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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب                          
  ةالصلا يف فوفصلا ةيوست بوجو                   
  
 ،اهنيب براقتلاو اهيف صارتلاو فوفصلا ةيوستب رمألا ىلع ترتاوت دق ثيداحألا نإف :دعب امأ
 ةالصلا يف فوفصلا ةيوست امأو" ربلادبع نبا لاق امك ،كلذ ةيعورشم ىلع دقعنا دق عامجإلاو
 ءافلخلا لمعو فوفصلا ةيوست هللا لوسر رمأ يف ةتبa اهلك حاحص ىتش ٍقرُط نم ةرتاوتم اهيف رaآلاف
 يف ةريثك كلذ يف ثيداحألا ديناسأو ،هيف ءاملعلا نيب اميف فالخ الام اذهو ،هدعب كلذب نيدشارلا

 الب ةالصلا ننس نم وه" يبطرقلا لاقو ،4/287 راكذتسالا "اًهجو اهركذل َرأ ملف نيفنصملا بتك
ملا "فالخ

ُ
 فشك "دحاو ريغ كلذ بابحتسا ىلع عامجإلا لقن دق" ينيراّفسلا لاقو ،4/123 مِهف

 مامت نم فصلا ةماقإ ب�" هحيحص يف يراخبلا ركذو ،2/236 ماكحألا ةدمع حرش يف ماثللا
 نم فصلا ةماقإ نإف ةالصلا يف فصلا اوميقأو( اًعوفرم ةريره يبأ ثيدح هدانس� قاس مث "ةالصلا

 لاق )ةالصلا ةماقإ نم فوفصلا ةيوست نإف مكفوفص اووس( اًعوفرم سنأ ثيدحو )ةالصلا نسح
 نسح نم( ثيدحلا ظفلو )ةالصلا مامت نم( ةمجرتلا يف يراخبلا لاق امنإ" ديشر نبا لاق :رجح نبا
 لب بيترتلا نم يئرملا رهاظلا هب ىنعُي ال هنأو ،انه نسحل� دارملا هنأ ّنيبي نأ دارأ هنأل )ةالصلا
 نم( هلوقب َّربع ثيح بابلا يَثيدح نم يناثلا وهو سنأ ثيدح ليلدب يمكحلا نسحلا هنم دوصقملا
 نم فصلا ةماقإ نإ( ةريره يبأ ثيدح يف بجر نبا لاقو ،2/271 يرابلا حتف ")ةالصلا ةماقإ

 نم صقن مقي مل اذإف ،اهنسح نم كلذ ناك ةالصلا يف ميقأ اذإ فصلا نأ دارملاو )ةالصلا نسح
 ،ةالصلا ةماقإ نم فوفصلا ةيوست نأ سنأ ثيدح يفو ،فصلا ةماقإ نم صقن ام بسحب اهنسح
 نايتإلا دارملاو ،ةالصلا ةماقإ ىوس نآرقلا يف ركذي ملو ،لامكلا هجو ىلع ا¥ نايتإلا اهتماق� دارملاو
 اذإف اهتماقإ ةلمج نم فوفصلا ةيوست ن¨ ثيدحلا اذه يف حّرص دقو ،لماكلا اههجو ىلع ًةمئاق ا¥
 ،4/259 يرابلا حتف "ملعأ هللاو اًضيأ كلذ بسحب اهتماقإ نم صقن ةالصلا يف فوفصلا ِوتست مل
 كلذب اوهبشأ مإف هب اهفّرشو ةمألا هذه هب هللا صخ امم ةالصلا يف فوفصلا نأ ملعاو" اًضيأ لاقو
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 يف ةمألا هذه ةفص نم نأ يور دقو -لاق مث كلذ ةلدأ ركذ مث- ءامسلا يف ةكئالملا فوفص
 .4/250 يرابلا حتف "لاتقلا يف مهّفصك ةالصل� مهّفص ةفلاسلا بتكلا
 فوفصلا ةيوست ب�" يراخبلا ركذ دقف ،فوفصلا ةيوست يف طيرفتلا يف ديدشلا ديعولا ءاج دقو
 ّنفلاخيل وأ مكفوفص ّنوستل( اًعوفرم ريشب نب نامعنلا ثيدح هدانس� قاس مث "اهدعبو ةماقإلا دنع

 هوجولا نيب ةفلاخمل� فوفصلا ةيوست كرت ىلع دعِّوت دقو" بجر نبا لاق ،)مكهوجو نيب هللا
 ىلع لدي ديعولا اذه رهاظو ،اهريغ وأ ت·اويح ةروص ىلإ اهليوحتو هوجولا خسم يضتقي هرهاظو
 ّنوستل( اًعوفرم ةمامأ يبأ نع فعض هيف ٍدانس� دمحأ مامإلا دنسم يفو ،هيلع دعِّوت ام ميرحت
 ثيدح يقهيبلا جَّرخ دقو )مكراصبأ ّنفطختل وأ مكراصبأ ّنضغُتلو مكهوجو ّنسمطتل وأ فوفصلا

 موي مكهوجو نيب هللا ّنفلاخيل وأ( يهو ،هرخآ يف ٍةد¿زب ملسم هجَّرخ يذلا نامعنلا نع كامس
 كلذ ىلع ديعولا درو دقو ،ايندلا ال ةرخآلا يف كلذ ىلع ديعولا ىلع لدت ةد¿زلا هذهو )ةمايقلا
 اووتسا( يراصنألا دوعسم يبأ ثيدح نم ملسم جَّرخف ،اهنيابتو اهرفانت دارملاو ،بولقلا فالتخ�
 مث "فصلا متي مل نم مثإ ب�" يراخبلا ركذو ،4/248 يرابلا حتف ")مكبولق فلتختف اوفلتخت الو
 لوسر تدهع موي ذنم انم تركنأ ام :هل ليقف ةنيدملا مدق هنأ" كلام نب سنأ نع هدانس� قاس
 يراخبلا لالدتسا ديشر نبا هَّجو دقو "فوفصلا نوميقت ال مكنأ الإ اًئيش تركنأ ام لاق ؟هللا
 رمأل� دارملا نأ ىلع )..ِهِرْمَأ ْنَع َنوُفِلاَُخي َنيِذَّلا ِرَذْحَيْلَـف( ىلاعت هلوق يف رمألا لمح هن¨" سنأ ثيدحب
 ّنأ هنم مزليف -مكفوفص اووس ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لوقي نأك رمألا ةغيص ينعي- ةغيصلا درجم ال لاحلاو نأشلا
 سنأ راكنإو ،ةيآلا يف روكذملا ديعولا هيلع لدي امل مثÊ نأ اهيلع ناك يتلا لاحلا نم اًئيش فلاخ نم
 ةفلاخملا مزلتست اذه ىلعف فوفصلا ةماقإ نم هللا لوسر نمز يف هيلع اوناك ام اوفلاخ مأ ٌرهاظ
 رهاظو ٌديج يراخبلا لالدتسال ديشر نبا هيجوت :ُتلق ،4/253 رجح نبال يرابلا حتف "ميثأتلا
 ،كلذ ةفلاخم نم ريذحتلاو ،كلذب رمألاو فوفصلا ةيوست ىلع هتنسو هرمأ ناك ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نإف
 ٍرذع ريغل كلذ فلاخ نمف )يلصأ ينومتيأر امك اولص( ملسو هيلع هللا ىلص لاق دقو ،نودشارلا هؤافلخ كلذكو
 ةمدقملا ولخ عم ةرخؤملا فوفصلا دسي نأ ٍدحأل سيل" ةيميت نبا لاقو ،ةبوقعلاو مثإلل ٌقحتسم وهف
 يف قازرلادبع ىورو ،23/410 ىواتفلا "بيدأتلا قحتسا دقف كلذ لعف نمو -لاق نأ ىلإ-
 نبا لاق "هدسأ الف ًاللخ فصلا يف ىرأ نم يلإ بحأ ياتّينث رخت نئل" لاق رمع نبا نع هفنصم
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 لوفغملا ةلمهملا ننسلا نمو" يوونلا لاقو ،4/59 ىلحملا "ًالصأ ٍحابم كرت يف ىنمتي ال اذه" مزح
 هيلع ضيرحتلا رثكيو هسفنب كلذ لعف ىلوتي ملسو هيلع هللا ىلص ناك دقو اهيف صارتلاو فوفصلا ةيوست اهنع
 بعكلا قازلإو صارتلاو فصلا ةيوست نأ كشال" يناكوشلا لاقو ،2/28 نيبلاطلا ةناعإ "هب رمألاو
 .1/158 رارجلا ليسلا "ةرقتسم ٌةعيرشو ةتبa ٌةنس باعكل�
 توبثل حجارلا وه كلذ بوجوب لوقلا نكلو ،ةدكؤم ٌةنس فوفصلا ةيوست نأ ىلع ءاملعلا روهمجو
 مزح نباو يراخبلا مهنمو ،ءاملعلا نم ٌةعامج فوفصلا ةيوست بوجوب لاق دقو ،كلذ يف ةلدألا
 ةيميت نبال ةيهقفلا تارايتخالا يف يلعبلا لاق ،يناعنصلاو يناكوشلاو ينّيعلاو رجح نباو ةيميت نباو
 ً¿د� ًالجر ىأر مالسلاو ةالصلا هيلع هنأل فوفصلا ةيوست بجي هنأ :سابعلا يبأ مالك رهاظو"

 اووس( مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو )مكهوجو نيب هللا ّنفلاخيل وأ مكفوفص ّنوستل( لاقف هردص
 مقي مل نم مثإ ب�" يراخبلا هيلع مجرتو ،هيلع ٌقفتم )ةالصلا مامت نم اهتيوست نإف مكفوفص
 تارايتخالا "هبوجو يفن ال هبابحتسا تابثإ هدارمف هبابحتسا ىلع عامجإلا ركذ نمو :ُتلق "فصلا

 نإف حوجرم ٌلوق اذهو ،اهيف فوفصلا ةيوست كرت دنع ةالصلا لطبأف مزح نبا طرفأ لب :ُتلق ،50
 ةيوست نأ حيحصلاو ،ةالصلا ةداع� مهرمÊ مل فوفصلا ةيوست مهكرت ةنيدملا لهأ ىلع ركنأ امل سنأ
 .هتالص لطبت ال نكلو مثآ ٍرذع ريغل هكرÜ نأو بجاو ٌرمأ فوفصلا
 اًقلح ·آرف هللا لوسر انيلع جرخ( لاق ةرمس نب رباج نع ملسم ىور :يلي ام فوفصلا ةيوست ىنعمو
 نوّمتي :لاق ؟ا¥ر دنع ةكئالملا فصت امك نوفصت الأ :لاقف انيلع جرخ مث ؟نيزع مكارأ يل ام :لاقف
 ،ةقرفت يف ٌتاعامج )؟نيزع مكارأ يل ام( هلوقو" يبطرقلا لاق )فصلا يف نوصارتيو لوألا فوفصلا
 ةيوست بابحتسا ىلع لدي اذهو ،ةكئالملا فوفصك فافطصالاو عامتجالاو فالتئال� مهرمأ
ملا "ةالصلا مامت نم هنإ لاقو كلذب ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا رمأ دقو فوفصلا

ُ
 نع يراخبلا ىورو ،2/62 مِهف

 هلوق هنمو ،قصالتلاو ينادتلاو نماضتلا وه صارتلا" بجر نبا لاق )اوصارتو مكفوفص اوميقأ( ٍسنأ
 ،4/252 يرابلا حتف ")ٌصوُصْرَّم ٌناَيْـنُـب ُمََّأَك اàفَص ِهِليِبَس ِيف َنوُلِتاَقُـي َنيِذَّلا ُّبُِحي Ýََّا َّنِإ( ىلاعت
 نوكي ال ىتح ٍضعبب مهضعب قصتلي نأ صارتلا" يئاسكلا لاق لاق ديبع يبأ نع رذنملا نبا ىورو
 يراخبلا ركذو ،4/2019 طسوألا ")ٌصوُصْرَّم ٌناَيْـنُـب ُمََّأَك اàفَص( ىلاعت هلوق هنمو للخ مهنيب
 انم لجرلا تيأر ريشب نب نامعنلا لاق لاق مث "فصلا يف مدقل� مدقلاو بكنمل� بكنملا قازلإ ب�"
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 ·دحأ ناكو )مكفوفص اوميقأ( اًعوفرم سنأ ثيدح هدانس� قاس مث ،هبحاص بعكب هبعك قزلي
 ةيوست نأ ىلع لدي اذه سنأ ثيدح" بجر نبا لاق ،همدقب همدقو هبحاص بكنمب هبكنم قزلي
 امك ريغ ال ةاذاحملاو ةبراقملا قازلإل� دوصقملاو :ُتلق ،4/262 "مادقألاو بكانملا ةاذاحم فوفصلا
 ،ةاذاحملاو ةبراقملا قيقحت يف ًةغلابم ةباحصلا كلذ لاق امنإو ،قازلإلا دوصقملا سيلو ،بجر نبا لاق
 ،امهنم دحاو لك مدق ةلام� الإ هبناج نم بعكب قزلي نأ نكمي ال بعكلا نأ كلذ ىلع ليلدلاو
 هبناجب نم يذؤيف ،رظن وأ هقف نودب ةباحصلا مالك رهاظب ذخÊ نم هبنتيلف ،اًعطق ٍعورشم ريغ اذهو
 دمحأ ىورو ،ىفخي ال امك مهضعب نم ٌدهاشم وه امك هنع دعتبا اذإ هتقحالمب هسفن لغشيو همدقب
 نيب اوذاحو فوفصلا اوميقأ( اًعوفرم رمع نبا نع مكاحلاو ةميزخ نبا هححصو يئاسنلاو دواد وبأو
 هعطق اًفص عطق نمو هللا هلصو اًفص لصو نمو ،ناطيشلل ٍتاجرف اورذت الو للخلا اودسو بكانملا

 هديب يسفن يذلاو( اًعوفرم سنأ نع مكاحلاو نابح نباو ةميزخ نبا هححصو دواد وبأ ىورو ،)هللا
 نم امو( اًعوفرم ءاربلا نع دواد وبأ ىورو )فَذحلا هنأك فصلا للخ نم لخدي ناطيشلا ىرأل ينإ

 نبا نع دهاوش هل نكلو فعض هدانسإ يفو )اًفص ا¥ لصي اهيشمي ٍةوطخ نم هللا ىلإ بحأ ٍةوطخ
 يبأو هللادبع نب رباجو سابع نبا نع ةريثك ثيداحأ َمثو ،ًالصأ هل نأ تبثت امهريغو ةشئاعو رمع
 فوفصلا ةماق� ًالاجر لِّكوُي ناك هنأ رمع نع يورو" يذمرتلا لاقو ،نأشلا اذه يف مهريغو ةريره
 كلذ نادهاعتي ·اك امأ نامثعو يلع نع يورو ،توتسا دق فوفصلا ن¨ َربُخي ىتح ِّربكُي الف
 يوونلا لاقو ،1/266 يذمرتلا عماج "نالف ¿ رخæ نالف ¿ مدقت لوقي اًيلع ناكو اووتسا نالوقيو
 ردص مدقتي ال ثيحب اهيف نيمئاقلا يذاحيو جرُفلا دسو لوألاف لوألا مامتإ فوفصلا ةيوستب دارملاو"
 ٍفص يف فقي الو ،لوألا متي ىتح يناثلا فصل� عرشُي الو هبنجب وه نم ىلع هنم ٌءيش الو ٌدحأ

 يفف ٌصقن ناك نإف لوألاف لوألا لمكُي نأ بجي" يجابلا لاقو ،4/123 عومçا "هلبق ام متي ىتح
 دسو اهصرو فوفصلا ةيوستب يبنلا رمأ دقو" ةيميت نبا لاقو ،1/386 أطوملا حرش ىقتنملا "ةرخؤملا
 .138 ةيرصملا ىواتفلا رصتخم "لوألاف لوألا ليمكتو جرُفلا
 مالك ىلع ،فوفصلا نيب ةدعابملاو نيرتم ةفاسمب دعابتلا نم هب رِمُأ ام فييكت نم رذحلا يغبنيو
 نع نوملكتي ءاملعلا نإف ،كلذ بوجو مدعو فوفصلا ةيوست بابحتسا مهلوقب ءاملعلا روهمج
 لامكإ لبق يناثلا فصل� عِرُش وأ هبناجب نمل اًقصالم نكي مل وأ هبناجب نم ىلع مدقت دحاو ٍصخش
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 ،نيرتم رادقم نيصخشلا نيب نوكي نأ نم هب رِمُأ ام ىلع مهمالك لازنإ حصي الو ،لوألا فصلا
 يتلاو هدحول درفنملا ةالصب ٌهيبش وهو لب ،ةعامجلا ىمسمب ًالخم نوكي نأ داكي ميظع ٌرمأ اذه نإف
 نع ملكتي وهو ةيميت نبا لوقي اذه يفو ،كلذ يف ثيدحلا توبثل حجارلا وه مهلوقو ،ةلبانحلا اهلطبي

 نع اوجرخ ول ثيحب اهتماقإو اهمامت نم هليدعتو فصلا ميوقت ناك اذإف" هّصن ام درفنملا ةالص مكح
 ،نيفطصم اونوكي مل اذه نم لفسألا فصنلا دنع اذه سأر نوكي ىتح ةيلكل� لادتعالاو ءاوتسالا
 نأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا هرمأف هدحو فصلا فلخ ىلص يذلا نم ىلوأ كلذب مهو ةداعإل� نورمؤي اوناكلو
 يف نيلصملا عامتجال ةعامج تيُمس ةعامجلا ةالص نإف" اًضيأ لاقو ،22/546 ىواتفلا "هتالص ديعي
 ،مامإلا ىلع مهضعب وأ اومدقتي نأ لثم ينامزلا وأ يناكملا عامتجال� اوّلخأ اذإف ،ً·امزو ً·اكم لعفلا
 نيقرفتم اوناك ول كلذكو ةمئألا قافت� هنع ٌيهنم كلذ ناك ،رذع ريغل اًريثك اًفلخت هنع اوفلختي وأ
ملا رومألا مظعأ نم اذه ناك ،اذه فلخ اذهو ،اذه فلخ اذه نوكي نأ لثم نيمظتنم ريغ

ُ
 ،ةرَكن

 للخلا دسو فوفصلا صارتو اهليدعتو فوفصلا ميوقتب ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا رمأ لب ،فافطصال� اورمُأ دق لب
 مل ولو ،ناكمإلا بسحب ٍهجو نسحأ ىلع مهعامتجا قيقحت يف ًةغلابم كلذ لك ،لوألاف لوألا دسو
 اًملع ٍدحأ لك ملعي امم اذهو ،اًرج ملهو ،دحاو فلخ اًدحاو فقي نأ زاجل اًبجاو فافطصالا نكي
 اذإ كلذك لب ،ةرم ولو نوملسملا هلعفل زوجي امم اذه ناك ولو نيملسملا ةالص تسيل هذه نأ اًماع
 دق اًئيش كلذ ناكل ،اذه نع اذه رخأتيو اذه ىلع اذه مدقتي نأ لثم مظتنم ريغ فصلا اولعج
 ،اذه لثم نم نسحأ ناك مامإلا مادق اولص اذإ لب ،ميرحتلا يضتقي يهنلاو ،هنع ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ي ملُع
 ةالصلا حصت فيكف ،رذع ريغل امإو اًقلطم امإ مامإلا مادق ةالصلا نوححصي ال روهمجلا ناك اذإف
 ىواتفلا "حصت ال درفنملا ةالص نأو فافطصالا بوجو يضتقي لوصألا سايقف ،فافطصا نودب

 ،ةلزانلا هذه يف اهلعف انموق ديري يتلا ةفصلا هذه ىأر ول ةيميت نبا لوقيس اذام ىرُت ايف ،23/393
 نع دُعب نم هنأ اًضيأ هجتيو" ةلبانحلا بتك نم ىهتنملا ةياغ حرش ىهنلا يلوأ بلاطم يف لاق دقو
 حصت ال ٌدرف -:يأ )ٌذفف( -لاجر ةثالث ماقم يأ- كلذ ردق هنع هدعب ناكو هل هتاذاحم عم فصلا

 لمشي وهو هنيمي نعو مامإلا فلخ فصلا عطقب س¨ ال هنأ مدقت دق ذإ هيجوب سيل اذهو ،هتالص
 تقسو هتقس ينكلو اًحوجرم ناك نإو نالطبلا يأ لوقلا اذهو :ُتلق ،1/695 "ةعامجلاو دحاولا

 ةالصلاف ،صاخشأ ةعبرأل يفكت نيرتم رادقم نأ ثيح ،رمألا اذه ةروطخ نايبل ةيميت نبا مالك
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 امو ،ضعب نع مهضعب نيلصملا دعابت يف اهسفن يف ٌةميظع ٌةبيصم فوفصلا دعابت عم لاحلا هذ¥
 عورشلاو ،ضعب ىلع مهضعب مدقتو بعكألاو بكانمل� نيلصملا نيب يذاحتلا مدع نم اهيلع ينبني

ملا تافلاخملا نم كلذ ريغو ،لوألا فصلا لامكإ لبق يناثلا فصلا يف
ُ
 الو ،ةميظعلا بئاصملاو ةرَكن

 يداو يف ءاملعلا مالك نأل ،فوفصلا ةيوست بابحتسا يف ءاملعلا مالك اهيلع لّزنُي نأ اًدبأ حصي
 ىلع قلطي رذعلا نأل ،راذعألا لهأ ةالصب فّيكُت نأ حصي ال كلذكو ،رخآ ٍداو يف ةفصلا هذهو
 فصلا لصو نكمت مدعك هريغ يف ٍرذعل وأ ةكرح مدعو ٍللشل هيف ٍرذعل فصلا لامكإ عطتسي مل نم
 كانه سيلف انتلز· امأو ،ةروصقم ٍجاجزك همامأ يذلا فصلل مدقتلا وأ يراوسلاك كلذ عنمي ٍعنامل
 ىودعلا لاقتنا نم فوخلا صارتلا مدعو دعابتلا يف ببسلا امنإو هريغ يف الو هسفن يف يلصملل ٌرذع
 .يتأيس امك ىرخأ ٍةيعرش ٍلولحب جلاعُي نأ نكميو ،رذعب سيلو ٌفوخ اذهو
 ٌةيصعم هنإف هاركإ ريغ نم ًةيعاوط رمألا اذه قيبطت نم نيومأمو ً·ذؤمو اًمامإ دجسملا ةعامج رذحيلو
 لوألا لامكإو اهيف صارتلاو فوفصلا ةيوست نم هللا لوسر هب رمأ امل ٌةضقانمو ،هلوسرو ë ٌةداحمو
 Ýََّا َّنِإ ۖ Ýََّا اوُقـَّتاَو ۚ اوُهَـتناَف ُهْنَع ْمُكاََ اَمَو ُهوُذُخَف ُلوُسَّرلا ُمُكÜَآ اَمَو( هناحبس لاق دقو ،لوألاف

 )فورعملا يف ةعاطلا امنإ ةيصعم يف ةعاط ال( اًعوفرم يلع نع ناخيشلا ىورو )ِباَقِعْلا ُديِدَش
 ،ةيصعمب رمؤي مل ام هركو بحأ اميف ملسملا ءرملا ىلع ةعاطلاو عمسلا( اًعوفرم رمع نبا نع امهيفو
 ،)لجو زع هللا ةيصعم يف ٍقولخمل ةعاط ال( اًعوفرم دمحأ ىورو )ةعاط الو عمس الف ةيصعمب رمُأ اذإف
 ملسملا اهيأ هللا كلأسي نلف )َنيِلَسْرُمْلا ُمُتْـبَجَأ اَذاَم ُلوُقَـيَـف ْمِهيِداَنُـي َمْوَـيَو( ىلاعت هلوق ملسملا ركذتيلو
 فوفصلا ةيوستب كرمأ دقو ملسو هيلع هللا ىلص اًدمحم تبجأ اذام كلأسيس نكلو ،ً·العو ً·الف تبجأ اذام
 ،هللا يدي نيب ٌلوؤسم اًدغ كنأ ملعاو ،عيطت نم رظناف ،كلذ ضيقنب كرمÊ ٌنالفو اهيف صارتلاو
 ءافلخ مكنأ اوملعا مهل لوقأف نينذؤملاو ةمئألا كلذب صخأو ،ً�اوص باوجللو ،ً�اوج لاؤسلل دعأف
 دنع سانلا ىلع مامإلا لابقإ ب�" هحيحص يف يراخبلا ركذ دقو ،نيملسملا ةمام� ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 هللا لوسر انيلع لبقأف ةالصلا تميقأ( لاق هنأ كلام نب سنأ نع هدانس� قاس مث "فوفصلا ةيوست
 لبقي نأ هل بحتسي مامإلا نأ ليلد اذه يفو" بجر نبا لاق )اوصارتو مكفوفص اوميقأ :لاقف ههجوب
 هاور ام -اهنمو رمع نع رaآ ركذ مث- مهفوفص ةيوستب مهرمÊو ةالصلا ةماقإ دعب نيمومأملا ىلع
 حتف ")اووتسا رمع لوق ةدش نم مدقملا فصلا عدأ ال تنك نإ( لاق ةرم نب بعك نع هدانس� عيكو
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 مهفوفص ةيوستب سانلا رمأو نيدشارلا ءافلخلاو كيبنب ِدتقاو مامإلا اهيأ هللا ِقتاف ،4/252 يرابلا
 رذحلا لك رذحاو ،مهلاح يف مهكرتتو مهنع تكست نأ لقأ الف كلذ ىلع ردقت مل نإف ،اهيف صارتلاو
 يف عقتف ،مهفوفصل مهتيوست نم عنمت قصاول وأ زجاوح مهمامأ عضت نأ وأ ،اودعابت مهل لوقت نأ
 ْمُهَـبيِصُت نَأ ِهِرْمَأ ْنَع َنوُفِلاَُخي َنيِذَّلا ِرَذْحَيْلَـف( لجو زع كبر لاق دقو ،نيبملا نارسخلاو ميظعلا مثإلا
 .)ٌميِلَأ ٌباَذَع ْمُهَـبيِصُي ْوَأ ٌةَنْـتِف
 
 اذه عم ةيعرشلا لولحلا امف فوخملا ركنملا نم ترذحو فورعملا رمألا انل تنّيب دق :لئاق لاق نإف
 -:اهنمو ،اًدج ٌةريثك لولحلا نأ :باوجلاف ؟ء�ولا

 لاق دقف ،ةعامجلاو ةعمجلا كرت يف ٌةصخر هل كلذ نإف ء�ولا اذه ىودع نم اًفئاخ ناك نم نأ -1
 عورفلا "هثودح فوخبو ٍضرمب امهيف رذعي :ةعامجلاو ةعمجلا كرت يف رذعل� ٌلصف" حلفم نبا

3/61. 
 روضح مدع يف ةصخر هلف ء�ولا اذه ببسب اأ كشي يتلا ضارعألا ضعب هدنع ناك نم هنأ -2
 يهو ةموذجم ٍةأرم� ّرم باطخلا نب رمع نأ ةكيلم يبأ نبا نع كلام ىور دقف ،ةعامجلاو ةعمجلا
 كلملادبع لاق ،"تسلجف ،كتيب يف ِتسلج ول سانلا ِذؤت ال هللا ةمأ ¿" اهل لاقف تيبلا يف فوطت
 يراخبلا حرش "...رمع نع يور امك سانل� هطالتخاو دجسملا لوخد نم موذçا عنُمي" بيبح نب

 نيموذçا نيب لاحي ن¨ مكحلا هقفلا نم ثيدحلا اذه يفو" ربلادبع نبا لاقو ،9/412 لاّطب نبال
 موثلا لكآ ناك اذإو ،لحي ال راجلاو نمؤملا ىذأو ،مهل ىذألا نم كلذ يف امل سانل� مهطالتخا نيبو
 دنع وهو ماذجل� كنظ امف ،عيقبلا ىلإ جرخأ امبر هللا لوسر دهع يف ناكو دجسملا بانتج� رمؤي
 .9/208 راكذتسالا "يذؤي مهعيمج دنعو ،يدعي سانلا ضعب

 كلذ يف جرح الو ،دحاولا دجسملا يف رثكأ وأ ثالث وأ نيتعامج ةالصب ةعامجلا ددع ليلقت -3
 يف يذمرتلا ركذ دقو ،رفسلا دنع تاطحملا يفو قاوسألا دجاسم يف سانلا عقاو وه اذهو ةجاحلا دنع
 ٍديعس يبأ ثيدح هدانس� قاس مث "ةرم هيف ّيلُص دق ٍدجسم يف ةعامجلا يف ءاج ام ب�" هعماج
 لاق )هعم ىلصف ٌلجر ماقف ؟اذه عم رّجتي مكيأ :لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلص دقو ٌلجر ءاج( لاق
 ،نسح ٌثيدح ديعس يبأ ثيدحو ،ريمع نب مكحلاو ىسوم يبأو ةمامأ يبأ نع بابلا يفو" يذمرتلا
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 يف ًةعامج موقلا يلصي نأ س¨ ال :اولاق ،نيعباتلا نم مهريغو يبنلا باحصأ نم ٍدحاو ريغ لوق وهو
 دوعسم نبا لوق هنأ ةفحتلا بحاص ركذو ،"قاحسإو دمحأ لوقي هبو ،ةعامج هيف يلُص دق ٍدجسم
 .)2/8 يذوحألا ةفحت( ،كلام نب سنأو
 ىلع ةلمجل� ٌةظفاحم هيفو هللا نذ� ٍفاك وهو ،ربش رادقم رخآلا نيبو هنيب يلصملا لعجي نأ -4
 .فوفصلا ةيوست

 دنع مفلاو فنألا ةيطغتب س¨ الو ،هدي يطغت نيزاّفقو همفو هفنأ يطغت ًةمامك يلصملا سبلي نأ -5
 .ةجاحلا

 .اهيلع يلصي ةصاخ ًةداجس هعم رضحي نأ -6
 ةبوتلا( ء�ولا عفرل ةيعرشلا بابسألا نع اولفغو ةيسحلا بابسألا يف اولغ سانلا ضعب نأ ّنيبأ انهو
 .حيحص ريغو ٌريصقت هنأ كشال اذهو )ءاعدلاو ةقدصلاو ةعاطلاو رافغتسالاو
 -:يلي ام ةيعرشلا لولحلا نإف رمألا اذ¥ انمزلُأو مورلا تبِلُغ اذإ امأو
 دنع كلذو قصاول وأ زجاوح نم عضوي امب مزتلالا مدعو ديل� ركنملا نع يهنلاو فورعمل� رمألا -1
 ىلع ناسلل� ركنملا راكنإو فورعمل� رمألاف كلذ عطتسي مل نإف ،ةدسفملا نمأو ةعاطتسالاو ةردقلا
 يف اوركنأ اوعيطتسي مل نإف ،ةدسفملا نمأو ةعاطتسالاو ةردقلا دنع اًضيأ كلذو كلذب مهمازلإ ديري نم
 .كلذ اوضغبأو م¥ولق

 ،كلذ يف رجألا بستحيو اًديعب ناك نإو دعابتل� مزتلي ال يذلا دجسملا نع ملسملا ثحبي نأ -2
 .دجو َّدج نمو ،اًجرخم هل لعجي هللا ِقتي نمو
 يف نإف ًالامشو اًنيمي هبناجب ناك نم عم ولو براقتي نأ لواحيلف كلذك اًدجسم ملسملا دجي مل نإف -3
 .مهريغ نع نيلوؤسمب اوسيلو مثإلاو ريصقتلا نم مهل ًةمالس اذه
 .كلذ هل رسيت نإ ةنسلا قفو يعرش ٍفصب ىلوألا ةعامجلا دعب ةينa ٍةعامج يف يلصي نأ -4
 وأ ٍضرم وأ ٍمون ةبلغ وأ ٍةجاح ءاضق وأ ٍماعط عضوك يعرش ٍرذع يأل ً·ايحأ هتيب يف يلصي نأ -5
 .ةيعرشلا راذعألا نم كلذ ريغ وأ ء�و فوخ
 .دارأ ناكم يأ يف اًرهظ اهيلصي امنإو ةعمجلا همزلت الف ةعمجلا موي يف اًرفاسم نوكي نأ -6
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 هيلع قبطنيو نيروذعملا نم نوكي انهف ،هقيطي امو هعسو لذب دعب كاذ الو اذه عطتسي مل نإف -7
 ةيميت نبا لاق دقو ،هبلق يف كلذل ٍةديدش ٍةهارك عم هتقاط نع ٍجراخ ٍرذعل فصلا ةيوست كرت
 رهظألاو درفنملا ةالصل نيلطبملا نيب ٌعازن هيف اذهف فصلا فلخ الإ اًفقوم لجرلا دجي ّالأ كلذ ريظنو"

 ةالص ةحص اذه درطو ،زجعل� طقست ةالصلا تابجاو عيمج نأل عضوملا اذه يف هتالص ةحص
 مامتإو ةءارقلاو مايقلا ناك اذإو ،دمحأ بهذم يف ٌلوق وهو ،ةفئاط لوقك ةجاحلل مامإلا ىلع مدقتملا
 درطو ،مدقتلا كرتو فافطصالا كلذكف ،زجعل� طقسي كلذ ريغو ءامل� ةراهطلاو دوجسلاو عوكرلا
 يأل اهتلازإ يلصملا عيطتسي ال زجاوح َمث ناك نإو ،23/396 "...فوفصلا لئاسم ةيقب اذه
 ةيهارك يف ءاج ام ب�" هعماج يف يراخبلا ركذ دقو ،يراوسلا مكح يف ا¨ فّيكُت اهلعلف ببس
 ءارمألا نم ريمأ فلخ تيلص :لاق دومحم نب ديمحلادبع نع هدانس� قاس مث "يراوسلا نيب فصلا
 دهع ىلع اذه يقتن انك( كلام نب سنأ لاق انيلص املف ،نيتراسلا نيب انيلصف سانلا ·رطضاف
 ،حيحص ٌنسح ٌثيدح سنأ ثيدحو ،ينزملا س¿إ نب ةرق نع بابلا يفو" يذمرتلا لاق ،)هللا لوسر
 نم ٌموق صخر دقو ،قاحسإو دمحأ لوقي هبو يراوسلا نيب فصُي نأ ملعلا لهأ نم ٌموق هرك دقو
 .ةجاحلا دنع ةزئاج اهنكل ،ةهاركلا حجارلا :ُتلق ،2/21 يذوحألا ةفحت "كلذ يف ملعلا لهأ
 لازتعالاو ،نيملسملا ةعامج عم دجاسملا يف ةعامجلاو ةعمجلا كرت نم رذحلا لك ملسملا رذحيلو
 ولغلا قفن يف لوخدلا يف اًببس نوكي ام اًريثك اذه نإف ،يعرش ٍرذع ريغ نم تويبلا يف ةالصلاو
 وأ ،ةلدألا نم هل رهظ امل اًدهتجم هنوكل ،ةعامجلاو ةعمجلا كرت نمل اًمزال كلذ نكي مل نإو ،ريفكتلاو
 ملعلا ةبلط نم هريغل اًدلقم وأ ،ةفلاخمو ٍصقن نم هل رهظ امل اًعروتم وأ ،ةهبش نم هدنع امل ًالوأتم
 نم سيل كلذ نأ اوركذو كلذ نم اورذح اًثيدحو اًميدق ملعلا لهأ نأ ملعُيل نكلو ،هب قثي يذلا
 ةمئأ نم هريغ دنعو هدنع طقس اذهلو" ةيميت نبا لاق ،عدبلا لهأ جهنم نم لب ةنسلا لهأ جهنم
 لعف اوبجوأ لب اوزوجف ةجاحلل كلذ وحنو ةعقبلا ِّلحو مامإلا لدع نم ةعامجلل ربتعي ام ةنسلا

 ةبوصغملا ةنكمألا يفو نيرجافلا ةمئألا فلخ كلذ وحنو كسانملاو فوخلاو نيديعلاو ةعمجلا تاولص
 نأ كلذ ةياغ نأل -لاق نأ ىلإ- ةمألا يف ٍةنتف ىلإ وأ ةعامجلاو ةعمجلا كرت ىلإ كلذ كرت ىضفأ اذإ
 ،رذعل� فوخلا ةعامج يف تابجاولا نم ٌريثك طقس امك رذعل� طقسيف اًبجاو مامإلا لدع نوكي
 يف تابجاولا كلذكف رذعل� طقست ةالصلا تابجاو سفن نأ وهو ،لصألا اذه ىلإ ىدتها نمو
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 ةعيرشلا تابجاو ضعب لامهإ نيب طسوتلا نم ةنسلا هب تءاج ام ىلإ يدُه دقف ،اهوحنو تاعامجلا
 نم هريغ كرت ىلإ يضفي ىتح بجاولا كلذ يف فارسإلا نيبو ،مهضعب هب ىلتبي دق امك ،اًسأر
 هب ىلتبي دق امك ،هيلع اًرودقم دكوألا كلذ ناك نإو ،هنع زجعلا دنع هنم دكوأ يه يتلا تابجاولا
 نع ًةلثمأ ركذ مث- نيرمألا نيب طسولا وه هنع زوجعملا نود كلذ نم هيلع رودقملا لعف نإف ،نورخآ
 ةحيحصلا بولقلا اهفرعت يتلا ةعيرشلا دعاوق ىلع هيبنتلا ضرغلا امنإو :لاق مث -كلذ يف دمحأ مامإلا
 )متعطتسا ام هنم اوتأف ٍرم¨ مكترمأ اذإ( ملسو هيلع هللا ىلص هلوقو )ْمُتْعَطَتْسا اَم Ýََّا اوُقـَّتاَف( ىلاعت هلوق اهيلع ّلد يتلا
 نم طباوض ىلع هيبنتلاو ،يعرشلا هجول� رخآلا طقسو امهحجرأ مِدُق نيبجاولا عمج رّذعت اذإ هنأو
 نإف" اًضيأ لاقو ،فرصتو راصتخ� 250-23/246 ىواتفلا "مهنع هللا يضر ءاملعلا ذخآم
 امهنع فلختلا ناك اذإ اميسال ،رجاف ٍمام� امهيف ءادتقالا نم اًداسف مظعأ ةعامجلاو ةعمجلا تيوفت

 ةعمجلل نوكراتلا ناك اذهلو ،ةدسفملا كلت عفد نودب ةيعرشلا ةحلصملا كرت ىقبيف ،هروجف عفدي ال
 نكمأ اذإ امأو ،عدبلا لهأ نم ةمئألاو فلسلا دنع نيدودعم اًقلطم روجلا ةمئأ فلخ تاعامجلاو
 رجافلا فلخ ىلص ول ٍذئنيحو ،رجافلا فلخ اهلعف نم ىلوأ وهف َربلا فلخ ةعامجلاو ةعمجلا لعف
 امأو :لاق مث -ةداعإلا مدعب لاق نمو ةداعإل� لاق نم ركذ مث- داهتجا عضوم وهف رذع نود
 نمو ،هفلخ ةعمجلا ةالص سفن يف اوعزانت دق كانهف ءاوهألا لهأ نم هتعدبب رفكي نم فلخ ةالصلا
 ،فرصتو راصتخ� 345-23/343 ىواتفلا "رفاك فلخ ٌةالص األ ةداعإل� رمأ رفكي هنأ لاق
 اذهف ةحلصم هفلخ ةالصلا كرت يف نكي ملو رومألا ةالو هبتر دق مامإلا ناك ول كلذكو" اًضيأ لاقو
 هنم رهظ نميف نوكي هلك اذهو ،لضفأ لضفألا مامإلا فلخ ةالصلا لب ،هفلخ ةالصلا كرت هل سيل
 نأ مومأملا ملَع ولو" اًضيأ لاقو ،23/354 ىواتفلا "ةنسلاو باتكلل اهتفلاخم رهظت ةعدب وأ ٌقسف
 الإ ةالصلا نكمت ال يذلا بتارلا مامإلا وهو قسفلا رهاظ ٌقساف وأ هتعدب ىلإ وعدي عدتبم مامإلا

 ةعمجلا ىلصت اأ دئاقعلا يف اولاق اذهلو ،فلخلاو فلسلا ةماع دنع هفلخ يلصي مومأملا نإف ،هفلخ
 ،اًقساف مامإلا ناك نإو هدحو لجرلا ةالص نم ٌريخ ةعامج يف ةالصلا نإف ،مامإ لك فلخ ديعلاو
 كرت نمو ،دمحأ بهذم رهاظ يف نايعألا ىلع ٌةبجاو ةعامجلا لب ،ءاملعلا ريهامج بهذم اذه
 يف هركذ امك ةنسلا ةمئأ نم هريغو دمحأ مامإلا دنع عدتبم وهف رجافلا مامإلا فلخ ةعامجلاو ةعمجلا
 ةمئألا فلخ ةعامجلاو ةعمجلا نولصي اوناك ةباحصلا نإف ديعي ال هنأ حيحصلاو ،سودبع ةلاسر
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 ةنسلا بتك عجاريلف ةلأسملا هذه ىلع علطي نأ دارأ نمو ،2/383 ىربكلا ىواتفلا "راّجفلا
 نيملسملا نإف ëدمحلاو ،ملعلا لهأ نم مهريغو ةيميت نبا ىواتفو ةمادق نبال ينغملاو هريغو لالخلل

 لاحلا روتسملا مامإلا فلخ يلصي نأ ملسملا ىلعف ،مهئايحأ يف ةريثك دجاسم مهيدل رضاحلا انتقو يف
 نم ضق· وأ ةعدب مهدحأ نم رهظي مل ام مالسإلا نيملسملا يف لصألا نأل ،ةعدب هيلع رهظي مل ام
 يف لاقي اذكو ،ةنسلا لهأ نم هريغ نع ثحبو هكرت كلذ لثم مامإ نم رهظ نإف ،مالسإلا ضقاون
 وأ اًفنآ ةروكذملا لولحلا يف رظنيلف الإو هعم ِلصيلف دعابتل� مزتلي ال اًمامإ دجو نم ،هذه انتلأسم
 هذ¥ حصت ال ةالصلا نأ ةيعرشلا ةلدأل� هل ّنيبت نم امأو ،ركذت مل يتلا ةيعرشلا لولحلا نم اهريغ
 ِلصيلو ىلوألا ةعامجلا ءاهتنا دعب دجسملا ِتأيلف ،دجاسملا يف سانلا عم ِلصي ملو ةصاخ لاحلا

 بيرثت الو ،ةمغلا هذه يلجنت ىتح ً·ايحأ هتيب يف ىلص ءاش نإو هدحو وأ يعرش ٍفصب ٍةعامجب
 حجارلاو حيحصلا ناك نإو لاحلا هذه يف ةالصلا ةحص مدع يف ةيوقلا ةهبشلا دوجول كلذ يف هيلع
 ملسو هللا ىلصو اًفنآ ركذ امك فصل� فافطصالا قيقحت نع زجعلاو ةردقلا مدعل ةحيحص اأ
 .دمحم انيبن ىلع
 
 حلاصلا هللادبع


