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الملخص :

اذتُس هلل ٚنؿٚ , ٢ايكالٚ ٠ايػالّ عً٢

عتتُٜٗٛا َٔ ايؿك٘ اذتٓبًٚ ٞغرل َٔ ٙايعًّٛ

َعًِ ايبؿط ١ٜاملكطؿٚ , ٢عً ٢آي٘ ٚقشب٘

اإلغالَٚ ١ٝايعطب.١ٝ

أمجعني .أَا بعس :ؾاملػادس ٖ ٞأَانٔ ٚزٚض

إبطاظ املٛاز ايؿكٗ ١ٝاملُسضّغٚ ١ال غُّٝا زضاغ١

ايعًِ ايٓاؾع ٚخاق ١املػذس اذتطاّ مبه,١

نتب اذتٓابً ١ايؿكٗ ١ٝاملكاَ ١يف املػذس

ٚاملػذس ايٓب ٟٛايؿطٜـ باملس ١ٜٓاملٓٛض٠

اذتطاّ ٚاملػذس ايٓب ٟٛايؿطٜـ يف ايػايب أٚ

ألُْٗا َٓعٍ ايٛسٚ .ٞيف ٖصا ايبشح غٝتِ

يف أسسُٖا ,ن ٕٛشيو مل ُٜذُع َٔ قبٌ يف

ايذلنٝع عً ٢املٓٗر ايؿكٗ ٞيعًُا ٤املػذس

زضاغَ ١ػتكً ١سػب اطالعٜ .ٞطنع عًَ ٢ا

اذتطاّ ٚاملػذس ايٓب ٟٛايؿطٜـ يف تسضٜػِٗ

ْتر عٔ ٖصا ايتطٛض ايؿكْٗ َٔ ٞتا٥ر عًُ١ٝ

ايؿك٘ عَُٛاً ٚأقكس ب٘ ؾك٘ األ ١ُ٥ايجالث١

ٚثكاؾٚ ١ٝزع ١ٜٛعً ٢بالز اذتطَنئَٚ .

عدل ايكطٕٚ

أغباب٘ :نجطَ ٠ا ْطا ٙيف ٚقتٓا اذتائَ ٞ

ايػابكٚ ,١أخلّ ايؿك٘ اذتٓبً ٞايصٖٛ ٟ

ععٚف طا٥ؿ ١غرل ٜػرل َٔ ٠طالّب ايعًِ عٔ

املعتُس يف صتس ٚيف املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز١ٜ

زضاغ ١ايؿك٘ املصٖيب َٗٓٚا َت ٕٛايؿك٘

بهاؾَٓ ١اطكٗا ايطزل ١ٝسايّٝاًٚ .أعين بعًُا٤

ٚؾطٚساتٗا املصٖبٚ ١ٝشتتكطاتٗا ,مما

املػذس اذتطاّ ٚاملػذس ايٓب ٟٛايؿطٜـَٔ :

دعًين أعح عٔ املٓٗر ايؿكٗ ٞيعًُا٤

َزضَؽ ٚتعًِّ ؾُٗٝا أ ٚبأسسُٖاٚ ,زضّؽ ايؿك٘

املػذس اذتطاّ ٚاملػذس ايٓب ٟٛايؿطٜـ

ؾُٗٝا أ ٚبأسسُٖاٚ .يٝؼ بايهطٚض ٠إٔ

ٚخاق ١يف نتب املصٖب اذتٓبً ٞايؿكٗ١ٝ

ٜه ٕٛغانٓاً بُٗا أ ٚبأسسُٖاٚ ,نصيو

ٚإثطاٗ٥ا ٚايذلغٝب ؾٗٝا َٔٚ .ارتامت ١أخًل

يٝؼ بايهطٚض ٠إٔ ٜه ٕٛإَاَاً ؾُٗٝا أٚ

إىل اآلتٚ :ٞقس متجٌّ املٓٗر ايؿكٗ ٞايعاّ

بأسسُٖا َٔٚ .أُٖٝت٘ :إّٕ َصٖب اإلَاّ

يعًُا ٤املػذس اذتطاّ ٚاملػذس ايٓب ٟٛيف

أمحس بٔ سٓبٌ ٖ ٛاملصٖب املعتُس يف بالز

نَٗٓ ْ٘ٛذاً َٛغٛعٝاً يف مجٝع ايعًّٛ

اذتطَني ايؿطٜؿني ٚصتس َٚا سٛشلُا َٔ

ايؿطعٚ ١ٝعً ّٛاآليَٗٓٚ ١ا ايؿك٘ املصٖيب عً٢

َٓاطل املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز .١ٜؾٗصا

املصاٖب األضبع ٚ ,١ست ٢يف زضاغتِٗ نتب

ايبشح َٔ أُٖٝت٘ :أْ٘ ٜػًط ايه ٤ٛيطالب

َصٖبِٗ ايؿكٗ ٞاذتٓبً ٞال ٜتعكب ٕٛي٘ بٌ

ايعًِ ٚاملعطؾ َٔ ١نٌ أضتا ٤ايعامل ايعطبٞ

ٜتبع ٕٛايطادض َٔ املصاٖب سػب ادتٗاز

ٚاإلغالَٚ ٞايعاملٚ ٞشيو َٔ خالٍ َا

احملككني َِٓٗ يف ايػايب إش ال َعك ّٛإال

أقشاب املصاٖب املعطٚؾ١

ضغ ٍٛاهلل ستُس بٔ عبس اهلل قً ٢اهلل عً٘ٝ

للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

139

العذد ( )20المجلذ ( )5أكتوبر-ديسمبر 2018م

 عبدالله بن محسن الحضرمي.املنهج الفقهى لعلماء املسجد الحرام واملسجد النبوي | د
الغرازي

ISSN : 2410-1818

نإ أعساز ايطالبٚ .ؿنيٜاذتطَني ايؿط

اييت َٓٗا اْطًلٚ  أٌٖ صتس١خاقٚ .ًِغٚ

بٝ ايهتات١ً يف َطس٠ٕ املتأخطٚ يف ايكط١ًًٝق

 اجملسز٠ٛ٘ قبٌ زعٜ بعٗسًٞاملصٖب اذتٓب

ت يف اذتطَنيُٝٓ اييت ب, ١األضبطٚ املساضؽٚ

اْتؿاض نتب٘ – ناملػينٚ ٙبعسٚ ّاإلَا

 شلُا١ ايتابعٚ أ, َُٓٗا١بٜ ايكطٚؿني أٜايؿط

غرلٚ ض املطبعٚايطٚ ظاز املػتكٓعٚ املكٓعٚ

,ِٗٓغهٚ ٗاٝح تعًُني ايطالب ؾَٝٔ س

١ يف َه- ٞاؾٛاذتٚ ساتٚشيو َٔ ايؿط

 أَا. طايب100 - 40 كٌ عسزِٖ َا بنيٜ

١غرلٖا َٔ َٓاطل املًُهٚ اضٜايطٚ ١ٜٓاملسٚ


.١اآلٕ ؾأنعاف َهاعؿ

١ٖٝهصا اغتُط يف َٓٗذٚ .١ٜزٛ ايػع١ٝايعطب
 اآلٕ تسضّؽ يف٢ ست١ْ َكاض١ٝعٛغَٛ

Abstract
The methodology
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lslamic
knowledge (Fiqh) of The scholars of
The holy M osqueand The Sincere
prophet mosque
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Pre face pace praise de upon to
Allah,The Lod oF The worlds, and
peace and blessing be upon our
sincere prophet and his Familu and
comp an ions Mosq ues are places of
usefe ful Knowledge and the most
magni fi cent mosq ues are The Holy
mosque inmecca and the sin cere
prophaey ino At This research, The
focus willbeupon the methodoloyy
of The lslamic scholars of These luo
mosq ues in teaching the lslamic kno
wlege (fiqh) , the knowledge of
teache three lslamic leaders of the
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that is knoun in nagged and in sandi
Arabia in genenal .
The lslamic scholars ofn the holg
mosque and prophet mosque ore not
only who live in, but also they are
the students who have been studying
and gelting knowledge here.
The importance of this research
comes fromi its fowsing an hanabel
fiqh and the other lslamic and arab
knowledge for all student s in arab
warld,over and above cmcentrates
on the scien ific and cultural resultof
fiqh defelop ment in the holy area
what makis me focuc on fiqh
context
inmyresearch
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the
abandonment of many scholars
stuofying the fiqh methodology for
the scholars of iholy mosq ue and
the prphet mosque and howto
provide and supply the books of
hanabel creed.
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المقذمة:
اذتُس هلل ٚنؿٚ , ٢ايكالٚ ٠ايػالّ عًَ ٢عًِ ايبؿط ١ٜاملكطؿٚ , ٢عً ٢آي٘
ٚقشب٘ أمجعني.أَا بعس :ؾاملػادس ٖ ٞأَانٔ ٚزٚض ايعًِ ايٓاؾع ٚايعبازٚ ٠األخالم ٚنٌ بط
ٚخرلٚ ,خاق ١املػذس اذتطاّ مبهٚ ,١املػذس ايٓب ٟٛايؿطٜـ باملس ١ٜٓاملٓٛض ٠ألُْٗا َٓعٍ
ايٛسَٚ , ٞطتع يهٌ َػًِ َٚػًُٚ ,١الغُّٝا ايعًُاٚ ٤ايسعاٚ ٠طًب ١ايعًِ عدل ايعكٛض نًٗا
 ,ؾال تػٌ عٔ نداَ ١إْتادُٗا يف غا٥ط قٓٛف ايعًِ ٚأقػاَٗا ْٛٚع ١ٝخطدُٗٝا َٔ ايك ٠ٛيف
ايعًِ ٚادتٛز ٠يف األغًٛب ٚايتشكٝل ٚغع ١األؾل ٚٚؾط ٠االطالعٚ .اَتست تًو املطانع ايتعً١ُٝٝ
إىل ؾت ٢املػادس اإلغالَ ١ٝؾسضؽ اذتسٜح ٚعًْٚ َ٘ٛبؼ ؾٗٝا َٔ ْبؼ  ,ثِ زضٚؽ ايؿك٘
ٚأقٛي٘ ٚقٛاعسٚ ٙتاضٜذ ايتؿطٜع ,أخصت سٝعاً نبرلا َٔ املػادس تسضٜػاً ٚسؿغ َتٕٛ
َٓٚاقؿات َؿٝسٚ ٠إؾتاٚ ٤تأيٝؿاً ست ٢اتػعت زا٥طٖ ٠ص ٙاملٛاز ٚتؿعبت ؾطٚعٗا ٚنجط ضٚازٖا
ٚزضغت عً ٢أضقَ ٢ػت ,٣ٛؾدلظ ؾٗٝا َٔ بطظٚ ,تؿٛم ؾٗٝا َٔ تؿٛمٚ ,دازت َطانعٖا
بأعالّ ايؿكٗاْٛٚ ٤ابؼ األقٛيٝني ٚؾٛٝر ايكٛاعس ٚعًُا ٤ايتؿطٜع ايص ٜٔأيؿٛا ٚزضغٛا ٚأٚدسٚا
ْتاداً عًُٝاً نبرلاًٖٚ .هصا ايؿإٔ يف غا٥ط ايعً ّٛايؿطعٚ ١ٝعً ّٛاآليْ .١عِ  ,إٕ املػادس يف
اإلغالّ ٚالغُٝا اذتطَني ايؿطٜؿني زٚض عًِ َٚساضؽ تعً ِٝخطدت يألَ ١اإلغالَ ١ٝعًُا٤
أقشاساًٚ ,دٗابصْ ٠كازاًٚ ,أغاتص ٠ضتاضٜطٖٚ.صا نإ ؾإٔ املػذس اذتطاّ يف َه ١املؿطؾ,١
ٚاملػذس ايٓب ٟٛيف املس ١ٜٓاملٓٛضٜ ,٠تٛاؾس إيُٗٝا ايعًُا َٔ ٤نٌ قٛب َٔ بكاع األضض نًٗا,
يطًب ايعًِ ٚاالغتكطاض ؾ ٘ٝتاضٚ ,٠يًعباز َٔ ٠عُطٚ ٠سر ٚغرل شيو تاض ٠أخطٚ ,٣ؾُٗٝا ًٜتكٞ
ايعًُاٚ ٤ايؿكٗا َٔ ٤نٌ َهإ يًُساضغٚ ١املصانطٚ ٠ايبشح ٚاإلؾتاَٚ .٤اظاٍ ست ٢اآلٕ.
ٚيف ٖصا ايبشح غٝتِ ايذلنٝع عً ٢املٓٗر ايؿكٗ ٞيعًُا ٤املػذس اذتطاّ ٚاملػذس
ايٓب ٟٛايؿطٜـ يف تسضٜػِٗ ايؿك٘ عَُٛاً ٚأقكس ب٘ ؾك٘ األ ١ُ٥ايجالث ١أقشاب املصاٖب
املعطٚؾ ١عدل ايكط ٕٚايػابكٚ ,١أخلّ ايؿك٘ اذتٓبً ٞايص ٖٛ ٟاملعتُس يف صتس ٚيف املًُه١
ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜبهاؾَٓ ١اطكٗا ايطزل ١ٝسايّٝاً.
ٚأعين بعًُا ٤املػذس اذتطاّ ٚاملػذس ايٓب ٟٛايؿطٜـَ َٔ :زضَؽ ٚتعًِّ ؾُٗٝا أٚ
بأسسُٖاٚ ,زضّؽ ايؿك٘ ؾُٗٝا أ ٚبأسسُٖاٚ .يٝؼ بايهطٚض ٠إٔ ٜه ٕٛغانٓاً بُٗا أٚ
بأسسُٖاٚ ,نصيو يٝؼ بايهطٚض ٠إٔ ٜه ٕٛإَاَاً ؾُٗٝا أ ٚبأسسُٖا.
ٚإمنا ٜسخٌ يف املطاز بعًُا ٤املػذس اذتطاّ ٚاملػذس ايٓب ٟٛايؿطٜـ :نٌ َٔ ي٘
عالقَ ١باؾطٚ ٠غرل َباؾط ٠بُٗا أ ٚبأسسُٖا َٔ سٝح تعًُ٘ ايؿك٘ ٚتسضٜػ٘ ي٘ ٚتأيٝؿ٘ ؾ٘ٝ
ٚغٛا ٤نإ َٔ أٌٖ َه ١أ َٔ ٚأٌٖ صتس أ َٔ ٚاجملاٚض ٜٔأ َٔ ٚاملكُٝني ٚغرلِٖ.
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أُٖ ١ٝاملٛنٛع:
 - 1إٕ املػذس اذتطاّ ٚاملػذس ايٓب ٟٛايؿطٜـ عتتالٕ أُٖ ١ٝندل ٣يف ْؿٛؽ
املػًُني نُْٗٛا أ ٍٚستهٔ إؾعاع ٚسانٓ ١عًُٚ ١ٝؾكٗٚ ١ٝزعٚ ١ٜٛأخالق١ٝ
َٛغٛع ١ٝاْطًكت َُٓٗا ضغاي ١آخط ايطغٌ ٚايٓبٝني ستُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ.
 - 2إّٕ َصٖب اإلَاّ أمحس بٔ سٓبٌ ٖ ٛاملصٖب املعتُس يف بالز اذتطَني ايؿطٜؿني
ٚصتس َٚا سٛشلُا َٔ َٓاطل املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز .١ٜؾٗصا ايبشح َٔ أُٖٝت٘:
أْ٘ ٜػًط ايه ٤ٛيطالب ايعًِ ٚاملعطؾ َٔ ١نٌ أضتا ٤ايعامل ايعطبٚ ٞاإلغالَٞ
ٚايعاملٚ ٞشيو َٔ خالٍ َا عتتُٜٗٛا َٔ ايؿك٘ اذتٓبًٚ ٞغرل َٔ ٙايعً ّٛاإلغالَ١ٝ
ٚايعطب.١ٝ
 - 3إبطاظ املٛاز ايؿكٗ ١ٝاملُسضّغٚ ١ال غُّٝا زضاغ ١نتب اذتٓابً ١ايؿكٗ ١ٝاملكاَ ١يف
املػذس اذتطاّ ٚاملػذس ايٓب ٟٛايؿطٜـ يف ايػايب أ ٚيف أسسُٖا ,ن ٕٛشيو مل
ُٜذُع َٔ قبٌ يف زضاغَ ١ػتكً ١سػب اطالعٜ .ٞطنع عًَ ٢ا ْتر عٔ ٖصا ايتطٛض
ايؿكْٗ َٔ ٞتا٥ر عًُٚ ١ٝثكاؾٚ ١ٝزع ١ٜٛعً ٢بالز اذتطَني.
أغباب املٛنٛع:
 - 1نجطَ ٠ا ْطا ٙيف ٚقتٓا اذتاي َٔ ٞععٚف طا٥ؿ ١غرل ٜػرل َٔ ٠طالّب ايعًِ عٔ
زضاغ ١ايؿك٘ املصٖيب َٗٓٚا َت ٕٛايؿك٘ ٚؾطٚساتٗا املصٖبٚ ١ٝشتتكطاتٗا ,مما
دعًين أعح عٔ املٓٗر ايؿكٗ ٞيعًُا ٤املػذس اذتطاّ ٚاملػذس ايٓب ٟٛايؿطٜـ
ٚخاق ١يف نتب املصٖب اذتٓبً ٞايؿكٗٚ ١ٝإثطاٗ٥ا ٚايذلغٝب ؾٗٝا.
 - 2ن ٕٛاملػذس اذتطاّ ٚاملػذس ايٓب ٟٛايؿطٜـ َطنع ٜٔعًُٝني ععُٝني َٔ
َطانع ايتعًٚ ِٝايتسضٜؼ سٝح دصب إيُٗٝا ايطالب َٔ شتتًـ أضتا ٤ايعامل عدل
َط ايتاضٜذ إىل َٜٓٛا ٖصاٚ ,يصا ؾإّٕ َعطؾ ١املٓٗر ايؿكٗ ٞؾُٗٝا غبب َِٗ َٔ
أغباب ٖصا ايبشح عٝح ٜطًع ايكاضئ عًٖ ٢صا املٓٗر ٜٚكتس ٟب٘ ,بعس تعًُ٘
ٚؾُٗ٘.
 - 3اٖتُاّ ايعًُاٚ ٤ارتًؿاٚ ٤اذتهّاّ ٚاألَطاٚ ٤غرلِٖ باملػذس اذتطاّ ٚاملػذس
ايٓب ٟٛايؿطٜـ ؾأٚقؿٛا عًُٗٝا زتُٛعات ندُ َٔ ١ايهتب يٝػتؿٝس َٓٗا
طالب ايعًِ ٚالغُّٝا يف عٗس املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛزٚ ١ٜخاقَ ١صٖب اإلَاّ
أمحس بٔ سٓبٌ ضمح٘ اهلل تعاىل.
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 - 4االٖتُاّ ايبًٝؼ يعًُا ٤املػذس اذتطاّ ٚاملػذس ايٓب ٟٛايؿطٜـ عدل ايعكٛض بتعًِ
ايؿك٘ ٚتعًٚ ُ٘ٝإتكاْ٘ ٚايٓبٛؽ ؾ .٘ٝغٛا ٤شيو عدل حتكٝل املدطٛطات ٚنصا
بطباع ١املتٚ ٕٛشتتكطاتٗا ٚنصا عدل ايسضاغات األنازميٚ ١ٝغرل شيو.
متٗٝس:
ٜٚؿٌُ ايتعطٜـ باملٓٗر يػٚ ١اقطالساً ٚ ,بايؿك٘ يػٚ ١اقطالساً .املٓٗر يف ايًػ :١قاٍ
ابٔ ؾاضؽ(( :ايٓٚ ٕٛاشلاٚ ٤ادت ِٝأقالٕ َتبآٜإ :األ :ٍٚايٓٗر :ايططٜلْٗٚ ,ر ي ٞاألَط:
()1

أٚنشَ٘ ٖٛٚ .ػتك ِٝاملٓٗاز ٚاملٓٗر :ايططٜل أٜهاً))..

ٚ.املٓٗر اقطالسا ٖ ":ٛايططٜل

ايٛانض ايصٜ ٟػًه٘ ايؿك ٘ٝيف سهُ٘ ٚؾتٛاٚ, ٙيف تعًُ٘ ٚتعً ُ٘ٝيًؿك٘" )2(.قًتُٖٚ :صا ٖٛ
املعين يف عجٖ ٞصا ؾًُٝعًِ املككٛز ب٘ يس ٣ايكاضئٚ ".ايعاٖط َٔ اغتدساَ٘ عٓس ايػابكني
أِْٗ اغتدسَ ٙٛمبعٓ ٢ايططٜلْٚ ,تٝذ ١ايتطٛض ايسالي ٞيأليؿاظ غاض املٓٗر إىل االغتدساّ
املعٓ ٖٞٚ ,ٟٛايكٛاعس .ؾاملعاقط ٕٚاغتدسَ ٙٛباملعٓٝني :اذتػ ٖٛٚ ٞايططٜلٚ ,املعٖٓٞٚ ٟٛ
ايكٛاعسٚ .نإ ْكٝب عًِ ايؿك٘ َٔ املٓاٖر اييت طبكت يف ايعً ّٛاإلغالَ ٖٛ ١ٝاملٓٗر
االغتٓباط ٞاملعطٚف بايكٝاؽ يف أق ٍٛايؿك٘ ٚ...قس تابعت ايسضاغات ادتاَع ١ٝاييت غبكتين يف
تٓآَ ٍٚاٖر ايعًُا ٤يف َكٓؿاتِٗ َٔ سٝح ٚقـ ايهتابٚ ,خكا٥ك٘ ٚممٝعات٘ َٛٚاضزٙ
اييت اغتكَٗٓ ٢اٚ ,املػا ٌ٥اييت سطضٖا ؾٚ. )3("٘ٝأَا ايؿك٘ يف ايًػ ٖٛ :١ايعًِ بايؿٚ ٤ٞايؿِٗ
ي٘(ٚ . )4غًب عً ٢عًِ ايس ,ٜٔيػٝازت٘ ٚؾطؾ٘ ٚؾهً٘ عً ٢غا٥ط أْٛاع ايعًِٜ ,كاٍ :أٚت ٞؾالٕ
ؾكٗاً يف ايس ,ٜٔأ ٟؾُٗا ؾ ,٘ٝقاٍ اهلل عع ٚدٌ{ :يٝتؿكٗٛا يف ايس}..ٜٔطغٛض ٠ايتٛب ,١اآل١ٜ
.122ص أ ٟيٝهْٛٛا عًُا ٤ب٘ ٚ ,قاٍ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِٜ َٔ" :طز اهلل ب٘ خرلاً ٜؿكٗ٘ يف
ايس .)5("ٜٔأ ٟميٓش٘ ايؿِٗ يف ايس .ٜٔايؿك٘ يف االقطالح ٖٛ :ايعًِ باألسهاّ ايؿطع ١ٝايعًُ١ٝ
املػتٓبط َٔ ١أزيتٗا ايتؿك ٖٛٚ.)6(١ًٝٝتعطٜـ قطٜب َٔ ايتعطٜـ ايًػ ,ٟٛإش اغتدسّ عًُا٤
ايؿطٜع ١تعبرل :ايعًِ باألسهاّ ايؿطع ,١ٝبسالً َٔ :ايعًِ بايؿ ٤ٞغٛا ٤تعًكت ٖص ٙاألسهاّ

( )1أخمذ بً فاسط بً صهشٍا ,معجم ملاًِغ اللؿت .جدلُم :غبذ العالم هاسون .داس الفىش1399هـ( .ج/5ص.)361
()2أ .د .غبذ اإلالً بً غبذ هللا بً دهِش .اإلاىهج الفلهي الػام لػلماء الخىابلت ومططلخاتهم في مؤلفاتهم .أضل هزا الىتاب أخذ ألابداث التي كذمت لىُل دسحت
ألاظتارًت فى الششَػت ؤلاظالمُت .داس خػش لليشش والتىصَؼ الطبػت ألاولى 1421 .هـ(.ص .)18
( )3الذهتىس ضالح دمحم أبى الخاج أضلها سظالت ماحعتير كذمت للجامػت ؤلاظالمُت في بؿذاد في ظىت 1999م .اإلاىهج الفلهي لإلمام اللىىىي (ص.)33-22 :
()4دمحم بً ٌػلىب الفيروص آبادي .بطائش روي التمُيز في لطائف الىتاب الػضٍض .املخلم :دمحم غلي الىجاس .الىاشش :املجلغ ألاغلى للشئىن ؤلاظالمُت  -لجىت إخُاء
التراث ؤلاظالمي ,اللاهشة (.) .213 :4
ً
( )5أخشحه البخاسي في صخُده ( 39 :1 )71هتاب الػلم ,باب مً ًشد هللا به خيرا ًفلهه في الذًً.
( )6غلي بً دمحم بً غلي الجشحاوي  .التػشٍفاث .غبطه وصدخه حماغت مً الػلماء الىاشش :داس الىتب الػلمُت بيروث –لبىان الطبػت :ألاولى 1433هـ (ص175
).
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بايعكا٥س ,أ ٚباألعُاٍ اييت تكسض عٔ ايعباز ( .)7قًتُٚ :املطاز باملٓٗر ايؿكٗ ٞيعًُا ٤املػذس
اذتطاّ ٚاملػذس ايٓبٚ ٖٛ ٟٛقـ ايهتاب ايؿكٗ ٞاملٓٗذٚ ,ٞخكا٥ك٘ ٚممٝعات٘ َٛٚاضزٙ
اييت اغتكَٗٓ ٢ا ايؿكٚ ,٘ٝاملػا ٌ٥اييت سطضٖا ؾ ٘ٝعًَ ٢صٖب٘ ايطزل ٞايؿكٗ ٞاملايهٞ
ٚايؿاؾعٚ ٞاذتٓؿٚ ٞأخل بايصنط ٖٓا املصٖب اذتٓبًٚ ٞنصيو شتايؿت٘ ي٘ يف ساٍ ضدشإ
ايسي ٌٝيف غرل ٙيف أَ ٟصٖب أ ٚق ٍٛإَاّ زتتٗس.
املبشح األْ :ٍٚؿأ ٠ايؿك٘ ٚتطٛض ٙيف املػذس اذتطاّ ٚاملػذس ايٓب ٟٛايؿطٜـ ٚغرلُٖا َٔ
ستانٔ ايعًِ ِٖٚذط ٙيف ايعامل اإلغالَٚ .ٞؾَ ٘ٝطًبإ:
 املطًب األ :ٍٚبساٜات َطاسٌ ايؿك٘ يف املػذس اذتطاّ ٚاملػذس ايٓب ٟٛايؿطٜـ ٚايٓٛا ٠األٚىلشلُا:
ؾُٔ املػذس اذتطاّ اْطًكت زع ٠ٛضغ ٍٛاهلل  -قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ – ايتعً١ُٝٝ
ايؿكٗ ١ٝاملتهاًَ ١تٗع أضداَ ٤ه ١بك ٙٛأيؿاظٗا ٚغالغَ ١عاْٗٝاٚ ,قْ ٠ٛؿٛشٖا يف األعُام,
تعطب عٔ قسم ٚإخالم ٚأَاْ ,١عٔ ابٔ عباؽ ضن ٞاهلل عُٓٗا قاٍ :ملا ْعيتٚ{ :أْصض
عؿرلتو األقطبني} طايؿعطا214 :٤ص  ,قعس ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ عً ٢ايكؿا ,ؾذعٌ
ٜٓازٜ$ :ٟا بين ؾٗطٜ ,ا بين عس - #ٟيبط ٕٛقطٜـ  -ست ٢ادتُعٛا ؾذعٌ ايطدٌ إشا مل
ٜػتطع إٔ غتطز أضغٌ ضغٛال يٓٝعط َا ٖ ,ٛؾذا ٤أب ٛشلب ٚقطٜـ ,ؾكاٍ$ :أضأٜتهِ يٛ
أخدلتهِ إٔ خٝالً بايٛاز ٟتطٜس إٔ تػرل عًٝهِ ,أنٓتِ َكسقٞ؟ #قايٛاْ :عَِ ,ا دطبٓا
عًٝو إال قسقا ,قاٍ$ :ؾإْْ ٞصٜط يهِ بني ٜس ٟعصاب ؾسٜس #ؾكاٍ أب ٛشلب :تباً يو غا٥ط
اي ,ّٛٝأشلصا مجعتٓا؟ ؾٓعيت{ :تبت ٜسا أب ٞشلب ٚتب َا أغٓ ٢عٓ٘ َاي٘ َٚا نػب} طاملػس:
2ص)ٚ (8قس قاٍ ايكان ٞعٝاض -ضمح٘ اهلل تعاىل عٔ اذتطَني ايؿطٜؿني  ٚ " :دسٜط مبٛاطٔ
عُطت بايٛس ٚ ٞايتٓع ٚ , ٌٜتطزز بٗا ددلَٝ ٚ ٌٜها ٚ .., ٌٝ٥اْتؿط عٓٗا َٔ ز ٜٔاهلل  ٚغٓ١
ضغٛي٘ َا اْتؿط َ ,ساضؽ آٜات َ ٚ ,ػادس  ٚقًٛات َ ٚ ,ؿاٖس ايؿها ٚ ٌ٥ارترلات ٚ ,
َعاٖس ايدلاٖني  ٚاملعذعات َٓ ٚ ,اغو ايسَ ٚ , ٜٔؿاعط املػًُني َٛ ٚ ,اقـ غٝس املطغًني
َ ٚ ,تبٛأ خامت ايٓبٝني  ,سٝح اْؿذطت ايٓب"... ٠ٛ

()9

ٚتأٌَ قٛيَ٘ٚ ":عاٖس ايدلاٖني" ؾٗصا

ٜتطًب عًِ ٚتعًَٚ ِٝعًِ ٚطايب َٗٓٚر ٚنتب ٚالغُٝا ايؿك٘ يف ايس.ٜٔ
( )7أ .د .غبذ اإلالً بً غبذ هللا بً دهِش .اإلاىهج الفلهي الػام لػلماء الخىابلت ومططلخاتهم في مؤلفاتهم .أضل هزا الىتاب أخذ ألابداث التي كذمت لىُل دسحت
ألاظتارًت فى الششَػت ؤلاظالمُت .داس خػش لليشش والتىصَؼ الطبػت ألاولى 1421 .هـ(.ص .)8
( )8أخشحه البخاسي في صخُده باب {وأهزس غشيرجً ألاكشبين واخفؼ حىاخً} املخلم :دمحم صهير بً هاضش الىاضش [الشػشاء ]215 :داس طىق الىجاة (مطىسة
غً العلطاهُت بئغافت جشكُم دمحم فؤاد غبذ الباقي) الطبػت :ألاولى1422 ,هـ.)111 /6( .
()9غُاع بً مىس ى بً غُاع بً غمشون اللاض ي .جدلُم البجاوي .الشفا بتػشٍف خلىق اإلاططفى.)623 - 622 / 2( .
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َطاسٌ ايؿك٘ يف املػذس اذتطاّ ٚاملػذس ايٓب ٟٛايؿطٜـ ٚيف ايعامل اإلغالَٚ:ٞقس َط
ايؿك٘ يف املػذس اذتطاّ ٚاملػذس ايٓب ٟٛايؿطٜـ ٚيف غرل َٔ ٙايعامل اإلغالَ ٞمبطاسٌ ٚأزٚاض
َتعسز ٠بعس ْؿأتٖ٘ٚ .ص ٙاملطاسٌ تعٗط نٝؿ ١ٝمنٚ ٙٛاظزٖاض ,ٙثِ نعؿ٘ ٚضنٛزٚ ٙاغتكطاضٙ
عًٚ ٢نع َعني يف سانطْا املعاقطٚ .إيٝو ٖص ٙاملطاسٌ ٚاألزٚاض بكٛضَٛ ٠دعٚ ٠شتتكط:٠
 - 1عكط ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ.
 - 2عكط ايطاؾس ٜٔضن ٞاهلل عِٓٗ.
 - 3عكط َا بعس ايطاؾس ٜٔإىل أٚا ٌ٥ايكطٕ ايجاْ ٞيًٗذط.٠
 َٔ - 4أٚا ٌ٥ايكطٕ ايجاْ ٞاشلذط ٟإىل َٓتكـ ايكطٕ ايطابع اشلذط.ٟ
ْٗ َٔ - 5ا ١ٜايسٚض ايػابل إىل غكٛط بػساز غٖٓ 656 ١ـ.
 َٔ - 6غكٛط بػساز عاّ ٖ 656ـ ست ٢ايسٚي ١ايعجُاَْٚ ١ٝا بعسٖا.
ايسٚض األ :ٍٚعكط ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ :نإ ايعًِ ٚايؿك٘ يف ٖصا ايسٚض عًِ ٚسٞ
ؾكط يف اذتطَني ايؿطٜؿني .ؾهإ َكسض األسهاّ ايؿطع ٖٛ ١ٝايٛس .ٞغٛا ٤أنإ َٔ
ايهتاب أ ٚايػٓٚ ,١ست ٢ادتٗاز ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ نإ َطدع٘ ايٛس .ٞؾٗ ٛايؿٝكٌ
يف شيوٚ .يف ٖصا ايسٚض َط ايتؿطٜع مبطسًتنيُٖ ,ا( :أ) ايتؿطٜع املهٚ :ٞقس اجت٘ ايٛس ٞيف
ٖص ٙايؿذل ٠إىل ْاس ١ٝايعكٝسٚ ,٠األَط مبهاضّ األخالم ,نايعسٍ ٚاإلسػإ ٚايٛؾا ٤بايٛعس
ٚأخص ايعؿٚ ٛارتٛف َٔ اهلل ٚسسٚ ,ٙمل ٜتعطض إىل األسهاّ ايعًُ ١ٝإال قًٝالًٚ ,بؿهٌ
نً ٞمجً ٞغايباً ال تؿكٝالً.
(ب) ايتؿطٜع املسْ :ٞؾاجت٘ ايتؿطٜع إىل ايٓٛاس ٞايعًُٚ ١ٝتٛنٝشٗاٚ ,تعطنت آٜات األسهاّ
إىل مجٝع أْٛاع َا ٜكسض عٔ اإلْػإ َٔ أعُاٍ ايعبازات َٔ قالٚ ٠ظناٚ ٠قٚ ّٛسر ,
ٚنصيو املعاَالت َٔ بٝع ٚإداضٚ ٠قًضٚ ,غرل شيو مما ٜٓعِ أَٛض ايسْٝاٜٚ ,ؤز ٟإىل ايؿٛظ
يف اآلخط.٠
ايتس ٜٔٚيف ٖصا ايعكط :أَا ايكطإٓ ايهط ِٜؾكس اختص ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ
نتّاباً يًٛس ٞؾكاَٛا عؿع٘ٚ .أَا ايػٓ ١ؾًِ ٜتدص ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ نتّاباً
ٜهتبْٗٛاٚ ,مل ٜأَط بهتابتٗا يف أ ٍٚاألَط ,خؿ ١ٝاختالطٗا بايكطإٓ ,ثِ أباح شلِ نتابتٗا.
ؾهإ بعض ايكشابٜ ١هتب َا ٜػُع٘ َٔ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِٚ.ايػٓٚ ١إٕ مل تسٕٚ
ؾكس ناْت ستؿٛظ ١يف قسٚض ايكشابٚ ,١بًػٖٛا يػرلِٖٚ ,مل ٜؿكس َٓٗا ؾ ;٤ٞألٕ ايػٓ١
َب ١ٓٝيًكطإٓ ٚؾاضس ١ي٘ٚ ,ايكطإٓ ستؿٛظ عؿغ اهلل ,قاٍ تعاىل{ :إْا ضتٔ ْعيٓا ايصنط ٚإْا
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ي٘ ذتاؾع }ٕٛغٛض ٠اذتذط ,اآل َٔٚ .9 ١ٜمتاّ سؿع٘ سؿغ ايػّٓ ١ي٘.ؾكس ناْت َه١
املهطَٚ ١خاق ١اذتطّ امله ٞأٚىل أٚيٜٛات َٗاّ زع ٠ٛايٓيب ستُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ
ٚتعًٚ ُ٘ٝتأَرلٜٛٓ َٔ ٙب٘ يف ساٍ غٝاب٘ ٚاٖتُاَ٘ ايبًٝؼ باملػذس اذتطاّ أنجط َٔ غرل :ٙقاٍ
املؤضر ايؿٝذ ستُس بٔ أمحس بٔ غامل بٔ ستُس املايه ٞامله ٞاملعطٚف بايكباؽ" تتُ :١يف
شنط َٔ ٚيَ ٞه َٔ ١األَطاٚ ٤األؾطاف...ؾأٚ َٔ ٍٚي ٞإَاضَ ٠ه :١غٝسْا عتاب بٔ أغٝس
بٔ أب ٞايعٝل بٔ أَ ١ٝبٔ عبس سلؼ بٔ عبس َٓاف ايكطؾ ٞاألَ. ٟٛأَط ٙايٓيب قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚغًِ عًَ ٢ه ١سني خطز إىل سٓنيٚ ,شيو يف ايعؿط األٚاخط َٔ ؾٛاٍ غٓ ١مثإ َٔ اشلذط,٠
 ٖٛٚابٔ إسسٚ ٣عؿط ٜٔغٓ . ١قاي٘ ابٔ إغشام ٚغرل ٖٛٚ ,ٙيف عاَ ١ناتب أٌٖ اذتسٜح.
ٚشنط ابٔ عكب ١إٔ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ملا غاض إىل سٓني اغتدًـ عًَ ٢ه١
َعاش بٔ دبٌ األْكاضٚ ,ٟأَط ٙإٔ ٜعًِ ايٓاؽ ايكطإٓ ٜٚؿكِٗٗ يف ايسٚ.)10(ٜٔشنط ابٔ عبس ايدل
عٔ ايطدل :ٟإٔ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ملا غاض إىل ايطا٥ـ اغتدًـ عًَ ٢هٖ ١برل ٠ابٔ
ؾبٌ ايجكؿ ٖٛٚ ,ٞأ َٔ ٍٚقً ٢مبه ١مجاع ١بعس ايؿتض.
ٚقس مجع ايؿاغٞ

()11

ضمح٘ اهلل بني ٖص ٙاألخباض ,بإٔ عتاب دعٌ أَرلاً عًَ ٢ه,١

َٚعاشاً إَاَاً ٚؾكٗٝاًٚ ,اؾذلى ٖبرلَ ٠ع َعاش يف اإلَاَٚ ,١ال ٜعاضض شيو َا ق ٌٝيف تطمج١
ٖبرل َٔ ٠أْ٘ أ َٔ ٍٚقً ٢مبه ١مجاع ;١إلَهإ إٔ ٜه ٕٛسإ ٚقت ايكالٖٚ ٠برل ٠سانط
يف ايٓاؽ َٚعاش غا٥ب ,ؾبازض ٖبرلٚ ٠قً ٢بايٓاؽ يتشكٌ ؾه ١ًٝأ ٍٚايٛقت ,ثِ سهط َعاش
ٚقً ٢مبٔ مل ٜسضى ايكال ٠خًـ ٖبرلٖٚ ,٠صا أٚىل َٔ دعٌ األخباض َتعاضن ١يف ٚال ١ٜعتاب.
ٖصا َعٓ ٢نالّ ايؿاغٚ ,ٞقس أداز .نصا يف ادتاَع ايًطٝـ ( .)12اْتٗ .٢ألٕ ٚال ١ٜعتاب مما
بًؼ سس ايتٛاتطٚ ,مل ٜعٍ عتاب عًَ ٢ه ١أَرلاً إىل إٔ َاتٚ ,ناْت ٚؾات٘ َ ّٜٛات أب ٛبهط
ايكسٜل ضن ٞاهلل عُٓٗاٚ ,ق :ٌٝبٌ داْ ّٜٛ ٤ع ٞايكسٜل إىل َه".١

()13

ْٚكـ عٓس قٛي٘":

َٚعاشاً إَاَاً ٚؾكٗٝاً" ٜعين يف َهٚ, ١الؾو يف اضتباط٘ باملػذس اذتطاّ َٔ سٝح ايتعًِ
ٚايتعًْٚ ِٝؿطٚ ٙايسع ٠ٛإي.٘ٝقًتُ :املٓٗر ايؿكٗ ٞيف َه :١نإ بتأغٝؼ ايٓٛا ٠األٚىل ٚبساٜاتٗا
بٓؿط ْكٛم ايكطإٓ ايهط ٚ ِٜبعض أسهاّ ايؿك٘ عٔ ططٜل ايٓل ايؿطعٚ . ٞاملعًِّ ٖٓا ٖٛ
( )13أخشحه الخاهم في اإلاعتذسن غلى الصخُدين رهش مىاكب أخذ الفلهاء العتت مً الصخابت مػار بً حبل هنع هللا يضر .املخلم  :ملبل بً هادي الىادعي داس اليشش :
داس الخشمين البلذ  :اللاهشة – مطش ظىت الطبؼ 1417 :هـ .)328 /3(.
( ) 11دمحم بً أخمذ بً غلي ,أبى الطُب اإلايي الخعني الفاس ي .شفاء الؿشام بأخباس البلذ الخشام .الىاشش :داس الىتب الػلمُت الطبػت :ألاولى 1421هـ.)277 /2( .
( )12الجامؼ اللطُف (ص.)284 :
( )13دمحم بً أخمذ بً ظالم بً دمحم اإلااليي اإلايي اإلاػشوف بالطباؽ جدطُل اإلاشام في أخباس البِت الخشام واإلاشاغش الػظام ومىت والخشم ووالتها الفخام دساظت
وجدلُم أ .د  /غبذ اإلالً بً غبذ هللا بً دهِش 1424هـ( .ص)686 :
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ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِٚ .أٜهاً بتأَرلَ ٙعاش بٔ دبٌ بتٛي ١ٝتعً ِٝايكطإٓ ايهطِٜ
ٚايؿك٘ يف َه.١
ايسٚض ايجاْ :ٞعكط ارتًؿا ٤ايطاؾس ٜٔضن ٞاهلل عِٓٗ :بعس اْكها ٤عكط ايٓيب قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚغًِ ايص ٟمت ؾ ٘ٝايتؿطٜع اإلشل ٞيف ايهتاب ٚايػُٖٓٚ ,١ا األقالٕ ايععُٝإ ايًصإ خًؿُٗا
ٖصا ايعكط يًعكط ايص ٟتالٚ ,ٙدتُٝع ايعكٛض ايالسك ١ب٘ :بسأ ايعًِ ٚايؿك٘ بايُٓٚ ٛاالتػاع يف
ٖصا ايسٚض ايص ٟضتٔ بكسز ,ٙألٕ ايؿكٗا ٤بعس ٚؾا ٠ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚادٗٛا ٚقا٥ع
ٚأسساخ َا نإ شلِ بٗا عٗس يف أٜاّ ايٓيب قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ؾهإ البس َٔ َعطؾ ١سهِ
اهلل ؾٗٝاٚ.قس قاّ ؾكٗا ٤ايكشاب ١مبُٗ ١ايتعطف عً ٢أسهاّ ٖص ٙاملػاٚ ٌ٥ايٛقا٥ع ادتسٜس.٠
ؾادتٗسٚاٚ ,اغتعًُٛا آضا ِٗ٥عً ٢ن ٤ٛقٛاعس ايؿطٜعَٚ ١بازٗ٥ا ايعاََٚ ,١عطؾتِٗ مبكاقسٖا.
ٖٚهصا ظٗط االدتٗاز بايطأ ٟنُكسض َػتكٌ يًؿك٘ .ؾإٕ املتتبع الدتٗازِٖ ًٜشغ أْ٘ بأْٛاع٘
قاّ عً ٢أغاؽ ْعطِٖ إىل عًٌ األسهاّٚ ,ضعاٜتِٗ يًُكًشٚ ,١زض ٤املؿػسٚ ...٠يكس نإ
ؾكٗا ٤ايكشاب ١مجٝعاً ال ًٜذؤ ٕٚإىل ايطأ ٟإال إشا مل ظتسٚا اذتهِ يف ايهتاب أ ٚيف ايػٓ.١
إال أِْٗ مل ٜهْٛٛا غٛا ٤يف ضدٛعِٗ إىل ايطأ ٟيف ٖص ٙاذتاي :١ؾُِٓٗ املهجط َٔ ايطأَِٗٓٚ ٟ
املكٌٖٚ .هصا ظٗطت يف ٖصا ايسٚض ْععتإ يف ايؿكْ٘ :عع ١اإلنجاض َٔ ايطأْٚ ٟعع ١اإلقالٍ
َٓ٘ٚ .يف عٗس عُطٚ ":يف أغس ايػابٚ :)14( ١ملا ٚيْ ٞاؾع عًَ ٢ه ١قسّ عُط بٔ ارتطاب
ؾاغتكبً٘ ْاؾعٚ ,اغتدًـ عً ٢أٌٖ َه ١عبسايطمحٔ بٔ أبع ,٣ؾػهب عُط ضن ٞاهلل عٓ٘
ٚقاٍ :اغتدًؿت عً ٢آٍ اهلل عبس ايطمحٔ بٔ أبع٣؟! ؾكاٍ :إْٚ ٞدست٘ أقطأِٖ يهتاب اهلل
ٚأؾكِٗٗ يس ٜٔاهلل ,ؾتٛانع عُط .)15(".ؾ ٘ٝزالي ١عً ٢اعتٓا ٤خًٝؿ ١املػًُني عُط ابٔ ارتطاب
ضن ٞاهلل عٓ٘ مبهٚ ١تعً ِٝأًٖٗا عدل ْكب األَرل ايؿك ٘ٝشلا .اقتسا ً٤مبا ؾعً٘ املكطؿ ٢قً٢
اهلل عًٚ ٘ٝغًِ .نُا َط َعٓا قطٜباً.
ٚاعًِ ":إّٔ أ َٔ ٍٚمجع األٚالز يف املهاتب يًتعً :ٖٛ ِٝأَرل املؤَٓني عُط بٔ ارتطاب
ضن ٞاهلل عٓ٘ ؾكس دا ٤يف نتاب " عٓٛإ ايبٝإ " إٔ أ َٔ ٍّٚمجع األٚالز يف املهتب عُط بٔ
ارتطاب ضن ٞاهلل عٓ٘ ٚأَّط عاَط بٔ عبس اهلل ارتعاع ٞإٔ ٜالظَِٗ يًتعًٚ ِٝدعٌ ضظق٘ َٔ
بٝت املاٍ ٚأَط ٙإٔ ٜهتب يًبًٝس يف ايًٛح ًٜٚكٔ ايؿٗ َٔ ِٝغرل نتب ٚغأي ٙٛختؿٝـ ايتعًِٝ
ؾأَط املعًِ بادتًٛؽ بعس قال ٠ايكبض إىل ايهش ٢ايعاي َٔٚ ٞقال ٠ايعٗط إي ٞقال ٠ايعكط

()14غلي بً أبي الىشم دمحم بً دمحم ,غض الذًً ابً ألاجير .أظذ الؿابت في مػشفت الصخابت .املخلم :غلي دمحم مػىع  -غادٌ أخمذ غبذ اإلاىحىد الىاشش :داس الىتب
الػلمُت.)319/3(.
( )15جدطُل اإلاشام في أخباس البِت الخشام واإلاشاغش الػظام ومىت والخشم ووالتها الفخام (ص)688 :
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ٜٚػذلعت ٕٛبك ١ٝايٓٗاض ٚملا خطز ضن ٞاهلل عٓ٘ إىل ايؿاّ عاّ ؾتشٗا َٚهح ؾٗطاً ثِ ضدع إىل
املسٚ ١ٜٓقس اغتٛسـ ايٓاؽ َٓ٘ ؾدطدٛا يًكا ٘٥تًكا ٙايكػاض عًَ ٢ػرلٚ ّٜٛ ٠نإ شيو ّٜٛ
ارتُٝؼ ؾباتٛا َع٘ ٚضدع بِٗ  ّٜٛادتُع ١ؾتعبٛا يف خطٚدِٗ ٚضدٛعِٗ ؾؿطع شلِ االغذلاس١
يف ايَٛٝني املصنٛض .ٜٔؾكاض شيو غَّٓ ١تّبعٚ ١زعا بارترل ملٔ أسٝا ٖص ٙايػٓ ١اْعط ايؿٛان٘
()16

ايسٚاْ ٞعً ٢ضغاي ١أب ٞظٜسإ ايكرلٚاْ ٞاْتٗ َٔ ٞنتاب " عٓٛإ ايبٝإ "".

ًْٚشغ ٖٓا

ايؿذل ٠ايعَٓ ١ٝاملهجؿٚ ١اييت ٖ :ٞبعس قال ٠ايكبض إىل ايهش ٢ايعاي َٔٚ ٞقال ٠ايعٗط إيٞ
قال ٠ايعكط ٜٚػذلعت ٕٛبك ١ٝايٓٗاض .طٛاٍ األغبٛع ثِ ؾطع شلِ االغذلاس ١يف  َٜٞٛارتُٝؼ
ٚادتُعٚ .١نإ ٖصا يف املس ١ٜٓاملٓٛض .٠بعس ضدٛع٘ َٔ ايؿاّٚ.قس حتككت زعْ ٠ٛبّٓٝا ستُس
قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ يف سدل األَ ١عبس اهلل بٔ عباؽ ملّا زعا ي٘ بكٛي٘ ":ايًِٗ ؾك٘ يف ايسٜٔ
ٚعًُّ٘ ايتأ".ٌٜٚ

()17

ٚنإ عُط بٔ ارتطاب ضن ٞاهلل عٓ٘ ٜكطّب ابٔ عباؽ ضن ٞاهلل عُٓٗا

ٚعتهط ٙيف زتًؼ ايؿٛض , ٣ضغِ سساث ١غّٓ٘  ,ملا ضآ َٔ َ٘ٓ ٙعًِ ٚؾك٘ يف ايسٚ .ٜٔض٣ٚ
ايؿانٗ ٞبػٓس ٙعٔ ابٔ أعط ايهٛيف قاٍ ":إمنا ؾك٘ أٌٖ َه ١سني ْعٍ ابٔ عباؽ ضنٞ
اهلل عُٓٗا بأظٗطِٖ".

()18

ٚض ٣ٚأٜهاّ بػٓس ٙعٔ عطا ٤أْ٘ قاٍَ ":ا ضأٜتُ زتًػاً أنطّ َٔ
()19

زتًؼ ابٔ عباؽ ن ٞاهلل عُٓٗا أنجط ؾكٗاً ٚ,أععِ دؿٓ١

,أقشاب ايكطإٓ عٓسٙ

ٜػأيٚ, ْ٘ٛأقشاب ايػطٜب عٓسٜ ٙػأيٚ , ْ٘ٛأقشاب ايؿعط عٓسٜ ٙػأي, ْ٘ٛؾهًِٗ ٜكسض
عٔ ضأٚ ٟاغع".

()20

ٚنإ ؾدٛم ابٔ عباؽ إىل َه ( ١تٖ68ـ) – َٛطٓ٘ األقً - ٞبعس

غٓ ١أضبعني يًٗذطٚ .٠بسأ ٜأغؼ َسضغت٘ املؿٗٛضَ ٠ع طالب٘ ٚ ,اييت َٓٗا اْطًل بساٜات ايتعًِٝ
املسضغ ٞاملٓٗذ ٞيف ايتؿػرل ٚاذتسٜح ٚايؿك٘ٚ .ض ٣ابٔ غعس بػٓس ٙعٔ عبٝس اهلل بٔ عبساهلل
بٔ عتب ١أْ٘ قاٍ يف ٚقـ ابٔ عباؽ ٚعًُ٘ ٚأخالق٘ٚ.. ":يكس نإ ظتًؼ َٜٛاً َا ٜصنط ؾ٘ٝ
إال ايؿك٘ َٜٛٚ,اً ايتأَٜٛٚ, ٌٜٚاً املػاظَٜٛٚ, ٟاً ايؿعط َٜٛٚ ,اً أٜاّ ايعطبٚ )21(."..قاٍ زتاٖس":
َا زلعت ؾتٝا أسػٔ َٔ ؾتٝا ابٔ عباؽ ,إال إٔ ٜك ٍٛقا :ٌ٥قاٍ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عً٘ٝ
ٚغًِ".

()22

ٜ ٚػتسٍ ب٘ عً ٢اعتُاز ايؿت ٣ٛيف ظَٔ ابٔ عباؽ عًٚ ٢ؾام َا أؾت ٢ب٘

ايؿٛٝرٚ.أبطظ املؿتني َٔ أقشاب ابٔ عباؽ ضن ٞاهلل عُٓٗا بعس :ِٖ ٙعطا ٤بٔ أب ٞضباح (ت
( )16دمحم بً طاهش الىشدي .التاسٍخ اللىٍم إلاىت وبِت هللا الىشٍم (.)34-32 /6
( )17سواه الخاهم في مػشفت الصخابت ( )534/3وكاٌ :هزا خذًث صخُذ ؤلاظىاد ولم ًخشحاه ,وكاٌ الزهبي :صخُذ.
( )18الفاههي أخباس مىت في كذًم الذهش وخذًثه ( )343/1سكم الخبر .1627
ً
( )19الجفىت :هي اللطػت .وهي هىاًت غً الىشم .وجطلم أًػا غلى الىشٍم اإلاػُاف .اإلاعجم الىظُط (مادة حفً).
( )23الفاههي أخباس مىت ( )343/1سكم الخبر .1628
( )21ابً ظػذ طبلاث ابً ظػذ (.)28/2
( )22الزهبي ظير أغالم الىبالء ( )451/4سكم .273
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ٖ114ـ) ,زتاٖس بٔ ددل (ت ٖ103ـ)  ,عهطََٛ ١ىل ابٔ عباؽ  ,عبساهلل بٔ عبٝس اهلل بٔ
()23

أبًَٝ ٞه( ١ت ٖ119ـ).

ًْٚشغ ٖٓا تأغٝؼ َسضغ ١ابٔ عباؽ يف َهٚ ١قٝاَٗا بسٚض ايتعًٚ ِٝايتسضٜؼ ٚاإلؾتا٤
يف ايتؿػرل ٚاذتسٜح ٚايؿك٘ ٚاغتكطاضٖا يف َه ".١ؾًكس اتػعت ايؿتٛسات اإلغالَٚ ,١ٝاْتكٌ
نجرل َٔ أعالّ ايكشاب ١إىل األَكاض املؿتٛسٚ ,١يس ٣نٌ ٚاسس َِٓٗ عًِٚ .عًٜ ٢س ٖؤال٤
تًك ٢تالَٝصِٖ َٔ ايتابعني عًُِٗٚ ,أخصٚا عِْٓٗٚ ,ؿأت َساضؽ َتعسز.٠ؾؿَ ٞهْ ١ؿأت
َسضغ ١ابٔ عباؽ ٚاؾتٗط َٔ تالَٝص ٙمبه :١غعٝس بٔ دبرلٚ ,زتاٖسٚ ,عهطََٛ ١ىل ابٔ
عباؽٚ ,طاؤٚؽ بٔ نٝػإ ايُٝاْٚ ,ٞعطا ٤بٔ أب ٞضباحٖٚ .ؤال ٤مجٝعاً َٔ املٛايِٖٚ ,ٞ
غتتًؿ ٕٛيف ايطٚا ١ٜعٔ ابٔ عباؽ قًٚ ١نجط ,٠نُا اختًـ ايعًُا ٤يف َكساض ايجك ١بِٗ
ٚايطن ٕٛإيٚ ,ِٗٝايصٚ ٟضز ؾ ٘ٝؾ ٤ٞش ٚباٍ ٖ ٛعهطَ ,١ؾإٕ ايعًُا ٤غتتًؿ ٕٛيف تٛثٝك٘ ٚإٕ
ناْٛا ٜؿٗس ٕٚي٘ بايعًِ ٚايؿهٌ.
ٚيف املس ١ٜٓاؾتٗط أب ٞبٔ نعب بايتؿػرل أنجط َٔ غرلٚ ,ٙنجط َا ْكٌ عٓ٘ يف شيو.
ٚاؾتٗط َٔ تالَٝص َٔ ٙايتابعني ايص ٜٔأخصٚا عٓ٘ َباؾط ٠أ ٚبايٛاغط :١ظٜس بٔ أغًِٚ ,أبٛ
()24

ايعايٚ ,١ٝستُس بٔ نعب ايكطظ".ٞ

ف" املػذس َعبس تتهاعـ ؾ ٘ٝايكالٚ ,٠املهاعؿ ١ؾاًَ ١يهٌ ايعٜازاتٚ ,نإ
املعٗس األٚ ٍٚادتاَع ١األٚىل يف نٌ عً ّٛايسٚ ٜٔايسْٝاٚ ,نإ

 -نُا ٜك ٍٛبعض

ايهتّاب  -املسضؽ األ ٖٛ ٍٚددل ٌٜعً ٘ٝايػالّ ,ؾاآلٕ يف ْعِ ادتاَعات ,نٌ َاز ٠شلا
َسضؽ أ ٍٚقاسب نطغ ٖٛٚ ,ٞاملػ ٍٛ٦عٔ تًو املاز ,٠ؾُاز ٠ايؿك٘ أَ ٚاز ٠اذتسٜح
ايتٛسٝس أ ٚاألقٜ ٍٛه ٕٛشلا عس ٠أؾدام ٜسضغ ٕٛاملاز ٠يهجط ٠ايؿكٚ ٍٛايطالبٚ ,البس
يف نٌ َازَ َٔ ٠سضؽ أَ ,ٍٚػ ٍٛ٦عٓٗا ,ؾإشا اختًـ َسضغٖٛا يف دعٜ ١ٝ٥ه ٖٛ ٕٛاملطدع
ؾٗٝا .ؾٝك ٍٛبعض ايهتاب :نإ املسضؽ األ ٍٚيف ادتاَع ١احملُس ١ٜددل ٌٜعً ٘ٝايػالّ,
ٚنإ قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٜتًك ٢عٔ ددلٚ ,ٌٜددلٜ ٌٜتًك ٢عٔ ضب ايعاملنيٚ ,نإ أقشاب
ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٜتًك ٕٛعٔ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ,ثِ تًك ٢عِٓٗ
ايتابعٚ ,ٕٛاْتؿط ايكشاب ١يف ايعامل ,ؾاْتؿط ايعًِ َٔ املػذس ايٓب ٟٛايؿطٜـٚ ,يف َه١
ناْت َسضغ ١ابٔ عباؽ  ٚ ,بعس ٙتالَٝص ٙنـ عطاٚ ٤غرلٚ ,ٙنإ يف ايؿاّ األٚظاعٞ
ٚغرلٚ ,ٙيف َكط ايًٝح بٔ غعس ٚ ,يف ايبكط ٠اذتػٔ ايبكطٚ...ٟيف ايعامل نً٘ اْتؿط ايعًِ
( )23الشيراصي طبلاث الفلهاء (ص .)65
( )24مىاع اللطان مباخث في غلىم اللشآن داس اليشش  :مىتبت وهبت البلذ  :اللاهشة .الطبػت  :العابػت (ص.)353-349 :
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اإلغالَٚ ٞايسٜين مبا يف نتاب اهلل ٚغٓ ١ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًَِٚ ,بسأ اْتؿاضَٔ ٙ
ٖص ٙادتاَع ١األٚىلٚ .نإ املػذس -أٜهاً  -زاضاً يًكهاٜ ,٤كه ٞؾ ٘ٝضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝغًِ ٚخًؿاؤ َٔ ٙبعسٚ ,ٙنإ نصيو بٝت َاٍ املػًُني. )25("..
ايسٚض ايجايح :عكط َا بعس ايطاؾس ٜٔإىل أٚا ٌ٥ايكطٕ ايجاْ ٞيًٗذطٜ :٠بسأ ٖصا ايسٚض َٔ ْٗا١ٜ
عكط ارتًؿا ٤ايطاؾس ٜٔأ َٔ ٟغٖٓ 41 ١ـ إىل أٚا ٌ٥ايكطٕ ايجاْ ٞيًٗذط .٠أ ٟإىل قب ٌٝغكٛط
ايسٚي ١األَ ٚ .١ٜٛقس غاض ايعًِ يف اذتطَني ايؿطٜؿني ٚغرلُٖا َٔ املػادس ٚزٚض ايعًِ يف ايبالز
اإلغالَ ١ٝيف ٖصا ايسٚض عًْٗ ٢ر ايكشاب , ١ألٕ ايتابعني تًكٛا ايعًِ ٚايؿك٘ عِٓٗٚ ,غاضٚا
عًَٓ ٢اٖذِٗ يف اغتٓباط األسهاّ .ؾهإ ؾكٗاٖ ٤صا ايعكط ٜطدع ٕٛإىل ايهتاب ثِ ايػٓ١
ثِ إىل االدتٗاز بايطأ ٟبأْٛاعْ٘ ,اظط ٜٔإىل عًٌ األسهاّ َٚطاعا ٠املكًشٚ ١زؾع املؿػس.)26( ٠
ال ,أَا يف ٖصا ايسٚض
نإ ايتشسٜح عٔ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ يف عٗس ايكشاب ١قًً ٝ
ؾكس ؾاعت ضٚا ١ٜاذتسٜح ٚنجطتٚ ,غبب شيو تؿطم ايعًُا ٚ ٤ايؿكٗا ٤يف ايبالزٚ ,جتسز
اذتٛازخٚ ,نطٚض ٠ايبشح عٔ أسهاَٗا.
ظٗٛض َسضغ ١أٌٖ اذتسٜحَٚ ,سضغ ١أٌٖ ايطأ :ٟغبل إٔ شنطت إٔ االدتٗاز بايطأ ٟيف عكط
ارتًؿا ٤ايطاؾس ٜٔنإ ٜك ّٛعً ٢أغاؽ ايٓعط إىل عًٌ األسهاّ َٚطاعا ٠املكًشٚ ,١إٔ
ايؿكٗا ٤ناْٛا ؾطٜكني :ؾطٜل ٜتٗٝب َٔ ايطأٚ ٟال ًٜذأ إي ٘ٝإال قًٝالًٚ ,ؾطٜل ال ٜتٗٝب َٔ
ايطأ ٟبٌ ًٜذأ إي ٘ٝنًُا ٚدس نطٚض ٠يصيوٚ ,يف ٖصا ايعكط اؾتس ظٗٛض ٖاتني ايٓععتني,
ٚأخصت تتشسز َالَض نٌ َُٓٗاٚ ,تتبني َٓاٖذٗا ٜٚهجط أْكاضٖا .ؾكس ٚدس ايؿكٗأَ ٤
ٖاتني ايٓععتني ,ؾهإ َِٓٗ ايٛقاؾ ٕٛعٓس ايٓكٛم ال ٜتذاٚظْٗٚا ٚال مي ًٕٛٝإىل ايطأ,ٟ
ٚضأٚا يف َٓٗذِٗ ٖصا ايعكُ َٔ ١ايؿنت َٔٚ ,اذتهِ بػرل عًِٚ ,نإ أنجط ٖؤال ٤ايؿكٗا٤
يف املس ١ٜٓباذتذاظ ,نُا ٚدس َٔ ايؿكٗا َٔ ٤ال ٜكـ عٓس ايٓكٛم ,بٌ ٜػٛم يف َعاْٗٝا,
ٜٚتعطف عً ٢عًًٗاٜٚ ,بين عًٖ ٢ص ٙايعًٌ ٚتًو املعاْ ٞاألسهاّ ادتسٜسٚ ,٠يصا ؾُا نإ
ٖؤالٜ ٤تٗٝب َٔ ٕٛاإلؾتا ٤بايطأٚ ٟال ٜط ٕٚؾ ٘ٝتٗذُاً عً ٢ايؿطٜع ١بػرل عًِ ,بٌ ؾ ٘ٝغًٛى َا
أضؾست إيْ ٘ٝكٛم ايؿطٜعَٚ ,١ا ٚضز ؾٗٝا َٔ تعً ٌٝاألسهاّ ,نُا إٔ ٖؤالٚ ٤دسٚا يف
نجطٚ ٠نع اذتسٜح َا ٜسؾعِٗ إىل املعٜس َٔ اغتعُاٍ ايطأٚ ,ٟنإ أنجط ٖصا ايٓٛع َٔ
ايؿكٗا ٤يف ايهٛؾ ١بايعطامٖٚ ,هصا ظٗطت َسضغ ١أٌٖ اذتسٜح يف املسَٚ ,١ٜٓسضغ ١أٌٖ
ايطأ ٟيف ايهٛؾ.١
( )25غطُت دمحم ظالم ششح بلىؽ اإلاشام ( ,12 /52بتركُم الشاملت آلُا).
( )26غبذ الىشٍم صٍذان :اإلاذخل لذساظت الششَػت ؤلاظالمُت( ص .).111
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أغباب ٚدٛز َسضغ ١اذتسٜح يف املسَٚ ١ٜٓسضغ ١ايطأ ٟيف ايهٛؾ :١تأثط ؾكٗا ٤املسضغتني
بططٜك ١ؾٛٝخِٗ .ؾؿكٗا ٤املس ١ٜٓختطدٛا عً ٢ؾكٗا ٤ايكشاب ١املكًني َٔ ايطأ ٟنعبس اهلل ابٔ
عُط .أَا ؾكٗا ٤ايهٛؾ ١ؾكس تأثطٚا بططٜك ١عبس اهلل بٔ َػعٛز  َٔٚتًك ٢ايؿك٘ عٓ٘.
 - 1نجط ٠األسازٜح ٚاآلثاض ايؿكٗ ١ٝيف املس ,١ٜٓألْٗا َٗبط ايٛس .ٞأَا يف ايهٛؾ١
ؾهاْت ايػٓٚ ١اآلثاض أقٌ مما يف املس.١ٜٓ
 - 2بػاط ١اذتٝا ٠يف املسٚ ,١ٜٓعسّ جتسز ايٛقا٥ع إال بكسض قً .ٌٝأَا يف ايهٛؾ١
ؾاذتٝاَ ٠عكس ٠غرل بػٝط.١
ايتس ٜٔٚيف ٖصا ايسٚض :اْكهٖ ٢صا ايسٚض ٚمل ٜس ٕٚؾ ٘ٝؾ َٔ ٤ٞايؿك٘ ,نُا إٔ ايػّٓ ١مل
()27

تس ّٕٚأٜهاًٚ ,إٕ سكًت ستاٚالت يتسٜٗٓٚا.

املطًب ايجاْ :ٞايٓؿأ ٠ا يتاضغت ١ٝملطاسٌ ايؿك٘ يف املػذس اذتطاّ ٚاملػذس ايٓبٚ ٟٛيف ايعامل
اإلغالَ:ٞ
ٚقس حتسثٓا عٔ األزٚاض ايجالث ١األٚىل قبٌ قًٚ ٌٝاالٕ ْتشسخ عٔ األزٚاض اآلت :١ٝايسٚض
ايطابع َٔ :أٚا ٌ٥ايكطٕ ايجاْ ٞاشلذط ٟإىل َٓتكـ ايكطٕ ايطابعٜ :بسأ ٖصا ايسٚض َٔ أٚاٌ٥
ايكطٕ ايجاْ ٞاشلذطٚ ٟميتس إىل َٓتكـ ايكطٕ ايطابعٚ.قس منا ايعًِ ٚايؿك٘ ٚاذتسٜح ٚعًّٛ
اآليٚ ١غرلٖا يف ٖصا ايسٚض منٛاً ععً ُٝاٚ ,اظزٖط اظزٖاضاً عذٝباًْٚ ,هر ْهٛدا ناَالًٚ .يف
ٖصا ايسٚض ظٗط ْٛابؼ ايؿكٗا ,٤ؾاجملتٗس ٕٚايععاّ ظٗطٚا يف ٖصا ايسٚض ٚأغػٛا َصاٖبِٗ
ايؿكٗ ١ٝاييت ال ٜعاٍ أنجطٖا قاُ٥اً ست ٢اآلٕ ٚ ,يف ٖصا ايسٚض أٜهاً ز ّٕٚايؿك٘ ٚنبطت
قٛاعسٚ ٙمجعت أؾتات٘ٚ ,أيؿت ايهتب يف َػاٚ ,ً٘٥نُا ز ٕٚايؿك٘ زْٚت ايػٓ ١أٜهاً تسٜٓٚاً
ؾاَالًٚ ,قس زلٖ ٞصا ايعكط بعكط ايؿك٘ ايصٖيب ٚسلٌ مجٝع ايبالز اإلغالََٗٓٚ ١ٝا َه١
ٚاملس.١ٜٓ
أغباب اظزٖاض ايعً ّٛايؿطعَٗٓٚ ١ٝا ايؿك٘:
1

عٓا ١ٜارتًؿا ٤ايعباغٝني بايعًِ ٚالغُٝا بايؿك٘ ٚايؿكٗاٚ .٤تعٗط ٖص ٙايعٓا١ٜبتكطٜبِٗ ايؿكٗاٚ ٤ايطدٛع إىل آضا.ِٗ٥

( )27أ .د .غبذ اإلالً بً غبذ هللا بً دهِش .اإلاىهج الفلهي الػام لػلماء الخىابلت ومططلخاتهم في مؤلفاتهم(.ص.)19-15 :
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- 2اتػاع ايبالز اإلغالَ .١ٝؾكس ناْت متتس َٔ إغباْٝا إىل ايكنيٚ .يف ٖص ٙايبالز
ايٛاغع ١عازات ٚتكايٝس شتتًؿَ ١تبا ,١ٜٓجتب َطاعاتٗا َا زاَت ال ختايـ
ايٓكٛم ايؿطع.١ٝ
 - 3ظٗٛض اجملتٗس ٜٔايهباض ش ٟٚاملًهات ايؿكٗ ١ٝايطاغد.١
 - 4تس ٜٔٚايػٓ .١ؾكس زْٚت ايػٓٚ ١عطف قشٝشٗا ٚنعٝؿٗا ,ؾهإ يف شيو تػٌٗٝ
يعٌُ ايؿكٗاٚ ,٤تٛؾرل ادتٗس عً.ِٗٝ
ظٗٛض املصاٖب ايؿكٗ ١ٝاإلغالَ ١ٝاألضبعٚ :١يف ٖصا ايسٚض ظٗطت املصاٖب اإلغالَٚ ١ٝالغُٝا
األضبعَٗٓ ١اٚ ,متٝعت َعاملٗاٚٚ ,نشت اجتاٖاتٗاٚ ,قاض يهٌ َصٖب أتباع نجرل,ٕٚ
ٜٓؿط ٕٚآضاٜٗٓٚ ,ٙ٤ذْٗ ٕٛذ٘ ,نُصٖب أب ٞسٓٝؿ ١غابكاً بك ١ٝاملصاٖب ايجالث ١األخطٚ .٣أَا
اإلَاّ َايو بٔ أْؼ" ..ؾكس عاف يف املس ١ٜٓأبٓا ٤ايكشاب - ١ضنٛإ اهلل عًٚ - ِٗٝأبٓا٤
ايتابعنيٚ ,ناْت ٚؾٛز طالب ايعًِ َٔ املؿطم اإلغالََٚ ٞػطب٘ تكٌ إي ِٗٝيًتتًُّص عً٢
أٜسٚ ,ِٜٗتس ٜٔٚأسازٜح ايٓيب  -قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ  -ؾٝذاٚض ٕٚاذتطَنيٜٓٚ ,تعُ ٕٛيف
سًكات ايعًِ باملػذس ايٓبٚ ٟٛاملػذس اذتطاّٚ ,ظًت ٖص ٙاذتًكات تك ّٛبسٚضٖا ايهبرل يف
تطٜٛط األَ ١اإلغالَ ١ٝؾهطٜاً ٚسهاضٜاًٚ ,ضبطٗا بايعكٝس ٠اإلغالَ ١ٝايكشٝشٚ ,١نإ
اإلَاّ َايو  -ضمح٘ اهلل  َٔ -أبطظ َعًُ ٞاملػذس ايٓب ٟٛيف َطًع ايكطٕ ايجاْ ٞاشلذط,ٟ
إش تتبع َٓٗاز ايطغ - ٍٛقً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ٚ ,-غاض طالب٘ عًَٗٓ ٢اد٘ ,ست ٢تهْٛت
َسضغت٘ ايؿهط ١ٜايؿكٗ ١ٝاييت تعطف مبسضغ ١عامل املسٚ ,١ٜٓاييت ْٗذت ٖ ٞأٜهاً َٓٗر
ايػًـ ٚادتُاعٚ ,١ابتعست عٔ ايكٝاؽ ٚايتأٚ ,ٌٜٚايتعَت بعاٖط ايٓل َع َعٓا ٙاألق.ٌٝ
ٚؾا ٤اهلل شلص ٙايبالز إٔ تٓذ َٔ ٛتًو املٗايو إش ٖٝأ شلا ضداال أؾسا ٤شتًكني
متصّ ٖبٛا مبصٖب عامل املسٚ ,١ٜٓعطؾٛا َٓ٘ ايس ٜٔعً ٢أقٛي٘ ايكاؾ ,١ٝإش ناْت ضسً ١املػاضب١
إىل املس ١ٜٓال تٓكطع غٛا ٤يف َٛاغِ اذتر أ ٚطًباً يًعًِٚ .مل ميض ٚقت ط ٌٜٛست ٢تهْٛت يف
بسا ١ٜايكطٕ ايجايح اشلذط ٟايٓٛا ٠األٚىل ملسضغ ١ايكرلٚإ اييت ملعت يف زضاغ ١ايؿك٘ املايه,ٞ
ٚيف تكٓٝؿ٘ٚ ,يف اإلؾتا ٤ب٘ َٔٚ ,أؾٗط ايؿكٗا ٤املؤغػني شلص ٙاملسضغ :١اإلَاّ غشٓٚ ٕٛابٓ٘
ستُسٚ ,ابٔ عٝس ضٚؽٚ ,ابٔ اذتسازٚ ,غرلِٖ نجرلٜ ٕٚؿٗس ٕٚبؿهٌ عامل املس ١ٜٓاملٓٛض,٠
ٚبعًُ٘ ايكشٝضٖٓٚ .)28(" ...ا ًْشغ تعً ِٝايؿك٘ ٚاذتسٜح باعتُاز تسضٜؼ اإلَاّ َايو ملؤط٘٦
املؿٗٛضٚ.أَا عٔ اإلَاّ ايؿاؾع ٞؾكس أخص ايعًِ عٔ أٌٖ َهٚ ":١أَا أٌٖ َه ١ؾاْتٗ ٢ايعًِ

( )28مجلت البدىث ؤلاظالمُت (.)319-317 /24بتطشف
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ؾ ِٗٝإىل عطاٚ ٤طاٚٚؽ ٚزتاٖس ٚعُط ٚبٔ زٜٓاض ٚابٔ أبًَٝ ٞه .١ؾأخص ايؿاؾع ٞعًِ عطا٤
عٔ أقشاب ابٔ دطٜر َ ِٖٚػًِ بٔ خايس ٚعبس اجملٝس بٔ عبس ايععٜع بٔ أب ٞضٚاز ٚغعٝس بٔ
غامل ايكساح ٖٚؤال ٤ناْٛا مبه"..١

()29

ؾكس اْتكٌ ؾك٘ َه ١بعس ابٔ دطٜر إىل تالَٝصٙ

َ َِٗٓٚػًِ بٔ خايس ايعصت ٞقاٍ ؾ ٘ٝابٔ سبإٚ ":نإ َٔ ؾكٗا ٤أٌٖ اذتذاظ  َ٘ٓٚ,تعًِ
ايؿاؾع ٞايؿك٘ ٚ,إٜا ٙنإ ظتايؼ قبٌ إٔ ًٜكَ ٢ايو بٔ أْؼ"ٚ )30(.أخص ٙأٜهاً عٔ أٌٖ املس١ٜٓ
 َِٗٓٚايؿكٗا ٤ايػبع ١سٝح " ":اْتٗا ٤ايعًِ باملس ١ٜٓإىل ايؿكٗا ٤ايػبع ١عُٔ أخص عًُِٗٚ :قس
نإ ايعًِ باملس ١ٜٓاْتٗ ٢إىل ايؿكٗا ٤ايػبع ِٖٚ ١غعٝس بٔ املػٝب ٚعط ٠ٚبٔ ايعبرل ٚعبٝس اهلل
بٔ عبس اهلل بٔ عتبٚ ١أب ٛبهط بٔ عبس ايطمحٔ بٔ اذتاضخ بٔ ٖؿاّ ٚخاضد ١بٔ ظٜس بٔ ثابت
ٚغًُٝإ بٔ ٜػاض ٚايكاغِ بٔ ستُس بٔ أب ٞبهط ايكسٜلٚ .أخص عٔ ٖؤال ٤ايػبع ١عًُِٗ
ستُس بٔ َػًِ بٔ ؾٗاب ايعٖطٚ ٟعت ٢ٝبٔ غعٝس األْكاضٚ ٟضبٝع ١بٔ أب ٞعبس ايطمحٔ
ايطأٚ ٟأب ٛايعْاز عبس اهلل بٔ شنٛإ ٚأخص ايؿاؾع ٞعًِ ٖؤال ٤األضبع ١عٔ أقشابِٗ .أَا
ايعٖط ٟؾشؿغ عًُ٘ عٔ َايو ٚغؿٝإ بٔ عٚ ١ٓٝٝإبطاٖ ِٝبٔ غعس َٚػًِ بٔ خايس ايعصتٞ
ٚعُ٘ ستُس بٔ عً ٞبٔ ؾاؾع ٚأَا عت ٢ٝبٔ غعٝس ٚضبٝعٚ ١أب ٛايعْاز ؾشؿغ عًُِٗ عٔ َايو
ٚغؿٝإ أٜهاً ٚنإ َٔ ؾكٗا ٤املسٚ ١ٜٓستسثٗٝا ستُس بٔ عبس ايطمحٔ بٔ أب ٞش٥ب ؾًِ
ٜسضن٘ ايؿاؾع ٞيهٓ٘ أخص عًُ٘ عٔ قاسب ٘ٝستُس بٔ إزلاع ٌٝبٔ أب ٞؾسٜو ٚعبس اهلل بٔ
()31

ْاؾع ايكا٥ؼ".

ٚاملهإ ايص ٟنتبت ؾ ٘ٝططٜك ١ايؿاؾع ٞادتسٜس ٠يف ايؿك٘ ٚأقٛي٘ نإ َٖ ٛه١
املهطَ ١اييت أيّـ ايؿاؾع ٞبٗا أ ٍّٚنتاب يف أق ٍٛايؿك٘  ٖٛٚايهتاب املػُ ٢بايطغاي .١ثِ
أعاز ايٓعط ؾ ٘ٝبعسَا حت ٍٛإىل َكط.
ٚأَا اإلَاّ أمحس بٔ سٓبٌ ؾكس أخص عًُ٘ يف بػساز ٚغاؾط يف طًب٘ إىل َهٚ ١املس١ٜٓ
ٚغرلُٖا َٔ ايبالز اإلغالَٜ "ٚ :١ٝطدع أغباب عسّ اْتؿاض املصٖب إىل أَٛض َٓٗا:
 - 1أْ٘ دا ٤بعس إٔ استًت املصاٖب ايجالث ١اييت غبكت٘ األَكاض اإلغالَ .١ٝؾهإ يف
ايعطام َصٖب أب ٞسٓٝؿٚ ,١يف َكط املصٖب ايؿاؾعٚ ,ٞاملايهٚ ,ٞيف املػطب ٚاألْسيؼ
املصٖب املايه.ٞ

( )29الاختجاج بالشافعي ألبي بىش الخطُب البؿذادي (ص.)76-74 :
( )33ابً خبان الثلاث ( )283/4سكم .4398
( )31أخمذ بً غلي الخطُب البؿذادي .الاختجاج بالشافعي املخلم :خلُل إبشاهُم مال خاطش الىاشش :اإلاىتبت ألاجشٍت – باهعتان (ص.)73- 73 :
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 - 2أْ٘ مل ٜهٔ َٓ٘ قهاٚ .٠ايكها ٠إمنا ٜٓؿط ٕٚاملصٖب ايصٜ ٣تبع ,ْ٘ٛؾأبٜٛ ٛغـ
 َٔٚبعس ٙستُس بٔ اذتػٔ ضمحُٗا اهلل ْؿطا املصٖب اذتٓؿٚ ٞخكٛقا آضا ٤أبٞ
سٓٝؿٚ ,١أغس بٔ ايؿطات يف املػطب ْؿط املصٖب املايهٚ ,ٞاذتهِ األَ ٟٛيف األْسيؼ
عٌُ عًْ ٢ؿط شيو املصٖب أٜهاٚ ,مل  ٌٜٓاملصٖب اذتٓبً ٞتًو اذتع ٠ٛإال يف ادتعٜط٠
ايعطب ١ٝأخرل ًاٖ .ص َٔ ٙأِٖ األغباب اييت دعًت املصٖب اذتٓبً ٞقً ٌٝاالْتؿاضٚ ,مل ٌٜٓ
َا ْاي٘ ؾك٘ املصاٖب األخطٚ .٣يهٓ٘ يف ٖصا ايكطٕ سكل اْتؿاضا دٝساً ,ؾكس اْتؿط يف
مجٝع أضتا ٤املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛزٚ .١ٜاعتٓ ٢ايعًُا ٤ب٘ يف ادتعٜط ٠ايعطب ,١ٝنُا
اعتٓت ادتاَعات يف املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜبتشكٝل نتب٘ ٚإخطادٗاٚ ,أيؿت بعض
املؤيؿات يف َٛنٛعات نجرل ٠بتٛغع ٚتعُلٚ .أقبض املصٖب املعُ ٍٛب٘ يف املًُه١
ايعطب ١ٝايػعٛزٚ ١ٜبعض ز ٍٚارتًٝر ايعطب ٞيف ايؿتٝا ٚايكهاٚ .٤تعتدل ٖص ٙايؿذلَٔ ٠
عكٛض اظزٖاض املصٖب اذتٓبًًْٚ .)32("ٞشغ ٖٓا اعتُاز املصٖب اذتٓبًْٚ ٞؿط نتب٘
ٚتسضٜػٗا ٚتكسميٗا عً ٢غرلٖا يف اإلؾتا.٤
ايسٚض ارتاَؼَٓ َٔ :تكـ ايكطٕ ايطابع اشلذط ٟإىل غكٛط بػسازٜ :بسأ ٖصا ايسٚض َٔ ْٗا١ٜ
ايسٚض ايطابع إىل غكٛط بػساز غٖٓ 656 ١ـ.
ضنٛز ايؿك٘ٚ :قس ضأٜٓا يف ايسٚض ايطابع نٝـ نإ ايؿك٘ يف من ٛزاٚ ,ِ٥اظزٖاض
َػتُطٚ ,س ١ٜٛٝزاؾكٚ .١يهٔ ايؿك٘ َا بك ٞعً ٢سايت٘ ٖص ,ٙؾكس اعذلا ٙايهعـ ٚايطنٛز
ٚايتٛقـ عٔ غرل ٙاأل ٍٚؾ٦ٝاً ؾؿ٦ٝاًٚ .ايؿكٗا ٤دٓشٛا إىل ايتكًٝس ٚايتعاّ َصاٖب َع ١ٓٝال
عتٝس ٕٚعٓٗا ٚال مي .ًٕٛٝستٚ ٢قٌ اذتاٍ بِٗ إىل اإلؾتا ٤بإغالم باب االدتٗازٚ .زع ٠ٛايٓاؽ
إىل ايتكٝس باملصاٖب ٚعسّ ايتش ٍٛعٓٗا.
دٓٛح ايؿكٗا ٤إىل ايتكًٝس :األقٌ يف ايؿك ٘ٝإٔ ٜه ٕٛزتتٗساً َػتكالً ال ٜتكٝس مبصٖب
َعنيٚ ,إمنا ٜتكٝس بٓكٛم ايهتاب ٚايػَٓٚ ١ا ٜؤز ٜ٘إي ٘ٝادتٗاز ٙاملكب ,ٍٛإشٕ ؾُا أغباب
اْتؿاض ايتكًٝس بني ايؿكٗا٤؟
ميهٔ إضداع شيو إىل َا :ًٜٞ
( )1نعـ ايػًطإ ايػٝاغ ٞيًدًؿا ٤ايعباغٝني ,ؾايسٚي ١مل تعسّ نُا ناْت قبٌٚ ,إمنا
تكطعت أدعاؤٖاٚ ,قاَت يف أضتاٗ٥ا زٜٚالت ,مما أثط يف سٝا ٠ايعًُا ٚ ٤ايؿكٗا ٤يعسّ
ٚدٛز ايتؿذٝع.
( )32الذهتىس غبذاإلالً بً غبذهللا بً دهِش اإلاىهج الفلهي الػام لػلماء الخىابلت ومططلخاتهم في مؤلفاتهم (ص)69-68 :
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( )2إٔ املصاٖب اإلغالَ ١ٝزْٚت تسٜٓٚاً ناَالًَ ,ع تؿٝٝس َػاًٗ٥اٚ ,تٓعِ ٚتبٜٛب َػاًٗ٥ا
ايٛاقع ١ٝمما دعٌ ايٓؿٛؽ تهتؿ ٞبٗص ٙايجط ٠ٚايؿكٗ ١ٝاشلاٚ ,١ً٥تػتػين بٗا عٔ ايبشح,
ٚاالغتٓباط.
( )3نعـ ايجك ١بايٓؿؼٚ ,ايتٗٝب َٔ االدتٗاز.
ايسٚض ايػازؽ َٔ :عاّ ٖ 656ـ ست ٢ايسٚي ١ايعجُاَْٚ ١ٝا بعسٖاٚ :يف ٖصا ايسٚض ايػازؽ ايصٟ
ٜبسأ َٔ غكٛط بػساز يف ايكطٕ ايػابع اشلذطٚ ٟميتس إىل ايسٚي ١ايعجُاَْٚ ١ٝا بعسٖا .مل ٜٗٓض
ايؿك٘ َٔ نبٛت٘ٚ ,مل ٜػرل ايؿكٗاَٗٓ ٤ذِٗ ,ؾايتكًٝس قس ؾؿا ٚؾاع ب ِٗٓٝست ٢قاض أَطاً
َأيٛؾاً ال ٜسع ٛإىل ايعذب ٚاإلْهاض .ؾاذتطن ١ايعًُٚ ١ٝايتعً ١ُٝٝيف ايعامل اإلغالَ ٞيف
ايؿذل ٠اييت ٖادِ ؾٗٝا املػٚ ٍٛايتتاض عًٗٝا ,ظًت يف ساي ١ضنٛز ٚمجٛز .غرل إٔ اهلل تباضى
ٚتعاىل تساضنٗا بعٚ ْ٘ٛضمحت٘ ٚيطؿ٘ ؾبسأت تُٓ ٛؾٗٝا ادتٗٛز ست ٢عازت اذتطن ١ايعًُ١ٝ
ٚايتعً ١ُٝٝإيٗٝا َط ٠أخطٚ .٣يكس سعٝت املس ١ٜٓاملٓٛض ٠زاض ٖذط ٠املكطؿ ٢قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ
ايؿ ٤ٞايهجرل ٚهلل اذتُس َٔ أعاظِ ايعًُاٚ ٤األثطٜا َٔ ٤املػًُني ايص ٜٔاغتكطٚا ؾٗٝا ٚقاَٛا
عطن ١ايتعًٚ ِٝايتعًِ ٚشيو بإقاَ ١املساضؽ ٚاألضبط ١ايٛقؿ .١ٝؾأقبشت َٗ ٣ٛقًٛب نجرل
َٔ ايعًُاٚ ٤طالب ايعًِ ٚنتب ايتاضٜذ ٚايذلادِ تؿٗس عً ٢شيوٚ .املسضغ ١يف تًو ايعكٛض
عباض ٠عٔ َهإ يًسضؽ ٚطًب ايعًِ ٚغهٓ ٢يًعًُاٚ ٤طالب ايعًِ ٚاملعتُطٚ ٜٔايٛاؾس ٜٔإَا
()33

يًعٜاض ٠أ ٚاجملاٚض.٠

ٚقاٍ ايهطز ٟؾُٝا غتل ايتعً ِٝيف اذتذاظ ٚايصُٜٓٗ ٟا ٖٓا نالَ٘

عٔ املٓٗذ ١ٝاملعُٛي ١بٗا يف ٖص ٙاذتكب َٔ ١ايتاضٜذ ايؿكٗ ٞعٔ املساضؽ ٚاملصاٖب ايؿكٗ١ٝ
األضبع ١سٝح قاٍ – ضمح٘ اهلل " :-ايتعً ِٝيف اذتذاظ قبٌ غٖٓ 1264 ١ذط ١ٜمل ْط َٔ تهًِ
َٔ املؤضخني عٔ ايتعً ِٝقبٌ غٓ ) 1264 ( ١أضبع ٚغتني َٚا٥تني ٚأيـ َٔ اشلذطٚ ٠املعك ٍٛإٔ
ٜه ٕٛايتعً ِٝيف األظَإ املان ١ٝيف املػادس يف مجٝع املُايو اإلغالَ ١ٝنذاَع األظٖط
ايؿطٜـ مبكط ٚداَع ايعٜت ٕٛباملػطب ٚيٝؼ املػذس اذتطاّ مبه ١بأقٌ ْكٝباً َُٓٗا .ؾكس
شنط ايػاظ ٟضمح٘ اهلل تعاي ٞيف آخط ادتع ٤ايجايح َٔ تاضغت٘ ْاقالً عٔ ايعالَ ١ارتهطاٟٚ
يف نتاب٘ " تاز تٛاضٜذ ايبؿط " يف شنط ٚالَ ٠ه ١املؿطؾٚ ١دس َٔ ٠ايباؾٛات َٔ ططف
ايسٚي ١ايعجُاْ ١ٝبعس خطٚز ايسٚي ١املكطٚ ١ٜاْكهاَ ٤ستِٗ َٔ اذتذاظ عٓس تطمج ١املؿرل "
اذتاز ستُس سػٝب باؾا " ايص ٟتٛىل َه ١يف ايػٓ ١املصنٛض ٠غٖٓ1264 ( ١ـ ) ثِ ععٍ
عُٓٗا بعس غٓتني َٔ تٛيٝت٘ َا ْك٘ " اذتاز ستُس سػٝب باؾا ٖ ٛايص ٟاخطز َهاتب
( )33أ .د.غبذاإلالً بً غبذهللا بً دهِش اإلاىهج الفلهي الػام لػلماء الخىابلت ومططلخاتهم في مؤلفاتهم (ص)69-68 :
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ايكبٝإ َٔ املػذس اذتطاّ ٚؾطقِٗ يف ايعٚاٜا ٚضتب يهٌ ؾكَ ٘ٝا ١٥غطف بارتع ١ٜٓايعاَط٠
 " .....ثِ شنط ْبص ٠نبرل ٠مما قاّ املصنٛض بعًُ٘ مبه ١ؾطؾٗا اهلل تعايَ ٞس ٠تٛيٝت٘ عًٗٝا
مل ْٓكٌ نٌ شيو يعسّ اذتاد ١إيٖٓ ٘ٝا َٚعين نًَُ ١هاتب ايكبٝإ أ ٟايهتاتٝب ارتاق١
بتعً ِٝايكبٝإ ؾاغتٓتذٓا َٔ ٖص ٙايعباض ٠ايتاضغت ١ٝاملُٗ ١إٔ تعً ِٝايكبٝإ ايكطاٚ ٠٤ايهتاب١
ٚبعض ايعً ّٛاألٚي ١ٝنإ يف ْؿؼ املػذس اذتطاّ ؾعٓس نٌ ؾك ٘ٝمجً َٔ ١ايتالَٝص ٜعًُِٗ
ٚقس زاّ ٖصا اذتاٍ يف ايعكٛض ايػابك ١إىل ظَٔ ٚايَ ٞه ١ايذلن ٞاذتاز ستُس سػٝب باؾا
املصنٛض ثِ إٔ ٖصا ضأ ٣إّٔ ايكبٝإ ايكػاض قس ًٜٛث ٕٛاملػذس اذتطاّ ٚال ٜطاع ٕٛسطَت٘
ؾأخطدِٗ َٓ٘ إي ٞبعض ايعٚاٜا ايكطٜب َٔ ١املػذس يف ايػٓ ١املصنٛض ٠أ ٚيف اييت بعسٖا ٖٚصا
اذتاٍ نإ بايهبط يف ادتاَع األظٖط ايؿطٜـ يف ايكاٖط َٔ ٠قس ِٜايعَإ ؾاْ٘ نإ بساخً٘
نجرل َٔ َهاتب ايكبٝإ ٚيهٌ َهتب ؾك ٘ٝخام...ثِ نإ املػذس اذتطاّ َطنع
ايطالب ايعًٚ ّٛايؿٓ َٔ ٕٛقس ِٜاألظَإ ؾإشا أتكٔ ايكيب ايكطاٚ ٠٤ايهتابٚ ١سؿغ بعض املتٕٛ
تكسّ يًسضؽ يف سًكات ايعًِ باملػذس اذتطاّ أ ٚايتشل ببعض املساضؽ اييت بٓٝت س ٍٛاملػذس
اذتطاّ يطًب ايعًِ عً ٢املصاٖب االضبع ١اييت بٓتٗا ايػالطني ٚاملًٛى ٚخككٛا يطًبتٗا
َٚسضغٗٝا أٚقاؾاً غٓٚ ١ٜٛضٚاتب ؾٗط ١ٜنُسضغ ١املًو االؾهٌ عباؽ بٔ املًو اجملاٖس
قاسب اي ُٔٝاييت ٚقؿت يؿكٗا ٤ايؿاؾع ١ٝغٓ ) 770 ( ١غبعني ٚغبعُاٚ ١٥نُسضغ ١زاض
ايعذًٚ ١نإ ٜسضؽ بٗا ايؿك٘ اذتٓؿ ٞقبٌ ايػٓ ١املصنٛضٚ ٠نُسضغ ١غٝاخ ايس ٜٔأععِ ؾاٙ
قاسب بٓػاي ١اييت ٚقؿٗا عً ٢أٌٖ املصاٖب األضبع ١يف غٓ ) 813 ( ١ثالخ عؿط ٚمثامناٚ ١٥غرل
شيو مما يػٓا يف قسز غطزٖا ٚسكطٖا ٖصا َا نإ يف اذتذاظ َٔ نٝؿ ١ٝايتعًٚ ِٝمل
تعطف ايسضاغ ١باملساضؽ ٚاملعاٖس عً ٢ايكؿ ١اييت عًٗٝا اي ّٛٝإال َٔ بعس غٓ ) 1330 ( ١أيـ
ٚثالمثاٚ ١٥ثالثني ٖذط ١ٜتكطٜباً ْػاٍ اهلل ايتٛؾٝل ٚايػساز ٚايعٌُ مبا عًُٓا ٙأَني"." .

()34

 َٔٚأِٖ اذتٛانط  ٚاحملانٔ ايعًُٚ ١ٝايؿكٗ ١ٝيف أٚاخط عٗس املُايٝو اآلت:ٞ
- 1

املساضؽ ايؿطع:١ٝ
شنط املكطٜعٖ845 - 766 ٟـ بإٔ املساضؽ مل تعطف يف بالز املػًُني قبٌ غٓ١

أضبعُا ١٥يًٗذط .)35(٠قًتُ :ضمبا ٜعين املطؾل ايٛقؿ ٞاملٗٝأ أقال يتسضٜؼ ايعً ّٛايؿطعٚ ١ٝغرلٖا
َٔ ايعً ّٛاغتكالالَ .أَا غرل شيو ؾكس ُٚدِسَ نُا شنط ٙغرلٚ ٙنُا غٝأتٚ .ٞيكس شنط

()34دمحم بً طاهش الىشدي .التاسٍخ اللىٍم إلاىت وبِت هللا الىشٍم (.)34-32 /6
()35أخمذ بً غلي بً غبذ اللادس ,جلي الذًً اإلالشٍضي ,اإلاىاغظ والاغتباس بزهش الخطط وآلاجاس الىاشش :داس الىتب الػلمُت ,بيروث الطبػت :ألاولى 1418 ,هـ(,
.).363 / 2
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ايٓع ُٞٝإٔ ٖٓاى َسضغ ١بٓاٖا ؾدط ايس ٜٔعجُإ بٔ ايعصتٝبً ٞيف َه ١املؿطؾٚ ,١ي٘ ضباط
باملس ١ٜٓاملٓٛض ٠عً ٢غانٓٗا أؾهٌ ايكالٚ ٠ايػالّٚ .نإ شيو يف عاّ ٖ577ـ(ٚ ,)36يعٌ ٖصا
)(37

ايطباط أَ ٍٚسضغ ١يف املس ١ٜٓاملٓٛض.٠

ٚقاٍ املؤضر ستُس بٔ أمحس املعطٚف بايكباؽ ":ايؿكٌ ايجاْ :ٞيف شنط املساضؽ
()38

ٚاألضبطٚ ١ايدلى مبهٚ ١سطَٗا مما قاضبٗا :قاٍ ايؿاغٞ

 :أَا املساضؽ املٛقٛؾ ١مبه١

طإسس ٣عؿط٠ص ؾُٝا عًُتَٗٓ :ا بادتاْب ايؿطق َٔ ٞاملػذس اذتطاَّ :سضغ ١املًو األؾهٌ
عباؽ بٔ املًو اجملاٖس قاسب اي ,ُٔٝأٚقؿٗا عً ٢ايؿكٗا ٤ايؿاؾعٚ ,١ٝتعطف اآلٕ بابٔ عباز
اهلل ٖٞٚ ,عً ٢ميني ارتاضز َٔ باب ايٓيب ,أٚقؿٗا غٓ ١غبعُاٚ ١٥غبعنيَٗٓٚ .ا بادتاْب
ايؿاََ :ٞسضغ ١ايعذً ١عً ٢ميني ارتاضز َٔ باب املػذس املعطٚف بباب ايعذًٚ ,١تعطف اآلٕ
َسضغ ١عبس ايباغط ,أٚقؿٗا عً ٢أَ ١ُ٥كاّ اذتٓؿ .ٞا ٖـَٗٓٚ .ا بادتاْب ايػطب ٞثالخ
َساضؽَ :سضغ ١األَرل ؾدط ايسْ ٜٔا٥ب عسٕ عً ٢باب ايعُطٚ ,٠تعطف بساض ايػًػً ,١أٚقؿٗا
عً ٢عًُا ٤اذتٓؿ ١ٝغٓ ١مخػُا ١٥طٚتػع ٚغبعنيص (َٚ .)39سضغ ١طاب ايعَإ اذتبؿ ١ٝعتٝك١
املػتٓكط ايعباغ ٖٛٚ ,ٞاملٛنع املعطٚف بساض ظبٝسٚ ,٠قؿتٗا يف ؾعبإ غٓ ١مخػُاٚ ١٥مثاْني
()40

عً ٢عؿط َٔ ٠ايؿكٗا ٤ايؿاؾع١ٝ

َٗٓٚ.اَ :سضغ ١املًو املٓكٛض عُط بٔ عً ٞقاسب ائُٝ

 بني ٖاتني املسضغتني ٚ -عُاضتٗا يف غٓ ١غتُا ١٥طٚإسس٣ص ٚأضبعني ٚ ,تعطف اآلٕبايساٚز ١ٜأٚقؿٗا عً ٢ايؿكٗا ٤ايؿاؾعٚ ١ٝاحملسثنيَٗٓٚ.ا بادتاْب ادتٓٛبَ :ٞسضغ ١املًو
اجملاٖس قاسب اي ,ُٔٝعً ٢ايؿكٗا ٤ايؿاؾعٚ ,١ٝتعطف اآلٕ بايعٜ ,١ٝٓٝػهٓٗا قهاَ ٠ه,١
ٚتاضٜذ ٚقؿٝتٗا يف ش ٟايكعس ٠غٓ ١غبعُا ١٥طٚتػعص ٚثالثني .
َٗٓٚا بادتاْب ايُٝاْ ٞأٜهاَ :سضغ ١املًو املٓكٛض غٝاخ ايس ٜٔقاسب بٓكايٖٞٚ , ١
عً ٢ايؿكٗا َٔ ٤املصاٖب األضبعٚ ,١دعٌ ايٛاقـ املٓاظٍ اييت تعًٖٛا  ٖٞٚطإسس ٣عؿط٠ص خً٠ٛ
ستالً يػهٓ ٢مجاع َٔ ١ايؿكطا ,٤أٚقؿت غٓ ١مثامنا ١٥طٚأضبع عؿط٠ص .
َٗٓٚاَ :سضغ ١أب ٞطعً ٞبٔ أب ٞظنطٜاص قطب املسضغ ١اجملاٖسٚ ,١ٜتاضٜذ ٚقؿٗا غٓ١
غتُا ١٥طٚمخؼص ٚثالثني .

()36غبذ اللادس بً دمحم الىػُمي الذمشلي .الذاسط في جاسٍخ اإلاذاسط املخلم :إبشاهُم شمغ الذًً الىاشش :داس الىتب الػلمُت الطبػت :ألاولى 1413هـ1413 .هـ,
(.).434 / 1
( )37اإلاطذس العابم (ص)482 :
( )38شفاء الؿشام (.)633 /1
( )39واهظش الخبر في :شفاء الؿشام ,اإلاىغؼ العابم.
( )43واهظش شفاء الؿشام ()633 /1
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َٗٓٚاَ :سضغ ١األض غٛيف بباب ايعُطَٗٓٚ .٠اَ :سضغ ١طابٔص اذتساز املٗس ٟٚقطب ٖصٙ
املسضغٚ ,١تعطف اآلٕ مبسضغ ١األؾطاف اإلزضٜػٚ ,١ٝتاضٜذ ٚقؿٗا ؾٗط ضبٝع اآلخط غٓ ١غتُا١٥
طٚمثإص ٚثالثني ٖٞٚ ,عً ٢املايهَٗٓٚ .١ٝاَ :سضغ ١ايٓٗاْٚس ٟبكطب املٛنع ايصٜ ٟكاٍ ي٘:
ايسضٜب .١اْتٖٗ .٢صا َا شنط ٙايؿاغ ٞيف ؾؿا ٤ايػطاّ

()41

ٚ.شنط ايكطب

()42

قاٍٚ :ظاْب

اذتطّ َٔ ادتٗ ١ايؿاَ ١ٝاغتبسٍ ايػًطإ غًُٝإ ٖص ٙاألَانٔ طاييتص بٗص ٙادتٗٚ ,١بٓ ٢بٗا
أضبع َساضؽ أٚقؿٗا عًٚ َٔ ٢ي ٞاإلؾتا َٔ ٤األسٓاف ٚايؿاؾعٚ ١ٝاملايهٚ ١ٝاذتٓابً ,١طؾاييتص
عتاضب باب ايسضٜب ١عً ٢املايه ,١ٝطٚاييتص ظاْبٗا عً ٢اذتٓابًٚ ,١اييت ظتاْبٗا عً٢
ايؿاؾعٚ ,١ٝاييت ظاْبٗا عً ٢األسٓافٚ ,تاضٜذ ٚقؿٗا تػعُاٚ ١٥غبعنيَٗٓٚ .ا :إٔ ايػًطإ
قاٜتبا ٟاغتبسٍ األَانٔ اييت ظاْب باب ايػالّ عً ٢ميني ارتاضز إىل سس باب ايٓيب,
ٚناْت ٖص ٙاألَانٔ ضباطنيٚ .بٓ ٢بٗا َسضغٚ ١ضباطاٚ ,أٚقـ بٗا نتبا عسٜس .٠اٖـَٗٓٚ .ا:
َا شنط ٙايػٓذاض ٟيف َٓا٥ض طايهطّص ( )43إٔ ايػًطإ َطاز بٓ ٢ضٚاقاً َٔ باب ايكؿا إىل باب
باظإ دعً٘ يًؿكطآٜ ٤اَ ٕٛب٘ ألدٌ طإٔص ال ٜكصض ٕٚاذتطّ .اْتٗ . ٢أقٚ :ٍٛمل ٜبل َٔ املساضؽ
إال َسضغ ١ستُس باؾا بباب ايعٜاز ٠قاسب محاّ ايعُطٚ ٠ايساٚٚزٚ ,١ٜنصيو ضباط ٚضا٤
املساضؽ ايػًطاْ َٔ ١ٝمجً ١املساضؽ ,طٖصٙص ٖ ٞاييت بكٝت َٔ املساضؽ ٜػهٓٗا ايؿكطا,٤
َٚا عساٖا تٛايت عًٗٝا األٜس .ٟاْتٗ".٢

()44

ٖٓٚا ًْشغ إٔ املٓٗر ايؿكٗ ٞيف َهٚ ١يف املػذس

اذتطاّ نإ دتُٝع نتب املصاٖب األضبع ١ايؿكٗ ١ٝاملؿٗٛض. ٠
- 2

ط األضبط ١يًعً ّٛايؿطعٚ ١ٝعً ّٛاآلي١صٚ :قاٍ ستُس بٔ أمحس املعطٚف بايكباؽ عٔ

األضبطٚ ":١أَا األضبط ١ؾهجرل ,٠شنطٖا ايؿاغ ;ٞؾُٓٗا :ايطباط املعطٚف بطباط ايػسض٠
بادتاْب ايؿطق َٔ ٞاملػذس اذتطاّ عًٜ ٢ػاض ايساخٌ َٔ باب ايػالّٚ ,نإ َٛقٛؾاً يف غٓ١
أضبعُاَٛٚ ,١٥نع٘ زاض ايكٛاضٜط اييت بٓٝت يف ظَٔ ايطؾٝس عًَ ٢ا شنط ٙاألظضقٚ ,)45( ٞزاض
ايكٛاضٜط َٛنعٗا َسضغ ١قاٜتباَٗٓٚ .ٟا :ضباط قان ٞايكها ٠أب ٞبهط ستُس بٔ عبس ايطسِٝ
املطاغ ٞاملالقل شلصا ايطباطٚ ,باب٘ عٓس باب املػذس املعطٚف بباب ادتٓا٥عٜٚ ,عطف اآلٕ بباب
ايٓيب (ٚ .)46ؾ ٘ٝأْ٘ ٚقؿ٘ عً ٢ايكٛؾ١ٝايٛاقًني إىل َه ١املكُٝني بٗا ٚاجملتاظ َٔ ٜٔايعطب

( )41شفاء الؿشام (.)1 /637مطذس ظابم.
( )42اهظش :ؤلاغالم (ص.)353 :لم أخطل غلى مػلىماث غىه.
( )43مىائذ الىشم.)494 /3( :لم أخطل غلى جفطُل غلُه.
( )44جدطُل اإلاشام في أخباس البِت الخشام واإلاشاغش الػظام ومىت والخشم ووالتها الفخام (ص.)626-622 :مطذس ظابم.
( )45دمحم بً غبذ هللا بً أخمذ ألاصسقي .أخباس مىت وما حاء فيها مً آلاجاس دساظت وجدلُم :غلي غمش :مىتبت الثلافت الذًيُت .الطبػت ألاولى(.)217 /2
( )46في شفاء الؿشام :وَػشف آلان باللُالوي لعىىاه به ,وفي إجداف الىسي :اإلاػشوف ببِت الىُالوي.
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ٚايعذِ .اٖـ ؾاغٖٚ .)47(ٞصإ ايطباطإ اغتبسشلُا قاٜتباٚ ٟبٓ ٢يف طستًُٗاص ضباط٘ َٚسضغت٘
املؿٗٛض ٠عًَ ٢ا تكسّٚ ")48(".....غرلٖا َٔ األضبط ١اييت شنطٖا سصؾتٗا يالختكاض.
" ٚمجٝع ٖص ٙاملساضؽ اْكطنت إَا بايهِ أ ٚايتش ٌٜٛأ ٚبٛؾا ٠قاسبٗا أ ٚاْتكاٍ املًو
َٔ أَ ١إىل أَ ١أخط ٣ألٕ ٖص ٙايؿذل َٔ ٠بسا ١ٜايعٗس املًُٛن ٞإىل ْٗا ١ٜسهِ األؾطاف
باملس ١ٜٓاملٓٛضٚ ٠بعض َا بكَٗٓ ٞا اآلٕ حت ٍٛإىل َساضؽ يتشؿٝغ ايكطإٓ ايهط ِٜبٓؿؼ
املػُ ٢حتت إؾطاف ادتُع ١ٝارترل ١ٜيتشؿٝغ ايكطإٓ ايهط ِٜباملس ١ٜٓاملٓٛض ,٠أ ٚضباط
يػهٓ ٢املػانني"ٚ (49).سٝح ٚدس ايطنٛز ٚايتكًٝس أٜهاً ٚدس أؾطاز ٖٓا ٖٓٚاى مل ٜطتهٛا
ايتكًٝسْٚ ,ازٚا باالدتٗاز املطًلٚ ,تًُؼ األسهاّ َٔ ايهتاب ٚايػٓ ١ز ٕٚتكٝس مبصٖب
َعنيٖ َٔٚ ,ؤال ٤ابٔ تٚ ,١ُٝٝتًُٝص ٙابٔ ايكٚ ,ِٝايؿٛناْ ٞقاسب ْ ٌٝاألٚطاضٚ ,غرلِٖ.
ٚأَا املتٚ ٕٛايؿطٚح ٚاذتٛاؾ :ٞؾكس اجت٘ ؾكٗاٖ ٤صا ايسٚض إىل ايتأيٝـٚ .نإ ايػايب
عً ِٗٝاالختكاض ستٚ ٢قٌ إىل زضد ١اإلخالٍ يف بعض تًو املدتكطات .يصيو استادت
املكسَات إىل ؾطٚح تٛنض َعاْٗٝا ,ثِ ظٗطت اذتٛاؾ ٞإىل داْب ايؿطٚح ٖٞٚ ,تعًٝكات
َٚالسعات عً ٢ايؿطٚح.
ٚأَا نتب ايؿتا :٣ٚؾكس ٚدست نتب "ايؿتا :ٖٞٚ "٣ٚأدٛب ١ملا نإ ٜػأٍ ايٓاؽ عٓ٘
ايؿكٗا ٤يف َػا ٌ٥اذتٝا ٠ايعًُ ,١ٝثِ جتُع ٖص ٙاألدٛب َٔ ١قبٌ أقشابٗا أ َٔ ٚقبٌ آخط,ٜٔ
يٝتٓعِ ٚتطتب سػب أبٛاب ايؿك٘ٚ ,تهتب عاز ٠عً ٢ؾهٌ غؤاٍ ٚدٛابٚ ,يف بعض األسٝإ
ال ٜهتب ايػؤاٍٚ ,قس ٜصنط َعٗا أزيتٗا َٔ ْكٛم املصٖب ايصٜ ٟتبع٘ ايؿك ٘ٝاملعين ,أٚ
()50

َٔ ايهتاب أ ٚايػٓٚ ١غرلُٖا ,ز ٕٚتكٝس بأزي ١املصٖب ايٛاسس.

ٚأَا ايتكٓني يًعًٚ ّٛخاق ١ايؿك٘ :ؾكس ظٌ ايؿك٘ غرل َكٓٔ ط ١ًٝايعكٛض املان ١ٝست٢
أٚاخط ايكطٕ ايجايح عؿط اشلذط ,ٟسٝح تٓبٗت ايسٚي ١ايعجُاْٚ ١ٝضأت اذتادَ ١اغ ١إىل تكٓني
أسهاّ املعاَالت .ؾأيؿت دتٓ َٔ ١نباض ايؿكٗا ٤بط٥اغٚ ١ظٜط ايعسٍ الختٝاض أسهاّ
املعاَالت َٔ ايؿك٘ اذتٓؿٚ .ٞبسأت عًُٗا يف غٖٓ 1285 ١ـٚ ,اْتٗت َٓ٘ يف غٖٓ 1293 ١ـ,
ٚقس خترلت ايطادض َٔ آضا ٤املصٖب اذتٓؿ .ٞثِ قسض أَط ايسٚي ١بايعٌُ بٗا يف ؾعبإ غٓ١
ٖ 1293ـٚ .زلٝت بـ "زتً ١األسهاّ ايعسيٚ ."١ٝقاضت ٖ ٞايكاْ ٕٛاملسْ ٞيًسٚي ١ايعجُاْٚ .١ٝبعس
ٖصا ايتكٓني قسضت عس ٠تكٓٝات يف َكط ٚايعطام ٚتْٛؼ ٚاملػطب ٚغرلٖاٚ .قسض يف املًُه١
( )47شفاء الؿشام ( )637 /1مطذس ظابم.
( )48جدطُل اإلاشام في أخباس البِت الخشام واإلاشاغش الػظام ومىت والخشم ووالتها الفخام (ص.)626-622 :مطذس ظابم.
( )49طاسق بً غبذهللا حجاص .جاسٍخ اإلاذاسط الىكفُت في اإلاذًىت اإلاىىسة (.ص.)483 :
()53أ .د.غبذاإلالً بً غبذهللا بً دهِش اإلاىهج الفلهي الػام لػلماء الخىابلت ومططلخاتهم في مؤلفاتهم (ص.)22-23 :مطذس ظابم.
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ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜنتاب "زتً ١األسهاّ ايؿطع ,"١ٝيًؿٝذ أمحس بٔ عبس اهلل ايكاضبٖٚ ".صا
ايهتاب نإ دٗسا ًؾدكٝاً َٔ َؤيؿ٘ٚ ,قس قاّ بتشكٝك٘ األغتاشإ :ز .عبسايٖٛاب إبطاِٖٝ
أب ٛغًُٝإ :ٚ ,ز .ستُس إبطاٖ ِٝأمحس عً".ٞ

()51

املبشح ايجآَْ ٞاٖر ايؿك٘ يعًُا ٤املػذس اذتطاّ ٚاملػذس ايٓب ٟٛايؿطٜـ ٚؾ ٘ٝثالثَ ١طايب:
املطًب األ ٍٚتٓٛع َٓاٖذ٘ ايتكًٝسٚ ١ٜتطٛضٖا ايٓعاَ ٞاألنازمي. ٞ
املطًب ايجاَْٛ ٞاز ٙايعًُ ٚ ١ٝايؿكٗ ١ٝاملدتك ١بهتبٗا املعتُس ٠املؿٗٛض.٠
املطًب ايجايح َطاسٌ ايسضاغ ١بُٗا ٚططم ايذلق ٞؾُٗٝا.
املطًب األ :ٍٚتٓٛع َٓاٖذ٘ ايتكًٝسٚ ١ٜتطٛضٖا ايٓعاَ ٞاألنازمي: ٞ
أٚالً :املٓاٖر املٛغٛع ١ٝايتكًٝس:١ٜ
قاٍ ايؿٝذ ستُس بٔ طاٖط ايهطز ٟاملهْ ":ٞعط ٠تأٌَ يف املؤيؿات املسضغ ١ٝقسمياً
ٚسسٜجاً :ميهٔ يٓا إٔ ْكػِ األظَإ بعس اْتؿاض ايعًٚ ّٛايؿٓ َٔ ٕٛبعس اإلغالّ بٓش ٛثالث١
قط ٕٚأ ٚمخػ ١إىل قػُني تكطٜباً:
(  ) 1ايكػِ األ ٍٚعٗس األٚ ١ُ٥ايعًُا ٤األعالّ ايهباض :ايص ٜٔأْاضٚا يألَ ١اإلغالَ١ٝ
ايهطمي ١ططٜل اشلساٚ ١ٜايطؾاز ؾٗؤال ٤شلِ َٔ املؤيؿات ايععَ ١ُٝا ال عتكط ٚال ٜعسّ َٚا ظايت
االَِ اإلغالَ ١ٝبعسِٖ تتبع َٓاٖذِٗ ٚتػرل عً ٞخطاِٖ ٖٚص ٙاملهتبات ايعاَ ١يف ايبالز
االغالَٚ ١ٝيف ايبالز األٚضٚب ١٦ًَٝ ١ٝبهتبِٗ َٚؤيؿاتِٗ.
أَا َا قبٌ ٖص ٙايكط ٕٚاألٚا ٌ٥ؾكس نإ ايعًِ ٚاملعطؾٚ ١اإلميإ متأل قًٛبِٗ ٚنإ
اهلل تعاىل ٜكصف يف قًٛبِٗ ْٛض ايعًِ ٚايتك ٟٛبس ٕٚسػاب ٚبس ٕٚاالؾتػاٍ يف األغباب نُا
أْ٘ مل تهٔ ٚغا ٌ٥ايهتاب َٔ ١األٚضام ٚاألقالّ ٚاذتدل َٓتؿط ٠يف تًو ايكط ٕٚاْتؿاضٖا
ايٚ ..ّٛٝناْٛا إشا قطأٚا ؾ٦ٝا ًأ ٚزلعٛا سسٜجاً أ ٚقكٝسَ ٠طٚ ٠اسس ٠سؿع ٙٛعٔ ظٗط قًب َٔ
غرل إٔ ٜػًطٛا ؾ ٘ٝعطف ٚاسس ٚاذتهاٜات يف شيو نجرل ...٠نُا دا ٤يف قشٝض َػًِ يف
نتاب ؾها ٌ٥ايكشاب ١يف باب َٔ ؾها ٌ٥أبٖ ٞطٜط ٠ايسٚغ ٞضن ٞاهلل تعاي ٞعٓ٘ َا يؿع٘
عٔ أ بٖ ٞطٜط ٠ضن ٞاهلل تعاي ٞعٓ٘ إٔ ضغ ٍٛاهلل قً ٞاهلل عًٚ ٘ٝغًِ قاٍ َٜٛاً ( أٜهِ
ٜبػط ثٛب٘ ؾٝأخص َٔ سسٜجٖ ٞصا ثِ ظتُع٘ إي ٞقسض ٙؾاْ٘ مل ٜٓؼ ؾ٦ٝاً زلع٘ ؾبػطت بطز٠
عً ٢سيت ؾطؽ َٔ سسٜج٘ ثِ مجعتٗا إىل قسض ٟؾُا ْػٝت بعس شيو اي ّٛٝؾ٦ٝاً ) ..إٔ َٔ ٜٓعط
إىل ٖصا اذتسٜح ايؿطٜـ ٜعًِ عًِ ايٝكني إٔ اهلل تباضى ٚتعاىل قس خًل يٓؿط ٖصا ايسٜٔ
()51أ .د.غبذاإلالً بً غبذهللا بً دهِش اإلاىهج الفلهي الػام لػلماء الخىابلت ومططلخاتهم في مؤلفاتهم (ص .)22
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اذتٓٝـ ضداالً ٚؾتض شلِ أعني قًٛبِٗ ْٛٚض بكا٥طِٖ ٚقصف يف بٛاطِٓٗ ْٛض ايعًِ ٚايعطؾإ
ٚايٝكني ٚاإلميإ ٚأَسِٖ باألغطاض اإلشلٚ ١ٝايهٓٛظ ارتؿ ١ٝايكُساْ. )52(١ٝ
(ٚ )2ايكػِ ايجاْ َٔ ٞبعس ايكط ٕٚاألٚىل ايجالث ١أ ٚارتُػ ١إىل ْٗا ١ٜايكطٕ ايجايح
عؿط أ ٟإي ٞغٓ ) 1300 ( ١أيـ ٚثالمثا ١٥يًٗذط :٠يف ٖص ٙايكط ٕٚأٜهاً صتس ايعًٚ ّٛايؿٕٓٛ
عًَٝ ٢سإ أ ٚغع ٚبتطٛضات دسٜسٚ ٠يف اظزٖاض تاّ مبا ٜؿؿ ٞايؿؤاز ٜٓٚعؿٗا يف مجٝع ايبالز
االغالََ ١ٝع ظٗٛض بعض املطابع ٚاملهتبات ٚادتطا٥س ٚايكشـ يف ايكطٕ األخرل نُا ال
غتؿ ٢عً ٢املطًعني ٚأٌٖ ايجكاؾ ١يكس نٓا ْتعًِ يف َسضغ ١ايؿالح مبه ١املهطََٓ ١ص غٓ١
أيـ ٚثالمثاٚ ١٥اثٓتني ٚثالثني ٖذطٖ 1332 ( ١ٜـ ) يف نتب َؤيؿ ١تأتٓٝا َٔ َكط ٚ ٖٞٚإٕ
ناْت نتباً َسضغَ ١ٝؤيؿ ١يًطًبٚ ١ايٓاؾ٦ني إال أْٗا َعسٚز َٔ ٠ايهتب ايك ١ُٝايك ١ٜٛدساً
ٚنإ ايتالَصٜ ٠تًكْٗٛا بكٚ ٠ٛؾِٗ َع االخالم ايعع ِٝيف َؿاغتٓا ٚأغاتصتٓا.
ؾًكس نٓا ضتؿغ املت ٕٛيف شتتًـ ايعً ّٛنأيؿ ١ٝابٔ َايو يف ايٓشَٚ ٛنت ايتكطٜـ
ٚاأل َجً ١املدتًؿَٓٚ ١عَٛات يف ايؿك٘ َٓٚعَٛات يف االَالٚ ٤ؾُٝا ٜهتب بايٛا ٚأ ٚبايٝا٤
ٚنإ ٖٓاى نتاب ايسضٚؽ ايٓش ١ٜٛبأدعاٗ٥ا ايجالثٚ ١عًِ ايبالغ ١نٓا ضتؿغ ٖص ٙايهتب
نًٗا غٝباً نُا ضتؿغ نتاب ايذلغٝب ٚايذلٖٝب يٓدب َٔ ١عًُاَ ٤سضغ ١ايؿالح ٚنٓا
ْؿذل ٟنتاب زتُٛع املتْٚ ٕٛؿذل ٟنتب ايًػ ١نُدتاض ايكشاح ٚؾك٘ ايًػٚ ١دٛاٖط األزب
ٚأغًٛب اذتهٚ ِٝاملؿطز ايعًِ ٚايسضض ايبٗ ١ٝيف عًِ اذتػاب ستُس إزضٜؼ بو ٚنتاب
اشلٓسغ ١ي٘ أٜهاً ضمح٘ اهلل تعاىل ٚنتاب ْٛض ايٝكني يف غرل ٠غٝس املطغًني يًؿٝذ ستُس
ارتهطٚ ٟنتاب تاضٜذ ارتٝاط ٚنتاب يباب ارتٝاض يف ايتاضٜذ أٜهاً ٚنتاب ايذلبٚ ١ٝاآلزاب
ايؿطعٚ ١ٝنتباً أخط ٣يف ايؿك٘ ٚاذتسٜح ٚايتؿػرل ٚعًِ ايؿطا٥ض ٚغرل شيو نٌ ٖصا ٚضتٔ
تالَص ٠يف املساضؽ ٚنإ ٖصا ؾإٔ ايطًب ١غٛا ٤ناْٛا مبسضغ ١ايؿالح مبه ١أ ٚمبسضغ١
ايؿالح ظس ٠أ ٚمبساضؽ أخط َٔ ٣اذتطَني ايؿطٜؿني ٚ .أ َٔ ٍٚأضغٌ املػاعسات ايٓكس١ٜ
يًشطَني ٚغرلُٖا َٔ َسٕ اذتذاظ نُا َٖ ٛعطٚف يس ٣املعُط َٔ ٜٔظَالٓ٥ا ٚإخٛآْا
ايؿهال ٤أَس اهلل تعاىل يف سٝاتِٗ ٚٚؾكِٗ يًدرلات .أ َٔ ٍٚأضغٌ املػاعسات ايٓكس ١ٜيًشطَني
قاٍ املػاظ ٟيف تاضغت٘ ٚيف َطآ ٠اذتطَني :أ َٔ ٍٚأضغٌ قط ٠ايٓكٛز إىل اذتطَني املكتسض باهلل

(ُ )52
كلتًُ :خش ى غلُه جأجشه بالطىفُت فُما ًزهشه مً مططلخاث ههزه وؾيره وغػف التدلُم في التىخُذ فلُتيبه .وهللا أغلم.

للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

161

العذد ( )20المجلذ ( )5أكتوبر-ديسمبر 2018م

ISSN : 2410-1818

املنهج الفقهى لعلماء املسجد الحرام واملسجد النبوي | د .عبدالله بن محسن الحضرمي
الغرازي

ايعباغ ٞغٓ ) 320 ( ١ثِ تبع٘ األَطاٚ ٤ارتًؿاٜ ٤عٜس نٌ َِٓٗ عً ٢غًؿ٘ َا ًٜٝل بهطّ
ْؿػ٘.)53("...
ٚطتًل َٔ ٖصا ايعطض ايعاّ يف ايبالز اإلغالَ ١ٝملؤيؿات املساضؽ ايكسميٚ ١اذتسٜج, ١
ٚخاق ١املكاَ ١يف َه ١املهطَٚ ١املس ١ٜٓاملٓٛضٚ ٠اييت ناْت شلا اضتباطاً ٚثٝكاً باذتطَني
ايؿطٜؿني نُا شنط ٙايؿٝذ ستُس بٔ طاٖط ايهطز ٟامله ٞطتًل إىل األَٛض اآلت:١ٝ
 - 1عٗس األٚ ١ُ٥ايعًُا ٤األعالّ ايهباضْٚ .طا ٙمل ُٜػِ شلِ نتبِٗ ٚإمنا ٚقؿِٗ
باألٚقاف ايػابك ١ايطا٥سٚ .٠املعين بِٗ ايطع ٌٝاأل ِٖٚ ٍٚايكشاب ١ضن ٞاهلل عِٓٗ
أمجعني  َٔٚبعسِٖ َٔ ايػًـ.
 - 2صتس ايعًٚ ّٛايؿٓ ٕٛعًَٝ ٢سإ أٚغع ٚبتطٛضات دسٜسٚ ٠يف اظزٖاض تاّ مبا ٜؿؿٞ
ايؿؤاز ٜٓٚعؿٗا يف مجٝع ايبالز االغالََ ١ٝع ظٗٛض بعض املطابع ٚاملهتبات ٚادتطا٥س
ٚايكشـ يف ايكطٕ األخرلٚ .شنط أمنٛشز َسضغ ١ايؿالح مبه ١املهطَ.١
 - 3شنط يف ٖصا ايكطٕ األخرل املٛاز املكطضٚ ٠احملؿٛظات ٚاملت ٕٛيف شتتًـ ايعً ّٛايس١ٜٝٓ
ٚايعطب .١ٝقًتُٖٚ :صا ايتعً ِٝايعاّ يف ايبالز اإلغالَ ١ٝشات املٓٗذ ١ٝاملٛغٛع ١ٝيف
شتتًـ ايعً ّٛتُسضّؽ يف اي ّٛٝايٛاسس عس ٠زضٚؽ َتٓٛع ١نإ ٖ ٛايػا٥سٚ ,نإ
مله ١املهطَٚ ١املس ١ٜٓاملٓٛض ٠ايٓكٝب األندل َٔ شيو ٚ ,الغُّٝا يف اذتطَني
ايؿطٜؿنيٚ .قس ْلّ املؤضر ايهطز ٟعً ٢اذتطَني َٚه ١املهطَ ١سٝح

قاٍ":

ٚنإ ٖصا ؾإٔ ايطًب ١غٛا ٤ناْٛا مبسضغ ١ايؿالح مبه ١أ ٚمبسضغ ١ايؿالح ظس ٠أٚ
مبساضؽ أخط َٔ ٣اذتطَني ايؿطٜؿني(.)54
ٚ - 4دٛز ايسعِ املاي ٞيٓؿط ايعًِ ٚايكٝاّ ب٘ عً ٢أًٖ٘ يف َعاؾِٗ مما غاعسِٖ عً٢
ايتؿطؽ ٚايتشكٚ ٌٝايتدكل ٚايٓبٛؽ ٚاإلتكإ.
ٚأَا َا غتل املصٖب اذتٓبً ٞيف اذتطَني ايؿطٜؿني ٚيف أسسُٖا ,ؾًكس نإ عدل
إَاَ ١املكاّ اذتٓبً ٖٛٚ - ٞاملٛدٛز يف ادتٗ ١ادتٓٛب ٖٞٚ, ١ٝاييت بني ايطنٔ ايُٝاْٞ
ٚاذتذط األغٛز ٚ -نصا ايتسضٜؼ ٚ ,نصا اإلؾتاٚ , ٤غرل شيو ٚناْٛا َٔ أٌٖ صتس ,
ٚاؾتٗط شيو عٓس ايٓاؽ  ,ست ٢إّٔ أَرل َه ١املهطَ ١ايؿطٜـ ع ٕٛايطؾٝل باؾا بٔ ستُس
ايعبسي ٞاذتػين ( ٖ1323- 1256ـ)( )55قاٍ بعس ٚؾا ٠ايؿٝذ ابٔ ٖسٚز ٚ ,قس عجٛا عٔ خًـ

( )53دمحم بً طاهش الىشدي التاسٍخ اللىٍم إلاىت وبِت هللا الىشٍم (.)51-49 /6مطذس ظابم.
()54دمحم بً طاهش الىشدي التاسٍخ اللىٍم إلاىت وبِت هللا الىشٍم (.)51-49 /6مطذس ظابم.
( )55خير الذًً بً دمحم بً فاسط الضسهلي ألاغالم (.)98-97/5
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ي٘ ؾًِ ظتسٚا .قاٍ ":إّٕ املكاّ اذتٓبًَ ٞعطٌ  َٔ ,إَاّ َٚؿتِ ٚ ,ضتٔ إشا أضزْا إَاَاًَٚ ,ؿتٝاً,
()56

عجٓا عٓ٘ َٔ أٌٖ صتس".

ٚممٔ تٛيٛا " املكاّ اذتٓبًٚ "ٞايتسضٜؼ ٚإؾتا ٤اذتٓابً ١مبهَٔ ١

أٌٖ صتس ٚنًِٗ َٔ عًُاَ ٤س ١ٜٓعُٓٝع َٔ ٠إقً ِٝايكك ِٝباختكاض ٚعً ٢غب ٌٝاملجاٍ:
 - 1ايعالَ ١ايؿك ٘ٝاملؤضر ستُس بٔ عبس اهلل ابٔ سُُٝس (ٖ1295- 1236ـ) قاسب َعًُ١
()57

اذتٓابً ١املعطٚؾ ١ب " ايػُشب ايٛابً "١تٛال َٔ ٙعاّ (ٖ1264ـ) ستٚ ٢ؾات٘ (ٖ1295ـ).
ٚ - 2يس ٙايؿٝذ ايؿك ٘ٝعً ٞبٔ ستُس ابٔ محٝس (ٖ1306- 1255ـ).

()58
()59

 - 3ايؿٝذ ايؿك ٘ٝخًـ بٔ إبطاٖ ِٝابٔ ٖسٖٛز ( 1240تكطٜباً ٖ1315 -ـ)

َٚهح ؾٗٝا

ستٚ ٢ؾات٘  ,ؾتهَ ٕٛس ٠قٝاَ٘ باملُٗ ١مخػ ١عؿط ٠غٓٚ.١نصيو ايكها ٤ؾَٗ ٛبين
عًَ ٢طادع املصٖب اذتٓبً ٞقسمياً ٚسسٜجاً ٚ ,قس قسض قطاض اشل ١٦ٝايكها ١ٝ٥عسز ( )3يف
تاضٜذ (ٖ1347/1/7ـ) املكذلٕ بايتكسٜل ايعاي ٞبتاضٜذ (ٖ1347/3/24ـ) مبا ٜأت:ٞ
 - 1إٔ ٜه ٕٛزتط ٣ايكهاٜا  ,يف مجٝع احملانِ َٓ ,طبكاً عً ٢املؿت ٢ب٘ َٔ
َصٖب اإلَاّ أمحس بٔ سٓبٌ...
 - 2إشا قاض دطٜإ احملانِ ايؿطع ١ٝعً ٢ايتطبٝل عً ٢املؿت ٢ب٘ َٔ املصٖب
املصنٛض ٚٚ ,دس ايكها ٠يف تطبٝكٗا عًَ ٢ػأيَ َٔ ١ػاَ ً٘٥ؿكٚ ١شتايؿ١
ملكًش ١ايعُ , ّٛظتط ٟايٓعط ٚايبشح ؾٗٝا َٔ باق ٞاملصاٖب مبا تكته٘ٝ
املكًشٜٚ , ١كطض ايػرل ؾٗٝا عً ٢شيو املصٖب َطاعا ٠ملا شنط.
ٜ - 3ه ٕٛاعتُاز احملانِ يف غرلِٖ عًَ ٢صٖب اإلَاّ أمحس عً ٢ايهتب اآلت:١ٝ
ؾطح املٓتٗ , ٢ؾطح اإلقٓاع"....

()60

 َٔٚسٝح تٓٛع َٓاٖر ايتعاّ اذتٓابً ١مبصٖبِٗ يف ايتسضٜؼ ٚاإلؾتاٚ ٤ايتسضٜؼ ؾُٝهٔ
تكػ ِٝايتعاّ سٓابً ١ادتعٜط ٠ايعطبٚ ١ٝأخل ٖٓا بالز صتس ؾكس َطّ بعٗسَُٗ ٜٔني:
ايعٗس األ :ٍٚسٓابً ١صتس قبٌ زع ٠ٛاإلَاّ ستُس بٔ عبس ايٖٛاب ٜٚ ,بسأ ٖصا ايعٗس َٔ
ظٗٛض املصٖب اذتٓبًٚ ٞإبطاظ ٙيف صتس ٚايتعاَ٘  ,إىل قٝاّ ايسع ٠ٛاإلَاّ اجملسز (ايكطٕ ايػابع
ٖ1175ـ).

( )56البعام غلماء هجذ ( .)155/2( )194/6مطذس ظابم.
( )57خير الذًً بً دمحم بً فاسط الضسهلي ألاغالم (.)243/6
()58البعام غلماء هجذ ( )281/5مطذس ظابم.
()59البعام غلماء هجذ ( )157-153/2مطذس ظابم
( )63اهظش مجمىغت الىظم كعم اللػاء الششعي (ص .)14
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 َٔٚأبطظ َٓٗذٖ ١ٝصا ايعٗس أْ٘ ايتعاّ باملصٖب اذتٓبً ٞعً ٢ايططٜك ١ايتكًٝسٚ , ١ٜاييت
عازَ ٠ا ته ٕٛملٔ ًٜتعّ َصٖباً َٔ املصاٖب األضبع ١املؿٗٛض ٠مجًٚ ١تؿكٝالً ,عً ٢إّٔ شيو يٝؼ
بإطالم  ,ؾًطمبا خطدٛا عٔ املصٖب يػبب َٔ األغباب ظٗطت شلِٚ .تأٌَ ق ٍٛايعالَ١
ايػؿاضٜين – ضمح٘ اهلل ( -ت ٖ1188ـ) ":عًٝو مبا يف اإلقٓاع ٚ ,املٓتٗ , ٢ؾإشا اختًؿا ؾاْعط
َا ٜطدش٘ قاسب غا ١ٜاملٓتٗ."٢

()61

ؾٗصا يف ايٓعط ايؿكٗ ٞيًُصٖب اذتٓبً ٞايتكًٝس , ٟقًتُ:

ٚإال ؾاملكسّّ عٓس االستذاز َ ,ا ٚاؾل ايسيَ ٖٛٚ .ٌٝا عً ٘ٝأٌٖ ايعٗس ايجاْ َٔ ٞأٌٖ ايتشكٝل.
ايعٗس ايجاْ :ٞسٓابً ١صتس بعس زع ٠ٛاإلَاّ اجملسز  ,إىل َٜٓٛا ٖصا (ٖ1175ـ).
 َٔٚأبطظ َٓٗذٖ ١ٝصا ايعٗس ْٖ ٞؿؼ املٓٗذ ١ٝاألٚىل اييت غبل ايهالّ عٓٗا ٚ ,تعٜس
عًٗٝا ايعٓا ١ٜبطًب ايسيٚ ٌٝتطدٝش٘ ٚايعٌُ مبٛدب٘ ٚ ,ارتطٚز عٔ املعتُس يف نتب املتأخطٜٔ
يف املصٖب ,إىل ق ٍٛآخط  ,طًباً يًسي ٌٝايكشٝض ٚ ,عسّ اعتباض شيو خطٚداً عٔ أقٌ املصٖب.
العتباضِٖ إّٔ نجرلاً َٔ املػا ٌ٥املعتُس ٠يف املصٖب عٓس املتأخط ٖٞ ٜٔيف ايٛاقع شتايؿ١
ملٓكٛم أمحس ضمح٘ اهلل َٚصٖب٘ٚ ,ألِْٗ ال غتطد ٕٛعٔ أق ٍٛأمحس.
ٚايؿاقٌ بني ايعٗس ,ٜٔإّٔ أقشاب ايعٗس ايجاْ :ٞاٖتُٛا بايسيٚ , ٌٝزعٛا إي ٘ٝقطاس١
ٚ ,أٚي ٙٛاٖتُاَاً َٓٗذٝاً يف غا٥ط أسهاّ ايسَ ٜٔتأغني يف شيو َٚتأثط ٜٔبهتب ؾٝذ
اإلغالّ ابٔ تٚ ١ُٝٝتًُٝص ٙابٔ ق ِٝادتٛظٚ ١ٜغرلُٖا َٔ أٌٖ ايتشكٝل ٚايذلدٝض ٚايؿِٗ ايجاقب
ٚ,ي ٛخايـ ايطادض َٔ َصٖب أمحس ضمح٘ اهلل.

()62

ٜك ٍٛاإلَاّ اجملسز ستُس بٔ عبس ايٖٛاب ضمح٘ اهلل تعاىل ":أنجط " اإلقٓاعٚ , ":
"املٓتٗ "٢شتايـ ملصٖب أمحس ْٚ,كّ٘  ,ؾهالً عٔ ْلّ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ,
ٜعطف شيو َٔ عطؾ٘".

()63

ثاْٝاً :تطٛضٖا ايٓعاَ ٞاألنازميَ ٖٞٚ :ٞا عً ٘ٝاآلٕ َٔ سً ١دسٜس ٠يف ٚقتٓا اذتاي ٞبعس إٔ
اغتكطت سانط ٠ايعًِ ٚستهٓ٘ يف اذتطَني ايؿطٜؿني يف ؾت ٢ايعً ّٛايؿطعَٗٓٚ ١ٝا ايؿك٘
ٚعً ّٛاآلي ١بعس دٗٛز َهٓٚ ١ٝجتاضب ضق َٔ ١ٓٝقِِبٌ ايكاُ٥ني عًُٗٝا ٚغرلِٖ َٔ أٌٖ ارتدل٠
ٚايهؿا, ٠٤إىل دعًُٗا َعٗس باغِ اذتطَني ايؿطٜؿنيٚ ,أٜها نً ١ٝاذتطَني بأقػاَٗا
ايجالثٚ ١اييت ٖ ٞقػِ ايؿطٜعٚ , ١قػِ ايكطإٓ ٚعًٚ , َ٘ٛقػِ ايػّٓٚ ١عًَٗٛا .ؾكاضت سًت٘
ادتس ٜسَ ٠عٗس اذتطّ امله ٞايؿطٜـ َ ٚ,عٗس اذتطّ املسْٚ, ٞنً ١ٝاذتطّ ايؿطٜـٚ ,نً١ٝ
( )61اهظش ؤلامام الفلُه مىس ى الدجاوي للذهتىس دمحم غبذهللا الشمشاوي ( )1331/2مطذس ظابم.
( )62د .غبذهللا بً دمحم الخىالي الشهشاوي ؤلامام الفلُه مىس ى الدجاوي وهتابه صاد اإلاعتلىؼ .سظالت دهتىساة جخطظ فله ()88 83/1
( )63ابً الؿىام جاسٍخ هجذ (ص  , )216غبذ الشخمً ابً كاظم الذسس العيُت (.)45/1
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اذتطّ املسْٜٓ .ٞتكٌ ايطايب َٔ املعٗس بعس إنُاي٘ ٚتؿٛق٘ إىل ايهً ١ٝعدل ؾطٚط َعطٚؾ, ١
ْٚعاّ َطغٚ " .ّٛمتجٌ زٚض ايعًُا ٤يف إْؿاٗ٥اٚ ,اإلغٗاّ يف شيوٚ ,ايتسضٜؼ ؾٗٝاٚ ,إزاضتٗا,
ٚتأيٝـ َٓ اٖذٗاٚ ,اغتكطاب ش ٟٚاملهاْ ١ايعًُ ١ٝشلاٚ ,اإلؾطاف عً ٢ايطغا ٌ٥ايعًُ ١ٝؾٗٝا,
ٚتكٛميٗآَٚ ,اقؿتٗا َٔٚ .شيو تأغٝؼ ايؿٝذ ستُس بٔ إبطاٖٚ ,)1389- 1311( ِٝايؿٝذ
عبسايًطٝـ بٔ إبطاٖ ,)1386- 1315( ِٝاملعاٖس ايعًُ ١ٝثِ ض٥اغ ١ايهًٝاتٚ ,أؾطؾا عًٗٝا.
ٚنإ اذتسٜح َٚكطًش٘ ٜسضؽ يف نً ١ٝايؿطٜع ١مبه ,١اييت أْؿ٦ت عاّ ٚ 1369تٛىل
إزاضتٗا ايؿٝذ ستُس بٔ عبسايععٜع بٔ َاْع ,ثِ ايؿٝذ عبساهلل خٝاطٚ .نإ يًؿٝدني ستُس
بٔ إبطاٖٚ )1389- 1311( ِٝعبسايععٜع بٔ باظ (1420- 1330؟) زٚض ممٝع يف ْؿأ ٠ادتاَع١
اإلغالَ ١ٝباملسٚ ١ٜٓتٛطٝس زعاُٗ٥ا ,ثِ ض٥اغتٗاٚ ,تهِ ادتاَع ١نً ١ٝاذتسٜح ايؿطٜـ اييت
تٗسف إىل ايعٓا ١ٜبايػٓ ١ايٓبٚ ١ٜٛخسَتٗا ٚاحملاؾع ١عًٗٝا ٚايصب عٓٗا ٚتأٖ ٌٝاملتدككني
املتُهٓني َٔ عًَٗٛاٖٚ .)64("....ؤالٚ ٤غرلِٖ ِٖ َٔ أٌٖ املصٖب اذتٓبً ٞبعس زع ٠ٛاجملسز
اإلَاّ ستُس بٔ عبس ايٖٛاب ٚ ,ايص ٜٔناْت شلِ عالقٚ ١ثٝكَ ١باؾطٚ ٠غرل َباؾط ٠يف
تسضٜػِٗ ايعً ّٛايؿطعٚ ١ٝايؿك٘ يف املػذس اذتطاّ ٚيف املػذس ايٓب ٟٛايؿطٜـ .أٖساف نً١ٝ
اذتطَني :شلا أٖساف نجرلَٛ ٠ثكْ ١صنط َٓٗا:
 - 1عُاض ٠املػذس اذتطاّ ٚاملػذس ايٓب ٟٛبسضٚؽ ايعًِ يف شتتًـ عً ّٛايؿطٜعٚ ١ايعطب١ٝ
يته ٜٔٛطًب ١عًِ ٜػتطٝع ٕٛايٓٗٛض مبػؤٚيٝاتِٗ يف ْكٌ ايعًِ ٚاملعطؾ.١
 - 2ته ٜٔٛطًب ١عًِ َتدككني يف ايعً ّٛايؿطعٚ ١ٝايعطبَ ١ٝتعٚز َٔ ٜٔايعًٚ ّٛاملعاضف
مبا ٜؤًِٖٗ يًسع ٠ٛإىل اإلغالّ..
 - 3تطغٝذ َٓٗر ايٛغطٚ ١ٝاالعتساٍ ز ٕٚإؾطاط ٚال تؿطٜط...
 - 4غطؽ األخالم اإلغالَٚ , ١ٝاآلزاب ايؿطعٚ ١ٝتُٓٝتٗا يف غًٛى ٚعٌُ طالب ايعًِ َٔ
خالٍ َهجِٗ يف املػذس ٜٔايؿطٜؿني ٚ..نٌ قػِ َٔ األقػاّ ايجالث ١يًهً ١ٝي٘
قطاضات٘ َٚكطضات٘ ايسضاغٚ ١ٝخطط٘ ..إخلٚ .عً ٢غب ٌٝاملجاٍ ٚاالختكاض :قػِ ايؿطٜع١
ْ:ؿأ ٠ايكػِ :ميجٌ قػِ ايؿطٜع ١ايكػِ ايعاي ٞمبعٗس اذتطّ امله ٞايؿطٜـ غابكا
َٔ َعاي ٞايطٝ٥ؼ ايعاّ (ايػابل) ايؿٝض قاحل بٔ عبس ايطمحٔ اذتكني ضمح٘ اهلل
ٚقس ثِ َعازي ١ؾٗاز ٠خطظتٖ ٞصا ايكػِ َٔ ٚظاض ٠ايتعًِ ايعاي ٞبؿٗاز ٠نً١ٝ
ايؿطٜع ١ظاَ ١اّ ايكطٚ ٣داَع ١االَاّ ستُس بٔ غعٛز االغالَ ١ٝنُا تهُٓت٘ بطق١ٝ
( )64د .ضالح بً ؾاهم بً غبذ هللا العذالن .دوس غلماء اإلاملىت في خذمت العىت والعيرة الىبىٍت الىاشش :مجمؼ اإلالً فهذ لطباغت اإلاصخف الششٍف (ص)23 :
واهظش الىتاب الىجائلي غً الجامػت ؤلاظالمُت باإلاذًىت اإلاىىسة (ص 211ـ . )223
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ٚظٜط ايتعً ِٝايعاي ٞضقِ ٚ 26553/21/26تاضٜذ ٚ ٙ1431 /03/20عٛزيت مبكطضات
قػِ ايؿطٜع ١يف ادتاَعات ايػٛزاْ ١ٝنُا تهُٓ٘ خطاب ٚظٜط ايتعً ِٝايعايٞ
ظُٗٛض ١ٜايػٛزإ تاضٜذ ٚ ٙ 1427 /05/29عٛزيت مبٓاٖر ٚخط ١ايسضاغ ١مبطسً١
اإلداظ ٠ايعاي( ١ٝايًٝػاْؼ) بهً ١ٝايؿطٜعٚ ١ايكاْ ٕٛبايكاٖط ٠قػِ ايؿطٜع ١االغالَ١ٝ
نُا أؾاز ٙخطاب عاّ ؾؤ ٕٚايتعً ِٝباألظٖط بتاضٜذ ٚ ّ2004/07/18عٛزيت باإلداظ٠
يف ايسضاغات األغاغ ١ٝختكل ايؿطٜع ١االغالَ ١ٝظاَع ١املًُه ١املػطب ١ٝتهُٓ٘
قطاض ٚظٜط ايتعًٚ ِٝايبشح ايعًُ ٚ ٞته ٜٔٛاالطط باملًُه ١املػطب ١ٝضقِ ()1744/12
ايكازض يف  َٔ 28مجاز األٚىل ٖ1433ـ.

()65

َٚكطضات٘ ايؿكٗ - :ٖٞ ١ٝنتب ايؿك٘ -

ايكٛاعس ايؿكٗ- ١ٝايؿك٘ املكاضٕ َٗٓٚ :-ا:
 - 1آٜات األسهاّ.
 - 2أسازٜح األسهاّ.
 - 3املٛاضٜح.
َٚكطضات قػِ ايكطإٓ ٚعً َ٘ٛاملدتك ١بايؿك٘ ٖ:ٞ
 - 1ؾك٘ ايعبازات.
 - 2آٜات أسهاّ ايعبازات.
 - 3ؾك٘ املعاَالت.
 - 4ؾك٘ األسٛاٍ ايؿدك.١ٝ
 - 5آٜات أسهاّ املعاَالت.
 - 6املٛاضٜح.
 - 7ؾك٘ األطعُٚ ١األميإ ٚايٓصٚض.
َٚكطضات قػِ ايػّٓٚ ١عًَٗٛا املدتك ١بايؿك٘ ٖ:ٞ
 - 1ؾك٘ ايعبازات.
 - 2أسازٜح أسهاّ ايعبازات.
 - 3ؾك٘ املعاَالت.
 - 4ؾك٘ األسٛاٍ ايؿدك.١ٝ
 - 5أسازٜح أسهاّ املعاَالت.

( )65ولُت الخشم اإلايي الششٍف دلُل الطالب إضذاس 1438-1437هـ.
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 - 6ؾك٘ األطعُٚ ١األميإ ٚايٓصٚض.
 - 7املٛاضٜح.
ثِ أْؿأ بهً ١ٝاملػذس ايٓب ٟٛبطْاَر متهني يطالب ايعًِ ايٓابػني ٚي٘ أضبع غٓٛات
ٚاآلٕ زخٌ يف غٓت٘ ارتاَػٖ .١صا ايدلْاَر ملس ٠غٓ ١يف نٌ زبًُٜٚ .ّٛعط ٢ايطايب يف نٌ
غٓ ١ؾٗاز ٠زبً ّٛبعس ايبهالضٜٛؽٚ .قس بسأ بطْاَر متهني غٓٚ , 1437- 1436 ١عسز
ايسؾعات أضبعٚ ١اآلٕ ايسؾع ١ارتاَػ ١يف ايًػ ١ايعطبٚ .١ٝايهتب اييت زُضغت ٖ:ٞ
 - 1غًِ ايٛق ٍٛيف ايعكٝس.٠
 - 2ايعكٝس ٠ايطشا.١ٜٚ
 - 3شات ايؿؿا يف ايػرل ٠ايٓب.١ٜٛ
 - 4أيؿ ١ٝابٔ َايو يف ايٓشٚ ٛايكطف.
 - 5ادتٖٛط املهٓ ٕٛيف ايبالغ.١
 ١٦َ - 6املعاْ ٞيف ايبالغ.١
 - 7ال َ ١ٝاألؾعاٍ يف ايكطف.
َ - 8طتك ٢ايٛق ٍٛيف ايؿك٘.
 - 9ايؿطا٥س ايبٗ ١ٝيف ايكٛاعس ايؿكٗ١ٝ

()66

.

ٚقس متّ إْؿا ٤قػِ يف املػذس اذتطاّ ٚاملػذس ايٓب ٟٛذتؿغ نجرل َٔ املت ٕٛخالٍ
عس ٠غٓٛات ٜٚهِّ ايعسٜس َٔ ايطالّب ايكػاض ٚايهباض طٛاٍ ايعاملٚ .قس قُػُّت ٖص ٙاملتٕٛ
إىل َػت ٣ٛمتٗٝسٚ ٟبعس ٙمخػَ ١ػتٜٛات مجعٗا ٚضتّبٗا ايؿٝذ ايسنتٛض عبس احملػٔ بٔ
ستُس ايكاغِ إَاّ ٚخطٝب املػذس ايٓب ٟٛايؿطٜـ ٚزلّاٖا َت ٕٛطايب ايعًِ ستكك ١عً٢
( )120شتطٛط ٖٞٚ .١ناآلت- :ٞ
متٗٝس ٟباغِ األشناض ٚاآلزاب.
املػت ٣ٛاأل:ٍٚ
ْٛ - 1اقض اإلغالّ
 - 2ايكٛاعس األضبع
 - 3االق ٍٛايجالثٚ ١ازيتٗا
 - 4األضبع ٕٛايٓ. ١ٜٚٛ
( )66اهظش مىكؼ ولُت اإلاسجذ الىبىي .بشهامج جمىين.
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املػت ٣ٛايجاْ:ٞ
 - 1حتؿ ١االطؿاٍ
 - 2ؾطٚط ايكالٚ ٠اضناْٗا ٚٚادباتٗا
 - 3نتاب ايتٛسٝس
املػت ٣ٛايجايح :
َٓ - 1ع ١َٛايبٝك.ْٞٛ
 - 2قكٝس ٠أب ٞاغشام اإليبرل. ٟ
 - 3املكسَ ١األدط.١َٝٚ
 - 4ايعكٝس ٠ايٛاغط.١ٝ
املػت ٣ٛايطابع :
 - 1ايٛضقات.
ذتهًِ.
 - 2عُٓٛإ ا ِ
 - 3بػ ١ٝايباسح عٔ مجٌ املٛاضخ (ايطسب.)١ٝ
 - 4ايعكٝس ٠ايطشا.١ٜٚ
املػت ٣ٛارتاَؼ:
 - 1بًٛؽ املطاّ .
 - 2ظاز املػتكٓع يف اختكاض املكٓع.
 - 3ارتالق ١يف ايٓش( ٛأيؿ ١ٝابٔ َايو).
ٚقس بًػت مثاْ ١ٝعؿطَ )18( ٠تٓاً ,ضاع ٢ؾٗٝا احملكل ايؿٝذ ايسنتٛض عبس احملػٔ
ايكاغِ – سؿع٘ اهلل تعاىل  -ايتسضز يف اذتؿغ َع تٓٛع املت.)67(ٕٛ
 ٖٞٚأٜهاً عًْ ٢ؿؼ املٓٗذ ١ٝاملٛغٛع ١ٝايتكًٝس ١ٜسٝح تُسضّؽ يف اي ّٛٝايٛاسس عس٠
زضٚؽ َتٓٛع ١ايعًٚ ّٛشتتًؿ ١ايتدكل مبا ؾٗٝا ايؿك٘ ٚأقٛي٘ ٚايكٛاعس ايؿكٗ ١ٝاملصٖب١ٝ
ٚغرلٖا َٔ ايؿك٘ املكاضٕ املعاقط بٛغا ٌ٥سسٜجٚ ١أغايٝب عكط ١ٜسسٜج.١

( )67اهظش مىكؼ ولُت اإلاسجذ الىبىي.
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املطًب ايجاَْٛ :ٞاز ٙايعًُٚ ١ٝايؿكٗ ١ٝاملدتك ١بهتبٗا املعتُس ٠املؿٗٛض:٠
يكس َط َعٓا عٓس اذتسٜح عًَ ٢طاسٌ ْؿأ ٠ايؿك٘ ٚتطٛضٚ ٙخاق ١عٓس ظٗٛض املصاٖب
األضبع ١ايؿكٗ ١ٝإّٔ نٌ ٚاسس َٓٗا نإ ُٜسضّؽ َصٖب٘ يف اذتطَني ايؿطٜؿني ٚ ,نإ األغًب
ملٔ نإ سهّاَ٘ ٚعًُا ٙ٤يًشط َني ايؿطٜؿني ممٔ ٜتبع َصٖباً َعٓٝاً .ؾؿ ٞاملس ١ٜٓنإ
األغًب يًُصٖب املايهَٚ , ٞه ١يًؿاؾعٚ , ١ٝيف عٗس األتطاى نإ املصٖب اذتٓؿ ٞغا٥ساً
يف اذتطَنيٚ ,اغتكط األغًب يًُصٖب اذتٓبً ٞيف املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛزَ ١ٜتأخطاً ٚاْتؿط
ٚغاز ست ٢اآلَٕ ,ع اعتُاز ايذلدٝشات يًسيٚ ٌٝي ٛخايـ املصٖب ٚعسّ ايتعكب ي٘ عٓس
احملككني َٔ أٌٖ ايعًِ َِٓٗ بعس اغتكطاض زع ٠ٛاإلَاّ اجملسز ستُس بٔ عبس ايٖٛاب ٚأْكاض.ٙ
ٚقاٍ ايؿٝذ ستُس بٔ طاٖط ايهطز ":ٟأَا تعً ِٝايعً ّٛايسٚ ١ٜٝٓايعطب َٔ ١ٝايتؿػرل
ٚاذتسٜح ٚ ,ايؿك٘ عً ٢املصاٖب األضبعٚ , ١عً ّٛايبالغٚ ١ايٓشٚ ٛايكطف ٚغرل شيو ,ؾكس
نإ املػذس اذتطاّ ٖ ٛستط اآلَاٍ يف شيو َٓٚ ,بع ايعًٚ ّٛايعطؾإ".

()68

ٚأَا َٛاز َٚكطضات املصٖب اذتٓبًٚ ٞتسضٜػٗا َٔ َتٚ ٕٛؾطٚساتٗا ٚشتتكطات
َٚطٛالت ٚغرل شيو ؾكس قاٍ أسس أضنإ املصٖب اذتٓبً ٞيف عكط ٙايؿٝذ ايعالَ ١عبس ايكازض
بٔ أمحس ايبسضاْ ٞاملعطٚف بابٔ بسضإ ضمح٘ اهلل تعاىل ":ملّا نإ َصٖب إَاّ أٌٖ ايػّٓ, ١
ٚقاَع ايبسع , ١اإلَاّ أمحس بٔ سٓبٌ  ,ايعطب ٞاألقٌ  ,قس نإ ظًّ٘ ٜتكًل  َٔ ,بالزْا"
ايػٛضَ , "١ٜع أْ٘ ٖ ٛاملصٖب املبين عً ٢ايسي , ٌٝارتاي ٞعٔ ايطأٚ , ٟايتأ ٌٜٚقاّ بٓكطت٘ ,
أَطا ٤دعٜط ٠ايعطب ٚ ,ش ٚٚايٝػاض َِٓٗ  ,قٝاَاً مل ٜػبل ي٘ ْعرلَٓ ,ص أعكاض ,ؾأْؿكٛا
األَٛاٍ ايطا , ١ً٥يف ْؿط نتب٘ املطٛيٚ ١طبعٗا  ,ى ":ؾطس ٞاإلقٓاع ٚاملٓتٗٚ ٢املكٓع ٚنتاب
املػين ٚؾطح املكٓع ايهبرل املػُ ٢ب ايؿايف  ٚايؿطٚع ٚ.أَجاٍ ٖص ٙايهتب ,ؾً ِبؼَ ٖصا
املصٖب بصيو يف عكطْا  ,ثٛباً ؾؿٝباً ٚ ,ؾُتض ايباب يالدتٗاز ؾ ٘ٝؾتشاً عذٝباً ٚ ,عًِ املٗط٠
َٔ أقشاب٘ نٝـ تؤخص األسهاّ َٔ ايهتاب ٚايػّٓٚ , ١نٝـ تػتٓبط ايؿطٚع َٔ األقٍٛ
ٚ ,سكٌّ ايٓاظط يف " املػين"  " ٚايؿايف"  " ٚايؿطٚع" عًُاً مبػايو املصاٖب املتساٚي, ١
()69

ٚاملٓسضغٚ , ١مبػاًٗ٥ا .ؾٗبّ املتُصٖب ٕٛب٘ يف زٜاضْا َٔ ضقستِٗ ٚ ,سكٌ شلِ بعض اْتبا."ٙ

 َٔٚأِٖ نتب اذتٓابً ١عٓس املتأخط ٜٔيف ادتعٜط ٠ايعطبٚ ١ٝخاق ١يف صتس َٗٓٚا
اْتؿط ٚاعتُس تسضٜػ٘ يف اذتطَني ايؿطٜؿني عدل ايكطٚ ٕٚستٚ ٢قتٓا اذتايَٚ ٞاظاٍ َػتُطاً
ايتسضٜؼ ب٘ ٖ ٛنتاب " :ظاز املػتكٓع يف اختكاض املكٓع" يإلَاّ ايؿكَٛ ٘ٝغ ٢بٔ أمحس ,أبٞ
( )68دمحم بً طاهش الىشدي التاسٍخ اللىٍم إلاىت وبِت هللا الىشٍم (.)522/5مطذس ظابم.
( )69أخطش املختطشاث (ص .)76-75
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ايٓذا ,ؾطف ايس , ٜٔاذتذّا , ٟٚاملكسغ , ٞاملٛيٛز غٖٓ895( ١ـ) ٚ ,املتٛؾ ٢غٖٓ968( ١ـ).
اختكط ب٘ نتاب " املكٓع" يإلَاّ أب ٞعبس اهلل بٔ أمحس  ,أب ٞستُس  ,ابٔ قساََٛ , ١ؾل
ايس , ٜٔاملكسغ , ٞاذتٓبً ,ٞضمح٘ اهلل (ٖ620 - 541ـ)ٚ.قس بَٗٓ ّٔٝذ٘ يف اؾتتاس ١ٝنتاب٘
سٝح قاٍ اذتذاٖ ":ٟٚصا شتتكط يف ايؿك٘ َٔ " َكٓع" اإلَاّ املٛؾل أب ٞستُس .عً ٢قٍٛ
ٚاسس  ٖٛٚ ,ايطادض يف َصٖب أمحسٚ .ضمبا سصؾت َٓ٘ َػاْ ٌ٥ازض ٠ايٛقٛعٚ .ظزتُ َا عًَ ٢جً٘
ُٜعتُسٚ ."..قاٍ ايعضنً ":ٞاختكط ٙبتكطف".

()70

ؾكس اٖتِ أٌٖ ايعًِ بٗصا ايهتاب قسمياً ٚسسٜجاً  :قطاٚ ٠٤إقطاٚ ً٤سؿعاً ٚتًكٓٝاً ٚؾطساً
ٚٚ ,نعٛا عً ٘ٝايعٚا٥س ْٚعُ.ٙٛ
ٚممٔ ٚنع ساؾ"ٍ ١ٝظاز املػتكٓع يف اختكاض املكٓع" ايؿٝذ ايؿك ٘ٝاملسضّؽ باملػذس
اذتطاّ املؤضر  :عً ٞبٔ ستُس بٔ عبس ايععٜع اشلٓس , ٟاذتاَٛ ًٞ٥يساً ,ثِ امله ٞغهٓاً,
اذتٓبًَ ٞصٖباًٚ .يس غٓٚ 1330 ١ضسٌ إىل َهٚ ١عُط ٙعؿط ٕٚغٓٚ ١زضؽ ٚزضّؽ يف املػذس
اذتطاّ إىل إٔ تٛيف غٖٓ1419 ١ـ .عٔ عُط قاضب ايتػعني غٓ ١ضمح٘ اهلل ضمحٚ ١اغع .١ؾكس
قسض أَط ًَه ٞغٖٓ1402( ١ـ) ٚشيو عٔ ططٜل ض٥اغ ١اذتطَني ايؿطٜؿني  ,بايتسضٜؼ ي٘ يف
املػذس اذت طاّ  ,بعس املػطب يف نٌ يٚ ,١ًٝاغتُط عً ٢شيو غٓٛات إىل أْ ٢تٛيف بعس َطض
طٚ .ٌٜٛناْت زضٚغ٘ بعس قال ٠املػطبٚ ,ؾٗٝا أمتّ ؾطح ايهتب ايػتّٚ , ١أسٝاْاً ٜكطأ عً٘ٝ
بعض ايطًب ١قب ٌٝقال ٠ايعؿا , ٤ؾطح َٓتٗ ٢اإلضازات يًبٗٛتٚ , ٞعُس ٠ايؿك٘ البٔ قساَ١
ٜٚ,عًل عًُٗٝاٚ .يف غٖٓ1363( ١ـ) عَُ ّٔٝسٜط املعاضف َٚ ,سضغاً يًؿك٘ ٚايتٛسٝس باملعٗس ايعًُٞ
ايػعٛزT)71(.ٟ
ٚنتاب ايعاز أٜهاً َازَ ٠كطض ٠عً ٢املعاٖس ايعًُ ١ٝايتابع ١دتاَع ١اإلَاّ ستُس بٔ
غعٛز اإلغالَٚ .١ٝنإ اعتُازَ ٙكطضاً ضزلٝاً يطالب املعاٖس َٓص تأغٝػٗا غٖٓ1371( ١ـ)
عًٜ ٢س زلاس ١ايؿٝذ املؿيت ستُس بٔ إبطاٖ ِٝآٍ ايؿٝذ ضمح٘ اهلل  ,ايطٝ٥ؼ ايعاّ يًط٥اغ١
ايعاَ ١يًُعاٖس ٚايهًٝاتٚ )72(.أيعّ ايطالب – ٚقتٗا  -عؿغ ٖصا املنت ايعًُ ٞاملدتكط.
ٚؾطس٘ ":ايطٚض املطبع"  ٚساؾٝت٘ البٔ قاغِ ايٓذسَ , ٟكطضإ عً ٢طالب نً١ٝ
ايؿطٜع َٔ ١ادتاَعْ ١ؿػٗا.

( )73الضسهلي ألاغالم ( .)323/7مطذس ظابم.
( )71اهظش مىكؼ الشُخ غلي الهىذي غلى ؤلاهترهت .واهظش د .غبذ هللا بً دمحم الشمشاوي ؤلامام الفلُه مىس ى الدجاوي ()649/1
( )72اهظش العلعبُل في مػشفت الذلُل (.)13-9/1
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 ٖٛٚأغاؽ يف ايسٚضات ايعًُ ١ٝيف َػادس ايػعٛز ١ٜسطغٗا اهلل تعاىلٚ )73(.ممٔ ؾطح
ايعاز ايعالَ ١ستُس بٔ ستُس املدتاض ايؿٓكٝط ٞضمح٘ اهلل عه ١٦ٖٝ ٛنباض ايعًُا, ٤
ٚاملسضّؽ باملػذس ايٓب ٟٛايؿطٜـ بأؾطط ١قٛت , ١ٝثِ قاَت ايط٥اغ ١ايعاَ ١إلزاضات ايبشٛخ
ايعًُٚ ١ٝاإلؾتا ٤بتهًٝـ َٔ ٜك ّٛبٓػذ ؾطح ايؿٝذ ايؿٓكٝط َٔٚ , ٞثَِّ طبع٘ ْٚؿط ٙبعس
َطادعتٗا َٔ ايؿاضح ٚ ,متّ طبع اجملًس األ َٔ ٍٚايؿطح  ٖٞٚ ,ايٓػد ١املٛثٛق َٔٚ.١اذتٛاؾٞ
ٚايتعًٝكات عً ٘ٝنتاب " اإلضؾاز إىل تٛنٝض َػا ٌ٥ايعاز" َطبٛع يًؿٝدني قاحل بٔ إبطاِٖٝ
ايبًٚ , ٞٗٝقاحل بٔ ؾٛظإ ايؿٛظإَٗٓ ٖٛٚ .ر زضاغ ٞيًُعاٖس ايعًُ ١ٝايتابع ١دتاَع ١اإلَاّ
ستُس بٔ غعٛز اإلغالَ .١ٝقُػِّ بني ؾكٗٝني سٓبًٝني  ,ؾهإ تٛنٝض قػِ ايعبازات َع
نتاب ادتٗاز ْ َٔ ,كٝب ايؿك ٘ٝاألَ ٖٛٚ , ٍٚكطض املطسً ١املتٛغط ١يف املعاٖس املصنٛض,٠
ٚباق ٞايهتاب َٔ ْكٝب ايؿك ٘ٝايجاَْ ٖٛٚ , ٞكطض املطسً ١ايجاْٚ , ١ٜٛقس اعتٓت ادتاَع١
()74

ْؿػٗا بطبع٘ ٚتٛظٜع٘ عً ٢ايطالب زتاْاً.

 َٔٚأبطظ املٛاز ايتعً ١ُٝٝاذتسٜجٚ ١ٝايؿكٗٚ ١ٝايعكس ١ٜيف اذتطَني ايؿطٜؿني املٛاز اآلت١ٝ
باختكاض:
َٛطأ اإلَاّ َايو ٚ ,نتب ايػٓٔ ايػت , ١نتب ايتٛسٝس :قاٍ ايؿٝذ ستُس طاٖط
ايهطزٚ " :ٟإيٝو ْبص ٠شتتكط ٠ؾٗٝا شنط بعض اذتًل يف املػادس ,ؾؿ ٞاملػذس اذتطاّ
زضؽ ايؿٝذ غًُٝإ بٔ محسإ عً ٢اَتساز اثٓني ٚثالثني عاَاً يف اذتسٜح ٚغرلٚ , ..ٙنإ
ايؿٝذ عُط بٔ محسإ احملطغٜ )1368- 1292( ٞسضؽ يف املػذس اذتطاّ بايؿتاٚ ,٤يف
املػذس ايٓب ٟٛيف ايكٝـٚ ,ختِ ايهتب ايػتَٚ ١ػتسضى اذتانِ ٚزتُع ايعٚا٥س ٚايؿُاٌ٥
يًذلَصٚ ٟايؿؿا ٤يًكان ٞعٝاضٚ .يف املػذس ايٓب ٟٛنإ ايؿٝذ ستُس بٔ إبطاٖ ِٝبٔ غعس
اهلل ارتتين ( ٜ )1389- 1314سضؽ َٛطأ َايو َٚؿها ٠املكابٝض ٚ ,..نإ يًؿٝذ محاز
األْكاض )1418- 1344( ٟؾ ٘ٝسًك ١يف عًِ اذتسٜح َٚا ٜتكٌ ب٘ َٔ عًٚ ّٛمما زضغ٘ ؾ٘ٝ
املٛطأ ٚداَع ايذلَصٚ ٟايتٛسٝس البٔ خعميٚ ,١ؾطح ايؿٝذ ستُس املدتاض بٔ ستُس غٝس
األَني ايؿٓكٝط )1405- 1337 ( ٞقشٝض ايبداض ٟيف املػذس ايٓب ٟٛمخؼ َطاتٚ ,قشٝض
َػًِ أضبع َطاتٚ ,املٛطأ أضبع َطاتٚ ")75(" ..أيـ ايؿٝذ ستُس بٔ قاحل بٔ عجُٝني َكطض
اذتسٜح يًكػِ املتٛغط باملعاٖس ايعًُ ٖٛٚ ,١ٝنتاب تٓب ٘ٝش ٟٚاألؾٗاّ ؾطح عُس ٠األسهاّ
ً
( )73اهظش الذلُل إلى اإلاتىن الػلمُت ( ص .)451-442هلال غً سظالت الذهتىساة ؤلامام مىس ى الدجاوي للذهتىس الشمشاوي ()641/1
( )74د .غبذ هللا بً دمحم الشمشاوي ؤلامام الفلُه مىس ى الدجاوي ( )653-649/1مطذس ظابم.
( )75د .ضالح بً ؾاهم بً غبذ هللا العذالن دوس غلماء اإلاملىت في خذمت العىت والعيرة الىبىٍت (ص )22-23 :واهظش ملذمت الذسس اإلابتىشاث (  37 / 1ـ ) 42
.غلماء هجذ خالٌ جماهُت أغىام ( . ) 345 /4
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يًؿٝذ ستُس بٔ عجُٝنيٚ ,نتاب تٝػرل ايعالّ بؿطح عُس ٠األسهاّ يًؿٝذ عبساهلل بٔ بػاّ
(َ )1423- 1346كطض عً ٢املطسً ١ايجاْ ١ٜٛباملعاٖس ايعًُ.)76(.".١ٝ
املطًب ايجايحَ :طاسٌ ايسضاغ ١بُٗا ٚططم ايذلق ٞؾُٗٝا:
بايٓػب ١ملطاسٌ ايسضاغ ١يف اذتطَني ايؿطٜؿني ؾكس ناْت يف ايػابل عً ٢ؾهٌ
سًكات تسضٜػ ١ٝدتُٝع املٛاز ايؿطع ١ٝبايططٜك ١ايتكًٝس ١ٜايػًٗ , ١غتتاض ايؿٝذ املسضؽ:
نتاباً ٜٚسضغ٘ ملٔ سهط يف سًكت٘ ٚخاق ١طًبت٘ ٜ ,ه ٕٛشيو يف غا٥ط األٜاّ يف ايػايب ,
ٚته َٔ ٕٛبعس ايكًٛات ٚخاق ١بعس املػطب إىل بعس قال ٠ايعؿا , ٤ستٜ ٢تِّ ايؿٝذ إنُاٍ
ايهتاب املُسضّؽ ؾٝبسأ يف غرلٚ , ٙأسٝاْاً ٜعٝس زضاغت٘ َط ٠ثاْٚ .١ٝقس ٜػتُط يف تسضٜػ٘
ايهتاب غٓٚ ١اسس ٠أ ٚأنجط َٔ شيو عػب٘ٚ .يٝؼ تسضٜؼ َاز ٠ايؿك٘ ببعٝس عٔ ٖصٙ
ايططٜك ٚ .١نإ ٜطًل عًَ ٢طاسٌ ايسضاغَٓ ١ص ايعٗس ايذلن ٞإىل ايعكط اذتسٜح ٖصٙ
األيكاب ايتاي َٔ ":١ٝاملطايع ١ايعطب ١ٝبعض ايعازات يف املساضؽ غابكاً ْصنط ٖٓا َا دطت عً٘ٝ
املساضؽ َٔ إطالم بعض األزلآَ ٤ص ايعٗس ايذلن ٞإىل اي ّٛٝؾكس ناْٛا ٜطًك ٕٛعً٢
ايؿك ٍٛايكـ ثِ ايكٓـ ثِ تػرل ٖصا ؾكاضٚا ٜكٛي ٕٛاألٕ ايؿكٌ َجالً ؾكٌ " أ " ٚؾكٌ " ب
" ٚؾكٌ " ز " ٚناْٛا ٜطًك ٕٛعً ٢غٓٛات ايسضاغٖ ١هصا ايػٓ ١األٚىل ٚايػٓ ١ايجاْٚ ١ٝايػٓ١
ايجايجٚ ١ايطابعٚ ١ارتاَػٚ ١ايػازغٚ ١ايػابع ًِٖٚ ١دطاً ٚاالٕ ٜطًك ٕٛعًَ ٢طاسٌ ايتعًِٝ
نُا ٜأت ٞاملطسً ١االبتساَٚ ١ٝ٥طاسًٗا غت غٓٛات ٚايجاَْ ١ٜٛجًٗا ٚايعايٚ ١ٝشلا غٓٛات َكطض٠
ثِ ناْٛا ٜطًك ٕٛعً ٢املسضؽ ٖص ٙاأليكاب " خٛد ٖٞٚ " ١يؿع ١تطنَ ١ٝعٓاٖا املسضؽ ثِ
قاضٚا ٜكٛي ٕٛعًَ" ٘ٝعًِ " ثِ قاضٚا ٜكٛي " ٕٛؾٝذ " ثِ قاضٚا ٜكٛيَ " ٕٛسضؽ " ثِ اآلٕ
()77

ٜكٛي " ٕٛأغتاش " ٖٚهصا غط ٣جتسٜس األيكاب ست ٢عً ٢املسضغنيٚ .اهلل تعاىل أعًِ"

ٚأَا عٔ عسز ايطالب يف ايػابل ؾَٗ ٛا بني األضبعني طايباً ٜٚكٌ إىل امل ١٦ؾكس قاٍ
ايؿٝذ ستُس بٔ طاٖط ايهطزٚ ":ٟال ٜكٌّ طالب نٌ سًك َٔ ١ايسضٚؽ عٔ أضبعني طايباً
ٚ,بعض اذتًكات ٜبًؼ طالبٗا َْ ١٦ؿؼ".

()78

ٚأَا يف ٚقتٓا املعاقط ؾٝكٌ عسز ايطالب إىل

أنعاف َهاعؿ ١مما شُنط غابكاً.

()76د .ضالح بً ؾاهم بً غبذ هللا العذالن دوس غلماء اإلاملىت في خذمت العىت والعيرة الىبىٍت د( .ص )26-25 :واهظش مىظىغت أظباس ( .) 877 / 2غلماء
ومفىشون غشفتهم (  254 /3ـ .) 255
( )77دمحم بً طاهش الىشدي التاسٍخ اللىٍم إلاىت وبِت هللا الىشٍم (.)38-37 /6مطذس ظابم.
( )78دمحم بً طاهش الىشدي التاسٍخ اللىٍم إلاىت وبِت هللا الىشٍم (.)522/5مطذس ظابم.
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ٚأَا عٔ ططم ايذلق ٞيف ايتعًَٚ ِٝطاسً٘ ايعاَ ١يف َه ١ؾٗ ٞنُا شنط ايؿٝذ
ايهطز ٟامله ٞسٝح قاٍ:
" خالق ١ايهالّ عً ٢ايتعً ِٝمبه ١املهطَٚ ١مما تكسّ ٜتدًل ايهالّ عً ٢ايتعًِٝ
مبه ١املؿطؾ ١يف أْ٘ َطت عً ٘ٝثالخ ساالت:
األٚىل َٔ :بعس غٓ ) 1300 ( ١أيـ ٚثالمثاٖ ١٥ذط ١ٜنإ قً َٔ ٌٝايٓاؽ ٜعطؾٕٛ
ايكطاٚ ٠٤ايهتاب.١
ٚايجاْ َٔ ١ٝبعس غٓ ) 1320 ( ١أ َٔ ٟبعس تأغٝؼ املسضغ ١ايكٛيتَٚ ١ٝسضغ ١ايؿالح
مبهٚ ١دس ٠اْتؿط ايتعً ِٝأنجط َٔ قبٌ ٚمل ٜهٔ أسس ٜعطف ايًػات االؾطصت١ٝ
ناإل ْهٝعٚ ١ٜايؿطْػٚ ١ٝضتُٖٛا يهِٓٗ ناْٛا ٜعطؾ ٕٛايًػ ١ايذلن ١ٝيتسضٜػٗا يف بعض
املساضؽ ناملسضغ ١ايطؾس ١ٜمبه.١
ٚايجايج َٔ ١بعس غٓ ) 1355 ( ١أيـ ٚثالمثاٚ ١٥مخؼ ٚمخػني ٖذط ١ٜإىل ٚقتٓا
اذتانط أ ٟيف ايعٗس ايػعٛز:ٟ
ؾايتعً ِٝاْتؿط يف مجٝع ايبالز ٚاملًُهٚ ١نجطت املساضؽ نجط ٠ؾا٥كٚ ١تطٛضت اَٛض
ايتعً ِٝتطٛضاً عذٝباً يف مجٝع َطاسً٘ ٚتكطض تسضٜؼ ايًػات االؾطصت ١ٝيف مجٝع املساضؽ ضزلٝاً
سه ١َٝٛناْت أ ٚأًٖ ١ٝؾكاض ايٓاؽ ٜتهًُ ٕٛاإلْهًٝعٚ ١ٜايؿطْػٚ ١ٝغرلُٖا بطالق١
َٗٚاضٜ ٠هًُْٗٛا ٜٚهتبْٗٛا ٜٚكطؤْٗٚا ؾٗص ٙثالخ ساالت َطت عً ٢أَٛض ايتعً ِٝمبه١
املهطَ َٔ ١بعس غٖٓ ) 1300 ( ١ذط ١ٜإىل ٚقتٓا ٖصا .أَا َا قبٌ ٖصا ايتاضٜذ ؾكس نإ
ايتعً ِٝيف َه ١يف املػذس اذتطاّ ٚيف نتاتٝب ايكبٝإ ٚيف ساي ١غرل َٓعُ ١نايتعً ِٝيف
()79

بك ١ٝايبالز".

ٖٓٚا نالَ٘ ٚانض عٔ ايتعً ِٝايعاّ ايسٜين ٚغرلٚ , ٙايصُٜٓٗ ٟا نالَ٘ عٔ

ايتعً ِٝيف َه ١املتعًل باملػذس اذتطاّ .إشٕ نإ ايتعً ِٝيف اذتطّ امله ٞقبٌ عاّ (ٖ1300ـ)
عً ٢ؾهٌ سًكات ٚزضٚؽ تكًٝسٚ ١ٜنإ يف نتاتٝب ايكبٝإ يف ساي ١غرل َٓعُ" .١نإ
املػذس اذتطاّ َطنع ايطالب ايعًٚ ّٛايؿٓ َٔ ٕٛقس ِٜاألظَإ ؾإشا أتكٔ ايكيب ايكطا٠٤
ٚايهتابٚ ١سؿغ بعض املت ٕٛتكسّ يًسضؽ يف سًكات ايعًِ باملػذس اذتطاّ أ ٚايتشل ببعض
املساضؽ اييت بٓٝت س ٍٛاملػذس اذتطاّ يطًب ايعًِ عً ٢املصاٖب االضبع ١اييت بٓتٗا ايػالطني
()80

ٚاملًٛى ٚخككٛا يطًبتٗا َٚسضغٗٝا أٚقاؾاً غٓٚ ١ٜٛضٚاتب ؾٗط". ..١ٜ

ثِ تطٛض نُا قاٍ

()79دمحم بً طاهش الىشدي التاسٍخ اللىٍم إلاىت وبِت هللا الىشٍم ( )27 /6مطذس ظابم.
( )83دمحم بً طاهش الىشدي التاسٍخ اللىٍم إلاىت وبِت هللا الىشٍم ( .)34-32 /6مطذس ظابم.
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ايؿٝذ ناٌَ ايككاب َسٜط إزاض ٠تعً ِٝاذتذاظ عاّ : ّ1928عٔ ايتعًٚ ِٝتطٜٛطٚ ٙايطق ٞؾ٘ٝ
يف عٗس املًو عبسايععٜع يف ممًه ١اذتذاظ ٚصتس ًَٚشكاتٗا:
" ٚيف املػذس اذتطاّ مبه ١عؿطَ ٠سضغني تابعني يًُعاضف ٜتكان ٢نٌ َِٓٗ ضاتباً
ناؾٝاً ًٜ ِٖٚك ٕٛايسضٚؽ عً ٢ايطالب بؿهٌ سًكات ؾٝسضغ ٕٛيف ايكباح ايتٛسٝس
ٚايتؿػرل ٚاذتسٜح ٚؾطٚع ايؿك٘ ٚأقٛي٘ عً ٢املصاٖب األضبعٜٚ ,١سضغ ٕٛبعس ايعٗط ايعًّٛ
ايعطب َٔ ١ٝضتٚ ٛقطف ٚغرلٜٚ ,ٙعع ٕٛايٓاؽ َٔ بعس قال ٠املػطب إىل ايعؿاٚ .٤يف اذتطّ
املسْ ٞأٜهاً َسضغ ٕٛنٗؤالٚ.. ٤أقًشت يف ايعاّ املان ٞزٚض املساضؽ ٚايهتاتٝب ٚأْؿ٦ت
إْؿا ً٤دسٜساً يتهَ ٕٛطابك ١يًٓعاّ ايكش ٞاذتسٜحٚ ,ظتًؼ ايتالَٝص اي ّٛٝعًَ ٢كاعس
خؿب ١ٝبسالً َٔ تًو اذتكط ايبايٚ ١ٝايؿطٚط ايكشَ ١ٝػتٛؾا ٠يف ايسٚض ادتسٜس)81(".٠
ٚيف ايٛقت اذتانط تطٛض أنجط عػب ايٛاقع املعاقطٚ .. ":يف ايٛقت اذتانط اٖتُاّ
ًَشٛظ بايعًِ يف غاٜط أبٛاب٘ ٚالغُٝا ايؿك٘ اإلغالَ ٞايعاّ يف أٚغاط ايتعً ِٝادتاَع,ٞ
ٚزضاغ ١ايؿك٘ اإلغالَ ٞزضاغَ ١كاضْٚ ١ايتدكل ؾٚ ,٘ٝإظٗاض َعاٜاٚ ٙخكا٥ك٘ٚ ,نجط٠
ايتأيٝـ يف َباسج٘ .ؾٗٓاى ْٗه ١سكٝكٜ ١ٝعٝؿٗا ايؿك٘ بهجط ٠ايساضغني ٚايباسجني يف دٛاْب٘
املدتًؿٚ ,١اظزٜاز ايتأيٝـ ٚايبشح يًذلاخ ايؿكٗ ٞايص ٟنإ إىل ٚقت قطٜب يف ظالّ
املهتبات ارتاق ١أ ٚايعاَ .١نُا قسضت سايٝاً َٔ بعض اشل٦ٝات املٗتُ ١بايؿك٘ بعض ايهتب
اييت ختل َا اغتذس َٔ قهاٜا ؾكٗ ١ٝمتؼ ٚاقع املػًُني اآلٕ"(.)82
ٚميهٔ ايك ٍٛبإٔ ّ ايتعً ِٝيف اذتطَني نإ تعًُٝاً تكًٝسٜاً بػٝطاً يف زٚضٚ ٙستهٓ٘
ٚٚغآَٚ ً٘٥ؿٚ ٘٦ناْت املٛاز ايؿكٗٚ ١ٝغُٝا نتب املصٖب اذتٓبً - ٞنهتاب املػين
ٚؾطح ايعاز ٚايطٚض املطبع ٚساؾ ١ٝايعاز..إخل  -شلا قساضتٗا يف ايتسضٜؼ يف اذتطَني
ايؿطٜؿني تُعط ٢سكٗا َٔ ايسضاغٚ ١ايتشكٝل بكٛضَٗٓ ٠ذَ ١ٝتكٓٚ , ١نإ ايؿك٘ َؤثطاً ؾعّاالّ
ضغِ ؾش ١إَهاْات٘ ايؿهً ١ٝاملازٚ ١ٜايعُطاْٚ .١ٝناْت ايسضٚؽ َهجؿ ١يف غا٥ط ايّٛٝ
تؿتٌُ عً ٢عس ٠عً ّٛؾطع ١ٝشتتًؿ ١األْٛاع ٚاألقػاّ تُسضّؽ مبٓٗذَٛ ١ٝغٛع .١ٝثِ تطقّ ّ٢إىل
نتاتٝب  ,ثِ َساضؽ  ,ثِ أضبط , ١ثِ َعاٖس  ,ثِ نً ١ٝحتت ٟٛعً ٢ثالث ١أقػاّ :ٖٞٚ
 - 1قػِ ايؿطٜع.١
 - 2قؿِ ايكطإٓ ايهطٚ ِٜعً.َ٘ٛ
 - 3قػِ ايػّٓٚ ١عًَٗٛا.
()81غبذ الىشٍم العمً الخُاة التػلُمُت في الدجاص بين غهذًً مجلت الششق ألادوى اللاهشة العىت ألاولى ص  31مادة الدجاص.
( )82أ .د .غبذاإلالً بً دهِش .اإلاىهج الفلهي الػام لػلماء الخىابلت ومططلخاتهم في مؤلفاتهم (ص )25-23 :مطذس ظابم.
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 - 4ثِ زبً ّٛبعس ايهً ١ٝملس ٠غٓٚ ١اسس ٠يهٌ زبًٖٚ .ّٛصا خام باملػذس ايٓبٟٛ
ايؿطٜـ ست ٢اآلٕ.
ٚؾل ْعاّ داَعَ ٞطغَٚ ّٛهبٛط بٛقت ستسز عدل غٓٛات َٓتعُ ١عتت ٟٛعً ٢أضبع١
غٓٛات يهٌ بهالضٜٛؽ  ,مبٓاٖر ٚانشَ ١عًٜ , ١َٛؿطف عًٗٝا َٔ ٜك َٕٛٛبٗا َٔ
شتتكني عًُاٚ ٤زناتطٚ ٠أغاتصٚ ٠إزاضٜني ...إخل.
ٚناْت املٛاز ايؿكٗٚ ١ٝغُٝا نتب املصٖب اذتٓبً ٞشلا قساضتٗا يف ايتسضٜؼ يف
اذتطَني ايؿطٜؿني ٚ ,يهٓٗا يف ٚقتٓا اذتانط قًٚ ١ًٝمل تُعطَ سكٗا َٔ ايسضاغٚ ١ايتشكٝل
بكٛضَٗٓ ٠ذَ ١ٝتكٓ , ١عٝح ٜٓبؼ ايطايب يف املصٖب اذتٓبًٜٚ ٞتكٓ٘ سؿعاً ٚؾُٗاً ٚؾطساً
ٚتأيٝؿاً .إشٕ ؾال َؿهً ١يف ادتاْب ايعُطاْ ٞألْ٘ َٔ أسػٔ َا ٜه ٕٛعً ٘ٝاآلٕ ٚ ,ال َٔ
ادتاْب املاي ٞألْ٘ َتٛؾط ٜٚػسّ اذتادات ٚ ,ال َٔ ايٓاس ١ٝايبؿط ١ٜؾاملتكسَ ٕٛأعساز نُجُط ,
ٚيهّٔ املؿهً ١يف ايتشك ٌٝايعًُ ٞبؿك ٘ٝاذتؿغ ٚاإلتكإ ٚ ,أٜهاً َٔ ْاس ١ٝايعٌُ ٚايسع٠ٛ
ْ َٔٚ ,اس ١ٝاألخالم ٚاآلزاب ..إخل.
ؾٗص ٙادتٛاْب عادَ ١اغ ١إىل َعٜس إقالح ؾٗٝا – ٚاألقٌ أْٗا َٛدٛزَٚ ٠تٛؾط ٠يف
املؿاٜذ ٚايسناتطٚ ٠ايطالب , -ؾايعًِ ٜٗتـ بايعٌُ ؾإٕ أداب٘ ٚإال اضحتٌ.
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ارتامت:١
ٚطتًل بعس ٖصا ايهِّ َٔ املعًَٛات ٚاييت َٖٛ ٞدعٚ ٠شتتكط ٠بايٓػب ١إىل عٓٛإ
سهِ ٞؾ َٔ ٘ٝأَٛض بكٝاغٜ ١ػرلٚ ٠شتتكط٠
ٖصا ايبشح  ,إىل أِٖ َا ُشنِط ؾٚ ٘ٝأبطظ َا ُ
 ٖٞٚ,ناآلت:ٞ
 -1بٝإ املككس َٔ املٓٗر ايؿكٗ ٞيعًُا ٤اذتطَني ايؿطٜؿني ٚشيو بايتعطٜـ ب٘ يػ١
ٚاقطالساً.
 -2أَُٖ ١ٝهاْ ١اذتطَني ايؿطٜؿني نشانط ٠أٚىل ٚستهٔ أغاغ ٞيف ايعًِ ايٓاؾع
املؿٝس املٛغٛعٚ ٞخاق ١ايؿك٘ ٚاذتسٜح ٚايعكٝسٚ ٠أق ٍٛايؿك٘ َٚكطًض اذتسٜح ٚعًّٛ
ايًػٚ ١ايٓشٚ ٛايبالغ ..١اخل.
 -3ناْت بساٜات ايعًِ ٚايؿك٘ ْٖ ٛكٛم ايهتاب ٚايػّٓ ١يف ايعٗس ايٓب ٟٛايؿطٜـ
,ثِ نإ ايتؿػرل ٚايؿك٘ يف عٗس ايكشاب ٞعبساهلل بٔ عباؽ َٚسضغت٘ ,ثِ نإ زٚض
ؾكٗا ٤املس ١ٜٓايػبع, ١ثِ نإ زٚض اإلَاّ َايو َٛٚطَٚ ٘٦صٖب٘  ,ثِ ايؿاؾعَٚ ٞصٖب٘
ٚتأيٝؿ٘ ايطغاي ١يف َه , ١ثِ نإ زٚض َصٖب اذتٓؿٚ ١ٝتسضٜؼ نتبِٗ ْٚؿطٖا ,ثِ
أمحس بٔ سٓبٌ ٚأتباع٘ يف صتس ٚ ,اغتكطاض ٙستٚ ٢قتٓا اذتاي ٞيف اذتطَني ايؿطٜؿني
خاقٚ ١يف املًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ١ٜعاَ.١
ٚ -4قس متجٌّ املٓٗر ايؿكٗ ٞايعاّ يعًُا ٤املػذس اذتطاّ ٚاملػذس ايٓب ٟٛيف نَٗٓ ْ٘ٛذاً
َٛغٛعٝاً يف مجٝع ايعً ّٛايؿطعٚ ١ٝعً ّٛاآليَٗٓٚ ١ا ايؿك٘ املصٖيب عً ٢املصاٖب األضبع,١
 ٚست ٢يف زضاغتِٗ نتب َصٖبِٗ ايؿكٗ ٞاذتٓبً ٞال ٜتعكب ٕٛي٘ بٌ ٜتبع ٕٛايطادض َٔ
املصاٖب سػب ادتٗاز احملككني َِٓٗ يف ايػايب إش ال َعك ّٛإال ضغ ٍٛاهلل ستُس بٔ
عبس اهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ.
َ -5طاسٌ منٚ ٛاظزٖاض ايؿك٘ يف اذتطَني  ٖٛٚاألغًب ٚاملػتكط عدل ايتاضٜذ َٚ ,ط عً٘ٝ
َطسً ١نعـ ٚضنٛز ٚشيو عػب ق َٔ ٠ٛعتهُ٘ ٜٚك ِٝعًٚ ,٘ٝعاز إىل اظزٖاضٙ
ٚتؿٛق٘ إىل َٜٓٛا ٖصا عػب أسػٔ َا ميهٔ اذتك ٍٛعً ٘ٝيف َٜٓٛا ٖصا َكاضَْ ١ع
غرل َٔ ٙسٛانط ايعًِ ٚستانٓ٘ يف ايعامل اإلغالَ.ٞ
 -6نإ يف ايػابل ذتانط ٠ايعًِ ٚايؿك٘ ٚستهٓ٘ يف اذتطَني ايؿطٜؿني َؿاغت٘
املتكٓني أٌٖ ايهؿا ٠٤ايعًُٚ ١ٝايٓعطٚ ١ٜايعًُ ١ٝايؿصٚ ٠الغُٝا يف ايؿك٘ عً ٢املصاٖب
األضبع ١نًٗا تُسضّؽ ٚتـعًِّ ٚيف اآل ١ْٚاألخرل ٠نإ اذتغ األٚؾط يًُصٖب اذتٓبًِٖٚ .ٞ
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قًّ ١عً ٢عسٍ ٚ ٚضع ٚظٖس ٚؾكط ٜعٝؿٚ , ٕٛنصيو نإ ساٍ طالّبِٗ يف ايعَٔ ايكطٕٚ
األٚىل املؿهً َٔٚ ١بعٗسِٖ.
ٚ -7نإ َٓٗذِٗ يف تعً ِٝايعًِ ٚايؿك٘ تعًُٝاً َٛغٛعٝاً ؾصاً ٜ,تٓا ٍٚايعامل املاز٠
املكطض ٠يف ايتسضٜؼ بايؿطح املٛغٛع ٞاملتهاٌَ ٚ ,الغُّٝا يف ايؿك٘ اذتسٜجٚ ٞايؿك٘
املصٖيب ٚأخل ٖٓا املصٖب اذتٓبً.ٞ
 -8تطٛض َٔ دا ٤بعسِٖ قًٝالً ٚيهِٓٗ ناْٛا عًَٗٓ ٢ر ايػًـ ايكاحل ٜعًُّٕٛ
ٜٚسضّغٜٚ ٕٛأّيؿ, ٕٛأتاست شلِ ؾطم ضغس ايعٝـ ايٓػيب َٔ خالٍ األٚقاف ٚايطٚاتب
ٚاملػاعسات ٚ ,حتػٓت زٚض ايعًِ ٚبطازت٘ ٚأْؿطت٘ أنجط ؾأنجط ,ؾاغتؿازٚا َٓٗا
ٚغدطٖٚا ؾُٝا ِٖ عً َٔ ٘ٝعًِ ٚعٌُ ٚزع.٠ٛ
 -9نإ أعساز ايطالب قً ١ًٝيف ايكط ٕٚاملتأخط ٠يف َطسً ١ايهتاتٝب ٚاملساضؽ
ٚاألضبط , ١اييت بُٓٝت يف اذتطَني ايؿطٜؿني أ ٚايكطٜبَُٗٓ ١ا ,أ ٚايتابع ١شلُا َٔ سٝح
تعًُني ايطالب ؾٗٝا ٚغهِٜٓٗ ,كٌ عسزِٖ َا بني  100 - 40طايب.
 -11اآلٕ يف عٗس املعٗس ٚايهً ١ٝبأقػاَٗا ايجالث :١قػِ ايؿطٜع - ١قػِ ايكطإٓ
ٚعً - َ٘ٛقػِ ايػّٓٚ ١عًَٗٛا  -نجُط عسز ايطالب بامل٦ات ٚ,نجُط عسز املؿاٜذ
ايسناتط ٠بايعؿطات ٚ ,نجُطت اإلَهاْات املايٚ ١ٝايتكٓ ١ٝاذتسٜجٚ, ١نجُطت ايدلاَر
ايعًُٚ ١ٝايؿكٗ ١ٝاملصٖبٚ ١ٝايؿك٘ املكاضٕ ٚايسع ١ٜٛيف اذتطَني ايؿطٜؿني ,مما ميهٔ
ايك ٍٛأّْ٘ األ ٍٚايطا٥س يف ايعامل اإلغالَ ٞذتانط ٠ايعًِ ٚستهٓ٘ َٔٚ ,تؿٛم عً٘ٝ
ؾإمنا تؿٛق٘ ْػيب دعٚ , ٞ٥اهلل أعًِ.
ٚ -11نٌ ؾ ٤ٞإشا َا متّ ْككإُ .نعُؿت اشلُِ ٚ ,نعُـ اذتؿغ ٚ,قٌّ ايعًِ ٚايعٌُ يف
غا٥ط اذتٛانط ايعًُٚ ١ٝايسعٚ ١ٜٛايؿكٗٚ ١ٝستانٓ٘ يف ايعامل نً٘ إال َا ضسِ ضب, ٞ
ٚشلصا أغباب٘ َٚعاٖطٚ ٙسٝجّٝات٘ املعًْٚ .١َٛاٍ سانط ٠ايعًِ ٚستهٓ٘ يف اذتطَني
ايؿطٜؿني ْكٝب٘ املؿاٖس ٚاملالسغ ٚالغُّٝا يف املٛاز ايؿكَٗٚ ١ٝتْٗٛا ٚؾطٚساتٗا
ٚشتتكطاتٗا.
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ايتٛقٝات:
 -1البس َٔ اذتؿاظ عً ٢سانط ٠ايعًِ ٚايؿك٘ ٚستهٓ٘ يف اذتطَني ايؿطٜؿني ٚ ,بصٍ نٌ
َا ٜػاعس عً ٢تؿٛق٘ ٚإبطاظ َعامل٘ َٚؿاغت٘ ٚأغاتصت٘ ٚزناتطت٘ ٚ ,بعس ٙعٔ نٌ َا
ٜبعس ٙعٔ َٓؿأ ٙاألٚ , ٍٚغرلت٘ املجاي ١ٝايٛاقع ١ٝاملتهاًَ ١ايكا ١ُ٥عًَٗٓ ٢ر ايٛغط١ٝ
اذتكٚ ١ؾل ؾِٗ ايػًـ ايكاحل ٚايعًُا ٤ايطباْٝني ال ايٛغط ١ٝاملعع ١َٛاييت ُٜسْسٕ سٛشلا
َٔ يٝؼ َٓٗا يف ؾٚ ,٤ٞاغتكالي٘ عٔ ايتػٝٝؼ ٚإقشاَ٘ ؾ َٔ , ٘ٝغرل ٖسٚ ً٣ال بطٖإ
ؾطع.ٞ
 -2البس َٔ االعتٓا ٤بايؿك٘ ٚايؿكٗاٚ ٤املتؿكٗني ٚ ,إعطا ِٗ٥ايؿطم ايهاؾ ١ٝيبًٛغِٗ املطتب١
ايؿكٗ ١ٝاييت تًٝل بِٗ ٚ,ؾػًِٗ بأعُاٍ ايؿتٚ ٣ٛايكهاٚ , ٤االغتؿاز َِٗٓ ٠يف ايبشٛثات
املػتذس ٠املعاقط.٠
 -3ايذلنٝع عًَ ٢از ٠ايؿك٘ َٔ سٝح ايتدكل ؾٗٝا غٛا ٤نإ شيو َٔ خالٍ نتب
املصٖب اذتٓبًٚ, ٞنصيو َٔ خالٍ نتب ايؿك٘ املكاضٕ ٚ ,نصيو َٔ خالٍ نتب
ايطغا ٌ٥ايعًُ ..١ٝإخل.

المصادر والمراجع:
 - 1أمحس بٔ ؾاضؽ بٔ ظنطٜا َ,عذِ َكاٜٝؼ ايًػ .١حتكٝل :عبس ايػالّ ٖاض .ٕٚزاض

ايؿهطٖ1399ـ.
 - 2أمحس بٔ عً ٞارتطٝب ايبػساز .ٟاالستذاز بايؿاؾع ٞاحملكل :خً ٌٝإبطاَٖ ِٝال خاطط

ايٓاؾط :املهتب ١األثط – ١ٜبانػتإ.
 - 3أمحس بٔ عً ٞبٔ عبس ايكازض ,تك ٞايس ٜٔاملكطٜع ,ٟاملٛاعغ ٚاالعتباض بصنط ارتطط

ٚاآلثاض ايٓاؾط :زاض ايهتب ايعًُ ,١ٝبرلٚت ايطبع :١األٚىلٖ 1418 ,ـ.
 - 4أ .ز .عبس املًو بٔ عبس اهلل بٔ زٖٝـ .املٓٗر ايؿكٗ ٞايعاّ يعًُا ٤اذتٓابًَٚ ١كطًشاتِٗ
يف َؤيؿاتِٗ .أقٌ ٖصا ايهتاب أسس األعاخ اييت قسَت يٓ ٌٝزضد ١األغتاش ١ٜيف

ايؿطٜع ١اإلغالَ .١ٝزاض خهط يًٓؿط ٚايتٛظٜع ايطبع ١األٚىلٖ 1421 .ـ .
 - 5أ .ز قاحل بٔ غامن بٔ عبس اهلل بٔ غًُٝإ بٔ عً ٞايػسالٕ .زٚض عًُا ٤املًُه ١يف
خسَ ١ايػٓٚ ١ايػرل ٠ايٓب ١ٜٛايٓاؾط :زتُع املًو ؾٗس يطباع ١املكشـ ايؿطٜـ طتطقِٝ
ايهتاب َٛاؾل يًُطبٛع َ ٖٛٚص ٌٜباذتٛاؾٞص.
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 - 6ايسنتٛض قالح ستُس أب ٛاذتاز أقًٗا ضغايَ ١ادػترل قسَت يًذاَع ١اإلغالَ ١ٝيف

بػساز يف غٓ. ّ1999 ١املٓٗر ايؿكٗ ٞيإلَاّ ايًهٓ. ٟٛ
 - 7ايسنتٛض عبس اهلل بٔ ستُس اذتٛاي ٞايؿُطاْ ٞضغاي ١زنتٛضا. ٠اإلَاّ ايؿكَٛ ٘ٝغ٢

اذتذاٚ ٟٚنتاب٘ ظاز املػتكٓع زتًسإ َساض ايٛطٔ يًٓؿط .إقساضات َٛقع املكٓع (.)3
 - 8عً ٞبٔ ستُس بٔ عً ٞادتطداْ. ٞنتاب ايتعطٜؿات .نبط٘ ٚقشش٘ مجاع َٔ ١ايعًُا٤
ايٓاؾط :زاض ايهتب ايعًُ ١ٝبرلٚت –يبٓإ ايطبع :١األٚىل ٖ1403ـ .
 - 9عً ٞبٔ أب ٞايهطّ ستُس بٔ ستُس ,عع ايس ٜٔابٔ األثرل .أغس ايػاب ١يف َعطؾ١
ايكشاب .١احملكل :عً ٞستُس َعٛض  -عازٍ أمحس عبس املٛدٛز ايٓاؾط :زاض ايهتب

ايعًُ.١ٝ
 - 10عبس ايكازض بٔ ستُس ايٓع ُٞٝايسَؿك .ٞايساضؽ يف تاضٜذ املساضؽ احملكل :إبطاِٖٝ
سلؼ ايس ٜٔايٓاؾط :زاض ايهتب ايعًُ ١ٝايطبع :١األٚىل ٖ1410ـ.
 - 11عٝاض بٔ َٛغ ٢بٔ عٝاض املعطٚف بايكان .ٞايؿؿا بتعطٜـ سكٛم املكطؿ .٢حتكٝل
ايبذا.ٟٚ
 - 12ستُس بٔ ٜعكٛب ايؿرلٚظ آباز. ٟبكا٥ط ش ٟٚايتُٝٝع يف يطا٥ـ ايهتاب ايععٜع .احملكل:
ستُس عً ٞايٓذاض .ايٓاؾط :اجملًؼ األعً ٢يًؿ ٕٛ٦اإلغالَ - ١ٝدتٓ ١إسٝا ٤ايذلاخ
اإلغالَ ,ٞايكاٖط.٠
 - 13ستُس بٔ إزلاع ٌٝأب ٛعبساهلل ايبداض ٟقشٝض ايبداض .ٟاحملكل :ستُس ظٖرل بٔ ْاقط
ايٓاقط زاض طٛم ايٓذاَ( ٠كٛض ٠عٔ ايػًطاْ ١ٝبإناؾ ١تطق ِٝتطق ِٝستُس ؾؤاز عبس
ايباق )ٞايطبع :١األٚىلٖ1422 ,ـ.
 - 14ستُس بٔ أمحس بٔ عً ,ٞأب ٛايطٝب امله ٞاذتػين ايؿاغ ٞؾؿا ٤ايػطاّ بأخباض ايبًس
اذتطاّ ايٓاؾط :زاض ايهتب ايعًُ ١ٝايطبع :١األٚىل ٖ1421ـ.
 - 15ستُس بٔ أمحس بٔ غامل بٔ ستُس املايه ٞامله ٞاملعطٚف بايكباؽ حتك ٌٝاملطاّ يف
أخباض ايبٝت اذتطاّ ٚاملؿاعط ايععاّ َٚهٚ ١اذتطّ ٚٚالتٗا ايؿداّ .زضاغٚ ١حتكٝل أ .ز /
عبس املًو بٔ عبس اهلل بٔ زٖٝـ ٖ1424ـ.
 - 16ستُس بٔ عبس ايطمحٔ بٔ ستُس ايػدا ٟٚايتشؿ ١ايًطٝؿ ١يف تاضٜذ املس ١ٜٓايؿطٜؿ١
ايٓاؾط :ايهتب ايعًُ ,٘ٝبرلٚت –يبٓإ ايطبع :١االٚىل ٖ1414ـ.
 - 17ستُس بٔ عبس اهلل بٔ أمحس األظضق .ٞأخباض َهَٚ ١ا دا ٤ؾٗٝا َٔ اآلثاض زضاغٚ ١حتكٝل:
عً ٞعُط ايٓاؾطَ :هتب ١ايجكاؾ ١ايس. ١ٜٝٓايطبع ١األٚىل.
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 - 18املػتسضى عً ٢ايكشٝشني يًشانِ احملكل  :أب ٛعبس ايطمحٔ َكبٌ بٔ ٖاز ٟايٛازعٞ
زاض ايٓؿط  :زاض اذتطَني ايبًس  :ايكاٖطَ – ٠كط غٓ ١ايطبع ٖ1417 :ـ .
 - 19ستُس طاٖط ايهطز ٟامله .ٞايتاضٜذ ايك ِٜٛملهٚ ١بٝت اهلل ايهط ِٜايٓاؾط :طبع عً٢
ْؿك٘ َعاي ٞايسنتٛض عبس املًو بٔ زٖٝـ ٜطًب َٔ َهتب ١ايٓٗه ١اذتسٜج ١مبه١

املهطَ ٚ ,١زاض خهط يًطباع ١برلٚت .ايطبع :١األٚىل ٖ1420ـ.
َٓ - 20اع ايكطإ َباسح يف عً ّٛايكطإٓ زاض ايٓؿط َ :هتبٖٚ ١ب ١ايبًس  :ايكاٖط. ٠ايطبع: ١
ايػابع.١
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