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 ًَدل ايبشح

 ز / عبس ايطمحٔ أمحس سؿظ ايسٜٔ                         

 ١ًٝ ايرتب١ٝ أغتاش ايتاضٜذ اٱغ٬َٞ املػاعس به      

                             داَع١ قٓعا٤

 

 

ٖذط١ٜ. َسْٞ A?9اٱَاّ َايو بٔ أْؼ ا٫قبشٞ املتٛيف غ١ٓ 

املٛيس ٚايٓؿأ٠ ٚاحلٝا٠ ٚاملُات. ميين ا٭قٌ ٚايٓػب ،أَاّ املصٖب املايهٞ .  

ٚيف ٖصا ايبشح غٓتشسخ عٔ ٖصا ايؿكٝ٘ ايعامل ٚاحملسخ عٔ دٛاْب َٔ 

مس٘ ْٚػب٘ ٚقبًٝت٘، ثِ اغٓتشسخ عٔ َٛيسٙ ٚ ، غريت٘ ايعطط٠سٝات٘ ٚ

ْؿأت٘ يف َس١ٜٓ ايطغٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ، ثِ ٜتشسخ ايبشح عٔ 

دٛاْب َٔ سٝات٘ ا٫دتُاع١ٝ مما ٫ ٜعطؾ٘ ايهجري َٔ طًب١ ايعًِ 

ٚايباسجني َجٌ احلسٜح عٔ طعاَ٘ ٚؾطاب٘ ًَٚبػ٘، َٚػهٓ٘، ٌٖٚ نإ 

ثاخ ٌٖ نإ ، ٚنصيو ا٭ ؟ٜػهٔ بٝتًا باٱصلاض أّ نإ ؟ميتًو َٓع٫ً

َٚٔ أٜٔ نإ ٜٓؿل ع٢ً  ؟، ثِ َاٖٞ َكازض زخٌ اٱَاّ؟ دٝسًا أّ عازًٜا

. ٖصا عٔ سٝات٘ ا٫دتُاع١ٝ أَا سٝات٘ ايع١ًُٝ ؾػٝتشسخ ايبشح ؟ْؿػ٘

ٚأثط َس١ٜٓ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ،  عٔ َطاسٌ تعًُٝ٘ يف املس١ٜٓ املٓٛض٠ 

ثِ  ،اخص عِٓٗ  ٔمت ضس٬ت٘ ايع١ًُٝ ٚؾٝٛخ٘ ايصٜ ، ٘ٚغًِ ع٢ً تعًُٝ

 ،َٚ٪يؿات٘ ايع١ًُٝ املدتًؿ١، أزٚاضٙ ايع١ًُٝ ٚاملتُج١ً يف تسضٜػ٘ يط٬ب٘ 

  -خكٛقًا  –ٚتأثريٙ ايعًُٞ ع٢ً رلتًـ ا٭َكاض اٱغ١َٝ٬ َٚٓٗا 

َاّ َايو بًسٙ ايُٝٔ. ٚيف ا٭خري غٝتشسخ ايبشح عٔ ع٬ق١ اٱ

 . باخلًؿا٤ ٚا٭َطا٤ 
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 َكس١َ: 

َٔ املعًّٛ أْ٘ سُٝٓا ٜربظ اغِ يعًِ َٔ ا٭ع٬ّ أَاّ ايكاض٨، ؾإْ٘ ٜتبازض إىل شٖٓ٘ ٚبكٛض٠ تًكا١ٝ٥،نطٚض٠ اٱملاّ 

بهٌ َا ٜتعًل ظٛاْب املعطؾ١ عٓ٘، بس٤ًا بامس٘ ْٚػب٘ ٚبًسٙ، ٚايظطٚف اييت أساطت بٓؿأت٘، ٚايتأثري املباؾط 

ل شنطٙ ع٢ً سٝات٘ ايع١ًُٝ ٚا٫دتُاع١ٝ، ؾه٬ً عٔ ايعٛاٌَ اييت غاعست٘ يًٛقٍٛ إىل املها١ْ اييت يهٌ َا غب

أقبح ؾٝٗا عًًُا َٔ أع٬ّ بًسٙ ٚعكطٙ، ٫غٍُٝا إشا ناْت تًو املها١ْ ايطؾٝع١ يف اجملاٍ ايعًُٞ، ٭ٕ ايؿا٥س٠ 

 ا٭دٝاٍ املت٬سك١ ٚا٭ظ١َٓ املدتًؿ١، ئ تهٕٛ َككٛض٠ ع٢ً أٌٖ بًسٙ ٚأَت٘ يف عكطٙ ؾكط،بٌ إْٗا متتس عرب

ٖٚصا َا ًْشظ٘ َٔ خ٬ٍ ا٫غتؿاز٠ اييت سكًٓا عًٝٗا ، خكٛقًا ع٢ً املٗتُني بٗصا اجلاْب احلهاضٟ 

 ٚسكٌ عًٝٗا غريْا ممٔ ي٘ إغٗاّ يف اجلاْب املعطيف.

ع قٝتِٗ، َٚٮت ؾٗطتِٗ إٕ املتأٌَ يف سٝا٠ ايكشاب١ ايهطاّ،ٚنصا دٌٝ ايتابعني ٚتابعِٝٗ خكٛقًا ممٔ شا   

 اٯؾام يف اجملاٍ ايعًُٞ،غًٝشظ ا٭ؾه١ًٝ هلِ يف نٌ َا أغُٗٛا ب٘ ٚقسَٛٙ يف خس١َ ايعًِ َٚٓتػبٝ٘.

ايصٟ ٫  إٕ ٖصٙ ا٭ؾه١ًٝ اييت ساظٖٚا ع٢ً َٔ خًؿِٗ ٚست٢ َٜٛٓا ٖصا ، إمنا ٖٞ تأنٝس حلسٜح ايطغٍٛ   

 (.1)ًِْٜٛٗ ثِ ايصٜٔ  ٜٓطل عٔ اهل٣ٛ،"خري أَيت قطْٞ ثِ ايصٜٔ ًِْٜٛٗ

ٚمما ٫ ٜسع دلا٫ً يًؿو إٔ ٖصٙ ا٭ؾه١ًٝ مل تكتكط ع٢ً داْب َعني َٔ دٛاْب احلٝا٠ املدتًؿ١ يس٣ 

ايكشاب١ ٚايتابعني ٚتابعِٝٗ ، إمنا تؿٌُ سٝاتِٗ نًٗا،٫غُٝا اجلاْب ايسٜين ٚايعًُٞ، ٚايصٟ نطب 

ا٭َِ ٖصٙ ايجط٠ٚ ايهبري٠ اييت تطنٗا املػًُٕٛ ٚاييت  املػًُٕٛ ؾُٝٗا بػِٗ ٚاؾط، قًُّا زلس يف تاضٜذ أ١َ َٔ

نإ هلا أنرب ا٭ثط يف تػٝري سٝا٠ ايبؿط١ٜ مجعا٤ ، ٚإخطادٗا َٔ ايظًُات إىل ايٓٛض، عٔ ططٜل نٌ َا ٚضز 

، ٚايصٟ اغتطاع عًُا٤ املػًُني تٛقًٝ٘ ٚتٛنٝش٘ يًٓاؽ ناؾ١ يف رلتًـ  يف نتاب اهلل ٚغ١ٓ ضغٛي٘ 

ؾتشٗا ، بس٤ًا َٔ ايعٗس ايٓبٟٛ ، ع٢ً قاسب٘ أؾهٌ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ ، َٚطٚضًا بايعٗس ايطاؾسٟ  ا٭َكاض اييت مت

، ثِ ا٭َٟٛ ٚايعباغٞ ع٢ً ٚد٘ اخلكٛم ، ا٭َط ايصٟ دعٌ أبٓا٤ تًو ايبًسإ املؿتٛس١ ٜعتٓكٕٛ ايسٜٔ 

 ٔ اٱغ٬َٞ.اٱغ٬َٞ بهٌ سب ٚضغب١ ، ٚايصٟ تهًٌ بؿػؿِٗ ايٛانح يف تعًُِٗ رلتًـ عًّٛ ايسٜ

إٕ زٜٓٓا اٱغ٬َٞ احلٓٝـ سجٓا ع٢ً تعًِ ايعًِ ملا يصيو َٔ ؾٛا٥س مج١ يف سٝا٠ اٱْػإ ايس١ٜٝٓ ٚايس١ْٜٛٝ  

قاٍ تعاىل:"اقطأ باغِ ضبو   ، ايعًِ إىلتسعٛ  ، ؾهاْت أٍٚ غٛض٠ يف ايكطإٓ ْعيت ع٢ً َعًِ ٖصٙ ا٭١َ ذلُس 

 (،2)ِ٭نطّ،ايصٟ عًِ بايكًايصٟ خًل، خًل اٱْػإ َٔ عًل، اقطأ ٚضبو ا

ؾٓبؼ ايهجري َٔ أبٓا٤ املػًُني يف رلتًـ ؾٕٓٛ ايعًّٛ ايؿطع١ٝ ، ٚايًػ١ٜٛ ، ٚا٫دتُاع١ٝ ، ٚايتطبٝك١ٝ ، 

ُٜكتس٣ بِٗ يف بًساِْٗ اييت ٜٓتُٕٛ إيٝٗا ، ؾه٬ً عٔ غا٥ط أَكاض ايسٚي١ اٱغ١َٝ٬  ٚغريٖا ، ٚأقبشٛا أع٬ًَا 

                                                           
، سسٜح ّ( : قشٝح ايبداضٟ يف باب نتاب ؾها٥ٌ أقشاب ايٓيب 8?@ٖـ/<=:أخطد٘ ايبداضٟ،أبٛ عبس اهلل ذلُس بٔ إمساعٌٝ اجلعؿٞ )ت  (1)

 َهتب١ زاض ايػ٬ّ، ايطٜاض .ّ ، 9AAAٖـ/9A>9، ايطبع١ ايجا١ْٝ،:9<(،م8=<;ضقِ )
 ( .>   -9غٛض٠: ايعًل ، اٯ١ٜ: ) (2)



 

87 

 
 م 4102يونيو   –العدد الثالث يناير جامعة الناصرمجلة 

 

 اإلمام مالك بن أنس األصبحي   )حياتو ودوره العلمي(
 

 د / عبد الرحمن أحمد حفظ الدين

ُٜٗتس٣ بِٗ ، َٚا ٖصٙ ايجط٠ٚ ايطا١ً٥ يف ايرتاخ ايؿكٗٞ،اييت ٚايصٜٔ ٫ ٜعايٕٛ ست٢ عكطْا  ايطأٖ نايٓذّٛ 

 بني أٜسٜٓا إ٫ّ ْتاز ٫دتٗازاتِٗ ايع١ًُٝ اييت أغُٗٛا بٗا.

ٚ يف ٖصا املكاّ،غٓتشسخ بؿهٌ َٛدع عٔ عامل نبري،َٮت ؾٗطت٘ اٯؾام، ٚشاع قٝت٘ يف ا٭َكاض، َٓص ُعِطف 

اهلذطٟ، ٚست٢ َٜٛٓا ٖصا،ٚايصٟ اتهح يٓا َٔ خ٬ٍ َا تػ٢ٍٓ يٓا ا٫ط٬ع عًٝ٘ بؿكٗ٘ ٚعًُ٘ يف ايكطٕ ايجاْٞ 

قس بؿط ب٘ ٚبعًُ٘ ايصٟ غتشتاز إيٝ٘ ا٭١َ اٱغ١َٝ٬  يف بعض املكازض اييت بني أٜسٜٓا،إٔ َعًِ ٖصٙ ا٭١َ 

َٔ عًُ٘ ٚايٌٓٗ  يف عكطٙ،ٚغٝأتٞ إيٝ٘ املٗتُٕٛ بتعًِ ايعًّٛ ايؿطع١ٝ،َٔ أَكاض ايعامل اٱغ٬َٞ ، يًتعٚز

عٓ٘:"ٜٛؾو إٔ ٜهطب ايطدٌ أنباز اٱبٌ يف طًب ايعًِ ،ؾ٬ صلس عاملًا أعًِ َٔ  مما يسٜ٘ َٔ عًّٛ،إش قاٍ

 (.1)عامل املس١ٜٓ"

 ّ(املسْٞ املٛيس ٚايٓؿأ٠ ، ايُٝين ا٭قٌ ٚايٓػب.=A?ٖـ/A?9)ت (2)ٚيعً٘ ٖٛ اٱَاّ َايو بٔ أْؼ ا٭قبشٞ

عٔ ٖصا ايؿكٝ٘ ايعامل، دٛاْب َٔ سٝات٘ ايع١ًُٝ ٚايع١ًُٝ ٚشيو ع٢ً ايٓشٛ غٓتٓاٍٚ يف عجٓا املتٛانع  

 سٝات٘ ا٫دتُاع١ٝ. -;ْؿأت٘. -:َٛيسٙ ٚامس٘ ْٚػب٘ ٚقبًٝت٘. -9ايتايٞ:

 ع٢ً شيو. َطاسٌ تعًُٝ٘ باملس١ٜٓ املٓٛض٠ ، ٚأثط َس١ٜٓ ايطغٍٛ  ->

 ضس٬ت٘ ايع١ًُٝ ٚؾٝٛخ٘ ايصٜٔ أخص عِٓٗ. -=

 ز .َ٪يؿات٘. -تسضٜػ٘. ب -١ ٚتؿٌُ اٯتٞ: أأزٚاضٙ ايعًُٝ -<

 ع٬قت٘ باخلًؿا٤ ٚا٭َطا٤. -?تأثريٙ ايعًُٞ ع٢ً ا٭َكاض اٱغ١َٝ٬ َٚٓٗا بًسٙ ايُٝٔ. -ز

َٚع شيو نً٘ ، ٫ ْسعٞ أْٓا قس أعطٝٓا ٖصٙ ايؿدك١ٝ سكٗا َٔ ايسضاغ١ ، ؾُا ٖٞ إ٫ّ إؾاضات بػٝط١   

َا نتب عٔ ٖصا ايعامل  ُاْ٘ ٚعػب َعطؾيت املتٛانع١ عإٗتُني ْػتطٝع َٔ خ٬هلا ايكٍٛ يًباسجني ٚامل

ٍْٗا ٫ تعاٍ ايهتاب١ عٓ٘ قاقط٠ ، ؾٓشٔ يف ساد١ إىل نتاب١ َتها١ًَ تؿٌُ مجٝع دٛاْب ؾدكٝت٘.  ايهبري ، ؾإ

 َٛيسٙ ٚامس٘ ْٚػب٘ ٚقبًٝت٘ ا٭قابح:   -1

يف ايُٝٔ  -ٜعتكس ايبعض نُا–مما ٫ ؾو ؾٝ٘ إٔ َٛيس اٱَاّ َايو بٔ أْؼ ا٭قبشٞ ، مل ٜهٔ 

بٌ نإ يف املس١ٜٓ املٓٛض٠ ، ٭ٕ دسٙ َايو بٔ أبٞ عاَط ، قسّ َٔ بًسٙ ايُٝٔ إىل ب٬ز احلذاظ ، َتظًًُا َٔ 

ٚقاض َعِٗ ، بٌ قاض َِٓٗ ، ْتٝذ١ ٖصا  (3)بعض ٠٫ٚ ايُٝٔ آْصاى ، ؾُاٍ إىل بعض بين تِٝ بٔ َط٠ ، ؾعاقسٙ

 ايتشايـ . 

                                                           
( ، :@<:ّ( : دـاَع ايرتَـصٟ ، يف بـاب ايعًـِ ، سـسٜح ضقـِ )      :A@ٖــ/ A?:أخطد٘ ايرتَصٟ أبٛ عٝػ٢ ذلُـس بـٔ عٝػـ٢ بـٔ غـٛض٠ بـٔ َٛغـ٢ )ت         (1)

 ّ ، زاض ايػ٬ّ يًٓؿط ٚايتٛظٜع ، ايكاٖط٠.9AAAٖـ/8:>9ايطبع١ ا٭ٚىل ، 

، ايطبعـ١ ا٭ٚىل ،   =م 9ٖـ( : َكسَات ابٔ ضؾس يبٝإ َا اقتهـت٘ املسْٚـ١ ايهـرب٣ َـٔ ا٭سهـاّ ، ز     8:=ابٔ ضؾس ، أبٛ ايٛيٝس ذلُس بٔ أمحس )ت  (2)

9<9A/9ٖـAA@.زاض ايؿهط ، بريٚت ، ّ 
، ٚيعٌ ٖصا ا٫يتؿاف بتِٝ ، ٚنُا ٜتهـح  ٜصنط إٔ ابٔ أبٞ أٜٚؼ قاٍ: سلٔ أقبشٕٝٛ سًؿا٤ بين تِٝ ، ؾٓٓتُٞ إىل قطٜـ أسب إيٝٓا َٔ ايُٝٔ  (3)

ٍٝـاض بـٔ َٛغـ٢ بـ                 ٍٝـاض ، أبـٛ ايؿهـٌ ع َِا باحلًـ ع٢ً ا٭ؾـٗط ، ٚإَـا بايكـٗط )ايٓػـب( ، يًُعٜـس َـٔ ا٫طـ٬ع. اْظـط: ايكانـٞ ع ٔ يٓا أْ٘ نإ إ
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، ٖٚصا ٜ٪نس ع٢ً إٔ  (1)ايـ َع عجُإ بٔ  عبٝس اهلل يف اجلا١ًٖٝ ،  ٚقسَا َعًا املس١ٜٜٓٚصنط إٔ أبا عاَط ؼ  

يف  (2)أغط٠ َايو َٚٓص شيو ايٛقت غهٓٛا املس١ٜٓ ، ٚتأًٖٛا بٗا إىل إٔ دا٤ َٛيس اٱَاّ َايو ، بصٟ املط٠ٚ

 .(3)ٖـ ، بعس إٔ محًت ب٘ أَ٘ ث٬خ غٓني، نُا أؾاضت إىل شيو َعظِ املكازض;Aغ١ٓ 

 أَا امس٘ ْٚػب٘ ؾٗٛ َايو بٔ أْؼ بٔ َايو بٔ أبٞ عاَط بٔ عُطٚ بٔ احلاضخ بٔ 

 .(4)غُٝإ بٔ خجٌٝ بٔ عُطٚ بٔ احلاضخ ٖٚٛ شٚ أقبح بٔ محري

املتدكك١ يف تاضٜذ ايُٝٔ ،  (6)، ٚاملعادِ (5)أَا قبًٝت٘ ؾٗٞ ا٭قابح ، ٚاييت شنطتٗا بعض املكازض

ٍْٗا بطٔ َٔ محري َٔ ٚيس أقبح بٔ عُطٚ بٔ ساضخ شٟ أقبح بٔ َايو بٔ ظٜس بٔ ايػٛخ ابٔ غعس بٔ عٛف  بأ

                                                                                                                                                               
، ؼكٝـل: ز/   ?98،  <98م9ّ( : تطتٝـب املـساضى ٚتكطٜـب املػـايو ملعطؾـ١ أعـ٬ّ َـصٖب َايـو ، ز        A>99ٖــ/ >>=عٝاض ايٝشكيب ايػبيت )ت

 أمحس بهري ذلُٛز ، َٓؿٛضات زاض َهتب١ احلٝا٠ ، بريٚت ، زاض َهتب١ ايؿهط ، ططابًؼ ، يبٓإ.
-9?9ّ( : تاضٜذ اٱغ٬ّ ٚٚؾٝات املؿاٖري ٚا٭عـ٬ّ ، سـٛازخ ٚٚؾٝـات غـ١ٓ     >?;9ٖـ/@>?ايصٖيب ، مشؼ ايسٜٔ ذلُس بٔ أمحس بٔ عجُإ )ت  (1)

 ّ ، زاض ايهتاب ايعطبٞ ، بريٚت.9AA8ٖـ/99>9: ز/ عُط عبس ايػ٬ّ تسَطٟ ، ايطبع١ ا٭ٚىل ، ، ؼكٝل @9;ٖـ ، م8@9
 . =99م9ايكانٞ عٝاض : تطتٝب املساضى ، ز (2)
، ؼكٝـل: ذلُــس   :>مAّ( : املٓـتظِ يف تــاضٜذ املًـٛى ٚا٭َــِ ، ز  :9:8ٖـــ/?A=ابـٔ اجلـٛظٟ : أبــٛ ايؿـطز عبــس ايـطمحٔ بــٔ عًـٞ بــٔ ذلُـس )ت        (3)

ّ( : ايطبكـات  >>@ٖــ/ 8;:طؿ٢ عبس ايكازض عطا ، زاض ايهتب ايعًُٝـ١ ، بـريٚت )ز ت  ( ا ابـٔ غـعس ، ذلُـس بـٔ غـعس بـٔ َٓٝـع ايعٖـطٟ )ت           َٚك

ّ ، زاض إسٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ ، بريٚت ا ايصٖيب ، مشؼ ايسٜٔ ذلُـس بـٔ أمحـس بـٔ عجُـإ      =9AAٖـ/<9>9، ايطبع١ ا٭ٚىل ،  ?@:م=ايهرب٣ ، ز

، ؼكٝــــل : ذلــــب ايــــسٜٔ أبــــٞ غــــعٝس عُــــط بــــٔ غطاَــــ١ ايعُــــطٟٚ ، ايطبعــــ١ ا٭ٚىل ،    ?@;م?ّ( : غــــري أعــــ٬ّ ايٓــــب٤٬ ، ز>?;9ٖـــــ/@>?)ت 

، اعت٢ٓ بٗـا ٚعًـل عًٝٗـا: ايؿـٝذ      ?>:ّ(: ايؿٗطغت ، م=AAٖـ/=@;ّ ، زاض ايؿهط ، بريٚت ا ابٔ ايٓسِٜ ، ذلُس بٔ اغشام )ت ?9AAٖـ/?9>9

، زاض املعطؾ١ ، بريٚت . ٚتعس ٖصٙ ايظاٖط٠ غطٜب١ ٚغري َأيٛؾ١ بني ايٓاؽ يف مجٝع اجملتُعات ، ٚيف نـٌ   ّ>9AAٖـ/=9>9،  9إبطاِٖٝ ضَهإ ،  

، ٚٚنـعت٘  ا٭ظَإ ، ٚقس ٜعترب ايبعض شيو رلايؿًا ملا ٚضز يف نتاب٘ ايهطِٜ يف قٛي٘ تعاىل: "ٚٚقٝٓا اٱْػإ بٛايسٜ٘ إسػاًْا محًت٘ أَ٘ نطًٖا 

، َٚع شيو ، ْٚظطًا يصنط ٖـصٙ ايظـاٖط٠ ايٓـازض٠ يف َعظـِ املكـازض ، ٚزٕٚ ايعجـٛض        =9ؾٗطًا" غٛض٠ ا٭سكاف. اٯ١ٜ:  نطًٖا ٚمحً٘ ٚؾكاي٘ ث٬ثٕٛ

   ٔ  ع٢ً أٟ تعًٝل يف أٟ َٓٗا ، ؾإْٓا ْطدح سسٚثٗا ٫غُٝا ٚسلٔ ْػُع عٔ سا٫ت سكًت ؾب١ٗٝ بٗصٙ ايظاٖط٠ ايٓازض٠ يف دلتُعٓـا ايـُٝين ، َٚـ

 ًٝا يهٓٓا مل ْبشح عٓ٘ يس٣ املتدككني يف شيو ، ٚاهلل أعًِ .املطدح إٔ هلا تؿػريًا طب
ا ابٔ ضؾس : َكس١َ ابٔ ضؾس يبٝإ َا اقتهت٘ املس١ْٚ َٔ  ;98،  :98م9ا ايكانٞ عٝاض : تطتٝب املساضى ، ز ?@:م=ابٔ غعس: ايطبكات ، ز (4)

ّ( : َؿاٖري عًُا٤ ا٭َكـاض ٚأعـ٬ّ ؾكٗـا٤ ا٭قطـاض ،     =<Aٖـ/>=;ا ايبػيت ، أبٞ سامت ذلُس بٔ سبإ بٔ أمحس ايتُُٝٞ )ت  ;م9ا٭سهاّ ، ز

 ّ ، َ٪غػ١ ايهتب ايجكاؾ١ٝ ، بريٚت .?@9Aٖـ/@8>9، ؼكٝل: َطظٚم عًٞ إبطاِٖٝ ، ايطبع١ ا٭ٚىل ،  ;::م
، ؼكٝـل :   =8:م:ز ّ( : نتاب اٱنًٌٝ َٔ أخباض ايُٝٔ ٚأْػاب محـري ، A?9ٖـ/8<;اهلُساْٞ ، أبٞ ذلُس احلػٔ بٔ أمحس بٔ ٜعكٛب )ت  (5)

ّ ، ايٓاؾـط : ٚظاض٠ ايجكاؾـ١ ٚايػـٝاس١ ، قـٓعا٤ ا ايعبٝـسٟ ، أمحـس بـٔ عبـس         >88:ٖــ/ =:>9ذلُس بٔ عًـٞ بـٔ احلػـني ا٭نـٛع احلـٛايٞ ، طبعـ١       

ّ ، ايــساض ايُٝٓٝــ١ يًٓؿــط ٚايتٛظٜــع   <@9Aٖـــ/<8>9،  9،   98ٖـــ( : طبكــات اخلــٛام أٖــٌ ايكــسم ٚاٱخــ٬م ، م    ;A@ايًطٝـــ ايؿــطدٞ )ت 

 ٓعا٤ .ق
 ّ ، زاض ايه١ًُ ، قٓعا٤.=@9A، طبع١  <:،  =:املكشؿٞ ، إبطاِٖٝ أمحس : َعذِ املسٕ ٚايكبا٥ٌ اي١ُٝٓٝ ، م (6)
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، ٜٓتػب  (2)باحلذط١ٜ (1)بٔ عسٟ بٔ َايو بٔ ظٜس بٔ غسز بٔ ظضع٘ محري ا٭قؿط ، ٚإىل ععي١ ا٭قابح

 ايعامل ايؿكٝ٘ َايو بٔ أْؼ ا٭قبشٞ.

 ْؿأت٘:   -2

نإ شيو غًبًا أّ إصلابًا، ؾا٭غط٠ أؾدكٝت٘ غٛا٤ً ٜبسٚ إٔ يظطٚف ايٓؿأ٠ ٭ٟ إْػإ أبًؼ ا٭ثط يف تهٜٛٔ   

اييت تٗتِ بايعًِ ٜتهح زٚضٖا َٔ خ٬ٍ تٛؾري اجلٛ املٓاغب ٚاٱَهاْات ايهطٚض١ٜ ٭بٓا٥ٗا، ٚنصا احلح 

قس أسٝطت ظٛ َٔ  ٚايصٟ ٜتهح يٓا إٔ ْؿأ٠ اٱَاّ َايو بٔ أْؼ ا٭قبشٞ، ، ٚايتؿذٝع بهطٚض٠ ايعًِ

َٚتابعتُٗا  ، ؾهإ يتؿذٝعُٗا ايسا٥ِ ي٘ ٚٱخٛاْ٘ ، ٚايسٜ٘ ع٢ً ٚد٘ اخلكٛم ايطعا١ٜ ايهطمي١ َٔ قبٌ

ٚايتأْٝب يًُككط َِٓٗ أبًؼ ا٭ثط يف بًٛؽ َايو بٔ أْؼ املها١ْ ايطؾٝع١ يف  ، املػتُط٠ هلِ يف تعًُِٝٗ

ٚايصٟ  ، غ١ايعًِ،٫غٍُٝا ٚإٔ اجلٛ ا٭غطٟ ايصٟ عاؾ٘ َايو َع أؾطاز أغطت٘ نإ ؾبًٝٗا مبٔ ٜتعًِ يف َسض

اتهح يٓا َٔ خ٬ٍ تتبع ظطٚف ْؿأ٠ َايو َع إخٛاْ٘، ٚاييت اتػُت باملٓاؾػ١ ايؿطٜؿ١ بٝٓ٘ ٚبني إخٛاْ٘ يف 

ُٜعطف إ٫ّ مبايو أخٛ ايٓهط ، إىل إٔ ظٗط اٖتُاَ٘ ايؿسٜس  طًب ايعًِ ، ؾٝصنط إٔ َايو بٔ أْؼ نإ ٫ 

 .(3)ٚسطق٘ ع٢ً طًب ايعًِ ست٢ قاض إخٛت٘ ٜعطؾٕٛ بأخ٠ٛ َايو

ٜط٣ٚ عٔ َايو بٔ أْؼ أْ٘ قاٍ: "نإ يٞ أر يف غٔ ابٔ ؾٗاب ؾأيك٢ أبٞ ًَٜٛا عًٝٓا َػأي١ ؾأقاب 

 .(4)أخٞ ٚأخطأت ، ؾكاٍ يٞ أبٞ أهلتو احلُاّ عٔ طًب ايعًِ ؾػهبت ، ٚاْكطعت إىل ابٔ ٖطَع غبع غٓني"

 .(4)غٓني"

ع يطًب ايعًِ َٔ خ٬ٍ َا غبل شنطٙ، ٜتهح إٔ ايساؾع ايط٥ٝػٞ ايصٟ زؾع َايو إىل ا٫ْكطا

ٚاملجابط٠ اييت ظٗطت َٔ قبً٘ يف تتبع٘ ملدتًـ املؿاٜذ ٚايؿكٗا٤ يف املس١ٜٓ يتًكٝ٘ ايعًِ ع٢ً  أٜسِٜٗ ، ضادع 

٘ باع َٚعطؾ١ يإىل تأْٝب ٚايسٙ ي٘ سُٝٓا أخطأ يف اجلٛاب نأخٝ٘ ، نُا ٜسٍ شيو أٜهًا ع٢ً إٔ ٚايسٙ نإ 

نإ غٝػتطٝع انتؿاف اخلطأ َٔ ايكٛاب ، ؾه٬ً عٔ إٔ اٖتُاَ٘ ٚإتكإ يف ؾٕٓٛ ايعًّٛ ايؿطع١ٝ ، ٚإ٫ّ ملا 

                                                           
ا٭قابح ايّٝٛ قبٌٝ نـبري ٚسـٞ عظـِٝ تتؿـطع إىل أضبـع قبا٥ـٌ يف دلـاٍ رلتًؿـ١ ٚأؾـٗطٖا ا٭قـابح ايـيت ٜكـاٍ هلـا ايكـبٝش١ َٚٓاظهلـا َـٔ بـاب                   (1)

ٜب ٜاؾع ؾطقًا َٚٔ رل٬ف أبني دٓٛبًا إىل احلٛاؾب مشا٫ً ، ٖٚٞ قب١ًٝ قًب١ ايعٛز ، ٚا٭قابح أٜهًا قبٝـٌ قـػري َػـانٓٗا    املٓسب غطبًا إىل قط

ذـط٠  يف املعاؾط ٚؾِٝٗ ؾك٘ َٚعطؾ١ ، ٚا٭قابح يف ايه٬ع َٔ ًَشكات َس١ٜٓ دبًـ١ ، ٚا٭قـابح أٜهـًا َـٔ ٚقـاب ايعـايٞ َٚـٔ ا٭قـابح إَـاّ زاض اهل         

َايــو بــٔ أْــؼ ا٭قــبشٞ ، قــاسب املــصٖب املؿــٗٛض باملــصٖب املــايهٞ ، ٚاملٓتؿــط يف ايكــاض٠ ا٭ؾطٜكٝــ١ نتــْٛؼ ٚاجلعا٥ــط َٚــطانـ     أبــٛ عبــس اهلل 

 ، ٖاَـ احملكل ، ا٭نٛع احلٛايٞ( . <:9م:ٚغريٖا . )اهلُساْٞ : ا٭نًٌٝ ، ز

 (<:اي١ُٝٓٝ، ماحلذط١ٜ ايّٝٛ ناْت تعطف قسميًا باملعاؾط.)املكشؿٞ:َعذِ املسٕ ٚايكبا٥ٌ  (2)
 . 99Aم9ايكانٞ عٝاض : تطتٝب املساضى ، ز (3)
 . 99A  ،9:8م9املكسض ْؿػ٘ ، ز (4)
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َٔ أبٓا٥٘ ، ٚشيو ٱملاَ٘ ايهبري باٯٜات  (1)بتعًِٝ أ٫ٚزٙ مل ٜكتكط ع٢ً ايصنٛض ؾكط ، بٌ إْ٘ مشٌ اٱْاخ

 ايكطآ١ْٝ ، ٚا٭سازٜح ايٓب١ٜٛ اييت ؼح زا٥ًُا ع٢ً طًب ايعًِ.

ُٜصنط ْت ناإٕ مما ٜ٪نس ع٢ً إٔ أغط٠ اٱَاّ َايو  َتع١ًُ تعطف ايعًِ ٚؾٛا٥سٙ ، ٚآزاب طًب٘ َا 

عٔ إٔ ٚايست٘ ناْت ؼطم زا٥ًُا ع٢ً تٛدٝ٘ ايٓكا٥ح ي٘ أثٓا٤ طًب٘ يًعًِ َٔ بعض عًُا٤ املس١ٜٓ ممٔ 

 .(2)تتًُص عًِٝٗ بإٔ ٜتعًِ َٔ آزابِٗ قبٌ عًُِٗ

 سٝات٘ ا٫دتُاع١ٝ: -;

سٜح عٔ أٟ عًِ َٔ ا٭ع٬ّ ، ؾإْ٘ أقبح نطٚضًٜا يكس أؾطْا غًؿًا يف بسا١ٜ ٖصا ايبشح أْ٘ عٓس احل

دتُاع١ٝ، يتأثريٖا املباؾط ع٢ً اجلٛاْب ا٭خط٣ ، ٚقس ملػٓا سلٔ شيو ايتأثري يف سٝاتٓا ايتططم إىل سٝات٘ اٱ

 ايع١ًُٝ ، ؾه٬ً عٔ َا قطأْاٙ يف أَٗات ايهتب اييت تػ٢ٍٓ يٓا ا٫ط٬ع عًٝٗا ، ٚاييت ت٪نس ع٢ً شيو.

سٝا٠ اٱَاّ َايو بٔ أْؼ ا٫دتُاع١ٝ ، ؼتاز إىل عح ناٌَ ، يهٓٓا غٓشاٍٚ يف  إٕ احلسٜح عٔ

عجٓا ٖصا ا٫نتؿا٤ بصنط أبطظ َعامل سٝات٘ ا٫دتُاع١ٝ ، ناحلسٜح عٔ َػهٓ٘ ًَٚبػ٘ ٚطٝب٘ َٚطعُ٘ 

 َٚؿطب٘.

ٜٚتهح  أَا احلسٜح عٔ َػهٓ٘ ؾٝبسٚ إٔ اٱَاّ َايو نإ ٫ ميًو َٓع٫ً ٚإمنا بٝتًا باٱصلاض ،

يٲَاّ َايو بكٛي٘: "ٌٖ يو زاض ، ؾكاٍ ٫ ،  -قبٌ تٛيٝ٘ اخل٬ؾ١–شيو َٔ خ٬ٍ َا ٚضز عٔ غ٪اٍ املإَٔٛ 

، َٚع شيو مل سلكٌ ع٢ً أٟ َع١ًَٛ تؿٝس أْ٘ اؾرت٣ (3)ؾأعطاٙ ث٬ث١ آ٫ف زٜٓاض ، ٚقاٍ: اؾرت يو بٗا زاضًا"

 ضمح٘ اهلل. (4)هٔ بهطا٤ إىل إٔ َاتبصيو املاٍ أٚ غريٙ َٓع٫ً ، ؾايجابت يسٜٓا أْ٘ نإ ٜػ

بٝٛت ايهطا٤ مل تكتكط ع٢ً اٱَاّ َايو ؾكط ، بٌ ع٢ً ايهجرئٜ َٔ ايعًُا٤ يف شيو ايٛقت ، ٚساي١ 

شيو قٛي٘ تعاىل:  يفٚقس ٜطدع ايػبب يف شيو إىل ظٖسِٖ يف ايسْٝا ٚايطغب١ يف ايساض اٯخط٠ ، َتُجًني 

:  ٚقٛي٘  (6)تعاىل: "بٌ ت٪ثطٕٚ احلٝا٠ ايسْٝا ٚاٯخط٠ خرٌي ٚأبك٢"ٚقٛي٘  (5)"ٚيٰخط٠ خري يو َٔ ا٭ٚىل"

                                                           
، تـاضٜذ اٱغـ٬ّ ، سـٛازخ ٚٚؾٝـات      ;@;م?ٜصنط إٔ ايعٖطٟ ض٣ٚ عٔ ٚايسٙ أْؼ ، سٝح نإ َٔ نباض ايعًُا٤ يف عكـطٙ . )ايـصٖيب ، ايػـري ، ز    (1)

 . ::;ٖـ ، م8@9-9?9غ١ٓ 
،يكس اتهح شيو يف غًٛن٘ ٚتعاًَ٘ َع ط٬ب٘ ست٢ شنط أسسِٖ أْ٘ اغتؿاز َٔ أزب اٱَاّ َايو 99Aم9:تطتٝب املساضى ، زايكانٞ عٝاض (2)

 ( .;:;ٖـ ، م8@9-9?9أنجط َٔ عًُ٘.)ايصٖيب: تاضٜذ اٱغ٬ّ ، سٛازخ ٚٚؾٝات غ١ٓ 
ّ ، زاض <9AAٖـــ/<9>9، طبعـ١  9;;م<ٚطبكـات ا٭قـؿٝا٤ ، ز  ّ( : سًٝـ١ ا٭ٚيٝـا٤   @;98خٗــ/ ;>ا٭قـؿٗاْٞ ، أبـٛ ْعـِٝ أمحـس بـٔ عبـس اهلل )ت        (3)

 ايؿهط يًطباع١ ٚايٓؿط ، بريٚت.  
 . >99م9ايكانٞ عٝاض : تطتٝب املساضى ، ز (4)
 ( .>غٛض٠: ايهش٢ ، اٯ١ٜ: ) (5)

 ( .?9،  <9غٛض٠: ا٭ع٢ً ، اٯ١ٜ: ) (6)
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، ٚايهجري َٔ ايكشاب١  ، َتأغني يف شيو عٝا٠ ايطغٍٛ  (1)"نٔ يف ايسْٝا نأْو غطٜب أٚ عابط غبٌٝ"

 ؾاض١ٖ أٚ أ٬َى ٚاغع١. (2)ايهطاّ ايصٜٔ مل تهٔ هلِ قكٌٛض

ٚيعً٘ – (3)ض عبس اهلل بٔ َػعٛز يف املس١ٜٓ املٓٛض٠يكس اتهح إٔ اٱَاّ َايو بٔ أْؼ نإ ٜػهٔ بسا

ٚنإ ع٢ً باب َايو َهتٛب َا ؾا٤ اهلل ، ؾكٌٝ ي٘ يف شيو ؾكاٍ: قاٍ اهلل تعاىل: "ٚي٫ٛ إش زخًت  -باٱصلاض

، َٚع َا شنط عٔ عسّ اَت٬ن٘ ايساض إ٫ّ أْ٘ نإ ٜٗتِ بأثاخ  (5)، ٚاجل١ٓ ايساض (4)دٓتو قًت َا ؾا٤ اهلل"

ٚغريِٖ ؾهإ ضلب إٔ ٜظٗط  (6)ٚشيو نٕٛ َٓعي٘ ٜطتازٙ ٚدٛٙ ايٓاؽ َٔ قطٜـ ٚا٭ْكاض، بأثاخ َٓعي٘ 

ايصٟ ضلب إٔ ٜطاٙ عًٝ٘ نٝٛؾ٘ ٚظا٥طٜ٘ ٚت٬َٝصٙ  -يٝؼ تؿاخطًا نعكطْا املعاف -باملظٗط ايًّا٥ل اجلٌُٝ 

٢ ٚد٘ ممٔ ناْٛا ٜٗتُٕٛ بأثاخ َٓاظهلِ عً (7)، ساي٘ يف شيو نشاٍ نجرئٜ َٔ إخٛاْ٘ ايعًُا٤

 اخلكٛم.

َططٚس١ مي١ٓ ٜٚػط٠ ٚنإ  (9)ٚمناضم (8) ٜط٣ٚ إٔ َايو بٔ أْؼ نإ صلًؼ يف َٓعي٘ ع٢ً نذاع

 .(10)ٚنإ شيو يف غا٥ط َٓعي٘ ملٔ ٜأتٝ٘ َٔ قطٜـ ٚا٭ْكاض ٚايٓاؽ

ٚإشا َا اْتكًٓا يف احلسٜح عٔ ًَبػ٘ ٚطٝب٘ ، ؾػٓذس إٔ اٖتُاَ٘ مبًبػ٘ نإ ٫ ٜكٌ عٔ اٖتُاَ٘ 

ٕ مل ٜؿك٘، َتع٬ًً يف شيو بكٛي٘: "َا أسب ٭سس أْعِ اهلل عًٝ٘ إ٫ّ ٜٚط٣ أثط ْعُت٘ عًٝ٘ بأثاخ َٓعي٘،إ

ٖٚصا ٜ٪نس َا  (12):"إٕ اهلل ضلب إٔ ٜط٣ أثط ْعُت٘ ع٢ً عبسٙ"َػتٓسًا بكٛي٘  (11)ٚخاق١ أٌٖ ايعًِ"

                                                           
ّ( : داَع ايرتَصٟ ، يف بـاب َـا دـا٤ يف قكـط ا٭َـٌ ، سـسٜح       :A@ٖـ/A?:أخطد٘ ايرتَصٟ ، أبٛ عٝػ٢ ذلُس بٔ عٝػ٢ بٔ غٛض٠ بٔ َٛغ٢ )ت  (1)

 ّ ، زاض ايػ٬ّ يًٓؿط ٚايتٛظٜع ، ايطٜاض .9AAAٖـ/8:>9، ايطبع١ ا٭ٚىل ،  >;=( ، م;;;:ضقِ )
ــاٍٚ غـــكـ ايبٝـــت بٝـــسٟ" )ابـــٔ غـــعس : ا   ٜـــصنط إٔ احلػـــٔ ايبكـــطٟ نـــإ ضلـــح ٜٚكـــٍٛ: "نٓـــت أزخـــٌ بٝـــٛت أظٚاز ايـــٓيب      (2) يطبكـــات ، ، ؾأتٓـ

 ( .9<9م?ز

 . =99م9ايكانٞ عٝاض : تطتٝب املساضى ، ز (3)
 ( .A;غٛض٠: ايهٗـ ، اٯ١ٜ: ) (4)
ّ( : ايسٜباز ?A;9ٖـ/AA?ا ابٔ ؾطسٕٛ ، إبطاِٖٝ بٔ عًٞ بٔ ذلُس املايهٞ )ت  ;;9م@ا ايصٖيب : ايػري ، ز ;>مAابٔ اجلٛظٟ : املٓتظِ ، ز (5)

 ، ؼكٝل : ز/ذلُس ا٭محسٟ أبٛ ايٓٛض ، َهتب١ زاض ايرتاخ ، ايكاٖط٠ ، )ب. .خ( . 9Aٖب ، مايسٜباز املصٖب يف َعطؾ١ أعٝإ عًُا٤ املص

 . =>مAا ابٔ اجلٛظٟ : املٓتظِ ، ز A@:م=ابٔ غعس : ايطبكات ، ز (6)
ٛ   >?9-9?9ٖـ( ، م8=9-8=املدتاض ، عبس ايطمحٔ أمحس : احلٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ يًعًُا٤ َٔ ) (7) ض٠ ، قػـِ ايتـاضٜذ ،   ، ضغاي١ َادػتري غـري َٓؿـ

 ّ .9AAA، ن١ًٝ اٯزاب ، داَع١ قٓعا٤ ، 
. اْظـط: ابـٔ َٓظـٛض ، ذلُـس بـٔ َهـطّ        <9ايهذاع : َؿطزٖا َهذع ، ٜكٍٛ اهلل تعاىل: "تتذاؾ٢ دٓٛبِٗ عٔ املهادع" غٛض٠ : ايػذس٠ ، اٯ١ٜ :  (8)

 يع٬ًٜٞ ، بريٚت ، )ز. .خ( .، قسّ ي٘ ايؿٝذ عبس اهلل ا :9=م:ّ( : يػإ ايعطب احملٝط ، ز99;9ٖـ/99?)ت 
، املهتـب ايتذـاضٟ يًطباعـ١     >?م >غـؿط  9ّ( : املدكـل ، ز <<98ٖــ/ @=>ايُٓاضم : ٖٞ ايٛغا٥س . )ابٔ غٝس٠ ، عًٞ بٔ إمساعٌٝ ايٓشـٟٛ )ت   (9)

 ٚايٓؿط ، بريٚت . )ز. .خ( .

 . =>مAا ابٔ اجلٛظٟ : املٓتظِ ، ز A@:م=ابٔ غعس : ايطبكات ، ز (10)
 . >99م9ٝاض : تطتٝب املساضى ، زايكانٞ ع (11)
 . =;<( ، م9A@:أخطد٘ ايرتَصٟ ، داَع ايرتَصٟ يف باب َا دا٤ إٔ اهلل تعاىل ضلب إٔ ٜط٣ أثط ْعُت٘ ع٢ً عبسٙ ، سسٜح ضقِ ) (12)
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يت٬َٝصِٖ ٚغريِٖ ، شنطْاٙ غابكًا عٔ ا٫ٖتُاّ ايؿسٜس يس٣ ايعًُا٤ باملظٗط اي٥٬ل اجلٌُٝ نِْٛٗ قس٠ٚ 

١ُٗ يف دصب تطغٝب ايٓاؽ إىل سهٛض زضٚغِٗ ٚسًكاتِٗ ايع١ًُٝ ، ؾه٬ً عٔ ؾكس ٜهٕٛ شيو أسس ا٭غباب امل

 .(1)إؾعاض احلانطٜٔ يف دلايػِٗ بأ١ُٖٝ ايعًِ ٚنطٚض٠ إد٬هلِ ي٘

١٥ ، قس ٚقع ٜػاٟٚ مخػُا (2)ٜط٣ٚ عٔ بؿط بٔ احلاضخ أْ٘ قاٍ: "زخًت ع٢ً َايو ؾطأٜت عًٝ٘ طًٝػإ   

، ٚقاٍ غريٙ: "نإ َايو ًٜبؼ ايجٝاب ايعس١ْٝ اجلٝاز  (3)دٓاساٙ ع٢ً عٝٓٝ٘ أؾب٘ ؾ٤ٞ باملًٛى"

 . (4)ٚاخلطاغا١ْٝ ٚاملكط١ٜ املطتؿع١ ايبٝض ، ٜٚتطٝب بطٝب دٝس"

ٚنإ اٱَاّ َايو ٜتدتِ يف ٜسٙ اي٢ُٓٝ غامت ؾك٘ سذط أغٛز َهتٛب ؾٝ٘ "سػبٓا اهلل ْٚعِ 

 .(5)ٜهتشٌايٛنٌٝ"،ٚنإ 

أَا َطعُ٘ َٚؿطب٘ ؾهاْا ٫ ٜك٬ أ١ُٖٝ عُا شنط غابكًا َٔ سٝح ا٫ٖتُاّ بُٗا ، ٜٚتهح أْ٘ مل ٜهٔ 

، ِٗ يف َأنًِٗ َٚؿطبِٗ ، َٔ أدٛز ايطعاّ ٚايؿطاب يف شيو ايٛقت ٝممٔ ٜبدًٕٛ ع٢ً أْؿػِٗ ٚأًٖ

 .(6)ؾٝصنط أْ٘ نإ ٜأَط خباظٙ يف نٌ ّٜٛ مجع١ طعاًَا نجريًا

خ٬ٍ شيو ، إٔ يّٝٛ اجلُع١ َها١ْ خاق١ يس٣ ايعًُا٤ ع٢ً ٚد٘ اخلكٛم ، نْٛ٘  ٜٚتهح َٔ

أؾهٌ أٜاّ ا٭غبٛع ؾه٬ً عٔ أْ٘ عٝس املػًُني ا٭غبٛعٞ , ًٜتكٕٛ ؾٝ٘ ٜٚتعاٚضٕٚ ؾُٝا بِٝٓٗ , ا٭َط ايصٟ 

ا ٜتطًب ٜ٪نس ع٢ً إٔ َٓعي٘ نإ ٜطتازٙ ايهجريٕٚ َٔ ٚدٛٙ ايٓاؽ ٚعاَتِٗ , ْاٖٝو عٔ ت٬َٝصٙ , ٖٚص

إعساز ايطعاّ ايهجري هلِ , ابتػا٤ً بصيو ٚد٘ اهلل تعاىل يف إنطاّ ايهٝـ ، ٚنصا تكسِٜ ٜس ايعٕٛ يطًب١ ايعًِ 

 اييت ؼح ع٢ً َا غبل شنطٙ . , َػتؿعطًا يف شيو أسازٜح ايطغٍٛ 

١ٝ َاي١ٝ َٜٛ ٔ ٜأيؿٕٛ شاى , إىل إٔ طلكل َبايؼيكس بًؼ باٖتُاّ اٱَاّ َايو بٓؿػ٘ ٚأًٖ٘ َٚ

يؿطا٤ حلِ ست٢ يٛ نًؿ٘ شيو إٔ ٜبٝع بعهًا َٔ َتاع٘ املٓعيٞ , ٜٚ٪نس شيو َا قاي٘ أسس أقسقا٥٘ "يٛ مل 

 .(7)صلس َايو نٌ ّٜٛ زضُٖني ٜبتاع بُٗا حلًُا إّيا إٔ ٜبٝع يف شيو َتاع٘ يؿعٌ"

ايعاّ سٝح نُا أْ٘ نإ ضلب ؾان١ٗ املٛظ, ٜٚؿبٗٗا بجُط اجل١ٓ اييت ٫ تٓكطع يف أٟ ٚقت ع٢ً َساض 

 . (8)٫ ٜطًبٗا اٱْػإ يف ايكٝـ أٚ ايؿتا٤ إ٫ ٚدسٖا

                                                           
 . =>مAا ابٔ اجلٛظٟ : املٓتظِ ، ز @9;م<ا٭قؿٗاْٞ : س١ًٝ ا٭ٚيٝا٤ ، ز (1)
 (.>8<م:ؼ ٖٚٛ ْٛع َٔ ا٭نػ١ٝ أٚ ايجٝاب.)ابٔ َٓظٛض: يػإ ايعطب احملٝط، زايطًٝػإ:ن١ًُ ؾاضغ١ٝ مجعٗا طٝاي (2)

 .8:;ٖـ، م8@9-9?9ا ايصٖيب: تاضٜذ اٱغ٬ّ،سٛازخ ٚٚؾٝات غ١ٓ;99م9ايكانٞ عٝاض: تطتٝب املساضى،ز (3)
 . >99م9ا ايكانٞ عٝاض : تطتٝب املساضى ، ز ;>،  :>مAابٔ اجلٛظٟ : املٓتظِ ، ز (4)
 . ;:;-8:;ٖـ ، م8@9-9?9تاضٜذ اٱغ٬ّ ، سٛازخ ٚٚؾٝات غ١ٓ  ايصٖيب : (5)
 . =99م9ايكانٞ عٝاض : تطتٝب املساضى ، ز (6)
 . =99م9املكسض ْؿػ٘ ، ز (7)
 . =99م9املكسض ْؿػ٘ ، ز (8)
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, (1)أَا ؾطاب٘ ؾهإ ٜؿهٌ إىل داْب املا٤ ؾطب ايعػٌ يف ؾكٌ ايؿتا٤ , ٚؾطاب ايػهط يف ؾكٌ ايكٝـ

ٚقس ٜهٕٛ شيو ضادعًا إىل َعطؾت٘ إٔ املٛاز ايػهط١ٜ تعٜس َٔ تٛيٝس ايطاق١ يس٣ اٱْػإ ٜػتطٝع َٔ خ٬ٍ 

هلا ايكٝاّ با٭عُاٍ املطاز إزلاظٖا , ٚنصا ملكا١َٚ اجلػِ ملا ٜتعطض ي٘ َٔ أَطاض يف أٜاّ ايربز , ٚنصا تٓاٚي٘ 

 يف أٜاّ اؾتساز احلطاض٠ , بػبب تػري املٓار .

نإ َٝػٛض احلاٍ , ٚقس ٜتػا٤ٍ ايكاض٨ َا َكازض زخً٘ بايطغِ َٔ  ًاٜتهح مما غبل إٔ اٱَاّ َايه 

ً٘, ٫ ٜػتطٝع ايكٝاّ بأعُاٍ أخط٣ تسض عًٝ٘ ا٭َٛاٍ اييت تهؿٞ ملٛاد١ٗ نٌ نْٛ٘ َتؿطغًا يًعًِ ٚأٖ

 ايتعاَات٘ ا٭غط١ٜ املصنٛض٠ ؟

ٚيٲداب١ عٔ ٖصا ايتػا٩ٍ ْكٍٛ: إٕ مما عجطْا عًٝ٘ َٔ َعًَٛات سٍٛ َكازض زخً٘ ت٪نس يف 

, مما (2)ع أخٝ٘ ايٓهطدلًُٗا أْ٘ نإ قبٌ طًب٘ يًعًِ ٚتؿطغ٘ ايتاّ ي٘ ميتٗٔ ١َٓٗ بٝع ايبع ٚؾطا٩ٙ َ

خٛاْ٘ إٜ٪نس ع٢ً إٔ ي٘ أَٛا٫ً نإ ٜتادط بٗا قبٌ طًب٘ يًعًِ ٚأثٓا٤ تؿطغ٘ ي٘ , قس تهٕٛ ٖصٙ ا٭َٛاٍ يس٣ 

ٚأقشاب٘ ممٔ نإ هلِ َعطؾ١ بايتذاض٠ آْصاى، ا٭َط ايصٟ صلعًٓا أنجط تٝكًٓا ٚتجبتًا َٔ إٔ اٱَاّ َايو بٔ 

 ٝ٘ َٔ استٝاد٘ يًداق١ ٚايعا١َ آْصاى .أْؼ ا٭قبشٞ , نإ ي٘ َكازض زخٌ تك

 :ع٢ً شيو  َطاسٌ تعًُٝ٘ باملس١ٜٓ املٓٛض٠ ٚأثط َس١ٜٓ ايطغٍٛ    -

يف تؿذٝع٘ ع٢ً طًب  ًانبري ًايكس ثبت غًؿًا َٔ خ٬ٍ احلسٜح عٔ ْؿأ٠ اٱَاّ َايو إٔ ٭غطت٘ زٚض

ؾه٬ً عٔ تأثطِٖ باحلطاى ايعًُٞ  ملا اتهح عِٓٗ َٔ َعطؾ١ بؿٕٓٛ ايعًِ املدتًؿ١ ،  ، ايعًِ َُٓص ايكػط

املٛدٛز يف املس١ٜٓ املٓٛض٠ يف تًو املس٠ َٚا غبكٗا ، سٝح ناْت املس١ٜٓ املٓٛض٠ َطنع إؾعاع عًُٞ ع٢ً ٚد٘ 

 .(3)اخلكٛم يف ايكطْني ا٭ٍٚ ٚايجاْٞ اهلذطٜني

عًِ أٌٖ اجلسٜط بايصنط إٔ ايعًُا٤ َٔ رلتًـ أَكاض ايسٚي١ اٱغ١َٝ٬ آْصاى ، ناْٛا ٜطدشٕٛ 

املس١ٜٓ ، بٌ دا٤ عٔ ايػًـ ٚايعًُا٤ ٚدٛب ايطدٛع إىل عٌُ أٌٖ املس١ٜٓ نْٛ٘ سذ١ عٓسِٖ ٚإٕ خايـ 

ِٞ َٔ ايكٝاؽ" (4)ا٭نجط  .(5)، ؾٗصا اٱَاّ ايؿاؾعٞ ٜكٍٛ: "إمجاع أٌٖ املس١ٜٓ أسّب إي

ؾ٢ بٗا ٖٚٛ َعًِ ٖصٙ ا٭١َ إٕ َا شنط يٝؼ َٔ أدٌ املس١ٜٓ ْؿػٗا ، ٚإمنا ٜطدع ملٔ غهٓٗا ٚعاف ؾٝٗا ٚتٛ  

، ٚنصيو أقشاب٘ ايصٜٔ تطبٛا ٚتعًُٛا ع٢ً ٜسٜ٘ ٚيف َسضغت٘ اييت اْطًل َٓٗا ايعًِ ٚايٓٛض إىل ذلُس 

                                                           
 . >:;ٖـ ، م8@9-9?9ا ايصٖيب : تاضٜذ اٱغ٬ّ ، سٛازخ ٚٚؾٝات غ١ٓ  =99م9ايكانٞ عٝاض : تطتٝب املساضى ، ز (1)
 . =99م9املكسض ْؿػ٘ ، ز (2)
،ؼكٝل:ؾطاتع ضٚظْجاٍ،تطدِ :A9  ،:A:ّ( : اٱع٬ٕ بايتٛبٝذ ملٔ شّ ايتاضٜذ ، م<A>9ٖـ/:A8ايػداٟٚ،مشؼ ايسٜٔ ذلُس عبس ايطمحٔ )ت  (3)

 ضٚظْجاٍ،تطدِ ايتعًٝكات ٚاملكس١َ/ز.قاحل أمحس ايعًٞ ، زاض ايهتب ايع١ًُٝ ، بريٚت.)ز. .خ(.  
ِ َجٌ ابٔ َٗسٟ إىل ايكٍٛ : ايػ١ٓ املتكس١َ َٔ غ١ٓ أٌٖ املس١ٜٓ خري َٔ احلسٜح . )ايكانٞ عٝاض : تطتٝـب املـساضى ،   بٌ يكس بًؼ ا٭َط ببعهٗ (4)

 ( .<<م9، ز
 . =?م9ايكانٞ عٝاض : تطتٝب املساضى ، ز (5)
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ايعامل ناؾ١، ٚعٔ شيو ٜكٍٛ اٱَاّ َايو: "َات باملس١ٜٓ َٔ ايكشاب١ سلٛ عؿط٠ آ٫ف، ٚباقِٝٗ تؿطم يف 

ُٜتبع ٜٚ٪خص بكٛهل ٚأقشاب٘ ايصٜٔ مت شنطِٖ؟ أّ  ِ؟ َٔ َات عٓسِٖ ايطغٍٛ ايبًسإ ، ؾأُٜٗا أسط٣ إٔ 

 ."(1)َٔ َات عٓسِٖ ٚاسس أٚ اثٓإ َٔ أقشاب ايطغٍٛ 

ٜتهح مما ٚضز آْؿا ا٫ٖتُاّ ايهبري يس٣ أغط٠ اٱَاّ َايو ٚع٢ً ٚد٘ اخلكٛم ٚايسٜ٘ بهطٚض٠  

٭َٞ أشٖب ؾأنتب ايعًِ ، ؾكايت: تعًُٝ٘ ، ؾٗصٙ أّ اٱَاّ َايو تعًُ٘ آزاب طًب ايعًِ ، قاٍ َايو: "قًت 

تعاٍ ؾايبؼ ثٝاب ايعًِ ، ؾأيبػتين ثٝابًا َؿُط٠ ٚٚنعت ايط١ًٜٛ ع٢ً ضأغٞ ٚعُُتين ؾٛقٗا ، ثِ قايت: اشٖب 

 .(2)ؾانتب اٯٕ"

بٌ يكس ٚقٌ بٗا ا٭َط إىل إٔ تأَط ابٓٗا ٚتعًُ٘ نٝـ ٜتعًِ ، اٯزاب َٔ َعًُٝ٘،إش قاٍ اٱَاّ َايو: 

 .(3) ٚتكٍٛ يٞ اشٖب إىل ضبٝع١ ؾتعًِ َٔ أزب٘ قبٌ عًُ٘""ناْت أَٞ تعُُين

إٕ املها١ْ ايعاي١ٝ اييت بًػٗا اٱَاّ َايو بٔ أْؼ ا٭قبشٞ يف ايعًِ، أتت َٔ خ٬ٍ َجابطت٘ ٚادتٗازٙ   

٬َٚظَت٘ ملدتًـ ؾٝٛر املس١ٜٓ املٓٛض٠ غٛا٤ُ يف سًكاتِٗ ايع١ًُٝ يف املػادس، أٚ يف َٓاظهلِ ، ؾٗصا ابٔ ٖطَع 

، بٌ ٚقٌ ب٘ ا٭َط إىل إٔ صلعٌ يف نؿ٘ متطًا (4)اْكطع إيٝ٘ َايو َا ٜكطب َٔ مثإ غٓٛات ٜأخص عٓ٘ ايعًِ

ٖٚصا َا ٜ٪نس  (5)يٝعطٝٗا يكبٝإ ابٔ ٖطَع يهٞ ٜكٛيٛا ملٔ ٜأتٞ ٜػأٍ عٔ ايؿٝذ ابٔ ٖطَع أْ٘ َؿػٍٛ

إٔ َايو بٔ أْؼ نإ ٜأتٞ  ْ٘ ُشنطإسطم َايو ايؿسٜس ع٢ً تعًِ نٌ َا يس٣ ابٔ ٖطَع َٔ عًّٛ، ست٢ 

 . (6)ابٔ ٖطَع أٍٚ ايٓٗاض ؾُا طلطز َٔ يسٜ٘ إ٫ّ يف ايًٌٝ

بٌ ظٗطت ضغبت٘ ايؿسٜس٠ يتًكٞ ايعًّٛ ايؿطع١ٝ  ، ٚمل ٜهٔ ا٭َط َككٛضًا يس٣ َايو ع٢ً ابٔ ٖطَع ؾكط  

اب ايعٖطٟ نإ َٓعي٘ ع٢ً أٜسٟ عًُا٤ املس١ٜٓ املٓٛض٠ اٯخطٜٔ، َُٗا بًؼ ب٘ َٔ قعٛبات َٚؿام، ؾٗصا ابٔ ؾٗ

 .(8)،ٜأتٞ إيٝ٘ َايو َع ظ٥٬َ٘ ٜتساؾعٕٛ أثٓا٤ ايسخٍٛ عًٝ٘ يف َٓعي٘(7)يف بين ايطٌٜ

َٚٔ ؾٝٛر َايو يف املس١ٜٓ، ْاؾع َٛىل ابٔ عُط ٚايصٟ نإ ٜػهٔ يف ْاس١ٝ ايبكٝع ، ٚنإ قس نـ 

أْ٘ َايو ع٢ً ا٫غتؿاز٠ َٓ٘ ، بكطٙ ، ؾهإ ٜأتٝ٘ َايو ٜكٛزٙ َٔ َٓعي٘ إىل املػذس ، ٚنإ َٔ ؾس٠ سطم 

 . (1)نإ ٜػتػٌ تًو ايؿطق١ أثٓا٤ َطاؾكت٘ ٚقٝازت٘ ي٘ إىل املػذس ٜػأي٘ ؾهإ ْاؾع ضلسث٘

                                                           
 . ?<م9املكسض ْؿػ٘ ، ز (1)
 . 99Aم9ايكانٞ عٝاض : تطتٝب املساضى ، ز (2)
 . 99Aم9املكسض ْؿػ٘ ، ز (3)
 . 9:8م9ايكانٞ عٝاض : تطتٝب املساضى ، ز (4)
 . 9:8م9املكسض ْؿػ٘ ، ز (5)
 . @@:م=ابٔ غعس : ايطبكات ، ز (6)
 سٞ َٔ أسٝا٤ املس١ٜٓ املٓٛض٠ . (7)

 . 9:8م9ايكانٞ عٝاض : تطتٝب املساضى ، ز (8)
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ٜٚط٣ٚ عٔ َايو أْ٘ نإ ٜأتٞ ْاؾعا يف ْكـ ايٓٗاض َا ٜظً٘ ؾ٤ٞ َٔ ايؿُؼ ٖٚٛ ٜٓتظطٙ إىل إٔ طلطز    

 .(2)َٔ َٓعي٘ ، ست٢ ٜػأي٘ عٔ َػا٥ٌ يف ايعًِ

دعً٘ ٜتشٌُ نٌ أْٛاع ايكعاب ، ٚأيٛإ ايؿكط يف غبٌٝ ٕ َايها نإ يسٜ٘ زاؾع قٟٛ سٍ عًٞ أٖٚصا ٜ

يصيو ٜط٣ٚ عٓ٘ أْ٘ قاٍ:  -ايصٟ ٚضث٘ عٔ أبٝ٘– (3)تعًُ٘ ست٢ بًؼ ب٘ ا٭َط إىل إٔ ٜبٝع أخؿاب غكـ َٓعي٘

 .(4)"٫ ٜبًؼ أسس َا ٜطٜس َٔ ٖصا ايعًِ ست٢ ٜهطب٘ ايؿكط ٜٚ٪ثطٙ ع٢ً نٌ ساد١"

 ضس٬ت٘ ايع١ًُٝ ٚؾٝٛخ٘: -

ؾهٌ ايهجري َٔ عًُا٤ اٱغ٬ّ ا٭خص عٔ ايعًُا٤ ايصٜٔ ضسًٛا َٔ بًساِْٗ إىل غريٖا َٔ ا٭َكاض  

اٱغ١َٝ٬ ا٭خط٣ يٮخص عٔ عًُا٥ٗا املؿٗٛضٜٔ ، ٚايصٜٔ ُعطف عِٓٗ بأِْٗ أنجط اتكاًْا ٚإملاًَا يًعسٜس َٔ 

 ٌ شيو.ايعًّٛ أنجط َٔ غريِٖ ممٔ مل ٜطسًٛا يف غبٝ

، إ٫ّ  (5)ٚبايطغِ َٔ إٔ ايطس١ً يف شيو ايٛقت ناْت ُتعّس َٔ أِٖ َكَٛات ايعامل خكٛقًا يًُشسخ

إٔ اٱَاّ َايو بٔ أْؼ ا٭قبشٞ ، مل ٜطسٌ َٔ املس١ٜٓ إىل أٟ َكط آخط َٔ أَكاض ايسٚي١ اٱغ١َٝ٬ آْصاى 

 ، ٚقس ٜطدع شيو يٮغباب اٯت١ٝ:

، َٚعظِ ايكشاب١ ايهطاّ ؾؿٝٗا ْعٍ ايكطإٓ ع٢ً ضغٛي٘  اْت َكطًا ٚغهًٓا يًطغٍٛ : يهٕٛ املس١ٜٓ املٓٛض٠ نأ٫ًٚ

 .َ٘ٓ بني أقشاب٘ َٚا عًُِٗ اهلل ، 

 : ٚؾٝٗا ْؿأ ٖصا ايسٜٔ ٚتطعطع ، ٚاْتؿط َٓٗا إىل رلتًـ ا٭َكاض.ثاًْٝا

بعسِٖ ايتابعني ايصٜٔ أخصٚا ً: ٚؾٝٗا تًك٢ ايكشاب١ ايهطاّ ، نٌ تعايِٝ ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ ٚعًُٛا بٗا ، َٚٔ ثايجا

 عٔ ايكشاب١ املٛدٛزٜٔ ؾٝٗا.

ٚقربٙ ايؿطٜـ، مما دعًٗا ع٢ً ايسٚاّ ٣َٛٗ  ً: ٚدٛز بعض ا٭َانٔ املكسغ١ بٗا َجٌ َػذس ايطغٍٛ ضابعا

َٚعاضًا، يهٌ أبٓا٤ زاض اٱغ٬ّ، ْاٖٝو عٔ عًُا٥ِٗ ايصٜٔ ناْٛا ٜأتٕٛ أثٓا٤ احلر ٚايعُط٠ ، َٚٔ ثِ ٜعٚضٕٚ 

                                                                                                                                                               
 . 9:8م9املكسض ْؿػ٘ ، ز (1)
 . ?@:، م=ابٔ غعس : ايطبكات ، ز (2)
 . 9;;م<س١ًٝ ا٭ٚيٝا٤ ، ز ا٭قؿٗاْٞ : (3)
. يكس بًؼ باٖتُاّ اٱَاّ َايو بطًب ايعًـِ ، إىل إٔ ٜـرتى ٜـّٛ     9;;م<ا ا٭قؿٗاْٞ : س١ًٝ ا٭ٚيٝا٤ ، ز :9م9ابٔ ضؾس : املس١ْٚ ايهرب٣ ، ز (4)

ؾاْكـطؾت َـٔ املكـ٢ً ستـ٢     ؾطس٘ ٚعٝسٙ يٝصٖب إىل ؾٝد٘ ٜطًب َٓ٘ ايعًِ ، سٝـح قـاٍ : ؾـٗست ايعٝـس ؾكًـت ٖـصا ايٝـّٛ طلًـٛ ؾٝـ٘ ابـٔ ؾـٗاب            

دًػت ع٢ً باب٘ ؾػُعت٘ ٜكٍٛ جلاضٜت٘ ، أْظطٟ َٔ ع٢ً ايباب ، ؾٓظطت ؾػُعتٗا تكٍٛ : ٫َٛى ا٭ؾكط َايو قاٍ: أزخًٝ٘ . ؾـسخًت ، ؾكـاٍ:   

ؾُــا تطٜــس ، قًــت:  َــا أضاى اْكــطؾت بعــس إىل َٓعيــو؟ قًــت: ٫ . قــاٍ ٖــٌ أنًــت ؾــ٦ًٝا؟ قًــت: ٫ . قــاٍ : ؾــاطعِ ، قًــت: ٫ سادــ١ يــٞ ؾٝــ٘ ، قــاٍ :  

ِ ؼسثين ، ؾشسثين غبع١ عؿط سسٜجًا ، ثِ قاٍ َٚا ٜٓؿعو إٔ سسثتو ٫ٚ ؼؿظٗا ، قًت : إٕ ؾ٦ت ، ضززتٗا عًٝو ، ؾطززتٗا عًٝ٘ ، ؾكاٍ : قـ 

 ( .::9-9:9م9ؾأْت َٔ أٚع١ٝ ايعًِ . )ايكانٞ عٝاض : تطتٝب املساضى ، ز
، ْكـ٬ً عـٔ املكسَـ١ يًُشكـل / ذلُـس       <:م9ٛطأ ٱَاّ ا٭١ُ٥ ٚعامل املس١ٜٓ َايو بٔ أْـؼ ز ٖـ( : املA?9اٱَاّ َايو بٔ أْؼ ا٭قبشٞ )ت  (5)

 ّ( ،زاض ايرتاخ ، ايكاٖط٠ .?9AAٖـ/@9>9ؾ٪از عبس ايباقٞ ، ايطبع١ ايجايج١ ، 
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هإ ٜػتؿٝس ؾ ١ًُٝ يف رلتًـ ايعًّٛ ايؿطع١ٝ ، ، ؾهاْٛا ٜكُٕٝٛ سًكاتِٗ ايعس ايٓبٟٛ ٚقرب ايطغٍٛ املػذ

 .(1)َٓٗا اٱَاّ َايو ٚغريٙ َٔ عًُا٤ املس١ٜٓ 

َٔ ايعًُا٤ نٕٛ املس١ٜٓ ٖٞ  ِ: تؿهٌٝ ايعًُا٤ ٚنصا اخلاق١ ٚايعا١َ يعًِ أٌٖ املس١ٜٓ ع٢ً غريٖخاَػًا

 .(2)أقٌ ايعًِ َٚٓبع٘

بايسق١ ٚسػٔ اجلٛاب َع قش١  :ٕ عًُا٤ املس١ٜٓ ٜتُٝعٕٚ عٔ غريِٖ إٚسلٔ ٖٓا ٫ زلايف احلكٝك١ إٕ قًٓا    

َطٜٚاتِٗ ، يصيو ظٌ ايهجريٕٚ َٔ ايعًُا٤ ، َٚٓص ايكطٕ ا٭ٍٚ يًٗذط٠ ، ٜؿهًٕٛ عًِ أٌٖ املس١ٜٓ ، ؾهاْٛا 

ّ( أْ٘ قاٍ: "إشا =<<ٖـ/=>ٜس بٔ ثابت )ت ٜطسًٕٛ إيِٝٗ َٔ أَكاض اٱغ٬ّ ا٭خط٣ يٮخص عِٓٗ ، ؾري٣ٚ عٔ ظ

ٍَا أقٍٛ أٌٖ املس١ٜٓ ؾًٝؼ ؾٝٗا س١ًٝ  (3)ضأٜت أٌٖ املس١ٜٓ ع٢ً ؾ٤ٞ ؾأعًِ أْ٘ ايػ١ٓ" ٚقاٍ اٱَاّ ايؿاؾعٞ: "أ

 .(4)َٔ قشتٗا"

ٚمل ٜكتكط ٖصا ايرتدٝح ٚايتؿهٌٝ يعًُا٤ املس١ٜٓ يس٣ عًُا٤ زاض اٱغ٬ّ ٚايعا١َ ، بٌ ٚدس يس٣ اخلاق١ َٔ 

ّ( قاٍ ملايو: "ادعٌ ٖصا ايعًِ =??ٖـ/@=9دعؿط املٓكٛض)ت  اخًؿا٤ ايسٚي١ اٱغ١َٝ٬ آْصاى ، ؾٝصنط إٔ أب

تؿطقٛا يف ايب٬ز ، ؾأؾت٢ نٌ يف َكطٙ مبا ضأ٣ ، ؾٮٌٖ   عًًُا ٚاسسًا ، ؾكاٍ ي٘ َايو: إٕ أقشاب ضغٍٛ اهلل 

ٍَا أٌٖ ايعطام ؾًػُت أقبٌ َِٓٗ قطؾًا ٫ٚ عس٫ً ، ٚإمنا ايعًِ  املس١ٜٓ قٍٛ ، ٚ٭ٌٖ ايعطام قٍٛ ، ؾكاٍ املٓكٛض: أ

 .(5)عًِ أٌٖ املس١ٜٓ ، ؾهع يًٓاؽ ايعًِ"

ٚقس ؾهٌ اٱَاّ َايو بٔ أْؼ ا٭قبشٞ ، ايبكا٤ يف املس١ٜٓ املٓٛض٠ ، ٚايٌٓٗ عٔ عًُا٥ٗا ٚعٔ غريِٖ َٔ   

ايع١ًُٝ ؾٝٗا زٕٚ إٔ ٜطسٌ إىل أٟ عًُا٤ أَكاض ايسٚي١ اٱغ١َٝ٬ ، ممٔ ناْٛا ٜكُٕٝٛ سًكاتِٗ ٚدلايػِٗ 

 َكط آخط ، بٌ نإ ايعًُا٤ ٜطسًٕٛ إيٝ٘، ٚإىل املس١ٜٓ .

 ؾٝٛخ٘: -

تعًِ اٱَاّ َايو ع٢ً أٜسٟ ايهجرئٜ َٔ ؾٝٛخ٘ ، غٛا٤ً أٚي٦و ايصٜٔ تعًِ َِٓٗ يف سًكاتِٗ 

، ٚغٓهتؿٞ بصنط ايبعض أٚ أٚي٦و ايصٜٔ ٫ظَِٗ يف َٓاظهلِ أعٛاًَا عسٜس٠ ٜأخص عِٓٗ ، ايع١ًُٝ يف املػادس

َِٓٗ ممٔ نإ هلِ أثط نبري يف تهٜٛٔ ؾدك١ٝ اٱَاّ َايو ايع١ًُٝ، َٚٔ ٖ٪٤٫: أبٛ بهط عبس اهلل بٔ ٜعٜس 

ٖـ( ، ٚضبٝع١ بٔ أبٞ >:9ٖـ( ، ٚذلُس بٔ َػًِ بٔ عبٝس اهلل ابٔ ؾٗاب ايعٖطٟ )ت @>9املعطٚف بابٔ ٖطَع )ت 

                                                           
، ضغـاي١ زنتـٛضا٠    <>A-9;9، م املكٓـ ، عبس ايطمحٔ أمحس سؿظ ايسٜٔ : احلٝا٠ ايع١ًُٝ يف احلذاظ يف ايكطْني ايجايـح ٚايطابـع اهلذـطٜني    (1)

 ّ .;88:غري َٓؿٛض٠ ، قػِ ايتاضٜذ ، ن١ًٝ اٯزاب ، داَع١ قٓعا٤ ، 
، 9، ؼكٝـل: ذلُـس غـعٝس إزضٜـؼ:       :8@م:ّ(:اٱضؾـاز يف َعطؾـ١ عًُـا٤ احلـسٜح ز    >=98ٖــ/ <>>اخلًًٝٞ،اخلًٌٝ بٔ عبس اهلل ايكـعٜٚين)ت  (2)

9<8A/9ٖـA@Aم9: َعطؾ١ ايكٍطا٤ ايهباض،ز ّ ، َهتب١ ايطؾس ، ايطٜاض ا ايصٖيبA8 . 
 . 9<م9ايكانٞ عٝاض : تطتٝب املساضى ، ز (3)
 . :<م9املكسض ْؿػ٘ ، ز (4)
 . 9Aابٔ ؾطسٕٛ : ايسٜباز املصٖب ، م (5)
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ّ( ، ٚأبٛ =<?ٖـ/@>9ٖـ( ، ٚدعؿط ايكازم)ت 9:8بٔ عُط )ت ٖـ( ، ٚنصيو ْاؾع َٛىل ا<;9عبس ايطمحٔ)ت

ٖـ( ، ;>9ٖـ( ، ٚضل٢ٝ بٔ غعٝس ا٭ْكاضٟ )ت 9;9)ت  (1)ا٭غٛز ٜتِٝ عط٠ٚ ، ٚأٜٛب بٔ أبٞ متِٝ ايػدتٝاْٞ

ٖـ(، ٚظٜس بٔ أْٝػ١ A;9ٖـ(، ٚعُط ابٔ احلاضخ املكطٟ )ت <;9ٖـ( ، ٚظٜس بٔ أغًِ )ت <>9ٖٚؿاّ بٔ عط٠ٚ )ت 

ممٔ تتًُص  ،ِ ٖـ(،ايصٟ قطأ عًٝ٘ َايو ايكطإٓ، ٚغريAٖ<9ٖـ(، ْٚاؾع بٔ أبٞ ْعِٝ )ت >:9)ت اجلطٜعٟ 

 عًِٝٗ َايو ٚض٣ٚ عِٓٗ.

 ضٚٚا عٓ٘. (3)، َٚٔ غريِٖ (2)اجلسٜط بايصنط إٔ ايهجري َٔ ؾٝٛخ٘ ٚأقطاْ٘ ، ممٔ مت شنطِٖ

 أزٚاضٙ ايع١ًُٝ ٚتؿٌُ اٯتٞ: -

 * تسضٜػ٘:

مبجابطت٘ ٚادتٗازٙ يف طًب ايعًِ َُٓص ايطؿٛي١، ٚنإ ٫ٖتُاَ٘ ٚسطق٘  ُعطف َايو بٔ أْؼ ا٭قبشٞ 

ايسا٥ِ ع٢ً عسّ تؿٜٛت أٟ ؾطق١ يف ا٭خص عٔ أؾٗط عًُا٤ املس١ٜٓ أٚ غريِٖ ، ممٔ ٚؾسٚا ع٢ً احلذاظ أثٓا٤ 

ٌٞ احلر أٚ غريٙ،أثٌط أٜسِٜٗ، يف تهٜٛٔ ؾدكٝت٘ ايع١ًُٝ اييت ٚقؿٗا نٌ ؾٝٛخ٘ ايصٜٔ تتًُص ع٢ً  بايٌؼ إصلاب

أخص ايعًِ عٓ٘ َٔ أبٓا٤ احلذاظ، أٚ  ٔبٌ ٚنٌ أقطاْ٘ ايصٜٔ طًبٛا ايعًِ َع اٱَاّ َايو ، ؾه٬ً عٔ نٌ َ

ممٔ ضسًٛا َٔ أَكاض زاض اٱغ٬ّ ا٭خط٣ إيٝ٘ يٮخص عٓ٘ ، ٚقؿٛٙ باٱَا١َ ٚايكسم ٚاٱتكإ ٚاحلؿظ، 

ٚايؿت٣ٛ ٚاستٝاز ايٓاؽ إىل عًُ٘ قبٌ إٔ ٜبًؼ ، مما أًٖ٘ يًتسضٜؼ (4)ٚايتكسّ ع٢ً غريٙ ٚايجبات يف ا٭ثط،

 َٔ ايعَٔ َٔ عُطٙ. (5)ايعكسٜٔ

ْٚتٝذ١ً ملا متٝع ب٘ عٔ غريٙ ؾكس تكسض يًتسضٜؼ ٚايؿت٣ٛ ، ٚإقا١َ اجملايؼ ٚاحلًكات ايع١ًُٝ يف سٝا٠ 

 ايؿتٝا َعًُٝ٘ ٚؾٝٛخ٘ ايصٜٔ تتًُص عًِٝٗ ، بٌ مسشٛا ي٘ بصيو ٚأداظٚٙ ، ؾري٣ٚ عٓ٘ أْ٘ قاٍ: َا أدبت يف

ست٢ غأيت َٔ ٖٛ أعًِ َين ، ٌٖ ٜطاْٞ َٛنعًا يصيو؟ غأيت ضبٝع١ ، ٚغأيت ضل٢ٝ بٔ غعٝس ، ؾأَطاْٞ 

قاٍ: نٓت أْتٗٞ ، ٫ ٜٓبػٞ يطدٌ إٔ ٜط٣ ْؿػ٘ أ٬ًٖ ؟ بصيو ، ؾكاٍ ي٘ أسس ت٬َٝصٙ: ٜا أبا عبس اهلل ؾًٛ ْٗٛى

                                                           
 . @9;ٖـ ، م8@9-9?9ايصٖيب : تاضٜذ اٱغ٬ّ ، سٛازخ ٚٚؾٝات غ١ٓ  (1)
 . ==:م9ا ايكانٞ عٝاض : تطتٝب املساضى ، ز =@;-;@;م?ا ايصٖيب : ايػري ، ز @9;املكسض ْؿػ٘ ، م (2)
بـٔ عبٝـس   َجٌ: ذلُس بٔ عذ٬ٕ ، ٚظٜاز بٔ غعس ، ٚغامل بٔ أ١َٝ ، ٚا٭ٚظاعٞ ، ٚايًٝح بٔ غعس ، ٚايجـٛضٟ ، ٚابـٔ املٓهـسض ، ٚأبـٛ ايٓكـط َـٛىل عُـط         (3)

اخلطاب ، ٚآخطٕٚ . يًُعٜس َـٔ ا٫طـ٬ع . أْظـط: )ايكانـٞ      ٖـ( ، ٚعُط بٔ ذلُس بٔ ظٜس بٔ عبس اهلل بٔ عُط بAٔ;9اهلل بٔ أغا١َ بٔ اهلازٟ )ت 

-=@;م?ا ايػـري ، ز  @9;ٖــ ، م 8@9-9?9ا ايصٖيب : تاضٜذ اٱغ٬ّ ، سـٛازخ ٚٚؾٝـات غـ١ٓ     A?:-<=:م9عٝاض : تطتٝب املساضى ، ز

;@?. ) 
ايصٖيب : تاضٜذ اٱغـ٬ّ ، سـٛازخ ٚٚؾٝـات غـ١ٓ     ا  >>A-9:9م9ا ايكانٞ عٝاض : تطتٝب املساضى ، ز @9;م<ا٭قؿٗاْٞ : س١ًٝ ا٭ٚيٝا٤ ، ز (4)

 . 9:;-8:;ٖـ ، م8@9-9?9
قبشٞ دًؼ يٲؾاز٠ ٚي٘ إسس٣ ٚعؿطٕٚ ا أَا ايصٖيب ؾكس تؿطز بصيو ٚقاٍ إٔ َايو بٔ أْؼ ا٭ =:9م9ايكانٞ عٝاض : تطتٝب املساضى ، ز (5)

 ( .?@;م?ٚعؿطٕٚ غ١ٓ . )غري أع٬ّ ايٓب٤٬ ، ز
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س ي٘ غبعٕٛ َٔ أٌٖ ايعًِ تٝا إ٫ّ بعس إٔ ؾٗ، يصيو مل صلط٩ ع٢ً ايؿ (1)يؿ٤ٞ ست٢ ٜػأٍ َٔ ٖٛ أعًِ َٓ٘

ٌٌ  .(2)يصيو أْ٘ أٖ

، ٜٚكٍٛ آخط: "نإ ملايو  (3)ٖٚصا أسس ؾٝٛخ٘ ٜكٍٛ: "قسَت املس١ٜٓ يف سٝا٠ ْاؾع ٚملايو سًك١"

، ٖٚصا ٜسٍ ع٢ً إٔ سًكت٘ ايع١ًُٝ قس أقبشت أنرب َٔ سًكات  (4)سًك١ يف سٝا٠ ْاؾع أنرب َٔ سًك١ ْاؾع"

ِٗ مما ٜ٪نس ع٢ً ؾٗطت٘ ايع١ًُٝ ، ٚتؿهٌٝ طًب١ ايعًِ جملايػ٘ ٚسًكات٘ ايع١ًُٝ،ع٢ً ؾٝٛخ٘ يف سٝات

 دلايؼ ؾٝٛخ٘ ايصٜٔ تتًُص عًِٝٗ.

ب٘ َُٓص ايكباح ايبانط،  ٨ٜبتس ٚبسا١ًٖ نإ يٲَاّ َايو بٔ أْؼ ، بطْاَر َٜٛٞ ، بايٓػب١ يتسضٜػ٘،

ٚيعً٘ نإ  –أسس ست٢ تطًع ايؿُؼ سٝح نإ إشا ق٢ً ايكبح دًؼ يف دلًػ٘ ٫ ٜتهًِ ٫ٚ ٜهًُ٘ 

ؾإشا طًعت ايؿُؼ اتكٌ إىل سًكت٘ ؾػًِّ ع٢ً  –طلكل شيو ايٛقت ي٬غتػؿاض ٚقطا٠٤ أشناض ايكباح

 .(5)ط٬ب٘ ٚابتسأ يف تسضٜػ٘ ، ؾهإ ٖصا ؾأْ٘ يف نٌ ّٜٛ

ًب١ نُا إٔ سًكات٘ ٚدلايػ٘ ايع١ًُٝ ناْت َهتظ١ بطًب١ ايعًِ،َٚع شيو ؾكس ناْت ًَتع١َ بآزاب ط 

ايعًِ،إش نإ دلًػ٘ دلًؼ ٚقاض ٚسًِ، يٝؼ ؾٝ٘ أٟ ؾ٤ٞ َٔ املطا٤ ٚايًػط ٚضؾع ايكٛت،ست٢ إٔ ايبعض 

 إد٫ً٬ ملايو ٖٚٝب١ َٓ٘.(6)َِٓٗ نإ ٫ ٜػتطٝع إٔ ٜػتؿِٗ َٔ ناتب٘

ٜٚظٗط إٔ اٱَاّ َايو نإ قس ايتعّ بآزاب مل ٜػبك٘ أسس َٔ ايعًُا٤ با٫يتعاّ بٗا أثٓا٤  تسضٜػ٘ ، 

ٌ َتؿطزًا بٗا بني ؾٝٛخ٘ ٚأقطاْ٘ ، ٚمح١ً ايعًِ َٔ بعسٙ سٝح نإ إٕ أضاز إٔ ضلسخ تٛنأ ٚتطٝب ، ؾظ

ٚدًؼ ع٢ً ؾطاؾ٘ ٚغطح حلٝت٘ ، ٚمتهٔ يف اجلًٛؽ بٛقاض ٖٚٝب١ ، ؾكٌٝ ي٘ يف شيو، ؾكاٍ: ُأسّب إٔ أعظِ 

 .(7)، ٫ٚ أسسخ ب٘ إ٫ّ ع٢ً طٗاض٠ ٚمتهٔ سسٜح ضغٍٛ اهلل 

                                                           
 . ?9;  -<9;م<، زا٭قؿٗاْٞ : س١ًٝ ا٭ٚيٝا٤  (1)
، ؼكٝـل : أنـطّ ايبٛؾـٞ ،     >9;م9ٖــ(: طبكـات عًُـا٤ احلـسٜح ، ز    >>?عبس اهلل ذلُس بٔ أمحس بٔ عبس اهلازٟ ايسَؿكٞ )ت  ٛأب ايكاحلٞ، (2)

ا ابــٔ  :A;م?ا ايــصٖيب : ايػــري ، ز <9;م<ّ ، َ٪غػــ١ ايطغــاي١ ، بــريٚت ا ا٭قــؿٗاْٞ : سًٝــ١ ا٭ٚيٝــا٤ ، ز  9A@Aٖـــ/8A>9ايطبعــ١ ا٭ٚىل ، 

 . ;>مAاجلٛظٟ: املٓتظِ ، ز
 . ::;ٖـ ، م8@9  -9?9ا ايصٖيب: تاضٜذ اٱغ٬ّ،سٛازخ غ١ٓ =:9م9ايكانٞ عٝاض: تطتٝب املساضى،ز (3)
 . <:9  -=:9م9ا ايكانٞ عٝاض : تطتٝب املساضى ، ز 88>م?ايصٖيب : ايػري ، ز (4)
 . ;9م9ابٔ ضؾس : املس١ْٚ ايهرب٣ ، ز (5)
تـب ٜكـاٍ يـ٘ سبٝـب ، ؾهـإ ٜكـطأ يًذُاعـ١ ؾًـٝؼ أسـس ممـٔ ضلهـط ٖـصا اجملًـؼ ٜـسْٛا ٫ٚ ٜٓظـط يف نتابـ٘ ٫ٚ ٜػـتؿِٗ ٖٝبـ١                   ٚنإ ملايو نا (6)

ٖــ( : قـؿ١ ايكـؿ٠ٛ ،    ?A=ا ابٔ اجلٛظٟ ، مجاٍ ايسٜٔ أبٛ ايؿطز عبس ايطمحٔ بـٔ عًـٞ )ت   A@:م=ملايو ٚتكسٜطًا ي٘ . )ابٔ غعس : ايطبكات ، ز

ّ ، َ٪غػ١ ايهتب ايجكاؾٝـ١ ، بـريٚت ا ايـصٖيب : تـاضٜذ اٱغـ٬ّ ، سـٛازخ ٚٚؾٝـات        :9AAٖـ/;9>9،  :ّ ٖاضٕٚ ،  ، ؾٗطغ١/ عبس ايػ٬ >98م:ز

 ( .::;ٖـ ، م8@9-9?9غ١ٓ 

 . >98م:ا ابٔ اجلٛظٟ : قؿ١ ايكؿ٠ٛ ، ز @9;م<ا٭قؿٗاْٞ : س١ًٝ ا٭ٚيٝا٤ ، ز (7)
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يس٥٫ٌ ت٪نس ع٢ً عًٛ َٓعيت٘ يف ايعًِ، قاٍ ذلُس بٔ عبس احلهِ: "إشا اْؿطز َايو بكٍٛ مل ٚشلًل إىل إٔ ا

ٜكً٘ َٔ قبً٘ ؾكٛي٘ سذ١" ، ٚقاٍ َططف : "نإ َايو إشا ُغ٦ٌ عٔ َػأي١ ْعيت ؾهأمنا ْيب ْطل ع٢ً 

 .(2)ٚقاٍ ابٔ املباضى:"يٛ قٌٝ يٞ اخرت يٮ١َ إَاًَا اخرتت هلا َايهًا" ،(1)يػاْ٘"

ٜ٪ٜس َا شنطْاٙ عٔ تسضٜػ٘ ْٚؿطٙ يًعًِ ٚتؿهًٝ٘ ع٢ً غريٙ َٔ ايعًُا٤ يف عكطٙ يتجبت٘ ٚإتكاْ٘ ٚتكسَ٘ ٚ  

ي٘ أقشاب٘ يف  (3)ع٢ً غريٙ ، تًو ايطٚاٜات اييت شنطت يف َعظِ املكازض اييت تػ٢ٓ يٓا ا٫ط٬ع عًٝٗا َا ضآٙ

، بني ايٓاؽ ٜٚٓؿص َا أَط ب٘  اهلل ، ٚاييت تؿٝس بإٔ َايو بٔ أْؼ غٝٓؿط عًِ ضغٍٛ  يف َٓاَِٗ يًطغٍٛ 

: "َٔ ضآْٞ يف َْٛ٘ ؾكس ضآْٞ  ، َٚٔ املعًّٛ بإٔ َٔ ضأ٣ ضغٍٛ اهلل يف َٓاَ٘ ؾكس ضآٙ سكًا يكٛي٘  ضغٍٛ اهلل 

 .(4)سكًا ؾإٕ ايؿٝطإ ٫ ٜتُجٌ بٞ"

 * َ٪يؿات٘:

ٚإشا  ؟"املٛطأ" (5)املؿٗٛض تط٣ ٌٖ نإ هلصا اٱَاّ َ٪يؿات يف ؾٕٓٛ ايعًّٛ اييت اؾتٗط ؾٝٗا غري نتاب٘ 

، أّ ضٚاٖا عٓ٘ َٔ نتب بٗا إيٝ٘ ، أٚ غأي٘ إٜاٖا أسس َٔ  ؟ٚإشا نإ يسٜ٘ َ٪يؿات أخط٣ ، ؾٌٗ اؾتٗطت عٓ٘ 

 أقشاب٘ ٚط٬ب٘؟.

ٕ َٔ ايٛانح إٔ َايهًا قٍٓـ نتبًا َتعسز٠ غري املٛطأ ، إ، ْػتطٝع ايكٍٛ  تايتػا٫٩ ٙٚيٲداب١ عٔ ٖص

َٔ أنرب نتب اٱَاّ َايو ، نتاب املٓاغو ، إ٫ّ أْ٘ مل ٜؿتٗط ي٘ ؾ٧ٝ غري  دًػا٥٘ إٔ (6)ٚقس شنط أسس

                                                           
 . 9;9م9ايكانٞ عٝاض : تطتٝب املساضى ، ز (1)
 . :;9م9٘ ، زاملكسض ْؿػ (2)
ٝـ٘  قاٍ أسس أقطاْ٘ ٚأقسقا٥٘ : زخًت ع٢ً َايو ؾكاٍ يٞ: أْظط َا تط٣ ؼت َك٬ٟ ، أٚ سكريٟ ، ؾٓظطت ؾإشا أْـا بهتـاب ، ؾكـاٍ: اقـطأٙ ؾـإشا ؾ      (3)

ٍْٞ قـس خبـأت ي   ض٩ٜا ضآٖا ي٘ بعض أخٛاْ٘ ؾكاٍ: ضأٜت ايٓيب  هـِ ؼـت َٓـربٟ طٝبـًا أٚ     ، يف املٓاّ يف َػذسٙ ، قس ادتُع ايٓاؽ عًٝ٘ ، ؾكاٍ هلِ إ

ثــِ بهـــ٢ ؾكُــت عٓـــ٘.    عًُــًا ٚأَــطت َايهـــًا إٔ ٜؿطقــ٘ عًـــ٢ ايٓــاؽ ، ؾاْكـــطف ايٓــاؽ ٖٚـــِ ٜكٛيــٕٛ : إشًا ٜٓؿــص َايـــو َــا أَـــطٙ بــ٘ ضغـــٍٛ اهلل           

اعس ٚايٓاؽ سٛيـ٘  ، يف املػذس ق ( . ٚقاٍ آخط: ضأٜت نإٔ ايٓيب ?م9ا ابٔ ضؾس : املس١ْٚ ايهرب٣ ، ز ?9;م<)ا٭قؿٗاْٞ : س١ًٝ ا٭ٚيٝا٤ ، ز

، َٚايـو قـا٥ِ بــني ٜسٜـ٘ ، ٖٚــٛ ٜأخـص َٓــ٘ قبهـ١ قبهــ١ ، ؾٝـسؾعٗا إىل َايـو ، َٚايــو ٜٓجطٖـا عًــ٢ ايٓـاؽ ، ؾأٚيــت ايعًـِ ٚاتبــاع ايػـ١ٓ . ٚعــٔ             

ايو؟ ؾكايٛا : ، إش أتاٙ ضدٌ ؾكاٍ : أٜهِ أبٛ عبس اهلل َ َكعب بٔ عبس اهلل ايعٖطٟ عٔ أبٝ٘ قاٍ: نٓت دايػًا َع َايو يف َػذس ضغٍٛ اهلل 

دايػًا يف ٖصا املٛنع ؾكاٍ : ٖاتٛا َايهًا ؾأت٢ بو تطتعس ؾطا٥كو ؾكاٍ : يـٝؼ عًٝـو بـأؽ     ٖصا ، ؾكاٍ : ٚاهلل يكس ضأٜت ايباضس١ ضغٍٛ اهلل 

َـ   يت ، ؾبهـ٢ َايـو   ٜا أبا عبس اهلل ٚنٍٓاى ، ٚقاٍ : ادًؼ ؾذًػت ؾكاٍ : اؾتح سذطى ؾؿتشت ؾُٮٙ َػهًا َٓجٛضًا ٚقاٍ : نُ٘ إيٝو ٚبجـ٘ يف أ

 (. =9م9ط٬ًٜٛ ، ٚقاٍ : ايط٩ٜا تػط ٫ٚ تهط ، ٚإٕ قسقت ض٩ٜاى ؾٗٛ ايعًِ ايصٟ أٚزعين اهلل . )ابٔ ضؾس : املس١ْٚ ايهرب٣ ، ز

 . <9:8( ، م>AA<يف املٓاّ ، سسٜح ضقِ ) أخطد٘ ايبداضٟ يف باب َٔ ضأ٣ ايٓيب  (4)
ا ابـٔ   A:;م<اهلل تعاىل نتاب أنجط قٛابًا َٔ َٛطأ َايو . )ا٭قؿٗاْٞ : س١ًٝ ا٭ٚيٝـا٤ ، ز ٜصنط إٔ اٱَاّ ايؿاؾعٞ قاٍ : َا بعس نتاب  (5)

 ( .9:;ٖـ ، م8@9-9?9ا ايصٖيب : تاضٜذ اٱغ٬ّ ، سٛازخ ٚٚؾٝات غ١ٓ  ?>:ابٔ ايٓسِٜ : ايؿٗطغت ، م
 . ;;م9ٖٚٛ أبٛ دعؿط ا٭ظٖطٟ . ابٔ ضؾس : املس١ْٚ ايهرب٣ ، ز (6)
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 .(1)إمنا ضٚاٖا عٓ٘ َٔ نتب بٗا ٚأضغًٗا إيٝ٘ ، أٚ ايبعض َٔ أقشاب٘ ٚمل ٜطٖٚا ايهاؾ١ َ٪يؿات٘املٛطأ ، ٚغا٥ط 

ٝس نتاب يف ايٓذّٛ ٚسػاب َساض ايعَإ َٚٓاظٍ ايكُط ، ٚايصٟ ٚقـ بأْ٘ نتاب د :ؾُٔ أؾٗطٖا

َٚؿٝس ، بٌ اعتُس ايٓاؽ عًٝ٘ يف ٖصا اجملاٍ ٚدعًٛٙ أق٬ً يف شيو ، ٚنصيو نتاب٘ ايتؿػري يػطٜب ايكطإٓ 

، َٔ  (2)إناؾ١ إىل شيو نتاب٘ ايصٟ أمسٞ بهتاب ايػطٚض، ، ٚايصٟ ضٚاٙ عٓ٘ خايس بٔ عبس ايطمحٔ املدعَٚٞ 

 ضٚا١ٜ ابٔ ايكاغِ عٓ٘.

،  (3)ضغايت٘ إىل ابٔ ٖٚب يف ايكسض ٚايطز ع٢ً ايكسض١ٜ :ٖانُا اتهح إٔ ي٘ ضغا٥ٌ َؿٗٛض٠ نإ أؾٗط

أْٗا َٔ خٝاض نتب اٱَاّ َايو يف ٖصا ايباب، ٚاييت تسٍ ع٢ً غع١ عًُ٘ بٗصا  (4)ٚاييت شنط ايكانٞ عٝاض

بٗصا ايؿإٔ ، ٚضغايت٘ يف ا٭قه١ٝ نتب بٗا إىل بعض ايكها٠ ٖٚٞ عؿط٠ أدعا٤ ، ضٚاٖا عٓ٘ عبس اهلل بٔ عبس 

، ، ضٚاٖا عٓ٘ خايس بٔ ْعاض ٚذلُس بٔ َططف (5)يت٘ إىل ابٔ غػإ ذلُس بٔ َططف يف ايؿت٣ٛاجلًٌٝ، ٚضغا

ٚاملٛاعظ ، ضٚاٖا عٓ٘ عبس اهلل ابٔ ْاؾع  (6)َٚٓٗا أٜهًا ضغايت٘ إىل اخلًٝؿ١ ايعباغٞ ٖاضٕٚ ايطؾٝس يف اٯزاب

 ملس١ٜٓ املٓٛض٠.ا (7)ٖـ( يف إمجاع أٌٖ=?9ايعبريٟ ، ٚأخريًا ضغايت٘ إىل ايًٝح بٔ غعس )ت 

 * تأثريٙ ايعًُٞ ع٢ً ا٭َكاض اٱغ١َٝ٬ َٚٓٗا بًسٙ ايُٝٔ:

٫ ٜػٝب عٔ باٍ ايكاض٨ ، إٔ َعظِ َٔ ضسًٛا إىل املس١ٜٓ املٓٛض٠ خاق١ ٚاحلذاظ عا١َ يف ايكطٕ ايجاْٞ 

ٛاض يف يًٗذط٠ ، ؾه٬ً عٔ ايكطٕٚ اييت تًتٗا ، بػطض طًب ايعًِ أٚ أزا٤ ؾطٜه١ احلر ٚايعُط٠ ، ٚنصا اجل

، قس سهطٚا ٚتعٚزٚا َٔ رلتًـ ؾٕٓٛ ايعًّٛ اييت  (8)احلطَني ايؿطٜؿني َٔ رلتًـ ا٭َكاض اٱغ١َٝ٬

نإ اٱَاّ َايو بٔ أْؼ ا٭قبشٞ ، ٜكّٛ بتسضٜػٗا يف سًكات٘ ٚدلايػ٘ ايع١ًُٝ خ٬ٍ سٝات٘ ، إناؾ١ً إىل 

 ْتاد٘ ايعًُٞ ايصٟ ظٗط ٚاقتٓاٙ نجري َٔ ط٬ب٘.

                                                           
 . ;;م9ا ابٔ ضؾس : املس١ْٚ ايهرب٣ ، ز >8:م9ٝب املساضى ، زايكانٞ عٝاض : تطت (1)
اباَططف،ذلُـس عبـس ايكــازض : اجلـاَع دـاَع مشـٌ أعـ٬ّ املٗـادطٜٔ املٓتػـبني إىل ايــُٝٔ         ?8:-=8:م9ايكانـٞ عٝـاض: تطتٝـب املـساضى ، ز     (2)

 ّ،اهل١٦ٝ ايعا١َ يًهتاب ، قٓعا٤. ;88:ٖـ/>:>9، ايطبع١ ا٭ٚىل،9?>ٚقبا٥ًِٗ،م

ٍْـٞ عًـ٢ بٝٓـ١ َـٔ ضبـٞ ٚزٜـين ، ٚأَـا أْـت ؾؿـاى إىل ؾـاى َجًـو ؾداقـُ٘ . ،                 ن (3) إ اٱَاّ َايو بٔ أْؼ إشا دا٤ٙ بعض أٖـٌ ا٭ٖـٛا٤ قـاٍ: أَـا إ

ٚشنط أْ٘ زخٌ ع٢ً اٱَاّ َايو ضدٌ ؾكاٍ: ٜا أبا عبس اهلل إمنا أسهـٞ ن٬َـًا مسعتـ٘ ، ؾكـاٍ: مل أمسعـ٘ َـٔ أسـس إمنـا مسعتـ٘ َٓـو ، ٚعظـِ            

 ( .=:;   ->:;م<. )ا٭قؿٗاْٞ : س١ًٝ ا٭ٚيٝا٤ ، ز ٖصا ايكٍٛ
 . =8:م9ايكانٞ عٝاض : تطتٝب املساضى ، ز (4)
 . <8:   ->8:م9ا ايكانٞ عٝاض : تطتٝب املساضى ، ز ;;م9ابٔ ضؾس : املس١ْٚ ايهرب٣ ، ز (5)
املؿاٜذ ٚقايٛا ؾٝٗا أسازٜح َٓهط٠ ، يٛ مسـع َايـو َـٔ    . ٚقس أْهطٖا نجري َٔ  8A>م?ا ايصٖيب : ايػري ، ز ?>:ابٔ ايٓسِٜ : ايؿٗطغت ، م (6)

 ( .;;م9َٔ ضلسخ بٗا ٭زب٘ . )ابٔ ضؾس : املس١ْٚ ايهرب٣ ، ز
 . 8A>م?ايصٖيب : ايػري ، ز (7)
 . ;@9   ->=9املكٓـ : احلٝا٠ ايع١ًُٝ يف احلذاظ يف ايكطْني ايجايح ٚايطابع اهلذطٜني ، م (8)



 

001 

 
 م 4102يونيو   –العدد الثالث يناير جامعة الناصرمجلة 

 

 اإلمام مالك بن أنس األصبحي   )حياتو ودوره العلمي(
 

 د / عبد الرحمن أحمد حفظ الدين

ًٝٓا ٖٓا ، إٔ ْصنط إٔ تأثري اٱَاّ َايو ايعًُٞ مل ٜكتكط ع٢ً َٔ تتًُص ع٢ً إٕ َٔ ايٛادب ع

، يهٔ تأثريٙ ايعًُٞ أَتس يٝؿٌُ ا٭دٝاٍ املتعاقب١ اييت  (1)ٜسٜ٘ ٚأخص عٓ٘ ايعًِ َٔ ؾٝٛخ٘ ٚأقطاْ٘ ٚط٬ب٘

ّ زاض اهلذط٠ ، بني تًكت ايعًّٛ َٔ ت٬َٝصٙ ايصٜٔ قاّ نٌ ٚاسُس َِٓٗ يف َكطٙ بٓؿط عًُ٘ ايصٟ تًكاٙ عٔ إَا

ٌٌ يف بًسٙ ، مما دعٌ مح١ً ايعًِ تتساٚي٘ يف نٌ ظَإ َٚهإ.  مح١ً ايعًِ ن

ٚيف  اَتس ست٢ عكطْا احلايٞ، ٕ قًٓا إٔ تأثري اٱَاّ َايو بٔ أْؼ ا٭قبشٞ ايعًُٞأٚسلٔ ٖٓا ٫ ْػايٞ   

اييت تعٌُ (2) غ١َٝ٬ َجٌ:ب٬ز املػطبَٚا اْتؿاض َصٖب٘ يف ايهجري َٔ ايبًسإ اٱ ايهجري َٔ أَكاض زاض اٱغ٬ّ،

 قاطع ع٢ً تأثري اٱَاّ َايو ايعًُٞ. تعايِٝ املصٖب املايهٞ إ٫ّ زيٌٝتعٌُ ع٢ً تطبٝل 

 عٝاض أقشاب اٱَاّ َايو َٔ ايؿكٗا٤ إىل ث٬خ طبكات: (3)يكس قػِ ايكانٞ

 و.ا٭ٚىل: َٔ نإ ي٘ ظٗٛض يف ايعًِ َس٠ سٝات٘ ٚقاضبت ٚؾات٘ َس٠ ٚؾا٠ اٱَاّ َاي

 ٚاؾتٗطٚا بعسٙ بتؿكِٗٗ عًٝ٘ ٚضٚاٜتِٗ عٓ٘. ،ايجا١ْٝ: مجاع١ بعس ٖ٪٤٫ عطؾٛا بطٍٛ ٬َظَتِٗ ٚقشبتِٗ

ايجايج١: مجاع١ قشبٛٙ ٚناْٛا قػاض ايػٔ ، ؾكاضبٛا أتباع أتباع٘ ، ٚؾهًٛا بؿطف دلايػت٘ ٚمساع٘ ، ؾه٬ً 

 عٔ َٔ شنط َٔ بعسِٖ ؾطٜكًا بعس ؾطٜل.

تػع يصنط أمسا٤ طًب١ ايعًِ ايصٜٔ أخصٚا ايعًِ عٔ اٱَاّ َايو ، َٔ رلتًـ ٚيهٕٛ ٖصا املكاّ ٫ ٜ   

ؾدل ؾإْٓا غٓهتؿٞ بصنط أمسا٤  (4)ٜعٜس تعسازِٖ عٔ ا٭يـ ٚايج٬مثا١٥ ٔأَكاض زاض اٱغ٬ّ ، ٚايصٜ

ايبعض َٔ مح١ً ايعًِ ايُٝٓٝني ممٔ نإ يٲَاّ َايو تأثري نبري يف تهٜٛٔ ؾدكٝاتِٗ ايع١ًُٝ َجٌ: 

، ٚذلُس بٔ نجري بٔ  (5)ٖـ( ٚذلُس بٔ عبس ايطمحٔ ايكٓعا9ْٞ@9بٔ عُط بٔ َٝػط٠ ايكٓعاْٞ )ت  سؿل

ٖـ( ، ٚذلُس بٔ ;A:ٚنصيو ذلُس بٔ رلًس احلهطَٞ )ت ، ٖـ( <9:)ت  (6)بٔ أبٞ عطا٤ ايكٓعاْٞ

، َٚطزاؽ بٔ ذلُس أبٛ ٬ٍٖ ا٭ؾعطٟ ، َٚٓٝع بٔ َادس أبٛ َططف  (7)احلػٔ بٔ أتٝـ ايكٓعاْٞ

، ٚعبس ايطظام بٔ ُٖاّ  (9)ٖـ( ، ٚعبس اهلل بٔ ايٛيٝس ايعسْٞ;=:، ٚعبس اهلل بٔ َعاش ايكٓعاْٞ )ت  (8)ٓعاْٞايك

                                                           
. ٚقـاٍ دعؿـط ايػطبـاْٞ : ٫ أعًـِ أسـسًا ض٣ٚ عٓـ٘ ا٭٥ُـ١ ٚاجلًـ١ ممـٔ َـات قبًـ٘ بـسٖط طٜٛـٌ إ٫ّ َايـو ،                ?@;   -=@;م?ايصٖيب : ايػري ، ز (1)

 ( .;>9م9ٚقاٍ غريٙ : ٫ ْعًِ أسسًا تكسّ أٚ تأخط ادتُع ي٘ َا ادتُع ملايو . )ايكانٞ عٝاض : تطتٝب املساضى ، ز
 . 8;<  -;9>م:، ز 8A>->=:م9ساضى ، زيًُعٜس َٔ ا٫ط٬ع ، أْظط : ايكانٞ عٝاض : تطتٝب امل (2)
 . 8;<  -;9>م:، ز 8A>   -9@:م9ايكانٞ عٝاض : تطتٝب املساضى ، ز (3)
 . @9;ٖـ ، م8@9-9?9ا ايصٖيب : تاضٜذ اٱغ٬ّ ، سٛازخ ٚٚؾٝات غ١ٓ  >=:م9ايكانٞ عٝاض : تطتٝب املساضى ، ز (4)
 . @=:-?=:م9تطتٝب املساضى ، ز ا ايكانٞ عٝاض : <:م9ابٔ ضؾس : املس١ْٚ ايهرب٣ ، ز (5)
 . ><:م9ايكانٞ عٝاض : تطتٝب املساضى ، ز (6)
 . =<:م9املكسض ْؿػ٘ ، ز (7)
 . ?:م9ابٔ ضؾس : املس١ْٚ ايهرب٣ ، ز (8)
 . @<:م9ايكانٞ عٝاض : تطتٝب املساضى ، ز (9)



 

002 

 
 م 4102يونيو   –العدد الثالث يناير جامعة الناصرمجلة 

 

 اإلمام مالك بن أنس األصبحي   )حياتو ودوره العلمي(
 

 د / عبد الرحمن أحمد حفظ الدين

ّ( ، ٚضل٢ٝ بٔ ثابت :9@ٖـ/?9Aٖـ( ، ٖٚؿاّ بٔ ٜٛغـ ايكانٞ  ايكٓعاْٞ )ت <:9)ت  (1)ُٖاّ ايكٓعاْٞ

ٖٚاضٕٚ بٔ  ٖـ(،8>9ايعسْٞ )تٚذلطظ بٔ غ١ًُ  ّ(،@9@ٖـ/:8:)ت  (2)اجلٓسٟ ، ٚضل٢ٝ بٔ املباضى ايكٓعاْٞ

 ّ(.<>@ٖـ/:;:)ت  (3)بٔ عًٞ احلهطَٞ

 ٖٚٓاى ايهجري ممٔ تتًُص ع٢ً اٱَاّ َايو َٔ أبٓا٤ بًسٙ ايُٝٔ،٫ ْػتطٝع شنطِٖ ٖٓا خٛف اٱطاي١،  

نإ ٜعتُس ع٢ً ايهجري َِٓٗ يف نتاب١ َ٪يؿات٘ ، ؾٗصا ضل٢ٝ بٔ ثابت اجلٓسٟ  ًاٚنُا ٜبسٚ إٔ اٱَاّ َايه

 .(4)اؾتٗط عٓ٘ بأْ٘ أٍٚ َٔ ٚطأ يٲَاّ َايو نتب٘ -ايتابع١ ملس١ٜٓ تعع سايًٝا–٤ اجلٓس َٔ أبٓا

ؾُٔ خ٬ٍ َا شنط عٔ اعتُاز اٱَاّ َايو ع٢ً ايهجرئٜ َٔ مح١ً ايعًِ ايُٝٓٝني يف نتابتِٗ ي٘ نتب٘، 

ح ٚمبا ٫ ٜسع دلا٫ً ٚغري شيو َٔ املٗاّ اييت نإ ٜػٓسٖا إيِٝٗ أثٓا٤ عكس دلايػ٘ ٚسًكات٘ ايع١ًُٝ ، ٜته

يًؿو يف إٔ ٖ٪٤٫ ٚغريِٖ قاَٛا بعس عٛزتِٗ َٔ املس١ٜٓ إىل بًسِٖ ايُٝٔ ، بٓؿط نٌ َا تعًُٛٙ عٔ إَاّ زاض 

اهلذط٠ يف أسلا٤ ب٬ز ايُٝٔ ، يف تعع، ٚسهطَٛت ، ٚقٓعا٤،ٚعسٕ، ٚغريٖا ٚبايتايٞ نإ ْكٝب ايُٝٔ ع٢ً 

 يعًُٞ.تأثري اٱَاّ َايو أَ ٚد٘ اخلكٛم ٚاؾطًا 

نُا ٫ ٜؿٛتٓا ٖٓا إٔ ْصنط ، إٔ ايبعض َٔ ايُٝٓٝني ، ممٔ تتًُص ع٢ً اٱَاّ َايو ٚغريٙ َٔ ؾٝٛر   

املس١ٜٓ املٓٛض٠ قس ظٗط تأثري اٱَاّ َايو ايعًُٞ يف تهٜٛٔ ؾدكٝاتِٗ ايع١ًُٝ ، ؾأقبشٛا بعس عٛزتِٗ َٔ 

–يتكًس بعض ا٭عُاٍ ٚاملٓاقب اٱزاض١ٜ املس١ٜٓ إىل بًسِٖ ايُٝٔ َؿٗٛضٜٔ بعًُِٗ ايػعٜط ، مما أًِٖٗ 

ْتادِٗ ايعًُٞ ايصٟ ظٗط يف رلتًـ ايعًّٛ اييت تًكٛا إَجٌ: ١ٜ٫ٚ ايكها٤ ٚغريٙ ، ؾه٬ً عٔ  -احله١َٝٛ

ٚايصٟ ض٣ٚ عٔ اٱَاّ َايو َا ٫  (5)تعًُٝٗا ع٢ً اٱَاّ َايو ، َِٚٓٗ: أبٛ قط٠ َٛغ٢ بٔ طاضم ايػهػهٞ

 ضلك٢ سسٜجًا.

ىل ايكها٤ يف َس١ٜٓ ظبٝس ، ٚنإ ي٘ ايعسٜس َٔ امل٪يؿات َجٌ: نتاب١ ايهبري ٚنتاب١ املبػٛ  ٜٚصنط أْ٘ تٛ  

 .(6)، ٚمساع َعطٚف يف ايؿك٘ عٔ اٱَاّ َايو

 * ع٬قت٘ باخلًؿا٤ ٚا٭َطا٤:

َٔ خ٬ٍ تكؿشٓا يبطٕٛ ايهتب اييت عجطْا عًٝٗا ، ٚاييت نإ هلا ايؿهٌ يف ضقس بعض اجلٛاْب املتعًك١   

بع٬ق١ اٱَاّ َايو باخلًؿا٤ ٚا٭َطا٤ ايصٜٔ عاقطِٖ يف سٝات٘ ، اتهح يٓا إٔ ؾدك١ٝ اٱَاّ َايو ٖٞ 

                                                           
 . ?8:م9املكسض ْؿػ٘ ، ز (1)
 . ??:   -<?:م9املكسض ْؿػ٘ ، ز (2)
 . @:، ?:م9املس١ْٚ ايهرب٣ ، ز ابٔ ضؾس : (3)
 . 88;م9ايكانٞ عٝاض : تطتٝب املساضى ، ز (4)
( ?A>-   ;A;م9ْ٘ َٔ اجلٓس ، ْاس١ٝ ايُٝٔ ، ٚايبعض قاٍ: إْ٘ َٔ ظبٝس َٔ أٌٖ اخلكٝب )ايكانٞ عٝاض : تطتٝـب املـساضى ، ز  إٜٚكاٍ عٓ٘  (5)

;A?. ) 
 . ?A;م9ايكانٞ عٝاض : تطتٝب املساضى ، ز (6)
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كطٕ ا٭ٍٚ اهلذطٟ ، يف تعاًَٗا ؾدك١ٝ ايعامل احلكٝكٞ ، اييت ناْت َعطٚؾ١ يس٣ اخلاق١ ٚايعا١َ َُٓص اي

َع أٚيٝا٤ أَٛض املػًُني َٔ خًؿا٤ ٚأَطا٤ ٚقاز٠ ، ٚاييت ناْت تظٗط َٔ خ٬ٍ متػهٗا بهتاب اهلل ٚغ١ٓ ْبٝ٘ 

 "أٟ إٔ ايعًُا٤ أنجط خؿ١ٝ هلل َٔ  (1)، َػتؿعط٠ يف شيو قٛي٘ تعاىل: "إمنا طلؿ٢ اهلل َٔ عبازٙ ايعًُا٤ ،

 ٕٚ عًُٞ عٔ خايكِٗ دٌ د٬ي٘ ، ٚنصا عٔ زِٜٓٗ ٚزْٝاِٖ ٚآخطتِٗ.غريِٖ ملا ميتًهْٛ٘ َٔ رلع

إٕ َعطؾتِٗ تًو دعًتِٗ ضلسزٕٚ َػاساتِٗ يف ايتعاٌَ َع أٚيٝا٤ ا٭َط ، ٚمبا ميًٞ عًِٝٗ ٚادبِٗ 

، غري  (2)أطٝعٛا اهلل ٚأطٝعٛا ايطغٍٛ ٚأٚيٞ ا٭َط َٓهِ"ٚايسٜين سلٛ أٚيٝا٤ ا٭َط، طبكًا يكٛي٘ تعاىل: "

ني يسٚضِٖ،بٛقؿِٗ عًُا٤ سلٛ أَتِٗ، ٚانعني ْكب أعِٝٓٗ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط ، ٚعٔ َتٓاغٝ

 .(3)شيو ٜكٍٛ اهلل تعاىل: "نٓتِ خري أ١َ أخطدت يًٓاؽ تأَطٕٚ باملعطٚف ٚتٕٓٗٛ عٔ املٓهط"

سٜ٘ َكاحل مل تهٔ ي ْٚظطًا يهٕٛ اٱَاّ َايو نأغ٬ؾ٘ ايعًُا٤ ايعاًَني بهتاب اهلل ٚغ١ٓ ضغٛي٘ 

ٜػدطٙ  -نُا ٖٛ ساٍ بعض ايعًُا٤ يف عكطْا–ؾدك١ٝ تكٝسٙ ٚػعً٘ أيعٛب١ يف ٜس اخلًٝؿ١ أٚ احلانِ 

ملا ٜؿا٤ قٛي٘ ٚؾعً٘ ، يهٔ ع٬قت٘ بِٗ ناْت َب١ٝٓ ع٢ً أغاؽ قٍٛ احلل هلِ ْٚكشِٗ ٚإعاْتِٗ ع٢ً ؾعٌ 

ري شيو ، قاّ بعدطِٖ ٚعسّ ا٫َتجاٍ اخلري ٚتطبٝل تعايِٝ زٜٓٓا اٱغ٬َٞ احلٓٝـ ، َٚت٢ َا ضأ٣ َِٓٗ غ

اٱَاّ َايو  (4)ٖـ( أَط بهطب>9A٭ٚاَطِٖ َُٗا نًؿ٘ شيو ، ٜصنط إٔ ٚايٞ املس١ٜٓ دعؿط بٔ غًُٝإ )ت 

َايو بٔ أْؼ نْٛ٘ ٫ ٜٛاؾكِٗ ايطأٟ يف دٛاظ ط٬م املهطٙ ، ٚبعس نطب٘ ُسًَل ي٘ ُٚسٌُ ع٢ً بعري ٚقٌٝ ي٘: 

قٛي٘ ٚأقط ع٢ً ضأٜ٘ ايؿكٗٞ ، ؾهإ ٜكٍٛ: "أ٫ َٔ عطؾين ؾكس عطؾين ،  ْاَز ع٢ً ْؿػو ، يهٓ٘ مل ٜرتادع عٔ

،ؾبًؼ شيو (5)َٚٔ مل ٜعطؾين ؾأْا َايو بٔ أْؼ بٔ أبٞ عاَط ا٭قبشٞ ، ٚأْا أقٍٛ ط٬م املهطٙ يٝؼ بؿ٤ٞ"

اّ شيو ايٛايٞ دعؿط بٔ غًُٝإ ، أْ٘ ٜٓازٟ ع٢ً ْؿػ٘ بصيو ، مما دعٌ ايٛايٞ ٜرتادع عٔ َا أضاز ؾعً٘ باٱَ

ؾكاٍ: أزضنٛٙ أْعيٛٙ ؾُا ظاٍ بعس شيو ايهطب يف ضؾع١ عٓس ايٓاؽ ٚعًٛ َٔ أَطٙ ، بٌ عظُ٘ ايٓاؽ ، ٚنأمنا 

 .(6)ناْت تًو ايػٝا  اييت نطب بٗا سًًٝا سًٞ بٗا دػسٙ

                                                           
 ( .@:اطط ، اٯ١ٜ: )غٛض٠: ؾ (1)
 ( .A=غٛض٠: ايٓػا٤ ، اٯ١ٜ: ) (2)
 ( .998غٛض٠: آٍ عُطإ ، اٯ١ٜ: ) (3)
ٍٓـا ،      :?;م;ّ( : َـطٚز ايـصٖب َٚعـازٕ اجلـٖٛط ، ز    ?=Aٖــ/ <>;املػعٛزٟ ، أبٛ احلػـٔ عًـٞ بـٔ احلػـني بـٔ عًـٞ )ت        (4) ، ؼكٝـل: عبـس ا٭َـري َٗ

ٖـــ ، 8@9  -9?9ُــٞ يًُطبٛعــات ، بــريٚت ا ايــصٖيب : تــاضٜذ اٱغــ٬ّ ، ســٛازخ ٚٚؾٝــات غــ١ٓ    ّ ، َ٪غػــ١ ا٭ع9A99ًٖـــ/99>9ايطبعــ١ ا٭ٚىل ، 

 . ;:;م
 . 9;;  -8;;ٖـ ، م8@9  -9?9ا ايصٖيب : تاضٜذ اٱغ٬ّ ، سٛازخ ٚٚؾٝات غ١ٓ  <9;م<ا٭قؿٗاْٞ : س١ًٝ ا٭ٚيٝا٤،ز (5)
 . >>مAا ابٔ اجلٛظٟ : املٓتظِ ، ز A@:م=ابٔ غعس : ايطبكات ، ز (6)
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ِّط ب٘ ،  إٕ َا شنط ٜ٪نس يٓا إٔ اٱَاّ َايو نإ ٫ طلاف يف اهلل ي١َٛ ٥٫ِ، ٚإٕ ُغذٔ ُٚعصب ُٚؾ

يعًُا٤ احلكٝكٝني يف نٌ ظَإ َٚهإ ، ٭ِْٗ ٜعطؾٕٛ أنجط َٔ غريِٖ أِْٗ ذلاغبٕٛ أَاّ اهلل ٖٚصا ؾإٔ ا

 عٔ عًُِٗ َاشا عًُٛا ب٘ يف ايسْٝا.

يكس ُعطف عٔ ايعًُا٤ يف تًو ايؿرت٠ عسّ تطززِٖ ع٢ً َٓاظٍ ٚقكٛض اخلًؿا٤ ٚايػ٬طني بٌ 

ٚشيو ملا ؾٝٗا  (1)ع٢ً أبٛاب ايػ٬طني ؾاتُٗٛٙ"ٚنطِٖٗ يصيو سٝح ٚضز يف ا٭ثط: "إشا ضأٜتِ ايعامل ٜرتزز 

َٔ َٓكك١ يًعامل ٚعًُ٘ ايصٟ ضلًُ٘، َٚع شيو ٚيهٕٛ اٱَاّ َايو نإ سطٜكًا ع٢ً ايٓكح ٭ٚيٝا٤ أَٛض 

املػًُني ٜأَطِٖ باخلري ٜٚٓٗاِٖ عٔ ايؿط ، ست٢ شنط عٓ٘ أْ٘ قاٍ: "سل ع٢ً نٌ َػًِ أٚ ضدٌ ؾعٌ اهلل يف 

 .(2)ٚايؿك٘ إٔ ٜسخٌ إىل شٟ غًطإ ٜأَطٙ باخلري ٜٚٓٗاٙ عٔ ايؿط ٜٚعظ٘"قسضٙ ؾ٦ًٝا َٔ ايعًِ 

ٚزخٌ اٱَاّ َايو شات َط٠ ع٢ً اخلًٝؿ١ ٖاضٕٚ ايطؾٝس ، ٚبني ٜسٟ اخلًٝؿ١ ؾططْر ٜٓظط  ؾٝ٘ ، 

 ؾٛقـ اٱَاّ َايو ٚمل صلًؼ ، ؾعاتب اخلًٝؿ١ بكٛي٘: "أسل ٖصا ٜا أَري امل٪َٓني؟ قاٍ اخلًٝؿ١:  ٫ ، ؾكاٍ ي٘

اٱَاّ: ؾُا بعس احلل إ٫ّ ايه٬ٍ" ؾكٌٝ إٔ اخلًٝؿ١ ٖاضٕٚ ايطؾٝس ضؾع ضدً٘ َٔ غاعت٘، ٚأَط بإٔ ٫ ٜٓكب بني 

 .(3)ٜسٜ٘ بعس شيو ايّٝٛ

 ًايكس نإ اٱَاّ َايو قًبًا يف زٜٓ٘ دط٦ًٜا يف قٍٛ احلل ، ٜصنط أسس أقطاْ٘ أْ٘ مسع اٱَاّ َايه

 .(4)٬طني إ٫ّ أشٖب اهلل عٔ قًب٘ ٖٝبت٘ ست٢ ٜكٍٛ ي٘ احللضلًـ باهلل أْ٘ َا زخٌ ع٢ً أسس َٔ ايػ

َٚع َا شنط عٔ اٱَاّ َايو ؾكس بًؼ َٓعي١ عاي١ٝ يس٣ ايهجري َٔ اخلًؿا٤ يعًُ٘ ايػعٜط ست٢ أِْٗ 

ناْٛا ٜتؿاٚضٕٚ َع٘ سٍٛ بعض ا٭َٛض اييت تِٗ ا٭١َ اٱغ١َٝ٬ ، ٜٚعًُٕٛ بطأٜ٘ ، ؾٗصا اخلًٝؿ١ أبٛ دعؿط 

ٍْٞ قس ععَت إٔ آَط بهتبو اييت ٚنعتٗا ًاثٓا٤ سذ٘ اغتسع٢ اٱَاّ َايهاملٓكٛض ، أ –ؾشازث٘ ٚغأي٘ قا٬ً٥: "إ

ؾتٓػذ ْػدًا، ثِ ابعح إىل نٌ َكط َٔ أَكاض املػًُني َٓٗا بٓػد٘ ٚآَطِٖ إٔ ٜعًُٛا مبا ؾٝٗا ٫  -املٛطأ

نٌ َكط قس غبكت إيِٝٗ أقاٌٜٚ ؾطٍز عًٝ٘ اٱَاّ َايو بأ٫ ٜؿعٌ شيو يهٕٛ ايٓاؽ يف ، ٜتعسٚٙ إىل غريٙ 

ضٚٚا ضٚاٜات، ٚأخص نٌ قّٛ مبا غبل إيِٝٗ ، ؾسع ايٓاؽ َٚا ِٖ عًٝ٘،ؾكاٍ اخلًٝؿ١:"يعُطٟ ٚ ٚمسعٛا أسازٜح،

ٖٚصا زيٌٝ ع٢ً اسرتاّ اخلًٝؿ١ يطأٟ اٱَاّ َايو،ٚاسرتاّ اٱَاّ َايو  (5)يٛ طاٚعتين ع٢ً شيو ٭َطت ب٘"

 زات أقطاْ٘ َٔ ايعًُا٤.َايو يًتٓٛع ايؿكٗٞ ايصٟ ْتر عٔ ادتٗا

                                                           
 
نإ إشا زخٌ ع٢ً ايٛايٞ ٚعظ٘ ٚسج٘ ع٢ً َكاحل املػًُني ، ٚيكس زخٌ ًَٜٛا ع٢ً اخلًٝؿ١ ٖاضٕٚ ايطؾٝس ، ؾشج٘ عًـ٢ َكـاحل    ًاٜصنط إٔ َايه (2)

نـٞ  املػًُني ، ٚقاٍ يـ٘: يكـس نـإ عُـط بـٔ اخلطـاب َـع ؾهـً٘ ٚقسَـ٘ ٜـٓؿذ هلـِ عـاّ ايطَـاز٠ ايٓـاض ؼـت ايكـسٚض ؾٝدـطز ايـسخإ يف حلٝتـ٘ ، ٚقـس ض                    

 ( .@8:-?8:م9ايٓاؽ َٓهِ بسٕٚ ٖصا . )ايكانٞ عٝاض : تطتٝب املساضى ، ز
 . @8:م9ايكانٞ عٝاض : تطتٝب املساضى ، ز (3)
 . A:;ٖـ ، م8@9   -9?9ا ايصٖيب : تاضٜذ اٱغ٬ّ ، سٛازخ ٚٚؾٝات غ١ٓ  @8:م9املكسض ْؿػ٘ ، ز (4)
 . A@:م=ابٔ غعس : ايطبكات ، ز (5)
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 اإلمام مالك بن أنس األصبحي   )حياتو ودوره العلمي(
 

 د / عبد الرحمن أحمد حفظ الدين

ٚضغِ ايع٬ق١ احل١ُُٝ بٝٓ٘ ٚبني اخلًٝؿ١ ٚإد٬ي٘ ي٘ ٚايعٌُ  بطأٜ٘ ، إ٫ّ إٔ اٱَاّ َايو نإ ٫ 

ٜسأٖ ا٭َطا٤ أٚ اخلًؿا٤ يف ؾ٤ٞ قس ٜ٪زٟ إىل ا٫ْتكام َٓ٘ َٚٔ عًُ٘ ، بٌ إْ٘ نإ ٜٛنح يًدًٝؿ١ ْؿػ٘ 

ٚد٘ إىل اٱَاّ َايو بإٔ ٜأتٝ٘ ٚضلسث٘ ، ؾكاٍ ي٘ اٱَاّ: ٚقاض ايعًِ ٖٚٝبت٘، ؾٝصنط إٔ اخلًٝؿ١ ايطؾٝس 

ايعًِ ٜ٪ت٢ ، ؾُا نإ َٔ اخلًٝؿ١ إ٫ّ إٔ قكس َٓعٍ اٱَاّ َايو ، ؾكاٍ ي٘ اٱَاّ: "ٜا أَري امل٪َٓني َٔ 

 ٚسسث٘". (1)إد٬ٍ ايعًِ ، ؾذًؼ بني ٜسٜ٘ إد٬ٍ ضغٍٛ اهلل 

 باخلًؿا٤ ٚا٭َطا٤ يف عكطٙ.ٖٚهصا ناْت ع٬ق١ اٱَاّ َايو بٔ أْؼ ا٭قبشٞ 

 المصادر والمراجع:
 ّ( : 878ٖـ/256* ايبداضٟ ، أبٛ عبس اهلل ذلُس بٔ إمساعٌٝ اجلعؿٞ )ت 

 ّ ، َهتب١ زاض ايػ٬ّ ، ايطٜاض.9AAAٖـ/9A>9قشٝح ايبداضٟ ، ايطبع١ ايجا١ْٝ ،  -9

 ّ( : 892ٖـ/279* ايرتَصٟ ، أبٛ عٝػ٢ ذلُس بٔ عٝػ٢ بٔ غٛض٠ بٔ َٛغ٢ )ت 

 ّ ، زاض ايػ٬ّ يًٓؿط ٚايتٛظٜع ، ايكاٖط٠ .9AAAٖـ/8:>9داَع ايرتَصٟ ، ايطبع١ ا٭ٚىل ،  -:

 ّ( : 1282ٖـ/597* ابٔ اجلٛظٟ ، أبٛ ايؿطز عبس ايطمحٔ بٔ عًٞ بٔ ذلُس )ت 

ّ ، زاض ايهتـب ايعًُٝـ١   :9AAٖـ/:9>9املٓتظِ يف تاضٜذ ا٭َِ ٚاملًٛى ، ؼكٝل: ذلُس َٚكطؿ٢ عبس ايكازض عطا ، ايطبع١ ا٭ٚىل ،  -;

 ، بريٚت .

 ّ ، َ٪غػ١ ايهتب ايجكاؾ١ٝ ، بريٚت .:9AAٖـ/;9>9قؿ١ ايكؿ٠ٛ ، اجملًس ا٭ٍٚ ، ايطبع١ ايجا١ْٝ ،  ->

 ّ( :965ٖـ/354* ابٔ سٍبإ ، أبٛ سامت ذلُس بٔ سٍبإ بٔ أمحس ايتُُٝٞ ايبػيت )ت 

=-       ٚ ّ ، َ٪غػـ١  ?@9Aٖــ/ @8>9ٚثكـ٘ : َـطظٚم عًـٞ إبـطاِٖٝ ، ايطبعـ١ ا٭ٚىل ،      َؿاٖري عًُـا٤ ا٭َكـاض ٚأعـ٬ّ ؾكٗـا٤ ا٭قطـاض ، سككـ٘ 

 ايهتب ايجكاؾ١ٝ ، بريٚت . 

 ّ( : 1854ٖـ/446* اخلًًٝٞ ، اخلًٌٝ بٔ عبس اهلل ايكعٜٚين )ت 

 طٜاض . ّ ، َهتب١ ايطؾس ، اي9A@Aٖـ/8A>9اٱضؾاز يف َعطؾ١ عًُا٤ احلسٜح ، ؼكٝل : ذلُس غعٝس إزضٜؼ ، ايطبع١ ا٭ٚىل ، -<

 ّ( : 1374ٖـ/748* ايصٖيب ، مشؼ ايسٜٔ ذلُس بٔ أمحس بٔ عجُإ )ت 

 ّ ، زاض ايؿهط ، بريٚت .?9AAٖـ/?9>9، ؼكٝل : ذلب ايسٜٔ أبٞ غعٝس ايعُطٟٚ ، ايطبع١ ا٭ٚىل ،  ?@;م?غري أع٬ّ ايٓب٤٬ ، ز -?

ٖـ ، ؼكٝل: ز/ عُط عبس ايػ٬ّ تسَطٟ ، ايطبع١ ا٭ٚىل ، 8@9-9?9تاضٜذ اٱغ٬ّ ٚٚؾٝات املؿاٖري ٚا٭ع٬ّ ، سٛازخ ٚٚؾٝات غ١ٓ  -@

 ّ ، زاض ايهتاب ايعطبٞ ، بريٚت. 9AA8ٖـ/99>9

A- . ٍَٚعطؾ١ ايكٍطا٤ ايهباض ، اجملًس ا٭ 

 ٖـ/        ّ( : 528* ابٔ ضؾس ، أبٛ ايٛيٝس ذلُس بٔ أمحس بٔ ضؾس )ت 

 ّ ، زاض ايؿهط ، بريٚت. @9AAٖـ/9A>9َٔ ا٭سهاّ ، ايطبع١ ا٭ٚىل ، َكسَات ابٔ ضؾس يبٝإ َا اقتهت٘ املس١ْٚ ايهرب٣  -98

 ٖـ/       ّ( : 893* ايعبٝسٟ ، أمحس بٔ أمحس بٔ عبس ايًطٝـ ايؿطدٞ )ت

                                                           
 . 9?>،  8?>ٌ أع٬ّ املٗادطٜٔ املٓتػبني إىل ايُٝٔ ، مباَططف : داَع مش (1)
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 اإلمام مالك بن أنس األصبحي   )حياتو ودوره العلمي(
 

 د / عبد الرحمن أحمد حفظ الدين

 ّ ، ايساض اي١ُٝٓٝ يًٓؿط ٚايتٛظٜع ، قٓعا٤ .<@9Aٖـ/<8>9طبكات اخلٛام أٌٖ ايكسم ٚاٱخ٬م ، ايطبع١ ا٭ٚىل ،  -99

 ّ( :1496ٖـ/982يسٜٔ ذلُس عبس ايطمحٔ )ت * ايػداٟٚ ، مشؼ ا

اٱع٬ٕ بايتٛبٝذ ملٔ شّ ايتاضٜذ ، ؼكٝل : ؾطاْع ضٚظْجاٍ ، تطدِ ايتعًٝكـات ٚاملكسَـ١ / ز.قـاحل أمحـس ايعًـٞ ، زاض ايهتـب ايعًُٝـ١ ،         -:9

 بريٚت . 

 ّ( : 844ٖـ/238* ابٔ غعس ، ذلُس بٔ غعس بٔ َٓٝع ايعٖطٟ )ت 

 ّ ، زاض إسٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ ، بريٚت .=9AAٖـ/<9>9طبع١ ا٭ٚىل ، ايطبكات ايهرب٣ ، اي -;9

 ّ( : 1866ٖـ/458* ابٔ غٝس٠ ، عًٞ بٔ إمساعٌٝ ايٓشٟٛ )ت 

 املدكل ، املهتب ايتذاضٟ يًطباع١ ٚايٓؿط ، بريٚت . )ز.ت. ( .  ->9

 ّ( : 1838خٗـ/438* ا٭قؿٗاْٞ ، أبٛ ْعِٝ أمحس بٔ عبس اهلل )ت 

 ّ ، زاض ايؿهط يًطباع١ ٚايٓؿط ، بريٚت . <9AAٖـ/<9>9ا٤ ٚطبكات ا٭قؿٝا٤ ، طبع١ س١ًٝ ا٭ٚيٝ -=9

 ّ( : 1343ٖـ/744* ابٔ عبس اهلازٟ ، أبٛ عبس اهلل ذلُس بٔ أمحس بٔ عبس اهلازٟ ايسَؿكٞ ايكاحلٞ )ت 

 يطغاي١ ، بريٚت .ّ ، َ٪غػ١ ا9A@Aٖـ/8A>9طبكات عًُا٤ احلسٜح ، ؼكٝل : أنطّ ايبٛؾٞ ، ايطبع١ ا٭ٚىل ،  -<9

ٍٝاض بٔ َٛغ٢ بٔ عٝاض ايٝشكيب ايبػيت )ت ٍٝاض ، أبٛ ايؿهٌ ع  ّ(: 1149ٖـ/544* ايكانٞ ع

تطتٝب املساضى ٚتكطٜب املػايو ملعطؾـ١ أعـ٬ّ َـصٖب َايـو ، ؼكٝـل: ز/ أمحـس بهـري ذلُـٛز ، َهتبـ١ احلٝـا٠ ، بـريٚت ، زاض َهتبـ١              -?9

 ايؿهط ، ططابًؼ ، يبٓإ. 

 ّ( : 1397ٖـ/799إبطاِٖٝ بٔ عًٞ بٔ ذلُس املايهٞ )ت * ابٔ ؾطسٕٛ ، 

 ايسٜباز املصٖب يف َعطؾ١ أعٝإ عًُا٤ املصٖب ، ؼكٝل : ز/ذلُس ا٭محسٟ أبٛ ايٓٛض ، َهتب١ زاض ايرتاخ ، ايكاٖط٠ ، )ب. .خ( . -@9

 : (ٖـ179* اٱَاّ َايو بٔ أْؼ ا٭قبشٞ )ت 

9A- 9ٖـ/@9>9بٔ أْؼ ؼكٝل/ ذلُس ؾ٪از عبس ايباقٞ ، ايطبع١ ايجايج١ ،  املٛطأ ٱَاّ ا٭١ُ٥ ٚعامل املس١ٜٓ َايوAA? زاض ايرتاخ ، ّ

 ، ايكاٖط٠ .

 * املدتاض ، عبس ايطمحٔ أمحس : 

ٖـ( ، ضغاي١ َادػتري غري َٓؿـٛض٠ َـٔ قػـِ ايتـاضٜذ ، نًٝـ١ اٯزاب ، داَعـ١ قـٓعا٤ ،        8=9-8=احلٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ يًعًُا٤ َٔ ) -8:

9AAA . ّ 

 ّ( : 957ٖـ/346ٛزٟ ، أبٛ احلػٔ عًٞ بٔ احلػني بٔ عًٞ )ت * املػع

ــا ، ايطبعــ١ ا٭ٚىل ،     -9: ٍٓ ّ ، َ٪غػــ١ ا٭عًُــٞ يًُطبٛعــات ،  9A99ٖـــ/99>9َــطٚز ايــصٖب َٚعــازٕ اجلــٖٛط ، ؼكٝــل: عبــس ا٭َــري َٗ

 بريٚت .

 * املكٓـ ، عبس ايطمحٔ أمحس سؿظ ايسٜٔ : 

ايجايـح ٚايطابـع اهلذـطٜني ، ضغــاي١ زنتـٛضا٠ غـري َٓؿـٛض٠ َــٔ قػـِ ايتـاضٜذ ، نًٝــ١ اٯزاب ،          احلٝـا٠ ايعًُٝـ١ يف احلذـاظ يف ايكــطْني    -::

 ّ . ;88:داَع١ قٓعا٤ ، 

 * باَططف ، ذلُس عبس ايكازض : 

 ّ ، اهل٦ٝـ١ ايعاَـ١ يًهتـاب ،   ;88:ٖــ/ >:>9اجلاَع داَع مشـٌ أعـ٬ّ املٗـادطٜٔ املٓتػـبني إىل ايـُٝٔ ٚقبا٥ًـِٗ ، ايطبعـ١ ا٭ٚىل ،         -;:

 قٓعا٤ .

 * املكشؿٞ ، إبطاِٖٝ أمحس : 

 ّ ، زاض ايه١ًُ ، قٓعا٤ . =@9Aَعذِ املسٕ ٚايكبا٥ٌ اي١ُٝٓٝ ، طبع١  ->:

 ّ( : 1311ٖـ/711* ابٔ َٓظٛض ، اٱَاّ ذلُس بٔ َهطّ )ت 

 يػإ ايعطب احملٝط ، قسّ ي٘ ايؿٝذ عبس اهلل ايع٬ًٜٞ ، بريٚت ، )ز. .ت( .  -=:

 ّ(: 995ٖـ/385ؿطز ذلُس بٔ إغشام )ت * ابٔ ايٓسِٜ ، أبٛ اي
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 اإلمام مالك بن أنس األصبحي   )حياتو ودوره العلمي(
 

 د / عبد الرحمن أحمد حفظ الدين

 ّ ، زاض املعطؾ١ ، بريٚت . >9AAٖـ/=9>9ايؿٗطغت ، تعًٝل :  إبطاِٖٝ ضَهإ ، ايطبع١ ا٭ٚىل ،  -<:

 ّ( : 971ٖـ/368* اهلُساْٞ ، أبٛ ذلُس احلػٔ بٔ أمحس بٔ ٜعكٛب )ت 

ّ ، ايٓاؾط: >88:ٖـ/=:>9بٔ احلػني ا٭نٛع احلٛايٞ، طبع١ نتاب اٱنًٌٝ َٔ أخباض ايُٝٔ ٚأْػاب محري ، ؼكٝل: ذلُس بٔ عًٞ  -?:

 ٚظاض٠ ايجكاؾ١ ٚايػٝاس١ ، قٓعا٤.
 


