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      المنظور العممي لألمام عمي الرضا)عميو السالم(
 

 م.د. زينب شاكر ميدي الواسطي
 كمية التربية االساسية /الجامعة المستنصرية 

 المقدمة
ـ  765-732هػػػ   148-114مػػف اعمومػػـك  مصػػؿ ماػػج ارمػػصـ قو)ػػج اعاػػص(ؽ  مم ػػ  اع ػػ ـ   

اعخ فة االمك ػة كبػغكغ نقػـ اعخ فػة اعوبص ػ ة نػصمم ف فتجة االن)جاج عومـك أهؿ اعب ت  مم هـ اع  ـ   قكط 
شوصج  اعجضص مػف أؿ منمػ( ف فختخػإل ارمػصـ اع)وػج مكاغ ػص عمومػؿ اع  ص ػا عبصػج، اعمبصشػجف فص ػتطصع ارمػصـ 
 مم   اع  ـ  أف  نشج ممكمهـ ممى نطصؽ كا ع كمم   تخجج م(( وب ج مف اعت مإلة كاعوممصء اعإل ف مممكا 

قػصع اعوػصعـ ار ػ ماف كمػص اف تػكعى االمػصـ اعوػصظـ  مم ػ  اع ػ ـ  غمصمػة اعطصة)ػة اعشػ و ة ممى نشجهص فا ب
هػػػػ   656-132( ن ػػػصن ك(ن ك ػػػصنف فشػػػه(ت ا صمػػػ  فػػػا ظػػػؿ اعخ فػػػة اعوجب ػػػة ار ػػػ م ة   اعواػػػج اعوبص ػػػا   

وهـ ـ  تطػػكج اعنجوػػة اعومم ػػة كاغ(هصجهػػص ك جقػػع إلعػػؾ إعػػى انتضػػصف خم)ػػصء اعواػػج كتشػػق  1258- 749 
عمومػػـ كاعوممػػصء فكبوػػ( انتقصعػػ  اعػػى اعجف ػػؽ االممػػى  ػػصج االمػػصـ اعجضػػص  مم ػػ  اع ػػ ـ    ػػ جة ابصةػػ  االطهػػصج 

  Social Structureاعم ػػصم ف  ممػػ هـ اع ػػ ـ ف فقوػػؿ ناػػب م نػػ  اعمن)صظػػة ممػػى اعبنػػصء االقتمػػصما  
ب ػػنهـ مػػف خػػ ؿ تن( ػػ(، ال ػػمكب  تبوػػص عتوػػصع ـ اعػػ( ف ار ػػ ما اعتػػا تنػػ(( اعػػجكابط كاعو  ػػصت االقتمصم ػػة

اع)وػػج كاعومػػؿ كمم ػػ  مػػ( اعقصنػػب اعوممػػا ك ػػ مة مهمػػة مػػف ك ػػصةؿ اعضػػبط االقتمػػصما ب جشػػص( اع)ػػج( اعػػى 
اعطج ػػؽ اعم ػػق ـ كاالبتوػػص( مػػف اعطج ػػؽ اعممتػػكم اعمتمصػػؿ بظهػػكج اع)ػػجؽ اال ػػ م ة اعخصجقػػة مػػف نهػػ  اعػػ( ف 

ملقن قملو يلا أليُّيلا الن  امتصصال عقكع  توػصعى   قون ول تلقدني لننلووسن قا يليو َلَنن مل َلملقنن اىوتلقدلِ  بهنكمقمو  قن ر  قُُّّ من اءكممم الوحل اسم قلدو جل
كنيلك  مليوكمم بنول ملا ألنلاو عل مليويلا ول لُّ عل َلَنن ملا يلضن ل    . 1  ضل

عهػػإلا وصنػػت مػػف اكعك ػػصت االمػػصـ اعجضػػص   مم ػػ  اع ػػ ـ  ته ةػػة االقػػكاء اعتػػا تنػػصفظ ممػػى  ػػ مة 
ةل ولاتلقوما قتمع كتقكم ف   اعوصمؿ اع( نا ا تنص(ا عقكع  توصعى  اعم قالل لروضن ألقلقامموا الص  َنقي ارو ينل ِنن م ك ن قاىممو  ال قِن

مممورن  ّلِلن ن علاقنبلةم ارو ا علنن الوممنكلرن ول نليلوو وفن ول وا بنالوملعورم  . 2  الز كلاةل ولألملرم
ومقتمػػع إ ػػ ما   ػػتكنا   مػػ  كمبص(ةػػ  مػػف اعقػػجاف اعوػػج ـ كاع ػػنة  كم ػػصهمتهـ اع)وصعػػة فػػا ابػػجاغ اعمقتمػػع

نمقونل   امتصصال عقكع  توػصعى  Humanity Organizationاعنبك ة عتمؾ اعتنظ مصت اعبشج ة   من ْو ملا كلقانل الومم ول
ققنويممو طلفينولقةق لهنيلتلولق يمقواو  قلقةك مهن َنرو قن كمقلهن  َلملقووالل نلولققرل من َ قةف  واو كلف مو  لنيلنونقرم عمقواو ِنللققيوين ِلا رلجل مليممو ِن واو قلقوو رم لنيمنقِن ينن ول َنقي الققدهن

ونل  ِلرم  . 3  للعلم يممو يلحو
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كتق ػػ (ا عػػػإلعؾ قػػصء بنصنػػػص م ػػتنبط مػػػف االكعك ػػػصت اعومم ػػة اعتػػػا تم ػػغ بهػػػص االمػػصـ  مم ػػػ  اع ػػػ ـ  
مف اعومـك اع( ن ػة  امػص  فكمم   تضمنت اع(جا ة فام ف تنصكؿ اع)اؿ االكؿف اعومـك اع( ن ة ف تضمف مك ) 

: مك )ػػ  وثانيققاف :منصظجاتػػ  اعومم ػػة ف  اوالف اع)اػؿ اعصػػصنا فوشػػؼ عنػػص مك )ػػ  مػػف اع)ػػجؽ اال ػػ م ة  اعمتضػػمنة  
م صهمتص،  اعطب ػة ف كخصتمػة تضػمنت اهػـ   المحور الثاني:مف اع)جؽ اال  م ة اعغصع ة فا ن ف وشؼ عنص 

 مص تكامت اع   اع(جا ة مف نتصة  .
أ صؿ هللا توصعى اف أوكف  ( كفقت فا م صهمة    جة نصفوة فا مقصؿ اعبنث اعوممػا ههػؿ  كختصمصن 

  مم هـ اع  ـ . تاعب 

 الوصل ارول

 اعمنكج االكؿ: اعومـك اع( ن ة
 أكال: فا صنص ص اعقجاف اعوج ـ

 صصن ص: اعن( ث اعنبكم
 صصعصصن: اع)ق 

 المحور االول: العموم الدينية :
 لقران الكريم :اوال: َي ثنايا ا
اػػػ(ج اال ص ػػا ع  ػػػ ـف ك وػػ( ( ػػػتكج اعم ػػمم ف فػػػا عوػػػج ـ أاػػؿ اعشػػػج وة ار ػػ م ة كاعاعقػػج ف ا

للقلقدو امتصػصال عقكعػ  توػصعى :   تنظ ـ شؤكف ن صتهـ كاعجو غة اعجة  ة عمن ػصة اعومم ػة كاعومم ػة كا ػصح اعنضػصجة ول
ملمم ألن يممو يلقمولمونل ِنن ملا يمعلمهنمموم بل  بنيٌّ مُّبنينق نلعو انق علرل ِلا لنسل منيٌّ ولىل جل دمونل ِنلليوون ألعو ي يمموحن انم ال ِن رق لهنسل   (4)  .شل

يعتبر االمام حميف القران َكيف ِا َأمامنا تربى َي بيت النبوة ومعدن الرسقالة وميقبط ملتمقف 
نمقا مقن الشقجرة المباركقة،  الماليكة البيت الِي تتمى َيو ايات الِكر الكريم ،َأمامنا الغصن اليانع الِي

ويِكر الرواة :كان االمام ) عميو السالم( يتموه بأستمرار ويتأمل أياتو بامعان وبمغ شقغوو وولعقو بقالقران 
انقو كققان يلتمقو بثالثققة أيقام  ويقققول بيقِا الصققدد: لقو اردت أن ألتمققو َقي أقققرب مقن ثالثققة ايقام لوعمققت 

 (5) شيء نزلت،وَي أي وقت. ،ولكني ما مررت بأية قطاال َكرت َييا وَي أي
وَي لضم الحديث عن ولع االمام بالقران الكريم وتوليو الزعامة الدينية والمرجع لألمة المسممين ،َالبد 

 من ايراد توسيره ريات القرانية التي عرضت عميو أوردىا عمى النحو التالي ال الحصر:

 ت)  ج اعقجاف:
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 ثانياف: الحديث النبوي:
ا ػػػكاؿ اعنبػػػا  اػػػمى هللا مم ػػػ  كاعػػػ  ك ػػػمـ  كافوصعػػػ  كجكا تهػػػص كضػػػبطهص كتنج ػػػج ممػػػـ  شػػػتمؿ ممػػػى 

.فقخت م صهمة االمصـ  مم   اع ػ ـ  اػج نة ككاضػنة مبن ػة ممػى ا ػح ممم ػة فػا ممم ػة نقػؿ (6)اع)صظهص
اعن( ث كت)  ج، فككمف اعضجكجم اف نش جاعى ا هصمصت االمصـ  فا تبنػا اعنػ( ث اعنبػكم مػف ن ػث ت كتػ  

 ج، أكج(هص ممى اعننك اعتصعا:كت)  
كبخ نص(،  صؿ االمصـ  مم   اع  ـ :  صؿ اعج كؿ هللا  مم   اع  ـ :  اعمهـ اجنـ خم)صةا ص ؽ مجات:  ػؿ  *

 ػػص ج ػػكؿ هللا مػػف خم)صةػػؾذ  صؿ:اعػػإل ف  ػػختكف مػػف بوػػ(مفك جككف أنػػص( صا ك ػػنتاف ك وممكنهػػص اعنػػصح مػػف 
 (7) بو(م... .

  ت(ؿ اف جكاة اعن( ث  قب اف  وكنكا اةمة ه(اة كمتبوا  نت  اعشج )ة.اعمتموف عمن( ث اعق( ا   
كبخ ػػنص(، ا ضػػصن  ػػصؿ االمػػصـ  مم ػػ  اع ػػ ـ :  ػػصؿ اعج ػػكؿ اعوػػج ـ  مم ػػ  اع ػػ ـ :  أف هػػإلا اعومػػـ خػػغاةف  *

 ...  هللافكم)صت ن  اع ؤاؿ فص خعكا  جنموـ هللا فخن   ؤقج ف   اجبوة اع صةؿ كاعمومػـف كاعم ػتمتع فكاعمق ػب
.(8) 

نػػث ج ػػكعنص اعوج ـ اػػمى هللا مم ػػ  كاعػػ  ك ػػمـ  ممػػى اهم ػػة اعومػػـ كتمق ػػ  كن ػػت(ؿ مم ػػ  مػػف خػػ ؿ 
 اال ةمة اعتا تطجح كاعمنص شة مكضع اعبنث.

كمف االنص( ث اعتا أكج(هص بخ نص(،  صؿ اعج كا اعم ف  امى هللا مم   كاع  ك مـ :  مف ا(ل فج ضة فمػ   *
 (9) . من( هللا (مكة م تقصبة..

 مف اهقج من( هللا توصعى أف   تق ب ع  (مكة 

كبخ نص(،  صؿ االمصـ اعجضص  مم   اع  ـ   صؿ ج كعنص اعوج ـ  امى هللا مم   كاع  ك مـ :  ال تغاؿ أمتػا  *
بخ ج مص تنصبكا فكأ(كا االمصنة كاقتنبكا اعنجاـ فكا جكا اعض ؼ فكا صمكا اعا ةف كأتكا اعغوصة ففصف عـ  )ومكا 

 (10) ابتمكا بم ن ف كاعقنط .... 
 نمؿ اعن( ث فا ط صت  اعو( ( مف اعموصنا اعمتمصمة بختبصع اعتوصع ـ اع مصك ة اعمنغعػة ممػى اعنبػا   
اػػمى هللا مم ػػ  كاعػػ  ك ػػمـ  فبتبصمهػػص  قوػػؿ االن ػػصف  وػػ ا بخ ػػج ك ػػ ـ أمػػص اعمخػػصعؼ عمشػػج وة اع ػػمصك ة 

 ف و ا فا (جقصت اع )مى.
 ثالثا: الوقو:
ف كا تن( اع)ق  ممى اجبوة ااكؿ اعقجاف اعوج ـ كاع نة اعنبك ػة (11)ق  فا اعمغة  ونا اع)هـ كاعموجفةاع)

 .(12)كاالقمصع كاالقتهص( ممى اعجغـ مف م(ـ كقك( نص شجما ف  
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كممى هإلا اال صح اتبع االمصـ ااعجضص مم   اع  ـ   نة ابصة   مم   اع  ـ  اةمة اعه(ل اعإل ف هـ 
عهػػ(ل فػػا اعػػ(ن صف فػػا اعقصنػػب اع)قهػػا  ػػ(عؿ إلعػػؾ  كعػػ   مم ػػ  اع ػػ ـ :  ت)قهػػكا فػػا ( ػػف هللاف جوػػصةغ اعػػكما كا

فػػصف اع)قػػ  م)تػػصح اعباػػ جةف كتمػػصـ اعوبػػص(ةف كاع ػػبب اعػػى اعمنػػصغؿ اعجف وػػة كاعجتػػب اعقم مػػة فػػا اعػػ( ف كاعػػػ(ن ص 
 .(13)هللا ع  مم  كفضؿ اع)ق   ممى اعوصب( و)ضؿ اعشمح ممى اعوكاوب كمف عـ  ت)ق  فا ( ن  عـ  جض 

 صؿ االمصـ مك ى بف قو)ج  مم   اع  ـ  مف ا صة  مف اعج كؿ  امى هللا مم   كاعػ  ك ػمـ : اإلا 
 (14)اجا( هللا بوب( خ جان فقه  فا اع( ف  . 

 ممص إلوج ام ، مف اعناكص اعكاج( اعإلوج ن ت(ؿ مص  ما : 
 *طهصجة مصء اعبةج:

   خؿ االمصـ اعجضص  مم   اع  ـ  مف مصء اعبةج.وتب منم( بف ا مصم ؿ اعى جقؿ   خع  اف 
فقصؿ االمػصـ اعجضػص مم   اع ػ ـ :  مػصء اعبةػج كا ػع ال  ) ػ(، شػىء اال اف  تغ ػج ج نػ فأك طومػ ف 

 (15) ف نغح من  نتى  إلهب اعج حف ك ط ب طوم  هف ع  مص(ة.
 أمص مصء اعبةج فهك بمنغعة اعمصء اعقصجم ال  نقح اال اإلا تغ ج.

 جقؿ كاعمجأة:*كضكء اع
جكل منمػػ( بػػف ممػػا بػػف اعن ػػ ف  ػػصؿ:  فػػجض هللا ممػػى اعن ػػصء فػػا اعكضػػكء عماػػ ة أف  بتػػ(ةف 

 (16) ببصطف أإلجمهف ف كفا اعجقصؿ بظصهج اعإلجع.
كفػا نػ( ث مشػصب  مػص جكا، منمػ( بػف ممػا بػف اعن ػ فف صؿ اعجضػص  مم ػ  اع ػ ـ : فجض هللا مػػغ 

  (17) ببصطف إلجامهص كاعجقؿ بظصهج اعإلجاع .كقؿ ممى اعنصح فا اعكضكء أف تب(أ اعمجأة 
 *غوصة اعغ ت:

نػػػ(صنص منمػػػ( بػػػف  ػػػو( االشػػػوجم مػػػف ابػػػا اعن ػػػف اعجضػػػص  مم ػػػ  اع ػػػ ـ    ػػػخعت  مػػػف اعغوػػػصة فػػػا 
ف  اعننطة كاعشو ج كاعتمج كاعغب ب متػى تقػب ممػى اػصنبهص ذ فخقػصب االمػصـ  مم ػ  اع ػ ـ :  اإلا مػص اػـج

  (18) كاإلا خجص .
ع)قهصء اف ك ت توم ؽ اعغوصة بصعغ ت ف)ػا اعننطػة كاعشػو ج منػ( انوقػص( نبهػص فكفػا كاعمتكاتج من( ا

 صمج اعنخؿ ن ف اا)جاج، أك أنمجاج، ف كفا صمجة اعوـج من( انوقص(هص ناجمص ك  ؿ غ ج إلعؾ.
 *غوصة اعومكم عمومكم:

ا جكل انمػػ( بػػف منمػػ( بػػف ابػػا ناػػج مػػف اعجضػػص مم   اع ػػ ـ ف صؿ  ػػخعت  مػػف اعاػػ( ة تنػػؿ عبنػػ
 (19) هصشـذ فقصؿ: ال كعوف ا( صت بوضهـ ممى بوض تنؿ عهـ.
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 *ا اصؿ اعخمح اعى االمصـ :
حدثني محمد بن زيد الطبري قال: كتب رجقل مقن تجقار َقارس رِو محمد بن زيد الطبري قال:) 

 ،ِن هللا واسع كقريم من بعض موالي أبي الحسن الرضا عميو السالم يسألو االِن َي اللمس َكتب ِليو
ن اللمس عوننا عمى  ،من عمى العمل الثوابض وعمى الضيُّ اليم، ال يلل مال ِال من وجو أحمو هللا وا 

ديننا وعمى عياالتنا وعمى موالينا، وما نبِلو ونشتري من أعراضنا ممن نلقاف سقطوتو، َقال تقزووه عنقا 
بكم، ومقا تميقدون وال تحرموا أنوسكم دعاء نا ما قدرتم عميقو، َقَن ِلراجقو موتقاح رزقكقم وتمحقيص ِنقو 

النوسققكم ليققوم َققاقتكم والمسققمم مققن يوققي ي بمققا عيققد ِليققو ولققيس المسققمم مققن أجققاب بالمسققان ولققالف 
 (20) بالقمب، والسالم.

 الوصل الثاني

 اعمنكج اهكؿ:  االمصـ اعجضص مم   اع  ـ  مصعـ مك كما
 أكال: منصظجات  اعومم ة 

 صصن ص: مك )  مف اع)جؽ اال  م ة اعغصع ة
 نكج اعصصنا:  اعقصنب اعطبااعم

 المحور االول: االمام الرضا)عميو السالم( عالم موسوعي
 أوالف: مناظراتو العممية

تو( اعمنصظجات اعومم ة مف اهنشطة اع)وج ة اعمؤصجة فػا فوػج اعمقتمػع االن ػصنا اعتػا اتبوهػص االمػصـ 
ن ػػة كاع(ن ك ػػة م ػػتن(ة ممػػى أ ػػح ممػػا اعجضػػص  مم ػػ  اع ػػ ـ  فنممػػت فػػا ط صتهػػص اعو( ػػ( مػػف اعم ػػصةؿ اع( 

لويمم بنقال تني فوج ة فم ) ة مقصة( ة امتصصال عقكع  توصعى   قادن جل نلةن ول سل ظلةن الوحل ملةن ولالوملووعن كو بهنكل بنالوحن بنيلن رل ادوعم ِنلنى سل
ملمم بنالومميو  بنيمنون ولىمول ألعو ل  علن سل ملمم بنملن ضل ب كل ىمول ألعو نم ِنن  رل سل ينل ىنيل ألحو  .(21)" تلدن

كمف شكاه( اع ػنة اعنبك ػة اعشػج )ة اع(اعػة عمشػجكم ة اعمقص(عػة كاالنتقصقػصت نػ( ث اعج ػكؿ  اػمى 
 .(22)هللا مم   كاع  ك مـ  "ننف اعمقص(عكف فا ( ف هللا"

فبصعجغـ مف   ص ة اعخم)صء اعوبص   ف أتقص، اهػؿ اعب ػت  مم ػ  اع ػ ـ  كاتبػصمهـ اال ػصع ب اعمختم)ػة 
اعشج وة ار  م ة كاع نة اعنبك ة اعشج )ة مػف  ػكء اعموصممػة كاعج صبػة كتوػجفهـ عمضػغط ف اال اف  اعبو (ة مف

االمػػػصـ اعجضػػػص  مم ػػػ  اع ػػػ ـ  وصنػػػت منصظجاتػػػ  نصفمػػػة بػػػصعكمظ كاعنومػػػة مػػػع قػػػؿ مممػػػصء ماػػػج، كاعمػػػإلاهب 
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اعخم )ػػة  ار ػػ م ة اعمختم)ػػة كاعػػ( صنصت فقػػصءت اقصبصتػػ  إلات منطػػؽ مممػػا مػػ(جكح  خصاػػة مػػص مػػجؼ مػػف
 اعمخمكف اعوبص ا أنتظصن  عمومـ كاعوممصء نإلوجهص ن ب مص ا تضتهص اعضجكجة ال اعناج.

 
 (23)مع الصوَية  .1

(خػػػؿ ممػػػى ممػػػا بػػػف مك ػػػى اعجضػػػص  مم ػػػ  اع ػػػ ـ  بن  ػػػصبكج  ػػػـك مػػػف اعاػػػكف ة فقػػػصعكا: اف أم ػػػج 
هػػإلا االمػػج اع ػػؾ كاالمصمػػة  اعمػػؤمن ف عمػػص نظػػج ف مػػص كال، مػػف االمػػكج فػػجأوـ اهػػؿ اعب ػػت  ممػػ هـ اع ػػ ـ  ففػػج(

 تنتصج اعى مف  خوؿ ك مبح اعخشف ك جوب ك وك( اعمج ض ك ش ع اعقنصةغ .
 صؿ : كوصف اعجضص متوةصن فخ تكل قصع صنف صـ  ػصؿ: وػصف  ك ػؼ بػف  وقػكب نب ػصن فمػبح أ ب ػة اعػ( بصج 

ج كنهػػىف كانمػػص اعمغجوشػػة بصعػػإلهب كاعقبػػصطا اعمن ػػكقة بصعػػإلهب كقمػػح ممػػى متوػػخت اؿ فجمػػكف ػػػػ كنوػػـ كأمػػ
 . (24) جا( مف االمصـ   ط م(ؿ اإل  صؿ توصعى:   ؿ مف نـج غ نة هللا اعتا أخجج عوبص(، اعط بصت مف اعجغؽ 

فصال ػػصت اعقج ن ػػة تخصطػػب االن ػػصف كاعنػػصوـ ممػػى ننػػك خػػصص: بختبػػصع االنوػػصـ اعقجان ػػة كاعنوػػـ كفػػؽ 
 عنصوـ كاعمظهج اعإلم مم  .اعشج وة اال  م ة  (كف اعتم غ كام وصف اعموصف اعإلم تبكة  ا

 َي مجمس المأمون .2

 أق سيل الرضا)عميو السالم( بمرو عمى مايدة عمييا المأمون والوضل:
 اعنهصج خمؽ  بؿ أـ اعنهصجذ

  صؿ مم   اع  ـ  :أمف اعقجاف أـ اعن صبذ
 فقصؿ اع)ضؿ:مف وم همص.

هصف فغنػػؿ فػػا اعم ػػغافف فقصؿ مم ػػ  اع ػػ ـ : ( مممػػت اف طػػصعع اعػػ(ن ص اع ػػجطصف كاعوكاوػػب فػػا شػػجف
كاعمشتجم فا اع جطصفف كاعشمح فا اعنمؿف كاعقمج فا اعصكجف فػإلعؾ  ػ(ؿ ممػى و نكنػة اعشػمح فػا اعنمػؿ 

 فا اعوصشجة فا ك ط اع مصءف ك كقب إلعؾ اف اعتهصج خمؽ  بؿ اعم ؿ.
ؽ كامػػػص (ع ػػػؿ إلعػػػؾ مػػػف اعقػػػجأف فقكعػػػ  توػػػصعى:  ال اعشػػػمح  نبغػػػا عهػػػص اف تػػػ(جؾ اعقمػػػج كال اعم ػػػؿ  ػػػصب

 .(25)اعنهصج  
 ب ق حديثو مع المأمون 

:  ػص أبػص اعن ػف أخبجنػا مػف  مم ػ  اع ػ ـ  صؿ اعمػخمكف  كمػص عمجضػصمف ابا اعامت اعهجكم  صؿ: 
اع  ـ بخم كق  هك    ـ اعقنة كاعنصج ذ كبػخم مونػى ذ فقػ(  ق(ؾ أم ج اعمؤمن ف مما بف أبا طصعب مم  

 .وصج فوجم فا إلعؾ
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مف مبػػ( هللا بػػف ف:  ػػص أم ػػج اعمػػؤمن ف أعػػـ تػػجك مػػف أب ػػؾ مػػف  بصةػػ   ـمم ػػ  اع ػػ اعجضػػص  فقػػصؿ عػػ  
 مبصح أن   صؿ:  موت ج كؿ هللا امى هللا مم   ك ع   قكؿ: نب مما إ مصف كبغض  و)ج ذ 

 .فقصؿ: بمى
 اإلا وصنت ممى نب  كبغض  فهك    ـ اعقنة كاعنصج. اعقنة كاعنصج ة صؿ اعجضص مم   اع  ـ: فق م

 ال أبقصنا هللا بو(ؾ  ص أبص اعن فف أشه( أنؾ كاجث ممـ ج كؿ هللا.  فقصؿ اعمخمكف: 
:  ػػص ابػػف ج ػػكؿ هللا مػػص أن ػػف مػػص عػػ   ػػصؿ أبػػك اعاػػمت اعهػػجكم: فممػػص جقػػع اعجضػػص إعػػى منغعػػ  أت تػػ  فقمػػت **

 أقبت ب  أم ج اعمؤمن ف ذ
صةػ ف مػف :  ص أبص اعامت أنص وممت  مػف ن ػث هػكف كعقػ(  ػموت أبػا  نػ(ث مػف  ب عاعجضص  فقصؿ 

 صؿ:  صؿ عا ج كؿ هللا:  ص مما أنت    ـ اعقنة كاعنصج  ـك اعق صمػةف تقػكؿ عمنػصج: هػإلا   مم   اع  ـ   مما
 (26) . عا كهإلا عؾ

 ج ق أصحاب االديان ارلِر
عمػػص  ػػ(ـ ممػػا اعجضػػص  مم ػػ  اع ػػ ـ  ممػػى اعمػػخمكف أمػػج اع)ضػػؿ بػػف  ػػهؿ اف  قمػػع عػػ  أاػػنصب  

أح اعقػػػصعكت ف كجؤ ػػػصء اعاػػػصبة ف فكاعهجبػػػإل اهوبػػػجف  كااػػػنصب غجا(شػػػت ف اعمقػػػصالت مصػػػؿ: اعقػػػصصم ؽ  فكج 
كن ػػطصح اعجكمػػػا ف كاعمتوممػػػ ف ف ع  ػػػمع و مػػػ  فكو مهػػػـ فقموهػػػـ اع)ضػػػؿ بػػػف اع ػػػهؿفصـ أممػػػـ اعمػػػخمكف 

 بصقتمصمهـف فقصؿ :أ(خمهـ مما.
ف ممػا هػإلا ف)وؿ فجنب بهـ اعمخمكف فصـ  صؿ عهـ:أنا انمص قموتوـ عخ ػجف كأنببػت اف تنػصظجكا ابػ

 اعم(نا اعقص(ـ مماف فخإلا وصف فصغ(كا مما كال  تخمؼ منوـ أن(.
 فقصعكا: اع مع كاعطصمة  ص أم ج اعمؤمن ف ننف مبوجكف كاف شصء هللا توصعى.

فبمغ  االمصـ ابا اعن ف اعجضص   مم   اع ػ ـ   ػصة ن: أبمغػ   ػ( مممػت مػص أج(تف كأنػص اػصةج اع ػؾ 
 بوجة اف شصء هللا توصعى.

ؿ اعن ػف بػف منمػ( اعنػكفما االمػصـ   مم ػ  اع ػػ ـ   مػص منػ(ؾ فػا قمػع ابػف ممػؾ مم نػص أهػػؿ ف ػخ
 اعشجؾ كأانصب اعمقصالتذ

فقمت:قومػػت فػػ(اؾ  ج ػػ( االمتنػػصف ك قػػب اف  وػػجؼ مػػص منػػ(ؾف كعقػػ( بنػػى ممػػى أ ػػصح غ ػػج كص ػػؽ 
 اعبن صف كبةح كهللا مص بنى.

 فقصؿ عا :كمص بنصؤ، فا هإلا اعبصبذ
عوػػ ـ كاعبػػ(ع خػػ ؼ اعوممصءفكإلعػػؾ اف اعوػػصعـ ال  نوػػج غ ػػج اعمنوجفكأاػػنصب  مػػت :اف أاػػنصب ا

اعمقصالت كاعمتوممكف كاهؿ اعشجؾ أانصب انوصج كمبصهتة اف أنتقت مم هـ بصف هللا توصعى كان(ف صعكا:اػح 
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كن(ان تػػػػػ ف كاف  مػػػػػػت:اف منم(انج ػػػػػػكؿ هللا    صعكا:أصبػػػػػػت ج ػػػػػػصعت فصـ  بػػػػػصهتكف اعجقػػػػػػؿ كهػػػػػػك  بطػػػػػػؿ ممػػػػػػ هـ 
 فك غصعطكن :نتى  تجؾ  كع ف فصنإلجهـفقومت ف(اؾ .بنقت 

 فتب ـ  مم   اع  ـ  :صـ  صؿ: ص نكفما أفتخصؼ اف  قطوكا مما نقتاذ 
 مػػت:ال كهللافمػػص خ)ػػت مم ػػؾ  ػػطف كانػػا هجقػػك اف  ظ)ػػجؾ هللا بهػػـ اف شػػصء هللا توػػصعى فقػػصؿ عػػا : ػػص نػػكفما أتنػػب اف 

 تومـ متى  ن(ـ اعمخمكفذ
  مت :نوـ 
اع ػػ ـ : اإلا  ػػمع انتقػػصقا ممػػى اهػػؿ اعتػػكجاة بتػػكجاتهـفكممى أهػػؿ االنق ػػؿ بػػخنق مهـفكممى أهػػؿ اعغبػػكج  ػػصؿ  مم ػػ  

بغبػػكجهـ كممػػى اعاػػصبة ف بوبػػجان تهـف كممػػى اهػػؿ اعهجابػػإلة ب)صج  ػػ تهـف كممػػى أهػػؿ اعػػجـك بػػجكم تهـف كممػػى ااػػنصب 
قػػػع اعػػػى  ػػػكعافممـ اعمػػػخمكف اف اعمقػػػصالت بمغػػػصتهـ ففػػػخإلا  طوػػػت وػػػؿ اػػػنؼ كج( ك(نضػػػت نقتػػػ فكتجؾ مقصعتػػػ  كج 

 اعمكضع اعإلم هك ب ب م  ع ح بم تنؽ ع ف فون( إلعؾ توكف اعن(امة من  فكال نكؿ كال  كة اال بصهلل اعوما اعوظ ـ.
كبوػػػ( نضػػػكج االمػػػصـ  مم ػػػ  اع ػػػ ـ  مقمػػػح اعمػػػخمكف غػػػصض بعهمػػػ  منمػػػ( بػػػف قو)ػػػج فػػػا قمصمػػػة مػػػف 

 اعطصعب ف كاعهصشم  فف كاعقكا( نضكج.
اعجضػػص  مم ػػ  اع ػػ ـ  قػػصعح مػػع اعمػػخمكف نتػػى أمػػجهـ بػػصعقمكح فقم ػػكاف فمػػـ  ػػغاؿ اعمػػخمكف كبوػػ( (خػػكؿ 

مقػػب ن مم ػػ   ن(صػػ   ػػصمة ف صػػـ أعت)ػػت اعػػى اعقػػصصم ؽف فقػػصؿ اعمػػخمكف:  ػػص قػػصصم ؽ هػػإلا ابػػف ممػػا ممػػا بػػف مك ػػى بػػف 
 م  كتنصق  كتنا) .قو)ج فكهك مف كع( فصطمة بنت نب نص كابف مما بف ابا طصعب مم   اع  ـ  فخنب اف توم

 ذبوتصب أنص منوج، كنبا ال أكمف ب فقصؿ اعقصصم ؽ:  ص أم ج اعمؤمن ف و ؼ أنصج جق ن  نت  مما 
 فقصؿ ع  االمصـ اعجضص مم   اع  ـ  :  صناجانا فصف أنتققت مم ؾ بصنق صؾ أتقج ب ذ

 جغـ أن)ا . صؿ اعقصصم ؽ :كهؿ أ (ج ممى (فع مص نطؽ ب  االنق ؿ فنوـ كهللا أفج ب  ممى 
 فقصؿ ع  اعجضص مم   اع  ـ :  ؿ ممص ب(ا عؾ كافهـ اعقكاب .

  صؿ اعقصصم ؽ :مص تقكؿ فا نبكة م  ى كوتصب  هؿ تنوج منهمص ش ةصنذ
 صؿ اعجضص مم   اع  ـ :أنص مقج بنبكة م  ى كوتصب  كمص بشج ب  أمت  كأ ج ب  اعنكاج كف كوصفج بنبػكة وػؿ م  ػا عػـ 

 هللا مم   كاع  ك مـ  كبوتصب  كعـ  بشج ب  أمت .  قج بنبكة منم(  امى
  صؿ اعقصصم ؽ: أع ح انمص تقطع االنوصـ بشصه(م م(ؿذ

  صؿ: بمى.
 عؾ مف غ ج أهؿ ممتنص.1 صؿ: فخ ـ شصه( ف مف أهؿ ممتؾ ممى نبكة منم( ممف ال تنوج اعناجان ة ك منص مصؿ 

 ه تقبؿ منا اعو(ؿ اعمق(ـ من( اعم  ح م  ى بف مج ـذ صؿ اعجضص مم   اع  ـ : االف قةت بصعنا)ة  ص ناجانافا
  صؿ اعقصصم ؽ: كمف هإلا اعو(ؿ ذ  م  عاذ

  صؿ االمصـ اعجضص  مم   اع  ـ : مص تقكؿ فا  كننص اع( مما.
  صؿ: بخ بخ ػػػػ إلوجت أنب اعنصح اعى اعم  ح.
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منمػ( اعوجبػا كبشػجنا بػ    صؿ : فخ  مت مم ؾ هؿ نطػؽ االنق ػؿ أف  كننػص  ػصؿ اف اعم ػ ح أخبجنػا بػ( ف
 ان   وكف مف بو(،ف فبشجت ب  اعنكاج  ف فخمنكا ب ذ

 صؿ اعقصصم ؽ :  ػ( إلوػجت إلعػؾ  كننػص مػف اعم ػ ح كبشػج بنبػكة جقػؿ كبخهػؿ ب تػ  ككاػ ت  كعػـ  مخػص متػى 
  وكف إلعؾ كعـ   ـ عنص اعقـك فنوجفهـ.

 إلوجمنم( كأهؿ ب ت  كأمت  أتكمف ب ذ صؿ اعجضص مم   اع  ـ :فخف قةنصؾ بمف  قجأ االنق ؿ فت  مم ؾ 
  صؿ :ش( (ان.

 **  صؿ اعجضص  مم   اع  ـ : عق طصح اعجكما: و ؼ ن)ظؾ عم )ج اعصصعث مف االنق ؿذ
  صؿ: مص ان)ظنا ع .

 ** صـ اعت)ت اعى جأح اعقصعكت فقصؿ ع  :أع ت تقجأ االنق ؿذ
  صؿ : بمى عومجم.

وػج منمػ( كاهػؿ ب تػ  كأمتػ   ػ ـ هللا ممػ هـ فخشػه(كا عػاف كاف  صؿ: فخإل ممى اع )ج اعصصعثف فصف وصف ف ػ  إل
 عـ  وف ف   إلوج، ف  تشه(كا عا.

صـ  جأ االمصـ  مم   اع  ـ  اع )ج اعصصعث نتى اإلا بمغ إلوج اعنبا   مم   اع  ـ  ك ػؼ فصػـ  صؿ: ػص 
ص إلوج منم( كأهؿ ب ت  ناجانا انا ا خعؾ بنؽ اعم  ح كأم  أتومـ أنا مصعـ بخهنق ؿ ذ  صؿ:نوـ فت  مم ن

كأمتػ  صػػـ  ػػصؿ: مػص تقػػكؿ  ػػص ناػػجاناذهإلا  ػكؿ م  ػػى بػػف مػػج ـ فػصف وػػإلبت مػػص  نطػػؽ بػ  االنق ػػؿ فقػػ( وػػإلبت 
م  ػػى كمك ػػى  ممػػ هـ اع ػػ ـ  كمتػػى أنوػػجت هػػإلا اعػػإلوج كقػػب مم ػػؾ اعقتػػؿ هنػػؾ توػػكف  ػػ( و)ػػجت بجبػػؾ 

 كبنب ؾ كبوتصبؾ.
نا صؿ اعقصصم ؽ: الأنوج مص  ( بصف عا فا االنق ؿ  ف كا 

 إ جاج، اشه(كا ممىعمقجب ف  صؿ اعجضص  مم   اع  ـ : 
 صـ  صؿ  مم   اع  ـ  :  ص قصصم ؽف ؿ ممص ب(ا عؾ..

 وصف م(تهـذكمف مممصء االنق ؿ وـ وصنكاذ  صؿ اعقصصم ؽ: أخبجنا مف نكاجم م  ى ابف مج ـ وـ ** 
كا اصنػػا مشػػج جقػػ ف كوػػصف  ػػصؿ اعجضػػص  مم ػػ  اع ػػ ـ : ممػػى اعخب ج ػػقطتف أمػػص اعنكاج ػػكف فوػػصن 

 (27) .أفضمهـ كأمممهـ عك ص
اعػػػ( مما  اعناػػػصجل فوػػػصنكا ص صػػػة جقػػػصؿ:  كننػػػص االوبػػػج بػػػخج  ك كننػػػص بقج   ػػػص ك  كننػػػص كأمػػػص مممػػػصء

كامتػ ف كهػك اعػإلم بشػج امػة م  ػى  ف كمن(، وػصف إلوػج اعنبػا  اػمى هللا مم ػ  ك عػ  ف كإلوػج أهػؿ ب تػ فبغقص
عنؤمف بو  ى اعإلم  مف بمنم(  امى هللا مم   ك ع   كمص  ص ناجنا كهللا إنصكبنا إ جاة ؿ ب . صـ  صؿ ع :  

 ننقـ ممى م  صوـ ش ةص إال
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 .ضو)  ك مة ا صم  كا ت 
 .ظننت إال أنؾ أممـ أهؿ اال  ـ  صؿ اعقصصم ؽ: أف (ت كهللا مممؾف كضو)ت أمجؾف كمص ونت

 . صؿ اعجضص  مم   اع  ـ : كو ؼ إلعؾ  
  كعػؾ: إف م  ػى وػصف ضػو )ص  م ػؿ اعاػ صـف  م ػؿ اعاػ ةف كمػص أفطػج م  ػى  كمػص  ػطفمف   صؿ اعقصصم ؽ:

 . كالنصـ بم ؿ  طف كمص غاؿ اصةـ اع(هجف  صةـ اعم ؿ
 وصف  اـك ك اما ذ  صؿ اعجضص  مم   اع  ـ : فممف
  صؿ: فخجح اعقصصم ؽ كانقطع.

 .أ خعؾ مف م خعة  صؿ اعجضص  مم   اع  ـ :  ص ناجانا
 .إف وصف من(م مممهص أقبتؾف ؿ  صؿ: 

أف م  ػػػى وػػػصف  ن ػػػا اعمػػػكتى بػػػإإلف هللا مغكقػػػؿ ذ  ػػػصؿ اعقػػػصصم ؽ   ػػػصؿ اعجضػػػص  مم ػػػ  اع ػػػ ـ : مػػػص أنوػػػجت
 .أن ص اعمكتى  كأبجأ االوم  كاالبجص فهك جب م تنؽ الف  وب( أنوجت إلعؾ مف  بؿ أف مف:

ى ممػػى اعمػػصءف كأن ػػص اعمػػكتىف اع ػػ ـ : فػػإف اع  ػػع  ػػ( اػػنع مصػػؿ مػػص اػػنع م  ػػى: مشػػ  ػػصؿ اعجضػػص  مم ػػ 
نغ  ؿ اعنبا مصػؿ  كأبجأاالوم  كاالبجص فمـ تتخإل، امت  جبصف كعـ  وب(، أن( مف (كف هللا مغكقؿف كعق( انع

 (28) ب ت ف  نة. مص انع م  ى بف مج ـ فخن ص خم ة كص ص ف أعؼ جقؿ مف بو( مكتهـ
جنهػػص فػػا ج ػػـ   اه فوػػصج اع)إلافػػة ممػػص إلوػػج امػػ ،  فػػخعنؽ  قػػصؿ اف عهػػإل، االفوػػصج اعقم مػػة اعتػػا ط

 م تن(ة مف اعمبص(ئ اع( ن ة  ف  ب( مف اعن)صظ مم هص كاكنهص.

 ثانيا: موقوو من الورُّ االسالمية الغالية.
اعغمػػك فػػا اعػػ( ف تقػػصكغ اعنػػ( كاعػػإلم تمخػػض نت قػػة االبتوػػص( مػػف اعوق ػػ(ة اال ػػ م ة أمتصػػصالن عقكعػػ  

ققلل الوكنتلققابن الل تلغو توػػصعى:   ققُّهن يلققا ألىو ملققى اّلِلهن ِنال  الوحل يققننكممو ولالل تلقمولمققواو عل َنققي دن كتق ػػ(  ػػكؿ اعنبػػا اهوػػـج  (29)  ممققواو 
. ك ػػػصج االةمػػػة ممػػػ هـ اع ػػػ ـ ممػػػى مبػػػص(لء (30)  اػػػمى هللا مم ػػػ  كاعػػػ  ك ػػػمـ :  ا ػػػصوـ كاعغمػػػك فػػػا اعػػػ( ف 

مػػف االةمػػة فػػا (نػػض اعغمػػك  اعشػػج وة اال ػػ م ة اعغػػجاء كاعػػنه  اعنبػػكم اعمبػػصجؾ فػػكج( اعو( ػػ( مػػف االنص( ػػث
كاع)ػػجؽ اال ػػ م ة اعمغصع ػػة فمصػػؿ  ػػكؿ امػػصـ اعبمغػػصء ام ػػج اعمؤمن ف مم ػػ  اع ػػ ـ  :  بنػػا اعو)ػػج ممػػى أجبػػع 
(مصةـ فاع) كؽ كاعغمك كاعشؾ كاعشػبهة ... كاعغمػك ممػى اجبػع شػوب ممػى اعتومػؽ بػصعجأم كاعتنػصغع ف ػ  كاعغ ػغ 

مصمػػة مكضػػكع اعخػػ ؼ كجبطػػكا افوػػصجهـ اعخصجقػػة مػػف اعمبػػص(لء كاتخػػإل اعغػػ ة مػػف م ػػخعة اال (31) كاعشػػقصؽ .
اال  م ة بخفوصجهـ اعه(امػة متخػإل ف مػف موػصنتهـ اع ػصم ة فػا االمػة اال ػ م ة كاػمتهـ بج ػكؿ هللا  اػمى 
هللا مم   كاع  ك مـ  ك(كجهـ اعج ص(م  اع( نا كاعومما ف فخالمصـ ومص كاػ)  االمػصـ اعجضػص  مم ػ  اع ػ ـ  :  

مصمة ها منغعة اهنب صء كأجث اهكا صءفاف االمصمة خ فة هللا مغ كقػؿ كخ فػة اعج ػكؿ كمقػصـ غمػصـ اف اال
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اع( ف كنظصـ اعم مم ف كا ح اع(ن ص كمغ اعمؤمن فف اف االمصمة اح اال  ـ اعنصما كفجم  اع صما بصهمصـ 
 (ان ػ  أنػ( كال  وص(عػ  مػصعـ كال كقػ( تمصـ اعا ة كاعغوصة كاعا صـ كاعنػ  كاعقهػص( .... االمػصـ كانػ( (هػج، ال 

  (32) من  ب(ؿ كال ع  مصؿ كال نظ ج ...... .
كك ؼ االةمة مم هـ اع  ـ  مك )صن نصغمصن متش((ان جافضصن ع(مكاتهـ اعتا تضمنت اعو( ( مف مبص(لء 

ممػػى  تشػػك   اعػػ( ف اعنن ػػؼ ف كمكضػػكع بنصنػػص مك ػػؼ االمػػصـ اعجضػػص مم   اع ػػ ـ  فنبػػجغ، مػػف اع)ػػجؽ اعغم ػػة
 اعننك:

 موقوو من الغالة : .1
*أتبػػع االمػػػصـ  مم ػػػ  اع ػػػ ـ    ػػنة ابصةػػػ  فػػػا موصبنػػػة اعت ػػصجات اعخصجقػػػة نهػػػ  اعشػػػج وة اال ػػػ م ة 

 فقخت افوصج، اعك ص(ة اإلوجهص ال اعناج:
خ و)ج االمصـ اعجضص   مم   اع  ـ  اعغ ة اعإل ف تنبكا فوجة اعتنص خ فقصؿ مم   اع  ـ :  مف  صؿ بصعتنص ػ ق أ

. ك ػػصؿ ا ضػػصن:  مػػف شػػب  هللا بخمقػػ  فهػػك مشػػجؾف كمػػف (33) فهػػك وػػصفج بػػصهلل اعوظػػ ـف موػػإلب بصعقنػػة كاعنػػصج 
 (34) كا)  بصعموصف فهك وصفج كمف ن ب  اع   مصنهى من  فهك وصإلب اعن( ث 

 موقوو من االحاديث الكاِبة: .2
ة  فومػػؿ االمػػصـ اعجضػػص  مم ػػ  كفػػا فتػػجة أمصمتػػ  كضػػوت اعو( ػػ( مػػف االنص( ػػث اعنبك ػػة اع(خ مػػة  اعوصإلبػػ ققق أ

اع  ـ  اعك كؼ كاعوشؼ مف غ )هص كتنب   مقكؿ افػجا( اعمقتمػع اال ػ ما عهػإل، االفوػصج اعكافػ(ة فقػصؿ : ا ف 
ابػػص اعخطػػصب وػػإلب ممػػى ابػػا مبػػ( هللا ف عوػػف هللا ابػػص اعخطػػصب كوػػإلعؾ ااػػنصب   ( ػػكف هػػإل، االنص( ػػث اعػػى 

 (35)  كمنص هإلا .
 مك )  مف اعق(ج ة :ب ػ 

خت افوصج، منصهضة ع)ج ة اعق(ج ة فقخت ا كاع  ممػى اعننػك اعتػصعا :  مػف غمػـ اف هللا فػجض امػج ق 
 (36)اعخمؽ كاعجغؽ اعى نقق  فق(  صؿ بصعت)ك ض كاعقصةؿ بصعقبج وصفج كاعقصةؿ بصعت)ك ض مشجؾ  . 

 اعقبج كاعتشب  :قػ ػ 
صفج كمشػجؾ كننػف بػجاء منػ  فػا  صؿ االمصـ اعجضص  مم   اع  ـ :  مف  صؿ بصعقبج كاعتشب   فهك وػ

 (37) اع(ن ص كاالخجة  
 

*وعن محمد الحميري عن ابيو باالسناد عقن الحسقين بقن لالقد عقن ابقي الحسقن الرضقا )عميقو 
وااللرة، يا ابقن لالقد  من قال بالتشبيو والجبر َيو كاَر مشرك ونحن منو براء َي الدنياالسالم( قال:) 

عظمققة هللا تعققالى، َمققن أحققبيم َقققد  ِنمققا وضققع االلبققار عنققا َققي التشققبيو والجبققر الغققالة الققِين صققغروا
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عادانا ومن عاداىم َقد واالنا، ومن وصميم َقد قطعنا  أبغضنا ومن أبغضيم َقد أحبنا، ومن واالىم َقد
د حوانققا، ومققن أكققرميم َقققد أىاننققا ومققن َقققد برنققا، ومققن بققرىم َققق ومققن قطعيققم َقققد وصققمنا، ومققن جوققاىم

قبميم َقد ردنا، ومن ردىم َقد قبمنا، ومقن أحسقن ِلقييم َققد أسقاء ِلينقا، ومقن  أىانيم َقد أكرمنا، ومن
حرمنقا،  ِلييم َقد أحسن ِلينا ومن صدقيم َقد كِبنا، ومن كِبيم َققد صقدقنا، ومقن أعطقاىم َققد أساء

 (38)(.وال نصيرا  كان من شيعتنا َال يتلِن منيم ولياومن حرميم َقد أعطانا، يا ابن لالد من 
 موقوو من الورقة الغالية: .3

  ف كضػػح إلعػػؾ  ػػصة ن:  ع*عنػػ( ث االمػػصـ  مم ػػ  اع ػػ ـ  فػػا غمصمػػة اعغػػ ة عشػػخص االمػػصـ ممػػا  
مب(ا أوجم  هللا ع ب ف فضم  ك ق ـ نقت  فاػغج منػ(هـ خػصعقهـ أف  وػكف قوػؿ  هؤالء كق(كا أم ج اعمؤمن ف

كأتبصمػ  مػف  مب(اف كأوبجكا مم ص مف أف  وكف هللا مغ كقؿ عػ  جبػصف ف ػمك، بغ ػج ا ػم ف فنهػصهـ هػك ع  مم ص
مخمك ػكف مػ(بجكف ال  قػ(جكف إال ممػى  أهؿ ممت  كش وت . ك صعكا عهـ:  ص هؤالء إف مم ص ككع(، مبص( موجمكف

  مكتص كال ن صة كال نشكجا كال  بضص 3 مص أ (جهـ مم   هللا جب اعوصعم فف كال  مموكف إالمص مموهـف ال  مموكف 
ف جبهػػـ كخػػصعقهـ  قػػؿ مػػف اػػ)صت اعمنػػ(ص فف  كال ب ػػطص كال نجوػػة كال ػػوكنص إال مػػص أ ػػ(جهـ مم ػػ  كطػػك هـ كا 

اعوػصفج ف ك ػ(  أجبصبػص مػف (كف هللا فهػك مػفمػف نوػكت اعمنػ(ك( فف فػصف مػف اتخػإلهـ أك كانػ(ا مػنهـ  ك توصعى
صنػػص كامتػػ(كا فػػا طغ ػػصنهـ  ومهكفففبطمػػت أمػػصن هـ كخصبػػت مطػػصعبهـ ضػػؿ  ػػكاء اع ػػب ؿ. فػػخبى اعقػػـك إال قم

 . 39  .  كبقكا فا اعوإلاب االع ـ
تمػػ ـ اعقجشػػاف مػػف أب ػػ ف مػػف أنمػػ( بػػف ممػػا اهناػػصجمف مػػف اعهػػجكم  ػػصؿ:  مػػت عمجضػػص * نػػ(ث 

عوػنهـ  مم   اع  ـ: إف فا  كا( اعوكفة  كمص  غممكف أف اعنبا عـ  قع مم    هك فػا اػ ت ف فقػصؿ: وػإلبكا
هللا إف اعػػػإلم ال   ػػػهك هػػػك هللا اعػػػإلم ال إعػػػ  إال هػػػك  ػػػصؿ:  مػػػت:  ػػػص ابػػػف ج ػػػكؿ هللا كفػػػ هـ  ػػػكـ  غممػػػكف أف 
اعن ػػ ف بػػف ممػػا عػػـ  قتػػؿ كأنػػ  اعقػػا شػػبه  ممػػى ننظمػػة بػػف أ ػػو( اعشػػصما كأنػػ  جفػػع إعػػى اع ػػمصء ومػػص جفػػع 

َوػػػَؿ اّله م  ػػػى بػػػف مػػػج ـ مم ػػػ  اع ػػػ ـف ك نتقػػػكف بهػػػإل، ا  ػػػة "  َمَن َف َ ػػػَب  ن َكعَػػػف َ قل ػػػؤل  "  َعملَوػػػصَفَج َف َممَػػػى اعلمه
فقػػصؿ: وػػػإلبكا ممػػ هـ غضػػػب هللا كعونتػػػ ف كو)ػػجكا بتوػػػإل بهـ عنبػػػا هللا فػػا إخبػػػصج، بػػػخف اعن ػػ ف بػػػف ممػػػا . 40 

اعن ػ ف ام ػج اعمػؤمن ف ممػا بػف ابػا  مم همص اع  ـ  ػ قتؿ كهللا عقػ(  تػؿ اعن ػ ف ك تػؿ مػف وػصف خ ػجا مػف
 . 41    كاعن ف بف مما  مم   اع  ـ  كمص منص اال مقتكؿ طصعب  مم   اع  ـ

" اعمهػػـ إنػػا بػػجئ  مػػف اعنػػكؿ كاعقػػكة كخ ػػج مػػص نخػػتـ نػػ( صنص بػػ(مصء االمػػصـ اعجضػػص اعتكن ػػ(م  ػػصة ن: 
بنػؽ اعمهػـ إنػا أبػجأ  كالنكؿ كال  كة إال بؾف اعمهـ إنا أمػكإل بػؾ كأبػجأ إع ػؾ مػف اعػإل ف ا(مػكا عنػص مػص عػ ح عنػص

كمنػػؾ اعػػجغؽ كا  ػػصؾ نوبػػ( كا  ػػصؾ ن ػػتو فف  ف  ػػصعكا ف نػػص مػػص عػػـ نقمػػ  فػػا أن) ػػنصف اعمهػػـ عػػؾ اعخمػػؽإع ػػؾ مػػف اعػػإل 
ك بصةنػص االخػج ف اعمهػـ ال تم ػؽ اعجبكب ػة إال بػؾ كال تاػمح االعه ػة إال  اعمهـ أنت خصعقنػص كخػصعؽ  بصةنػص االكعػ ف
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كأبنػػصء  تػػؾ. اعمهػػـ إنػػص مب ػػ(ؾاعناػػصجل اعػػإل ف اػػغجكا مظمتػػؾ كاعوػػف اعمضػػصهة ف عقػػكعهـ مػػف بج  عػػؾف فػػصعوف
غمـ أنػص أجبػصب فػننف منػ  بػجاءف  مب (ؾ ال نممؾ الن) نص ن)وص كال ضجا كال مكتص كال ن صة كال نشكجاف اعمهـ مف

من  وبػجاءة م  ػى بػف مػج ـ مم ػ  اع ػ ـ مػف اعناػصجلف  كمف غمـ أف إع نص اعخمؽ كمم نص اعجغؽف فننف بجاء
ف فػػ  تؤاخػػإلنص بمػػص  قكعػػكفف كاغ)ػػج عنػػص مػػص  ػػ(مكف كال تػػ(ع ممػػى االجض  غممػػكف اعمهػػـ انػػص عػػـ نػػ(مهـ إعػػى مػػص

 . 42  منهـ ( صجاإنؾ إف تإلجهـ  ضمكا مبص(ؾ كال  م(كا إال فصقجا و)صجا "
 

كقخت ا كاؿ االمصـ كافوصع  مضص(ة عهإل، اع)ج ة اعتػا اتخػإلت ن ػغان وب ػجان بػ ف شػجاةح اعمقتمػع   43 بصعكا )ة .4
 مم   اع ػػ ـ :  اعكا ػػؼ موصنػػ( عمنػػؽ كمقػػ ـ ممػػى  ػػ ةة اف مػػصت مم هػػص اال ػػ ما فقػػصؿ االمػػصـ اعجضػػص

   44 وصنت قهنـ مصكأ، كبةح اعما ج . 
للقن كتمى  كع  توػصعى:   قلم ول ا منن قلبو ملوو ينل لل ن ةل اّلِل ن َني ال ِن قمتهنمموا تلقوتنيالف سم ِموا ول ملموعموننينل أليونلملا ثمقنوموا أملن

ن ةن اّلِل ن  دل لنسم يالف تلجن   45   .  تلبودن
كجفض فوجة اعتشب    كال كتق  (ان  صة ن:  مف شب  هللا بخمق  فهك مشجؾ كمف ن ب اع   مصنهص منػ  

 . 47  ك كع  ا ضصن:  مف كاؼ هللا كق  وصعكقك، فق( و)ج   46 . فهك وصفج 
 ثانياف:العموم الطبية:

اع ػ  اال ػ ـ امتصػػصال اعػى مػص قػػصء  مصػؿ اعطػب كاعاػنة اعوصمػػة امػج الـغ عممقتمػع اال ػػ ما ك(مػص 
ػػػَجفهكال  ػػَجبهكال َكاَل ته ل فػػصعقجاف اعوػػػج ـ هػػك اعشػػػ)صء عقم ػػع االمػػػجاض   48 بػػإلوج هللا اعوظػػ ـ عقكعػػػ  توػػصعى  كوهمهػػػكال َكاشل

 . 49 اعوقم ة كاعب(ن ة ك(كاء اع(ن ص كاالخجة
كاج(ة مػػف اعج ػػكؿ كتضػػمنت اع ػػنة اعنبك ػػة اعشػػج )ة انص( ػػث وص ػػجة مػػف اعطػػب كاعو قػػصت اعطب ػػة اعػػ

  50 االوـج منم(  اػمى هللا مم ػ  كاعػ  ك ػمـ   تمصػؿ إلعػؾ فػا  كعػ  :  مػص انػغؿ هللا (اء اال انػغؿ عػ  اعشػ)صء 
كمف ام ج اعمؤمن ف مما بف ابا طصعب البن  اعن  ف  مم   اع  ـ   اال امممؾ  اجبع وممصت ت تغنا بهص 

ممػى اعطوػصـ اال كانػت قػصةع كال تقػـ مػف اعطوػػصـ اال  مػف اعطػب" فقػصؿ بمػى  ػص ام ػج اعمػؤن ف  ػػصؿ "ال تقمػح
  51 كانت تشته   كقك( اعمضغ. فصإلا اتممت فصمجض ن) ؾ ممى اعخ ء .

كالهم ػػة اػػنصمة اعطػػب كهجتبصطهػػص بن ػػصة االن ػػصف فشػػ(( االمػػصـ ممػػا اعجضػػص  مم ػػ  اع ػػ ـ  ممػػى 
إلوػج قػصت م ػصهمت  اعطب ػة  متبصن ػة فػا اتبصع اعطجؽ اع م مة فا اعموصعقة كهك قصء عتجاص  كغنػص، اعمتنػكع ف

االنص( ػػث اعمكجكصػػة مػػف ابصةػػ  االةمػػة  مم ػػ  اع ػػ ـ  كانص( صػػ  اعشػػج )ة فضػػ ن مػػف تكاػػ صت  كتكق هصتػػ  اعتػػا وػػصف 
  كج(هص  هقصبت   ممى اه ةمة اعتا تكق  اع   نإلوجهص ممى اعننك االتا ال اعناج:  

 *فا اعوا:
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ـ   ػصؿ  ػموت ابػا اعن ػف اعجضػص  مم ػ  اع ػ ـ :  نػ(ث مػف اب ػ  مف ابا اعن ف اعو وجم  مم ػ  اع ػ 
ف ػػػصؿ : ػػػص بػػػف ج ػػػكؿ هللا فاعجقػػػؿ  نوػػػكم بصعنػػػصج كجبمػػػص  تػػػؿ كجبمػػػص تخمػػػص . ػػػصؿ  مم ػػػ  اع ػػػ ـ :  اوتػػػكل جقػػػؿ مػػػف 

  52   كج كؿ هللا  صةـ ممى جأ   .  .صاانصب ج كؿ هللا ممى مه( ج كؿ هللا 
انتشصج اع) ص( أم اعمجض فا اقغاء اعق ػـ فكمػف اقػؿ تقك ػة اعوضػك ن ت(ؿ اف اعو ج نصفع مف اقؿ منع 

 اعإلم  ج( مغاق .
  53 *فا  اعتج صؽ .

نػػ(صنص مبػػ( اعػػجنمف بػػف اعنقػػصج ف  صؿ: ػػخؿ أبػػص اعن ػػف  مف اعتج صؽف ػػصؿ االمػػصـ  مم ػػ  اع ػػ ـ :  عػػ ح بػػ  
 بخح .  صؿ: صبف ج كؿ هللاف أن   قوؿ ف همنـك االفصما.

 :ال تق(ج مم نص.فقصؿ مم   اع  ـ  
  54 *فا  اع ج صف .

نػػ(صنص نمػػص( بػػف مهػػجاف اعبمخػػاف  ػػصؿ :ونػػص نختمػػؼ اعػػى اعجضػػص مم   اع ػػ ـ  بخجا صفففشػػوى اع ػػ   كمػػصنمف 
اه صـ شصب منص اع ج صفف فقصؿ:خإل خ صج بصإلجج فقشج،فصـ أطبخ  شكج، بصعمصء فصػـ اشػجب  ص صػة ا ػصـ ممػى اعج ؽففخخبجنػص 

  55   ب  اصنب  مجت ف فبجأ بخإلف هللا توصعى.  .اعشصب بو( إلعؾ ان  مصع
  56 *فا  اهصم( .  .

مف ابا مب( هللا  مم   اع ػ ـ   ػصؿ :أتػى اعنبػا امجابػا  قػصؿ عػ  فم تفكوػصف جطػب اعو ن فففقػصؿ عػ  ج ػكؿ 
خالصمػػ( هللا مم ػػ  اع ػػ ـ :أجل م ن ػػؾ جطبتػػ ف  ػػص فم تف ػػصؿ :نوػػـ  ػػص ج ػػكؿ هللاف همػػص ومػػص تػػجل ضػػو )تصف  صؿ:مم ػػؾ ب

   57  فخن   جق ف اعو ف.
نػػػتممح مػػػف اعنق ػػػث اعق( ػػػا اتبػػػصع االمػػػصـ اعجضػػػص  ػػػنة ابصةػػػ  االكعػػػ ف كاع ػػػ ج ممػػػى نهقهػػػـ فػػػا امطػػػصء 

 اعكا)صت اعطب ة عموصعقة اعمجضى.
 فقصؿ االمصـ اعجضص  مم   اع  ـ : مف أاصب  ضوؼ فا باج، ف ف ونؿ ب بوة مجاك( من( منصم  بصهصم(.

  :عة اعطب ة اعمكقهةاعة مقصـ االمصـ اعجضص *نمصإلج مف اال ةم
  ن(صنص اعن ف بف خصع( ف  ػصؿ وتبػت أمػجأة اعػى اعجضػص مم   اع  ـ :تشػوك اع ػ  اعػ(ـ بهصففوتػب اع هص:تخخػإل ف

  58 انشصء هللا و)صأمف وغبجة.  .
 

 ف ػخؿ انػ( فقم نص ك صـ وؿ كانػ( منػص   خؿ ق(صنص منم( بف اع  ـف  صؿ:(خمنص ممى االمصـ اعجضص بخجا صف:
ااػػػنصبنص  ػػػص بػػػف ج ػػػكؿ هللا أشػػػوك اع ػػػؾ اع ػػػوصؿ اعشػػػ( (ففقصؿ االمصـ مم ػػػ  اع ػػػ ـ :ا ( ـ اـ نػػػ( ثف فقمػػػت 

 و همص.
فقػػصؿ  مم ػػ  اع ػػ ـ :خإل اع)م)ػػؿ االبػػ ض قػػغءان كأبجف ػػكف قػػغة ف كخج ػػؽ أبػػ ض قغاءنكانػػ(ان..... تخخػػإل، منػػ( 

  59  أام .اعمنصـ فكع وف اعمصء فصتجانال بصج(انففخن   قمو  مف 
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 اللاتمة
 مف خ ؿ اعبنث تكامت اع(جا ة عبوض اال تنتصقصت اهمهص:

 مصػػؿ اعمنظػػكج اعوممػػا ععمػػصـ اعجضػػص  مم ػػ  اع ػػ ـ  نقػػج اعغاك ػػة فػػا بنػػصء مبػػص(لء تنظ مػػة  متنكمػػة  .1
 فقخت افوصج، متنكمة م تم(ة مف اعنه  اعنبكم كاهةمة.

مػة   ممػ هـ اع ػ ـ  باػكجة مصمػة كاالمػصـ اعجضػص مم   ال  موف اغ)ػصؿ اعػ(كج اعج ػص(م اعػإلم  ػصـ بػ  االة .2
اع ػػػ ـ  ممػػػى اعننػػػك اعخػػػصصف فكضػػػع ناػػػب م نػػػ     امػػػ(ا( اعمقتمػػػع  فك ػػػؼ بػػػكقهـ بختبػػػصع اعطػػػجؽ 
اعوقم ة كتخم ا  مف اهفوصج اعكافػ(ة  مم ػ  كاعومػؿ ممػى ااػ ن  مػف اعػ(اخؿ بصبوػص( االفوػصج اعموص( ػة 

 اعمضص(ة عع  ـ.
بقة ن ػػت(ؿ اف فػػجؽ اعغػػ ة اتبوػػكا ا ػػصع ب متتوػػ((ة وخضػػ)صء اػػ)صت االعكه ػػة ممػػى مػػف اعاػػ)نصت اع ػػص  .3

االةمػػة  ممػػ هـ اع ػػ ـ  كا(خػػصؿ االنص( ػػث اعوصإلبػػة اعتػػا ن ػػبت اعػػى اهػػؿ اعب ػػت  ممػػ هـ اع ػػ ـ  اعهػػ(ؼ 
 اخجاج اع( ف مف اعمبص(ئ اع مصك ة بختبصع عت صجات اع)وج ة موص( ة عم( ف . منهص

أؿ اعب ػت  ممػ هـ اع ػ ـ   ػتصجان عهػـ كامطػصةهـ  ( ػ ة تقومهػـ فػكؽ م ػتكل اعبشػج أتخإلت فج ة اعغػ ة   .4
 متخإلة مف اعموصنة اعقم ة فا ن)كح اعمؤمن ف .

تمصػػػؿ اعومػػػـ اعطب ػػػة كانػػػ( مػػػف أ ػػػهصمصت  اعومم ػػػة اعكا ػػػوة االنبصػػػصؽ اعوممػػػا عمومػػػـك اعطب ػػػة فػػػا اعك ػػػت  .5
 اعنصضج.

 المصادر والمراجع
 القران الكريم
 ادراوالف: المص

 ـ 1269هػ/688ابف أبا اا  وةف مكفؽ اع( ف أبك اعوبصح انم( بف اعقص ـ  ت 
  .1965م كف اهبنصء فا طبقصت اهطبصءف تنق ؽ: نغاج جضصف (اج موتبة اعن صةف  ب جكتف  .1

 ـ 1232هػ/630ابف االص جف منم( بف منم( بف مب( اعوج ـ اعش بصنا  ت
  .1978( اعكان(ف (اج اع)وجف  ب جكتف اعوصمؿ فا اعتصج خف تان ح: اعبخصجف مب. 2

 ـ ف 1448هػ/ 852ابف نقجف شهصب اع( ف أبك اع)ضؿ انم( بف مما اعو ق نا  ت 
  .1909.تهإل ب اعتهإل بف ن (ج أبص( اع(وفف  اعهن(ف 3

 ـ  875ق/  241ابف ننبؿ فانم( بف منم(  
 .1213م ن( االمصـ انم(ف طبوة اعنمباف اعقصهجة ف .4
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 ـ  1451ق/855وا ت ابف اعابصغ اعمصع
 ـ  . 1427اع)اكؿ اعمهمة فا موجفة االةمة ف اعمقمع اعومما ههؿ اعب ت ف   ـ ف .5

 ـ 1350هػ/ 751ابف   ـ اعقكغمف شمح اع( ف مب( هللا منم(  ت 
 ـ .1173. ام ـ اعمك و ف من( جب اعوصعم فف مجاقوة: ط  مب( ا عجؤكؼ  و(ف  ب جكتف 6
 غنا مب(  اعخصعؽف (اج اعومـك اعن( صةف  عبنصف. ال.ت ..اعطب اعنبكمف تنق ؽ: مب( اع7

 ـ 1311هػ/ 711ابف منظكجف ابك اع)ضؿ قمصؿ اع( ف منم( بف موـج  ت 
  .1955. ع صف اعوجبف (اج اص(جف  ب جكتف 8

 ـ 1988هػ/ 378ابك ناج مب( هللا بف مما  ت 
 . 1960. اعممعف تنق ؽ: مب( اعنم ـ منمك(ف موتبة اعمصنى  بغ(ا(ف 9

 ـ . 1038ق/ 430ابك نو ـ االا)هصناف انم( بف مب( هللا  ت 
 ـ .1988 ب جكت: (اج اعوتب اعومم ةف  1.نم ة االكع صء كطبقصت االا) صءف ط 10

 ـ 1292هػ/ 692ف أبا اعن ف مما بف م  ى بف أبا اع)تح  ت  االجبما
 .ـ 1426عوصعما ههؿ اعب تف .وشؼ اعغمة فا موجفة اهةمةف تنق ؽ: مما أع)صضماف  مجوغ اعمقمع ا11

 ـ 993هػ/ 383اعخكاجغماف أبا بوج منم( بف اعوبصح  ت   
ف تان ح: منم( مه(م  كجوؿف  إ جافف 12  ـ 1384. م)تصح اعومـك

 ـ .1505هػ/ 911اع  كطاف ق ؿ اع( ف مب( اعجنمف بف ابا بوج  ت 
  .1966ف  ماجف 1اعمط ؼف طت(ج ب اعجاكم فا شجح تقج ب اعنككمف تنق ؽ: مب(  اعكهصب مب(  13

 ـ 991/ 381ابا قو)ج منم( بف مما بف اعن  ف بف بص ك   اعقما  ت  اعا(كؽ ف
  .1984.م كف اخبصج اعجضصف انن  كممؽ مم  : ن  ف االممماف مؤ  ة االممماف  ب جكتف  14
  .م ف منشكجات قمصمة اعم(ج  ف فا اعنكغة اعومم ةف(.ت 4ف  2. مف ال  نضج، اع)ق  ف ط15
ف  اعنقؼ: اعموتبة اعن (ج ةف  16  ـ .1966.ممؿ اعشجاةع ف تق( ـ منم( اص(ؽ بنج اعومـك

 ـ  . 932ق /321اعطك اف ابك قو)ج فانم( بف منم(  ت
  ػػػػػـ: (اج اعصقصفػػػػػة عمطبصمػػػػػة كاعنشػػػػػج كاعتكغ ػػػػػعف  1ف تنق ػػػػػؽ   ػػػػػـ اع(جا ػػػػػصت ار ػػػػػ م ة مؤ  ػػػػػة اعبوصػػػػػةف ط االمػػػػػصعا.  17

 54فصهػ 1414
 ـ 971هػ/ 360 ممصف بف انم( بف ا كب  ت اعطبجاناف 

 . اعموقـ اعوب جف تنق ؽ نم(م مب( اعمق ( اعمناف (اج ان صء اعتجاث اعوجباف  عبنصفف ال. ت .18
 أبا مناكج انم( بف مما بف أبا طصعب  ت فا أكاةؿ اعقجف اع ص(ح اعهقجم   اعطبج ا ف

 ـ .1966جف اعنقؼ: (اج اعنومصف ف عمطبصمة كاعنشجف 2  ا.االنتقصجف توم قصت كم نظصت منم( بص ج اعخجا صن19
 ـ  931هػ/ 320اعو صشا ف  منم( بف م وك( بف م صا اع مج ن(م ت 

 . ت)  ج اعو صشاف نقق  كممؽ مم  : هصشـ اعج كعاف  اعموتبة اعومم ةف  طهجافف ال. ت .20
 اعقما ف أبك اعن ف مما بف إبجاه ـ  مف أم ـ اعقجف اعجابع اعهقجم 

 هػ .1404  ـ: مؤ  ة (اج اعوتصبف  2. ت)  ج اعقماف انن  كممؽ مم   ط ب اعمك كم اعقغاةجمف ط21
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 ـ 1414هػ/ 816اع) جكغ ابص(مف اع) جكغ ابص(مف منم( بف  وقكب  ت 
 .اعقصمكح اعمن طف (اج اعقم ؿف  ب جكتف ال.ت .22

. جقػصؿ اعوشػاف  ػ(ـ عػ  23ـ  961ػ / هػ350اعوشافأبك ممجك منم( بف ممػج بػف مبػ( اعوغ غ متػكفا نػكاعا  ػنة 
 .  256هػ ف ص2009 ب جكت: مؤ  ة االممماف  1كممؽ مم   انم( اعن  ناف ط

 ـ  940ق/ 329اعوم نا ف أبك قو)ج منم( بف  وقكب بف ا نصؽ  ت 
 ا .1388جف وهجاف: (اج اعوتب ار  م ةف 8ف  3. فجكع مف اعوصفاف انن  كممؽ مم   مما اوبج اعغ)صجمف ط 24
  مم   اع  ـم ن( االمصـ مك ى بف قو)ج   .م ن( االمصـ مك ى بف قو)ج 25
تػػخع ؼ ابػػا مك ػػى ابػػجاه ـ اعمػػجكغم ف تقػػ( ـ كتوم ؽ:منمػػ( ن ػػ ف اعن ػػ نا اعق عػػا ف موتبػػة اعقػػكا( ف اعوصمػػة فػػا   

 اعانف اعوصظما.
 اعنكبختاف ابا منم( اعن ف بف مك ى  مف ام ـ اعقجف اعصصعث عمهقجة 

ف ط. فج  26   ـ .1969 اعنقؼ: اعمطبوة اعن (ج ةف  4ؽ اعش وةف ممؽ مم   منم( اص(ؽ بنج اعومـك

 ـ .1567هػ/975عهن(مف م ء اع( ف مما اعمتقا ابف ن صـ اع( ف  ت ا
  .1979. ونغ اعومصؿ فا اع نف كاال كاؿ كاالفوصؿف تان ح: ا)كة اع قصف مؤ  ة اعج صعةف  ب جكتف 27

 ثانياف: المراجع 
 صنافاعش خ مب( هللا اعبنجانا .االا)ه

 . االمصـ مما بف مك ى اعجضص  مم   اع  ـ فمكاعـ اعومـك كاعموصجؼ كاالنكاؿ مف اال صت كاالخبصج كاال كاؿ.1
 هػ  .1104اعنج اعوصمماف منم( بف اعن ف  ت 

 ب ػػجكت: (اج إن ػػصء  5.ك ػػصةؿ اعشػػ وة فػػا تناػػ ؿ م ػػصةؿ اعشػػج وةف تنق ػػؽ كتاػػن ح مبػػج اعػػجنمف اعجبػػصنا اعشػػ جاغمف ط2
 ـ 1983اعتجاث اعوجباف 
 اعقجشافبص ج شج ؼ

 1372.ن صة االمصـ مما بف مك ى  مم   اع  ـ فمنشكجات  و( بف قب جف ـف3
 اعمقم اف اعمقم اف منم( بص ج

 . 23ف 12  ـ. ال. ت فج 1. بنصج االنكاج اعقصموة ع(جج اخبصج االةمة االطهصجف (اج ان صء اعوتب اال  م ةف ط4
 اعن  صبكج ففابنص ب طصـ 

 ف إلكل اعقجبىف ال .تف7. طب االةمةفشجح كتوم ؽفط5
 اليوامش:

                                                 
 .108 كجة  كنح: اال ة   1 
 .41 كجة اعن ف اال ة   2 
 .122 كجة اعتكبة: اال ة   3 
 .103 كجة اعننؿف ا ة   4 
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ـ ف م ػكف اخبػصج اعجضػصف اػػنن  991/ 381ابػا قو)ػج منمػ( بػف ممػا بػف اعن ػ ف بػف بص ك ػ  اعقمػا  ت  اعاػ(كؽ ف  5 

؛اعمقم ػاف اعمقم ػاف منمػ( بػص جف  181ف ص 2 فج1984جكتف كممؽ مم  : ن ػ ف االمممػاف مؤ  ػة االمممػاف  ب ػ
 . 23ف 12  ـ. ال. ت فج 1بنصج االنكاج اعقصموة ع(جج اخبصج االةمة االطهصجف (اج ان صء اعوتب اال  م ةف ط

ـ ف ت(ج ب اعجاكم فا شػجح تقج ػب اعنػككمف تنق ػؽ: 1505هػ/ 911اع  كطاف ق ؿ اع( ف مب( اعجنمف بف ابا بوج  ت   6 
 .40ف ص1 ف ج1966ف  ماجف 1مب(  اعكهصب مب( اعمط ؼف ط

؛م ػػكف  4مػػ ف منشػػكجات قمصمػػة اعم(ج ػػ ف فػػا اعنػػكغة اعومم ػػةف(.ت ف ص 4ف  2اعاػػ(كؽ ف مػػف ال  نضػػج، اع)ق ػػ ف ط  7 
 . 144فص 2.اعمقم ا فبنصج االنكاج اعقصمع ع(جج االةمة اعطهصجفج 38اخبصج اعجضصفص

ـ ف نم ػة االكع ػصء  1038ق/ 430؛ ابك نو ـ االا)هصناف انم( بػف مبػ( هللا  ت  30اعا(كؽ فم كف اخبصج اعجضصفص  8 
 .192فص 3ـ فج1988 ب جكت: (اج اعوتب اعومم ةف  1كطبقصت االا) صءف ط

اعوصمػؿ فػا اعتػصج خف تاػن ح: اعبخػصجف مبػ( اعكانػ(ف ـ ف1232هػػ/630ابف االص جف منم( بف منم( بف مبػ( اعوػج ـ اعشػ بصنا  ت  9 
 . 207فص 79؛ اعمقم اف بنصج االنكاجاعقصمع ع(جج االةمة االطهصجفج 493فص 1 فج1978ع)وجف  ب جكتف (اج ا

ـ  1567هػ/975؛ اعهن(مف م ء اع( ف مما اعمتقا ابف ن صـ اع( ف  ت  30فص 1اعا(كؽ فم كف اخبصج اعجضص فج  10 
ف  7  فج1979ة اعج ػػػػصعةف  ب ػػػػجكتف ف ونػػػػغ اعومػػػػصؿ فػػػػا اع ػػػػنف كاال ػػػػكاؿ كاالفوػػػػصؿف تاػػػػن ح: اػػػػ)كة اع ػػػػقصف مؤ  ػػػػ

 .497ص
ـ ف ع ػػصف اعوػػجبف (اج اػػص(جف  ب ػػجكتف 1311هػػػ/ 711ابػػف منظػػكجف ابػػك اع)ضػػؿ قمػػصؿ اعػػ( ف منمػػ( بػػف موػػـج  ت   11 

 .521ف ص3 ف ج1955

 ـ  امػ ـ اعمػك و ف منػ( جب اعوػصعم فف مجاقوػة: طػ 1350هػػ/ 751ابف اعق ـ اعقكغمف شمح اع( ف مب( هللا منمػ(  ت   12 
 .16ف ص1ـ ف ج1173مب( ا عجؤكؼ  و(ف  ب جكتف 

هػػ  ف ك ػصةؿ اعشػ وة فػا تناػػ ؿ م ػصةؿ اعشػج وةف تنق ػؽ كتاػن ح مبػػج 1104اعنػج اعوػصمماف منمػ( بػف اعن ػػف  ت   13 
 .127ف ص 1ـ فج1983 ب جكت: (اج إن صء اعتجاث اعوجباف  5اعجنمف اعجبصنا اعش جاغمف ط

 ف تػخع ؼ ابػا مك ػى ابػجاه ـ اعمػجكغم ف تقػ( ـ مم ػ  اع ػ ـالمصـ مك ى بف قو)ػج  م ن( ا م ن( االمصـ مك ى بف قو)ج  14 
؛ اعاػػػ(كؽ فم ػػػكف  17ف ص كتوم ؽ:منمػػػ( ن ػػػ ف اعن ػػػ نا اعق عػػػا ف موتبػػػة اعقػػػكا( ف اعوصمػػػة ف اعاػػػنف اعوػػػصظما 

 . 89اخبصج اعجضصفص

 . 89ف اعا(كؽ فم كف اخبصج اعجضصفص 17م ن( االمصـ مك ى بف قو)جف ص   15 

ـ ف فػجكع مػف اعوػصفاف اػنن  كممػؽ مم ػ  ممػا  940ق/ 329اعوم نا ف أبك قو)ج منم( بػف  وقػكب بػف ا ػنصؽ  ت   16 
 .11فص 1. فجكع مف اعوصفافج10ف ص 1ا فج1388جف وهجاف: (اج اعوتب ار  م ةف 8ف  3اوبج اعغ)صجمف ط

 .10فص 1؛ اعوم نا فاعوصفا ف ج 12اعا(كؽ ف مف ال  نضج، اع)ق   فص  17 

 .147ف ص  1اعما(ج ن)  فج  18 

 .190ف ص 6ك صةؿ اعش وةفج اعنج اعوصمماف  19 

 ..798ف ص 1اعوم نافاعوصفافج  20 

 . 125 كجة اعننؿف ا ة   21 
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 .125ف ص2اعمقم اف بنصج االنكاج اعقصمع ع(جج االةمة االطهصجف ج  22 
طػصع اعػى هللا  ػبنصن  كتوػصعى مجفػ  اع ػجاج "انػ  اعتاكؼ: هك االمػجاض مػف اعػ(ن ص كاعومػؿ بػإلوج هللا كمبص(تػ ف أم االنق  23 

ممـ اع)تكح  )تح هللا توصعى ممى  مكب اكع صة  فا فهـ و م ف كم تنبطصت خطصب  مص شصء كو ؼ شػصء.." فػا نػ ف  قػكؿ 
ابػػف خمػػ(كف "هػػإلا اعومػػـ مػػف اعومػػـك اعشػػجم ة اعنص(صػػة فػػا اعممػػة كااػػم  اف طج قػػ  هػػؤالء اعقػػـك عػػـ تػػغؿ منػػ(  ػػمؼ االمػػة 

صجهػػص مػػف اعاػػنصبة كاعتػػصبو ف كمػػف بوػػ(هـ طج قػػ  اعنػػؽ كاعه(ا ػػة كااػػمهص اعووػػكؼ ممػػى اعوبػػص(ة كاالنقطػػصع اعػػى هللا كوب
ـ ف اعممػػعف تنق ػػؽ: مبػػ( اعنمػػ ـ منمػػك(ف موتبػػة اعمصنػػى 1988هػػػ/ 378توػػصعى"  نظػػج: ابػػك ناػػج مبػػ( هللا بػػف ممػػا  ت 

 .123 ف ص1960 بغ(ا(ف 

ـ ف اع)اػػكؿ اعمهمػػة فػػا موجفػػة االةمػػة ف اعمقمػػع اعوممػػا ههػػؿ اعب ػػت ف   ػػـ  1451ق/855ابػػف اعاػػبصغ اعمػػصعوا ت    24 
 .251ف ص ـ   1427ف

 .  40 كجة   ح : ا ة   25 

هػػػ/ 692االجبمػػاف أبػػا اعن ػػف ممػػا بػػف م  ػػى بػػف أبػػا اع)ػػتح  ت  ؛ االجبمػػا 228اعاػػ(كؽف م ػػكف اخبػػصج اعجضػػصفص  26 
 3فجـ 1426أع)صضماف  مجوغ اعمقمػع اعوػصعما ههػؿ اعب ػتف ـ  فوشؼ اعغمة فا موجفة اهةمةف تنق ؽ: مما 1292
 .147فص

؛ اعقجشافبص ج شج ؼفن صة االمصـ مما بػف مك ػى 33ف ص 10اعمقم ا فبنصج االنكاج اعقصمع ع(جج االةمة االطهصجفج  27 
 كمص بو(هص . 101فص2فج 1372 مم   اع  ـ فمنشكجات  و( بف قب جف ـف

هللا اعبنجانػػػا ف االمػػػصـ ممػػػا بػػػف مك ػػػى اعجضػػػص  مم ػػػ  اع ػػػ ـ فمكاعـ اعومػػػـك كاعموػػػصجؼ   نظػػػج: االا)هصنافاعشػػػ خ مبػػػ(  28 
اعمقم ػػػػا فبنػػػػصج كمػػػػص بوػػػػ(هص ؛  299فص  22ج كاالنػػػػكاؿ مػػػػف اال ػػػػصت كاالخبػػػػصج كاال ػػػػكاؿف  مطبوػػػػة االم ػػػػج ف ػػػػـ ف

 .33ف ص 10االنكاجاعقصمع ع(جج االةمة اعطهصجفج

 .171 كجة اعن صء ف أ ة   29 

 . 215ف ص 1فج 1213ـ ف م ن( االمصـ انم(ف طبوة اعنمباف اعقصهجة ف 875ق/  241فانم( بف منم(   ابف ننبؿ  30 

 .1ف ص 2اعوم نا ف اعوصفا فج   31 

 .218اعا(كؽ فم كف اخبصج اعجضصف ص  32 

 .202ف ص 2اعقجشا ف م كف االخبصجف ج  33 

 . 560ف ص9اعنج اعوصمما ف ك صةؿ اعش وة فج  34 

ـ  ف جقػصؿ اعوشػاف  ػ(ـ عػ  كممػؽ 961هػػ / 350ك منمػ( بػف ممػج بػف مبػ( اعوغ غ متػكفا نػكاعا  ػنة اعوشافأبك ممج   35 
 .  256هػ ف ص2009 ب جكت: مؤ  ة االممماف  1مم   انم( اعن  ناف ط

 . 263ف ص9؛ اعنج اعوصمما ف ك صةؿ اعش وة فج 236فص  1اعوصفا فاعوم نا فج   36 

 . 560ف ص9اعنج اعوصمماف ج  37 

ف تنق ؽ  ـ  ف االمصعا 932ق /321؛ اعطك اف ابك قو)ج فانم( بف منم(  ت 81(كؽ فم كف اخبصج اعجضصفصاعا  38 
؛ اعمقم ػا  54فصهػػ 1414  ـ: (اج اعصقصفػة عمطبصمػة كاعنشػج كاعتكغ ػعف  1  ـ اع(جا صت ار  م ة مؤ  ة اعبوصةف ط

 . 278فص 25ف بنصج االنكاج اعقصمع ع(جج االةمة اعطهصج فج
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أبػػا مناػػكج انمػػ( بػػف ممػػا بػػف أبػػا طصعػػب  ت فػػا أكاةػػؿ اعقػػجف اع ػػص(ح اعهقػػجم  فاالنتقػػصجف توم قػػصت  طبج ػػا فاع  39 

؛ اعمقم اف بنػصج 242صـ ف1966جف اعنقؼ: (اج اعنومصف ف عمطبصمة كاعنشجف 2  اكم نظصت منم( بص ج اعخجا صن
 . 278فص 25االنكاج اعقصمع ع(جج االةمة اعطهصجفج

 .141ا ة  كجة اعن صء ف   40 
ف  اعنقػػؼ: اعموتبػػة اعن (ج ػػةف   41  ؛   125ف ص 1ـ .فج1966اعاػػ(كؽف ممػػؿ اعشػػجاةع ف تقػػ( ـ منمػػ( اػػص(ؽ بنػػج اعومػػـك

 . 278فص 25؛ اعمقم ا ف بنصج االنكاجاعقصمع ع(جج االةمة اعطهصجفج243اعطبج ا ؛ االنتقصج ف ص
 .427فص 2؛ مجأة اعوقكؿ فج 343فج 25اعمقم ا فبنصج االنكاجفج  42 
هػػ /   ـ ف ن ػػث انوػجكا مكتػػ  ك ػػصعكا 183هػـ اعقمصمػػة اعتػا انشػػقت مػف اعشػػ وة بوػػ( مػكت ارمػػصـ مك ػى اعوػػصظـ   ػػنة    43 

االمصـ اعقصةـ اعغصةػب ف كعػـ  وتجفػكا بخمصمػة ممػا اعجضػص  كوػصف  ػص(ة هػإل، اع)ج ػة مػف كوػ ء ارمػصـ مك ػى اعوػصظـ.  نظػج: 
ف ممػؽ مم ػ  منمػ( اػص(ؽ بنػج َقرُّ الشقيعة ـ اعقجف اعصصعث عمهقجة ف اعنكبختاف ابا منم( اعن ف بف مك ى  مف ام

ف ط   كمص بو(هص. 90ـ ف ص1969 اعنقؼ: اعمطبوة اعن (ج ةف  4اعومـك

ـ ف تهػػإل ب اعتهػػإل بف ن ػػ(ج أبػػص( 1448هػػػ/ 852ابػػف نقػػجف شػػهصب اعػػ( ف أبػػك اع)ضػػؿ انمػػ( بػػف ممػػا اعو ػػق نا  ت    44 
 .285ف ص 7 فج1909اع(وفف  اعهن(ف 

 . 62ػػػ61 كجة االنغاب فا ة   45 
 .282ف ص 7ابف نقج ف تهإل ب اعتهإل ب فج  46 
 . 63ف ص1اعقجشا فم كف االخبصج فج  47 
  .31 كجة االمجاؼف ا ة    48 

 .320ابف   ـ اعقكغمف اعطب اعنبكمف تنق ؽ: مب( اعغنا مب(  اعخصعؽف (اج اعومـك اعن( صةف  عبنصف. ال.ت ف ص  49 
ـ ف اعموقـ اعوب جف تنق ؽ نم(م مب( اعمق ػ( اعمنػاف (اج ان ػصء 971هػ/ 360ف بف انم( بف ا كب  ت اعطبجاناف  ممص  50 

 .200ف ص1اعتجاث اعوجباف  عبنصفف ال. ت ف ج

 . 267فص 59اعمقم ا فبنصج االنكاج اعقصمع ع(جج االةمة اعطهصجف ج  51 
 59؛ اعمقم ػػا فبنػػصج االنػػكاجفج228ىف ال .تف صف إلكل اعقجبػػ7اعن  ػػصبكج ففابنص ب ػػطصـفطب االةمةفشػػجح كتوم ػػؽفط  52 

 . 64فص
(كاء مجوػػب اختجمػػ " مػػصغن ح" كتتم "انػػ(جكمصخح" اعقػػ( ـ بغ ػػص(ة عنػػـك االفػػصما ف ػػ  فكبػػ  ومػػؿ اعغجضػػكهك م ػػم   بهػػإلا   53 

ـ ف 1414هػػػػ/ 816النػػػ  نػػػصفع مػػػف عػػػ(غ اعهػػػكاـ اع ػػػبع. نظج: اع) ػػػجكغ ابػػػص(مف اع) ػػػجكغ ابػػػص(مف منمػػػ( بػػػف  وقػػػكب  ت 
؛ ابػػف أبػػا ااػػ  وةف مكفػػؽ اعػػ( ف أبػػك اعوبػػصح انمػػ( بػػف  33فص 3قػصمكح اعمنػػ طف (اج اعقم ػػؿف  ب ػػجكتف ال.ت ف جاع

ـ فم ػػػكف اهبنػػػصء فػػػا طبقػػػصت اهطبػػػصءف تنق ػػػؽ: نػػػغاج جضػػػصف (اج موتبػػػة اعن ػػػصةف  ب ػػػجكتف 1269هػػػػ/688اعقص ػػػـ  ت 
 .7فص 1 فج1965

جاجتػػ  كاخػػت ط اعمػػجة اعاػػ)جاء ب(مػػ   قػػصؿ أجؽ اعجقػػؿ فهػػك مػػػخجكؽ اعاػػ)صجم أم تاػػ)ج م نػػص االن ػػصف كعكنػػ  همػػت ء م  54 
ف 993هػػ/ 383؛  اعخكاجغماف أبا بوج منم( بف اعوبػصح  ت  442فص6. نظج:اعوصفا فاعوم نا فج ـ ف م)تػصح اعومػـك

 .156ـ فص1384تان ح: منم( مه(م  كجوؿف  إ جافف 
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 . 324ػػػ321اعن  صبكج ففطب االةمةفص  55 
 وجب كموص(ن  فا اعشجؽ  نظج : اع) جكغ ابص(م فاعقصمكح اعمن ط.نقج اعونؿ م  56 
 .95فص 73اعمقم ا ف بنصج االنكاجاعقصمع ع(جج االةمة االخ صجفج  57 
 . 182فص 59اعمقم ا فبنصج االنكاجفج  58 
 .183فص 59اعما(ج ن)  ف ج  59 


