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 اآلراء الواردة بهذه المجمة تعبر عن وجهة نظر أصحابها

 اشرأو الن أو السمنار وال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الجمعية



  ترحب الحولية بنشر البحوث العلمية المبتکرة في التاريخ
سلام نجليزية. والوسيط يالإ   باللغتين العربية والإ 

  الحواشي   صفحة، بما في ذلک 53يکون البحث في حدود
 اللازمة والملاحق وقائمة المصادر والمراجع.

 عرفة ولن ترسل البحوث على موقع الحولية على بنك الم
 يلتفت ا لى الإ بحاث التي ترسل عن طريق ا خر.

 ( يرفق الباحث مع البحث سيرة علمية مختصرةCV وملخًصا ،)
( کلمة لکل 031للبحث باللغة العربية ولغة ا جنبية في حدود )

 منهما والکلمات المفتاحية.

   ا با ن البحث لم يسبق نشره في يقدم الباحث ا قراًرا کتابي
النشر في جهات  ىغيرها، وعدم الدفع به ا ل لمية ا وا ي مجلة ع

 نشره. ىبعد موافقة الحولية عل ىا خر

  تقدم الخرائط والإ شکال والرسوم البيانية با صولها الصالحة
للطباعة، وفي حال رغبة الباحث نشرها ملونة يلتزم بدفع 

 تکاليفها.

  ،تتمتع الحولية بحق الملکية الفکرية للبحوث التي تنشرها
بعد مرور  ىلباحث ا عادة نشر بحثه في جهة ا خرويمکن ل

النشر بالحولية، وبموجب ا ذن کتابي  ىخمس سنوات عل
 من رئيس تحرير الحولية.



  لإ تقبل الحولية البحوث التي سبق نشرها في ا ي مجلة
 علمية ا و غيرها.

 .توضع الهوامش مرتبة بطريقة متسلسلة في ا سفل البحث 

  نحو سري  ىالعلمي علللتحکيم تخضع البحوث قبل النشر
 (.ي)معم

  :يتم تقويم البحث وفًقا للعناصر التالية 

  ا.علمي  ا ن يکون البحث مبتکًرا، ومضمونه متکامل 

 .وضوح المنهج، وملائمته لموضوع البحث 

 .خراج العلمي وتوزيع عناصر البحث  رعاية الإ 

 .سلامة اللغة ووضوح الصياغات والعبارات 

 ،وسلامة الهوامش، ودقة  کفاءة المراجع وصحة التوثيق
 استخدام المصادر والمراجع.

  البحوث التي يقترح المحکمون ا جراء تعديلات عليها تعاد
جرائها،  ىا ل وا ن کانت طفيفة، وفي حال ما  ىحتا صحابها لإ 
ذا را ت الحولية عدم نشر البحث، تخطر صاحبه بالإعتذار عن ا  

  .عدم النشر مع بيان الإ سباب
 
 




 

 ،رة اجلؿعقة ادرصية لؾدراسات التارخيقةسعد جمؾس إدايُ 

أن  ،خ اإلسَلمي والوسقط باجلؿعقةبالتعاون مع أرسة سؿـار التاري

احلولقة رقم  ،لؽل ادفتؿني بحؼل التاريخ اإلسَلمي والوسقط امؼد  ي

 م.0202هـ/4114( لعام 8)

يتضؿن مخسة بحوث متؿقزة من  ،د من احلولقةوهذا ادجؾَّ 

 ،، تتـاول عدًدا من موضوعات التاريخ اإلسَلميالبحوث اُدَحّؽؿة

"ادفؿشون يف األكدلس من واقع كتب الـوازل ادعقار  :أوهلا. والوسقط

"السقاسة اخلارجقة ألرسة يوان  :الثاين، وعرض لؾوكرشييس كؿوذجًا"

فعن "حتديد مؽان  :الثالث البحث، أما ادغولقة جتاه الرشق األقىص"

 تـاولو. دولة سَلطني اداملقك البحرية" ادعركة وزماهنا يف عرص

"الدين واألدب وحركة التللقف والرتمجة يف احلبشة يف  :الرابع البحث

احلج إىل عن " :األخرياخلامس والبحث . وجاء عفد األرسة السؾقامكقة"

 .مؽة الطريق والشعائر دراسة مؼاركة بني رحؾتى فارتقام وبتس"

 ،سفامات الباحثنيإل ـاء والشؽرفـتؼدم بلرقى كؾامت الث... وبعدُ 

قد أضاف إىل  اجلفدُ  مجقًعا من جفدهم وفؽرهم، وأن يؽونَ  راجني أن كػقدَ 

  اء.الباحثني والؼرَّ  هذه األبحاث رضاءَ  وأن حتوزَ  ،ادؽتبة التارخيقة جديًدا

صون ببحوثفم يف أعداد احلولقة فم الباحثون ادتخص  أن يس وكلمُل 

ٓقرتاحات حول ما يضقف إىل احلولقة اجلديدة يف ى االؼادمة، وأن كتؾؼَّ 

 حؼل البحث التارخيي اإلسَلمي والوسقط.

،،،ثم الوطن العزيز من وراء الؼصد واُلُلُ  

 أرسة التحرير
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 ُمـ واىمع يمت٥م اًمٜمقازل األٟمدًمسذم  ناعمٝمٛمِمق

 (ضًم٤مأٟمٛمقذ اعمٕمٞم٤مر ًمٚمقٟمنميز)

 (1)طمًلم اًم٘مٓم٤من اهل٤مديقمٌد اًمًٞمد اًم٤ٌمىمل قمٌد

 ٚمخص اعم

شمٕمتؼم يمت٥م اًمٜمقازل ُمـ أهؿ وأظمٓمر اعمّم٤مدر اًمتل شمًد يمثػما ُمـ 

ضمديدة أُم٤مم اًم٤ٌمطمثلم عمٕم٤مجل٦م ىمْم٤مي٤م ضمديدة عم٤م  ٤مصمٖمرات اًمت٤مريخ، وشمٗمتح آوم٤مىمً 

اعمّم٤مدر اًمت٘مٚمٞمدي٦م ذم  حتقيف ُمـ ُمٕمٚمقُم٤مت و٤مومٞم٦م رسمام ال يقضمد هل٤م ذيمر

 اعمِمٝمقرة.

  ٤مواصٓمَلطمً  م.ؿمدائد اًمدهر شمٜمزل سم٤مًم٘مقواًمٜم٤مزًم٦م  هل اًمِمديدة ُمـ 

 اًمقاىمٕم٤مت واعم٤ًمئؾ اعمًتجدة اًمتل شمٜمزل سم٤مًمٕم٤ممل اًمٗم٘مٞمف8 ومٞمًتخرج هل٤م طمٙماًم 

، وُمـ اًمقاوح  أن هذه اًمتًٛمٞم٦م ُمِمت٘م٦م ُمـ اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي، طمٞم٨م إن ٤مذقمٞمً 

ؾمقاء أيم٤مٟم٧م ديٜمٞم٦م، أم ؾمٞم٤مؾمٞم٦م، أم اىمتّم٤مدي٦م، أم  -اًمٜم٤مزًم٦م قمٜمدُم٤م شمٜمزل سم٤مًمٜم٤مس 

حُتدث ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ ؿمٞمًئ٤م ُمـ اخلقف واًم٘مٚمؼ8 ومٞمٝمرقمقن إمم اًمٗم٘مٝم٤مء  -اضمتامقمٞم٦م 

                                                           

 ُم٤ًمقمد سم٤معمٕمٝمد اًمٕم٤مزم ًمٕمٚمقم اًم٘مرآن سم٤مًم٘م٤مهرة. أؾمت٤مذ-أؾمت٤مذ ُمِم٤مرك سم٤مجل٤مُمٕم٦م اإلؾمَلُمٞم٦م سمقالي٦م ُمٜمٞمًقشم٤م األُمريٙمٞم٦م (1)

 



 قمٌد اًم٤ٌمىمل اًمًٞمد قمٌداهل٤مدي طمًلم اًم٘مٓم٤من            10

ف وأصدر احلٙمؿ الؾمتجَلء آرائٝمؿ، واالؾمتٝمداء سم٠مىمقاهلؿ، وم٢مذا أومتك اًمٗم٘مٞم

   .اًمنمقمل8 وم٢من اًمٜمٗمقس هتدأ وشمٚمزم شمٚمؽ اًمٗمت٤موى

وهتدف هذه اًمقرىم٦م اًمٌحثٞم٦م إمم شمًٚمٞمط اًمْمقء قمغم ُم٤م طمقشمف يمت٥م 

اًمٜمقازل ُمـ ُمٕمٚمقُم٤مت ُمٝمٛم٦م وو٤مومٞم٦م قمـ اعمٝمٛمِملم سمِمتك أصٜم٤مومٝمؿ. ومْمَل 

 ،شمدويـ اًمت٤مريخ، وُمـ مجٚمتٝم٤م اًمٗم٘مف ذمقمـ إسمراز دور اًمٕمٚمقم اًمٌٞمٜمٞم٦م اعمختٚمٗم٦م 

وُمـ صمؿ يٛمٙمٜمٜم٤م اًم٘مقل سم٠من  .شم٘مقم قمٚمٞمف اًمٗمتقى أو اًمٜم٤مزًم٦م اًمذيس األؾم٤م

 اًمٜمقازل ُمـ أهؿ ُمّم٤مدر شم٤مريخ اعمٝمٛمِملم.  

Abstract:  

 The books of al-Nawazil are the most important 

historical sources to fill many of data gabs. Also, they open new 

horizons for researchers to address new issues; because of the 

additional information that Nawazel contain, that data perhaps 

not mentioned in the well-known traditional sources. 

 The Naazila definition is the most severe incidents, that 

descends upon the people, idiomatically. For example, New 

incidents and issues that descend upon the juristic. Then he 

extracts a legal ruling for her. It is clear: that this designation is 

derived from the linguistic meaning, whereas, When Naazila falls 

on people, It causes a sense of fear and anxiety. So, people hurry to 

the jurists to clarify their opinions, and to seek guidance from 

their statements. When the jurist issued a fatwa, which is the legal 

ruling; the souls calm down and abide by those fatwas. 

 This paper aims to shed lights on Al-Nawazil, which 

contain important information about the marginalized people of 

all social classes. As well as highlighting the role of the various 

inter-disciplines in recording history, including jurisprudence -

the basis on which the fatwa based on-. Hence, we can say that 

Nawazwl are one of the most important sources for the history of 

the marginalized people. 

  



 (ضًم٤ماعمٕمٞم٤مر ًمٚمقٟمنميز أٟمٛمقذ) اعمٝمٛمِمقن ذم األٟمدًمس ُمـ واىمع يمت٥م اًمٜمقازل   11

 ُم٘مدُم٦م

ُمـ أهؿ وأظمٓمر اعمّم٤مدر اًمتيل شمًيد يمثيػما ُميـ  (0)شمٕمتؼم يمت٥م اًمٜمقازل

ضمديدة أُمي٤مم اًمٌي٤مطمثلم عمٕم٤مجلي٦م ىمْمي٤مي٤م ضمدييدة  ٤موشمٗمتح آوم٤مىمً  ،صمٖمرات اًمت٤مريخ

                                                           
اصٓمَلطًم٤م   .اًمٜمقازل ًمٖم٦م  مجع ٟم٤مزًم٦م. واًمٜم٤مزًم٦م  هل اًمِمديدة ُمـ ؿمدائد اًمدهر شمٜمزل سم٤مًم٘مقُمق (0)

اًمقاىمٕم٤مت واعم٤ًمئؾ اعمًتجدة اًمتل شمٜمزل سم٤مًمٕم٤ممل اًمٗم٘مٞمف8 ومٞمًتخرج هل٤م طمٙماًم ذقمٞم٤ًم ،وُمـ اًمقاوح   

ؾمقاء أيم٤مٟم٧م  -اًمٚمٖمقي، طمٞم٨م إن اًمٜم٤مزًم٦م قمٜمدُم٤م شمٜمزل سم٤مًمٜم٤مس  أن هذه اًمتًٛمٞم٦م ُمِمت٘م٦م ُمـ اعمٕمٜمل

حُتدث ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ ؿمٞمئ٤ًم ُمـ اخلقف واًم٘مٚمؼ8  -ديٜمٞم٦م، أم ؾمٞم٤مؾمٞم٦م ، أم اىمتّم٤مدي٦م، أم اضمتامقمٞم٦م 

ومٞمٝمرقمقن إزم اًمٗم٘مٝم٤مء الؾمتجَلء آرائٝمؿ، واالؾمتٝمداء سم٠مىمقاهلؿ، وم٢مذا أومتل اًمٗم٘مٞمف وأصدر احلٙمؿ 

، ، دار ص٤مدرأٟمٔمر   اسمـ ُمٜمٔمقر   ًم٤ًمن اًمٕمرب ،   .شمٚمؽ اًمٗمت٤موي اًمنمقمل8 وم٢من اًمٜمٗمقس هتدأ وشمٚمزم

 ؾمٌؾ االؾمتٗم٤مدة ُمـ اًمٜمقازل واًمٗمت٤مويوهٌف اًمزطمٞمكم   . ُم٤مدة ٟمزل 8  11/437، م 0221سمػموت ، 

قمٌد 8 7م ، ص0221واًمٕمٛمؾ اًمٗم٘مٝمل ذم اًمتٓمٌٞم٘م٤مت اعمٕم٤مسة ، دار اعمٙمتٌل ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم ، 

وم٘مف اًمٜمقازل ، سمح٨م ُمٜمِمقر وٛمـ يمت٤مب سمحقث ذم دراؾم٤مت وم٘مٝمٞم٦م  اًمٜم٤مس أسمق اًمٌّمؾ   اعمدظمؾ إزم

 .0/420ذم ىمْم٤مي٤م وم٘مٝمٞم٦م ُمٕم٤مسة ، 

  وىمد اؾمتخدم اًمٗم٘مٝم٤مء أًمٗم٤مفًم٤م أظمري شمدل قمكم ُمٕمٜمل اًمٜمقازل ُمٜمٝم٤م 

وُمـ ذًمؽ  ومت٤موي اسمـ أيب زيد ،  اًمٗمت٤موي  وهل األضمقسم٦م قمام يِمٙمؾ ُمـ اعم٤ًمئؾ اًمنمقمٞم٦م -1

هيي(، 572هيي(، وومت٤موي اًمِم٤مـمٌل )ت302اسمـ رؿمد )تهيي(، وومت٤موي 164اًم٘مػمواين )ت

 . .واؿمتٝمر هذا اعمّمٓمٚمح قمٜمد احلٜمٗمٞم٦م واعم٤مًمٙمٞم٦م،  هيي(621وومت٤موي اًمؼُمُززم )ت

األضمقسم٦م أو اجلقاسم٤مت، أو األؾمئٚم٦م، أو األؾمئٚم٦م واألضمقسم٦م  وي٘مّمد هب٤م أضمقسم٦م اعمٗمتل قمـ  -0

ٗم٤مت ذم ذًمؽ  األضمقسم٦م أليب وُمـ اعم١مًم،األؾمئٚم٦م اًمتل ىمدُم٧م إًمٞمف ًمٞمٗمتل ومٞمٝم٤م ذم أُمر ُمِمٙمؾ

هيي(، واألؾمئٚم٦م عمحٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ قم٤ٌمد 221احلًـ قمكم سمـ حمٛمد اًم٘م٤مسمز )ت

 .هيي(556هيي(، وأؾمئٚم٦م وأضمقسم٦م ألمحد سمـ ىم٤مؾمؿ اجلذاُمل اًمٗم٤مد )ت570)ت

وُمـ  .اًمٕمٛمؾ أو اًمٕمٛمٚمٞم٤مت  وهل ُم٤م اشمٗمؼ أهؾ سمٚمد ُم٤م قمكم اًمٕمٛمؾ سمف، يمٕمٛمؾ أهؾ وم٤مس -1

هيي( ذم 1274( اًمذي ٟمٔمٛمف اًمِمٞمخ قمٌد اًمرمحـ اًمٗم٤مد )تذًمؽ  )اًمٕمٛمؾ اًمٗم٤مد

ُمٜمٔمقُم٦م وٛمٜمٝم٤م طمقازم صمَلصمامئ٦م ُم٠ًمًم٦م مم٤م ضمري سمف اًمٕمٛمؾ سمٗم٤مس، وىمد ذطمٝم٤م ومل يتٛمٝم٤م، 

هيي(، وذطمٝم٤م اًمِمٞمخ 1012وذطمٝم٤م اًم٘م٤ميض اًمٕمٛمػمي وأسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمًجٚمامد )ت

ذطمٝم٤م اًمٕمَلُم٦م قمٌد اعمٝمدي اًمقزاين ذم يمت٤مسمف  حتٗم٦م األيمٞم٤مس سمنمح قمٛمٚمٞم٤مت وم٤مس، يمام 

ضمٜمل زهر اآلس ذم ذح ٟمٔمؿ قمٛمؾ وم٤مس. وهذه اًمنموح   : اًمّمٛمد يمٜمقن ذم يمت٤مسمف

ُمٓمٌققم٦م قمكم احلجر، واألظمػم ُمٜمٝم٤م قمكم اًمقرق سمٛمٓمٌٕم٦م اًمنمق سمٛمٍم، وذح اًمٜم٤مفمؿ 

واًمٕمٛمػمي واعمٝمدي اًمقزاين ومٝمل ذم قم٤ممل اعمخٓمقـم٤مت. وُمـ اعم١مًمٗم٤مت ذم ذًمؽ أيًْم٤م  

قمٌد اًمرمحـ اجلِمتٛمل، وُمٜمٔمقُم٦م قمٛمؾ شمٓمقان أليب  ُمٜمٔمقُم٦م قمٛمؾ ؾمقس أليب زيد

  .اًمٕم٤ٌمس أمحد اًمرهقين اًمتٓمقاين

٤ًٌم ُم٤م شمتٕمٚمؼ سم٠مسمقاب األىمْمٞم٦م، واعمٕم٤مُمَلت اعمًتجدة-2 وُمـ ذًمؽ  ،  األطمٙم٤مم  وهل هم٤مًم

يمت٤مب )األطمٙم٤مم( ًمٚم٘م٤ميض أيب اعمٓمرف قمٌد اًمرمحـ سمـ ىم٤مؾمؿ اًمِمٕمٌل اعم٤مًم٘مل 

اًمٚمقن ُمـ اًمٗم٘مف اعم٤مًمٙمل. وُمٜمٝم٤م  ضم٤مُمع  وهق ُمـ أوائؾ ُمـ صٜمػ ذم هذا،هيي(275)ت

  .هيي(621ُم٤ًمئؾ األطمٙم٤مم عم٤م ٟمزل ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م سم٤معمٗمتلم واحلٙم٤مم ًمٚمؼمززم )ت
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سم٠مهني٤م   ح أطمد اعمِم٤مهػم قمغم شمقصيٞمٗمٝم٤مويمٞمػ ال وىمد اصٓمٚم ٤8موُمْمٛمقٟمً  ؿمٙمًَل 

ذم  عم٤م حتقيف ُمـ ُمٕمٚمقُمي٤مت وي٤مومٞم٦م رسميام ال يقضميد هلي٤م ذيمير ""يمرش اعمجتٛمع

 .اعمّم٤مدر اًمت٘مٚمٞمدي٦م اعمِمٝمقرة

 لًمنمحي٦م ـم٤معم٤م همٗمؾ قمٜمٝم٤م اعم١مرظمقن وه ااًمٜمقازل وضمدٟم٤م ذيمرً يمت٥م  لومٗم

ـمٛمقطم٤مهتي٤م يم٠مطميد ومئي٤مت  ليمٞمػ يم٤مٟمي٧م حتٞمي٤م وشمٕميٞمش وشمٚمٌي .ذحي٦م اًمٗم٘مراء

يميام  ؟.وُمي٤م هيق ُمقىميػ األهمٜمٞمي٤مء ُميـ هيذه اًمنميحي٦م ؟،اعمجتٛمع األٟمدًمزي

ذم  سم٤مألٟميدًمسيمي٤من قمٚمٞمٝمي٤م اًمٗمَلطميقن واعمزارقميقن اًمتل  أووح٧م ًمٜم٤م احل٤مًم٦م

 ٤مقمرومي٧م سمي٤مًم٘مٓمٞمع أطمٞم٤مًٟمياًمتيل  -ومؽمات ُمت٤ٌميٜم٦م طمٞم٨م اويٓمرهتؿ اًمييائ٥م 

يمي٤مٟمقا اًمتيل  إمم زي٤مدة ووٕمٞمتٝمؿ ؾمقًء إمم طم٤مًم٦م اًمًيقأ -أظمرى وسم٤معمٕمقٟم٦م شم٤مرة

اًمتيل  يمذًمؽ أقمٓمتٜم٤م اًمٜمقازل صقرة واوح٦م قمـ سمٕمض اعمٝمـ اعمٝمٛمِمي٦م .قمٚمٞمٝم٤م

أصيح٤مب وأومٕم٤مل يمام وضمدٟم٤م وصم٤مئؼ شمتٕمٚمؼ سمقوٕمٞم٦م  .ُم٤مرؾمتٝم٤م اعمرأة األٟمدًمًٞم٦م

 .اعمٝمـ اعمٝمٛمِم٦م سم٤مًمًقق

 أوم٤مدشمٜم٤م يمت٥م اًمٜمقازل سمذيمر سمٕمض اًمٌٜم٤مئلم اًمذيـ ًمٕمٌقا دورا ُمٝماميمذًمؽ 

واحل٤مج   ،واسمـ اًمٚمٞمثل اًمّم٘مكم ،قمامرة األٟمدًمس ُمـ أُمث٤مل أمحد اسمـ سم٤مؾم٦مذم 

 .يٕمٞمش اعم٤مًم٘مل

وسمِم٠من ذحي٦م األيت٤مم وم٘مد أومّمح٧م يمت٥م اًمٜمقازل قمـ سمٕمض احلقادث 

ُم٘م٤مسمؾ االؾمتداٟم٦م يمرهـ سمٕمض ُم٤م يٛمٚمٙمقٟمف  لاًمٕمٝمد اعمراسمٓمذم  اخل٤مص٦م سم٤مأليت٤مم

طم٤مًم٦م ذم  رقم٤مي٦م طم٘مقىمٝمؿ ال ؾمٞمامذم  قمغم األيت٤مم ودور اًمقيص ،ًمٚمح٤مضم٦م واًمٗم٤مىم٦م

   .اٟمٗم٤مض اًم٘مقة اًمنمائٞم٦م واٟمتِم٤مر اًمٌٞمع سم٤مًمٖمٌـ

 ،وُم٤م ؿم٤مب سمٕمْمٝمؿ ُميـ قمٞميقب ،اًمٕمٌٞمديمام أوم٤مو٧م يمت٥م اًمٜمقازل قمـ 

ُمٕم٤مُمٚمي٦م  وُمي٤م وىميع قمٚميٞمٝمؿ ُميـ ،ويمٞمٗمٞم٦م زواضمٝمؿ ،واًمنموط اًمَلزُم٦م ًمٌٞمٕمٝمؿ

ممي٤م دومٕمٝميؿ إمم اهليروب واطميؽماف اًمٚمّمقصيٞم٦م وىمٓميع  ،ُمـ أؾمٞم٤مدهؿ ؾمٞم٦مىم٤م

سمؾ إن سمٕمْمٝمؿ آصمر اًمٚمح٤مق سميدار  ،اًمثقرات ـمٚم٤ٌم ًمٚمرزقذم  اًمٓمرق واالٟمخراط

 .احلرب ومٙم٤ميم٤م ًمٜمٗمًف ُمـ احلٌس واالوٓمٝم٤مد



 (ضًم٤ماعمٕمٞم٤مر ًمٚمقٟمنميز أٟمٛمقذ) اعمٝمٛمِمقن ذم األٟمدًمس ُمـ واىمع يمت٥م اًمٜمقازل   13

إذ  لازل قمغم ُم٤م يٛمٙمـ أن ٟمًٛمٞمف سم٤مًمتٝمٛمٞمش اعميذهٌيمذًمؽ أـمٚمٕمتٜم٤م يمت٥م اًمٜمق

شمٕمرض هل٤م ُميـ يتٛميذه٥م سمٛميذه٥م اسميـ طميزم ًمتل ا ًمٗمت٧م ٟمٔمرٟم٤م إمم طم٤مًم٦م اإلىمّم٤مء

 .قمٍم اعمراسمٓملمذم  لأو همػمه حل٤ًمب اعمذه٥م اعم٤مًمٙمسم٤مألٟمدًمس  ياًمٔم٤مهر

وهق أمحد  ،يمت٤مب اعمٕمٞم٤مر ًمٚمقٟمنميزويٜمّم٥م اهتامم هذه اًمدراؾم٦م قمغم 

وؾمٛمل  (،م1509هي-م1430ه/712-هي834اًمقٟمنميز) سمـ حيلا

وىمد قٌمرف ،سم٤مجلزائر سم٤مًمقٟمنميز ٟم٦ًٌم إمم ُمقـمٜمف األصكم سمج٤ٌمل اًمقٟمنميس

قمـ اًمقٟمنميز أٟمف يم٤من ؿمديد اًمِمٙمٞمٛم٦م ذم ديـ اهلل ال شم٠مظمذه ذم اهلل ًمقُم٦م الئؿ 

 أيب ٠م ذم قمٝمد اًمًٚمٓم٤منوىمد ٟمِم،ًمذًمؽ مل يٙمـ ًمف ُمع أُمراء وىمتف يمثػم اشمّم٤مل

اهلل حمٛمد سمـ أيب صم٤مسم٧م اعمتقيمؾ قمغم اهلل اًمزي٤مين اًمذي اؿمتٝمر سمتِمجٞمٕمف قمٌد

ًمٚمٕمٚمامء ورقم٤ميتٝمؿ ورهمؿ ذًمؽ وم٘مد طم٤مول إظمْم٤مع اًمقٟمنميز ومّم٤مدر أُمقاًمف 

واىمتحؿ قمٚمٞمف داره ومٝمدُمٝم٤م وٟمجك اًمقٟمنميز ُمٜمٝم٤م سمًَلم وهم٤مدر شمٚمٛم٤ًمن 

 .هي 652سم٤معمٖمرب األىمَم ؾمٜم٦م  وم٤مسُمٙمره٤م ُمتقضمٝم٤م إمم 

سمٗم٤مس ُمٜمٙم٤ٌم قمغم شمدريس اعمدوٟم٦م وخمتٍم اسمـ احل٤مضم٥م  أىم٤مم اًمقٟمنميز

يمام أٟمف اؿمتٝمر  ٤مويم٤من ُمتٛمٙمٜم٤م ُمـ اًمٗم٘مف اعم٤مًمٙمل ُمِمتٖمَل سمف شمٕمٚمٞمام وشم٠مًمٞمٗم٤م وومتٞمً 

ألظمذ اًمٜمحق  ؾمٞمٌقيفسم٤مًمٜمحق وومّم٤مطم٦م اًمٚم٤ًمن واًمٙمت٤مسم٦م طمٞم٨م ىمٞمؾ قمٜمف ًمق طمي 

ويذيمر احلٗمٜم٤موي أٟمف اؾمتٗم٤مد ُمـ ٟمقازل اًمؼمززم واعم٤مزوين ومٞمام يتٕمٚمؼ ،ُمـ ومٞمف

سمٗمت٤موى أومري٘مٞم٦م )شمقٟمس( وومت٤موى وم٘مٝم٤مء شمٚمٛم٤ًمن يمام يٌدو ذًمؽ عمـ ىم٤مرن يمت٤مسمف 

 .حمٛمد اًمٞمٗمرين اعمٙمٜم٤مد ىم٤ميض اجلامقم٦مويم٤من حيي جم٤مًمس ،هبذه اًمٙمت٥م اعمٕمٞم٤مر

 .طمٞم٨م مل يٛمٜمٕمف يمؼم ؾمٜمف ُمـ ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ واجلٚمقس ًمألظمذ قمـ اًمٕمٚمامء

طمتك أن ُمٕم٤مسه اسمـ هم٤مزي  ُمدح اًمقٟمنميزذم  وم٤مض اًمٕمٚمامءوىمد أ

ًمق أن رضمَل طمٚمػ سم٤مًمٓمَلق أن " :ىم٤مل قمٜمف وىمد ُمرَّ سمف يقُم٤م سمج٤مُمع اًم٘مرويلم

ذم  اأسم٤م اًمٕم٤ٌمس اًمقٟمنميز أطم٤مط سمٛمذه٥م ُم٤مًمؽ  أصقًمف، وومروقمف، ًمٙم٤من سم٤مر  

يٛمٞمٜمف، وال شمٓمٚمؼ قمٚمٞمف زوضمتف8 ًمتٌحره، ويمثرة اـمَلقمف، وطمٗمٔمف، وإشم٘م٤مٟمف، 

   ".ويمؾ ُمـ يٓم٤مًمع شمقاًمٞمٗمف ي٘ميض سمذًمؽ

https://ar.wikipedia.org/wiki/834_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1430
https://ar.wikipedia.org/wiki/914_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/914_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/914_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D9%88%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%B1%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%B1%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%8A
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أهؾ أومري٘مٞم٦م واألٟمدًمس واًميٛمٖمرب، يمت٤مسمف اعمٕمٞم٤مر اًميُٛمْٕمرب قمـ ومت٤موى وأُم٤م 

مجع طمٞم٨م اًمتل يم٤مدت حتٞمط سمٛمذه٥م اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ، اًمٜمقازل يمت٥مومٝمق ُمـ أقمٔمؿ 

ذات أمهٞم٦م سم٤مًمٖم٦م ذم ُمٕمروم٦م احلٞم٤مة االضمتامقمٞم٦م  ٤مومٞمف ومت٤موى وٟمقازل وٟمّمقًص 

 مم٤م دقمكواًمًٞم٤مؾمٞم٦م واًمٕمٚمٛمٞم٦م واالىمتّم٤مدي٦م ذم اعمٖمرب واألٟمدًمس ذم قمّمقر خمتٚمٗم٦م، 

،وىمد اؾمتٕم٤من "مجع وم٠موقمك وطمّمؾ ومققمكإمم أن ي٘مقل قمٜمف " لاًمتٜمٌٙمص٤مطم٥م 

اطمتقت اًمتل  قمٌداهلل اًمٖمرديسأيب  شم٠مًمٞمػ يمت٤مسمف هذا سمٛمٙمتٞم٦م شمٚمٛمٞمذهذم  اًمقٟمنميز

  اًمٙمثػم ُمـ اًمٙمت٥م ال ؾمٞمام ومت٤موى أهؾ وم٤مس واألٟمدًمس.قمغم

قمغم أي٦م طم٤مل وم٢من هذه اًمقرىم٦م اًمٌحثٞم٦م هتدف إمم شمًٚمٞمط اًمْمقء قمغم ُمي٤م 

طمقشمف يمت٥م اًمٜميقازل ُميـ ُمٕمٚمقُمي٤مت ُمٝمٛمي٦م ووي٤مومٞم٦م قميـ اعمٝمٛمِميلم سمِميتك 

. ومْميَل قميـ إسميراز دور اًمٕمٚميقم يمت٤مب اعمٕمٞم٤مر ًمٚمقٟمنميز اوحتديدً ،أصٜم٤مومٝمؿ

شم٘ميقم اًميذي  وُمـ مجٚمتٝم٤م اًمٗم٘مف. األؾمي٤مس ،شمدويـ اًمت٤مريخذم  اًمٌٞمٜمٞم٦م اعمختٚمٗم٦م

ُمـ أهيؿ ُمّمي٤مدر وُمـ صمؿ يٛمٙمٜمٜم٤م اًم٘مقل سم٠من اًمٜمقازل  ،قمٚمٞمف اًمٗمتقى أو اًمٜم٤مزًم٦م

 .شم٤مريخ اعمٝمٛمِملم

 اعمٌح٨م األول

 وظمٓم٦م اًمّمَلة ٤ماضمتامقمٞمً اًمٗمئ٤مت اعمٝمٛمِم٦م 

ذم  ُمـ أهؿ اخلٓمط اخل٤مص٦م سم٤مًمقالي٤مت اًمديٜمٞم٦م (1)ظمٓم٦م اًمّمَلةشمٕمتؼم 

وىمد طمٔمٞم٧م سم٤مهتامم اًمدوًم٦م ،األٟمدًمس ظم٤مص٦مذم و ،اإلؾمَلُمٞم٦م قم٤مُم٦ماًمدوًم٦م 

ُم٤م يم٤من  ٤مص٤مطمٌٝم٤م،وأطمٞم٤مٟمً  قمٍم اإلُم٤مرة هق ُمـ يقزمذم  طمٞم٨م يم٤من األُمػم

اهلل سمـ قمٌد اهلل قمٛمرو سمـقمٌد أيب يتقاله٤م ُمع ظمٓم٦م اًم٘مْم٤مء أطمد اًمٗم٘مٝم٤مء ُمثؾ
                                                           

قمرف ُمتقًمٞمٝم٤م سمّم٤مطم٥م اًمّمَلة ،ويم٤من يٜمقب قمـ األُمػم أو اخلٚمٞمٗم٦م ذم إُم٤مُم٦م اًمٜم٤مس  (1)

ًمٚمّمَلة،وىمد قمد اسمـ ظمٚمدون ظمٓم٦م اًمّمَلة قمكم رأس اخلٓمط اًمديٜمٞم٦م ذم األٟمدًمس،ووصٗمٝم٤م 

سم٠مهن٤م أرومع اخلٓمط يمٚمٝم٤م وأرومع ُمـ اعمٚمؽ سمخّمقصف اعمٜمدرج ُمٕمٝم٤م حت٧م اخلَلوم٦م.أٟمٔمر اسمـ 

اطمد واذم،اهلٞمئ٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٙمت٤مب)ُمٙمت٦ٌم ظمٚمدون اعم٘مدُم٦م،حت٘مٞمؼ قمكم قمٌداًمق

 .0/421م،0224األهة(،اًم٘م٤مهرة،



 (ضًم٤ماعمٕمٞم٤مر ًمٚمقٟمنميز أٟمٛمقذ) اعمٝمٛمِمقن ذم األٟمدًمس ُمـ واىمع يمت٥م اًمٜمقازل   15

واله اًمذي  اًمرمحـ اًمداظمؾ،قمٌد ًمٞم٨م، اًم٘مرـمٌل ُمقمم إطمدى سمٜم٤مت األُمػم

هي، إال أٟمف هقم٤من ُم٤م سومف 250األُمػم حمٛمد ظمٓمتل اًم٘مْم٤مء واًمّمَلة ؾمٜم٦م 

،وال ؿمؽ (2)ألٟمف يم٤من ُمـ اعمقازم قمـ ظمٓم٦م اًمّمَلة سم٥ًٌم ُمٕم٤مرو٦م اًمٕمرب ًمف

أن هذه اخلٓم٦م فمٚم٧م حتٔمك سم٤مهتامم اًمدوًم٦م ـمٞمٚم٦م قمٍم اخلَلوم٦م وطمتك سمٕمد 

قمدة ؾم٘مقط اخلَلوم٦م،وًمٞمس أدل قمغم ذًمؽ ُمـ أن ُمتقًمٞمٝم٤م يم٤من جيٛمع سملم 

اًمقًمٞمد أيب  ظم٤مل لُمٜم٤مص٥م رومٞمٕم٦م ُمثؾ قمٌداًمقاطمد سمـ حمٛمد سمـ ُمقه٥م اًمتجٞمٌ

ذم  .يمام أٟمف(3)شمقمم ٟمٔمر اعمٔم٤ممل سمِم٤مـم٦ٌم واًمّمَلة واحلٙمؿ سمٌٚمٜمًٞم٦ماًمذي  لاًم٤ٌمضم

قمٍم اخلَلوم٦م يم٤مٟم٧م اًمدوًم٦م طمريّم٦م قمغم شمقًمٞم٦م ظمٓم٦م اًمّمَلة ألسمٜم٤مء األه 

عم٤ًمضمد اًمٙمٌػمة يمٛمًجد ُمر ااألٟمدًمس ال ؾمٞمام ُمـ يتقمم أذم  رةاًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمِمٝمق

ىم٤ميض  ؾمٕمٞمد سمـقمٝمد احلٙمؿ اعمًتٜمٍم ذم  شمقمم اًمّمَلة ومٞمفاًمذي  ىمرـم٦ٌم اجل٤مُمع

،وفمؾ األُمر يمذًمؽ ظمَلل قمٍم اعمراسمٓملم (4)اًم٘مْم٤مة ُمٜمذر سمـ ؾمٕمٞمد اًمٌٚمقـمل

 اًمٕمزيز سمـ زيمري٤م سمـقمٌد اًمرمحـ سمـقمٌد واعمقطمديـ إذ ٟمًٛمع قمـ قمكم سمـ

شمقمم ىمْم٤مء اًمذي  اًمٌٞم٤مد لاًمٙمت٤مُماهلل سمـ إسمراهٞمؿ اسمـ طمًقن احلٛمػمي قمٌد

 (5).سمٚمده ووزم اًمّمَلة واخلٓم٦ٌم سمج٤مُمٕمف

                                                           

يم٤من قمٛمرو سمـ قمٌد اهلل ُمٕمرووًم٤م سم٤مًمٗمْمؾ واًمٕم٘مؾ واألدب وىمقًرا طمًـ اًمًٛم٧م ُم١مصمًرا ًمٚمٕمدل  (2)

ص٤مطم٥م هٞم٦ٌم ؿمديدة وُمروءة فم٤مهرة، ًم٘م٥م سم٤مًم٘مٌٕمف ألٟمف يم٤من ىمّمػًما دطمداطًم٤م إذا ىمٕمد يٙم٤مد 

هي وىمد 263هي وقمزل قمٜمف ؾمٜم٦م 042ة يم٤مٟم٧م ؾمٜم٦م خيػ، وزم اًم٘مْم٤مء ُمرشملم، األظمػم

هي اٟمٔمر اخلِمٜمل  ىمْم٤مة ىمرـم٦ٌم، 051أصٞم٥م قمٛمرو ذم قم٘مٚمف آظمر قمٛمره وشمقذم ؾمٜم٦م 

8 اسمـ اًمٗمريض  شم٤مريخ قمٚمامء األٟمدًمس ، حت٘مٞمؼ إسمراهيٞمؿ اإلسمٞم٤مري ، 61-60، 51-45ص

سمػموت  -دار اًمٙمت٤مب اعمٍمي واًمٚمٌٜم٤مين واًمٙمت٥م اإلؾمَلُمٞم٦م ، اًم٘م٤مهيرة 

 .716م ، شمرمج٦م رىمؿ 1761هيي/1221

 اًم٘م٤مهيرة، اًمّمٚم٦م، حت٘مٞمؼ إسمراهيٞمؿ اإلسمٞم٤مري،دار اًمٙمت٤مب اعمٍمي واًمٚمٌٜم٤مين، اسمـ سمِمٙمقال  (3)

 .0/126،127م،1767هيي /1212، 11سمػموت،ط

اسمـ طمزم ـمقق احلامُم٦م سملم األًمٗم٦م واألالف،حت٘مٞمؼ اًمٓم٤مهر أمحد ُمٙمل،اهلٞمئ٦م اًمٕم٤مُم٦م ًم٘مّمقر  (4)

 51،50م، ص0215اًمث٘م٤موم٦م،اًم٘م٤مهرة،

 .020،021،اًمًٗمر اخل٤مُمس،صواًمتٙمٛمٚم٦م ًمٙمت٤مب اًمّمٚم٦ماسمـ قمٌداعمٚمؽ اعمرايمٌم اًمذيؾ  (5)



 قمٌد اًم٤ٌمىمل اًمًٞمد قمٌداهل٤مدي طمًلم اًم٘مٓم٤من            16

ويم٤من أُمر هذه اخلٓم٦م سمِم٠من اعم٤ًمضمد اًمٕمٔمٞمٛم٦م راضمع إمم اخلٚمٞمٗم٦م أو ُمـ 

 طمٞم٨م يٜمّم٥م هل٤م اإلُم٤ممىم٤ميض  يٗمقوف أو ُمـ يٗمقوف ُمـ ؾمٚمٓم٤من أو وزير أو

ذم  اًمّمٚمقات اخلٛمس واجلٛمٕم٦م واًمٕمٞمديـ واخلًقوملم واالؾمتً٘م٤مء.وأُم٤مذم 

اعم٤ًمضمد اًمّمٖمػمة أو اعمختّم٦م سم٘مقم أو حمٚم٦م وم٠مُمره٤م راضمع إمم اجلػمان وال 

 .(6)حتت٤مج إمم ٟمٔمر ظمٚمٞمٗم٦م وال ؾمٚمٓم٤من

قمٝمد ذم  وًمٕمؾ أول ُمرة ٟمًٛمع ومٞمٝم٤م سمٛمّمٓمٚمح ص٤مطم٥م اًمّمَلة يم٤من

قمٝمد إمم اًمٗم٘مٞمف واعمحدث صٕمّمٕم٦م سمـ ؾمَلم اًمذي  قمٌداًمرمحـ اًمداظمؾ

ص٤مطم٥م اًمّمَلة سم٤معمًجد وص٤مطم٥م اًمٗمتٞم٤م سم٠من يٖمرس صحـ  لاًمدُمِم٘م

ي١ميمد أن ص٤مطم٥م اًمّمَلة أو ُمًئقل اًمذي  .األُمر(7)اعمًجد اجل٤مُمع سم٤مألؿمج٤مر

قمـ اًمّمَلة ومح٥ًم سمؾ يم٤من جيٛمع سملم ظمٓم٦م  ظمٓم٦م اًمّمَلة مل يٙمـ ُمًئقاًل 

اًمّمَلة وظمٓم٦م اًمٗمتٞم٤م يمام ؾمٌؼ،وسمٕمد ذًمؽ شمٓمقر األُمر وأصٌح ص٤مطم٥م 

ؼ وأن ذيمرٟم٤م،وىمد ة واًم٘مْم٤مء وٟمٔمر اعمٔم٤ممل يمام ؾمٌاًمّمَلة جيٛمع سملم ظمٓم٦م اًمّمَل

أؿمخ٤مص شمقارصمقه٤م طمتك قمرومقا سمٚم٘م٥م اسمـ ص٤مطم٥م اًمّمَلة شمقمم هذه اخلٓم٦م 

 (12)م(1176ه/372)ت يم٠مهة قمٌداعمٚمؽ سمـ ص٤مطم٥م اًمّمَلة

اسمـ ، وُمٜمٝمؿ وظمّمقه٤م سم٤مًمتّمٜمٞمػهبذه اخلٓم٦م وم٘مٝم٤مء األٟمدًمس وىمد اهتؿ 

 ضمزءذم  ،ُمراىم٦ٌم أطمقال اإلُم٤مم"سمي " صٜمػ رؾم٤مًم٦م وؾمٛمٝم٤ماًمذي  يطمزم اًمٔم٤مهر

هل٤م  ل، وال ؿمؽ أن إيراد اًمذهٌ(11)لأو يمراس قمغم طمد ىمقل احل٤مومظ اًمذهٌ

                                                           

 .0/421اسمـ ظمٚمدون اعم٘مدُم٦م، (6)

8واٟمٔمر  احلٛمػمي صٗم٦م ضمزيرة 412اسمـ اًمٗمريض شم٤مريخ قمٚمامء األٟمدًمس، شمرمج٦م  (7)

 .132األٟمدًمس،حت٘مٞمؼ ًمٞمٗمل سمروومٜم٤ًمل،دار اجلٞمؾ،سمػموت،ص

قمٌداهل٤مدي اًمت٤مزي ُم٘مدُم٦م يمت٤مب اعمـ سم٤مإلُم٤مُم٦م السمـ ص٤مطم٥م اًمّمَلة،حت٘مٞمؼ قمٌداهل٤مدي  (12)

 .6،7م،ص1،1765اًمت٤مزي،دار اًمٖمرب اإلؾمَلُمل، سمػموت، ط 

حت٘مٞمؼ ؿمٕمٞم٥م األرٟم٤مىمقط وحمٛمد ٟمٕمٞمؿ اًمٕمرىمًقد ، ُم١مؾم٦ًم أٟمٔمر ؾمػم أقمَلم اًمٜمٌَلء ،  (11)

 .16/173، م 1776هيي/1217اًمرؾم٤مًم٦م، 



 (ضًم٤ماعمٕمٞم٤مر ًمٚمقٟمنميز أٟمٛمقذ) اعمٝمٛمِمقن ذم األٟمدًمس ُمـ واىمع يمت٥م اًمٜمقازل   17

وُمـ  ،جيٕمؾ اإلُم٤مم هٜم٤م هق إُم٤مم اًمّمَلة ،ختص اًمّمَلةاًمتل  وٛمـ اًمرؾم٤مئؾ

قم٤مجلٝم٤م اًمتل  صمؿ يّمٌح ُمقوقع اًمرؾم٤مًم٦م اإلُم٤مُم٦م اًمّمٖمرى أو ظمٓم٦م اًمّمَلة

طمٞم٨م ٟمص قمغم اًمنموط اًمقاضم٦ٌم  8(10)يمت٤مسمف اإلُم٤مُم٦م واًمًٞم٤مؾم٦م ذم  اسمـ طمزم

 ،يٜمٌٖمل ًمإلُم٤مم أن يقزم اًمّمَلة رضمَل ىم٤مرئ٤م ًمٚم٘مرآن"   ظمٓم٦م اًمّمَلة وم٘م٤مل عمتقزم

طم٤مومٔم٤م ًمف، قم٤معم٤م سم٠مطمٙم٤مم اًمّمَلة واًمٓمٝم٤مرة، وم٤موَل ذم ديٜمف، ظمٓمٞم٤ٌم، ومّمٞمح٤م، 

ذوط  ، وىمد أمجؾ اسمـ قمٌداحلٙمؿ اعم٤مًمٙمل(11)ُمٕمرسم٤م، وم٘مٞمٝم٤م ذم مجٞمع ذًمؽ " 

ُمٙمتقسم٦م وال ذم  اإلُم٤مُم٦م سم٘مقًمف "وي١مم اًمٜم٤مس أوم٘مٝمٝمؿ وأومْمٚمٝمؿ،وال شم١مم اعمرأة

 م(1127ه/322)تلقمٞم٤مض اًمٞمحّمٌ طملم ومّمٚمٝم٤م اًم٘م٤ميضذم  (12)ٟم٤موم٦م"

طمٞم٨م ىم٤مل "وصٗم٤مت اإلُم٤مم اًمقاضم٦ٌم قمنم يمقٟمف سم٤مًمٖم٤م، ذيمرا،  اؿمديدً  شمٗمّمٞمًَل 

قم٤مىمَل، ُمًٚمام، ص٤محل٤م، ىم٤مرئ٤م، وم٘مٞمٝم٤م سمام يٚمزُمف ذم صَلشمف، ىم٤مدرا قمغم أداء 

،ومل (13)"اًمّمَلة قمغم وضمٝمٝم٤م، ومّمٞمح اًمٚم٤ًمن، وشمزيد ذم اجلٛمٕم٦م  طمرا ُم٘مٞمام

قمٞم٤مض سم٤مًمّمٗم٤مت اًمقاضم٦ٌم ًمإلُم٤مم سمؾ مجع ُمٕمٝم٤م صٗم٤مت  يٙمتػ اًم٘م٤ميض

يمقٟمف أومْمؾ اًم٘مقم ذم ديٜمف، وأوم٘مٝمٝمؿ وأىمرأهؿ، ذا  وم٘م٤مل " ٤مأيًْم ُمًتح٦ٌم قمنم 

طم٥ًم ومٞمٝمؿ، وظمٚمؼ طمًـ، طمرا، شم٤مم األقمْم٤مء، طمًـ اًمّمقت، ٟمٔمٞمػ 

يمقٟمف  .يمام أٟمف طمذر ُمـ قمنم صٗم٤مت ُمٙمروه٦م ًمإلُم٤مم سم٘مقًمف "(14)اًمثٞم٤مب"

                                                           

ؾ أٟمٔمر   قمٌداًم٤ٌمىمل اًمًٞمد   يمت٤مب اإلُم٤مُم٦م واًمًٞم٤مؾم٦م السمـ طمزم قمـ ذًمؽ سم٤مًمتٗمّمٞم (10)

 اًمٔم٤مهري وأصمره ذم احلْم٤مرة اإلؾمَلُمٞم٦م ، دار اآلوم٤مق اًمٕمرسمٞم٦م ، اًم٘م٤مهرة .

،  أٟمٔمر   اًمٜمص يم٤مُمَل قمٜمد اسمـ روقان ، اًمِمٝم٥م اًمَلُمٕم٦م ذم اًمًٞم٤مؾم٦م اًمٜم٤مومٕم٦م (11)

 .  101،100ص

اسمـ قمٌداحلٙمؿ اعمختٍم اًمّمٖمػم ذم اًمٗم٘مف ُمع زي٤مدات قمٌٞمداهلل سمـ حمٛمد اًمؼمىمل، حت٘مٞمؼ قمكم  (12)

سمـ أمحد اًمٙمٜمدي ،وأيب قمٌداًمرمحـ وائؾ سمـ صدىمل،ُم١مؾم٦ًم سمٞمٜمقٟم٦م ًمٚمٜمنم 

 .45ُمص0210ه/1211،  1واًمتقزيع،اإلُم٤مرات،ط

ٞمٚم٦م أٟمٔمر اإلقمَلم سمحدود وىمقاقمد اإلؾمَلم،حت٘مٞمؼ حمٛمد صديؼ اعمٜمِم٤موي،دار اًمٗمْم (13)

 .52،اًم٘م٤مهرة،ص

 .52،51أٟمٔمر اإلقمَلم سمحدود وىمقاقمد اإلؾمَلم،ص (14)



 قمٌد اًم٤ٌمىمل اًمًٞمد قمٌداهل٤مدي طمًلم اًم٘مٓم٤من            02

أقمجٛمل اًمٚمٗمظ، أو أًمٙمـ، أو أًمثغ، أو وًمد زٟمك، أو قمٌدا، أو أىمٚمػ، أو 

أو أىمٓمع اًمٞمد أو اًمرضمؾ، أو ُمٌتدقم٤م، أو ي٠مظمذ قمغم اًمّمَلة ظمّمٞم٤م، أو أقمراسمٞم٤م، 

 . يمام أًمزم اًم٘م٤ميض(15)أضمرا، أو ىمد يمرهتف مج٤مقمتف أو ُمـ يٚمتٗم٧م إًمٞمف ومٞمٝمؿ"

ُمراقم٤مة اًمقىم٧م، واًمّمَلة أوًمف  ظمٓمتف وم٘م٤مل "ذم  قمٞم٤مض اإلُم٤مم سمٕمنم وفم٤مئػ

ألول اضمتامع مج٤مقم٦م ًمف، وال يٜمتٔمر يمامهلؿ، إال ُم٤م اؾمتح٥م ًمف ُمـ شم٠مظمػم اًمٔمٝمر 

طمتك يٗمئ اًمٗملء ذراقم٤م، وذم اًمّمٞمػ طمتك يؼمد، وأن جيٕمؾ ُمـ يراقمل 

اًمّمٗمقف وراءه، ويًقهي٤م، ومَل يٙمؼم طمتك شمًتقي، وأن جيزم حتريٛمف وشمًٚمٞمٛمف 

وراءه، وأن يرومع صقشمف سم٤مًمتٙمٌػم يمٚمف، وسمي  وال يٛمٓمٓمٝمام ًمئَل ي٤ًمسم٘مف هبام ُمـ

"ؾمٛمع اهلل عمـ محده" ًمٞم٘متدي سمف ُمـ وراءه، وأن خيٚمص ٟمٞمتف ًمٚمٛم٠مُمقُملم ذم 

طمٗمظ صَلهتؿ، وُمراقم٤مة طمدوده٤م اًم٤ٌمـمٜم٦م واًمٔم٤مهرة، واالضمتٝم٤مد ذم اًمدقم٤مء 

هلؿ، ومٞمٙمقن دقم٤مؤه سمٚمٗمظ اجلٛمع ال سم٤مإلومراد، وأن ي٘متّمد ذم صَلشمف، ومَل 

ـ ُمقوٕمف إذا صغم، وال يٛمٙم٨م ذم ُمّمَله إن يم٤من ذم يٓمقهل٤م، وأن يتٜمحك قم

،وهٜم٤مك (16)" .ُمًجد، وأن يٚمتزم اًمرداء، وأن جيٕمؾ ُمـ يٚمٞمف ُمٜمٝمؿ أومْمٚمٝمؿ

ذم  يشمٗمّمٞمَلت أظمرى قمٜمد وم٘مٝم٤مء اعم٤مًمٙمٞم٦م يمام هق احل٤مل قمٜمد اسمـ ضمز

 .ًمٙمـ اعم٘م٤مم ال يتًع ًمٓمرطمٝم٤م وُمٜم٤مىمِمتٝم٤م.(17)ىمقاٟمٞمٜمف

وم٘مد  ،ظمٓم٦م اًمّمَلة اًمتل ووٕمٝم٤م وم٘مٝم٤مء اإلؾمَلم عمتقزم ورهمؿ اًمنموط

إن ضم٤مز  - ٤مطمٞم٨م شمًٚمٚم٧م سمٕمض اًمٗمئ٤مت اعمٝمٛمِم٦م اضمتامقمٞمً  8هل٤م اوضمدٟم٤م دم٤موزً 

ذم  " اًمٗمْمؾ  وسمٕمْمٝمؿ خيرج قمـ ذط ،وُم٤مرؾم٧م هذه اخلٓم٦م –اًمتٕمٌػم 

اًمذي  وهق األُمر ،ومٞمام ٟمرىوص٤مطم٥م اًمٙمٝم٤مٟم٦م واًمتٜمجٞمؿ  ،اًمديـ" يم٤معم٠مسمقن

واًمرومض سم٤مًمٙمٚمٞم٦م دم٤مه اًمٌٕمض  ،دم٤مه سمٕمض األئٛم٦مسملم اًمٗم٘مٝم٤مء  ٤مأوىمع ظمَلومً 

 طم٤مل ـمرطمٝم٤م هلذه األصٜم٤مف وُمٜمٝم٤م يمام صقرشمف اًمٜمقازل اآلظمر 

                                                           

 .51أٟمٔمر اإلقمَلم سمحدود وىمقاقمد اإلؾمَلم،ص (15)

 .51،50أٟمٔمر اإلقمَلم سمحدود وىمقاقمد اإلؾمَلم،ص (16)

 .41اسمـ ضمزي اًم٘مقاٟملم اًمٗم٘مٝمٞم٦م،دار اًمٗمٙمر،د.ت،ص (17)



 (ضًم٤ماعمٕمٞم٤مر ًمٚمقٟمنميز أٟمٛمقذ) اعمٝمٛمِمقن ذم األٟمدًمس ُمـ واىمع يمت٥م اًمٜمقازل   01

ـْ وىمٞميؾ  ،وهق اًمِمخص اعمتٝمؿ سمٕمٞم٥م أو وصيٛم٦م8 (02) إُم٤مُم٦م اعم٠مسمقن   أواًل  َُمي

،وقمغم ٤موىمٞمؾ هق اعمتٝمؿ سمًقء وقمٞمٌٚمٖميق واصيٓمَلطمً ،شُمْٗمٕمؾ ومٞمف اًمٗم٤مطمِم٦مُ 

وىمٞمؾ اعمتٝمؿ سمٛمٓمٚمؼ اًمًيقء أو دسمره،ذم  اعمتٝمؿ سم٤مإلشمٞم٤مناصٓمَلح اًمٗم٘مٝم٤مء 

 ،يمتي٥م اًمٜميقازل سمي٠مرذل اًمٗم٤مؾمي٘ملمذم  ووصيػ اًمٗم٤مطمِم٦م اعمخّمقص٦م،

ورهمؿ ذًمؽ وىمع اخلَلف سملم أهؾ اًمٗم٘مف سمِمي٠مٟمف ومٌٕمْميٝمؿ يميره إُم٤مُمتيف 

 ليم٤مًمٚمخٛم، وسمٕمْمٝمؿ أضم٤مزه٤م (01)يم٤مسمـ طمٌٞم٥م واسمـ سمِمػم واسمـ ُمرزوق

 ٤مال ؾمييٞمام إذا يميي٤من إُم٤مًُميي ،، ويمييذا احليي٤مل سمِميي٠من وًمييد اًمزٟميي٤م(00)وهمييػمه

  .(02)ُمـ أىمقال اًمٗم٘مٝم٤مء يمراه٦م إُم٤مُم٦م اعم٠مسمقن،واًمراضمح (01)٤مراشمًٌ 

اًم٘ميرن ذم  األٟميدًمسذم  ورهمؿ هذا اخلَلف طميقل واىمٕمي٦م ىميد وىمٕمي٧م

وأومتك ومٞمٝم٤م اسمـ قمروم٦م،واسمـ ُمرزوق ُميـ أئٛمي٦م اعم٤مًمٙمٞمي٦م ،ياًمث٤مُمـ اهلجر

 يأذم و،أم اًمٜم٤مس؟!اًمذي  ُمـ اًمِمخص اعم٠مسمقن ياعمٖم٤مرسم٦م.وم٢مٟمٜم٤م ال ٟمدر

ُمديٜميي٦م أو ىمرييي٦م ُمييـ ُمييدن وىمييرى  يأذم  ُمًييجد؟!،سمؾ مل ٟمٕمييرف

 األٟمدًمس؟!.إذ إن اًمٜم٤مزًم٦م مل شمٙمِمػ ًمٜم٤م قمـ ذًمؽ. 

يمؾ ه١مالء  ،إُم٤مُم٦م ُمـ ييب اخلط وص٤مطم٥م اًمٙمٝم٤مٟم٦م واًمتٜمجٞمؿ واًم٘مرقم٦م   ٤مصم٤مٟمٞمً 

 (م1222ه/626سميـ هاج)ت اًم٘م٤مؾمؿأيب  ال شمّمح إُم٤مُمتٝمؿ قمغم ىمقل

 .(03)رومٕم٧م إًمٞمف اًمٜم٤مزًم٦ماًمذي 
                                                           

ُم٤م يٕمرف سم٤مًمنىم٦م واًمدقم٤مرة ومٝمق هق اعمتٝمؿ وىمد ورد قمـ ؾمحٜمقن ىمقًمف  ًمق رومع إزم اًم٘م٤ميض  (02)

اعمٖمرب واجل٤مُمع اعمٕمٞم٤مر  ُم٠مسمقن سمذًمؽ .وىم٤مل اسمـ األٟم٤ٌمري رضمؾ ُم٠مسمقن أي ُمٕمٞم٥م.أٟمٔمر 

اعمٖمرب قمـ ومت٤موي قمٚمامء أومري٘مٞم٦م واعمٖمرب ، حت٘مٞمؼ مج٤مقم٦م ُمـ اًمٗم٘مٝمي٤مء سم٢مذاف حمٛمد 

 .1/106،107طمجل، دار اًمٖمرب اإلؾمَلُمل، سمػموت،

 وُم٤م سمٕمده٤م. 1/104اجل٤مُمع اعمٖمرب،اعمٖمرب واًمقٟمنميز   اعمٕمٞم٤مر  (01)

 .1/112اعمٖمرب واجل٤مُمع اعمٖمرب،اًمقٟمنميز   اعمٕمٞم٤مر  (00)

 .105،  1/104، اعمٖمرب واجل٤مُمع اعمٖمرب اًمقٟمنميز   اعمٕمٞم٤مر  (01)

 .1/106اعمٖمرب واجل٤مُمع اعمٖمرب،اًمقٟمنميز   اعمٕمٞم٤مر  (02)

 .1/111ٟمٗمًف ،  (03)



 قمٌد اًم٤ٌمىمل اًمًٞمد قمٌداهل٤مدي طمًلم اًم٘مٓم٤من            00

أضمي٤مز  ،حيي ضمٚم٤ًمت اًمًامع ُمع اًمّميقومٞم٦ماًمذي  إُم٤مُم٦م اًمٗم٘مػم اًمّمقرم   ٤مصم٤مًمثً 

واقمتؼم سمدقمي٦م االضميتامع قمٜميد  ،(م1162هي/560)ت إُم٤مُمتف اسمـ ًم٥م 

 .(04)وأُمره٤م ىمري٥م  ،ال شمٕم٤مرض اعمنموعاًمتل  اًمًامع ُمـ اًمٌدع

قمـ إُم٤مم أقمٛمك ي١مم  لنىمًٓمسم٤م قمٌداهلل اًمطمٞم٨م ؾمئؾ أ 8ُم٤مُم٦م األقمٛمكإ   ٤مراسمٕمً 

اًمٜم٤مس وم٠مضم٤مب سمجقاز ذًمؽ إال إذا يم٤من يٜمحرف قميـ اًم٘مٌٚمي٦م أو شمّميٞمٌف 

 .(05)وىمتٝم٤م يًتٌدل سمٖمػمه ويًتٌٕمد ُمـ اإلُم٤مُم٦م  ،ياجلٜم٤مسم٦م وهق ال يدر

 ًً قمٝميد اعميراسمٓملم ذم  األُمير سم٤مألٟميدًمسهذا وىمع  8(06) إُم٤مُم٦م اعمجذوم   ٤مظم٤مُم

رضورة  ورومع األُمر السمـ رؿميد اجليد ظم٤مصي٦م أن سمٕميض اًمٜمي٤مس رأوا

واًمٌٕمض اآلظمر رأى قمروف قمغم األـم٤ٌمء ًمٚمت٠ميمد  ،اؾمتٌٕم٤مده قمـ اإلُم٤مُم٦م

 .ال ؾمٞمام أٟمف ص٤مطم٥م دييـ وقمٚميؿ ودرايي٦م سمي٤مًم٘مراءة .ُمـ طم٘مٞم٘م٦م ُمروف

أن وييرشمٌط سميذًمؽ  8(07)وم٠مضم٤مب اسمـ رؿمد سمجقاز إُم٤مُمتف وطمًؿ األُمر 

وًميٞمس ألهيؾ اًم٘مريي٦م إال ُميقرد ُمي٤مء  ،مج٤مقم٦م ُمـ ىمري٦م أصٞمٌقا سم٤مجلذام

ومي٠مراد أهيؾ اًم٘مريي٦م أن يٛمٜمٕميقا اعمّمي٤مسملم  ،هؿ واطميدوُمًيجد ،واطمد

إال أن أهؾ اًمٗمتٞم٤م ُمٜمٕمقا  ،اعمًجدذم  واًمّمَلة ،سم٤مجلذام ُمـ اؾمتٕمامل اعم٤مء

                                                           

 .1/111،112ٟمٗمًف ،  (04)

 .1/136،137ٟمٗمًف ،  (05)

اعمّم٤مب سمٛمرض اجلذام ، وهق ُمرض ي٥ًٌم شم٤ًمىمط اًمٚمحؿ واألقمْم٤مء ، وىم٤مل اسمـ ُمٜمٔمقر    (06)

" األضمذم   اعم٘مٓمقع اًمٞمد ، وىمٞمؾ   هق اًمذي ذه٧ٌم أٟم٤مُمٚمف" . أٟمٔمر   ًم٤ًمن اًمٕمرب ، 

ُم٤مدة ضمذم . ويٖمٚم٥م قمكم اًمٔمـ أن اهلٜمد هل اعمقـمـ األصكم ًمٚمجذام ، وُمٜمٝم٤م  1/124

ق.م ، وحتدث اًمٕمدوي   104ـمريؼ ضمٞمش االؾمٙمٜمدر األيمؼم ذم اًمٕم٤مم  اٟمتنم ذم أوروسم٤م قمـ

سمف قمـ ـمري٘م٦م ُمَلُم٦ًم ضمٚمد اعمريض ُمرات قمديدة وُمتٙمررة وًمزُمـ ـمقيؾ ، وُمـ هٜم٤م ٟمٗمٝمؿ 

عم٤مذا دمٜم٥م رؾمقل اهلل صكم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمّم٤مومح٦م ُمريض اجلذام ُمـ وومد صم٘مٞمػ وأرؾمؾ 

ُمًٚمؿ ، يمت٤مب اًمًَلم ، سم٤مب اضمتٜم٤مب  إًمٞمف اًمٜمٌل )إٟم٤م ىمد سم٤ميٕمٜم٤مك وم٤مرضمع(. أٟمٔمر  صحٞمح

 .0011اعمجذوم وٟمحقه ، طمدي٨م رىمؿ 

 .1/002،003اًمقٟمنميز   اعمٕمٞم٤مر ،  (07)



 (ضًم٤ماعمٕمٞم٤مر ًمٚمقٟمنميز أٟمٛمقذ) اعمٝمٛمِمقن ذم األٟمدًمس ُمـ واىمع يمت٥م اًمٜمقازل   01

وـم٤مًمٌقا اعمّم٤مسملم  ،اعمًجدذم  أهؾ اًم٘مري٦م ُمـ ُمٜمع اعمّم٤مسملم ُمـ اًمّمَلة 

 .(12)أال يًتٕمٛمٚمقا اعم٤مء طمتك ال يّمٞمٌقا أهؾ اًم٘مري٦م سمٛمروٝمؿ

 ث٤ميناعمٌح٨م اًم

 اعمٕمٞم٤مر٤م ذم اعمٝمٛمِم٦م ُمذهٌٞمً اًمٗمئ٤مت 

ؾمٞمٓمر اعم٤مًمٙمٞم٦م قمغم احلٞم٤مة األٟمدًمًٞم٦م ؾميٞمٓمرة يم٤مُمٚمي٦م ُمٜميذ قمٝميد األُميػم 

سم٠ميدهيؿ ًمتٕمْمٞمد اًمدوًمي٦م  لوأصٌح األُمر واًمٜمٝم ،هِم٤مم سمـ قمٌداًمرمحـ اًمداظمؾ

"   وهيق ُمي٤م قميؼم قمٜميف اسميـ طميزم سم٘مقًميف ،هلؿ قمغم طم٤ًمب اعمذاه٥م األظمرى

 …طمٜمٞمٗمي٦م أيب  ُميذه٥م 8واًمًٚمٓم٤منء أُمرمه٤م سم٤مًمري٤مؾم٦م يسم٤مدذم  ُمذه٤ٌمن اٟمتنما

( يمي٤من لاًمٚمٞمثي لحيٞمك سميـ حيٞمي ليٕمٜم)وُمذه٥م ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس قمٜمدٟم٤م وم٢من حيٞمك 

أىمٓم٤مرٟمي٤م ذم  ىمي٤مض ومٙم٤من ال يكم .اًم٘مْم٤مةذم  ُمٙمٞمٜم٤م قمٜمد اًمًٚمٓم٤من ُم٘مٌقل اًم٘مقل

 . (11)وال يِمػم إال سم٠مصح٤مسمف وُمـ يم٤من قمغم ُمذهٌف "  ،إال سمٛمِمقرشمف واظمتٞم٤مره

سم٤مؾمييتثٜم٤مء اًمٗمييؽمة  –فمٚميي٧م اهلٞمٛمٜميي٦م اعم٤مًمٙمٞميي٦م ـمييقال شميي٤مريخ األٟمييدًمس 

٤مع اعمذاه٥م األظمرى قمغم ُمٜم٤مزًمتٝمؿ وُمـ صمؿ مل ي٘مق أطمد ُمـ أشمٌ ،(10)-اعمقطمدي٦م

طمٞم٨م مل ي٘مٌٚمقا إال ىميقل أٟمٗمًيٝمؿ  ،وهق ُم٤م دومٕمٝمؿ إمم اًمت٘مٚمٞمد،إال ُم٤م رطمؿ ريب

رة ىمي٤مل ُمٜمي٤مفمذم  -اعم٤مًمٙمٞمي٦م يأ –طمتك سمٚمغ هبؿ األُمر أٟميف إذا ىمٞميؾ ألطميدهؿ 

وي٘مقل وىم٤مل ُم٤مًمؽ ومٞمجٕمؾ ىمقل ُم٤مًميؽ واًمٕمٞمي٤مذ سمي٤مهلل  لرؾمقل اهلل يرد اعم٤مًمٙم

                                                           

 .4/200ٟمٗمًف ،  (12)

أٟمٔمر ، ؿمذرات ُمـ اًمرواي٤مت اًمت٤مرخيٞم٦م ، حت٘مٞمؼ إطم٤ًمن قم٤ٌمس ، اعم١مؾم٦ًم اًمٕمرسمٞم٦م  (11)

8 وحيٞمل سمـ  007/ 0م ، رؾم٤مئؾ اسمـ طمزم ، 1765، 0ًمٚمدراؾم٤مت واًمٜمنم، سمػموت ، ط

حيٞمل اًمٚمٞمثل أطمد شمَلُمٞمذ ُم٤مًمؽ اعم٘مرسملم وأصٚمف ُمـ اًمؼمسمر ، شمقزم سمٜمل ًمٞم٨م ومٜم٥ًم إًمٞمٝمؿ 

اًمتٗم٤مصٞمؾ أٟمٔمر اسمـ ؾمٕمٞمد ، اعمٖمرب ذم طمكم اعمٖمرب م . عمزيد ُمـ 626هي/  012شمقذم ؾمٜم٦م 

 .143 -1/141م ، 1742، 2، حت٘مٞمؼ ؿمقىمل وٞمػ ، دار اعمٕم٤مرف، اًم٘م٤مهيرة ، ط

 شمٖمٚم٥م ومٞمٝم٤م اعمذه٥م اًمٔم٤مهري يمام ووحٜم٤مه ذم همػم ُم٤م يمت٤مب ُمـ يمتٌٜم٤م قمـ اًمٔم٤مهري٦م. (10)



 قمٌد اًم٤ٌمىمل اًمًٞمد قمٌداهل٤مدي طمًلم اًم٘مٓم٤من            02

" ال ٟمٕمرف إال يمت٤مب اهلل وُمقـم٠م   واؿمتٝمر قمٜمٝمؿ اًم٘مقل ،ًم٘مقل اًمرؾمقل ٤مُم٤ًمويً 

وًم٘مد و٤مق اسمـ طمزم ذرقم٤م ُمـ ُم٤مًمٙمٞم٦م قمٍمه ومقصٗمٝمؿ وصٗم٤م يتٗميؼ  ،ُم٤مًمؽ "

"   ىمي٤مل اسميـ طميزم قمٍمه وسمٕميدهذم  ُمع ُم٤م وصٗمٝمؿ أيم٤مسمر اعم٤مًمٙمٞم٦م اعمجتٝمديـ

.. ومٞمٕمرويقن .وأُم٤م أهؾ سمٚمدٟم٤م ومٚمٞمس ممـ يتٕمٜمك سمٓمٚمي٥م دًمٞميؾ قميغم ُمًي٤مئٚمٝمؿ

يمَلم اهلل شمٕم٤ممم ويمَلم رؾمقل اهلل قميغم ىميقل صي٤مطمٌٝمؿ وهيق خمٚميقق ُميذٟم٥م 

وإن  ،ء ويّمٞم٥م. وم٢من واومؼ ىمقًمف ىمقل اهلل وىميقل رؾميقًمف أظميذوا سمرأييفلخيٓم

وال  ،قل صي٤مطمٌٝمؿظم٤مًمٗم٤مه شمريمقا ىمقل اهلل وىمقل رؾمقًمف فمٝمري٤م وصمٌتقا قميغم ىمي

 .(11)اًمٙم٤ٌمئر سمٕمد اًمنمك اعمجرد أقمٔمؿ ُمـ هذا( ذم  وال اعمٕم٤ميصذم  ٟمٕمٚمؿ

ومٙمرة يم٤مٟم٧م خت٤مًمػ ُم٤م قمٚمٞمف اعم٤مًمٙمٞم٦م يم٤مٟم٧م دميد  يوٟمتٞمج٦م عم٤م ؾمٌؼ وم٢من أ

وُمـ ذًميؽ ُمي٤م أوىمٗمتٜمي٤م قمٚمٞميف  ،وي٘م٤مسمؾ أشم٤ٌمقمٝم٤م سم٤مًمتٜمٙمٞمؾ واالوٓمٝم٤مد ،اهلجقم

وٟم٤مؾم٦ٌم إي٤مهؿ  ،أشم٤ٌمقمف سم٤معمني٦م، واصٗم٦م (12) اًمٜمقازل سمِم٠من اسمـ ُمنة األٟمدًمز

                                                           

ٞم٤من اًمٕمٚمؿ ، دار ، واٟمٔمر اسمـ قمٌداًمؼم ، ضم٤مُمع سم 6/35ٟم٘مَل قمـ اًمقٟمنميز   اعمٕمٞم٤مر،  (11)

، وىمد وصٗمٝمؿ 313-311م  ، ص1760هيي/0،1220اًمٙمت٥م اإلؾمَلُمٞم٦م، ط

اًمٓمرـمقر سم٘مقًمف   " ومجٝمقر اعم٘مٚمديـ ذم هذا اًمزُم٤من ال دمد قمٜمدهؿ ُمـ آصم٤مر اًمّمح٤مسم٦م 

واًمت٤مسمٕملم يمٌػم رء ، وإٟمام ُمّمحٗمٝمؿ ُمذه٥م إُم٤مُمٝمؿ" . أٟمٔمر اسمـ ومرطمقن ، شمٌٍمة احلٙم٤مم 

طمٙم٤مم ، ُمراضمٕم٦م ـمف قمٌداًمرؤوف ؾمٕمد ، ُمٙمت٦ٌم اًمٙمٚمٞم٤مت ذم أصقل األىمْمٞم٦م وُمٜم٤مه٩م األ

 .1/07م ، 1764هي/1224، 1األزهري٦م ، ط

 ومًٛمع اعمنمق إزم أسمقه  هي. رطمؾ047هق حمٛمد سمـ قمٌداهلل سمـ ُمنة اجلٌكم اعمقًمقد ذم ؾمٜم٦م  (12)

 اسمٜمف وم٠مودع قم٤مد صمؿ وٟمًٙمف شمديٜمف ُمع واًمٙمَلُمٞم٦م االقمتزاًمٞم٦م اآلراء ازم وادمف ، قمٚمامئف ُمـ

 واًمده ادم٤مه واصؾ وم٢مٟمف حمٛمد اسمٜمف أُم٤م ، هٜم٤مك ومتقذم اعمنمق إزم صم٤مٟمٞم٦م رطمؾ صمؿ قمٚمٛمف حمٛمد

يمذًمؽ رطمٚم٦م إزم اًمنمق طمٞم٨م درس ُمع يم٤ٌمر اًمّمقومٞم٦م وأهؾ اًمٙمَلم ، ويٜمص  ًمف ويم٤مٟم٧م

اسمـ اًمٗمريض قمكم أٟمف يم٤من يتٙمٚمؿ قمكم شمّمحٞمح األقمامل وحم٤مؾم٦ٌم اًمٜمٗمس قمكم طم٘مٞم٘م٦م اًمّمدق 

 ٟمحق ُمـ يمَلم ذي اًمٜمقن االيمٞمٛمل وأيب يٕم٘مقب وهمػم ذًمؽ ُمـ إؿم٤مرات اًمّمقومٞم٦م ذم

اًمٜمٝمرضمقري اًمذي يم٤من شمٚمٛمٞمًذا همػم ُم٤ٌمذ ًمذي اًمٜمقن ، قم٤مد اسمـ ُمنة سمٕمد ذًمؽ إزم سمٚمده، 

وم٤مؾمت٘مر ذم دار ًمف سمٜم٤مه٤م قمكم ضمٌؾ اًمٕمروس، أو اجلٌؾ األؾمقد ذم ؿمامزم ىمرـم٦ٌم ، ويم٤من حيٞمط 

اًمٗمريض   شم٤مريخ قمٚمامء األٟمدًمس، هي  أٟمٔمر   اسمـ 117سمف قمدد ُمـ شمَلُمٞمذه ، طمتل شمقذم ؾمٜم٦م 

8 يم٤مُمؾ حمٛمد حمٛمد قمقيْم٦م   اسمـ ُمنة اًمٗمٞمٚمًقف اًمزاهد ، دار اًمٙمت٥م  1/22،17

 .00م ، ص1771هي/1212،  1اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت ، ط



 (ضًم٤ماعمٕمٞم٤مر ًمٚمقٟمنميز أٟمٛمقذ) اعمٝمٛمِمقن ذم األٟمدًمس ُمـ واىمع يمت٥م اًمٜمقازل   03

وشميرك  ،وُمٌٞمٜم٦م أهنؿ ؿمٖمٌقا قمغم وم٘مٝم٤مء األٟميدًمس سم٢مسمٓمي٤مل احلٙمٛميلم ،ًمٚمراومْم٦م

وىمد وصيٗم٧م اًمٜم٤مزًمي٦م أشمٌي٤مع اسميـ ُمنية سم٤مًمٗمئي٦م  ،اًم٘مْم٤مء سم٤مًمٞمٛملم ُمع اًمِم٤مهد

وُمًتٛمرة  ،وسم٠مهنؿ ومئ٦م ُم٤ًمقمدة ًمٚمِمٞمٓم٤من ،اًم٤ٌمهمٞم٦م اعمحروم٦م ًمٚمٙمٚمؿ قمـ ُمقاوٕم٦م

 .  (13)قمغم اإلصمؿ واًمٌٝمت٤من 

دمدر اإلؿم٤مرة إمم أن ُم٤م ذيمرشمف اًمٜم٤مزًم٦م سمِم٠من اعمقىمػ ُمـ اعمني٦م ومٝمق و

ُمع ُم٤م ذيمرشمف اعمّم٤مدر اًمت٤مرخيٞم٦م طمٞم٨م أصدر اخلٚمٞمٗم٦م قمٌداًمرمحـ  ٤مُمتقاومؼ مت٤مُمً 

وفمؾ  ،وأٟمٗمذ إمم آوم٤مق ُمٚمٙمف ،ٟمدد ومٞمف سمٛمذه٥م اسمـ ُمنة وأشم٤ٌمقمف ٤ماًمٜم٤مس يمت٤مسمً 

شمٕم٘م٥م اعمني٦م ـمٞمٚم٦م طمٙمؿ اًمٜم٤مس طمتك قمؼم اسمـ طمٞم٤من قمـ ذًمؽ سم٘مقًمف   " ومت٤مدى 

سم٘مٞم٦م أي٤مم  ،وختقيػ اًمٜم٤مس ُمـ ومتٜمتٝمؿ ،واإلظم٤موم٦م هلؿ ،اًمٓمٚم٥م هلذه اًمٗمرىم٦م اعمني٦م

قمٝمد اخلَلوم٦م األُمقي٦م ذم  ل. يمذًمؽ وم٘مد اٟمؼمى اًمتٞم٤مر اًمرؾمٛم(14)اًمٜم٤مس ًمديـ اهلل " 

 ُم٘مدُم٦م ذًمؽ اًم٘م٤ميضذم وأشم٤ٌمقمف و ة اعمٕمتززمألومٙم٤مر اسمـ ُمندي سم٤مألٟمدًمس ًمٚمتّم

وصػ أسمق احلًـ  يم( واًمذ771هي/161سمـ زرب )ت لحمٛمد سمـ يٌ٘م لاعم٤مًمٙم

اسمـ  اعمني٦م واًمرد قمٚمٞمٝمؿ سم٘مقًمف   " واقمتٜمك اًم٘م٤ميض شم٘ميصذم  ضمٝمقده (15) لاًمٌٜم٤مه

                                                           

 .0/221،  اًمقٟمنميز ، اعمٕمٞم٤مر (13)

ًمٚمث٘م٤موم٦م، حت٘مٞمؼ  ب. ؿم٤معمٞمت٤م، ف. يمقريٜمٓمل،  اعمٕمٝمد األؾم٤ٌمين اًمٕمريب اسمـ طمٞم٤من   اعم٘متٌس ، (14)

 . 3/12،  م1757ُمدريد، 

هق اًمٌٜم٤مهل سم٤مًم٤ٌمء ىمٌؾ اًمٜمقن يمام طم٘م٘مٜم٤مه ذم سمحثٜم٤م أضمٜم٤مس اًمٙمت٤مسم٦م اًمت٤مرخيٞم٦م قمٜمد أيب  (15)

احلًـ اًمٌٜم٤مهل ، واًمذي أًم٘مٞمٜم٤مه سمٛم١ممتر احلْم٤مرة األٟمدًمًٞم٦م اًمدوزم سمٛمريمز احلْم٤مرة 

ؾمٌ٘مٜم٤م إزم  م ، وىمد0214ٟمقومٛمؼم  15-13اإلؾمَلُمٞم٦م سمٛمٙمت٦ٌم اإلؾمٙمٜمدري٦م ذم اًمٗمؽمة ُمـ 

هذا اًمتح٘مٞمؼ اًمٕمَلُم٦م حمٛمد سمـ ذيٗم٦م ذم دراؾم٦م ُم٤مشمٕم٦م ًمف سمٕمٜمقان اًمٌٜم٤مهل ال اًمٜم٤ٌمهل ؟. 

وؾم٥ٌم هذا اًمٚمٌس اًمٜمًخ٦م اًمتل ٟمنمه٤م اعمًتنمق اًمٗمرٟمز ًمٞمٗمل سمروومٜم٤ًمل ذم اًمٕم٤مم 

م ضم٤مقمَل اؾمٛمف اًمٜم٤ٌمهل سم٤مًمٜمقن ىمٌؾ اًم٤ٌمء ، وهق وهؿ أيمدٟم٤م قمٚمٞمف ُمـ ظمَلل 1726

ومْمَل قمـ يمَلم اعمتخّمّملم ذم اعم١مشمٚمػ واعمختٚمػ ُمـ قمٚمامء اًمٕمديد ُمـ اعمخٓمقـم٤مت 

 احلدي٨م يمام هق ُمٌلم ذم ُمقوٕمف .



 قمٌد اًم٤ٌمىمل اًمًٞمد قمٌداهل٤مدي طمًلم اًم٘مٓم٤من            04

واؾمتت٤مسمف ُمـ قمٚمؿ أٟمف يٕمت٘مد  ،واًمٙمِمػ قمٜمٝمؿ ،زرب سمٓمٚم٥م أصح٤مب اسمـ ُمنة

ىمرئ قمٚمٞمف  ،ووٕمف ذم اًمرد قمغم اسمـ ُمنة ٤مطمًٜمً  ٤موأفمٝمر ًمٚمٜم٤مس يمت٤مسمً  8ُمذهٌٝمؿ

 .(16)وأظمذ قمٜمف" 

ذم  لاالدم٤مه اًمرؾمٛم اًمرد قمغم اعمني٦م أطمد ممثكمذم  ويٚمحؼ سم٤مسمـ زرب

اًمِمٝمػم  األٟمدًمز يواًمٜمحق ياألدي٥م واًمٚمٖمقدي اًمدوًم٦م وهق أسمق سمٙمر اًمزسمٞم

هتؽ " صٜمػ يمت٤مسم٤م وؾمٛمف سمي اًمذي  ُم١مدب اخلٚمٞمٗم٦م هِم٤مم اعم١ميد سمـ اعمًتٜمٍم

دي اًمتّمذم  يتْمح ُمـ قمٜمقان اًمٙمت٤مب ؿمدة ص٤مطمٌفو ،(17)"  ؾمتقر اعمٚمحديـ

 ألومٙم٤مر اعمني٦م.

اًمدوًم٦م ذم  لوُمـ مجٚم٦م اًمردود قمغم اعمني٦م ُمـ أصح٤مب االدم٤مه اًمرؾمٛم

ُمي( ؿمٞمخ 1216ه/207ت ) لأسمق قمٛمر اًمٓمٚمٛمٜمٙم لاحل٤مومظ واًمٗم٘مٞمف اعم٤مًمٙم

احل٤مومٔملم اسمـ طمزم واسمـ قمٌداًمؼم وم٘مد صٜمػ يمت٤مسم٤م وخام اؾمتٝمدف ُمـ ظمَلًمف 

 .(22)يمِمػ اًمٕمقرات اعمًتقرة عمذه٥م اسمـ ُمنة 

وال ؿمؽ أن اًمدوًم٦م سمام ىمدُمٜم٤مه آٟمٗم٤م واضمٝمي٧م أشمٌي٤مع اسميـ ُمنية سم٘ميده٤م 

                                                           

م ، 1726أٟمٔمر   شم٤مريخ ىمْم٤مة األٟمدًمس ، ٟمنم ًمٞمٗمل سمروومٜم٤ًمل، دار اًمٙم٤مشم٥م اعمٍمي ،  (16)

8 حمٛمد قمٌداحلٛمٞمد قمٞمز ، شم٤مريخ اًمتٕمٚمٞمؿ ذم األٟمدًمس ، دار اًمٗمٙمر اًمٕمريب ،  56ص

 8Asin placios ,The mystical philosophy of Ibn 116م ، ص1760

masarra and his followers , translated by elmerh Douglas and 

howardwyoder , Leiden  1978 , P.95-118   

 .116حمٛمد قمٌداحلٛمٞمد قمٞمز   شم٤مريخ اًمتٕمٚمٞمؿ ذم األٟمدًمس، ص (17)

 ٟمٗمس اعمرضمع واعمٙم٤من واًمّمٗمح٦م . (22)



 (ضًم٤ماعمٕمٞم٤مر ًمٚمقٟمنميز أٟمٛمقذ) اعمٝمٛمِمقن ذم األٟمدًمس ُمـ واىمع يمت٥م اًمٜمقازل   05

" وضميرت هليؿ ظمٓميقب يٓميقل   وهق ُم٤م قمؼم قمٜمف اسمـ طمٞم٤من سم٘مقًمف ،وىمْمٞمٌٝم٤م

 .(21)اًم٘مقل ومٞمٝم٤م " 

ُميـ اعمنيي٦م  لشمّمقير اعمقىمػ اًمرؾمٛمذم  وإذا يم٤مٟم٧م اًمٜم٤مزًم٦م ىمد ٟمجح٧م

وم٢مهني٤م ىميد ضم٤مٟمٌي٧م اًمّميقاب قمٜميدُم٤م ٟمًي٧ٌم  .سمام يتقاومؼ ُمع اعمّم٤مدر اًمت٤مرخيٞم٦م

 احل٘مٞم٘م٦م اُمتداد ًمٚمٛمدرؾم٦م االقمتزاًمٞم٦م يمام ومّمٚمٜم٤م ذًمؽذم  وهؿ ،اعمني٦م ًمٚمراومْم٦م

 . (20)اعمجتٛمع األٟمدًمزذم  ؾمَلُمٞم٦م وأصمره٤ميمت٤مسمٜم٤م اًمٗمرق اإلذم 

قم٤مؿمٝم٤م اخلقارج اًمتل  يمذًمؽ أوىمٗمتٜم٤م اًمٜمقازل قمغم طم٤مًم٦م اًمتٝمٛمٞمش

ٟم٤مزًم٦م ُمـ اًمٜمقازل وضمدٟم٤م اُمرأة ؾمٜمٞم٦م شمزوضم٧م سمرضمؾ ُمـ ٗمل وم (21)سم٤مألٟمدًمس 

وىمد طمٙمؿ سم٤مًمٗمراق  ،ومٚمام قمٚمٛم٧م ـمٚم٧ٌم اًمٓمَلق ،سمح٤مًمف اخلقارج ضمٝمًَل 

وم٘مد رومض وم٘مٝم٤مء  ،وسمِم٠من شمٕمٚمٞمؿ أسمٜم٤مء اخلقارج اًم٘مرآن واًمٗم٘مف ،(22)سمٞمٜمٝمام

 . (23)وىم٤مًمقا ال دمقز سمت٤مشم٤م  ،ورومْمقا ؿمٝم٤مدهتؿ أيْم٤م ،األٟمدًمس ذًمؽ

                                                           

 .02٘مٞمؼ ؿم٤معمٞمت٤م ، صأٟمٔمر   اعم٘متٌس ، حت (21)

 م.0215ه/1،1216ُمٓمٌقع سمدار اآلوم٤مق اًمٕمرسمٞم٦م،اًم٘م٤مهرة، ط (20)

م 517هي/101شمٕمتؼم اخلقارج أول اًمٗمرق دظمقاًل ًمألٟمدًمس ، إذ شمرضمع ٟمِم٠مهت٤م هب٤م إزم ؾمٜم٦م (21)

طمٞم٨م ىم٤مُمقا سم٤مًمثقرة شمٕم٤مـمًٗم٤م ُمع إظمقاهنؿ سم٤معمٖمرب األىميص ، واظمت٤مروا هلؿ إُم٤مًُم٤م ٟمّمٌقه 

قمٚمٞمٝمؿ ، ويم٤مٟمقا حيٚم٘مقن رؤوؾمٝمؿ ، ويرومٕمقن اعمّم٤مطمػ وهيتٗمقن سمِمٕم٤مر اخلقارج ال طمٙمؿ 

ل ، أظم٤ٌمر جمٛمققم٦م ذم ومتح األٟمدًمس ، حت٘مٞمؼ حمٛمد زيٜمٝمؿ حمٛمد قمزب ، إال هلل . أٟمٔمر   جمٝمق

وأٟمٔمر   حمٛمقد  51-44م، ص1772هي/1،1212دار اًمٗمرضم٤مين ًمٚمٜمنم واًمتقزيع ، ط

 .152م ، اًمٕمدد األول ص1734ُمٙمل ، اخلقارج سم٤مألٟمدًمس ، جمٚم٦م شمٓمقان ، اعمٖمرب ، 

 .1/054اًمقٟمنميز   اعمٕمٞم٤مر،  (22)

 .6/015ٟمٗمًف ،  (23)
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ٟم٤مزًم٦م ٗمل وم (24)يمام أسمرزت ًمٜم٤م اًمٜمقازل طم٤مًم٦م هتٛمٞمش اًمِمٞمٕم٦م سم٤مألٟمدًمس 

وىمٞمؾ ًمف إن  ،أراد اًمزواج ُمـ صٌٞم٦م ؿمٞمٕمٞم٦م مجٞمٚم٦م ومٛمٜمع ُمـ ذًمؽ وضمدٟم٤م رضمًَل 

 .(25)سمٛمٜمزًم٦م اًمٙمٗم٤مر لأهؾ ؾم٥م اًمّمح٤مسم٦م ومٝميم٤مٟم٧م ُمـ 

سم٤مًمٓمري٘م٦م ـمري٘م٦م قمروم٧م" وٟم٘مػ ُمـ ظمَلل إطمدى اًمٜمقازل قمغم

وصػ أهٚمٝم٤م سم٤مإلسم٤مطمٞم٦م  .طمٞم٨مياًم٘مرن اًمث٤مُمـ اهلجرذم  وذًمؽاًمٗم٘مري٦م"،

اًم٘مٞمقم " ىم٤مل  ل" احل  وٟم٥ًم ألطمد أشم٤ٌمقمٝم٤م أٟمف ومن ىمقًمف شمٕم٤ممم ،واًمزٟمدىم٦م

" ال   وؿمٝمد قمٚمٞمف اًمٌٕمض سم٠مٟمف ىم٤مل ،واًم٘مٞمقم هق ذيمر اًمرضمؾ ،ومرج اعمرأة لاحل

وؿمٝمد قمٚمٞمف  ،اًمّمدور "ذم  يمت٤مب وال أؾمٓم٤مر وإٟمام هق ُم٤م طمّمؾذم  يٜمٔمر

طم٤مًم٦م اظمتَلط ُمع ٟم٤ًمء ذم  اًمٌٕمض أيْم٤م قمغم طمد وصػ اًمٜم٤مزًم٦م أٟمف ؿمقهد

                                                           

شمرضمع ضمذوره٤م سم٤مألٟمدًمس  إزم أي٤مم اًمٗمتح األوزم هل٤م ، إذ شمردد صدي اًمتِمٞمع سملم صٗمقف  (24)

اًمؼمسمر اًمذيـ اؿمؽميمقا ذم اًمٗمتح ُمع اًمٕمرب ، صمؿ ؾمٚمٙم٧م اًمدقمقة اًمِمٞمٕمٞم٦م سمٕمد ذًمؽ أؾمٚمقب 

اًمٙمٗم٤مح اعمًٚمح ، وأوزم هذه اًمثقرات صمقرة ؿم٘مٞم٤م سمـ قمٌداًمقاطمد اعمٙمٜم٤مد اًمتل اؾمتٛمرت 

م وقمٛم٧م مجٞمع هْم٦ٌم اجلقف اًمتل شمِمٛمؾ ؿمامل 555-م546هي/142هي إزم131ُمـ ؾمٜم٦م

ووؾمط األٟمدًمس ، وُمٜمٝم٤م صمقرة قمٌداهلل سمـ ؾمٕمٞمد سمـ قمامر سمـ ي٤مه، وصمقرة احلًلم سمـ حيٞمل 

م سمنىمًٓم٦م ، وصمقرة أمحد سمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ 560هي/143سمـ ؾمٕمد سمـ قم٤ٌمدة اخلزرضمل ؾمٜم٦م

ٛمر سمـ طمٗمّمقن م سم٤مجلقف ، وصمقرة قم722هي/066هِم٤مم األُمقي اعمٕمروف سم٤مًمث٤مئر ؾمٜم٦م

هي اًمذي ظمٓم٥م ذم أقمامًمف سمري٦م ًمٕمٌٞمداهلل اعمٝمدي ص٤مطم٥م أومري٘مٞم٦م ، وأذن ومٞمٝم٤م سمحل 306ت

قمكم ظمػم اًمٕمٛمؾ ، وهذه يم٤مٟم٧م أول حم٤موًم٦م ىم٤مم هب٤م ؿمٞمٕمل ذم األٟمدًمس طمٞم٨م فمٝمر ذم 

ضمٜمقب األٟمدًمس و ىم٤مم سمثقرات داُم٧م ًمًٜمقات ـمقيٚم٦م، وىمد اهتٌؾ ومرص٦م وضمقد 

ًمٞم٘مٞمؿ دقمقهتؿ سم٤مألٟمدًمس. أٟمٔمر   اسمـ طمزم ، رؾم٤مًم٦م ٟم٘مط اًمٗم٤مـمٛمٞملم سم٢مومري٘مٞم٦م )شمقٟمس( 

8 اسمـ اخلٓمٞم٥م   اإلطم٤مـم٦م ذم أظم٤ٌمر همرٟم٤مـم٦م ، حت٘مٞمؼ حمٛمد   0/62اًمٕمروس ، رؾم٤مئؾ

8 حمٛمقد ُمٙمل ، اًمتِمٞمع ذم  20-2/16قمٌداهلل قمٜم٤من ، ُمٙمت٦ٌم اخل٤مٟمجل ، اًم٘م٤مهيرة ،

ٞم٦م ذم ُمدريد األٟمدًمس إزم هني٤مي٦م ُمٚمقك اًمٓمقائػ، صحٞمٗم٦م ُمٕمٝميد اًمدراؾم٤مت اإلؾمَلُم

8 أمحد خمت٤مر اًمٕم٤ٌمدي ، ذم شم٤مريخ  121-74، ص0،1قمدد3م، جمٚمد1735هيي/1155

 . 127،112اعمٖمرب واألٟمدًمس ، ُم١مؾم٦ًم اًمث٘م٤موم٦م اجل٤مُمٕمٞم٦م، اإلؾمٙمٜمدري٦م )د.ت( ،  ص

 .1/122،  اًمقٟمنميز   اعمٕمٞم٤مر (25)



 (ضًم٤ماعمٕمٞم٤مر ًمٚمقٟمنميز أٟمٛمقذ) اعمٝمٛمِمقن ذم األٟمدًمس ُمـ واىمع يمت٥م اًمٜمقازل   07

اًمتل  ،وؿمٝمد قمٚمٞمف اًمٌٕمض سم٠مٟمف ي٘مقل أن اًمٕم٤ٌمدةاخلٛمر كورضم٤مل وهق يتٕم٤مـم

،وىمد رومع أُمر هذه اًمٓمري٘م٦م ُمـ (26)ُمـ اعمج٤مز لقمٚمٞمٝم٤م اعمًٚمٛمقن سم٤مـمٚم٦م،وه

ظمَلل اًمِمٝمقد إمم احل٤ميمؿ وشمٌلم ًمف صدق أىمقال اًمِمٝمقد،وُمـ صمؿ ومٚمام رومٕم٧م 

م( سمِم٠من ؿمخص يٜمتحؾ 1166ه/572)تلهذه اًمٜم٤مزًم٦م إمم اإلُم٤مم اًمِم٤مـمٌ

حمٛمد قمٞمف  لهذه اًمٓمري٘م٦م وم٠مومتك سم٘متٚمف دون اؾمتت٤مسم٦م ألٟمف يم٤مومر سمنميٕم٦م اًمٜمٌ

 .(27)اًمّمَلة واًمًَلم

  اآليتومم٤م ؾمٌؼ يتْمح  -

األٟمدًمس،وشمِمٌف ـمري٘م٦م ذم  أن هذه اًمٓمري٘م٦م يم٤مٟم٧م ُمٜمتنمة  أواًل 

 .(32)اًمٕمٙم٤مزي٦م

األٟمدًمس ذم  أن سمٕمض أومراد هذه اًمٓمري٘م٦م يم٤مٟمـ خيتٚمط سم٤مًمٜم٤مس  ٤مصم٤مٟمٞمً 

وُمـ صمؿ ؿمٝمد قمٚمٞمف اًمِمٝمقد اًمثَلصم٦م اًمذيـ رومٕمقا ،ويتحدث ُمٕمٝمؿ

 أُمره ًمٚمح٤ميمؿ.

ٞم٦م سمٜم٤مًء أو همَلة اًمّمقومإمم اًمِمٞمٕم٦م يٛمٙمـ أن ٟمٜمًٌٝم٤م أن هذه اًمٓمري٘م٦م   ٤مصم٤مًمثً 

  .قمغم ٟمزقمتٝم٤م اًمت٠مويٚمٞم٦م

                                                           

 .0/311اًمقٟمنميز   اعمٕمٞم٤مر ،  (26)

 .0/311اًمقٟمنميز   اعمٕمٞم٤مر ،  (27)

هل ـم٤مئٗم٦م فمٚم٧م قمكم قم٘مٞمدة اعمٝمدي حمٛمد سمـ شمقُمرت طمتل اًم٘مرن اًمث٤مين قمنم اهلجري  (32)

قمروم٧م سم٤مؾمؿ اًمٕمٙم٤مزيـ أو اًمٓم٤مئٗم٦م اًمتقُمرشمٞم٦م أو ـم٤مئٗم٦م ضمزٟم٤مي٦م ، يم٤مٟم٧م ُمٜمتنمة ذم اعمٜمٓم٘م٦م 

اعمٛمتدة سملم وم٤مس ُمرايمش ، ويم٤مٟم٧م هل٤م آراء همري٦ٌم ُمٜمٝم٤م اإليامن سم٢مُم٤مُم٦م اعمٝمدي سمـ شمقُمرت 

ٛمر، وشمٙمٗمػم أهؾ اإلؾمَلم ، واالُمتٜم٤مع قمـ أيمؾ ذسم٤مئحٝمؿ واًمّمَلة وسمٗمْمٚمف قمكم أيب سمٙمر وقم

ظمٚمٗمٝمؿ وشمٙمٗمػم ُمـ مل يٕمرف إصمٜمل قمنم سم٤مسم٤م ُمـ اًمتقطمٞمد ، وإٟمٙم٤مر اًمّمٗم٤مت اإلهلٞم٦م . أٟمٔمر 

قمٌداعمجٞمد اًمٜمج٤مر ، اعمٝمدي سمـ شمقُمرت طمٞم٤مشمف وآرؤه وصمقرشمف اًمٗمٙمري٦م واالضمتامقمٞم٦م وأصمره 

 .201-215م ، ص1761هي/1221،  1ط سم٤معمٖمرب ، دار اًمٖمرب اإلؾمَلُمل ، سمػموت ،
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وومٞمام خيص هتٛمٞمش أهؾ اًمٔم٤مهر يمٛمذه٥م خم٤مًمػ عم٤م يم٤من قمٚمٞمف 

وم٘مد وضمدٟم٤م ٟم٤مزًم٦م رسمٓم٧م  .األٟمدًمًٞمقن ـمقال شم٤مرخيٝمؿ سم٤مؾمتثٜم٤مء قمٍم اعمقطمديـ

طمٞم٨م ىم٤مل اسمـ اعمٜم٤مصػ سملم ومٝمؿ اًمٕمقام وسملم يمَلم سمٕمض أهؾ اًمٔم٤مهر 

واطمد قمـ رضمؾ ُمـ اًمٕم٤مُم٦م أقمرومف   " وًم٘مد أظمؼمين همػمم(1001ه/402)ت

اآلن ممـ وىمػ قمغم يمَلم سمٕمض أهؾ اًمٔم٤مهر ُمـ همػم شمٗمٝمؿ عمٕم٤مٟمٞمف وال ُمَلىم٤مة 

همػم ُمًتؽم وال ُمًتحل ُمـ اهلل شمٕم٤ممم أو  اؿمٞمخ ومٞمف أٟمف أومتك اًمٜم٤مس جم٤مهرً 

أن يٛملم  ُمراىم٥م عمـ ي٘مٞمؿ قمٚمٞمف طمدوده سم٠مؿمٞم٤مء ُمـ اًمٗمقاطمش ُمٜمٙمرة،ُمٜمٝم٤م

ُمثؾ هذا ذم  ٌف ذًمؽ ُمـ ُمتٕمٚم٘م٤مت اًمنموطوُم٤م أؿم اًمرضمؾ سم٤مًمٓمَلق واًمٕمت٤مق

وحيٛمٚمٝمؿ قمغم ذًمؽ ويرهيؿ ،٤مواًمتزام اًمٕم٘مقد ال يقضم٥م احلٜم٨م قمٚمٞمف ومٞمٝم٤م ؿمٞمئً 

وجيرئٝمؿ ُم٘م٤مم واطمد،ذم  ء وودهشمًٝمٞمؾ ؾمٌٞمٚمف سم٠من حيٚمػ هلؿ سم٤مًمٓمَلق قمغم ر

شمرضمع إمم قمٍم اًمتل  . سمؾ أوىمٗمتٜم٤م سمٕمض اًمٜمقازل(31)قمغم طمدود اهلل شمٕم٤ممم

 اوىمع سملم وم٘مٝم٤مء اعم٤مًمٙمٞم٦م ألن أطمد اًم٘مْم٤مة اختذ ؿم٤مهدً  ٤ماعمراسمٓملم أن ظمَلومً 

وُمـ صمؿ رومع سمٕمْمٝمؿ  ،اعمذه٥م ًمٚمِمٝم٤مدة ومٞمام يٕمرض قمٚمٞمف ُمـ ىمْم٤مي٤م يفم٤مهر

اًمقًمٞمد سمـ رؿمد اجلد إمم اسمـ رؿمد اجلد أطمد أيب  اًم٘مْم٤مةىم٤ميض  اًم٘مْمٞم٦م إمم

ًمٕمٚمف ي١ميد وم٘مٝم٤مء اًمًٚمٓم٦م واعم٘مٚمديـ ومٞمام ذهٌقا  لاعمذه٥م اعم٤مًمٙم لوحم٘م٘مدي جمتٝم

ًمٙمـ رأيف ضم٤مء خمٞم٤ٌم آلُم٤مهلؿ إذ ىم٤مل  "إن يم٤من اًمِم٤مهد ُمـ أهؾ االضمتٝم٤مد  ،ٞمفإًم

وإن يم٤من  ،سمٕمض وضمقه اًم٘مٞم٤مس ومٚمٞم٧ًم ضمرطم٦مذم  اًمراؾمخلم ويٕم٤مرض اًمٕمٚمامء

 . (30)اًم٘مٞم٤مس" ٗمل ضمرطم٦م سم٠مٟمف يٜم لُم٘مٚمدا ُمتٌٕم٤م ًمٚمٝمقى ومٝم

وُم٤م ذيمرشمف اًمٜمقازل سمِم٠من شمٕم٤مُمؾ اعم٤مًمٙمٞم٦م ُمع أهؾ اًمٔم٤مهر وهميػمهؿ ُميـ 

طمٞمي٨م سمٚميغ  .شم١ميمده ًمٜم٤م اعمّمي٤مدر اًمت٤مرخيٞمي٦م لاعمٖم٤ميرة ًمٚمٛمذه٥م اعم٤مًمٙماعمذاه٥م 

هبيؿ إمم اًمتٕمّمي٥م  قمٝمد اعمراسمٓملم طمتيك أوم٣مي٤م ذم اًمت٘مٚمٞمد عمذه٥م ُم٤مًمؽ ُمٌٚمٖمً 

                                                           

 .0/321اًمقٟمنميز   اعمٕمٞم٤مر ،  (31)

 .122-0/121م ،1761هيي/1221( ٟم٘مَل قمـ اًمقٟمنميز ، اعمٕمٞم٤مر ، (30)



 (ضًم٤ماعمٕمٞم٤مر ًمٚمقٟمنميز أٟمٛمقذ) اعمٝمٛمِمقن ذم األٟمدًمس ُمـ واىمع يمت٥م اًمٜمقازل   11

وحتقل األُمر ُمـ ُمرطمٚم٦م اًمتٜمٔمػم سملم  ل،ُمذه٥م همػم اعمذه٥م اعم٤مًمٙم يوحتريؿ أ

سمـ يقؾميػ سميـ شم٤مؿميٗملم مل ي٘ميرب ُمٜميف  ٤ماًمٕمٚمامء إمم ُمرطمٚم٦م اًمتٓمٌٞمؼ ومٜمجد قمٚمٞمً 

قمٝميده يمتي٥م ذم  ومي٤مزدهرت ،ؾمقى ُمـ يم٤من قمٜمده قمٚمؿ سمٗمروع ُمذه٥م ُم٤مًميؽ

 ،(31)يمت٤مب اهلل وطميدي٨م رؾميقل اهلل ذم  اًمٜمٔمر وٟمز ،اعمذه٥م وٟمٌذ ُم٤م ؾمقاه٤م

قمٝمده ًمَلوٓمٝم٤مد واًمتٜمٙمٞمؾ ًمرومْميٝمؿ االقميتامد قميغم ذم  وشمٕمرض أهؾ اًمٔم٤مهر

 ،ألطمٙم٤مم ُميـ اًم٘ميرآن واًمًيٜم٦مودقمقهتؿ ًمَلضمتٝم٤مد واؾمتٜم٤ٌمط ا ،ُمذه٥م ُم٤مًمؽ

 لاعمٞميقرىم لاخلزرضمي يوُمـ ه١مالء اًمٗم٘مٞمف حمٛمد سمـ أمحد سميـ حيٞميك األٟمّمي٤مر

وؾمجـ وىمت٤م صمؿ هطميف  ،رضب سم٤مًمًقط سم٠مُمر قمغم سمـ يقؾمػاًمذي  ،األصؾ

قمٝمد شم٤مؿمٗملم سمـ قمغم سمـ يقؾميػ سميـ شم٤مؿميٗملم ٟميراه يتي٤مسمع ذم ، و(32)سمٕمد ومؽمة 

وىم٤موٞمٝم٤م وؾم٤مئر اًمٗم٘مٝمي٤مء واًميقزراء سمٚمٜمًٞم٦م وازم  ؾمٞم٤مؾم٦م أسمٞمف ومػمؾمؾ رؾم٤مًم٦م إمم

األطمٙمي٤مم واًمٗمتيقى واًمِميقرى ذم  واًمّمٚمح٤مء سمٌٚمٜمًٞم٦م يدقمقهؿ إمم االىمتّم٤مر

  .(33)وُمـ يٕمٛمؾ سمٖمػم ذًمؽ وم٘مد اشمٌع اهلقى  ،قمغم ُمذه٥م ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس

 اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م

 اعمٕمٞم٤مرذم  األيت٤مموواًمٗم٘مراء يملم ٤مووٕمٞم٦م اعمً 

إذ إٟميف هيق ُميـ حييدد أقمٞمي٤من  ،أُمر اعم٤ًميملم ُمقيمقال ًمٜم٤مفمر احلٌس يم٤من

اًمٜميي٤مفمر ف إمم أُم٤مٟميي٦م ٕمييويمييؾ ذًمييؽ ُمرضم ،وُم٘مييدار ُميي٤م يًييتح٘مقٟمف ،اعمًيي٤ميملم

 ،ومٌٕمْمٝمؿ يم٤من يٕمٓمٞميف ،اعمًجدذم  اعمٕمقٟم٦مويم٤من اعمًٙملم ي٠ًمل  ،(34)واضمتٝم٤مده

                                                           

( قمٌداًمقاطمد اعمرايمٌم ، اعمٕمج٥م ذم شمٚمخٞمص أظم٤ٌمر اعمٖمرب ، حت٘مٞمؼ حمٛمد ؾمٕمٞمد اًمٕمري٤من،  (31)

 .131م ،  ص1727هيي/1،1146وحمٛمد اًمٕمريب ، ُمٓمٌٕم٦م االؾمت٘م٤مُم٦م، اًم٘م٤مهيرة، ط

( يم٤من اعمٞمقرىمل وم٘مٞمٝم٤م فم٤مهري٤م حمدصم٤م قم٤مروم٤م سم٤محلدي٨م وقمٚمٚمف وأؾمامء اًمرضم٤مل ، شمقذم ؾمٜم٦م  (32)

 .1/171،172، اإلطم٤مـم٦م ، هي . أٟمٔمر  اسمـ اخلٓمٞم٥م 315

(طمًلم ُم١مٟمس، ٟمّمقص ؾمٞم٤مؾمٞم٦مقمـ ومؽمة االٟمت٘م٤مل ُمـ اعمراسمٓملم إزم اعمقطمديـ، ُمٙمت٦ٌم  (33)

 .02م ، ص0222هي/1202،  1اًمث٘م٤موم٦م اًمديٜمٞم٦م،اًم٘م٤مهرة ، ط

 .5/077اًمقٟمنميز   اعمٕمٞم٤مر ،  (34)
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ومٛمٜميع اًمًي١مال وُمـ صمؿ رومع األُمر السميـ ًمي٥م  ،ًمف ٤موسمٕمْمٝمؿ يم٤من حيرُمف ردقمً 

ًيٙملم وأهٚميف أسمي٤مح ُمٜمف قمغم قمدم وٞم٤مع هيذا اعم ٤موًمٙمـ طمرًص  ،وىم٧م اًمّمَلة

 .(35)اًم١ًمال ًمٚميورة

وىميػ  وشمقوح ًمٜم٤م اًمٜمقازل طم٘مٞم٘م٦م ُمٝمٛم٦م ُمٗم٤مده٤م أن اعمجتٛمع األٟمدًمزي

اًمزراقم٦م يمنميم٤مء ُميع األهمٜمٞمي٤مء ومٚميؿ حي٤مؾميٌٝمؿ ذم  سمجقار اًمٗم٘مراء اًمذيـ قمٛمٚمقا

أييي٤مم ذم و ،(36)سم٤مًمٜمٗم٘ميي٦م قمييغم اًمييزرع سمييؾ ضمٕمييؾ ذًمييؽ قمييغم أرسميي٤مب األُمييقال 

يم٤من يٓمٕمؿ اًمٗم٘مراء واًمْمٕمٗم٤مء  اعمج٤مقم٤مت شمٗمٞمدٟم٤م اًمٜمقازل سم٠من اعمجتٛمع األٟمدًمز

وضمدٟم٤م سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء جيٞمز ًمٚمٗم٘مراء أن يٌٞمٕمقا  يمام ،(37)واعمرى ُمـ ُم٤مل اًمزيم٤مة 

 ،(42)ىمْم٤مء طمقائجٝمؿ ذم  سمٕمض ُم٤م أظمذوه ُمـ حلؿ األوحٞم٦م ًمٞمًتٕمٞمٜمقا سم٤معم٤مل

ومي٠مومتك  ،وم٘ميراء اًمّميقومٞم٦مي٦م قميغم واُمرأة طم٧ًٌم زا وأوىمٗمتٜم٤م اًمٜمقازل قمغم ظمؼم

وىمي٤مل  ،(41)٦م سم٤معمْميٚملم ٞمووصٗمقا وم٘ميراء اًمّميقوم ،وم٘مٝم٤مء اعم٤مًمٙمٞم٦م سمٕمدم اجلقاز

قميغم صيقت واطميد واًميرىمص  ياًميذيمر اجلٝميرذم  إن ـميري٘متٝمؿ لاًمنىمًٓم

 .  (40)واًمٖمٜم٤مء سمدقم٦م حمدصم٦م 

   ومم٤م ؾمٌؼ يتْمح اآليت -

أن اعمًيي٤ميملم واعمحتيي٤مضملم يميي٤من هلييؿ ٟميي٤مفمر ينمييف قمييغم أطمييقاهلؿ  أوال  

 .ويرقم٤مهؿ

اعمًيجد ذم  أن طم٤مًم٦م اًمِمح٤مذة أو اًم١ًمال ُمـ ىمٌيؾ سمٕميض اعمًي٤ميملم صم٤مٟمٞم٤م  

                                                           

 .1/125ٟمٗمًف ،  (35)

 .1/147ٟمٗمًف ،  (36)

 .1/163ٟمٗمًف ،  (37)

 .0/14ٟمٗمًف ،  (42)

 .116-5/113ٟمٗمًف ،  (41)

 .11/126ٟمٗمًف ،  (40)



 (ضًم٤ماعمٕمٞم٤مر ًمٚمقٟمنميز أٟمٛمقذ) اعمٝمٛمِمقن ذم األٟمدًمس ُمـ واىمع يمت٥م اًمٜمقازل   11

وطم٤مول سمٕميض اًمٗم٘مٝمي٤مء  ،اعمجتٛمع األٟمدًمزذم  وهمػمه يم٤مٟم٧م ُمٜمتنمة

 .اعمًجد وىم٧م اًمّمٚمقاتذم  ء ال ؾمٞمامأن ي٘مٜمٜمقه٤م سمٕمض اًمٌم

وقمٛمٚمقا ُمع األهمٜمٞم٤مء سمٜمٔمي٤مم  ،اًمٗم٘مراء اُمتٝمٜمقا طمروم٦م اًمزراقم٦مأن سمٕمض  صم٤مًمث٤م  

 .زراقم٦م األرضذم  اًمنميم٦م

قميغم ُمًي٤مٟمدة  ٤مسم٠مهمٜمٞم٤مئف وقمٚمامئف يمي٤من طمريًّمي أن اعمجتٛمع األٟمدًمزراسمٕم٤م   

ذم  سمتٞمًػم اًمٗمتيقى ،وىم٧م األزُم٤مت واعمج٤مقم٤متذم  اًمٗم٘مراء واعم٤ًميملم

 8قمٚمٞمٝمؿ ُمـ ُم٤مل اًمزيمي٤مة شمي٤مرة أظميرى وسم٤مًمٜمٗم٘م٦م ،شم٤مرةسمٕمض األطمٙم٤مم 

ُمـ  ايمٌػمً  ٤موأوائؾ اًم٤ًمدس اهتامُمً  يؿمٝمد اًم٘مرن اخل٤مُمس اهلجروىمد 

ٗميل وم ،ضم٤مٟم٥م األهمٜمٞم٤مء سم٤مًمٗم٘مراء واعمًي٤ميملم سميام مل يقضميد ىمٌيؾ ذًميؽ

 ،إؾميح٤مق لسمٓمٚمٞمقس طمٌس سمٕمض األؿمخ٤مص ُمٚمٙمف قمغم وٕمٗم٤مء سمٜمي

اًمثييراء واًمْمييٞم٤مع واًمًٌيي٤مشملم قمييغم  ياعمرييي٦م طمييٌس سمٕمييض ذوذم و

يمام طمٌس اًمٌٕمض أرو٤م زراقمٞمي٦م قميغم اًمٗم٘ميراء واعمًي٤ميملم  ،وم٘مرائٝمؿ

وهٜم٤مك ُمـ طمٌس اًمدور واًمزواي٤م ًمًيٙمٜمك  ،ويم٤من ريٕمٝم٤م يٜمٗمؼ قمٚمٞمٝمؿ

 .(41)اًمْمٕمٗم٤مء وإيقائٝمؿ 

 ًً ومل يٙميـ هليؿ  ،أن ُمـ اًمٗم٘مراء ُمـ اٟمْميقوا حتي٧م ًميقاء اًمّميقومٞم٦م   ٤مظم٤مُم

 .ومٙم٤مٟم٧م حتٌس هلؿ اًمزواي٤م ًمٚمًٙمـ وًمٚمٕم٤ٌمدة ،ُم٠موى

                                                           

( أٟمٔمر   ومت٤موي اسمـ رؿمد ، حت٘مٞمؼ خمت٤مر سمـ اًمٓم٤مهير اًمتٚمٞمكم ، دار اًمٖمرب اإلؾمَلُمل،  (41)

8 اًمقٟمنميز ، اعمٕمٞم٤مر ،  33ُم٠ًمًم٦م  1/072م  ، 1765هيي/1،1225سمػموت، ط

8 حمٛمد قمٌداًمقه٤مب ظمَلف ، شم٤مريخ اًم٘مْم٤مء ذم األٟمدًمس ُمـ  5/36،42،002،052

ًمٗمتح اإلؾمَلُمل إزم هني٤مي٦م اًم٘مرن اخل٤مُمس اهليجري، اعم١مؾم٦ًم اًمٕمرسمٞم٦م احلديث٦م، اًم٘م٤مهيرة، ا

8 يمامل أسمقُمّمٓمٗمل ، سمحقث ذم شم٤مريخ وطمْم٤مرة  377-374م ، ص0221هيي/1211

 .021،022م ، ص1771هي/1211األٟمدًمس ، ُم١مؾم٦ًم ؿم٤ٌمب اجل٤مُمٕم٦م ، اإلؾمٙمٜمدري٦م ، 
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وضمدوا ُمٕم٤مروي٦م ُميـ  (42) -رهمؿ يمثرهتؿ-أن اًمّمقومٞم٦م سم٤مألٟمدًمس    ٤مؾم٤مدؾًم 

ُميع ذًميؽ مل يٜم٘مٓمٕميقا قميـ اًم٘مٞمي٤مم و ،وم٘مٝم٤مء اًمًٚمٓم٤من وهمػمهؿ سمٕمض

وُميٜمٝمؿ  ،(43)ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ؿمٗمع ًمٚمرقمٞم٦م قمٜمد احلٙم٤مماعمجتٛمع ذم  سمدورهؿ

م 1172هي/371ُمٕمريم٦م األرك ذم  ود األؾم٤ٌمن اجلٝم٤مدذم  ؿم٤مركُمـ 

ظمييرز خيٚمييػ قمييغم أيب  قم٘مييد اعمٜمّمييقر ومٞمٝميي٤م ًمٚمحيي٤مج اًمّميي٤مًمح طمٞميي٨م

ويم٤من ُمـ مجٚمتٝمؿ مج٤مقم٦م ُمـ اًمّمقومٞم٦م وشمقمم أطميد اعمتّميقوم٦م  ،اعمتٓمققم٦م

م 1177هيي/412ُمٕمريمي٦م اًمٕم٘مي٤مب ؾميٜم٦م ذم و ،ىمٞم٤مدة ضمٞمش اعمتٓمققم٦م

أيب  قميؼم إمم األٟميدًمس ُمثيؾاًميذي  اجلٞمشذم  ؿم٤مرك ُمتّمقوم٦م اعمٖمرب

وُمٜمٝمؿ  ،(44)اعمٕمريم٦مذم  اؾمتِمٝمداًمذي  يسمـ قمٌداهلل اًمٗمٝمر اًمّمؼم أيقب

واالٟمِمٖم٤مل سمي٤مآلظمرة  األؾمقاق إمم اًمّمٚمقاتذم  ُمـ يم٤من يدقمق اًمٜم٤مس

وُمٜمٝمؿ  ،م(1133هي/332ت)قمـ اًمدٟمٞم٤م ُمثؾ يقؾمػ سمـ قمغم اعم١مذن 

وُميٜمٝمؿ ُميـ قمي٤مًم٩م  ،ٞم٦مُمـ ؾم٤مقمد اًمٗم٘مراء سم٤معم٤مل ألضميؾ ذاء األويح

 .(45)أن قمجز األـم٤ٌمءاعمٍموع سمٕمد 

                                                           

ًمت٤مسمٕملم اًمذيـ دظمٚمقه٤م ُمـ أُمث٤مل طمٜمش سمـ شمرضمع ٟمِم٠مت اًمّمقومٞم٦م سم٤مألٟمدًمس إزم أي٤مم ا (42)

قمٌداهلل اًمّمٖم٤مين اعمتقذم سمنىمًٓم٦م ذم أول اًم٘مرن اًمث٤مين اهلجري ، ودومـ هب٤م يمقاطمد ُمـ 

، وىمد ازدهراًمتّمقف سم٤مألٟمدًمس ذم أواظمر قمٝمد اعمراسمٓملم صمؿ ذم قمٝمد اعمقطمديـ ،  اًمّم٤محللم

، اسمـ اخلٓمٞم٥مأٟمٔمر    إذ شمرؾمخ ومٞمٝم٤م اًمٗمٙمر اًمّمقذم قمكم يد اسمـ اًمٕمريػ ذم ذق األٟمدًمس .

أقمامل األقمَلم ، حت٘مٞمؼ سمروومٜم٤ًمل ، ُمٓمٌققم٤مت ُمٕمٝمد اًمٕمٚمقم اًمٕمٚمٞم٤م اعمٖمرسمٞم٦م ، 

8 حمٛمد إسمراهٞمؿ اًمٗمٞمقُمل ، شم٤مريخ اًمٗمٚمًٗم٦م اإلؾمَلُمٞم٦م  0/064،063م ، 1712هي/1131

8  034،035م ، ص1775هيي/1،1215ذم اعمٖمرب واألٟمدًمس، دار اجلٞمؾ، سمػموت، ط

ؾمَلُمٞم٦م ذم اعمٖمرب ، اهليٞمئ٦م اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٙمت٤مب، حمٛمد قم٤مدل ، اًمؽمسمٞم٦م اإل

 .101،100م ، ص1765اًم٘م٤مهيرة،

طمًلم ؾمٕمٞمد قمٌداهلل ، اعمتّمقوم٦م ذم اعمٖمرب األىميص ذم قمٝمد اعمراسمٓملم واعمقطمديـ ،   (43)

 .33م ، ص1776ُم١مؾم٦ًم األهرام ، 

اًمت٤مدزم ، اًمتِمقف إزم رضم٤مل اًمتّمقف وأظم٤ٌمر أيب اًمٕم٤ٌمس اًمًٌتل ، حت٘مٞمؼ أمحد اًمتقومٞمؼ،  (44)

8  213م ، ص 1762هيي/1222ُمٜمِمقرات يمٚمٞم٦م اآلداب واًمٕمٚمقم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م سم٤مًمرسم٤مط ،

 .41-42واٟمٔمر   طمًلم ؾمٕمٞمد قمٌداهلل ، اعمتّمقوم٦م ذم اعمٖمرب األىميص ، ص

 . 011،111،17( اًمت٤مدزم ، ؾم٤مسمؼ ، ص (45)
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دم٤مه اًمٓمٕمقن دي األيذم اًمّمقومٞم٦م سم٤مألٟمدًمس مل ي٘مٗمقا ُمٙمتق يأن ُمٜمٔمر   ٤مؾم٤مسمٕمً 

سمؾ صٜمٗمقا اًمٙمت٥م ًمٚمدوم٤مع قمـ أٟمٗمًٝمؿ  .وضمٝم٧م هلؿاًمتل  واالٟمت٘م٤مدات

صٜمػ )رؾم٤مًم٦م اًمذي ذم اًمّمق واًمرد قمغم خم٤مًمٗمٞمٝمؿ ُمثٚمام ومٕمؾ اسمـ قمريب

 اًمٕمٌداًمٚمٓمٞمػ سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ ه٦ٌم اهلل ٟمٔمرً وأرؾمؾ هب٤م  االٟمتّم٤مر(

اعمٕميروف  قمٌداهلل حمٛميد اًمٗمي٤مدأيب  عم٤م ضمرى سملم األظمػم وسملم اًمِمٞمخ

ـمريؼ اًمتّمقف ُمٜمٝم٤م االقمؽماض قمغم اًمتحدث ذم  سم٤مًمّمٞم٘م٤مل ُمـ أؾمئٚم٦م

ويمٞمٗمٞم٦م اجلٛمع سملم ىميقل اًمرؾميقل ُميـ  ،سم٤مألهار اًمًٜمٞم٦م سملم اًمّمقومٞم٦م

يزيييد اًمًيي٤مًمؽ ُمييردود واًمٓمريييؼ أيب  وىمييقل ،ـمٚميي٥م اهلل وطمييده

اًمتّميقف ُمٜمٝمي٤م يمتي٤مب ذم  قمدييدة. يمام صٜمػ ُمّميٜمٗم٤مت (46)ُمًدود

 ،يدور طمقل اعمٜم٤مزل اًمّميقومٞم٦م(اًمذي  ويمت٤مب )أًمػ ُم٘م٤مم ،)األىمٓم٤مب(

ويمتيي٤مب )األُميير اعمحٙمييؿ اعمرسمييقط ومييٞمام يٚمييزم أهييؾ ـمريييؼ اهلل ُمييـ 

ذم  يٚميزم اشم٤ٌمقمٝمي٤ماًمتيل  ًمٚم٘مقاقميد اًمنموط(، وومٞمف يٕمرض اسميـ قميريب

سمٞمي٤من ىمقاقميد ذم  ويمتي٤مب )األٟميقار اًم٘مدؾميٞم٦م ،ذمؾمٚمقك اًمٓمريؼ اًمّمق

 ،ال يدظمٚمف ريي٥م وال ختٛميلم(اًمذي  ويمت٤مب )اإلُم٤مم اعمٌلم ،ّمقومٞم٦م(اًم

ويمت٤مب )شمرمجي٦م ُم٘م٤مُمي٤مت  ،ويمت٤مب )شمذيمرة اًمتقاسملم وشمٌٍمة األواسملم(

ذم  ويمتي٤مب )اجليكم ،ويمت٤مب )اجلٗمر اجل٤مُمع واًمٜمقر اًمَلُمع( ،األوًمٞم٤مء(

(، ويمت٤مب )طمٚمٞم٦م األسمدال وُم٤م ئمٝمير قمٜمٝمي٤م ُميـ اعمٕمي٤مرف يمِمػ اًمقزم

عم٤م جي٥م أن يتٌٕمف اعمريد ُمـ ُمٕمرومي٦م  يٕمرض اسمـ قمريبواألطمقال( وومٞمف 

وأظمرى  ،ُمٕمروم٦م األىمٓم٤مب(ذم  ورؾم٤مًم٦م،)وؾمٚمقك ىمٌؾ االًمت٘م٤مء سم٤مًمِمٞمخ

ُمٕمرومي٦م ظميتؿ األوًمٞمي٤مء ذم  ويمت٤مب )قمٜم٘م٤مء ُمٖمرب ،ُمٕمروم٦م األوشم٤مد(ذم )

 .  (47)وؿمٛمس اعمٖمرب( 

                                                           

 .11-0/6هي ، 1141،  1( أٟمٔمر   رؾم٤مئؾ اسمـ قمريب ، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ، سمػموت ، ط (46)

( قمثامن حيٞمل، ُم١مًمٗم٤مت اسمـ قمريب شم٤مرخيٝم٤م وشمّمٜمٞمٗمٝم٤م ، شمرمج٦م أمحد حمٛمد اًمٓمٞم٥م ، اهلٞمئ٦م  (47)

 175،174م ، ص0221اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٙمت٤مب ، اًم٘م٤مهرة ، 

،021،020،012،021،022،024 ،032،052،054،135 ،217. 
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 أووح٧م ًمٜم٤م يمت٥م اًمٜمقازل أن اعمجتٛمع األٟمدًمز وومٞمام خيص األيت٤مم

ف طم٤مًم٦م خم٤مصٛم٦م اعمنمذم و ،٤مووصٞمً  ٤موأويمؾ سم٤مًمٞمتٞمؿ ُمنمومً شمٙمٗمؾ سم٤مأليت٤مم 

طم٤مًم٦م ذم و، (52)، يم٤من يٕمزل ومقرا ُمـ ُمٝمٛمتف ًمٚمٞمتٞمؿ أو اظمتَلؾمف ُم٤مل اًمٞمتٞمؿ

  .(51) اًمقيص ياًمنماء ًمٚمٞمتٞمؿ يم٤من ي١مظمذ سمرأذم  اظمتَلف اعمنمف واًمقيص

وهق  ،أن رضمَل يمٗمؾ يتٞمٛم٦م ُم٘م٤مسمؾ أن ختدُمف قازلٜماًم ٟمٕمرف ُمـو

سمؾ وطم٤مل اًمزواج  .األقمٞم٤مد سمام شمتجٛمؾ سمفذم ؾم٤مئر اًمًٜم٦م ويٓمٕمٛمٝم٤م ويٙمًقه٤م 

 ىٟم٤مزًم٦م أظمرذم و ،(50)ًمزيم٤مة ُم٤م يٕمٞمٜمٝم٤م قمغم دمٝمٞمز ٟمٗمًٝم٤مأقمٓم٤مه٤م ُمـ ُم٤مل ا

سمٕمد قم٘مد و ،س هرب سمٞمتٞمٛم٦م سمٙمر وشمزوضمٝم٤مٟمٕمرف أن أطمد رضم٤مل األٟمدًم

  .(51)أهن٤م أيمره٧م قمغم هذا اًمزواج وأُم٤من اًمٞمتٞمٛم٦م قمغم ٟمٗمًٝم٤م أقمٚمٜم٧م  ،اًمزواج

قم٘مد ٟمٙم٤مح أظمتف اًمٞمتٞمٛم٦م ُمـ همػم  إطمدى اًمٜمقازل ٟمجد أن رضمًَل ذم و

وأن زوضمٝم٤م أرؾمؾ  ،وأن اًمٜم٤مس طميوا اًمٜمٙم٤مح وـمٕمٛمقا اًمٓمٕم٤مم ،شمقيمٞمٚمٝم٤م ًمف

ذم و ،(52)ومل شمٜمٙمر اًمٞمتٞمٛم٦م ُم٤م ىم٤مم سمف أظمقه٤م  ،إًمٞمٝم٤م سم٤محلٜم٤مء واًمّم٤مسمقن واًمٗم٤ميمٝم٦م

ومل شمٜم٘مٓمع قمـ  ل،قمرض قمٚمٞمٝم٤م اًمٜمٙم٤مح ومٔمٚم٧م شمٌٙمٟم٤مزًم٦م أظمرى وضمدٟم٤م يتٞمٛم٦م 

وألضمؾ ذًمؽ وضمدٟم٤م ٟم٤مزًم٦م شمٌلم أن اًمِم٤مهديـ  8(53)اًمٌٙم٤مء ومٛمٜمع هذا اًمزواج 

 8(54)قمٚمٞمٝمام أن يٜمٔمرا إمم وضمف اًمٞمتٞمٛم٦م ًمٚمتٕمرف قمغم طم٤مهل٤م ىمٌؾ قم٘مد اًمٜمٙم٤مح 

وُمـ سم٤مب احلرص قمغم األيت٤مم وضمدٟم٤م ٟم٤مزًم٦م شمِمػم إمم ومًخ قم٘مد زواج رضمؾ 

 .(55)ظمٌٞم٨م اعمٙم٥ًم ُمـ يتٞمٛم٦م شمزوضمٝم٤م سم٤مًمقصٞم٦م ُمـ أُمٝم٤م 

                                                           

 .7/211اًمقٟمنميز   اعمٕمٞم٤مر ،  (52)

 .7/255ٟمٗمًف ،  (51)

 .1/144ٟمٗمًف ،  (50)

 .1/60ٟمٗمًف ،  (51)

 .1/74ٟمٗمًف ،  (52)

 .1/114ٟمٗمًف ،  (53)

 .1/031ٟمٗمًف ،  (54)

 .1/054ٟمٗمًف ،  (55)
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هل٤م قم٘م٤مر وًمٞمس هل٤م ُم٤مل اًمتل  وٟمٕمرف ُمـ إطمدى اًمٜمقازل أن اًمٞمتٞمٛم٦م

 ،(56)قمٚمٞمٝم٤م يٌٞمع اًمٕم٘م٤مر ألضمؾ ؿمقاره٤م ودمٝمٞمزه٤م  ومٙم٤من اًمقيص ،ًمتجٝمٞمزه٤م

 ،ؾمـ اخل٤مُم٦ًم قمنمة ُمـ قمٛمره٤مذم  اًمٞمتٞمٛم٦م يم٤مٟم٧م شمزوجوسمٞمٜم٧م اًمٜمقازل أن 

وأهن٤م يم٤مٟم٧م هترب طم٤مل يمراهٞمتٝم٤م ًمٚمزوج واعمٕمٞمِم٦م ُمٕمف وإن يم٤مٟم٧م ُمدة اًمزواج 

وُمـ ٟم٤مزًم٦م أظمرى ٟمٕمرف أن اًمٞمتٞمٛم٦م اًمٌٙمر  8(57)ىمٚمٞمٚم٦م ال شمٕمدو قمدة أؿمٝمر 

اًمّمٖمػم وم٢مذا ُم٤م سمٚمغ يم٤من يرومض  لاًم٤ٌمًمغ يم٤مٟم٧م شمتزوج أطمٞم٤مٟم٤م ُمـ اًمّمٌ

 .(62)االًمتزام سمٕم٘مد اًمزواج 

أن إطمدى اًمٞمتٞمامت سم٢مؿمٌٞمٚمٞم٦م ظمٚمٕم٧م زوضمٝم٤م سمٕمد  ٟمٕمرف ُمـ اًمٜمقازلو

صمؿ ص٤محلٝم٤م ومٕم٤مدت  ،طمٞم٨م اومتدت ُمٜمف سمٌٕمض ُم٤م متٚمؽ ،اًمزواج سمًٌٕم٦م أؿمٝمر

أرض ذم  قمٛمؾ وُمـ إطمدى اًمٜمقازل ٟمٕمرف أن رضمًَل  ،(61)صمؿ ظمٚمٕمتف صم٤مٟمٞم٦م 

 .(60)ويم٤من يٕمٓمٞمٝمؿ أضمر يمراء األرض وُمٙمٞمٚم٦م ـمٕم٤مُمٝمؿ  ،األيت٤مم

ذم و ،وأطمٞم٤مٟم٤م ُم٤م يم٤مٟم٧م هت٥م اعمرأة ُم٤م متٚمٙمف السمٜمٝم٤م اًمٞمتٞمؿ اًمّمٖمػم اعمٝمٛمؾ

ذم و 8(61)طم٤مًم٦م ُمٓم٤مًمٌتٝم٤م سمذًمؽ ًمٞمتؿ طمٞم٤مزهت٤م طم٥ًم اهل٦ٌم يم٤مٟم٧م شمٜمٙمر هٌتٝم٤م 

إطمدى اًمٜمقازل أن يتٞمٛم٦م ُمٝمٛمٚم٦م هرسم٧م ُمـ قمٛمٝم٤م ألٟمف يم٤من جيٞمٕمٝم٤م ومل ي٘مؿ 

ومقيمٚم٧م اًمٞمتٞم٦م أطمد  ،ومرومض اًمٕمؿ اًمٜمٙم٤مح ،ورهم٧ٌم سم٤مًمزواج ُمـ رضمؾ ،سمح٘مٝم٤م

 .(62)أىم٤مرب أسمٞمٝم٤م ًمٞمٙمقن وًمٞم٤م هل٤م ومزوضمٝم٤م 

ويم٤من قمٚمٞمف ُمـ  ،هلؿ ٤موأُمَليمً  ٤مشمرك أيت٤مُمً  ٤موشمٗمٞمدٟم٤م إطمدى اًمٜمقازل أن ُمٞمتً 

ومل يٙمـ ًمأليت٤مم  ،يٌٞمع هذه األُمَلك ًمًداد اًمديقن اًمديـ ُم٤م ضمٕمؾ اًم٘م٤ميض

                                                           

 .1/111ٟمٗمًف ،  (56)

 .1/056ٟمٗمًف ،  (57)

 .1/156ٟمٗمًف ،  (62)

 .2/5ٟمٗمًف ،  (61)

 .1/004ٟمٗمًف ،  (60)

 .3/140ٟمٗمًف ،  (61)

 .3/162ٟمٗمًف ،  (62)
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ُمـ إطمدى اًمٜمقازل أن يمذًمؽ وٟمٕمرف  8(63) وال ُم٘مدم ُمـ اًم٘م٤ميض ويص

 ،شمدومع اًمي قمـ اًم٘مقم مجٞمٕم٤ماًمتل  سمٜم٤مء احلّمقنذم  األيت٤مم يم٤مٟمقا يِم٤مريمقن

 .(64)وُمـ مجٚمتٝمؿ األيت٤مم 

 ومم٤م ؾمٌؼ يتْمح اآلشمك   -

ًمرقمٞم٤ميتٝمؿ  ٤مووصٞمً  ٤مأن اًمدوًم٦م اإلؾمَلُمٞم٦م ويمٚم٧م سم٤مأليت٤مم ُمنمومً   أواًل 

وأطمٞم٤مٟم٤م ُم٤م  ،األُمَلك يواإلذاف قمغم أُمَليمٝمؿ إن يم٤مٟمقا ُمـ ذو

 ،طمقل سمٕمض اًم٘مْم٤مي٤م يم٤من اخلَلف ي٘مع سملم اعمنمف واًمقيص

 .اًمقيص يووىمتٝم٤م يم٤من ي١مظمذ سمرأ

سمٕمض اعمٞمًقريـ ُم٘م٤مسمؾ  سمٞم٧مذم  يم٤مٟم٧م اًمٞمتٞمٛم٦م شمٕمٛمؾ يمخ٤مدُم٦م  ٤مصم٤مٟمٞمً 

 .سمٜم٤مء احلّمقنذم  وُمـ األيت٤مم ُمـ قمٛمؾ 8ـمٕم٤مُمٝم٤م ويمًقهت٤م

وُمـ صمؿ ؾمٛمٕمٜم٤م قمـ طم٤مالت  ،سم٤مًمٞمتٞمامت ياٟمتنمت طم٤مالت اًمزواج اًم٘مٝمر  ٤مصم٤مًمثً 

 .ويمذا ؾمٛمٕمٜم٤م قمـ اخلٚمع ،اهلروب سمٕمد أُم٤من اًمزوضم٦م قمغم ٟمٗمًٝم٤م

سمٚمٖم٧م ؾمـ اًمزواج وال ُم٤مل قمٜمده٤م شمزوج ُمـ اًمتل  يم٤مٟم٧م اًمٞمتٞمٛم٦م  ٤مراسمٕمً 

وطم٤من وىم٧م  ،أو همػمه اوُمـ يم٤مٟم٧م متتٚمؽ قم٘م٤مرً  ،ُم٤مل اًمزيم٤مة

 ي٘مقم سمٌٞمع سمٕمض ُم٤م متٚمؽ ًمتجٝمٞمزه٤م. قيصيم٤من اًم ،زواضمٝم٤م

 ًً  .األٟمدًمس يم٤من اخل٤مُم٦ًم قمنمةذم  أن ؾمـ زواج اًمٞمتٞمٛم٦م  ٤مظم٤مُم

وُمـ صمؿ يم٤من سمٕمض  ،اإلىمٓم٤مقم٤متي أن سمٕمض األيت٤مم يم٤مٟمقا ُمـ ذو  ٤مؾم٤مدؾًم 

اًمٜم٤مس يًت٠مضمر ُمٜمٝمؿ األرض قمـ ـمريؼ اًمقصق ويٕمٛمؾ قمغم 

 ومَلطمتٝم٤م ُم٘م٤مسمؾ ُمٌٚمغ ُمـ اعم٤مل وُم٤م ي٘مقم سمٓمٕم٤مُمٝمؿ.

أن سمٕمض اًمٞمتٞمامت يمـ هيرسمـ ُمـ سمٞمقت أقمامُمٝمـ سم٥ًٌم اًم٘مًقة   ٤مؾم٤مسمٕمً 

 .حل٘مقىمٝمـ وقمدم اإلـمٕم٤مم واًمرقم٤مي٦م

                                                           

 .3/073ٟمٗمًف ،  (63)

 .3/131ٟمٗمًف ،  (64)
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يم٤مٟم٧م  ،يم٤مٟم٧م دمد اًمرومض ُمـ قمٛمٝم٤م طم٤مل زواضمٝم٤ماًمتل  أن اًمٞمتٞمٛم٦م  ٤مصم٤مُمٜمً 

هل٤م ومٙم٤مٟم٧م  وأُم٤م ُمـ ال وزم ،ىمراسمتٝم٤مي همػمه ُمـ ذو ٤مشمٚمتٛمس وًمٞمً 

 ال وزماًمتل  هتتؿ سمتزوي٩م اعمرأةاًمتل  ظمٓم٦م اعمٜم٤ميمحشمتزوج قمـ ـمريؼ 

 .(65)هل٤م، ويتقاله٤م أطمد اًم٘مْم٤مة 

ذم  قمـ آسم٤مئٝمؿ اهتْمٛمقا ٤مأن سمٕمض األيت٤مم اًمذيـ ورصمقا أُمَليمً   ٤مشم٤مؾمٕمً 

ووىمٕم٧م يمثػم ُمـ اًمتج٤موزات دم٤مهٝمؿ ُمـ ـمرف اًم٘مْم٤مة  ،طم٘مٝمؿ

 . (66)ؿم٠مهنؿ ذم  رهمؿ ُم٤م شمزظمر سمف يمت٥م اًمٜمقازل ُمـ وص٤مي٤م

 اعمٌح٨م اًمراسمع

 اعمٕمٞم٤مرذم  قمقام األٟمدًمس وقمٌٞمده٤م ورىمٞم٘مٝم٤م

اًمٜم٤مس سم٠من ل وراح يٗمت ،وشمٗمٞمدٟم٤م إطمدى اًمٜمقازل أن أطمد اًمٕم٤مُم٦م شمّمدر ًمٚمٗمتٞم٤م

ويم٤من حيٚمػ  ،ٝماماحلٚمػ سم٤مًمٓمَلق واًمٕمت٤مق ال يقضم٥م قمغم ص٤مطمٌف احلٜم٨م ومٞم

جمٚمس واطمد ُمِمجٕم٤م ًمٚمٜم٤مس قمغم اٟمتٝم٤مك احلرُم٤مت ذم  ء وودهسم٤مًمٓمَلق قمغم اًمٌم

 ،يرد ًمقاطمدة ٤ميمام أومتك أطمد اًمٕمقام أيْم٤م سم٠من اًمٓمَلق صمَلصمً  ،قمغم طمد شمٕمٌػم اًمٜم٤مزًم٦م

رُمْم٤من ًمٚم٘م٤مدر ذم  وأومتك سم٢مسم٤مطم٦م اًمتٞمٛمؿ ًمٚمّمَلة واًمٗمٓمر ،وأومتك سمجقاز سمٞمع أم اًمقًمد

 .(67)وهق ُم٤م أوًمع سمف وٕمٗم٤مء اًمٕم٤مُم٦م واىمتدوا سمف ،اًمّمحٞمح اعم٘مٞمؿ

 ،االؾمتٕمداد ًمٚمٞمٚم٦م اعمٞمَلد اعمجٞمدذم  ويم٤من اًمٕمقام ُمـ اًمٜم٤مس جيتٝمدون

                                                           

( اسمـ اًمزسمػم، صٚم٦م اًمّمٚم٦م ، شمّمحٞمح ًمٞمٗمل سمروومٜم٤ًمل ، ُمٓمٌققم٤مت ُمٕمٝمد اًمٕمٚمقم اًمٕمٚمٞم٤م 65)

8 واٟمٔمر  ؾمٚمقي قمٌداخل٤مًمؼ   101ص 5م ، اًم٘مًؿ األظمػم ُمـ ج1715اعمٖمرسمٞم٦م ، 

اعمجتٛمع األٟمدًمز ذم قمٍم اعمراسمٓملم األوو٤مع اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واالىمتّم٤مدي٦م وأصمره٤م قمكم 

م ، 1772هي/1212واعمقطمديـ ، رؾم٤مًم٦م ديمتقراة ، يمٚمٞم٦م دار اًمٕمٚمقم ، ضم٤مُمٕم٦م اًم٘م٤مهرة، 

 .406ص

م ، 1773،  1إسمراهٞمؿ اًم٘م٤مدري   اإلؾمَلم اًمني ذم اعمٖمرب اًمٕمريب ، ؾمٞمٜم٤م ًمٚمٜمنم ، ط (66)

 .133ص

 .0/321اًمقٟمنميز   اعمٕمٞم٤مر ،  (67)
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ويتٝم٤مدون سمٞمٜمٝمؿ صٜمقف األـمٕمٛم٦م وأٟمقاع اًمتحػ  ،ٕمٚمقهن٤م يم٠مطمد األقمٞم٤مدوجي

ورهمؿ شمِمدد  ،ويؽمك اًمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء اًمٕمٛمؾ صٌٞمحتٝم٤م شمٕمٔمٞمام ًمٚمٞمقم ،واًمٓمرف

اًمٜم٤مزًم٦م وم٘مد اؾمتٛمرت هذه اًمٕم٤مدة ُمـ ذم  هذا األُمر يمام وردذم  وم٘مٝم٤مء األٟمدًمس

 .(72)اًمٕمقام 

 لقًمد اًمٜمٌيياطمتٗمٚمقا سمٛمقام ييوُمـ ظمَلل إطمدى اًمٜمقازل ٟمٕمرف أن اًمٕم

وجيٛمٕمقن اًمّمٌٞم٦م يرددون  ،ويم٤مٟمقا يقىمدون اًمِمٛمقع ،صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

 ،وي٘مرأ سمٕمض اًمّمٌٞم٦م قمنمة آي٤مت ُمـ اًم٘مرآن ،اًمّمَلة قمغم احلٌٞم٥م حمٛمد

 .(71)وجيٛمتع اًمٜم٤ًمء واًمرضم٤مل ألضمؾ ذًمؽ  ،لُمدح اًمٜمٌذم  ويٜمِمد ىمّمٞمدة

قمرض  أن رضمًَل  شمذيمر ًمٜم٤م اًمٜمقازلويرشمٌط سم٤مًمٕمقام ومئ٦م اًمدقم٤مر طمٞم٨م 

إمم أن اٟمتٝمك أُمر  ،همػم ُمٙمره قمغم ذًمؽ ،زوضمتف ًمٚمٗمجقر وأظمرضمٝم٤م ًمٚمٗم٤ًمق

وزوضمٝم٤م يدور ُمع اًمٗمج٤مر ال يٕمٚمؿ ًمف  ،واُمتٜمٕم٧م سمٛمقوع ،اعمرأة ًمٚمٝمروب

ٟم٤مزًم٦م أظمرى أن اُمرأة ٟم٤مُم٧م ُمع اسمٜمٝم٤م وهق ؾمٙمران ذم و 8(70)ُمًت٘مر وال ُم٤مل 

 ،وأظمٗم٧م أُمره٤م طمتك يمؼمت اجل٤مري٦م ،ومقـم٠مه٤م ومحٛمٚم٧م وأٟمج٧ٌم ُمٜمف ضم٤مري٦م

وسمٕمد ُم٤م شمزوج االسمـ اجل٤مري٦م وأٟمج٥م  ،هق أسمقه٤ماًمذي  صمؿ زوضمتٝم٤م ُمـ اسمٜمٝم٤م

 .(71)وأىمرت سمّمٜمٕمٝم٤م  ،شم٤مسم٧م اعمرأة وأظمؼمت اسمٜمٝم٤م سم٠مُمر اجل٤مري٦م .ُمٜمٝم٤م

القمـ اُمرأشمف  ويرشمٌط سمذًمؽ ُم٤م قمروتف إطمدى اًمٜمقازل أن رضمًَل 

ارشمٙم٤مب ذم  سمٕمد أن ؿمؽ اًمرضمؾهي ومتَلقمٜم٤م 166سم٤معمًجد اجل٤مُمع سم٘مرـم٦ٌم ؾمٜم٦م 

ويم٤من اًمرضمؾ يٌٞمع ظم٤مدُم٦م اُمرأشمف ُمتك ُم٤م شمٌلم ًمف أهن٤م  ،(72)اُمرأشمف اًمٗم٤مطمِم٦م 

 . (73)ُم١مذي٦م وزاٟمٞم٦م 

                                                           

 .11/132ٟمٗمًف ،  (72)

 .10/26ٟمٗمًف ،  (71)

 .0/210ٟمٗمًف ،  (70)

 .0/206ٟمٗمًف ،  (71)

 .2/54ٟمٗمًف ،  (72)

 .7/31ٟمٗمًف ،  (73)
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 ومم٤م ؾمٌؼ يتْمح اآلشمك   -

 وهق األُمر ،أن سمٕمض اًمٕمقام شمٓم٤مول قمغم ُم٘م٤مم اًمٗمتقى سمٛمامرؾمتف هل٤م  أواًل 

عمامرؾم٦م أطمد ُمـ يٜمتٛمقن  ،ٟمٗمقس اًمٕمقامذم  وضمد هقىاًمذي 

 .فمٜمٝمؿ يِمٕمر سمآالُمٝمؿذم  ومٝمق ،ًمٓمٌ٘متٝمؿ ًمٚمٗمتقى

وسمٛمقًمد  ،حمٛمد لأن اًمٕمقام طمرصقا قمغم االطمتٗم٤مل سمٛمقًمد اًمٜمٌ   ٤مصم٤مٟمٞمً 

وقمٞمد اعمٞمَلد  ،يقمٞمديـ مه٤م اعمقًمد اًمٜمٌقذم  قمٞمًك قمٚمٞمف اًمًَلم

 .اًمٕمٞمديـذم  ويم٤مٟم٧م هلؿ ـم٘مقس ،اعمجٞمد

 واٟمت٘م٤مل األُمر إل ،وؾمط اًمٕمقامذم  اٟمتِم٤مر سمٕمض طم٤مالت اًمدقم٤مرة   ٤مصم٤مًمثً 

 ،زوضمتفذم  اعمًجد ًمِمؽ اًمرضمؾذم  اعمَلقمٜم٦م سملم اًمرضمؾ وزوضمتف 

 واهت٤مُمٝم٤م سم٤مرشمٙم٤مب اًمٗم٤مطمِم٦م.

ومتٌلم ًمٜم٤م اًمٜمقازل أن سمٕمض األؾمٞم٤مد يم٤مٟمقا يزوضمقن  وومٞمام خيص اًمٕمٌٞمد

وأطمٞم٤مٟم٤م ُم٤م  8(74)ويٚمتزُمقن سمٜمٗم٘م٦م اًمزوضم٦م ُم٤م داُم٧م اًمٕمّمٛم٦م سمٞمٜمٝمام  ،قمٌٞمدهؿ

قمٝمد ذم  يم٤من اًمٕمٌٞمد ينىمقن ُمـ ُم٤مل أؾمٞم٤مدهؿ أو ُم٤مل أسمٜم٤مء أؾمٞم٤مدهؿ يمام وىمع

هذا األُمر قمغم طم٥ًم احل٤مًم٦م ومٛمٜمٝمؿ ذم  واظمتٚمػ اًمٗم٘مٝم٤مء ،اإلُم٤مرة سم٤مألٟمدًمس

 . (75)وُمٜمٝمؿ ُمـ مل يقضمٌف  ،ُمـ أوضم٥م اًم٘مٓمع قمغم اًمٕمٌد

ؿ إطمدى اًمٜمقازل ٟمٕمرف أن سمٕمض اًمٕمٌٞمد يم٤مٟمقا هيرسمقن ٟمتٞمج٦م ًمٚمٔمٚمذم و

ويم٤مٟمقا يًٌٌقن هبروهبؿ ُمِم٤ميمؾ ألؾمٞم٤مدهؿ ألهنؿ مل يٙمقٟمقا ىمد  ،اًمقاىمع قمٚمٞمٝمؿ

ُمـ اًمٜمّم٤مرى  اوٟمٕمرف ُمـ إطمدى اًمٜمقازل أن قمٌٞمدً  8(76)ىمٌْمقا ُم٤مل اًمٌٞمع يمٚمف 

 .(77)ؾمٓمقا قمغم ىم٤مرب رضمؾ وهرسمقا قمٚمٞمف مجٞمٕم٤م 

                                                           

 .1/222ٟمٗمًف ،  (74)

 .0/212ٟمٗمًف ،  (75)

 .4/104ٟمٗمًف ،  (76)

 .6/46ٟمٗمًف ،  (77)
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ًم٘مٞمٝمي٤م اًمٕمٌٞميد ُميـ  لوشمٌلم ًمٜم٤م ٟمقازل اعمٕمٞم٤مر سمٕمض أٟمقاع اعمٕم٤مُمٚم٦م اًم٘م٤مؾمٞم٦م اًمٚمت

يميام أن  ،ُمٚمٙمٞمتف عمٛمٚمقك وأيمرهيف قميغم اًمٞمٝمقديي٦مدي وم٘مد ادقمك رضمُؾ هيق ،أؾمٞم٤مدهؿ

وُمع ذًمؽ فمؾ ؾمي٤مدهتؿ يتٍميومقن  ،جمٛمققم٦م ُمـ اًمٕمٌٞمد أؾمٚمٛمقا واقمؽمومقا سم٤مًمتقطمٞمد

أو سم٢مره٤مىمٝمؿ سم٤مًمٕمٛمؾ ممي٤م دومٕمٝميؿ إمم اهليروب واطميؽماف  ،أو سم٤محلٌس ،ومٞمٝمؿ سم٤مًمٌٞمع

سمؾ إن سمٕمْمٝمؿ آصمير  ،اًمثقرات ـمٚم٤ٌم ًمٚمرزقذم  اطاًمٚمّمقصٞم٦م وىمٓمع اًمٓمرق واالٟمخر

   (122)ًمٜمٗمًف ُمـ احلٌس واالوٓمٝم٤مد  ٤ماًمٚمح٤مق سمدار احلرب ومٙم٤ميمً 

وشمقىمٗمٜم٤م إطمدى اًمٜمقازل قمغم قمٞمقب يم٤مٟم٧م شمقضم٥م رد اًمرىمٞمؼ طم٤مل 

 ،واًمِمٚمؾ ،واًم٘مٓمع ،واًمٗم٤مًم٩م ،واًمؼمص ،واجلذام ،اجلٜمقن  اًمنماء وُمٜمٝم٤م

 ،واًمرشمؼ ،واجل٥م ،واجلرب ،وسمٞم٤مض اًمٕملم ،واخلرص ،واًمٕمقر ،واًمٕمٛمك

 ،وصٖمر اًم٘مٌؾ ضمدا ،وسمٞم٤مض اًمِمٕمر ،وزقمر اًمٗمرج ،واخلّم٤مء ،واإلومْم٤مء

واخلٞمَلن  ،واًمٌخر ،واًمٕمٗمؾ ،ووًمد اًمزٟم٤م ،واإلسم٤مق ،واًم٘مٛمؾ ،واًمنىم٦م ،واًمزٟم٤م

واًمٌقل ذم  ،واألخ ،واًمقًمد ،واألسمقان ،واًمديـ ،واًمٕمدة ،واًمزواج ،ذم اًمقضمف

وارشمٗم٤مع احلٞمْم٦م  ،واالؾمتح٤مو٦م ،حلٛمؾوا ،اًمٗمراش إن وم٤مرق طمد اًمّمٖمر ضمدا

وختٜم٨م  ،وضمذام أطمد األسمقيـ أو اجلديـ ،وأرسمٕملم يقُم٤م ،أيمثر ُمـ يم٦ًم

 ،وظمتـ جمٚمقهبام ،وىمٚمػ اًمذيمر واألٟمثك ،وومحقًم٦م األُم٦م إن اؿمتٝمرت ،اًمٕمٌد

ووٌط إن ٟم٘مّم٧م اًمٞمٛمٜمك قمـ  ،وقمن ،وذب يمر ،ويمل وم٤مطمش يٜم٘مص

 ،وؾم٘مقط ؾمٜملم ذم اًمقظمش ،وزي٤مدة فمٗمر وؾمـ ،وطمدث ُمٓمٚم٘م٤م ،اًمٞمنى

واًمِمٕمر ذم  ،ًمٚمرو٤مع يوشمٍمي٦م األُم٦م شمِمؽم ،واومتْم٤مض ُمـ ال يقـم٠م ُمثٚمٝم٤م

وهق ُمٞمؾ إطمدى احلدىمتلم  ،واًم٘مٌؾ ذم اًمٕمٞمٜملم أو إطمدامه٤م ،واًمٔمٗمرة ،اًمٕملم

 ،ويمقن أطمد اخلديـ ُم٤مئَل قمغم اآلظمر ًمألذن أو ًمٚمحل ،ًمألظمرى ذم ٟمٔمره٤م

وهق ُمٞمؾ  ،واًمزور ،٘ملموهق ُمٞمؾ اًمٕمٜمؼ قمـ اجلًؿ ألطمد اًمِم ،واًمّمقر

 ،وهق أن يٙمقن سمقؾمط اًمّمدر إذاف ،واًمّمدر ،اعمٜمٙم٥م ألطمد اًمِم٘ملم

 ،واًم٘مرطم٦م سمٕمد اًمؼمء إذا ظم٤مًمػ ًمقن اجلًد ،وهق أصمر اجلٛمقح ،واًمٜمٌط

                                                           

 . 7/014،016،017،  6/127( اًمقٟمنميز ، اعمٕمٞم٤مر ،  (122)
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واًمٌجرة ٟمٗمخ  ،وهل اًمٕم٘مدة قمغم فم٤مهر اًمٙمػ أو همػمه ُمـ اجلًد ،واًمٕمجرة

وختتص  ،تٗم٤مطمش أصمرهوهق ٟمٗمخ زائد ٟم٤مشمئ ُم ،واًمًٚمٕم٦م ،يم٤مًمٕمجرة إال أهن٤م ًمٞمٜم٦م

 ،وزوال األٟمٛمٚم٦م ،واًمِمٞم٥م ،وضمٕمقدشمف ،اًمرائٕم٦م دون اًمقطمش سمّمٝمقسم٦م اًمِمٕمر

 .(121)وؾمقاد األب  ،وؾم٘مقط ؾمـ واطمدة

سمٞمٕمف ذم  إذا يم٤من ُمٙمقي٤م ال يرضمع يإطمدى اًمٜمقازل أن اًمٕمٌد اًمؼمسمرذم و

وإٟمام ًمق يم٤من روُمٞم٤م ومػمد ألن  ،ألن اًمؼمسمر اؿمتٝمر قمٜمٝمؿ أهنؿ يٙمقون سمَل قمٚم٦م

 وىمد هنك اًمٗم٘مٝم٤مء قمـ سمٞمع اخل٤مدم سم٤معمرض 8(120)اًمروم ال يٙمقون إال ًمٕمٚم٦م 

 .(121)قمغم ٟم٤مزًم٦م وىمٕم٧م سمخقص هذا اًمِم٠من  اردً  ،ًمٚمقوم٤مةدي ي١ماًمذي 

  وُمـ اًمٕمرض اًم٤ًمسمؼ يتٌلم ًمٜم٤م اآلشمك

ومل يره٘ميقهؿ  ،أن سمٕمض األؾمٞم٤مد قمي٤مُمٚمقا قمٌٞميدهؿ ُمٕم٤مُمٚمي٦م طمًيٜم٦م  أواًل 

ُمـ األؾميٞم٤مد  ٤مطملم أن صٜمٗمً ذم  سم٤مًمٕمٛمؾ أو يٙمٚمٗمقهؿ ُم٤م ال يٓمٞم٘مقن 

 ٤ماؾمتخدُمقا اًم٘مًقة ُمع اًمٕمٌٞميد ممي٤م اويٓمر اًمٕمٌٞميد ًمٚمٝميرب ومٙم٤ميًمي

 سم٠مٟمٗمًٝمؿ ُمـ اًمٕمذاب واالوٓمٝم٤مد.

ومٛمٜمٕميقا  ،أطمٙمي٤مُمٝمؿ اخل٤مصي٦م سم٤مًمٕمٌٞميدذم  شمِمدد اًمٗم٘مٝمي٤مء اعمي٤مًمٙمٞمقن   ٤مصم٤مٟمٞمً 

وضمٕمٚميقا اعمٙم٤مشمٌيي٦م  ،وا اًمٕمتيؼاعميدٟمٞملم أن يٕمت٘ميقا قمٌٞمييدهؿ إذا أراد

ومل جييؼموا األؾميٞم٤مد  ،ٟميدب إًمٞمٝمي٤م اًمنميعاًمتل  ًمٚمٕمٌٞمد ُمـ األُمقر

 وُمٜمٕمقا اًمٕمٌٞمد ُمـ اًمِمٝم٤مدة سم٤مًمرهمؿ ُمـ أٟمف مل شميرد ٟمّميقص ،قمٚمٞمٝم٤م

ذم  وضمٕمٚمييقا ًمًييٞمدهؿ احلييؼ ،اًمنمييع متييٜمٕمٝمؿ ُمييـ هييذا احلييؼذم 

                                                           

 وُم٤م سمٕمده٤م. 4/26ٟمٗمًف ،  (121)

 .4/30ٟمٗمًف ،  (120)

 .4/57ٟمٗمًف ،  (121)
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مم٤م اوٓمر اًمٕمٌٞمد ًمٚمٝمجيرة  .(122)إضم٤ٌمرهؿ قمغم اًمزواج دون إذهنؿ 

إمم سمٚمٜمًٞم٦م وؿم٤مـم٦ٌم طمٞم٨م يمي٤من حيٙميؿ ُمٔمٗمير وُمٌي٤مرك اًمٕم٤مُمريي٤من 

 .(123)اًمٚمذان قم٤مُمٚمقهؿ ُمٕم٤مُمٚم٦م طمًٜم٦م 

األٟمدًمس يم٤من الطمتٞم٤مج ـمٌ٘م٦م اًمقضمٝم٤مء وأهيؾ اًمٞمًي٤مر ذم  أن شمقاضمد اًمٕمٌٞمد  ٤مصم٤مًمثً 

واؾمتٖمَلهلؿ يمٓم٤مىمي٦م طمرسمٞمي٦م  ،ظمدُم٤مت اًمٌَلد أو اعمتٕم٦م واًمؽمومٞمفذم  إًمٞمٝمؿ

واؾمييتٕمامهلؿ يمحييراس  ،اًمٖميزو واجلٝميي٤مدذم  شمًيتجٞم٥م حل٤مضميي٦م اًمدوًميي٦م

 .(124)اخلدُم٤مت اعمٜمزًمٞم٦م ذم و ،وأدالء ًمٚم٘مقاومؾ اًمتج٤مري٦م

 ٤مُمساعمٌح٨م اخل

 اعمٕمٞم٤مر ذم  أهؾ اًمذُم٦م

دار اإلؾميَلم ُميـ ذم  قميغم ُميـ يٕميٞمش(125)أـمٚمؼ ُمّمٓمٚمح أهؾ اًمذُم٦م

 ومٚمام اٟمدجمقا ُمع اعمًٚمٛملم ،وىمد قمرف اًمٜمّم٤مرى سم٤معمٕم٤مهديـ ،اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى

                                                           

( اسمـ طمزم ، اعمحكم سم٤مآلصم٤مر ذح اعمجكم سم٤مالظمتّم٤مر، حت٘مٞمؼ، قمٌداًمٖمٗم٤مر ؾمٚمٞمامن، دار اًمٙمت٥م  (122)

، واعمٙم٤مشم٦ٌم هل إقمٓم٤مء  7/34،  000،320، 6/010م ، 1766هيي/1220اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت،

 اًمٕمٌد طمؼ احلري٦م ُم٘م٤مسمؾ ُمٌٚمغ ُمـ اعم٤مل يتؿ االشمٗم٤مق قمٚمٞمف ويٙمت٥م ذم يمت٤مب ظم٤مص .

( اسمـ قمذاري ، اًمٌٞم٤من اعمٖمرب ذم أظم٤ٌمر األٟمدًمس واعمٖمرب ، حت٘مٞمؼ يمقالن وًمٞمٗمل  (123)

 .1/142م ، 1762هيي/0،1222سمروومٜم٤ًمل، دار اًمث٘م٤موم٦م، سمػموت ، ط

 . 011،012إسمراهٞمؿ اًم٘م٤مدري   اإلؾمَلم اًمني ، ص (124)

( اًمذُم٦م هل ذُم٦م اهلل ورؾمقًمف، وًمٞم٧ًم ذُم٦م أطمد ُمـ اًمٜم٤مس. سم٘م٤مؤه٤م ًمْمامن احل٘مقق ال  (125)

إهداره٤م، والطمؽمام اًمديـ اعمخ٤مًمػ ًمإلؾمَلم ال إله٤مٟمتف، وإلىمرار أهؾ األدي٤من قمكم أدي٤مهنؿ 

وٟمٔمٛمٝم٤م ال حلٛمٚمٝمؿ قمكم اًمزهد ومٞمٝم٤م أو اًمرضمقع قمٜمٝم٤م8 وأول قمٝمد اؾمتٕمٛمؾ ومٞمف اعمًٚمٛمقن 

"وًمٜمجران وطم٤مؿمٞمتٝم٤م  :رؾمقل اهلل إزم ٟمّم٤مري ٟمجران، وم٘مد يمت٥م هلؿ يمٚمٛم٦م )اًمذُم٦م( هق قمٝمد

ضمقار اهلل وذُم٦م حمٛمد اًمٜمٌل رؾمقل اهلل، قمكم أُمقاهلؿ وأٟمٗمًٝمؿ وأروٝمؿ وُمٚمتٝمؿ وهم٤مئٌٝمؿ 

وؿم٤مهدهؿ، ويمؾ ُم٤م حت٧م أيدهيؿ ُمـ ىمٚمٞمؾ أو يمثػم، ال يٖمػم أؾم٘مػ ُمـ أؾم٘مٗمٞمتف وال راه٥م 

روٝمؿ ضمٞمش، وُمـ ؾم٠مل ُمٜمٝمؿ طم٘م٤م ومٌٞمٜمٝمؿ ُمـ ره٤ٌمٟمٞمتف وال يم٤مهـ ُمـ يمٝم٤مٟمتف، وال يٓم٠م أ

إزم أهؾ احلػمة  ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمدوٟمجد ُمثٚمف ذم يمت٤مب ،".اًمٜمّمػ همػم فم٤معملم وال ُمٔمٚمقُملم

سمتٕمٌػم اًم٘م٤ميض أيب يقؾمػ ص٤مطم٥م  -، واقمتؼمه اًمٗم٘مٝم٤مء قمٛمر سمـ اخلٓم٤مبد أىمره اخلٚمٞمٗم٦م وىم

أٟمٔمر أسمق يقؾمػ اخلراج،دار اعمٕمروم٦م .ٞم٤مُم٦مٟم٤مومذا قمكم ُم٤م أٟمٗمذه قمٛمر إزم يقم اًم٘م -أيب طمٜمٞمٗم٦م 

 .137-56،133م،ص1757ه / 1177ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم، سمػموت ،

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
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وسمي٤مًمرهمؿ ُميـ أن اعمًيٚمٛملم يمي٤مٟمقا  ،(126)طمٞم٤مهتؿ قمرومقا سم٤مؾميؿ اعمًيتٕمرسملمذم 

يٓمٚم٘مقن قمٚمٞمٝمؿ أًم٘م٤مب ُمنميملم يمٗمرة وُمٚمحديـ وقمٚميقج وقمٌٞميد وُمًيٞمحٞملم 

وم٘ميد يمي٤مٟمقا   mozarabesذُم٦م وأقم٤مضمؿ وُمٕم٤مهديـ وأهؾ قمٝمد وُمًيتٕمرسملم

 ويم٤من اًمٜمّم٤مرى يٕمٞمِمقن ،(127)طمري٦م شم٤مُم٦مذم  ؿمٕم٤مئرهؿ يًٛمحقن هلؿ سمٛمامرؾم٦م

طمّمقن ُمٕمٞمٜم٦م ُمثيؾ ذم  ويم٤مٟمقا يتقاضمدون سمٙمثرة ،اًمريػ واعمدن قمغم اًمًقاءذم 

 ،اًمٕمديد ُمـ ُمدن األٟمدًمسذم و ،ريٞمٜم٦م وضمٓمرون سم٤مًم٘مرب ُمـ همرٟم٤مـم٦م لطمّمٜم

اظمتّم٧م سم٘مرى ُمٕمٔمؿ ؾمٙم٤مهن٤م ُمـ اًمتل  يمامًم٘م٦م وسمٚمٜمًٞم٦م وري٦م واًمٌػمة وـمٚمٞمٓمٚم٦م

أُمي٤م 8  (112)يم٤مٟم٧م شمًٛمك سمقادي اعمًيتٕمرسملماًمتل  يم٘مري٦م قملم اًمديؽاًمٜمّم٤مرى 

اًمتيل  ومْمَل قمـ ُمديٜم٦م ـمريمقٟمي٦م ،األٟمدًمسذم  اًمٞمٝمقد ومٙم٤مٟم٧م إًمٞم٤ًمٟم٦م ُمريمزهؿ

 .(111)قمروم٧م سم٠مهن٤م ُمديٜم٦م اًمٞمٝمقد 

قمٍم ُمٚمقك ذم  ودمدر اإلؿم٤مرة إمم أن اًمٞمٝمقد يم٤مٟمقا أصح٤مب ؾمٚمٓم٦م

                                                           

)108)Terrasse,Islam D Espagne Un rencotre de L,orient et de 

L,occident,paris,1958 , PP.134.  

اسمـ ص٤مطم٥م اًمّمَلة ، اعمـ  وىمد أـمٚمؼ اعمقطمدون قمكم اًمٜمّم٤مري ًم٘م٥م اًمٕمٚمقج . أٟمٔمر 

  053سم٤مإلُم٤مُم٦م ، 

(109) R .Altamira , Ahistory of Spain from the beginning to the present 

Dar , translated by muna lee , london , ed.1,1949, p.131 .c f. 

arnaldez , Grammaire et theologie chez ibn hazm , p.9,10   8  

شم٤مريخ اًمٜمّم٤مري ذم األٟمدًمس ، اعمٓمٌٕم٦م اإلؾمَلُمٞم٦م احلديث٦م ، اًم٘م٤مهرة قم٤ٌمدة يمحٞمٚم٦م ،   وأٟمٔمر

 .  55م، ص1771هي/1212، 

(112)Guichard , the sociol history of Muslim Spain from the  conquest 

to the end of the almohad , the legacy of Muslim spain , 

leiden ,1992, p.688 ٛمع اًمريٗمل ذم األٟمدًمس ذم قمٍم سمٜمل 8 وأٟمٔمر  طمًـ ىمرين ، اعمجت

 . 126م ، ص1775هيي/1215أُمٞم٦م، رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم سمٙمٚمٞم٦م اآلداب ضم٤مُمٕم٦م اًم٘م٤مهيرة ،

( ؾمٕمٞمد أسمقزيد ، احلٞم٤مة االضمتامقمٞم٦م ذم األٟمدًمس ، ذيم٦م اهلدي ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م ، ىمقيًٜم٤م ،  (111)

 .113،111م ، ص1774
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 ،ويمثروا ومٞمٝم٤م ،إُم٤مرة همرٟم٤مـم٦مذم  اًمٓمقائػ طمٞم٨م سمٚمٖمقا ُمٜمّم٥م اًمقزارة

وو٩م  8(110)وشمًٚمٓمقا قمغم رىم٤مب اعمًٚمٛملم وقمروم٧م اعمديٜم٦م سم٠مهمرٟم٤مـم٦م اًمٞمٝمقد 

  طمتك ىم٤مل اسمـ اجلد ،اًمٜم٤مس سمجٛمٞمع أصٜم٤مومٝمؿ ُمـ شمٍموم٤مت اًمٞمٝمقد وقُمٚمقهؿ

 روجيي٧م سم٤مًمٌٖم٤مل وسم٤مًمًييحتٙمٛم٧م اًمٞمٝمقد قمغم اًمٗمروج        وشم٤مه

 ٚمقجييؿ ومٞمٜم٤م ًمٚمٕميي٦م األٟمذال ومٞمٜم٤م         وص٤مر احلٙمييوىم٤مُم٧م دوًم

 .(111)زُم٤مٟمؽ إن قمزُم٧م قمغم اخلروج    ٤مل هذا     ييوم٘مؾ ًمألقمقر اًمدضم

قم٤مش اًمٞمٝمقد ومٞمٝم٤م أصح٤مب ؾمٚمٓم٦م ال يٛمٙمـ سمح٤مل أن اًمتل  ومٝمذه اًمٗمؽمة

وُمـ صمؿ ومام ٟمٕمروف سمِم٠من اًمٞمٝمقد سم٤مقمت٤ٌمرهؿ ومئ٦م  ،ٟمّمٗمٝمؿ سم٤مًمتٝمٛمٞمش ظمَلهل٤م

وًمذا  ،ومؽمات شم٤مرخيٞم٦م يم٤مٟمقا ومٞمٝم٤م سمٕمٞمديـ قمـ اًمًٚمٓم٦مذم  ُمٝمٛمِم٦م ؾمٞمٙمقن

وشمٙمقن همػم  ،قمّمقرذم  يٛمٙمٜمٜم٤م أن ٟم٘مرر أن سمٕمض اًمٗمئ٤مت ىمد شمٙمقن ُمٝمٛمِم٦م

 قمّمقر أظمرى. ذم  ُمٝمٛمِم٦م

ًم٘مد أُم٤مـم٧م اًمٜمقازل اًمٚمث٤مم قمـ ضمقاٟم٥م ُمـ طمٞم٤مة اًمٞمٝمقد مل شمتٕمرض هل٤م 

ادقمك قمٚمٞمف ىمقُمف ُمـ اًمٞمٝمقد أٟمف ارشمٙم٥م  ٤ماعمّم٤مدر اًمت٤مرخيٞم٦م وُمٜمٝم٤م أن هيقديً 

وهق ُم٤م  ،وؾمٞمح٤ميمٛمقٟمف سمٌٞمٜم٦م اًمٞمٝمقد ،ُمٔم٤ممل وأهنؿ يٛمٚمٙمقن األدًم٦م واًمؼماهلم

ًمٓمٚم٥م اعمح٤ميمٛم٦م قمٜمد ىمْم٤مة اعمًٚمٛملم ألٟمف يٛمٚمؽ وصمٞم٘م٦م شمٔمٝمر دي دومع اًمٞمٝمق

ٟم٤مزًم٦م أظمرى ٟمجد ذم و ،(112)قمداًم٦م اًمِمٝمقد اعمًٚمٛملم ذم  وأٟمف قمغم صم٘م٦م ،سمراءشمف

 .ًمٚمٛمح٤ميمٛم٦م قمٜمد ىمْم٤مة اًمٞمٝمقد سم٤مدقم٤مء ادقمتف قمغم أسمٞمف ٤مهيقدي٦م شمٓمٚم٥م هيقديً 

                                                           

، واٟمٔمر، اسمـ ؾمٕمٞمد، 21، 1/20، ( اسمـ طمزم، رؾم٤مًم٦م ذم اًمرد قمكم اسمـ اًمٜمٖمريٚم٦م، رؾم٤مئؾ  (110)

8 قمٌداًم٤ٌمىمل اًمًٞمد   اسمـ طمزم اًمٔم٤مهري وأصمره ذم اعمجتٛمع األٟمدًمز ، دار  1/33اعمٖمرب، 

 .110،135م ، ص0212اآلوم٤مق ، اًم٘م٤مهرة ، 

إطم٤ًمن قم٤ٌمس، شم٤مريخ األدب األٟمدًمز قمٍم اًمٓمقائػ واعمراسمٓملم، داراًمث٘م٤موم٦م ، ٟم٘مَل قمـ  (111)

 . 124م ، ص4،1761سمػموت، ط  

 .12/34اًمقٟمنميز   اعمٕمٞم٤مر ، (112)



 (ضًم٤ماعمٕمٞم٤مر ًمٚمقٟمنميز أٟمٛمقذ) اعمٝمٛمِمقن ذم األٟمدًمس ُمـ واىمع يمت٥م اًمٜمقازل   25

 .(113)اعمح٤ميمٛم٦م قمٜمد ىمْم٤مة اعمًٚمٛملم سم٘مرـم٦ٌم دي ومرهم٥م اًمٞمٝمق

اعمًٚمٛملم وشمرك زيف اعمتٕم٤مرف قمٚمٞمف  يإذا ُم٤م شمزي٤م سمزدي ويم٤من اًمٞمٝمق

ًمف  ٤مُمقاوع اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ردقمً ذم  ويٓم٤مف سمف ،يٕم٤مىم٥م سم٤مًمًجـ واًميب

 .(114)قمٜمد ذًمؽ 

درب سمجقار أطمد اعم٤ًمضمد أن ذم  وىمد ؾمٛمح ًمٌٕمض اًمٞمٝمقد اًم٘م٤مـمٜملم

د أن ـمٚمٌقا ذًمؽ ُمـ اًمٜم٤مفمر قمغم أن شمٙمقن األقمامل يًت٠مضمروا ُم٤مء اعمًجد سمٕم

 .(115)وال يت٠مصمر اعمًجد سمذًمؽ ،مجٞمٕمٝم٤م قمغم ٟمٗم٘متٝمؿ

وم٢من اٟم٘مروقا  ،ويم٤من اًمٞمٝمقد حيًٌقن قمغم أسمٜم٤مئٝمؿ وقم٘مٌٝمؿ ُمـ سمٕمدهؿ

إطمدى اًمٜمقازل أن هيقدي٤م ذم و ،(116)رضمع احلٌس قمغم ُم٤ًميملم اعمًٚمٛملم 

وُمٜمٕمقا ُمٜمف  ،ومرومض وم٘مٝم٤مء اعم٤مًمٙمٞم٦م ذًمؽ ،طمٌس داره قمغم أطمد ُم٤ًمضمد ىمرـمٌف
ويم٤مٟمقا  ،قمٝمد اعمراسمٓملم هم٤مدر سمٕمض اًمٜمّم٤مرى األٟمدًمس إمم ُمٙمٜم٤مؾم٦مذم و 8(117)

وـمٚمٌقا طم٘مٝمؿ ُمـ هذه األطم٤ٌمس  ،ىمد طمًٌقا أطم٤ٌمؾم٤م قمغم سمٞمٕمٝمؿ ويمٜم٤مئًٝمؿ

اجلامقم٦م سمٖمرٟم٤مـم٦م أن يقيمٚمقا ؿمخّم٤م ىم٤ميض  وم٠مضم٤مز هلؿ ،سمٕمد ُمٖم٤مدرة األٟمدًمس

وهلؿ طمؼ اًمتٍمف  ،ألن هل٤م طمرُم٦م ،ٝمؿسمٞمع أطم٤ٌمؾمذم  قمٜمٝمؿ يتٍمف

ذم  ويتْمح ُمـ إطمدى اًمٜمقازل أن هيقد األٟمدًمس يم٤مٟمقا يّمٜمٕمقن أرهمٗم٦م

وهيدوهن٤م ًمٌٕمض ضمػماهنؿ ُمـ  ،قمٞمد هلؿ يًٛمقٟمف قمٞمد اًمٗمٓمر أو اًمٗمٓمػمة

ذًمؽ ذم  ورهمؿ شمِمدد وم٘مٝم٤مء األٟمدًمس ،ويمذا يم٤من يٗمٕمؾ اًمٜمّم٤مرى ،اعمًٚمٛملم

                                                           

 .12/106ٟمٗمًف ،  (113)

 .4/47ٟمٗمًف ،  (114)

 .5/30ٟمٗمًف ،  (115)

 .5/37ٟمٗمًف ،  (116)

 .5/43ٟمٗمًف ،  (117)

 .40-6/34ٟمٗمًف ،  (102)
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ٟم٤مزًم٦م أظمرى ٟمتٕمرف قمغم طم٤مًم٦م ُمـ ذم و 8(101)إال أن أُمر اهلداي٤م فمؾ ُمًتٛمرا 

وأن اعمًٚمؿ دائؿ  ،دياًمتٕم٤ميش اًمًٚمٛمك سملم أطمد اعمًٚمٛملم وسملم ضم٤مره اًمٞمٝمق

ىمْم٤مء ذم  وممـ ي٤ًمقمده ،ويمذا دائؿ االسمت٤ًمُم٦م ،اًمٙمَلمذم  اًمٚملم ُمٕمف

 . (100)طم٤مضمتف

إن   ألٟمف ىم٤ملوشمٗمٞمدٟم٤م سمٕمض اًمٜمقازل أن أطمد اًمٜمّم٤مرى شمٕمرض ًمٚم٘متؾ 

"   ىم٤مل يمام شمٗمٞمدٟم٤م أيْم٤م سم٠من سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء أشمك سمٜمٍماين ،اقمٞمًك ظمٚمؼ حمٛمدً 

وأُمر سمجره إمم  ،قمٞمًك قمغم حمٛمد " وميسمف اًمٗم٘مٞمف طمتك أهٚمٙمفٗمل اصٓم يواًمذ

. يمذًمؽ أوم٤مدشمٜم٤م سمٕمض اًمٜمقازل سم٠من أطمد اًمٜمّم٤مرى (101)ُمزسمٚم٦م وم٠ميمٚمتف اًمٙمَلب 

ٟم٤مزًم٦م أظمرى وضمدٟم٤م ذم و ،(102)ؾم٥م اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ومٙم٤من ضمزاؤه اًم٘متؾ 

وإن  ،وم٢من أؾمٚمؿ شمرك .يم٤من حيٙمؿ قمٚمٞمف سم٤مًم٘متؾ لي٥ًم اًمٜمٌاًمذي  أن اًمٜمٍماين

ء وًمٞمس قمغم ؾمٌٞمؾ لىمتؾ صقدرت أُمقاًمف ًمّم٤مًمح اعمًٚمٛملم قمغم ؾمٌٞمؾ اًمٗم

 .(103)اعمػماث 

اًمًقق يم٤من ذم  وشمٗمٞمدٟم٤م اًمٜمقازل أن اًمتٕم٤مُمؾ سملم أهؾ اًمٙمت٤مب واعمًٚمٛملم

ومٞمام ُمٜمع اعمًٚمٛملم  ،اًمٌٞمع واًمنماء ًمٓمٕم٤مُمٝمؿويتؿ  ،يتؿ سمدراهؿ أهؾ اًمٙمت٤مب

وُمٜمع أهؾ اًمٙمت٤مب ُمـ ىمٌض  ،ُمـ ذاء اعمّمحػ واخلٞمؾ ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب

ٟم٤مزًم٦م وضمدٟم٤م أن ٟمٍماٟمٞم٤م ذم و 8(104)دراهؿ اعمًٚمٛملم اعمٙمتقب قمٚمٞمٝم٤م اؾمؿ اهلل 

 .(105)والءه٤م عمًٚمؿ  ومجٕمؾ اًم٘م٤ميض .اؿمؽمى ُمًٚمٛم٦م وأقمت٘مٝم٤م

                                                           

 .11/111ٟمٗمًف ،  (101)

 .11/122ٟمٗمًف ،  (100)

 .0/131ٟمٗمًف ،  (101)

 .0/131ٟمٗمًف ،  (102)

 ٟمٗمس اعمّمدر واعمٙم٤من واًمّمٗمح٦م . (103)

 .3/121 ٟمٗمًف ، (104)

 .3/031ٟمٗمًف ،  (105)



 (ضًم٤ماعمٕمٞم٤مر ًمٚمقٟمنميز أٟمٛمقذ) اعمٝمٛمِمقن ذم األٟمدًمس ُمـ واىمع يمت٥م اًمٜمقازل   27

يم٤مًمزي٧م واخلؾ وهمػمه٤م  -واعم٤مئٕم٤مت وىمد ُُمٜمع اًمٜمّم٤مرى ُمـ سمٞمع اخلٌز 

ويمره اًم٘مْم٤مة أن ي٤ٌمع  ،(106)سم٘مقل ُم٤مًمؽ  وهمًؾ صمٞم٤مب اًمٜم٤مس قمٛمًَل  -

 .(107) اإذا يم٤مٟمقا يٕمٍموهن٤م يمرً  ،ًمٚمٜمّم٤مرى أصقل اًمٙمرم

  ُمٜمٝم٤م اوُمـ اًمٕمرض اًم٤ًمسمؼ يتْمح ًمٜم٤م أُمقرً  -

وم٤مًمٜمّم٤مرى هلؿ ىم٤موٞمٝمؿ  ،يم٤من ي٘ميض سملم أهؾ اًمذُم٦م طم٥ًم ديٜمٝمؿ  أواًل 

اًمٜمّم٤مرى أو اًمٕمجؿ أو اًمذُم٦م، حيٙمؿ سمٞمٜمٝمؿ سمٙمت٤مب  ويدقمك سم٘م٤ميض

م 430ريمًٗم٧م أوريمقٟم٨م  ليٜم٥ًم إمم اعمٚمؽ اًم٘مقـماًمذي  اًم٘مقاٟملم

ويم٤من  (111)يٕمرف قمٜمد اًمٕمرب "سمريمريد" يواًمذ (112)م450ي 

ويمذًمؽ  .(110) سم٤مخلٚمٞمٗم٦م أو اًمقازم ٤موقمزًمف ظم٤مًص  شمٕمٞملم هذا اًم٘م٤ميض

صٜمٗمف هلؿ حيٙمؿ سمٞمٜمٝمؿ سمٙمت٤مب اًمذي  يم٤من ًمٚمٞمٝمقد ىم٤موٞمٝمؿ اخل٤مص

. سمٞمد أٟمف يم٤مٟم٧م هٜم٤مك (111)"يأطمد رضم٤مهلؿ ويدقمك "هَلل اًمٞمٝمقد

قمغم أهؾ اًمذُم٦م  ليٓمٌؼ ومٞمٝم٤م احلٙمؿ اإلؾمَلُماًمتل  سمٕمض احل٤مالت

اعمًٚمٛملم، أو أن شمٙمقن هٜم٤مك  طمٞمٜمام يريد أطمدهؿ االطمتٙم٤مم ًم٘م٤ميض

                                                           

 .4/46ٟمٗمًف ،  (106)

 .4/47ٟمٗمًف ،  (107)

(112)  )Levi Provencal, L’Espagne Musulmane, ou xeme siecle, 

institutyons ET vie sociol, paris, lorose, 1932. P37. CF.Le vi 

ProvenCal , Histoire de l Iespagne  Musulmane , Paris , 1953 T.III 

P.219. 

( اسمـ طمزم ، اًمٗمّمؾ ذم اعمٚمؾ واألهيقاء واًمٜمحؾ، حت٘مٞمؼ أمحد ؿمٛمس اًمديـ، دار اًمٙمت٥م  (111)

 .1/030م ، 1774هي/1214،  1اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، ط

 .67( قم٤ٌمدة يمحٞمٚم٦م   شم٤مريخ اًمٜمّم٤مري ذم األٟمدًمس ، ص  (110)

. ويمت٤مب اًمٞمٝمقد مل أهتد إزم ُمٕمٚمقُم٤مت قمٜمف 1525ُم٠ًمًم٦م  6/120( اسمـ طمزم ، اعمحكم  (111)

 ومٞمام سملم يدي ُمـ ُمّم٤مدر.
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ذم ذيٕمتٝمؿ، أو أن يٙمقن أطمد ـمرذم  ىمْمٞم٦م ًمٞمس هل٤م طمٙمؿ

ُمـ احلدود  اطمدً  لأو أن ي٘مؽمف اًمذُم (112)اخلّمقُم٦م ُمًٚماًم 

يم٤مًمنىم٦م واًم٘مذف. أُم٤م ُم٤م دوهنام ُمـ اًمزٟم٤م وذب اخلٛمر ومَل حيد 

 .(113)قمٚمٞمف سمٛمذه٥م ُم٤مًمؽ

ذم  سملم أهؾ اًمذُم٦م واعمًٚمٛملم واوح٦م ليم٤مٟم٧م طم٤مًم٦م اًمتٕم٤ميش اًمًٚمٛم  ٤مصم٤مٟمٞمً 

ذم  ُمـ ظمَلل إهداء اًمٞمٝمقد سمٕمض ُم٤م يّمٜمٕمقٟمف اعمجتٛمع األٟمدًمز

وحتٌٞمًٝمؿ سمٕمض ُم٤م يٛمٚمٙمقن قمغم ُمًجد ُمـ  ،قمٞمدهؿ ًمٚمٛمًٚمٛملم

واًمًامح ًمٚمٞمٝمقد سم٤مالؾمتٗم٤مدة ُمـ ُم٤مء اعمًجد  ،ُم٤ًمضمد اعمًٚمٛملم

  .اعمج٤مور هلؿ وهمػمه٤م

وىمٕم٧م طم٤مالت شمٓم٤مول ومردي٦م ُمـ سمٕمض أهؾ اًمذُم٦م قمغم اهلل ؾمٌح٤مٟمف   ٤مصم٤مًمثً 

 .يٕم٤مىم٥م ومٞمٝم٤م سم٤مًم٘متؾ ويم٤من اًم٘م٤ميض ،ورؾمقل اإلؾمَلم ،وشمٕم٤ممم

 يوإذا ُم٤م شمريمقه وشمزيقا سمز ،حمدد يتٛمٞمزون سمف ييم٤من ألهؾ اًمذُم٦م ز  ٤مراسمٕمً 

 .اعمًٚمٛملم يم٤مٟمقا يٕم٤مىمٌقا قمغم ذًمؽ

 ًً اًمًقق سملم اعمًٚمٛملم وأهؾ اًمذُم٦م ذم  يم٤مٟم٧م اًمتٕم٤مُمَلت شمتؿ  ٤مظم٤مُم

سمٕمض ذم  طملم ُمٜمع أهؾ اًمذُم٦م أن يت٤مضمرواذم  8سمًٝمقًم٦م وين

  .اعمٌٞمٕم٤مت

 

                                                           

8 واٟمٔمر   32( اسمـ طمزم ، ُمراشم٥م اإلمج٤مع ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، سمػموت ، )د.ت( ، ص  (112)

اسمـ ؾمٝمؾ، وصم٤مئؼ ذم أطمٙم٤مم أهؾ اًمذُم٦م ذم األٟمدًمس، حت٘مٞمؼ ودراؾم٦م ظمَلف وآظمريـ، 

8 اًمقٟمنميز، 42ي  36، ص 1762هي/1222يمز اًمٕمريب ًمٚمدول ًمإلقمَلم، اًم٘م٤مهرة، اعمر

 .12/107اعمٕمٞم٤مر، 

 .0165ُم٠ًمًم٦م  10/43( اسمـ طمزم، اعمحكم،  (113)
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 ٤ًمدساعمٌح٨م اًم

  اعمٕمٞم٤مراًمًقق ُمـ واىمع ذم  اًمقفم٤مئػ اعمٝمٛمِم٦م

 ،وأـمٚمؼ قمغم ُمتقًمٞمٝم٤م ص٤مطم٥م اًمًقق ،قمروم٧م األٟمدًمس ظمٓم٦م اًمًقق

اًم٘م٤ميض ص٤مطم٥م يٕملم و ،(114)اعمنمق شمٕمرف سم٤مؾمؿ احل٦ًٌم ذم  ويم٤مٟم٧م

اًمًقق، سمٕمد اؾمتِم٤مرة اخلٚمٞمٗم٦م ًمتٙمقن ًمٚم٘م٤ميض طمج٦م قمٚمٞمف إن أراد أن يٕمزًمف أو 

وينمف ص٤مطم٥م اًمًقق قمغم اعمٕم٤مُمَلت اجل٤مري٦م ذم األؾمقاق،  (115)يٌ٘مٞمف 

وحم٤مرسم٦م اعمٜمٙمرات ومٞمٝم٤م، إمم ضم٤مٟم٥م اإلذاف قمغم اآلداب اًمٕم٤مُم٦م وأظمَلق 

 . (116)اعمجتٛمع 

جيٚمس ص٤مطم٥م اًمًقق سمٛمجٚمس ذم وؾمط اًمًقق، جيري ومٞميف أطمٙم٤مُميف. 

وم٢مذا أراد اًمتجقل ذم األؾمقاق، هنض وُمٕمف أقمقاٟمف، وذم يد أطمدهؿ ُمٞمزان، يزن 

اخلٌز، ألٟمف ُمٕمٚمقم اًمقزن ًمدهيؿ، يمام أن اًمٚمحؿ ُمقوح قمٚمٞمف ؾمٕمره ُمـ ظمَلل سمف 

ورىم٦م شمٚمّمؼ سمف، ًمذا ال يٛمٙمـ اًمتدًمٞمس قمغم أطمد سم٘مٞمٛمتٝم٤م، ألن اًمٙمؾ خيِمك ُميـ 

ص٤مطم٥م اًمًقق اًمذي يم٤من يٕمٛمد إمم إرؾم٤مل صٌل صٖمػم أو ضم٤مري٦م ومتِمؽمي إُم٤م 

ِمي٤مش، ومٞمٕم٤مىمٌيف هم ، قمٚميؿ أٟميف٤م، ومٞمزٟمف سمٛمٞمزاٟمف، ومي٢من وضميده ٟم٤مىمًّميأو حلاًم  اظمٌزً 

 .(117)سم٤مًميب واًمتجريس ذم األؾمقاق، وم٢من مل يت٥م ٟمٗم٤مه ُمـ اًمٌٚمد

                                                           

 .3اًمٌٜم٤مهل   شم٤مريخ ىمْم٤مة األٟمدًمس ، ص (114)

اسمـ قمٌدون   رؾم٤مًم٦م ذم اًم٘مْم٤مء واحل٦ًٌم ، حت٘مٞمؼ ًمٞمٗمل سمروومٜم٤ًمل، ُمٓمٌٕم٦م اعمٕمٝميد اًمٕمٚمٛمل  (115)

 .02م ، ص1733 ًممصم٤مر اًمنمىمٞم٦م، اًم٘م٤مهيرة ،اًمٗمرٟمز

،  م1765دار اًمث٘م٤موم٦م ، سمػموت ، اسمـ طمٞم٤من   اعم٘متٌس، حت٘مٞمؼ  قمٌد اًمرمحـ احلجل ،  (116)

 .51ص

ٟمٗمح اًمٓمٞم٥م ُمـ همّمـ األٟمدًمس اًمرـمٞم٥م، حت٘مٞمؼ حمٛمد حمٞمل اًمديـ قمٌداحلٛمٞمد ، اعم٘مري    (117)

 .017-0/016م ، 1727هيي/1145ُمٓمٌٕم٦م اًمًٕم٤مدة ، اًم٘م٤مهيرة ، 
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ويم٤من ًمّم٤مطم٥م اًمًقق أقمقان ي٤ًمقمدوٟمف ذم أداء ُمٝم٤مُميف، وهيق سميدوره 

يميقزن اخلٌيز  ٤مُمٕمٞمٜمًي ، ومَل جيٕمؾ ألطمد ؿمٖمًَل ي٘مقم سمٛمراىمٌتٝمؿ، ويتٗم٘مدهؿ دائاًم 

قمغم اخل٤ٌمزيـ وهمػمه، ألن ذًمؽ ُمدقم٤مة ًمرؿمقشمف، يمام جي٥م قمغم ص٤مطم٥م اًمًقق 

أال خيؼم أقمقاٟمف قمـ وضمٝمتف ألُمر ُمـ أُمقر اخلٓم٦م، إذ رسميام طميدث شمقاـمي١م ُميـ 

أطمدهؿ ُمع أطمد أصح٤مب اعمٝمـ، ومػمؾمؾ إًمٞمف يٕمٚمٛمف سمٛم٘مدم ص٤مطم٥م اًمًيقق، 

ويتيقمم صي٤مطم٥م ومٞمٖمػم يمؾ وم٤مؾمد ًمديف، وسمذًمؽ ال يٛمٙمـ إىم٤مُم٦م احلج٦م قمٚمٞميف، 

 .(122)اًمًقق سمٜمٗمًف إقمدام اًمٌمء اًمٗم٤مؾمد 

أوىمٗمتٜم٤م قمٚمٞمٝم٤م ٟمقازل  لواًمت ،وُمـ مجٚم٦م اًمقفم٤مئػ اخل٤مص٦م سم٤مًمًقق

ًً ي٠مظمذ قمـ اًمًٚمع ُمُ اًمذي  وهق وفمٞمٗم٦م اًمٕمِم٤مراعمٕمٞم٤مر  وُمـ  ،قمنمه٤م يأ ٤مٙم

قمغم اًمٜم٤مس  وٞمؼ يػ قمغم طم٤مل أطمد اًمٕمِم٤مريـ واًمذظمَلل إطمدى اًمٜمقازل ٟم٘م

وُم٤م يدظمٚمقن سمف ُمـ  ،ومٞم٘مقم سمتٗمتٞمش أمح٤مهلؿ وأُمتٕمتٝمؿ ،سم٘مرـم٦ٌم وهمرٟم٤مـم٦م

وشمقوح اًمٜم٤مزًم٦م أن سمٕمض اًمٜم٤مس طم٤مول أن حي٤مور هذا اًمٕمِم٤مر  ،أؾمٗم٤مرهؿ

 وهق ُم٤م دومع اًمٜم٤مس سم٤مألٟمدًمس ،لًمٞمثٜمٞمف قمـ شمْمٞمٞم٘مف ومتٓم٤مول اًمٕمِم٤مر قمغم اًمٜمٌ

صغم اهلل  لف ًمًٌف اًمٜمٌوم٠مومتك سم٘متٚم .ص٤مطم٥م اًمٗمتٞم٤مسمـ قمت٤مب أن يرومٕمقا األُمر ال

 .(121)قمٚمٞمف وؾمٚمؿ

ؾمقق ذم  وىمد وصٗم٧م إطمدى اًمٜمقازل سمٕمض اًمًامهة ،وُمٜمٝم٤م اًمًٛم٤ًمر

 ،وهذا ُمٜمٙمر واوح ،ويامزطمقهـ ،هنؿ خي٤مًمٓمقن اًمٜم٤ًمءسم٤مًمًٗمٚم٦م ألاًمٖمزل 

  .  (120)ح٤مرم اهلل قمغم طمد شمٕمٌػم اًمٜم٤مزًم٦موارشمٙم٤مب عم

سمٕمض األطمٞم٤من ذم  ويم٤من ،قمغم اًمًٚمٕم٦مدي يٜم٤ماًمذي  وهق  وُمٜمٝم٤م اًمدالل

وي٘متًؿ اعم٤مل  ،أُملم إذ يم٤من يٜمٔمر عمّمٚمحتف قمغم طم٤ًمب ُمٖم٤مرم األؾمقاق همػم

                                                           

 .02اًمً٘مٓمل   آداب احل٦ًٌم ، ص (122)

 .0/104اًمقٟمنميز   اعمٕمٞم٤مر ،  (121)

 .0/322ٟمٗمًف ،  (120)
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دي ٟم٤مزًم٦م أظمرى وضمدٟم٤م اًمدالل يٜم٤مذم و ،(121)سمٞمٜمف وسملم اًمت٤مضمر وسم٤مئع اًمًٚمع 

 ،(122)طملم أن ص٤مطمٌٝم٤م أراده٤م سمتًٕم٦م ُمث٤مىمٞمؾ ذم  .قمغم اًمًٚمٕم٦م سمٕمنمة ُمث٤مىمٞمؾ

شمقىمػ قمٜمد ٟم٤مزًم٦م أيْم٤م وضمدٟم٤م اًمدالل خيؼم ص٤مطم٥م اًمًٚمٕم٦م سم٠من صمٛمٜمٝم٤م ذم و

سم٠ميمثر ُمـ  يومٞمٌٞمٕمٝم٤م اًمدالل ًمٚمٛمِمؽم ،ىمدر سمٕمٞمٜمف ومٞمٌٚمٖمف ص٤مطم٥م اًمًٚمٕم٦م سم٤مًمٌٞمع

 .(123)غ ص٤مطم٥م اًمًٚمٕم٦م سمف ٚمأسماًمذي  اًمثٛمـ

ذم  ُمـ أؾمقاق اًمٌز يٌٞمٕمقنأن أهؾ ؾمقق وضمدٟم٤م  ٟم٤مزًم٦م أظمرى ذم و

 ،ُمـ اًمٌٞمع أول اًمٜمٝم٤مر ووؾمٓمف طمقاٟمٞمتٝمؿ سمرؾمؿ اًمٌٞمع أرادوا ُمٜمع اًمدالًملم

اإلرضار ذم  ألهنؿ يٜم٤مدون قمغم اًمًٚمع سمثٛمـ أىمؾ ُمـ صمٛمـ احلقاٟمٞم٧م مم٤م شم٥ًٌم

ويم٤من سم٤مئٕمق اًمثٞم٤مب حيٚمٗمقن سم٤مًمٓمَلق ًمٌٞمع اًمثٞم٤مب  ،(124)سم٠مصح٤مب احلقاٟمٞم٧م 

 .(125)ييٗمًد اًمّمٗم٘م٦م سملم اًم٤ٌمئع واعمِمؽموهق ُم٤م يم٤من  ،سمًٕمر ُمٕملم

اًمٜمقازل  سمٕمضٗمل وم 8سم٤مئع اجلرار واخلقاسمك وفمٞمٗم٦موُمـ هذه اًمقفم٤مئػ 

اخل٤مسمٞم٦م وهب٤م يمن يمتٛمف قمـ اًمزي٧م يٌٞمع  ضمرار وظمقايب لوضمدٟم٤م أطمد سم٤مئٕم

   .(126)رهمؿ ُمٕمرومتف أٟمف ؾمٞمْمع ومٞمٝم٤م اًمزي٧م  ياعمِمؽم

ومٞمٙمت٤مل  .اًمًقق يٌٞمع احلٞمت٤من سم٤مًمِمٕمػم واًمٕمّمػمذم  ويم٤من احلقات

 .(127)اًمِمٕمػم ويزن اًمٕمّمػم صمؿ يزن احلقت 

مم٤م دومع اًمٜم٤مس ًمرومع  ،خيٚمط ضمٞمد اًمزقمٗمران سمرديئف ويم٤من سم٤مئع اًمزقمٗمران

   .(132)وطمٙمؿ سم٠من ذًمؽ همش وشمدًمٞمس  ،ًمٚمتح٘مؼ ُمـ األُمر األُمر إمم اًم٘م٤ميض

                                                           

 .3/10ٟمٗمًف ،  (121)

 .3/16ٟمٗمًف ،  (122)

 .3/002ٟمٗمًف ،  (123)

 .3/175ٟمٗمًف ،  (124)

 .2/044ٟمٗمًف ،  (125)

 .3/26ٟمٗمًف ،  (126)

 .3/14ٟمٗمًف ،  (127)

 .3/017ٟمٗمًف ،  (132)
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أوىمٗمٜم٤م  وُمـ صمؿ ،سمٞمٕمٝمؿذم  ُم٤م يٚمج٠مون إمم اًمٖمش ايمثػمً  سم٤مئٕمق اًمدوابويم٤من 

  شمًتقضم٥م رد اًمدواب طم٤مل ذائٝم٤م ُمـ اًمتج٤مر وُمٜمٝم٤ماًمتل  اًمٕمٞمقباًمٜمقازل قمغم 

وهق اٟمتٗم٤مخ  ،واالٟمتث٤مر ،وىمٚم٦م األيمؾ ،اًمٗمرس إذا يم٤من ُمٗمرـم٤م واحلرن اًمٜمٗم٤مر ذم

وهق ُم٤م يّمٞمٌف ذم قمرىمقسمٞمف  ،واجلرد ،وهق قمٔمؿ ٟم٤مشمئ ذم اًمذراع ،واًمِمٔمك ،اًمٕمّم٥م

 ،واًمزوائد ،واًمرهص وهق ورم يٙمقن ذم طم٤مومره ،ُمـ شمزيد واٟمتٗم٤مخ قمّم٥م

وهق رء ذم  ،ويمذًمؽ اعمِمش ،واًمّمٙمؽ ،وهق داء ي٠مظمذ ذم اًمرؾمغ ،واًمنـم٤من

وإن مل يٙمـ قمغم  ،واًمٌٞم٤مض ذم اًمٕملم ،واًمتٕمًٞمؾ ،وأن يٌؾ اعمخَلة واًمِمٌٙم٦م ،احل٤مومر

 ،وأيمؾ أرواصمٝم٤م واًمّمٝمقًم٦م ،وأيمؾ اًمِمٙمؾ واًم٘مٞمقد واألزُم٦م ،اًمٜم٤مفمر ُمٜمف رء

واًم٘م٤مـمع اعمخَلة اًمتل يٕمٚمػ  ،واًمذي إذا ذب ظمرج اعم٤مء ُمـ أٟمٗمف ،واًمتٜمٙمٞم٥م

واًمذي  ،واًمٗم٤مر ُمـ ص٤مطمٌف إذا ؾمٛمع صقشمف ،واًمٖم٤مُمد ذيمره ،وشمٌديد اًمٕمٚمػ ،ومٞمٝم٤م

واًمذي شمدُمع  ،واًمذي شم٘مرىمر سمٓمٜمف ،ال ي٠موي إذا رأى اًمٚمج٤مم قمٚمٞمف واًم٤ٌمـمئ ذم ؾمػمه

 ،واجلٛمقع ،واًمت٘مقيس ذم اًمذراقملم ،واًمذي يرىمد إذا محؾ قمٚمٞمف ُمـ همػم صم٘مؾ ،قمٞمٜمف

وهق  ،واجلٛمقح إذا يم٤من ؿمديدا ،وهل طمٗمرة سملم اًمٕمٜمؼ واحل٤مرك شمقًمد سمف اًمداسم٦م

واًمٕمث٤مر ُم٤م مل  ،واًمنماد ،ًمذي يريم٥م رأؾمف ال يثٜمٞمف رء وم٢من يم٤من ظمٗمٞمٗم٤م مل يرد سمفا

وًمٞمس قمدم طمرث اًمٌ٘مرة واًمثقر سمٕمٞم٥م قمٜمد ؾمحٜمقن إال أن يِمؽمط  ،يٙمـ ظمٗمٞمٗم٤م

ومل يٌلم هؾ هق سمرأؾمف أو سمٕمٜم٘مف  ،وًمق ذط اوٓمراسمف ،يريد أو اؿمؽماه ذم اإلسم٤من

 .(131)ٟمف ُمٕمروف ومٞمٝم٤م ومقضمد سمٕمٜم٘مف ومٚمف رد ذيمقر اًمٌ٘مر دون إٟم٤مصمٝم٤م أل

  ومم٤م ؾمٌؼ يتْمح اآليت -

سميؾ واٟمتٝمي٤مك  ،ارشم٤ٌمط وفمٞمٗم٦م اًمٕمِم٤مر سم٤مًم٘مًقة واًمتٓم٤مول قمغم اًمرقمٞم٦م  أواًل 

 .طمرُم٤مت اهلل

يمي٤مٟمقا يٕمٛمٚميقن و ،سمٕمض األطمٞم٤من همػم أُمٜمي٤مءذم  أن اًمدالاليـ يم٤مٟمقا  ٤مصم٤مٟمٞمً 

اإلرضار سم٠مصييح٤مب ذم  وُمييـ صمييؿ شمًييٌٌقا ،عمّمييٚمحتٝمؿ اخل٤مصيي٦م

 .قم٤مُم٦موسم٤مًمًقق  سمؾ ،احلقاٟمٞم٧م

                                                           

 .32،  4/27ٟمٗمًف ،  (131)
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 .سمٞمع طمٞمت٤مٟمفذم  أن احلقات يم٤من يًتخدم اعم٘م٤ميْم٦م  ٤مصم٤مًمثً 

اًمًيقق اؿميتٝمروا سمي٤مًمٖمش واًمتيدًمٞمس يمٌي٤مئع ذم  أن سمٕميض اًم٤ٌمقمي٦م  ٤مراسمٕمً 

سميؾ شمٕميدى  .وسمي٤مئع اجليرار واخليقايب ،اًمدواب لوسم٤مئٕم ،اًمزقمٗمران

شمي٠مًمٌقا قميغم اعمحتًي٥م وأرادوا  (130)األُمر إمم أن سمٕمض اخليرازيـ

وادقميقا قمٚمٞميف  ،إظمراضمف ُمـ اًمًقق وُمٜمٕمف ُمـ إقمامل رىم٤مسمتف قمٚمٞمٝمؿ

ألٟمف يمِمػ همِمٝمؿ وٟمٌٝمٝمؿ إمم  ،سم٢محل٤مق األذى هبؿ واًمتًٚمط قمٚمٞمٝمؿ

وأيمد قمغم أٟميف ال يٌي٤مح هليؿ  ،(131)ؾمقء قمٛمٚمٝمؿ وردهؿ اسمـ قمت٤مب

   .(132)واألومم سم٤مإلظمراج اعمٕمؽمض ال اعمحت٥ًم ،ذًمؽ

 ٤ًمسمعاعمٌح٨م اًم

 ُمٝمٛمِم٦مُمٝمـ أظمرى 

ُمٝمٜم٦م اعم١مذن وُمٜمٝم٤م  ،اعمٝمٛمِم٦ماعمٝمـ  شمٓم٤مًمٕمٜم٤م ٟمقازل اعمٕمٞم٤مر سم٤مًمٕمديد ُمـ

 ،اهلل واآلظمر ي١مذن طم٦ًٌم ًمقضمف ،ويم٤مٟم٧م قمغم رضسملم أطمدمه٤م يم٤من يت٘م٤مى اعم٤مل

يم٤مٟمقا  ،وُمع شم٠مديتٝمؿ األذان ،ويم٤من اعمًجد اًمقاطمد ومٞمف مج٤مقم٦م ُمـ اعم١مذٟملم

ن ي١مذن طم٦ًٌم ًمقضمف اهلل يم٤من وُمـ يم٤م ،ويرقمقن اعمًجد ،يقىمدون اعمّم٤مسمٞمح

                                                           

( اخلرازون   هؿ حمؽمومق اخلرازة ، وهل صٜم٤مقم٦م اجلٚمد واألطمذي٦م ، راضمع ، حمٛمد قمٌد 130)

 . 31اًمقه٤مب ظمَلف   وصم٤مئؼ وخمٓمقـم٤مت ، ُمرضمع ؾم٤مسمؼ ،  ص 

م (   هق حمٛمد سمـ قمت٤مب سمـ حمًـ ، ُمقزم قمٌد اعمٚمؽ  1247هي /  240( اسمـ قمت٤مب ) ت 131) 

ق يمٌػم اعمٗمتلم هب٤م ، يٙمٜمل   أسم٤م قمٌد سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ أيب قمت٤مب اجلذاُمل ، ُمـ أل ىمرـم٦ٌم ، وه

اهلل ، دقمل إزم اًم٘مْم٤مء ُمراًرا وم٠ميب ، أٟمٔمر   اسمـ سمِمٙمقال   اًمّمٚم٦م ، حت٘مٞمؼ إسمراهيٞمؿ اإلسمٞم٤مري 

، شمرمج٦م 1767هيي/11،1212سمػموت، ط -، دار اًمٙمت٤مب اعمٍمي واًمٚمٌٜم٤مين، اًم٘م٤مهيرة 

 . 111رىمؿ  ، شمرمج٦م 143/ 81 اسمـ ؾمٕمٞمد   اعمٖمرب ذم طمكم اعمٖمرب ،  1172رىمؿ 

،  1( حمٛمد قمٌد اًمقه٤مب ظمَلف   وصم٤مئؼ ذم ؿمئقن احل٦ًٌم ذم األٟمدًمس ، اعمريمز اًمٕمريب ، ط132)

 . 01م ،  ص 1763اًم٘م٤مهرة ،  
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وُمـ  ،(133)إي٘م٤مد ُمّم٤مسمٞمح اعمًجد ذم  يًتخدماًمذي  يتٜم٤مزل قمـ ُمرشمٌف ًمٚمزي٧م

ُمّم٤مًمح  ليرقماًمذي  ًمف وىمػ يقومر دارا ًمًٙمٜمك اعم١مذناًمذي  صمؿ يم٤من اعمًجد

 .(134)اعمًجد 

ُمـ اًم٘مرآن يمؾ  إذ يم٤من ي٘مرأ ضمزءً  .ن قمغم اعم٘م٤مسمرء اًم٘مرآيوُمٜمٝم٤م ُمٝمٜم٦م ىم٤مر

ويمراهٞم٦م أظمذ  ،ورهمؿ اإلومت٤مء سم٠من ذًمؽ سمدقم٦م ،يقم وًمٞمٚم٦م ُم٘م٤مسمؾ أضمر ُمٕمٚمقم

 .(135)وم٢من هذه اعمٝمٜم٦م مل شمتقىمػ  ،اعم٤مل

إطمدى اًمٜمقازل سمام يم٤من يٗمٕمٚمف مح٤مًمق اًمزرع ُمـ رضب وزضمر  وختؼمٟم٤م

ويمذا األُمر سم٤مًمٜم٦ًٌم  ،ًمٚمدواب سمِمدة ًمٞمًتخرضمقا ُمٜمٝم٤م ُم٤م هق ومقق ـم٤مىمتٝم٤م

وىمد وصٗم٧م اًمٜم٤مزًم٦م هذه  ،واخلدُم٦م ُمـ اًمزُم٤مًملم ،احلج٤مرة واجلٌص ًمٜم٘م٤مزم

 .(136)جي٥م ُمٜمٕمٝم٤م اًمتل  األومٕم٤مل سم٤معمٜم٤ميمر

 وأطمٞم٤مٟم٤م ُم٤م يم٤من يٗمرط ،لوُمـ هذه اعمٝمـ ُمٝمٜم٦م طم٤مرس اعم٤مقمز أو اًمراقم

اًمِمج٤مر سمٞمٜمف وسملم ص٤مطم٥م ذم  قمٛمٚمف ومٞمْمٞمع ُمٜمف سمٕمض اعم٤مقمز مم٤م يت٥ًٌمذم 

اًمذي  وُمٜمٝم٤م قم٤مُمؾ دود اًم٘مز 8(137)سمٖمػمه ليْمٓمر ًمتٖمٞمػم اًمراقماًمذي  زاعم٤مقم

ويٕمٛمؾ اًمٕم٤مُمؾ سم٤مًمٜمّمػ  ،يم٤من يتٗمؼ ُمع ص٤مطم٥م اًمتقت قمغم ٟمّمػ اًمزريٕم٦م

 .(142)ويتؿ اىمت٤ًمم ًمقز احلرير سملم اًمٕم٤مُمؾ وص٤مطم٥م اًمتقت  ،اآلظمر

                                                           

 . 5/35اًمقٟمنميز   اعمٕمٞم٤مر ،  (133)

 .5/104ٟمٗمًف ،  (134)

 .6/042ٟمٗمًف ،  (135)

 .0/321ٟمٗمًف ،  (136)

 .2/017ٟمٗمًف ،  (137)

 .3/37ٟمٗمًف ،  (142)
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 ،(141)ورسمام اؾمتٌدل سمدرهؿ  ،األرض سم٘مػماطذم  ويم٤من األضمػم يٕمٛمؾ

وهٜم٤م  ،إشمَلف اعمحّمقلذم  األرض سم٠مزُم٦م شمت٥ًٌم يوأطمٞم٤مٟم٤م يم٤من يّم٤مب ُمٙمؽم

وىمقع اجل٤مئح٦م ذم  األُمر إذا يم٤من اًم٥ًٌمذم  يتدظمؾ ويٜمٔمر يم٤من اًم٘م٤ميض

األرض يم٤من يً٘مط ُمـ قمغم اعمًت٠مضمر أضمر يمراء ذم  وإشمَلف اعمحّمقل يم٤مُمـ

 .(140)األرض 

ومل  ،سمٕمض األُم٤ميمـ يٌٞمع ضمزاوم٤م سم٤مًمتخٛملمذم  ويم٤من ،وُمـ اعمٝمـ اجلزار

وأطمٞم٤مٟم٤م  ،(141)سمٞمٕمف ذم  َلل واحلرامومل يٙمـ ُمتحري٤م احل ،يٙمـ ُمـ أهؾ اًمّمَلة

ُم٤م يم٤من اجلزار خيٚمط اًمٚمحؿ اًمًٛملم سم٤مًمٚمحؿ اعمٝمزول ويٌٞمٕمٝمام ُمٕم٤م سمًٕمر واطمد 

وهق ُم٤م يم٤من  ،وأطمٞم٤مٟم٤م أظمرى خيٚمط حلؿ اًمْم٠من سمٚمحؿ اعم٤مقمز ،ووزن واطمد

ؿمٙم٤مي٦م اًمٜم٤مس ًمٚمٛمحت٥ًم إذا يم٤مٟم٧م األرـم٤مل يمثػمة ومٞمٛمٜمع اجلزاريـ ذم  يت٥ًٌم

وإذا يم٤مٟم٧م األرـم٤مل ىمٚمٞمٚم٦م  ،يٓمردون ُمـ اًمًقق ُمـ ذًمؽ وأطمٞم٤مٟم٤م ُم٤م يم٤مٟمقا

 .(142)ومٙم٤مٟمقا يٕمٗمقن قمـ ذًمؽ 

 ،(143)ىمّم٥م اًمٗمقل ًمٞمحرىمف ويْمٞمٗمف قمغم اخلٌز  يويم٤من اًمٗمران يِمؽم

وأقمٓم٤مه ظمٌزا همػم  ،وٞم٤مع ظمٌز أطمد األومرادذم  شم٥ًٌم ٤مٟم٤مزًم٦م أن ومراٟمً ذم و

 .(144)ظمٌزه

وأطمٞم٤مٟم٤م ُم٤م يم٤من اخل٤ٌمز خيٌز اًمدىمٞمؼ دون أن يٖمرسمٚمف ُمـ اًمٕمِم٥م 

                                                           

 .3/60ٟمٗمًف ،  (141)

 .3/012ٟمٗمًف ،  (140)

 .3/74ٟمٗمًف ،  (141)

 .214،  4/212ٟمٗمًف ،  (142)

 .3/15ٟمٗمًف ،  (143)

 .4/071ٟمٗمًف ،  (144)
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إذ إن سمٕمض األومراد  .ُمِم٤ميمؾ ألصح٤مب األومرانذم  وهق ُم٤م شم٥ًٌم ،واحلج٤مرة

 ،ظمٌزهؿ يم٤مٟمقا يرضمٕمقن إمم اًمٗمران ًمٞمٕمقوٝمؿذم  اًمذيـ وضمدوا طمج٤مرة

وأطمٞم٤مٟم٤م  ،وسمٕمْمٝمؿ ي٘مدم ؿمٙمقى ًمٚمٛمحت٥ًم ومٞم٠مُمر سمٛمٜمع اًمٗمران ُمـ ذًمؽ

أطمد اًمٜمقازل أن سمٕمض ذم و ،(145)يٛمٜمٕمف ُمـ قمٛمؾ اخلٌز وخيرضمف ُمـ اًمًقق 

وسمٚمغ األُمر ص٤مطم٥م اًمٗمتٞم٤م وم٠مومتك  ،يم٤من ينق ُمـ اًمدىمٞمؼ واخلٌزاخل٤ٌمزيـ 

وُمٜمٝم٤م اًمٓمح٤من  8(146) شمٙمرر ُمٜمف ذًمؽ ألهن٤م هىم٦م وظمٞم٤مٟم٦م سمٓمرده ُمـ اًمًقق إن

داره وصقت ذم  وأطمٞم٤مٟم٤م ُم٤م يم٤من يٓمحـ اًمٖمَلل ،أو ص٤مطم٥م اعمٓم٤مطملم

اسمـ زرب ومٛمٜمٕمف ُمـ ذًمؽ  يمام وىمع قمغم قمٝمد اًم٘م٤ميض ،ضمػماٟمف ياعمٓم٤مطملم ي١مذ

(147). 

وُمٜمٝم٤م قمامل طمٚم٩م اًم٘مٓمـ اًمذيـ يدومع إًمٞمٝمؿ سم٤مًم٘مٓمـ اعمح٥ٌم ومٞمحٚمجقٟمف 

وإن  ،ومل يٙمـ هلؿ أن ي٠مظمذوا احل٥م ،ويتٕم٤مـمقن قمغم ذًمؽ أضمرة ،ويٜمدومقٟمف

 8(152)عمٜمع وم٘مٝم٤مء اعم٤مًمٙمٞم٦م ُمـ ذًمؽ  ،اؿمؽمـمقا ذًمؽ قمغم ص٤مطم٥م اًم٘مٓمـ

يٚمًٌٝم٤م اًمٜم٤مس حت٧م اًمتل  اًمثٞم٤مب لوه - وأطمٞم٤مٟم٤م ُم٤م يم٤من صٜم٤مع اعمح٤مر

  .(151) يّمٜمٕمقهن٤م ُمـ اًم٘مٓمـ اًم٤ٌمزم –صمٞم٤مهبؿ 

يم٤من جيٛمع احلٓم٥م قمغم اًمدواب اًمذي  وُمـ اعمٝمـ اعمٝمٛمِم٦م ُمٝمٜم٦م احلٓم٤مب

 ياعمِمؽم وي٠ميت ،ويرسمط طمزُم٦م صٖمػمة ُمـ احلٓم٥م رىمٞم٘م٦م قمغم ُم١مظمرة اًمداسم٦م

                                                           

 .4/212ٟمٗمًف ،  (145)

 .4/266ٟمٗمًف ،  (146)

 .7/37ٟمٗمًف ،  (147)

 .4/206ٟمٗمًف ،  (152)

8 واٟمٔمر   رضم٥م قمٌداجلقاد   اعمٕمجؿ اًمٕمريب ألؾمامء اعمَلسمس ، داراآلوم٤مق  4/30ٟمٗمًف ،  (151)

 .240م ، ص0220هي/1201،  1اًمٕمرسمٞم٦م ، اًم٘م٤مهرة ،ط
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صمؿ  ،يويذه٥م احلٓم٤مب سم٤محلٛمؾ إمم سمٞم٧م اعمِمؽم ،ومٞم٤ًموُمف قمغم احلٛمؾ ومٞمِمؽميف

 8(150) يوهٜم٤م يٜم٤مزقمف ومٞمٝم٤م اعمِمؽم ،ي٠مظمذ احلٓم٤مب احلزُم٦م اًمّمٖمػمة ًمٞمٜمٓمٚمؼ

ويم٤مٟمقا  ،يدرؾمٝم٤ماًمذي  حيّمد احلٌقب واًمدراساًمذي  ُمٝمٜم٦م احلّم٤مدوُمٜمٝم٤م 

 .(151)حيّمٚمقن قمغم األضمر ُمـ ص٤مطم٥م األرض 

وهٜم٤مك ُمٝمٜم٦م اخلامس ويم٤مٟم٧م وفمٞمٗمتف يمام طمدد سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء أٟمف حيرث 

ويرومع األهمامر ُمٜمٝم٤م وحيّمد ويدرس ويٜم٘مؾ اًمًٜمٌؾ إمم  لاألرض ويٜم٘م

سمٕمض اعمٜم٤مـمؼ أن يرقمك اًمٌ٘مر واالطمتِم٤مش ذم  واؿمؽمط قمغم اخلامس ،األٟمدر

 .(152)ومحؾ احلٓم٥م واؾمت٘م٤مء اعم٤مء إن اطمت٤مج إًمٞمٝم٤م  ،ًمف

إذا همش اًمٚمٌـ سمقوع اعم٤مء أو سمخٚمط ًمٌـ  -سم٤مئع اًمٚمٌـ –ويم٤من اًمٚم٤ٌمن 

 .(153)وأطمٞم٤مٟم٤م ُم٤م يرد قمغم اعم٤ًميملم  ،اًمًققذم  يراق ًمٌٜمف ،اًمٌ٘مر سمٚمٌـ اًمٖمٜمؿ

 وص٤مطم٥م اًمتًٗمػم ،أومّمح٧م قمٜمٝم٤م اًمٜمقازل ُمٝمٜم٦م احلٜم٤مطاًمتل  وُمـ اعمٝمـ

يم٤من يٌٞمع اًمذي  وُمٜمٝم٤م ص٤مطم٥م األزسم٤مل ،(154)قمغم قمٛمٚمف  ايم٤من يت٘م٤مى أضمرً اًمذي 

 وُمٜمٝم٤م ،(155)اًمتًٛمٞمد ذم  يًتخدُمقهن٤م ليم األزسم٤مل واًمٕمذرة ألصح٤مب األرايض

وي٘مع  ،محؾ سمٕمض األؿمٞم٤مءذم  وأطمٞم٤مٟم٤م ُم٤م يم٤من يِمؽمك مج٤مقم٦م ُمـ احلامًملم ،احلامل

سمٌٕمْمٝمؿ  مم٤م يٗميض .سمٞمٜمٝمؿ وسملم ص٤مطم٥م اًمٕمٛمؾ ظمَلف وُمِم٤مضمرة سم٥ًٌم األضمرة

 .(156)اإمم احلٚمػ سم٤مًمٓمَلق أٟمف ًمـ حيٛمؾ ًمف أسمدً 

                                                           

 .4/145اًمقٟمنميز   اعمٕمٞم٤مر ،  (150)

 .4/104ٟمٗمًف ،  (151)

 .6/132،131ٟمٗمًف ،  (152)

 .4/210ٟمٗمًف ،  (153)

 .4/014ٟمٗمًف ،  (154)

 .4/112ٟمٗمًف ،  (155)

 .6/162ٟمٗمًف ،  (156)
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ؿم٤ٌميمٝمؿ ذم  اًمّمٞمد ُمع اًمتٗم٤موتذم  ويم٤من اًمّمٞم٤مدون يِمؽميمقن ُمٕم٤م

وشمقزع  ،سمثَلث وأيمثر وصم٤مًم٨م ي٠ميت ،سم٤مصمٜملم وآظمر ي٠ميت ،سمِمٌٙم٦م وم٠مطمدهؿ ي٠ميت

وعمـ ًمف  ،ًمّم٤مطم٥م اًمِم٤ٌمك اًمثَلصم٦م ؾمٝمٛملم األؾمٝمؿ سمٞمٜمٝمؿ قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم

 ،وأطمٞم٤مٟم٤م يم٤من أصح٤مب اًمِم٤ٌمك ،وعمـ ًمف ؿمٌٙم٦م ؾمٝمؿ ،اصمٜملم ؾمٝمؿ وٟمّمػ

ٜم٤مشم٩م ُمٜم٤مصٗم٦م سمٞمٜمٝمؿ وسملم قمغم أن يٙمقن اًم ،يٕمٓمقهن٤م عمـ يّمٞمد هب٤م

 .(157)اًمّمٞم٤مديـ

ويمٚمٝمؿ  ،م وص٤مطم٥م احلامم وص٤مطم٥م اًم٘م٤مربوُمـ هذه اعمٝمـ احلج٤م

يم٤من  وُمٜمٝم٤م ص٤ٌمغ اًمثٞم٤مب وأطمٞم٤مٟم٤م ُم٤م ،(162)يم٤مٟمقا يت٘م٤موقن األضمر قمغم قمٛمٚمٝمؿ 

  .(161)شمًٚمٞمؿ اًمثٞم٤مب يمام أؿم٤مرت اًمٜمقازلذم  ءلخيٓم

 ويم٤مٟم٧م شمِمؽمط قمغم زوضمٝم٤م ،ومٛمٜمٝم٤م اعم٤مؿمٓم٦موأُم٤م سمِم٠من وفم٤مئػ اًمٜم٤ًمء   

قمغم  اواعمروٕم٦م ويم٤مٟم٧م شمت٘م٤مى أضمرً  ،(160)اًمٕم٘مد أن اليٛمٜمٕمٝم٤م ُمـ صٜمٕمتٝم٤م ذم 

واًم٘م٤مسمٚم٦م  ،(161)قمغم إرو٤مع أسمٜم٤مئٝمـ  اوسمٕمض اعمروٕم٤مت شم٘م٤مولم أضمرً  ،ذًمؽ

 ؟ويم٤مٟم٧م شم٘مقم سمحٌس سمٓمـ اعمرأة عمٕمروم٦م ُم٤م إذا يم٤مٟم٧م سمٓمٜمٝم٤م قم٤مُمرة سمقًمد أم ال

ويم٤مٟم٧م شمٕم٘مد  ،شمرسمٞم٦م اًمٓمٗمؾ اًمّمٖمػمذم  شم٘مقم ُم٘م٤مم األماًمتل  واحل٤موٜم٦م ،(162)

 .(163)األضمرة ذم  ويم٤من ال يٗمًخ إال أن يزاد ،قهن٤مقم٘مدا سم٤مإلضم٤مرة قمغم حمْم

                                                           

 .6/167ٟمٗمًف ،  (157)

 .6/042ٟمٗمًف ،  (162)

 .6/105ٟمٗمًف ،  (161)

 .1/056ٟمٗمًف ،  (160)

 .2/01ٟمٗمًف ،  (161)

 .2/32ٟمٗمًف ،  (162)

 .6/041ٟمٗمًف ،  (163)
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 ومم٤م ؾمٌؼ يتْمح اآلشمك   -

  ُمثيؾ ،هٜم٤مك أيمثر ُمـ واىمٕم٦م شمِمػم إمم اٟمتِم٤مر وؾم٤مئؾ اًمٖمش واًمتيدًمٞمس   أواًل 

و"ُم٤م يٗمٕمٚمف اًم٘مٓمي٤مٟمقن  ،(164)"اًمٖمش اًمذي يٗمٕمٚمف أهؾ إىم٤مُم٦م اعمح٤مر "

وُميي٤م يٗمٕمٚمييف أيْميي٤م أهييؾ ُمٝمٜميي٦م اًمرومييق  ،ذم هييذه اعمحيي٤مر ُمييـ همييش

 وظمَلومف. ،واخل٤ٌمز ،واجلزار ،وُم٤م يٗمٕمٚمف سم٤مئع اًمٚمٌـ ،(165)واخلٞم٤مـمقن"

قميغم سمٕميض اًمٕميامل ُميـ ىمٌيؾ أصيح٤مب  ٤مأن اًمٔمٚمؿ يم٤من ي٘مع أطمٞم٤مٟمً    ٤مصم٤مٟمٞمً 

 ُمثٚمام وىمع ُمع احلامل. ،اًمٕمٛمؾ

 وٟم٘م٤مزم ،اًمزرع يمحامزماًمٕمامل يم٤مٟمقا أصح٤مب ىمًقة وضمٗم٤مء أن سمٕمض    ٤مصم٤مًمثً 

 واخلدُم٦م ُمـ اًمزُم٤مًملم. ،احلج٤مرة واجلٌص

 ُم٤مرؾمتٝم٤م اعمرأةاًمتل  أن اعمّم٤مدر اًمت٤مرخيٞم٦م أؿم٤مرت إمم سمٕمض األقمامل   ٤مراسمٕمً 

األٟمييدًمس وذيمرهتيي٤م يمتيي٥م اًمٜمييقازل وُمٜمٝميي٤م اًمٓميي٥م واحلج٤مُميي٦م ذم 

ذم  واًمتٛمِمٞمط واًمٖمٜم٤مء واًمتيدريس واًمٙمت٤مسمي٦م وسمٞميع اًمٚميٌـ واًمٕمٛميؾ

 ،وشمرسمٞم٦م دود اًم٘ميز ،عمآشمؿاذم  وىمراءة اًم٘مرآن ،ُمّم٤مٟمع اًمٖمزل واًمٜمًٞم٩م

 .(166)وشمٖمًٞمؾ اعمقشمك ُمـ اًمٜم٤ًمء

                                                           

 . 23م ، ص 1747،  2، ج 1األسمح٤مث ، ج ( اسمـ رؿمد  ٟمقازل، ٟمنم اطم٤ًمن قم٤ٌمس ، جمٚم٦م164)

 . 24( ٟمٗمًف ، ص 165)

( اسمـ طمزم ، ـمقق احلامُم٦م ، حت٘مٞمؼ ، ؾمٕمٞمد يمريؿ اًمٗم٘مل ، دار اسمـ ظمٚمدون، اإلؾمٙمٜمدري٦م،  (166)

 , 8levi provencal  80/322 واٟمٔمر اًمقٟمنميز ، اعمٕمٞم٤مر ،  70)د.ت(، ص

Histoire De I Espagne , T. 3 P.285.  8 صَلح ظم٤مًمص ، إؿمٌٞمٚمٞم٦م ذم اًم٘مرن

8 راوي٦م قمٌداحلٛمٞمد ، دور اعمرأة ذم  70م ، ص1743اخل٤مُمس ، دار اًمث٘م٤موم٦م ، سمػموت ، 

اعمجتٛمع األٟمدًمز ُمـ اًمٗمتح طمتل هني٤مي٦م اًمدوًم٦م األُمقي٦م، رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم سمٙمٚمٞم٦م اآلداب 

 .053،124،112،115،116ضم٤مُمٕم٦م اإلؾمٙمٜمدري٦م )د.ت(، ص
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 اعمٌح٨م اًمث٤مُمـ

 اًمًجٜم٤مء

يم٤من ًمٙمؾ ُمديٜم٦م ُمـ ُمدن األٟمدًمس و ،ارشمٌٓم٧م اًمًجقن سمخٓم٦م اًمنمـم٦م

وؾمجـ ؿم٤مـم٦ٌم  ،(167)ؾمجـ قم٤مم يٜم٥ًم إًمٞمٝم٤م يمًجـ ىمرـم٦ٌم سمجقار اجل٤مُمع 

وؾمجـ  ،وؾمجـ سمٚمٜمًٞم٦م ،وؾمجـ ُمٞمقرىم٦م ،وؾمجـ ـمرـمقؿم٦م، وؾمجـ إؿمٌٞمٚمٞم٦م

وؾمجـ  ،وؾمجـ ىمرُمقٟم٦م ،وؾمجـ سمٓمٚمٞمقس ،وؾمجـ ُم٤مًم٘م٦م ،وؾمجـ وسمذة ،إٟمدة

وىمد يٙمقن ذم  ،وؾمجـ اجلزيرة اخلياء ،وؾمجـ همرٟم٤مـم٦م ،وؾمجـ شمٓمٞمٚم٦م ،رٟمدة

 ،وؾمجـ اًمدويرة ،ىمرـم٦ٌم ؾمجٜمٝم٤م اًمٕم٤ممذم  اعمديٜم٦م اًمقاطمدة أيمثر ُمـ ؾمجـ ومٙم٤من

يمام وضمد  ،ويٕمرف أيْم٤م سمًجـ اًمٕم٤مُمري٦م ،يْمؿ أرسم٤مب اجلرائؿ ،وؾمجـ اًمٕم٤مُم٦م

 .(172)سمداظمؾ ىمٍم ىمرـم٦ٌم ؾمجـ دار اًمٜم٘مٞم٘م٦م

وُمـ أسمرز اًمًجقن سم٤مألٟمدًمس ؾمجـ اعمٓمٌؼ، وهق اًمًجـ اًمذي ي٘م٤مم 

سمذًمؽ ألٟمف يٓمٌؼ قمغم  لحت٧م األرض ذم طمرم ىمٍم اخلَلوم٦م ٟمٗمًف، وىمد ؾمٛم

وقم٤مدة ُم٤م  ،(171)فمَلم طم٤مًمؽ ذم  وجيٕمٚمف ،اعمًجقن ومٞمحقل سمٞمٜمف وسملم اًمْمقء

                                                           

 .1/111م ، 1716ألرض ، دار ص٤مدر ، سمػموت ، اسمـ طمقىمؾ   صقرة ا (167)

اًمًٞمد قمٌداًمٕمزيز ؾم٤ممل   ىمرـم٦ٌم طم٤مرضة اخلَلوم٦م ذم األٟمدًمس ، ُم١مؾم٦ًم ؿم٤ٌمب اجل٤مُمٕم٦م ،  (172)

8 واٟمٔمر   ؿمٞمامء ومرهمكم   اجلريٛم٦م واًمٕم٘مقسم٦م ذم األٟمدًمس  1/017م ، 1775اإلؾمٙمٜمدري٦م ، 

 ، م0212 ، اًم٘م٤مهرة ٤مُمٕم٦مضم –قمٍمي اإلُم٤مرة واخلَلوم٦م ، رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم ، يمٚمٞم٦م اآلداب 

ٜمذ قمٍم ُمٚمقك اًمٓمقائػ طمتل هن٤مي٦م ُم األٟمدًمسذم  اًمًجقن   طمًـ ؿمٞمامء 8 171ص

 .07-04م ، ص0212اًمًٞم٤مدة اعمقطمدي٦م ، رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم ، آداب أؾمٞمقط ، 

م ، 1756اًمتٜمقظمل   اًمٗمرج سمٕمد اًمِمدة ، حت٘مٞمؼ قمٌقد اًمِم٤مجلل ، دار ص٤مدر ، سمػموت ،  (171)

0/132. 
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ويم٤من ُم٘مًام ًمٗمروع وأىم٤ًمم اؿم٤مر اسمـ  ،اًمًٞم٤مؾمٞملميم٤من هذا اًمًجـ ًمٚمًجٜم٤مء 

 .(170)قمذارى إمم أطمده٤م ووؾمٛمف سمٌٞم٧م اًمؼماهمٞم٨م 

اًم٘مْم٤مة ؾمجقن أيْم٤م سم٘مّمد احلٌس قمغم ؾمٌٞمؾ اًمًجـ  ىويم٤من ًمد

 ذًمؽ وُمـ ،االطمتٞم٤مـمل، حللم اًمتث٧ٌم ُمـ سمراءة اعمتٝمٛملم أو دمريٛمٝمؿ

ُمدة ؿمٝمريـ  السمـ طم٤مشمؿ اًمٓمٚمٞمٓمكم اسمـ ُمٜمٔمقر اإلؿمٌٞمكم اطمتج٤مز اًم٘م٤ميض

 .(171)سمتٝمٛم٦م اًمزٟمدىم٦م

قمٍم ُمٚمقك اًمٓمقائػ ُمـ اسمـ طمزم ذم  وٟمًٛمع قمـ ؾمجـ اًمٜم٤ًمء

يٕمٝمد اإلُم٤مم إمم ُمـ "   إؿم٤مرشمف إًمٞمف سم٘مقًمفا ذم يٕمتؼم رائدً  يواًمذ ،ياًمٔم٤مهر

... ؾمجـ ًمٚمٜم٤ًمء ُمٗمرد سمقاسم٤مشمف ُمقصمؼ .ىمٚمده والي٦م ُمـ اًمقالي٤مت أن يٙمقن هلؿ

هبـ، وًمق ضمٕمؾ ًمٚمٛمًتقرات اعمحٌقؾم٤مت ذم اًمديقن واآلداب ؾمجـ قمغم طمدة 

يمام اؿمؽمط  .(172)ُمـ ؾمجـ اعمحٌقؾم٤مت ذم اًمتٝمؿ اًم٘مٌٞمح٤مت، ًمٙم٤من طمًٜم٤م " 

 ،(173)هبؿ اًمّمٚمقات  اسمـ طمزم قمغم احل٤ميمؿ أن يقومر إُم٤مُم٤م ًمٚمٛم٤ًمضملم ًمٞمّمكم

ذم و ،وسمٕمده ،قمٍم ُمٚمقك اًمٓمقائػذم  وهق ُم٤م وضمدٟم٤م أصمره قمغم أرض اًمقاىمع

 .ُمّمٜمٗم٤مت يمت٤مب احل٦ًٌم يم٤مسمـ قمٌدون وهمػمه

 .ىمْمٞم٦مذم  أُمر سمًجـ رضمؾ ٤موٟمٕمرف ُمـ إطمدى اًمٜمقازل أن ىم٤موٞمً 

                                                           

 .0/052  اًمٌٞم٤من ، اسمـ قمذاري  (170)

اسمـ ؾمٝمؾ   وصم٤مئؼ ذم حم٤مرسم٦م األهقاء واًمٌدع ، حت٘مٞمؼ حمٛمد قمٌداًمقه٤مب ظمَلف ، اعمريمز  (171)

 .124م ، ص1761اًمدوزم اًمٕمريب ًمإلقمَلم ، اًم٘م٤مهرة ، 

اًمِمٝم٥م اًمَلُمٕم٦م ذم اًمًٞم٤مؾم٦م اًمٜم٤مومٕم٦م،حت٘مٞمؼ قمكم ؾم٤مُمل اًمٜمِم٤مر،دار ٟم٘مَل قمـ اسمـ روقان    (172)

 .142، ص م1762ه/1222، 1اًمث٘م٤موم٦م،اًمدار اًمٌٞمْم٤مء، ط

 ٟمٗمس اعمّمدر واعمٙم٤من واًمّمٗمح٦م. (173)
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وأقم٤مد احلٚمػ  ،أٟمف ًمـ خيرج ُمـ اًمًجـ إال سمرو٤مه ومحٚمػ اًمرضمؾ ًمٚم٘م٤ميض

إمم ٟمٗمًف ومخ٤مًمػ طمٚمٗمف وذه٥م إمم أهٚمف  ومؽميمف اًم٘م٤ميض .سم٤مأليامن اًمَلزُم٦م

 .(174) سمدون إذن اًم٘م٤ميض

 ًً وُمـ صمؿ  ،ؾمجـ اًم٘م٤ميض٤م ذم اطمتٞم٤مـمٞمً  ٤مويٌدو أن هذا احلٌس يم٤من طمٌ

ًً  ،ضمٕمؾ اعمًجقن أُمر اخلروج سمٞمد اًم٘م٤ميض  لهمػم اظمتٞم٤مـم ٤موإال ًمق يم٤من طمٌ

 .ًمٙم٤من األُمر ومٞمف ًمٚمنمـم٦م

 

  

                                                           

 .2/077اًمقٟمنميز   اعمٕمٞم٤مر ،  (174)



 (ضًم٤ماعمٕمٞم٤مر ًمٚمقٟمنميز أٟمٛمقذ) اعمٝمٛمِمقن ذم األٟمدًمس ُمـ واىمع يمت٥م اًمٜمقازل   43

 ٦مي٤ممتيياخل

ُمٜمتٝم٤مه٤م وم٘مد متخْم٧م قمـ وصٗمقة اًم٘مقل وىمد وصٚم٧م اًمدراؾم٦م إمم 

 قمدة ٟمت٤مئ٩م واؾمتخَلص٤مت ُمٜمٝم٤م 

أن يمت٥م اًمٜمقازل ُمـ أهؿ وأظمٓمر اعمّم٤مدر اًمتل شمًد يمثػما ُمـ صمٖمرات   أواًل 

ضمديدة أُم٤مم اًم٤ٌمطمثلم عمٕم٤مجل٦م ىمْم٤مي٤م ضمديدة عم٤م  ٤ماًمت٤مريخ، وشمٗمتح آوم٤مىمً 

اعمّم٤مدر اًمت٘مٚمٞمدي٦م ذم  حتقيف ُمـ ُمٕمٚمقُم٤مت و٤مومٞم٦م رسمام ال يقضمد هل٤م ذيمر

 اعمِمٝمقرة.

  ٤مواصٓمَلطمً  اًمٜم٤مزًم٦م  هل اًمِمديدة ُمـ ؿمدائد اًمدهر شمٜمزل سم٤مًم٘مقم.أن   ٤مصم٤مٟمٞمً 

، ٤مذقمٞمً  اعم٤ًمئؾ اعمًتجدة اًمتل شمٜمزل سم٤مًمٕم٤ممل اًمٗم٘مٞمف8 ومٞمًتخرج هل٤م طمٙماًم 

وُمـ اًمقاوح  أن هذه اًمتًٛمٞم٦م ُمِمت٘م٦م ُمـ اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي، طمٞم٨م إن 

اًمٜم٤مزًم٦م قمٜمدُم٤م شمٜمزل سم٤مًمٜم٤مس حُتدث ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ ؿمٞمًئ٤م ُمـ اخلقف 

واًم٘مٚمؼ8 ومٞمٝمرقمقن إمم اًمٗم٘مٝم٤مء الؾمتجَلء آرائٝمؿ، واالؾمتٝمداء سم٠مىمقاهلؿ، 

وم٢مذا أومتك اًمٗم٘مٞمف وأصدر احلٙمؿ اًمنمقمل8 وم٢من اًمٜمٗمقس هتدأ وشمٚمزم شمٚمؽ 

   .اًمٗمت٤موى

أن يمت٤مب اعمٕمٞم٤مر اًميُٛمْٕمرب قمـ ومت٤موى أهؾ أومري٘مٞم٦م واألٟمدًمس   ٤مصم٤مًمثً 

ُمـ أقمٔمؿ يمت٥م اًمٜمقازل اًمتل مجع ومٞمف ص٤مطمٌف  ،واًميٛمٖمرب ًمٚمقٟمنميز

ذات أمهٞم٦م سم٤مًمٖم٦م ذم ُمٕمروم٦م احلٞم٤مة االضمتامقمٞم٦م  ٤مومت٤موى وٟمقازل وٟمّمقًص 

واًمًٞم٤مؾمٞم٦م واًمٕمٚمٛمٞم٦م واالىمتّم٤مدي٦م ذم اعمٖمرب واألٟمدًمس ذم قمّمقر 

إمم أن ي٘مقل قمٜمف "مجع وم٠موقمك  لخمتٚمٗم٦م، مم٤م دقمك ص٤مطم٥م اًمتٜمٌٙم

 وطمّمؾ ومققمك".

ذم  األٟمدًمس يم٤منذم  سمٛمّمٓمٚمح ص٤مطم٥م اًمّمَلة  أول ُمرة ٟمًٛمع ومٞمٝم٤م ٤مراسمٕمً 

قمٝمد إمم اًمٗم٘مٞمف واعمحدث صٕمّمٕم٦م سمـ اًمذي  قمٝمد قمٌداًمرمحـ اًمداظمؾ

ص٤مطم٥م اًمّمَلة سم٤معمًجد وص٤مطم٥م اًمٗمتٞم٤م سم٠من يٖمرس  لؾمَلم اًمدُمِم٘م
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 صحـ اعمًجد اجل٤مُمع سم٤مألؿمج٤مر.

 ًً  ،ظمٓم٦م اًمّمَلة ووٕمٝم٤م وم٘مٝم٤مء اإلؾمَلم عمتقزماًمتل   أٟمف ورهمؿ اًمنموط٤مظم٤مُم

 - ٤مطمٞم٨م شمًٚمٚم٧م سمٕمض اًمٗمئ٤مت اعمٝمٛمِم٦م اضمتامقمٞمً  8هل٤م ا٤موزً وم٘مد وضمدٟم٤م دم

"   وسمٕمْمٝمؿ خيرج قمـ ذط ،وُم٤مرؾم٧م هذه اخلٓم٦م –إن ضم٤مز اًمتٕمٌػم 

 وص٤مطم٥م اًمٙمٝم٤مٟم٦م واًمتٜمجٞمؿ. ،اًمديـ" يم٤معم٠مسمقنذم  اًمٗمْمؾ

ومٙمرة يم٤مٟم٧م خت٤مًمػ ُم٤م قمٚمٞمف اعم٤مًمٙمٞم٦م ظمَلل ومؽمة ؾمٞمٓمرهتؿ قمغم  ي  أن أ٤مؾم٤مدؾًم 

وي٘م٤مسمؾ أشم٤ٌمقمٝم٤م سم٤مًمتٜمٙمٞمؾ  ،اهلجقماألٟمدًمس يم٤مٟم٧م دمد ذم  احلٙمؿ

وُمـ ذًمؽ ُم٤م أوىمٗمتٜم٤م قمٚمٞمف اًمٜمقازل سمِم٠من اسمـ ُمنة  ،واالوٓمٝم٤مد

، واصٗم٦م أشم٤ٌمقمف سم٤معمني٦م سم٤مًمٗمئ٦م اًم٤ٌمهمٞم٦م اعمحروم٦م ًمٚمٙمٚمؿ قمـ األٟمدًمز

 ،وُمًتٛمرة قمغم اإلصمؿ واًمٌٝمت٤من ،وسم٠مهنؿ ومئ٦م ُم٤ًمقمدة ًمٚمِمٞمٓم٤من ،ُمقاوٕم٦م

 وٟم٤مؾم٦ٌم إي٤مهؿ ًمٚمراومْم٦م.

هتٛمٞمش ذم  متثؾ لؾم٦م قمغم وضمقد طم٤مالت هتٛمٞمش ُمذهٌ  أيمدت اًمدرا٤مؾم٤مسمٕمً 

ذم  متثؾدي قمٝمد اعمراسمٓملم وىمٌٚمٝمؿ، وهتٛمٞمش قم٘مذم  أظمٝمؾ اًمٔم٤مهر

 .اعمجتٛمع األٟمدًمزذم  هتٛمٞمش اخلقارج واًمِمٞمٕم٦م

اعمًجد وهمػمه ذم  أن طم٤مًم٦م اًمِمح٤مذة أو اًم١ًمال ُمـ ىمٌؾ سمٕمض اعم٤ًميملم  ٤مصم٤مُمٜمً 

وطم٤مول سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء أن ي٘مٜمٜمقه٤م  ،اعمجتٛمع األٟمدًمزذم  يم٤مٟم٧م ُمٜمتنمة

 .اعمًجد وىم٧م اًمّمٚمقاتذم  ء ال ؾمٞمامسمٕمض اًمٌم

قمغم ُم٤ًمٟمدة  ٤مسم٠مهمٜمٞم٤مئف وقمٚمامئف يم٤من طمريًّم  أن اعمجتٛمع األٟمدًمز  ٤مشم٤مؾمٕمً 

ذم  سمتٞمًػم اًمٗمتقى ،وىم٧م األزُم٤مت واعمج٤مقم٤متذم  اًمٗم٘مراء واعم٤ًميملم

 وسم٤مًمٜمٗم٘م٦م قمٚمٞمٝمؿ ُمـ ُم٤مل اًمزيم٤مة شم٤مرة أظمرى. ،سمٕمض األطمٙم٤مم شم٤مرة

وضمدوا ُمٕم٤مرو٦م ُمـ سمٕمض   -رهمؿ يمثرهتؿ-  أن اًمّمقومٞم٦م سم٤مألٟمدًمس اقم٤مًذ 

ذم  وُمع ذًمؽ مل يٜم٘مٓمٕمقا قمـ اًم٘مٞم٤مم سمدورهؿ ،وم٘مٝم٤مء اًمًٚمٓم٤من وهمػمهؿ
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ذم  ؿم٤مركوُمٜمٝمؿ ُمـ  ،اعمجتٛمع ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ؿمٗمع ًمٚمرقمٞم٦م قمٜمد احلٙم٤مم

 م.1172هي/371ُمٕمريم٦م األرك ذم  اجلٝم٤مد ود األؾم٤ٌمن

 ٤مشمٙمٗمؾ سم٤مأليت٤مم وأويمؾ سم٤مًمٞمتٞمؿ ُمنمومً  أن اعمجتٛمع األٟمدًمز  قمنمدي طم٤م

طم٤مًم٦م خم٤مصٛم٦م اعمنمف ًمٚمٞمتٞمؿ أو اظمتَلؾمف ُم٤مل اًمٞمتٞمؿ، يم٤من ذم و ،٤مووصٞمً 

 يٕمزل ومقرا ُمـ ُمٝمٛمتف.

 وهق األُمر ،  أن سمٕمض اًمٕمقام شمٓم٤مول قمغم ُم٘م٤مم اًمٗمتقى سمٛمامرؾمتف هل٤مقمنم صم٤مين

عمامرؾم٦م أطمد ُمـ يٜمتٛمقن ًمٓمٌ٘متٝمؿ  ،ٟمٗمقس اًمٕمقامذم  وضمد هقىاًمذي 

 .فمٜمٝمؿ يِمٕمر سمآالُمٝمؿذم  ومٝمق ،ًمٚمٗمتقى

ومٛمٜمٕمقا  ،أطمٙم٤مُمٝمؿ اخل٤مص٦م سم٤مًمٕمٌٞمدذم    شمِمدد اًمٗم٘مٝم٤مء اعم٤مًمٙمٞمقنصم٤مًم٨م قمنم

وضمٕمٚمقا اعمٙم٤مشم٦ٌم ًمٚمٕمٌٞمد  ،اعمدٟمٞملم أن يٕمت٘مقا قمٌٞمدهؿ إذا أرادوا اًمٕمتؼ

وُمٜمٕمقا  ،ومل جيؼموا األؾمٞم٤مد قمٚمٞمٝم٤م ،ٟمدب إًمٞمٝم٤م اًمنمعاًمتل  ُمـ األُمقر

اًمنمع متٜمٕمٝمؿ ُمـ ذم  ٟمف مل شمرد ٟمّمقصاًمٕمٌٞمد ُمـ اًمِمٝم٤مدة سم٤مًمرهمؿ ُمـ أ

 .إضم٤ٌمرهؿ قمغم اًمزواج دون إذهنؿذم  وضمٕمٚمقا ًمًٞمدهؿ احلؼ ،هذا احلؼ

مم٤م اوٓمر اًمٕمٌٞمد ًمٚمٝمجرة إمم سمٚمٜمًٞم٦م وؿم٤مـم٦ٌم طمٞم٨م يم٤من حيٙمؿ ُمٔمٗمر 

 وُم٤ٌمرك اًمٕم٤مُمري٤من اًمٚمذان قم٤مُمٚمقهؿ ُمٕم٤مُمٚم٦م طمًٜم٦م.

اهلل   وىمٕم٧م طم٤مالت شمٓم٤مول ومردي٦م ُمـ سمٕمض أهؾ اًمذُم٦م قمغم راسمع قمنم

 .يٕم٤مىم٥م ومٞمٝم٤م سم٤مًم٘متؾ ويم٤من اًم٘م٤ميض ،ورؾمقل اإلؾمَلم ،ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم

اًمًقق سملم اعمًٚمٛملم وأهؾ اًمذُم٦م ذم    يم٤مٟم٧م اًمتٕم٤مُمَلت شمتؿظم٤مُمس قمنم

 .سمٕمض اعمٌٞمٕم٤متذم  طملم ُمٜمع أهؾ اًمذُم٦م أن يت٤مضمرواذم  8سمًٝمقًم٦م وين

اًمًقق اؿمتٝمروا سم٤مًمٖمش واًمتدًمٞمس يم٤ٌمئع ذم    أن سمٕمض اًم٤ٌمقم٦مؾم٤مدس قمنم

. سمؾ شمٕمدى األُمر وسم٤مئع اجلرار واخلقايب ،اًمدواب لوسم٤مئٕم ،ٗمراناًمزقم

إمم أن سمٕمض اخلرازيـ شم٠مًمٌقا قمغم اعمحت٥ًم وأرادوا إظمراضمف ُمـ 
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وادقمقا قمٚمٞمف سم٢محل٤مق األذى هبؿ  ،اًمًقق وُمٜمٕمف ُمـ إقمامل رىم٤مسمتف قمٚمٞمٝمؿ

 ألٟمف يمِمػ همِمٝمؿ وٟمٌٝمٝمؿ إمم ؾمقء قمٛمٚمٝمؿ. ،واًمتًٚمط قمٚمٞمٝمؿ

ُم٤مرؾمتٝم٤م اًمتل  خيٞم٦م أؿم٤مرت إمم سمٕمض األقمامل  أن اعمّم٤مدر اًمت٤مرؾم٤مسمع قمنم

األٟمدًمس وذيمرهت٤م يمت٥م اًمٜمقازل وُمٜمٝم٤م اًمٓم٥م واحلج٤مُم٦م ذم  اعمرأة

ُمّم٤مٟمع ذم  واًمتٛمِمٞمط واًمٖمٜم٤مء واًمتدريس واًمٙمت٤مسم٦م وسمٞمع اًمٚمٌـ واًمٕمٛمؾ

وشمٖمًٞمؾ  ،وشمرسمٞم٦م دود اًم٘مز ،اعمآشمؿذم  وىمراءة اًم٘مرآن ،اًمٖمزل واًمٜمًٞم٩م

 اعمقشمك ُمـ اًمٜم٤ًمء.

أسمرزت اًمدراؾم٦م أن ُمـ أسمرز اًمًجقن سم٤مألٟمدًمس ؾمجـ اعمٓمٌؼ،   صم٤مُمـ قمنم

وهق اًمًجـ اًمذي ي٘م٤مم حت٧م األرض ذم طمرم ىمٍم اخلَلوم٦م ٟمٗمًف، وىمد 

 وجيٕمٚمف ،سمذًمؽ ألٟمف يٓمٌؼ قمغم اعمًجقن ومٞمحقل سمٞمٜمف وسملم اًمْمقء لؾمٛم

 ،وقم٤مدة ُم٤م يم٤من هذا اًمًجـ ًمٚمًجٜم٤مء اًمًٞم٤مؾمٞملم ،فمَلم طم٤مًمؽذم 

 ويم٤من ُم٘مًام ًمٗمروع وأىم٤ًمم.

 

 

 


