمد ٌلملدانيٌالفنٌفال،لٌ

                              
لالامٌاذ خددددددددالمٌيفٌ)اذمحددددددددلم ٌَببٌمدددددددد ٌصددددددددامٌلملددددددددانٌ ْيددددددددااٌ 1)

 ٌيٌالم،دددددلمٌيفٌ)صدددددال ٌاَ،ددددداْ    ٌَبب1901ٌالاالت،ددددداَبٌبددددد قمٌ)
يطٌيفٌقيامٌلملانٌب   ٌ.7060 قمٌ)اذرَت
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اذ شددد ٌفلجدددىٌمددد ٌَريمدددايٌْقدددالٌعليدددهٌاذمحدددال ٌالاذ،دددالم:ٌ
اذتم،ددلماٌيفٌاذ شدد ٌاألالاخدد ٌمدد ٌلملددانيٌاذتم،ددلماٌيفٌٌ»

القدٌإذهٌاألالاإ ثٌاذمح ي ةٌعد ٌلسدللٌٌ)1(«ك ٌالق ٌ
دٌصلىٌدٌعليهٌالسلم:ٌفنٌم مٌاذليلةٌمت قلةٌيفٌاذ ش يٌ
الذي،دددهٌيفٌذيلدددةٌم ي دددةٌم هددداٌإائمدددايٌْقددددٌقتدددلنٌيفٌذيلدددةٌ
 الدىٌالعش   يٌالقدٌقتلنٌيفٌذيلةٌثالثٌالعش   يٌالقددٌ
ٌقتددلنٌيفٌذيلددةٌشدد ٌالعشدد   يٌالقدددٌقتددلنٌيفٌذيلددةٌسدد و

يٌالقدددددددٌقتددددددلنٌيفٌق،ددددددوٌالعشدددددد   ٌالمدددددد ٌفالدددددد ىٌاذليددددددال
العشد   يٌالقدددٌقتدلنٌيفٌاألَددفاو.ٌْمدد ٌقدامٌذيددالٌاذ شدد ٌٌ
دازٌ داٌ كلهاٌ ْيااٌالاالت،اَبٌفإل ٌم مٌاذليلدةٌبدالٌَد يٌاْل

                              
لالامٌاذ خددددددددالمٌيفٌ)انعتتدددددددداط ٌَببٌانعتتدددددددداطٌيفٌاذ شدددددددد ٌ 1)

 ٌيٌالاذرتمددددد مٌيفٌ)اذمحدددددلمٌعددددد 1992ٌال1986ٌٌاألالاخددددد ٌبددددد قمٌ)
لسددللٌدٌصددلىٌدٌعليددهٌالسددلم ٌَببٌمدداٌجدداةٌيفٌذيلددةٌاذقدددلٌبدد قمٌ

(792.ٌ  
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العدٌدٌفملها.ٌالقدٌكانٌاذ يبٌصلىٌدٌعليهٌالسلمٌخيلٌ
مددد مٌاذليدددالٌ ز دددددٌاجتهددداإٌنٌ ف لدددهٌيفٌاذ شدددد   ٌاألالل.ٌ

اذ دديبٌصددلىٌدٌعليددهٌٌكددان»قاذدهٌعائشددةٌلهللادد ٌدٌع هدداٌ
السلم:ٌجيتهدٌيفٌاذ ش ٌاألالاخد ٌمد ٌلملدانٌمداٌنٌجيتهددٌ

كدددانٌ  اٌإخددد ٌاذ شددد ٌفاليددداٌ».ٌالقاذددده:ٌٌ)1(«يفٌَريمددداٌ
دددٌاَ ددزلٌ .ٌالكددانٌ  تتددفٌٌ)2(«ذيلددهٌالف قدد ٌفملددهٌالجدددٌاَل

ْيهاٌعليهٌاذمحال ٌالاذ،المٌَاذ دايٌالقددٌقدالٌدٌعدزٌالجد :ٌ
ٌاليِّ ٌَلُسللِّ ٌَكاَنٌَذُتم ٌيفِّ َل  ٌاَلَ،َ ة  ٌ{َذَقد  ٌ)3(ٌفُس 

                              
  ٌ.796س  ٌاذرتم مٌاذمحلمٌ) 1)

م،ددددلمٌٌ ٌيٌصدددد يع2024صدددد يعٌاذ خددددالمٌصددددال ٌاذددددرتاال عٌ) 2)
 ٌيٌسددد  ٌاذ ،دددائ ٌقيدددامٌاذليددد ٌالق دددلوٌاذ هدددال1174ٌانعتتددداطٌ)

 ٌيٌسددد  ٌابددد ٌماجددده1376ٌ ٌيٌسددد  ٌفبدددلٌإاالإٌاذمحدددال ٌ)1639)
  ٌ.6/41 ٌيٌم، دٌف دٌب ٌال   ٌ)1768اذمحيامٌ)

 21سلل ٌاألالزابٌاآل ةٌ 3)
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ايٌلسدللٌ»السأذتهٌعائشةٌلهللا ٌدٌع هاٌْقاذدهٌ
د:ٌ نٌالاْقددهٌذيلددةٌاذقددددلٌْمدداٌفقددللٌْيهدددايٌقددال:ٌقدددلليٌ

الكددددانٌٌ)1(«اذلهددددمٌ  دددد ٌعفددددلٌفددددطٌاذ فددددلٌْدددداعفٌعدددد ٌٌ
فصددد ابٌاذ ددديبٌصددددلىٌدٌعليدددهٌالسددددلمٌلهللاددد ٌدٌعدددد هميٌ
الكدددانٌاذ،دددلفٌب ددددمميٌ   مدددلنٌمددد مٌاذ شددد ٌالجيتهددددالنٌ

ٌْيهاٌأب لاوٌاخلري.
ْاَشدددد الوٌذلم،ددددلمٌَيفٌكدددد ٌمتددددانٌفنٌ تأسددددلاٌ
ب  دديهمٌصددلىٌدٌعليددهٌالسددلمٌالأبصدد ابهٌاذتدد امٌلهللادد ٌدٌ

األمددةٌاألخيدداليٌْي يددلاٌمدد مٌاذليدددالٌٌعدد همٌالب،ددلفٌمدد م
َبذمحددددددال ٌالقدددددد اة ٌاذقدددددد آنٌالف ددددددلاوٌاذدددددد ك ٌالاذ  دددددداإ ٌ ْيددددددااٌ

الاذ تاٌالاالت،اَبٌالىتٌ فلزالاٌ غف  ٌاذ  لبيٌالاللٌاألالزالٌ
مددد ٌاذ ددددال.ٌْلدددالٌم ددددهٌسددد  ا هٌالجددددلإاٌالك مدددا.ٌالقدددددٌإلٌ

                              
لالامٌاذرتمدد مٌيفٌ)اذددددعلاف ٌَببٌيفٌعقددددٌاذت،ددد يعٌَبذيددددٌبددد قمٌ 1)
(3513.ٌ  
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اذتتابٌالاذ، ةٌفنٌم اٌاذلعدٌاذ  يمٌهاٌ محد ٌَبجت دابٌ
َهددل َنٌ ٌَك َددائَِّ ٌَمدداٌقُد د  َُ َت ِّ ُددلا ٌ ٌكمدداٌقددالٌسدد  ا ه:ٌ{ ِّن  اذت ددائ .

ٌَك ِّْيددددا  َخالد ٌُمدددد  ل ُتم  خِّ ٌاَل ُدددد  ٌَسدددي َِّ اقُِّتم  ٌَعددد  ُتم  ٌ)1(َع  دددهٌُ َُتف ِّددد  
اذمحددددللافٌاخلمدددد ٌ»اذ دددديبٌصددددلىٌدٌعليددددهٌالسددددلم:ٌٌالقدددال

الاجلم ددددةٌ  ٌاجلم ددددةٌاللملددددانٌ  ٌلملددددانٌمتفدددد افٌَدددداٌ
ٌ)2(«ٌبي ه ٌ  اٌاجت  هٌاذت ائ ٌ

الهددداٌجيدددطٌاذت  يدددهٌعليدددهٌفنٌب ددد ٌاَ،دددلمٌَقددددٌ
جيتهدددٌيفٌلملددانٌال تددلبٌ  ٌدٌسدد  ا هٌهدداٌسددلفٌمدد ٌ

اليفٌٌ  لبهيٌاٌب دٌخد ال ٌلملدانٌ  دلإٌ  ٌفعماذدهٌاذ،دي ة
ٌ ذ ٌخ  ٌع يم.

                              
 31ذ ،اةٌاآل ةٌسلل ٌا 1)

لالامٌم،ددددلمٌيفٌ)اذ هددددال  ٌَببٌاذمحددددللافٌاخلمدددد ٌالاجلم ددددةٌ  ٌ 2)
  ٌ.233اجلم ةٌب قمٌ)
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ْاذلاجددطٌعلددىٌاَ،دددلمٌفنٌ دد لٌ ذدد ٌالفنٌ  دددزمٌ
عزماٌصاإقاٌعلدىٌانسدتم الٌيفٌطاعدةٌدٌالقد  ٌاَ اصد يٌٌ
كمدددداٌقدددددالٌدٌعدددددزٌالجددددد ٌذ  يددددهٌصدددددلىٌدٌعليدددددهٌالسدددددلم:ٌ

ٌ َُ ََ قِّيَددَ ٌاذ َيقِّدد ٌ ٌلَبيددَ ٌاَلددىتي القددالٌق ددا :ٌ{اَيٌٌ)1({اَلاع  ُددد 
ٌفَ دلَهدداٌاذيدد ِّ َ ٌآَم ُددلاٌاقدٌي ٌاَلفَ د ددُتم  ٌقُدَقاقِّددهٌِّاَلَنٌَنُددلُق يٌ ِّني اَلدداي ُقددلاٌاليٌَ

لُِّملَن ٌ ٌ)2(ُم، 
ٌُاٌُيٌٌ القدددددددالٌسددددددد  ا ه:ٌ ِّنيٌاذيددددددد ِّ َ ٌقَددددددداُذلاٌلَبدل َددددددداٌالي

ُْلاٌاَلَنٌَف زَ ُدددددلاٌ َدددددا َُ ٌ َفني ُمٌاذ َماَلئَِّتدددددةٌُ دددددتَدَقاُملاٌقَدتَد َددددددزيُلٌَعلَدددددي هِّ اس 
َ يدةٌِّ جل  دُ الاٌَبِّ ددُتم ٌُقلَعدُدالَنٌ)اَلفَب شِّ ٌُك د  30ٌاذيد ِّ ُُُكم ٌيفِّ ذِّيَددا  ٌََن دُ ٌَفال 

ددَتهِّ ٌفَ د ُفُ،ددُتم ٌ دد َ ٌِّاَلَذُتددم ٌِّيَهدداٌَمدداٌَقش  َخِّ ٌاآل  َيَددا ٌِّاذدددل د َياٌاَليفِّ احل 
ُعلَنٌ) 31ٌاَلَذُتدددددم ٌِّيَهددددداٌَمددددداٌقَددددددي ددددديم  ََُفدددددلل ٌَلالِّ ٌ ددددد   ٌمِّ  ٌ دُدددددُزند

                              
 99سلل ٌاحل  ٌاآل ةٌ 1)

 102سلل ٌآلٌعم انٌاآل ةٌ 2)
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دلاٌأبنٌلمدمٌد)1()32) ٌالآم دلاٌالم د ٌاآل دةٌفنٌاذد   ٌاعرْت
بددددهٌالفخلمحددددلاٌذددددهٌاذ  دددداإ ٌالاسددددتقاملاٌعلددددىٌ ذدددد ٌق شدددد ممٌ
اَالئتةٌع دٌاَلفٌأبهنمٌنٌخلطٌعليهمٌالنٌممٌ ز لنيٌ
الفنٌممحريممٌاجل ةٌم ٌفج ٌ ْياهنمٌبهٌس  ا هٌالاستقامتهمٌ
علىٌطاعتهٌالق  ٌم محيتهيٌال خال ٌاذ  داإ ٌذدهٌسد  ا هيٌ
ٌكلهدددداٌقدددددلٌعلددددىٌالجددددلب ٌالاآلايفٌيفٌمدددد اٌاَ دددد ٌك ددددري 
اذ  افٌعلىٌاحلايٌالانستقامةٌعليدهيٌالاحلد لٌمد ٌاإلصد الٌ
علىٌم اص ٌدٌعزٌالج ٌالمد ٌ ذد ٌقلذدهٌق دال ٌالق دا :ٌ
ددددَمَلاُفٌ ٌلَب ُِّتدددم ٌاَلَج يددددة ٌَع  هللُادددَهاٌاذ،ي دددد   اَلَسدددالُِّعلاٌ َِّ ٌَمغ فِّددد َ  ٌمِّ

(ٌ ََ ٌذِّل ُمتيقِّ َل ُضٌفُعِّديف  ٌاذ،ي ٌي133اَلاأل  اةٌِّ ٌاذي ِّ َ ٌ ُد  فُِّقلَنٌيفِّ
ٌ ٌُ ِّددطل ٌاَلالي ٌَعد ٌِّاذ يدا ِّ ََ ٌاذ غَدي َ ٌاَلاذ َ داِّ ََ اَلاذليد ياةٌِّاَلاذ َتدامِّمِّ

(ٌ ََ ددد ِّ ِّ، ٌمََلُمدددلا134ٌاذ ُم   َشدددةدٌَفال   ٌاَلاذيددد ِّ َ ٌ َِّ اٌَْدَ لُدددلاٌَْاالِّ

                              
 32ٌ-30سلل ٌْمحلهٌ 1)
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ٌ َدغ فِّدُ ٌاذد ل ُلَبٌ دتَدغ َفُ الاٌذِّدُ  ُلمِِّّم ٌاَلَمد   ٌ ََكدُ الاٌاليٌََْاس  فَ د ُفَ،ُهم 
ٌ َلُمددددلَنٌ) ِّني ٌ َد   دددد لالاٌَعلَددددىٌَمدددداٌَْدَ لُددددلاٌاَلُمددددم  ُ محِّ ٌُاَلَلٌَ   135ٌالي

ٌَف تَِّهدداٌ دد   َُ دد ِّمٌمِّ ٌ ٌَلم ِِّّددم ٌاَلَج يدداف  دد   ُُُمم ٌَمغ فِّدد َ  ٌمِّ فالذَ ِّددَ ٌَجددزَا
(ٌ ََ لِّ ُ ٌاذ َ امِّ َاُلٌَخاذِّدِّ َ ٌِّيَهاٌاَل ِّ  َمٌَفج  َهن  ٌ)1(ٌٌٌ)136األ 

ق ددداٌالسيدددوٌاَ،دددٌ لمٌَيفٌمددد مٌْ ،دددألٌدٌفنٌ ْل
ريماٌَاٌ  هٌال  هللاامٌالفنٌ  ي اٌسي داٌمد ٌَد اللٌ اذليالٌاَل

ٌك مي. ٌف ف، اٌالسي افٌفعماذ ايٌ  هٌجلاإ

                              
136ٌ-133سلل ٌآلٌعم انٌاآل ةٌ 1)
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ه  ٌ  ََ ٌ ٌفَذ فِّ لٌَِّخري  ٌمِّ   اذَقد  ٌ)1(ذَي لةٌُ
قلهللاددديعٌقلذدددهٌق دددا ٌذيلدددةٌاذقددددلٌخدددريٌمددد ٌفذدددفٌ

الك مددددهٌج ددد ٌمدددد مٌٌَددده ٌفنٌدٌسددد  ا هٌالق ددددا ٌبفلدددله
مدد ٌفذددفٌاذليلددةٌيفٌْلددلهاٌالك  دد  ٌثددلابٌاذ مدد ٌْيهدداٌخددرياٌد

فذدفٌَده ٌ صداحلاٌد َه ٌ   ٌفنٌاإل ،دانٌذدلٌعمد ٌعمدالٌد
م هٌَاٌْيهاٌم ٌ ٌكا هٌذيلةٌاذقدلٌخرياٌد ذي ٌْيهٌذيلةٌاذقدل

 اذ لابٌاذ  يمٌاجللي ٌالاخلريٌالاذ كاف
 

                              
 ذل المةٌاب ٌع يمَ 1)

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


www.alukah.net  19 

ٌ)1(اذ ش ٌاألالاخ ٌم ٌلملاناذلق ٌم ٌذيلةٌاذقدلٌيفٌ
ٌعليدهٌالسدلمٌفهنداٌذيلةٌاذقدلٌفخد ٌاذ ديبٌصدلىٌدٌ

يفٌاذ ش ٌاألخري ٌم ٌلملانيٌالبٌَعليهٌاذمحال ٌالاذ،المٌ
فنٌفال،لٌاذ ش ٌآكدٌم ٌفَفاعهاٌْم ٌقامهاٌسي اٌفإل ٌ
ذيلةٌاذقدل.ٌالقدٌصعٌع ٌلسللٌدٌصلىٌدٌعليدهٌالسدلمٌ

ذيلدةٌاذقددلٌ ْيدااٌالاالت،داَبٌَفد ٌذدهٌمدداٌٌمد ٌقدام»ف دهٌقدال:ٌ
مد ٌقامهداٌَبذمحدال ٌالسدائ ٌالاَ  ٌفنٌٌ)2(«ققدمٌم ٌ   هٌٌ

ريٌ ذ ٌ ْيااٌأبنٌ ف لاوٌاذ  اإ ٌم ٌق اة ٌالإعاةٌالصدقةٌاَل
دٌَدد وٌ ذدد ٌالاالت،دداَبٌذل ددلابٌع دددمٌنٌلايةٌالنٌذغدد ضٌ

ٌآخ ٌم ٌفَ اضٌاذد ياٌَف ٌدٌذهٌماٌققدمٌم ٌ   ه.

                              
 ذل المةٌاب ٌَبز 1)

لم ٌَببٌمدددددددد ٌصددددددددامٌلملددددددددانٌ ْيددددددددااٌلالامٌاذ خددددددددالمٌيفٌ)اذمحدددددددد 2)
 ٌيٌالم،دددددلمٌيفٌ)صدددددال ٌاَ،ددددداْ    ٌَبب1901ٌالاالت،ددددداَبٌبددددد قمٌ)

يطٌيفٌقيامٌلملانٌب قمٌ)   ٌ.7060اذرَت
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المدددد اٌع دددددٌسهددددللٌفمدددد ٌاذ لددددمٌمقيدددددٌَبجت ددددابٌ
اذمحددددللافٌ»اذت ددددائ ٌذقددددللٌاذ دددديبٌصددددلىٌدٌعليددددهٌالسددددلم:ٌ

اخلم ٌالاجلم ةٌ  ٌاجلم ةٌاللملانٌ  ٌلملانٌمتف افٌ
.ٌخ جدهٌاإلمدامٌم،دلمٌ)1(«ٌَداٌبيد ه ٌ  اٌاجت  دهٌاذت دائ ٌ

داٌاَ،دلمٌَسي داٌيفٌكدد ٌ يفٌصد ي ه.ٌْ ،دألٌدٌفنٌ ْل
ٌ.)2(متانٌبقيامهاٌ ْيااٌالاالت،اَبٌ  هٌجلاإٌك مي

                              
لالامٌم،ددددلمٌيفٌ)اذ هددددال  ٌَببٌاذمحددددللافٌاخلمدددد ٌالاجلم ددددةٌ  ٌ 1)

  ٌ.233اجلم ةٌب قمٌ)

 ذل المةٌاب ٌَبز 2)
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لٌِّ  )1(َفَ  ِّىٌذيلةٌاذَقد 

ْيهاٌذيلةٌاذقددلٌمد ٌذيلدةٌٌآخ ٌاذليالٌاذ ٌق جى 
بد ٌمد ٌ س وٌالعش   ٌالذت هاٌذي،هٌمد ٌذيلدةٌقددلٌجزمداٌد
فلجأمدداٌالمددوٌ ذدد ٌْددإنٌاذقددللٌاذدد اجعٌع دددٌفمدد ٌاذ لددمٌفنٌ
ذيلةٌاذقدلٌقت ق ٌ،ل ٌقتلنٌيفٌذيلدةٌ الددىٌالعشد   ٌال،ل ٌ
قتلنٌيفٌذيلةٌثالثةٌالعشد   ٌاليفٌذيلدةٌشد ٌالعشد   ٌاليفٌ

   ٌاليفٌاألَددفاوٌذيلددةٌسدد وٌالعشدد   ٌاليفٌذيلددةٌق،ددوٌالعشدد
قددددٌقتدددلنٌالقددددٌفخفامددداٌدٌعدددزٌالجددد ٌعددد ٌع ددداإمٌ ف لددداٌد
حبتمتددددٌَع يمتدددددٌَ الددددداااٌفنٌ ت دددددٌَاجلدددداإٌيفٌطل هددددداٌ
اذ مٌجيتهدٌيفٌكد ٌاذليدالٌذ لدهٌ ددلكهاٌال محدي هاٌْإهنداٌذدلٌٌ
كا ددهٌذيلدددةٌم ي دددةٌَلٌجيددددٌاذ دددا ٌ نٌيفٌقلددد ٌاذليلدددةٌْقدددلٌ

                              
 ذل المةٌاب ٌع يمَ 1)
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صدداحلاٌد تق بددلنٌبددهٌٌالاحلتمددةٌاذ ا يددةٌفنٌ ددزإاإٌاذ ددا  عمددالٌد
 لٌلمددمٌذي تف ددلٌبددهٌفمدداٌفْلدد ٌإعدداةٌ دددعىٌْيهدداٌْ،ددؤالٌ
ٌكمدددداٌيفٌالددددد ثٌعائشددددةٌفهندددداٌقاذددددهٌايٌلسددددللٌدٌ اذ فددددل
فل هٌ نٌالاْقهٌذيلةٌاذقدلٌماٌفقللٌْيهاٌقالٌ)قللٌاذلهدمٌ
ف ددد ٌعفدددلٌفددددطٌاذ فدددلٌْدددداعفٌعددد  ٌْهدددد اٌمددد ٌفْلدددد ٌ

اٌفنٌُدددد  ٌاألإعيددددةٌاذدددد ٌققددددالٌْيهدددداٌالفمدددداٌعالمتهدددداٌْإهندددد
اذشدددم ٌصددد ي تهاٌصددداْيةٌنٌَددد اوٌْيهددداٌالمددد مٌعالمدددةٌ
يهدداٌعالمددافٌفخدد ىٌكددزايإ ٌاأل ددلالٌزايإ ٌاذ ددللٌ متددأخ  ٌاْل
ٌكد ٌمد مٌمد ٌ ْيهاٌالطمأ ي ةٌاَؤم ٌاللاالتهٌالا ش افٌصددلم

 .عالمافٌذيلةٌاذقدل
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لٌِّ َلةٌِّاذَقد   )1(َف دِّ ُدٌذَيد 
مدد ٌيفٌاذ شدد ٌاألالاخدد ٌمدد ٌلملددانيٌاليفٌاذ،دد وٌ

م دددهٌفلجدددىٌالفلجدددىيٌاليفٌذيلدددةٌاذ،دددابوٌالاذ شددد   ٌٌاألالاخددد 
فلجىٌالفلجىٌف لاديٌالذت هاٌقت ق ٌقدٌقتلنٌمد اٌاذ دامٌيفٌ
ذيلدددةٌثدددالثٌالعشددد   ٌاليفٌاذ دددامٌاذ دددا ٌيفٌشددد ٌالعشددد   ٌ
اليفٌاذ اذددثٌيفٌسدد وٌالعشدد   ٌفالٌيفٌفلب ددةٌالعشدد   ٌالسددتةٌ

 .العش   ٌالمثا يةٌالعش   ٌفمٌ  م

                              
 ذل المةٌاب ٌع يمَ 1)
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ٌآلٌَ لٌِّم ٌعام   )1(َخ ا تَِّقاُلٌذيلةٌِّاذَقد 
ذيلدددةٌاذقددددلٌنٌَددد ٌفهنددداٌيفٌلملدددانٌذقدددللٌدٌ  

ق دددا ٌ) اٌف زذ دددامٌيفٌذيلدددةٌاذقددددل ٌالبدددٌَدٌق دددا ٌيفٌآ دددةٌ
فخدددد ىٌفنٌدٌف ددددزلٌاذقدددد آنٌيفٌلملددددانٌْقددددالٌعددددزٌالجدددد ٌ
)َه ٌلملانٌاذ مٌف زلٌْيهٌاذق آن ٌالكانٌاذ يبٌصلىٌدٌ
عليددهٌالسددلمٌ  تتددفٌاذ شدد ٌاألاللٌمدد ٌلملددانٌ  جددلٌذيلددةٌ

ذقددلٌاٌاعتتددفٌاذ شدد ٌاألالسددلٌاٌلآمدداٌصددلىٌدٌعليددهٌا
ايٌعدددإٌ السددلمٌاذ شدد ٌاألالاخدد ٌمدد ٌلملددانٌاٌقلاطددأفٌل
مدد ٌفصددد ابٌاذ دديبٌصدددلىٌدٌعليدددهٌالسددلمٌفهنددداٌيفٌاذ،ددد وٌ
ايكدددمٌقددددٌقلاطدددأفٌيفٌ األالاخددد ٌمددد ٌلملدددانٌْقدددالٌفلىٌل
اذ،دد وٌاألالاخدد ٌمدد ٌلملددانٌْمدد ٌكددانٌمت   هدداٌْليت  مدداٌ

                              
 ذل المةٌاب ٌع يمَ 1)
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مد اٌفقدد ٌمداٌقيد ٌْيهداٌفمٌيفٌالمحدد ماٌيفٌاذ،د وٌاألالاخد ٌاٌل
يفٌزم ٌم ٌَال  اٌأتمل اٌاألإذةٌاذدلالإ ٌيفٌذيلدةٌاذقددلٌق دٌَ
ذ دداٌفهندداٌق تقدد ٌمدد ٌذيلددةٌ  ٌفخدد ىٌالفهندداٌنٌقتددلنٌيفٌذيلددةٌ
ٌك ٌعامٌْاذ يبٌعليهٌاذمحال ٌالاذ،المٌلفىٌذيلةٌاذقدلٌ م ي ة
فالٌفاللمٌذيلدةٌاذقدددلٌيفٌاَ دامٌالف ددهٌ ،د دٌيفٌصدد ي تهاٌيفٌ

الطدٌَالكا دهٌقلد ٌاذليلدةٌذيلدةٌ الددىٌالعشد   ٌالقددالٌمداةٌ
عليددددهٌاذمحددددال ٌالاذ،ددددالمٌاذتم،ددددلماٌيفٌذيددددالٌمت دددددإ ٌمدددد ٌ
اذ ش ٌالم اٌ دلٌعلىٌفهناٌنٌق  مح ٌيفٌذيلةٌم ي دةٌالمد اٌ
ُتموٌاألإذةٌال تلنٌاإل ،انٌيفٌك ٌذيلدةٌمد ٌذيدالٌاذ شد ٌ
  جدددلٌفنٌ محددداإطٌذيلددددةٌاذقددددلٌالث دددلفٌفجدددد ٌذيلدددةٌاذقدددددلٌ

سلاةٌعلدمٌمداٌفمٌَلٌ  لدمٌالاص ٌَ ٌقامه الاالت،اَبٌد اٌ ْيااٌد
ألنٌاذ ددديبٌصدددلىٌدٌعليدددهٌالسددددلمٌ قدددللٌمددد ٌقامهددداٌ ْيددددااٌد
َفدد ٌذددهٌمدداٌققدددمٌمدد ٌ   ددهٌالَلٌ قدد ٌ  اٌعلددمٌف ددهٌ الاالت،دداَبٌد
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قامهداٌْددالٌ شدرتحٌيفٌالمحددللٌثددلابٌذيلدةٌاذقدددلٌفنٌ تددلنٌ
ماٌب ي هداٌالذتد ٌمد ٌقدامٌاذ شد ٌاألالاخد ٌمد ٌ اذ ام ٌعاَاٌد

الاالت،داَبٌدلملانٌٌ كلهاٌْإ  اٌجنزمٌأب هٌقامٌذيلةٌاذقدلٌ ْيدااٌد
 .سلاةٌيفٌفاللٌاذ ش ٌفالٌيفٌالس هاٌفالٌيفٌفخ ماٌ  م

ٌ)1(ذيلةٌاذقدلٌافعالم
اذ،دددد ةٌقيددددامٌذيلددددةٌاذقدددددلٌالمدددد ٌُددددتلٌَبذ شدددد ٌٌ
مدد ٌلملددانيٌالفال،لمدداٌآكدددٌمدد ٌَريمددايٌالفلجامدداٌٌاألالاخدد 

ٌجد ٌذيلةٌس وٌالعشد   يٌالاَشد الوٌانجتهداإٌيفٌطاعدةٌد
العالٌيفٌفايمٌاذ ش ٌالذياذيهايٌالذي ٌقيامٌاذليد ٌالاج داٌال  داٌ
ٌكدانٌجيتهددٌ ملٌم،ت ط ٌألنٌاذ يبٌصلىٌدٌعليهٌالسدلم
يفٌاذ شدد ٌاألالاخدد ٌمدداٌنٌجيتهدددٌيفٌَريمددايٌقاذددهٌعائشددةٌ

كدددانٌاذ ددديبٌصدددلىٌدٌعليدددهٌالسدددلمٌ  اٌ»لهللاددد ٌدٌع هدددا:ٌ

                              
 ذل المةٌاب ٌَبز 1)
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ملددهٌإخلددهٌاذ شدد ٌاألخددري ٌَدددٌم ددزلمٌالفاليدداٌذيلددهٌالف قدد ٌف
مدد ٌقددامٌذيلددةٌاذقدددلٌ»الذقلذددهٌصددلىٌدٌعليددهٌالسددلم:ٌٌ)1(«

الاألالاإ ثٌٌ)2(« ْيااٌالاالت،اَبٌَف ٌذهٌماٌققدمٌم ٌ   هٌ
يا. ٌيفٌ ذ ٌك ري ٌالدٌاللٌاذتْل

قدهٌدٌسدد  ا هٌ قددٌقد ىٌذيلدةٌاذقددلٌَبذ دٌََد ٌاْل
ُ ددددةٌفمالا ددددايٌالكددددانٌاذمحدددد ابةٌلهللادددد ٌدٌعدددد همٌ ال ذدددد ٌب 

ُ تهددداٌنٌْي ددددوٌ ،دددتدذلنٌعليهددداٌب المددداف يٌالذتددد ٌعددددمٌل

                              
لالامٌاذ خددددددددالمٌيفٌ)صددددددددال ٌاذددددددددرتاال ع ٌَببٌاذ مدددددددد ٌيفٌاذ شدددددددد ٌ 1)

 ٌيٌالم،ددددلمٌيفٌ)انعتتدددداط 1884ٌاألالاخدددد ٌمدددد ٌلملددددانٌبدددد قمٌ)
 2008ٌَببٌانجتهاإٌيفٌاذ ش ٌاألالاخ ٌم ٌَه ٌلملانٌبد قمٌ)

. 

لالامٌاذ خددددددددالمٌيفٌ)اذمحددددددددلم ٌَببٌمدددددددد ٌصددددددددامٌلملددددددددانٌ ْيددددددددااٌ 2)
 ٌيٌالم،ددلمٌيفٌ)صددال ٌاَ،دداْ   ٌالقمحدد ما 1768ٌاالت،دداَبٌبدد قمٌ)اٌل

يطٌيفٌقيامٌلملانٌب قمٌ)   ٌ.1268َببٌاذرَت
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المحللٌْللهاٌَد ٌقامهداٌ ْيدااٌالاالت،داَبيٌْاَ،دلمٌ   غد ٌ
ٌٌ-ذددهٌفنٌجيتهدددٌيفٌف  هدداٌيفٌاذ شدد ٌاألالاخدد ٌمدد ٌلملددانٌ
ٌ-كمدداٌفمددد ٌاذ دديبٌصدددلىٌدٌعليددهٌالسدددلمٌفصدد ابهٌبددد ذ ٌ

طاذ دداٌذرجدد ٌالاذ ددلابٌْددإ اٌصدداإطٌقيامددهٌ ْيددااٌالاالت،دداَبٌ
 لمهدا.ٌقدالٌصدلىٌدٌعليدهٌم مٌاذليلةٌالٌفج مداٌال نٌَلٌ 

ٌكفدد ٌذددهٌمدداٌ»السددلم:ٌ مدد ٌقددامٌذيلددةٌاذقدددلٌ ْيددااٌالاالت،دداَب
.ٌلالامٌاذ خدددالمٌالم،دددلميٌاليفٌلالا دددةٌٌ)1(«ققددددمٌمددد ٌ   دددهٌ

مدد ٌقامهدداٌابتغاةمدداٌاٌ».ٌ.ٌ.ٌفخدد ىٌخددال ٌاذمحدد ي َ:ٌ
قهٌذهٌَف ٌذهٌماٌققدمٌم ٌ   هٌالماٌأتخ ٌ ٌ.)2(«ٌاْل

                              
لالامٌاذ خددددددددالمٌيفٌ)اذمحددددددددلم ٌَببٌمدددددددد ٌصددددددددامٌلملددددددددانٌ ْيددددددددااٌ 1)

 ٌيٌالم،ددلمٌيفٌ)صددال ٌاَ،دداْ   ٌالقمحدد ما 1768ٌالاالت،دداَبٌبدد قمٌ)
يطٌيفٌقيامٌلملانٌب قمٌ)   ٌ.1268َببٌاذرَت

ف دٌيفٌ)َبقد ٌم،د دٌاأل محدال ٌَببٌالدد ثٌع داإ ٌٌلالامٌاإلمام 2)
  ٌ.22205ب ٌاذمحامهٌب قمٌ)
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لمٌمداٌ ددلٌعلدىٌالقددٌث دهٌعد ٌاذ ديبٌصدلىٌدٌعليدهٌالسدٌٌ
فنٌمدد ٌعالما دداٌطلددلوٌاذشددم ٌصدد ي تهاٌنٌَدد اوٌهلددايٌ
الكددانٌفيبٌبدد ٌك ددطٌ ق،ددمٌعلددىٌفهندداٌذيلددةٌسدد وٌالعشدد   يٌ
ال ،تدلٌم مٌاذ المةيٌالاذ اجعٌفهناٌمت قلةٌيفٌذيالٌاذ ش ٌٌ
كلهدايٌالفال،لمدداٌفالدد ىيٌالذيلدةٌسدد وٌالعشدد   ٌآكدددٌاألال،لٌ

ٌكلهداٌيفٌاذمحدال ٌ الاذقد اة ٌيفٌ ذ يٌالم ٌاجتهددٌيفٌاذ شد 
ريٌ ذد ٌمد ٌالجدلمٌاخلدرييٌفإل ٌذيلدةٌاذقددلٌبدالٌ الاذدعاةٌاَل
ازٌ اٌالعددٌدٌبدهٌمد ٌقامهداٌ  اٌْ د ٌ ذد ٌ ْيدااٌ َ يٌاْل
يددايٌالصددلىٌدٌالسددلمٌعلددىٌ  ي دداٌ الاالت،دداَب.ٌالدٌاللٌاذتْل

ٌامدٌالآذهٌالص  ه
لٌِّ َلةٌِّاذَقد  ٌذَيد  ُ ةٌَِّعالَمافِّ ُل ٌ)1( مَتا ِّييةٌُ

                              
 ذل المةٌاب ٌع يمَ 1)
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فهندداٌق لدددوٌٌ-عليدددهٌالسددلمصددلىٌدٌ-فخدد ٌاذ دديبٌ
-اذشم ٌيفٌص االهاٌنٌَ اوٌهلدايٌالكدانٌفيبٌبد ٌك دطٌ

اذمحد ايبٌاجلليدد ٌقددٌلاقدطٌ ذد ٌسدد لافٌٌٌ-لهللاد ٌدٌع ده
ك ددري يٌْ آمدداٌق لدددوٌصدد افٌ دددلمٌسدد  ةٌالعشددد   ٌذددي ٌهلددداٌ
َ اويٌالكانٌ لدفٌعلدىٌفهنداٌذيلدةٌسد  ةٌالعشد   ٌب،د طٌ

قددٌم مٌاذ المةيٌالذت ٌاذمحلابٌفهناٌقدٌقتلنٌيفٌَريمايٌ
قتلنٌعدد ٌسد لافٌيفٌذيلدةٌسد  ةٌالعشد   يٌقددٌقتدلنٌيفٌ
س لافٌفخ ىٌيفٌ الدىٌالعش   يٌفالٌيفٌثالثةٌالعشد   يٌ
ٌالعشدددددد   يٌفالٌيفٌَريمددددددايٌْلالالتيدددددداحٌالاحلددددددزمٌ فالٌشدددددد  

 انجتهاإٌيفٌاذليالٌكلها.ٌجزاكمٌدٌخرياٌد
قدهٌدٌسد  ا هٌ  قدٌق ىٌذيلةٌاذقدلٌَبذ دٌََد ٌاْل

ُ ددددةٌفمالا ددددايٌالكدددد انٌاذمحدددد ابةٌلهللادددد ٌدٌعدددد همٌال ذدددد ٌب 
ُ تهدددداٌنٌْي ددددوٌ  ،ددددتدذلنٌعليهدددداٌب المددددافٌالذتدددد ٌعدددددمٌل
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المحللٌْللهاٌَد ٌقامهداٌ ْيدااٌالاالت،داَبيٌْاَ،دلمٌ   غد ٌ
ذهٌفنٌجيتهدٌيفٌف  هاٌيفٌاذ ش ٌاألالاخ ٌم ٌلملدانٌكمداٌ
فمد ٌاذ دديبٌصددلىٌدٌعليددهٌالسددلمٌطل دداٌذرجدد ٌالاذ ددلابٌْددإ اٌ

 مٌاذليلةٌالٌفج ماٌال نٌَلٌصاإطٌقيامهٌ ْيااٌالاالت،اَبٌم
  لمهدداٌقددالٌصددلىٌدٌعليددهٌالسددلم:ٌ))مدد ٌقددامٌذيلددةٌاذقدددلٌ
 ْيددااٌالاالت،دداَبٌَفددد ٌذددهٌمدداٌققددددمٌمدد ٌ   دده  يٌاليفٌلالا دددةٌ
فخ ى:ٌ))م ٌقامهاٌابتغاةماٌاٌالق هٌذهٌَف ٌذهٌماٌققدمٌ

القدٌث هٌع ٌاذ يبٌصلىٌدٌعليهٌٌ)1(م ٌ   هٌالماٌأتخ   
عالما دددداٌطلددددلوٌاذشددددم ٌٌالسددددلمٌمدددداٌ دددددلٌعلددددىٌفنٌمدددد 

صدد ي تهاٌنٌَدد اوٌهلددايٌالكددانٌفيبٌبدد ٌك ددطٌ ق،ددمٌعلددىٌ
فهندداٌذيلددةٌسدد وٌالعشدد   ٌال ،ددتدلٌمدد مٌاذ المددةيٌالاذدد اجعٌ

                              
   760 يٌالم،لمٌب قمٌ)4ٌٌ/221اذ خالمٌ) 1)
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ٌكلهددايٌالفال،لمدداٌفالدد ىيٌالذيلددةٌ فهندداٌمت قلددةٌيفٌذيددالٌاذ شدد 
سدددد وٌالعشدددد   ٌآكدددددٌاألال،لٌيفٌ ذدددد يٌالمدددد ٌاجتهدددددٌيفٌ

ددري ٌكلهدداٌيفٌاذمحددال ٌالاذقدد آنٌالاذدددعاةٌاَل  ذدد ٌمدد ٌٌاذ شدد 
ازٌ داٌالعددٌدٌبدهٌ الجلمٌاخلريٌفإل ٌذيلةٌاذقدلٌبالٌَ ٌاْل

 .م ٌقامهاٌ  اٌْ  ٌ ذ ٌ ْيااٌالاالت،اَب
يدداٌالصددلىٌدٌالسدددلمٌعلددىٌ  ي ددداٌامدددٌالآذدددهٌ الدٌاللٌاذتْل

 )1(الص  ه

                              
م ٌجمملوٌْتاالىٌاللسائ ٌاذشيخٌَاب ٌَبزٌالاب ٌع يمٌٌَ 1)

 ل هماٌد
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ريدا ٌاَلَفخِّ
َُلددددددداَعَفةٌَِّمددددددد ِّمٌِّاأُلُجدددددددللٌٌِّ ٌَف  َددددددىٌ ِّ ٌفََلإ َفٌفَن   ِّن 

ٌَْدَت َكٌي :ٌاَلاحَلَ،َ افِّ فِّ ٌقَدل َلٌَسي ِّدٌِّاذَ  ِّايي ٌَعلَدىٌَخدري  ٌ»   ٌَإلي َمد  
مِّ  ُ ٌَفج  ٌَِّْاعِّلِّهٌِّ ٌ)1(«َْدَلهٌُ

ٌَعلَددددىٌَمددددَ اٌاخلَددددري ٌِّالاقديَقددددىٌ ٌَإلي ٌَمدددد   َْ ُددددليَبٌذُِّتدددد  ِّ
ٌَكددَ اٌ ددهٌدِّي َدداٌاَلج  ٌَمل عِّ َددة ٌاِّبد تَدغَددىٌمِّ َمددل َنُميٌَسددَلاةدٌبَِّتلَِّمددة ٌَفال 

َ َهدددا ٌطَ د  ددد   ٌَلَجددداٌ)2(مِّ َةٌثلامددداٌاَلاَلزيَعَهددداٌَعلَدددىٌعِّ َددداإٌِّدِّيٌاَلَمددد  
َ َتةٌِّاإلِّ  رتِّ  ِّدهٌاذَ اَذمِّييدةِّيٌ ََ ٌ ٌاذَفَلائِّييةِّيٌَفال  ٌَاذَق َدَلافِّ بَد ديَهاٌَع  
َددددداٌاأُلميدددددةٌُ َتفِّدددددَوٌمِّ َ  ِّييدددددةِّيٌذِّتَد د  ٌاأَلج  ٌقَد  َسََهددددداٌ َِّ ٌاذللغَدددددافِّ ددددد   اَلمِّ

فِّيُهٌاَلع دٌُ اَلمِّييُةيٌاَلَ ت  دَوٌ:ٌ»:َسي ِّدٌِّاذَ  ِّ يةٌٌِّاإلِّس  ِِّ د َفٌد ٌُام  َ ليدَ ٌالي

                              
133ٌ ٌلالامٌم،لم:1)
ٌ ٌفىٌم مٌاذ ساذة2)
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ٌ ده ٌ َِّ ٌَمد   ٌِّق  د ِّ ٌاَلامِّ ٌ ُد َدل َِّغُهيٌَْددُ بي مِّ ياٌاَلدِّ  دايٌََْ فَِّ ُهٌاَلىتي
ه ٌذَي َ ٌبَِّفقِّيهٌ  ٌِّق  ٌاَلامِّ ِّ مِّ  ُهيٌاَلُلبي َقهٌُ ٌ )1(«ُمَلٌفَْد 
ُتهٌٌٌٌَْياذَي هٌَ ٌَكتَد د  ٌقَدَ فٌََإَعاٌذََياٌفَُملُفٌاَل َد د َقىٌُك لٌَما ٌَم  

ٌُسلَةٌَْدَ اذِّيا ٌ َد  ُفَلٌَعَ ٌٌٌٌٌٌاَل َدغ فَِّ ٌلِّ ذَدددددددُهٌَفن  ٌَعَ،ىٌاإلِّ
ٌَكتَدَ هٌُ

 

 فَبُلٌَع  دٌِّاذَ   َ ٌَِّف  َُدٌُممح َ َفى
dr_ahmedmostafa_CP@yahoo.comٌ

َدَمُهٌٌ)اُلُقلُ ٌاذ ي  وٌِّ َتخ  ٌاس  ََرييٌَِّيهٌِّفال  ٌ ٌَعَداٌَم   لِّم  ٌُم،  ذُِّت  ِّ
َالِّ ية   ٌُِّ َ  َاض  ٌَف  يفِّ

*****

                              
6764ٌٌاألذ ا ٌيفٌص يعٌاجلاموٌ:ٌٌ ٌلالامٌاذرتم ىٌالص  ه1)
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