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 د النشر في املجلةــواعـق

 بالنسبة للبحوث التي ترسل للنشر في املجلة، يرجى مراعاة القواعد اآلتية:

 ث باللغة العربية، إذا توافرت فيها الشروط التالية:و شر البحنتقبل املجلة  .1

 أن يتسم البحث باإلصالة واالبتكار، والجدة العلمية واملنهجية، وسالمة االتجاه. . أ

 باملناهج واألدوات والوسائل العلمية واملعتبرة في مجاله.أن يلتزم  . ب

 ا في التوثيق والتخريج.أن يكون البحث دقيق   . ج

 أن يتسم بالسالمة اللغوية.  . د

 وم اإلسالمية من التفسير والفقه والحديث وما إليها. لعا ذا صلة بالا جديد  ل البحث موضوع  األفضل أن يتناو هـ. 

 .15( على حجم Sakkal Majallaة، والرجاء من الباحثين استخدام )أال يزيد البحث عن خمسين صفح .2

 م ألي جهة أخرى من أجل النشر.ه أو قد  أال يكون البحث قد سبق نشر  .3

 يرفق بالبحث ملخص له في حدود صفحتين. .4

 أصيل له. لأن يقر صاحب البحث بأن بحثه عم .5

 تخضع البحوث املحكمة في املجلة إلى تحكيم لجان علمية أكاديمية متخصصة وفق املعاير املعتبرة.  .6

 العبارات التي ال تناسب مع أسلوبها في النشر. و تحتفظ املجلة بحقها في حذف أو إعادة صياغة بعض الكلمات  .7

 وال تمثل بالضرورة وجهات نظر هيئة التحرير أو املجلة. تعبر األراء العلمية املنشورة عن آراء كاتبيها، واجتهاداتهم الشخصية،  .8
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 االفتتاحية

حء ،ر٤ٖ أ٣ي٣ٌْ َّ ظلَٗخ  رٚٝ، حُؼخ٢ٗ ُٔـِيػيحى حػخُغ ػالػش أل ،حٌَُحّ أ٣ٜخ حُو

َّ ٌَٝٗ٘  هللا ػ٠ِ ًُي لٔيرخَُهْ حُي٢ُٝ ُِٔـالص ٝحُـَحثي ك٘ ٖٓ ٓخػي٢ٗ ك٢ ً

طؤهَ حُؼيى ٤ٗجخً ألؿَ ٗـِ٘خ حُ٘خؿَ رخُظي٣ٍْ ٝحُظؤ٤ُق  حَُهْ حُؼخ٢ُ.حُلُٞ رٌٜح 

إٔ حُؼيى كخُٔؼٌٍس ا٤ٌُْ ػ٠ِ أٌْٗ ُْ طلظٞح رٔلظ٣ٞخطٚ ك٢ ح٤ُٔؼخى ٌُٖٝ ٗؼيًْ 

 .إ ٗخء هللا طؼخ٠ُ حُوخىّ ٤ٜٓيٍ ك٢ حُٞهض حُٔليّى

ّٕ ك٤ُٞش رخُِـش حُؼَر٤ش ٝحإلٗـ٣ِ٤ِش هي ٛيٍص ك٢ ٌٛح حُؼخ ًَّْ٘ رؤ ّ ٖٓ هزَ ٝٗز

٤ش حُٔظوَؿ٤ٖ ُؤْ حُِـش حُؼَر٤ش، ؿخٓؼش آٓخّ، ٤ِٓظ٘خٍ، حُٜ٘ي ٢ٛٝ ؼ٤ٛجش ؿٔ

رؤ٣ي٣٘خ ٝطلَٔ حَُهْ حُي٢ُٝ ًٌُي. ٗل٢ّ٤ رٖٔ هخّ ربٛيحٍٛخ ٝر٤ٜجش اىحٍطٜخ 

ال٤ٓٔخ حألم حُلخَٟ حُيًظٍٞ اٗلخم أكٔي حُ٘ي١ٝ، أٓظخً ٓ٘خٍى ك٢ هْٔ حُِـش 

خثِ ػ٠ِ ؿخثِس ٍث٤ْ حُٜ٘ي ك٢ ٓـخٍ هيٓش حُؼَر٤ش ٝآىحرٜخ ُ٘لْ حُـخٓؼش ٝحُل

حُيٍحٓخص حُؼَر٤ش. ٌٛح حُؼيى ٣لظ١ٞ ػ٠ِ ٓزغ ػَ٘س ٓوخُش ػَر٤ش ٝهْٔ 

ٓوخالص ا٣ِ٤ٌِٗش هخّ رٌظخرش ٓؼظٜٔخ أٓخطٌس حُِـش حُؼَر٤ش ر٤٘ٔخ حُو٤َِ ٜٓ٘خ هي طٔض 

٤ٖ ظٟٞ ١زخػش حُٔـِش ؿ٤ّي اال إٔ حُٜللظٔرؤهالّ حُزخكؼ٤ٖ ١ِٝزش حُؤْ. ٓ ًظخرظٜخ

( َٗ٘ حُِـش 1)حُٔخىٓش ٝحُٔخرؼش( هي ١زؼظخ ريٕٝ أ١ ًظخرش ػ٤ِٜٔخ. ٖٓ أٛيحكٜخ )

حُظزخىٍ ٝ( 2حُؼَر٤ش ٝآىحرٜخ ك٢ ٗٔخٍ حُٜ٘ي رخُوٜٞٙ ٝٓخثَ حُٜ٘ي رخُؼّٔٞ، ٝ)

ٍكغ ٓٔظٟٞ حُيٍحٓخص حُؼَر٤ش ك٢ ٗٔخٍ ٝ( 3) ،حُؼوخك٢ ر٤ٖ حُٜ٘ي ٝحُؼخُْ حُؼَر٢

ٝحُظلخػالص حُل٣ٌَش ٝحُؼوخك٤ش ر٤ٖ َٓحًِ  طؼ٣ِِ حالطٜخالصٝ( 4َٗم حُٜ٘ي، )

طوي٣ْ ٓٔخٛٔش حُٜ٘ٞى ك٢ حُِـش حُؼَر٤ش ٝ( 5حُِـش حُؼَر٤ش ك٢ حُٜ٘ي ٝهخٍؿٜخ، )

ٍحء حُؼَد. ٌٛٙ أٛيحف ٠ٓز١ٞش ٌُٖٝ حُٜيف حَُث٢ٔ٤، ًٔخ  َّ ٝآىحرٜخ ا٠ُ حُو

ٓي٣َ ٢ِ٣، ٛٞ طي٣ٍذ حألٓخطٌس ٝحُطِزش ػ٠ِ حٌُظخرش ٝحُظؤ٤ُق رخُِـش حُؼَر٤ش ك٤وٍٞ 

 طل٣ََٛخ:

"ػَف أٓخطٌس حُِـش حُؼَر٤ش ك٢ ؿخٓؼش آٓخّ ؿ٤يحً إٔ َٗ٘ حُِـش حُؼَر٤ش ٝآىحرٜخ ال 

 كلٔذ، رَ ٣ـذ حالٛظٔخ٣ٌّٖٔ ٖٓ هالٍ طي٣ٍٜٔخ ك٢ ؿَف حُلٍٜٞ حُٔـِوش 

 ، ٙ د("حَُ٘ٝم حُٜ٘ي١ٓـِش "رؤَٓٙ". )
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ٞء حَُهْ ٌُٖٝ ك٤٘ٔخ ٗؼ٤ي حُ٘ظَ ك٢ ٓٔظٟٞ ٌٛٙ حُٔـِش ػِٔخً ٝك٘خً ُٝـش ك٢ ٟ

٤ش حُٜخىٍس ػٖ ؼَرطزِؾ ٓٔظٟٞ حُٔـالص حُحُي٢ُٝ ٗـيٛخ أٓلَ رٌؼ٤َ ك٢ٜ ال 

ىٍس ػٖ هخٍؿٜخ. حُٜخحُؼَر٤ش حُٜ٘ي ٝال طليّع ػٖ رِٞؿٜخ ٓٔظٟٞ حُٔـالص 

. حهَأ ٓخ ٢ِ٣ ي٢ُّٝ ر٤ُْ  ٞٝأٓخ ٓٔظٟٞ حُٔوخالص كٜ ،ال طزِؾ ىٍؿش حُـٞىسُـظٜخ 

 حُٔـِش ٝٓظويٍّ رٜخ ٓٔظٞحٛخ:ٖٓ أهطخء ُـ٣ٞش ٍٝىص ك٢ حكظظخك٤ش ٌٛٙ 

 حُٜٞحد حُوطؤ

 ػيس ٓ٘خ١ن ػيس حُٔ٘خ١ن، ٙ أُق

 ---٤ُٔض َُ٘٘  ، ٙ د----ٓـِش ػَر٤ش ٤ُْ َُ٘٘ 

 هْٔ ٓوخالص هٔٔش ٓوخالص، ٙ ؽ

/ٝطليّع ك٢ ٝك٢ حُٔوخٍ حُؼخ٢ٗ طليّع ٝك٢ حُٔوخٍ حُؼخ٢ٗ كظليّع، ٙ ؽ

 حُٔوخٍ حُؼخ٢ٗ

ٍ حُيٍحٓخص  ّٞ ط٘خٍٝ ُِ٘وخٕ طط

 َر٤ش، ٙ ؽحُؼ

ٍ حُيٍحٓخص  ّٞ ط٘خٍٝ رخُ٘وخٕ طط

 حُؼَر٤ش،

 ---ػْ رلغ ػٖ آٜخّ  ػْ رلغ ك٢ آٜخّ حُٔيحٍّ، ٙ ؽ

إ ٌٛح حُٔوخٍ ٣ل١ٞ ٓؼِٞٓخص ًؼ٤َس 

ػٖ طخ٣ٍن حُيٍحٓخص حُؼَر٤ش ك٢ 

 ر٘ـخٍ ًِظ٤ٜٔخ ػزَ حُوَٕٝ، ٙ ؽ

 ك٢ ر٘ـخٍ رؤَٓٛخ

كؤ٘خ ربؿَحء حُظٜل٤لخص حُٞحٓؼش 

 ك٤ٜخ، ٙ ُ

 خُظ٤ِٜق ػ٠ِ ٗطخم ٝحٓغكؤ٘خ ر

ٍٝػ٘ي َّ  حُٔوخالص رخإلٗـ٣ِ٤ِش.   ٣َٕ٘٘ٝح حُٜيف حٌُظخرش رخُؼَر٤ش كِْ ٝٓخ ه

ً ٣ل١ٞ ٓوظِق ٓوخالص طلو٤و٤ش ٝرلٞػ ، رؤ٣ي٣ٌْ،ٌٛح، ٝحُؼيى ػ٤ِٔش كخُٔوخُش  خ

ش ُظَؿٔش طل٤َٔ طيرَ حُوَإٓ. ك٢ ٌٛٙ حُلِوش َٗ٘٘ ٔخرؼحأل٠ُٝ ٢ٛ حُلِوش حُ

٤ٖ. ٔخٗش ٝحُؼؼخ٤ٍُٗٔٞس حُزوَس كظ٠ آ٣ظٜخ حُ ؼخُؼش ٝحُٔظ٣ٖ٤ش حُطَؿٔش حُظل٤َٔ ٖٓ ح٥

ٍ حُيٍحٓخص حُوَآ٤ٗش ك٢ ٗزٚ حُوخٍس حُٜ٘ي٣ٝحُٔوخُش حُؼخ٤ٗش ط ّٞ هالٍ  ش٘طن ػٖ طط

حُوَٕ حُٔخرغ ػَ٘ ح٤ُٔالى١، ًخطزٜخ حُزَٝك٤ٍٔٞ ظلَ حإلٓالّ حإلٛالك٢ ٓي٣َ 



 

 

 ِجٍح إٌٙذ
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٢ٛ ٝحُٔوخُش حُؼخُؼش  ،حُظل٣ََ حُٔٔخػي ُٔـِش "ػِّٞ حُوَإٓ" حُٜ٘ق ٣ٞ٘ٓش

طي٤ُْ أر٢ دمحم ػزيٙ حُيالُؼٚ كٍٞ "ٓخؿي حُلِوش حُؼخ٤ٗش حأله٤َس ُٔوخُش حُيًظٍٞ 

حُِر٤َ ح٢ٌُٔ ػٖ ؿخرَ ر٤ٖ حُ٘ظ٣َش ٝحُظطز٤ن، ىٍحٓش ططز٤و٤ش ػ٠ِ ٛل٤ق حرٖ 

ٍؿزش حُؼَد ك٢ ػِّٞ حُٜ٘ي ٝػ٘خ٣ظْٜ رٜخ. هخّ ، ٝحُٔوخُش حَُحرؼش ػٖ "كزخٕ

ء حُي٣ٖ حإلٛالك٢ ٛخكذ ًظخد "ٛ٘يٝٓظخٕ ػَرٞں ٠ً رٌظخرظٜخ ح٤ُ٘ن ٤ٟخ

. ٝحُٔوخُش حُوخٓٔش ىٍحٓش ٗوي٣ش ُظَؿٔخص حُؼَد ُ٘ؼَ ٗظَ ٤ٓں" )ك٢ ٓـِي٣ٖ(

دمحم اهزخٍ حُٜٔطزؾ رخُٜزـش حُٜٞك٤ش. ٌٛٙ ىٍحٓش ه٤ّٔش هخّ رٜخ حألم حُلخَٟ 

، ٤ٗٞ ٤ٓشحإلٓال رخُـخٓؼش ح٤ُِٔشٝآىحرٜخ خٍ، رخكغ هْٔ حُِـش حُؼَر٤ش پؿخ٣ٝي أكٔي 

ػٖ ك٤خس ٝهيٓخص حُزَٝك٤ٍٔٞ أرٞ ٓللٞظ ح٣ٌَُْ ، ٝحُٔوخُش حُٔخىٓش ى٢ُٜ

ٗو٤ٜش ى٤ُٝش ٓؼَٝكش ك٢ ٓـخٍ حُزلغ ٝحُزَٝك٤ٍٔٞ حُٔؼ٢ٜٓٞ . حُٔؼ٢ٜٓٞ

 َُ  ريٍحُـ٤َِ ؼش ألٓظخ١ً خرٔٝحُٔوخُش ح٤َُٓطٚ حٌُحط٤ش  ٝحُظلو٤ن، ٝهي َٗ٘ٗخ ٖٓ هز

ّ حألٓي ؿخء ه". ؿٔخٍ حإلٛالك٢ كٍٞ "حُل٤َ َّ رٔخ ٛٞ ٣ـيٍ رؤٕ ٣ٔظل٤ي ظخً حٌُٔ

 .ٕ ك٢ ٌٛح حُ٘ؤٕرٚ حُزخكؼٞ

طي٤ٖٗ َ ٝهز ،ح٤٘٤ُٜش ٔوخالص ٝحُزلٞع رخٓظؼَحٝ َُِكِشٝهي أطزؼ٘خ ٌٛٙ حُ

ٝطَؿٔش  ،"حطلخى أٓخطٌس ٝػِٔخء حُِـش حُؼَر٤ش ُؼّٔٞ حُٜ٘ي"ـُ حُٔٞهغ حإلٌُظ٢َٗٝ

ٖ كَٜٓض حُٔوخالص . ٝهي ِٗػ٘خ ٓكٍٞ حألٗزؾ ٝحُز٣َ٤خ٢ٗ ظ٤ٖٓ٘ظٞٓٝ ،ظ٤ٖهٜ

 ٓوخالص ه٤ّٔش ُِـخ٣ش َٓ٘٘٘ٛخ ك٢ حُؼيى حُوخىّ إ ٗخء هللا طؼخ٠ُ.

 د. أورنك زيب األعظمي
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 تفسيـر

 تدبر القـرآن

 (7تفسير سورة البقرة )

 الشيخ أمين أحسن اإلصالحي -
 

 (28-36تفسٌر اآلٌات ) -63

ن العهد، التً لم وفً اآلٌات التالٌة ٌتم تذكٌر كافة أنواع تولًّ بنً إسرابٌل ع

ٌزالوا مرتكبٌن لها بالنسبة لشرٌعة هللا منذ فجر تارٌخهم، والؽرض وراء هذا 

توضٌح السبب وراء استحمالهم بعزلهم عن اإلمامة من لبل هللا جل وعبل ولٌام 

أمة أخرى ممامهم، أمة تموم بإحٌاء شرٌعته فً الناس وإلامتها فٌما بٌنهم. هذه 

ر ألمد بعٌد وٌعترضها الخطاب المبلبم لؤلمة الجدٌدة السلسلة من الحدٌث تستم

أي المسلمٌن ولكن هذا الخطاب ٌؤتً ضمن المباحث ال أصبلً فإن الخطاب 

موّجه أصبلً إلى الٌهود والهدؾ، كما أشرنا إلٌه، توضٌح لرار اتهامهم 

 بالجرٌمة. ٌمول هللا تعالى:

ٌناكم بموة واذكروا ما فٌه "وإذ أخذنا مٌثالكم ورفعنا فولكم الطور خذوا ما آت

لعلكم تتمون. ثم تولٌّتم من بعد ذلن فلوال فضل هللا علٌكم ورحمته لكنتم من 

الخاسرٌن. ولمد علمتم الذٌن اعتدوا منكم فً السبت فملنا لهم كونوا لردة 

خاسبٌن. فجعلناها نكاالً لما بٌن ٌدٌها وما خلفها وموعظة للمتمٌن. وإذ لال 

 ٌؤمركم أن تذبحوا بمرة لالوا أ تتخذنا هزواً لال أعوذ باهل موسى لمومه إن هللا

أن أكون من الجاهلٌن. لالوا ادعُ لنا ربّن ٌبٌّن لنا ما هً لال إنه ٌمول إنها بمرة 

ال فارض وال بكر عوان بٌن ذلن فافعلوا ما تإمرون. لالوا ادع لنا ربن ٌبٌّن 

لع لونها تسّر الناظرٌن. لالوا ادع لنا ما لونها لال إنه ٌمول إنها بمرة صفراء فا

لنا ربن ٌبٌّن لنا ما هً إن البمر تشابه علٌنا وإنا إن شاء هللا لمهتدون. لال إنه 

ٌمول إنها بمرة ال ذلول تثٌر األرض وال تسمً الحرث مسلّمة ال شٌة فٌها لالوا 

ً فادّاربتم فٌ ها وهللا اآلن جبت بالحك فذبحوها وما كادوا ٌفعلون. وإذ لتلتم نفسا

مخرج ما كنتم تكتمون. فملنا اضربوه ببعضها كذلن ٌحًٌ هللا الموتى وٌرٌكم 
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آٌاته لعلكم تعملون. ثم لست للوبكم من بعد ذلن فهً كالحجارة أو أشدّ لسوة 

وإّن من الحجارة لما ٌتفّجر منه األنهار وإّن منها لما ٌّشمّك فٌخرج منه الماء 

 وما هللا بؽافل عما تعملون. أ فتطمعون أن وإّن منها لما ٌهبط من خشٌة هللا

ٌإمنوا لكم ولد كان فرٌك منهم ٌسمعون كبلم هللا ثم ٌحّرفونه من بعد ما عملوه 

وهم ٌعلمون. وإذا لموا الذن آمنوا لالوا آمنا وإذا خبل بعضهم إلى بعض لالوا أ 

أوال ٌعلمون تحدّثونهم بما فتح هللا علٌكم لٌحاّجوكم به عند ربكم أ فبل تعملون. 

 ًّ أن هللا ٌعلم ما ٌسّرون وما ٌعلنون. ومنهم أّمٌّون ال ٌعلمون الكتاب إال أمان

وإن هم إال ٌظنّون. فوٌل للذٌن ٌكتبون الكتاب بؤٌدٌهم ثم ٌمولون هذا من عند 

ً للٌبلً فوٌل لهم مما كتبت أٌدٌهم ووٌل لهم مما ٌكسبون.  هللا لٌشتروا به ثمنا

نار إال أٌاماً معدودة لل أ تّخذتم عند هللا عهداً فلن ٌخلؾ هللا ولالوا لن تمّسنا ال

عهده أم تمولون على هللا ما ال تعلمون. بلى من كسب سٌبة وأحاطت به 

خطٌبته فؤولبن أصحاب النار هم فٌها خالدون. والذٌن آمنوا وعملوا الصالحات 

 أولبن أصحاب الجنة هم فٌها خالدون".

 ح اآلٌاتتحقٌق الكلمات وتوضٌ -63

وإذ أخذنا مٌثالكم ورفعنا فولكم الطور خذوا ما آتٌناكم بموة واذكروا ما فٌه 

 (63لعلكم تتمون )

الموثك أوالمٌثاق ٌعنً العهد فروح هذه الكلمة هً الوثوق واإلحكام فهً 

تستخدم خاصة للعهد الذي تم عمده ألمر مهّم للؽاٌة بكل وعً وشعور 

اء به، والمراد هنا هو العهد الذي عمد مع بنً بالمسبولٌة ولد أّكد على الوف

إسرابٌل لبلمتثال بما تحتوٌه التوراة فالشرٌعة اإللهٌة تكون اتفالٌة بٌن هللا 

ً ولد أحٌل إلى هذا المٌثاق فً سورة  وعباده وعلى هذا فٌتم اعتبارها مٌثالا

 األعراؾ كما ٌلً:

 إال الحك ودرسوا ما فٌه "أ لم ٌإخذ علٌهم مٌثاق الكتاب أن ال ٌمولوا على هللا

والدار اآلخرة خٌر للذٌن ٌتمون أ فبل تعملون. والذٌن ٌمّسكون بالكتاب وألاموا 

الصلوة إنا ال نضٌع أجر المصلحٌن. وإذ نتمنا الجبل فولهم كؤنه ظلة وظنّوا أنه 

والع بهم خذوا ما آتٌناكم بموة واذكروا ما فٌه لعلكم تتمون" )سورة األعراؾ: 

169-171) 

ولد أخذ هذا المٌثاق، كما صّرح به المرآن والتوراة، من أبمة بنً إسرابٌل فً 

سفح الجبل ولد تزامنه زلزلة حّركت الجبل بؤمر من هللا وإن كان المرء لد 
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جلس، حٌن الزلزلة، تحت ظبلل جدار طوٌل أو سفح من الجبل فٌتخٌّل له أن 

ٌهدم ولد عبّر المرآن عن هذه الجبل أو الجدار ٌطّل علٌه مثل الظلة ولارب أن 

 الحالة بنتك الجبل فولهم مثل الظلة.

ونتك هذا الجبل فوق بنً إسرابٌل لم ٌكن ألن ٌجبروا على أخذ المٌثاق أن 

ٌدّكهم الجبل إن لم ٌؤخذوه فؤخذ المٌثاق أو رفضه أمر خٌارّي فلم ٌحّب هللا أي 

راءة لدرة هللا وجبلله لكً إجبار بالنسبة للدٌن فما ولع هنا فهو كان نوعاً من إ

ٌتذّكر بنو إسرابٌل أن هللا الذي ٌؤخذونه هذا المٌثاق لٌس بشٌا ضعٌؾ أو 

عاجز بل لدرته ال حدّ لها فكما ٌعطون فً هذه الدنٌا واآلخرة لدراً ؼٌر محدود 

من النعم إذا أوفوا بالوعد فكذلن سٌلمون ؼضبه الذي ال ٌعادله ؼضب إذا لم 

على أن ٌنتك الجبل مثل الطور على رإوسهم فكٌؾ ال ٌمدر  ٌوفوا به فمن ٌمدر

 على أن ٌإّطؤهم به أو أن ٌنزل علٌهم بعذاب أكثر ألماً منه؟

أي خذوا هذه التوراة التً  خذوا ما آتٌناكم بقوة واذكروا ما فٌه لعلكم تتقون:

هً نعمة كبرى لكم من هللا، بموة وعزٌمة وامتثلوا بؤوامرها وإرشاداتها فً 

فة منازل الحٌاة بكل ثبات واستمبلل فؤحكامها سهلة كما هً صعبة، وإن فً كا

مسبولٌتها ٌسراً كما أن فٌها عسراً فلن ٌمكن أن ٌتّم أداء حمها باألٌدي الضعاؾ 

 واإلرادات الؽٌر مستمبلت بل هو ٌتطلب الموة والعزٌمة.

ادات كما هً والمراد من "اذكروا ما فٌه" هً األحكام واإلرش واذكروا ما فٌه:

التنبٌهات والتهدٌدات التً لرأت على بنً إسرابٌل نتٌجة عدم الوفاء بهذا 

المٌثاق فمد نبّهوا فٌها بكل تفصٌل أنه لو ثبتوا على هذا المٌثاق فسٌتمتعون من 

األفضال الربانٌة فً هذه الدنٌا كما فً تلن اآلخرة وإن لم ٌوفوا به فلم ٌمدروه 

 ً الدنٌا وفً اآلخرة على السواء.فسٌلمون عذاباً شدٌداً ف

وٌمكن أن نرٌد من هذا لكً تتموا وذلن ألن الهدؾ األصٌل من  لعلكم تتقون:

الكتاب الربانً هو الداللة على سبٌل التموى ولكن أردنا به، طبماً لمحل الكبلم 

وفً ضوء السٌاق والسباق، أن ٌتموا لهر هللا وؼضبه، ولد ذهبنا إلى هذا ألنه 

من لبل أن ٌذكروا التنبٌهات والتهدٌدات خاصة، كما ذكرنا، التً لد  لد نصحوا

لرأت علٌهم فً التوراة نتٌجة عدم الوفاء بالمٌثاق الربانً والهدؾ وراء ذكرها 

 لهم لم ٌكن إال أن ٌتموا لهر وؼضب هللا فً حٌاتهم المادمة.

 (66خاسرٌن )ثم توّلٌتم من بعد ذلن فلوال فضل هللا علٌكم ورحمته لكنتم من ال
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هذا الخطاب، كما ٌبدو، لبنً إسرابٌل زمن نزول المرآن والحال أن فعل 

اإلعراض لد صدر من سلفهم ولم ٌكونوا هإالء ممن أوجدوه بل هم المتبعون 

خطوات أسبلفهم فهذا األسلوب الخطابً إشارة بلٌؽة إلى الوالع أنه إذا اتبع 

ٌة فكؤن تارٌخهم وتارٌخ األخبلؾ خطوات أسبلفهم فً الضبللة أو الهدا

أسبلفهم سواء فتعزى أفعال المتؤخرٌن إلى المتمدّمٌن أصبلً وال حرج وٌبتدئ 

 تارٌخ ضبللتهم منذ أن ابتدعها أسبلفهم فً المجتمع.

و"ذلن" فً فمرة "من بعد ذلن" لئلشارة إلى الشٌا الذي مضى وهذا كثٌر فً 

منها إشارة جامعة إلى تلن كبلم العرب الجاهلً وفً المرآن الكرٌم والمراد 

المصة بإسرها فمعناها أن أسبلفكم لم ٌوفوا بهذا المٌثاق بعدما عمدوا مٌثالهم 

التباع محتوٌات التوراة ورإٌة جبلل هللا تعالى وخٌر عثورهم على كافة 

 التنبٌهات والتهدٌدات وأما أنتم فمد حذوتم حذوهم فً هذا التملٌد الباطل.

اآلٌة" إلى أن أعمالكم تجدر، منذ البداٌة، ---ضل هللا علٌكم ولد أشٌر فً "فلو ال ف

بؤن ٌلعن هللا علٌكم ولكن هذا من فضله ورحمته علٌكم أنه لم ٌفعل كذلن بكم بل 

أمهلكم حتى الٌوم ففضله ورحمته ٌوجبان علٌكم أن تشكروه وتمٌموا عوجكم 

ٌضٌع فرصتكم  ولكنكم بالعكس من ذلن تفتخرون بمعاملتكم، األمر الذي كاد أن

 النهابٌة هذه التً ال فرصة بعدها لكم فتصلحوا أنفسكم وتمٌموا عوجكم.

 (65ة خاسبٌن )دولمد علمتم الذٌن اعتدوا منكم فً السبت فملنا لهم كونوا لر

وهذا مثال واحد من نمض العهد الذي لد أجمل ذكره فً اآلٌة السابمة فمد خّص 

عوا فٌه عن أي خدمة أو صٌد ولكنهم لد ٌوم السبت بعبادة بنً إسرابٌل ولد من

أوجدوا حٌبلً عدٌدة لكً ٌتحرروا عن لٌود الشرٌعة اإللهٌة حتى لم ٌتخلفوا فً 

إٌجاد شتى الحٌل للصٌد ففً هذه اآلٌة أشٌر إلى حركاتهم تلن وبما أن أخبارهم 

 هذه كانت مشهورة فٌما بٌنهم فمد ذكرها المرآن كوالع معلوم وحمٌمة ثابتة.

هذه جملة لعنة أي لد لعن هللا علٌهم جزاًءا لما ارتكبوه  ا لهم قردة خاسئٌن:فقلن

 من الجرٌمة بحٌث خرلوا حرمة ٌوم السبت متبعٌن هوى أنفسهم.

لد اختلؾ أهل التؤوٌل فً هل تحّولوا، ظاهراً، إلى المردة نتٌجة لهذه اللعنة أو 

ً وعملٌاً؟ ولكن هذا االختبلؾ ال ً فبل فرق كان هذا المسخ روحانٌا  ٌهّمنا شٌبا

كبٌراً بٌن صورة اإلنسان وما للمرد فالفرق األصلً هو فرق العمل واإلرادة 

فهذا من مٌزات اإلنسان أنه ٌرى لبل تلبٌة أّي مما تهوٌه نفسه، هل تلبٌته جابز 

أم ال وإن جاز فما هً المٌود والشرابط التً تضعها الشرٌعة الؽراء ومحاسن 
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ذلن فبل مانع شرعٌاً أو خلمٌاً ألي مما ٌهوٌه نفس المرد  األخبلق وبالعكس من

أو ٌرٌد إتمامه فما تهوٌه نفسه ٌفعله فوراً فإن اتبع أي إنسان أو جماعة خطى 

هذه المردة فً إتمام ما تهوٌه أنفسهم فبل ٌبمى أي فرق بٌنه وبٌن المرد إال ما 

لمً نهاٌته فلما ٌبلػ نسّمٌه ظاهره الذي ٌبمى ما دام ٌبلػ الزوال العملً والخ

 نهاٌته فبل ٌبمى هذا الفرق أٌضاً وٌتحّول المرء إلى لرد روحاً وعمبلً وصورة.

 (66فجعلناها نكااًل لما بٌن ٌدٌها وما خلفها وموعظة للمتمٌن )

النكال تعنً ما ٌكون عبرة لآلخرٌن، وهنا أشٌر بها إلى المرٌة التً هتن أهلها 

وه من الجرٌمة الشنٌعة المذكورة فً اآلٌة عزة السبت فارتكبوا ما ارتكب

السالفة. ولد استعمل المرآن فً ؼٌر موضع منه الضمابر، كما هنا، للمرى 

واألماكن والمعنى أن هذه المرٌة لد جعلت عبرة فً العماب للمرى التً كانت 

تمابلها وما كانت تمع وراءها وفً ضواحٌها، ٌعتبر بها من لهم عمول أو هم 

  جّل جبلله.ٌخافون هللا

ٌبدو من دراسة المرآن أن هذه المرٌة كانت حاضرة البحر فٌمدّر من هنا أن 

ً فً التجارة والحضارة ولكن هذه اللعنة  ً ملموسا أهل هذه المرٌة لد نالوا تمدّما

هً التً أسمطتهم فً انحطاط مسخ ظاهرهم كما مسخ باطنهم فهم أصبحوا 

 نهم.عبرة لمن هم فً ضواحٌهم ومن تؤخروا ع

وإذ لال موسى لمومه إن هللا ٌؤمركم أن تذبحوا بمرة لالوا أ تتخذنا هزوًا لال 

 (67أعوذ باهل أن أكون من الجاهلٌن )

هذا مثل ثاٍن لنمض العهد من لبل الٌهود، ولتمدٌم هذا المثال اختار المرآن 

ً لسم به لصة فً جزبٌن؛ فٌوّضح الجزء األّول أن بنً إسرابٌل كانوا،  أسلوبا

منذ فجر تارٌخهم، أرباَب نفسٌة المطل والفرار بالنسبة لمبول الشرٌعة اإللهٌة 

ً ما فلم ٌمتثلوا به على  وأما الجزء الثانً منه فهو ٌوّضح أنه لو لبلوا شٌبا

 طرٌمة صحٌحة بل كانوا ٌبحثون عن مخارج للفرار منه.

إسرابٌل فما ولتوضٌح هذا األمر استدّل المرآن بحدث المّسامة من تارٌخ بنً 

بٌّنه المرآن ٌبدو منه أن رجبلً من بنً إسرابٌل لد لُتَِل ولم ٌكاوا ٌبحثون عمن 

ً للشرٌعة  لتله فؤمر موسى علٌه السبلم أهل المنطمة التً لتل فٌها الرجل طبما

أن ٌذبحوا بمرة فٌمسموا فهم أوالً مارسوا عملٌة المطل فً االمتثال بهذا األمر 

رة، وعن لونها، وعن عمرها، وما شابهها من األسبلة فسؤلوا عن صورة البم

 ولما رضوا عن ذبحها فٌَُرى أنهم لد لسموا كذباً.
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وأما وجود طرٌمة المّسامة فً الشرٌعة الموسوٌة فهو ٌثبت من اآلٌات التالٌة 

 لكتاب التثنٌة:

"إذا وجد لتٌل فً األرض التً ٌعطٌن الرب إلهن لتمتلكها والعاً فً الحمل ال 

لم من لتله. ٌخرج شٌوخن ولضاتن وٌمٌسون إلى المدن التً حول المتٌل ٌع

فالمدٌنة المربى من المتٌل ٌؤخذ شٌوخ تلن المدٌنة عجلة من البمر لم ٌحرث 

علٌها ولم تجّر بالنٌر وٌنحدر شٌوخ تلن المدٌنة بالعجلة إلى واٍد دابم السٌبلن لم 

ادي ثم ٌتمدّم الكهنة بنو ٌحرث فٌه ولم ٌزرع وٌكسرون عنك العجلة فً الو

الوي ألنه إٌاهم اختار الرب إلهن لٌخدموه وٌباركوا باسم الرب وحسب لولهم 

تكون كل خصومة وكل ضربة وٌؽسل جمٌع شٌوخ تلن المدٌنة المرٌبٌن من 

المتٌل أٌدٌهم على العجلة المكسورة العنك فً الوادي وٌصّرخون وٌمولون 

 (8-1، اآلٌات/21لم تبصر" )التثنٌة، الباب/ أٌدٌنا لم تسفن هذا الدم وأعٌننا

فاعتبر بنو إسرابٌل أمر موسى هذا هزواً فلم ٌكادوا  قالوا أ تتخذنا هزواً:

ً للبحث عن الماتل والوالع أنه لما  ٌفهمون أن هذا التدبٌر سٌكون تدبٌراً ناجحا

عجزت كافة أنواع العملٌة للبحث عن الماتل فآنذان ٌفّضل أن ٌجمع رإساء 

لمنطمة التً لنل فٌها المرء فٌماسموا على ذلن ولتوكٌد المسم ٌفّضل أن تذبح ا

بهٌمة فٌمسم على دمها فمد راج بالنسبة لبلتفالٌات والعهود منذ لدٌم الزمان، 

أنها كانت توخذ أمام المعابد لكً ٌجتنب الفرٌمان الكذب والنفاق كما اختٌر فً 

الممسمٌن فٌمكن أن بنً إسرابٌل لد بعض األحٌان أسلوب نشر دم الذبٌحة على 

كانوا ٌمارسون هذه الطرٌمة للمسم ولو أن اآلٌات المذكورة أعبله ال تشٌر إلى 

ذلن إشارة ما، ولد ذكر اإلمام الفراهً فً كتابه "إمعان فً ألسام المرآن" 

 بعض طرق هذا النوع من األسلوب.

ضادّ "العلم" كما هً كلمة "الجهل" ت قال أعوذ باهلل أن أكون من الجاهلٌن:

تضادّ "الحلم" وهنا جاءت كضدّ "الحلم" والمعنى أنً أعوذ باهل من أن أمارس 

فً أمر دٌن هللا ما ٌكون هزواً فما آمركم به هو بؤمر هللا وفٌه خٌر لكم فلم 

 أختلمه من لبلً.

لالوا ادُع لنا ربّن ٌبٌّن لنا ما هً لال إنه ٌمول إنها بمرة ال فارض وال بكر 

 (68عوان بٌن ذلن فافعلوا ما تإمرون )

وما طرحه بنو إسرابٌل من السإال بعد األمر بذبح البمرة هومما خلمه فساد 

ً فٌذبحون بمرة ممتصدة  مزاجهم ولٌس هذا بؤمر والع فإن كان مزاجهم سلٌما
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عمراً وبهذا امتثلوا بما أمرهم هللا به وبما أن هللا كان عارفاً بنفسٌتهم التً كانت 

تفٌة وراء سإالهم هذا فؤجاب على سإالهم ما ٌزٌل شبهتهم أي تكون البمرة مخ

ً بؤن ٌفعلوا ما ٌإمرون به بدون أّي سإال مزٌد  ممتصدة عمراً ولكنه لال معا

 فبل تتفمدوا سبٌبلً للفرار عن الشرٌعة وال تعّسروا به ما أعطاكم من الٌسر فٌه.

إنه ٌمول إنها بمرة صفراء فالع لونها لالوا ادع لنا ربن ٌبٌّن لنا ما لونها لال 

 (69تسّر الناظرٌن )

اللون األصفر أجذب ألوان البمرة على هذا فمد وصؾ به الشعراء العرب 

 حبٌبتهم، وأما "فالع" فهو ٌؤتً صفة لزٌادة مثل هذا اللون جذباً.

ً ولم تكن الحاجة إلى سإال آخر بعد  ولو أن السإال السابك لم ٌكن ضرورٌا

نهم سؤلوه بعد ذلن عن لونها الذي أجٌب علٌه بؤجذب ألوان البمرة ذلن ولك

وأعّزها لدى الناس. والبدٌهً أن ٌجاب عن اللون األجذب األعّز إذا سبل عنه 

ولكن هذا من نوع األسبلة التً حرم بها بنو إسرابٌل أنفسهم سعات ورخص 

 الشرٌعة الربانٌة وبدّلوها فً مجموعة اإلصر واألؼبلل علٌهم.

لالوا ادع لنا ربن ٌبٌّن لنا ما هً إن البمر تشابه علٌنا وإنا إن شاء هللا لمهتدون. 

لال إنه ٌمول إنها بمرة ال ذلول تثٌر األرض وال تسمً الحرث مسّلمة ال شٌة 

 (71-70فٌها لالوا اآلن جبت بالحك فذبحوها وما كادوا ٌفعلون )

ٌداً من التوضٌح فؤرشدوا إلى أن وبعد أن اتضح لهم اللون لم ٌمتنعوا بل طلبوا مز

 ال تكون البمرة ذالالً تحرث األرض وال تسمً الحرث وال ٌشوب لونها لون آخر.

وهكذا فلما أضافوا إلى لٌودهم لٌوداً أخرى متنوعة لالوا: اآلن اتضح لهم األمر 

 تماماً.

 استخدمت كلمة "الحك" فً المرآن لمعاٍن عدٌدة بما فٌها:

 على هذا فمد عبّر عن المٌامة بالحك.ما هو ممدّر حمه و .1

 ما ٌجب نظراً لؤلخبلق وعلى هذا فمد عبّر عن العدل بالحك. .2

ما هو لول فصل عند الخصام واالختبلؾ وعلى هذا فمد عبّر عن المرآن  .3

 بالحك من جانب.

 للؽاٌة والهدؾ وعلى هذا فمد عبّر عن خلك السماء واألرض بالحك. .4

 وره وبروزه.ما هو واضح وبٌّن بالنسبة لظه .5

ففً اآلٌة التً نحن بصدد البحث عنها لد استخدمت كلمة "الحك" لهذا المعنى 

 األخٌر.
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ولد تبع هذا السإال كلمات "وإنا إن شاء هللا لمهتدون" من لسانهم وهً تعكس 

باطنهم فٌبدو منها أنه لد اتضح لهم تفاهة أسبلتهم التً لد طرحوها مرة بعد 

أجبرهم على لفظ هذه الكلمات ومن هنا وفّموا أخرى ولعل شعورهم هذا لد 

لبلمتثال بهذا األمر وإال فالنفسٌة التً كانوا ٌبدونها لم ٌرج منها أنهم ٌمتثلون 

 بهذا األمر البتة.

 (72وإذ لتلتم نفساً فادّاربتم فٌها وهللا مخرج ما كنتم تكتمون )

ادّارأتم على درء ٌدرأ درًءأ: طرده وأخرجه ومنه تدارأتم الذي تحّول إلى 

 لاعدة اإلدؼام وهو ٌعنً اتهام بعضهم البعض.

هذه جملة معترضة ثم ارتبطت الجملة بـ"فملنا  وهللا مخرج ما كنتم تكتمون:

اضربوه ببعضها". فالجملة المعترضة تعنً أنكم ٌمكن لكم أن تحالوا إخفاء 

د جرٌمة المتل عن طرٌك اتهام بعضكم البعض ولكن لن ٌمكن أن ٌختفً ما ل

 أخفٌتموه بل هللا كاشؾ عما أنتم تحاولون إخفاءه.

ومن "وإذ لتلتم" ٌبتدئ الؽرض األصلً لؤلمر بذبح البمرة ولد بٌّنا فٌما سبك أن 

بنً إسرابٌل الذٌن ٌدّعون أنهم هم الورثة للشرٌعة اإللهٌة كٌؾ كانت نفسٌتهم 

ات فً لبول هذه الشرٌعة فمد طرحوا أسبلة عدٌدة فً كل خطوة من خطو

المبول والردّ واآلن ٌبٌّن من "وإذ لتلتم نفساً" أّي ؼرض كان وراء األمر بذبح 

 البمرة وأّي معاملة صدرت عنهم بشؤنه؟

 (73فملنا اضربوه ببعضها كذلن ٌحًٌ هللا الموتى وٌرٌكم آٌاته لعلكم تعملون )

ولد أّول المفّسرون "اضربوه ببعضها" عامة بؤن ٌمسحوا الممتول بمطعة من 

حم البمرة، ٌبعث بها حٌّاً فٌسّمً لاتله. ولو أنه ال حرج فً هذا التؤوٌل فبل ٌبعد ل

شٌا عن لدرة هللا الكاملة ولكن ٌخطر ببالً بالنسبة للمّسامة أنه أشٌر به إلى 

أخذ الٌمٌن أي انشروا دماء الذبٌح على الممتول فخذوا الٌمٌن ممن ٌحضرون. 

ن المراد من هذا لٌس بٌان الحدث أصبلً ولد كفت اإلشارة تفصٌل هذا الحدث أل

 بل المراد منه مجرد تذكٌر بنً إسرابٌل حدثاً من أحداث تارٌخهم.

فإن أردنا به ما ذكرناه فتكون فمرة "كذلن ٌحًٌ هللا الموتى" ردّاً على ما تلفّظوه 

 حٌنما سمعوا األمر بذبح البمرة أي "أ تتخذنا هزواً" أي ولو أن هذا األمر ٌبدو لكم

هزواً ولكنكم لو عملتم علٌه كما ٌنبؽً وأخلصوا نٌاتكم فً الذبح والمسم فهذا هو 

 السبٌل السوي للبحث عن الماتل وأخذ المصاص الذي هو حٌاة للناس كافة.
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وأما المول بؤن المصاص حٌاة للناس كافة فمد جاء عنه فً المرآن الكرٌم "ولكم 

( وكذا عبّر فً التوراة 179بمرة: فً المصاص حٌاة ٌا أولً األلباب" )سورة ال

عن لتل الواحد بمتل الكافة كما لٌل أن المصاص حٌاة للناس كلهم. وأما المرآن 

 فهو ٌحٌل إلى هذا األمر كما ٌلً:

"كتبنا على بنً إسرابٌل أنه من لتل نفساً بؽٌر نفس أو فساد فً األرض فكؤنما 

 (32جمٌعاً" )سورة المابدة: لتل الناس جمٌعاً ومن أحٌاها فكؤنما أحٌا الناس 

فٌبدو من هذه اآلٌة أنه لد اتضح لبنً إسرابٌل فلسفة المصاص بؤن المنع عن 

 المصاص موت للناس جمٌعاً كما أخذه حٌاة للناس كلهم.

واآلن فتبمى فمرة "وٌرٌكم آٌاته" كجملة معترضة أي أن هللا ٌرٌكم اآلٌات بؤنما 

ما تخفون وهذه إشارة إلى ما حاول  تخفونه ال ٌخفى شٌا منه بل سٌبدو كل

الٌهود إخفابه وما ألجله لاموا بتحرٌفات عدٌدة فً الدٌن ولكنها اآلن كانت 

تنكشؾ بواسطة المرآن وعن طرٌك النبً األمً صلّى هللا علٌه وسلّم وكانت 

هذه آٌة مبٌنة بؤن محاولة إخفاء شٌا هل محاولة ال تعود بشٌا فإنه سٌكشؾ 

 ماً ما.عن كل مكنون ٌو

ثم لست للوبكم من بعد ذلن فهً كالحجارة أو أشدّ لسوة وإّن من الحجارة لما 

ٌتفّجر منه األنهار وإّن منها لما ٌّشّمك فٌخرج منه الماء وإّن منها لما ٌهبط من 

 (74خشٌة هللا وما هللا بؽافل عما تعملون )

عن مسبولٌات  ٌبدو هنا من "ثم" أن حججكم السٌبة ومحاوالتكم الفاشلة للفرار

الدٌن لد أنتجت عن أن للوبكم لد أصابها المسوة، ولو أنه لم ٌصرح هنا ولكن 

سٌاق الحدٌث ٌدّل على أنه كما احتّج بنو إسرابٌل بطرق مختلفة فً االمتثال 

باألمر بذبح البمرة فكذلن لم ٌحترموا هذه الذبٌح بعد أن ذبحوها بل ألسموا 

فإذا تبع جرٌمةً االحتٌاُل واالحتجاُج السٌّا الزور وحاولوا أن ٌخفوا الماتل 

باإلضافة إلى العناد والجرأة فتنملب للوب مثل هإالء المجرمٌن لاسٌة مثل 

 األحجار فبل تصلح لخصب الخٌر والتموى.

"فهً كالحجارة أو أشدّ لسوة" أسلوب ٌشبه أسلوب "أولبن كاألنعام بل هم 

أسلوب المبالؽة فإن المساوة  (. لٌس هذا مجرد179أضّل" )سورة األعراؾ: 

التً توجد فً الحٌوان والجماد ال تحرمه الصبلح الذي أودعه هللا فٌه وبالعكس 

ً فشٌباً، حسب سنة هللا،  من ذلن فإن ٌفسد اإلنسان ذاته ففساده هذا ٌحرمه شٌبا

عن كافة الجدارات التً لد أودعها هللا فٌه فالحجر ٌكون حجراً ولو كان لاسٌاً 
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فبل ٌحرم جرٌان الماء من خبلله إذا أودعه هللا فٌه وبالعكس من ذلن فلو للؽاٌة 

أصبح للب اإلنسان لاسٌاً ألجل مرض خلمً فبل تبمى ٌنابٌع للبه إال جافة من 

أصلها وعلى هذا فلن ٌمكن لشٌا دنٌوّي أن ٌواجه فساد رجل تّم فسادُه ولو هو 

 لد كان بلػ نهاٌته فً الفساد.

وإّن من الحجارة لما ٌتفّجر منه األنهار وإّن منها لما ٌّشمّك "وأما لوله تعالى 

فهو إشارة إلى ذلن الصبلح  فٌخرج منه الماء وإّن منها لما ٌهبط من خشٌة هللا"

 الفطري لؤلحجار، الذي أودعه هللا فٌها والذي ال ٌزول عنها.

هذا وال ننسى هنا أن هذا لٌس بؤسلوب شعري وال ٌمّت إلى الوالع بصلة بل 

تلمٌح عن المشاهد التً مّر بها بنو إسرابٌل فً حٌاتهم الصحراوٌة فإنهم لد 

شهدوا أن اثنتً عشرة عٌناً تتفّجر من صخرة كما شهدوا أن جزًءا من الطور 

لد تكّسر من تجلًّ الرب تعالى له ولكن مع هذا كله بمٌت لساوة للوبهم كما هً 

فبل ٌبمى شوب من الشن أن للوبهم  فبل هً تخشع آلٌة ٌشهدونها بؤعٌنهم واآلن

 أشدّ من األحجار لساوة.

أي بما أن أسراركم ؼٌر خافٌة على هللا وهو عبّلم  وما هللا بغافل عما تعملون:

الؽٌوب واألسرار فبل ٌنبؽً لكم أن تفتخروا بشرفكم ولداستكم وكبرٌابكم 

 وطهارتكم.

بلم هللا ثم ٌحّرفونه أ فتطمعون أن ٌإمنوا لكم ولد كان فرٌك منهم ٌسمعون ك

 (75من بعد ما عملوه وهم ٌعلمون )

( وإلى 7-6واآلن التفات إلى المسلمٌن وهو مثل التفات إلى النبً فً اآلٌات )

(. لهذا االلتفات ؼرضان؛ أولهما تسلٌة 29-21بنً إسماعٌل فً اآلٌات )

مثل المسلمٌن أن ال تفتر عزٌمتهم بمخالفة بنً إسرابٌل وال ٌتعجبوا من أن 

هإالء العلماء للدٌن والشرٌعة ٌخالفون هذه الدعوة فمن ثبتت عمولهم فاسدة 

بحٌث ٌلوون ألسنتهم بما ٌمول لهم النبً وهم ٌفهمونه جٌداً وٌعنون به ما ال 

ٌرٌده هو كما سمعتم عن األمر بذبح البمرة فهل ترجون من هإالء الفاسدٌن 

لولكم السدٌد لهم بؤسلوب السوء أو من ٌتبع خطواتهم أنهم ٌحاولون فهم 

معمول؟ وآخرهما إخبارهم عن بعض أفعال الٌهود الخفٌة علٌهم فبل ٌؽتّر 

المسلمون الساذجون بإٌمانهم فٌحسنوا بهم الظن وٌعمدوا معم أواصر الودّ 

 واإلخبلص، إنما ٌمدّمونه إلٌهم اختبلق وزور.
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عن وجهه: حرؾ الشٌا  ٌسمعون كالم هللا ثم ٌحّرفونه من بعدما عقلوه:

تحوٌل الشٌا من جهته الصحٌحة إلى جهة أخرى ؼٌرها ومن هنا حّرؾ المول 

 أو حّرؾ الكبلم وهو ٌعنً تبدٌل المول ولهذا التحرٌؾ وجوه عدٌدة منها:

 أولها: أن ٌؤّول كبلم تؤوٌبلً عمداً ٌخالؾ ما ٌرٌد المابل أن ٌموله.

ٌبلً ٌحّول الكلمة من شٌا إلى وثانٌها: أن ٌبدّل أسلوب تلفظ الكلمة ولراءتها تبد

 شٌا آخر مثل "مروة" التً حّرفت فبدّلت إلى "موره" أو "مرٌا".

ً إلى جملة أو فمرة أو ٌنمص منها بحٌث ٌبمى ؼرضها  وثالثها: أن ٌزٌد شٌبا

األصلً مختلطاً الحك بالباطل مثل أن الٌهود لد بدّلوا حدث هجرة إبراهٌم من 

 هللا الحرام. حٌث صعب إثبات عبللته مع بٌت

ورابعها: أن تترجم كلمة لها معاٍن عدٌدة إلى معنًى ال ٌبلبم وسٌاق الكبلم 

وسباله مثل كلمة "ابن" العبرٌة التً ترجمت إلى "ابن" العربٌة والحال أن 

 معناها عبد ورلٌك.

وخامسها: أن ٌكون معنى كبلم واضحاً للؽاٌة فتثار أسبلة عنه تجعل ذلن الكبلم 

 اً أو تحّوله إلى جهة أخرى ؼٌرها.الواضح ؼامض

ولد ارتكب أهل الكتاب كافة هذه األنواع من التحرٌؾ ولد عدّهم المرآن 

مجرمٌها كلها وسنفّصل فً هذا التفسٌر كّل هذه األشٌاء مبرهنة بالدالبل 

الضرورٌة حسب المحل، ولنحفظ هنا باإلجمال صوره المختلفة وأن ال ٌطلك 

حٌن ٌموم به المرء متعمداً وبوعً. فمد لٌّده المرآن  التحرٌؾ على التحرٌؾ إال

بـ"من بعدما عملوه وهم ٌعلمون" وهذا هو العلم والشعور اللذان ٌجعبلن 

 التحرٌؾ جرٌمة شنعاء ٌعالب هللا مرتكبٌها بؤن ٌحرمهم نوَر العلم.

 وإذا لموا الذن آمنوا لالوا آمنا وإذا خبل بعضهم إلى بعض لالوا أ تحدّثونهم بما

 (76فتح هللا علٌكم لٌحاّجوكم به عند ربكم أ فبل تعملون )

ا" أي ال ٌمتلن الدٌن واإلٌمان المسلمون فحسب ن آمنوا لالوا آمنّ ٌوإذا لموا الذ"

ً نإمن، والمراد من لولهم هذا، كما بٌّنا لدى تفسٌر اآلٌتٌن ) -8بل نحن أٌضا

مٌن بظاهر كلمات هذا (، لم ٌكن إال خدع المسلمٌن. فهم كانوا ٌخدعون المسل9

المول لكً ٌجعل المسلمون ٌثمون بهم بٌنما كانوا ٌعنون بها أنهم حٌنما ٌإمنون 

بؤنبٌابهم وصحفهم فبل حاجة إلى اإلٌمان بشٌا آخر فمد نبّه المرآن المسلمٌن هنا 

أن ال ٌمعوا فً شبكة هذا النوع من الكبلم المفتري وال ٌرجوا منهم شٌباً ما فإن 

 ً ً بٌنما ٌجهرون به وبٌن ما هم ٌسّرون فهم ٌعلنون بؤنهم آمنوا  هنان فرلا بٌّنا
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ولكنهم حٌنما خبل بعضهم إلى البعض فٌحاسب أحدهما اآلخر حساباً شدٌداً فإن 

تكلّم أحدهم معكم ألجل المصانعة بما هو ٌإٌّد اإلسبلم فهم ٌحاسبونه شدٌداً فً 

ً الخاتم ودٌنه اإلسبلم عما مجالسهم الخاصة بؤن ٌكشؾ للمسلمٌن بالنسبة للنب

كشؾ عنه هللا لكم عن طرٌك صحفكم وال تعنوا بؤن المسلمٌن سٌستدلون به ٌوم 

 المٌامة كشهادة علٌكم.

 (77أوال ٌعلمون أن هللا ٌعلم ما ٌسّرون وما ٌعلنون )

ولو أن هذه الجملة عامة بؤن هللا ٌعلم ما ظهر وما بطن ولكن المحل ٌشٌر هنا 

هإالء ال ٌتفكّرون، حٌن خداع المسلمٌن، أن هللا ٌعلم حمٌمة بلطافة إلى أن 

إٌمانهم الذي هم ٌعلنونه كما هو ٌعلم ما ٌمومون به من محاسبة أحدهم فً 

مجالسهم الخاصة على الكشؾ عن األسرار للمسلمٌن، وهذا ٌعنً أن هإالء 

دبٌر الحمماء ٌمكن لهم أن ٌخفوهم على المسلمٌن فً لناعهم الظاهري ولكن الت

الذي اختاروه إلخفابهم على هللا ال ٌخفى علٌه بؤنه ٌحضر خبلبهم وجبلبهم كما 

 ٌعرؾ ما ظهر منهم وما خفً.

 (78ومنهم أّمٌّون ال ٌعلمون الكتاب إال أمانًّ وإن هم إال ٌظّنون )

ًّ وهو ٌعنً أن الذي ال ٌعرؾ الكتابة وال ٌؤنس إلى التعلٌم  أّمٌّون جمع أّم

 هنا من هذه الكلمة هم جهبلء الٌهود. البدابً والمراد

ٌبدو من إفرادهم بالذكر أن الطابفة التً جاء ذكرها فً اآلٌات السابمة باسم 

"فرٌك منهم" أرٌد بها علماء الٌهود ومن لهم عمل وحجى وما ذكر من أشؽالهم 

ٌجب أن ٌتصؾ بها علماإهم العمبلء فالبدٌهً أن التحرٌؾ فً كبلم هللا 

المسلمٌن لٌسا مما ٌموم به العامة التً ال تعلم شٌباً فبل بد من أن ومحاولة خداع 

ٌكون لد لام به الماكرون الماهرون فً مكرهم وعلى هذا فبعد ذكرهم وإٌباس 

المسلمٌن عنهم جاء اآلن ذكر عامة الٌهود ومن ثم أوضح أن ال ٌرجو منهم 

األوهام  المسلمون أن ٌمبلوا الحك وذلن ألن الطابفة األخرى تخوض فً

 واآلمال كما أن الطابفة األولى ؼارلة فً الشّر والحٌل.

". األمانً جمع األمنٌة  ًّ ذكر من أمراضهم أنهم "ال ٌعلمون الكتاب إال أمان

التً تعنً األمل والرجاء والهوى. والمعنى أنهم ال ٌمفون على إرشادات كتابهم 

ً سوى آمال وأمانً فً أذهانهم. ولو أن هذه األما نً ال أساس لها ولكن شٌبا

علمابهم لد لمّنوهم هذه األمانً بحٌث أنهم ٌعتبرونه مجموعة أمانٌهم الكاذبة 
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فهم ٌرون أن كتابهم ال ٌوجب علٌهم شٌباً بل لد نزل لكً ٌصدّق ما هم ٌؤملون 

 ولد أشار المرآن إلى بعض أمانً هذا النوع فمال مثبلً:

 (80دة" )سورة البمرة: "ولالوا لن تمّسنا النار إال أٌاماً معدو

"ولالوا لن ٌدخل الجنة إال من كان هوداً أو نصارى تلن أمانٌّهم" )سورة 

 (111البمرة: 

"لل إن كانت لكم الدار اآلخرة عند هللا خاصة من دون الناس فتمنوا الموت إن 

 (94كنتم صادلٌن" )سورة البمرة: 

 (18رة المابدة: "ولالت الٌهود والنصارى نحن أبناء هللا وأحباإه" )سو

ً من تلن األمانً فالبدٌهً أن من ٌسمط فً مثل هذه األوهام  ولد ذكرنا طرفا

وٌحلمون هذه األحبلم الحلوة ومن ال ٌكلّفون من المسبولٌات إال للٌبلً ومن 

تصان حمولهم عند هللا، كٌؾ ٌمكن لهم أن ٌرضوا عن اإلٌمان بهذا المرآن 

عدّهم لمواجهة حمابك الحٌاة المرة الذي ٌولظهم عن أحبلمهم الحلوة وٌ

 ومسبولٌاتهم الباهضة.

وهذا ٌعنً أن كافة أمانٌهم مما أوجدته عمولهم وعمول وإن هم إال ٌظنون: 

 علمابهم فهً ال تمت إلى الوالع بصلة.

فوٌل للذٌن ٌكتبون الكتاب بؤٌدٌهم ثم ٌمولون هذا من عند هللا لٌشتروا به ثمناً 

 (79بت أٌدٌهم ووٌل لهم مما ٌكسبون )للٌبًل فوٌل لهم مما كت

ولد بٌّنا حٌن شرح كلمة "الكتاب" فً بداٌة هذه السورة أن هذه الكلمة لد 

استخدمت ألحكام وسنن الشرٌعة كما استخدمت لمعاٍن أخرى فً المرآن، وهنا 

أرٌد بها تلن الفتاوى واألحكام التً كان علماء الٌهود ٌصدرونها بدون أي 

أهدافهم الدنٌوٌة وإرضاء عامة أشٌاعهم ثم ٌدعون أنها  أساس شرعً لمجرد

 مما ٌؤمر به هللا ورسوله.

والمراد من "الكتابة بؤٌدٌهم" أن فتاواهم لم ٌكن لها أساس فً الكتاب اإللهً 

فهً كانت مما افتلموه وأجدوه من عندهم إال أنهم كانوا ٌنسبونها إلى هللا 

عامتهم عن مسبولٌات الشرٌعة الحمة وشرٌعته. وهذه هً الفتاوى التً أؼفلت 

فسمطوا فً األوهام التً أشارت إلٌها اآلٌة السالفة، ومن ثم اختلط بدٌنهم ما لم 

 تكن لها عبللة بالدٌن.

ً قلٌالً: سّماه بـ"للٌل" بما أن شراء الدٌن لم ٌكن إال لؤلهداؾ  لٌشتروا به ثمنا

 ون إال للٌلة.الدنٌوٌة وإن ٌظفر بؤكبر فابدة بشراء الدٌن فبل تك
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أي أن هذٌن األشٌاء  فوٌل لهم مما كسبت أٌدٌهم ووٌل لهم مما ٌكسبون:

ٌثبتان وٌلٌن لهم على حدة ٌوم اآلخرة فكتابتهم الشرٌعة اإللهٌة حسب هواهم 

 سبب للوٌل كما أن شرابها بثمن للٌل سٌوجب الوٌل.

 عهدًا فلن ٌخلؾ هللا ولالوا لن تمسّنا النار إال أٌاماً معدودة لل أ تّخذتم عند هللا

 (80مولون على هللا ما ال تعلمون )تعهده أم 

وهذا مثل واحد لتلن األمانً الكاذبة التً أشٌر إلٌها آنفاً فلم تكن الٌهود ٌعترفون 

لهم بخلودهم فً جهنم فبالرؼم من اعتبارهم الجنة أو جهنم نتٌجة لؤلعمال أو 

فبل ٌدّعون إلى نار جهنم ولو كانت أعمالهم جزاء لها، أنهم عدّوا أنفسهم أحبّاء هللا 

سٌبة للؽاٌة وإن دّعوا إلٌها فبل ٌنزلون بها إال ألٌام معدودات ٌخرجون منها 

خبللها فٌدخلون الجنة فهذا الوهم منهم لد أؼفلهم عامة وخاصة عن أداء مسبولٌات 

األنبٌاء  الشرٌعة فلم ٌبنوا النجاة على العمل واإلٌمان بل على نسبتهم إلى عشٌرة

 وهذا من سوء الحظ أننا مسلمٌن لد ولعنا فً مثل هذا الخطؤ الفاحش.

"ال تعلمون" أي ال أساس لمولكم هذا فً  أم تقولون على هللا ما ال تعلمون:

الكتاب الربانً فممتم باختبلق شٌا من عند أنفسكم وعزوتموه إلى ربكم والحال 

شٌباً ؼٌر الحك إلى هللا. "أ لم ٌوخذ  أنه لد أخذ منكم المٌثاق على أنكم ال تعزون

 (  168علٌهم مٌثاق الكتاب أن ال تمولوا على هللا إال الحك" )سورة األعراؾ: 

بلى من كسب سٌبة وأحاطت به خطٌبته فؤولبن أصحاب النار هم فٌها خالدون. 

 (82والذٌن آمنوا وعملوا الصالحات أولبن أصحاب الجنة هم فٌها خالدون" )

ى وهم الٌهود الذي لد مضى ذكره أي الجنة أو النار ال تتعلك بالنسبة هذا ردّ عل

إلى العشٌرة أو الجماعة بل هً تبنى على األعمال فحسب فمن ٌرتكب سٌبة ثم 

تحٌط به تلن السٌبة فهو خالد فً النار ولو أنه ٌنتمً إلى طابفة ما وبالعكس 

لد فً الجنة ولو هو من ذلن فمن ٌستمٌم على اإلٌمان والعمل الصالح فهو خا

 ٌنتسب إلى طابفة وضٌعة ما.

" على ختام سلسلة الحدٌث ---وكما وردت اآلٌة "إن الذٌن آمنوا والذٌن هادوا 

" على نهاٌة سلسلة الحدٌث الثانٌة، ---األولى فكما وردت "بلى من كسب سٌبة 

وٌشبه محل وهدؾ اآلٌة األولى بمحل وهدؾ اآلٌة الثانٌة فلنحاول أن نفهم 

 إحداهما فً ضوء اآلخر وسنوّضح هذا مزٌداً فً مكان ٌبلبم التوضٌح.

 ترجمة من األردوٌة: د. أورنك زٌب األعظمً
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 القرآن وعلومه فً شبه القارة الهندٌة

 القرن السابع عشر المٌالدي( خالل)
 أ. د. ظفر اإلسالم اإلصالحً -

وأباطرة مؽول  امتازت الهند فً المرن السابع عشر المٌبلدي بوجود سبلطٌن

لهم شؤن خاّص ممٌّز أمثال جهانؽٌر، وشاهجهان، وأورنػ زٌب، ففً عهدهم 

بلػ النظام السٌاسً واالجتماعً والتعلٌمً والثمافً أوج عظمته. وبفضل محبّة 

هإالء السبلطٌن للعلم وإشرافهم علٌه، ازدهرت مهاّم التصنٌؾ والتدرٌس بٌنما 

نون من جهة ومن جهة أخرى زادها الحلمات لم تزل المدارس ترّوج العلوم والف

. ونجد كذلن أن التفسٌر كان كمادة  ًّ ً على رل الذاتٌة للعلماء والمشابخ رلٌا

إجبارٌة فً ممّررات المنهج الدراسً لمدارس هذا العهد. أما فٌما ٌتعلك بالكتب 

ً الممّررة  عن التفسٌر فنجد أن تفسٌر الجبللٌن والبٌضاوي كانا لد تصدّراها ف

ذلن الزمن ولو أن الكشاؾ لد عنً بدرسه وتدرٌسه. وأما شهرة التفسٌر 

البٌضاوي فٌمكن تمدٌرها بدلٌل كثرة الشروح والحواشً التً ألّفت علٌه كما 

 .1أن بعضاً منهم كانوا ٌحفظونه فً ذلن العهد مع حفظهم للمرآن

ً بالنسبة لؽٌره من األباطرة;5:6-5:69كان عهد جهانؽٌر ) إال أنه  م( لصٌرا

ٌستحك االلتفات إلٌه نظراً لفعالٌاته العلمٌة والثمافٌة. فلمد كان جهانؽٌر مشهوراً 

لتلّون مزاجه وولعه بالتنعم واللهو إال أن الحمٌمة التً ال ٌعرفها إال الملٌل من 

 ً فمد كان من أساتذته من مهر  2الناس أنه كان ٌطوي بٌن جنبٌه ذولاً علمٌاً رفٌعا

ن كؤبً الفٌض فٌضً صاحب تفسٌر سواطع اإللهام والمحدث فً العلم والف

الكبٌر مٌر كبلن، فالبدٌهً أن صحبة هإالء األساتذة األفاضل وتربٌتهم، 

وعبللته مع علماء ببلطه اآلخرٌن لد صمل كّل منها ذوله العلمً تروٌماً. وكذا 

عظٌم  تبدو رؼبة جهانؽٌر فً العلم جلٌاً من أنه كلما كان ٌخرج لسفر أو خطب

كانت ترافمه المكتبة الملكٌة وهو لم ٌكن ٌستفٌد منها فحسب بل كان ٌهدي 

                                                           
 657تذكرة علماء هند، ص  1
 596->56ولٌراجع للتفصٌل: بزم تٌمورٌة، ص  =6/56جهانگٌري،  ۂمإلبال نا 2



 

 

 ِجٍح إٌٙذ
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الكتب الدٌنٌة والعلمٌة ألرباب العلم والفضل، وحسبما أوضح فً سٌرته الذاتٌة 

م(، لبعض مشابخه >5:5)تزن جهانؽٌري( أنه أهدى، أثناء سفره لؽجرات )

ً علٌها بٌده من التفسٌر الحسٌنً،  ً مولّعا وتفسٌر الكشاؾ، وروضة نسخا

. وهذا دلٌل ثابت على أن المكتبة الملكٌة كانت تملن ذخٌرة من كتب 1األحباب

ً على اهتمام جهانؽٌر بنشر العلم أنه عنً عناٌة تامة  التفسٌر. ومما ٌدل أٌضا

بتعمٌر المدارس المدٌمة وإنشاء المدارس الجدٌدة. ومما ال شن فٌه أن لعلماء 

ن أمثال مجدد األلؾ الثانٌة، والشٌخ عبد الحك المحدث هذا العصر األفاضل م

الدهلوي ومٌر كبلن المحدث، أّن لهم دوراً مهّماً فً نشر وتروٌج العلوم الدٌنٌة 

 إال أنه لن ٌمكن لنا أن نصرؾ النظر عن رؼبة السلطان فً العلم والفن.

لد لعب م( ٌعتبر عهداً زاهراً للسلطنة المؽولٌة، و>5:9-;5:6عهد جهانؽٌر )

ًّ المعماري والفعالٌات العلمٌة والثمافٌة  كّل من شوكة العرش الحكومً والرل

دوراً على حدة فً تمكٌن هذا العهد أزهر العهود، فمد تربّى شاهجهان وتعلّم 

فً ظل الشٌخ وجٌه الدٌن الؽوجراتً، والشٌخ أبو الخٌر، ولاسم بٌػ التبرٌزي، 

وة على تضلعه من اللؽة العربٌة وكان السلطان ٌعرؾ اللؽة التركٌة عبل

والفارسٌة، وال شن أن السلطان كان له ذوق رفٌع للؽاٌة للهندسة المعمارٌة 

ولولعه واهتمامه الذاتً بهذا المٌدان بلػ هذا الفن ذروته إال أن هذا ال ٌعنً أن 

هذا العهد كان خلواً من اإلنجازات العلمٌة، فالوالع أن هذا العهد المؽمور 

والسعادة لد ثبت مبلبماً لنشر العلوم والفنون كذلن. فكان السلطان ٌمّرب بالؽنى 

أهل العلم والفن وٌجزل العطاء واإلنعام على الذٌن كانوا ٌنجزون مآثر علمٌة 

وفنٌة بارزة. وذات مرة لام المارئ الشٌخ أبو المعالً بترتٌل آي من المرآن 

طه ففرح السلطان به حتى الكرٌم بصوته الجمٌل على طلب من السلطان فً ببل

. وكذا تواصل تملٌد 2أعطاه لرٌة فً ضواحً بلؽرام لسدّ رممه وتلبٌة معاشه

المٌام بالمدارس والعناٌة بها فً عهد شاهجهان أٌضاً ولترؼٌب الطلبة فً العلم 

لّرر لهم السلطان منحة ٌومٌة. وكذا كان العدٌد من أمرابه ووزرابه من كان 

 3ن وٌعنى بها ونخّص منهم بالذكر أفضل خان، دٌوان كلٌهتم بالعلوم والفنو

                                                           
 >65توزن جهانگٌري، ص  1
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، وٌدل على ذلن 1والوزٌر سعد هللا خان ودانشمند خان )مبل شفٌع( مٌر بخشً

بالصراحة مشاركتهم فً المجادالت والمنالشات العلمٌة والمرآنٌة، واشتهرت 

ٌان من بٌنها منالشة حدثت فً ذلن العهد حول تفسٌر لوله تعالى )إٌان نعبد وإ

نستعٌن(، وكان من أبرز المساهمٌن فٌها المبل عبد الحلٌم السٌالكوتً ودانشمند 

ً علٌهم، وتشّكل األمر فً النهاٌة  خان. فمد لّرر الوزٌر سعد هللا خان حكما

 ً  .2وأصبح من الصعب الفصل عن أّي الشٌخٌن أعمك وأوسع علما

ؽول ثمافةً وتفمهاً م( أكثر السبلطٌن الم;6;5->5:9كان أورنػ زٌب عالمؽٌر )

وكان ٌدرس أمهات كتب التفسٌر  3وولعاً بالعلوم الدٌنٌة وحباً للمراءة والدراسة

والحدٌث والفمه، وكان معظم أساتذته حفظة للمرآن كما شملهم من اشتاق إلى 

علم التفسٌر أمثال دمحم هاشم الؽٌبلنً والمبل شفٌع الٌزدي والمبل جٌون. وكثٌراً 

اآلٌات المرآنٌة واألحادٌث الشرٌفة فً رسابله وأحكامه،  ما نجده ٌحٌل إلى

األمر الذي ٌثبت اطبلعه الواسع على المرآن والحدٌث وعبللته الوطٌدة معهما. 

واستمراره بشؽله الحبٌب لكتابة المرآن مع انشؽاله بشبون الدولة أكبُر دلٌل 

ة الملكٌة على اتصاله الشدٌد بالمرآن وعلومه، وزدْ على ذلن حشَو المكتب

بالكتب الدٌنٌة فً عهده وهً كذلن كانت تشمل بعض النسخ النادرة لتفسٌر 

. لم ٌكن السلطان متصفاً بالعلوم والفنون فحسب بل كان مهتماً بإشاعة 4الكشاؾ

العلم بؤي الطرق. فاهتم بالتعلٌم فً جمٌع أنحاء السلطنة كما أمر بتمدٌم 

لبة حسب استعداداتهم العلمٌة. وٌبدو عطاءات لؤلساتذة، ولّررت منح ٌومٌة للط

من أحد أحكامه الملكٌة لدٌوان ؼجرات أن لكّل من الدارسٌن من مٌزان حتى 

 .5الكشاؾ منحة دراسٌة أعطٌت من خزٌنة الحكومة

وبؽض النظر عن السبلطٌن واألمراء فمد كان العلماء والفضبلء المعاصرون 

إالء العلماء المولعون بالمرآن أهم وسٌلة وأنجحها لتروٌج العلوم. فمد لام ه

                                                           
 "مٌر بخشً" منصب ٌعادل المابد 1
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بدور لٌادي فً تروٌج علومه وعلم التفسٌر، ولد شملهم المهرة فً تدرٌس فن 

التفسٌر، وأما من اشتهر فً هذا العهد بنشر هذا العلم عن طرٌك كتاباتهم من 

علماء هذا الحمل فمهروا ودّرسوا هذا العلم فؤخّصهم بالذكر الشاه عٌسى جند 

ي، وعبد السبلم البلهوري، والمبل دمحم الجونفوري، وعبد السبلم هللا البرهانفور

 السٌالكوتً، وعبد الموي البرهانفوري، والمٌر طفٌل دمحم ٌعموب البلهوري.

م( كان من السند ومن كبار علماء السلسلة 5:66والشاه عٌسى جند هللا )ت 

ستكمل علومه الشطارٌة، وألام ببرهانفور فً عهد أكبر فاشتهر بنسبته إلٌها. ا

الدٌنٌة على ٌد عّمه الشٌخ طاهر المحدّث كما اشتهر بمهارته فً تدرٌسها، 

وعبلوة علٌها فمد صنّؾ ثبلثة كتب على األلل فً موضوع التفسٌر مما ٌدّل 

على عبللته ورؼبته فً هذا الموضوع وسٌؤتً بٌانها فٌما بعد. وأما عبد السبلم 

من تبلمذة مٌر فتح هللا الشٌرازي.  م( فهو كان واحداً ;5:8)ت  1البلهوري

ومن المجاالت التً رؼب فٌها التفسٌر والفمه فمد أنفك نحو خمسٌن سنة فً 

ومن أبرز من استفاض منه المفتً عبد السبلم الدٌوي  2تدرٌس هاتٌن المادتٌن

والذي اشتهر بمهارته فً علم التفسٌر وخدماته فً تدرٌسه. وعبلوة على 

وهنان  3هبته التفسٌرٌة فً كتابه "حواشً البٌضاوي"التدرٌس فمد برزت مو

عالم آخر فً عهد شاهجهان وهو دمحم فاضل البدخشً والذي اشتهر فً براعته 

ً فً حّل العبارات المعمدة والمباحث  فً الحكمة والتفسٌر، إنه كان موهوبا

الصعبة، فاز بمنصب لاضً العسكر فً عهد جهانؽٌر، وفً آخر أٌام حٌاته 

. وممن رؼب فً التفسٌر والحدٌث 4بالدرس والتدرٌس حتى وافته المنٌةانشؽل 

 . 5م(5:96من بٌن تبلمذة الشٌخ دمحم فاضل خواجه البهاري البلهوري )ت 

                                                           
-9=9/6، ونزهة الخواطر، 592، وتذكرة علماء هند، ص 959-=96ار أبرار، ص گلز 1
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م( من أبرز علماء جونفور شٌراز الهند، إنه 5:96والمبل دمحم الجونفوري )ت 

عل التدرٌس استفاد من دمحم أفضل الجونفوري فً نٌل العلوم الدٌنٌة، ثم ج

والتصنٌؾ نصب عٌنٌه وٌشتهر عنه أنه كان ماهراً فً علم الكبلم والحكمة 

وعلى هذا فهو معروؾ بـ"صاحب الشمس البازؼة" )كتاب مشهور فً 

ً من لول مإلؾ "عمل صالح" أنه كان عنده ملكة  الحكمة( ولكن ٌبدو جلٌا

صٌتهم فً عهد  ومن بٌن العلماء الذٌن طار 1خاصة فً تفسٌر اآلٌات المرآنٌة

شاهجهان بسبب تعلمهم بعلم التفسٌر وخدماتهم التدرٌسٌة وفً تشرٌح وتوضٌح 

م(. إنه كان ممن استفاض :5:9الكتب الدراسٌة هو المبل حلٌم السٌالكوتً )ت 

من الشٌخ مجدد األلؾ الثانٌة رحمه هللا، وألجل مإهبلته العلمٌة وطول باعه 

ٌخ المجدد بـ"آفتاب پنجاب" )شمس بنجاب( فً العلوم والفنون كان ٌنادٌه الش

وعلى هذا فهو لمً تكرٌماً ولبوالً حسناً لدى السلطان. وٌصرح من عاصره من 

وله مإلفات فً  2المإرخٌن أنه انشؽل بالدرس والتدرٌس لحوالً ستٌن سنة

مٌدان علم التفسٌر سٌؤتً ذكرها فٌما بعد. ومن بٌن أساتذة أورنػ زٌب الذٌن 

اعتهم فً العلوم الدٌنٌة السٌما فً التفسٌر والفمه هو عبد الموي اشتهروا ببر

م(. كان السلطان ٌمدّره وٌكّرمه وٌدعوه بـ"أخوند" كما 9::5البرهانفوري )ت 

. وكذا السٌد دمحم جعفر بدر عالم الؽوجراتً 3كان ٌستشٌره فً مختلؾ المضاٌا

رنػ زٌب، ولد اشتهر لتخصصه فً علم التفسٌر والحدٌث من بٌن معاصري أو

تجلّت مهارته فً علم التفسٌر فً كبل المجالٌن؛ التصنٌؾ والتدرٌس وألجل 

. وهنان عالم 4خدماته هذه ٌمتاز السٌد دمحم عن معاصرٌه من علماء هذا الفن

آخر فً عهد عالمؽٌر مهر فً علم التفسٌر والحدٌث والفمه فؤولع فٌها وهو 

م(. احتل منصب "مٌر عدل :>:5الشٌخ دمحم ٌعموب البناتً البلهوري )ت 
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" لمدة لصٌرة فً عهد جهانؽٌر، ثم انشؽل بإشاعة العلوم الدٌنٌة عن 1عسكر

طرٌك الدرس والتدرٌس. ظهرت موهبته التفسٌرٌة فً أحد المجالٌن؛ التصنٌؾ 

  2والتؤلٌؾ.

هذا ذكر موجز لعلماء عهود جهانؽٌر وشاهجهان وأورنػ زٌب المولعٌن بفن 

فٌن بخدماتهم التدرٌسٌة فً هذا الفن. ونظراً لكثرة المدراس التفسٌر والمعرو

والحلمات العلمٌة فً هذا العهد ٌناسبنا المول بؤن نشر التفسٌر وتعلٌمه لد تم عن 

طرٌك هإالء العلماء خبلل الفترة الممتدة ألكثر من لرن، إنها تذكرة للعلماء 

دّوا خدمات فً الدرس الذٌن لد جاء ذكرهم فً التراجم العامة وإال فالذٌن أ

والتدرٌس فً ذلن العهد لٌكونّن عددهم أكثر بكثٌر. وبجانب هإالء العلماء 

كانت هنان طبمة أخرى من العلماء المساهمٌن فً نشر وتروٌج علم التفسٌر، 

الذٌن اشتؽلوا بالتصنٌؾ والتؤلٌؾ فً هذا المجال فمن رجال هذه الطبمة من 

لام بكتابة الشروح والحواشً على التفاسٌر اهتم بترتٌب التفاسٌر ومنهم من 

المدٌمة المتداولة، كما نجد من بٌنهم من اهتم بتوضٌح وشرح مختلؾ جوانب 

 فن التفسٌر. وسٌتضح هذا كله من التفاصٌل اآلتٌة:

التفاسٌر التً كتبت فً المرن السابع عشر المٌبلدي ٌتصدّرها التفسٌر 

م بؤمر من السٌد ;5:6تمل عام المرتضوي حسب الترتٌب الزمانً. إنه اك

فرٌد بخاري الملمب بالنواب مرتضى خان. إن النواب مرتضى خان كان من 

أشهر وأبرز أمراء العهد جهانؽٌري. إنه اتصل بالحكومة محتبلً منصب "مٌر 

بخشً" وعن طرٌك الوالٌة. وبجانب هذه األوصاؾ إنه كان ٌحّب العلم وٌربًّ 

اٌة فابمة والتفسٌر اآلنؾ الذكر من مظاهر رؼبته العلماء وٌعنى بنشر العلم عن

، 3فً العلم. ولد رتّب هذا التفسٌر الشٌخ زٌن العابدٌن شٌرازي بؤمر منه

والتفسٌر الثانً الشهٌر فً عهد جهانؽٌر هو "تفسٌر نظامً" وهو باللؽة 

الفارسٌة، ولد لام بتؤلٌفه الشٌخ نظام الدٌن بن عبد الشكور التهانٌسري )ت 

(. كان صاحبه ماهراً فً شتى العلوم وأما التصوؾ فمد استفاض فٌه م5:76

                                                           
 العساكر اضًل "مٌر عدل عسكر" منصب ٌعادل 1
 886-=9/87، ونزهة الخواطر، 6=7/7عمل صالح،  2
، ورود كوثر، ص 885:-76:/6/6، ومآثر األمراء، 866-9/865نزهة الخواطر،  3

55:-569 



 

 

 ِجٍح إٌٙذ
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من الشٌخ جبلل الدٌن التهانٌسري. ذكر صاحب سواطع األنوار )دمحم أكرم( أن 

. ونجد فً 1تفسٌره ٌسّمى "رٌاض المدس" على عكس ما سّماه عامة المإرخٌن

لمهّم فً عهد . والتفسٌر الثالث ا2تفسٌره أنه كثٌراً ما ٌنطك بلسان التصوؾ

جهانؽٌر هو "أنوار األسرار فً حمابك المرآن". ٌشتمل هذا التفسٌر العربً 

على أربعة مجلدات ضخمة. ألّفه الشاه عٌسى جندٌله البرهانفوري الذي لد 

ولد عزا بعض المإرخٌن تفسٌراً آخر إلى العهد  3مضى ذكره فٌما سلؾ

نولوي الفٌروزفوري )ت الجهانؽٌري ألّفه الشٌخ نعمة هللا بن عطا النار

. ولو أنه ذكر كترجمة للمرآن ولكنه سّمً بـ"تفسٌر جهانؽٌري". 4م(6::5

وكذا ٌنتسب إلى هذا العهد ترجمة فارسٌة لتفسٌر عرابس البٌان }للشٌخ أبً دمحم 

م({ وهً تنطك عن األفكار الصوفٌة. :6:الروزبهانً بن أبً األنصاري )ت 

دٌن السرهندي أحد خلفاء الشٌخ مجدد األلؾ لام بهذه الترجمة الشٌخ بدر ال

ً لدى الشٌخ المجدد وتعلم علٌه التفسٌر  الثانٌة. إنه أمضى سبعة عشر عاما

البٌضاوي وؼٌره من الكتب، وكان له اهتمام بالػ بالتصوؾ وعلى هذا فمد 

ً لدى الصوفٌٌن للونه  انتخب هذا التفسٌر للترجمة والذي لد لمً لبوالً عاما

 .5خصوصالصوفً الم

وأجدر التفاسٌر بالذكر فً عهد شاهجهان هو "تفسٌر شاه" الذي لام بكتابته فً 

م. ;5:8م(، تّم هذا التفسٌر فً عام 7::5الفارسٌة الشاه دمحم بن عبد دمحم )ت 

ً بلمب  كان الشاه دمحم من أشهر الصوفٌٌن من السلسلة المادرٌة، وكان معروفا

طنه بدخشان إلى الهند، فنزل ببلهور م ؼادرر و5:58"لسان هللا". فً عام 

لمدة لصٌرة ثم انتمل إلى كشمٌر وألام بها. كان الشاه دمحم من تبلمذة الشاه دمحم 
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الصوفً ولاببلً بمذهب وحدة الوجود. كان دارا شكوه وجهان آرا من أشدّ 

. كثٌراً ما انحرؾ مإلؾ "تفسٌر شاه" عن مذهب عامة المفسرٌن فً 1معتمدٌه

ً عن أفكار الصوفٌةتوضٌح وشرح  وٌظهر من بٌان  2اآلٌات المرآنٌة ناطما

. ولكن 3استوري أن هذا التفسٌر بعضه بالعربٌة بٌنما البعض اآلخر بالفارسٌة

مفهرسً الجمعٌة اآلسٌوٌة، ؼربً بنؽال ومكتبة خدابخش الشرلٌة ٌذكران أن 

ٌحكم بؤنه . وأما الدكتور دمحم سالم المدوابً فهو 4التفسٌر بإسره بالفارسٌة

. فهذا االختبلؾ الشدٌد بشؤن لؽته ٌعجز الذهن عن فهمه، 5بالعربٌة وال ؼٌر

وبما أننا ال نمتلن أي مخطوط له إلى اآلن فبل ٌسعنا أن ندلً برأي ما. ولد 

أخرج المإلؾ سنة تؤلٌفه من "شاه تفاسٌر". توجد نسخه مصونة فً مكتبة 

بخش الشرلٌة، بتنة، ومكتبة رضا، الجمعٌة اآلسٌوٌة، ؼربً بنؽال، ومكتبة خدا

رامفور. وألدم نسخة له ما ٌمتلكها مكتبة الجمعٌة اآلسٌوٌة، ؼربً بنؽال وهً 

تمت كتابته فً المرن الحادي عشر الهجري، والتفسٌر الثانً من عهد شاجهان 

أٌضاً بالفارسٌة، ألّفه علً الشٌرازي. كان مإلفه عالماً هندٌاً وانتمل إلى شٌراز 

. وهذا التفسٌر مإلَّؾ على طرٌمة 6م8;:5عمره وتوفً بها عام  فً آخر

 وأفكار الشٌعة. ال نجد له ذكراً فً أي فهرس للمخطوطات أو ذخٌرة للكتب.

والعهد العالمؽٌري ذابع الصٌت لنشر وإشاعة العلوم والفنون الدٌنٌة وبؽض 

والتمدٌر،  النظر عن بمٌة العلوم فتبرز خدماته فً فن التفسٌر وتستحك الثناء

والدلٌل على ذلن ما تم تؤلٌفه فً هذا العهد من العدٌد من التفاسٌر العربٌة 

والفارسٌة وزْد على تلن ما تم ترتٌبه من الكتب عن علم التفسٌر وأصوله. ومن 

أوابل  التفاسٌر فً العهد العالمؽٌري تفسٌر "زبدة التفاسٌر" أو "تفسٌر أورنگ 

ن تؤلٌفه الشٌخ معٌن الدٌن بن سراج الدٌن زٌبً". إنه تفسٌر عربً فرغ م

                                                           
 5:8المصدر نفسه، ص  1
 =;8-:;8لٌراجع للتفصٌل: علماء هند كا شاندار ماضً، ص  2
3 Persian Literature ،5/5= 
 =:=، رلم: 5;8-6;8اآلسٌوٌة، ص لٌنظر: فهرست مخطوطات فارسً لمكتبة الجمعٌة  4

 768، رلم: 557-7/556وفهرست مخطوطات عربً وفارسً لمكتبة خدابخش، 
 559-558هندوستانً مفّسرٌن اور انكً عربً تفسٌرٌن، ص  5
-/مادة التفسٌر، ومجلة توحٌد الفصلٌة، عدد فبراٌر8لٌنظر: دابرة معارؾ اسبلمٌة،  6
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م. كان الشٌخ معٌن الدٌن من تبلمذة عبد 8::5م( فً 8;:5خواند شاه )ت 

الحك المحدث الدهلوي ومن أبرز فمهاء كشمٌر الحنفٌة، تجلت موهبته العلمٌة 

فً المٌادٌن الثبلثة؛ التفسٌر والحدٌث والفمه ففً مجال التفسٌر أثر كتابٌن، 

لى "زبدة التفاسٌر" فله تفسٌر آخر بالفارسٌة ٌسّمى بـ"شرح المرآن". وعبلوة ع

تفسٌره العربً جامع وموجز وله أسلوب سلس وخاٍل من التعمٌد. إحدى 

مخطوطاته العربٌة موجودة فً ذخٌرة الكتب العربٌة لمكتبة الجمعٌة اآلسٌوٌة، 

"تفسٌر أمٌنً"  . والتفسٌر اآلخر الجدٌر بالذكر فً هذا العهد هو1ؼربً بنؽال

والذي رتّب بوحً من السلطان باللؽة الفارسٌة. ألّفه دمحم أمٌن الصدٌمً العلوي. 

، والتفسٌر الذي ٌحتل 2توجد إحدى نسخه الخطٌة فً المكتبة اآلصفٌة بحٌدراباد

أهمٌة كبرى من بٌن التفاسٌر الفارسٌة لعهد جهانؽٌر هو تفسٌر "زٌب 

ولً المزوٌنً الكشمٌري على طلب من األمٌرة التفاسٌر". لام بترتٌبه صفً بن 

. إنه تفسٌر ضخم له 3زٌب النساء ولذا نسب إلٌه وسّمً بـ"زٌب التفاسٌر"

مجلدات عدٌدة. مجلده الخامس ٌشتمل على تفسٌر السور من األنفال إلى ٌوسؾ 

فٌنتج من ذلن حماً أن هذا التفسٌر اكتمل فً عشرة مجلدات على األلل. وسنة 

م كما ;;:5م. أما الجزء األخٌر فسنة تؤلٌفه 6;:5زء الخامس هً تؤلٌؾ الج

ً لما صّرح عنه مآثر 4صّرح عنه المإلؾ فً كتاب له ؼٌر هذا . وطبما

عالمؽٌري ونزهة الخواطر تفسٌر "زٌب التفاسٌر" ترجمة فارسٌة للتفسٌر 

، ولكنه تفسٌر مستمل فً حدّ ذاته كما ٌظهر من بٌان 5الكبٌر لئلمام الرازي

. ومن مصادره التفسٌر البٌضاوي والتفسٌر الكبٌر والكشاؾ 6المإلؾ نفسه

والبحر المواج. توجد مخطوطة مجلده الخامس فً المتحؾ البرٌطانً ومكتبة 

                                                           
1 Mughals in India (Bibliographical Survey) ( ولٌراجع لمزٌد 6) =78، ص

، وفهرست 5>-;;التفصٌل: هندوستانً مفسرٌن اور انكً عربً تفسٌرٌن، ص 

 :59، رلم: 86مخطوطات عربً لمكتبة الجمعٌة اآلسٌوٌة، ص 
2 Persian Literature ،5/5= وفهرست مخطوطات عربً وفارسً وأردو للمكتبة ،

 5:9م: ، رل5/9:6اآلصفٌة، 
ولٌراجع لصاحب هذا التفسٌر ومآثره: ممالة )أنٌس الحجاج(،  =97مآثر عالمگٌري، ص  3

 68-6/5/9=معارؾ، 
 )الورلة: ألؾ( 7=أنٌس الحجاج )مخطوطة دار المصنفٌن، أعظم كره، الهند(، رلم:  4
 7=/:ونزهة الخواطر،  =97مآثر عالمگٌري، ص  5
 أنٌس الحجاج، الورلة: ألؾ 6
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بودلٌن، أوكسفورد إال أن النسخة األولى هً ألدم النسخ وهً تمت كتابتها فً 

ًّ هذا التف1زمن المإلؾ ذاته سٌر وهو أٌضاً تم . وهنان تفسٌر عربً آخر سم

تؤلٌفه فً زمن عالمؽٌر. مإلّفه شٌخ اإلسبلم بن الماضً عبد الوهاب )ت 

م(، كان المإلؾ من مشاهٌر علماء وفمهاء العهد العالمؽٌري، فاز ;=:5

. وفً الوالع أن هذا التفسٌر ملّخص 2بمنصب لاضً العسكر بعد وفاة والده

وام ولذا فمد روعٌت فٌه سبلسة اللسان التفاسٌر المدٌمة، تم إعداده نظراً لنفع الع

وسهولة األسلوب بجانب االختصار. توجد نسخة له خطٌة فً مكتبة رضا 

برامفور. ومن التفاسٌر التً كتبت فً آخر عهد أورنػ زٌب تفسٌر لعالم 

م(. هذا التفسٌر ٌسّمى تفسٌر 66;5ؼوجراتً وهو السٌد دمحم محبوب عالم )ت 

رسً ٌشتمل على ثبلثة مجلدات ومعظم رواٌاته شاهٌة. وهذا التفسٌر الفا

التفسٌرٌة مما أخذ من أهل البٌت. إحدى مخطوطاته موجودة فً مكتبة محكمة 

المضاء فً بهروج. وكذا ٌعزى إلٌه تفسٌر آخر باسم "تفسٌر المرآن" وهو 

، وهكذا تفسٌر فارسً آخر فً هذا 3بالعربٌة. إنه كتب على طراز الجبللٌن

نعمة عظمى". ألّفه مإرخ شهٌر مٌرزا نور الدٌن الملمب العهد ٌعرؾ بـ"

م(. هذا التفسٌر منسوب إلى السلطان أورنػ =6;5بـ"نعمت خان عالً" )ت 

م. إنه فً جزبٌن فالجزء األول ٌشتمل على 66;5زٌب، واكتمل فً سنة 

تفاسٌر ست عشرة سورة وأما الجزء الثانً فهو ٌشرح ما بمً من السور. 

فً التحمٌك اللؽوي أللفاظ المرآن ومصطلحاته من التراث المدٌم  استفاد المفّسر

لؤلدب العربً. ٌوجد له نسخة خطٌة فً ذخٌرة كرزن بمكتبة الجمعٌة 

 .4اآلسٌوٌة، ؼربً بنؽال

                                                           
( وفهرست R: 1686)الرلم:  6>=/7مخطوطات فارسً )المتحؾ البرٌطانً(، فهرست  1

 (56>5)الرلم:  5687مخطوطات فارسً وتركً وبشتو لمكتبة بودلٌن، ص 
، 675-676، ومآثر األمراء، ص =67->58لٌنظر لحٌاة المإلؾ: مآثر عالمؽٌري،  2

 558-555/:ونزهة الخواطر، 
، وگجرات كً تمدنً ;69/:هة الخواطر، ، ونز659-658تذكرة علماء هند، ص  3

 575تارٌخ، ص 
 Persian (، و;76)الرلم:  :68فهرست مخطوطات فارسً )لذخٌرة كرزن(، ص  4
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التفاسٌر التً كتبت فً عهد جهانؽٌر سواء بالفارسٌة أو العربٌة ٌشملها تفاسٌر 

سٌر العامة. منها تفسٌر المبل كتبت على نهج وطرٌمة مخصوصة بجانب التفا

م( "التفسٌرات األحمدٌة فً بٌان ;5;5جٌون الشٌخ أحمد بن أبً السعٌد )ت 

آٌات الشرعٌة" أو الذي عرؾ بـ"التفسٌر األحمدي". كان المبل جٌون من 

العلماء الممتازٌن فً عهده ومن أساتذة عالمؽٌر كذلن. كانت له صلة خاصة 

فً تفسٌره حٌث إنه اهتم باستنباط األحكام الشرعٌة بالفمه، وستجد آثاره ظاهرة 

خبلل تشرٌح وتوضٌح اآلٌات المرآنٌة. إنه اختار أربعمابة وخمسٌن آٌة تمرٌباً 

آخذاً منها المضاٌا الفمهٌة. إنه راعى الترتٌب الزمانً فً استخراج المسابل 

تبلؾ رأي الفمهٌة من المرآن الكرٌم كما لدّم رأٌه المرّجح من خبلل توضٌخ اخ

الفمهاء عن مختلؾ المضاٌا. إنه كان مإٌّداً شدٌداً للمذهب الحنفً ولذا نجده فً 

ً عن هذا المذهب. استفاد فٌه المفّسر من التفسٌر البٌضاوي  تفسٌره ناطما

والتفسٌر الكبٌر ومدارن التنزٌل واإلتمان فً علوم المرآن والهداٌة وشرح 

، ومن تفاسٌر هذا النوع تفسٌر عربً 1رالولاٌة وفتاوى خانٌة كمصادر للتفسٌ

آخر تم التركٌز فٌه على توضٌح األحكام الفمهٌة، وهو "أنوار الفرلان وأزهار 

م(. إنه تفسٌر لم ٌوفّك إتمامه 58;5المرآن" للشٌخ ؼبلم نمشبند اللكناوي )ت 

ً فمهٌاً، ٌعرؾ هذا  فهو ٌشرح السور من سورة البمرة إلى سورة األنعام شرحا

ومن زمرة التفاسٌر الؽٌر كاملة من هذا العهد  2ر بـ"تفسٌر ربع المرآن"التفسٌ

م( وهو "ثوالب التنزٌل فً إنارة >6;5تفسٌر عربً ألصؽر المنوجً )ت 

التؤوٌل". كان مصنّفه من مشاهٌر علماء لنوج، اهتّم بالتصنٌؾ والتؤلٌؾ مع 

ثوالب وكتب  شؽله الشاؼل بالتدرٌس. وفً هذا التفسٌر لّسم المرآن فً سبع

على طراز "الجبللٌن" فالثالبة األولى تشتمل على سورة الفاتحة، والثانٌة على 

سورة البمرة وآل عمران، وٌنتهً التفسٌر هنا. وفً بداٌته أشار المإلؾ إلى 

ضرورة وأهمٌة هذا الكتاب كما فّصل حٌن كتابة تفسٌر بسم هللا، مسؤلة "هل 

ال؟ وكذا سلّط الضوء المضفً على األمور بسم هللا جزء من سورة الفاتحة أم 

                                                           
، وتذكرة علماء هند، ص ;65-:65، ومآثر الكرام، ص 669-668سبحة المرجان، ص  1
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 33 

مثل كٌفٌة نزول المرآن وجمعه وتدوٌنه حٌن الختام للثالبة األولى. جزء خطً 

 لهذا التفسٌر ٌوجد فً مكتبة رضا برامفور.

وعبلوة على التفاسٌر الكاملة والؽٌر كاملة بمً تملٌد كتابة تفسٌر سورة خاصة 

الذكر من تفاسٌر هذا النوع تفسٌر سورة ومما ٌجدر ب .1 أو آٌة فً هذا العهد

م( وتفسٌر سورة الجاثٌة لدمحم هاشم :5:8اإلخبلص لؤلمٌر أبو المعالً )ت 

م( وتفسٌر سورة ٌوسؾ لدمحم بن أبً سعٌد الكانفوري )ت 5:96الؽٌبلنً )ت 

م( وتفسٌر سورة البمرة المعروؾ بـ"تفسٌر ربانً" للشٌخ نور الدٌن 6::5

م( وتفسٌر آٌة النور للشٌخ عبد الحك المحدث الدهلوي 87;5األحمد ابادي )ت 

العهد  2م( وتفسٌر بعض اآلٌات لعلً بن سٌد نور )محتسب5:87)ت 

 م(.58;5العالمؽٌري( وتفسٌر آٌات األحكام للماضً الٌزدي )ت 

أما فٌما ٌتعلك عن التعلٌمات والحواشً على التفاسٌر المدٌمة فمد نال التفسٌر 

ً فً هذا الشؤن، إنه كان من الممررات الدراسٌة فً  البٌضاوي لبوالً  عاما

المنهاج الدراسً السابد فً ذلن الزمان كما هو كان مشهوراً الشتماله على 

المباحث الصعبة وعلى هذا فمد مال إلٌه العلماء معلّمٌن علٌه وكاتبٌن حواشً 

ر المبل عبد علٌه. وممن لام بكتابة الحواشً على هذا التفسٌر من العلماء الكبا

السبلم البلهوري والمفتً عبد السبلم الدٌوي والشٌخ عبد الحك المحدث 

الدهلوي ودمحم هاشم الؽٌبلنً ومٌر طٌب البلؽرامً والسٌد عبد هللا الدهلوي 

والمبل عبد الحكٌم السٌالكوتً والمبل دمحم ٌعموب البلهوري ونور الدٌن دمحم 

آبادي. ومن بٌن هذه الحواشً تحتل  صالح الؽوجراتً والسٌد جار هللا اإلله

حواشً المبل عبد الحكٌم السٌالكوتً أهمٌة كبرى فمد كان للمبل عبد الحكٌم 

تجربة طوٌلة للتدرٌس وكان معروفاً للشرح الممنع للكتب الدراسٌة ونجد صفته 

هذه جلٌة إلى حد بعٌد من خبلل حواشٌه على التفسٌر البٌضاوي. وناظراً إلى 

ً للتحشٌة فمد استخدم المبل لؽة سهلة سلسة ولام بالتفصٌل التام الهدؾ الربٌس
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فً شرح وتوضٌح الجمل الصعبة المعمّدة وزْد على ذلن تخرٌج ما استدل به 

 .1البٌضاوي من الرواٌات وإلماءه الضوء على صحتها وضعفها

ولد تناول العلماء، كما سبك، فً هذا العهد موضوعات العهود السابمة للتفسٌر 

مثل المراءة والكتابة، والناسخ والمنسوخ، واإلعراب والخط، وتخرٌج  من

اآلٌات وتفصٌل األحكام الفمهٌة وألمً الضوء على المباحث التً تدل بصراحة 

على تطّور فن التفسٌر فً هذا العهد. ومن تفاسٌر هذا النوع دستور المفّسرٌن 

وابد. فدستور وفتح محّمدي وهادٌة لطب شاهً ونجوم المرآن ومجمع الف

م( الذي ٌعرؾ فً 5:56المفّسرٌن من مإلفات عماد الدٌن دمحم عارؾ )ت 

الدابرة العلمٌة بـ"عبد النبً األكبر ابادي". ٌعزى هذا التؤلٌؾ إلى األمٌر 

ً للعلم والعلماء. كان المإلؾ  المؽولً عبد الرحٌم خان خانان الذي كان محبّا

لام بكتابة المإلفات حول العدٌد من ماهراً فً مختلؾ العلوم والفنون كما 

. وكتابه المذكور أعبله مهّم للؽاٌة 2الموضوعات بما فٌها الحدٌث والتصوؾ

فً موضوع علم التفسٌر. فبجانب توضٌح أهمٌة علم التفسٌر وفضله وشرح 

أصوله ومبادبه اعتنى المإلؾ بمضٌة الناسخ والمنسوخ ورّكز فً البداٌة على 

منسوخ ال بد منها لمن ٌرٌد تفسٌر المرآن الكرٌم. ومن أن معرفة الناسخ وال

خبلل البحث المشبع حول الناسخ والمنسوخ استدّل على أفكاره بؤحادٌث النبً 

وألوال السلؾ الصالح وهكذا فلم ٌشر إلى مختلؾ ألسام النسخ فمط بل تم 

ؾ توضٌحها توضٌحاً تاماً باألمثلة. وزدْ على ذلن تسلٌطه الضوء على ما اختل

فٌه العلماء من اآلٌات الناسخة والمنسوخة، ولد اعتنى المإلؾ بمناسبة السور 

خبلل بحثه المفّصل حول اآلٌات المنسوخة كما بٌّن السبب وراء نسخ كل آٌة 

وما ٌتعلك به من األمور. إن هذا الكتاب ٌمتاز عن ؼٌره من الكتب حول 

عات المهّمة لعلم الموضوع من حٌث إنه ٌلمً الضوء المفّصل حول الموضو

التفسٌر، الشٌا الذي ال ٌوجد فً ؼٌره من الكتب المإلّفة حول الموضوع. 

                                                           
، 556، وتذكرة علماء هند، ص 669، مآثر الكرام، ص 8>7-7>7/7عمل صالح،  1

 7:6-9/7:5ونزهة الخواطر، 
-9/6:5، ونزهة الخواطر، 569-568ولٌنظر لحٌاة المإلؾ وخدماته: تذكرة علماء هند،  2

6:6 
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وفوق ذلن إنه اختار األسلوب العلمً والموضوعً. توجد نسخة له نادرة فً 

 .1مكتبة موالنا آزاد لجامعة علً كره اإلسبلمٌة

ٌتحدث  و"فتح دمحمي" تفسٌر صوفً شهٌر من السند الشٌخ عٌسى بن لاسم وهو

عن األمور المتعلمة بفن التفسٌر. لام الشٌخ عٌسى بتؤلٌؾ هذا الكتاب لولده فتح 

فهرس األلفاظ  3، وهادٌة لطب شاه2ًدمحم وعلى هذا فمد سّماه بـ"فتح دمحمي"

م ونسبه إلى والً الدكن عبد هللا :5:8المرآنٌة، رتّبه دمحم عبد هللا الكرببلبً فً 

الجزء األول جمعت اآلٌات نظراً أللفاظها  لطب شاه. إنه فً جزبٌن ففً

البدابٌة بٌنما الجزء اآلخر رتّبت فٌه اآلٌات نظراً أللفاظها النهابٌة وهكذا 

فٌسهل للباحث أن ٌبحث عن أي آٌة بلفظها البدابً أو النهابً. توجد نسخه 

الخطٌة فً المتحؾ البرٌطانً وإندٌا آفس ومكتبة خدابخش الشرلٌة )بتنة( 

ة اآلصفٌة )حٌدراباد( والمكتبة الناصرٌة )لكناإ(، وهذا من العجب والمكتب

العجاب أن بعض نسخه بالعربٌة بٌنما بعضها بالفارسٌة فاستنتج منه الدكتور 

سالم المدوابً أن هذه المجموعة لد تم إعدادها بالعربٌة أوالً ومن ثم ترجمت 

ن لمصطفى بن دمحم . وكذا ٌتعلك بهذا الموضوع نجوم المرآ4هً إلى الفارسٌة

م 6=:5سعٌد. نسب هذا الكتاب إلى السلطان أورنػ زٌب. تم إعداده فً سنة 

وهو فهرس لؤللفاظ المرآنٌة والهدؾ من ورابه تسهٌل الوصول إلى اآلٌة 

المرآنٌة المستهدفة لمن ٌرٌد البحث والتحمٌك. وكذا ٌنسب إلى المإلؾ كتاب 

" ولكن الوالع أن هذا الكتاب ال آخر فً نفس الموضوع باسم "أمارات الكلم

ً واحداً لد سّمً باسمٌن  ً ما فٌمدّر من هذا أن كتابا ٌختلؾ عن السابك اختبلفا

. ومجمع الفوابد كتاب موجز حول ما ٌتعلك بالمرآن الكرٌم، ألمً فٌه 5مختلفٌن

                                                           
ًّ )المسم العربً(، رلم:  1 ا ولٌنظر لبلستعراض المفّصل لهذ 888/>5ذخٌرة عبد الح

 669-;65الكتاب: هندوستانً مفسرٌن اور انكً عربً تفسٌرٌن، ص 
، ه، وتذكرة صوفٌاء سند899-9/887، ونزهة الخواطر، :95-959گلزار أبرار، ص  2

 5:8-:59ص 
وفً بعض نسخه كتب عنوانه  58:/5فهرست مخطوطات فارسً )المتحؾ البرٌطانً(،  3

 "هدٌة لطب شاهً".
 :68كً عربً تفسٌرٌن، ص هندوستانً مفسرٌن اور ان 4
، وفهرست مخطوطات 7;6-6;6/:، ونزهة الخواطر، =7:->7:/7/6مآثر األمراء،  5

ولد ضبط  7;55-6;55، رلم: >6-;58/6عربً وفارسً لمكتبة خدابخش الشرلٌة، ، 
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الضوء على تحمٌك الكلمات اللؽوي وإعرابها والولفات والمرآت السبع. وعبلوة 

فمد ذكرت معانً اآلٌات التً دار النماش حولها. اكتمل هذا الكتاب على ذلن 

م وصاحبه دمحم للً بن بادشاه للً. ذكرت معانً اآلٌات وما ==:5فً سنة 

ؼٌرها من معظم مباحث الكتاب بالفارسٌة بٌنما خالؾ بعض الباحثٌن هذا 

 .1الرأي. توجد نسخة له خطٌة فً مكتبة موالنا آزاد

من التفاصٌل أن العهد المذكور أعبله لد بمً فٌه التملٌد  لد اتضح مما سبك

ً بالنشاط، فلم تزل تجري سلسلة إفهام  ً وملٌبا المدٌم للصلة بالعلوم المرآنٌة حٌا

وتفهٌم المرآن عن طرٌك حلمات العلماء والمشاٌخ الشخصٌة والمدارس 

معارفه اإلسبلمٌة كما لم ٌخل هذا العهد من المنالشات حول دلابك المرآن و

وساهم العلماء المعاصرون فً فعالٌات التؤلٌؾ والتحمٌك عن المرآن وعلومه 

فمد ألّؾ فً هذا العهد العدٌدُ من المإلفات والرسابل عن المرآن وتفسٌره بجانب 

الشروح والحواشً على التفاسٌر المدٌمة السٌما الممّررات الدراسٌة عن 

 التفسٌر وعلومه. ٌبدو من هذا ما ٌلً:

طراز الجبللٌن لد أحبّه العلماء فً تفسٌر المرآن بٌنما فّضلوا طراز الكشاؾ إن 

والتفسٌر الكبٌر لبل هذا من العهود، واختٌر التفسٌر البٌضاوي عامة لكتابة 

الحواشً علٌه والسبب وراء هذا واضٌح بؤن هذٌن الكتابٌن لم ٌعدّا من 

ً كثٌراً. وٌستدل على الممّررات الدراسٌة فحسب بل كان الناس ٌحبّونهما ح بّا

رؼبة العلماء المعاصرٌن فً علوم المرآن بؤنهم اهتّموا بالموضوعات التً 

تعتبر من ملحمات علم التفسٌر والدوافع على تطّور فن التفسٌر بجانب 

االستعداد لعلم التفسٌر وكتابة الحواشً على التفاسٌر، وعبلوة على ذلن أن هذه 

رسٌة لد استخدمت كوسٌلة للتعبٌر عن الموضوعات المباحث تبٌن أن اللؽة الفا

المتعلمة بالمرآن وعلومه بٌنما استخدمت اللؽة العربٌة لئلعراب عن خواطرهم 

. وما ذكر من لبل 2حول هذه الموضوعات فً العهود لبله السٌما فً عهد أكبر

                                                                                                                                         

عنوان هذا الكتاب "عبلمات نجوم المرآن" بٌنما ضبط عنوانه "نجوم المرآن" فً فهرست 

 ;;=و 8;8مكتبة الجمعٌة اآلسٌوٌة، رلم: مخطوطات فارسً ل
 6/;=6، 556ذخٌرة سبحان هللا، الرلم:  1
ولٌراجع ممالة كاتب هذه األسطر }عهد اكبري كً تفسٌري خدمات )الخدمات التفسٌرٌة  2

 =56-5/6/556فً العهد األكبري({، مجلة علوم المرآن النصؾ سنوٌة، 
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ٌلمً الضوء على تارٌخ العهود الوسطى السٌما على جانبه الخاص بنشر 

مرآنٌة وتطّورها كما امتاز عهد أورنػ زٌب عن ؼٌره من العهود العلوم ال

األخرى بالنسبة لتفسٌر المرآن وكتابة المإلفات والرسابل فٌه وكذا ٌردّ هذا 

على أن علماء هذا العهد لد حصروا جّل عناٌاتهم فً كتابة التعلٌمات 

عمٌل كبٌٌر  والحواشً على التفاسٌر المدٌمة ولم ٌخلؾ طواَل هذه المدة المدٌدة

 سوى تفسٌر أو تفسٌرٌن. 

 ترجمة من األردوٌة: مارٌة أجمل
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تذٌٍظ أتً اٌضتٍش اٌّىً ػٓ جاتش تٍٓ 

إٌظشٌح ٚاٌتطثٍك، دساعح تطثٍمٍح ػٍى 

 صحٍح اتٓ حثاْ

 )اٌحٍمح اٌثأٍح األخٍشج(

 اٌذالٌؼٗد. ِاجذ دمحم ػثذٖ  -

اٌّثحج اٌخاِظ: أحادٌج أتً اٌضتٍش اٌّىً فً صحٍح اتٓ حثاْ ٚاٌحىُ 

 ػٍٍٙا

 :األحادٌج ِٕٚالشتٙا

، ُوي أؿخى ح٤ُ٘ن ٗؼ٤ذ حألٍٗئ١ٝ ٝأكخى ك٢ طو٣َؾ ٌٛٙ حألكخى٣غ كـِحٙ هللا ه٤َحً 

ْ، كٌخٕ إٔ ٟؼق ٌٛٙ ٌُٖٝ حُ٘ظ٤ـش حُظ٢ طَٞٛ ا٤ُٜخ ٖٓ إٔ أرخ حُِر٤َ ٓيُّ 

 ً ، ٝح١ٌُ ظَٜ ٢ُ ؿ٤َ ح١ٌُ ٌِٓٚ، كؼزض ػ٘ي١ إٔ أرخ حُِر٤َ حألكخى٣غ ؿ٤ٔؼخ

 ً ، ٝرخُظخ٢ُ حٗوِذ كٌْ ٌٛٙ حألكخى٣غ ؿ٤ٔؼخً، ٝإ ٍٝحٛخ رخُؼ٘ؼ٘ش، ٤ُْ ٓئُخ

٣زو٠ حُلٌْ  ْ ك٢ ٌٛٙ حَُٝح٣خص، ٝاالٝأهٍٞ: ال ري ٖٓ أىُش ك٣َٜش ػ٠ِ أٗٚ ىُّ 

خ٢ُ طزو٠ ٌٛٙ ػ٠ِ أِٛٚ، ٝٛٞ حُزَحءس ٖٓ حُظي٤ُْ كظ٠ ٣ؼزض رخألىُش، ٝرخُظ

ٛل٤لش ٝػ٠ِ ١َٗٚ،  خحألكخى٣غ حُظ٢ ٍٝحٛخ حرٖ كزخٕ ًٔخ كٌْ ػ٤ِٜخ رؤٜٗ

ٌُٖٝ طظٔش ُزؼٞ حألٍٓٞ ك٢ رؼ٠ٜخ أًًَ ٛ٘خ حَُٝح٣ش حُظ٢ طلظخؽ ا٠ُ ط٤ٟٞق 

 ٝر٤خٕ أًؼَ، ٝأًًَ رؼٞ حُظو٣َـخص ٣ُخىس ك٢ حُظ٤ٟٞق. 

 ك٢ ٛل٤ق لٜخ ح٤ُ٘ن ٗؼ٤ذ حألٍٗئ١ٝ كلظٚ هللاٝٓؤٗخهٖ حألكخى٣غ حُظ٢ ٟؼّ 

 ً حألكخى٣غ  حرٖ كزخٕ رؼِّش طي٤ُْ أر٢ حُِر٤َ ح٢ٌُٔ ػٖ ٤ٗوٚ ؿخرَ، هٜٞٛخ

حُظ٢ ٣ٍٝض رخُؼ٘ؼ٘ش أ١ حُظ٢ ٍٝحٛخ أرٞ حُِر٤َ ح٢ٌُٔ ر٤ٜـش حُؼ٘ؼ٘ش، أٝ 

حألكخى٣غ حُظ٢ ٍٝحٛخ ر٤ٜـش كيػ٘خ ٝأهزَٗخ أٝ أٗزؤٗخ ٝؿ٤َٛخ ٖٓ ح٤ُٜؾ 

 ٟٝؼلٜخ ح٤ُ٘ن ٗؼ٤ذ حألٍٗئ١ٝ. 
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خه٘ش ٝحُظو٣َؾ ُألكخى٣غ حُظ٢ ٣ٍٝض رؤ١ ٤ٛـش ٖٓ ح٤ُٜؾ ُٖٝ أطؼَٝ رخُٔ٘

لٜخ ح٤ُ٘ن ٗؼ٤ذ ألّٜٗخ ٓٞحء حُظلي٣غ أٝ حإلهزخٍ أٝ حإلٗزخء أٝ حُؼ٘ؼ٘ش ٝٛلّ 

هخٍؽ ىحثَس حُ٘وخٕ، ٝٓؤٓظؼَٝ ٌٛٙ حألكخى٣غ َٓطزش كٔذ ٝؿٞىٛخ ك٢ 

 وٜخ ح٤ُ٘ن ٗؼ٤ذ حألٍٗئ١ٝ. ٛل٤ق حرٖ كزخٕ، ١زؼش ىحٍ حَُٓخُش حُظ٢ كوّ 

َٗخ أكٔي رٖ دمحم رٖ ٓؼ٤ي ح١َُُٝٔ رخُزَٜس هخٍ: كيػ٘خ دمحم رٖ َٜٓ رٖ . أهز1

ػٌَٔ هخٍ: كيػ٘خ حرٖ أر٢ ٣َْٓ ػٖ ٣ل٠٤ رٖ أ٣ٞد ػٖ حرٖ ؿ٣َؾ ػٖ أر٢ 

: "ال طؼِٔٞح حُؼِْ ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓحُِر٤َ ػٖ ؿخرَ هخٍ: هخٍ ٍٍٓٞ هللا 

رٚ حُٔـخُْ كٖٔ كؼَ ًُي ُظزخٛٞح رٚ حُؼِٔخء ٝال طٔخٍٝح رٚ حُٔلٜخء ٝال طو٤َٝح 

 كخُ٘خٍ حُ٘خٍ". 

هخٍ ٗؼ٤ذ حألٍٗئ١ٝ
1

ّٕ ك٤ٚ ػ٘ؼ٘ش حرٖ  : ٍؿخُٚ ػوخص ٍؿخٍ حُٜل٤ق، اال أ

ؽ ح٤ُ٘ن ٌٛح حُلي٣غ ٝهُِٚ ا٠ُ: أٗٚ "٣ظوٟٞ حُلي٣غ رٌٜٙ  َّ ّْ ه ؿ٣َؾ، ػ

 "، كٌٜح حُلي٣غ ًلخٗخ ح٤ُ٘ن ٓئٗش حُزلغ ك٤ٚ.حُ٘ٞحٛي، ٣ٜٝقّ 

: كيػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ أر٢ ٍؿخء رٖ أر٢ ػز٤يس . أهزَٗخ حُلٖٔ رٖ ٓل٤خٕ هخ2ٍ

٠ِّٛ حُلَح٢ٗ هخٍ: كيػ٘خ ٤َُٛ رٖ ٓؼخ٣ٝش ػٖ أر٢ حُِر٤َ ػٖ ؿخرَ ػٖ حُ٘ز٢ 

"اًح ٤ِٓ أَٛ حُـ٘ش ٝأَٛ حُ٘خٍ ٣يهَ أَٛ حُـ٘ش حُـ٘ش ٝأَٛ  هخٍ: هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓ

ح١ حُ٘خٍ حُ٘خٍ هخٓض حََُٓ ك٘لؼٞح ك٤وخٍ: حًٛزٞح كٖٔ ػَكظْ ك٢ هِزٚ ٓؼوخٍ ه٤َ

ػْ ٣وخٍ: حًٛزٞح كٖٔ ػَكظْ ك٢ هِزٚ  ًؼ٤َحً  ٖٓ ا٣ٔخٕ كؤهَؿٞٙ ك٤وَؿٕٞ رَ٘حً 

َّ  ًؼ٤َحً  ٓؼوخٍ هَىُش ٖٓ ا٣ٔخٕ كؤهَؿٞٙ ك٤وَؿٕٞ رَ٘حً  ٝػال: أٗخ  ػْ ٣وٍٞ ؿ

ٕ أهَؽ ر٘ؼٔظ٢ ٝرَكٔظ٢ ك٤وَؽ أٟؼخف ٓخ أهَؿٞح ٝأٟؼخكْٜ هي ح٥

 ً ٜخٍ حُـ٘ش كظٔو٢ ك٤ِوٕٞ ك٢ َٜٗ أٝ ك٢ َٜٗ ٖٓ أٗ حٓظل٘ٞح ٝٛخٍٝح كلٔخ

 ً ٓؼَ حُؼؼخ٣ٍَ ك٤ٌظذ ك٢ ٍهخرْٜ:  ٓلخْٜٗ ػ٠ِ كخكش ًُي حَُٜ٘ ك٤ؼٞىٕٝ ر٠٤خ

 ّٔ ٕٞ ك٤ٜخ حُـ٤٤ٜٖٔ٘" حُؼؼخ٣ٍَ: حُوؼخء حُٜـخٍ هخُٚ ح٤ُ٘ن.ػظوخء هللا ٣ٝٔ
2
 

                                                           
1
 77 ، كي٣غ:1/278، حرٖ كزخٕ ٛل٤ق 

2
٣ل٠٤ رٖ أر٢ " . هخٍ ح٤ُ٘ن ٗؼ٤ذ حألٍٗئ183:١ٝ ، كي٣غ:1/409، حرٖ كزخٕ ٛل٤ق 

، ًٝ٘خٙ أرخ دمحم، ٝهخٍ: ١َٝ٣ ػٖ ٤َُٛ رٖ ٓؼخ٣ٝش، 9/264ٍؿخء: ًًَٙ حُٔئُق ك٢ "حُؼوخص" 

ٝػظخد رٖ ر٤َ٘، ٝأَٛ رِيٙ، كيػ٘خ ػ٘ٚ أرٞ ػَٝرش، ٓخص ٓ٘ش أٍرؼ٤ٖ ٝٓجظ٤ٖ، ٝرخه٢ ٍؿخُٚ 

ْ ٝهي ػ٘ؼٖ. ٝأهَؿٚ أكٔي ٓيُّ  -ٝٛٞ دمحم رٖ ِْٓٔ رٖ طيٍّ  -ػوخص اال إٔ أرخ حُِر٤َ 
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أهَؿٚ حرٖ أر٢ ػخْٛ ك٢ حُٔ٘ش ٝأرٞ ٣ؼ٠ِ ك٢ حُٔٔ٘ي، ٝحرٖ ٓ٘يس ك٢  هِض:

ح ٓ٘ٚ ٔٔظوَؽ ػ٠ِ ٛل٤ق ِْٓٔ، ٝأهَؽ ؿِءً حإل٣ٔخٕ، ٝأر٢ ٗؼ٤ْ ك٢ حُٔٔ٘ي حُ

حإلٓخّ ِْٓٔ ك٢ رخد ر٤خٕ ٖٓ ٣وَؽ ٖٓ حُ٘خٍ، ٝهخٍ ح٤ُ٘ن حألُزخ٢ٗ: ٛل٤ق 

ؽ ح٤ُ٘ن ٗؼ٤ذ ٌٛح حُلي٣غ ح١ٌُ ٛٞ ك٢ ٓٔ٘ي أكٔي رٖ ك٘زَ  َّ ُـ٤َٙ. ٝهي ه

ّٕ أرخ حُِر٤َ ٓٔغ ٖٓ ٤ٗوٚ ؿخرَ ٌٛح حُلي٣غ ك٢ حُلي٣غ ٍهْ:   -15048ٝر٤ٖ أ

 َُ ، َكيَّػ٢َِ٘ َكيَّػََ٘خ  َِ ر٤َْ ُِّ ، َكيَّػ٢َِ٘ أَرُٞ حُ حهٍِي ح٤َُِّْؼ٢ُِّ َٝ  ُٖ ُٖ ْر ٤ْ َٔ ُل ُْ ُُْلزَخِد، َكيَّػََ٘خ ح ُٖ ح ٣ْيُ ْر

ٍَ هللاِ  ُٞٓ ٍَ ْؼُض  ِٔ َٓ  : ٍَ ، هَخ ٌَ : "َؿخرِ ٍُ َٕ ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓ ٣َوُٞ ُؿٞ َُ خ ٣َْو ًٓ ح َٞ َّٕ أَْه اِ

خ، ك٤َُ  َٜ ُ٘ٞح ك٤ِ ِل ُٓ خ  َٓ ٍِ رَْؼيَ َٖ حَُّ٘خ َُْل٤َخسِ، ِٓ َُ ح ْٜ َٗ :َُُٚ ٍُ َِّ٘ش، ٣ُوَخ ـَ ُْ ٍَ ك٢ِ ح ْٜ ْْ ا٠َُِ َٗ ِٜ َْ٘طَُِن رِ

" َِ ٣ ٍِ ٍَ حُؼَّؼَخ ؼَخ ْٓ ُْ٘ٚ أَ ِٓ  َٕ ُؿٞ َُ ، ك٤ََْو ِٚ َٕ ك٤ِ ُِٞ ِٔ ظَ ـْ ك٤ََ
1
 

                                                                                                                                         

 3/379ػٖ أر٢ ح٠َُ٘، ػٖ ٤َُٛ رٖ ٓؼخ٣ٝش، رٌٜح حإلٓ٘خى. ٝأهَؿٚ أكٔي  326، 3/325

ٓوظَٜحً ٖٓ ٣َ١ن ٣ُي رٖ حُلزخد، ػٖ حُل٤ٖٔ رٖ ٝحهي، ػٖ أر٢ حُِر٤َ، كيػ٢٘ ؿخرَ. 

ٖ حرٖ ؿ٣َؾ، ػٖ أر٢ حُِر٤َ، ػٖ ٖٓ ٣َ١و٤ٖ ػ 1/139ٌٝٛح ٓ٘ي ؿ٤ي. ٝأهَؿٚ أرٞ ػٞحٗش 

" ك٢ حإل٣ٔخٕ: رخد أى٠ٗ أَٛ حُـ٘ش 320" "191ؿخرَ، ر٘لٞٙ. ٝأهَؿٚ ٓوظَٜحً ِْٓٔ "

" ك٢ حَُهخم، رخد ٛلش 6558ُِٓ٘ش، ٖٓ ٣َ١ن ٣ِ٣ي حُلو٤َ، ػٖ ؿخرَ، ر٘لٞٙ. ُِٝزوخ١ٍ "

ك٢ "، ٝح٥ؿ١َ 842"، ٝحرٖ أر٢ ػخْٛ ك٢ حُٔ٘ش "317" "191حُـ٘ش ٝحُ٘خٍ، ِْٝٓٔ "

، ٖٓ ١َم ػٖ كٔخى رٖ ٣ُي، ػٖ 277، ٝحرٖ ه٣ِٔش ك٢ "حُظٞك٤ي" ٙ 344"ح٣َُ٘ؼش" 

ػَٔٝ رٖ ى٣٘خٍ، ػٖ ؿخرَ َٓكٞػخً "إ هللا ٣وَؽ هٞٓخً ٖٓ حُ٘خٍ رخُ٘لخػش". ًًَٝٙ ح٢١ٞ٤ُٔ 

ٖ ، ُٝحى ٗٔزظٚ الرٖ ٤٘ٓغ ٝحُزـ١ٞ ك٢ "حُـؼي٣خص". ٝك٢ حُزخد ػ1/90ك٢ "حُـخٓغ حُطز٤َ" 

 ".184 ١ ك٢ حُلي٣غ:أر٢ ٓؼ٤ي حُويٍ

1
طلو٤ن: ك٤ٖٔ ) حُٔٔ٘ي. 527ٝ، كي٣غ: 1/232، (طلو٤ن: دمحم ٗخَٛ حُي٣ٖ حألُزخ٢ٗ) حُٔ٘ش 

 حُٔٔ٘ي. 822ٝ، كي٣غ: 2/806. ٝحإل٣ٔخٕ الرٖ ٓ٘يٙ، 1219، كي٣غ: 2/423، (٤ِْٓ أٓي

، رخد ر٤خٕ ٖٓ ٣وَؽ ٖٓ 1/117ِْٓٔ،  ٛل٤ق :ٗظَحٝ ،حُٔٔظوَؽ ػ٠ِ ٛل٤ق حإلٓخّ ِْٓٔ

: 184-304" -376"، 84خٍ"حُ٘ ٍَ ٍْٛذ، هَخ َٝ  ُٖ ، َكيَّػََ٘خ حْر ُّ٢ِِ َِٓؼ٤ٍي حأل٣َْ  ُٖ ُٕ ْر ٝ ٍُ َٛخ َكيَّػ٢َِ٘  َٝ  "

َِٓؼ٤ٍي  ْٖ أَر٢ِ  : َكيَّػ٢َِ٘ أَر٢ِ، َػ ٍَ سَ، هَخ ٍَ خ َٔ ِٖ ُػ ِٖ ٣َْل٠َ٤ ْر ٝ ْر َِ ْٔ ْٖ َػ ، َػ ٍْ ُٖ أََٗ ُُِي ْر خ َٓ  ٢ِٗ ََ أَْهزَ

ٍَ هللاِ  ُٞٓ ٍَ  َّٕ َ ١ِّ، أ ٍِ ُُْويْ َ٘خُء  ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓح َ٣ ْٖ َٓ  َُ َّ٘شَ، ٣ُيِْه ـَ ُْ َِّ٘ش ح ـَ ُْ ََ ح ْٛ ُ أَ َُ حَّللَّ : ٣ُيِْه ٍَ هَخ

 ِٓ ٍَ َكزٍَّش  ؼْوَخ ِٓ  ِٚ ِْزِ ْْ ك٢ِ هَ ُ َؿيْط َٝ  ْٖ َٓ ٝح  َُ ُْٗظ : ح ٍُ َّْ ٣َوُٞ ، ػُ ٍِ ٍِ حَُّ٘خ ََ حَُّ٘خ ْٛ َُ أَ ٣ُيِْه َٝ  ، ِٚ ظِ َٔ ْك ََ ٍٍ رِ ىَ َْ ْٖ َه

 َِ ٍٕ كَؤَْه خ َٔ ْٖ ا٣ِ َُْل٤َخ، ِٓ ِٝ ح َُْل٤َخسِ، أَ َِ ح َٜ َٕ ك٢ِ َٗ ْٞ ِْوَ ُ٘ٞح، ك٤َُ ظََل ْٓ خ هَيْ ح ًٔ َٔ خ ُك َٜ ْ٘ ِٓ  َٕ ُؿٞ ََ ُؿُٞٙ، ك٤َُْو

٣َشً  ِٞ ظَ ِْ ُٓ حَء  ََ ْل َٛ ُؽ  َُ ٤ًََْق طَْو َٛخ  ْٝ ََ ْْ طَ ، أََُ َِ ٤ْ َّٔ ُِْلزَّشُ ا٠َُِ َؿخِِٗذ حُ ْ٘زُُض ح خ طَ َٔ ًَ  ِٚ َٕ ك٤ِ ْ٘زُظُٞ .؟.:" ك٤ََ

٤ٌَْٛذ "ف" -305) -377ٝحٗظَ:كي٣غ:  ُٝ ، َكيَّػََ٘خ  ُٕ ٤ْزَشَ، َكيَّػََ٘خ َػلَّخ َٗ ُٖ أَر٢ِ  َِ ْر ٌْ َكيَّػََ٘خ أَرُٞ رَ َٝ  )...

ِٖ ٣َْل٤َ  ٝ ْر َِ ْٔ ْٖ َػ خ َػ َٔ ُٛ الَ ًِ يٌ  ُِ َٗخ َهخ ََ ، أَْهزَ ٍٕ ْٞ ُٖ َػ ٝ ْر َُ ْٔ ، َكيَّػََ٘خ َػ َِ َّ٘خِػ ُٖ حُ خُؽ ْر َـّ َكيَّػََ٘خ َك َٝ ،٠

هَخالَ  َٝ َ٘خِى،  ْٓ ٌَح حإِل َٜ ٌَّخ. هخٍ: حألُزخ٢ٗ، رِ ُ٘ َ٣ ْْ َُ َٝ َُْل٤َخسُ،  ٍَ َُُٚ: ح ٍَ ٣ُوَخ َٜ َٕ ك٢ِ َٗ ْٞ ِْوَ حُظؼ٤ِوخص حُلٔخٕ : َك٤ُ
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ّٕ حُلي٣غ ّٕ أرخ  كخَُحؿق أ ّٕ ُٚ ٗٞحٛي ػ٘ي ؿ٤َ حرٖ كزخٕ، ٝأل ٛل٤ق ُـ٤َٙ، أل

ف رخُٔٔخع ٖٓ ٤ٗوٚ ؿخرَ ػ َّ  ٘ي حإلٓخّ أكٔي ك٢ ٓٔ٘ي.حُِر٤َ ٛ

. أهزَٗخ ػزيحٕ هخٍ: كيػ٘خ دمحم رٖ ٓؼَٔ هخٍ: كيػ٘خ أرٞ ػخْٛ ػٖ حرٖ ؿ٣َؾ 3

٠ِّٛ هخٍ: أهز٢َٗ أرٞ حُِر٤َ أٗٚ ٓٔغ ؿخرَ رٖ ػزي هللا ٣وٍٞ: ٓٔؼض ٍٍٓٞ هللا 

ً " ٣وٍٞ: هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓ  ٖٓ ِْٓ حُِٕٔٔٔٞ ٖٓ ُٔخٗٚ ٣ٝيٙ". أِْٓ ح٤ُِٖٔٔٔ آالٓخ

ٗؼ٤ذ حألٍٗئ١ٝ: آ٘خىٙ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ح٤ُ٘و٤ٖ. هخٍ ح٤ُ٘ن
1
 

ف رخُٔٔخع ٖٓ ٤ٗوٚ ؿخرَ  َّ ّٕ أرخ حُِر٤َ ح٢ٌُٔ ٛ هِض: ٌٛح حُلي٣غ ٛل٤ق أل

 رٖ ػزيهللا.

هللا رٖ دمحم رٖ ِْٓ رز٤ض حُٔويّ هخٍ: كيػ٘خ كَِٓش رٖ ٣ل٠٤ هخٍ:  . أهزَٗخ ػزي4

َ ػٖ ؿخرَ أٗٚ كيػ٘خ حرٖ ٝٛذ هخٍ: أهز٢َٗ ػَٔٝ رٖ حُلخٍع ػٖ أر٢ حُِر٤

"ألَٓ هي  ٗؼَٔ ألَٓ هي كَؽ ٓ٘ٚ أّ ألَٓ ٗؤط٘لٚ.؟ هخٍ: هخٍ: هِض: ٣خ ٍٍٓٞ هللا أ

ًَ ػخَٓ " :٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓح.؟ كوخٍ ٍٍٓٞ هللا كَؽ ٓ٘ٚ" هخٍ: كل٤ْ حُؼَٔ اًً 

 ّٔ هخٍ ٗؼ٤ذ حألٍٗئ١ٝ: آ٘خىٙ ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ ."َ ُؼ٤ِٓٚٔ
2
 

َٗخ  -6829: ٌٛح حُلي٣غ أهَؿٚ ِْٓٔ ك٢ ٛل٤لٚ هِض: ََ ، أَْهزَ َِ ِٛ َكيَّػ٢َِ٘ أَرُٞ حُطَّخ

ِٖ َػْزِي هللاِ،  َِ ْر ْٖ َؿخرِ ، َػ َِ ر٤َْ ُِّ ْٖ أَر٢ِ حُ ِع، َػ ٍِ َُْلخ ُٖ ح ٝ ْر َُ ْٔ ٢ِٗ َػ ََ ٍذ، أَْهزَ ْٛ َٝ  ُٖ حْر

 ِ ِٖ حَُّ٘ز٢ِّ ٍُ هللاِ ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ َِّْٝٓػ ُٞٓ ٍَ  ٍَ ، كَوَخ ِٚ ك٤ِ َٝ ْؼ٠َ٘.  َٔ ُْ ٌَح ح َٜ ٠ِّٛ هللا ، رِ

".٤ِٚ ِّْٝٓػ ِٚ ِِ َٔ ُِؼَ  ٌَ َّٔ َ٤ ُٓ  ٍَ ِٓ َُّ َػخ ًُ " :
3
  

                                                                                                                                         

 زُٔظ٢،ػ٠ِ ٛل٤ق حرٖ كزخٕ ٝط٤٤ِٔ ٓو٤ٔٚ ٖٓ ٛل٤لٚ، ٝٗخًٙ ٖٓ ٓللٞظٚ، الرٖ كزخٕ حُ

" ، 404/841/ 2، ٛل٤ق ُـ٤َٙ ـ ظالٍ حُـ٘ش "ٓٔ٘ي حإلٓخّ أكٔي رٖ ك٘زَ :ٝحٗظَ

 "".3054" "لٚٛل٤"

1
 .197 ، كي٣غ:1/426، حرٖ كزخٕ ٛل٤ق 

2
 336 ، كي٣غ:2/48، حُٜٔيٍ ٗلٔٚ 

3
، َكيَّػََ٘خ 2648-8، )6828، كي٣غ: 8/47، ِْٓٔ ٛل٤ق :حٗظَ  َْ ُُٗٞ٣ ُٖ يُ ْر َٔ ( َكيَّػََ٘خ أَْك

 ََ ُٖ ٣َْل٠َ٤، أَْهزَ َكيَّػََ٘خ ٣َْل٠َ٤ ْر َٝ َِ "ف"  ر٤َْ ُِّ ، َكيَّػََ٘خ أَرُٞ حُ ٌَ ٤َْٛ ُُ ْٖ ، َػ َِ ر٤َْ ُِّ ْٖ أَر٢ِ حُ شَ، َػ َٔ َٗخ أَرُٞ َه٤ْؼَ

ْوَ٘ ِِ ؤََّٗخ ُه ًَ ْٖ ََُ٘خ ِى٣ََ٘٘خ  ٍَ هللاِ، ر٤َِّ ُٞٓ ٍَ : ٣َخ  ٍَ ٍْ هَخ ُ٘ ِٖ ُؿْؼ ُِِي ْر خ َٓ  ُٖ حهَشُ ْر ََ ُٓ : َؿخَء  ٍَ ، هَخ ٍَ ، َؿخرِ َٕ خ ح٥

صْ  ََ َؿ َٝ  ،ُّ ِٚ حألَْهالَ خ َؿلَّْض رِ َٔ .؟ أَك٤ِ َّ ْٞ َ٤ُْ َُ ح َٔ ُْؼَ خ ح َٔ خ  ك٤ِ َٔ َْ ك٤ِ : الَ، رَ ٍَ .؟ هَخ َُ ظَْوزِ ْٔ خ َٗ َٔ ّْ ك٤ِ ، أَ َُ وَخِى٣ َٔ ُْ ِٚ ح رِ
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ّٕ حُلي٣غ ٛل٤ق. هِض:  حَُحؿق أ

. أهزَٗخ ػزي هللا رٖ هلطزش رلْ حُِٜق كيػ٘خ ٣ل٠٤ رٖ كز٤ذ رٖ ػَر٢ كيػ٘خ 5

ّٕ َٓحهش رٖ ؿؼْ٘  حرٖ ػ٤ِش كيػ٘خ ٍٝف رٖ حُوخْٓ ػٖ أر٢ حُِر٤َ ػٖ ؿخرَ أ

رٔخ ؿَص رٚ حألهالّ ٝػزظض  ٗخ ٗ٘ظَ ا٤ُٚ أهخٍ: ٣خ ٍٍٓٞ هللا أهزَٗخ ػٖ أَٓٗخ ًؤ

"ال رَ رٔخ ؿَص رٚ حألهالّ ٝػزظض رٚ حُٔوخى٣َ"  رٚ حُٔوخى٣َ أٝ رٔخ ٣ٔظؤٗق.؟ هخٍ:

َ  " هخٍ: كل٤ْ حُؼَٔ اًح.؟ هخٍ: ّٔ  حػِٔٞح كٌ  أٗيّ  َ". هخٍ َٓحهش: كال إًٔٞ أريحً ٤ٓ

١ ِْٓٔ.ك٢ حُؼَٔ ٢٘ٓ ح٥ٕ. هخٍ ٗؼ٤ذ حألٍٗئ١ٝ: آ٘خىٙ ػ٠ِ َٗ حؿظٜخىحً 
1
 

 ٌٛح حُلي٣غ ٛل٤ق كٔؼ٘خٙ ٣ئ٣ي ٓخ ٓزوٚ كٜٞ ٗخٛي ُلي٣غ ؿخرَ رٖ ػزي هِض:

لٚ ح٤ُ٘ن حألُزخ٢ٗ.هللا، ٝهي أهَؽ ِْٓٔ رٔؼ٘خٙ. ٝٛلّ 
2
 

. أهزَٗخ ػزي هللا رٖ أكٔي رٖ ٠ٓٞٓ ػزيحٕ هخٍ: كيػ٘خ دمحم رٖ ٓؼَٔ هخٍ: كيػ٘خ 6

َ هخٍ: هخٍ ٍٍٓٞ أرٞ ػخْٛ ػٖ حرٖ ؿ٣َؾ هخٍ: أهز٢َٗ أرٞ حُِر٤َ: ػٖ ؿخر

٤ُِْٔ حَُحًذ ػ٠ِ حُٔخ٢ٗ ٝحُٔخ٢ٗ ػ٠ِ حُوخػي " :٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓهللا 

هخٍ ٗؼ٤ذ حألٍٗئ١ٝ: ٍؿخٍ ػوخص ٍؿخٍ  ٝحُٔخ٤ٗخٕ أ٣ٜٔخ ريأ كٜٞ أك٠َ".

.ِْٔٓ
3
 

                                                                                                                                         

رَ  ُِّ َْ أَرُٞ حُ َِّ ٌَ َّْ طَ : ػُ ٌَ ٤َْٛ ُُ  ٍَ .؟. هَخ َُ َٔ ُْؼَ َْ ح : كَِل٤ ٍَ َُ هَخ وَخِى٣ َٔ ُْ ِٚ ح ْص رِ ََ َؿ َٝ  ُّ ِٚ حألَْهالَ ْْ َؿلَّْض رِ ٢ٍَْ٘ء َُ َِ رِ ٤ْ

 ٍَ .؟ كَوَخ ٍَ خ هَخ َٓ ُُْض:  َ ؤ َٔ ُٚ، كَ ْٔ َٜ .أَْك ٌَ َّٔ َ٤ ُٓ   َ ٌُ ُِٞح كَ َٔ  : حْػ

1
 .337 ، كي٣غ:2/49، حرٖ كزخٕ ٛل٤ق 

2
خٍ حألُزخ٢ٗ: أهَؿٚ ه، 1/4ِِٓٔش حألكخى٣غ حُٜل٤لش ٢ٗٝء ٖٓ كوٜٜخ ٝكٞحثيٛخ،  حٗظَ: 

" ٖٓ ٣َ١ن حرٖ 1935" ٝحرٖ كزخٕ "145ٝ  144ٝ  143حألىد حُٔلَى"، "حُزوخ١ٍ ك٢ "

ً  ؿ٣َؾ هخٍ: أٗزؤٗخ أرٞ حُِر٤َ أّٗٚ ٓٔغ ، ػ٤ِٚ. ُٝٚ كٌْ حَُٔكٞع ؿخرَحً ٣وٍٞ: كًٌَٙ ٓٞهٞكخ

": ٓ٘يٙ 11/13ال٤ٓٔخ ٝهي ٍٝى ًٌُي َٓكٞػخ. هخٍ حُلخكع حرٖ كـَ ك٢، كظق حُزخ١ٍ "

ٛل٤ق. هِض: ٍٝؿخُٚ ػوخص ٍؿخٍ ِْٓٔ ٝهي َٛف ًَ ٖٓ حرٖ ؿ٣َؾ ٝأر٢ حُِر٤َ رخُٔٔخع، 

ٝأهَؽ أرٞ ػٞحٗش، ٝحرٖ كزخٕ ك٢ "ٔخ. ٝأٓخ حَُٔكٞع كوخٍ حُلخكع: كؤٓ٘خ رٌُي ٗزٜش طي٤ُٜٔ

 ً "، ٝهخٍ ٤ٗوٚ ٛل٤ل٤ٜٔخ ٝحُزِحٍ ٖٓ ٝؿٚ آهَ ػٖ حرٖ ؿ٣َؾ حُلي٣غ رظٔخٓٚ َٓكٞػخ

 ٍٝحٙ حُزِحٍ ٍٝؿخُٚ ٍؿخٍ حُٜل٤ق"..." "8/36حُٔـٔغ" "ح٤ُٜؼ٢ٔ ك٢ "

3
 . 498 ، كي٣غ:2/251، حرٖ كزخٕ ٛل٤ق 
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ٌَ  هِض: ٖٓ حإلٓخّ حُزوخ١ٍ ٝحإلٓخّ ِْٓٔ ك٢  حُلي٣غ ٛل٤ق أهَؽ ٗخٛيحً ُٚ ً

ٛل٤ل٤ٜٔخ
1
 

رٖ أكٔي رٖ ٠ٓٞٓ رؼٌَٔ ٌَّٓ هخٍ: كيػ٘خ دمحم رٖ ٓؼَٔ هخٍ:  . أهزَٗخ ػزيهللا7

كيػ٘خ أرٞ ػخْٛ ػٖ حرٖ ؿ٣َؾ هخٍ: أهز٢َٗ أرٞ حُِر٤َ أٗٚ ٓٔغ ؿخرَ رٖ 

 ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓٓ٘خ ػوَد ٝٗلٖ ٓغ ٍٍٓٞ هللا  "ُيؿض ٍؿالً  ػزيهللا ٣وٍٞ:

ٖ حٓظطخع ٌْٓ٘ إٔ "ٓ :٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓكوخٍ ٍؿَ: ٣خ ٍٍٓٞ هللا أٍه٤ٚ.؟ كوخٍ 

هخٍ ٗؼ٤ذ حألٍٗئ١ٝ: آ٘خىٙ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ. ."٣٘لغ أهخٙ ك٤ِلؼَ
2
 

ك٢ ٌٛح حُلي٣غ ٓٔخع ٣َٛق ٖٓ أر٢ حُِر٤َ ح٢ٌُٔ ٤ُ٘وٚ ؿخرَ ك٤وَؽ  هِض:

 ٖٓ ىحثَس حُِ٘حع، كخُلي٣غ ٛل٤ق.

أهزَٗخ ػزي هللا رٖ أكٔي رٖ ٠ٓٞٓ هخٍ: كيػ٘خ ػَٔٝ رٖ ػ٢ِ رٖ رلَ هخٍ:  .8

رٞ ػخْٛ ػٖ حرٖ ؿ٣َؾ هخٍ: أهز٢َٗ أرٞ حُِر٤َ ػٖ ؿخرَ أٗٚ ٓٔغ حُ٘ز٢ كيػ٘خ أ

"اًح ىهَ حَُؿَ ر٤ظٚ كًٌَ هللا ػ٘ي ىهُٞٚ ٝػ٘ي  ٣وٍٞ: ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓ

١ؼخٓٚ هخٍ ح٤ُ٘طخٕ: ال ٓز٤ض ٌُْ ٝال ػ٘خء ٝاًح ىهَ كِْ ٣ًٌَ هللا ػ٘ي ىهُٞٚ 

٘ي ١ؼخٓٚ هخٍ: أىًٍظْ حُٔز٤ض هخٍ ح٤ُ٘طخٕ: أىًٍظْ حُٔز٤ض ٝاًح ُْ ٣ًٌَ هللا ػ

ٝحُؼ٘خء". هخٍ ٗؼ٤ذ حألٍٗئ١ٝ: آ٘خىٙ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ.
3
  

                                                           
1
ُٓ 6232 ، كي٣غ:8/52ٛل٤ق حُزوخ١ٍ،  :حٗظَ  ْوَِيٌ، : َكيَّػ٢َِ٘  َٓ َٗخ  ََ ، أَْهزَ ٍّ َٓالَ  ُٖ يُ ْر َّٔ َل

٣ٍْي: أََّٗ  َُ  ِٖ ِٖ ْر َٔ ْك ََّ ٠َُ َػْزِي حُ ْٞ َٓ َغ ػَخرِظًخ،  ِٔ َٓ ٣َخىٌ، أََُّٗٚ  ُِ  ٢ِٗ ََ : أَْهزَ ٍَ ٣ْؾٍ، هَخ ََ ُٖ ُؿ َٗخ حْر ََ َغ أَرَخ أَْهزَ ِٔ َٓ  ُٚ

 ِ ٍُ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ : هَخ ٍُ سَ، ٣َوُٞ ََ ٣ْ ََ َٔ : »٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ُِّْٝٓٛ ُ٢ ٣ ِٗ خ َٔ حُ َٝ  ،٢ ِٗ خ َٔ ُذ َػ٠َِ حُ ًِ ح ََّ ُْ حُ ِِّ

 َِ ٌَؼ٤ِ َُ َػ٠َِ حُ ٤ِِ حُوَ َٝ  ، كي٣غ:4/1703. ٝأهَؿٚ ِْٓٔ، 6233ٝحٗظَ كي٣غ: «. َػ٠َِ حُوَخِػِي، 

يُ 2160 َّٔ َل ُٓ ٣ْؾٍ، "ف" َٝكيَّػ٢َِ٘  ََ ِٖ ُؿ ِٖ حْر ، َػ ٍْ ِٛ ، َكيَّػََ٘خ أَرُٞ َػخ ٍّ ََ ٌْ ُٓ  ُٖ ُٖ ، هخٍ: َكيَّػ٢َِ٘ ُػْوزَشُ ْر ْر

 ِٖ ِٖ ْر َٔ ْك ََّ ٠َُ َػْزِي حُ ْٞ َٓ َّٕ ػَخرِظًخ  ٣َخىٌ، أَ ُِ  ٢ِٗ ََ ٣ْؾٍ، أَْهزَ ََ ُٖ ُؿ ٌف، َكيَّػََ٘خ حْر ْٝ ٍَ ٍٝم، َكيَّػََ٘خ  ُُ َْ ٣ٍْي، َٓ َُ

ٍُ هللاِ  ُٞٓ ٍَ  ٍَ : هَخ ٍُ سَ، ٣َوُٞ ََ ٣ْ ََ َغ أَرَخ ُٛ ِٔ َٓ ُٙ أََُّٗٚ  ََ ُذ ػَ : »٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓأَْهزَ ًِ ح ََّ ُْ حُ ِِّ َٔ ُ٠َِ ٣

 َِ ٌَؼ٤ِ ُْ َُ َػ٠َِ ح ٤ِِ ُْوَ ح َٝ ُْوَخِػِي،  ٢ َػ٠َِ ح ِٗ خ َٔ ُْ ح َٝ  ،٢ ِٗ خ َٔ ُْ  .5697ٝحٗظَ كي٣غ: « ح

2
 .532، كي٣غ: 2/290، حرٖ كزخٕ ٛل٤ق 

3
آ٘خىٙ ٛل٤ق، كوي َٛف " . هخٍ ح٤ُ٘ن ٗؼ٤ذ:819 ، كي٣غ:3/100، حرٖ كزخٕ ٛل٤ق 

خُٔٔخع ك٢ ٍٝح٣ش ُِْٔٔ، كخٗظلض حرٖ ؿ٣َؾ رخُظلي٣غ ػ٘ي حُٔئُق ٝؿ٤َٙ، َٝٛف أرٞ حُِر٤َ ر

( ك٢ حألَٗرش. رخد آىحد حُطؼخّ ٝحَُ٘حد، ٝأرٞ ىحٝى 2018ٗزٜش طي٤ُٔٚ. ٝأهَؿٚ ِْٓٔ )

( ك٢ حُيػخء رخد ٓخ ٣يػٞ 3887( ك٢ حأل١ؼٔش رخد حُظ٤ٔٔش ػ٠ِ حُطؼخّ، ٝحرٖ ٓخؿش )3765)
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هِض: هي َٛف أرٞ حُِر٤َ رخُٔٔخع ك٢ ٍٝح٣ش ُِْٔٔ.
1
 

. أهزَٗخ أرٞ ٣ؼ٠ِ هخٍ: كيػ٘خ أرٞ ه٤ؼٔش هخٍ: كيػ٘خ ٍٝف رٖ ػزخىس هخٍ: كيػ٘خ 9

 هخٍ: هللا ػ٤ِٚ ٠ِِّّْٛٓٝ كـخؽ حُٜٞحف ػٖ أر٢ حُِر٤َ ػٖ ؿخرَ ػٖ حُ٘ز٢ 

. هخٍ ٗؼ٤ذ "ٖٓ هخٍ: ٓزلخٕ هللا ٝرلٔيٙ ؿَٓض ُٚ رٚ ٗوِش ك٢ حُـ٘ش"

أرخ حُِر٤َ كٖٔ ٍؿخٍ ِْٓٔ ٝهي  ١ٝ: ٍؿخُٚ ػوخص ٍؿخٍ ح٤ُ٘و٤ٖ االحألٍٗئ

ػ٘ؼٖ.
2
 

                                                                                                                                         

ٝأهَؿٚ أكٔي  رٚ اًح ىهَ ر٤ظٚ، ٖٓ ١َم، ػٖ أر٢ ػخْٛ ح٠ُلخى رٖ ٓوِي، رٌٜح حإلٓ٘خى.

ٖ ؿ٣َؾ، رٚ. ٝأهَؿٚ حُ٘ٔخث٢ ك٢ ( ٖٓ ٣َ١ن ٍٝف رٖ ػخىس ػٖ حر2018، ِْٝٓٔ )3/383

( ٖٓ ٣َ١ن ٣ٞٓق رٖ ٓؼ٤ي، ػٖ كـخؽ، ػٖ حرٖ ؿ٣َؾ، رٚ. 178" )"ػَٔ ح٤ُّٞ ٝح٤ُِِش

ػٖ ٢ٓٞٓ رٖ ىحٝى، ػٖ حرٖ ٤ُٜؼش، ػٖ أر٢ حُِر٤َ، ٝهُٞٚ. "أىًٍظْ  3/346ٝأهَؿٚ أكٔي 

 ٍٝكوظٚ." ٚػٞحٗٓؼ٘خٙ: هخٍ ح٤ُ٘طخٕ ًُي إِلهٞحٗٚ ٝأ حُٔز٤ض ٝحُؼ٘خء"

1
،  -( >665( )>665) - 567، >=7/59ِْٓٔ،  ٛل٤ق :حٗظَ  ٍٍ ٞ ُٜ ْ٘ َٓ  ُٖ َلخُم ْر ْٓ ِٚ اِ َٝكيَّػ٤َِ٘

ََ رْ  َغ َؿخرِ ِٔ َٓ ، أََُّٗٚ  َِ ر٤َْ ُِّ ٢ِٗ أَرُٞ حُ ََ ٣ْؾٍ، أَْهزَ ََ ُٖ ُؿ ُٖ ُػزَخىَسَ، َكيَّػََ٘خ حْر ُف ْر ْٝ ٍَ َٗخ  ََ َٖ َػْزِي هللاِ، أَْهزَ
َغ حَُّ٘ز٢َِّ  ِٔ َٓ : اَُِّٗٚ  ٍُ :  ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ٣َِّْٓٝوُٞ ٍَ ، ااِلَّ أََُّٗٚ هَخ ٍْ ِٛ َِ َكِي٣ِغ أَر٢ِ َػخ ؼْ ِٔ ٍُ رِ ْْ »٣َوُٞ َُ ْٕ اِ َٝ

 ِٚ ُِ ْ٘يَ ىُُهٞ َْ هللاِ ِػ ْٓ َِ ح ًُ ٌَْ٣ ْْ َُ ْٕ اِ َٝ  ، ِٚ ِٓ ْ٘يَ ١َؼَخ َْ هللاِ ِػ ْٓ َِ ح ًُ ٌَْ٣.» 

2
. ٝهخٍ ح٤ُ٘ن ٗؼ٤ذ ك٢ طو٣َـٚ ُلي٣غ ٍهْ: 826 ، كي٣غ:3/109 حرٖ كزخٕ، ٛل٤ق 

ٍِ هللاِ 15645 ُٞٓ ٍَ  ْٖ ، َػ ِٚ ْٖ أَر٤ِ ، َػ ٍَ ْٜ َٓ  ْٖ ، َػ ُٕ رَّخ َُ ٤ؼَشَ، َكيَّػََ٘خ  ِٜ َُ ُٖ ، َكيَّػََ٘خ حْر ٌٖ َٔ :" َكيَّػََ٘خ َك

،  ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓ ِْ ُْؼَِظ٤ َٕ هللاِ ح ُْٓزَلخ  : ٍَ ْٖ هَخ َٓ  " : ٍَ أَ أََُّٗٚ هَخ ََ ْٖ هَ َٓ َٝ َِّ٘ش،  ـَ ُْ ٌّ ك٢ِ ح َْ َُُٚ َؿ َٗزََض 

 ْٔ َّ٘ ِء حُ ْٞ َٟ  ْٖ ِٓ  ُٖ َٔ َٞ أَْك ُٛ ِش طَخًؿخ  َٓ ُِْو٤َخ َّ ح ْٞ َ٣ ِٚ ُِي٣َ ح َٝ  َْ ُْزَ َ ، أ ِٚ خ ك٤ِ َٔ ََ رِ ِٔ َػ َٝ  َُِٚ َٔ ًْ َ َٕ كَؤ آ َْ ُْوُ ِْ ك٢ِ ح

ْْ رِخَُّ  ٌُ خ َظُّ٘ َٔ ، كَ ِٚ َْٗض ك٤ِ خ ًَ  ْٞ ٤َْٗخ، َُ ْٖ ر٤ُُِٞص حُيُّ ِٓ ِٚ ". ك٢ ٓٔ٘ي أكٔي رٖ ك٘زَ:" ر٤ٍُُٞص  ََ رِ ِٔ ١ َػ ٌِ

كي٣غ كٖٔ ُـ٤َٙ ىٕٝ هُٞٚ: "ٖٝٓ هَأ حُوَإٓ كؤًِٔٚ... " ٌٝٛح آ٘خى ٟؼ٤ق ًٔخروٚ. 

/ 20( ٖٓ ٣َ١ن ٣ل٠٤ رٖ أ٣ٞد، ٝحُطزَح٢ٗ ك٢ "حٌُز٤َ" 1453ٝأهَؿٚ ٓوظَٜحً أرٞ ىحٝى )

حإلٓ٘خى. ٝأٍٝىٙ ح٤ُٜؼ٢ٔ ( ٖٓ ٣َ١ن ٍٗي٣ٖ رٖ ٓؼي، ًالٛٔخ ػٖ ُرخٕ رٖ كخثي، رٌٜح 445)

، ٝهخٍ: ٍٟٝ أرٞ ىحٝى رؼ٠ٚ، ٍٝٝحٙ أكٔي، ٝك٤ٚ ُرخٕ رٖ 162-7/161ك٢ "ٓـٔغ حُِٝحثي" 

، 10/95كخثي، ٝٛٞ ٟؼ٤ق. ٝأٍٝى ًٌُي هُٞٚ: "ٖٓ هخٍ ٓزلخٕ هللا ٗزض ُٚ ؿَّ ك٢ حُـ٘ش" 

أر٢ ٤ٗزش  ٝهخٍ: ٍٝحٙ أكٔي، ٝآ٘خىٙ كٖٔ! هِ٘خ: ٌُٜٝح حُطَف ٗخٛي ٖٓ كي٣غ ؿخرَ ػ٘ي حرٖ

(، ٝهخٍ: كٖٔ ؿ٣َذ. ٝحُ٘ٔخث٢ ك٢ "ػَٔ ح٤ُّٞ 3465( ٝ )3464، ٝحُظ١ٌَٓ )10/290

، ٝٛللٚ حُلخًْ، ٝٝحكوٚ 512، 1/501(، ٝحُلخًْ 826(، ٝحرٖ كزخٕ )827ٝح٤ُِِش" )

 حرٖ ٓخؿشحٌُٛز٢! هِ٘خ: ك٢ آ٘خىٙ أرٞ حُِر٤َ، ٝهي ػ٘ؼٖ. ٝآهَ ٖٓ كي٣غ أر٢ ٣ََٛس ػ٘ي 

، ٝٛللٚ ٝٝحكوٚ حٌُٛز٢. هِ٘خ: ك٢ آ٘خىٙ ػ٠ٔ٤ رٖ ٓ٘خٕ حُل٘ل٢، 1/512(، ٝحُلخًْ 3807)

ٝٛٞ ٓوظِق ك٤ٚ، كٖٔ حُلي٣غ. ٝػخُغ ٖٓ كي٣غ ػزي هللا رٖ ػَٔٝ رٖ حُؼخٙ ػ٘ي حرٖ أر٢ 
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. أهزَٗخ ػزي هللا رٖ ٓلٔٞى حُٔؼي١ رَٔٝ هخٍ: كيػ٘خ دمحم رٖ ٍحكغ هخٍ: كيػ٘خ 10

ّٕ حُ٘ز٢ ٠ِّٛ هللا حُٔئَٓ رٖ آٔخػ٤َ ػٖ ك ٔخىرٖ ِٓٔش ػٖ أر٢ حُِر٤َ ػٖ ؿخرَ أ

"ٖٓ هخٍ ٓزلخٕ هللا حُؼظ٤ْ ؿَّ ُٚ ٗـَس ك٢ حُـ٘ش. ػ٤ِٚ ِّْٝٓ هخٍ:
1
 

(.826حُلي٣غ ٛل٤ق ُـ٤َٙ ُٚ ٗٞحٛي ًؼ٤َس، ٜٝٓ٘خ كي٣غ ٍهْ: ) هِض:
2
هخٍ  

ح٤ُ٘ن حألُزخ٢ٗ: ك٢ حُظؼ٤ِوخص حُلٔخٕ، ػٖ حُلي٣غ حألٍٝ: ٛل٤ق ُـ٤َٙ، ٝهخٍ 

ػٖ حُلي٣غ حُؼخ٢ٗ: ٛل٤ق، ٝك٢ ٛل٤ق حُظَؿ٤ذ: كٖٔ ُـ٤َٙ، ٍٝحٙ حُطزَح٢ٗ 

ٝآ٘خىٙ كٖٔ ال رؤّ رٚ ك٢ حُٔظخرؼخص.
3
 

. أهزَٗخ حُلٖٔ رٖ ٓل٤خٕ هخٍ: كيػ٘خ ٓؼ٤ي رٖ كلٚ هخٍ حُ٘ل٢ِ٤ هخٍ: كيػ٘خ 11

٠ٓٞٓ رٖ أػ٤ٖ ػٖ ػَٔٝ رٖ حُلخٍع ػٖ أر٢ حُِر٤َ ػٖ ؿخرَ أْٜٗ ًخٗٞح ٣ؤًِٕٞ 

َّ  ػ٠ِ طَٔحً  ر٘خ حُ٘ز٢ ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓ كوِ٘خ: ِْٓ كظويّ كؤًَ ٓؼ٘خ ٖٓ  طَّ كٔ

هخٍ ٗؼ٤ذ حألٍٗئ١ٝ: كي٣غ ٛل٤ق حُظَٔ ُْٝ ٣ْٔ ٓخء.
4
 .َٓحؿؼش حُلي٣غ 

                                                                                                                                         

( )ُٝحثي(، ٝك٢ آ٘خى حرٖ أر٢ ٤ٗزش حٗوطخع ر٤ٖ ػَٔٝ رٖ 3079، ٝحُزِحٍ )٤ٗ1/2960زش 

ٍ ٓظَٜ، ًٝالٛٔخ ٖٓ ٣َ١ن ٣ْٞٗ رٖ حُلخٍع، ٝٛٞ ٗؼ٤ذ ٝػزي هللا رٖ ػَٔٝ، ٝػ٘ي حُزِح

 ٓوظِق ك٤ٚ، كٖٔ حُلي٣غ. ٝرٔـٔٞع ٌٛٙ حُطَم ٣ظوٟٞ حُلي٣غ". 

1
 .827 ، كي٣غ:3/109، حرٖ كزخٕ ٛل٤ق 

2
، "ٍؿخُٚ ػوخص ٍؿخٍ ح٤ُ٘و٤ٖ اال أرخ حُِر٤َ كٖٔ 826، كي٣غ: 3/109هخٍ ح٤ُ٘ن ٗؼ٤ذ،  

(، ٝحُظ١ٌَٓ 126، ٝحُزـ١ٞ )10/290ٍؿخٍ ِْٓٔ ٝهي ػ٘ؼٖ، ٝأهَؿٚ حرٖ أر٢ ٤ٗزش 

( ك٢ حُيػٞحص، ٖٓ ١َم ػٖ ٍٝف رٖ ػزخىس، رٌٜح حإلٓ٘خى. ٝهخٍ حُظ١ٌَٓ: ٌٛح كي٣غ 3464)

كٖٔ ٛل٤ق ؿ٣َذ ال ٗؼَكٚ اال ٖٓ كي٣غ أر٢ حُِر٤َ، ػٖ ؿخرَ. ٝأهَؿٚ حُ٘ٔخ٢ٗ ك٢ 

ٖ كـخؽ ، ٖٓ ٣َ١ن كٔخى رٖ ِٓٔش، ػ512ٝ 1/501(، ٝحُلخًْ 827"ػَٔ ح٤ُّٞ ٝح٤ُِِش" )

حُٜٞحف، رٚ. رِلع " ٓزلخٕ هللا حُؼظ٤ْ "، ٝٛللٚ حُلخًْ، ٝٝحكوٚ حٌُٛز٢، ٝأٍٝىٙ حُلخًْ 

. ُٝٚ ٗخٛي ٓٞهٞف ػٖ ػزي هللا رٖ ػَٔٝ ػ٘ي حرٖ 1/512، ٗخٛيحً ُلي٣غ أر٢ ٣ََٛس ػ٘يٙ

 ،، ٝك٤ٚ حٗوطخع، ٝآهَ َٓكٞع ػٖ ٓؼخً رٖ َٜٓ ػ٘ي أكٔي300ٝ 10/296 ،أر٢ ٤ٗزش

 ق، ك٤ظوٟٞ رٜٔخ حُلي٣غ ٣ٜٝق.ٝٓ٘يٙ ٟؼ٤ 3/440

3
حُظؼ٤ِوخص حُلٔخٕ ػ٠ِ  :. ٝحٗظ1552َ، كي٣غ: 2/109ٛل٤ق حُظَؿ٤ذ ٝحُظ٤َٛذ،  

 .824، ٝكي٣غ: 823، كي٣غ: 2/209ٛل٤ق حرٖ كزخٕ، 

4
 . 1160 ، كي٣غ:3/435، حرٖ كزخٕ ٛل٤ق 
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. أهزَٗخ حُوطخٕ رخَُهش هخٍ: كيػ٘خ ػوزش رٖ ٌَّٓ هخٍ: كيػ٘خ حرٖ أر٢ ػي١ 12

٠ِّٛ هللا ٍ ٍٍٓٞ هللا ػٖ ؿخرَ هخٍ: هخ ػٖ ىحٝى رٖ أر٢ ٛ٘ي ػٖ أر٢ حُِر٤َ:

ٍ ٗؼ٤ذ ػ٠ِ ًَ ِْٓٔ ك٢ ًَ ٓزؼٚ أ٣خّ ؿَٔ ٝٛٞ ٣ّٞ حُـٔؼش. هخ" :ػ٤ِٚ ِّْٝٓ

ّٕ أرخ حُِر٤َ ٓيُّ  حألٍٗئ١ٝ: ٍؿخُٚ ػوخص اال ْ ٝهي ػ٘ؼ٘ٚ".أ
1
  

ً  هِض: ، ٌُٖٝ ُٚ ٗخٛي ػ٘ي حُزوخ١ٍ ػٖ أر٢ ٣ََٛس.ُْ أؿي ُٚ ٓظخرؼخ
2
ٖ كزٌُي طز٤ّ  

ّٕ حُلي٣غ ٛل٤ق.  أ

حرٖ هظ٤زش هخٍ: كيػ٘خ ٣ِ٣ي رٖ ٓٞٛذ هخٍ: كيػ٢٘ ح٤ُِغ ػٖ أر٢ . أهزَٗخ 13

أٗٚ ٠ٜٗ ػٖ إٔ ٣زخٍ ك٢  ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓحُِر٤َ ػٖ ؿخرَ: ػٖ ٍٍٓٞ هللا 

حُٔخء حَُحًي. هخٍ ٗؼ٤ذ حألٍٗئ١ٝ: آ٘خىٙ ٛل٤ق.
3
 

ّٕ حُلي٣غ ٛل٤ق، أهَؿٚ حإلٓخّ ِْٓٔ ٝؿ٤َٙ.هِض:   حَُحؿق أ

رٖ ٓؼ٤ي هخٍ: كيػ٘خ ٣ٞٓق رٖ ٓؼ٤ي كيػ٘خ كـخؽ ػٖ  . أهزَٗخ دمحم رٖ ح14ٌٍُ٘ٔ

ٍٞ ػٖ أر٢ ك٤ٔي حُٔخػي١ هخٍ: أط٤ض ٍٓ حرٖ ؿ٣َؾ ػٖ أر٢ حُِر٤َ ػٖ ؿخرَ:

أال هَٔطٚ ُٝٞ " ؿ٤َ ٓؤَ كوخٍ: -ٝٛٞ رخُ٘و٤غ  -هللا ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓ رِزٖ

 هخٍ أرٞ ك٤ٔي: اٗٔخ ً٘خ ٗئَٓ رخألٓو٤ش إٔ طًٞؤ ٤ُالً  "طؼَٝ ػ٤ِٚ ػٞىحً 

. هخٍ ٗؼ٤ذ حألٍٗئ١ٝ: آ٘خىٙ ٛل٤ق.ٝرخألرٞحد إٔ طـِن ٤ُالً 
4
 

                                                           
1
 .=565، كي٣غ: 8/65ًظخد حُطٜخٍس، رخد ؿَٔ حُـٔؼش،  حُٜٔيٍ ٗلٔٚ، 

2
، كي٣غ: 5/769، ًظخد حُـٔؼش، رَخد َٛ ػ٠ِ ٖٓ ُْ ٣ٜ٘ي حُـٔؼش ؿَٔ، خ١ٍحُزو ٛل٤ق 

<9:. 

3
آ٘خىٙ ٛل٤ق. ٣ِ٣ي رٖ  :. هخٍ ح٤ُ٘ن ٗؼ٤ذ1250 ، كي٣غ:4/60، حرٖ كزخٕ ٛل٤ق 

ٓٞٛذ: ٛٞ ٣ِ٣ي رٖ هخُي رٖ ٓٞٛذ، ػوش ػخري، ٝرخه٢ ٍؿخٍ حإلٓ٘خى ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ، ٝػ٘ؼ٘ش 

ػ٘ٚ ح٤ُِغ رٖ ٓؼي، ٝهي هخُٞح: ٣لظؾ رلي٣ؼٚ اًح هخٍ: "ػٖ"  أر٢ حُِر٤َ ٛ٘خ ال ط٠َ، ألٗٚ ٍٝحٙ

ٓٔخ ٍٝحٙ ػ٘ٚ ح٤ُِغ رٖ ٓؼي هخٛش، كوي ٍٟٝ ٓؼ٤ي رٖ أر٢ ٣َْٓ، ػٖ ح٤ُِغ هخٍ: ؿجض أرخ 

ًظخر٤ٖ، كخٗوِزض رٜٔخ، ػْ هِض ك٢ ٗل٢ٔ: ُٞ أ٢٘ٗ ػخٝىطٚ، كٔؤُظٚ: أٓٔغ ٌٛح  ٢ّ حُِر٤َ، كيكغ اُ

ٓخ ٓٔؼض، ٝٓ٘ٚ ٓخ كيػض ػ٘ٚ، كوِض ُٚ: أػِْ ٢ُ ػ٠ِ ٓخ ًِٚ ٖٓ ؿخرَ.؟ كٔؤُظٚ، كوخٍ: ٓ٘ٚ 

 ٓٔؼض ٓ٘ٚ، كؤػِْ ٢ُ ػ٠ِ ٌٛح ح١ٌُ ػ٘ي١.

4
 . 1270 ، كي٣غ:4/58، حرٖ كزخٕ ٛل٤ق 
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آ٘خىٙ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ ٟٓٞ ٣ٞٓق رٖ ٓؼ٤ي، كبٗٚ ٖٓ ٍؿخٍ  هِض:

حُ٘ٔخث٢، ٝٛٞ ػوش كخكع، ٝهي َٛف حرٖ ؿ٣َؾ ٝأرٞ حُِر٤َ رخُظلي٣غ ػ٘ي ِْٓٔ 

 ٝأكٔي كخٗظلض ٗزٜش طي٤ُٜٔٔخ ًٔخ هخٍ ح٤ُ٘ن ٗؼ٤ذ.

ػَٔ رٖ ٓؼ٤ي رٖ ٓ٘خٕ هخٍ: أهزَٗخ أكٔي رٖ أر٢ رٌَ ػٖ  أهزَٗخ أرٞ رٌَ .15

٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ٓخُي ػٖ أر٢ حُِر٤َ ح٢ٌُٔ ػٖ ؿخرَ رٖ ػزي هللا إٔ ٍٍٓٞ هللا 

حُٜٔزخف كبٕ  حأؿِوٞح حألرٞحد ٝأًٝٞح حُٔوخء ٝهَٔٝح حإلٗخء ٝأ١لجٞ" هخٍ ِّْٝٓ

 ً ٣ٔوش ط٠َّ ػ٠ِ ٝال ٣لَ ًٝخء ٝال ٣ٌ٘ق اٗخء ٝإ حُلٞ ح٤ُ٘طخٕ ال ٣لظق ؿِوخ

. هخٍ ٗؼ٤ذ حألٍٗئ١ٝ: كي٣غ ٛل٤ق."حُ٘خّ ر٤ظْٜ
1
 

 ٌٛح كي٣غ ٛل٤ق أهَؿٚ حإلٓخّ ِْٓٔ ٝؿ٤َٙ. هِض:

. أهزَٗخ ػزي هللا رٖ أكٔي رٖ ٠ٓٞٓ ػزيحٕ هخٍ: كيػ٘خ دمحم رٖ ٓؼَٔ هخٍ: 16

ػٖ ؿخرَ هخٍ أَٓٗخ ٍٍٓٞ هللا  :كيػ٘خ أرٞ ػخْٛ ػٖ حرٖ ؿ٣َؾ ػٖ أر٢ حُِر٤َ

رؤٍرغ ٜٝٗخٗخ ػٖ هْٔ: اًح ٍهيص كؤؿِن رخري ٝأٝى  ٤ٚ ٠ِِّّْٛٓٝ هللا ػِ

 ً ٝال ٣لَ ًٝخء  ٓوخءى ٝهَٔ اٗخءى ٝأ١ل٠ء ٜٓزخكي كبٕ ح٤ُ٘طخٕ ال ٣لظق رخرخ

ٝال ٣ٌ٘ق ؿطخء ٝإ حُلؤٍس حُل٣ٞٔوش طلَم ػ٠ِ أَٛ حُز٤ض ر٤ظْٜ ٝال طؤًَ 

 ر٘ٔخُي ٝال طَ٘د ر٘ٔخُي ٝال طٖٔ ك٢ ٗؼَ ٝحكيس ٝال ط٘ظَٔ حُٜٔخء ٝال

 ً . هخٍ ٗؼ٤ذ حألٍٗئ١ٝ: ٍؿخُٚ ػوخص ٍؿخٍ حُٜل٤ق.طلظذ ك٢ حُيحٍ ٓل٤٠خ
2
 

                                                           
1
هخٍ ح٤ُ٘ن ٗؼ٤ذ: كي٣غ ٛل٤ق، ٍؿخٍ ػوخص،  .1271 ، كي٣غ:4/86، حرٖ كزخٕ ٛل٤ق 

د. ٖٝٓ ٣َ١ن ٓخُي رخد ؿخٓغ ٓخ ؿخء ك٢ حُطؼخّ ٝحَُ٘ح 929-2/928ٝٛٞ ك٢ "ح١ُٞٔؤ" 

( ك٢ حألَٗرش: رخد حألَٓ رظـط٤ش حإلٗخء ٝا٣ٌخء حُٔوخء. ٝأرٞ ىحٝى 2012أهَؿٚ ِْٓٔ )

( ك٢ حأل١ؼٔش: رخد ٓخ ؿخء ك٢ 1812( ك٢ حألَٗرش: رخد ك٢ ا٣ٌخء حُٔوخء، ٝحُظ١ٌَٓ )3732)

(. 1221طو٤َٔ حإلٗخء ٝا١لخء حَُٔحؽ ٝحُ٘خٍ ػ٘ي حُٔ٘خّ، ٝحُزوخ١ٍ ك٢ "حألىد حُٔلَى" )

رخد طو٤َٔ حإلٗخء، ػٖ دمحم رٖ ( ك٢ حألَٗرش: 3410) حرٖ ٓخؿش(، 2012ٝٝأهَؿٚ ِْٓٔ )

، (، ٝأكٔي1273ٍٓق، كيػ٘خ ح٤ُِغ، ػٖ أر٢ حُِر٤َ، رٚ، ٌٝٛح ٓ٘ي ٛل٤ق. ٝأهَؿٚ حُل٤ٔي١ )

(، ٖٓ 3057( ٝحُزـ١ٞ ك٢ "َٗف حُٔ٘ش" )2012، ِْٝٓٔ )3/301ٝ362ٝ374ٝ386ٝ395

(، ٖٝٓ ٣َ١وٚ حُزـ١ٞ 2014، ِْٝٓٔ )3/355خرَ. ٝأهَؿٚ حكٔي ١َم ػٖ أر٢ حُِر٤َ، ػٖ ؿ

 ( ٖٓ ٣َ١ن حُوؼوخع رٖ ك٤ٌْ، ػٖ ؿخرَ ر٘لٞٙ.3061ك٢ َٗف حُٔ٘ش، رَهْ )

2
. هخٍ ح٤ُ٘ن ٗؼ٤ذ: ٍؿخُٚ ػوخص ٍؿخٍ حُٜل٤ق. 1273 ، كي٣غ:4/89، حرٖ كزخٕ ٛل٤ق 

زخّ ٝح٣ُِ٘ش: رخد ك٢ ٓ٘غ ( ك٢ ح73ُِ( )2099ٝهُٞٚ: "ٝال طؤًَ ر٘ٔخُي... حُن أهَؿٚ ِْٓٔ )

حالٓظِوخء ػ٠ِ حُظَٜ، ٖٓ ٣َ١ن دمحم رٖ رٌَ، ػٖ حرٖ ؿ٣َؾ، رٚ. ٝأهَؿٚ ٓخُي ك٢"ح١ُٞٔؤ" 
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 ٌٛح كي٣غ ٛل٤ق أهَؿٚ حإلٓخّ ِْٓٔ ٝؿ٤َٙ. هِض:

. أهزَٗخ آلخم رٖ دمحم حُوطخٕ رظ٤ْ٘ هخٍ: كيػ٘خ دمحم رٖ اٌٗخد هخٍ: كيػ٘خ 17

ػٖ ؿخرَ هخٍ: ٠ٜٗ ٍٍٓٞ هللا  ٜٓؼذ رٖ حُٔويحّ كيػ٘خ ٓل٤خٕ ػٖ أر٢ حُِر٤َ:

ٍ ٗؼ٤ذ حألٍٗئ١ٝ: ٍؿخُٚ إٔ ٣ْٔ حَُؿَ ًًَٙ ر٤ٔ٤٘ٚ. هخ ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓ

ّٕ أرخ حُِر٤َ ٝحٓٔٚ دمحم رٖ ِْٓٔ رٖ طيٍّ ٓيُّ  ػوخص اال ْ ٝهي ػ٘ؼٖ.أ
1
 

لٚ ح٤ُ٘ن حُلي٣غ ٛل٤ق أهَؿٚ ح٤ُ٘وخٕ ٝحألثٔش ُٝٚ ٗٞحٛي، ٝٛلّ  هِض:

 حألُزخ٢ٗ.

ٍ: كيػ٘خ ِْٓٔ رٖ ارَح٤ْٛ، هخٍ: . هخٍ حرٖ كزخٕ أهزَٗخ حُل٠َ رٖ حُلزخد، هخ18

ّٕ حُ٘ز٢   ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓكيػ٘خ هَس رٖ هخُي، ػٖ أر٢ حُِر٤َ، ػٖ ؿخرَ، "أ

ٝحُؼَٜ ٝحُٔـَد ٝحُؼ٘خء ك٢ حُٔلَ". ،ؿٔغ ر٤ٖ حُظَٜ
2
 

                                                                                                                                         

رخد ح٢ُٜ٘ ػٖ حألًَ رخُ٘ٔخٍ، ػٖ أر٢ حُِر٤َ، رٚ، ٖٝٓ ٣َ١وٚ أهَؿٚ ِْٓٔ  2/922

كي، ( ك٢ حُِزخّ ٝح٣ُِ٘ش: رخد ح٢ُٜ٘ ػٖ حٗظٔخٍ حُٜٔخء ٝحالكظزخء ك٢ حُؼٞد حُٞح2099)

( ٖٓ ٣َ١ن ح٤ُِغ، 73( )2099(. ٝأهَؿٚ ِْٓٔ )3085ٝحُزـ١ٞ ك٢ "َٗف حُٔ٘ش" رَهْ )

 ػٖ أر٢ حُِر٤َ، رٚ.

1
ّٕ أرخ حُِر٤َ  هخٍ ح٤ُ٘ن ٗؼ٤ذ: ٍؿخُٚ ػوخص اال .1433 ، كي٣غ:4/282، ححرٖ كزخٕ ٛل٤ق  أ

َٗخ1434ْ ٝهي ػ٘ؼٖ. ٣ٜٝ٘ي ُٚ كي٣غ أر٢ هظخىس ك٢ ٛل٤ق حرٖ كزخٕ )ٓيُّ  ََ ،  ( أَْهزَ ٍْ ِْ َٓ  ُٖ حْر

 ٍَ ، هَخ حِػ٢ُّ َُ ْٝ َ : َكيَّػََ٘خ حأْل ٍَ ٤ُِيُ، هَخ َٞ ُْ : َكيَّػََ٘خ ح ٍَ ، هَخ َْ ٤ ِٛ ح ََ ُٖ اِْر ِٖ ْر َٔ ْك ََّ : َكيَّػََ٘خ َػْزيُ حُ ٍَ : َكيَّػ٢َِ٘ هَخ

٢ِ٘ أَ  : َكيَّػَ ٍَ ُٖ أَر٢ِ هَظَخىَسَ، هَخ ِ ْر : َكيَّػ٢َِ٘ َػْزيُ حَّللَّ ٍَ ، هَخ ٍَ ؼ٤ِ ًَ ُٖ أَر٢ِ  ِ ٣َْل٠َ٤ ْر ٍَ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ َغ  ِٔ َٓ ر٢ِ، أََُّٗٚ 

: ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓ ٍُ ِٚ »، ٣َوُٞ ِ٘٤ ِٔ ٢ ر٤َِ ـِ ْ٘ ظَ ْٔ اَل ٣َ َٝ  ، ِٚ ِ٘ ٤ ِٔ ُٙ ر٤َِ ََ ًَ َْٔق ًَ ْٔ ْْ كاََل ٣َ ًُ ٍَ أََكيُ هخٍ «. اًَِح رَخ

ٝأهَؿٚ  1/220( ٝأهَؿٚ أرٞ ػٞحٗش 310ح٤ُ٘ن ٗؼ٤ذ: آ٘خىٙ ٛل٤ق. ٝأهَؿٚ حرٖ ٓخؿش )

( ٖٓ ٣َ١ن ػزي حُل٤ٔي رٖ كز٤ذ رٖ أر٢ 310(، ٝحرٖ ٓخؿش )154زوخ١ٍ )ٝحُ 5/300أكٔي 

( ٖٓ ٣َ١ن 79حُؼ٣َٖ٘، ػالػظْٜ ػٖ حألُٝحػ٢، رٌٜح حإلٓ٘خى، ٝٛللٚ حرٖ ه٣ِٔش رَهْ )

(، ٝأكٔي 428حرٖ حُٔزخٍى ٝػَٔٝ رٖ أر٢ ِٓٔش، ػٖ حألُٝحػ٢، رٚ. ٝأهَؿٚ حُل٤ٔي١ )

( ك٢ حُٟٞٞء: رخد ح٢ُٜ٘ 153خ١ٍ )، ٝحُزو311ٝ 310، 309ٝ 296ٝ 5/295ٝ 4/383

( ك٢ 31( ك٢ حُطٜخٍس، ٝأرٞ ىحٝى )267(، ِْٝٓٔ )5630ػٖ حالٓظ٘ـخء رخ٤ٔ٤ُٖ، ٝ )

، ٝحُز٤ٜو٢ 221ٝ 1/220، ٝأرٞ ػٞحٗش 44ٝ 43ٝ 1/25(، ٝحُ٘ٔخث٢ 15حُطٜخٍس، ٝحُظ١ٌَٓ )

 (.181، ٝحُزـ١ٞ ك٢ "َٗف حُٔ٘ش " )1/112ك٢ "حُٖٔ٘" 

2
 .6=59 ، كي٣غ:8/8:5حُٜالس، رخد حُـٔغ ر٤ٖ حُٜالط٤ٖ، رٖ كزخٕ، ًظخد ح ٛل٤ق  
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ٍَ هخٍ:  هِض: أهَؿٚ حرٖ أر٢ ٤ٗزش ٖٓ ٣َ١ن حرٖ أر٢ ٠َِ٤َُْ، ػٖ َػَطخٍء، ػٖ َؿخرِ

َغ ٍٍٓٞ هللاِ  َٔ َِ  هللا ػ٤ِٚ ٠ِِّّْٛٓٝ َؿ ْٜ ُْؼَ ح َٝ  َِ ْٜ سِ طَزَُٞى ر٤ٖ حُظ َٝ ِْ َٖ  ،ك٢ َؿ ر٤َْ َٝ

َ٘خِء. ِؼ ُْ ح َٝ ِد  َِ ـْ َٔ ُْ ح
1
ٝٛٞ ٟؼ٤ق رخرٖ أر٢ ٠ِ٤ُ، ٝٛٞ دمحم رٖ ػزي حَُكٖٔ رٖ أر٢  

.٠ِ٤ُ، ٝٛٞ ٛيٝم ٢ٓء حُللع ؿيحً 
2
  

 ٠ِّٛ هللاُٝٚ ٗٞحٛي ػي٣يس ٜٓ٘خ: ٓخ ٍٝحٙ أكٔي ٖٓ كي٣غ أْٗ: "ًخٕ ٍٍٓٞ هللا 

ٝحُٔـَد ٝحُؼ٘خء ك٢ حُٔلَ". هخٍ  ،٣ـٔغ ر٤ٖ حُظَٜ ٝحُؼَٜ ػ٤ِٚ ِّْٝٓ

ٗؼ٤ذ: "آ٘خىٙ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ح٤ُ٘و٤ٖ".
3
  

ّٕ حُلي٣غ ػخرض ٛل٤ق ر٘ٞحٛيٙ.   كخَُحؿق أ

. أهزَٗخ ػَٔ رٖ دمحم حُٜٔيح٢ٗ كيػ٘خ ػ٠ٔ٤ رٖ كٔخى أهزَٗخ ح٤ُِغ رٖ ٓؼي 19

إ ه٤َ ٓخ " هخٍ: ٠ هللا ػ٤ِٚ ِِّّْٝٓٛ كيػ٢٘ أرٞ حُِر٤َ ػٖ ؿخرَ ػٖ ٍٍٓٞ هللا 

. هخٍ ٗؼ٤ذ حألٍٗئ١ٝ: آ٘خىٙ "ًٍزض ا٤ُٚ حَُٝحكَ ٓٔـي١ ٌٛح ٝحُز٤ض حُؼظ٤ن

ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ.
4
 

                                                           
1

 .7:556 ، ٍهْ:7>6/;، ٝ>66>ٍهْ:  =6/66رٖ أر٢ ٤ٗزش، ال حُٜٔ٘ق  

2
 .5>6:، طَؿٔش: 7=8طو٣َذ حُظ٣ٌٜذ، ٙ  

3
. ٝٓؼِٚ ٖٓ ٍٝح٣ش حرٖ ػزخّ ػ٘ي حُزوخ١ٍ، رخد حُـٔغ 12408، كي٣غ: 9/399حُٔٔ٘ي،   

. ٝهي أٍٝى حرٖ 1059، ٝكي٣غ: 1057، كي٣غ: 1/373 ك٢ حُٔلَ ر٤ٖ حُٔـَد ٝحُؼ٘خء،

 ، ٝٓخ رؼيٛخ.964، كي٣غ: 2/81، ٚه٣ِٔش، ٓؼَ ٌٛٙ حألكخى٣غ، ك٢ ٛل٤ل

4
. هخٍ ح٤ُ٘ن ٗؼ٤ذ: آ٘خىٙ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ 1616، كي٣غ: 4/495، حرٖ كزخٕ ٛل٤ق 

َّٕ ٓخ ٍٝحٙ ح٤ُِغ هخٛش ٖٓ كي٣غ أر٢ حُِر٤َ ال ط٠َ ك٤ٚ حُؼ٘ؼ٘ش، ألّٗٚ ُْ ٣َٝ ػ٘ٚ  ِْٓٔ، أل

، 14612، كي٣غ: 22/458ؿ٤َ ٓخ ٓٔؼٚ ٖٓ ؿخرَ. ٝهخٍ ح٤ُ٘ن ٗؼ٤ذ ك٢ ٓٔ٘ي أكٔي، 

/ ً٘ق 1075كي٣غ ٛل٤ق، ٌٝٛح آ٘خى ٟؼ٤ق ٖٓ أؿَ حرٖ ٤ُٜؼش. ٝأهَؿٚ حُزِحٍ )

( ٖٓ 576حألٓظخٍ( ٖٓ ٣َ١ن آٔخػ٤َ حرٖ أر٢ أ٣ْٝ، ٝحُطلخ١ٝ ك٢ "َٗف ٌَٓ٘ ح٥ػخٍ" )

ًالٛٔخ ػٖ ػزي حَُكٖٔ رٖ أر٢ حُِٗخى، ػٖ ٠ٓٞٓ رٖ ػوزش، ػٖ ٣َ١ن ػزي حُؼ٣ِِ حأل٢ٓٝ، 

أر٢ حُِر٤َ، ػٖ ؿخرَ. ٝػزي حَُكٖٔ رٖ أر٢ حُِٗخى كٖٔ حُلي٣غ. ٍٝٝحٙ ٖٓ ٣َ١ن ح٤ُِغ رٖ 

ٓؼي، ػٖ أر٢ حُِر٤َ، ٝآ٘خىٙ ٛل٤ق، ٍٝٝح٣ش أر٢ حُِر٤َ ػٖ ؿخرَ ك٢ كي٣غ ح٤ُِغ رٖ ٓؼي 

ْؼٍي، كَ  14782ٓلُٔٞش ػ٠ِ حُٔٔخع. حٗظَ كي٣غ:  َٓ  ُٖ ، هَخاَل: َكيَّػََ٘خ ح٤َُُِّْغ ْر ُْ ُُٗٞ٣ َٝ  ، ٌٖ ٤ْ ـَ يَّػََ٘خ ُك

ٍِ هللاِ  ُٞٓ ٍَ  ْٖ ِٖ َػْزِي هللاِ، َػ َِ ْر ْٖ َؿخرِ ، َػ َِ ر٤َْ ُِّ ْٖ أَر٢ِ حُ ََ  ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ َِّْٝٓػ َّٕ َه٤ْ : " اِ ٍَ أََُّٗٚ هَخ
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ّٕ حُلي٣غ ٛل٤ق َّٕ ٓخ ٍٝحٙ ح٤ُِغ هخٛش ٖٓ كي٣غ أر٢ حُِر٤َ  هِض: حَُحؿق أ أل

لٚ ح٤ُ٘ن لّ ال ط٠َ ك٤ٚ حُؼ٘ؼ٘ش، ألّٗٚ ُْ ٣َٝ ػ٘ٚ ؿ٤َ ٓخ ٓٔؼٚ ٖٓ ؿخرَ، ٝٛ

حألُزخ٢ٗ، ٝك٤ٖٔ ٤ِْٓ أٓي ك٢ طو٣َـٚ أكخى٣غ ٓٔ٘ي أر٢ ٣ؼ٠ِ، ٍٝٝحٙ أرٞ دمحم 

ُٖ " حُلخ٢ًٜ، ر٤ٜـش حُٔٔخع، هخٍ: ِة، ٗخ ح٤َُُِّْغ ْر َِ ْو ُٔ ُْ ُٖ ح ِٖ ْر َٔ ْك ََّ َكيَّػََ٘خ أَرُٞ َػْزِي حُ

ح،َْٓؼٍي،  ًَ َغ َؿخرِ ِٔ َٓ  ُ ، أََّٗٚ َِ ر٤َْ ُِّ ُٓ  َكيَّػ٢َِ٘ أَرُٞ حُ ٍَ  ْٖ ِ َػ ٍِ حَّللَّ ُ  ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓٞ أََّٗٚ

 : ٍَ ُْؼَظ٤ِنُ »هَخ ُْز٤َُْض ح ح َٝ ٌََٛح  ِي١  ـِ ْٔ َٓ  َُ حِك َٝ ََّ ِٚ حُ زَْض ا٤َُِْ ًِ ٍَ خ  َٓ  َُ «.َه٤ْ
1
 

. أهزَٗخ دمحم رٖ آلخم حُؼول٢ هخٍ: كيػ٘خ هظ٤زش رٖ ٓؼ٤ي هخٍ: كيػ٘خ حُٔل٠َ 20

٠ِّٛ ٠ٜٗ ٍٍٓٞ هللا  ػٖ ؿخرَ هخٍ: رٖ ك٠خُش ػٖ حرٖ ؿ٣َؾ ػٖ أر٢ حُِر٤َ:

ٖٓ أًِٜخ كٞؿي ٣ٍلٜخ  ػٖ أًَ حٌَُحع كِْ ٣٘ظٜٞح ػْ ُْ ٣ـيٝح ريحً  هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓ

ُْ أٌْٜٗ ػٖ ٌٛٙ حُزوِش حُوز٤ؼش أٝ حُٔ٘ظ٘ش.؟ ٖٓ أًِٜخ كال ٣ـ٘٘خ ك٢ ٓٔخؿيٗخ  "أ كوخٍ:

كبٕ حُٔالثٌش طظؤًٟ ٓٔخ ٣ظؤًٟ ٓ٘ٚ حإلٗٔخٕ. هخٍ ٗؼ٤ذ حألٍٗئ١ٝ: ٍؿخُٚ ػوخص 

ّٕ ك٤ٚ طي٤ُْ حرٖ ؿ٣َؾ ٝأر٢ حُِر٤َ. ٍؿخٍ ح٤ُ٘و٤ٖ اال أ
2
 

ٌٛح حُلي٣غ ٛل٤ق كوي َٛف أرٞ حُِر٤َ رخُظلي٣غ ػٖ ؿخرَ ػ٘ي أر٢  هِض:

، ٝهي طخرؼٚ ٛ٘خّ: ٛٞ حرٖ أر٢ ػزي هللا حُيٓظٞحث٢، ٝٛٞ ػوش ٖٓ ٍؿخٍ ػٞحٗش

 ح٤ُ٘و٤ٖ.

هخٍ: أهزَٗخ  . أهزَٗخ ػزي هللا رٖ دمحم حألُى١ هخٍ: كيػ٘خ آلخم رٖ ارَح21ْ٤ٛ

ٝٛذ رٖ ؿ٣ََ هخٍ: كيػ٘خ ٛ٘خّ حُيٓظٞحث٢ ػٖ أر٢ حُِر٤َ ػٖ ؿخرَ هخٍ: ً٘خ ال 

                                                                                                                                         

حُْ  َٝ ٌََٛح،  ِي١  ـِ ْٔ َٓ  َُ حِك َٝ ََّ ِٚ حُ َزْض ا٤َُِْ ًِ ٍُ خ  ُْؼَِظ٤ُن". ًًَٝٙ ح٤ُ٘ن حألُزخ٢ٗ ك٢ َٓ ، ٛل٤لٚز٤َُْض ح

 .1648ٍهْ: 

1
 كٞحثي أر٢ دمحم حُلخ٢ًٜ. 2266ٝ، كي٣غ: 4/182، ألر٢ ٣ؼ٠ِ حُٔٔ٘ي 

2
. هخٍ ح٤ُ٘ن ٗؼ٤ذ ك٢ طو٣َـٚ ٌٛح حُلي٣غ ك٢ 1646 ، كي٣غ:4/524، حرٖ كزخٕ ٛل٤ق 

حُِر٤َ ًالٛٔخ ٖٓ ٍؿخٍ ٓٔ٘ي أكٔي: "آ٘خىٙ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ، ًؼ٤َ رٖ ٛ٘خّ ٝأرٞ 

، ٝهي طخرؼٚ ٛ٘خّ: ٛٞ حرٖ أر٢ 1/411ِْٓٔ، ٝأرٞ حُِر٤َ هي َٛف رخُٔٔخع ػ٘ي أر٢ ػٞحٗش 

( ٖٓ ٣َ١ن ًؼ٤َ رٖ 564ػزي هللا حُيٓظٞحث٢، ٝٛٞ ػوش ٖٓ ٍؿخٍ ح٤ُ٘و٤ٖ. ٝأهَؿٚ ِْٓٔ )

ز٤ٜو٢ (، ٝح2090ُ( ٝ )2086(، ٝحرٖ كزخٕ )2226ٛ٘خّ، رٌٜح حإلٓ٘خى. ٝأهَؿٚ أرٞ ٣ؼ٠ِ )

(، ٝػزي رٖ ك٤ٔي 1299ٖٓ ١َم ػٖ ٛ٘خّ حُيٓظٞحث٢، رٚ. ٝأهَؿٚ حُل٤ٔي١ ) 3/76

(، 1668ش )(، ٝحرٖ ه6687ٔ٣ِ(، ٝحُ٘ٔخث٢ ك٢ "حٌُزَٟ" )3365) حرٖ ٓخؿش(، 1068ٝ)

 (.2321ٝأرٞ ٣ؼ٠ِ )
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 :٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓٗؤًَ حُزَٜ ٝحٌَُحع كـِزظ٘خ حُلخؿش كؤًِ٘خ كوخٍ ٍٍٓٞ هللا 

ٖٓ أًَ ٖٓ ٌٛٙ حُ٘ـَس حُٔ٘ظ٘ش كال ٣وَرٖ ٓٔـيٗخ كبٕ حُٔالثٌش طظؤًٟ ٓٔخ "

٤ذ حألٍٗئ١ٝ: آ٘خىٙ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔهخٍ ٗؼ ٣ظؤًٟ رٚ حُ٘خّ".
1
 

آ٘خىٙ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ " ُلي٣غ ٛل٤ق كوي هخٍ ح٤ُ٘ن ٗؼ٤ذ:ٌٛح حهِض: 

ِْٓٔ. ٍؿخُٚ ػوخص ٍؿخٍ ح٤ُ٘و٤ٖ ؿ٤َ أر٢ حُِر٤َ، كٖٔ ٍؿخٍ ِْٓٔ، ٝهي َٛف 

 (. 1278رخُظلي٣غ ػ٘ي حُل٤ٔي١ )

ذ هخٍ: كيػ٘خ أهزَٗخ أكٔي رٖ دمحم رٖ ٓؼ٤ي ح١َُُٝٔ رخُزَٜس روزَ ؿ٣َ .22

حُلٔخ٢ٗ هخٍ: كيػ٘خ ٣ِ٣ي رٖ ٛخٍٕٝ ػٖ ىحٝى رٖ أر٢ ٛ٘ي ػٖ  آٔخػ٤َدمحم رٖ 

ًخٕ ٠ٜ٘٣ ػٖ أًَ حٌَُحع  ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓأر٢ حُِر٤َ ػٖ ؿخرَ: إٔ حُ٘ز٢ 

ٝحُزَٜ
2
. 

لٚ حألُزخ٢ٗ ك٢ حُظؼ٤ِوخص حُلٔخٕ حُلي٣غ ٛل٤ق، ُٚ ٗٞحٛي ًؼ٤َس، ٝٛلّ  هِض:

ٝك٢ حإلٍٝحء.
3

 

زَٗخ ػزي هللا رٖ دمحم حألُى١ هخٍ: كيػ٘خ آلخم رٖ ارَح٤ْٛ هخٍ: أهزَٗخ . أه23

ٝٛذ رٖ ؿ٣ََ هخٍ: كيػ٘خ ٛ٘خّ حُيٓظٞحث٢ ػٖ أر٢ حُِر٤َ ػٖ ؿخرَ هخٍ: هخٍ 

ٖٓ أًَ ٖٓ ٌٛٙ حُ٘ـَس حُٔ٘ظ٘ش كال ٣وَرٖ " :٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ٍٍِّْٝٓٓٞ هللا 

  .ٓٔـيٗخ كبٕ حُٔالثٌش طظؤًٟ ٓٔخ ٣ظؤًٟ ٓ٘ٚ حُ٘خّ"

هخٍ ٗؼ٤ذ حألٍٗئ١ٝ: آ٘خىٙ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ
4
 

                                                           
1
حُٔٔخؿي: رخد ٢ٜٗ " ك٢ 564. ٝأهَؿٚ ِْٓٔ "2086 ، كي٣غ:5/440، حرٖ كزخٕ ٛل٤ق 

 ً ً أٝ ٗلٞٛخ، ٝحُز٤ٜو٢ أٖٓ أًَ ػٞٓخ " ٖٓ ١َم 2226، ٝأرٞ ٣ؼ٠ِ "3/76ٝ رٜالً أٝ ًَحػخ

 ػٖ ٛ٘خّ حُيٓظٞحث٢، رٌٜح حإلٓ٘خى.

2
 . 2087 ، كي٣غ:5/441 ٖ كزخٕ،حر ٛل٤ق 

3
، 6/778. ٝحإلٍٝحء، 8>66، كي٣غ: =:7/8حُظؼ٤ِوخص حُلٔخٕ ػ٠ِ ٛل٤ق حرٖ كزخٕ،  

 .779 كي٣غ:

4
 .2090 ، كي٣غ:5/443، ٖ كزخٕحر ٛل٤ق 
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ٌٛح حُلي٣غ ٛل٤ق كوي َٛف أرٞ حُِر٤َ رخُظلي٣غ ػٖ ؿخرَ ػ٘ي أر٢  هِض:

، ٝهي طخرؼٚ ٛ٘خّ: ٛٞ حرٖ أر٢ ػزي هللا حُيٓظٞحث٢، ٝٛٞ ػوش ٖٓ ٍؿخٍ ػٞحٗش

 ح٤ُ٘و٤ٖ.

يػ٢٘ ح٤ُِغ . أهزَٗخ دمحم رٖ حُلٖٔ رٖ هظ٤زش هخٍ: كيػ٘خ ٣ِ٣ي رٖ ٓٞٛذ هخٍ: ك24

أٗٚ أَٓ  ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓػٖ ؿخرَ ػٖ ٍٍٓٞ هللا  رٖ ٓؼي ػٖ أر٢ حُِر٤َ:

َّ  ٍؿالً  رٜخ اال ٝٛٞ آهٌ رُٜٜ٘ٞخ. ًخٕ ٣ظٜيم رخُ٘زَ ك٢ حُٔٔـي إٔ ال ٣ٔ
1
 

هخٍ ٗؼ٤ذ حألٍٗئ١ٝ ك٢ ٓٔ٘ي أكٔي: آ٘خىٙ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ، ٍؿخُٚ 

ّٝٛٞ دمحم -ػوخص ٍؿخٍ ح٤ُ٘و٤ٖ ؿ٤َ أر٢ حُِر٤َ ٍُ كٖٔ ٍؿخٍ  - رٖ ِْٓٔ رٖ طَْي

ف رٚ ك٤ٔخ ٍٝحٙ ػ٘ٚ ِْٓٔ، ٍٝٝح٣ظٚ ػٖ ؿخرَ ٓلُٔٞش ػ٠ِ حُٔٔخع ٝإ ُْ ٣َٜ

.ح٤ُِغ رٖ ٓؼي
2
 

َِٓؼ٤ٍي، 2614)-122حُلي٣غ ٛل٤ق أهَؿٚ حإلٓخّ ِْٓٔ،  هِض:  ُٖ ( َكيَّػََ٘خ هُظ٤َْزَشُ ْر

قٍ، ْٓ ٍُ  ُٖ يُ ْر َّٔ َل ُٓ َكيَّػََ٘خ  َٝ ،  َكيَّػََ٘خ ٤ٌَُْغ، ف  ٍَ ْٖ َؿخرِ ، َػ َِ ر٤َْ ُِّ ْٖ أَر٢ِ حُ َٗخ ح٤َُُِّْغ، َػ ََ أَْهزَ

ٍِ هللاِ  ُٞٓ ٍَ  ْٖ  ...حُلي٣غ". ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ َِّْٝٓػ

. أهزَٗخ دمحم رٖ ػَٔ رٖ ٣ٞٓق هخٍ: كيػ٘خ َٜٗ رٖ ػ٢ِ حُـ٢ٔ٠ٜ هخٍ: 25

 أَٓ ٓؼخًحً  ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓأهزَٗخ ٓل٤خٕ ػٖ أر٢ حُِر٤َ ػٖ ؿخرَ: إٔ حُ٘ز٢ 

إٔ ٣وَأ ك٢ ٛالس حُؼ٘خء }ٝحُْ٘ٔ ٟٝلخٛخ{}ٝح٤َُِ اًح ٣ـ٠٘{ ٝ}ٓزق حْٓ 

 ٍري حألػ٠ِ{}ٝح٠ُل٠{ ٝٗلٞٛخ ٖٓ حٍُٔٞ. 

هخٍ ح٤ُ٘ن ٗؼ٤ذ حألٍٗئ١ٝ: آ٘خىٙ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ ٝػ٘ؼش أر٢ حُِر٤َ 

ٛ٘خ ال ط٠َ، كوي َٛف رخُظلي٣غ ك٢ حَُٝح٣ش ح٥ط٤ش، ٝطخرؼٚ ػَٔٝ رٖ ى٣٘خٍ، 

( ك٢ حُٜالس: رخد حُوَحءس ك٢ حُؼ٘خء، ٝحرٖ ٓخؿش 179( )465ٍٝحٙ ِْٓٔ )

ٖٓ ٣َ١ن ٣ْٞٗ رٖ دمحم،  2/157" ٖٓ ٣َ١ن دمحم رٖ ٍٓق، ٝأرٞ ػٞحٗش 836"

                                                           
1
 . 1648 ، كي٣غ:4/526، حُٜٔيٍ ٗلٔٚ 

2
(، ٝأرٞ 566( )6:58"... ٝأهَؿٚ ِْٓٔ ) . هخٍ:5>;58، كي٣غ: 9=/67أكٔي،  ٓٔ٘ي 

(، ٝأرٞ ػٞحٗش ك٢ حُزَ ٝحُِٜش ًٔخ ك٢ "اطلخف حَُٜٔس" ;575(، ٝحرٖ ه٣ِٔش ):>69ىحٝى )

١َم ػٖ  ( ٖٓ>5:8، ٝحرٖ كزخٕ )6>8/6، ٝحُطلخ١ٝ ك٢ "َٗف ٓؼخ٢ٗ ح٥ػخٍ" >=7/8

ٝ حرٖ حُلخٍع. ََ  ح٤ُِغ رٖ ٓؼي، رٌٜح حإلٓ٘خى. ٝهَٕ حُطلخ١ٝ ك٢ ٍٝح٣ظٚ رخ٤ُِغ رٖ ٓؼي ػٔ



 

 

 ِجٍح إٌٙذ
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ًالٛٔخ ػٖ ح٤ُِغ رٖ ٓؼي، ػٖ أر٢ حُِر٤َ، ػٖ ؿخرَ. ٝح٤ُِغ رٖ ٓؼي هخٛش ال 

١َٝ٣ ػٖ أر٢ حُِر٤َ اال ٓخ ٓٔؼٚ ٖٓ ؿخرَ.
1
 

 حُلي٣غ ٛل٤ق. هِض:

 .ُوزَ حُٔيكٞ هٍٞ ٖٓ ُػْ إٔ ٌٛح حُوزَ طلَى رٚ أرٞ حُِر٤َ. ًًَ ح26

أهزَٗخ حُل٠َ رٖ حُلزخد حُـٔل٢ هخٍ: كيػ٘خ ارَح٤ْٛ رٖ ر٘خٍ حَُٓخى١ هخٍ: 

ٓٔؼخ ؿخرَ رٖ ػزي هللا ٣ِ٣ي  كيػ٘خ ٓل٤خٕ ػٖ ػَٔٝ رٖ ى٣٘خٍ ٝ أر٢ حُِر٤َ:

ػْ  ٤ِٚ ٠ِِّّْٛٓٝ هللا ػأكيٛٔخ ػ٠ِ ٛخكزٚ هخٍ: ًخٕ ٓؼخً ٢ِٜ٣ ٓغ ٍٍٓٞ هللا 

حُٜالس ًحص ٤ُِش  ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ َِّْٝٓ حُ٘ز٢ ٣َؿغ ا٠ُ هٞٓٚ ك٢ِٜ٤ رْٜ كؤهّ 

 ّٓ ْٜ كوَأ رٍٔٞس حُزوَس كِٔخ ٍأٟ ًُي ٍؿَ ٖٓ حُوّٞ حٗلَف ا٠ُ كَؿغ ٓؼخً كؤ

٠ِّٛ هللا ٠ ٝكيٙ كوخُٞح: ٗخكوض هخٍ: ال ٥ٝط٤ٖ ٍٍٓٞ هللا ٗخك٤ش حُٔٔـي كِّٜ 

٢ِٜ٣ ٓؼي  كوخٍ: إ ٓؼخًحً  ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ُِّْٝٓ٘ز٢ كألهزَٗٚ كؤط٠ ح ػ٤ِٚ ِّْٝٓ

 ّٓ ٘خ كوَأ رٍٔٞس حُزوَس ٝا٢ٗ ػْ ٣َؿغ ك٤ئٓ٘خ ٝاٗي آهَص حُٜالس حُزخٍكش كـخء كؤ

٤ض ٝكي١ ٣خ ٍٍٓٞ هللا ٝاٗخ ٗلٖ أٛلخد ٗٞحٟق ٝاٗخ ٗؼَٔ طؤهَص ػ٘ٚ كِّٜ 

أ رْٜ ٍٓٞس: ٣خ ٓؼخً أكظخٕ أٗض.؟ حهَ" :٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓرؤ٣ي٣٘خ كوخٍ حُ٘ز٢ 

}ٝح٤َُِ اًح ٣ـ٠٘{ ٝ}ٓزق حْٓ ٍري حألػ٠ِ{.}ٝحُٔٔخء ًحص حُزَٝؽ{. هخٍ 

ٗؼ٤ذ حألٍٗئ١ٝ: آ٘خىٙ ٛل٤ق
2
 

 حُلي٣غ ٛل٤ق. هِض:

. أهزَٗخ أرٞ ه٤ِلش ك٢ ػوزٚ هخٍ: كيػ٘خ أرٞ ح٤ُُٞي هخٍ: كيػ٘خ ٤َُٛ رٖ ٓؼخ٣ٝش 27

ك٢ ٓلَ  ػ٤ِٚ ٠ِِّّْٛٓٝ هللا ػٖ ؿخرَ هخٍ: ً٘خ ٓغ ٍٍٓٞ هللا  ػٖ أر٢ حُِر٤َ:

َّ " كٔطَٗخ كوخٍ: ٖٓ ٗخء ٌْٓ٘ ك٢ ٍكِٚ". أهزَٗخ دمحم رٖ آلخم رٖ ه٣ِٔش  ٤ُٜ

هخٍ: كيػ٘خ دمحم رٖ ٣ل٠٤ ح٢ٌُِٛ هخٍ: كيػ٘خ أرٞ ٗؼ٤ْ هخٍ: كيػ٘خ ٤َُٛ رٖ ٓؼخ٣ٝش. 

هخٍ ٗؼ٤ذ حألٍٗئ١ٝ: ٍؿخُٚ ٍؿخٍ حُٜل٤ق
3
 

                                                           
1
 .1839 ، كي٣غ:5/147، ٖ كزخٕحر ٛل٤ق 

2
 . 1840 ، كي٣غ:5/148، حُٜٔيٍ ٗلٔٚ 

3
 .2082 ، كي٣غ:5/437، حُٜٔيٍ ٗلٔٚ 
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ٝحرٖ ه٣ِٔش، ًِْٜ  حُلي٣غ ٛل٤ق، أهَؿٚ ِْٓٔ، ٝأرٞ ىحٝى، ٝحُظ١ٌَٓ،هِض: 

ٖٓ ٣َ١ن أر٢ حُِر٤َ ػٖ ؿخرَ، ٝرؼ٘ؼ٘ش أر٢ حُِر٤َ،
1
إٔ ِٓٔٔخّ ٝحرٖ كزخٕ  اال 

لٚ ح٤ُ٘ن ٗؼ٤ذ ك٢ طؼ٤ِوٚ ػ٠ِ ٓٔ٘ي أكٔي ك٤غ أهَؿخٙ ك٢ حُ٘ٞحٛي. ٝٛلّ 

هخٍ: ٛل٤ق ُـ٤َٙ ٌٝٛح آ٘خى ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ.
2
  ٍّ ػ٠ِ إٔ حرٖ كزخٕ ُْ  ٓٔخ ى

 ٣وَؿٚ ىٕٝ أٓخّ ُٚ.

 رٖ حُلٖٔ رٖ هظ٤زش هخٍ: كيػ٘خ ٣ِ٣ي رٖ ٓٞٛذ هخٍ: كيػ٢٘ ح٤ُِغ أهزَٗخ دمحم .28

 ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓرٖ ٓؼي ػٖ أر٢ حُِر٤َ ػٖ ؿخرَ هخٍ: حٗظ٠ٌ ٍٍٓٞ هللا 

َ ٣ٔٔغ حُ٘خّ طٌز٤َٙ هخٍ: كخُظلض ا٤ُ٘خ ك٤ِٜ٘خ ٍٝحءٙ ٝٛٞ هخػي ٝأرٞ رٌَ ٣ٌزّ 

 ً ًيطْ إٔ طلؼِٞح " ْ هخٍ:كِٔخ ِّٓ  ٞىحً ٤٘خ رٜالطٚ هؼكؤٗخٍ ا٤ُ٘خ كوؼيٗخ كِّٜ  كَآٗخ ه٤خٓخ

كؼَ كخٍّ ٝحَُّٝ ٣وٕٞٓٞ ػ٠ِ ًِْٜٓٞ ْٝٛ هؼٞى كال طلؼِٞح حثظٔٞح ربٓخٌْٓ إ 

 ِّٛ ً ً كِّٜ  ٠ هخثٔخ ". هخٍ ٗؼ٤ذ حألٍٗئ١ٝ: ٞح هؼٞىحً كِّٜ  ٠ هخػيحً ٝإ ِّٛ  ٞح ه٤خٓخ

آ٘خىٙ ٛل٤ق.
3
 

ُٖ ( َكيَّػ413ََ٘) - 84حُلي٣غ ٛل٤ق، أهَؿٚ ِْٓٔ ك٢ ٛل٤لٚ  هِض: خ هُظ٤َْزَشُ ْر

 ، َِ ر٤َْ ُِّ ْٖ أَر٢ِ حُ َٗخ ح٤َُُِّْغ، َػ ََ قٍ، أَْهزَ ْٓ ٍُ  ُٖ يُ ْر َّٔ َل ُٓ َكيَّػََ٘خ  َٝ َِٓؼ٤ٍي، َكيَّػََ٘خ ٤ٌَُْغ، )ف( 

ٍُ هللاِ  ُٞٓ ٍَ  ٠ٌَ ظَ ْٗ : ح ٍَ ، هَخ ٍَ ْٖ َؿخرِ َٞ هَخِػيٌ،  ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ َِّْٝٓػ ُٛ َٝ حَءُٙ  ٍَ َٝ ٤ََِّْ٘خ  َٜ َك

 ْٔ ُ٣ ٍَ ٌْ أَرُٞ رَ ٤ََِّْ٘خ َٝ َٜ ٍَ ا٤ََُِْ٘خ كَوَؼَيَْٗخ كَ خ َٗ َ خ، كَؤ ًٓ آَٗخ ه٤َِخ ََ ُْظَلََض ا٤ََُِْ٘خ كَ ُٙ، كَخ ََ ز٤ِ ٌْ َّ طَ ُغ حَُّ٘خ ِٔ

 : ٍَ َْ هَخ َِّ َٓ خ  َّٔ ِٚ هُؼُٞىًح كََِ اَلطِ َٜ َٕ »رِ ٞ ُٓ ِّ ٣َوُٞ ٝ َُّ حُ َٝ  َّ ٍِ ََ كَخ َٕ كِْؼ ْْ آِٗلًخ َُظَْلؼَُِٞ ْيطُ ًِ  ْٕ اِ

 ْْ ُٛ َٝ  ، ْْ ِٜ ًِ ُِٞ ُٓ ْٕ  َػ٠َِ  اِ َٝ خ  ًٓ ح ه٤َِخ ُِّٞ َٜ خ كَ ًٔ ٠َِّ هَخثِ َٛ  ْٕ ْْ اِ ٌُ ظِ َّٔ ٞح رِؤَثِ ُّٔ َ هُؼُٞىٌ كاََل طَْلؼَُِٞح حثْظ

ح هُؼُٞىًح ُِّٞ َٜ ٠َِّ هَخِػيًح كَ (، 122/ 2لٚ حألُزخ٢ٗ، ك٢ ٛل٤ق، حإلٍٝحء )ٝٛلّ « َٛ

 (، ٛلش حُٜالس.619( ٝ )615ٛل٤ق أر٢ ىحٝى )ٝ(، 1615ٝحرٖ ه٣ِٔش )

ٖٔ رٖ ٓل٤خٕ هخٍ: كيػ٘خ حُلٖٔ رٖ ٤َٜٓ حُـؼل١َ هخٍ: كيػ٘خ . أهزَٗخ حُل29

ك٤ٔي رٖ ػزي حَُكٖٔ رٖ ك٤ٔي أرٞ ػٞف حَُٝح٢ٓ ػٖ أر٤ٚ ػٖ أر٢ حُِر٤َ ػٖ 

ٛالس حُظَٜ ٝٛٞ ؿخُْ  ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ٠ِّْٓٝ ر٘خ ٍٍٓٞ هللا ؿخرَ هخٍ: ِّٛ 

                                                           
1
. 56:9ي٣غ: ، ك=;5/6أر٢ ىحإى، ٖٓ٘ . ٝ>=:، كي٣غ: 8>5/8 ِْٓٔ، حٗظَ: ٛل٤ق 

 .=5:9، كي٣غ: 5>/7حرٖ ه٣ِٔش،  . ٝٛل٤ق=86، كي٣غ: 6/6:7، حُظ١ٌَٓ ٖٝٓ٘

2
 .58967 ، كي٣غ:8>66/7. ٝحٗظَ: ;5878، كي٣غ: 66/696أكٔي رٖ ك٘زَ،  ٓٔ٘ي  

3
 .2122 ، كي٣غ:5/491، حرٖ كزخٕ ٛل٤ق 
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ٞ رٌَ ٣ٔٔؼ٘خ هخٍ َ أرًزّ  ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ َِّْٝٓ ٍٍٓٞ هللا ٝأرٞ رٌَ هِلٚ كبًح ًزّ 

 ً  هخٍ: كـِٔ٘خ كِٔخ ه٠٠ حُٜالس هخٍ: -أٝٓؤ رٌُي ا٤ُْٜ -كوخٍ: حؿِٔٞح ك٘ظَٗخ ه٤خٓخ

ً ًيطْ طلؼِٞح كؼَ كخٍّ ٝحَُّٝ رؼظٔخثْٜ حثظٔٞح رؤثٔظٌْ كبٕ ِّٛ "  ٞح ؿِٞٓخ

ً كِّٜ  ً ٝإ ِّٛ  ٞح ؿِٞٓخ ً كِّٜ  ٞح ه٤خٓخ .ٞح ه٤خٓخ
1
 

 .حُلي٣غ ٛل٤ق، أهَؿٚ حإلٓخّ ِْٓٔ ك٢ ٛل٤لٚ هِض:

أهزَٗخ ػزي هللا رٖ أكٔي رٖ ٠ٓٞٓ هخٍ: كيػ٘خ دمحم رٖ ٣ل٠٤ حُوطؼ٢ هخٍ:  .30

ػٖ ؿخرَ إٔ  كيػ٘خ دمحم رٖ رٌَ هخٍ: كيػ٘خ حرٖ ؿ٣َؾ هخٍ: كيػ٢٘ أرٞ حُِر٤َ:

٠ أكيًْ كال ٣زٜن ر٤ٖ ٣ي٣ٚ ٝال ػٖ اًح ِّٛ " هخٍ: ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓحُ٘ز٢ 

ئ١ٝ: ٍؿخُٚ هخٍ ٗؼ٤ذ حألٍٗ َٟٔ.٤ٔ٣٘ٚ ٤ُٝزٜن ػٖ ٣ٔخٍٙ أٝ طلض هيٓٚ ح٤ُ

ّٕ ك٤ٚ ػ٘ؼ٘ش أر٢ حُِر٤َ. ػوخص ٍؿخٍ حُٜل٤ق اال أ
2

 

لٚ ح٤ُ٘ن حألُزخ٢ٗ، ًًَٝ ح٤ُ٘ن ٗؼ٤ذ أٗٚ ٛل٤ق حُلي٣غ ٛل٤ق ٛلّ  هِض:

  ُـ٤َٙ ك٢ ٓٔ٘ي أكٔي.

أهزَٗخ ػزي هللا رٖ أكٔي رٖ ٠ٓٞٓ رؼٌَٔ ٌَّٓ هخٍ: كيػ٘خ دمحم رٖ ٣ل٠٤  .31

ػٖ : رٖ رٌَ هخٍ: كيػ٘خ حرٖ ؿ٣َق هخٍ: أهزَٗخ أرٞ حُِر٤َ حُوطؼ٢ هخٍ: كيػ٘خ دمحم

 ."٠ ك٢ ػٞد ك٤ِؼطق ػ٤ِٖٚٓ ِّٛ " ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓؿخرَ هخٍ: ٍٍٓٞ هللا 

هخٍ ٗؼ٤ذ حألٍٗئ١ٝ: آ٘خىٙ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ
3
  

                                                           
1
 .2123 ، كي٣غ:5/493، حرٖ كزخٕ ٛل٤ق 

2
هخٍ ح٤ُ٘ن ٗؼ٤ذ ك٢ طو٣َـٚ ُِلي٣غ ك٢ ٓٔ٘ي . 2266 ، كي٣غ:6/44، حرٖ كزخٕ ٛل٤ق 

حُِر٤َ، كٖٔ ٍؿخٍ ٛل٤ق ُـ٤َٙ، ٌٝٛح آ٘خى ٍؿخُٚ ػوخص ٍؿخٍ ح٤ُ٘و٤ٖ ؿ٤َ أر٢ " أكٔي:

أّٗٚ ُْ ٣َٜف رٔٔخػٚ ٖٓ ؿخرَ، ٝأٓخ حرٖ ؿ٣َؾ كَٜف رٔٔخػٚ ٖٓ أر٢ حُِر٤َ  ِْٓٔ، اال

رٌٜح حإلٓ٘خى. ٝحٗظَ:  ( ٖٓ ٣َ١ن دمحم رٖ رٌَ،2266ػ٘ي حرٖ كزخٕ. ٝأهَؿٚ حرٖ كزخٕ )

(. ٝػٖ حرٖ ػَٔ، ِٓق 12063(. ٝك٢ حُزخد ػٖ أْٗ رٖ ٓخُي، رَهْ )15260)( 14625ٝ)

 (، ٝحٗظَ طظٔش ٗٞحٛيٙ ٛ٘خى.4509رَهْ )

3
 .2299 ، كي٣غ:6/76، حرٖ كزخٕ ٛل٤ق 
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ػٖ أر٢ ٣ََٛس  -ٛل٤ق: م" حُلي٣غ ٛل٤ق ٛللٚ ح٤ُ٘ن حألُزخ٢ٗ ٝهخٍ: هِض:

".ٙر٘لٞ
1
 

خ ػَٔحٕ رٖ ك٠خُش حُ٘ؼ١َ٤ رخَُٔٞٛ هخٍ: كيػ٘خ دمحم رٖ ر٘خٍ هخٍ: . أهز32َٗ

٠ ر٘خ ِّٛ  كيػ٘خ أرٞ ػخْٛ هخٍ: كيػ٘خ ػٍِس رٖ ػخرض هخٍ: كيػ٘خ أرٞ حُِر٤َ هخٍ:

٠ِّٛ ؿخرَ رٖ ػزي هللا ك٢ ػٞد ٝحكي هي هخُق ر٤ٖ ١َك٤ٚ ٝهخٍ: إ ٍٍٓٞ هللا 

آ٘خىٙ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ٛخ ًٌُي. هخٍ ٗؼ٤ذ حألٍٗئ١ٝ: ٛاّل  هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓ

.ِْٔٓ
2
 

لٚ ح٤ُ٘ن حألُزخ٢ٗ،حُلي٣غ ٛل٤ق كوي أهَؿٚ ِْٓٔ ٝؿ٤َٙ، ٝٛلّ  هِض:
3
ٝػزض  

 ٓٔخع أر٢ حُِر٤َ ٖٓ ؿخرَ كِحُض ٗزٜش حُظي٤ُْ.

. أهزَٗخ حُل٠َ رٖ كزخد هخٍ: كيػ٘خ أرٞ ح٤ُُٞي هخٍ: كيػ٘خ ٤ُغ رٖ ٓؼي هخٍ: 33

ك٢ كخؿش  ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓ ػٖ ؿخرَ هخٍ: رؼؼ٢٘ ٍٍٓٞ هللا :كيػ٘خ أرٞ حُِر٤َ

ٔض اٗي ِّٓ " كِٔخ كَؽ ىػخ٢ٗ كوخٍ: ٢ كؤٗخٍ ا٢ُّ ٔض ػ٤ِٚ ٝٛٞ ٣ِّٜ كؤىًٍظٚ كِّٔ 

ٝأٗخ أ٢ِٛ" ٝٛٞ ٓظٞؿٚ ٣ٞٓجٌ ٗلٞ حَُٔ٘م". هخٍ ٗؼ٤ذ حألٍٗئ١ٝ:  ػ٢ِّ 

آ٘خىٙ ٛل٤ق.
4
 

لٚ ح٤ُ٘ن حألُزخ٢ٗ ك٢ حُظؼ٤ِوخص حُلي٣غ ٛل٤ق، أهَؿٚ ِْٓٔ، ٝٛلّ  :هِض

 (: ّ.859هخٍ: ٛل٤ق، "ٛل٤ق أر٢ ىحٝى" ) حُلٔخٕ،

                                                           
1
 .:=66، كي٣غ: 8/566حُظؼ٤ِوخص حُلٔخٕ ػ٠ِ ٛل٤ق حرٖ كزخٕ،  

2
. هخٍ ح٤ُ٘ن ٗؼ٤ذ ك٢ طو٣َـٚ ُِلي٣غ ك٢ ٓٔ٘ي 2300 ، كي٣غ:6/76حرٖ كزخٕ، ٛل٤ق  

آ٘خىٙ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ، ٝأرٞ حُِر٤َ هي َٛف رخُٔٔخع ػ٘ي ؿ٤َ حُٜٔ٘ق، " أكٔي:

 .14120ٝحٗظَ كي٣غ ٍهْ: 

3
 .;=66، كي٣غ: 8/566حُظؼ٤ِوخص حُلٔخٕ ػ٠ِ ٛل٤ق حرٖ كزخٕ،  

4
، ٣َـٚ ُٔٔ٘ي أكٔي. هخٍ ح٤ُ٘ن ٗؼ٤ذ ك٢ طو2516 كي٣غ: ،6/261حرٖ كزخٕ، ٛل٤ق  

ٖٓ  2/140"آ٘خىٙ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ. ٝأهَؿٚ أرٞ ػٞحٗش  :14588 ، كي٣غ:22/442

(، 1018(، ٝحرٖ ٓخؿش )36( )٣َ١540ن ٣ْٞٗ رٖ دمحم ٝكيٙ، رٌٜح حإلٓ٘خى. ٝأهَؿٚ ِْٓٔ )

ٖٓ ١َم ػٖ ح٤ُِغ رٖ ٓؼي، رٚ، ُْٝ ٣وَ  2/258(، ٝحُز٤ٜو٢ 2516، ٝحرٖ كزخٕ )3/6ٝحُ٘ٔخث٢ 

 (.14345( ٝ )14156) :ٖ ٓخؿش ك٢ كي٣ؼٚ: ٝٛٞ ٓٞؿٚ ك٤٘جٌ هزَ حَُٔ٘م. ٝحٗظَحر
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. أهزَٗخ ػزي هللا رٖ دمحم رٖ ِْٓ هخٍ: كيػ٘خ كَِٓش رٖ ٣ل٠٤ هخٍ: كيػ٘خ حرٖ 34

ػٖ  ٝٛذ هخٍ: أهز٢َٗ ػَٔٝ رٖ حُلخٍع ػٖ أر٢ حُِر٤َ ٠ُٞٓ ك٤ٌْ رٖ كِحّ:

٢ ك٢ ٓلَ كزؼؼ٘ ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓؿخرَ رٖ ػزي هللا أٗٚ هخٍ: ً٘خ ٓغ ٍٍٓٞ هللا 

 ً ٢٘ٔ ٔض كؤٗخٍ ُْٝ ٣ٌِّ ٔض ػ٤ِٚ كؤٝٓؤ ر٤يٙ ػْ ِّٓ كؤط٤ظٚ ٝٛٞ ٤ٔ٣َ كِّٔ  ٓزؼؼخ

هخٍ ٗؼ٤ذ حألٍٗئ١ٝ: آ٘خىٙ ػ٠ِ " ٢ ٗخكِشا٢ٗ ً٘ض أِّٛ " ك٘خىح٢ٗ رؼي ٝهخٍ:

.ِْٔٓ ١َٗ
1
 

لٚ ح٤ُ٘ن حألُزخ٢ٗ، ًًَٝ ُٚ حُلي٣غ ٛل٤ق أهَؽ ِْٓٔ ر٘لٞٙ، ٝٛلّ  هِض:

 ٓخّ أكٔي.ح٤ُ٘ن ٗؼ٤ذ ٓظخرؼخص ك٢ طو٣َـٚ ػ٘ي حإل

. أهزَٗخ حرٖ ه٣ِٔش هخٍ: كيػ٘خ أكٔي رٖ حُٔويحّ هخٍ: كيػ٘خ دمحم رٖ رٌَ هخٍ: 35

٣وٍٞ: ٍأ٣ض حُ٘ز٢ ٠ِّٛ هللا  أٗٚ ٓٔغ ؿخرَحً  كيػ٘خ حرٖ ؿ٣َؾ هخٍ: أهزَٗخ أرٞ حُِر٤َ:

٢ حُ٘ٞحكَ ك٢ ًَ ٝؿٚ ٌُٝ٘ٚ ٣ولٞ ٢ ػ٠ِ ٍحكِظٚ ٣ِّٜ ػ٤ِٚ ِّْٝٓ ٝٛٞ ٣ِّٜ 

٣ٞٓت ا٣ٔخء. هخٍ ٗؼ٤ذ حألٍٗئ١ٝ: آ٘خىٙ ٛل٤ق.حُٔـيط٤ٖ ٖٓ حًَُؼظ٤ٖ 
2
 

حُلي٣غ ٛل٤ق كوي َٛف أرٞ حُِر٤َ رخُٔٔخع ٖٓ ؿخرَ كظ٘ظل٢ ٗزٜش  هِض:

 لٚ حألُزخ٢ٗ.حُظي٤ُْ، ٝهي ٛلّ 

. أهزَٗخ دمحم رٖ أكٔي رٖ أر٢ ػٕٞ هخٍ: كيػ٘خ أكٔي رٖ ارَح٤ْٛ حُيٍٝه٢ هخٍ: 36

ػٖ ؿخرَ هخٍ: ٍأ٣ض حُ٘ز٢  ٤َ:كيػ٘خ كـخؽ ػٖ حرٖ ؿ٣َؾ هخٍ: أهز٢َٗ أرٞ حُِر

٢ ٝٛٞ ػ٠ِ ٍحكِظٚ حُ٘ٞحكَ ك٢ ًَ ٝؿٚ ٌُٝ٘ٚ ٣ولٞ ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓ ٣ِّٜ 

حُٔـيط٤ٖ ٖٓ حًَُؼش ٣ٞٓت ا٣ٔخء. هخٍ ٗؼ٤ذ حألٍٗئ١ٝ: ٍؿخُٚ ٍؿخٍ حُٜل٤ق
3
 

                                                           
1
. هخٍ ح٤ُ٘ن ٗؼ٤ذ ك٢ طو٣َـٚ ُِلي٣غ ك٢ ٓٔ٘ي 2518 ، كي٣غ:6/263حرٖ كزخٕ، ٛل٤ق  

:" آ٘خىٙ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ، ٍؿخُٚ ػوخص ٍؿخٍ 14344، كي٣غ: 22/247 ،أكٔي

هي ٍٟٝ ػ٘ٚ ٌٛح حُلي٣غ ح٤ُُِغ رٖ ٓؼي ػ٘ي ح٤ُ٘و٤ٖ ؿ٤َ أر٢ حُِر٤َ، كٖٔ ٍؿخٍ ِْٓٔ، ٝ

َٖ طي٤ُٔٚ، ٍٟٝٝ أرٞ حُِر٤َ أ٠٣خً ػٖ ؿخرَ ك٢ ٛالس حُ٘ز٢ 14588حُٜٔ٘ق رَهْ ) ( كؤٓ

(، 14156حُ٘ٞحكَ ػ٠ِ ٍحكِظٚ َٝٛف ك٤ٚ رٔٔخػٚ ٓ٘ٚ، ٝٛٞ رَهْ ) ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓ

ً ك٢ ٓٔ٘ي ؿخرَ. ٝأهَؿٚ (، 37( )540ِْٓٔ ) ٝأَٗٗخ ٛ٘خى ا٠ُ ٓٞحٟغ ٌٛح حُلي٣غ أ٠٣خ

 (...".926ٖٓ ٣َ١ن أكٔي رٖ ٣ْٞٗ، ٝأرٞ ىحٝى ) 2/258ٝحُز٤ٜو٢، 

2
 .2523 ، كي٣غ:6/266حرٖ كزخٕ، ٛل٤ق  

3
 .2524 ، كي٣غ:6/266، حُٜٔيٍ ٗلٔٚ 
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 حُلي٣غ ٛل٤ق ًٔخروٚ. هِض:

َٝ رٖ . أهزَٗخ ػزي هللا رٖ أكٔي رٖ ٠ٓٞٓ ػزيحٕ هخٍ: كيػ٘خ أكٔي رٖ ػ37ٔ

ػٖ ؿخرَ هخٍ:  حَُٔف هخٍ: كيػ٘خ حرٖ ٝٛذ هخٍ: كيػ٘خ حرٖ ؿ٣َؾ ػٖ أر٢ حُِر٤َ

٢ حُ٘ٞحكَ ػ٠ِ ٍحكِظٚ ٣ولٞ حُٔـيط٤ٖ ٣ِّٜ  ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ٍِّْٝٓأ٣ض حُ٘ز٢ 

ٖٓ حًَُؼظ٤ٖ". هخٍ ٗؼ٤ذ حألٍٗئ١ٝ: ٍؿخُٚ ػوخص ٍؿخٍ حُٜل٤ق.
1
 

 حُلي٣غ ٛل٤ق ًٔخروٚ. هِض:

ُٜٔيح٢ٗ هخٍ: كيػ٘خ أكٔي رٖ ػزيس ح٠ُز٢ هخٍ: كيػ٘خ . أهزَٗخ ػَٔ رٖ دمحم ح38

٠ِّٛ هللا ػٖ ؿخرَ إٔ حُ٘ز٢  ػزي حُٞحٍع رٖ ٓؼ٤ي ػٖ أ٣ٞد ػٖ أر٢ حُِر٤َ:

ً ِّٛ  ػ٤ِٚ ِّْٝٓ ػْ ٓـي ٍٍٓٞ هللا  ٠ رؤٛلخرٚ ٛالس حُوٞف كًَغ رٜٔخ ؿ٤ٔؼخ

ٝحُٜق ح١ٌُ ٣ِٞٗٚ ٝح٥هَٕٝ ه٤خّ كظ٠ ٜٗٞ ػْ ٓـي  ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓ

 ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ُِّْٝٓجي رؤٗلْٜٔ ٓـيط٤ٖ ػْ طؤهَ حُٜق حُٔظويّ كًَغ حُ٘ز٢ أٝ

ٝحُٜق ح٣ٌُٖ ٣ِٞٗٚ كِٔخ ٍكؼٞح ٍإْٜٝٓ ٓـي أُٝجي ٓـيط٤ٖ ًِْٜ هي ًٍغ ٓغ 

ٝٓـيص ألٗلْٜٔ ٓـيط٤ٖ ًٝخٕ حُؼيٝ ٓٔخ ٢ِ٣ حُوزِش.  ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓحُ٘ز٢ 

هخٍ ٗؼ٤ذ حألٍٗئ١ٝ: كي٣غ ٛل٤ق.
2
 

لٚ ح٤ُ٘ن ٗؼ٤ذ ٝح٤ُ٘ن حألُزخ٢ٗ ٝحألػظ٢ٔ، هخٍ غ ٛل٤ق ٛلّ حُلي٣ هِض:

حألُزخ٢ٗ: َٛف أرٞ حُِر٤َ رخُظلي٣غ ػ٘ي أر٢ ػٞحٗش ٝرٌُي ٣ٜق حإلٓ٘خى.
3
 

. أهزَٗخ ػزي هللا رٖ دمحم حألُى١ هخٍ: كيػ٘خ آلخم رٖ ارَح٤ْٛ هخٍ: أهزَٗخ 39 

أٗٚ ٓٔغ ؿخرَ  :٣َل٠٤ رٖ آىّ هخٍ: كيػ٘خ ٤َُٛ رٖ ٓؼخ٣ٝش هخٍ: كيػ٘خ أرٞ حُِر٤

ً  ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓرٖ ػزي هللا ٣وٍٞ: ؿِٝٗخ ٓغ ٍٍٓٞ هللا  ٖٓ ؿ٤ٜ٘ش  هٞٓخ

٤٘خ حُظَٜ هخُٞح: ُٞ ِٓ٘خ ػ٤ِْٜ ٤ِٓش هطؼ٘خْٛ كؤهزَ كِٔخ ِّٛ  ٗي٣يحً  كوخطِٞح هظخالً 

 ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓرٌُي كًٌَ ُ٘خ ٍٍٓٞ هللا  ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓؿز٣ََ حُ٘ز٢ 

هخُٞح: ر٤٘٘خ ٝر٤ْٜ٘ ٛالس ٢ٛ أكّذ ا٤ُْٜ ٖٓ حأل٠ُٝ كِٔخ ك٠َص  ًُي كوخٍ:

                                                           
1
 . 2525 ، كي٣غ:6/267، حُٜٔيٍ ٗلٔٚ 

2
 . 2878 ، كي٣غ:7/125، ُٜٔيٍ ٗلٔٚح 

3
 ، هخٍ حألُزخ7:٢ٗ:>6، كي٣غ: 8/875زخٕ، حُظؼ٤ِوخص حُلٔخٕ ػ٠ِ ٛل٤ق حرٖ ك :حٗظَ 

 .5566. ٝٛل٤ق أر٢ ىحٝى، 5796"ٛل٤ق ُـ٤َٙ". ٝحٗظَ حُظؼ٤ِن ػ٠ِ حرٖ ه٣ِٔش، 
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٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ َ ٍٍٓٞ هللا ٤ٖ ٝحًَُٕٔ٘ٞ ر٤٘٘خ ٝر٤ٖ حُوزِش كٌزّ ٘خ ٛلّ حُٜالس ٛلّ 

َٗخ ٓؼٚ كًَغ ًٍٝؼ٘خ ٓؼٚ ٝٓـي ٝٓـي حُٜق حألٍٝ ٓؼٚ كِٔخ هخّ ًٝزّ  ِّْٝٓ

طؤهَ حُٜق حألٍٝ ٓـي حُٜق حُؼخ٢ٗ ػْ طويٓٞح كوخٓٞح ٓوخّ حُٜق حألٍٝ ٝ

َٗخ ٓؼٚ ػْ ًٍغ ًٍٝؼ٘خ ٓؼٚ ػْ ٓـي ًٝزّ  ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ َِّْٝٓ ٍٍٓٞ هللا كٌزّ 

 ً ْ ػ٤ِْٜ كِّٔ  ٝٓـي حُٜق حألٍٝ ٓؼٚ ػْ هؼي كٔـي حُٜق حُؼخ٢ٗ ػْ ؿِٔٞح ؿ٤ٔؼخ

٢ أَٓحإًْ . هخٍ: أرٞ حُِر٤َ ػٖ ؿخرَ: ًٔخ ٣ِّٜ ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ٍٍِّْٝٓٓٞ هللا 

ٍٗئ١ٝ: آ٘خىٙ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔٛئالء. هخٍ ٗؼ٤ذ حأل
1
 

رٞ حُِر٤َ رخُظلي٣غ ػٖ ٤ٗوٚ ؿخرَ كِحُض أهِض: حُلي٣غ ٛل٤ق كوي َٛف 

 ٗزٜش حُظي٤ُْ.

. أهزَٗخ حُل٤ٖٔ رٖ دمحم رٖ أر٢ ٓؼَ٘ رلَحٕ هخٍ: كيػ٘خ دمحم رٖ ٝٛذ رٖ 40

أر٢ ٣ًَٔش هخٍ: كيػ٘خ دمحم رٖ ِٓٔش ػٖ أر٢ ػزي حَُك٤ْ ػٖ ٣ُي رٖ أر٢ أ٤ٗٔش 

ٓخ " هخٍ: ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓأر٢ حُِر٤َ ػٖ ؿخرَ رٖ ػزي هللا ػٖ ٗز٢ هللا ػٖ 

ك٢ّ هللا رٌُي هطخ٣خٙ ًٔخ ط٘ل٢  ال ٓئٓ٘ش ٝال ِْٓٔ ٝال ِٓٔٔش اال٣َٔٝ ٓئٖٓ ٝ

. هخٍ ٗؼ٤ذ حألٍٗئ١ٝ: كي٣غ ٛل٤ق."حٍُٞهش ػٖ حُ٘ـَس
2
 

                                                           
1
 .2877 ، كي٣غ:7/129حرٖ كزخٕ، ٛل٤ق  

2
. هخٍ ح٤ُ٘ن ٗؼ٤ذ ك٢ طو٣َـٚ ك٢ ٓٔ٘ي أكٔي: 2927 ، كي٣غ:7/189حرٖ كزخٕ، ٛل٤ق  

حرٖ ٤ُٜؼش، ٝهي طٞرغ، طخرؼٚ حرٖ ؿ٣َؾ ٣ُٝي  "كي٣غ ٛل٤ق، ٌٝٛح آ٘خى ٟؼ٤ق ُٔٞء كلع

( َكيَّػََ٘خ 15146رٖ أر٢ أ٤ٗٔش، ٌُٖ طزو٠ ػ٘ؼ٘ش أر٢ حُِر٤َ، ٝهي طخرؼٚ أرٞ ٓل٤خٕ، رَهْ )

 ، َٕ ُْٓل٤َخ ْٖ أَر٢ِ  ، َػ ِٖ َٔ ِٖ حأْلَْػ ، َػ َّ١ ٍِ ح َِ ُْلَ َلخَم ٣َْؼ٢ِ٘ ح ْٓ ٝ، َكيَّػََ٘خ أَرُٞ اِ ٍَ ْٔ َٖ َػ ٣َشُ ٣َْؼ٢ِ٘ حْر ِٝ ؼَخ ُٓ ْٖ  َػ

ٍُ هللاِ  ُٞٓ ٍَ  ٍَ : هَخ ٍَ ، هَخ ٍَ اَل " :٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ َِّْٝٓؿخرِ َٝ  ، ٍٖ ِٓ ْئ ُٓ اَل  َٝ ٍش،  َٔ ِِ ْٔ ُٓ اَل  َٝ  ، ٍْ ِِ ْٔ ُٓ  ْٖ ِٓ خ  َٓ

ْٖ َهَطخ٣َخُٙ ". ٝأهَؿٚ حُزِحٍ ) ِٓ  ُْٚ٘ خ ااِلَّ َك٢َّ هللاُ َػ ًٟ ََ َٓ  ُٝ ََ ْٔ ٍَ٘ش ٣َ ِٓ ْئ ً٘ق حألٓظخٍ(،  758ُٓ

( ٖٓ 2927( ٖٓ ٣َ١ن حرٖ ؿ٣َؾ، ٝحرٖ كزخٕ )2222)ٝحُطلخ١ٝ ك٢ "َٗف ٌَٓ٘ ح٥ػخٍ" 

٣َ١ن ٣ُي رٖ أر٢ أ٤ٗٔش، ًالٛٔخ ػٖ أر٢ حُِر٤َ، رٌٜح حإلٓ٘خى. ٝأهَؽ حُز٤ٜو٢ ك٢ "حُٖٔ٘" 

( ٖٓ ٣َ١ن ػزي حَُكٖٔ رٖ ٓـَحء حُي٢ٓٝ، ػٖ حألػٖٔ، 9921، ٝك٢ "حُ٘ؼذ" )3/375

: "٣ٞىُ أَٛ حُؼخك٤ش ٣ّٞ ٤ِٚ ٠ِِّّْٛٓٝ هللا ػػٖ أر٢ حُِر٤َ، ػٖ ؿخرَ، هخٍ: هخٍ ٍٍٓٞ هللا 

َٟض رخُٔوخ٣ٍٞ ٓٔخ ٣َٕٝ ٖٓ ػٞحد أَٛ حُزالء". ٝك٢ حُزخد ػٖ  َِ حُو٤خٓش إٔ ؿِٞىْٛ ًخٗض هُ

 (.7386) (، ٝحٗظَ طظٔش ٗٞحٛيٙ ػ٘يٙ رَه8027ْأر٢ ٣ََٛس ٝأر٢ ٓؼ٤ي حُوي١ٍ، رَهْ )
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غ ك٢ ٓٔ٘ي هِض: حُلي٣غ ٛل٤ق، ٝهي طخرغ أرٞ ٓل٤خٕ أرخ حُِر٤َ ك٢ ٌٛح حُلي٣

 (.2503لٚ حألُزخ٢ٗ )ٛل٤لٚ: أكٔي ك٤ظوٟٞ رٚ، ٝٛلّ 

. أهزَٗخ أرٞ ٣ؼ٠ِ هخٍ: كيػ٘خ حُوٞح١َ٣ٍ هخٍ: كيػ٘خ ٣ِ٣ي رٖ ٣ٍُغ هخٍ: كيػ٘خ 41

حُلـخؽ حُٜٞحف هخٍ: كيػ٢٘ أرٞ حُِر٤َ هخٍ: كيػ٢٘ ؿخرَ رٖ ػزي هللا إٔ ٍٍٓٞ 

 ٤ُٔٔذ ٢ٛٝ طَكَف كوخٍ:ىهَ ػ٠ِ أّ حُٔخثذ أٝ أّ ح ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓهللا 

"ٓخ ُي ٣خ أّ حُٔخثذ أٝ ٣خ أّ ح٤ُٔٔذ طَكَك٤ٖ.؟" هخُض: حُل٠ٔ ال رخٍى هللا ك٤ٜخ 

ال طٔز٢ حُل٠ٔ كبٜٗخ طٌٛذ هطخ٣خ حرٖ آىّ ًٔخ ٣ٌٛذ " :٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓكوخٍ 

ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ح٤ُ٘و٤ٖ. ٙ. هخٍ ٗؼ٤ذ حألٍٗئ١ٝ: آ٘خى"ح٤ٌَُ هزغ حُلي٣ي
1
 

٤ق، كوي َٛف أرٞ حُِر٤َ رخُظلي٣غ ػٖ ٤ٗوٚ ؿخرَ، ٝأهَؿٚ حُلي٣غ ٛل هِض:

( 715، )ٛل٤لٚلٚ ح٤ُ٘ن حألُزخ٢ٗ، حإلٓخّ ِْٓٔ ك٢ ٛل٤لٚ، ٝٛلّ 

(ٝ1215.ّ :) 

. أهزَٗخ دمحم رٖ أكٔي رٖ أر٢ ػٕٞ كيػ٘خ أكٔي رٖ ارَح٤ْٛ حُيٍٝه٢ كيػ٘خ 42

هللا  ػٖ ؿخرَ هخٍ: ٓٔؼض ٍٍٓٞ :كـخؽ رٖ دمحم ػٖ حرٖ ؿ٣َؾ ػٖ أر٢ حُِر٤َ

"طٔؤ٢ُٗٞ ػٖ حُٔخػش ٝاٗٔخ  ٣وٍٞ هزَ إٔ ٣ٔٞص رَٜ٘: ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓ

ػِٜٔخ ػ٘ي هللا ٝأهْٔ رخهلل ٓخ ػ٠ِ حألٍٝ ٗلْ ٓ٘لٞٓش ح٤ُّٞ ٣ؤط٢ ػ٤ِٜخ ٓخثش 

ِْٓٔ، حرٖ ؿ٣َؾ ٝأرٞ . هخٍ ٗؼ٤ذ حألٍٗئ١ٝ: آ٘خىٙ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ "ٓ٘ش

طي٤ُٜٔٔخ.رخُظلي٣غ ػ٘ي ِْٓٔ. كخٗظلض ٗزٜش  حُِر٤َ َٛكخ
2
 

                                                           
1
٤ق ػ٠ِ ١َٗ آ٘خىٙ ٛل" . هخٍ ح٤ُ٘ن ٗؼ٤ذ:2938 ، كي٣غ:7/200حرٖ كزخٕ، ٛل٤ق  

" ك٢ حُزَ ٝحُِٜش: 2575". ٝأهَؿٚ ِْٓٔ "2083ح٤ُ٘و٤ٖ. ٝٛٞ ك٢ "ٓٔ٘ي أر٢ ٣ؼ٠ِ" "

 - 53رخد ػٞحد حُٔئٖٓ ك٤ٔخ ٤ٜ٣زٚ ٖٓ َٓٝ أٝ كِٕ، ٖٓ ٣َ١ن حُوٞح١َ٣ٍ، رٌٜح حإلٓ٘خى. 

(2575 ٍَ ُُ  ُٖ ٣يُ ْر ِِ ، َكيَّػََ٘خ ٣َ ُّ١ َِ ٣ ٍِ ح َٞ ُْوَ ََ ح َٔ ُٖ ُػ حُف، ( َكيَّػ٢َِ٘ ُػز٤َْيُ هللاِ ْر َّٞ َّٜ خُؽ حُ َـّ َُْل ٣ْغٍ، َكيَّػََ٘خ ح

ٍَ هللاِ  ُٞٓ ٍَ  َّٕ َ ُٖ َػْزِي هللاِ، أ َُ ْر ، َكيَّػََ٘خ َؿخرِ َِ ر٤َْ ُِّ ِّّ ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ َِّْٝٓكيَّػ٢َِ٘ أَرُٞ حُ ُ ََ َػ٠َِ أ ، ىََه

 : ٍَ ٤َِِّٔذ كَوَخ ُٔ ُْ ِّّ ح ُ ْٝ أ َّٔخثِِذ أَ ْٝ ٣َخ»حُ َّٔخثِِذ أَ َّّ حُ ُ خ َُِي.؟ ٣َخ أ .؟ َٓ َٖ ك٤ِ ِِ ْك َِ ٤ِِّذ طُ َٔ ُٔ ُْ َّّ ح ُ ٠، « أ َّٔ ُُْل هَخَُْض: ح

 : ٍَ خ، كَوَخ َٜ َى هللاُ ِك٤ ٍَ َُ َهزََغ »اَل رَخ ٤ ٌِ ُْ ُذ ح ِٛ خ ٣ٌُْ َٔ ًَ  ، َّ ٢ِ٘ آىَ ُذ َهَطخ٣َخ َر ِٛ خ طٌُْ َٜ ٠، كَبَِّٗ َّٔ ُُْل ّز٢ِ ح ُٔ اَل طَ

َُْلِي٣يِ  ٤َ رٖ ارَح٤ْٛ " ٖٓ ٣َ١ن ا٣َح٤ْٛ ح١َُٜٝ، ػٖ آٔخػ2173ٝأهَؿٚ أرٞ ٣ؼ٠ِ "« ح

 ػٖ حُلـخؽ، رٚ.

2
. هخٍ ح٤ُ٘ن ٗؼ٤ذ ك٢ طو٣َـٚ ُِلي٣غ ك٢ ٓٔ٘ي 2987 ، كي٣غ:7/254حرٖ كزخٕ، ٛل٤ق  

آ٘خىٙ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ، ٝأرٞ حُِر٤َ َٛف " :14451، كي٣غ: 22/244أكٔي، 
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لٚ ح٤ُ٘ن ٗؼ٤ذ هِض: حُلي٣غ ٛل٤ق، أهَؿٚ حإلٓخّ ِْٓٔ ك٢ ٛل٤لٚ، ٝٛلّ 

 ٝح٤ُ٘ن حألُزخ٢ٗ، َٝٛف أرٞ حُِر٤َ رخُٔٔخع ٖٓ ؿخرَ ػ٘ي ِْٓٔ.

. أهزَٗخ أكٔي رٖ ػ٢ِ رٖ حُٔؼ٠٘ هخٍ: أهزَٗخ ارَح٤ْٛ رٖ ػزي هللا ح١َُٜٝ 43

 ٢ ػؼٔخٕ ػٖ أر٢ حُِر٤َ:رٖ ػ٤ِش هخٍ: كيػ٘خ حُلـخؽ رٖ أر آٔخػ٤َهخٍ: كيػ٘خ 

 ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓػٖ ؿخرَ هيّ حُطل٤َ رٖ ػَٔٝ حُي٢ٓٝ ػ٠ِ ٍٍٓٞ هللا 

َ: كٜٖ ك٢ هخٍ أرٞ حُِر٤ -ٍٍٓٞ هللا ِْٛ ا٠ُ كٜٖ ٝػيى ٝػيسرٌٔش كوخٍ: ٣خ 

٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ كوخٍ ُٚ ٍٍٓٞ هللا  -ك٢ ٓؼَ حَُ٘حى ٍأّ حُـزَ ال ٣ئط٠ اال

خ هيّ ٍٍٓٞ هللا أٓؼي ٖٓ ٍٝحءى.؟" " :ِّْٝٓ ّٔ هخٍ: ال أى١ٍ كؤػَٝ ػ٘ٚ كِ

٠ِّٛ ا٠ُ ٍٍٓٞ هللا  حُٔي٣٘ش هيّ حُطل٤َ رٖ ػَٔٝ ٜٓخؿَحً  ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓ

ًُي حَُؿَ ك٠ٔ ٗي٣يس كـِع كؤهٌ  ٝٓؼٚ ٍؿَ ٖٓ ٍٛطٚ كلّْ  هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓ

ٖ ٗلَس كوطغ رٜخ ٍٝحؿ٤ٚ كظ٘وزض كظ٠ ٓخص كيكٖ ػْ اّٗٚ ؿخء ك٤ٔخ ٣َٟ حُ٘خثْ ٓ

 ح٤َُِ ا٠ُ حُطل٤َ رٖ ػَٔٝ ك٢ ٗخٍس كٔ٘ش ٝٛٞ ٓؤَ ٣يٙ كوخٍ ُٚ حُطل٤َ: أ

ؿلَ ٢ُ رٜـَط٢ ا٠ُ  كالٕ هخٍ: ٗؼْ هخٍ: ٤ًق كؼِض.؟ هخٍ: ٛ٘غ ر٢ ٍر٢ ه٤َحً 

هخٍ: كٔخ كؼِض ٣يحى هخٍ: هخٍ ٢ُ ٍر٢: ُٖ ِٜٗق ٓ٘ي  ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓٗز٤ٚ 

 ّٚ ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ٠ ٍٍٓٞ هللا حُطل٤َ ٍإ٣خٙ ػِ ٓخ أكٔيص ٖٓ ٗلٔي هخٍ: كو

حُِْٜ ٤ُٝي٣ٚ كخؿلَ حُِْٜ ٤ُٝي٣ٚ " ٣ي٣ٚ: ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓكَكغ ٍٍٓٞ هللا  ِّْٝٓ

. هخٍ ٗؼ٤ذ حألٍٗئ١ٝ: ٍؿخُٚ ػوخص." كخؿلَ حُِْٜ ٤ُٝي٣ٚ كخؿلَ
1
 

                                                                                                                                         

ِٗ 15128رٔٔخػٚ ٖٓ ؿخرَ رَهْ ) ََ ٣ْؾٍ: أَْهزَ ََ ُٖ ُؿ ٍَ حْر خٌؽ، هَخ َـّ َغ ( َكيَّػََ٘خ َك ِٔ َٓ ، أََُّٗٚ  َِ ر٤َْ ُِّ ٢ أَرُٞ حُ

ْؼُض حَُّ٘ز٢َِّ  ِٔ َٓ  : ٍُ َٖ َػْزِي هللاِ، ٣َوُٞ ََ ْر ٍُ  ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ َِّْٝٓؿخرِ : ٣َوُٞ ٍَ ْٜ َ٘ َٞص رِ ُٔ َ٣ ْٕ ََ أَ هَْز

َِ حأْلَ " ْٜ خ َػ٠َِ َظ َٓ ُْ رِخهللِ  ِٔ أُْه َٝ ْ٘يَ هللاِ،  خ ِػ َٜ ُٔ ِْ خ ِػ َٔ اَِّٗ َٝ َّٔخَػِش،  ِٖ حُ ؤ٢َُُِٗٞ َػ ْٔ ٍْ طَ ْٖ َْٗل ِٓ  ِٝ ٍْ

 َ٣ َّ ْٞ َ٤ُْ ٍش ح َٓ ْ٘لُٞ َ٘شٍ َٓ َٓ خثَشُ  ِٓ خ  َٜ ( ٖٓ ٣َ١ن دمحم رٖ رٌَ، 218( )2538". ٝأهَؿٚ ِْٓٔ )ؤْط٢ِ َػ٤َِْ

(. ٝحٗظَ 15128( ٝ )14717رٌٜح حإلٓ٘خى. ٝحٗظَ حُلي٣غ ٖٓ ٣َ١ن أر٢ حُِر٤َ رَهْ )

 (.14281كي٣غ: ٍهْ )

1
ٍؿخُٚ ػوخص، ارَح٤ْٛ رٖ " ح٤ُ٘ن ٗؼ٤ذ: . هخ3017ٍ، كي٣غ: 7/287حرٖ كزخٕ، ٛل٤ق  

ٝٛٞ ٛيٝم كخكع، ٖٝٓ كٞهٚ ٖٓ ٍؿخٍ  حرٖ ٓخؿشػزي هللا ح١َُٜٝ ٍٟٝ ُٚ حُظ١ٌَٓ ٝ

ّٕ ك٤ٚ ػ٘ؼ٘ش أر٢ حُِر٤َ. ٝٛٞ ك٢ "ٓٔ٘ي أر٢ ٣ؼ٠ِ" " ". ٝأهَؿٚ أكٔي 2175ح٤ُ٘و٤ٖ، االّ أ

ٗلٔٚ ال ٣ٌلَ، " ك٢ حإل٣ٔخٕ: رخد حُي٤َُ ػ٠ِ إٔ هخطَ 116"، ِْٝٓٔ "371"، "3/370"

"، ٖٓ ٣َ١ن ٤ِٓٔخٕ رٖ كَد، ٝحُلخًْ 6/261"، ٝأرٞ ٗؼ٤ْ ك٢ "حُل٤ِش" "8/17ٝحُز٤ٜو٢ "

" ٖٓ ٣َ١ن دمحم رٖ حُل٠َ، ًالٛٔخ ػٖ كٔخى رٖ ٣ُي، ػٖ حُلـخؽ حُٜٞحف، رٌٜح 4/76"
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هِض: حُلي٣غ ٛل٤ق ٍٝحٙ حإلٓخّ ِْٓٔ ك٢ ٛل٤لٚ. ٝهخٍ كٖٔ ٤ِْٓ أٓي: 

هللا ح١َُٜٝ. ح٤ْٛ رٖ ػزيٍؿخُٚ ٍؿخٍ حُٜل٤ق ؿ٤َ ارَ
1
 

. أهزَٗخ كخؿذ رٖ أ٤ًٍٖ هخٍ: كيػ٘خ ػَٔٝ رٖ ػ٢ِ حُلالّ هخٍ: كيػ٘خ أرٞ 44

ىحٝى هخٍ: ٓٔؼض ٗؼزش ٣وٍٞ: حُٔخػش ٣وَؽ حُٔخػش ٣وَؽ كيػ٘خ أرٞ حُِر٤َ: ػٖ 

٠ ػ٠ِ حُ٘ـخ٢ٗ. هخٍ ٗؼ٤ذ حألٍٗئ١ٝ: ِّٛ  ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓؿخرَ إٔ حُ٘ز٢ 

ٝػ٘ؼ٘ش أر٢ حُِر٤َ ال ط٠َ، كبٗٚ هي طٞرغ. ٍؿخُٚ ٍؿخٍ حُٜل٤ق
2
 

أهَؿٚ حُزوخ١ٍ ك٢ ٛل٤لٚ، ٝطخرغ أرخ حُِر٤َ ػطخء ػ٘ي  هِض: حُلي٣غ ٛل٤ق

لٚ ح٤ُ٘ن حألُزخ٢ٗ ٝؿ٤َٙ. حُزوخ١ٍ. ٝٛلّ 
3
 

. أهزَٗخ ػَٔحٕ رٖ ٠ٓٞٓ رٖ ٓـخٗغ هخٍ: كيػ٘خ ػز٤ي هللا رٖ ٓؼخً رٖ ٓؼخً 45

٠ِّٛ هللا ٠ حُ٘ز٢ ػٖ ؿخرَ هخٍ: ِّٛ  :هخٍ: كيػ٘خ أر٢ ػٖ ٗؼزش ػٖ أر٢ حُِر٤َ

                                                                                                                                         

 -184، كي٣غ: 1/108ٝأهَؿٚ ِْٓٔ،  حإلٓ٘خى. ُْٝ ٣َٜف أرٞ حُِر٤َ رخُظلي٣غ ػ٘يْٛ".

: ( َكيَّ 116) ٍَ ٌْ ٍَ أَرُٞ رَ ، هَخ َٕ خ َٔ ٤َِْ ُٓ  ْٖ ٤ؼًخ َػ ِٔ ، َؿ َْ ٤ ِٛ ح ََ ُٖ اِْر َلخُم ْر ْٓ اِ َٝ ٤ْزَشَ،  َٗ ُٖ أَر٢ِ  َِ ْر ٌْ ػََ٘خ أَرُٞ رَ

 ْٖ ، َػ َِ ر٤َْ ُِّ ْٖ أَر٢ِ حُ حِف، َػ َّٞ َّٜ خؽٍ حُ َـّ ْٖ َك ٣ٍْي، َػ َُ  ُٖ خىُ ْر َّٔ ٍد، َكيَّػََ٘خ َك َْ ُٖ َك ُٕ ْر خ َٔ ٤َِْ ُٓ ٍَ َكيَّػََ٘خ  َؿخرِ

 َّٕ ، أَط٠َ حَُّ٘ز٢َِّ  أَ َّ٢ ِٓ ْٝ ٝ حُيَّ ٍَ ْٔ َٖ َػ ََ ْر ل٤َْ َْ ََُي ك٢ِ ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓحُطُّ َٛ ٍَ هللاِ،  ُٞٓ ٍَ : ٣َخ  ٍَ ، كَوَخ

ْ٘ؼٍَش.؟  َٓ َٝ  ٍٖ ٤ ِٜ ٍٖ َك ْٜ ٤َِِِّش  -ِك ِٛ خ ـَ ُْ ٍّ ك٢ِ ح ْٝ يَ ُِ  َٕ خ ًَ  ٌٖ ْٜ : ِك ٍَ َُِي حَُّ٘ز٢ُِّ  -هَخ ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ كَؤَر٠َ ًَ

ِّْٓٝ  ٌِ َِّ ََ حَُّ٘ز٢ُِّ ُِ َٛخَؿ خ  َّٔ ، كََِ ٍِ خ َٜ ْٗ َ أْل ُِ ََ هللاُ  ِٚ  ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ١ِّْٓٝ ًََه ََ ا٤َُِْ َٛخَؿ ِي٣َِ٘ش،  َٔ ُْ ا٠َُِ ح

َع، كَؤََهٌَ  ِِ ـَ ، كَ َٝ َِ َٔ ِي٣َ٘شَ، كَ َٔ ُْ ح ح ُٝ َٞ ، كَخْؿظَ ِٚ ِٓ ْٞ ْٖ هَ ِٓ  ٌَ ُؿ ٍَ ؼَُٚ  َٓ  ََ َٛخَؿ َٝ  ٝ ٍَ ْٔ ُٖ َػ َُ ْر ل٤َْ حُطُّ

َٚ َُُٚ، كَوَ  خهِ َ٘ آُٙ َٓ ََ ، كَ ِٚ ِٓ َ٘خ َٓ ٝ ك٢ِ  ٍَ ْٔ ُٖ َػ َُ ْر ل٤َْ آُٙ حُطُّ ََ خَص، كَ َٓ ََ٘وزَْض ٣َيَحُٙ َكظ٠َّ  ُٚ، كَ َٔ حِؿ ََ خ رَ َٜ َطَغ رِ

ط٢ِ اِ  ََ ـْ ِٜ ٢ُِ رِ  ََ : َؿلَ ٍَ رَُّي.؟ كَوَخ ٍَ ََ٘غ رَِي  َٛ خ  َٓ  :َُُٚ ٍَ ، كَوَخ ِٚ ٤ًخ ٣َي٣َْ ـَّطِ ُٓ آُٙ  ٍَ َٝ َ٘شٌ،  َٔ ٤َْٛجَظُُٚ َك َٝ ِٚ ٠َُ َٗز٤ِِّ

َٔيَْص، هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓ ٠ِّٛ خ أَْك َٓ َْ٘ي  ِٓ َق  ِِ ْٜ ُٗ ْٖ َُ :٢ُِ  ََ : ه٤ِ ٍَ ٤ًخ ٣َي٣ََْي.؟ هَخ ـَّطِ ُٓ حَى  ٍَ ٢ُِ أَ خ  َٓ  : ٍَ ، كَوَخ

ٍِ هللاِ  ُٞٓ ٍَ َُ َػ٠َِ  خ حُطُّل٤َْ َٜ َّٜ ٍُ هللاِ ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓكَوَ ُٞٓ ٍَ  ٍَ : ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓ، كَوَخ

ِٚ كَخؿْ » ٤َُِي٣َْ َٝ  َّْ ُٜ َْ حُِ  «.ِل

1
 .9;65، كي٣غ: :8/56، أر٢ ٣ؼ٠ِ ٓٔ٘ي 

2
 . 3096 ، كي٣غ:7/363حرٖ كزخٕ، ٛل٤ق  

3
ْٖ ;575، كي٣غ: :>/6، ٛل٤ق حُزوخ١ٍ  ْٖ هَظَخىَسَ، َػ حَٗشَ، َػ َٞ ْٖ أَر٢ِ َػ َٔيَّىٌ، َػ ُٓ . هخٍ: َكيَّػََ٘خ 

خ:  َٔ ُٜ ْ٘ ُ َػ ٢َ حَّللَّ ِٟ ٍَ  ِ ِٖ َػْزِي حَّللَّ َِ ْر ْٖ َؿخرِ َّٕ »َػَطخٍء، َػ ِ  أَ ٍَ حَّللَّ ُٞٓ ٠َِّ  ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ٍَِّْٝٓ َٛ
ُِغِ  ِٝ حُؼَّخ ّقِ حُؼَّخ٢ِٗ أَ َّٜ ُْ٘ض ك٢ِ حُ ٌُ ٢ِّ، كَ ِٗ خ ـَ  «.َػ٠َِ حَُّ٘



 

 

 ِجٍح إٌٙذ
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ػ٠ِ حُ٘ـخ٢ٗ ُٔخ رِـٚ ٝكخطٚ ًٝ٘ض ك٢ حُٜق حُؼخ٢ٗ. هخٍ ٗؼ٤ذ  ػ٤ِٚ ِّْٝٓ

حألٍٗئ١ٝ: ٍؿخُٚ ػوخص ٍؿخٍ ح٤ُ٘و٤ٖ
1
 

أهَؿٚ حُزوخ١ٍ ٝؿ٤َٙ، أرٞ حُِر٤َ طٞرغ ػ٘ي حُزوخ١ٍ كال  هِض: حُلي٣غ ٛل٤ق

 ط٠َ ػ٘ؼ٘ظٚ.

كيػ٘خ دمحم رٖ ٣ل٠٤ حُِٓخ٢ٗ هخٍ: كيػ٘خ ػزي . أهزَٗخ دمحم رٖ ػالٕ رؤًٗش هخٍ: 46

٠ِّٛ هللا ػٖ ؿخرَ ػٖ حُ٘ز٢  حُٞٛخد حُؼول٢ هخٍ: كيػ٘خ أ٣ٞد ػٖ أر٢ حُِر٤َ:

ً " هخٍ: ػ٤ِٚ ِّْٝٓ ل٘خ ػ٤ِٚ " هخٍ: كٜلّ ٞح ػ٤ٌُِْٚ هي ٓخص كوٞٓٞح كِّٜ  إ أهخ

٤ٖ.ٛلّ 
2
 

لٚ ح٤ُ٘ن حألُزخ٢ٗ.حُلي٣غ ٛل٤ق أهَؿٚ ِْٓٔ. ٝٛلّ  هِض:
3
  

زَٗخ ػَٔحٕ رٖ ٠ٓٞٓ رٖ ٓـخٗغ هخٍ: كيػ٘خ أرٞ ٓؼَٔ حُوط٤ؼ٢ هخٍ: . أه47

أٗٚ ٓٔغ ؿخرَ رٖ  كيػ٘خ كـخؽ رٖ دمحم ػٖ حرٖ ؿ٣َق هخٍ: أهز٢َٗ أرٞ حُِر٤َ

ّ  ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓػزي هللا ٣وٍٞ: إ حُ٘ز٢  ٖٓ أٛلخرٚ  كًٌَ ٍؿالً  هطذ ٣ٞٓخ

إٔ ٣وزَ   ػ٤ِٚ ٠ِِّّْٛٓٝ هللاكِؿَ حُ٘ز٢  ًلٖ ك٢ ًلٖ ؿ٤َ ١خثَ ٝىكٖ ٤ُالً 

ّٕ ٠٣طَ حإلٗٔخٕ ا٠ُ ًُي. هخٍ ٗؼ٤ذ حألٍٗئ١ٝ: آ٘خى اال حَُؿَ ٤ُالً  ٛل٤ق  ٙأ

ػ٠ِ ١َٗ ح٤ُ٘و٤ٖ
4
 

                                                           
1
 . 3097 ، كي٣غ:7/364حرٖ كزخٕ، ٛل٤ق  

2
 . 3099 ، كي٣غ:7/365 حُٜٔيٍ ٗلٔٚ، 

3
ُٖ 96=) -::: 96=، كي٣غ: ;9:/6، ِْٓٔ ٛل٤ق  يُ ْر َّٔ َل ُٓ ، َكيَّػََ٘خ  ( َكيَّػََ٘خ  ُّ١ َِ ُْـُزَ ُػز٤ٍَْي ح

حَُِّ  َٝ ُٖ أ٣ََُّٞد،  ِٖ َػْزِي هللاِ، )ف( َٝكيَّػََ٘خ ٣َْل٠َ٤ ْر َِ ْر ْٖ َؿخرِ ، َػ َِ ر٤َْ ُِّ ْٖ أَر٢ِ حُ َد، َػ ْٖ أ٣َُّٞ خىٌ، َػ َّٔ ْلُع َك

ْٖ َؿخرِ  ، َػ َِ ر٤َْ ُِّ ْٖ أَر٢ِ حُ ُٖ ُػ٤ََِّشَ، َكيَّػََ٘خ أ٣َُُّٞد، َػ ٍُ هللاِ َُُٚ، َكيَّػََ٘خ حْر ُٞٓ ٍَ  ٍَ : هَخ ٍَ ِٖ َػْزِي هللاِ، هَخ َِ ْر
ِٚ : »٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓ ح َػ٤َِْ ُِّٞ َٜ ٞح كَ ُٓ خَص، كَوُٞ َٓ ْْ هَيْ  ٌُ َّٕ أًَهخ َُ لَّ «اِ َٜ َ٘خ كَ ْٔ : كَوُ ٍَ . ، هَخ ِٖ ل٤َّْ َٛ َ٘خ 

 .>>76، كي٣غ: 9>/9حُظؼ٤ِوخص حُلٔخٕ ػ٠ِ ٛل٤ق حرٖ كزخٕ، : حٗظَ

4
آ٘خىٙ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ " . هخٍ ح٤ُ٘ن ٗؼ٤ذ:3103 كي٣غ: ،7/371حرٖ كزخٕ، ٛل٤ق  

ح٤ُ٘و٤ٖ. أرٞ ٓؼَٔ حُوط٤ؼ٢: ٛٞ آٔخػ٤َ رٖ ارَح٤ْٛ رٖ ٓؼَٔ حُٜال٢ُ. ٝأهَؿٚ ِْٓٔ 

" ك٢ حُـ٘خثِ: رخد حألَٓ 4/33" ك٢ حُـ٘خثِ: رخد ك٢ طل٤ٖٔ ًلٖ ح٤ُٔض، ٝحُ٘ٔخث٢ "943"

" ٖٓ ١َم ػٖ كـخؽ رٖ دمحم، رٌٜح 4/32"، ٝحُز٤ٜو٢ "546رظل٤ٖٔ حٌُلٖ، ٝحرٖ حُـخٍٝى "

" ك٢ حُـ٘خثِ: رخد ك٢ حٌُلٖ، ٝحُلخًْ 3148". ٝأرٞ ىحٝى "3/295حإلٓ٘خى. ٝأهَؿٚ أكٔي "

" ٖٓ ٣َ١ن ػزي حَُُحم ػٖ حرٖ ؿ٣َؾ، رٚ. ٝأهَؿٚ 3/403"، ٝحُز٤ٜو٢ "1/368-369"
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كوي ػزض ٓٔخع أر٢ حُِر٤َ ٖٓ ؿخرَ، ٍٝٝحٙ حإلٓخّ ِْٓٔ ك٢  هِض: حُلي٣غ ٛل٤ق

لٚ حألُزخ٢ٗ.ٛل٤لٚ، ٝٛلّ 
1
 

ػَٔ رٖ ٣ِ٣ي ح٤ُٔخ١ٍ هخٍ: . أهزَٗخ حُل٤ٖٔ رٖ ػزي هللا حُوطخٕ هخٍ: كيػ٘خ 48

ػٖ ؿخرَ هخٍ: ٠ٜٗ ٍٍٓٞ هللا  كيػ٘خ ػزي حَُُحم ػٖ أ٣ٞد ػٖ أر٢ حُِر٤َ:

ّٜ  ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓ ّٔ إٔ طو ٕٞ حُـٚ: حُوٜش. هخٍ ٚ حُوزٍٞ هخٍ: ًٝخٗٞح ٣ٔ

ٗؼ٤ذ حألٍٗئ١ٝ: آ٘خىٙ ٛل٤ق.
2
 

أكٔي  كوي َٛف أرٞ حُِر٤َ رخُظلي٣غ ػٖ ٤ٗوٚ ؿخرَ ػ٘ي هِض: حُلي٣غ ٛل٤ق،

 لٚ ح٤ُ٘ن حألُزخ٢ٗ.. ٝٛلّ 3165ِْٝٓٔ ٝحُٔئُق، كي٣غ: 

أهزَٗخ ػَٔحٕ رٖ ٠ٓٞٓ رٖ ٓـخٗغ هخٍ: كيػ٘خ ػؼٔخٕ رٖ أر٢ ٤ٗزش هخٍ:  .49

كيػ٘خ كلٚ رٖ ؿ٤خع ػٖ حرٖ ؿ٣َؾ ػٖ أر٢ حُِر٤َ ػٖ ؿخرَ هخٍ: ٠ٜٗ ٍٍٓٞ 

٘خىٙ إٔ ٣ز٠٘ ػ٠ِ حُوزَ. هخٍ ٗؼ٤ذ حألٍٗئ١ٝ: آ ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓهللا 

ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ، ٝهي َٛف حرٖ ؿ٣َؾ ٝأرٞ حُِر٤َ رخُظلي٣غ ػ٘ي 

".3165حُٔئُق "
3
 

ٝهي َٛف حرٖ ؿ٣َؾ ٝأرٞ حُِر٤َ رخُظلي٣غ ػ٘ي حُٔئُق:  هِض: حُلي٣غ ٛل٤ق

 3153لٚ حألُزخ٢ٗ ك٢ حُظؼ٤ِوخص حُلٔخٕ: . ٝٛلّ 3165

                                                                                                                                         

َٕ 3/295أكٔي " خ َٔ ٤َُِْٓ  ْٖ ٣ْؾٍ، َػ ََ ِٖ ُؿ ِٖ حْر ٠َٓ، ػٖ ؿخرَ.  " ٖٓ ٣َ١ن دمحم رٖ رٌَ، َػ ٞ ُٓ  ِٖ ْر

 ".3034حُلي٣غ ٍهْ " :ٝحٗظَ

1
 .7=76، كي٣غ: =>/9حُظؼ٤ِوخص حُلٔخٕ ػ٠ِ ٛل٤ق حرٖ كزخٕ،  

2
. هخٍ ح٤ُ٘ن ٗؼ٤ذ: "آ٘خىٙ ٛل٤ق. ػَٔ رٖ 3162 ، كي٣غ:7/433حرٖ كزخٕ، ٛل٤ق  

٣ِ٣ي ح٤ُٔخ١ٍ ٍٟٝ ػ٘ٚ ؿٔغ، ًًَٝٙ حُٔئُق ك٢ "حُؼوخص"، ٝهخٍ: ٓٔظو٤ْ حُلي٣غ، ٝهخٍ 

دمحم رٖ ػزي حَُك٤ْ حُزِحُ ٛيٝم، ٝهخٍ حُيحٍهط٢٘: ال رؤّ رٚ، ٍٟٝ ُٚ أرٞ ىحٝى، ٖٝٓ كٞهَُٚ 

ػوخٌص ٖٓ ٍؿخٍ ِْٓٔ، ٝهي َٛف أرٞ حُِر٤َ رخُظلي٣غ ػ٘ي أكٔي ِْٝٓٔ ٝحُٔئُق 

"3165"3165 -  َٓ  ُٖ ُُٓق ْر : َكيَّػََ٘خ ٣ُٞ ٍَ ِؼ٤ٍي، هَخ َٓ  ِٖ ٍِ ْر ٌِ ْ٘ ُٔ ُْ ُٖ ح يُ ْر َّٔ َل ُٓ َٗخ  ََ ، أَْهزَ ٍْ ِِ ْٔ ُٓ  ِٖ ِؼ٤ِي ْر

:ٙ( ، َِ ر٤َْ ُِّ ٢ِٗ أَرُٞ حُ ََ : أَْهزَ ٍَ ٣ْؾٍ، هَخ ََ ِٖ ُؿ ِٖ حْر خٌؽ، َػ َـّ : َكيَّػََ٘خ َك ٍَ َٖ 436هَخ ََ ْر َغ َؿخرِ ِٔ َٓ ( أََُّٗٚ 

 : ٍُ ِ، ٣َوُٞ ِ »َػْزِي حَّللَّ ٍُ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ  ٠َٜ ْٕ ٣ُْز٠َ٘  ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ َِّْٝٓٗ أَ َٝ  ، ٍِ ُْوُزُٞ ِٚ ح ٤ ِٜ ْٖ طَْو ْٝ َػ خ أَ َٜ َػ٤َِْ

خ َٜ َْ َػ٤َِْ َِ ـْ ُ٣."...» 

3
 . 3163 ، كي٣غ:7/434ٛل٤ق حرٖ كزخٕ، 
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٤ْٛ هخٍ: أهزَٗخ أرٞ . أهزَٗخ ػزي هللا رٖ دمحم حألُى١ هخٍ: كيػ٘خ آلخم رٖ ارَح50

ػٖ ؿخرَ ٝػٖ ٤ِٓٔخٕ رٖ ٠ٓٞٓ  ٓؼخ٣ٝش هخٍ: كيػ٘خ حرٖ ؿ٣َؾ ػٖ أر٢ حُِر٤َ:

هخال: ٠ٜٗ ٍٍٓٞ هللا ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓ ػٖ طـ٤ٜٚ حُوزٍٞ ٝحٌُظخد ػ٤ِٜخ 

ٝحُز٘خء ػ٤ِٜخ ٝحُـِّٞ ػ٤ِٜخ. هخٍ ٗؼ٤ذ حألٍٗئ١ٝ: ٍؿخُٚ ػوخص ٍؿخٍ ِْٓٔ.
1
 

لٚ ح٤ُ٘ن حألُزخ٢ٗ ك٢ حُظؼ٤ِوخص حُلٔخٕ: ٝٛلّ ًٔخروٚ.  هِض: حُلي٣غ ٛل٤ق

3154 

. أهزَٗخ دمحم رٖ حٌٍُٔ٘ رٖ ٓؼ٤ي هخٍ: كيػ٘خ ٣ٞٓق رٖ ٓؼ٤ي رٖ ِْٓٔ هخٍ: 51

كيػ٘خ كـخؽ ػٖ حرٖ ؿ٣َؾ هخٍ: أهز٢َٗ أرٞ حُِر٤َ: أٗٚ ٓٔغ ؿخرَ رٖ ػزي هللا 

ػ٤ِٜخ  ػٖ طو٤ٜٚ حُوزٍٞ ٝإٔ ٣ز٠٘ ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ٣ِّْٓٝوٍٞ: ٠ٜٗ ٍٍٓٞ هللا 

أٝ ٣ـِْ ػ٤ِٜخ. هخٍ ٗؼ٤ذ حألٍٗئ١ٝ: آ٘خىٙ ٛل٤ق
2
 

لٚ ح٤ُ٘ن كوي َٛف أرٞ حُِر٤َ رخُٔٔخع ٖٓ ؿخرَ، ٝٛلّ  هِض: حُلي٣غ ٛل٤ق،

 3155حألُزخ٢ٗ ك٢ حُظؼ٤ِوخص حُلٔخٕ:

أهزَٗخ دمحم رٖ حٌٍُٔ٘ رٖ ٓؼ٤ي رٖ ِْٓٔ هخٍ: كيػ٘خ كـخؽ ػٖ حرٖ ؿ٣َؾ  -52

٠ِّٛ هللا هللا ٣وٍٞ: ٓٔؼض حُ٘ز٢  ؿخرَ رٖ ػزي هخٍ: أهز٢َٗ أرٞ حُِر٤َ أّٗٚ ٓٔغ

ً " ٣وٍٞ: ػ٤ِٚ ِّْٝٓ ٚ ٓؼِٚ ٝال ٣ٔأل ٗلْ حرٖ ألكّذ إٔ ُ ٓخالً  ُٞ إٔ الرٖ آىّ ٝحى٣خ

."حُظَحد ٣ٝظٞد هللا ػ٠ِ ٖٓ طخد آىّ اال
3
 

لٚ ح٤ُ٘ن كوي َٛف أرٞ حُِر٤َ رخُٔٔخع ٖٓ ؿخرَ، ٝٛلّ  هِض: حُلي٣غ ٛل٤ق،

 3223لٔخٕ: حألُزخ٢ٗ ك٢ حُظؼ٤ِوخص حُ

. أهزَٗخ ػزي هللا رٖ دمحم حُٔي٢٘٣ هخٍ: كيػ٘خ آلخم رٖ ارَح٤ْٛ هخٍ: أهزَٗخ 53

دمحم رٖ رٌَ هخٍ: كيػ٘خ حرٖ ؿ٣َؾ هخٍ: أهز٢َٗ أرٞ حُِر٤َ أٗٚ ٓٔغ ؿخرَ رٖ ػزي 

"ٓخ ٖٓ ٛخكذ ارَ ال  : ٣وٍٞ:٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓهللا ٣وٍٞ: ٓٔؼض ٍٍٓٞ هللا 

                                                           
1
 .3164 ، كي٣غ:7/434 ،حُٜٔيٍ ٗلٔٚ 

2
 . 3165 ، كي٣غ:7/435 ،حُٜٔيٍ ٗلٔٚ 

3
. هخٍ ٗؼ٤ذ حألٍٗئ١ٝ: آ٘خىٙ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ 3234 ، كي٣غ:8/28 ٛل٤ق حرٖ كزخٕ، 

ي٤ُٜٔٔخ. ٝأهَؿٚ أكٔي طُظلي٣غ، كخٗظلض ٗزٜش ِْٓٔ، ٝهي َٛف حرٖ ؿ٣َؾ ٝأرٞ حُِر٤ِ رخ

 ٖٓ ٣َ١و٤ٖ ػٖ حرٖ ٤ُٜؼش، ػٖ أر٢ حُِر٤َ، رٚ..". 341ٝ 3/340
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خءص ٣ّٞ حُو٤خٓش أًؼَ ٓخ ً٘ض ٝأهؼي ُٜخ روخع هَهَ طٔظٖ ؿ اال ٣لؼَ ك٤ٜخ ه٤َحً 

ٝال ٛخكذ روَ اال ؿخءص ٣ّٞ حُو٤خٓش أًؼَ ٓخ ًخٗض  ،ػ٤ِٚ روٞحثٜٔخ ٝأهلخكٜخ

ٝأهؼي ُٜخ روخع هَهَ ط٘طلٚ روَٜٝٗخ ٝططئٙ رؤظالكٜخ ٤ُْ ك٤ٜخ ؿٔخء ٝال ٌَٓٔ 

ً هَٜٗخ ٝال ٛخكذ ًِ٘ ال ٣لؼَ ك٤ٚ كوٚ اال ؿخء ًِ٘ٙ ٣ّٞ حُو٤خٓش  أهَع  ٗـخػخ

كخٙ كبًح أطخٙ كَ ٓ٘ٚ ك٤٘خى٣ٚ ٍرٚ: ًِ٘ى ح١ٌُ هزؤطٚ كبًح ٍأٟ إٔ ال ري  ٣ظزؼٚ كخؿَحً 

. هخٍ ٗؼ٤ذ حألٍٗئ١ٝ: آ٘خىٙ "ُٚ ٓ٘ٚ ِٓي ٣يٙ ك٢ ك٤ٚ ك٤و٠ٜٔخ ه٠ْ حُللَ

ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ.
1
 

كوي َٛف أرٞ حُِر٤َ رخُٔٔخع ٖٓ ؿخرَ، ٝأهَؿٚ حإلٓخّ  هِض: حُلي٣غ ٛل٤ق،

 ٛل٤لٚ. ِْٓٔ ك٢

. أهزَٗخ ٣ُي رٖ ػزي حُؼ٣ِِ رٖ كزخٕ أرٞ ؿخرَ رخَُٔٞٛ هخٍ: كيػ٘خ دمحم رٖ 54

٣ل٠٤ رٖ ك٤خٝ حُِٓخ٢ٗ هخٍ: كيػ٘خ حألٜٗخ١ٍ ػٖ ػٍِس رٖ ػخرض هخٍ: كيػ٘خ 

ً  أرٞ حُِر٤َ ػٖ ؿخرَ: إٔ ٍؿالً  ُٚ ػٖ ىرَ ٓ٘ٚ كزؼغ  ٖٓ ر٢٘ ػٌٍس أػظن ًِٓٔٞخ

حريأ ر٘لٔي كظٜيم " خػٚ ٝىكغ ا٤ُٚ ػٔ٘ٚ ٝهخٍ:كز ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓا٤ُٚ حُ٘ز٢ 

. هخٍ ٗؼ٤ذ حألٍٗئ١ٝ: "ػ٤ِٜخ ػْ ػ٠ِ أر٣ٞي ػْ ػ٠ِ هَحرظي ػْ ٌٌٛح ػْ ٌٌٛح

آ٘خىٙ ٛل٤ق
2
 

أهَؿٚ حإلٓخّ ِْٓٔ ك٢ ٛل٤لٚ هِض: حُلي٣غ ٛل٤ق،
3

لٚ ح٤ُ٘ن حألُزخ٢ٗ ٝٛلّ 

 3228ك٢ حُظؼ٤ِوخص حُلٔخٕ: 

ٖ ػزيحٕ رؼٌَٔ ٌَّٓ كيػ٘خ دمحم رٖ . أهزَٗخ ػزي هللا رٖ أكٔي رٖ ٠ٓٞٓ ر55

ٓؼَٔ حُزلَح٢ٗ كيػ٘خ أرٞ ػخْٛ ػٖ حرٖ ؿ٣َؾ أهز٢َٗ أرٞ حُِر٤َ أّٗٚ ٓٔغ 

                                                           
1
 . 3255 ، كي٣غ:8/47 ٛل٤ق حرٖ كزخٕ، 

2
 .3339 ، كي٣غ:8/128 ،حُٜٔيٍ ٗلٔٚ 

3
َِٓؼ٤ٍي، َكيَّػََ٘خ;==) -85. ;==، كي٣غ: 6=:/6، ِْٓٔ ٛل٤ق   ُٖ ٤ٌَُْغ، ف  ( َكيَّػََ٘خ هُظ٤َْزَشُ ْر

ْٖ رَ  ِٓ  ٌَ ُؿ ٍَ : أَْػظََن  ٍَ ، هَخ ٍَ ْٖ َؿخرِ ، َػ َِ ر٤َْ ُِّ ْٖ أَر٢ِ حُ َٗخ ح٤َُُِّْغ، َػ ََ قٍ، أَْهزَ ْٓ ٍُ  ُٖ يُ ْر َّٔ َل ُٓ ٢ِ٘ َٝكيَّػََ٘خ 

ٍَ هللاِ  ُٞٓ ٍَ َُِي  ، كَزَََِؾ ًَ ٍَ ْٖ ىُرُ سَ َػْزيًح َُُٚ َػ ٍَ :  ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ُِّْٝٓػٌْ ٍَ َُ »كَوَخ ٌٍ َؿ٤ْ خ َٓ « ُٙ.؟أَََُي 

 : ٍَ : اَل، كَوَخ ٍَ ٢ِّ٘.؟»كَوَخ ِٓ  ِٚ ٣ َِ ظَ ْ٘ َ٣ ْٖ خَء « َٓ ـَ ، كَ ٍْ َٛ ٍْ خثَِش ِى ِٓ  ِٕ خ َٔ َ ١ُّ رِؼ ِٝ ُْؼَيَ ُٖ َػْزِي هللاِ ح ُْ ْر حُٙ ُٗؼ٤َْ ََ ظَ ْٗ كَخ

ٍَ هللاِ  ُٞٓ ٍَ خ  َٜ :  ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓرِ ٍَ َّْ هَخ ، ػُ ِٚ خ ا٤َُِْ َٜ يَّْم َػَِ »كَيَكَؼَ َٜ َ َي كَظ ِٔ ََ حْريَأْ رَِْ٘ل ْٕ ك٠ََ خ، كَبِ َٜ ٤ْ

 ٌَ َٜ ٢ٌَْٗء كَ حرَظَِي  ََ ١ هَ ًِ  ْٖ ََ َػ ْٕ ك٠ََ ِ حرَظَِي، كَب ََ ١ٌِ هَ ِِ ٢ٌَْٗء كَ َِِي  ْٛ ْٖ أَ ََ َػ ْٕ ك٠ََ ِ َِِي، كَب ْٛ َ ٌَح ٢ٌَْٗء كأَِل

ٌٌََح َٛ َُِي.« َٝ خ َٔ ِٗ  ْٖ َػ َٝ ٤َِ٘ي  ِٔ َ٣ ْٖ َػ َٝ َٖ ٣َي٣ََْي  : كَز٤َْ ٍُ  ٣َوُٞ
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"أك٠َ حُٜيهش ٓخ ًخٕ  :٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓؿخرَ رٖ ػزي هللا ٣وٍٞ: هخٍ حُ٘ز٢ 

هخٍ ٗؼ٤ذ حألٍٗئ١ٝ: آ٘خىٙ ٛل٤ق ػ٠ِ " ػٖ ظَٜ ؿ٠٘ ٝحريأ رٖٔ طؼٍٞ

١َٗ ح٤ُ٘و٤ٖ.
1
 

هللا،  كوي َٛف أرٞ حُِر٤َ رخُٔٔخع ٖٓ ؿخرَ رٖ ػزي حُلي٣غ ٛل٤ق، هِض:

لٚ ح٤ُ٘ن حألُزخ٢ٗ ك٢ حُظؼ٤ِوخص حُلٔخٕ.ٝٛلّ 
2
 

. أهزَٗخ دمحم رٖ حُلٖٔ رٖ هظ٤زش كيػ٘خ ٣ِ٣ي رٖ هخُي رٖ ٓٞٛذ كيػ٘خ ح٤ُِغ 56

أٗٚ ىهَ  ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓرٖ ٓؼي ػٖ أر٢ حُِر٤َ: ػٖ ؿخرَ ػٖ ٍٍٓٞ هللا 

ٖٓ " :٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّّْٝٓ ٓزَ٘ حألٜٗخ٣ٍش ك٢ ٗوَ ُٜخ كوخٍ ُٜخ حُ٘ز٢ ػ٠ِ أ

ال " :٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓؿَّ ٌٛح حُ٘وَ.؟ أِْٓٔ أّ ًخكَ.؟ كوخُض: رَ ِْٓٔ كوخٍ 

 ً ً  ٣ـَّ حُِْٔٔ ؿَٓخ  ٓ٘ٚ اٗٔخٕ ٝال ىحرش ٝال ٢ٗء اال ك٤ؤًَ ٝال ٣ٍِع ٍُػخ

"ًخٗض ُٚ ٛيهش
3
 

لٚ ح٤ُ٘ن حألُزخ٢ٗ ٓخّ ِْٓٔ ك٢ ٛل٤لٚ، ٝٛلّ أهَؿٚ حإل هِض: حُلي٣غ ٛل٤ق،

ك٢ حُظؼ٤ِوخص حُلٔخٕ.
4
 

                                                           
1
 . 3345 ، كي٣غ:8/134 ٛل٤ق حرٖ كزخٕ، 

2
ٛل٤ق " . هخٍ:7778، كي٣غ: 9/686حُظؼ٤ِوخص حُلٔخٕ ػ٠ِ ٛل٤ق حرٖ كزخٕ،  

 (.=75/ 7"حإلٍٝحء" )

3
. هخٍ ٗؼ٤ذ حألٍٗئ١ٝ: آ٘خىٙ ٛل٤ق. آ٘خىٙ 3368 ، كي٣غ:8/154 ٛل٤ق حرٖ كزخٕ، 

" ك٢ 8" "1552ٛل٤ق، ٣ِ٣ي رٖ ٓٞٛذ ػوش، ٖٝٓ كٞهٚ ٖٓ ٍؿخٍ ح٤ُ٘و٤ٖ. ٝأهَؿٚ ِْٓٔ "

ٖٓ ٣َ١ن ػٖ ح٤ُِغ، رٌٜح حإلٓ٘خى.  6/138ك٠َ حُـَّ ٝحٍُِع، ٝحُز٤ٜو٢  حُٔٔخهخس: رخد

 " ػٖ ٓل٤خٕ، ػٖ أر٢ حُِر٤َ، رٚ.1274ٝأهَؿٚ حُل٤ٔي١ "

4
ِؼ٤ٍي، َكيَّػََ٘خ ٤ٌَُْغ، 1552) - 8، 1553، كي٣غ: 3/1188 ،ِْٓٔ ٛل٤ق  َٓ  ُٖ ( َكيَّػََ٘خ هُظ٤َْزَشُ ْر

قٍ، أَ  ْٓ ٍُ  ُٖ يُ ْر َّٔ َل ُٓ َّٕ حَُّ٘ز٢َِّ )ف( َٝكيَّػََ٘خ  ، أَ ٍَ ْٖ َؿخرِ ، َػ َِ ر٤َْ ُِّ ْٖ أَر٢ِ حُ َٗخ ح٤َُُِّْغ، َػ ََ ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ْهزَ

خ حَُّ٘ز٢ُِّ  ِّْٝٓ َٜ َُ ٍَ خ، كَوَخ َٜ َُ ٍَ ٣َِّش ك٢ِ َْٗو ٍِ خ َٜ ْٗ َ ٍَ حأْل ِّ٘ زَ ُٓ  ِّّ ُ ََ َػ٠َِ أ ْٖ : »٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓىََه َٓ

 ّْ ٌْ أَ ِِ ْٔ ُٓ .؟ أَ ََ ٌََٛح حَُّْ٘و  َّ ََ .؟َؿ ٌَ خكِ ًَ » : ٍَ ٌْ، كَوَخ ِِ ْٔ ُٓ  َْ ُع »كَوَخَُْض: رَ ٍَ ِْ اَل ٣َ َٝ ًٓخ،  َْ ٌْ َؿ ِِ ْٔ ُٓ  ُّ َِ ـْ اَل ٣َ

يَهَشً  َٛ ًَخَْٗض َُُٚ  ٢ٌَْٗء، ااِلَّ  اَل  َٝ اَل ىَحرَّشٌ،  َٝ  ، ٌٕ خ َٔ ْٗ ُْ٘ٚ اِ ِٓ  ََ ًُ
ْ ًػخ، ك٤ََؤ ٍْ ، ٝحألُزخ٢ٗ، حُظؼ٤ِوخص «َُ

 .3357، كي٣غ: 5/255حُلٔخٕ ػ٠ِ ٛل٤ق حرٖ كزخٕ، 
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. أهزَٗخ حرٖ ه٣ِٔش ٝحُيؿ٢ُٞ هخال: كيػ٘خ ػزي حَُكٖٔ رٖ رَ٘ رٖ حُلٌْ 57

كيػ٘خ كـخؽ رٖ دمحم هخٍ: هخٍ حرٖ ؿ٣َؾ أهز٢َٗ أرٞ حُِر٤َ أٗٚ ٓٔغ ؿخرَ رٖ 

٠ِّٛ كوَؽ حُ٘ز٢  َٜٗحً ٗٔخءٙ  ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓهللا ٣وٍٞ: ػٍِ حُ٘ز٢  ػزي

ٛزخف طٔغ ٝػ٣َٖ٘ كوخٍ رؼٞ حُوّٞ: ٣خٍٍٓٞ هللا اٗخ أٛزل٘خ  هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓ

ً " :٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٖٝٓٓ طٔؼش ٝػ٣َٖ٘ كوخٍ  ٝػ٣َٖ٘"  إ حَُٜ٘ ٣ٌٕٞ طٔؼخ

ً  ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓػْ ٛلن حُ٘ز٢  َٓط٤ٖ رؤٛخرغ ٣ي٣ٚ ًِٜخ ٝحُؼخُغ رظٔغ  ػالػخ

حألٍٗئ١ٝ: آ٘خىٙ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٜٗٔخ.ٜٓ٘خ. هخٍ ٗؼ٤ذ 
1
 

 كوي َٛف أرٞ حُِر٤َ رخُظلي٣غ ػٖ ٤ٗوٚ ؿخرَ رٖ ػزي هِض: حُلي٣غ ٛل٤ق،

هللا، ٝأهَؿٚ ِْٓٔ ك٢ حُٜل٤ق. ًًَٝٙ حألُزخ٢ٗ ك٢ حُظؼ٤ِوخص حُلٔخٕ
2
 

. أهزَٗخ حُلٖٔ رٖ ٓل٤خٕ كيػ٘خ ٛ٘خّ رٖ ػٔخٍ كيػ٘خ ٓؼ٤ي رٖ ٣ل٠٤ كيػ٘خ 58

ّٕ حُ٘ز٢  حُِر٤َ ػٖ ؿخرَ رٖ ػزي ؿؼلَ رٖ رَهخٕ ػٖ أر٢ ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ هللا أ

أَٓ أرخ ٤١زش إٔ ٣ؤط٤ٚ ٓغ ؿ٤زٞرش حُْ٘ٔ كؤَٓٙ إٔ ٠٣غ حُٔلخؿْ ٓغ اكطخٍ  ِّْٝٓ

٠ِّٛ هللا "ًْ هَحؿي".؟ هخٍ: ٛخػ٤ٖ كٟٞغ حُ٘ز٢  حُٜخثْ كلـٔٚ ػْ ٓؤُٚ:

ً  ػ٤ِٚ ِّْٝٓ أَٛ  . هخٍ أرٞ كخطْ: ٓؼ٤ي رٖ ٣ل٠٤ ٣ؼَف رٔؼيحٕ ٖٓػ٘ٚ ٛخػخ

ىٓ٘ن: ػوش ٓؤٕٓٞ ٓٔظو٤ْ حألَٓ ك٢ حُلي٣غ.
3
 

                                                           
1
 . 3452 ، كي٣غ:8/238 ٛل٤ق حرٖ كزخٕ، 

2
حُظؼ٤ِوخص حُلٔخٕ ػ٠ِ ٛل٤ق حرٖ كزخٕ، . 8ٝ>56، كي٣غ: 7:;/6، ِْٓٔ ٛل٤ق 

 (: ّ.7969كي٣غ: ) (،ٛل٤لٚ. ٛل٤ق، )7887، كي٣غ: 9/756

3
ػٖ ػلخٕ، ػٖ أر٢  3/353. ٝأهَؿٚ أكٔي 3536 ، كي٣غ:8/307 ٛل٤ق حرٖ كزخٕ، 

 ٍَ ْ٘ ْٖ أَر٢ِ رِ حَٗشَ، َػ َٞ ِ َػ ٍُ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ : ىََػخ  ٍَ ِٖ ه٤ْ، ػٖ ؿخرَ هَخ َٕ ْر خ َٔ ٤َِْ ُٓ  ْٖ ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ، َػ

أَرَخ ٤١زش كلـٔٚ، كٔؤُٚ ػٖ ٣َٟزظٚ، كوخٍ: ػالػش آٛغ. هخٍ: كٟٞغ ػ٘ٚ ٛخػخً. ٝهي  ِّْٝٓ

ََ َُُٚ ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓإٔ أرخ ٤١زش كـْ حَُّ٘ز٢َِّ  ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓػزض ػ٘ٚ  َٓ َ رٜخع أٝ ، كَؤ

". 2277ٛخػ٤ٖ ٖٓ ١ؼخّ، ًِْٝ ٓٞح٤ُٚ، كولق ػٖ ؿِظٚ أٝ ٣َٟزظٚ" أهَؿٚ حُزوخ١ٍ "

 ُ ٢َ حَّللَّ ِٟ ٍَ ٍُِي  خ َٓ  ِٖ ِْ ْر ْٖ أََٗ ، َػ َِ ٣ ِٞ ٤ٍْي حُطَّ َٔ ْٖ ُك ، َػ ُٕ ْل٤َخ ُٓ َُٓق، َكيَّػََ٘خ  ُٞ٣ ُٖ يُ ْر َّٔ َل ُٓ  هخٍ: َكيَّػََ٘خ 

 : ٍَ ُْ٘ٚ، هَخ َْ أَرُٞ ٤ْ١َزَشَ حَُّ٘ز٢َِّ »َػ ـَ خعٍ ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓ َك َٜ ََ َُُٚ رِ َٓ َ ِٖ  -، كَؤ خَػ٤ْ َٛ  ْٝ ْٖ  -أَ ِٓ

 ِٚ ٣زَظِ َِ َٟ  ْٝ ِٚ أَ ْٖ َؿَِّظِ ٤َُُِٚ كََولََّق َػ ح َٞ َٓ  َْ َِّ ًَ َٝ  ، ٍّ ُٖ 1577 -64، ِْٝٓٔ "«١َؼَخ يُ ْر َٔ " َكيَّػََ٘خ أَْك

ُْٗؼزَشُ، ػَ  َٗزَخرَشُ، َكيَّػََ٘خ  ، َكيَّػََ٘خ  ٍٕ ح ََ ِٖ ِه ِٖ ْر َٔ َُْل : ح ٍُ ًٔخ، ٣َوُٞ ْؼُض أََٗ ِٔ َٓ  : ٍَ ٤ٍْي، هَخ َٔ ىََػخ حَُّ٘ز٢ُِّ »ْٖ ُك

ِٚ،  ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓ َْ ك٤ِ َِّ ًَ َٝ  ، ِٖ ي٣َّْ ُٓ  ْٝ ، أَ يٍّ ُٓ  ْٝ َ خعٍ، أ َٜ ََ َُُٚ رِ َٓ َ ُٚ، كَؤ َٔ ـَ خ، كََل ًٓ خ َـّ خ ََُ٘خ َك ًٓ ُؿاَل
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 71 

 هِض: حُلي٣غ ٛل٤ق أهَؿٚ ح٤ُ٘وخٕ رٔؼِٚ ٖٓ ؿ٤َ ًًَ هٜش حُّٜٞ. 

. أهزَٗخ أكٔي رٖ ػ٢ِ رٖ حُٔؼ٠٘ هخٍ: كيػ٘خ ػزي حألػ٠ِ رٖ كٔخى رٖ ِٓٔش 59

ٓخكَ ك٢ ٠ٍٓخٕ  ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓػٖ أر٢ حُِر٤َ ػٖ ؿخرَ إٔ ٍٍٓٞ هللا 

ّٞ ػ٠ِ ٍؿَ ٖٓ أٛلخرٚ كـؼِض ٗخهظٚ ط٤ْٜ رٚ طلض ظالٍ حُ٘ـَ كخٗظي حُٜ

٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ كؤَٓٙ كؤكطَ ػْ ىػخ ٍٍٓٞ هللا  ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓكؤهزَ حُ٘ز٢ 

ربٗخء ك٤ٚ ٓخء كٟٞؼٚ ػ٠ِ ٣يٙ كِٔخ ٍآٙ حُ٘خّ َٗد َٗرٞح. هخٍ ٗؼ٤ذ  ِّْٝٓ

حألٍٗئ١ٝ: كي٣غ ٛل٤ق.
1
 

خرغ ػ٘ي حرٖ كزخٕٝأرٞ حُِر٤َ ٓظ هِض: حُلي٣غ ٛل٤ق،
2

لٚ حألُزخ٢ٗ ك٢ ٝٛلّ 

حُظؼ٤ِوخص حُلٔخٕ.
3
 

. أهزَٗخ دمحم رٖ آلخم رٖ ه٣ِٔش هخٍ: كيػ٘خ دمحم رٖ ٣ُخى رٖ ػزي هللا ح٣ُِخى١ 60

هخٍ: كيػ٘خ حُل٤٠َ رٖ ٤ِٓٔخٕ هخٍ: كيػ٘خ ػزي هللا رٖ ػؼٔخٕ رٖ هؼ٤ْ ػٖ أر٢ 

"ا٢ٗ ً٘ض أ٣ٍض ٤ُِش  :٠ِِّّْٛ هللا ػ٤ِٚ ٝٓحُِر٤َ ػٖ ؿخرَ هخٍ: هخٍ ٍٍٓٞ هللا 

حُويٍ ػْ ٤ٔٗظٜخ ٢ٛٝ ك٢ حُؼَ٘ حألٝحهَ ٢ٛٝ ١ِوش رـش ال كخٍس ٝال رَىس ًؤٕ 

                                                                                                                                         

 ِٚ ٣زَظِ َِ َٟ  ْٖ  62حُلي٣غ حُزخد. ٝأهَؽ ِْٓٔ  ، ٌٝٛح ٤ُْ ك٤ٚ طٞه٤ض حالكظـخّ ًٔخ ك٢«كَُولَِّق َػ

- (1577 َُ خِػ٤ َٔ ْٓ ، هَخُُٞح: َكيَّػََ٘خ اِ ٍَ ـْ ُٖ ُك ٢ُِِّ ْر َػ َٝ َِٓؼ٤ٍي،   ُٖ هُظ٤َْزَشُ ْر َٝ َد،  ُٖ أ٣َُّٞ ( َكيَّػََ٘خ ٣َْل٠َ٤ ْر

.؟  ِّ خ َـّ َُْل ِذ ح ْٔ ًَ  ْٖ ٍُِي، َػ خ َٓ  ُٖ ُْ ْر ََ أََٗ ُٓجِ  : ٍَ ٤ٍْي، هَخ َٔ ْٖ ُك ، َػ ٍَ َٖ َؿْؼلَ َٕ حْر ٍُ ٣َْؼُ٘ٞ ُٞٓ ٍَ  َْ ـَ : حْكظَ ٍَ كَوَخ

ؼُٞح ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓهللاِ  َٟ َٞ َُِٚ، كَ ْٛ َْ أَ َِّ ًَ َٝ  ، ٍّ ْٖ ١َؼَخ ِٓ  ِٖ خَػ٤ْ َٜ ََ َُُٚ رِ َٓ َ ُٚ أَرُٞ ٤ْ١َزَشَ، كَؤ َٔ ـَ ، َك

 : ٍَ هَخ َٝ  ، ِٚ حِؿ ََ ْٖ َه ِٓ  ُْٚ٘ شُ »َػ َٓ خ ـَ ُِْل ِٚ ح ْْ رِ ٣ْظُ َٝ خ طَيَح َٓ  ََ َّٕ أَْك٠َ ْٝ «اِ ْٓ »، أَ ْٖ أَ ِٓ  َٞ ُٛ ْْ ٌُ حثِ َٝ َِ ىَ  «.ؼَ

1
 . 3565 ، كي٣غ:8/330 ٛل٤ق حرٖ كزخٕ، 

2
: َكيَّػََ٘خ  - 7995 ٛل٤ق حرٖ كزخٕ، كي٣غ: :ٝحٗظَ  ٍَ شَ، هَخ َٔ ٣ْ َِ ِٖ ُه َلخَم ْر ْٓ ُٖ اِ يُ ْر َّٔ َل ُٓ َٗخ  ََ أَْهزَ

 َُ : َكيَّػََ٘خ َؿْؼلَ ٍَ َّٛخِد، هَخ َٞ ُْ : َكيَّػََ٘خ َػْزيُ ح ٍَ ، هَخ ٍٍ خ َّ٘ ُٖ رَ يُ ْر َّٔ َل ُٓ َّٕ ٍَ أَ ْٖ َؿخرِ ِٚ َػ ْٖ أَر٤ِ ٍي، َػ َّٔ َل ُٓ  ُٖ ْر

 ِ ٍَ حَّللَّ ُٞٓ َّ  ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ٍَِّْٝٓ خ َٛ َٝ  ، ِْ ٤ ِٔ ُْـَ حَع ح ََ ًُ َّ َكظ٠َّ رَََِؾ  خ َٛ أََُّٗٚ  َٝ لَظْقِ 
ُْ َّ ح َؽ َػخ ََ َه

 َّْ ، ػُ ِٚ ُّ ا٤َُِْ ََ حَُّ٘خ كََؼُٚ َكظ٠َّ ََٗظ ََ خٍء كَ َٓ  ْٖ ِٓ َّْ ىََػخ رِوَيَفٍ  ، ػُ ُّ َٞ  حَُّ٘خ َّٕ رَْؼ َُِي: اِ ََ َُُٚ رَْؼيَ ًَ َد، كَِو٤ َِ َٗ

ِّ هَيْ ٛخّ، هخٍ: "أُٝجي حُؼٜخس". ٝحٗظَ حألكخى٣غ:  .7998، 7997، 7996 حَُّ٘خ

3
 .;799، كي٣غ: 8;9/7حُظؼ٤ِوخص حُلٔخٕ ػ٠ِ ٛل٤ق حرٖ كزخٕ، ٝ ٛل٤ق حرٖ كزخٕ، 
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. هخٍ ٗؼ٤ذ "٣ل٠ق ًٞحًزٜخ ال ٣وَؽ ٤ٗطخٜٗخ كظ٠ ٣وَؽ كـَٛخ ك٤ٜخ هَٔحً 

حألٍٗئ١ٝ: كي٣غ ٛل٤ق
1
 

ق ُـ٤َٙ.٤ٝهخٍ ح٤ُ٘ن حألُزخ٢ٗ: ٛل ،ٙهِض: حُلي٣غ ٛل٤ق ر٘ٞحٛي
2

 

ػَٝرش هخٍ: كيػ٘خ ِٓٔش رٖ ٗز٤ذ هخٍ: كيػ٘خ حُلٖٔ رٖ دمحم رٖ  . أهزَٗخ أر61ٞ

أػ٤ٖ هخٍ: كيػ٘خ ٓؼوَ رٖ ػز٤ي هللا حُـ١ٍِ ػٖ أر٢ حُِر٤َ ػٖ ؿخرَ رٖ ػزي هللا 

ال ٣لَ ألكي إٔ ٣لَٔ حُٔالف " ٣وٍٞ: ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓهخٍ: ٓٔؼض حُ٘ز٢ 

."رٌٔش
3
 

                                                           
1
٤٠َ رٖ ٤ِٓٔخٕ ٤ُ٘ٚ . كي٣غ ٛل٤ق ر٘ٞحٛيٙ. حُل3688 ، كي٣غ:8/443 ٛل٤ق حرٖ كزخٕ، 

أرٞ ٍُػش، ٝهخٍ أرٞ كخطْ: ٣ٌظذ كي٣ؼٚ ٤ُْ رخُو١ٞ، ٝرخه٢ ٍؿخُٚ ػوخص. ٝٛٞ ك٢ "ٛل٤ق 

ِ 2190حرٖ ه٣ِٔش" " ٍَ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ  َّٕ ِض أَ ِٓ خ َّٜ ِٖ حُ  ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓ". ٣ٜٝ٘ي ُٚ كي٣غ ُػزَخىَسَ ْر

ٖ، كبٕ هللا طزخٍى ٝطؼخ٠ُ، ٣ـلَ ُٚ هخٍ: "٤ُِش حُويٍ ك٢ حُؼَ٘ حُزٞحه٢، ٖٓ هخٜٖٓ حرظـخء كٔزظٜ

ٓخ طويّ ٖٓ ًٗزٚ ٝٓخ طؤهَ، ٢ٛٝ ٤ُِش ٝطَ: طٔغ، أٝ ٓزغ، أٝ هخٓٔش، أٝ ػخُؼش، أٝ آهَ ٤ُِش" 

: "إ أٓخٍس ٤ُِش حُويٍ أٜٗخ ٛخك٤ش رِـش، ًؤٕ ك٤ٜخ هَٔحً ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓٝهخٍ ٍٍٓٞ هللا 

ًٌُٞذ إٔ ٠َٓ٣ رٚ ك٤ٜخ كظ٠ طٜزق،  ٓخ١ؼخ، ٓخً٘ش ٓخؿ٤ش ال رَى ك٤ٜخ ٝال كَ، ٝال ٣لَ

ٝإ أٓخٍطٜخ إٔ حُْ٘ٔ ٛز٤لظٜخ طوَؽ ٓٔظ٣ٞش ٤ُْ ك٤ٜخ ٗؼخع ٓؼَ حُؤَ ٤ُِش حُزيٍ، ٝال 

ػٖ ك٤ٞس رٖ ٣َٗق، كيػ٘خ رو٤ش،  ٣5/324لَ ٤ُِ٘طخٕ إٔ ٣وَؽ ٓؼٜخ ٣ٞٓجٌ". أهَؿٚ أكٔي 

٘ي كٖٔ ٍؿخُٚ كيػ٢٘ رل٤َ رٖ ٓؼي، ػٖ هخُي رٖ ٓؼيحٕ، ػٖ ػزخىس رٖ حُٜخٓض، ٌٝٛح ٓ

ػوخص ٍؿخٍ حُٜل٤ل٤ٖ ؿ٤َ رل٤َ رٖ ٓؼي ٝٛٞ ػوش، ٝرو٤ش ٍٟٝ ُٚ ِْٓٔ ٓظخرؼش، ٝحُزوخ١ٍ 

طؼ٤ِوخ، ٝٛٞ ٛيٝم، ٝهي َٛف رخُظلي٣غ كخٗظلض ٗزٜش طي٤ُٔٚ، ٝأٍٝىٙ ح٤ُٜؼ٢ٔ ك٢ "حُٔـٔغ" 

هخٍ: إ  1/406ٝٗٔزٚ ألكٔي، ٝهخٍ: ٍؿخُٚ ػوخص. ٝكي٣غ حرٖ ٓٔؼٞى ػ٘ي أكٔي  3/175

هخٍ: "إ ٤ُِش حُويٍ ك٢ حُٜ٘ق ٖٓ حُٔزغ حألٝحهَ ٖٓ  ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓ ٍٍٓٞ هللا

ٌٍ ٛخك٤ش ٤ُْ ُٜخ ٗؼخع... " ٝٓ٘يٙ كٖٔ ك٢ حُ٘ٞحٛي. ٝكي٣غ  ٠ٍٓخٕ، ططِغ حُْ٘ٔ ؿيحطج

" ٍكؼٚ: "٤ُِش حُويٍ ٤ُِش ١ِوش ال كخٍس ٝال رخٍىس، 1034حرٖ ػزخّ ػ٘ي حرٖ ه٣ِٔش، ٝحُزِحٍ "

 .445َٔحء ٟؼ٤لش" ٝٓ٘يٙ كٖٔ ك٢ حُ٘ٞحٛي أ٠٣خً. ٝحٗظَ حُلي٣غ: طٜزق حُْ٘ٔ ٣ٜٞٓخ ك

2
 .6>:7، كي٣غ: 9/889حُظؼ٤ِوخص حُلٔخٕ ػ٠ِ ٛل٤ق حرٖ كزخٕ،  

3
. هخٍ ٗؼ٤ذ حألٍٗئ١ٝ: آ٘خىٙ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ 3714 ، كي٣غ:9/27 ٛل٤ق حرٖ كزخٕ، 

كخؿش،  رال ك٢ حُلؾ: رخد ح٢ُٜ٘ ػٖ كَٔ حُٔالف رٌٔش 1356ِْٓٔ ٝٛٞ ك٢ ٛل٤لٚ، كي٣غ:

ػٖ ِٓٔش رٖ ٗز٤ذ، رٌٜح حإلٓ٘خى. ٝأهَؿٚ حُز٤ٜو٢،  2005ٖٝٓ ٣َ١وٚ أهَؿٚ حُزـ١ٞ، ٍهْ: 

 ٖ ِٓٔش رٖ ٗز٤ذ، رٚ.ٖٓ ٣َ١و٤ٖ ػٖ ارَح٤ْٛ ح٤ُٜيال٢ٗ، ػ 5/155
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ٚ ح٤ُ٘ن حألُزخ٢ٗ ك٢ لأهَؿٚ ِْٓٔ ك٢ ٛل٤لٚ، ٝٛلّ  هِض: حُلي٣غ ٛل٤ق

حُظؼ٤ِوخص حُلٔخٕ.
1
 

. أهزَٗخ أرٞ ه٤ِلش هخٍ: كيػ٘خ أرٞ ح٤ُُٞي هخٍ: كيػ٘خ كٔخى رٖ ِٓٔش ػٖ أر٢ 62

 ٚىهَ ٣ّٞ كظق ٌٓش ٝػ٤ِ ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓحُِر٤َ ػٖ ؿخرَ: إٔ ٍٍٓٞ هللا 

 ػٔخٓش ٓٞىحء.

ٝػ٤ِٚ ػٔخٓش  ىهَ ٌٓش ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓإٔ ٍٍٓٞ هللا  هخٍ أرٞ كخطْ: إٔ

َٓس ٝحكيس  ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓ رـ٤َ اكَحّ االٓٞىحء ُْٝ ٣يهَ إٔ ٍٍٓٞ هللا 

ك٢  ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓٝٛٞ ٣ّٞ حُلظق ٣ٝ٘زٚ إٔ ٣ٌٕٞ حُٜٔطل٠ إٔ ٍٍٓٞ هللا 

 ّٔ ْ رؼٔخٓش ٓٞىحء كٞهٚ كبًح ؿخرَ ًًَ ًُي ح٤ُّٞ ًخٕ ػ٠ِ ٍأٓٚ حُٔـلَ ٝهي طؼ

أْٗ ًًَ حُٔـلَ ح١ٌُ ٍآٙ ٖٓ ؿ٤َ إٔ ٣ٌٕٞ ر٤ٖ  حُؼٔخٓش حُظ٢ ػخ٣ٜ٘خ ٝاًح

حُوز٣َٖ ط٠خى أٝ طٜخطَ.
2
 

                                                           
1
ُٖ :579) - =88، كي٣غ: =>=/6، ِْٓٔ ٛل٤ق :حٗظَ  َٗز٤ٍِذ، َكيَّػََ٘خ حْر  ُٖ شُ ْر َٔ َِ َٓ ( َكيَّػ٢َِ٘ 

، َٖ ْؼُض حَُّ٘ز٢َِّ  أَْػ٤َ ِٔ َٓ  : ٍَ ، هَخ ٍَ ْٖ َؿخرِ ، َػ َِ ر٤َْ ُِّ ْٖ أَر٢ِ حُ ، َػ ٌَ ْؼِو َٓ :  ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ َِّْٝٓكيَّػََ٘خ  ٍُ ٣َوُٞ

ََ رِ » ِٔ ْٕ ٣َْل ْْ أَ ًُ َُّ أِلََكِي اَلفَ اَل ٣َِل ِّٔ ٌَّشَ حُ حُظؼ٤ِوخص حُلٔخٕ ػ٠ِ ٛل٤ق حرٖ كزخٕ، ٝ«. َٔ

 (: ّ.">7=6(( )ٚٛل٤ل)) -ٛل٤ق " . هخٍ ::6;7، كي٣غ: 9/8:6

2
. هخٍ ح٤ُ٘ن ٗؼ٤ذ :"كي٣غ ٛل٤ق، آ٘خىٙ ػ٠ِ 3722 ، كي٣غ:9/37 ٛل٤ق حرٖ كزخٕ، 

ك٢ حُِزخّ: رخد ك٢ حُؼٔخثْ، ػٖ أر٢ ح٤ُُٞي حُط٤خ٢ُٔ،  ١َٗ4076 ِْٓٔ. ٝحهَؿٚ أرٞ ىحٝى 

، 3439رٌٜح حإلٓ٘خى. ٝأرٞ حُِر٤َ ُْ ٣َٜف رخُظلي٣غ ػ٘ي حُـ٤ٔغ. ٝأهَؿٚ ػ٢ِ رٖ حُـؼي 

ك٢  1735، ٝحُظ١ٌَٓ 4076، ٝأرٞ ىحٝى 1/363، ٝأكٔي 14/493ٝ  8/422ٖ أر٢ ٤ٗزش ٝحر

، ٝحُ٘ٔخث٢ ك٢ ح٣ُِ٘ش ٖٓ 107حُِزخّ: رخد ٓخ ؿخء ك٢ حُؼٔخٓش حُٔٞىحء، ٝك٢ "حُ٘ٔخثَ" 

ك٢ حُـٜخى: رخد ُزْ حُؼٔخثْ ك٢ حُلَد،  2822 حرٖ ٓخؿش، 2/294ٝحٌُزَٟ ًٔخ ك٢ حُظللش 

ٖٓ ١َم ػٖ  2007، ٝحُزـ١ٞ 5/177ؼٔخٓش حُٔٞىحء، ٝحُز٤ٜو٢ ك٢ حُِزخّ: رخد حُ 3585ٝ

ك٢ حُلؾ: رخد ؿٞحُ ىهٍٞ ٌٓش  1358، ِْٝٓٔ 2/74كٔخى رٖ ِٓٔش، رٚ. ٝأهَؿٚ حُيح٢ٍٓ 

ك٢  8/211ك٢ ٓ٘خٓي حُلؾ: رخد ىهٍٞ ٌٓش رـ٤َ اكَحّ، ٝ  5/201رـ٤َ اكَحّ، ٝحُ٘ٔخث٢ 

ٖ ١َم ػٖ ٓؼخ٣ٝش رٖ ػٔخٍ حُي٢٘ٛ، ػٖ ٓ 5/177ح٣ُِ٘ش: رخد ُزْ حُؼٔخثْ حُٔٞى، ٝحُز٤ٜو٢ 

ٖٓ ١َم ػٖ  8/211، ٝحُ٘ٔخث٢ 1358، ِْٝٓٔ 3/387أر٢ حُِر٤َ، رٚ. ٝأهَؿٚ أكٔي 

حرٖ ٣َٗي، ػٖ ػٔخٍ رٖ ٓؼخ٤ٓش حُي٢٘ٛ، ػٖ أر٢ حُِر٤َ، رٚ. ٝك٢ حُزخد ػٖ حرٖ ػَٔ ػ٘ي 

، 118ٙ  ،ٝك٢ ٓ٘يٙ ٠ٓٞٓ رٖ ػز٤يس، ٝٛٞ ٟؼ٤ق. ٝػٖ أْٗ ػ٘ي أر٢ ح٤ُ٘ن 3586 ٓخؿش

ٟ رٜٔخ كي٣غ حُزخد.. ّٞ  ٝآ٘خىٙ ٟؼ٤ق، كٜٔخ ٗخٛيحٕ ٣ظو
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لٚ ح٤ُ٘ن حألُزخ٢ٗ أهَؿٚ حإلٓخّ ِْٓٔ ك٢ ٛل٤لٚ، ٝٛلّ  هِض: حُلي٣غ ٛل٤ق،

ك٢ حُظؼ٤ِوخص حُلٔخٕ.
1
 

. أهزَٗخ حُل٤ٖٔ رٖ ػزي هللا رٖ ٣ِ٣ي حُوطخٕ هخٍ: كيػ٘خ آلخم رٖ ٠ٓٞٓ 63

ػ٤٤٘ش ٝٛٞ ؿخُْ ٓٔظوزَ حُلـَ حألٓٞى حألٜٗخ١ٍ هخٍ: ٓؤُض ٓل٤خٕ رٖ 

كؤهز٢َٗ ػٖ أر٢ ؿ٣َؾ ػٖ أر٢ حُِر٤َ ػٖ أر٢ ٛخُق ػٖ أر٢ ٣ََٛس هخٍ: هخٍ 

"٣ٞٗي إٔ ٠٣َد حَُؿَ أًزخى حإلرَ ك٢ ١ِذ  :٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ٍٍِّْٝٓٓٞ هللا 

 ً أػِْ ٖٓ ػخُْ أَٛ حُٔي٣٘ش" هخٍ أرٞ ٠ٓٞٓ: رِـ٢٘ ػٖ أرٖ  حُؼِْ كال ٣ـي ػخُٔخ

كوخٍ: اٗٔخ  شًخٕ ٣وٍٞ: َٟٗ أٗٚ ٓخُي رٖ أْٗ كًٌَص ًُي ُٔل٤خٕ رٖ ػ٤٤٘ ؿ٣َؾ أٗٚ

ًخٕ أه٠٘ هلل ٖٓ حُؼ١َٔ ٣َ٣ي رٚ ػزي هللا ػزي  حُؼخُْ ٖٓ ٣و٠٘ هللا ٝال ٗؼِْ أكيحً 

حُؼ٣ِِ. هخٍ ٗؼ٤ذ حألٍٗئ١ٝ: ٍؿخُٚ ػوخص ٌُٖ ك٤ٚ ػ٘ؼ٘ش حرٖ ؿ٣َؾ ٝأر٢ حُِر٤َ.
2
 

غ كٔدددٖ ٝٛدددٞ كدددي٣غ حردددٖ ػ٤٤٘دددش. ٍٝحٙ أكٔدددي، ٝحُظَٓددد١ٌ، ٝهدددخٍ: ٛدددٌح كدددي٣

 سٝحُل٤ٔي١، ٝحرٖ ػٔخًَ، ٝحكظؾ رٚ حٌُٛز٢ ك٢ طخ٣ٍن حإلٓالّ، ًًَٝٙ ك٢ طدًٌَ

حُللخظ. ًًَٝٙ حرٖ ًؼ٤َ ك٢ حُزيح٣ش ٝحُٜ٘خ٣ش ٌٝٓض ػ٤ِٚ. ٝحكدظؾ ردٚ حردٖ هِديٕٝ 

ك٢ طخ٣ٍوٚ، ٝحكظؾ رٚ ح١ُِٔ ك٢ ط٣ٌٜذ حٌُٔخٍ، ٝحرٖ كـَ ك٢ حُظ٣ٌٜذ. ًًٝدَٙ 

حُوط٤ذ حُزـيحى١،
 3

ٝح١َُُٝٔ 
1

لٚ حألُزدخ٢ٗ كد٢ أًؼدَ ٓدٖ ، ًِْٜ ردٚ، ٌُٝدٖ ٟدؼّ 

                                                           
1
ُٖ ٣َْل٠َ٤ 1358-451) -3288. 3288 ، كي٣غ:4/111، ِْٓٔ ٛل٤ق  ( َكيَّػََ٘خ ٣َْل٠َ٤ ْر

ؼَ  ُٓ ٍَ هُظ٤َْزَشُ : َكيَّػََ٘خ  َٗخ، ٝهَخ ََ ٍَ ٣َْل٠َ٤ : أَْهزَ ، هَخ ِؼ٤ٍي حُؼَّوَِل٢ُّ َٓ  ُٖ هُظ٤َْزَشُ ْر َٝ  ، ُّ٢ ِٔ ٤ ِٔ ٍٍ حُظَّ خ َّٔ ُٖ َػ ٣َشُ ْر ِٝ خ

ٍَ هللاِ  ُٞٓ ٍَ  َّٕ ١ِّ، أَ ٍِ خ َٜ ْٗ ِٖ َػْزِي هللاِ حألَ َِ ْر ْٖ َؿخرِ ، َػ َِ ر٤َْ ُِّ ْٖ أَر٢ِ حُ ، َػ ُّ٢ِ٘ ْٛ  ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓحُيُّ

َِ اِ  ـ٤َْ ىَحُء رِ ْٞ َٓ شٌ  َٓ خ َٔ ِٚ ِػ َػ٤َِْ َٝ ٌَّشَ،  َٓ َّ كَظْقِ  ْٞ َ٣ ََ  : ىََه
ٍَ هُظ٤َْزَشُ هَخ َٝ ٌَّشَ،  َٓ  ََ ح٣َِش ىََه َٝ ٍِ ك٢ِ  َٝ  . ٍّ ح ََ ْك

. ٝحٗظَ:  ٍَ ْٖ َؿخرِ ، َػ َِ ر٤َْ ُِّ ٍَ : َكيَّػََ٘خ أَرُٞ حُ )...(  -3289، 3289، كي٣غ: 4/112هُظ٤َْزَشَ، هَخ

ْٖ ؿَ  ، َػ َِ ر٤َْ ُِّ ْٖ أَر٢ِ حُ ٢ِِّ٘، َػ ْٛ ٍٍ حُيُّ خ َّٔ ْٖ َػ ٣ٌي، َػ َِ َٗ َٗخ  ََ ، أَْهَز ِى١ُّ ْٝ ٍْ حألَ ٤ ٌِ ُٖ َك ٢ُِِّ ْر ِٖ خرِ َكيَّػََ٘خ َػ َِ ْر

َّٕ حَُّ٘ز٢َِّ  شٌ  ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ َِّْٝٓػْزِي هللاِ، أَ َٓ خ َٔ ِٚ ِػ َػ٤َِْ َٝ ٌَّشَ،  َٓ َّ كَظْقِ  ْٞ َ٣ ََ ىَحُء. هخٍ ح٤ُ٘ن ىََه ْٞ َٓ

 (: ّ.".94"ٓوظَٜ حُ٘ٔخثَ" ) –ٛل٤ق " حألُزخ٢ٗ:

2
 3736 كي٣غ: ،9/45ٛل٤ق حرٖ كزخٕ،  

 
3
 . ٝٓٔ٘ي6>:6، كي٣غ: ;9/8، ٖٓ٘ حُظ١ٌَٓ. ٝ;:=; ٣غ:، كي==6/6، أكٔي ٓٔ٘ي 

. ٝحٗظَ: =786، كي٣غ: :;7/:طخ٣ٍن ىٓ٘ن، . ٝ;558 ، كي٣غ:9>6/8، حُل٤ٔي١

. ٝحُزيح٣ش >5/66طًٌَس حُللخظ، . ٝ;5/576طخ٣ٍن حإلٓالّ، . 6ٝ;=:، كي٣غ::57/5

ًظخد حُؼزَ ٝى٣ٞحٕ حُٔزظيأ ٝحُوزَ، ك٢ )حرٖ هِيٕٝ  . ٝطخ٣ٍن;56/58، 695ٝ/:ٝحُٜ٘خ٣ش، 

ط٣ٌٜذ . 5ٝ>:/;(، ٖٝٓ ػخَْٛٛ ٖٓ ١ًٝ حُِٔطخٕ حالًذد ٝحُؼـْ ٝحُزَرَ أ٣خّ حُؼَ
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ٟٓٞغ ٖٓ ًظزٚ.
2
  ً "٣ودَؽ  يٙ هدخٍ:٣ؼ٠ّد هدي ٣ٌدٕٞ ٗدخٛيحً  ًًٝدَ حُٔد٢١ٞ٤ كدي٣ؼخ

 ً أػِْ ٓدٖ ػدخُْ حُٔي٣٘دش  حُ٘خّ ٖٓ حَُٔ٘م ٝحُٔـَد ك٢ ١ِذ حُؼِْ كال ٣ـيٕٝ ػخُٔخ

ٓـٔددغ )حُطزَحٗدد٢ ػددٖ أردد٢ ٓٞٓدد٠(. ٝهددخٍ حُٔلوددن: أهَؿددٚ حُطزَحٗدد٢ ًٔددخ كدد٢ 

حُِٝحثي، هخٍ ح٤ُٜؼ٠ٔ: ك٤ٚ ػزي هللا رٖ دمحم رٖ ػو٤َ ٝٛٞ ٟؼ٤ق ػ٘ي حألًؼ٣َٖ
3

. ٝهي 

لٚ ح٤ُ٘ن ػ٢ِ حُ٘لٞى.ٛلّ 
4
ّٕ حُلي٣غ ٛل٤ق.    كخَُحؿق ػ٘ي١ أ

. أهزَٗخ ػزي هللا رٖ دمحم حألُى١ هخٍ: كيػ٘خ آلخم رٖ ارَح٤ْٛ هخٍ: أهزَٗخ 64

ػٖ ؿخرَ ػٖ ػَٔ: ػٖ حُ٘ز٢ حُٔئَٓ رٖ آٔخػ٤َ ػٖ ٓل٤خٕ ػٖ أر٢ حُِر٤َ 

"ُجٖ ػ٘ض إ ٗخء هللا ألهَؿٖ ح٤ُٜٞى ٝحُٜ٘خٍٟ ٖٓ  ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓ هخٍ

. هخٍ ٗؼ٤ذ حألٍٗئ١ٝ: كي٣غ ٛل٤ق."ؿ٣َِس حُؼَد كظ٠ ال ٣زو٠ ك٤ٜخ اال ِْٓٔ
5
 

هِض: حُلي٣غ ٛل٤ق كوي ػزض ػ٘ي أكٔي ٓٔخع أر٢ حُِر٤َ ٖٓ ؿخرَ كخٗظلض ٗزٜش 

٣ْؾٍ، َكيَّػََ٘"حُظي٤ُْ،  ََ ُٖ ُؿ َٗخ حْر ََ حِم، أَْهزَ َُّ ََّ َغ خ َػْزيُ حُ ِٔ َٓ  ُ ، أََّٗٚ َِ ر٤َْ ُِّ ٢ِٗ أَرُٞ حُ ََ أَْهزَ

َٖ َػْزِي هللاِ، ََ ْر ٍَ هللاِ  َؿخرِ ُٞٓ ٍَ َغ  ِٔ َٓ  ُ َُْوطَّخِد، أََّٗٚ ُٖ ح َُ ْر َٔ ٢ِٗ ُػ ََ : أَْهزَ ٍُ ٠ِّٛ هللا ٣َوُٞ

                                                                                                                                         

. ٝحَُكِش ك٢ ١ِذ حُلي٣غ، ;/56 :. ٝحٗظ9/6:8َ. ٝط٣ٌٜذ حُظ٣ٌٜذ، ;55/;6حٌُٔخٍ، 

5/5=9. 

  
1

. ٝحٗظَ حَُٝح٣ش حألهَٟ، هخٍ: 46، كي٣غ: 60ٍٝح٣ش حألًخرَ ػٖ ٓخُي رٖ أْٗ، ٙ 

ٓؼ٤ي رٖ ؿخُذ حُؼطخٍ، ػ٘خ حرٖ ػ٤٤٘ش، ػٖ حرٖ ؿ٣َؾ، ػٖ أر٢ كيػ٘خ دمحم، ػ٘خ أرٞ ٣ل٠٤ دمحم رٖ 

٠٤َُرٖ حُ٘خّ " ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓ :حُِر٤َ، ػٖ أر٢ ٛخُق، ػٖ أر٢ ٣ََٛس ٣ٝزِؾ رٚ حُ٘ز٢ 

 . 44 ، كي٣غ:59أًزخى حإلرَ ك٢ ١ِذ حُؼِْ كال ٣ـيٕٝ ػخُٔخ أػِْ ٖٓ ػخُْ حُٔي٣٘ش"، ٙ

2
، 5/97ٌٓ٘خس حُٜٔخر٤ق،  :. ٝحٗظ7َ>589 كي٣غ:، =5/589حُـخٓغ حُٜـ٤َ ٣ُٝخىحطٚ،  

، >5/75، ٝ ٟؼ٤ق حُظ١ٌَٓ، 77>8، كي٣غ: 56/779. ٝحُِِٔٔش ح٠ُؼ٤لش، :68كي٣غ: 

 .966 كي٣غ:

3
 .::9، كي٣غ: 5/5:5. حٗظَ: ٓـٔغ حُِٝحثي، 9;6، كي٣غ: >6=5/69ؿٔغ حُـٞحٓغ،   

4
ى( ػٖ أر٢ ٣ََٛس، ص . ٝهخٍ: ) ص، 566/:5، 67655ٓٞٓٞػش حُٔ٘ش حُ٘ز٣ٞش، كي٣غ:   

ي٣غ . ٝحُل٤ٔي١: ك8;56/5، 8ٝ>6/: ،. ٝريح٣ش79/:. ٝط٤ٜٔي ==6/6(. ٝكْ: >:6)

، ٝٛللٚ حُظ١ٌَٓ 5=. ٝٙ 6=/5. ٝى: :>5/7 . ٝٛن:>676. ٝكذ، كي٣غ: ;558

 ٝحرٖ كزخٕ ٝحُلخًْ ٝحٌُٛز٢. ٛل٤ق.
5
 3753 ، كي٣غ:9/69ٛل٤ق حرٖ كزخٕ، 
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" : ٍُ َٝ ػ٤ِٚ ِّْٝٓ ٣َوُٞ ُٜٞىَ  َ٤ ُْ َّٖ ح َؿ َِ ِد، َكظَّ أَلُْه ََ ُْؼَ سِ ح ََ ٣ ِِ ْٖ َؿ ِٓ  ٟ ٍَ خ َٜ ٠ اَل أَىََع حَُّ٘

خ ًٔ ِِ ْٔ ُٓ ".اِالَّ 
1
 

. أهزَٗخ ػزي هللا رٖ أكٔي رٖ ٠ٓٞٓ رؼٌَٔ ٌَّٓ كيػ٘خ دمحم رٖ ٣ل٠٤ حُوطؼ٢ 65

كيػ٘خ دمحم رٖ رٌَ كيػ٘خ حرٖ ؿ٣َق أهزَٗخ أرٞ حُِر٤َ: أٗٚ ٓٔغ ؿخرَ رٖ ػزي هللا 

هخٍ: كؤَٓٗخ رؼي ٓخ طٔظؼ٘خ إٔ ٗلَ هخٍ  ِّْٝٓ ٠ِّٛ هللا ػ٣ٚ٤ًٌَِ كـش حُ٘ز٢ 

" كؤِِٛ٘خ ٖٓ ٞحأٍىطْ إٔ ط٘طِوٞح ا٠ُ ٠٘ٓ كؤِّٛ كبًح " :٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓحُ٘ز٢ 

حُزطلخء. هخٍ ٗؼ٤ذ حألٍٗئ١ٝ: آ٘خىٙ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ
2
 

كوي َٛف أرٞ حُِر٤َ رخُٔٔخع ٖٓ ٤ٗوٚ ؿخرَ ػ٘ي حرٖ  هِض: حُلي٣غ ٛل٤ق

ك٢ حُٔٔ٘ي، كزخٕ ٝػ٘ي أكٔي
3
 كخٗظلض ٗزٜش حُظي٤ُْ. 

. أهزَٗخ أرٞ ٣ؼ٢ِ هخٍ: كيػ٘خ آلخم رٖ أر٢ آَحث٤َ هخٍ: أهزَٗخ ٛ٘خّ رٖ 66

٣ٞٓق ػٖ حرٖ ؿ٣َق هخٍ: أهز٢َٗ أرٞ حُِر٤َ أٗٚ ٓٔغ ؿخرَ رٖ ػزي هللا ٣وٍٞ: 

 ال أٛلخرٚ ر٤ٖ حُٜلخ ٝحَُٔٝس االٝ ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ُِّْْٝٓ ٣طق ٍٍٓٞ هللا 

 ً ١ٞحكٚ حألٍٝ. هخٍ ٗؼ٤ذ حألٍٗئ١ٝ: آ٘خىٙ ٛل٤ق. حكيحً ٝ ١ٞحكخ
4
 

                                                           
1
آ٘خىٙ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ، " ح٤ُ٘ن ٗؼ٤ذ: . هخ201ٍ ، كي٣غ:1/329، أكٔي ٓٔ٘ي 

كٖٔ ٍؿخٍ ِْٓٔ،  -ٝٛٞ دمحم رٖ ِْٓٔ رٖ طيٍّ  -ٍؿخُٚ ػوخص ٍؿخٍ ح٤ُ٘و٤ٖ ؿ٤َ أر٢ حُِر٤َ 

(. ٖٝٓ 19365( ٝ)9985" )ٜٓ٘ق ػزي حَُُحمٝأهَؽ ُٚ حُزوخ١ٍ ٓوَٝٗخً. ٝٛٞ ك٢ "

(، 1607) (، ٝحُظ3030١ٌَٓ(، ٝأرٞ ىحٝى )٣َ١1767ن ػزي حَُُحم أهَؿٚ ِْٓٔ )

(، 1607ٝحُظ١ٌَٓ ) (،3030(، ٝأرٞ ىحٝى )1767(. ٝأهَؿٚ ِْٓٔ )2756ٝحُزـ١ٞ )

ٖٓ ٣َ١ن أر٢ ػخْٛ حُ٘ز٤َ، ػٖ حرٖ ؿ٣َؾ،  12/  4" ٝحُطلخ١ٝ ك٢ "َٗف ٌَٓ٘ ح٥ػخٍ

أر٢ حُِر٤َ، رٚ. ُٝلع حُزِحٍ:  ( ٖٓ ٣َ١و٤ٖ ػ230ٖ(، ٝحُزِحٍ )1767رٚ. ٝأهَؿٚ ِْٓٔ )

ػٖ ( ٖٓ ٣َ١ن ٝٛذ رٖ ٓ٘زٚ، 234ٍٟ... ". ٝأهَؿٚ حُزِحٍ )أهَؿٞح ح٤ُٜٞى ٝحُٜ٘خ"

 .3/345(. ٝك٢ ٓٔ٘ي ؿخرَ رٖ ػزي هللا، 219)( 215ٝؿخرَ، رٚ. ٝحٗظَ رَهْ )

2
 . 3796 ، كي٣غ:9/106 ٛل٤ق حرٖ كزخٕ، 

3
٣ْؾٍ، أَ =5967، كي٣غ: 9>67/6، أكٔي ٓٔ٘ي  ََ ُٖ ُؿ َٗخ حْر ََ ، أَْهزَ ٍَ ٌْ ُٖ رَ يُ ْر َّٔ َل ُٓ ٢ِٗ . َكيَّػََ٘خ  ََ ْهزَ

ِش حَُّ٘ز٢ِِّ  َـّ ْٖ َك َُ َػ َٞ ٣ُْوزِ ُٛ َٝ  ٍُ َٖ َػْزِي هللاِ، ٣َوُٞ ََ ْر َغ َؿخرِ ِٔ َٓ ، أََُّٗٚ  َِ ر٤َْ ُِّ ، ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓأَرُٞ حُ

ٍَ حَُّ٘ز٢ُِّ  ، هَخ ََّ ْٕ َِٗل خ ١ُْلَ٘خ أَ َٓ َٗخ رَْؼيَ ََ َٓ َ : كَؤ ٍَ ْٕ ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓ: "هَخ ْْ أَ ُ ىْط ٍَ ْ٘طَ  كَبًَِح أَ ِِوُٞح ا٠َُِ طَ
ح ُِّٞ ِٛ َ ٠ً٘ كَؤ ُْزَْطَلخءِ ِٓ َٖ ح ِٓ َِْ٘خ  َِ ْٛ َ  "، كَؤ

4
 . 3819 ، كي٣غ:9/127 ٛل٤ق حرٖ كزخٕ، 
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كوي َٛف أرٞ حُِر٤َ رخُٔٔخع ٖٓ ٤ٗوٚ ؿخرَ ػ٘ي حرٖ  هِض: حُلي٣غ ٛل٤ق

كزخٕ ٝػ٘ي أكٔي ك٢ حُٔٔ٘ي،
1
 .كخٗظلض ٗزٜش حُظي٤ُْ 

 رٖ َٓٝحٕ . أهزَٗخ حُلٖٔ رٖ ٓل٤خٕ كيػ٘خ دمحم رٖ ػَٔٝ رٖ ؿزِش كيػ٘خ دمحم67

ػٖ أر٢ حُِر٤َ ػٖ ؿخرَ هخٍ: هخٍ ٍٍٓٞ  -ٛٞ حُيٓظٞحث٢ -حُؼو٢ِ٤ كيػ٘خ ٛ٘خّ

٘ي هللا ٖٓ أ٣خّ ػَ٘ ٖٓ ١ً ٓخ ٖٓ أ٣خّ أك٠َ ػ" :٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓهللا 

ّٖ ؿٜخىح ك٢ ٓز٤َ هللا.؟ حُلـش ّٖ أك٠َ أّ ػيطٜ " هخٍ: كوخٍ ٍؿَ: ٣خ ٍٍٓٞ هللا ٛ

ّٖ أك٠َ ٖٓ ػيطٜٖ ؿٜخىحً " هخٍ: َ ػ٘ي هللا ٖٓ ك٢ ٤ٓزَ هللا.؟ ٝٓخ ٖٓ ٣ّٞ أك٠ ٛ

٣ّٞ ػَكش ٣ٍِ٘ هللا ا٠ُ حُٔٔخء حُي٤ٗخ ك٤زخ٢ٛ رؤَٛ حألٍٝ أَٛ حُٔٔخء ك٤وٍٞ: 

 ً ٟخك٤ٖ ؿخإٝح ٖٓ ًَ كؾ ػ٤ٔن ٣َؿٕٞ ٍكٔظ٢  ؿزَحً  حٗظَٝح ا٠ُ ػزخى١ ٗؼؼخ

ً  ُْٝ ٣َٝح ػٌحر٢ كِْ ٣َ ٣ّٞ ". هخٍ ٗؼ٤ذ ٖٓ حُ٘خٍ ٖٓ ٣ّٞ ػَكش أًؼَ ػظوخ

ال ػ٘ؼ٘ش أر٢ حُِر٤َ.حألٍٗئ١ٝ: كي٣غ ٛل٤ق آ٘خىٙ ه١ٞ ُٞ
2
 

كوي أهَؽ رؼ٠ٚ حإلٓخّ ِْٓٔ ك٢ ٛل٤لٚ، هِض: حُلي٣غ ٛل٤ق ُـ٤َٙ
3
ٝؿ٤َٙ  

 ٖٓ حألثٔش. 

. أهزَٗخ أكٔي رٖ ػ٢ِ رٖ حُٔؼ٠٘ هخٍ: كيػ٘خ أرٞ ه٤ؼٔش هخٍ: كيػ٘خ حرٖ اى٣ٍْ 68

٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ػٖ حرٖ ؿ٣َق ػٖ أر٢ حُِر٤َ ػٖ ؿخرَ هخٍ: ٠ٍٓ ٍٍٓٞ هللا 

٠ ػْ ٠ٍٓ ٓخثَٖٛ ػ٘ي حُِٝحٍ. هخٍ ٗؼ٤ذ ٣ّٞ حُ٘لَ ٟلً حُـَٔس  ِّْٝٓ

حألٍٗئ١ٝ: آ٘خىٙ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ، ٍؿخُٚ ػوخص ٍؿخٍ ح٤ُ٘و٤ٖ ؿ٤َ 

أر٢ حُِر٤َ، كوي ٍٟٝ ُٚ حُزوخ١ٍ ٓوَٝٗخً، ٝهي َٛف ٛٞ ٝحرٖ ؿ٣َؾ رخُظلي٣غ 

ػ٘ي ِْٓٔ ٝؿ٤َٙ، كخٗظلض ٗزٜش طي٤ُٜٔٔخ.
 4

 

                                                           
1
 . 58858، كي٣غ: :66/76، أكٔي ٓٔ٘ي 

2
 . 3853 ، كي٣غ:9/164 ٛل٤ق حرٖ كزخٕ، 

3
َ >578) - :87، كي٣غ: 6>=/6، ِْٓٔ ٛل٤ق  َِٓؼ٤ٍي حأْل  ُٖ ُٕ ْر ٝ ٍُ َٛخ ُٖ ( َكيَّػََ٘خ  يُ ْر َٔ أَْك َٝ  ، ُّ٢ِِ ٣ْ

 َٖ َْ ْر ْؼُض ٣ُُٞٗ ِٔ َٓ  : ٍَ ، هَخ ِٚ ْٖ أَر٤ِ ، َػ ٍَ ٤ْ ٌَ ُٖ رُ شُ ْر َٓ ََ ْو َٓ  ٢ِٗ ََ ٍْٛذ، أَْهزَ َٝ  ُٖ ٠َٔ، هَخاَل: َكيَّػََ٘خ حْر ِػ٤

ٍَ هللاِ  ُٞٓ ٍَ  َّٕ َ٘شُ: اِ : هَخَُْض َػخثِ ٍَ ٤َِِّٔذ، هَخ ُٔ ُْ ِٖ ح ِٖ حْر : َػ ٍُ َُٓق، ٣َوُٞ : ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّٝٓ ٣ُٞ ٍَ ْ هَخ

" َّْ اَُِّٗٚ ٤ََُيُْٗٞ، ػُ َٝ كَشَ،  ََ ِّ َػ ْٞ ٣َ ْٖ ِٓ  ، ٍِ َٖ حَُّ٘خ ِٓ ِٚ َػْزيًح  ْٕ ٣ُْؼظَِن هللاُ ك٤ِ ْٖ أَ ِٓ  ََ ؼَ ًْ ٍّ أَ ْٞ ٣َ ْٖ ِٓ خ  َٓ ِْ ِٜ ٢ِٛ رِ  ٣ُزَخ

ٌَشَ، كَ  اَلثِ َٔ ُْ َُٛئاَلِء.؟ح حىَ  ٍَ خ أَ َٓ  : ٍُ  "٤َوُٞ

4
 . 3886 ، كي٣غ:9/198 ٛل٤ق حرٖ كزخٕ، 
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ِر٤َ رخُظ٣َٜق ػ٘ي حإلٓخّ ِْٓٔ.كوي َٛف أرٞ حُ هِض: حُلي٣غ ٛل٤ق،
1
 

. أهزَٗخ ػزي هللا رٖ أكٔي رٖ ٠ٓٞٓ رؼٌَٔ ٌَّٓ هخٍ: كيػ٘خ دمحم رٖ ٓؼَٔ 69

ُْ ٣طق  هخٍ: كيػ٘خ أرٞ ػخْٛ ػٖ حرٖ ؿ٣َق ػٖ أر٢ حُِر٤َ ػٖ ؿخرَ هخٍ:

ً  ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓ ر٤ٖ حُٜلخ ٝحَُٔٝس االحُ٘ز٢  ُلـظٚ ٝػَٔطٚ.  ٝحكيحً  ١ٞحكخ

ألٍٗئ١ٝ: آ٘خىٙ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ، ٝهي َٛف حرٖ ؿ٣َؾ هخٍ ٗؼ٤ذ ح

، كخٗظلض ٗزٜش طي٤ُٜٔٔخ،3819ٝأرٞ حُِر٤َ رخُظلي٣غ ػ٘ي حرٖ كزخٕ: 
 

لٚ ٝٛلّ 

حألُزخ٢ٗ ك٢ حُظؼ٤ِوخص حُلٔخٕ.
2
 

كوي َٛف أرٞ حُِر٤َ رخُظلي٣غ ػ٘ي حرٖ كزخٕ، كخٗظلض  هِض: حُلي٣غ ٛل٤ق

 ٗزٜش حُظي٤ُْ.

 حألُى١ هخٍ: كيػ٘خ آلخم رٖ ارَح٤ْٛ هخٍ: أهزَٗخ . أهزَٗخ ري هللا رٖ دمحم70

حُٔالث٢ ٣ٝل٠٤ رٖ آىّ هخال: كيػ٘خ ٤َُٛ أرٞ ه٤ؼٔش ػٖ أر٢ حُِر٤َ ػٖ ؿخرَ 

٤ِّٜٖٓ رخُلّؾ ٝٓؼ٘خ حُ٘ٔخء  ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓهخٍ: هَؿ٘خ ٓغ ٍٍٓٞ هللا 

خ هيٓ٘خ ٌٓش ١ل٘خ رخُز٤ض ٝر٤ٖ حُٜلخ ٝحَُٔٝس كوخٍ ُ٘ ّٔ خ ٍٍٓٞ هللا ٝحٌٍُح١ٍ كِ

َّ  "ٖٓ ُْ ٣ٌٖ ٓؼٚ ٛي١ ك٤ِلَ" كوِ٘خ: أ١ حُلَ.؟ كوخٍ: :٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓ "حُل

 :٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ًِِّّْٝٓٚ" كِٔخ ًخٕ ٣ّٞ حُظ٣َٝش أِِٛ٘خ رخُلّؾ هخٍ ُ٘خ ٍٍٓٞ هللا 

" هخٍ: كـخء َٓحهش رٖ ٓخُي رٖ ك٢ حإلرَ ٝحُزوَ ًَ ٓزؼش ك٢ ريٗشحٗظًَٞح "

٠ِّٛ هللا ٍ هللا أٍأ٣ض ػَٔط٘خ ٌٛٙ ُؼخٓ٘خ ٌٛح أّ ُألري.؟ كوخٍ ؿؼْ٘ كوخٍ: ٣خ ٍٓٞ

" كوخٍ: ٣خ ٍٍٓٞ هللا ر٤ٖ ُ٘خ ى٣٘٘خ ًؤٗٔخ هِو٘خ ح٥ٕ أٍأ٣ض "ال رَ ُألري :ػ٤ِٚ ِّْٝٓ

حُؼَٔ ح١ٌُ ٗؼَٔ رٚ أك٤ٔخ ؿلض رٚ حألهالّ ٝؿَص رٚ حُٔوخى٣َ أّ ٓٔخ ٗٔظوزَ.؟ 

                                                           
1
٤ْزَشَ، َكيَّػََ٘خ أَرُٞ -314. )3119 ، كي٣غ:4/80، ِْٓٔ ٛل٤ق  َٗ ُٖ أَر٢ِ  َِ ْر ٌْ ...( َٝكيَّػََ٘خ أَرُٞ َر

ْٖ أَر٢ِ ح ٣ْؾٍ، َػ ََ ِٖ ُؿ ِٖ حْر ، َػ َْ ٣ ٍِ ُٖ اِىْ حْر َٝ  ، َُ َٔ ٍي حألَْك ُِ ٍَ َهخ ، هَخ ٍَ ْٖ َؿخرِ ، َػ َِ ر٤َْ ُِّ ٍُ هللاِ ُ ُٞٓ ٍَ  ٠ َٓ ٍَ  :

َّ  ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓ ْٞ سَ ٣َ ََ ْٔ ـَ ُْ . ح ُْ ْٔ َّ٘ حَُِض حُ َُ خ رَْؼيُ كَبًَِح  َّٓ أَ َٝ ًُٟل٠،   َِ )...(  -3120حَُّْ٘ل

 َٓ ، أََُّٗٚ  َِ ر٤َْ ُِّ ٢ِٗ أَرُٞ حُ ََ ٣ْؾٍ، أَْهزَ ََ ُٖ ُؿ َٗخ حْر ََ ٠َٔ، أَْهزَ َٗخ ِػ٤ ََ ، أَْهزَ ٍّ ََ ْ٘ ُٖ َه ٢ُِِّ ْر ََ َٝكيَّػََ٘خٙ َػ َغ َؿخرِ ِٔ

َٕ حَُّ٘ز٢ُِّ  خ ًَ  : ٍُ َٖ َػْزِي هللاِ، ٣َوُٞ ِٚ.٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْْٝٓر ِِ ؼْ ِٔ  ، رِ

2
: َكيَّػََ٘خ  - 3819. ٝحٗظَ: 3914 ، كي٣غ:9/223 ٛل٤ق حرٖ كزخٕ،  ٍَ َٗخ أَرُٞ ٣َْؼ٠َِ هَخ ََ أَْهزَ

رَ  ُِّ ٢ِٗ أَرُٞ حُ ََ : أَْهزَ ٍَ ٣ْؾٍ، هَخ ََ ِٖ حرٖ ُؿ َُٓق، َػ ُٞ٣ ُٖ ُّ ْر َ٘خ ِٛ َٗخ  ََ : أَْهزَ ٍَ ََ هَخ حث٤ِ ََ ْٓ ُٖ أَر٢ِ اِ َلخُم ْر ْٓ ُ ٤ْ اِ َِ أََّٗٚ

لَ  َّٜ َٖ حُ َلخرُُٚ ر٤َْ ْٛ َ اَل أ َٝ ِ ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓ،  ٍُ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ ْْ ٣َُطْق  َُ : ٍُ ِ ٣َوُٞ َٖ َػْزِي حَّللَّ ََ ْر َغ َؿخرِ ِٔ خ َٓ

حِكيًح ١ٞحكٚ حألٍٝ". حألُزخ٢ٗ، حُظؼ٤ِوخص حُلٔخٕ،  َٝ حكًخ  َٞ سِ ااِلَّ ١َ َٝ َْ َٔ ُْ ح  .3903، كي٣غ: 6/95َٝ
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رٚ حألهالّ ٝؿَص رٚ حُٔوخى٣َ" هِض:  ال رَ ك٤ٔخ ؿلض" :٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓكوخٍ 

َّ ٤َٓٔ"." :٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓكل٤ْ حُؼَٔ.؟ كوخٍ ٍٍٓٞ هللا  حػِٔٞح كٌ
1
 

هِض: حُلي٣غ ٛل٤ق كوي َٛف أرٞ حُِر٤َ رخُظلي٣غ ػ٘ي ِْٓٔ كخٗظلض ٗزٜش 

 حُظي٤ُْ.

. أهزَٗخ حُل٤ٖٔ رٖ دمحم رٖ أر٢ ٓؼَ٘ هخٍ: كيػ٘خ دمحم رٖ ِٓٔش ػٖ أر٢ ػزي 71

هَؿ٘خ ٓغ حُ٘ز٢  ك٤ْ ػٖ ٣ُي رٖ أر٢ أ٤ٗٔش ػٖ أر٢ حُِر٤َ ػٖ ؿخرَ هخٍ:حَُ

٤ِٜٖٓ رخُلؾ كويٓ٘خ ٌٓش كطل٘خ رخُز٤ض ٝر٤ٖ حُٜلخ ٝحَُٔٝس  ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓ

ً  كوخٍ: ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓػْ هخّ ك٤٘خ حُ٘ز٢  ك٤ِلَِ  "ٖٓ ٌُْ ٌْٓ٘ ٓخم ٛي٣خ

"حُلَ ًِٚ" كٞحهؼ٘خ حُ٘ٔخء  هللا.؟ هخٍ:٤ُٝـؼِٜخ ػَٔس" كوِ٘خ: كَ ٖٓ ًح ٣خ ٍٍٓٞ 

ُٝزٔ٘خ ٝطط٤٤٘خ رخُط٤ذ كوخٍ أٗخّ: ٓخ ٌٛح حألَٓ ٗؤط٢! ػَكش ٝأ٣ٍٞٗخ طوطَ ٤٘ٓخ كزِؾ 

"ٝهللا ُوي ػِٔظْ أ٢ٗ أطوخًْ  ًُي حُ٘ز٢ ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓ كوخّ ك٤٘خ ًخُٔـ٠ذ كوخٍ:

رٚ" كوخّ َٓحهش  ُٝٞ ػِٔض أٌْٗ طوُٕٞٞ ٌٛح ٓخ ٓوض حُٜي١ كخٓٔلٞح رٔخ طئَٕٓٝ

رٖ ٓخُي رٖ ؿؼْ٘ كوخٍ: ٣خ ٍٍٓٞ هللا ػَٔط٘خ ٌٛٙ حُظ٢ أَٓط٘خ رٜخ أُؼخٓ٘خ ٌٛح أّ 

. هخٍ ٗؼ٤ذ حألٍٗئ١ٝ: كي٣غ ""رَ ُألري ُألري.؟ كوخٍ حُ٘ز٢ ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓ:

.3919ٛل٤ق، ٍؿخُٚ ػوخص ٍؿخٍ ِْٓٔ، ٝحٗظَ كي٣غ: 
2
 

ٖٓ ؿخرَ ػ٘ي ِْٓٔ ك٢ حُٜل٤ق  كوي ػزض ٓٔخع أر٢ حُِر٤َ هِض: حُلي٣غ ٛل٤ق

 لٚ ح٤ُ٘ن حألُزخ٢ٗ ك٢ حُظؼ٤ِوخص حُلٔخٕ.كخٗظلض ٗزٜش حُظي٤ُْ، ٝٛلّ 

                                                           
1
كي٣غ ٛل٤ق ٍؿخُٚ ػوخص " . هخٍ ح٤ُ٘ن ٗؼ٤ذ:3919 ، كي٣غ:9/227 ٛل٤ق حرٖ كزخٕ، 

، َٝٛف ػ٘يٙ حرٖ حُِر٤َ رخُظلي٣غ. ٝأهَؿٚ أكٔي ٍٝٝحٙ ِْٓٔ ٓوظَٜحً  3791ٝحٗظَ: 

ك٢ حُلؾ: رخد  351 1318 ػٖ ٣ل٠٤ رٖ آىّ، رٌٜح حإلٓ٘خى. ٝأهَؿٚ ِْٓٔ 3/292-293

 3/388 . ٝأهَؿٚ أكٔيَحً حإلٗظَحى ك٢ حُٜي١، ٖٓ ٣َ١و٤ٖ، ػٖ أر٢ ه٤ؼٔش، رٚ ٓوظٜ

 .3924ٝ 3921 :ٗظَحٖٓ ١َم ػٖ أر٢ حُِر٤َ رٚ. ٝ ٓوظَٜحً  1318، ِْٝٓٔ ٓطٞالً 

2
"كي٣غ ٛل٤ق  :3919: . هخٍ ٗؼ٤ذ رؼي كي٣غ3924 ، كي٣غ:9/234 ٛل٤ق حرٖ كزخٕ، 

، َٝٛف ػ٘يٙ حرٖ حُِر٤َ رخُظلي٣غ. ٝأهَؿٚ ٍٝٝحٙ ِْٓٔ ٓوظَٜحً  3791ٍؿخُٚ. ٝأٗظَٙ رَهْ 

ك٢ حُلؾ: رخد  351 1318 ػٖ ٣ل٢٤ رٖ آىّ، رٌٜح حإلٓ٘خى. ٝأهَؿٚ ِْٓٔ 293-3/292أكٔي 

ٓطٞال،  3/388 . ٝأهَؿٚ أكٔيحإلٗظَحى ك٢ حُٜي١، ٖٓ ٣َ١و٤ٖ، ػٖ أر٢ ه٤ؼٔش، رٚ ٓوظَٜحً 

 .3924ٝ 3921ٗظَ: حٖٓ ١َم ػٖ أر٢ حُِر٤َ رٚ. ٝ ٓوظَٜحً  1318ِْٝٓٔ 
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. أهزَٗخ دمحم رٖ حُلٖٔ رٖ هظ٤زش هخٍ: كيػ٘خ ٣ِ٣ي رٖ ٓٞٛذ هخٍ: كيػ٢٘ ح٤ُِغ 72

٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ػٖ أر٢ حُِر٤َ ػٖ ؿخرَ: أْٜٗ ًخٗٞح كخ٣َٟٖ ٓغ ٍٍٓٞ هللا 

َ ٖٝٓ ٗخء طَى. هخٍ ٗؼ٤ذ رخُٜي١ كٖٔ ٗخء ٓ٘خ أهّ رخُٔي٣٘ش ٣زؼغ  ِّْٝٓ

حألٍٗئ١ٝ: آ٘خىٙ ٛل٤ق ٍٝؿخُٚ ػوخص.
1
 

لٚ ح٤ُ٘ن حألُزخ٢ٗ ك٢ حُظؼ٤ِوخص حُلٔخٕ ػ٠ِ كوي ٛلّ  هِض: حُلي٣غ ٛل٤ق،

ٛل٤ق حرٖ كزخٕ، ٝهخٍ ٛل٤ق حإلٓ٘خى. ٝهخٍ ك٤ٖٔ ٤ِْٓ أٓي ك٢ طو٣َـٚ 

ُِلي٣غ ػ٘ي أر٢ ٣ؼ٠ِ ك٢ حُٔٔ٘ي: حُلي٣غ ٛل٤ق.
2
 

. أهزَٗخ ػَٔ رٖ ٓؼ٤ي رٖ ٓ٘خٕ هخٍ: أهزَٗخ أكٔي رٖ أر٢ رٌَ ػٖ ٓخُي ػٖ 73

رخُلي٣ز٤ش  ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓأر٢ حُِر٤َ ػٖ ؿخرَ أٗٚ هخٍ: ٗلَٗخ ٓغ ٍٍٓٞ هللا 

حُزوَس ػٖ ٓزؼش ٝحُزيٗش ػٖ ٓزؼش". هخٍ ٗؼ٤ذ حألٍٗئ١ٝ: آ٘خىٙ ٛل٤ق ػ٠ِ 

.ِْٔٓ ١َٗ
3
 

                                                           
1
٤ُ٘ن ٗؼ٤ذ ك٢ طو٣َـٚ ُِلي٣غ ك٢ ٓٔ٘ي . هخٍ ح3999 ، كي٣غ:9/312 ٛل٤ق حرٖ كزخٕ، 

 5/174آ٘خىٙ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ. ٝأهَؿٚ حُ٘ٔخث٢ " :14775، كي٣غ: 23/92أكٔي، 

( ٖٓ ٣َ١ن ٣ِ٣ي رٖ ٓٞٛذ، ًالٛٔخ ػٖ ح٤ُِغ رٖ 3999ػٖ هظ٤زش رٖ ٓؼ٤ي، ٝحرٖ كزخٕ )

 (. 14129ٓؼي، رٌٜح حإلٓ٘خى. ٝحٗظَ حُلي٣غ )

2
، أر٢ ٣ؼ٠ِ ٓٔ٘يٝ. >>=7كي٣غ: ، :59/:رٖ كزخٕ، حُظؼ٤ِوخص حُلٔخٕ ػ٠ِ ٛل٤ق ح 

 .>:66، كي٣غ: 7>8/5

3
، كي٣غ: 3/248. ٍٝحٙ حُظ١ٌَٓ ك٢ حُـخٓغ، 4006 ، كي٣غ:9/317 ٛل٤ق حرٖ كزخٕ، 

ٗلَٗخ ٓغ حُ٘ز٢  :ٖ أْٗ ػٖ أر٢ حُِر٤َ ػٖ ؿخرَ هخٍكيػ٘خ هظ٤زش كيػ٘خ ٓخُي ر" . هخٍ:904

س أر٢ ٣ََٛٓزؼش هخٍ ٝك٢ حُزخد ػٖ حرٖ ػَٔ ٝس ػٖ ٓزؼش ٝحُزيٗش ػٖ  ػخّ حُلي٣ز٤ش حُزوَملسو هيلع هللا ىلص

حرٖ ػزخّ هخٍ أرٞ ػ٠ٔ٤ كي٣غ ؿخرَ كي٣غ كٖٔ ٛل٤ق ٝحُؼَٔ ػ٠ِ ٌٛح ػ٘ي ٝػخث٘ش ٝ

 - 4004، كي٣غ: 9/316...". ٝحٗظَ، ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓأَٛ حُؼِْ ٖٓ أٛلخد حُ٘ز٢ حُ٘ز٢ 

ٝرَشَ، َكيَّػََ٘ َُ َٗخ أَرُٞ َػ ََ ٍَ أَْهزَ ْٖ َؿخرِ ، َػ َِ ر٤َْ ُِّ ْٖ أَر٢ِ حُ ، َػ ُٕ ْل٤َخ ُٓ ، َكيَّػََ٘خ  ِٖ َٔ ْك ََّ ، َكيَّػََ٘خ َػْزيُ حُ ٌٍ ْ٘يَح خ رُ

َٖ رَيََٗشً، حُزيٗش ػٖ ْزِؼ٤ َٓ ُُْلي٣َْز٤َِِش  َّ ح ْٞ َٗخ ٣َ َْ : ََٗل ٍَ َُ  هَخ َْ٘ل ُْزَيََِٗش طُ خَػِش ك٢ِ ح َٔ ـَ ِْ ُِ حِى  ََ ظِ ْٗ َِ رِخاِل ْٓ َ ًًَ حأْل

، ( أَْهزَ 4004) َِ ر٤َْ ُِّ ْٖ أَر٢ِ حُ ، َػ ُٕ ُْٓل٤َخ ، َكيَّػََ٘خ  ِٖ َٔ ْك ََّ ، َكيَّػََ٘خ َػْزيُ حُ ٌٍ ْ٘يَح ٝرَشَ، َكيَّػََ٘خ رُ َُ َٗخ أَرُٞ َػ ََ

 ِ ٍُ حَّللَّ ُٞٓ ٍَ  ٍَ َْٓزؼٍَش، كَوَخ ُْزَيََٗشُ ػٖ  َٖ رَيََٗشً، ح ْزِؼ٤ َٓ ُُْلي٣َْز٤َِِش  َّ ح ْٞ َٗخ ٣َ َْ : ََٗل ٍَ ٍَ هَخ ْٖ َؿخرِ ٠ِّٛ هللا َػ

"آ٘خىٙ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ،  : "٣٘ظَى حُ٘لَ رخُٜي١". هخٍ ح٤ُ٘ن ٗؼ٤ذ:٤ٚ ِّْٝٓػِ

ٝهي ٍؿخُٚ ػوخص ٍؿخٍ ح٤ُ٘و٤ٖ ؿ٤َ أر٢ حُِر٤َ، كٖٔ ٍؿخٍ ِْٓٔ، ٍٟٝٝ ُٚ حُزوخ١ٍ ٓوَٝٗخً 

...". ٝأهَؿٚ َٛف ػ٘ي ؿ٤َ حُٔئُق ك٢ رؼٞ حَُٝح٣خص رخُظلي٣غ، كخٗظلض ٗزٜش طي٤ُٔٚ
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 81 

ح٤ُ٘ن حألُزخ٢ٗ ك٢ حُظؼ٤ِوخص حُلٔخٕ ػ٠ِ لٚ كوي ٛلّ  هِض: حُلي٣غ ٛل٤ق،

ٛل٤ق حرٖ كزخٕ،
1
هخٍ ح٤ُ٘ن ٗؼ٤ذ ٝهي َٛف أر٢ حُِر٤َ رخُظلي٣غ ػٖ ؿخرَ  

 ػ٘ي ؿ٤َ حرٖ كزخٕ.

. أهزَٗخ حُلٖٔ رٖ ٓل٤خٕ كيػ٘خ أرٞ رٌَ رٖ أر٢ ٤ٗزش كيػ٘خ أرٞ هخُي حألكَٔ 74

هللا ػ٤ِٚ ٠ِّٛ ػٖ حرٖ ؿ٣َؾ ػٖ أر٢ حُِر٤َ ػٖ ؿخرَ هخٍ: هخٍ ٍٍٓٞ هللا 

. هخٍ ٗؼ٤ذ حألٍٗئ١ٝ: "حًٍزٞح حُٜي١ رخُٔؼَٝف كظ٠ طـيٝح ظَٜحً " :ِّْٝٓ

آ٘خىٙ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ.
2
 

ٝهي َٛف حرٖ ؿ٣َؾ ًٌٝح أرٞ حُِر٤َ رخُظلي٣غ ػ٘ي أكٔي  هِض: حُلي٣غ ٛل٤ق،

لٚ ح٤ُ٘ن حألُزخ٢ٗ ك٢ حُظؼ٤ِوخص حُلٔخٕ.ِْٝٓٔ ٝأر٢ ىحٝى ٝؿ٤َْٛ، ٝٛلّ 
3
 

٣ؼ٠ِ هخٍ: كيػ٘خ أرٞ رٌَ رٖ أر٢ ٤ٗزش هخٍ: كيػ٘خ أرٞ هخُي . أهزَٗخ أرٞ 75

٠ِّٛ هللا حألكَٔ ػٖ حرٖ ؿ٣َؾ ػٖ أر٢ حُِر٤َ ػٖ ؿخرَ هخٍ: هخٍ ٍٍٓٞ هللا 

                                                                                                                                         

ظَحى ك٢ حُٜي١، ك٢ حُلؾ: رخد حالٗ 351، رخد:1813ْ، كي٣غ:ِٝٓٔ 293-3/290 حُيح٢ٍٓ

ٖٓ ٣َ١ن أر٢ ه٤ؼٔش ٤َُٛ رٖ ٓؼخ٣ٝش، ِْٝٓٔ  1131، ٝحُزـ١ٞ 9/294ٝ 5/234ٝحُز٤ٜو٢ 

ٖٓ ٣َ١ن حرٖ ؿ٣َؾ، ِْٝٓٔ  9/295ٝحُز٤ٜو٢  479، ٝحرٖ حُـخٍٝى 354ٝ 353 1318

أر٢ حُِر٤َ، رٚ.  أٍرؼظْٜ ػٖ 5/234ٖٓ ٣َ١ن ػَٝس رٖ ػخرض، ٝحُز٤ٜو٢ 352 1318

ك٢  2808ٝ  2807، ٝحرٞ ىحٝى 355 1318، ِْٝٓٔ 366، 318ٝٝ 3/304ٝأهَؿٚ أكٔي 

ك٢ ح٠ُلخ٣خ: د رخد ٓخ  7/222حألٟخك٢: رخد ك٢ حُزوَ ٝحُـٍِٝ ػٖ ًْ طـِة، ٝحُ٘ٔخث٢ 

، ٖٓ ٣َ١و٤ٖ ػٖ ػطخء 9/295، 5/234ٝطـِة ػ٘ٚ حُزوَس ك٢ ح٠ُلخ٣خ، ٝحُز٤ٜو٢ 

ٖٓ ٣َ١ن  3/316ٖٓ ٣َ١ن ٤ِٓٔخٕ ح١ٌَ٘٤ُ، ٝأكٔي  3/353ي ٝأكٔ 1795ٝحُط٤خ٢ُٔ ٝ

 .4006حُلي٣غ ٍهْ:  :ٖٓ ٣َ١ن حُ٘ؼز٢، أٍرؼظْٜ ػٖ ؿخرَ، ٝحٗظَ 3/335أر٢ ٓل٤خٕ، ٝ

1
ٛل٤ق ـ " . ٝهخٍ:9==7، كي٣غ: =59/:حُظؼ٤ِوخص حُلٔخٕ ػ٠ِ ٛل٤ق حرٖ كزخٕ،  

 (: م.6966) "ٛل٤ق أر٢ ىحٝى"

2
"آ٘خىٙ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ  . هخٍ ح٤ُ٘ن ٗؼ٤ذ:4017 ، كي٣غ:9/326 ٛل٤ق حرٖ كزخٕ، 

ِْٓٔ، ٍؿخُٚ ػوخص ٍؿخٍ ح٤ُ٘و٤ٖ ؿ٤َ أر٢ حُِر٤َ، كٖٔ ٍؿخٍ ِْٓٔ، ٝهي َٛف حرٖ ؿ٣َؾ 

ًٌٝح أرٞ حُِر٤َ رخُظلي٣غ ػ٘ي أكٔي ِْٝٓٔ ٝأر٢ ىحٝى ٝؿ٤َْٛ، أرٞ هخُي حألكَٔ: ٛٞ ٤ِٓٔخٕ 

 رٖ ك٤خٕ حألُى١.

3
 .:866، كي٣غ: 5:8/:خٕ، حُظؼ٤ِوخص حُلٔخٕ ػ٠ِ ٛل٤ق حرٖ كز 
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. هخٍ ٗؼ٤ذ "حًٍزٞح حُٜي١ رخُٔؼَٝف كظ٠ طـيٝح ظَٜحً " :ػ٤ِٚ ِّْٝٓ

حألٍٗئ١ٝ: آ٘خىٙ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ.
1
 

ف حرٖ ؿ٣َؾ ًٌٝح أرٞ حُِر٤َ رخُظلي٣غ ًٔخروٚ ٝهي َٛ هِض: حُلي٣غ ٛل٤ق،

لٚ ح٤ُ٘ن حألُزخ٢ٗ ك٢ حُظؼ٤ِوخص ػ٘ي أكٔي ِْٝٓٔ ٝأر٢ ىحٝى ٝؿ٤َْٛ، ٝٛلّ 

حُلٔخٕ.
2
 

. أهزَٗخ ػزي هللا رٖ أكٔي رٖ ٠ٓٞٓ رؼٌَٔ ٌَّٓ هخٍ: كيػ٘خ ػَٔٝ رٖ ػ٢ِ 76

 أتٛ اٌضتٍش أٔٗرٖ رلَ هخٍ: كيػ٘خ أرٞ ػخْٛ هخٍ: كيػ٘خ حرٖ ؿ٣َؾ هخٍ: أهز٢َٗ 

رٖ ػزي هللا ٣وٍٞ: ٓٔؼض ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ أٗٚ ٓٔغ ؿخرَ رٖ ػزي هللا  عّغ جاتش

" ك٢ ٢ٗء كل٢ حَُرغ ٝحُلَّ ٝحَُٔأسإ ًخٕ " ٣وٍٞ: ٓٔؼض ٍٍٓٞ هللا ٠ِٛ:

٣ؼ٢٘ حُ٘ئّ. هخٍ ٗؼ٤ذ حألٍٗئ١ٝ: آ٘خىٙ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ.
3
 

ٌٛح  هِض: حُلي٣غ ٛل٤ق، كوي َٛف أرٞ حُِر٤َ رخُظلي٣غ ػ٘ي حُٔئُق ك٢

 حُلي٣غ.

. أهزَٗخ أرٞ ٣ؼ٠ِ كيػ٘خ أرٞ ه٤ؼٔش كيػ٘خ ػزي حُٜٔي كيػ٘خ ٛ٘خّ ػٖ أر٢ 77

كِْ  ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓحُِر٤َ ػٖ ؿخرَ هخٍ: ً٘خ ٗؼٍِ ػ٠ِ ػٜي ٍٍٓٞ هللا 

٣ٜ٘٘خ ػ٘ٚ. هخٍ ٗؼ٤ذ حألٍٗئ١ٝ: ٍؿخُٚ ػوخص.
4
 

                                                           
1
 .4015 ، كي٣غ:9/325 ٛل٤ق حرٖ كزخٕ، 

2
 .:866، كي٣غ: 5:8/:حُظؼ٤ِوخص حُلٔخٕ ػ٠ِ ٛل٤ق حرٖ كزخٕ،  

3
 . 4033 ، كي٣غ:9/314 ٛل٤ق حرٖ كزخٕ، 

4
، 14318، كي٣غ: 22/220. أهَؽ أكٔي ك٢ ٓٔ٘يٙ، 4195، كي٣غ:9/507 ،حُٜٔيٍ ٗلٔٚ 

ُٕ " هخٍ: ْل٤َخ ُٓ ، "، ػَ َكيَّػََ٘خ  ٍَ ْٖ َؿخرِ ٝ، َػ ٍَ ْٔ ٍِ هللاِ ْٖ َػ ُٞٓ ٍَ ِي  ْٜ ٍُ َػ٠َِ َػ ِِ ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ًَُّ٘خ َْٗؼ

". هخٍ ح٤ُ٘ن ٗؼ٤ذ: ٍُ ِِ ْ٘ َ٣ ُٕ آ َْ ُْوُ ح َٝ كي٣غ ٛل٤ق، ٌٝٛح آ٘خى ٍؿخُٚ ػوخص ٍؿخٍ " ِّْٝٓ، 

َحً  ْٔ ُْ ٣ٔٔؼٚ ٖٓ ؿخرَ ًٔخ َٛف ٛٞ رٌُي رلي٣غ رَهْ  -ٝٛٞ حرٖ ى٣٘خٍ-ح٤ُ٘و٤ٖ، ٌُٖ َػ

، 4/217(، ٝحُٞحٓطش ر٤ٜ٘ٔخ ٛٞ ػطخء رٖ أر٢ ٍرخف. ٝأهَؿٚ حرٖ أر٢ ٤ٗزش 14957)

 حرٖ ٓخؿش(، 136ٝ( )1440(، ِْٝٓٔ )5209)( 5208ٝ(، ٝحُزوخ١ٍ )1257ل٤ٔي١ )ٝحُ

، 3/35(، ٝحُطلخ١ٝ 9093(، ٝحُ٘ٔخث٢ ك٢ "حٌُزَٟ" )1137(، ٝحُظ١ٌَٓ )1927)

ٝ رٖ ى٣٘خٍ، ػٖ ػطخء، ػٖ ؿخرَ، ٖٓ ٣َ١ن ٓل٤خٕ رٖ ػ٤٤٘ش، ػٖ ػَٔ 7/228ٝحُز٤ٜو٢ 

(، ٝأرٞ ٣ؼ٠ِ 138( )1440(. ٝأهَؿٚ ِْٓٔ )٣َ١ٝ15032ن ػطخء ػٖ ؿخرَ رَهْ )
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غ حإلٓخّ حُِر٤َ هي طٞرغ ٖٓ ػطخء، ٝأهَؽ حُلي٣ ٞٝأر هِض: حُلي٣غ ٛل٤ق،

ِْٓٔ ػٖ أر٢ حُِر٤َ ػٖ ؿخرَ رٚ.
1
 

. أهزَٗخ أرٞ ٣ؼ٠ِ هخٍ: كيػ٘خ أرٞ ه٤ؼٔش هخٍ: كيػ٘خ ٍٝف رٖ ػزخىس هخٍ: كيػ٘خ 78

حرٖ ؿ٣َؾ هخٍ: أهز٢َٗ أرٞ حُِر٤َ أٗٚ ٓٔغ ؿخرَ رٖ ػزي هللا ٣وٍٞ: ً٘خ ٗز٤غ 

ً ك٤٘خ كال ٣َٟ  ك٢ّ  ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ َِّْٝٓٓح٣ٍ٘خ أٜٓخص حألٝالى ٝحُ٘ز٢  . رٌُي رؤٓخ

هخٍ ٗؼ٤ذ حألٍٗئ١ٝ: آ٘خىٙ ٛل٤ق
2
 

 هِض: حُلي٣غ ٛل٤ق، كوي َٛف أرٞ حُِر٤َ رخُظلي٣غ ػ٘ي حُٔئُق ك٢ ٌٛح حُلي٣غ.

. أهزَٗخ حُلٖٔ رٖ ٓل٤خٕ هخٍ: كيػ٘خ دمحم رٖ أر٢ رٌَ حُٔوي٢ٓ كيػ٘خ كٔخى رٖ 79

ُٔخ ٍؿْ  ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ٣ُِّْٓٝي ػٖ أ٣ٞد ػٖ أر٢ حُِر٤َ ػٖ ؿخرَ: إٔ حُ٘ز٢ 

. هخٍ ٗؼ٤ذ "ُوي ٍأ٣ظٚ ٣ظو٠وٞ ك٢ أٜٗخٍ حُـ٘ش" ٓخػِ رٖ ٓخُي هخٍ:

حألٍٗئ١ٝ: ٍؿخُٚ ػوخص ٍؿخٍ ح٤ُ٘و٤ٖ.
3 

 

. أهزَٗخ حُلٖٔ رٖ ٓل٤خٕ كيػ٘خ دمحم رٖ أر٢ رٌَ حُٔوي٢ٓ كيػ٘خ كٔخى رٖ ٣ُي 80

ُٔخ ٍؿْ ٓخػِ رٖ ٓخُي  ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓػٖ أر٢ حُِر٤َ ػٖ ؿخرَ: إٔ حُ٘ز٢ 

١ٝ: ٍؿخُٚ ػوخص هخٍ ٗؼ٤ذ حألٍٗئ .""ُوي ٍأ٣ظٚ ٣ظو٠وٞ ك٢ أٜٗخٍ حُـ٘ش خٍ:ه

ّٕ أرخ حُِر٤َ ٓيُّ  ٍؿخٍ ح٤ُ٘و٤ٖ اال ْ ٝهي ػ٘ؼٖأ
4
 

 ً ٌُٖٝ ُٚ ٗخٛي أهَؿٚ حُ٘ٔخث٢ ٖٓ ٣َ١ن ػزي حَُكٖٔ رٖ  .هِض: ُْ أؿي ُٚ ٓظخرؼخ

 ً رِلع: "ٝح١ٌُ  ح٠ُٜخد رٖ أه٢ أر٢ ٣ََٛس، هخٍ: ٓٔؼض أرخ ٣ََٛس َٓكٞػخ

                                                                                                                                         

ٖٓ ٣َ١ن أر٢ حُِر٤َ،  7/228(، ٝحُز٤ٜو٢ 4195، ٝحرٖ كزخٕ )3/35(، ٝحُطلخ١ٝ 2255)

٠ِّٛ هللا  ، كزِؾ ًُي ٗز٢ هللا٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓػٖ ؿخرَ هخٍ: ًَّ٘خ ٗؼٍِ ػ٠ِ ػٜي ٍٍٓٞ هللا 

ػٖ ٣ل٠٤ رٖ ٓؼ٤ي، ػٖ حُلٖٔ رٖ  4/219، كِْ ٣ٜ٘٘خ. ٝأهَؿٚ حرٖ أر٢ ٤ٗزش ػ٤ِٚ ِّْٝٓ

 ًًٞحٕ، ػٖ حُلٖٔ، ػٖ ؿخرَ.

1
 .56:9، كي٣غ: 6/56:9، ِْٓٔ ٛل٤ق 

2
 4323 ، كي٣غ:10/165 ٛل٤ق حرٖ كزخٕ، 

3
 .4401 ، كي٣غ:10/248 ،حُٜٔيٍ ٗلٔٚ 

4
 . 4323 ، كي٣غ:10/165 ،حُٜٔيٍ ٗلٔٚ 
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ٗل٢ٔ ر٤يٙ ُوي ٍأ٣ظٚ ر٤ٖ أٜٗخٍ حُـ٘ش ٣ظـْٔ هخٍ: ٣ؼ٢٘ ٣ظ٘ؼْ".
1
  ّٕ ٝٛٞ كٖٔ أل

ػزي حَُكٖٔ رٖ ح٠ُٜخد رٖ أه٢ أر٢ ٣ََٛس، هخٍ ك٤ٚ حرٖ كـَ: "ٓوزٍٞ".
2
  

ُٝٚ ٗخٛي آهَ أهَؿٚ أكٔي ٝحُزِحٍ ٖٓ ٣َ١ن كـخؽ رٖ أ١ٍََخسَ، ػٖ ػزي حُِٔي 

ويحّ، ِٔ َٗيحى، ػٖ أر٢ ًٍ هخٍ: ً٘خ  رٖ حُٔـ٤َس حُطخثل٢، ػٖ ػزي هللا رٖ حُ ِٖ رٖ  ػ

١َ ػٖ ٍٍٓٞ هللاِ ٠ِّٛ  ك٢ ٓلَ ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓٓغ ٍٍٓٞ هللا  َّ ُٔ ... ٝك٤ٚ "كَ

ٝهخٍ « رخ ًٍ! أُْ طَ ا٠ُ ٛخكزٌْ ُؿِلَ ُٚ ٝأُْىِهَ حُـ٘شأ٣خ »هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓ كوخٍ ٢ُ: 

"ْح٤ُٜؼ٢ٔ: "ٍٝحٙ أكٔي ٝحُزِحٍ ٝك٤ٚ حُلـخؽ رٖ أ١ٍخس ٝٛٞ ٓيُّ 
3
.  

ّٕ ُِلي٣غ أٛالً كظز٤ّ  ، كخرٖ كزخٕ ُْ ٣يهَ ك٢ ٖ ٢ُ ٖٓ ٓـٔٞع ٌٛٙ حُ٘ٞحٛي أ

 ً َّ  ًظخرٚ كي٣ؼخ  ػٖ ىٍؿش حُلٖٔ.  ال أَٛ ُٚ، رَ ٛٞ ال ٣و

. أهزَٗخ ػزي هللا رٖ أكٔي رٖ ٠ٓٞٓ هخٍ: كيػ٘خ ٓئَٓ رٖ اٛخد هخٍ: كيػ٘خ 81

٘خٍ ػٖ ؿخرَ رٖ ػزي حَُُحم هخٍ: كيػ٘خ حرٖ ؿ٣َؾ ػٖ أر٢ حُِر٤َ ٝػَٔٝ رٖ ى٣

٤ُْ ػ٠ِ ٓ٘ظٜذ هطغ ٖٝٓ " :٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓػزي هللا هخٍ: هخٍ ٍٍٓٞ هللا 

حٗظٜذ ٜٗزش ك٤ِْ ٓ٘خ". هخٍ ٗؼ٤ذ حألٍٗئ١ٝ: آ٘خىٙ ه١ٞ
4
 

                                                           
1

 .666;، كي٣غ: >>8/6أهَؿٚ حُ٘ٔخث٢ ك٢ ٓ٘٘ٚ حٌُزَٟ،   

2
 .==>7، طَؿٔش: 787طو٣َذ حُظ٣ٌٜذ، ٙ  

3
، كي٣غ: >86/=، ٝحُزِحٍ ك٢ ٓٔ٘يٙ، 8=659، كي٣غ: =;9/5أهَؿٚ أكٔي ك٢ ٓٔ٘يٙ،   

 .::6/:. ٣ٝ٘ظَ: ٓـٔغ حُِٝحثي، :867

4
َ رٖ  . هخٍ ح٤ُ٘ن ٗؼ٤ذ: آ٘خى4456ٙ ، كي٣غ:10/309 ٛل٤ق حرٖ كزخٕ،  ّٓ ه١ٞ، ٓئ

اٛخد، هخٍ أرٞ كخطْ: ٛيٝم، ٝهخٍ حُ٘ٔخث٢: ال رؤّ رٚ، ٝهخٍ َٓس: ػوش، ًًَٝٙ حُٔئُق ك٢ 

"حُؼوخص"، ٝهخٍ ِٓٔٔش رٖ هخْٓ: ػوش ٛيٝم، ٝهخٍ ارَح٤ْٛ رٖ حُـ٤٘ي: ٓجَ ػ٘ٚ حرٖ ٓؼ٤ٖ 

٘ق لٚ، ٖٝٓ كٞهٚ ٍؿخُٚ ػوخص ٍؿخٍ ح٤ُ٘و٤ٖ، ٝأرٞ حُِر٤َ هي طٞرغ، ٝٛٞ ك٢ "ٜٓكٌؤٗٚ ٟؼّ 

هِض: ٝهي َٛف حرٖ ؿ٣َؾ رٔٔخػٚ ٖٓ ٌُٖ ٤ُْ ك٤ٚ ٝػَٔٝ رٖ ى٣٘خٍ.  18844ػزي حَُُحم" 

د، 402، ٝحُ٘ٔخث٢ ك٢ "حٌُزَٟ" ٍٝهش 2/175ٝحُيح٢ٍٓ  أر٢ حُِر٤َ ػ٘ي ػزي حَُُحم،

كخٗظلض ٗزٜش طي٤ُٔٚ، ٌٝٛح ٣َى ػ٠ِ أر٢ ىحٝى ٝحُ٘ٔخث٢ ٝؿ٤َٛٔخ هُْٜٞ: إ حرٖ ؿ٣َؾ ُْ 

ك٢  1448. ٝأهَؿٚ ٖٓ ١َم ػٖ حرٖ ؿ٣َؾ رٌٜح حإلٓ٘خى حُظ١ٌَٓ ٣ٔٔؼٚ ٖٓ أر٢ حُِر٤َ

ك٢ حُليٝى: رخد  4391حُليٝى: رخد ٓخ ؿخء ك٢ حُوخثٖ ٝحُٔوظِْ ٝحُٔ٘ظٜذ، ٝأرٞ ىحٝى 

ك٢ هطغ حُٔخٍم: رخد ٓخ ال ٣وطغ ك٤ٚ،  89ٝ 89-8/88حُوطغ ك٢ حُؤِش ٝحُو٤خٗش، ٝحُ٘ٔخث٢ 

، ٝحُيح٢ٍٓ، 3/380ُٔ٘ظٜذ ٝحُٔوظِْ، ٝأكٔي، ك٢ حُليٝى: رخد حُوخثٖ ٝح 2591ٝحرٖ ٓخؿش 
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طخرغ ػَٔٝ رٖ ى٣٘خٍ أر٢ حُِر٤َ ك٢ ٍٝح٣ظٚ ػٖ ؿخرَ،  هِض: حُلي٣غ ٛل٤ق،

لٚ ح٤ُ٘ن م، ٝٛلّ َٝٛف حرٖ ؿ٣َؾ رٔٔخػٚ ٖٓ أر٢ حُِر٤َ ػ٘ي ػزي حَُُح

حألُزخ٢ٗ ك٢ حُظؼ٤ِوخص حُلٔخٕ ػ٠ِ ٛل٤ق حرٖ كزخٕ.
1
 

. أهزَٗخ دمحم رٖ ػز٤ي هللا رٖ حُل٠َ حٌُالػ٢ حُؼخري رلٔٚ كيػ٘خ ٓئَٓ رٖ 82

اٛخد كيػ٘خ ػزي حَُُحم ػٖ حرٖ ؿ٣َؾ ػٖ أر٢ حُِر٤َ ٝػَُٔ ٝ رٖ ى٣٘خٍ ػٖ 

ظٜذ ٝال ٓوظِْ ٝال ٤ُْ ػ٠ِ ٓ٘" هخٍ: ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓؿخرَ إٔ حُ٘ز٢ 

هخٍ ٗؼ٤ذ حألٍٗئ١ٝ: آ٘خىٙ ه١ٞ "هخثٖ هطغ
2
 

 ٝحٗظَ حُلي٣غ ح١ٌُ هزِٚ. هِض: حُلي٣غ ٛل٤ق،

 آٔخػ٤َ. أهزَٗخ أرٞ ػَٝرش رلَحٕ كيػ٘خ دمحم رٖ ر٘خٍ كيػ٘خ ٓئَٓ رٖ 83

٤ُْ " هخٍ: ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓكيػ٘خ ٓل٤خٕ ػٖ أر٢ حُِر٤َ ػٖ ؿخرَ ػٖ حُ٘ز٢ 

ال ػ٠ِ حُوخثٖ هطغ. هخٍ ٗؼ٤ذ حألٍٗئ١ٝ: ٍؿخُٚ ػوخص ٍؿخٍ ػ٠ِ حُٔوظِْ ٝ

ح٤ُ٘و٤ٖ
3
. 

 ٝحٗظَ حُلي٣غ ح١ٌُ هزِٚ. هِض: حُلي٣غ ٛل٤ق،

. أهزَٗخ حُل٠َ رٖ حُلزخد حُـٔل٢ هخٍ: كيػ٘خ أرٞ ح٤ُُٞي حُط٤خ٢ُٔ هخٍ: 84

رخ٣غ  كيػ٘خ ٤ُغ رٖ ٓؼي هخٍ: كيػ٘خ أرٞ حُِر٤َ ػٖ ؿخرَ رٖ ػزي هللا: إٔ ػزيحً 

ػ٠ِ حُٜـَس كؤطخٙ ٤ٓيٙ ٣َ٣يٙ هخٍ: كخٗظَحٙ ٍٍٓٞ هللا  ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓحُ٘ز٢ 

ػ٠ِ حُٜـَس كظ٠ ٣ٔؤُٚ:  رؼزي٣ٖ أٓٞى٣ٖ ػْ ُْ ٣زخ٣غ أكيحً  ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓ

هخٍ ٗؼ٤ذ حألٍٗئ١ٝ: آ٘خىٙ ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ. أػزي ٛٞ.؟.
4

 

                                                                                                                                         

. ٝهخٍ حُظ١ٌَٓ: 8/279، ٝحُز٤ٜو٢، 3/187، ٝحُيحٍهط٢٘، 3/171، ٝحُطلخ١ٝ، 175ٝ 2ٙ

، 89، 8ٙكي٣غ كٖٔ ٛل٤ق. ٝأهَؿٚ ٖٓ ١َم ػٖ أر٢ حُِر٤َ، ػٖ ؿخرَ حُ٘ٔخث٢، ٙ

 .3/279، ٝحُز٤ٜو٢، 3/171، ٝحُطلخ١ٝ، 18859 ٝ كي٣غ: 18845 ٝػزي حَُُحم، كي٣غ:

1
 .=887، كي٣غ: 889/:حُظؼ٤ِوخص حُلٔخٕ ػ٠ِ ٛل٤ق حرٖ كزخٕ،  

2
 . 4457 ، كي٣غ:10/310 ٛل٤ق حرٖ كزخٕ، 

3
 . 4458 ، كي٣غ:10/311 ،حُٜٔيٍ ٗلٔٚ 

4
"... ٝأهَؿٚ ِْٓٔ،  . هخٍ ح٤ُ٘ن ٗؼ٤ذ :4550 ، كي٣غ:10/415 ٛل٤ق حرٖ كزخٕ، 

ل٤ٞحٕ ٖٓ ؿ٘ٔٚ ٓظلخٟالً، ٝأكٔي، ك٢ حُٔٔخهخس: رخد ؿٞحُ ر٤غ حُل٤ٞحٕ رخُ 1602كي٣غ: 



 

 

 ِجٍح إٌٙذ
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حُِر٤َ ػٖ  أهَؿٚ حإلٓخّ ِْٓٔ ٝؿ٤َٙ ٖٓ ٣َ١ن أر٢ هِض: حُلي٣غ ٛل٤ق،

لٚ ح٤ُ٘ن حألُزخ٢ٗ.ؿخرَ، ٝٛلّ 
1
 

. أهزَٗخ أرٞ ٣ؼ٠ِ هخٍ: كيػ٘خ ؿٔخٕ رٖ حَُر٤غ هخٍ: كيػ٘خ كٔخى رٖ ِٓٔش ػٖ 85

٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ٕٞ حُٔـَد ٓغ ٍٍٓٞ هللا أر٢ حُِر٤َ ػٖ ؿخرَ: أْٜٗ ًخٗٞح ٣ِّٜ 

ػْ ٣٘ظ٠ِٕٞ. ِّْٝٓ
2
 

لٚ ح٤ُ٘ن حألُزخ٢ٗ،ٝٛلّ  هِض: حُلي٣غ ٛل٤ق،
3
حؽ ك٢ ٓٔ٘يٙ ٖٓ ٝأهَؿٚ ح  َّ ُٔ

١َم، كؤر٢ حُِر٤َ ٓظخرغ. 
4
 

                                                                                                                                         

ك٢ حُز٤ٞع: رخد  292، ك٢ حُز٤ؼش: رخد ر٤ؼش حُٔٔخ٤ُي، 150ٝٝ 7، ٝحُ٘ٔخث٢، 3/349-350ٙ

، ك٢ حُز٤ٞع: رخد ٓخ ؿخء ك٢ 1239 ر٤غ حُل٤ٞحٕ رخُل٤ٞحٕ ٣يحً ر٤ي ٓظلخٟالً، ٝحُظ١ٌَٓ، كي٣غ:

ك٢  3358ؼزي، ٝأرٞ ىحٝى ك٢ ح٤َُٔ: رخد ٓخ ؿخء ك٢ ر٤ؼش حُ 1596َٗحء حُؼزي رخُؼزي٣ٖ، ٝ

 ٖٓ ١َم ػٖ ح٤ُِغ رٖ ٓؼي، رٌٜح حإلٓ٘خى. 287-5/286حُز٤ٞع، ٝحُز٤ٜو٢، 

1
 .8977، كي٣غ: ;/;حُظؼ٤ِوخص حُلٔخٕ ػ٠ِ ٛل٤ق حرٖ كزخٕ،  

2
 .4696 ، كي٣غ:10/549 ٛل٤ق حرٖ كزخٕ، 

3
. "ٛل٤ق، ٛل٤ق أر٢ :;:8، كي٣غ: 9=/;حُظؼ٤ِوخص حُلٔخٕ ػ٠ِ ٛل٤ق حرٖ كزخٕ،  

 (".887ى، )ىحٝ

4
حؽ  ََّ َّٔ ، 572، 571، 570، ٝحٗظَ: أكخى٣غ: 569، كي٣غ: 1/200 ك٢ ٓٔ٘يٙ، أهَؿٚ حُ

َ٘خىٙ 569)" ٖٓ ؿ٤َ ٣َ١ن أر٢ حُِر٤َ ػٖ ؿخرَ. هخٍ حُٔلون: رؼي ٌٛٙ حألكخى٣غ: ْٓ ( اِ

ِل٤ق، أهَؿٚ أَرُٞ ىحإى ) أَرُٞ ٣ؼ٠ِ ٍهْ: 1/161َٛ َٝ  )3295 ،َْ ٣ْ َِ حْرٖ ُه َٝ ُْز٤َْ 1/174،  ح َٝ ِو٢ّ ، ،  َٜ

َ٘خى. )1/447 ْٓ ٌَح حإْلِ َٜ ٣ذ رِ َِ ِو٢ّ: َؿ َٜ ُْز٤َْ ٍَ ح هَخ َٝ  ِٚ خى رِ َّٔ أَرُٞ 570، ٖٓ ١َم َػٖ َك َٝ َؿخُٚ ػِوَخص،  ٍِ  )

هي ػ٘ؼٖ، ) َٝ يَُّْ  ُٓ ُْٔٔ٘ي ٍهْ: 571حُِر٤َ  َّ٘خكِِؼ٢ ك٢ِ ح أهَؿٚ حُ َٝ َ٘خىٙ كٖٔ،  ْٓ  158( اِ

أكٔي،  ش3/382َٝ َٔ ٣ْ َِ حْرٖ ُه َٝ ُْزَ 1/173، ،  ح َٝ ِو٢ّ، ،  َٜ ْوز١َُ َػٖ ٤ْ1/370 َٔ ٣ن ٓؼ٤ي حُ َِ ١َ ٖٓ ،

حُٙ حْرٖ أر٢ ٤ٗزَش، َٝ ٍَ َٝ ُْوَْؼوَخع َػٖ َؿخرَ،  حم، 1/370 ح َُّ ََّ ػزي حُ َٝ أكٔي، 1/552،  َٝ  ،3/303 ،

أَرُٞ ٣ؼ٠ِ ٍهْ: 370ٙ َٝ ْ٘ق، 2153، 2100،  ٌَ ُْ خ ك٢ِ ح َٔ ًَ حٍ  َِّ ُْزَ ح حم، 1/190 ،َٝ َُّ ََّ ػزي حُ َٝ  ،

٣ن ػ1/552 َِ ٍَ ح٤ُٜؼ٢ٔ، ، ٖٓ ١َ هَخ َٝ ي رٖ ػو٤َ َػٖ َؿخرَ،  َّٔ َل ُٓ ي رٖ 1/310زي هللا رٖ  َّٔ َل ُٓ  ،

حُٙ أَْكٔي،  َٝ ٍَ َٝ َؿ٤َٙ،  َٝ ِٚ أَْكٔي  حْكظؾ رِ َٝ  ١ّ ٌِ ِٓ َْ ػَّوَُٚ حُظِّ َٝ هي  َٝ  ، ِٚ خؽ رِ ـَ ْوظَِق ك٢ِ حاِلْكظِ ُٓ ػو٤َ 

ٖ َػٖ َؿخرَ أ٠٣َْخ. )3/331 َٔ ْك ََّ ٣ن ػوزَش رٖ ػزي حُ َِ َٞ  ( ك572٢ِ، ٖٓ ١َ ُٛ َٝ َ٘خىٙ أَرُٞ حُِر٤َ  ْٓ اِ

أهَؿٚ حْرٖ كزَخٕ،  َٝ هي ػ٘ؼٖ،  َٝ يَُّْ  ُٓ7/99 ."ِٚ خى رِ َّٔ َّٔخٕ َػٖ َك ٣ن َؿ َِ ١َ ٖٓ ، 
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. أهزَٗخ أكٔي رٖ ٣ل٠٤ رٖ ٤َُٛ رظٔظَ هخٍ: كيػ٘خ أرٞ ٣ًَذ هخٍ: كيػ٘خ 86

٣ل٠٤ رٖ آىّ هخٍ: كيػ٘خ ٣َٗي ػٖ ػٔخٍ حُي٢٘ٛ ػٖ أر٢ حُِر٤َ ػٖ ؿخرَ: إٔ 

ىهَ ػخّ حُلظق ُٝٞحإٙ أر٤ٞ. هخٍ ٗؼ٤ذ حألٍٗئ١ٝ:  ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓحُ٘ز٢ 

كي٣غ كٖٔ ر٘خٛي٣ٚ آ٘خىٙ ٟؼ٤ق.
1

 

ّٔ ٝحٌُِٔ٘ش ٤ُٔض ك هِض: حُلي٣غ كٖٔ،  ٢٘ٚ أر٢ حُِر٤َ اٗٔخ ك٢ ٣َٗي، ٝك

ح٤ُ٘ن حألُزخ٢ٗ.
2
 

. أهزَٗخ ػزي هللا رٖ ٛخُق حُزوخ١ٍ رزـيحى، كيػ٘خ دمحم رٖ ػزي حُؼ٣ِِ حرٖ أر٢ 87

ٞ ٍُٓش، كيػ٘خ ػ٠ِ رٖ حُلٖٔ رٖ ٗو٤ن، أهز٢َٗ حُل٤ٖٔ رٖ ٝحهي، كيػ٢٘ أر

: "أط٤ض ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓحُِر٤َ، ػٖ ؿخرَ رٖ ػزي هللا، هخٍ: هخٍ ٍٍٓٞ هللا 

رٔوخ٤ُي حُي٤ٗخ ػ٠ِ كَّ أرِن ػ٤ِٚ هط٤لش ٖٓ ٓ٘يّ".
3

 

                                                           

 
1

كي٣غ كٖٔ ر٘خٛي٣ٚ، " . هخٍ ح٤ُ٘ن ٗؼ٤ذ:4743، كي٣غ: 11/47 ٛل٤ق حرٖ كزخٕ،

ٝهي ػ٘ؼٖ.  ْآ٘خىٙ ٟؼ٤ق، ٣َٗي: ٛٞ حرٖ ػزي هللا حُوخ٢ٟ، ٢ٓء حُللع، ٝأرٞ حُِر٤َ ٓيُّ 

" ك٢ ك٠خثَ حُـٜخى: رخد 1679ٝأهَؿٚ حُظ١ٌِٓ " أرٞ ٣ًَذ: ٛٞ دمحم رٖ حُؼالء رٖ ٣ًَذ.

. ٝحٗظَ: حُظِو٤ٚ حُلز٤َ ك٢ طو٣َؾ ٓخ ؿخء ك٢ ٝحأل٣ُٞش، ػٖ أر٢ ٣ًَذ، رٌٜح حإلٓ٘خى...."

، ، ًظخد حُـٜخى: رخد ك٢ حَُح٣خص ٝحأل٣ُٞش3/32أكخى٣غ حَُحكؼ٢ حٌُز٤َ، "أهَؿٚ أرٞ ىحٝى، 

، ًظخد ك٠خثَ حُـٜخى: رخد ٓخ ؿخء ك٢ حأل٣ُٞش، كي٣غ: 4/195(، ٝحُظ١ٌَٓ، 2592كي٣غ )

(، 2866، ًظخد ٓ٘خٓي حُلؾ: رخد ىهٍٞ ٌٓش رخُِٞحء، كي٣غ: )200ٙ ،(، ٝحُ٘ٔخث1679٢)

، 2/104(، ٝحُلخًْ، 2817، ًظخد حُـٜخى: رخد حَُح٣خص ٝحأل٣ُٞش، كي٣غ: )2/941ٝحرٖ ٓخؿش، 

 (.4743، ًظخد ح٤َُٔ: رخد حُوَٝؽ ٤ًٝل٤ش حُـٜخى، كي٣غ )11/47ٝحرٖ كزخٕ، 

2
 .6565، كي٣غ: ;9/57، ُألُزخ٢ٗ حُِِٔٔش حُٜل٤لش 

3
، 14/279ٝأهزخٍٙ،  ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ًِّْٝٓظخد حُظخ٣ٍن، رخد ٛلظٚ  ٛل٤ق حرٖ كزخٕ، 

ّٕ ك٤ٚ طي٤ُْ أر٢ حُِر٤َ،، هخٍ ح٤ُ٘ن: 6364كي٣غ:   آ٘خىٙ ػ٠ِ ١َٗ حُٜل٤ق، اال أ

( ٖٓ ٣َ١ن ػ٢ِ رٖ حُل٤ٖٔ، هخٍ: كيػ٢٘ 277هَؿٚ حرٖ حُـ١ُٞ ك٢ "حُؼَِ حُٔظ٘خ٤ٛش" )ٝأ

أر٢، ػٖ أر٢ حُِر٤َ، رٌٜح حإلٓ٘خى. ٝهخٍ حرٖ حُـ١ُٞ: ٌٛح كي٣غ ال ٣ٜق، ٝػ٢ِ رٖ حُل٤ٖٔ 

ٚ ؿٔغ ٓـٍٜٞ! هِض: ٤ُْٝ ًٔخ هخٍ، كبٕ ػ٢ِ رٖ حُل٤ٖٔ: ٛٞ حرٖ ٝحهي ح١َُُٝٔ، ٍٟٝ ػ٘

"، ٝهخٍ حُ٘ٔخث٢: ٤ُْ رٚ رؤّ، ٝهخٍ أرٞ كخطْ: ٟؼ٤ق خٕ ك٢ "حُؼوخصًؼ٤َ، ًًَٝٙ حرٖ كز

ػٖ  328-3/327حُلي٣غ، ػْ ٛٞ ُْ ٣٘لَى رٚ، كوي طخرؼٚ حػ٘خٕ ًالٛٔخ ػوش. ٝأهَؿٚ أكٔي، 

، ٝهخٍ: ٣ُ9/20ي، كيػ٘خ ك٤ٜٖ، ػٖ أر٢ حُِر٤َ، ػٖ ؿخرَ، ٝأٍٝىٙ ح٤ُٜؼ٢ٔ ك٢ "حُٔـٔغ"، 

لٚ حُلخكع ح٢١ٞ٤ُٔ ك٢ "حُـخٓغ حُٜـ٤َ"، ض: ٝٛلّ هٍِٝحٙ أكٔي ٍٝؿخُٚ ٍؿخٍ حُٜل٤ق. 

آ٘خىٙ ٟؼ٤ق، أرٞ " لٚ ح٤ُ٘ن ٗؼ٤ذ ك٢ ٓٔ٘ي أكٔي، هخٍ:ُٝحى ٗٔزظٚ ٤٠ُِخء حُٔوي٢ٓ. ٟٝؼّ 
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لٚ ح٤ُ٘ن ٝطي٤ُْ أر٢ حُِر٤َ ػٖ ؿخرَ ال ٠٣َ، ٝإ ٟؼّ  هِض: حُلي٣غ كٖٔ،

حألُزخ٢ٗ ك٢ حُظؼ٤ِوخص حُلٔخٕ ػ٠ِ ٛل٤ق حرٖ كزخٕ.
1
 

كٔي رٖ ػ٠ِ رٖ حُٔؼ٠٘، هخٍ: كيػ٘خ ارَح٤ْٛ رٖ حُلـخؽ حُٔخ٢ٓ، . أهزَٗخ أ88

هخٍ: كيػ٘خ كٔخى رٖ ِٓٔش، ػٖ حُلـخؽ حُٜٞحف، ػٖ أر٢ حُِر٤َ، ػٖ ؿخرَ، 

هخٍ: "اًح أٟٝ حَُؿَ ا٠ُ كَحٗٚ أطخٙ ِٓي  ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓ"إٔ ٍٍٓٞ هللا 

كبٕ ًًَ هللا ػْ  ٤ٗٝطخٕ، ك٤وٍٞ حُِٔي: حهظْ رو٤َ. ٣ٝوٍٞ ح٤ُ٘طخٕ: حهظْ رَ٘.

ٗخّ رخطض حُٔالثٌش طٌِئٙ، كبٕ حٓظ٤وع هخٍ حُِٔي: حكظق رو٤َ. ٝهخٍ ح٤ُ٘طخٕ: حكظق 

ػ٢ِ ٗل٢ٔ ُْٝ ٣ٔظٜخ ك٢ ٓ٘خٜٓخ، حُلٔي هلل ح١ٌُ  رَ٘. كبٕ هخٍ: حُلٔي هلل ح١ٌُ ٍىّ 

... ا٠ُ آهَ ح٣٥ش"، حُلٔي هلل ح١ٌُ ٣ٔٔي  ٣ٔٔي حُٔٔخٝحص ٝحألٍٝ إٔ طِٝال

ػ٠ِ حألٍٝ االّ ربًٗٚ، كبٕ ٝهغ ٖٓ ٣ََٓٙ كٔخص ىهَ حُـ٘ش".حُٔٔخء إٔ طوغ 
2

 

                                                                                                                                         

ْ ٝهي ػ٘ؼ٘ٚ. ٣ُي: ٛٞ حرٖ حُُلزخد، ٝك٤ٖٔ: ٛٞ حرٖ ٝحهي. ٝأهَؿٚ حرٖ كزخٕ حُِر٤َ ٓيُّ 

( 277ك٢ "حُؼَِ حُٔظ٘خ٤ٛش" ) ( ٖٓ ٣َ١ن ػ٢ِ رٖ حُلٖٔ رٖ ٗو٤ن، ٝحرٖ حُـ6364١ُٞ)

 ٖٓ ٣َ١ن ػ٢ِ رٖ حُل٤ٖٔ رٖ ٝحهي، ًالٛٔخ ػٖ حُل٤ٖٔ رٖ ٝحهي، رٌٜح حإلٓ٘خى".

1
ٟؼ٤ق " ، هخٍ:7:8:، كي٣غ: =;58/6حُؼ٤ِوخص حُلٔخٕ ػ٠ِ ٛل٤ق حرٖ كزخٕ،  

 .76;5 "ح٠ُؼ٤لش" كي٣غ:

2
. هخٍ 5533غ: ، كي12/343٣ًظخد ح٣ُِ٘ش ٝحُظط٤ذ، رخد آىحد حُّ٘ٞ،  ٛل٤ق حرٖ كزخٕ،  

ارَح٤ْٛ رٖ حُلـخؽ حُٔخ٢ٓ، ٍٟٝ ُٚ حُ٘ٔخث٢ ٝٛٞ ػوش، ٖٝٓ كٞهٚ ػوخص ٖٓ " ح٤ُ٘ن ٗؼ٤ذ:

ّٕ ك٤ٚ ػ٘ؼ٘ش أر٢  (. ٝأهَؿٚ 1791" )حُِر٤َ. ٝٛٞ ك٢ "ٓٔ٘ي أر٢ ٣ؼ٠ٍِؿخٍ حُٜل٤ق، االّ أ

(، ٝٗٔزٚ ح١ٌٍُ٘ٔ ك٢ ٤750ِش" )ػَٔ ح٤ُّٞ ٝحُِأر٢ ٣ؼ٠ِ ٓوظَٜحً حرٖ ح٢ُ٘ٔ ك٢ "ػٖ 

، ا٠ُ أر٢ ٣ؼ٠ِ، ٝٛلق آ٘خىٙ. ًًَٝٙ ح٤ُٜؼ٢ٔ ك٢ 1/416َؿ٤ذ ٝحُظ٤َٛذ"، حُظ"

ٝٗٔزٚ ا٠ُ أر٢ ٣ؼ٠ِ، ٝهخٍ: ٍؿخُٚ ٍؿخٍ حُٜل٤ق ؿ٤َ ارَح٤ْٛ رٖ  121-120"حُٔـٔغ"، ٙ

( ػٖ حُلٖٔ 854"، كي٣غ:  )٢، ٝٛٞ ػوش. ٝأهَؿٚ حُ٘ٔخث٢ ك٢ "ح٤ُّٞ ٝح٤ُِِشحُلـخؽ حُٔخٓ

(، ٝأرٞ 853رٌٜح حإلٓ٘خى. ٝأهَؿٚ حُ٘ٔخث٢، كي٣غ: ) رٖ أكٔي، ػٖ ارَح٤ْٛ رٖ حُلـخؽ،

ٖٓ  1/548( ٖٓ ٣َ١ن حُٔـ٤َس رٖ ِْٓٔ، ٝأهَؿٚ حُلخًْ ٣12ؼ٠ِ، ٝحرٖ ح٢ُ٘ٔ، كي٣غ: )

٣َ١ن ٛ٘خّ حُيٓظٞحث٢، ًالٛٔخ ػٖ أر٢ حُِر٤َ، رٚ. هخٍ حُلخًْ: ٛل٤ق ػ٠ِ ١َٗ ِْٓٔ، 

َٛز٢ِ! ٝأهَؿٚ حُزوخ١ٍ ك٢ "ٝٝحكَوَٚ  (، ٝحُ٘ٔخث٢، كي٣غ: 1214"، كي٣غ: )حألىد حُٔلَىحٌَُّ

ٍَ هُٞٚ.855) ْٖ َؿخرِ ، َػ َِ ر٤َْ ُِّ ْٖ أَر٢ِ حُ حُف، َػ َّٞ َّٜ خٌؽ حُ َـّ  ( ٖٓ ٣َ١و٤ٖ ػٖ َك
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ٍؿخُٚ ػوخص، ٝطي٤ُْ أر٢ حُِر٤َ ػٖ ؿخرَ ال ٠٣َ، ٝإ  هِض: حُلي٣غ كٖٔ،

لٚ ح٤ُ٘ن حألُزخ٢ٗ ك٢ حُظؼ٤ِوخص حُلٔخٕ ػ٠ِ ٛل٤ق حرٖ كزخٕٟؼّ 
1
 

 :حـــــــــاٌخاتّ

 أْٛ حُ٘ظخثؾ حُظ٢ طَٞٛ ا٤ُٜخ حُزخكغ:

كٚ حُٔظويٕٓٞ: . حهظِق طؼ٣َق ح1ُٔ َّ ظوي٤ٖٓ ُِظي٤ُْ ػ٘ٚ ػٖ حُٔظؤه٣َٖ؛ كوي ػ

"حََُٔٓ  رؤّٗٚ ٍٝح٣ش حَُح١ٝ ػٖٔ ػخَٛٙ ُْٝ ٣ِوٚ ك٤ظْٞٛ أّٗٚ ٓٔؼٚ ٓ٘ٚ ٝٛٞ

حُول٢ ػ٘ي حرٖ كـَ" أٝ ػٖٔ ُو٤ٚ ٓخُْ ٣ٔٔؼٚ ٓ٘ٚ. ٝرٌٜح أىهَ حُٔظويٕٓٞ ك٢ 

 ً ح حُٔؼ٠٘ ، ًٝخٗٞح ٣طِوٕٞ ٌٛطؼ٣َق حُظي٤ُْ ٍٝح٣ش حَُح١ٝ ػٖٔ ػخَٛٙ أ٠٣خ

 ػ٠ِ طي٤ُْ أر٢ حُِر٤َ ح٢ٌُٔ ٝؿ٤َٙ. 

ٝأٓخ حُٔظؤهَٕٝ كوي كَٜٝح حُظي٤ُْ رَٝح٣ش حَُح١ٝ ػٖٔ ُو٤ٚ كو٢؛ ٌُُي ؿخء 

ً  طؼ٣َلْٜ: إٔ ١َٝ٣ حَُح١ٝ ػٖٔ هي ٓٔغ ٓ٘ٚ ٓخ حُٔٔخع ٖٓ  ُْ ٣ٔٔغ ٓ٘ٚ، ٓٞٛٔخ

 ؿ٤َ إٔ ٣ًٌَ أّٗٚ ٓٔؼٚ ٓ٘ٚ.

ٝر٤ٖ حََُٔٓ حُول٢، ًُٝي  . ىهش حرٖ كـَ ك٢ حُظ٤٤ِٔ ر٤ٖ طي٤ُْ حإلٓ٘خى2

ق ػيى ٖٓ حَُٝحس ٖٓ هزَ حُٔظوي٤ٖٓ رخُظي٤ُْ ر٘خءً  ِٛ ػ٠ِ طؼ٣َلْٜ حُٔخرن،  ُٝ

ٕٝ كؼِْٜ ٖٓ رخد حإلٍٓخٍ ٣ؼيّ  ٤ٖٔ رَه٣َٖ ال ٣ؼيّْٜٝٗ ٖٓ حُٔيُّ ر٤٘ٔخ ٗـي حُٔظؤ

ال حُظي٤ُْ. كبًح ًخٕ رخ٤ُٜـش حُٔٞٛٔش ػٖٔ ُو٤ٚ كٜٞ طي٤ُْ، أٝ ػٖٔ أىًٍٚ ُْٝ 

حََُٔٓ حُول٢، أٝ ػٖٔ ُْ ٣يًٍٚ كٜٞ ٓطِن حإلٍٓخٍ. ٖٝٓ ٛ٘خ ٣ِوٚ كٜٞ 

ٖ ٓ٘ٚ ٓخ ٛٞ ٖٓ رخد حإلٍٓخٍ أٝ حُظي٤ُْ أٝ ٗٔظط٤غ طلي٣ي كؼَ أر٢ حُِر٤َ ٝٗز٤ّ 

 حََُٔٓ حُول٢، ٌُٝح كـخُذ ٓخ ٣ًٌَ ػٖ أر٢ حُِر٤َ ٣َحى رٚ حإلٍٓخٍ.

ّٕ أرخ حُِر٤َ ًخٕ ٣يُّ . طز٤ّ 3 ٖ ٤ٗوٚ ؿخرَ رٖ ػ ْ االطي٤ُْ ح٤ُ٘ٞم ُْٝ ٣يُّ  ْٖ أ

ّٔ  ػزي ٌٛح. ٌٝٛح ٣ؼ٢٘ أّٗٚ  ْ رٖ أر٢ ػطخء، ُْٝ ٣ؼزض ػ٘ٚ اال٤ٚ ارَح٤ٛهللا، ًخٕ ٣ٔ

ً  ُْ ٣ٌٖ ٌٓؼَحً  رخَُح١ٝ، كوي كؼِٚ  ٖٓ حُظي٤ُْ ًٔخ أ٤ٗغ، ٌٝٛح حُظي٤ُْ ٤ُْ هيكخ

أًؼَ ٖٓ آخّ ًخُزوخ١ٍ ٝحُوط٤ذ حُزـيحى١. ٖٝٓ ٛ٘خ حكظَٔ حألثٔش طي٤ُْ أر٢ 

 ٚ حُزوخ١ٍ ِْٝٓٔ ر٤ٜؾ حُؼ٘ؼ٘ش ًٌٝح ؿ٤َٛٔخ.حُِر٤َ، كَٟٝ ػ٘

                                                           
1
، ٟؼ٤ق ـ "حُظؼ٤ِن >996: ، كي٣غ;55/>حُظؼ٤ِوخص حُلٔخٕ ػ٠ِ ٛل٤ق حرٖ كزخٕ،  

 (.5=5، "ٟؼ٤ق حألىد حُٔلَى"، كي٣غ: )686، ٙحَُؿ٤ذ"
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ْ ٤ُْ ُٜخ ٟخر٢ ٓطَى رَ ٣ؼظٔي ػ٠ِ حُٔزَ ٝطظزغ . حُلٌْ ػ٠ِ ػ٘ؼ٘ش حُٔيُّ 4

حَُٝح٣خص ٝحُ٘ظَ ك٢ أكٞحٍ حَُٝحس ٝحُٔظٕٞ، ٝحَُٝحس حُٔو٤ِٖ ٖٓ حُظي٤ُْ كٌْ 

ٍٝح٣خطْٜ حالطٜخٍ كظ٠ ٣ظز٤ٖ حالٗوطخع أٝ حُظي٤ُْ، ٌٌٝٛح حُلٌْ ػ٠ِ ٍٝح٣خص 

ى ح٤ُٜـش، ألّٜٗخ ر٢ حُِر٤َ ٣ٌٕٞ رخُو٣َ٘ش ٝٛٞ ػزٞص حُظي٤ُْ ٝال ٣ٌٕٞ رٔـَأ

ً  ٖٓ طَٜف حَُٝحس ّٕ أراًح طز٤ّ  هٜٞٛخ حُِر٤َ ٝحٟق حُظي٤ُْ ال هل٢  خٖ أ

 ٔش، كال طَىّ ٣َٝٓخطٚ رٔـَى حُؼ٘ؼ٘ش.حُظي٤ُْ ٌٝٛح ٣َٔ ٓؼَكش ٍٝح٣خطٚ حُٔيُّ 

ٖٓ هزَ  ٛؼزش ؿيحً . حُٞهٞف ػ٠ِ ح٤ُٜـش حُظ٢ ٗطن رٜخ أرٞ حُِر٤َ 5

حُٔظؤه٣َٖ، رؼٌْ حُزوخ١ٍ ٝحرٖ أر٢ كخطْ ٝأر٢ ىحٝى كبّْٜٗ ػخ٣٘ٞح حألٍٛٞ 

 َّ خ حُٔظؤهَٕٝ كوي ١خُض ػ٤ِْٜ حألٓخ٤ٗي ٝكويص حُؼزخٍحص ٝػ ّٓ كٞح ػِِٜخ ٝأ

حُٔظ٤و٘ش، ًٔخ هخٍ حٌُٛز٢، ٌُُي هزَ حٌُٛز٢ ٝؿ٤َٙ طي٤ُْ أر٢ حُِر٤َ ٖٝٓ ْٛ 

 ػ٠ِ ٗخًِظٚ ٌُٜح حُٔزذ. 

ى حألكخى٣غ حُظ٢ ٍٝحٛخ أر٢ حُِر٤َ ػٖ ٤ٗوٚ ؿخرَ ك٢ ٛل٤ق حرٖ كزخٕ . ػي6

ّٕ حألكخى٣غ حُظ٢ ٍٝحٛخ ر٤ٜـش حُؼ٘ؼ٘ش أكٞحُٜخ ٤رِـض طٔؼ ٖ كي٣ؼخً. ػزض أ

 ًخُظخ٢ُ:

ّٕ حرٖ كزخٕ ٍٟٝ  خ إٔ ٣ٌٕٞ َٛف رخُظلي٣غ أٝ حُٔٔخع ػ٘ي حرٖ كزخٕ أ١ّ أ ّٓ أ. ا

 ً ٣َٜق ٖٓ ٤ٗوٚ ح١ٌُ ٍٟٝ ػ٘ٚ ٖ ٓٔخع أر٢ حُِر٤َ حُآهَ ُِلي٣غ ٣ز٤ّ  ٣َ١وخ

 رخُؼ٘ؼ٘ش.

ّٕ أر٢ حُِر٤َ َٛف رخُٔٔخع ػ٘ي ؿ٤َ حرٖ كزخٕ أ١ ك٢  د. أٝ ٣ٌٕٞ ػزض أ

حُٜلخف أٝ حُٖٔ٘ أٝ حُٔٔخ٤ٗي أٝ ؿ٤َٛخ، ٌٝٛح ٓخ أٗخٍ ا٤ُٚ ح٤ُ٘ن ٗؼ٤ذ ك٢ 

ٖ ٢ُ ٖٓ هالٍ طظزغ ١َم أػ٘خء طو٣َـٚ ُألكخى٣غ ك٢ ٛل٤ق حرٖ كزخٕ، أٝ طز٤ّ 

 رؼٞ حألكخى٣غ.

أٝ ٣ٌٕٞ حُلي٣غ ٍٝى ٖٓ ٣َ١ن آهَ أ١ ٖٓ ؿ٤َ ٣َ١ن أر٢ حُِر٤َ ٝهي  ؽ.

 لٚ ح٤ُ٘وخٕ أٝ حألثٔش كظ٘ظ٢ٜ ٗزٜش طي٤ُْ أر٢ حُِر٤َ.ٛلّ 

حُِر٤َ ػٖ ٤ٗٞهٚ ك٢ ٛل٤ق حرٖ  ٞى٣غ حُظ٢ طظزؼظٜخ ٝحُظ٢ ٍٝحٛخ أر. حألكخ8

كزخٕ ر٤ٜؾ حُؼ٘ؼ٘ش، ػزض ػ٘ي١ ٖٝٓ هالٍ طظزغ ١َهٜخ ك٢ ٛل٤ق حرٖ كزخٕ 

ً ٝؿ٤َٙ  ٓٔخ ٣لظَٔ ك٤ٚ طي٤ُْ أر٢ حُِر٤َ ُألٓزخد حُٔخروش هال أٍرؼش  أّٜٗخ ؿ٤ٔؼخ

 ٖ ٢ُ أٜٗخ كٔ٘ش.أكخى٣غ طز٤ّ 
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أٗٚ ٤ُْ  ْ االُِر٤َ ٝإ أ٤ٗغ ػ٘ٚ أٗٚ ٣يُّ . ٓٔخ طويّ ٣ظز٤ٖ ٢ُ ٝرـالء إٔ أرخ ح9

طي٤ُْ ح٤ُ٘ٞم، ٝطي٤ُٔٚ ٓلظَٔ، ٝهي ٍٟٝ ُٚ  ْ االٖٓ حُظي٤ُْ ٝال ٣يُّ  ٌٓؼَحً 

٤ـش حُؼ٘ؼ٘ش ٓٔخ ٣يٍ ػ٠ِ أّٗٚ ػزض ػ٘يٛٔخ أّٗٚ ٓٔخ ٣لظَٔ طي٤ُْ أٝ ح٤ُ٘وخٕ رٜ

٣ٌٕٞ ػزض ػ٘يٛٔخ أّٗٚ ٓٔغ طِي حَُٝح٣خص، أٝ ػزض رـ٤َ ًُي. ًٌٝح ٣وخٍ ك٢ حرٖ 

كزخٕ أّٗٚ ٖٓٔ ػزض ػ٘يٙ ٓٔخع أر٢ حُِر٤َ ٖٓ ٤ٗٞهٚ ٝإ ٍٟٝ أكخى٣غ ر٤ٜؾ 

ألكخى٣غ أر٢ حُِر٤َ حُؼ٘ؼ٘ش، كظٌٕٞ ٗٔزش ٓخ أٛخد ك٤ٚ حرٖ كزخٕ ك٢ طو٣َـٚ 

 ه٣َزش ا٠ُ ٓخثش رخُٔخثش. 

 

 فٙشط اٌّصادس ٚاٌّشاجغ

طلو٤ن: ٛالف كظل٢ )حٌُ٘ح حُل٤خف ٖٓ ػِّٞ حرٖ حُٜالف  :ارَح٤ْٛ حألر٘خ٢ٓ .1

 1998ّ، ، ٌٓظزش حَُٗي، ح٣َُخٝ، حُطزؼش حأل٠ُٝ(َِٛ

  1405ٛػَِ حُلي٣غ، ىحٍ حُٔؼَكش، ر٤َٝص،  :حرٖ أر٢ كخطْ حَُح١ُ .2

طلو٤ن: ) ر٤خٕ حُْٞٛ ٝحإل٣ٜخّ حُٞحهؼ٤ٖ ك٢ ًظخد حألكٌخّ :لخ٢ٓحرٖ حُوطخٕ حُ .3

 ٛـ 1418 ، ىحٍ ٤١زش، حُطزؼش حأل٠ُٝ،(حُل٤ٖٔ آ٣ض ٓؼ٤ي

، (طلو٤ن : ٓلٔٞى ارَح٤ْٛ ُح٣ي) حُٔـَٝك٤ٖ :حرٖ كزخٕ، دمحم رٖ كزخٕ حُزٔظ٢ .4

 ، ٓ٘ش حُطزغ ُْ طًٌَىحٍ حُٞػ٢، كِذ

 ،٤ٗي، ىٓ٘ن، حُطزؼش حأل٠ُٝطو٣َذ حُظ٣ٌٜذ، ىحٍ حَُ :حرٖ كـَ حُؼٔوال٢ٗ .5

1986ّ 

 ،ط٣ٌٜذ حُظ٣ٌٜذ، ىحٍ حُلٌَ، ر٤َٝص، حُطزؼش حأل٠ُٝ :حرٖ كـَ حُؼٔوال٢ٗ .6

1984ّ 

ِٗٛش حُ٘ظَ َٗف ٗوزش حُلٌَ، ٌٓظزش ٤١زش، حُطزؼش  :حرٖ كـَ حُؼٔوال٢ٗ .7

 ٛـ1403، حأل٠ُٝ

ٓطزٞع ٓغ ) حهظٜخٍ ػِّٞ حُلي٣غ :رٖ ًؼ٤َ حُيٓ٘و٢ آٔخػ٤َحرٖ ًؼ٤َ،  .8

، ىحٍ حُؼخٛٔش، (طلو٤ن: ػ٢ِ حُلِز٢ٝحألُزخ٢ٗ،  :حُلؼ٤غ، طؼ٤ِنحُزخػغ 

 ٛـ1415، ٣َُخٝ، حُطزؼش حأل٠ُٝح

طلو٤ن: ػزيهللا )طللش حُظل٤َٜ ك٢ ًًَ ٍٝحس حَُٔح٤َٓ  :أرٞ ٍُػش حُؼَحه٢ .9

 1419ٛ، ، ٌٓظزش ح٤َُٗي، حُطزؼش حأل٠ُٝ(ٍٗٞحس
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ػِٔخء حُو٤َِ رٖ ػزي هللا، حإلٍٗخى ك٢ ٓؼَكش  :أرٞ ٣ؼ٠ِ حُو٢٘٣ِٝ .10

، ٌٓظزش حَُٗي، ح٣َُخٝ، حُطزؼش (طلو٤ن: دمحم ٓؼ٤ي ػَٔ اى٣ٍْ)حُلي٣غ 

 1409ٛ ،حأل٠ُٝ

طلو٤ن: ٢ٛٝ هللا رٖ دمحم )حُؼَِ ٝٓؼَكش حَُؿخٍ  :أكٔي رٖ ك٘زَ .11

 1988ّ، حإلٓال٢ٓ، ر٤َٝص، حُطزؼش حأل٠ُٝ ،  حٌُٔظذ(ػزخّ

ٓٞٓٞػش حألهٞحٍ ك٢ حُـَف ٝحُظؼي٣َ، أرٞ  :أكٔي رٖ ك٘زَ .12

 ، ٓٞهغ أَٛ حُلي٣غ، هِحٗش حٌُظذ ٝحألرلخع.حُٔؼخ٢١

، (طلو٤ن: دمحم ػٞٝ َٓػذ) ط٣ٌٜذ حُِـش :حأل١َُٛ، دمحم رٖ أكٔي .13

 2001ّ، ع حُؼَر٢، ر٤َٝص،  حُطزؼش حأل٠ُٝىحٍ اك٤خء حُظَح

ٛل٤ق حُظَؿ٤ذ ٝحُظ٤َٛذ،  :حألُزخ٢ٗ، دمحم ٗخَٛ حُي٣ٖ حألُزخ٢ٗ .14

 ٛـ1412 ،حُٔؼخٍف، ح٣َُخٝ، حُطزؼش حُوخٓٔشٌٓظزش 

ٟؼ٤ق حُظ١ٌَٓ، ح٣َُخٝ، ٌٓظزش ىحٍ  :حألُزخ٢ٗ، دمحم ٗخَٛ حُي٣ٖ .15

 ، ٓ٘ش حُطزغ ُْ طًٌَحُٔؼخٍف

حرٖ ؿ٣َؾ ٣َٝٓخطٚ ٝأهٞحُٚ ك٢ حُظل٤َٔ  :أ٤َٓس ر٘ض ػ٢ِ حُٜخػي١ .16

ٖٓ أٍٝ حُوَإٓ ا٠ُ ٜٗخ٣ش ٍٓٞس حُلؾ، ؿٔغ ٝىٍحٓش كي٣ؼ٤ش ٝطل٣َ٤ٔش،ٍٓخُش 

ؿخٓؼش أّ حُوَٟ، ٤ًِش ٢ٔ، ىًظٍٞحٙ، اَٗحف: أ. ى. ٓؼي١ رٖ ٜٓي١ حُٜخٗ

 2004ّ، أٍٛٞ حُي٣ٖ

أكٔي ٗخًَ  :طلو٤ن) حُؼَِ حُٜـ٤َ :دمحم رٖ ػ٠ٔ٤ حُظ١ٌَٓ، .17

 ، ٓ٘ش حُطزغ ُْ طًٌَ، ىحٍ اك٤خء حُظَحع، ر٤َٝص(ٝآهَٕٝ

طلو٤ن: ح٤ُٔي ٓؼظْ ) ٓؼَكش ػِّٞ حُلي٣غ :حُلخًْ ح٤ُ٘ٔخر١ٍٞ .18

 1977ّ، حُؼ٤ِٔش، ر٤َٝص، حُطزؼش حُؼخ٤ٗش ، ىحٍ حٌُظذ(ك٤ٖٔ

 شحُز٤و٤ٗٞ شحُظو٣ََحص ح٤ُ٘ٔش ك٢ َٗف حُٔ٘ظٞٓ :كٖٔ دمحم حُٔ٘خ١  .19

َر٢، ر٤َٝص، حُطزؼش ، ١زؼش ىحٍ حٌُظخد حُؼ(طلو٤ن: كٞحُ أكٔي ٢َُُٓ)

 1969ّ، حأل٠ُٝ

خى حألٜٗخ١ٍ .20 ّٔ ْ ٖٓ اطلخف ١ًٝ حَُٓٞم رٖٔ ٢ٍٓ رخُظي٤ُ :ك

 ٛـ1403، ح٤ُ٘ٞم، حُـخٓؼش حإلٓال٤ٓش، حُٔي٣٘ش حٍُٔ٘ٞس

هللا  طلو٤ن: أرٞ ػزي)حٌُلخ٣ش ك٢ ػِْ حَُٝح٣ش  :زـيحى١حُوط٤ذ حُ .21

، ٓ٘ش حُطزغ ُْ ، حٌُٔظزش حُؼ٤ِٔش، حُٔي٣٘ش حٍُٔ٘ٞس(ارَح٤ْٛ كٔي١ٝ حٍُٔٞه٢

 طًٌَ
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)طلو٤ن:  حَُكِش ك٢ ١ِذ حُلي٣غ :حُوط٤ذ حُزـيحى١، أكٔي رٖ ػ٢ِ .22

 ٛـ1395، ذ حُؼ٤ِٔش، ر٤َٝص، حُطزؼش حأل٠ُٝ، ىحٍ حٌُظ(ٍٗٞ حُي٣ٖ ػظَ

طخ٣ٍن رـيحى، ىحٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔش،  :ذ حُزـيحى١، أكٔي رٖ ػ٢ِحُوط٤ .23

 ، ٓ٘ش حُطزغ ُْ طًٌَر٤َٝص

حُلخًْ ح٤ُ٘ٔخر١ٍٞ  ٓئحالص :، ػ٢ِ رٖ ػَٔ رٖ أكٔيحُيحٍهط٢٘ .24

حُٔؼخٍف،  ، ٌٓظزش(حُوخىٍ هللا رٖ ػزي طلو٤ن: ٓٞكن رٖ ػزي) ُِيحٍهط٢٘

 1984ّ ، ح٣َُخٝ، حُطزؼش حأل٠ُٝ

طًٌَس حُللخظ، ىحٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔش،  :ٖ ػؼٔخٕحٌُٛز٢، دمحم رٖ أكٔي ر .25

 ، ٓ٘ش حُطزغ ُْ طًٌَر٤َٝص، حُطزؼش حأل٠ُٝ

٤َٓ أػالّ حُ٘زالء، ٓئٓٔش  :حٌُٛز٢، دمحم رٖ أكٔي رٖ ػؼٔخٕ .26

 1993ّ، حَُٓخُش، ر٤َٝص

 ػظيحٍ ك٢ ٗوي حَُؿخ٤ٍِٓحٕ حال :حٌُٛز٢، دمحم رٖ أكٔي رٖ ػؼٔخٕ .27

 ، ٓ٘ش حُطزغ ُْ طًٌَكش، ر٤َٝص، ىحٍ حُٔؼَ(ػ٢ِ دمحم حُزـخ١ٝ :طلو٤ن)

طلو٤ن: ٣ُٖ حُؼخري٣ٖ رٖ ) حٌُ٘ض ػ٠ِ ٓويٓش حرٖ حُٜالف :ح٢ًٍُِ٘ .28

 1998ّ، حء حُِٔق، ح٣َُخٝ، حُطزؼش حأل٠ُٝ، أٟٞ(دمحم رال ك٣َؾ

ٓطزٞع ٓغ ) كظق حُزخه٢ ػ٠ِ أُل٤ش حُؼَحه٢ :٣ًَُخ حألٜٗخ١ٍ .29

 ُْ طًٌَ ، ٓ٘ش حُطزغ، ىحٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔش، ر٤َٝص(حُظزَٜس ٝحُظًٌَس

كظق حُٔـ٤غ َٗف أُل٤ش حُلي٣غ،  :حُٔوخ١ٝ، دمحم رٖ ػزي حَُكٖٔ .30

 ، ٓ٘ش حُطزغ ُْ طًٌَىحٍ حٌُظذ حُؼ٤ِٔش، ُز٘خٕ، حُطزؼش حأل٠ُٝ

ٌٓظزش  حإلٍٗخى ُِو٢ِ٤ِ، حٗظوزٚ حُِٔل٢،حُٔ٘ظوذ ٖٓ  :حُِٔل٢ .31

 ٛـ1409، ٤َُٗي، ح٣َُخٝ، حُطزؼش حأل٠ُٝح

٣ذ حَُح١ٝ ك٢ َٗف ٍطي :ح٢١ٞ٤ُٔ، ػزي حَُكٖٔ رٖ أر٢ رٌَ .32

، ٌٓظزش ح٣َُخٝ حُلي٣ؼش، (طلو٤ن: ػزيحُٞٛخد ػزي حُِط٤ق) طو٣َذ حُ٘ٞح١ٝ

 ، ٓ٘ش حُطزغ ُْ طًٌَح٣َُخٝ

٤ق حألكٌخٍ ُٔؼخ٢ٗ طٟٞ :حأل٤َٓ حُل٢٘ٔ آٔخػ٤َحُٜ٘ؼخ٢ٗ، دمحم رٖ  .33

، حٌُٔظزش حُِٔل٤ش، حُٔي٣٘ش (حُي٣ٖ ػزي حُل٤ٔي ٢طلو٤ن: دمحم ٓل٤) ط٘و٤ق حألٗظخٍ

 ٓ٘ش حُطزغ ُْ طًٌَ ،حٍُٔ٘ٞس

طلو٤ن: ٜٓطل٠ ) حُيػخء :حُطزَح٢ٗ، ٤ِٓٔخٕ رٖ أكٔي حُطزَح٢ٗ .34

 1413ٛ، ذ حُؼ٤ِٔش، ر٤َٝص، حُطزؼش حأل٠ُٝ، ىحٍ حٌُظ(ػزي حُوخىٍ
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طلو٤ن: ) حُوالٛش ك٢ أٍٛٞ حُلي٣غ :هللا حُط٤ز٢، حُل٤ٖٔ رٖ ػزي .35

 ٛـ1405، حُطزؼش حُؼخ٤ٗش ُْ حٌُظذ،خ، ػ(ٛزل٢ حُٔخَٓحث٢

ُظزَٜس ٝحُظًٌَس، َٗف أُل٤ش حُؼَحه٢، ىحٍ حُزخُ، ٌٓش ح :حُؼَحه٢ .36

 ، ٓ٘ش حُطزغ ُْ طًٌَحٌَُٔٓش

ي ٝحإل٠٣خف َٗف ٓويٓش حرٖ حُظو٤٤ :حَُك٤ْ رٖ حُل٤ٖٔ حُؼَحه٢، ػزي .37

، ٓ٘ش ، ىحٍ حُلٌَ، حُطزؼش حأل٠ُٝ(حَُكٖٔ ػؼٔخٕ طلو٤ن: ػزي) حُٜالف

 حُطزغ ُْ طًٌَ

طلو٤ن: كٔي١ ) َؿخٓغ حُظل٤َٜ ك٢ أكٌخّ حَُٔح٤ٓ :حُؼالث٢ .38

 ٛـ1407، ُْ حٌُظذ، ر٤َٝص، حُطزؼش حُؼخ٤ٗش، ػخ(حُِٔل٢

ؿٔغ  ،٤ٖٔ ك٢ ٛل٤ق ٍِْٓٔٝح٣خص حُٔيُّ  :ػٞحى كٖٔ حُوِق .39

 ، ٓ٘ش حُطزغ ُْ طًٌَٝطو٣َؾ ٝحٌُالّ ػ٤ِٜخ، ىحٍ حُز٘خثَ حإلٓال٤ٓش

طلو٤ن: أرٞ ) حألػَ ك٢ ٛلٞ ػِْ حألػَهلٞ  :دمحم رٖ ارَح٤ْٛ حُل٘ز٢ِ .40

 ٛـ1408، إلٓال٤ٓش، حُطزؼش حُؼخ٤ٗش، ر٤َٝصز٘خثَ ح، ىحٍ حُ(ؿيس

طلو٤ن: ) ٍٝح٣ش حألًخرَ ػٖ ٓخُي رٖ أْٗ، :دمحم رٖ ٓوِي ح١َُُٝٔ .41

 1416ٛ، ٣خٕ، ر٤َٝص، حُطزؼش حأل٠ُٝ، ٓئٓٔش حَُ(ى. ػٞحى حُوِق

 ٔخ ك٢ طؤ٤ٗذ حٌُٞػ١َ ٖٓ حألرخ٤١َحُظ٤ٌَ٘ ر :حُٔؼ٢ِٔ ح٤ُٔخ٢ٗ .42

 ٛـ1406، حُطزؼش حُؼخ٤ٗش ، ٌٓظزش حُٔؼخٍف،(طلو٤ن: حألُزخ٢ٗ)

 ه٤ض ٝحُيٍٍ ك٢ َٗف ٗوزش حرٖ كـَح٤ُٞح :حُٔ٘خ١ٝ، ػزي حَُإٝف .43

 1420ٛ، ، ٌٓظزش ح٤َُٗي، ح٣َُخٝ(طلو٤ن: حَُٔط٢٠ ح٣ُِٖ أكٔي)

 ٝ حُٜخُل٤ٖ ٖٓ ًالّ ٤ٓي ح٣ٍٖ٤َُِٓٔخ :٣ل٠٤ رٖ َٗف ح١ُٝٞ٘، .44

 1418ٛ، ىحٍ أٓخٓش، ػٔخٕ، حُطزؼش حُؼخ٤ٗش، (طلو٤ن: ػ٢ِ أرٞ حُو٤َ)

 ٤ٖٔحُظز٤٤ٖ ألٓٔخء حُٔيُّ  :ارَح٤ْٛ رٖ دمحم رٖ حُؼـ٢ٔ، ٝٓز٢ .45

، ٓئٓٔش ح٣َُخٕ، ر٤َٝص، حُطزؼش (طلو٤ن: دمحم ارَح٤ْٛ ىحٝى ح٢ُِٛٞٔ)

 1994ّ ،حأل٠ُٝ
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 اٌؼٍَٛ إٌٙذٌحتح اٌؼشب ػٕاٌ

 اٌشٍخ ضٍاء اٌذٌٓ اإلصالحً -

حً، اْٜٗ ٣و٠ٕٞ حُلٌٔش ٟخُش حُٔئ٤ٖ٘ٓ، ٣ؤهٌٜٝٗخ ك٤غ ٝؿيٝٛخ ك٤ويٍّٜٝٗخ طوي٣َ

ك٤خطْٜ ك٢ حُزلغ ػٜ٘خ ٣ٝزٌُٕٞ هٜخٍٟ ؿٜٞىْٛ ُِلٍٜٞ ػ٤ِٜخ. ُْٝ ٣لوَّ 

حُِٕٔٔٔٞ ؿ٤َْٛ ٖٓ حَُِٔ ٝحألى٣خٕ حُزظش ًٔخ ُْ ط٠ن هٞح١َْٛ ػٖ ٤َٗ ػِّٞ 

هخٍ ُْٜ:  ؿ٤َْٛ ٝآىحرْٜ ٝحُظ٠ِغ ٖٓ ُـخطْٜ ٌٝٛح ألٕ ٍُْٜٓٞ حُ٘ز٢ حأل٢ٓ

رخ٤ُٜٖ""ح١ِزٞح حُؼِْ ُٝٞ 
1
. 

ٍ ِٓٔخٕ حُلخ٢ٍٓ ػ٠ِ حُ٘ز٢ ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓ رٔ٘خٓزش ؿِٝس كِٔخ أٗخ

حألكِحد إٔ ٣ؤَٓ ح٤ُِٖٔٔٔ رللَ حُو٘يم ػ٠ِ ١َحُ حإل٣َح٤٤ٖٗ كِْ ٣وزِٜخ حُ٘ز٢ 

٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓ كلٔذ رَ أػ٠٘ ػ٤ِٜخ، ًٝخٕ ٣ُي رٖ ػخرض ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ 

كؤَٓٙ حُ٘ز٢ ح٣ٌَُْ  أػَف ٛلخرش حٍَُٓٞ ٠ِّٛ هللا ػ٤ِٚ ِّْٝٓ رؼِْ حُلَحثٞ

رظؼِّْ حُِـش حُؼز٣َش. اٗٚ ًخٕ ٣ؼَف حُِـش ح٣َُٔخ٤ٗش ًٌُي، ٝرخَُؿْ ٓ٘ٚ كوي ًخٕ 

 ػيى ٖٓ حُٜلخرش حٌَُحّ ٢ٍٟ هللا ػْٜ٘ ٣ؼَكٕٞ حُِـش حُلخ٤ٍٓش.

ٛخ ٣ٔظخُٕٝ رخُلٌٔش إٜٓيحً ُِؼِّٞ ٝحُلٕ٘ٞ ًٝخٗض أر٘خحُِٓخٕ ْ ٣هيًخٗض حُٜ٘ي ٌٓ٘ 

َد ٝحهل٤ٖ ػ٠ِ ٣٘زٞع حُلٌْ ٌٛح كوي ًخٗض ُْٜ ػالهخص ٝٓيحى حَُأ١، ًٝخٗض حُؼ

ٓغ حُٜ٘ٞى هزَ حُزؼؼش رٌؼ٤َ ٌُُٝي كِٔخ ؿخء حإلٓالّ ًٝحع ك٢ ح٥كخم ٤ٛظٚ ُْ طزن 

ٌٛٙ حُزالى أؿ٘ز٤ش ٤ُِِٖٔٔٔ ٝٓـُٜٞش ُْٜ رَ ًخٗٞح ٣ؼظزَٜٝٗخ ًَِٓحً ُِؼِْ 

ٍٞ رخع حُٜ٘ٞى ٝحُلٌٔش ًٝخٗٞح ٣ويٍّٜٝٗخ ه٤َ طوي٣َ ًٝخٕ ػخٓظْٜ ٣ولٕٞ ػ٠ِ ١

ك٢ حُلٌْ ٝحُٔؼخٍف ٝطلٞهْٜ ك٢ حُؼِّٞ ٝحُلٕ٘ٞ، ُْٝ ٣ٌٖ ٌٛح رَ ًخٗض حُؼَد 

ْٜ، ٝٓؼَٝكْٜ ٌَْٝٓ٘ٛ، ّٓطَىحط٣ؼَكٕٞ ػخىحطْٜ ٝهٜخثِْٜ، ٝطوخ٤ُيْٛ ٝ

ٝػوخكظْٜ ٝك٠خٍطْٜ، ٝآىحرْٜ ٝهٞح٤ْٜٗ٘ حالؿظٔخػ٤ش ٝح٤ُٔخ٤ٓش، ٝكظ٠ أى٣خْٜٗ 

                                                           
أنس  ، وأخرجه ابن عدي والبٌهمً فً المدخل والشعب من حدٌث1/175البحر الزخار،  1

، المولع على االنترنت: خادم المرآن، متنه مشهور وأسانٌده ضعٌفة :ولال البٌهمً

اإلببلغ عن إساءة االستخدام، ما صحة هذا الحدٌث )اطلبوا  10:21:12/ 10/2/2010
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حُٔوظِلش كوي ١ٍٝ ػٖ ػزي هللا رٖ ٓٔؼٞى ٝػوخثيْٛ، ٝأهٞحْٜٓ ٝكَهْٜ حُؼَه٤ش 

ح١ُِ"كز٤٘خ أٗخ ؿخُْ ك٢ هّط٢ اً أطخ٢ٗ ٍؿخٍ ًؤْٜٗ  ---٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ 
1
. 

خالص ٝحُــَحك٤٤ٖ حُؼَد ح٤ُِٖٔٔٔ ُْٝ ط٠ن هٞح١َ حٌُظّخد ٝحُٔئٍه٤ٖ ٝحَُكّ 

ّٞ ًؼذ حُٜ٘ٞى ك٢  ك٢ حُوَٕ حُؼخُغ ٝحَُحرغ ٝحُوخْٓ ُِٜـَس ك٢ حالػظَحف رؼِ

ُلٕ٘ٞ، ٝكيحػظْٜ ك٢ حألكٌخٍ ٝحأله٤ِش، ٝك٠خثِْٜ ٝهٜخثْٜٜ حألهَٟ حُؼِّٞ ٝح

 (، حألى٣ذ حُزخٍُ ُِؼَر٤ش ٝحُٔظٌِْ حُٔ٘ظَٜ ػٖ حُٔؼظُِش:255ٛك٤وٍٞ حُـخكع )

ٝأٓخ حُٜ٘ي كٞؿيٗخْٛ ٣ويٕٓٞ ك٢ حُ٘ـّٞ ٝحُلٔخد ُْٜٝ حُو٢ حُٜ٘ي١ هخٛش "

ٛش ُْٜٝ ه١َ ٣ٝويٕٓٞ ك٢ حُطذ ُْٜٝ أَٓحٍ حُطذ ٝػالؽ كخكٖ حألىٝحء هخ

حُظٔخػ٤َ ٝٗلض حٍُٜٞ رخإلٛزخؽ طـي ٖٓ حُٔلخ٣ٍذ ٝأٗزخٙ ًُي ُْٜٝ حُ٘طَٗؾ 

٢ٛٝ أَٗف ُؼزش ٝأًؼَٛخ طير٤َحً ٝكط٘ش ُْٜٝ ح٤ُٔٞف حُوِؼ٤ش ْٝٛ أُؼذ حُ٘خّ 

ً رٜخ ُْٜٝ حَُه٢ حُ٘خكٌس ك٢ حُّٔٔٞ ٝك٢ حألٝؿخع ُْٜٝ ؿ٘خء  رٜخ ٝأكٌهٜخ َٟرخ

َّ ػ٠ِ هَػش ك٤وّٞ ٓوخّ أٝطخٍ حُؼٞى  ٓؼـذ ُْٜٝ حٌٌُِِ٘ش ٢ٛٝ ٝطَ ٝحكي ٔ٣

ُْٜٝ ه٢ ؿخٓغ ُلَٝف حُِـخص ٝهط١ٞ  ----ٝح٠ُ٘ؾ ُْٜٝ َٟٝد حَُهٚ 

أ٠٣خً ًؼ٤َس ُْٜٝ ٗؼَ ًؼ٤َ ٝهطذ ١ٞحٍ ١ٝذ ك٢ حُلِٔلش ٝحألىد ٝػْٜ٘ أهٌ 

ًظخد ٤ًِِش ٝىٓ٘ش ُْٜٝ ٍأ١ ٝٗـيس ٤ُْٝ ألكي ٖٓ أَٛ ح٤ُٜٖ ٓخ ُْٜ ٖٓ حَُأ١ 

ٔٞىس ٓؼَ حألهِش ٝحُوَحٕ ٝحُٔٞحى ٝحالكظزخء ٝحُلَم حُلٖٔ ٝحألهالم حُٔل

ٝحُو٠خد ٝك٤ْٜ ؿٔخٍ ُٝٔق ٝحػظيحٍ ٤١ٝذ ػَم ٝا٠ُ ٗٔخثْٜ ط٠َد حألٓؼخٍ 

ٖٝٓ ػ٘يْٛ ؿخء حُِٔٞى رخُؼٞى حُٜ٘ي١ ح١ٌُ ال ٣ؼيُٚ ػٞى ٖٝٓ ػ٘يْٛ هَؽ ػِْ 

َّ ٝأَٛ كٔخد حُ٘ـّٞ ٖٓ ػ٘يْٛ أهٌٙ  حُلٌَ ٝٓخًح ٣ٌِْ رٚ ػ٠ِ حُْٔ ُْ ٠٣

ٝهِٜش أهَٟ )ألَٛ حُٔ٘ي( أٗٚ ال ٣ٞؿي ك٢ حُؼز٤ي أ١زن ٖٓ  ---٘خّ هخٛش حُ

حُٔ٘ي ٛٞ أ١زغ ػ٠ِ ٤١ذ حُطزن ًِٚ ٖٝٓ ٓلخهَْٛ إٔ ح٤ُٜخٍكش ال ٣ُٕٞٞ 

أ٤ًٔظْٜ ٝر٤ٞص َٛٝكْٜ اال حُٔ٘ي ٝأٝالى حُٔ٘ي ألْٜٗ ٝؿيْٝٛ أٗلٌ ك٢ أٍٓٞ 

"حَُٜف ٝأكلع ٝآٖٓ
2
. 

وٞر٢ ح١ٌُ ًخٕ ٓٔجٞالً ػٖ هْٔ حٌُظخرش ٣ٝؼ٢٘ ٓئٍم آهَ ٌُٜح حُوَٕ ٝٛٞ ح٤ُؼ

 ك٢ حُيُٝش حُؼزخ٤ٓش، ٣ؼ٢٘ ػ٠ِ حُٜ٘ٞى ًٔخ ٢ِ٣:

                                                           
 7566جامع الترمذي، رلم الحدٌث:  1
 5>-6>رسالة فخر السودان على البٌضان، ص  2
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ٝحُٜ٘ي أٛلخد كٌٔش ٝٗظَ ْٝٛ ٣لٞهٕٞ حُ٘خّ ك٢ ًَ كٌٔش كوُْٜٞ ك٢ "

حُ٘ـّٞ أّٛق حألهخ٣َٝ ًٝظخرْٜ ك٤ٚ ًظخد حُٔ٘ي ٛ٘ي ح١ٌُ ٓ٘ٚ حٗظن ًَ ػِْ ٖٓ 

"٤َْٛ ٝهُْٜٞ ك٢ حُطذ حُٔويّػِّٞ ٓٔخ طٌِّْ ك٤ٚ ح٤ُٞٗخ٤ّٕٗٞ ٝحُلَّ ٝؿ
1
. 

ً ًز٤َحً ٍٝكخُش. ك٢ ًظخرٚ حُظخ٣ٍو٢ ح٤َُٜ٘ 346ٛٝحُٔٔؼٞى١ ) ( ًخٕ ٓئٍهخ

م حُٜ٘ي رخٌُِٔخص حُظخ٤ُش: ّٞ ّٞ ٝطل  "َٓٝؽ حٌُٛذ ٝٓؼخىٕ حُـٞحَٛ" ٣ؼظَف رؼِ

رظؤَٓ ٗؤٕ ٌٛح حُؼخُْ  حُؼ٘خ٣شًًَ ؿٔخػش ٖٓ أَٛ حُ٘ظَ ٝحُزلغ ح٣ٌُٖ ِٝٛٞح "

"ًخٗض ك٢ هي٣ْ حُِٓخٕ حُلَهش حُظ٢ ك٤ٜخ حُٜالف ٝحُلٌٔشٝريءٙ إٔ حُٜ٘ي 
2
. 

( طخ٣ٍن 462ٛٝهي ًظذ حٌُخطذ حُؼَر٢ حألٗي٢ُٔ حُوخ٢ٟ ٛخػي حألٗي٢ُٔ )

 حُؼِّٞ ٝحُلٕ٘ٞ ُٔؼظْ أهٞحّ حُؼخُْ حُٔظل٠َس رٔخ ك٤ٜخ حُٜ٘ي ٝأٛخ٤ُٜخ كٜٞ ٣وٍٞ:

َّ حُيٍٛٞ ٝطوخىّ حألُٓخٕ ٓ" ؼيٕ حُلٌٔش كٌخٕ حُٜ٘ي ػ٘ي ؿ٤ٔغ حألْٓ ػ٠ِ ٓٔ

ٝإ ًخٗض  ----٣ٝ٘زٞع حُؼيٍ ٝح٤ُٔخٓش ٝأَٛ حألكٌخّ حَُحؿلش ٝح٥ٍحء حُلخِٟش 

أُٞحْٜٗ ك٢ أٍٝ َٓحطذ حُٔٞحى كٜخٍٝح ك٢ ًُي ٖٓ ؿِٔش حُٔٞىحٕ كوي ؿّ٘زْٜ هللا 

ٓٞء أهالم حُٔٞىحٕ ٝىٗخءس ٤ْٜٗٔ ٝٓلخٛش أكالْٜٓ ٝك٠ِْٜ ػ٠ِ أْٓ ًؼ٤َس ٖٓ 

َ ٝحُز٤ٞ  ْٔ ُٔ ٝحإلكٌخّ رٜ٘خػش حُٜ٘يٓش ٝٗخُٞح  ظلوٞح رؼِْ حُؼيىكٌِٜح حُ ----حُ

حُلع حألٝك٠ ٝحُويف حُٔؼ٠ِّ ٖٓ ٓؼَكش كًَخص حُ٘ـّٞ ٝأَٓحٍ حُلِي ٝٓخثَ 

حُؼِّٞ ح٣َُخ٤ٟش ٝرؼي ٌٛح كبْٜٗ أػِْ حُ٘خّ رٜ٘خػش حُطذ ٝأرَْٜٛ روٟٞ 

"حألى٣ٝش ١ٝزخثغ حُُٔٞيحص ٝهٞحٙ حُٔٞؿٞىحص
3
. 

 ٢ ٝٓظٌِٔٚ ٝٓئٍهٚ ٓطَٜ رٖ ١خَٛ حُٔوي٣ٝ:٢ٓوٍٞ كِٔل٢ حُوَٕ حَُحرغ حُؼَر

كؤٓخ آىحرْٜ ٝأهالهْٜ كل٤ْٜ حُلٔخد ٝحُ٘ـّٞ ٝحُطذ ٝحُِٜٞ ٝحُٔؼخُف  ---"

ٝحَُهٚ ٝحُولّش ٝحُ٘ـخػش ٝحُ٘ؼزٌس ٝػَٔ ح٤َُ٘ٗـخص ٝػِْ حُلَٝد ٣ٝيّػٕٞ 

ٝحإلط٤خٕ  حَُهخٛلخء حُلٌَ ٝٗلخً حُْٞٛ ٝحألهٌ رخُؼ٤ٕٞ ٝاظٜخٍ حُظو٤٤الص ٝ

ُزَى ٝكزٔٚ ٝطل٣ِٞٚ ٖٓ ٌٓخٕ ا٠ُ ٌٓخٕ ٣ٝيّػٕٞ كلع حُٜلش ٝٓ٘غ رخُٔطَ ٝح

"ح٤ُ٘ذ ٝح٣ُِخىس ك٢ حُوٞس ٝحٌُٖٛ ٍٝؿٞع حُٔٞط٠ ا٤ُْٜ
4
. 

                                                           
 5/569تارٌخ الٌعموبً،  1
 >5/58مروج الذهب ومعادن الجواهر،  2
 ;5طبمات األمم، ص  3
 8/56البدء والتارٌخ،  4
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٣ٌٝظذ حُؼالٓش آُحى حُزِـَح٢ٓ ٓل٤الً ا٠ُ "ٓلخَٟس حألٝحثَ ٝٓٔخَٓس حألٝحهَ" 

 ٤ُِ٘ن ػ٢ِ ح٢َُٓٝ:

ٕ حُٜ٘ي ػ٠ِ أٍٝ ٟٓٞغ ٟٝؼض ك٤ٚ حٌُظذ ٝحٗلـَص ٓ٘ٚ ٣٘خر٤غ حُلٌٔش ًخ"

"ُٔخٕ آىّ ػ٤ِٚ حُٔالّ
1
. 

ٝطللَ رٔؼَ طِي حُٔؼِٞٓخص حُٔئُلخص ٝحًٌَُٔحص ٝحٌُظذ حُــَحك٤خث٤ش حُظ٢ أُّلٜخ 

ّٞ ٝأٓزو٤ش حُٜ٘ي ك٢  حٌُظّخد حُؼَد ك٢ ٌٛٙ حُوَٕٝ. اْٜٗ ُْ ٣ٌظلٞح رخالػظَحف رؼِ

حُؼِْ ٝحُلٖ ًًَٝ ٓآػَْٛ حُؼ٤ِٔش كلٔذ رَ ًظزٞح ػٖ ٓيٕ حُٜ٘ي ٝرلٍٞٛخ 

ٝٓٞحٗجٜخ ١َٝهٜخ حُز٣َش ٝحُزل٣َش ٝؿزخُٜخ ٝؿخرخطٜخ ٝكُٜٜٞخ ٝظَٝكٜخ حُطزؼ٤ش 

ٝحُــَحك٤خ٣ٝش حُٔظؼيىس ًٔخ ٟزطٞح ٗؼخثَ أٛخ٤ُٜخ ًِٜٝٓٞخ حُي٤٘٣ش ١َٝم 

 ّٔ ًٌٝح ًًَٝح ك٠خٍطْٜ  حأل٤ُٝخء.خى ٝػزخىطْٜ ٝٓخ ٣ظَٝؽ ك٢ حُٔؼخري ٝأكٞحٍ حُ٘

٤ش ٝٗظْ ىُٝظْٜ ٝهٞح٤ٖٗ ٓلٌٔظْٜ ٝػوخكظْٜ ٝأهالهْٜ ٝٓـظٔؼْٜ ٝأُْٜٛٞ ح٤ُٔخٓ

ٝطوخ٤ُي ُٝحؿْٜ ُٝٓٞيْٛ ٝٓٔخطْٜ ٝهٞح٤ْٜٗ٘ ُِـِحء، ٝٝكَّٝح حُٔؼِٞٓخص ػٖ 

ْٜ ٍُٝحػظْٜ ٝٛ٘خػظْٜ ٝكَكظْٜ ٝٓزخ٤ٗٓلُْٜٜٞ ٝطـخٍطْٜ ٝٓؼ٤٘ظْٜ 

ٝٗٞحٍػْٜ ٍٝرطْٜ، ًٔخ ًًَٝح ك٤ٞحٗخطْٜ ح٤َُٜ٘س ٝٗزٞطْٜ حُٔل٤يس ٝٓؼخىْٜٗ 

ُِطؼخّ ٝحَُ٘حد ٝٓالرْٜٔ ٝك٤ِّْٜ ٝٗوٞىْٛ  ٝأؿ٣ٌظْٜ ٝآىحرْٜ ٍُٝػْٜٝ

١ٝزوخطْٜ حُٔوظِلش. ٣زيٝ ٖٓ ٌٛح أْٜٗ ًخٗٞح ُٓٞؼ٤ٖ رؤٍٝ حُٜ٘ي ٝٓلز٤ّٖ ألٛخ٤ُٜخ 

كٌخٗٞح ٣ويٍّٕٝ ػِّٞ حُٜ٘ٞى ٝكْٜ٘ٞٗ ُْٝ ٣ٌٞٗٞح ٓظ٘ل٣َٖ ٖٓ أ١ ٤ٗت ٖٓ أى٣خْٜٗ 

ٛخ ٓزِؾ ّٞ حُويحٓش حُي٤٘٣ش  ُٝـخطْٜ ٝػوخكظْٜ ٝك٠خٍطْٜ رَ هي رِؾ ك٠َ ٌٛٙ حُزالى ٝػِ

ُيٟ ٛئالء حُؼَد كظٞؿي ٍٝح٣خص ك٢ ًظذ حُظل٤َٔ "أٛز٢ آىّ ػ٠ِ ؿزَ رخُٜ٘ي ٣وخٍ 

" ٣َٟٝٝ 2كٖٔ ػْ ٣ؤط٢ رخُط٤ذ ٖٓ ٣ٍق آىّ ---كٍِ٘ آىّ ٓؼٚ ٣ٍق حُـ٘ش  ---ُٚ رًٞ 

 .3ػٖ ػ٢ِ أ٤١ذ ٣ٍلخً أٍٝ حُٜ٘يٛز٢ رٜخ آىّ كؼِن ٗـَٛخ ٖٓ ٣ٍق حُـ٘ش"

لش ٌُٜٝ٘خ طيٍ ػ٠ِ ٍأ١ ح٤ُِٖٔٔٔ ٝه٤خُْٜ ػٖ ػظٔش ُٝٞ إٔ ٌٛٙ حَُٝح٣خص ٟؼ٤

حُٜ٘ي، ٝؿخًر٤ظٜخ ُٝطخكظٜخ، ٝر٘خًء ػ٠ِ طِي حَُٝح٣خص أػزض رؼٞ حٌُظّخد 

ٛخ، ك٤وٍٞ، ٓؼالً، حُـخكع: ّٞ  ٝحُٔئٍه٤ٖ ك٠َ حُٜ٘ي ٝػِ

                                                           
 =المرجان فً آثار هندوستان،  سبحة 1
 =6المصدر نفسه، ص  2
 75المصدر نفسه، ص  3
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"ٝآىّ ػ٤ِٚ حُٔالّ اٗٔخ ٛز٢ ٖٓ حُـ٘ش كٜخٍ رزالىْٛ"
1
. 

ِٚ حُٔٔؼٞى١ طل٤ٜالً ك٤وٍٞ ًٔخ ٢ِ٣ ّٜ  :٣ٝل

كٜز٢ آىّ رخُٜ٘ي ػ٠ِ ؿ٣َِس َٓٗي٣ذ ػ٠ِ ؿزَ حَُٕٛٞ ٝػ٤ِٚ حٍُٞم ح١ٌُ "

ه٠ؼٚ ك٤زْ كٌٍطٚ ح٣َُخف ك٢ رالى حُٜ٘ي ك٤وخٍ ٝهللا أػِْ إٔ ػِش ًٕٞ حُط٤ذ 

ّٜض أٍٝ حُٜ٘ي رخُؼٞى  رؤٍٝ حُٜ٘ي ٖٓ ًُي حٍُٞم ٝه٤َ ؿ٤َ ًُي ٌُُٝي ه

"ٝحُوَٗلَ ٝحألكخ٣ٝٚ ٝحُٔٔي ٝٓخثَ حُط٤ذ
2
. 

ٛخ ٝهيحٓظٜخ ٌٓ٘ كـَ ٝرخُـِٔش كو ّٞ ي حػظَف حُِٕٔٔٔٞ رؼظٔش حُٜ٘ي ٝك٠ِٜخ ٝػِ

طخ٣ٍوٜخ ٌُُٝي كِْ ٣ؤُٞح أ١ ؿٜي ك٢ ٍٝٝىْٛ كٜيٍْٝٛ ٖٓ ٌٛح حَُٜٔ٘ ُِؼِّٞ 

 ٝحُلٕ٘ٞ.

ن ٢ِٔٔٓ حُؼَد حُؼ٢ِٔ رٍٜٞس ٓ٘ظظٔش ٌٓ٘ ػٜي حُوِلخء حُؼزخ٤٤ٖٓ ٣٣زظية طخٍ

ٍ ُٝغ حُؼزخ٤٤ٖٓ رخُؼِْ ٝاَٗحكْٜ ػ٠ِ حأل ّٞ ىد ٝطوي٣َْٛ ألٍرخد حُؼِْ كوي ك

ٌٛح حُؼَٜ ػَٜحً ُحَٛحً ُِؼِْ ٝحُلٖ كخُو٤ِلش حُؼزخ٢ٓ حُؼخ٢ٗ أرٞ ؿؼلَ  ،ٝحُلٖ

غ حُؼِٔخء ٝحُلّ٘  ـّ ً ُٜٔخ كوي ٗ ً رخُؼِْ ٝحُلٖ ٝٓؼّظٔخ ٤ٖ ػ٠ِ خٗحٍُٜٔ٘ٞ ًخٕ ُٓٞؼخ

ً ك٢ ػِّٞ ُٝـخص حألْٓ حألهَٟ ٍؿزش ُحثيس  َٗ٘ حُؼِّٞ ٝحُلٕ٘ٞ، ًٝخٕ ٍحؿزخ

ي ٗوَ هيٍ ِّٓٔٞ ٖٓ حُظَحع ح٤ُٞٗخ٢ٗ ٝحُلخ٢ٍٓ حُؼ٢ِٔ ٝحألىر٢ ا٠ُ ٌُُٝي كو

ٔئُلخص ح٣ٌَُٔ٘ٔظ٤ش ا٠ُ رـيحى كظَؿٔض ا٠ُ حُحُِـش حُؼَر٤ش ًٔخ ِٝٛض رؼٞ 

حُؼَر٤ش ٝهي ًحع ٤ٛض ُٝغ حٍُٜٔ٘ٞ رخُلِٔلش ٝحُ٘ـّٞ ا٠ُ كيّ إٔ ٓظلِٔل٢ 

ُْ ٛ٘ي١ رخٍع ك٢ ٝٓ٘ـ٢ٔ ٓؼظْ رالى حُؼخُْ رِـٞح رـيحى ًٔخ َٝٛ ا٠ُ رال١ٚ ػخ

حُ٘ـّٞ ٝح٤ُٜجش ٝح٣َُخ٤ٟخص ٝهيّّ ا٤ُٚ ًظخرخً ٤َٜٗحً ٣ٌَُِٔ٘ٔظ٤ش "ٓيٛخٗظخ" كؤَٓ 

حٍُٜٔ٘ٞ دمحم رٖ ارَح٤ْٛ حُلِح١ٍ رظَؿٔظٚ ا٠ُ حُؼَر٤ش ًٔخ هخّ دمحم ر٘لٔٚ رظؤ٤ُق 

خٙ رـ"حُٔ٘ي ٛ٘ي". ّٔ  ًظخد ك٢ ح٤ُٜجش ك٢ ٟٞء ٌٛح حٌُظخد حُٜ٘ي١ ٝٓ

َ ػزي هللا رٖ حُٔولغ ٍث٤ْ ًظّخد حُو٤ِلش حٍُٜٔ٘ٞ كٔٔخ ًخٕ أى٣ذ حُؼَر٤ش ح٤ُٜ٘

هخّ حرٖ حُٔولغ رظَؿٔظٚ ٖٓ حُلخ٤ٍٓش ا٠ُ حُؼَر٤ش ٖٓ حٌُظذ ٝحَُٓخثَ "٤ًِِش 

                                                           
 5>-6>ص رسالة فخر السودان على البٌضان،  1
 5:-6:/5مروج الذهب ومعادن الجواهر،  2
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ٝىٓ٘ش" ح١ٌُ كِٔٚ حُل٤ٌْ ر٣َُٝٚ ٖٓ حُٜ٘ي ا٠ُ ا٣َحٕ ُِِٔي أ٤َٗٞٗٝحٕ ًٔخ هخّ 

رظَؿٔظٚ ٖٓ ح٣ٌَُٔ٘ٔظ٤ش ا٠ُ حُلخ٤ٍٓش
1
. 

ٛخٍٕٝ ح٤َُٗي ػ٠ِ ٍأّ حُوِلخء حُؼزخ٤٤ٖٓ كٌخٕ ػَٜٙ  ًخٕ حُو٤ِلش حُؼزخ٢ٓ

أَُٛ حُؼٍٜٞ حُؼزخ٤ٓش كوي رِؾ ك٤ٚ حُيُٝش حُؼزخ٤ٓش ًٍٝس حٌُٔخٍ رخُ٘ٔزش ُِؼِْ 

ي حُٔز٤َ ا٠ُ  ّٜ ٝحُل٠خٍس ٝح٤ُٔخٓش ٝهي طؤْٓ ك٢ ػَٜٙ ر٤ض حُلٌٔش ح١ٌُ ٓ

 حُٜخٍَٕٝٗ٘ حُؼِّٞ ٝحُلٕ٘ٞ ك٢ حُؼٜي حُؼزخ٢ٓ ٝرـخٗذ هٜخثٚ حُو٤ِلش 

٤ِٓٝحطٚ كوي ُؼزض حألَٓس حُز٤ٌَٓش ىٍٝحً رخٍُحً ك٢ طط٣َٞ حُؼَد ك٢ ًُي حُؼٜي 

٤ٓٝطَص ػ٠ِ ًخكش حُ٘جٕٞ حُي٤ُٝش  حُٜخٍٕٝكوي طويّٓض ٌٛٙ حألَٓس ك٢ ػَٜ 

ًحطٚ، ٝهي أَٗكض ٌٛٙ حألَٓس ك٢ ػَٜ  حُٜخٍُٕٝٝٞ أٜٗخ هي رخىص ػ٠ِ ٣ي١ 

ٜخ ُِؼِْ رِـخ رٜخ ٍ. إ ؿٞىٛخ ٝكزّ طويّٜٓخ ػ٠ِ حُؼِْ ٝحُلٖ اَٗحكخً ُْ ٣ٔزن ُٚ ٓؼخ

ْٕ ّٝظلض حُؼِٔخء ٝحُٔظَؿ٤ٖٔ ػ٠ِ ٍٝحطذ ٣َٜٗش ٛخثِش، ح٣ٌُٖ هخٓٞح  ا٠ُ أ

رظَؿٔش حٌُظذ حُؼ٤ِٔش ُٔوظِق حُِـخص كؤػَٝح ٌٓظزخص حُِـش حُؼَر٤ش. ٝإ اَٗحف 

حُزَحٌٓش ػ٠ِ حُؼِّٞ ٝحُلٕ٘ٞ ٝكزّْٜ ُٜخ ٛٔخ حٌُِحٕ ٓزّزخ حُظَؿٔش حُؼَر٤ش ُِؼي٣ي 

ٖ حٌُظذ ح٣ٌَُٔ٘ٔظ٤ش ك٢ حُطذ ٝحُ٘ـّٞ ٝح٤ُٜجش ٝحألىد ٝحألهالم، اْٜٗ ػ٤ّ٘ٞح ٓ

ً ٓٔجٞالً ًز٤َحً ػٖ ٗجٕٞ حُز٤ٔخٍٓظخٕ، ًٌٝح أٍَٓ ٣ل٠٤ حُز٢ٌَٓ  ً ٛ٘ي٣خ ػخُٔخ

ٍؿالً ٖٓ رـيحى ا٠ُ حُٜ٘ي ٢ٌُ ٣زلغ ػٖ حألى٣ٝش حُٔظٞحؿيس ك٤ٜخ ك٤ؤط٢ رٜخ ًٔخ 

حُٜ٘ٞى. إ ٌٛٙ حألَٓس ىػض ػيىحً  ٔؼِٞٓخص ػٖ ٓؼظويحص ٝأى٣خٕح٣ُلَٜ ػ٠ِ 

ٖٓ ػِٔخء حُٜ٘ي ٝأ١زخثٜخ ك٤وٍٞ حرٖ حُ٘ي٣ْ: إ ٣ل٠٤ رٖ هخُي ٝحٍُُٞحء حُزَحٌٓش 

هي حٛظٔٞح ك٢ حُيُٝش حُؼَر٤ش حُؼزخ٤ٓش ر٘جٕٞ حُٜ٘ي ٝه٠خ٣خٛخ ٝىػٞح أ١زخثٜخ 

ٝكٌٔخثٜخ ا٠ُ أرِطظْٜ
2
كوي حؿظٔغ ك٢ رال١ ح٤َُٗي ػيى ٖٓ حأل١زخء حُٜ٘يّٝ  

ا٠ُ حُِـش حُؼَر٤ش كظ٠ ىػ٢ حأل١زخء ٖٓ حُٜ٘ي  حٗظوِض رل٠ِْٜ ػِّٞ ١ز٤ش هي ح٣ٌُٖ

ُٔيحٝحطٚ كٌحص َٓس أٛزق ٣َ١ق حُلَحٕ ٝػـِ ًخكش أ١زخء رـيحى ػٖ ٓيحٝحطٚ 

                                                           
 والعبارة هكذا: 65طبمات األمم، ص  1

كتاب كلٌلة ودمنة الذي جلبه برزوٌه الحكٌم الفارسً من الهند إلى أنوشٌروان بن لباد  ----"
ابن فٌروز ملن الفرس وترجمه له من الهندٌة إلى الفارسٌة ثم ترجمه فً اإلسبلم عبد هللا بن 

 5/58"، طبمات األمم، ص ---فع من اللؽة الفارسٌة إلى اللؽة العربٌة المم
 والعبارة هكذا: 2

"لال دمحم بن إسحك: الذي عنً بؤمر الهند فً دولة العرب، ٌحٌى بن خالد وجماعة البرامكة، 

 8>8واهتمامها بؤمر الهند وإحضارها علماء طبها وحكمابها"، الفهرست، ص 
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كآٌٗحى ىػ٢ ١ز٤ذ ٛ٘ي٢ٓٝ ١خٍ ٤ٛظٚ ك٢ ح٥كخم ك٘لخٙ هللا رٔيحٝحطٚ كؤػَحٙ 

ٝ ا٤ُٚ طَؿٔش حٌُظذ رـٞحثِ ػي٣يس ًٔخ ػ٤ّ٘ٚ ًٔظَؿْ ك٢ ىحٍٙ ُِظَؿٔش ٝك ّٞ

ح٣ٌَُٔ٘ٔظ٤ش ا٠ُ حُؼَر٤ش ًٝخٕ ٣ل٠َ رال١ حُو٤ِلش حُٜخٍٕٝ ١ز٤ذ ٛ٘ي٢ٓٝ 

٠ّٔ "ٛخُلخً" ح١ٌُ ٗل٢ رٔيحٝحطٚ حرٖ ػْ حُو٤ِلش، ًٝخٕ ح٣َُٔٞ ٣ؼخ٢ٗ  ٔ٤َٜٗ ٣

ٖٓ حَُٜع ًٝخٕ أَٜٗ أ١زخء حُزال١ ؿز٣ََ رٖ روظ٤٘ٞع كٌْ ػ٠ِ ٓٞطٚ ٌُٖٝ 

 ٓيحٝحس ٌٛح حُطز٤ذ حُٜ٘ي٢ٓٝ ك٘لخٙ هللا ر٤ي٣ٚ. ؿؼلَ حُز٢ٌَٓ أٗخٍ ػ٠ِ حُو٤ِلش

هي ٤ٓطَ حألػخؿْ ػ٠ِ حُ٘جٕٞ حُل٤ٌٓٞش ك٢ حُؼٜي حُؼزخ٢ٓ ًُٝي ألْٜٗ ٍّؿلٞح 

حألػخؿْ ػ٠ِ حُؼَد ٌَُٔ هٞطْٜ، ٝرٔخ إٔ حُٔخٕٓٞ ًخٗض أٓٚ أػـ٤ٔش كِٔخ 

حٓظؼ٠ِ ػَٕ حُلٌْ حُىحى حألػخؿْ ٤ٓطَس. اٗٚ أَٓ رـٔغ ًظذ ػِّٞ ٝكٕ٘ٞ 

ٍٛخ طط٣َٞحً، ًٝخٕ ٣لّذ  حُؼخُْ ّٞ ك٢ ىحٍ حُلٌٔش حُظ٢ أهخٜٓخ أرٞٙ حُٜخٍٕٝ ١ٝ

ّ حُؼِٔخء،  َّ ً ًٔخ ًخٕ ٣َؿذ ك٢ حألىد ٣ٌٝ ً ؿٔخ ٝرل٠َ اَٗحكٚ ػ٠ِ حُؼِْ كزخ

ّْ طٞظ٤ق حُؼي٣ي ٖٓ حُٔظَؿ٤ٖٔ ك٢ ىحٍ حُلٌٔش ػ٠ِ ٍٝحطذ  حُؼِّٞ ٝحُلٕ٘ٞ هي ط

ا٠ُ ى٣خٗش حُٔـّٞ ٝحُٜ٘خٍٟ كخىكش، ٝهي حٗظَٔ ٛئالء حُٔظَؿ٤ٖٔ ٖٓ ًخٕ ٣٘ظ٢ٔ 

ٝح٤ُٜٞى ٝحُٜ٘يّٝ ٝٛئالء ْٛ ح٣ٌُٖ أػَٝح ٌٓظزخص حُِـش حُؼَر٤ش رظَؿٔخص حُِـخص 

 ح٤ُٞٗخ٤ٗش ٝحُلخ٤ٍٓش ٝح٣َُٔخ٤ٗش ٝح٣ٌَُٔ٘ٔظ٤ش ٝحُ٘زط٤ش ٝحُال٤٘٤١ش.

ٖٝٓ ٓآػَ حُو٤ِلش ٓخٕٓٞ ح٤َُٗي حٌُزَٟ ٓٔخكش ًَس حألٍٝ ٝحُو٤خّ رؤٍٝ 

خَُٔٛي ح١ٌُ أػيّٙ دمحم رٖ ٠ٓٞٓ حُوٞح٢ٍُٓ حػظ٠٘ َٓٛي ك٤ٔخ ر٤ٖ ح٤ُِٖٔٔٔ ك

ك٤ٚ رؤٍٛٞ حُٔ٘ي ٛ٘ي حُٜ٘ي٣ش رـخٗذ حُظَحع حإل٣َح٢ٗ ٝح٤ُٞٗخ٢ٗ
1
. 

ٝرل٠َ طوي٣َ حُوِلخء حُؼزخ٤٤ٖٓ ٝاَٗحف حُزَحٌٓش َٝٛ حُؼي٣ي ٖٓ ػِٔخء حُٜ٘ي 

 ٝأ١زخثٜخ ا٠ُ رـيحى ػخٛٔش حُلٌٞٓش حُؼزخ٤ٓش ٝحٗظـِٞح رلؼخ٤ُخص حُلٌٞٓش حُؼ٤ِٔش

ٝهخٓٞح رظَؿٔش حٌُظذ ح٣ٌَُٔ٘ٔظ٤ش ك٢ ح٣َُخ٤ٟخص ٝحُ٘ـّٞ ٝح٤ُٜجش ٝحُطذ 

ٝحُلِٔلش ٝحألىد ٝحألهالم كؤػَٝح ٌٓظزخص حُِـش حُؼَر٤ش كخُؼِٔخء ٝحأل١زخء 

 حُٜ٘يّٝ ح٣ٌُٖ ٟز٢ حٌُظّخد حُؼَد أٓٔخثْٜ ًٌَٗ ٓٞؿِحً ػٖ طَحؿْٜٔ:

                                                           
 ا جاء فٌه:وكذ 65طبمات األمم، ص  1

"وكان فً زمان المامون والمعتصم وله ثبلثة أزٌاج أولها المإلؾ على مذهب السند هند 
خالؾ فٌه الفزاري والخوارزمً فً عامة األعمال واستعماله لحركة إلبال فلن البروج 

 65وإدباره على رأي تؤون" ص 
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٢ٌٓ كٔؤُٚ أرٞ ؿخىٍ حُٜ٘ي ُزـيحى ػ٠ِ ىػٞس ٖٓ ٣ل٠٤ رٖ هخُي حُزَ تٍٙح:

حألٗؼغ حُٔؼَٔ ػٖ أٍٛٞ حُٜ٘ي ُِزالؿش كَىّ ػ٤ِٚ رؤٗٚ ٣لَٔ ٍٓخُش ٛ٘ي٣ش ك٢ 

ٌٛح حُلٖ ٌُٝ٘ٚ ال ٣ويٍ ػ٠ِ طَؿٔظٚ ؿ٤يحً رـخٗذ أٗٚ ال ٣َٜٔ ك٢ ٌٛح حُلٖ كٜٞ ال 

٣ٔظط٤غ رز٤خٕ ٌٗخطٜخ ٝهٜخثٜٜخ ٝٓلخ٤ٜٛٔخ
1
. 

ي حُز٢ٌَٓ ك٢ ٓخكَ ٖٓ حُٜ٘ي ا٠ُ رـيحى ػ٠ِ ىػٞس ٖٓ ٣ل٠٤ رٖ هخُ ِٕىح:

ػَٜ ٛخٍٕٝ ح٤َُٗي ٝح٠ْٗ ا٠ُ كٞح٢ٗ آلخم رٖ ٤ِٓٔخٕ رٖ ػ٢ِ حُٜخ٢ٔٗ، 

ُٝٔخ َٝٛ ا٠ُ رـيحى طؼِّْ حُلخ٤ٍٓش ٝحُؼَر٤ش ٝطّٞظق ػ٠ِ طَؿٔش حٌُظذ ك٢ 

ر٤ٔخٍٓظخٕ حُزَحٌٓش. اٗٚ هخّ رظَؿٔش حُؼي٣ي ٖٓ حٌُظذ ٝحَُٓخثَ ٖٓ حُٜ٘ي٣ش ا٠ُ 

حُؼَر٤ش ٝحُلخ٤ٍٓش
2
٤ٛزؼش إ ٌٓ٘ش ًخٕ كخًهخً ك٢ حُطذ ٝٓخَٛحً ك٤وٍٞ حرٖ أر٢ أ 

ً ك٢ حُؼِّٞ ٝحُلٕ٘ٞ حُٜ٘ي٣ش  ً ٝرخٍػخ ك٢ حُٔيحٝحس ٝٓي٣يحً ك٢ حَُأ١ ٝٓظلِٔلخ

ٝٓظ٠ِؼخً ٖٓ حُِـخص حُٜ٘ي٣ش ٝحُلخ٤ٍٓش، ؿخىٍ حُٜ٘ي ُِؼَحم ك٢ ُٖٓ  ٝٓٞػٞهخً رٚ

ْ ٣٘ق ٛخٍٕٝ ح٤َُٗي ٝٗخٍ حُوزٍٞ ك٢ رال١ٚ ًٔخ هخّ رٔيحٝحطٚ ًٝحص َٓس ك٤٘ٔخ ُ

ٖٓ َٓٝ ٗي٣ي رٔيحٝحس ًخكش أ١زخء رـيحى كوخّ ٌٓ٘ش رٔيحٝحطٚ ك٘لخٙ هللا طؼخ٠ُ
3
. 

ٓخ ٣ل٤ٌٚ ٛخكذ "ػ٤ٕٞ حألٗزخء ك٢ ١زوخص حأل١زخء" ٖٝٓ أؿٌد أهزخٍ ٌٓ٘ش 

 ك٤ٔخ ٢ِ٣:

حً ك٢ حُوِي اًح ٛٞ رَؿَ ٖٓ حُٔخث٤ٖ٘ هي ر٢ٔ ًٔخءٙ ٝأُو٠ ػ٤ِٚ  ٍّ "كز٤٘ٔخ ٌٓ٘ش ٓخ

٠ ػوخه٤َ ًؼ٤َس ٝهخّ ٣ٜق  ّٔ ً كوخٍ ك٢ ٛلظٚ ٌٛح ىٝحء ُِل ىٝحء ػ٘يٙ ٓؼـٞٗخ

٠ّٔ حَُرغ، ُٝٞؿغ حُظَٜ ٝحًَُزظ٤ٖ ٝحُوخّ ٝحُزٞح٤َٓ  ٠ حُـذ، ٝك ّٔ حُيحثٔش ٝك

                                                           
 والعبارة هكذا: 86البٌان والتبٌٌن، ص  1

لت لبهلة الهندي أٌام اجتلب ٌحٌى بن خالد أطباء الهند مثل منكة "لال معّمر أبو األشعث ل
وبازٌكر وللبرلل وسندباز وفبلن وفبلن ما الببلؼة عن أهل الهند لال بهلة عندنا فً ذلن 

صحٌفة مكتوبة ال أحسن ترجمتها لن ولم أعالج هذه الصناعة فؤثك من نفسً بالمٌام 
 بخصابصها وتلخٌص لطابؾ معانٌها".

 والعبارة هكذا: 86ان والتبٌٌن، ص البٌ 2

"منكة الهندي، وكان فً جملة إسحك بن سلٌمان بن علً الهاشمً ٌنمل من اللؽة الهندٌة إلى 
العربٌة، ابن دهن الهندي، وكان إلٌه بٌمارستان البرامكة، نمل إلى العربً من اللسان 

 786الهندي"، الفهرست، ص 

دي كان فً جملة إسحك بن سلٌمان بن علً الهاشمً "وُوِجدَْت فً بعض الكتب أن منكة الهن

 6/77وكان ٌنمل من اللؽة الهندٌة إلى الفارسٌة والعربٌة"، طبمات األطباء، 
 6/76وطبمات األطباء،  >;7الفهرست، ص  3
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ٝح٣َُخف ٝٝؿغ حُٔلخَٛ ٝٝؿغ حُؼ٤٘٤ٖ ُٝٞؿغ حُزطٖ ٝحُٜيحع ٝحُ٘و٤وش 

ء ُٝظوط٤َ حُزٍٞ، ٝحُلخُؾ ٝحالٍطؼخٕ ُْٝ ٣يع ػِش ك٢ حُزيٕ اال ًًَ إٔ ًُي حُيٝح

ّْٔ ٌٓ٘ش ٝهخٍ ػ٠ِ  ٗلخإٛخ كوخٍ ٌٓ٘ش ُظَؿٔخٗٚ ٓخ ٣وٍٞ ٌٛح كظَؿْ ُٚ ٓخ ٓٔغ كظز

ََ ػ٠ِ ٓخ هخٍ ٌٛح كِْ ك٢ِ٘ٔ  ًَ كخٍ ِٓي حُؼَد ؿخَٛ ًُٝي أٗٚ إ ًخٕ حألٓ

ٖٓ رِي١ ٝهطؼ٢٘ ػٖ أ٢ِٛ ٝطٌِق حُـ٤ِع ٖٓ ٓئٗظ٢ ٝٛٞ ٣ـي ٌٛح ٜٗذ ػ٤٘ٚ 

ال ٣وظِٚ كبٕ ح٣َُ٘ؼش هي أرخكض ٌٛح ٝربُحثٚ ٝإ ًخٕ حألَٓ ٤ُْ ًٔخ ٣وٍٞ ٌٛح كِْ 

ٖٝٓ أٗزٜٚ ألٗٚ إ هظَ ٓخ ٢ٛ حألٗلْ طل٤خ رل٘خثٜخ أٗلْ هِن ًؼ٤َ ٝإ طَى 

ٌٝٛح حُـَٜ هظَ ك٢ ًَ ٣ّٞ ٗلٔخً ٝرخُل١َ إٔ ٣وظَ حػ٤ٖ٘ ٝػالػش ٝأٍرؼش ك٢ ًَ 

ك٢ حُي٣ٖ ٖٝٝٛ ك٢ حٌُِٔٔش" كٔخى٣ّٞ ٌٝٛح 
1
. 

َ ا٠ُ رـيحى رل٠َ طوي٣َ حُزَحٌٓش ا٣خٙ ًخٕ ػخُٔخً ١ٝز٤زخً ٤َٜٗحً ٝٛ اتٓ د٘ٓ:

ٟٞح ا٤ُٚ هيٓش طَؿٔش حٌُظذ حُٜ٘ي٣ش ا٠ُ  ّٞ كؼ٤ّ٘ٞٙ ٓٔجٞالً ًز٤َحً ُز٤ٔخٍٓظخْٜٗ ٝك

حُؼَر٤ش، ٛٞ ح١ٌُ هخّ رظَؿٔش "ًظخد حُـخٓغ" ألٓظخٌَٗ ٝ"ًظخد ٛلٞس حُ٘ـق" 

ُٔ٘يٛٔظخٕ ا٠ُ حُؼَر٤ش
2
. 

ُٝٚ ٓئُلخص ه٤ٔش ك٢  ًخٕ أك٠َ ػِٔخء حُٜ٘ي ك٢ ػَٜٙ، َٜٓ ك٢ حُطذ جٛدس:

 حُطذ ٝحُلٌٔش ٝحُلِٔلش. طٔض طَؿٔش رؼٞ ٓئُلخطٚ ا٠ُ حُِـش حُؼَر٤ش.

ًًَ حرٖ حُ٘ي٣ْ حٓٔٚ كلٔذ ٌُٖٝ حرٖ أر٢ أ٤ٛزؼش ٣وٍٞ اٗٚ ًخٕ ٖٓ  صٕجًٙ:

 ػِٔخء حُٜ٘ي ٝكٌٔخثٜخ ح٣ٌُٖ َٜٓٝح ك٢ حُطذ ٝحُ٘ـّٞ.

هي ًًَ  تاوٙش ٚساحٗ ٚصىٗ ٚدا٘ش ٚأٔىش ٚجثٙش ٚأٔذي ٚجثاسي ٚصٔىً:

خٙ رـ"رخ٣ٌَُ" ًٔخ  ّٔ حرٖ حُ٘ي٣ْ حْٓ رخًَٜ رخؿَٜ ك٢ ٟٓٞغ آهَ ُٝؼَ حُـخكع ٓ

ًًَ حرٖ حُ٘ي٣ْ أٌَٗ رـ"أٌٗٞ". ٣وٍٞ حرٖ أر٢ أ٤ٛزؼش إ ٌٛٙ حُـٔخػش ٖٓ حُؼِٔخء 

ٝحأل١زخء حُٜ٘يّٝ ؿخءص رؼي ٛ٘ـَٜ ٝأػَٝح ٓئُلخطْٜ حَُحثؼش ك٢ حُطذ ٝؿ٤َٙ 

ٖ حٌُظّخد حألكخَٟ ٝحأل١زخء حُلٌحم ٝحُلٌٔخء ٖٓ حُؼِّٞ. اْٜٗ ًخٗٞح ٣ؼيّٕٝ ٓ

                                                           
 6/76طبمات األطباء،  1
 والعبارة هكذا: 865و 786الفهرست، ص  2

فسٌره لمنكة الهندي فً البٌمارستان، "كتاب سسرد، عشر مماالت، أمر ٌحٌى بن خالد بت
وٌجري مجرى الكناس، كتاب أستانكر الجامع تفسٌر ابن دهن، كتاب سٌرن فّسره عبد هللا 

تفسٌر ابن  النجحكتاب سندستاق، معناه كتاب صفوة  ----بن علً من الفارسً إلى العربً 
 دهن صاحب البٌمارستان".
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ح٣ٍُٜٖٞ٘ٔ، اْٜٗ هخٓٞح رٟٞغ ٝطَط٤ذ أٍٛٞ ٝهٞحػي ػٖ حُ٘ـّٞ. حػظ٠٘ أٛخ٢ُ 

حُٜ٘ي ًِْٜ رٔئُلخطْٜ ٝٗوِٞح أكٌخٍْٛ ٝأه٤ِظْٜ. طٔض طَؿٔش ٓؼظْ ٓئُلخطْٜ ا٠ُ 

 حُؼَر٤ش.

ذ ٖٓ ٣ٌظذ حُـخكع أٜٗٔخ ؿخءح رـيحى ػ٠ِ ١ِ عٕذتاد أٚ عٕذتاص ٚلٍثشلً:

٣ل٠٤ حُز٢ٌَٓ
1
ٝهي ًًَ حرٖ حُ٘ي٣ْ ًظخر٤ٖ ُٔ٘يرخُ ك٢ حُلٌٔش أكيٛٔخ ٛـ٤َ  

ٝح٥هَ ًز٤َ
2
. 

ً ٤َٜٗحً ُِٜ٘ي، هي كٌم ك٢ حُطذ ٝحُٔؼخُـخص ًٔخ َٜٓ ك٢  شأاق: ًخٕ ١ز٤زخ

ٓوظِق حُؼِّٞ أٓؼخٍ حُلٌٔش ٝحُلِٔلش ٝحُ٘ـّٞ ٝح٤ُٜجش، ًخٗض ُٚ رلٞع ػ٤ِٔش ٝك٤٘ش 

ُيٟ ِٓٞى ٝكٌخّ حُٜ٘ي، ٝآهٌحً ػٖ ًظخرٚ "ٓ٘ظلَ حُـٞحَٛ"  ه٤ّٔش. اٗٚ ٗخٍ حُوزٍٞ

 ٗوَ حرٖ أر٢ أ٤ٛزؼش ٜٗخثلٚ ٝكٌٔٚ حُظ٢ ر٤ّٜ٘خ ُِٔٞى ػَٜٙ. ٢ٛٝ ًٔخ ٢ِ٣:

٣خ أ٣ٜخ حُٞح٢ُ! حطن ػؼَحص حُِٓخٕ ٝحهٖ ط٢ِٔ حأل٣خّ ُٝٞػش ؿِزش حُيَٛ ٝحػِْ "

ٜٓ٘خ ػ٠ِ  إٔ حألػٔخٍ ؿِحء كخطن ػٞحهذ حُيَٛ ٝحأل٣خّ كبٕ ُٜخ ؿيٍحص كٌٖ

كٌٍ ٝحألهيحٍ ٓـ٤زخص ٜٓ٘خ كخٓظؼي ُٜخ ٝحُِٓخٕ ٓ٘وِذ كخكٌٍ ىُٝظٚ ُج٤ْ حٌَُس 

كوق ٓطٞطٚ ٣َٓغ حُـَس كال طؤٖٓ ىُٝظٚ ٝحػِْ إٔ ٖٓ ُْ ٣يحٝ ٗلٔٚ ٖٓ ٓوخّ 

ٍّ كٞحٓٚ  ح٥ػخّ ك٢ أ٣خّ ك٤خطٚ كٔخ أرؼيٙ ٖٓ حُ٘لخء ك٢ ىحٍ ال ىٝحء ُٜخ ٖٝٓ أً

٘لٔٚ أرخٕ ك٠ِٚ ٝأظَٜ ٗزِٚ ٖٝٓ ُْ ٠٣ز٢ ٗلٔٚ ٝحٓظؼزيٛخ ك٤ٔخ طويّّ ٖٓ ه٤َ ُ

٢ٛٝ ٝحكيس ُْ ٠٣ز٢ كٞحٓٚ ٢ٛٝ هْٔ كبًح ُْ ٠٣ز٢ كٞحٓٚ ٓغ هِظٜخ ًُٝظٜخ 

ٛؼذ ػ٤ِٚ ٟز٢ حألػٞحٕ ٓغ ًؼَطْٜ ٝه٘ٞٗش ؿخٗزْٜ كٌخٗض ػخٓش حَُػ٤ش ك٢ 

"----أهخ٢ٛ حُزالى ٝأ١َحف حٌُِٔٔش أرؼي ٖٓ ح٠ُز٢ 
3
. 

ِش ٝأ١زخء حُٜ٘ي ح٣ٍُٜٖٞ٘ٔ ٝحُٔخ٣َٖٛ ك٢ ٌٛح أكي أٝالى رٜ صاٌح تٓ تٍٙح:

٣َ١وش ػالؿٜخ. ؿخء حُؼَحم ك٢ أ٣خّ هالكش ٛخٍٕٝ ح٤َُٗي، ٝرٚ ٗل٠ هللا حرٖ ػْ 

                                                           
 86البٌان والتبٌٌن، ص  1
والعبارة هكذا: "ومن كتبهم كتاب سندباز الكبٌر، كتاب سندباز  868الفهرست، ص  2

 الصؽٌر".
 6/67طبمات األطباء،  3
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ً َُِٜع ر٤٘ٔخ أػِٖ ١ز٤ذ حُزال١  حُو٤ِلش ارَح٤ْٛ رٖ ٛخُق ح١ٌُ ًخٕ ٠٣َٓخ

 ً ح٤ُٞٗخ٢ٗ ؿز٣ََ رٖ روظ٤٘ٞع رؤٗٚ ٤ّٓض طٔخٓخ
1
. 

حُويٓخء ٝٓل٣ٌَٜخ، ًخٗض ٣َ١وظٚ ك٢  ًخٕ ٖٓ كٌٔخء حُٜ٘ي عغح )عٍغح(:

٣َ١وش كٌٔخء حُٜ٘ي حُويح٠ٓ. اٗٚ حهظخٍ ٣َ١ن حُظْٞٛ ك٢ ًظخرٚ ح٤َُ٘ٗـخص
2
. 

( ٚٔالً ٚ٘اتً ٚطشق ٚعادٌشَ )عاٌٚشَ أٚ عٍتاٚسِٓ( گٔٙك )ٔٙ

ٌٛٙ أٓٔخء أ١زخء حُٜ٘ي ٝػِٔخثٜخ، ٝهي طَؿٔض ٓئُلخطْٜ ا٠ُ حُؼَر٤ش  ٚأطش:

ٝحٓظلخى ٜٓ٘خ حُؼَد
3
. 

شن( ٚتٛلشتً )ٔٛوشًٕ( ٚعغشد )عششخ( ٚسٚعا چٚ ششن )عٍشن أ

ٌٛٙ ٚتذاْ أٚ ٔذاْ ٚسٚئ ٚعٕذعتاق )عٕذ٘شاْ( ٚأعتأىش ٚأتٛ لثًٍ: 

. ٣وٍٞ حرٖ أر٢ أ٤ٛزؼش أ١زخء حُٜ٘ي حُلٌّحم، ًٌَٓ٘ ٓآػَْٛ حُؼ٤ِٔش ك٤ٔخ ٛٞ آصٍ 

إ حُطز٤ذ حإلٓال٢ٓ ح٤َُٜ٘ ٣ًَُخ حَُح١ُ هي أكخٍ ا٠ُ ٓئُلخطْٜ ك٢ ًظخرٚ 

ُلخ١ٝ""ح
4
. 

ٌٛح ٛٞ حُؼخُْ حُلِٔل٢ ح٤َُٜ٘ ح١ٌُ ًظذ "٤ًِِش ٝىٓ٘ش" حٌُظخد ح١ٌُ ٗخٍ  تٍذٌا:

 َٜٗس ى٤ُٝش.

ٝألؿَ ٍؿزش حُؼَد ك٢ حُؼِّٞ حُٜ٘ي٣ش طٔض طَؿٔش ػيى ال ٣ل٠ٜ ٖٓ حٌُظذ 

ٝحَُٓخثَ ٖٓ حُِـش ح٣ٌَُٔ٘ٔظ٤ش ا٠ُ حُِـش حُؼَر٤ش ًٔخ أُّلض ًظذ ٍٝٓخثَ ػٖ 

ٔخ ٢ِ٣ ًًَ ٓٞؿِ َُؿزش حُؼَد ك٢ حُلٕ٘ٞ حُٜ٘ي٣ش ػِّٞ حُٜ٘ي ٝكٜ٘ٞٗخ ٝك٤

 ٝحُٔئُلخص ك٤ٜخ:

ػِْ حُلٔخد ٝحُٜ٘يٓش ٓٔخ أٝؿيٙ حُٜ٘ٞى كوي طؼِّٔٚ حُؼَد ػ٠ِ  اٌشٌاضٍاخ:

ف حٌُظّخد حُؼَد إٔ حُؼَد طؼِّٔٞح ٣َ١وش حألػيحى ٖٓ  َّ حُٜ٘ٞى ًٝحطْٜ ٝهي ٛ

ٜٞٗخ "حأل ّٔ ٍهخّ حُٜ٘ي٣ش" أٝ حُٞحكي ا٠ُ حُظخٓغ ػ٠ِ حُٜ٘ٞى ٝػ٠ِ ٌٛح كْٜ ٣ٔ

                                                           
 6/78، المصدر نفسه 1
 والعبارة هكذا: 878الفهرست، ص  2

 "من المدماء ومذاهبه فً النٌرجات مذهب الهند وله كتاب سلن فٌه مسلن أصحاب التوهم".
  المصدر نفسه 3
 >67-;6/67طبمات األطباء،  4
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"حُلٔخد حُٜ٘ي١". ٝهي ٗوِ٘خ أهٞحٍ رؼٞ حٌُظّخد حُؼَد ػٜ٘خ ك٢ ريح٣ش ٌٛٙ 

 حُٔوخُش ٝك٤ٔخ ٢ِ٣ ٗ٘وَ ٓخ هخُٚ ح٤ُؼوٞر٢:

ٟٝغ حُظٔؼش حألكَف حُٜ٘ي٣ش حُظ٢ ٣وَؽ ٜٓ٘خ ؿ٤ٔغ حُلٔخد ح١ٌُ ال  ---"

ٞ كخألٍٝ ٜٓ٘خ ٝحكي ٝٛ 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، ٣1يٍى ٓؼَكظٜخ ٢ٛٝ 

ػَ٘س ٝٓخثش ٝٛٞ أُق ٝٛٞ ٓخثش أُق ٝٛٞ أُق أُق ٝٛٞ ػَ٘س آالف أُق ٝٛٞ 

ٓخثش أُق أُق ٝػ٠ِ ٌٛح حُلٔخد أريحً كٜخػيحً ٝحُؼخ٢ٗ ٝٛٞ حػ٘خٕ ٝٛٞ ػَٕ٘ٝ 

)ٝٛٞ ٓخثظخٕ ٝٛٞ أُلخٕ ٝٛٞ ػَٕ٘ٝ( أُلخً ٝٛٞ ٓخثظخ أُق ٝٛٞ أُلخ أُق ٝػ٠ِ 

٤ض حُٞحكي ٓؼَٝف ٖٓ ٌٛح حُلٔخد ٣ـ١َ حُظٔؼش حألكَف كٜخػيحً ؿ٤َ إٔ ر

حُؼَ٘س ًٌُٝي ر٤ض حُؼَ٘س ٓؼَٝف ٖٓ حُٔخثش ًٌُٝي ًَ ر٤ض ٝاًح هال ر٤ض 

"ٜٓ٘خ ٣ـؼَ ك٤ٚ ٛلَ ٣ٌٕٝٞ حُٜلَ ىحٍس ٛـ٤َس
1

 . 

ٝهي ٗوِ٘خ أهٞحٍ رؼٞ حٌُظّخد  حُلِيهي حػظَف رل٠َ حُٜ٘ٞى ك٢ حُ٘ـّٞ ٝ إٌجَٛ:

 :حُؼَد ك٤ٜٔخ ٝك٤ٔخ ٢ِ٣ أهٞحٍ رؼٞ حُٔئٍه٤ٖ حُؼَد حألهَ

"ٝأَٛ حُٜ٘ي أ١زخء كٌٔخء ٓ٘ـٕٔٞ" ك٤وٍٞ حرٖ كو٤ٚ حٌُٜٔح٢ٗ:
2
. 

 ٣ٝوٍٞ ح٤ُؼوٞر٢:

حُِٔي  زَٖٛٔهخٍ أَٛ حُؼِْ إ أٍٝ ِٓٞى حُٜ٘ي ح٣ٌُٖ حؿظٔؼض ػ٤ِٚ ًِٔظْٜ حُ"

ح١ٌُ ك٢ ُٓخٗٚ ًخٕ حُزيإ حألٍٝ ٝٛٞ أٍٝ ك٢ حُ٘ـّٞ ٝأهٌ ػ٘ٚ ػِٜٔخ ٝحٌُظخد 

٤ٚ حُٜ٘ي حُٔ٘ي ٛ٘ي ّٔ "حألٍٝ ح١ٌُ طٔ
3
. 

َّٜ ح٤ُؼوٞر٢ ٝؿ٤َٙ ٖٓ حُٔئٍه٤ٖ حُؼَد أٍٛٞ ٝأكٌخٍ حُٜ٘ٞى ك٢ حُلِي.  ٝهي ك

 كخٌُظذ حُظ٢ ػَكٜخ حُؼَد ك٢ حُٟٔٞٞع ٝحُظ٢ ًًَٝٛخ ك٢ ٓئُلخطْٜ ٢ٛ ًٔخ ٢ِ٣:

ٌٛح ٓئُق ٛ٘ي١ هي٣ْ ك٢ حُ٘ـّٞ ٝح٤ُٜجش، طْ طَط٤زٚ ك٢ ُٖٓ أٍٝ ِٓي عٕذ ٕ٘ذ: 

زَٖٛٔٝٛٞ حُٛ٘ي١ 
4

 ، ٣وٍٞ ػ٘ٚ حُٔٔؼٞى١:

                                                           
 7=/5تارٌخ الٌعموبً،  1
 ;59كتاب البلدان، ص  2
 6=/5تارٌخ الٌعموبً،  3
 7=/5، المصدر نفسه 4
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ًَ ؿٔخػش ٖٓ أَٛ حُ٘ظَ ٝحُزلغ ح٣ٌُٖ ِٝٛٞح حُؼ٘خ٣ش رظؤَٓ ٗؤٕ ٌٛح حُؼخُْ ً"

ٝريإٙ إٔ حُٜ٘ي ًخٗض ك٢ هي٣ْ حُِٓخٕ حُلَهش حُظ٢ ك٤ٜخ حُٜالف ٝحُلٌٔش ٝأٗٚ ُٔخ 

حألؿ٤خٍ ٝطلِرض حألكِحد كخُٝض حُٜ٘ي إٔ ط٠ْ حٌُِٔٔش ٝطٔظ٢ُٞ ػ٠ِ  ِضطـ٤ّ 

ٛٞ حُزَٖٛٔ حألًزَ، حُِٔي ٜٝٗزض ُٜخ ٌِٜٓخ  ---حُلُٞس ٝطٌٕٞ ح٣َُخٓش 

"ظَٜص ك٢ أ٣خٓٚ حُلٌٔش ٝطويّٓض حُؼِٔخء حُٔؼويّحألػظْ ٝحإلٓخّ ك٤ٜخ 
1
. 

ٔض ٓيٛخٗض". طَؿٔٚ حُؼَد ا٠ُ حُؼَر٤ش رؼ٘ٞحٕ پػ٘ٞحٗٚ ح٣ٌَُٔ٘ٔظ٢ "رَٛٔ

"حُٔ٘ي ٛ٘ي" ًٔخ هخٓٞح رظِو٤ٜخطٚ حُؼي٣يس كظ٠ إٔ ًظخد "حُٔـٔط٢" ح٤ُٞٗخ٢ٗ 

ٌُظخد. طْ اػيحى طوخ٣ْٝ ػي٣يس ٓ٘ٚ ٝهي ه٤َ إٔ ُِل٤ٌْ رط٤ِّٔٞ ِٓوٚ ٌٛح ح

ٜٓيٍ "َٓٛي ٠ٓٞٓ حُوٞح١ٍُ" ٛٞ ٌٛح حٌُظخد ًٔخ أػيّ ػِْ حُٜ٘يٓش 

ّٕ ٌٛح حٌُظخد ٜٓيٍ حُؼي٣ي ٖٓ ػِّٞ  ٝحُلٔخد رخُؼٕٞ ٖٓ ٌٛح حٌُظخد كظ٠ أ

ً ُِـخ٣ش. ٣ؼظوي حُٜ٘يّٝ  ٞٝكٕ٘ٞ ح٤ُٞٗخ٤٤ٖٗ ٝحإل٣َح٤٤ٖٗ ٝػ٠ِ ٌٛح كٜ خ ّٔ ٣ؼظزَ ٜٓ

يٍ ًخكش أٍٛٞ حُؼخُْ ٝهٞح٤ٗ٘ٚأٗٚ ٜٓ
2
. 

ٌٛح ِٓوٚ "حُٔ٘ي ٛ٘ي"، حٓٔٚ ح٣ٌَُٔ٘ٔظ٢ "آ٣ٍش رٜض". طَؿٔٚ ا٠ُ  أسجثٙش:

حُؼَر٤ش أرٞ حُلٖٔ حألٛٞح١ُ رؼ٘ٞحٕ "أٍؿزَٜ"
3
 . 

ً ٓٔخ طٔض طَ أسوٕذ: ٔظٚ ا٠ُ حُؼَر٤ش ٖٓ ح٣ٌَُٔ٘ٔظ٤ش. حٓٔٚ ؿٌٛح أ٠٣خ

ِٓوٚ حُٔ٘ي ٛ٘يح٣ٌَُٔ٘ٔظ٢ "ًٜ٘يحًٜي٣ي" ح١ٌُ ٛٞ ِٓوٚ "أٍؿزَٜ" 
4
. 

٤يى( ٝهي ٠٠ٓ طل٤ِٜٚ ٝك٤ٔخ ٢ِ٣ خٕ ُِٜ٘ٞى ح٤ُي حُط٠ُٞ ك٢ حُطذ )كً اٌطة:

 ًًَ ٓٞؿِ ألرَُ ٓئُلخص حُطذ حُٜ٘ي٣ش:

َّٜ ٓؼخُـش ٝأى٣ٝش ٓوظِق حألٓوخّ رـخٗذ ًًَ  وتاب عششخ: ٌٛح حٌُظخد ٣ل

أػَحٟٜخ ٝط٘و٤ٜٜخ حُطز٢
5

٢ٌُ حُؼَر٤ش ، أَٓ ٣ل٠٤ حُز٢ٌَٓ ٌٓ٘ش رظَؿٔظٚ 

ؼزض هخٗٞٗخً ١ز٤خً ُز٤ٔخٍٓظخٕ حُزَحٌٓش٣
1
. 

                                                           
 595->5/58مروج الذهب ومعادن الجوهر،  1
 والعبارة هكذا: 9=-7=/5تارٌخ الٌعموبً،  2

 ".---"فمالوا إن جمٌع أٌام الدنٌا من السند هند 
 8=المصدر نفسه، ص  3
 :56، ص المصدر نفسه 4
 والعبارة هكذا: 569المصدر نفسه، ص  5
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ًخٕ َٗى أك٠َ أ١زخء حُٜ٘ي. طَؿْ ٓئُلٚ أٝالً ا٠ُ  شن(:چوتاب ششن )

حُلخ٤ٍٓش ٖٝٓ ػْ طَؿٔٚ ا٠ُ حُؼَر٤ش ػزي هللا رٖ ػ٢ِ
2
. 

ًًَٙ رؼٞ حُٔئُل٤ٖ رـ"ٓ٘يٛ٘خٕ" ر٤٘ٔخ ح٥هَ ًًَٙ رـ"ٓ٘يٛظخٕ"  عٕذعتاْ:

الف"ٝ"ٓ٘يٓظخٕ" ًًَٝح ٓؼ٘خٛخ "٣َ١ن حُل
3

. هخّ رظَؿٔظٚ ا٠ُ حُؼَر٤ش حرٖ ىٖٛ 

ٓٔجٍٞ ًز٤َ ُز٤ٔخٍٓظخٕ حُزَحٌٓش
4
. 

اٗٚ ٣َ٘ٔ ط٘و٤ٜخص أٍرؼٔخثش ٓوْ ٝال ؿ٤َ ٔذاْ:
5
. 

ً گحٓظخٗ وتاب اعتأىش: َ حْٓ ُطز٤ذ ٛ٘ي١، طَؿٔٚ ا٠ُ حُؼَر٤ش حرٖ ىٖٛ أ٠٣خ
6
. 

خٗي( حْٓ ُؼخُْ ٛ٘ي٢ٓٝ، اٗٚ هخّ رظؤ٤ُق ًظخد ك٢ چٗخٗخم ) وتاب شأاق:

ٓيحٝحس حُزٜخثْ، طٔض طَؿٔظٚ ا٠ُ حُؼَر٤ش ًٌُي
7
. 

ٝهي ًًَ ح٤ُؼوٞر٢ ًظخرخً ًًَ ك٤ٚ حهظالكخص أ١زخء حُٜ٘ي ٝح٤ُٞٗخٕ رخُ٘ٔزش ُلَحٍس 

ٝرَٝىس حألى٣ٝش ٝهٞطٜخ ٝطؤػ٤َٛخ
8
. 

                                                                                                                                         

 "ولهم فٌه الكتاب الذي )ٌسّمى( سسرد فٌه عبلمات األدواء ومعرفة عبلجها وأدوٌتها".
 والعبارة هكذا: 865الفهرٌت، ص  1

 "كتاب سسرد عشر مماالت أمر ٌحٌى بن خالد بتفسٌره لمنكة الهندي فً البٌمارستان".
 عبارة هكذا:وال 865، ص مصدر نفسهال 2

"كتاب سٌرن فّسره عبد هللا بن علً من الفارسً إلى العربً، ألنه أوالً نمل من الهندي إلى 
 الفارسً".

 والعبارة هكذا: 5/569وتارٌخ الٌعموبً،  865، ص مصدر نفسهال 3

 865"، الفهرست، ص ---- النجحكتاب سندستاق، معناه كتاب صفوة  ----"

  569صورة النجح"، تارٌخ الٌعموبً، ص  وكتاب سندشان وتفسٌره ----"
 865و 786الفهرست، ص  4
 والعبارة هكذا: 5/569تارٌخ الٌعموبً،  5

 "وكتاب نِدان فً عبلمات أربعمابة وأربعة أدواء ومعرفتها بؽٌر عبلج".
 والعبارة هكذا: 865الفهرست، ص  6

 "كتاب استانكر الجامع تفسٌر ابن دهن".
 لعبارة هكذا:وا 879، ص مصدر نفسهال 7

 "كتاب شاناق فً التدبٌر".
 والعبارة هكذا: 5/569تارٌخ الٌعموبً،  8

 وكتاب فٌما اختلؾ فٌه الهند والروم من الحار والبارد ولوى األدوٌة وتفصٌل السنة". ----"
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ٝٛ٘خى ١ز٤ذ ٛ٘ي٢ٓٝ حٓٔٚ ًَٗٞ٘٘ )ٗٞهَ٘٘( طٔض طَؿٔش ًظخر٤ٖ ُٚ أكيٛٔخ 

ًًَ ك٤ٚ أٝٛخّ ٝأٓزخد حألٓوخّ ًًَ ك٤ٚ ٓخثش َٓٝ ٝىٝحء ر٤٘ٔخ ح٥هَ
1
. 

ّٙ رؤَٓحٝ  ًٝخٗض حَٓأس ػخُٔش ٛ٘ي٤ٓٝش حٜٓٔخ "ٍٝٓخ" هخٓض رظؤ٤ُق ًظخد هخ

حُ٘ٔخء طَؿْ ا٠ُ حُؼَر٤ش ًٌُي
2

 ٞحَٓ. ًٌٝح طَؿْ ًظخد هخٙ رٔيحٝحس حُ٘ٔخء حُل

ًٔخ طَؿٔض ٓئُلخص ٍٝٓخثَ ػٖ حُؼوخه٤َ ٝحُٔويٍحص ٞحَٓحُل
3
. 

٤ٖٛ ك٢ ٌٓظزظٚ. اٗٚ ٣َ٘ٔ أٓزخد ٝهي ٍطّذ َُِحؿٚ ًٍٕٞ ًظخد ك٢ حُطذ ٝ

ؿْ ا٠ُ حُؼَر٤ش َْ حألٓوخّ ٝٓيحٝحطٜخ ٝآ٣خص حألى٣ٝش ٍٝٛٞ حُؼوخه٤َ، اٗٚ أ٠٣خً طُ
4
 . 

٠ "ٍٝة" ًظخرخً ػٖ ٓوظِق أٗٞحع حألكخػ٢ ٜٝٓٔٞٓخ، طٔض  ّٔ ًٌٝح أُّق ػخُْ ٣ٔ

طَؿٔظٚ ا٠ُ حُؼَر٤ش
5

. ًٌٝح ًًَ حرٖ أر٢ أ٤ٛزؼش ًظخرخً ُطز٤ذ ٛ٘ي٢ٓٝ آهَ ك٢ 

ٞعحُٟٔٞ
6
. 

ٌٌٝٛح ًًَ حرٖ أر٢ أ٤ٛزؼش ٝحرٖ حُ٘ي٣ْ ًظخرخً ؿ٤َ ٌٛح ػٖ ػِْ حُّٔٔٞ
7
. 

 ٣ؤط٢ ًًَ حُؼي٣ي ٖٓ حُٔئُلخص ك٢ ٌٛٙ حُٔٞح٤ٟغ. ػٍَٛ اٌجفش ٚاٌشًِ ٚاٌفاي:

                                                           
 والعبارة هكذا: 865الفهرست، ص  1

مراض والعلل لتولشتل وكتاب التوهم فً األ ----"كتاب تولشتل، فٌه مابة داء ومابة دواء، 
 الهندي".

 والعبارة هكذا: 865، ص مصدر نفسهال 2

 "كتاب روسا الهندٌة فً عبلجات النساء".
 والعبارة هكذا: 865، ص مصدر نفسهال 3

، كتاب السكر للهند: ----"كتاب مختصر للهند فً العمالٌر، كتاب عبلجات الحبالى للهند 
 كتاب أسماء عمالٌر الهند".

 والعبارة هكذا: 5/5:6لمسعودي، تارٌخ ا 4

"وهو الكتاب المترجم بكتاب السندباد وعمل فً خزانة هذا الملن الكتاب األعظم فً معرفة 
 العلل واألدواء والعبلجات وشّكلت الحشابش وصّورت".

 والعبارة هكذا: 865الفهرست،  5

 "كتاب رأي الهندي فً أجناس الحٌات وسمومها".
 والعبارة هكذا: 6/77طبمات األطباء،  6

"ولشاناق من الكتب كتاب السموم خمس مماالت فّسره من اللسان الهندي إلى اللسان 
 الفارسً منكة الهندي".

 5/569عموبً، ٌتارٌخ ال 7
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ٌٛح حٌُظخد ح١ٌُ أُّلٚ ًٌ٘ش حُٜ٘ي١ ك٢ ر٤خٕ  وتاب إٌّٛداس فً األػّاس:

حألػٔخٍ
1
. 

ٌٛح أ٠٣خً ٖٓ ٓئُلخص ًٌ٘ش شاْ:وتاب فً أحذاث اٌؼاٌُ ٚاٌذٚس فً اٌم
2
. 

ٌٛح ٓخ أُّلٚ ؿٞىٍ حُٜ٘ي١ وتاب اٌّٛاٌٍذ:
3
. 

(ٓ٘گٌَٜٛح ٓخ ّٛ٘لٚ ٛ٘ـَٜ ) أعشاس اٌّغائً:
4
. 

 ٌٛح ٓخ أُّلٚ ٜٗن )ٜٗي( حُٜ٘ي١. وتاب اٌّٛاٌٍذ اٌىثٍش:

ٌٛٙ  وتاب أعشاس اٌّٛاٌٍذ ٚوتاب اٌمشأاخ اٌىثٍش ٚوتاب اٌمشأاخ اٌصغٍش:

 ٢ حُٟٔٞٞع حًٌٍُٔٞ أػالٙ.حُٔئُلخص أ٠٣خً ك

ٍّ ػ٠ِ أكٞحٍ  ٖٝٓ حُٔئُلخص حٌُٔظٞرش ك٢ ػِْ حُـلَ ًظخد ًًَ ك٤ٚ ٤ًق ٣ي

حَُٔء ػٖ حُزٜٔش ٝحُ٘ظَ ك٢ هط١ٞ ح٤ُي
5
  ٠ّٔ ٝٛ٘خى ًظخد ك٢ حُلخٍ حُٜ٘ي١ ٣ٔ

"ُؿَ حُٜ٘ي"
6
. 

ك٢ ح٤ُٓٞٔو٠ ٝهي ٗوِ٘خ هُٞٚ ًٌٝح  هي ًظذ حُـخكع ػٖ ٍؿزش حُٜ٘ٞى اٌّٛعٍمى:

٢ ٛخػي حألٗي٢ُٔ ًظخرخً ك٢ ٌٛح حُٟٔٞٞع رؼ٘ٞحٕ "ٗخكَ". اٗٚ ٣َ٘ٔ ًًَ حُوخٟ

ٓوظِق حُ٘ـٔخص
7
. 

٤َ٘ٓحً ا٠ُ ػخُْ ٛ٘ي٢ٓٝ ًًَ حُـخكع ٍٓخُش ك٢ حُٔؼخ٢ٗ ٝحُز٤خٕ ًٔخ  اٌثالغح:

 ًًَ ِٓوٜٚ ًٔخ ٢ِ٣:

كبًح ك٤ٜخ أٍٝ حُزالؿش حؿظٔخع آُش حُزالؿش ًُٝي إٔ ٣ٌٕٞ حُوط٤ذ ٍحر٢ حُـؤٕ، "

ه٤َِ حُِلع، ٓظو٤َّ حُِلع، ال ٣ٌِّْ ٤ٓي حألٓش رٌالّ حألٓش، ٝال  ٓخًٖ حُـٞحٍف،

حُِٔٞى رٌالّ حُٔٞهش، ٣ٌٕٝٞ ك٢ هٞحٙ ك٠َ ُِظَٜف ك٢ ًَ ١زوش، ٝال ٣يهّن 
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حُٔؼخ٢ٗ ًَ حُظيه٤ن، ٝال ٣٘وّق حألُلخظ ًَ حُظ٘و٤ق، ٝال ٣ٜل٤ّٜخ ًَ حُظٜل٤ش، ٝال 

"٣ٌّٜرٜخ ؿخ٣ش حُظ٣ٌٜذ
1
. 

هي طَؿٔض ٓئُلخص ك٢ ٌٛح حُٟٔٞٞع ٖٓ  اٌحشب:اٌغٍاعح ُُٚٔظُ اٌذٌٚح ٚ

 ح٣ٌَُٔ٘ٔظ٤ش ا٠ُ حُؼَر٤ش ٝك٤ٔخ ٢ِ٣ أٓٔخء رؼٞ ٜٓ٘خ:

ْٕ خٗچأُّق ٗخٗخم ) وتاب شأاق: ي( ًظخرخً ؿ٤يحً ك٢ ٌٛح حُٟٔٞٞع ٝهي ًًَ ك٤ٚ أ

حألٓخ٤ُذ  حُـ٘ٞى ُِوظخٍ ٟيّ حُِٔٞى ٝأهٌ أ١ّ  ٤ًق ٣ظْ ٗظْ حُلَد ٝحهظ٤خٍ أ١ّ 

ُظَر٤ش حُلٞحٍّ
2

 خٌُظخد ٣ظليع ػٖ طِي حُٟٔٞٞػخص.، ك

ّٕ ٌٛح حٌُظخد ٣زلغ ػٖ ط٤٤ِٔ ح٤ُٔٞف ٝهٜخثٜٜخ ٝٓؼخُٜٔخ وتاب تاوٙش: ا
3
. 

اٗٚ ٣زلغ ػٖ ٗظْ حُيُٝش ُٝؼِٚ ًخٕ طَؿٔش هٜٚ ٜٓخرٜخٍحطخ.  أدب اٌّّاٌه:

 ٣وٍٞ حُؼالٓش ح٤ُٔي ٤ِٓٔخٕ حُ٘ي١ٝ:

حُوي٣ْ ٣ٞؿي ك٢  "ٝٛ٘خى ًظخد كخ٢ٍٓ ػ٘ٞحٗٚ "ٓـَٔ حُظٞح٣ٍن" ك٢ طخ٣ٍن حُٜ٘ي

ٌٓظزش رخ٣ٍْ. اٗٚ ٣٘ظَٔ ٓؼظٔٚ ػ٠ِ هٜٚ ٜٓخرٜخٍحطخ. طَؿٔٚ أرٞ ٛخُق رٖ 

ٗؼ٤ذ ٖٓ ح٣ٌَُٔ٘ٔظ٤ش ا٠ُ حُؼَر٤ش ػْ ٗوِٚ أرٞ حُلٖٔ ػ٢ِ ٖٓ حُؼَر٤ش ا٠ُ 

"417ٛحُلخ٤ٍٓش ك٢ 
4
. 

ًٌٝح ًًَ حرٖ حُ٘ي٣ْ ًظخرخً ك٢ كَد ِٓي ٛ٘ي١ ٝٓزخكظٚ
5
. 

ًظخد "٤ًِِش ٝىٓ٘ش" ُٝؼَ  ٌٛح حُلٖ ٖٓ أرَُ ٓئُلخص األخالق ٚاٌحىّح:

". ًظزٚ ك٤ٌْ ٛ٘ي٢ٓٝ حٓٔٚ ر٤يرخ ك٢ ُٖٓ پ٘ؾ ط٘ظَحػ٘ٞحٗٚ ح٣ٌَُٔ٘ٔظ٢ ًخٕ "

 حُِٔي ىر٤ِْ٘، ٣وٍٞ حُٔٔؼٞى١ ك٢ ٌٛح حُِٔي:

أٍٝ ِٓٞى حُٜ٘ي حُزَٖٛٔ حألػظْ ػْ كٌٜٔخ حُزخٛزٞى ػْ ِٓي ُحٓخٕ ػْ ِٓي رؼيُ "

"ىر٤ِْ٘ ٝٛٞ حُٞحٟغ ٌُظخد ٤ًِِش ٝىٓ٘ش
6
. 
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طٔض طَؿٔظٚ ا٠ُ حُلخ٤ٍٓش هزَ ٓـ٤ت حإلٓالّ ك٢ ُٖٓ ِٓٞى ا٣َحٕ حُٔخ٤٤ٖ٘ٓ ػْ 

هخّ ػزي هللا رٖ حُٔولغ رظَؿٔظٚ ا٠ُ حُؼَر٤ش هالٍ كٌْ ػخ٢ٗ حُوِلخء حُؼزخ٤٤ٖٓ أر٢ 

 ؿؼلَ حٍُٜٔ٘ٞ.

هي ًًَ ر٤يرخ ك٢ ٤ًِِش ٝىٓ٘ش طٔؼ٤الص ٓئػَس أٛزق رٜخ حٌُظخد ًٜل٤لش ٓٔخ٣ٝش 

ْ ٝحألىد ٝحُؼوخكش ٝحُل٠خٍس ٣ٌٖٝٔ ألٛلخد حُؼوَ ٝحُلـ٠ ك٢ حألهالم ٝحُلٌ

َّ ٣٘وَ ٖٓ حُلخ٤ٍٓش  ْٕ ٣ؼظزَٝح رٜخ. ٗخٍ ٌٛح حٌُظخد هزٞالً ر٤ٖ حُ٘خّ ا٠ُ كيّ ظ أ

َّ ٣ِزْ ُزخّ حُ٘ظْ ٝحُ٘ؼَ َٓحٍحً  ا٠ُ حُؼَر٤ش ٝػْ ٖٓ حُؼَر٤ش ا٠ُ حُلخ٤ٍٓش ًٔخ ظ

ٞحثِ ُٖٔ هخّ رظَؿٔظٚ ٝأٗؼٔٞح ٝطٌَحٍحً. طوزَّ حألَٓحء ٝحُِٔٞى طَؿٔظٚ كٞٛزٞح ؿ

ّٕ  إٔ أُّلض ًظذ أهَٟ ػ٠ِ ١َحُٙػ٤ِْٜ، اٗٚ حٗظَٜ ا٠ُ كيّ  ك٤وٍٞ حُٔٔؼٞى١ ا

ً ػ٠ِ ١َحُٙ رخْٓ "ٗوِش ٝػلَس" ُِو٤ِلش حُٔخٕٓٞ َٜٓ رٖ ٛخٍٕٝ أُّق ًظخرخ
1
 .

ًٝخٗض طَؿٔش حرٖ حُٔولغ حُؼَر٤ش طلوي ٗظ٤َٛخ ُـش ٝأىرخً ٝػ٠ِ ٌٛح كوي ٟٝغ ك٢ 

ٍحص  َّ حُيٍح٤ٓش ُٜٔ٘خؽ حُٔيحٍّ حإلٓال٤ٓش ٝهي ًًَ حرٖ حُ٘ي٣ْ حُؼي٣ي ٖٓ حُٔو

ٓوظخٍحطٚ ِٝٓوٜخطٚ
2
. 

ً ًًَحً َٜٝٗس ك٢ ٓـخٍ حُلٌٔش  تٛراعف ٚتٍٛ٘ش: ٗخٍ ٌٛح حٌُظخد أ٠٣خ

ٝح٤ُٜ٘لش. اٗٚ ٣ل١ٞ هٜٚ رًٞح ٝأطزخػٚ ٝهي ه٤َ ػٖ رًٞح أٗٚ طَى حُيُٝش 

ِْ ػٖ ٌٛح ٗخٓي ٖٓ ألؿَ طؤػَٙ ٖٓ كيع هخٙ ٝحٗؼٍِ ك٢ ؿخرش كِٔخ ػ

٣َٓالٌٗخ رِـٚ ك٢ ُزخّ حُظخؿَ كـَٟ حُٔئحٍ ٝحُـٞحد ر٤ٜ٘ٔخ ػٖ ٣َ١ن 

حُلٌخ٣ش ٝحُظٔؼ٤َ ك٢ كو٤وش حُي٤ٗخ ٝٓخ٤ٛظٜخ ٝأَٓحٍٛخ حُول٤ش ٝػويٛخ حُظ٢ ال طزيٝ 

. ٌٝٛح حٌُظخد ٣٘ظَٔ ػ٠ِ طِي حألٓجِش ٝحَُىٝى ػ٤ِٜخ ٝٓئػَ ُِـخ٣ش رٔخ أٗٚ  َّ ط٘ل

 ظٔؼ٤َ ٝحُظ٤ِٔق.ك٢ أِٓٞد حُلٌخ٣ش ٝحُ

ًخٕ حٌُظخد رخُِـش ح٣ٌَُٔ٘ٔظ٤ش ػْ ٗوَ ا٠ُ حُؼَر٤ش، ٝطَؿٔظٚ حُؼَر٤ش ٢ٛ حُظ٢ 

ظٚ ك٢ ح٥كخم ٝهي ًًَ رؼٞ أرٞحد ٌٛح حٌُظخد ك٢ ًظخد حُوَٕ ٤ٛأ١خٍص 

حَُحرغ حُٜـ١َ ك٢ حُلِٔلش "اهٞحٕ حُٜلخء". ٝرٔخ أٗٚ ًحع ٤ٛظٚ ك٢ ح٥كخم كوي 

خٍ ٍؿخُْٜ ُِي٣ٖٗٔزٚ حُٜ٘خٍٟ ٝحُِٕٔٔٔٞ ا٠ُ ًز
3
. 
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ٝهي ًًَ حرٖ حُ٘ي٣ْ ًظخرخً ُ٘خٗخم حُٜ٘ي١ ك٢ ح٥ىحد ٝحألهالم ٝهخٍ اٗٚ ًخٕ ٣٘ظَٔ 

٠ "ٛخرَ"1ػ٠ِ هٔٔش أرٞحد ّٔ . اٗٚ ًٌُي ًًَ ًظخرخً ك٢ حُلٌٔش أُّلٚ ٍؿَ ػخُْ ٣ٔ
2. 

ً ك٢ حُٔ٘طن حٓٔٚ "كيٝى حُٔ٘طن" ًٔخ أٗخٍ  إٌّطك: ًًَ حرٖ حُ٘ي٣ْ ًظخرخ

(Tupaٓئُلخص ١ٞكخ ) ح٤ُؼوٞر٢ أٗٚ ٖٓ
3
. 

ًًَ حرٖ حُ٘ي٣ْ ٝؿ٤َٙ طَؿٔخص ػَر٤ش ُٔئُلخص ػِٔخء ٛ٘ٞى ك٢ ٌٛح  اٌىٍٍّاء:

حُلٖ
4
. 

٣َٟ حُؼَد إٔ حُٜ٘ٞى ًخٗٞح ٓؼظَكخً رْٜ ك٢ حُٔلَ ٝحُ٘ؼزٌس  اٌغحش ٚاٌشؼثذج:

ً إٔ ٛئالء ًخٗٞح ٣يػٕٞ رظزي٣َ حُلَحٍس ا٠ُ حُزَٝىس ٝطزَثش  ٝهي ًًَٗخ آٗلخ

 وخّ ك٤وٍٞ حرٖ حُ٘ي٣ْ:ح٠َُٟٔ ػٖ حألٓ

ُِٜٝ٘ي هخٛش ػِْ حُظْٞٛ.  ---ُِٜٝ٘ي حػظوخى ك٢ ًُي )حُٔلَ( ٝأكؼخٍ ػـ٤زش "

ٌٝٓٛزٚ  ---ك٢ ًُي ًظذ هي ٗوَ رؼ٠ٜخ ا٠ُ حُؼَر٢. ٓٔٚ حُٜ٘ي١ ٖٓ حُويٓخء 

"ك٢ ح٤َُ٘ٗـخص ٌٓٛذ حُٜ٘ي ُٝٚ ًظخد ِٓي ك٤ٚ ِٓٔي أٛلخد حُظْٞٛ
5
. 

٠ّٔ ٝهي ٍؿغ ح٤ُؼوٞر٢ ك٠َ ٌٛح حُؼِْ ا ٠ُ حُٜ٘ٞى كوي هخٍ ػٖ ِٓي ٛ٘ي٢ٓٝ ٣ٔ

ٍ ٖٓ هيّّ ٗظ٣َش حُظْٞٛ ٝهخٍ إ ح٤ُ٘ت ح١ٌُ  ّٝ "٤ًٜٖ" ٓؼخَٛ ُإلٌٓ٘يٍ اٗٚ أ

 ْٖ ّْٛ ك٢ ٤ٗت أٗٚ ٣٘لغ كٜٞ ٤ُ٘لؼ ٣ظٞٛٔٚ حَُٔء ٤ٔ٣َ ا٠ُ ًحى ح٤ُ٘ت. ٌُُٝي كبٕ طٞ

ّْٛ إٔ ه ّْ ٌُٝ٘ٚ ًخٕ ٣ظٞ ْٕ كٜٞ ٗلٔٚ ًخٕ ٣ؤًَ حُٔ َّ ٠٤ُ َّ ِزٚ ٝك٢ ٤ٗت أٗٚ ٠٣

ّْ ٓخ ال طٍِٝ ١ٍٞرش هِزٚ طـَٔٙ حُؼِٞؽ كال ٣ئػَ ك٤ٚ حُٔ
6
. 

ًخٕ حُٜ٘ٞى ُٓٞؼ٤ٖ رخُوٜٚ ٝحُلٌخ٣خص كوي أُّلٞح ًظزخً ال طل٠ٜ ك٢  اٌمصص:

ٌٛح حُٔـخٍ ًٔخ طَؿٔض رؼٞ ٓئُلخص حُوٜٚ ا٠ُ حُؼَر٤ش كوي ًًَ ٓؼظْ 

ا٣َحٕ  حُٔئٍه٤ٖ ًظخد حُؼخُْ حُٜ٘ي٢ٓٝ حُٔ٘يرخى، اٗٚ ًٌُي ٣٘ٔذ ا٠ُ ػِٔخء
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ٌُٖٝ حرٖ حُ٘ي٣ْ هخّ رخَُى ػ٠ِ ٌٛٙ حُيػٟٞ
1
ّٕ حُِٔي   ك٤وٍٞ حُٔٔؼٞى١ ا

حُٜ٘ي٢ٓٝ ًٕٞ ٝحُٔ٘يرخى ًخٗخ ٓؼخ٣َٖٛ ٝهي ؿخء ك٢ ٌٛح حٌُظخد هٜش ٓزؼش 

ٍُٝحء ٝٓؼِّْ ُٝٝي ٌِٝٓش ٝطٔض طَؿٔظٚ رؼ٘ٞحٕ "حُٔ٘يرخى"
2
. 

٠ "ى٣پي ٛ٘ي١". ؿخء ك٤ٚ هٜش ٍؿَ ٝحَٓ ّٔ أس ًٔخ ٝٛ٘خى ًظخد ه٢ٜٜ آهَ ٣ٔ

ًًَص ك٢ ًظخد آهَ هٜش ٍِٗٝ آىّ ا٠ُ حألٍٝ، ٝٛ٘خى ًظخد ه٢ٜٜ آهَ 

٣ًٌَ هٜش ٓ٘خظَس ٍؿ٤ِٖ أكيٛٔخ ًخٕ رو٤الً ر٤٘ٔخ ح٥هَ ًخٕ ؿٞحىحً. ًٌٝح ًًَ 

يالثَ ٝرَح٤ٖٛ حُو١ٖ٤ٜٔ أى٠ُ رٚ حُِٔي رؼي حٓظٔخػٚ ُحُلٌْ حٌُ
3
. 

ظ٤ش كلٔذ رَ ًخٗٞح ُْ ٣ٌٖ حُِٕٔٔٔٞ حُؼَد ُٓٞؼ٤ٖ رظَؿٔش حُٔئُلخص ح٣ٌَُٔ٘ٔ

ٝحهل٤ٖ ه٤َ ٓؼَكش ػ٠ِ حُِـش ح٣ٌَُٔ٘ٔظ٤ش ٝحُؼِّٞ حُٜ٘ي٣ش ك٤وٍٞ حُٔٔؼٞى١ ػٖ 

ً رخُٔ٘خظَس كٌخٕ ٣ؼوي ٓـِْ حُٔ٘خظَس  ِٓي ٛ٘ي٢ٓٝ ٌُٜٔزخٝص "اٗٚ ًخٕ ُٓٞؼخ

ػ٘يٓخ ُحٍ ىُٝظٚ ٍؿَ ِْٓٔ أٝ ٓظزغ ى٣ٖ ؿ٤َ ى٣٘ٚ"
4
. 

ال ري ُٖٔ ٣ل٠َٙ إٔ ٣وق ػ٠ِ كخُزي٢ٜ٣ إٔ حُٔ٘خظَس ًخٕ ٣ؼوي رخُِـش حُٔل٤ِش ك

ُـش حُظليع. ٝح٥ٕ ًٌَٗ ٍؿخالً رخ٣ٍُٖ ط٤ِٔٝح رظ٠ِؼْٜ ٖٓ حُِـش ح٣ٌَُٔ٘ٔظ٤ش 

ٝٓؼَكظْٜ ُِؼِّٞ حُٜ٘ي٣ش أٝ ٓزوٞح ؿ٤َْٛ ٝطويٓٞح ػ٠ِ ح٥ه٣َٖ ك٢ ٍؿزظْٜ ك٢ 

طَٜ ا٤ُ٘خ ٓلِٜش أٝ ُْ ٣٘خُٞح ٖٓ حَُٜ٘س ٓخ ًخٗٞح  ُْطخ٣ٍن حُٜ٘ي ٌُٖٝ أهزخٍْٛ 

 ٜخ ػٖ ٌٛٙ حُـٜش.ؿي٣َ٣ٖ ر

ُِٓ٘ش حُٞحهي١ أهَ ٖٓ ؿ٤َٙ ٖٓ حُٔليػ٤ٖ  أتٛ ػثذ هللا دمحم تٓ ػّش اٌٛالذي:

 130ٛك٢ ٍٝح٣ش حألكخى٣غ ٌُٝ٘ٚ ػخُْ ٤َٜٗ ُِظخ٣ٍن ٝح٤َُٔ ٝحُٔـخ١ُ، ُٝي ك٢ 

رخُٔي٣٘ش حٍُٔ٘ٞس ػْ حٍطلَ ا٠ُ رـيحى ألؿَ حُزئّ ٝحُلوَ كَّكذ رٚ ٣ل٠٤ 

ٝؿؼِٚ هخ٤ٟخً،  حُٜخ٤ٍَُٕٗٝي ًٌٝح أًَٓٚ حُز٢ٌَٓ ٣َُٝ حُو٤ِلش ٛخٍٕٝ ح

 .207ٕٛٞ. طٞك٢ ك٢ ١ٌُ حٓظؼ٠ِ ػ٤ِٚ كظ٠ ك٢ ػَٜ حُٔخٓحُٜٔ٘ذ ح

ً ك٢ كظٞف حُزِيحٕ  ً ك٢ حُٔـخ١ُ، ًٌُٝي أُّق حُٞحهي١ ًظزخ ً ًحثؼخ ٗخٍ ٓئُلٚ ٤ٛظخ

حُؼي٣يس رٔخ ك٤ٜخ ًظخرٚ "كظٞف حُؼَحم" ًٔخ ًًَ حُوخ٢ٟ ٤ٍٗي رٖ حُِر٤َ )ًخٕ 

                                                           
 868الفهرست، ص  1
 5/5:6مروج الدهب،  2
 =86-869الفهرست، ص  3
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( ًظخرٚ "أهزخٍ كظٞف رِي حُٔ٘ي" ًًَٝ رخإلكخُش ا٤ُٚ كظق ه٤وخٕ ػ٠ِ 462ٛك٤خً ك٢ 

حٍ حُؼزي١ ػخَٓ أ٤َٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ ٓؼخ٣ٝش ُِٔ٘ي ٝآٍخٍ كخًٔٚ  ّٞ ٣ي١ ػزي هللا رٖ ٓ

حُٜ٘ي٢ٓٝ حُٔخُق حُٜيح٣خ حُؼ٤ٔ٘ش ا٤ُٚ
1

 . 

ٌُٖٝ ُْ ٣ًٌَ ٌٛح حٌُظخد ػخٓش حُٔئٍه٤ٖ ح٣ٌُٖ هخٓٞح رٌظخرش طَؿٔظٚ ك٤ٌٖٔ إٔ 

ًظخرٚ "كظٞف حُؼَحم" رخرخً ك٢ كظٞف حُٔ٘ي ٓؼِٔخ ٗـيٙ ك٢ ًظخد حُزال١ًٍ  ٣ل١ٞ

 "كظٞف حُزِيحٕ" )أ١ رخد كظٞف حُٔ٘ي(.

 ٖٓ ً ً ٓٔظوالً رٌحطٚ أٝ رخرخ ٝػ٠ِ ًَ كخٍ ُٝٞ ًخٕ "أهزخٍ كظٞف رِي حُٔ٘ي" ًظخرخ

أرٞحد ًظخد ك٢ حُظخ٣ٍن ٌُٝ٘ٚ ٣زيٝ ٖٓ ٌٛح إٔ حُٞحهي١ أٍٝ ٓئٍم ٍؿذ ك٢ 

 ٜ٘ي حإلٓال٢ٓ.طخ٣ٍن حُ

ٖٝٓ ٍؿذ رؼي حُٞحهي١ ٖٓ حُٔئٍه٤ٖ  أتٛ اٌحغٓ ػًٍ تٓ دمحم اٌّذائًٕ:

حُؼَد ك٢ طخ٣ٍن حُٜ٘ي ٝكظٞكٚ رٍٜٞس ٓ٘ظٔش ٛٞ حُٔيحث٢٘ ح١ٌُ ًخٕ ٓخَٛحً ك٢ 

ً رٚ ُأل ً ٓٞػٞهخ ً ًز٤َحً ُِلظٞف ٝحُٔـخ١ُ ٍٝح٣ٝخ هزخٍ حألٗٔخد ٝحُطزوخص ٝػخُٔخ

حث٢٘ ًخٕ أػِْ ٖٓ ؿ٤َٙ ٖٓ حُٔئٍه٤ٖ روَحٓخٕ ٕ حُٔيٝحأل٣خّ. ٣وٍٞ حرٖ حُ٘ي٣ْ ا

ٝحُٜ٘ي ٝكخٍّ
2
. 

ٝهي ًًَ حرٖ حُ٘ي٣ْ ٓئُلخطٚ ػٖ طخ٣ٍن حُٜ٘ي ٢ٛٝ "ًظخد ػـَ حُٜ٘ي" ٝ"ًظخد 

خٍ حُٜ٘ي" ٝ"ًظخد كظق ٌَٓحٕ" ّٔ ػ
3
. 

ًخٕ حُٔيحث٢٘ ٠ُٞٓ ػزي حَُكٖٔ رٖ َٓٔس، ٓخكَ رؼٞ أؿيحىٙ ٓغ ػزي حَُكٖٔ 

ًٝخٕ ػزي حَُكٖٔ رٖ َٓٔس هي ػوي حُِٜق ٓغ  ٖٓ ًخرَ أٝ حُٔ٘ي ا٠ُ حُزَٜس،

133ٛكخًْ ٍُٗؾ )أكـخٗٔظخٕ( ػ٠ِ أُل٢ ػزي ك٤ٖ ؿِٝطٚ ٌُخرَ ك٢ 
4
كٖٔ  

 حٌُٖٔٔ إٔ ٛئالء حُؼزيس هي ِٜٗٔخ رؼٞ حُٜ٘ٞى رٖٔ ك٤ْٜ رؼٞ أؿيحى حُٔيحث٢٘.
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كل٢ ًحى حُِٖٓ ًخٕ حُٔٞح٢ُ ٣ٌٕٔ٘ٞ ٓغ أٍرخرْٜ ك٢ ؿٞحٍْٛ كٌخٗض ػ٤َ٘س 

بها نشؤ ٛ 135ٌٝٓش حرٖ َٓٔس ك٢ حُزَٜس ٝرٜخ ُٝي حُٔيحث٢٘ ك٢  حُٔيحث٢٘ طٌٖٔ

 .1وترعرع

وفً ذان العصر كانت البصرة مركزاً كبٌراً للعلم والسٌاسٌة وكانت الهند تحت 

سٌطرتها كعامة ببلد العجم فكان ٌسكنها الزط والمٌد والسٌابجة من الهند كما 

إلى الهند فؤراد المدابنً أن سكنها األساورة من فارس وعلى هذا وألجل نسبته 

 ٌإلّؾ كتباً عن الهند وتارٌخها.

لضى المدابنً معظم أٌام حٌاته بالبصرة ثم سافر إلى مدابن وفً النهاٌة ارتحل 

. وفً بؽداد صاحب عالماً كبٌراً وهو إسحاق بن إبراهٌم 2إلى بؽداد فتوفً بها

ث تلفظ نفسه الموصلً فعمد المدابنً معه أواصر الود واالحترام من حٌ

 .3األخٌرة بها

الذي كان  المامونوألجل طول باع المدابنً فً العلوم فمد التفت إلٌه الخلٌفة 

فالمدابنً أول مإرخ فاق معاصرٌه فً  4ٌتبادل معه اآلراء فً العلم والسٌاسة

تارٌخ الهند وأخبارها ولكن معظم مإلفاته عن الهند لد ضاعت كما حدث مع 

فلم نحرم التارٌخ المدٌم للهند وببلدها. نجد ذكر كتاباته  مإلفاته األخرى وإال

ومإلفاته فً كتب ورسابل المتؤخرٌن من المإرخٌن فمد نمل الطبري فً 

فتوحات خراسان والعراق والببلذري فً أنساب األشراؾ وفتوح البلدان وابن 

 فمٌه الهمدانً فً كتاب البلدان، نملوا أخباراً ورواٌات عن الهند وببلدها

المختلفة وكذا ذكرت رواٌات المدابنً فً "چچ نامه" الذي هو كتاب فارسً 

 شهٌر فً فتوح السند.

وفً النهاٌة نذكر تراجم أبرز المإرخٌن والعلماء الذٌن تضلعوا من اللؽة 

السنسكرٌتٌة ومن ٌرأسهم فً هذا الشؤن العبلمة البٌرونً الذي كتب ما كتب 

 ة وأخبارها وما ٌتعلك بها:من مإلفات عدٌدة عن الهند المدٌم
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 ه973ولد أبو رٌحان دمحم بن أحمد البٌرونً فً  أبو رٌحان البٌرونً:

ً فاضبلً  بخوارزم التً كانت تسّمى بـ"خٌوا" فً ذان الزمان. إنه كان عالما

المرون الوسطى. وكانت له الٌد الطولى فً الرٌاضٌات  من بٌن علماءشهٌراً 

سفة والتارٌخ وعلم األلوام والجؽرافٌا وخرابط والهٌبة والنجوم والطب والفل

العالم. إنه أول رجل خارجً تعلّم السنسكرٌتٌة وعرؾ علومها وفنونها حتى 

ً من اللؽات الفارسٌة والتورانٌة  نال فٌها شهرة دولٌة. كان البٌرونً متضلعا

مهر فً الفنون الهندٌة أمثال والتركٌة والعربٌة والٌونانٌة ولؽات الهند. 

رٌاضٌات والطب والهٌبة كما مهر فً العلوم الٌونانٌة والبازنطٌنٌة والشامٌة. فً ال

البداٌة شدا من علوم الهند عن طرٌك العربٌة ولكنه فٌما بعد سافر إلى الهند وولؾ 

على لؽاتها فعلومها وفنونها. ألام البٌرونً فً الهند لمدة طوٌلة حتى تعّرؾ على 

م السنسكرٌتٌة كذلن. وٌمول البروفٌسور األسبك ثمافة الهندوس وحضارتهم وعلو

(: إنه ٌجدر Sneti Kumar Chatarjeeلجامعة كولكاتا سنٌتً كومار تشترجً )

 حتى اآلن أْن ٌعتبر فً طلٌعة الوالفٌن على العلوم والفنون الهندٌة".

وبما أن الهندوس كانوا بخبلء فً إعطاء كتبهم الدٌنٌة لؽٌرهم من الناس ولذلن 

اجه البٌرونً صعوبات فً التعرؾ على علوم الهندوس وأدٌانهم وهو فمد و

ٌمول بنفسه إنه لد أجبر على أن ٌحفظ العدٌد من البرانات ومن ثم استطاع أن 

 ٌنمل كتب السنسكرٌتٌة العدٌدة إلى العربٌة وبالعكس.

ً دلٌك النظر فحسب بل كان  ً واسع االطبلع ومحمما لم ٌكن البٌرونً عالما

 ً ألتباع األدٌان األخرى وؼٌر متعصب لدٌنه فهو كان ٌوافك أفكار  متواضعا

حكماء الهند على كونه مإمناً حماً وكان ٌمدّر بعض إنتاجاتهم وإبداعاتهم العلمٌة 

ً بؤْن لد برز من بٌن الهندوس أفاضل الفبلسفة  برحابة صدره، إنه كان معترفا

بت أن اإلسبلم أفضل من والمهرة فً الرٌاضٌات والهٌبة. إنه لم ٌحاول أن ٌث

الدٌانة الهندوسٌة بل كان ٌتنفر من المناظرات الدٌنٌة بالنسبة للمنالشات العلمٌة 

إال أّن حبّه للحك لد جّره إلى أْن ٌخالؾ بعض أفكار الهنود وٌظهر عدم لناعته 

 بها ولكن هذا االختبلؾ لٌس إال من نوع االختبلؾ العلمً الموضوعً.

رونً "عجابب الهند" ولو أنه لام بتؤلٌؾ ؼٌره من العدٌد من أبرز مإلفات البٌ

 من المإلفات، أما مإلفاته عن الهند فهً موزعة فً ثبلث زمر:
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( ٝطَؿٔخطٚ ٖٓ ح٣ٌَُٔ٘ٔظ٤ش ا٠ُ 2) ( ترجماته من العربٌة إلى السنسكرٌتٌة1)

 ( ٝطلو٤ن ػِّٞ حُٜ٘ي ٝه٠خ٣خٛخ.3حُؼَر٤ش )

ٝحإل٣َح٤٤ٖٗ رؼِّٞ حُٜ٘يّٝ ًٔخ أهزَ  حُؼَدٌٛح ٖٓ ٓآػَٙ حُـ٤ِِش أٗٚ أػِْ 

حُٜ٘يّٝ ػٖ ػِّٞ حُؼَد ٝحإل٣َح٤٤ٖٗ ٝهخّ رظَؿٔش حٌُظذ ح٣ٌَُٔ٘ٔظ٤ش ُٖٔ ال 

٣ؼَف اال حُؼَر٤ش ًٔخ طَؿْ حٌُظذ حُؼَر٤ش ُٖٔ ال ٣ؼَف اال ح٣ٌَُٔ٘ٔظ٤ش. اٗٚ 

أٍٝ ٍؿَ أهزَ ح٤ُِٖٔٔٔ ػٖ حُزَحٗخص رؼي ىٍحٓظٜخ ٓزخَٗس ًًَٝ ٓوظزٔخطٜخ ك٢ 

ٟٞغ ٖٓ ًظخرٚ "ًظخد حُٜ٘ي"، ُْ ٣ٌٖ حُؼَد ٝحهل٤ٖ كظ٠ ػ٠ِ حْٓ حُزَحٗخص ؿ٤َ ٓ

هزَ ٌٛح حُؼخُْ حُٔ٘طِن حُلٌَ، ًٌٝح طؤػَ رزٜخؿٞحص ؿ٤ظخ ٝٛٞ أٍٝ ٖٓ َٗ٘ أكٌخٍٙ 

ك٤ٔخ ر٤ٖ ح٤ُِٖٔٔٔ ًٌٝح ٗوَ ٓخ حكظ٤ؾ ا٤ُٚ ٖٓ أهزخٍ ٝػِّٞ ٍحٓخ٣خٗخ ٜٝٓخرٜخٍحطخ 

ّٕ ُٚ ّٓ٘ش ًزَٟ ػ٠ِ حُٜ٘يّٝ أٗٚ َٗ٘ هي٣ْ ك٠خٍطْٜ  ٝىَّٛ ٗخٓظَح ُٔ٘ٞ، ا

 ٝػوخكظْٜ ٝػِْٜٞٓ ٝأكٌخٍْٛ ك٢ حُؼخُْ ٌٌٝٛح كؤك٤خٛخ ُِ٘خّ ا٠ُ ٣ّٞ حُو٤خٓش.

ً رخٍػخً  دمحم تٓ إعّاػًٍ اٌتٕٛخً: اٗٚ ُحٍ حُٜ٘ي هزَ حُز٢َٗٝ٤ ًٝخٕ ػخُٔخ

ُِ٘ـّٞ ٝح٤ُٜجش. ُٝٔخ ٍؿغ ٖٓ حُٜ٘ي كَٔ ٓؼِٞٓخطٜخ حُ٘خىٍس. اٗٚ ٣ظؼِن رخُوَٕ 

 ٓغ حُٜـ١َ ٌُٝ٘٘خ ُْ ٗوق ػ٠ِ أهزخٍٙ حُ٘و٤ٜش.حُظخ

اٗٚ أ٠٣خً ًخٕ ٓ٘ـٔخً ٝك٤ٌِخً ٤َٜٗحً ُِوَٕ حُظخٓغ حُٜـ١َ.  أتٛ ِحشش اٌفٍىً:

ُٝظؼِْ ح٤ُٜجش ٝحُ٘ـّٞ ٝح٣ٌَُٔ٘ٔظ٤ش أهخّ رلخٍح٢ٔٗ ًَِٓ حُٜ٘يّٝ حُي٢٘٣ ح٤َُٜ٘ 

 ُٔيس ػَ٘س أػٞحّ. ُْ ٗوق ػ٠ِ أهزخٍٙ حُ٘و٤ٜش ًٌُي. رؼي ًًَ ٌٓحؿش

حُٜ٘يّٝ ٝكٌٔظْٜ ٜٝٓخٍطْٜ ك٢ حُؼِّٞ ٝكٌٔش ًِْٜٓٞ ٍٝؿزظْٜ ك٢ حُؼِّٞ 

ْٜ ُِؼيٍ ٝاَٗحكْٜ ػ٠ِ ٗؼٞرْٜ ٣وٍٞ: إ رالىْٛ رؼ٤يس ٖٓ رالىٗخ ٌُُٝي كال ٝكزّ 

٣َٜ ا٤ُ٘خ اال حُو٤َِ ٖٓ ػِْٜٞٓ كال ٌٗخى ٗظؼَف ػ٠ِ ػِٔخثْٜ ٝك٠الثْٜ. 

( ٝأٍؿزَٜ 2( ٓيٛخٗض )1: )ٝٛ٘خى ك٢ حُٜ٘ي ػالػش ٌٓخطذ ُِلٌَ ك٢ ػِْ حُ٘ـّٞ

( ٝأًٍ٘ي. ٢ٌُ٘ٝ ُْ حٓظطغ اال ٤َٗ ػِْ حُٔيٛخٗض ٝػ٠ِ ٌٛح ر٠٘ حُِٕٔٔٔٞ 3)

 ػِْ َٓحٛيْٛ.

ٍٝؿزش حُؼَد ٝح٤ُِٖٔٔٔ ك٢ ػِّٞ حُٜ٘ي ٝػِّٞ ؿ٤َٛخ ٖٓ حُزالى هي ٛخٗض ٌٛٙ 

 حُؼِّٞ ػٖ ٤ٟخػٜخ ٝهي ٛيم حُؼالٓش ٗز٢ِ حُ٘ؼٔخ٢ٗ ك٤غ هخٍ:
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َ حُِٕٔٔٔٞ حُظَحع حُؼ٢ِٔ ٌُخكش أهٞحّ حُؼخُْ ا٠ُ ُـخطْٜ "ك٢ حُؼٜٞى حُٔظٞٓطش ٗو

ُٝٞ ُْ ٣زَُ حُِٕٔٔٔٞ ك٢ حُؼخُْ ٠ُخع ح٤ُّٞ ًَ حُظَحع حُؼ٢ِٔ ٤ُٞٗخٕ َٜٝٓ 

 ٝحُٜ٘ي ٝكخٍّ". 

ُٝٔخ ىهِض هخكِش حإلٓالّ حُٔزخًٍش رالى حُٜ٘ي رٍٞى رويٜٝٓخ حُٔزخٍى ك٤غ ُِٗض 

ٍ حُٞحى١ حُـ٤َ ١ً ٍُع ا٠ُ ّٞ  ٍُٝع ٝكيحثن ه٠َحء.  ٢ٛ ٝأهخٓض ٝطل

 ػظًّألتشجّح ِٓ األسدٌٚح: د. أٚسٔه صٌة ا
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رسالة أبو عثمان عمرو بن الجاحظ بن بحر بن محبوب الكتانً البصري:  .>
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أحمد بن أبً ٌعموب بن جعفر بن وهب بن واضح المعروؾ بـ"الٌعموبً":  .=
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 ه6=56المطبعة الهندٌة، مصر، 

، المطبعة الكٌثولٌكٌة، طبمات األممصاعد بن أحمد األندلسً، الماضً:  .57

 م56=5بٌروت، 

، معهد سبحة المرجان فً آثار هندوستانؼبلم علً آزاد، البلؽرامً:  .58
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 التؤثٌر الصوفً فً شعر إقبال 

 ومواقف المترجمٌن العرب من ترجمته العربٌة

 پالجاوٌد أحمد  -

 مدخل:

ٌعتبر دمحم إلبال من أكبر شعراء الشرق فً العصر الحدٌث، فمد نمل شعره إلى 

بما فٌها اللؽة العربٌة. وكبلمه هذا ٌتسم باللهو ببعض التمالٌد  شتى اللؽات

الفارسٌة السٌما تلن التً لها بذور عمٌمة فً التصوؾ الفارسً، والتً واجه 

المترجمون العرب صعوبة فً نملها إلى العربٌة، فخابوا فً ترجمتها وفك 

عات معطٌات األصل، الجبٌن إلى التصرؾ والتحرٌؾ، وزْد على ذلن لنا

بعض المترجمٌن الخاصة تجاه الطابع الصوفً على شعره، فحٌَن تناولها 

صاوي شعبلن وحسٌن مجٌب بالتصرٌؾ لكً تصلح للنفسٌة العربٌة 

واإلسبلمٌة، حذؾ عبد الوهاب عزام بعض األجزاء التً خشً أن تسبّب سوء 

لرؼم الظن بالشاعر أو الخبلؾ فً المجتمع أو التً لم تنفعل بها عاطفته. فبا

من الجهود المضنٌة التً بذلها هإالء المترجمون، لم تنمل بعض المبلمح لهذا 

 الشعر إلى العربٌة كما ٌنبؽً.

 التصوف بٌن الشعر العربً والشعر الفارسً:

التصوؾ ظاهرة معروفة فً كّل الحضارات واألدٌان، لد أخذ أشكاالً مختلفة 

ا، وذلن بسبب االختبلؾ فً وفك الثمافات والظروؾ المتباٌنة التً نشؤ فٌه

طبٌعة هذه الثمافات والظروؾ، ولكن العمٌدة المشتركة فً جمٌع هذه األشكال 

المختلفة هً إمكانٌة االتصال المباشر مع الحمٌمة المطلمة أو مع ما هو الممدس 

بالتجربة الداخلٌة، فبادئ ذي بدء لم ٌمنح اإلسبلم فرصاً كثٌرة التجاهات الزهد 

فلسفة مستملة للتصوؾ، وذلن لكونه دٌناً ٌشمل رسالة إلهٌة للفرد أن تنتظم فً 

والجماعة معاً، والتجاهه نحو الداخل والخارج فً الولت نفسه، وفضبلً عن أن 

البٌبة العربٌة التً حّل فٌها اإلسبلم لم تكن تسمح ألحد بالفرار من والع الحٌاة. 
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لحنٌؾ؛ وتؽٌّرت ولما دخلت الشعوب األخرى فً حظٌرة دٌن اإلسبلم ا

األوضاع السٌاسٌة واالجتماعٌة؛ وامتزجت الثمافات المختلفة بعضها ببعض، 

انتظم التصوؾ فً شكل الحركة الدٌنٌة والثمافٌة فً هذا المحٌط االجتماعً 

ووجد  -واألدب مرآة الحٌاة -المخلوط. وانعكست هذه التؽٌرات على األدب

ن نفسه، إذ أن أداة اإلدراک عند التصوؾ فن الشعر خٌر وسٌلة له للتعبٌر ع

الصوفً هً نفس أداة اإلدراک عند الشاعر ، و کبلهما ٌسمٌان من ٌنبوع 

واحد، فٌشبه الشاعر الصوفً فً التجربة الجمالٌة، ٌمول دمحم منصور: "هذه 

الرإٌة أو التجربة الجمالٌة التً ٌمّر بها الفنّان تشبه تجربة أو رإٌة الصوفً، 

نحو الكبلم ضرورة ومال الصوفً إلى السكوت فً كثٌر من  وإن اتجه الشاعر

األحٌان، فٌتشابه الشاعر مع الصوفً  فً الوسٌلة وٌتحد معه فً الهدؾ، 

فکبلهما ال ٌعول على المنطك، و ٌضع العمل بعد الملب فً الترتٌب، وکبلهما 

 . ولكن الشعر العربً لم ٌفسح للتصوؾ مجاالً 1ٌهدؾ إلی تکوٌن رإٌة للعالم"

لدر ما فسح له الشعر الفارسً، والشعر العربً ما زال ألرب إلى الوالع فً 

أؼلب أشكاله ممارنة بالشعر الفارسً الذي اتسع لما وراء الوالع أكثر منه، 

باإلضافة إلى ذلن، كان المتصوفون الكبار ٌنتمون إلى ببلد األعاجم، وأنهم 

ها، وأما الذٌن  كتبوا بالعربٌة أثّروا اللؽة الفارسٌة بؤعمالهم الشعرٌة وأثَرو

حول تجاربهم الصوفٌة سواء أ كانوا العرب أم ؼٌر العرب أمثال محًٌ الدٌن 

بن العربً،  وأبً حامد الؽزالً، وحسٌن بن منصور الحبّلج وشهاب الدٌن 

السهروردي وؼٌرهم فكانت جّل إنتاجاتهم فً النثر  العربً العلمً. وأما ما 

صري، ورابعة البصرٌة وسري المطً وؼٌرهم من أوثر عن ذي النون الم

الشعر الصوفً فملٌل نادر أو بسٌط جداً. كان شعرهم ٌمتاز بالعاطفة الصادلة 

ً كما ٌفمد رمزٌة الشعر الصوفً، وأما  الساذجة ولكنه ٌفمد روعة الفن أحٌانا

البن العربً فبل تبدو منظومة صوفٌة إال بتفسٌر ’ ترجمان األشواق‘دٌوان 

ٌكاد “، تمول أنٌماري شٌمل عن شعره: ’ذخابر األعبلق‘ؾ وتؤوٌله له فً المإل

أحدٌ ٌتذوق، دون أن ٌشعر، وصؾ ابن العربً للسفر عبر الصحراء ووصفه 

للنساء الحسناوات فً الهوادج ولمظاهر الحٌوانات والطبٌعة كما ٌتذوق الشعر 
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. ولم 1حٌبلً"عن موضوع الحّب اإلباحً، ولكن تفسٌره ٌجعل هذه الرإٌة مست

ٌستحسن الدكتور شولً ضٌؾ شرح عبد الؽنً النابلسً لدٌوان ابن الفارض 

ً من ؼٌره من  الصوفً الشهٌر الذي ٌوجد علٌه طابع التصوؾ أكثر وضوحا

الشعراء العرب، ٌمول شولً ضٌؾ: "ومن الحك أن شعر ابن الفارض شعر 

بؽً أاّل نذهب بعٌداً صوفً نظمه فً الحّب اإللهً، ولكن من الحك أٌضاً أنه ٌن

فً تؤوٌله، وأن نمؾ به عندما أراد له صاحبه من تصوٌر لوجده الربانً 

وعشمه اإللهً وأحواله فٌه ومماماته وما ابتؽاه من السمّو بروحه إلى االتصال 

بالكابن األعلى، ولد اتخذ وسٌلة إلى هذا التصوٌر الؽزل بالذات اإللهٌة ؼزالً 

ً ال ٌروى صاحبه أب داً،.... ولكن ٌنبؽً أاّل نبالػ فٌه مبالؽة عبد الؽنً ظامبا

النابلسً وأمثاله ممن ٌتسع فً تؤوٌل أشعار ابن الفارض، صارفٌن ألفاظه عن 

دالالتها التً وضعت لها إلى معاٍن ال تصحبها أي لرٌنة على استخدام األلفاظ 

 2ة الصحٌحة."فٌها حتى لتكاد تنعدم الصلة بٌن معانٌها الجدٌدة وداللتها اللؽوٌ

وداللة األلفاظ فً الشعر الصوفً العربً ألرب إلى الحّب اإلنسانً المادي، 

ألن روح التصوؾ ؼٌر منتظمة وؼٌر صرٌحة فً الشعر العربً بالممارنة مع 

ً من ردود الفعل العنٌفة  الشعر الصوفً للؽة الفارسٌة وربما خابفة أٌضا

فً الشعر العربً ما زال المتولعة، والتعبٌر الواضح عن روح التصوؾ 

ٌحتاج إلى التسامح الواسع حتى ٌظهر بموة وانتظام، وناهٌن مثال الملحمة 

الفارسٌة لجبلل الدٌن الرومً التً تحتوي على جّل محتوٌات رسالة التصوؾ 

بانتظام ووضوح، وال ٌوجد فً العربٌة ما ٌمابله، وإذًا فتؽلؽلت مإثرات 

وكانت نظرٌة وحدة الوجود من أهم هذه  التصوؾ فً الشعر الفارسً بؤكمله

المإثرات ولكنها لم تإثر فً الشعر العربً إال متؤخراً، ٌمول عاطؾ جودة: 

"کان مذهب وحدة الوجود من أهم المعانً الذي دار حولها هإالء الشعراء 

الفرس و لکن عبمرٌتهم استطاعت أن تمدم معانً وحدة الوجود والحب اإللهً 

ة ... وأن ارتباط هإالء الشعراء بالمذهب فً فارس بطرٌمة رمزٌة رابع

ومٌلهم إلی التؤوٌل الباطنً الرمزي لد جعبلهم ٌعبرون بحرٌة أکثر، فبٌبتهم 

مهدداً باتهامات  –وؼٌره  -سمحت لهم بحرٌة التعبٌر بٌنما کان ابن العربً 

خطٌرة لو اتبع أسلوب التعبٌر الواضح فً شرح أفکاره. أما هإالء الشعراء 
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الفرس فلم ٌکن هناک هذا التهدٌد ولد اتخذوا الشعر وسٌلة تعبٌر کما ورثوا 

. وهذا الفارق الكبٌر بٌن 1«تراثاً ٌمضً علی نفس الدرب فً األدب الفارسً

ً للفرس من  الشعرٌن لاد نٌكلسون  أن ٌستنتج: "كان التصوؾ أكثر تبلبما

ق الذي أثبته على العرب، وأثره على األدب العربً ال ٌمارن بؤثره المرمو

الذهن الفارسً من المرن الحادي عشر المٌبلدي إلى الٌوم، وباستثناء عدد 

ضبٌل، جمٌع شعراء الفرس العظام )ٌمكننا أن نضٌؾ شعراء تركٌا( ٌتكلّمون 

بلؽة المجاز وٌستخدمون الصور الرابعة وتمدّم رباعٌات الصوفً الوجودي أبً 

األول لها. ولٌس لدى العرب حتى شاعر سعٌد بن أبً الخٌر النموذج األدبً 

صوفً واحد ٌستطٌع الولوؾ مع الشعراء الفرس وهو شرؾ الدٌن عمر بن 

الذي ذكره نٌكلسون لد مضى ’ الٌوم‘" ال شن أّن 2م(.1181الفارض )ولد 

معه، وشاهدنا بعد ذلن جٌبلً جدٌداً للشعراء المعاصرٌن العرب الذٌن عاشوا 

ٌة واستخدموا تراث التصوؾ للتعبٌر عن تجربتهم بعد الحرب العالمٌة الثان

الشعرٌة، فاستؽل شعراء الحداثة كؤدونٌس، وصبلح عبد الصبور، وعبدالوهاب 

ً للهروب من  ً آمنا البٌاتً وؼٌرهم رموز الشعر الصوفً، ورأوا فٌه ملجبا

ضوضاء عصرهم وفوضاه. ومع ذلن "فلم ٌمارس الشاعر العربً المعاصر 

و كفلسفة، ٌتوحد فٌها المتصوؾ مع المطلك، وٌتصل به التصوؾ العملً، أ

. فنتٌجة لذلن لم ٌنجح هذا االتجاه تماماً فً سدّ 3اتصاالً مباشراً، ٌتسم بالصفاء"

الفجوة التً لم تزل توجد بٌن الشعر العربً والفارسً. فتؤثٌر التصوؾ فً 

ً من الشعر العربً، فمدخلك الت صوؾ جواً الشعر الفارسً ما زال أكثر تعمما

ً للشعر الفارسً طوال السنٌن والشعر األردي تبعه فً كل ذلن، )ألن  مختلفا

اللؽة الفارسٌة دعامة عظٌمة للّؽة األردٌة(. فمد كان الشعر الفارسً مجرداً من 

، فمنحه التصوؾ الروح، 4الروح والعاطفة لبل شموله عنصر  التصوؾ

معروؾ بإثارة الحب،  – بحك وبؽٌر حك–والتصوؾ "مهما انتمده النالدون 

وتؽذٌته وتنمٌته، وٌصّح أن ٌمال: إن أساسه الحب والعاطفة الذي رافك الشعر 

اإلٌرانً واألدب اإلٌرانً فً أكثر مراحل حٌاته، وساهم فً توسٌعهما 
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ً دوراً فً تطهٌر وتوسٌع دالالت المفردات  1وتموٌتهما" ولعب التصوؾ أٌضا

فؤلبس التصوؾ إٌحاءات جدٌدة للمفردات التً كانت تستعمل للهو والمجون، 

التً كانت تدل على هذا اللهو والمجون أمثال السالً، وبابع الخمر، وكل ما 

ٌتعلك بالخمر مثبلً الكؤس والحانة والزجاج والسكر والثمل والصحو والمطرب 

هذا ما ال ٌتٌح للشعر العربً بشكل عام، ودخلت الفلسفة  –والطرب وؼٌرها 

فً الشعر عن طرٌك التصوؾ، وتوسع الشعر الفارسً أٌضاً  وعلم األخبلق

، وتتراود فٌه المفردات والتراكٌب 2للمصطلحات الجدٌدة والتلمٌحات المتنوعة

الفلسفٌة كوحدة، وكثرة، وكل، وجز، وفنا، وبما، وعمل، وعشك، ومطلك، 

وممٌد، وبٌخودي، وهستً، ونٌستً، وؼٌب، وشاهد، ووجود، والمجازات 

خواب، وعدم، ودٌر، وبتخانه، وتماشه، وخٌال، وجام، ومے، كسراب، و

وموج، وبحر، وآٌٌنہ، وشعلہ، ونے وؼٌرها كما توسع للمفاهٌم والرموز 

الصوفٌة التً ال ٌتناولها الشعر العربً عامة.  وهذه المإثرات الممٌزة فً 

ٌة الشعر الفارسً والشعر العربً، حدّدت بنٌة شعر إلبال وبنٌة الترجمة العرب

له، فشعر إلبال ٌنهل من المنهل الفارسً الثمافً واللؽوي، بٌنما تحدّد البٌبة 

العربٌة وثمافتها ولوؾ العرب على هذا الشعر فً عملٌة الترجمة، ونمّسم شعر 

إلبال الذي ٌتسم بطابع التصوؾ إلى فرعٌن، األول: ٌوجد فٌه التؤثٌر الصوفً، 

ه إلى اللؽة العربٌة، وهو أكثر عدداً ولكن لم ٌشعر المترجمون بصعوبة فً نمل

وكمٌة، والثانً: الشعر الذي لم ٌتمكن للمترجمٌن أن ٌجاروا الشاعر فٌها 

فاحتاجوا إلى االنحراؾ من األصل ألجل الثمافٌة المختلفة، ونورد هنا الشعر 

 من هذا المبٌل فمط.

 التصوف عند إقبال:

ند المضٌة المهمة التً ما ولبل الخوض فً الموضوع المباشر نتولؾ للٌبلً ع

زالت تنالش فً األوساط النمدٌة، وهً مولؾ إلبال من التصوؾ، ٌصنّفه 

بعض النماد مإٌداً للتصوؾ بٌنما ٌعارضه البعض اآلخر، وال شن أن إلبال 

ً للتصوؾ، وٌعبّر الدكتور حسن حنفً عن احتجاجه  ً معا كان مإٌداً ومعارضا

ه بموله: "وإلبال ضد التصوؾ ومع على مولؾ إلبال المشتبه حسب تعبٌر

                                                           
 99الطرٌك إلى المدٌنة، ص  1

 137-5/134ٌنظر للتفصٌل: شعر العجم،   2



 

 

 ِجٍح إٌٙذ
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التصوؾ، ضد تصوؾ الفناء ومع تصوؾ البماء، ضد تصوؾ العبادات ومع 

تصوؾ المعامبلت، ضد تصوؾ اآلخرة ومع تصوؾ الدنٌا. فإذا تخلى العرب 

والعجم عن الرسالة فٌبمى الصوفٌة األلدر على حملها. كل مصطلحاته من 

المحبة والملب والنفس والوجود والفناء الصوفٌة، الممامات واألحوال والعشك و

. والحمٌمة أن شعر إلبال ٌستدعً الدراسة المستوعبة 1والبماء والرضا ... إلخ"

والعمٌمة لفهم الموالؾ المختلفة للشاعر. ومما ال شن فٌه أنه استؽل الشعر 

ً لعرض أفكاره، إال أنه انتمى منه بالدلة ما  الصوفً الفارسً شكبلً ومضمونا

ً لطبٌعة رسالته، ٌمول الدكتور سٌد عبد هللا: "انتخب إلبال بعض كان م بلبما

الجوانب من فكر المتصوفٌن ومزجها مع أفكاره لٌصنع دستوراً للعمل ألجل 

. وصرح إلبال نفسه فً 2التوجٌه االجتماعً، ال ٌنكر أحدٌ من فابدته التطبٌمٌة"

المسلمٌن فإلبال ٌستخدم بعض رسابله أن جّل أفكاره ممتبسة من أفكار الصوفٌة 

رمز الخمر والمعراج والمطرة والبحر وؼٌرها على منوال الصوفٌة، وأثُر 

الذات ال ‘الشعر الصوفً واضٌح فٌه حتى فً فلسفة الذات. حسب تعبٌر إلبال، 

تكتمل حتى تتوسع إلى درجة تتٌه فٌها اآلفاق وتخرج من لٌود الزمان 

نتماد إلبال لحافظ الشٌرازي والتصوؾ لما طالت المشاجرات حول ا -’والمكان

بعد نشر  "أسرار خودي"، كتب أكبر اإلله آبادي الشاعر األردي الشهٌر 

حضرت البال ہی خودی کو بڑها کر "ہمہ بؤسلوبه الفكه فً إحدى رسابله: 

ٌوّسع إلبال مفهوم الذات فٌجعلها "أنا إْن ) 3منم" کـــہ دٌں تو مطلب حاصل ہے

به( فربما أصاب الشاعر  أكبر ألن مجمل ما دعا إلٌه إلبال  الكل" فالؽرض موفً

بفلسفة الذات هو أن ال ٌُفنً اإلنسان لطرة ذاته فً البحر المحٌط، ولكن علٌه أن 

ٌجذب البحر إلٌه لٌوّسع لطرته حتى ٌحّولها إلى بحر متباٌن من المحٌط 

 عر إلبال.البلمتناهً. وبالجملة فبل ٌمكن ألحد أن ٌنكر أثر التصوؾ فً ش

 بعض مالمح التصوف فً شعره ومواقف المترجمٌن:

فمن المٌزات المتؤثرة بالتصوؾ لشعر إلبال مٌزة الحب اإللهً مع جرأة 

اعتماداً على عفوه الواسع على  –سبحانه وتعالى  –الشاعر فً تخاطبه هل 

                                                           
 567 إلبال، فٌلسوؾ الذاتٌة، ص دمحم  1
 69ممامات إلبال )باللؽة األردوٌة(، ص   2
 42-41شرح أسرار خودي، ص   3
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طرٌك الشعر الصوفً الفارسً، فمد عارض الفمهاء الصوفٌة لدٌماً لشطحاتهم 

، وتستخؾ الصوفٌة بالظاهر 1وصؾ حبٌبهم بالظلم أو بعدم االهتمام بعاشمٌهول

على حساب الباطن خبلفاً للفمهاء، ولد احتج إلبال نفسه على هذا التمسٌم للشرع 

فً "رموز بٌخودي" ولكن هذا التمسٌم له جذور عمٌمة فً األدب الصوفً، 

ٌن الظاهر، ولصة فضرب الصوفٌة أمثاالً إلصبلح النٌة مع هللا دون تزٌ

الذي أورده الرومً فً ملحمته واحدٌ من  -علٌه السبلم-الراعً مع موسى

دروسهم لتعمٌر الباطن دون مباالة بالظاهر، وتستهزء الصوفٌة بالزهد 

والتموى والوعظ والجنة وؼٌرها كردّ الفعل لتشدد الفمهاء علٌهم، وأمثالها 

ن مجٌب المصري عن هذه موجودة فً الشعر الفارسً واألردي، ٌمول حسٌ

الظاهرة: "أصبح ذلن ظاهرة تملٌدٌة مرعٌة لدى شعراء الفارسٌة من 

المتصوفة ال ٌنفكون عنها، فكان الشاعر منهم ٌسّمً نفسه فً شعره )رند( 

بمعنى ماجن أو خمٌر، وٌسّمً سواه )زاهد(، وال شن أن هذه نهاٌة السخرٌة 

من أطلموا على أنفسهم أسماء والتهكم، ألن من بٌن شعراء التصوؾ الفرس 

مستعارة ترمز إلى أنهم لوم كافرون، وهم مع هذا من كفرهم فً رأي ؼٌرهم، 

خٌر منهم وهم عند هللا بؤرفع منزلة، وكؤنما كان ممصدهم من مثل هذا إبانتهم 

. 2عن ثباتهم على مذهبهم دون أن ٌبالوا برأي سواهم فٌهم من ؼٌر المتصوفة"

هللا تعالى وجرأته رؼم إٌمانه الراسخ به وحبّه المخلص له أما تخاطب إلبال مع 

ً ترجع إلى أساس صوفً، ولد ألحك بعض النماد هذه الظاهرة فً  فإنها أٌضا

شعره إلى موضوع شعره )فلسفة إثبات الذات( الذي ٌتطلب هذا المنهج فً 

، وال ٌُرفض ذلن منهم إال أن هذه الجرأة، باإلضافة إلى كل ذلن، 3األسلوب

 رمز خاّص للحب عند أصحابها، وحسب تعبٌر إلبال:

 ـــتاخی وبے باکیـــزٌں ہٌں محبت کی گسرم

                                                           
ٌنظر للتفصٌل: أخبار األخٌار للشٌخ عبد الحك الدهلوي فً تراجم الصوفٌة الجشتٌة ألمثلة  1

 هذه المشاجرات
 108لصابد مختارة ودراسات، ص  2
ورأي خلٌفة عبد الحكٌم فً هذا األسلوب من أثر نٌتشه، أنظر  هذا رأي عبد السبلم الندوي 3
ً "إلبال ا392ٌ، ص’إلبال كامل‘ وشبه هذا  294ک صوفی شاعر"، ص ، وراجع أٌضا

 المإلؾ بلطمات النساء حسب لوله
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 1خ، ہر جذب نہٌں بے باکشوقنہیںگستاہر 

الترجمة: إن الجسارة والجرأة كناٌتان عن الحب، فلٌس كل أنواع الشوق 

الرومً  جسارة كما لٌس كل أنواع الحب جرأة. وللّد إلبال مرشده جبلل الدٌن

 فً بعض تراكٌبه ألبٌاته الشتى مثل لوله: 

 فرشته صٌد وپٌمبر شكار وٌزدان گٌر رۂ كبرٌاش مردانندــبزٌر كنگــــ

ترجمة: ٌوجد تحت عرش كبرٌابه رجاٌل بإمكانهم أن ٌصٌدوا المبلبكة 

 وٌمنصوا الرسل وٌحٌطوا باهل.

 وٌمول إلبال: 

 بكمند آور اے همت مردانه ٌزداں در دشت جنوِن من جبرٌل زبوں صٌدے

ترجمة: لٌس جبرٌل إال صٌد وضٌع فً ؼابة جنونً، وأٌتها الهمة السامٌة! 

 اجعلً اإلله فرٌسة لن.  ولال أٌضاً:

 تو ملن صٌد استى وٌزداں شكار گفت رومى اے سخن را جاں نگار

 ترجمة: لال الرومً: ٌا مزٌن روح الشعر، أنت لناص المبلبكة وصٌاد اإلله.

 جم هذا البٌت بعض المترجمٌن كما ٌلً:تر

 أنت صٌاد ولكن فى السماءِ  فؤجاب الشٌخ: ٌا رب العبلء

هذا، ولم ٌنكر النماد الكبار لئللبالٌات فً شبه المارة الهندٌة أمثال األستاذ 

ٌوسؾ حسٌن خان هذا األسلوب للشاعر ولد لدم ٌوسؾ حسٌن لنا هذا األسلوب 

 لجامع عن إلبال فٌمول:بشٌا من استحسان فً كتابه ا

ً ٌظهر من خبلله أنه   "وخاطب إلبال الذات اإللهٌة فً بعض المواضع خطابا

وّجه كبلم الشوق إلٌه )جّل وعبل( ال إلى الؽٌر، وٌظهر أٌضاً من هذه الجرأة 

 بدون أّي اصطناع ممامه الكبٌر، حٌث ٌمول الشاعر: 

 ور وار ؼرٌب الدٌار هوں لٌكنــــــــــــــلص

                                                           
 473كلٌات إلبال )المجموعة الشعرٌة األردٌة(، ص  1
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 ه فرشتے نه كرسكے آبادــــــــــــــــرا خرابت

 ا طلبً كً دعابٌں دٌتا هےــــــــــــــمري جف

 ان بے بنٌادـــــــــــــــوه تٌرا دشت ساده وجه

 ام شوق تٌرے لدسٌوں كے بس كا نهٌںــــمم

 انهً كا كام ہٌں جن كے حوصـلے هٌں زٌاد

تطع المبلبكة أن ٌعمروا هذ ترجمة: ولو أنً مخطا وؼرٌب، ولكن لم تس

 الخراب )الدنٌا(،

وتدعو تلن الصحراء الماحلة أي عالمن بدون األسس لجهدي وكفاحً )ألننً 

 عّمرته(،

ولن ٌبلػ ؼاٌة الشوق أصحابن المدسٌون )المبلبكة(، فٌنالها من ٌمتلن الهمم 

 العالٌة )اإلنسان(.

 ٌمول الشاعر بعد ذلن:

 بهً فاش كردٌا تو نے ٌہ كٌا ؼضب كٌا مجه كو

 1ـــات مٌں"ـــمٌں ہً تو اٌک راز تها سٌنۂ كابنـــ

ترجمة: جبت ظلماً ونكراً بؤن أبدٌتنً أٌضاً فمد كنت، على األلل، سراً فً ذات 

 صدر الكون.

وٌروي هذا النالد أمثلة لهذا األسلوب واحداً تلو اآلخر، وٌناشدنا أن نبلحظ 

 راء:ابتكار الشاعر فٌه ٌمول النالد للم

 "الحظوا جمال الفكر وحسن التعبٌر عند الشاعر الجريء:

 رمزٌں هٌں محبت كً گستاخً وبٌبــــــاكً

 اکـهر شوخ نهٌں گستاخ هر رمز نهٌں بٌبـ

 فارغ تو نه بٌٹهے گا محشر مٌں جنوں مٌرا

                                                           
 121روح إلبال، ص  1
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 1اں چاک ٌا دامن ٌزداں چاکـــــٌا اپنا گرٌب

 .2 ." انتهى كبلم ٌوسؾ حسٌن

لنمد الدكتور أسلوب أحمد األنصاري ؼزلٌة من الدٌوان "زبور عجم" وٌتناول با

 مطلعها: 

 ــار آرزوـچو ما نٌاز مند وگرفتــــ ما از خدا گم شده اٌم او بجستجوست

 ترجمة: نحن نؽٌب عن هللا وهو ٌتفمدنا، فهو باحث مثلنا، وأسٌر باألمل.

رأة فً التخاطب والطالة وٌعلّك النالد المذكور على هذه الؽزلٌة لاببلً: "الج

والتؤنك التً توجد فٌها باإلضافة إلى إٌماد الفكر وإبراز الخٌال كلها ال ٌتٌسر  

إال لشاعر ذي نظر ثالب ورتبة عالٌة كإلبال، وعلى الذٌن ٌعترضون على 

ً بدون جدوى علٌهم أن ٌنظروا فً نظرٌة الؽزلٌة وٌحاولوا  الؽزلٌة اعتراضا

أبا الحسن الندوي لما عبّر عن عدم موافمته لبعض . حتى أن الشٌخ 3فهمها"

لم ٌشر إلى هذه ’ مدراس‘آراء الشاعر الفلسفٌة فً محاضراته التً ألماها فً 

، ولد رأى البعض أن إلباالً ٌرّجح أن ٌستعمل 4’ روابع إلبال‘الظاهرة فً كتابه 

من الدارسٌن  إذا أراد شٌباً من هذا النوع، وهنان’ هللا‘مكان كلمة ’ ٌزدان‘كلمة 

الملٌلً الصٌت أمثال ابن أحمد النموي وكلٌم الدٌن أحمد من اعترض على هذا 

، ولكن لم ٌنكره النماد الكبار للؽة األردٌة والفارسٌة بوجه عام، 5األسلوب

والشعر العربً ربما ال ٌمبل هذه الظاهرة طبعاً، فمد أنكر العرب للمتنبً 

ؾ فً هذا الشؤن. فالمترجمون ولعوا وؼٌره من الشعراء خروجهم عن المؤلو

فً المشكلة خبلل مواجهتهم لهذه الظاهرة فً شعر إلبال، فانحرؾ أكثرهم 

عنه، فعلى سبٌل المثال ؼّض طرفه عنها الدكتور حسٌن مجٌب حٌث نمل 

 مضمون البٌت دون أي اعتراض علٌها:

                                                           
لحب، ولٌس كل أنواع الحب والشوق بالجريء أو ترجمة: الجرأة والجسارة رمزان ل 1

 الجسور، سوؾ ال ٌمعد جنونً عاطبلً ٌوم الحشر، فٌمزق إما جٌبه أو  ذٌل لباء هللا.
حٌث ٌمول: إن هذه الجرأة تتولد إذا ٌفهم  50، وٌنظر أٌضاً: ص 122روح إلبال، ص  2

 العشك ورموزها على للبه. وٌعرؾ السكٌر إشارات السالً وهذه اللهجة تمنح لمن تنكشؾ أسرار
 255إلبال كً منتخب نظمٌن اور ؼزلٌن، ص  3
 20روابع البال، ص  4
 54-53ٌنظر للتفصٌل: فكر البال، ص  5
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 1از خدا در علم مرگ افزوں ترٌم گرچه ما مرؼان بے بال و پرٌم

 مة: ولو أننا طٌور ببل جناح ورٌش، ولكننا أعلم من هللا بالموت. ترج

 ترجمته:

 2علمنا بالموت ممطوع النظٌـــــــر ـرــــن طٌر بجناح ال تطٌـــــنحــــــــ

ًّ ال ٌموت بل ال تؤخذه سنة وال نوم،  وفحوى البٌت أن هللا عٌن الحٌاة وهو ح

والمكان، وفً جانب آخر ال بد  وذاته أعلى من الموت والعدم ولٌود الزمان

لكل إنسان أن ٌتذوق طعم الموت، فالشاعر ٌستخرج من هذه الحمٌمة نكتة 

شعرٌة طرٌفة، وهً أن اإلنسان أعلم من هللا بالموت ألنه ٌواجهه وٌمارس 

حلوه ومّره، وال شن أن المترجم اختار طرٌمة سلٌمة للخروج من هذا المؤزق 

النظٌر"، ولكن ضاعت فٌه تلن اللدؼة التً  بموله: "علمنا بالموت ممطوع

بواسطتها تنفذ المعنى فً النفوس، واعترؾ فً هامش البٌت التالً بؤنه صرؾ 

المعنى لاببلً: "ولد صرفنا المعنى عن أصله بعض الشا فً ترجمة هذا البٌت 

خشٌة فهم المبالؽة فٌه على ظاهرها".
3
 وكذلن عالج المشكلة فً األبٌات التالٌة: 

 4چوں گرد آں نور ناب از خود فشاند رٌل خواندــــاٌں نامه را جب اگر

ترجمة: لو لرأ جبرٌل هذا الكتاب، لنفض عن نفسه ذلن النور الناصع الذي 

 ٌرتدٌه كما ٌنفض الؽبار. 

 ترجمته: 

 ــا بلمــــــح من سنــــــاهأنــــار لنـــ ـــابً إن رآهوجبــــــــرٌــل كتــ

على هذا البٌت لاببلً: "تصرفنا بعض الشا فً ترجمة هذا  وعلّك المترجم

 :5البٌت كراهٌة فهم المبالؽة فٌه على الظاهر"

 تجلً هاۓ او ٌزداں فرٌب است نگہ از جلوۂ او ناشكٌب است

                                                           
 626كلٌات إلبال )المجموعة الشعرٌة الفارسٌة(، ص  1
 2/165دٌوان دمحم إلبال،  2
 1/375المصدر نفسه،  3
 539كلٌات إلبال )الفارسٌة(، ص  4
 1/377دمحم إلبال، دٌوان  5
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 ترجمة: العٌن ال تصبر عن تجلٌه، وتجلٌاته تخادع هللا بفتنتها وسحرها.

 ترجمته: 

 تجل منه إعجاب الحمٌــــــــــد دٌدإلٌــــــــــه العٌن فً شوق ش

 وٌصرؾ المعنى دون التصرٌح فً الهامش فً مثل هذه األبٌات:

 1نگٌرم گر مرا بخشد خداٌی ساختم من چناں با بندگً در 

ترجمة: ألفت العبودٌة واتفمت معها، حتى لو أمنح اآلن الربوبٌة بدالً منها ال 

 آخذها.

 ترجمته:

 2لٌس لكل هذا من لزومف ألفت صفات عبد منذ دهر

وأما الشٌخ صاوي شعبلن فكانت لدٌه فرص كثٌرة لتجنب هذه المواضٌع، ألنه 

لم ٌتمٌد بحرفٌة األصل فً عمله، وإنه تمتع بحرٌة كبٌرة، وأضفى على 

ترجمته خصابص جمالٌة كثٌرة بالممارنة للمترجمٌن اآلخرٌن، وتحلٌل لصٌدة 

دد البحث عنه ٌظهر أن متابعة وتٌرة الشكوى على هذا الممٌاس الذي نحن بص

األصل ونبرته كانت مستحٌلة لدٌه أو ؼٌر مرؼوب فٌها ألسباب ثمافٌة، وال 

ندّعً بذلن أنه كان علٌه أن ٌراعً حرفٌة األصل فً الترجمة، ونورد ههنا 

بعض األبٌات من المصٌدة األردٌة ومعانٌها ثم نتبعها ببعض األبٌات من 

ن باإلضافة إلى ترجمة الدكتور حازم محفوظ ترجمة الشٌخ صاوي شعبل

 النثرٌة كً ٌتضح لنا هذا الفارق: 

 مجه  كو ہےجرأت آموز مري تاب سخن 

 3م بدهن ہے مجه كوــــشكوه هللا سے خاك

ترجمة: الرؼبة الشدٌدة فً التعبٌر عن الشكوى التً تختلج فً ضمٌري 

 ن لً الشكوى إلى هللا. أ -وفً فمً التراب -علّمتنً الجرأة، فؤصرح اآلن 

                                                           
 895كلٌات إلبال )الفارسٌة(، ص  1
 1/429دٌوان دمحم إلبال،  2
 231كلٌات إلبال )األردٌة(، ص  3



 

 

 ِجٍح إٌٙذ
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 ترجمة صاوي شعبلن: 

 1أشكو مصاب الدٌن للدٌّــــان أشكو، و فمً التراب، وإنمــــــا

ترجمة حازم محفوظ: إن استطاعة النظم تجعلنً جرٌباً، أنا أشكو إلى هللا، 

 .2والتراب فً فمً

 دا شكوۂ ارباب وفا بهً سن لےــــــــاے خ

 بهً سن لےخوگر حمد سے تهوڑا سا گله 

ترجمة: اللهم! استمع إلى شكوى أهل الوفاء، وأذن للٌبلً لشكوى من طالما تعّود 

 الحمد لن.

 ترجمة شعبلن: 

 ــد عبلن فً األكوانإال لحمــــ ٌشكو لن اللهم للب لم ٌعش

ترجمة محفوظ: ٌا رب استمع إلى شكوى أهل الوفاء، اسمع من الذي عادته أن 

 الشكوى. ٌحمد )هللا(، للٌبلً من

 رحمتٌں هٌں تري اؼٌار كے كاشانوں پر

 برق گرتً هٌں تو بٌچارے مسلمانوں پر

ترجمة: رحمتن وسعت األجانب، وأما المسلمون فبل تنزل علٌهم سوى 

 الصواعك.

 ترجمة شعبلن: 

 ـراعك التدمٌـــــــــواختصنا بصو فإذا السحاب جرى سماهم ؼٌثه

ٌت( نعم الجمٌع، والمسلمون ٌمتحنون ترجمة محفوظ: ؼٌر أن رحمتن )تعال

 أكثر من ؼٌرهم.

 پهر بهً هم سے ٌه گله ہے كه وفادار نهٌں
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 1دار نهٌںــــــــهم وفادار نهٌں تو بهً تو دل

ترجمة: وفً جانب آخر تشكو إلٌنا أننا ؼٌر أوفٌاء، فإن حّك هذا فلست أنت 

 بمن ٌشكر. 

 ترجمة شعبلن: 

 2لخلك فً الدنٌا بؽٌر شعورفا إن لم ٌكن هذا وفاء صادلا

ترجمة محفوظ: ومع كل هذا، فإن اإلنسان ؼٌر وفً، لو كنا ؼٌر أوفٌاء، فإنن 

 رحٌم )بنا(.

 خنده زن كفر هٌں احساس تجهے هٌں كه نهٌں

 د كا كچه پاس تجهے هٌں كه نهٌںــــاپنً توحٌ

 ترجمة: الكفر  ٌضحن منا، أال تحّس هذا؟ أال تهّم للٌبلً بتوحٌدن؟ 

 ال ٌوجد معادل عند شعبلن.

ترجمة محفوظ: إن الكفر ٌضحن، وأنت )ٌا هللا( تعلم هذا، وأنت )ٌا رب( فً 

 ممدورن الحفاظ على توحٌدن. 

 لهر تو ٌه هٌں كه كافر كو ملٌں حور ولصور

 ورـــــاور بے چارے مسلماں كو فمط وعدۂ ح

وأما المسلم  ترجمة: من الظلم الصرٌح أن ٌعطى الكافر الحور والمصور،

 المسكٌن فبل ٌعطى إال الوعود الفارؼة بحور الجنة.

 ترجمة شعبلن:

 ـورفً أنعم ومواكب ولصـ ولد ؼدوا ،أنا ما حسدت الكافرٌن

 ـه صداق الحورــعمبلً تمدم ــــً أال أرى فً أمتًــبل محنتــ
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ترجمة محفوظ: من الظلم أن ٌجد الكافر )فً الدنٌا( المصور والحور، أما 

 المسلمون المساكٌن، فلٌس لهم إال الوعد بالحور )العٌن(

وزاد شعبلن البٌت التالً من عنده فحاول تخفٌؾ جّو التوتر السابد فً 

 المصٌدة:

 عن ذنبه فً الدهر ٌوم عماب عالبتنا عدالً فهب لعدونا

إذًا نبلحظ فً كل األمثلة السابمة أن المترجمٌن الشٌخ صاوي شعبلن والدكتور 

محفوظ لم ٌستطٌعا أن ٌواكبا الشاعر فً أسلوب تخاطبه مع هللا تعالى حازم 

اللهم إال ترجمة محفوظ للبٌت األخٌر المذكور أعبله، وكبلهما عدال عنه وخفّفا 

الحدة والصراحة الموجودتٌن فً هذا األسلوب، وكذا ٌبدو أن لضٌة شكوى 

 ٌدة األصلٌة. اإلنسان أمام هللا ضعؾ تمدٌمها بٌنما كانت لوٌة فً المص

أما المترجم البارز اآلخر عبد الوهاب عزام فٌبلحظ فً ترجمته نمط خاص فً 

حذؾ األبٌات، وهنان عدد كبٌر من األبٌات المحذوفة، فمثبلً إنه حذؾ األبٌات 

 فً "أسرار خودي" عن وصؾ ٌبدو مبالؽاً فً شؤن خلٌفة هللا منها مثبلً :

 1ظل اسم اعظم استهستا او  نابب حك همچو جان عالم است

 ترجمة: ٌعنً خلٌفة هللا مثل روح العالم، ووجوده كظل لبلسم األعظم.

وكذلن حذؾ بعض الرباعٌات والؽزلٌات على نمط خاص ربما ٌدل على 

بحٌث وجد فٌها بعض النماد التطرؾ من هذا  –إعراضه عن هذه الظاهرة 

 81و 47و 42و 34و 18و 16و 12و 11النوع، وخاصة الرباعٌات رلم:

 :11وعلى سبٌل المثال، نتناول الرباعٌة رلم  134و 130و 118و

 اٌد راز وخود راز است آدمـكش ـاز  اســت آدمـواے عشــك را سـن

 2ــر با اٌزد انباز است آدممگـــ جهاں او آفرٌد، اٌں خوب تر ساخت

ترجمة: اإلنسان موسٌمى لنشٌد العشك، هو ٌكشؾ عن السّر بٌنما ذاته سّر 

حض، ولو خلك هللا العالم ولكن اإلنسان لام بتحسٌنه وتزٌٌنه، وعلى  هذا م

 فاإلنسان ٌشترن مع هللا فً شبون الخلك.
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الفكرة ؼٌر المؤلوفة فً هذه الرباعٌة هً: اإلنسان ٌشترن مع هللا فً تزٌٌن 

ً ترن الرباعٌة لهذه الفكرة، وطبٌعة هذه  الكون، وأؼلب الظن أن عزاما

ً األبٌات األخرى فً مدح علً  الرباعٌات كلها من هذا النوع، ولد ترن أٌضا

كّرم هللا وجهه سٌؤتً ذكر ذلن فٌما بعد، ورؼم كل ذلن، ٌمتاز األستاذ عزام 

عن جمٌع المترجمٌن بنمل األبٌات المحتوٌة على األفكار الصوفٌة من هذا 

توجد  النوع بشكل كبٌر، ومن األبٌات التً ترجمها بشٌا من االنحراؾ والتً

 فٌه الظاهرة التً تنالشها هذه الممالة، ترجمة البٌت التالً لؤلستاذ عزام:

 1كه ٌزداں دارد وشٌطاں ندارد ـانے كور ذولےـمزي اندر جه

ترجمة: ال تعش فً الدنٌا عدٌمة الذوق التً ٌوجد فٌها هللا وال ٌوجد فٌها 

 الشٌطان.

 2وربه المولى ولٌس به الؽر فبل  تحفل بكون فٌه نمص

نستطٌع  –سبحانه وتعالى  –وما للنا عن جرأة الشاعر  بعض األحٌان عند هللا 

حٌث  –صلّى هللا علٌه وسلّم  –أن نمول معاكساً لذلن فً ولوفه عند ذكر النبً 

إنه ٌمسن باألدب والتواضع واإلجبلل بشكل أكبر، كؤنه كان فً ذهنه المول 

. فللشاعر  اش وبا دمحم ہوشٌاربا خدا دٌوانہ بالشابع عند بعض الصوفٌة: 

علٌه الصبلة والسبلم، للما ٌوجد مثاله فً –منهجه الخاص فً مدح النبً 

الشعراء اآلخرٌن وأشار إلى ذلن عبد السبلم الندوي فً كتابه عن إلبال، بؤنه 

ً حٌث عرض حال كل المصابب التً ٌعانٌها  جعل شعر المدح شعراً  لومٌا

صلّى –وكان حب إلبال للنبً  3لّى هللا علٌه وسلّم،المسلمون أمام رسول هللا ص

فالد النظٌر من بٌن الشعراء المعاصرٌن، فمد لال ٌوسؾ سلٌم  –هللا علٌه وسلّم 

 شتً إن إلباالً كان ٌحّب النبً أكثر من هللا  وإلبال نفسه لال:الج

 ـری با دٌدۂ صدٌك اگرـــــبنگ ك اگرـــمعنا حرفم كنی تحمٌ

 4أز خدا محبوب تر گردد نبی ر گردد نبیـلوت وللب وجگ
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ترجمة: إذا تناولت معنى كبلمً بالبحث والتحمٌك فبل تنظر فٌه إال بعٌن أبً 

بكر الصدٌك رضً هللا عنه، لتكون لوتن لوته صلّى هللا علٌه وسلّم وللبن للبه 

 وروحن روحه، وهكذا فٌصبح النبً أحّب إلٌن من هللا تعالى.

الشطر األخٌر )سٌكون حبّن للنبً أكثر من حبن هل(  فؤوضح الجشتً فً شرح

وإال  –صلّى هللا علٌه وسلّم –بمول إلبال: "آمنت باهل تعالى على دعوة النبً 

فالعمل اإلنسانً ال ٌصل إلى هللا وال ٌعرفه، ومبلػ العمل ومنتهاه لٌسا إال 

هذا . ومن المفارلة العجٌبة أن سمٌر عبد الحمٌد كره أن ٌترجم 1الشن"

الشطراألخٌر فً صورته األصلٌة فترجمته: إن أردت أن تحمك فً معنى 

كبلمً فانظر بعٌن الصدٌك حتى تفهم، فهو لنا لوة الملب والروح وهو أحّب 

 .2إلى الملب من جمٌع الخلك

وذكر فً مبلحظاته أن هذه مبالؽة من الشاعر أخذها علٌه البعض ولد ورد فً 

 عبد السبلم الندوي:  . ٌمول الدكتور3’الرب‘األصل 

"تؽلب حّب رسول هللا صلّى هللا علٌه وسلّم فً للب إلبال على حّب هللا، وكانت 

أمنٌته األخٌرة أن ٌإدي فرٌضة الحج، لكن الدافع الحمٌمً وراء هذه األمنٌة 

كان إرادته لزٌارة دٌار الحبٌب صلّى هللا علٌه وسلّم، ولد خاطب رسول هللا 

 م لاببلً:صلّى هللا علٌه وسلّ 

 اں ؼٌر از دلے نٌستــــــدلٌل عاشم دراں درٌا كه او را ساحلے نٌست

 4وگرنه جز تو ما را منزلے نٌست" ــا گرفتٌمــــــــتو فرمودي ره بطح

ترجمة: وفً ذلن البحر الذي ال شاطا له )البحر كناٌة عن النبً صلّى هللا 

ا مكة على أنن أمرتنا به وإال علٌه وسلّم( ٌهدي العّشاق للوبهم فمط، ولمد زرن

 فبل ؼاٌة لنا سوان.

ً فمد خرج شعر إلبال عن حد المؤلوؾ فً هذا الشؤن، وٌشكو الدكتور  وطبعا

، وكان إلبال ٌذهب مذهَب 1حسن حنفً والدكتور عادل التل هذا من الشاعر
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صلّى هللا علٌه  –الصوفٌة عن الحمٌمة المحّمدٌة، وكان متفانٌاً فً حّب الرسول 

وكان من المستحٌل  2وسلّم. و"لد ألهمه هذا الحب العمٌك معانً شعرٌة عجٌبة"

أن ٌساٌره أحدٌ من المترجمٌن فً التعبٌر عن هذا الحب، وهو ال ٌمبل أن ٌبدّل 

صلّى هللا علٌه وسلّم. وخٌر مثال لذلن كلمة  –كلمة فً بعض مدابحه للنبً 

لترح بعض أصدلابه أن ٌبدّل )ٌعنً موجة( فً واحد من أبٌاته، فمد ا’ موجے‘

)ٌعنً ’ مشتے‘هذه الكلمة، وكذلن الترح أستاذه مٌر حسن أن ٌبدّلها بكلمة 

صلّى هللا –لبضة( إال أنه لم ٌمبل، والسبب وراء ذلن أنه كان ٌصؾ بٌت النبً 

ألن ’ مشت‘أكثر من كلمة ’  موج‘علٌه وسلّم وحسب عمٌدته تلٌك به كلمة 

 لبٌت كما ٌلً:. وا3الموج فٌه الشفافٌة

 4كعبه را  بٌت الحرم كاشانه اش ـار خانه اشــطور موجے از ؼب

 ترجمة: الطور موجة من ؼبار منزله وبٌته للكعبة بٌت الحرم. 

ً وحذراً إلى هذا  ال ٌلٌك بنا أن نرجو من عبد الوهاب عزام أن ٌكون حساسا

صلّى هللا علٌه –إلى النبً ’ نمع‘الحد، وال ٌجوز لنا أن نإاخذه إلضافة كلمة 

 وسلّم فً الترجمة ألن التزام ذلن مستحٌل ألّي مترجم:

 5داره، للكعبة العظمى حرم  موجة من نمعه الطور األشمّ 

فالمترجمون لم ٌحّسوا خطورة هذا الموضوع عند الشاعر واستهانوا فً نمل 

األبٌات إلى حد كبٌر. وهنان بٌت آخر فً مدح النبً صلّى هللا علٌه وسلّم 

 ٌتناوله ٌوسؾ حسٌن خان فً كتابه بهذه الكلمات:

"ذهب )إلبال( للحج فً عالم الخٌال، ولما أراد أن ٌذهب من مكة إلى المدٌنة، 

إننً أذهب إلى دٌار حبٌبً، وامكث ‘خاطب هللا تعالى بجرأة العشاق، ولال: 

إذاً ههنا ٌظهر إخبلص إلبال وحنٌنه ووجده دون ’. مع عبادن الخواص بمكة
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رٌب، ونشعر من خبلل هذا البٌت كؤن حّب الرسول صلّى هللا علٌه وسلّم أي 

 تعدّى حّب هللا، ال توجد نماذج كمثل هذا فً الشعر عن المدٌح النبوي:

 ان بٌامٌزــــتو باش اٌنجا و با خاص

 1كه من دارم هوابً كوچہ دوست"

 

نً أهوى ترجمة: امكث ههنا )بمكة المكرمة( واحتن بالخواص األثرٌاء، فإ

 حً الحبٌب )المدٌنة المنورة.

 ربما لم ٌفهم الدكتور حسٌن مجٌب هذه الرباعٌة إذ ترجمها:

 ـاء أشوالً تطٌرـــــــــإلى البطح ٌرـــبمٌت هنا و لً روح تسـ

 2بشولً دار من أهـــــــوى أزور وم عابشهم، تلبثـخواص الم

، بٌنما ٌمول الشاعر ما فذكر عن األشواق أنها تطٌر إلى البطحاء ٌعنً مكة

معناه أن أشواله تطٌر إلى إحدى مدن )ٌعنً المدٌنة المنورة( تؤتً البطحاء 

 )ٌعنً مكة( فً الطرٌك إلٌها. إلٌكم نّص الرباعٌة:

 انم در تگ و پوسـتــــبدن وامانده وج

 سوبے شهرے كه بطحاء در ره اوست

 ــــــاں بٌامٌزـتو باش اٌنجا و با خاصـــ

 3ــوچـہ دوستـمن دارم هوابً كـكــه 

 وكذلن الرباعٌة التالٌة التً سبك ذكرها ترجمها الدكتور مجٌب بعدم الدلة:

 ه او را ساحلے نٌستــدراں درٌا ك

 اں ؼٌر از دلے نٌستـــــدلٌل عاشم

                                                           
 212روح إلبال، ص  1
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 901كلٌات إلبال )الفارسٌة(، ص  3



 

 

 ِجٍح إٌٙذ
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 تو فرمودي ره بطحـــــــــــا گرفتٌم

 وگرنه جــز تو ما را منزلے نٌست

 ترجمتها كما ٌلً: 

 دلٌل العاشمٌن الملب وحده ـدهـبحر شطه لم أدر بعــــب

 1وإال كنت ما ولفت عنــده إلى البطحــــاء تؤمرنا بسٌر

ولم ٌفهم صاوي شعبلن أٌضاً خطورة الموضوع حٌنما ترجم بعض األبٌات فً 

 المدح ٌبدو كؤنها ترجمة عشوابٌة:

 از جمال مصطفی بٌگانه كرد عصر ما ما را زما بٌگانه كرد

 2ه رفتــه از آبٌنـــنجوهر آبٌ سوز او تا از مٌاِن سٌنه رفت

ترجمة: إن عصرنا هذا أبعدنا عن أنفسنا وذلن ألنه صرفنا عن جمال 

المصطفى صلّى هللا علٌه وسلّم، حتى ذهبت لوعة حبّه عن صدورنا وذهب 

 جوهر المرآة عن المرآة، والمراد بالمرآة الملب.

 ترجمة شعبلن: 

 أو تدري أننا من عصــــــــــــــــرنا

 ؼرباء فٌـــــــــــــــــــــــه عن أنفسنا

 كل حً معــــــــــــــــرض عن ذاته

 3فمد الجوهــــــــــــــــــــر من مرآته

وكان لصاوي شعبلن لناعاته فً هذا الموضوع، فترجمته للبٌت التالً ترجمة 

الولت لفرض رإٌته الخاصة على الترجمة، وتابع هذا المنهج  وتؤوٌل فً نفس

 ببراعة فً المصٌدة كلها: 

 اے تو ما بےچارگاں را ساز وبرگ

                                                           
 2/447دٌوان دمحم إلبال،  1
  820بال )الفارسٌة(، ص كلٌات إل 2
 2/362دٌوان دمحم إلبال،  3
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 1وم را از ترس مرگــوارہان اٌں ل

 ترجمة: ٌا من هو متاع للمساكٌن مثلنا، فخلّص هذا الموم من خوؾ الموت.

 ابرٌنـٌا رأس مال البابسٌن وٌا منار الح

 2إلله ٌهب ألّمتن: الشجاعة والٌمٌنادع ا

ثم هنان أمور أخرى لها عبللة مع التصوؾ، ومنها مدح آل البٌت ومدح بعض 

الصوفٌة، ونجد المترجمٌن ٌبلحظون لناعاتهم فً نملها إلى العربٌة، فمد حذؾ 

عزام األبٌات التً استخدم فٌها الشاعر اآلثار الضعٌفة عن مدح علً بن أبً 

واألبٌات موجودة فً "أسرار خودي" بعنوان "فً – وجهه كّرم هللا–طالب 

شرح أسرار أسماء علً المرتضى"  وحذؾ من "رموز بٌخودي" األبٌات التً 

وهً تحت عنوان "فً معنى  –رضً هللا عنه–تحتوي على مدح الحسٌن 

الحرٌة اإلسبلمٌة وسّر حدث كرببلء" وال نعرؾ بالتؤكٌد لماذا حذؾ هذه 

هّمنا ههنا هو أن هذه المدابح رابجة فً التصوؾ الفارسً باسم المدابح، وما ٌ

ً على جنسٌن خاصٌن  "المنالب"، والشعر الفارسً واألردي ٌنطوٌان أٌضا

وهما "المرثٌة" و"المصٌدة"، فلذلن تبلبم هذه المدابح مع شعر اللؽتٌن، وربما 

حسن حنفً  حذؾ المترجم ألن الذوق العربً  ال ٌوافمها، أو كما علّل الدكتور

ً ٌتعلك  عن هذا الحذؾ: "لد ٌكون السبب فً حذؾ بعض األبٌات سببا

بالمضمون العمابدي أو األخبللً أو السٌاسً، فالشعر ٌنتمل من بٌبة إلى بٌبة، 

من بٌبة شٌعٌة إلى بٌبة سنٌة أو من منظومة لٌم حرة إلى منظومة لٌم محافظة 

... لد ال ٌنفعل الشاعر أو من نظام سٌاسً حّر إلى نظام سٌاسً تسلطً.

المترجم بمصٌدة للشاعر المإلؾ بالرؼم من انفعال مترجم آخر للشعر إلى النثر 

وسر حادثة ’ فً معنى الحرٌة اإلسبلمٌة‘أو حتى المارئ مثل لصٌدة 

 ٌمول إلبال فً هذه المصٌدة فً مدح الحسٌن رضً هللا عنه: 3’".كرببلء‘

 ا عمل هوس پرور چه كردعشك ب آں شنٌدستً كه هنگام نبــــرد

 ـولـــــــسرو آزادے ز بستان رس ان پور بتولــــــآن امام عاشم

                                                           
   844كلٌات إلبال )الفارسٌة(، ص  1
 2/401دٌوان دمحم إلبال،  2
 14و13دمحم إلبال فٌلسوؾ الذاتٌة، ص  3
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 ــرــــــــــــمعنا ذبح عظٌم آمد پس ــم هللا پدرـــــــــهللا هللا باي بس

 ـلـــــدوش ختم المرسلٌں نعم الجم ـزادۂ خٌر المللـــــبهر آں شه

 ـابــحرؾ لل هوهللا در كتهمچـو  ابـدرمٌان امت آن كٌواں جن

 1ـد بدٌد.ـاٌن دو لوت از حٌات آم موسى وفرعون وشبٌر وٌزٌد

ترجمة: هل سمعت عما فعله العشك مع العمل الذي ٌربً هوساً وحرصاً، ذلن 

)العشك( هو إمام العشاق وابن فاطمة البتول والذي هو صنوبر عاٍل طلٌك فً 

والولد نفسه تفسٌر لمول ’ بسم هللا‘ء رٌاض الرسول، وٌا للعجب أّن أباه هو با

، إن كتفً خاتم النبٌٌن نعم الجمل ألمٌر خٌر األمم )حسب تعبٌر ’ذبح عظٌم‘

النبً صلّى هللا علٌه وسلّم(، وذلن صاحب السمّو تطاول السماء ومكانته فً 

فً كتاب هللا، موسى وفرعون، والحسٌن ’ سورة اإلخبلص‘األمة بمثابة مكانة 

 متضادتان نابعتان من الحٌاة نفسها. وٌزٌد لوتان

ً للخبلؾ فً المجتمع إذا كانت  وكانت هنان إمكانٌة أن ستكون هذه األفكار سببا

الحرٌة معدومة والتسامح مفموداً، ومع ذلن، إنها لو تبدو لبعض الناس مبالؽة 

فمبالؽتها ال تنالض الشعر بل تصٌر أكثر مبلبمة له العتماد الشعر على المبالؽة 

ؤداة الببلؼة. واألمر اآلخر عند إلبال أن بعض مصطلحاته الخاصة ال تدل على ك

الطموس الشرعٌة، فمثبلً أنه ال ٌعنً بؤنات اللٌل وآداب الصبح بالضرورة صبلة 

الصبح، وهو ٌستخدم هذه الكلمات على طراز ما هو ألرب إلى النمط الصوفً من 

 ، ٌمول حافظ الشٌرازي:النمط الفمهً، توجد عند كبار الصوفٌة، مثبلً 

 دعابے نٌم شبً بود وگرٌۂ سحري مرا ازٌں ظلمات كه راهنمابً كرد

ترجمة: الشًء الذي هدانً فً هذه الظلمات كان دعابً نصَؾ اللٌل وبكابً 

 ولَت الفجر.

 إذاً ترجمة هذا البٌت لعبد المعٌن الملوحً ال تبرز هذا الفارق:

 ـزیشٌـر کی تٌستـانی هـواءوں مٌں گـرچہ تهی شمزم

 1لندن مٌں بهی آداب سحر خٌزی ےنہ چهوٹهے مجه س
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ترجمة: بالرؼم من أن هواء الشتاء البارد كانت حادة مثل السٌؾ، لم تفتنً فً  

 لندن آداب المٌام فً السحر لؤلشؽال العبودٌة.

ً كالسٌؾ ورؼم ذلن لم أدع  ترجمة عبد المعٌن الملوحً:  كان البرد لارسا

 2فً لندن. صبلة الفجر 

ونظراً إلى أن عبد المعٌن الملّوحً نمل الدٌوان من ترجمته الفرنسٌة، ثم نظمه 

زهٌر ظاظا وأي محاولة إلبراز الظاهرة التً نحن بصدد إثباتها ال مبرر لها، 

وفً الحمٌمة أن بعض المفردات التً استخدمها الشاعر للدالالت الكبٌرة 

 ها ودالالتها فً ترجمتهما.واإلٌحاءات الواسعة، فتضٌمت إٌحاءات

 الخاتمة: 

بإمكاننا أن نستنتج من هذا البحث الموجز المتواضع أن المترجمٌن العرب لم 

ٌساٌروا الشاعر فً استخدام بعض األسالٌب المتؤثرة بالتصوؾ، فمالوا إلى 

التصرؾ والتؤوٌل فً الترجمة، ففً حٌن فّضل عبد الوهاب عزام حذؾ مثل 

الشٌخ صاوي شعبلن والدكتور حسٌن مجٌب والدكتور  هذه األبٌات، رّجح

حازم محفوظ وسمٌر عبد الحمٌد أن ٌؤّولوا معانً األبٌات. ولم ٌساٌر أحدٌ منهم 

 إلبال فً هذه الظاهرة إال للٌبلً نادراً.   
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البروفٌسور أبو محفوظ الكرٌم المعصومً، 

 حٌاته ومآثره

 د. أورنك زٌب األعظمً -

البواربة جمُع البوربً مصطلح وضعه العبلمة ؼبلم علً آزاد البلؽرامً لمن 

لطن شرلً الهند من والٌات هللا آباد وأوده وعظٌم آباد. هذه هً الوالٌات 

( كلمة Pūrabالثبلث التً تسّمت مجموعتها باسم "دٌار بورب"، و"بورب" )

هندٌة تعنً "المشرق". لد لام فٌها العلم ولعد منذ فجر تارٌخها فبرز فٌها 

علماء كبار وأدباء حذّاق وفنّانون مهرة ولكل منهم صٌت ذابع تجاوز حدود 

التفسٌر والحدٌث والفمه الوطن وبلػ كل أنحاء العالم. فكما ولد بها كبار علماء 

والحكمة فكذلن برز فٌها أدباء اللؽات العدٌدة المحلٌة والعالمٌة وشعراإها 

الفحول. ومن بٌنهم من اشتهر بإحٌاء التراث العربً واإلسبلمً نمداً وتحمٌماً 

ونشراً، واسم البروفٌسور أبو محفوظ الكرٌم المعصومً واحد من هإالء 

أحٌوا من التراث العربً اإلسبلمً ما لد كاد أن  الباحثٌن والمحمّمٌن الذٌن

ٌموت وأن ٌجهل عنه العالم العربً ذاته. وبجانب هذا فهو كان شاعراً كبٌراً 

للعربٌة والفارسٌة واألردوٌة وكان ٌكتب كذلن باإلنجلٌزٌة وكان له الٌد 

الطولى فً علم التفسٌر والحدٌث فنودّ الٌوم أن نسلّط بعض األضواء على 

 ه وخدماته فً مختلؾ مجاالت العلم واألدب والفن.سٌرت

وفرة الجّو المبلبم أمٌر مطلوب لنشؤة ذوق وتنمٌته فبدونه ال  الخلفٌة الثقافٌة:

ٌرجى هذا األمر إال للٌبلً نادراً. ومن حسن الحظ أن البروفٌسور أبو محفوظ 

ً لنمّو ذوله العلمً واألدبً  فكان أبوه الكرٌم المعصومً لد وفّك جواً مبلبما

ً كبٌراً فً عصره كما كان أخوه الدكتور صؽٌر حسن المعصومً من  عالما

كبار المحمّمٌن فً مجال البحث والتحمٌك وزدْ على هذا جهده الجهٌد الذي بذله 

فً الظفر بهذه الؽاٌة التً تفتخر بها الهند وأبناإها. ٌمول هو عن أبٌه وروعته 

 فً العلم والتعلٌم:
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دمحم أمٌر حسن بن الشٌخ دمحم معصوم، رحمهما هللا تعالى،  "كان أبً موالنا

خامس إخوانه الستة ولد حصل على العلوم اإلسبلمٌة إلى بعض أبواب كتاب 

"مختصر المعانً" للتفتازانً فً المدرسة اإلسبلمٌة فً مدٌنة )بهار شرٌؾ( 

إلى ثم سافر إلى مدٌنة )إله آباد( من عواصم مماطعة )أوترا بردٌش( وانتسب 

المدرسة السبحانٌة بها، فزامله ثبلثة آخرون منهم موالنا أبو المحاسن دمحم 

سجاد، وهإالء األربعة هم الطبمة األولى للمتخرجٌن على الشٌخ المدوة موالنا 

عبد الكافً وأعوانه فً التدرٌس بهذه المدرسة سنة إحدى وعشرٌن وثبلثمابة 

ولما جاءت م العلماء إذ ذان. وألؾ هجرٌة. واختبرهم على رإوس المؤل أعبل

نوبة أبً، أعجب به أحد المختبرٌن العبلمة الكبٌر موالنا أبو الخٌر دمحم عبد 

ً شدٌداً، حتى كتب على ورلة الشهادة لطعة ارتجلها  الوهاب السربهدوي، إعجابا

 فً وصؾ هذا الطالب ثم أثبت تولٌعه علٌها وهً بنصها وفصها كما ٌلً:

 وفً األفبلن فوق النـور نور منٌـــــــرتؤلأل فً الدجى بدر 

 وفً لمعـــــــــــــانه بّر وبٌر أضاء بضوبه صفحات دهـــر

 ببهجة وجهه انشرح الصدور وهذا الدر نوره نور علـــــــم

 ؼرٌب الدهــــر فً علم أمٌر به اكتسب العبلء عزٌز مصر

 .1نمبلً عن ورلة الشهادة"

م ولضى بها حوالً =->6=5عالٌة، كولكاتا فً انتسب أبوه إلى المدرسة ال

م. وتوفًّ 57=5ثمانً سنوات. لمّبته الحكومة البرٌطانٌة بـ"شمس العلماء" فً 

 م.;5=5فً عام 

إنه لام بالتدرٌس فً المدرسة السبحانٌة ومدرسة معٌن اإلسبلم والمدرسة 

 العالٌة والمدرسة الحمادٌة.

م( فٌمول عنه :==5حسن المعصوفً )ت وأما أخوه األكبر الدكتور دمحم صؽٌر 

 الشٌخ سحبان روح المدس الندوي:
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"لد رزق الشٌخ دمحم أمٌر حسن ولدٌن أحدهما الدكتور صؽٌر حسن المعصومً 

م( واآلخر حضرة األساتذة العبلمة أبو محفوظ الكرٌم المعصومً. :==5)ت 

 صؽٌر اعتبر هذان األخوان من محمّمً الطبمة األولى فمد نال الدكتور دمحم

حسن شهادة الدكتوراه من جامعة أوكسفورد على "كتاب النفس" البن باجة 

( الذي لام هو بإعداده كما لام بنشر النص العربً للكتاب ه977األندلسً )ت 

ً للدراسات  ---وترجمته اإلنجلٌزٌة  كان الدكتور صؽٌر حسن بروفٌسورا

ى معهد البحوث اإلسبلمٌة اإلسبلمٌة فً جامعة بهاول )الباكستان( ثم انتسب إل

)إسبلم آباد( وتماعد على المعاش كمدٌر ومن ثم اختٌر أستاذاً زابراً فً الجامعة 

اإلسبلمٌة الدولٌة )مالٌزٌا( وأنفك هنا سنة ونصؾ سنة. إنه لام بنشر ممالته 

المٌّمة حول "اإلمام فخر الدٌن الرازي وكتابه كتاب النفس والروح" فً مجلة 

بلمٌة )إسبلم آباد( وكان عضواً لمجمع اللؽة العربٌة )المجمع الدراسات اإلس

العلمً العربً سابماً( ولد نشر له العدٌد من المإلفات التً لام هو بتحمٌمها 

ومن أبرزها "الرسالة الباهرة فً الرد على أهل األلوال الفاسدة" البن حزم 

ي نشره من جامعة وكذا لام بتحمٌك "اختبلؾ الفمهاء" ألبً جعفر الطحاوي، الذ

 .1م":==5إسبلم آباد، الباكستان. توفًّ بإسبلم آباد فً 

ولعل جّواً أكثر مبلبمة من هذا ٌصعب تواجده اآلن فً الهند وفوق هذه فمد لام 

 أساتذته البارعون بتربٌته الجٌّدة كما شّجعوه تشجٌعاً وسٌؤتً بٌانه فٌما بعد.

لمشرق كانت موّزعة فً ثبلث كما ذكرت فً المدخل أن دٌار ا مسقط رأسه:

وعظٌم آباد، وٌمع مسمط رأس البروفٌسور المعصومً  هوالٌات؛ هللا آباد وأود

( المدٌمة Patnaفً الوالٌة الثالثة أي عظٌم آباد. وعظٌم آباد هً بتنة )

(، ومسمط Nālandaوضواحٌها، ومحافظة بتنة أصبحت اآلن محافظة نالدة )

( التً سّمً بها Bihār Sharīfلدة بهار شرٌؾ )رأس المعصومً ٌؤتً تحتها فً ب

ًّ "مهوا تولة" ) ( الذي كذلن Mahuwa Tolaوالٌة بهار. ولد المعصومً فً ح

( الذي كتبه البروفٌسور المعصومً "سرائ"Sausarāiٌعرؾ بـ"سوسرابً" )
2
.  
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ًّ فً  1ولد البروفٌسور أبو دمحم محفوظ الكرٌم المعصومً البهاري فً هذا الح

م إال أن السٌد أبو الكبلم الرحمانً كتب سنة 75=5شهر ٌولٌو سنة من  75

وهو وهم منه وذلن ألن  2م75=5من شهر أؼسطس سنة  75والدته 

ً ولد أجمع علٌه عامة  المعصومً نفسه ضبط تارٌخ والدته ما ذكرناه آنفا

 العلماء والباحثٌن وأصحاب التراجم.

ٌته ثم التحك بمدرسة فً حٌّه تسّمى بدأ دراسته بب دراسته االبتدائٌة والعلٌا:

"مدرسة منٌر اإلسبلم" ودرس بها حتى التحتانٌة ثم رافك والده إلى كولكاتا 

ودرس حتى العلوم المتوسطة على والده المكّرم وشمٌمه األكبر الدكتور صؽٌر 

حسن المعصومً، ولنسمع لصة تعلّمه على والده وشمٌمه األكبر على لسانه فهو 

 ٌمول:

صؽر أوالده الذكور واتفك لً أن أرافمه فً األسفار لبل أن أجاوز السنة "كنت أ

الخامسة من عمري، فمرأت علٌه كتاب هللا العظٌم إلى آخره مع بعض الكتب 

ً ونحواً إلى  األردوٌة ثم الفارسٌة إلى أن جاءت نوبة اللؽة العربٌة تصرٌفا

" شرح الكافٌة للشٌخ عبد "الشافٌة" و"الكافٌة" البن الحاجب و"الفوابد الضٌابٌة

الرحمن الجامً. ولد أحفظنً أبً كتاب "نصاب الصبٌان" ألبً جعفر الفراهً، 

وهو مجموعة لصابده الفارسٌة سرد فٌها مفردات اللؽتٌن العربٌة والفارسٌة وهً 

على أوزان العروض المختلفة كلها، ثم أحفظنً كتاب "نٌل األرب فً مثلثات 

ن لوٌدر الخلٌلً. ولد شارن أبً فً تدرٌسً وترؼٌبً العرب" للشٌخ اللؽوي حس

ً ونثراً أخً الكبٌر الدكتور دمحم صؽٌر حسن  فً إتمان اللؽة العربٌة نظما

المعصومً الذي نال الدكتوراه من أوكسفورد وصار أحد أعضاء مجمع اللؽة 

                                                           
 جاء فٌه: فً كتاب "فمه السنن واآلثار" الذي وجدنا هذه الكنٌة 1

"إلى حضرة األستاذ البارع فً علوم الشرٌعة الحمة المضطلع بؤعباء التعالٌم الدٌنٌة المحة 
ا المفتً السٌد دمحم عمٌم اإلحسان المجددي البركتً عّم فٌضه طبّلع أنجدة لّماع أندٌة موالن

أنشؤها األستاذ الفاضل األدٌب أبو دمحم المدعو بمحفوظ الكرٌم المعصومً البهاري ممتاز 

ولكنه عادة ٌكتب "أبو محفوظ  ;=7المحدثٌن سلّمه هللا، الناشر"، فمه السنن واآلثار، ص 

 الكرٌم معصومً".
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العربٌة المراسلٌن بدمشك، لرأت علٌه البلمٌة المنسوبة إلى السموأل بن عادٌا 

وؼٌرها وبعض الحكاٌات من "نفحة الٌمن" للشروانً وأشٌاء أخرى"
1

 . 

وعلى مشورة من والده التحك البروفٌسور المعصومً بمدرسة فً دهاكه 

تسّمى "مدرسة حمادٌة" ولكن أدّى االختبار من هٌبة االمتحانات المدرسٌة، 

ى مستوى م حابزاً على الدرجة الثالثة عل87=5كولكاتا ونجح بتمدٌر ممتاز فً 

الوالٌة، ولد أخطؤ السٌد دمحم أمٌن عامر فٌما لال إنه نال شهادة "العالمٌة" من 

. فكلتا المعلومتٌن 2م=8=5المدرسة العالٌة، كولكاتا )الجامعة العالٌة حالٌاً( فً 

اللتٌن وفّرهما السٌد دمحم أمٌن عامر خاطبة وذلن ألنه لد تّم تعٌٌنه كمدّرس 

 م.=8=5لٌة فً مساعد فً المدرسة العا

وهذه هً السنة التً أصاب والده المرض الشدٌد فؽادرها ورجع إلى داره فً 

بهار شرٌؾ فمضى هنا لسبٌله. نعم، لد التحك البروفٌسور المعصومً بصؾ 

م ولد أدّى اختبارها فً 87=5"الفضٌلة" فً المدرسة العالٌة، كولكاتا فً 

ٌة ثم التحك بصؾ "التخصص م فنال الدرجة الثانٌة على مستوى الوال88=5

 فً الحدٌث" ونجح فٌها حابزاً على الدرجة األولى على مستوى الوالٌة.

وثم أصّرت والدته على أن ٌتزّوج فرضً عنها كما ؼادرها لدهاكه على 

 . 3مشورة من شمٌمه األكبر لكً ٌستفٌد منه فً مجال العلوم الجدٌدة

استفاد منها المعصومً فمد حصل  ولد بمً ذكر علً كره فٌما بٌن المعاهد التً

م وعلى شهادة ;:=5بها البروفٌسور المعصومً على شهادة البكالورٌوس فً 

 م إال أنه لم ٌعمل الدكتوراه من هنا.=:=5ماجستٌر فً 

والشٌوخ واألساتذة الذٌن استفاض منهم خبلل دراسته أو  شٌوخه وأساتذته:

 تؤثر منهم فً حٌاته هم كما ٌلً:

 م(87=5م الشٌخ دمحم أمٌر حسن )ت أبوه المكرّ  .5

 م(89=5الشٌخ دمحم نذٌر الدٌن الكتكً )ت  .6
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 م(;8=5المفتً السٌد دمحم عمٌم اإلحسان المجددي البركتً )ت  .7

 م(=;=5العبلمة الشاعر عبد الرحمن الكاشؽري )ت  .8

 م(=;=5المفتً دمحم شفٌع هللا حجة هللا األنصاري الفرنؽً محلً )ت  .9

 م(8>=5ٌن البٌربهومً )ت شمس العلماء والٌت حس .:

 م(:==5شمٌمه األكبر الدكتور صؽٌر حسن المعصومً )ت  .;

بدأ عمله بالعون العلمً الممدّم إلى العبلمة الشاعر عبد  الوظائف والخدمات:

الرحمن الكاشؽري فمد كان البروفٌسور المعصومً حبٌباً لدى الشٌخ دمحم ضٌاء 

ٌتملب إلٌه فؤشار العمٌد الذي كان  الحك عمٌد المدرسة العالٌة، دهاكه وهو كان

من شٌوخه أن ٌموم بدراسة نمدٌة لتفسٌر الطبري تحت إشراؾ العبلمة الشاعر 

م كما لام بكتابة ممالة >8=5عبد الرحمن الكاشؽري، العمل الذي بدأ به فً 

لٌّمة باألردوٌة عّرؾ فٌها بالكتاب ونشرت فً مجلة "معارؾ" الشهرٌة الهندٌة 

 العلماء والباحثون وشّجعوا الكاتب.فؤثنى علٌها 

وخبلل هذه المدة أعلنت حكومة ؼربً بنؽال بإحٌاء المدرسة العالٌة بكولكاتا 

فمدّم البروفٌسور المعصومً الطلب للتدرٌس فٌها، الذي نال المبول وتعٌّن 

( فً هذه المدرسة فرجع Assistant Teacherالبروفٌسور كمدّرس مساعد )

 .1الشٌخ إلى الوطن

عمل البروفٌسور المعصومً على ذلن المنصب حتى الثامن من فبراٌر سنة 

م تّم تعٌٌنه كؤستاذ مساعد فً تارٌخ 96=5م وفً التاسع من فبراٌر سنة 96=5

اإلسبلم والحضارة اإلسبلمٌة، المنصب الذي عمل علٌه حتى العاشر من 

م عٌّن >:=5م وفً الحادي عشر من أكتوبر سنة >:=5أكتوبر سنة 

وفٌسوراً فً الحدٌث والتفسٌر ولد تماعد على المعاش وهو كان ٌعمل على بر

 .2م5==5من ٌولٌو سنة  75هذا المنصب فً 
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 5:/>=-9=؟:6
م، 5==5ولد كتب السٌد دمحم أمٌن عامر عن شهر التماعد على المعاش أنه أؼسطس سنة  2
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وخبلل احتبلله منصب البروفٌسور ألٌم ممام العمٌد، وٌمول السٌد شمٌم أختر 

ولكن ٌبدو من وثابك المدرسة أنه  1سعٌد إنه تماعد على المعاش كعمٌد للمدرسة

م واألخرى 5;=5م حتى =:=5مرتٌن؛ إحداهما فً المدة ما بٌن  جعل العمٌد

م ولو أن كبل المنصبٌن مهّم ولكن 7>=5م حتى 7;=5فً الفترة ما بٌن 

 المعصومً لم ٌشر إلٌه.

وبجانب هذه الوظابؾ تولّى البروفٌسور المعصومً  ف وخدمات أخرى:ئوظا

ت متعددة فمن وظابؾ أخرى وخدمات ومناصب عدٌدة كما عٌّن عضواً لهٌبا

 تلن الوظابؾ والخدمات والمناصب ما ٌلً:

 ركن، المجلس اإلداري، دار العلوم بندوة العلماء، لكناإ .5

 ركن، المجلس اإلداري، دار المصنفٌن، أعظم كره .6

 عضو، هٌبة اإلدارة، مجلة "معارؾ"، دار المصنفٌن، أعظم كره .7

 اآلسٌوٌة، كولكاتا الجمعٌةعضو،  .8

 ة، كولكاتااإلٌرانٌ الجمعٌةركن،  .9

 اإلٌرانٌة، كولكاتا الجمعٌةعضو،  .:

 اإلٌرانٌة، كولكاتا الجمعٌةربٌس التحرٌر، مجلة "إندو إٌرانٌكا"،  .;

 ، أكادمً ؼربً بنؽال األردوي، كولكاتاالمجلس اإلداريركن،  .>

 ربٌس، أكادمً ؼربً بنؽال األردوي، كولكاتا .=

عضو، هٌبة التحرٌر، مجلة "روح أدب"، أكادمً ؼربً بنؽال  .56

 األردوي، كولكاتا

 ربٌس، األولاؾ، ؼربً بنؽال .55

 ركن، بزم أحباب )منظمة األدباء(، كولكاتا .56

 إمام العٌدٌن، مسجد مدٌنة كولكاتا الجامع .57

 .2---مشرؾ، مختلؾ المدارس اإلسبلمٌة  .58

حٌث كتب أن البروفٌسور المعصومً كان ركناً  1ولد أخطؤ السٌد علممة شبلً

بسرائ مٌر. والوالع أنه لم ٌكن ركناً له بل  للمجلس اإلداري لمدرسة اإلصبلح

 زارها مرة واحدة كما أخبرنً به مدٌرها الشٌخ أشفاق أحمد اإلصبلحً.
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لضى البروفٌسور المعصومً معظم عمره فً  فً مجال البحث والتحقٌق:

المراءة والدراسة فهو كان ٌكثر المراءة، ٌحكً لصة دراسته السٌد أشرؾ أحمد 

 بون مكتبة الحاج عبد هللا كما ٌلً:الجعفري المابم بش

ً بالدراسة والمراءة فهو كان ٌمرأ ولو  "والوالع أن الشٌخ المعصومً كان ولعا

شٌباً ما فذات مرة جاء فً اللٌل ولال للسٌد ولار عظٌم: إنن تؽلك باب المكتبة 

بعد الساعة التاسعة لٌبلً فنطلب منكم أن تحجزها لً باللٌل على لدر من المال 

 .2أجلس فٌها فً اللٌل وأدرس هنا بهدوء واطمبنان" لكً

كان الشٌخ ٌكتب لدر ما كان ٌمرأ أي هو كان مكثراً فً الكتابة كما كان مكثراً 

 للمراءة. ٌمول السٌد أشرؾ أحمد الجعفري:

"وبالجملة فمد شهدت خبلل مدة خدمتً للمكتبة، الممتدة على ست سنوات أنه كان 

الحك أنه كان ٌكتب وٌنشر لدر ما كان ٌمرأ ولكن ٌمرأ فً معظم األحٌان، و

موضوعً لٌس بدراسة تحلٌلٌة لخدماته األدبٌة والعلمٌة وعلى هذا فؤصرؾ 

النظر عن ذكرها ولكنً ال أصبر عن المول بؤنه كتب بالعربٌة والفارسٌة 

واألردوٌة واإلنجلٌزٌة ما لن ٌمكن به ألحد أن ٌصرؾ النظر عن شخصٌته"
3

 . 

 شٌخ مولعاً بالكتابة منذ صؽره فهو بنفسه ٌكتب:ولد كان ال

"حٌنما لم أكن أعرؾ أستاذاً ؼٌر أبً وأمً، وذلن عند مروري بالكافٌة البن 

الحاجب، وبشرحها الموسوم بالفرابد الضٌابٌة للعبلمة الشٌخ عبد الرحمن 

سّراً من أبً  -الجامً، لعبت بمرٌحتً داعٌة التلهً بؤلعوبة عجٌبة، وهً أنً

كنت ألرأ بنفسً كتاب حٌاة الحٌوان للعبلمة الدمٌري، وأستعٌن  -ً كلٌهماوأخ

لحل مشكله وؼرٌبه بكتاب "الصراح" للشٌخ اإلمام أبً الفضل دمحم بن عمر بن 

خالد المدعو بجمال المرشً الذي ظفر بنسخة مصّححة من صحاح الجوهري 

فترجم مفردات بخزانة كتب المدرسة الصاحبٌة البرهانٌة المسعودٌة بكاشؽر 

اللؽة وسّمى هذه الترجمة "الصراح من الصحاح" فكنت أوالً ولبل كل شٌا، 

أؼٌّر بعض كلمات اإلمام الدمٌري تؽٌٌراً ٌسٌراً أو كثٌراً مهما استطعت فً 
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التعبٌر عما ذكره وشرحه الدمٌري فً كل ترجمة من تراجم الحٌوانات. فهكذا 

سد والفرس وما إلٌها كتٌباً على حدة، كنت أإلّؾ لنفسً على كل من اإلبل واأل

وكنت أزبر هذه التؤلٌفات المصٌرة بخط ٌدي على لرطاس ثمٌن من صنع 

بعض البلدان اإلفرنجٌة وأستعمل المداد األسود الصٌنً للكتابة وكنت أعتمد فً 

نفسً أنها مإلفاتً! ثم اتفك ذات ٌوم أنً اطلعت فً ذخٌرة أخً على "الدر 

صٌد" و"الممامات السندٌبٌة" وكبلهما للعبلمة الشٌخ الكبٌر النضٌد فً ؼّر الم

موالنا عبد األول الجونفوري أصبلً والسندٌبً مولداً )دفٌن كلكتا( واألول 

دٌوان شعره واآلخر مجموعة مماماته على منهج الهمذانً والحرٌري. فتالت 

ؤلٌفها نفسً اللعابة أن تإلّؾ على طرازها مجموعة مماالت عدٌدة فاتفك لً ت

ووصفت فٌها جبال )راج كٌر( وؼٌاضها بعربٌتً األولى نثراً ونظماً فسّمٌتها 

)الممامات الراجكٌرٌة(. وكل ذلن كان مما اخترعه طبعً دون مباالة بالخطؤ 

والؽلط. هذه األالعٌب أفادتنً كثٌراً، حتى إننً لما اشتركت فً مختلؾ 

أن تذهب كتابتً سدًى أو تعود  االمتحانات المدرسٌة أو الجامعٌة كنت ال أخشى

ًّ للٌلة الجدوى" عل
1 . 

م فمد لام فٌها البروفٌسور 95=5نشرت أولى كتاباته مجلة المدرسة العالٌة فً 

المعصومً بتحمٌك لصٌدة "العروس" لشاعر المرن األول خالد بن صفوان، 

وفً أثناء ذلن نشرت له ممالة حول أهمٌة تفسٌر الطبري. كان البروفٌسور 

سنة ومن ثم تدفّمت له عٌن الكتابات والبحوث التً  >5أو  ;5ذان ابن آن

استمرت حتى موته فما كتبه األستاذ المعصومً لام بكتابته بدلة وجودة، وفٌما 

 ٌلً فهرس وجٌز لمماالته المصطفاة:

 أبو جعفر المصادري، نتؾ من حٌاته وآثاره وتبلمٌذه ومن إلٌهم .5

 أبو علً الهجري ونوادره .6

 بن جعفر الكاتب، بحث فً نسبه وإسبلم سلفهلدامة  .7

 كعب بن زهٌر، نسبه وشعره .8

 شرؾ الدٌن البوصٌري فً لصٌدته المٌمٌة .9

 صدر الدٌن الشٌرازي، حٌاته ومآثره .:
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 العبلمة مرتضى الحسٌنً البلجرامً الزبٌدي، حٌاته وآثاره .;

شاناق الهندي، نتؾ من ترجمته وآثاره مع تحمٌك فصل من كتابه "منتحل  .>

 اهر"الجو

 خسرو ومكانته فً اللؽة العربٌة .=

 مع خسرو فً حدابك شعره، تفارٌك معربة وموزونة من شعره الفارسً .56

 ممطتفات من شعر ؼالب .55

 أؼانً الشعب الكشمٌري .56

 نظرة فً أهمٌة اللؽة العربٌة فً الهند .57

 إطبللة على ازدهار الحدٌث والمحدثٌن فً إٌالة بهار .58

 لصة األرز فً األدب العربً .59

 مسطح من أبً بكر الصدٌك لرابة أم .:5

نظرات فً كتاب "المحدث الفاضل بٌن الراوي والواعً"  .;5

 للرامهرمزي

 على طرر سٌر أعبلم النببلء للذهبً .>5

 ذكرى العبلمة عبد العزٌز المٌمنً الراج كوتً .=5

 طرر الآللً وسمطها الؽالً .66

 لصٌدة العروس .65

 نفاضة الجراب حول دٌوان ابن الدمٌنة .66

 بثٌنة روابع نادرة من شعر جمٌل .67

 دٌوان بشر بن حازم األسدي .68

 دٌوان ابن ممٌل .69

 كتاب األشباه والنظابر فً النحو للسٌوطً .:6

كان أسلوب كتابة البروفٌسور المعصومً شبه  أسلوب الكتابة والتؤلٌف:

صعب فهو كان ٌختار فً نثره وفً نظمه كلمات صعبة وتراكٌب معمدة ولكنه 

ً ونثراً، إنها لم ٌرؼب عن الموسٌمى فً كبلمه فمد لرأت مع ظم كتاباته، نظما

تعلوها الموسٌمى ولو كلماتها صعبة. هذا األسلوب من كتابته نشهده فً كل من 

كتاباته العربٌة واألردوٌة والفارسٌة إال أنه لم ٌراع ذلن فً كتاباته اإلنجلٌزٌة. 

 ٌمول عن أسلوبه فً الكتابات األردوٌة السٌد أبو الكبلم الرحمانً:
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علك بلؽة الشٌخ المعصومً فبل شن أن أسلوبه جذّاب خبلب إال أن "أما فٌما ٌت

لؽته صعبة ولعل السبب وراء ذلن سٌطرة العربٌة والفارسٌة علٌه السٌما 

الصبؽة العربٌة التً لد سٌطرت علٌه إلى حدّ لم ٌعلها لون آخر وعلى هذا 

 .1فنجد فً كتاباته األردوٌة اللون العربً الصعب"

 نور الهدى:وكذا ٌمول السٌد 

"كان الشٌخ المعصومً لد طّور اللؽة العربٌة وآدابها وعرؾ كنه المرآن 

والحدٌث، ولضى معظم عمره فً التدرٌس والتعلٌم. واللؽة العربٌة لؽة أهل 

الجنة وستحٌى حتى وبعد المٌامة وعلى هذا فبل بد من أن ٌشوب كتابات الشٌخ 

لعربٌة والفارسٌة. لم ٌكد الملٌلو المعصومً، نثراً ونظماً، جانب من الكلمات ا

العلم من علماء كولكاتا الملٌلً البضاعة فً الثمافة والعلماء المزعومون 

وفوق ذلن فمد كانت شخصٌته  ----ٌصبرون على علّو كعبه فً اللؽة واألدب 

 .2جامعة بٌن العلم والتموى"

ن كتاباته العربٌة وٌجمل بنا لفهم أسلوب كتابته وتؤلٌفه أن ننمل فٌما ٌلً نتفاً م

واألردوٌة والفارسٌة واإلنجلٌزٌة فٌمول الشٌخ المعصومً وهو ٌبدأ بممالته 

 حول "لصة األرز فً األدب العربً":

"هذه ولعة تارٌخٌة، ولٌست لصة تنسجها فكرة كاتب، وهنالن حوادث جمة 

وعاها التارٌخ، وهً تشبه ألاصٌص ٌبتكرها بارع من الكتاب، تكون لنا فً 

 فهذه المصة من لبٌل تلكم الحوادث. -تها متعة ولذةلراء

وهو ؼداء هام عند أكثر  -ضرب من الحبوب معروؾ -كما تعرفون -األرز

ٌرجع تارٌخ زرعه فً الهند خاصة إلى حوالً خمسة آالؾ سنة  -شعوب آسٌا

 لبل المٌبلد كما ثبت فً ضوء أحدث االكتشافات األثرٌة.

لماضً السحٌك. فبل بد أن تكون كلمة )األرز( ما كان األرز ٌعرفه العرب فً ا

دخٌلة على لؽتهم شؤن طابفة كبٌرة من األلفاظ المؤخوذة عن مختلؾ اللؽات 

 استعاروها فً أثناء الروابط التجارٌة بٌنهم وبٌن الهنود وؼٌرهم من أمم الشرق.
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لمد تعدّدت صورة الكلمة على ألسنة العرب فصارت ست لؽات أرز وأرز مثل 

ورز وربز مثل ود وجد هذه  -وأرز وأرز مثل أشد وعتل -رسلرسل و

تسكن  -كما عرفتم فً الحدٌث النبوي -األخٌرة لؽة عبد المٌس وهً لبٌلة

البحرٌن ولطر البحرٌن من ألرب األلطار العربٌة إلى الهند ٌحول بٌنهما 

 .1الخلٌج الفارسً"

 وٌمول حٌن الكبلم عن شعراء العربٌة الهنود:

ى ترلى وعروج كے ساته ساته فارسى زبان بهى پروان چڑهى "اہل عجم ك

اور ٌهى ان كے درباروں كى زبان بنى لٌكن اس كا مطلب هرگز ٌہ نهٌں كہ 

ان كو زبان عربى كے ساته اعتنا نہ تها، كٌونكہ همٌں انهى زبانوں مٌں 

زمخشرى، رشٌد الدٌن وطواط، حسن صؽانى، عبد الماهر جرجانى، بدٌع 

نى، خطٌب تبرٌزى، ابو بكر خوارزمى جٌسے سٌنكڑوں ابمۂ الزمان همدا

لؽت واعٌان شعر وادب كے نام ملٌں گے، جو آسمان عجم هى كے مهر 

وماه تهے. اهل عجم نے عربى كى خدمت اپنى مادرى زبان سے كم نهٌں 

كى، وه ان كى مذهبى زبان تهى، اس لبے اس كو احترام كى نگاه سے 

 نگاه سے دٌكهى جارهى هے. دٌكهتے تهے، اور آج تن اسى

عربى شاعرى جب صحرا سے نكل كر اهل بادٌہ كى عنجهٌت اور 

مخضرمٌن كى عبمرٌت كهو بٌٹهى اور ادباء مولدٌن، عربوں كى فطرى 

سادگى اور ان كى خالص عربى تعبٌر واسلوب كو زٌاده دنوں تن لابم نہ 

كے  ركه سكے، تو رفتہ رفتہ اس صحرابى ادب كى معصوم سادگى عجم

 صنابع وبدابع كى رنگارنگى مٌں گم هوگبى.

اهل عجم نے اپنے خٌاالت كو عربى لالب مٌں ڈهاال، لوانٌن وضوابط لٌاسٌہ 

كو برتنے مٌں وه بٌشک كامٌاب رهے، لٌكن اس تعبٌر واسلوب كو نہ 

پاسكے، جو خالص عربى اسلوب كها جاتا هے. لواعد علمٌہ كے ذرٌعہ 

طرق كا احاطہ نهٌں كٌا جاسكتا كہ ان كا كسى زبان كے تمام اسالٌب و

جاننے واال اپنے ما فً الضمٌر كو اس زبان كے مخصوص طرٌمہ مٌں 
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بالكل اسى طرح تعبٌر كرسكے جس طرح اٌک اهل زٌان ادا كرتا هے، اس 

 كے لبے اس زبان كے اسالٌب كى دابمى مزاولت وتتبع شرط هے.

"اسلوب" كى هے. ان كا عجمى ادباء كے كبلم مٌں سب سے بڑى خامى اسى 

كبلم رفعت خٌال، جدت طرازى، امٌال وعواطؾ اور دوسرے اوصاؾ كے 

لحاظ سے كتنا هى بلند هو لٌكن اس مٌں عربوں كے مخصوص انداز بٌان كا 

فمدان نظر آتا هے، اس لبے وه نمادان سخن كى نگاهوں مٌں نهٌں جچتا"
1
. 

 ؾ الدٌن أحمد بن ٌحٌى:وٌمول فً ممالته عن حٌاة وخدمات الشٌخ مخدوم شر

"Maniar in the neighbourhood of Patna is a well known 

place to the antiquarians. Just before the expansion of 

Muslim rule in the northern parts of India, according to 

some recent findings, the area including Maniar was under 

a certain Raja Govinda Chandra Dev of Kanouj. It is almost 

established from the contents of a copper plate issued by 

the said Raja, some time in Jayeshtha, 1183 Vikrama 

Samayat, corresponding to the year 1126 A.D. However, the 

early history of the place under the banners of Islam begins 

with the arrival of a certain group of Muslims led by the 

celebrated Imam Mohammad b. Abu Bakr alias Taj Faqih, 

eight years before the downfall of Gaznavids, when 

Shamsuddin Mohammad b. Shah wrested the Punjab from 

Khusrau Malik in about 1186 A.D./582 A.H. In other words, 

the arrival of Taj Faqih occurred about twenty years earlier 

than the march of Ikhtiaruddin Mohammad b. Bakhtiar 

Khalji towards the zone of Magadh Desk "2.  
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بٌة كان البروفٌسور أبو محفوظ الكرٌم المعصومً من شعراء العر الشعر:

واألردوٌة والفارسٌة. لد وفّك المرٌض فً صؽر سنه فمد لرض منظومة فً 

هبلل رمضان حٌنما بلػ من عمره التاسع. نسً البروفٌسور تلن المنظومة إال 

 صدراً لبٌت وهو:

 1طلع الهبلل لنا برونك نوره

أول ما صدر له من المصابد والمنظومات ما لاله مهنّباً على كتاب "فمه السنن 

ثار" لؤلستاذ العبلمة عمٌم اإلحسان المجددي. لرض المعصومً هذه واآل

 ، والمنظومة كما ٌلً:2المنظومة حٌنما جعل ٌدّرس فً المدرسة العالٌة

 وإذا تمـٌس ٌراعتً فالمحـــــــــبر هام الفـــــإاد وما له ٌتبخـــــــــــتر

 ستهــٌم المزبـــرطلعـت فما برح ا فكؤن ؼانـــــــٌة ســـــبلفة فطــــرة

 فً لدّها دّرٌّــــة تتسعّــــــــــــــــر موصــــوفة فً شكلها ممشــــــولة

 ً  أنفاســـها مســن تفــــوح وعنـــبر معسـولة الشفـتٌن تنشـــــــــــر مٌّتا

 فتؤلألت وجبـــــــــــٌنها متبــــلور رلـــــــــــرالة سمت البدور بنورها

 بٌضــــاء محنتها فبل تتصــــــــّور مة الجمـــــــــــــال بدٌعةحسناء راب

 ٌســمى شــمابك وجنتٌها الكـــــوثر زهراء من لمع الهـــــــــدى تخلٌمها

 فً جنـبها ماء الحٌـــــــــــاة مكدّر ٌا ما أحٌـلً خنـدرٌس رضــــــابها

 مس تخسـؾ ؼبــــطة والعٌّـرالشــ لدســــــــــٌة نسباً دوٌن جمــــــالها

 ذرأت بما نطـك النبـً األطهــــــر عرفت بآثار الرســـــــــــــول ألنها

                                                           
 ::بحوث وتنبٌهات، ص  1
( أن >8/7/66>5الشٌخ أبو سحبان روح المدس الندوي )مجلة "معارؾ"،  ولد ذكر 2

ة العالٌة وهذا خطؤ بٌّن العبلمة المعصومً لرض هذه المنظومة حٌنما كان طالباً فً المدرس
 فإن الكتاب الذي نشرت فٌه هذه المنظومة جاء فٌه كما ٌلً:

"إلى حضرة األستاذ البارع فً علوم الشرٌعة الحمة المضطلع بؤعباء التعالٌم الدٌنٌة المحة 
طبّلع أنجدة لّماع أندٌة موالنا المفتً السٌد دمحم عمٌم اإلحسان المجددي البركتً عّم فٌضه 

ا األستاذ الفاضل األدٌب أبو دمحم المدعو بمحفوظ الكرٌم المعصومً البهاري ممتاز أنشؤه

 ;=7المحدثٌن سلّمه هللا، الناشر"، فمه السنن واآلثار، ص 
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 160 

 وفخــــامة بٌن الكـــــــرام وولّروا عشماإها حفـوا بكل كــــــــــــرامة

 وجهـــــــاء حولهم بدور تزهـــــر طوبى لعّشـــــــــــاق الحدٌث ألنهم

 أسـتاذنا الشهـم النبــــٌه األزهـــــر ها الحمـــــــــــٌم لتٌلهاوالٌوم عاشم

 حلـؾ المعـــالً الزاخــر المتبّحـر الســـــٌد الســـــند المإثل مجــــــده

 شّمـاء فارعــــة الســـماوة منـــــبر وله إذا وضعـت منــــــابر ؼـــــزة

 عّم الســـماء بما تجــــود وتمطـــر لهاإحســــــــــانه عّم العــــــــوالم ك

 سمً المعـــارؾ لن ٌضّرن منكـر ٌا أٌها المتفــــــــــــــمه الندس الذي

 حمّـاً فؤنت المـــــــدرة المتـــــــنّور ولن المآثر فً المحـــــــافل والعلى

 ا تتـنّورمؤل الســــــــــماء بؤرضـه ولن المعــالم فً الزمــــــان برٌمها

 دّر مضا فالمـــــرابح تبهـــــــــــر ولن التآلٌـــــــؾ التواضع حشـوها

 لاموسـه الطامً العبـاب وال تمخر وألنت ؼّواض الحدٌث تخوض فً

 فإذا دروسـن سلسبــٌل ٌزخـــــــر هل دّرن من سلـــــــــــــٌل معارؾ

 ّر تلوح وتزهــــــــرونظمت من د 1أعظـــم بما ألفت من سـنن الهدى

 فإذا صحٌــفتها صــــــــباٌح مسفـر وسبـكت آثار النبً مجــــــــــــّوداً 

 فمهـــــٌة حتى الؽوامض تظهـــــر نفخـت كّل رواٌــة بدراٌـــــــة 2و

 فً حسـن تبٌـٌن كـــدّر ٌنــــــــــثر ونثرت مّخ فمــــــــــاهة حنفـــــٌة

ً سٌشّع نورن فً   حتام بارلة الحمـــــــــــــابك تسـتر الجهات مشعشعا

 ً  بعـض المدابح كلما أتشـــــــــــعّـر ٌا حضـرة األسـتاذ جبـتن واصـفا

 إال ٌمـــدّم رجـــــــله فٌإّخــــــــــر ما جدّ فً علــــــٌاء لــدرن مادحٌ 

 زخــــــرلطــر ٌفــوز بمدح بحر ٌ ما لً ٌدان بمدحـن الســامً وهل

                                                           
 فمه السنن واآلثار 1
 الواو لٌست فً األصل وبدونها ال ٌستمٌم الوزن 2
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 ال ذان تلفـــــــــــٌك ولســُت أزّور ولن المــدابح فـوق ما أنا ضؽــته

 1وولـان طـول الدهــر عما ٌحذر أحـظان رّب الناس كّل كــــرامـة

وممن استفاض فً الشعر العربً ٌجٌب علٌه البروفٌسور المعصومً نفسه 

 فهو ٌمول:

لدكتور دمحم صؽٌر حسن، عضو صؽٌرٌة: نسبة إلى أخً وشمٌمً األكبر ا"

المجمع اللؽة العربٌة بدمشك وأحد أعضاء المجمع العلمً الهندي، نزٌل إسبلم 

اباد، أطال هللا بماءه، وبنوره استمرت استضاءتً فً الشعر العربً وجمٌع 

لماء األستاذ الشاعر المفلك بأصناؾ الكتابة باللؽة العربٌة إلى أن أسعدنً الحظ 

 .2شؽري رحمه هللا."عبد الرحمن الكا

ولصابده ومنظوماته تحوي المدح والتمرٌض ومنظومات مختلؾ المناسبات 

والرثاء والتفارٌك فبل نجد أي بدعة فً شعره بالنسبة للموضوعات إال أن كبلمه 

ٌشبه كبلم شعراء العصر األموي من مثل أبً تمام وفً الهند ٌشبه كبلمه شعر 

الخٌرابادي وفٌض الحسن السهارنفوري ومع الشاه ولً هللا الدهلوي وفضل حك 

 هذا فنجد فً أبٌاته كثٌراً من الموسٌمى. ولنمرأ بعض نماذج شعره كما ٌلً:

 ٌمول المعصومً وهو ٌرثً الشٌخ شبٌر أحمد العثمانً:

 وهنان تنهمــــــل النواظر لـؾ ســـاعة بٌن الممــابر

 ى من خطٌب ذي زماجر وهنا "لسان الصمــت" أند

 م إذا نؤمـــل كل زاجـــــر نـان للملـب الســـــــــلٌـوه

 ً  فابن الكبـــٌر ابن األكابر وإذا بكٌــت مإبـــــــــــــنا

 اء جّمــاع المـــــــــــــآثر شبـٌر أحمــد ســــٌد العلمـ

 بله البوادي والحــــواضر هـــذا الذي عرفــــت فضا

 ه المكاتب والدفـــــــــــاتر هــــــذا الذي ما لــط تنـسا

                                                           
 >=7-;=7فمه السنن واآلثار، ص  1
 6/787-5م/9>=5 مجلة المجمع العلمً، ٌولٌو 2
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 ن المســـــــــاجد والمنابر حٌك لبن ترثٌه عٌـــــــــــدا

 م الكتـــــــــــابة والمحابر حـٌك لبن تبكــــــــــــٌه ألبل

 بْعة عٌــون أولً البصابر هـــــذا تبّكـــــــــــــــٌه بؤر

 لمكابرعرفـــــــانه حجج ا وهــو الذي دحضـــت لدى

 شفرتٌن بكّؾ شاهـــــــــر ولســـانه كمجــــّرد ذي الـ

 ء سّخـــر كّل نافـــــــــــر فبحكـــــــمة وخـطابة ؼـّرا

 م ولبـــــــــله كانت دواثر أحٌى بملهــــــــــــمه العلو

 ب فبلح وجه الحك زاهـر وأتى بتفســـــــــــــٌر الكتا

 حته بها، بٌض المســــافر ٌـومطالــــب سمجـــت لر

 ء بسعٌه ٌحًٌ الشعـــــابر هللا وفّـــــــــــــــــــــمه فجا

 حلّت فتندهـش المشــــاعر باهل أي رزٌـــــــــــــــــــة

 ه المحــــافل والمحـــاضر تاهل ال تحــظى بشــــــروا

 ل ماطردٌد منمـً ترابن ك أ فمــــــٌد بؽـــــــــداد الجـ

 تتـلو روابحهـا البواكــــــر دّرت علٌــن سحــــــــابب

 ما لط ســــــاٌره مســـــاٌر ٌا عٌن وابكــً ســـــــــٌداً 

 د به وخانــــــــته األواضر بطــــــــبلً تمــاذفـــت الببل

 لول الشــــــــباة من البواتر رجل العـــــزٌمة ؼٌر مفـ

 وجــدوده مثم المنــــــــاخر ــــــــار" فؤمهأما "التتــــــ

 حفــظ الشــرٌعة ؼٌر جابر ٌدعـــى بـ"جــار هللا" فً

 كل المـواطن والمهــــــاجر تبكٌه تركســـــــــــتان بل

 سمـــٌاً مسـتمراً ؼٌر ضابر ٌســــمٌه وادي النــــــــٌل

 ـــاخرر وتّمحـً تلن المفـــ فكذان تنمـــــرض العصو
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 تذر الكبـــــار وال األصاؼر أما المنـــــــــــــٌة فهً ال

 1ر كٌؾ ٌشاء طٌاً وهو ناشر وهللا ٌطــــــــــــوي الدهـ

 وٌمول مهنّباً بكتاب "شعراء الرسول فً ضوء الوالع والمرٌض":

 ـوالًبؤفانــــــــــــٌن سجعـن المت زّودٌنا حمـــــــــــــــــــــابَم األطبلل

 ن وشرواهما فحــــــــول الرجال لمّنٌنا بشـــــــــــــــــــدو كعب وجّسا

 ب كـــرام النفــــوس ؼّر المعالً شعراء الرســـــول من زمر الصحـ

 شعـــــــراء مصالع األلـــــــــوال شعراء الرســـــــــــول ما فولهم من

 توا بشٌا من هجــــــــنة أو هزال ٌؤ شعراء الرســــــــــــــــول باهل لم

 ُصدُق فً فعــــــــــــــالهم والممال شعراء الرســــــــــول أكرم بهم من

 كرمـــــــاء فطاحــــــــــل األبطال شعراء الرســـــــــول أعظم بهم من

 ر جبرٌل مؤلن ذو فضـــــــــــــال شعراء الرســـــول عونهم فً الشعـ

 هللا جهراً فً السّر واألعمـــــــــال ء الرســـــــول أنصـــــار دٌنشعرا

 ن للٌبلً وال لذى األوحــــــــــــــال لم ٌشب عدهم جفـــــــــــــاء ولو كا

 أو شاعر ما، حظـــوظهم من منال لم ٌنل )هومٌــــــروس( أو )فرجل(

 ٌض عمــــــــــد الآللًر وحّر المر )شعراء الرسول( فً والـــــع األمـ

 ق واإلخبلص ثم حسن الفعـــــــال الآللً الرطاب أصــــــــدافها الصد

 ل وآٌات ربـنا ذي الجـــــــــــــبلل لد ؼذاها اإلٌمـــــــــان باهل والرسـ

 إي ورّب الورى بسحــــــــر حبلل إّن أصحاب خاتم الرســـــل جـــاإا

 ن المذاكً ؼداة ٌوم النضــــــــــال ــــــــــل وفرساهم رهــابٌن كل لٌــ

 ن نمت عن عرار وألحوان الرمال شعــــــرهم أم نوافــــــــــــج المـسـ

 ق وأنفى لكل داء عضـــــــــــــــال شعرهم للنفـــــــــــــــوس أنفع ترٌا

                                                           
 ;56-:68/6/56مجلة "برهان"،  1



 

 

 ِجٍح إٌٙذ
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 ضٌا الجمـــالالح فوق الشعرى و إّن سفــــــراً بشعــــــــــرهم ٌتجلّى

 ما أضاءت به نحور اللٌـــــــــــالً إّن هذا العمــــــــــد المفّصــل أبهى

 ه ومؽــــــــــــزاه الحك سلن الآللً كل بٌت فً االنتمــــــــــــاء ومجبل

 كلمات تروى مـدى األجـــــــــــٌال درر البحــــــــــــــــر، ٌعتلٌها آللً

 ل جلٌـــــــــــــل إلى مزاٌا جـــزال ـــــرمٌن لهم فضـهم خٌار المخضـ

 هللا، تتلى فً الحــّل والترحــــــــال كم مزاٌا لهم أتت فً كتــــــــــــاب

 راة من لبل دون أي انتحـــــــــــال وصفهم حازه األناجٌــــــل والتــــو

  التمـــــــــــــــواله بنّص التنزٌل ال رضً هللا عنهم، ورضــــــــوا عنـ

 لبة حزتها بؽٌر اختــــــــــــــــــبلل لن ٌا صاحب الؽــــــــــرام بهم منـ

 واؾ حول الموضـوع ٌا خٌـــر تال جنت تمفـــــو ابن سٌد الناس بالتطـ

 ء نمً اللباب بالؽــــــــــــــــــــربال كل بحـث نمّحته من هنــــــــــــا جا

 ث مطّل من شاهمـــــــات العــبللً النمـــــــــــــــاط سلطة بّحا لن فوق

 ّي مبٌن سبلســـــــل سلســــــــــال ولمد سمت كل مؽــــــــــــزى بضاد

 ووهـــــاداً دون الوجـً فً مجــال جبت باهل ٌا سعٌد وعـــــــــــــــورا

 نً واعتــــــــــــــدالد طوٌل ببل و لد خدمت الفصحى الكرٌمة مذ عهـ

 حى ٌراع لم ٌشـــــــــن أدنى كبلل لن فً معرض الصحـافة فً الفصـ

 ق لســــــان لم ٌرم باضمحــــــبلل لن فً معـــــرض الخطابة فً الحـ

 ضـن مؤوى اللٌــوث واألشــــــبال أنا، باهل معجـب بثـــــــــــــــري أر

ً ٌا سعٌد الرحمن! كم أعظمـ  فمته بارعاً عدٌم المثـــــــــــــــــال ـــــــــٌا

 ؼٌرهم من أولً النهى والكمـــــال فمـت ال األعظمـــٌٌن وحـدهـمو بل

 ن، فمـد أورثون ؼـّر الخصــــــال حّك أن ٌفخـــــــــر الشـــٌوخ بسٌما

 ونجوم الدجى وشـــّم الجبــــــــال هـم شـموس التمى وبٌض الدراري
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 دوة فوق الملون واأللٌــــــــــــال نبؽـــــــــاء، بهم ؼـدت تزدهً النـ

 لرمهم، ال ٌزال أسـمى الرجــــال إّن هـــــذا الذي ٌسـّمً "علـــــــٌاً"

 الح، شرواه بٌن أهل الكمــــــــال لٌس فً العـــرب ال وال العجم فٌما

 تعالى عن كل معنى التؽــــــــالً إّن هـــذي عمٌـــــــــــدتً وعفا هللا

 اد، فٌما أرى بحسن اعتـــــــــدال لادن األلمعـــــــــــــً )رابع( الولـ

 فاء شتى الفصــــــــول باستـدالل وأران النهج المســــــــــّوب الستٌـ

 ث باألهــــــداؾ كلها بانفـصــال فتؤتً لن العكــــــــــوؾ على البحـ

 ت بشٌا، ما فهـت باستعجــــــال فضـــــــل! إننً كلما فهـصاحب ال

 حسب طولً من ربنا المتعـــالً إننً ذرة فخـــــــــــــــذ من طفٌفً

 نسخـــــة صنتها كؤؼلى الؽـوالً لـــــــد تســـلمت من كتابن هــــــذا

 ـالتً بها فوق كل عـــال وؼــــ كٌــؾ ال؟ وهً من هـــــداٌان واآل

 ي األزهــــري حلؾ المعــــــال إّن هــــــــــذا للصولتً أبو فٌـــضـ

 باً، بمطـــــــــري بٌهار والبنؽال ذلن األزهـــــــــــري ما زال محبو

 ل كبـــــــــٌر وأٌما مفضـــــــال أنت ٌا مرسل الهـــــــــــــدٌة مفضا

 ز لط ســــــاحة اإللـــــبلللم ٌج لمت أزجً إلٌن شكــــــراً ووسعً

 1راً فهاكم ما صـــاغ حالً ولالً لست ممن ٌجٌد شعــــــــــراً وال نثـ

 .2وله لصٌدة طوٌلة فً ذكرى العبلمة عبد العزٌز المٌمنً الراجكوتً

وكذا لرض المصابد بالفارسٌة ولكنه لم ٌخلؾ كثٌراً فٌها فننمل ما ٌلً مختارٌن 

 صادرة عن الهند:من مختلؾ المجبلت ال

 فٌمول المعصومً عن "بزم إٌران":
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 طور دانش را چراؼے ضوفشاں بزم اٌران است باؼے دلســـــــتاں

 ٌا فرود آمد ز گردوں كهكشــــاں در بلندى مهر وانجـــــــــــم آستاں

 در برش مهـــــر ومه واستارگاں ٌا مگر كلكته گشته آسمـــــــــــــاں

 طوطى شكـر شكن، شٌرٌن زباں ن بر تار جاںهر ٌكے مضراب ش

 ؼلؽله انداخته اندر جهـــــــــــــاں ؼـــــــــــربى بنگاله را روح رواں

 1بزم اٌراں باد ٌا رب! بے خزاں

 وٌمول فً نفس المصٌدة:

 نافه ســـــٌار ما، اٌں بزم ما آهــــــــوبے تاتار ما، اٌں بزم ما

 اندن وبسـٌار ما، اٌں بزم ما ں بزم مادرهم ودٌنـــــــار ما، اٌ

 الله وكهسـار ما، اٌں بزم ما لولوبے شهـــوار ما، اٌں بزم ما

 سنجش أفكار ما، اٌں بزم ما گردش پركار ما، اٌں بـــــزم ما

 طوطا گفتار ما، اٌں بزم ما كبن خوش رفتار ما، اٌں بزم ما

 ما، اٌں بزم ما بربط هر تار نٌكى كـــــــردار ما، اٌں بزم ما

 طـــره دستار ما، اٌں بزم ما سبحــــــه وزنار ما، اٌں بزم ما

 2بزم اٌراں لبله دانشــــــــــــوراں

وبجانب اللؽة العربٌة والفارسٌة فهو لرض األبٌات باللؽة األردوٌة وهً لؽته األم 

 ولكن لصابده ومنظوماته لٌست بكثٌرة فهو نفسه ٌمول عن شعره األردوي:

"ال أدّعً بؤنً شاعر كبٌر لؤلردوٌة فمد نشرت لً بعض المصابد والمنظومات 

فً الجرابد األردوٌة المحلٌة كما نشرت لً ملحمة طوٌلة )للمنامه( فً جرٌدة 
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"انمبلب" الصادرة عن مومبائ خبلل األٌام األخٌرة لمدٌر تحرٌرها المرحوم 

 .1ظ. األنصاري"

وي فهو ٌمول فً منظومته المخّمسة على وفٌما ٌلً نموذجان من شعره األرد

 طراز منظومة العبلمة السٌد سلٌمان الندوي:

 ـان شناسا دٌدےــــــــــمٌرے موال دل احســ

 زم مٌں دلى روح سراپا دٌدےـــــــــموج زم

 ا دٌدےــــــــــــروح لرآن مٌں بسى زنده تمن

 اس كى دولت مٌرے موال دٌدےــصدق احس

  دے ؼم فــــــــــــــــــردا دٌدےؼم امروز بهبل

 تىــمٌرى هستى هے گناهوں سے رهٌن پس

 تىــعفو فرما مرى هو هر معصٌت وسرمس

 لطؾ سے تٌرے هو سرسبز ٌه اجڑى بستى

 وش هو اپنى هستىـدهن كچه اٌسى هو فرام

 دل دٌوانہ وســـــــــــــــــــــودائ وسودا دٌدے

 ور اتم سے اپنےا نــــــــبهر دے تارٌن فض

 ا لوح وللم سے اپنےـــــــــــدرس لرآن پڑه

 ل ونعم سے اپنےـــــــــراه سنت پہ چبل فض

 اپنے مٌخانے سے اور دست كرم سے اپنے

 2دونوں هاتهوں سے مرے ســاؼر ومٌنا دٌدے

كانت هذه أبٌات المنظومة التً تضرع فٌها إلى هللا واآلن الرأ أبٌاتاً لمدٌح 

 لّى هللا علٌه وسلّم:النبً ص
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 ان رســـول عربى هےـــــــــــهللا رے كٌا ش

 ان خدا سٌرت واالبے نبى هےــــــــــــــفرم

 ـــراج امم سنت امى لمبى هےـــــــــــــمعــــ

 ر ٌه عالى نسبى هےـــــــــــآدم كے لبے فخ

 مكى مدنى هاشــــــــــــــــــــمى ومطلبى هے

 ه كه ترى كٌسى ادا هےــــٌبسن اے زابر ط

 دا هےـــــــــــــٌه تٌرا سفر موجب الطاؾ خ

 دى هےــٌعنى كه جو رخ تٌرا سوبے شاه ه

 دا هےــــــــــــآهسته لدم نٌچى نگه پست ص

 1خوابٌده ٌهاں روح رســــــــــول عربى هے

 وكذا ٌمول متبعاً منظومة مخّمسة لرضها موالنا أبو الكبلم آزاد:

 ته پرى بے زبان كىــــــــــــــ رے شكسهللا

 ـتان كىـــــــــــــــــــهے انتها بهى درد داس

 ان كىــلو شمع كى نه كٌوں هو زبان ترجم

 ان كىـــــــــنشتر بدل هے آه كسى سخت ج

 نكلى صدا تو فصــــــــد كهلے گى زبان كى

 وم تو اب كس كا هو سردــڈوبى جو نبض ل

 گر كهاں سے كرٌں گے عبلج دردٌه چاره 

 انے مٌرے پهول چڑهٌں الكه سرخ وزردـــسـره

 انه گردـــــــــــگنبد هے گردباد تو هے شامٌ

 شرمنده مٌرى لبر نهٌں ساببــــــــــــــان كى
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 زم كے هاتهوں ڈبودٌاــــــكشتى هوس كى ع

 جو كچه كه مٌرے هوش نے پاٌا تها كهودٌا

 ـتر چبهودٌاـــــــرد كا نششه رگ مٌں اپنى د

 د رودٌاــــــــهوں نرم دل كه دوست كى مانن

 1دشمن نے بهى جو اپنى مصٌبت بٌــــان كى

لما تماعد الشٌخ المعصومً على المعاش أحاط به األسمام واحد تلو  وفاته:

اآلخر وأشد سمم وأهلكه سمم الكلٌة والشٌب ٌعّضده، وكفى بالشٌب داًء، فولع 

 ً فً الدار إال أن ذاكرته لم تزل تعمل على ما ٌرام فمد لمٌته لبل موته فرٌشا

بؤشهر وبٌدي كتابً "شعر الفٌض" الذي لمت بإعداده فرآه البروفٌسور وأثنى 

علٌه ولال: لٌتنً شاب فؤعمل معن" ولكن من األسؾ أنً لما انتسبت بجامعة 

فمد لبّى المرحوم باراتً" لم ٌوفّمنً موته العاجل فرصة لمابً معه -"فٌسفا

دعوة ربّه فً الساعة السابعة صباح ٌوم الثبلثاء السابع عشر من شهر ٌونٌو 

 م. إنا هل وإنا إلٌه راجعون.=666سنة 

إنه من المحممٌن والباحثٌن السعداء  آراء وانطباعات العلماء والباحثٌن عنه:

ً الذٌن لد شهدوا ثمرة جهودهم الجهٌدة فً حٌاته وذلن ألن ال رجال فً حظا

الهند ٌشكون اعتراؾ الحضور بفضلهم وعبمرٌتهم فهو ٌثنى علٌهم بعد الموت 

ً ولكن البروفٌسور المعصومً لد أثنى علٌه العلماء فً حٌاته وبعد  خصوصا

موته كذلن وأكبر شاهد على ذلن تمتعه من المناصب العلٌا فً مختلؾ الدوابر 

باعات بعض العلماء والباحثٌن الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة، وفٌما ٌلً آراء وانط

 عن شخصٌته:

 فٌمول العبلمة المحمك عبد العزٌز المٌمنً:

فؤعجبنً منه حرصه على البحث والتنمٌب والنظر والتمحٌص. والمجتهد  ---"

أصاب أو أخطؤ ال ٌحرم ثوابه وإن حرم صوابه. على أن فٌما زبر للمه فوابد 

 .2"---ؤعمالها علمٌة ال ٌستهان بؤمثالها، وكل نفس تجزى ب
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 وٌمول العبلمة حمد الجاسر:

م على :==5ٌونٌو سنة ه =>57فمد اطلعت فً جزء ربٌع األول سنة  ---"

بحث ممتع لؤلستاذ أبً محفوظ الكرٌم المعصومً، ٌدل على أنه كان ٌطلع 

على مإلفً عن الهجري، ولد رأٌت نشر هذا البحث لما فٌه من معلومات 

كاتبه األستاذ الجلٌل من سعد اطبلع ولوة واهتمام  لٌمة، تدل على ما ٌتصؾ به

 .1وعناٌة باألدب العرب، وباللؽة العربٌة لؽة المرآن الكرٌم"

 وٌمول الدكتور صؽٌر حسن المعصومً:

ً باللؽة العربٌة فجعل وهو فً عنفوان الشباب ٌنظم  "إنه تؤثر بما نظمت أحٌانا

ً باللسان العربً وإنه سبمنً فً هذا الم ٌدان وحفظ األشعار العربٌة من أبٌاتا

دواوٌن المتنبً والحماسة وشعراء الجاهلٌة وشعراء المعلمات السبع على وجه 

الخصوص واهتم فً تحمٌك األلفاظ واستعمالها فنما وشحذ ذوله األدبً وملكته 

 .2فً الفصاحة فً البٌان واألسلوب البدٌع العربً"

 وٌمول سالن اللكنوي:

ً من اللؽتٌن العربٌة والفارسٌة ولكن له "إن العلماء والباحثٌ ن ٌعتبرونه متضلعا

نظرة عمٌمة على األدب األردوي فلم توجد مإلفات لٌمة لدٌمة وحدٌثة إال ولد 

لرأها، له اطبلع واسع ومماالته تتصؾ بالمعلومات الكثٌرة المٌمة، ولد نشر له 

لسٌد سلٌمان مماالت فً مجلة "معارؾ" فً زمن كان العالم المحمك الكبٌر ا

الندوي ٌموم بإدارتها فؤثى العلماء علٌها وأمطروا علٌها شآبٌب المدح والثناء"
3
. 

ولنمرأ ما أدلى به األدٌب الصحفً الكبٌر ظ. األنصاري من انطباعه فً ندوة 

 علمٌة:

 .4"ممالة الشٌخ المعصومً فً هذه الندوة كانت هً التً لم ٌسبك لها نظٌر"

 الرضوي:وٌمول السٌد علً أكبر 
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"إنه عالم كبٌر إال أنه ٌمضً حٌاته بؤسلوب طاهر ساذج فله حجرة فً المسم 

الهندٌة  السجادةالخارجً من الدار وفٌها سرٌر لدٌم وعلى األرض وضع 

وعلٌها وضع الكرسٌان فهو ٌجلس نفسه على السرٌر وٌترن الكرسٌٌن 

تب ورسابل للضٌوؾ وعلى الجدران رفوؾ تطول ألربع أو خمس ألدام فٌها ك

 .1فهو ٌمضً خلوته بدراسة الكتب والرسابل"

 وٌمول الشٌخ دمحم الرابع الندوي:

"الشٌخ المعصومً من العلماء الهنود الذٌن لهم أهمٌة كبرى فً شبه المارة 

ً مكّرماً  كلها وفً خارجها ولد كانت لً عبللة خاصة معه فهو كان ركنا

عبللة علمٌة وتحمٌمٌة معها ولد  للمجلس اإلداري لندوة العلماء كما كانت له

 .2استفاد العدٌد من أساتذة ندوة العلماء من مشوراته العلمٌة"

 وٌمول الدكتور أجمل أٌوب اإلصبلحً:

"ٌعدّ األستاذ العبلمة أبو محفوظ الكرٌم المعصومً مثبلً فذاً بٌن نظرابه من 

ة فً التفسٌر علماء الهند، فهو عالم ذو باع طوٌل فً العلوم اإلسبلمٌة وبخاص

والحدٌث والتارٌخ، أما العربٌة فمد سٌط من لحمه ودمه، فبّرز فٌها عالماً وأدٌباً 

وكاتباً وشاعراً، مع تضلعه من اللؽات الفارسٌة واألردٌة واإلنجلٌزٌة. وعبلوة 

ًّ بالتراث اإلسبلمً مطبوعه  على ذلن كله هو بّحاثة من الطراز األول، معن

اصرٌه األحٌاء من علماء شبه المارة الهندٌة من ومخطوطه. ال أعلم من مع

اجتمعت فٌه هذه الخصال كلها معاً. ولد تجلّت خصاله هذه فً كتاباته من حٌث 

تنوع موضوعاتها وكثرة مصادرها، ووسمت منهجه فً البحث والدراسة 

 .3بسمات متمٌزة"

 وٌمول الشٌخ عمٌر الصدٌك الندوي:

كرته وعمك نظره ٌحتل نمده وتحلٌله وألجل اطبلعه الواسع ولوة ذا ---"

لؤلوهام والزالت العلمٌة، ولو لمنا بإحصاء مماالته من هذا النوع فهً تبلػ 
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المبات، ونطاق مماالته وبحوثه ٌتسع المواضٌع من ابن جرٌر إلى الشاعر 

 .1ؼالب وكلها لٌّمة رابعة"

 وٌمول الشٌخ سحبان روح المدس الندوي:

مع علماء وحكماء كل مذهب للفكر والرأي وهو  "كان للعبلمة عبللة وطٌدة

كان مكّرماً فً كل دابرة علمٌة وأدبٌة. وبالرؼم من عظمته وجبللة لدره فهو 

ً برجال كل طبمة ودرجة. إنه لضى حٌاة ملإها  ً للؽاٌة أنٌساً خلٌطا كان ساذجا

 .2طهارة ولناعة وصبر وثبات بجانب عفوه وصفحه، حلمه واصطباره"

 ر عبد المنان:وٌمول الدكتو

"كان عالماً كبٌراً ومفّكراً ناجحاً وظرٌفاً، كان له اطبلع واسع على علوم الدٌن 

السٌما الدراسات اإلسبلمٌة، انتسب بمسم اللؽة العربٌة ونال شهرة ذابعة بٌن 

 .3الناس"

 وٌمول الشٌخ أنٌس أحمد اإلصبلحً:

ا، دّرس "كان الشٌخ المعصومً ٌنتمً إلى بهار شرٌؾ وتوطن كولكات

سنة كمدّرس ناجح، كانت له نظرة عمٌمة على  86بالمدرسة العالٌة لمدة 

التفسٌر والحدٌث واألدب والتارٌخ وكتب عنها ما اتصؾ بسعة االطبلع 

وإنصاؾ النمد وٌوّجه العلماء والباحثٌن نحو جوانب جدٌدة، سٌطت اللؽة 

اث العلمً العربٌة وآدابها من لحمه ودمه كانت له رؼبة خاصة فً التر

)المخطوط والمطبوع( ولد أعطاه هللا ذاكرة لوٌة للؽاٌة فلم ٌؽلبه النسٌان حتى 

 .4فً أواخر أٌام حٌاته"

اتصؾ البروفٌسور المعصومً بما سما وزكا من األخبلق  أخالقه وعاداته:

والسجاٌا ولو أن لد تسلّلت إلٌه زالت إال أن خلمه العظٌم لد ؼلب هذه الزالت 

 بلله وسجاٌاه ما ٌلً:ومن أسمى أخ
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 :ومن أسمى سجاٌاه جمعه بٌن العلم والتموى  الجمع بٌن العلم والتقوى

 فكانت تمواه ألوى بمدرما كان علمه أوسع فٌمول السٌد نور الهدى:

"لد اتضح من خبلل عبللاتً العتٌمة ومشاهداتً المرٌبة ومجالسً المختلفة 

رام ألجل العصر الحدٌث معه أن الشٌخ المعصومً لم تثمر محامده كما ٌ

المابل إلى المادة ولو أنه كان عالماً كبٌراً وتمٌاً صالحاً، لم ٌسهل للناس أن 

 .1ٌبلؽوا ما بلؽه الشٌخ من علو كعبه فً العلم والتموى"

 :كان الشٌخ المعصومً ٌلتزم بالمبادئ وهو كان ٌرى أن  االلتزام بالمبادئ

كان ٌبلػ المولع بالمٌعاد، ٌمول مثل هذا االلتزام شعبة من اإلٌمان فهو 

 الدكتور عبد المنان:

لد تمٌّز الشٌخ المعصومً بالتزامه بالمبادئ والمٌعاد فهو كان ٌفً بوعده "

إن لال ألحد إنه سٌصل بالمٌعاد ولو أن األشؽال كانت تعرلل سبٌله وربما 

 . 2كان ٌلبًّ حاجٌات السابل والمحتاج"

 :من العلم والتموى فمد سٌطت السذاجة  كما كان الشٌخ على لمة السذاجة

من لحمه ودمه فلم ٌعتبر نفسه أعلى وأسمى من أحد ؼٌره فٌمول السٌد 

 علممة شبلً مشٌراً إلى جانبه هذا:

"كان الشٌخ أسوة للسذاجة والتواضع، لد امتدت عبللتً به أكثر من نصؾ 

ستفادة لرن فمد كنت ألماه فً كولكاتا بصورة متواصلة ولد كنت أوفّك اال

منه كما اتصلت به لمدة طوٌلة فً األكادمً األردوي وكنت مشٌراً له 

خاصاً. كان الشٌخ ٌتكّرم بزٌارته لداري ما دامت حٌاته جٌدة كما كنت 

ً إلى حدّ أنه حٌنما كنت  ً وساذجا أحضر بٌته دابماً، كان الشٌخ متواضعا

ل هذه المٌم أرجع إلى داري كان ٌصحبنً إلى سكة ترام لتودٌعً، ولكن مث

 . 3تفوتنا الٌوم"

 :كان الشٌخ صابراً وشاكراً للؽاٌة فلم ٌشن إلى أحد ما أصابه من  الصبر

 الهموم واألخطار، ٌمول السٌد علممة شبلً:
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"من رأى الشٌخ المعصومً عن كثب ٌعرؾ جٌداً أنه عانى العدٌد من 

أللرباء بؤن المصابب والشدابد ولكنه لم ٌشكها إلى أحد فلم ٌستطع األحباء وا

 .1ٌفطنوا لما ٌحٌط به من اآلالم والمصابب"

 :لد كان الشٌخ المعصومً مفطوراً على األثرة فهو كان ٌزر وزر  األثرة

 ؼٌره من األصدلاء واألحباء، وكان ٌفّضل الصلح فٌمول السٌد نور الهدى:

"كان الشٌخ المرحوم مفطوراً على الصلح مع الناس فكان ٌصبر على 

كبره خسارة، إنه كان لاببلً للؽاٌة للصلح مع الناس والصبر أخطر شٌا وأ

على األوضاع، ولو أنه كان ٌرى ما ٌرى اإلسبلم الثواب والعماب ولكنه 

كان ٌعفو عن كثٌر وٌإدّي كفارة زالت اآلخرٌن من جٌبه فكؤنه كان ٌزر 

 .2وزر ؼٌره من الناس"

 :ذّكرنا بالسلؾ هً من صفاته الخاصة التً ت استخدام ما حّل من األسباب

استخدامه لما حّل من الذرابع واألسباب فلم ٌستخدم الشٌخ وسٌلة مكتبه 

الحكومً لشؽله الذاتً وعمله الشخصً، ٌفوتنا هذه الصفة الٌوم. ٌمول 

 السٌد أكبر علً:

"كان لسم األولاؾ لد وفّر للشٌخ أسباب المواصبلت وذرابعها ولكنه لم 

ا من البهجة والسرور أن فً زماننا من ال ٌستخدمها لحاجته الشخصٌة، وهذ

 .3ٌسٌا استخدام ما وفّر له من األسباب والتسهٌبلت"

 :وبالجملة فمد كان البروفٌسور المعصومً ٌتصؾ باألخبلق  صفاته األخرى

العظٌمة والعادات السامٌة والسجاٌا العالٌة فٌمول السٌد عبد المنان عن كونه 

 جامعاً للصفات والخصابص:

العشك مرآة للفطرة البشرٌة ومزاجه اإلنسانً الموهوب وهً صورة  "عاطفة

مترلٌة لئلنس والودّ، وهً تضمن صالح المٌم البشرٌة وأمٌنة للحفاظ علٌها 

وبمابها، إنها تدعو الموى مثل األثرة والوفاء والفمر والؽنى وسعة اآلفاق وحب 

لمحة عن هذه كلها  اإلنسانٌة وتهٌم بما فطر علٌه البشر، وٌمكن لنا أن نشهد
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فً شخصٌة الشٌخ المعصومً. ٌمكن أن نعبّر عن أفكار الشٌخ بمّخ بُعِد الفكر 

وثبات النظر، وهذا المّخ منه ٌسبك ؼٌره من الرجال"
1

 . 

وبجانب هذه األخبلق الحسنة العظٌمة لد تسلّل إلى حٌاته شٌا من اللمم والزلة 

ا شابههما من الزالت، فٌمول مثل أنانٌته المتجاوزة للحدود وسرعة ؼضبه وم

 السٌد أشرؾ أحمد الجعفري:

"وبجانب هذه كلها لد شاب مزاجه شٌا من سرعة الؽضب ولد واجهت هذه 

ولكن هذا من الوالع أنً لست وحٌداً فً هذه المواجهة بل  ----الزلة منه كثٌراً 

 .2لد واجهها اآلخرون ؼٌري فلموا العتاب منه"

 محاسن أخبلله فٌمول السٌد نور الهدى:ولكن هذه الزالت لم تؽلب 

"ربما ولع الخبلؾ بٌنً وبٌنه أثناء خدمته فً المدرسة العالٌة وانتسابه إلى 

لكن لم ٌنس ثمافته أكادمً بنؽال الؽربٌة األردوي فواجهت أنانٌته المتجاوزة و

 3"وحضارته فلم ٌنل من عزتً

 

 فهرس المصادر والمراجع

حوث وتنبٌهات، دار الؽرب اإلسبلمً، أبو محفوظ الكرٌم معصومً: ب .5

 م6665بٌروت، 

دمحم عمٌم اإلحسان البركتً: فمه السنن واآلثار، المطبع المجٌدي، كانفور،  .6

 ه7;57والٌة أوترابرادٌش، الهند، 

مجلة "معارؾ" )باألردوٌة( الشهرٌة الصادرة عن دار المصنفٌن أكادمً  .7

 شبلً، أعظم كره، والٌة أوترابرادش، الهند

ة "روح أدب" )باألردوٌة( الفصلٌة الصادرة عن أكادمً ؼربً بنؽال مجل .8

 األردوي، كولكاتا، ؼربً بنؽال، الهند
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، الجمعٌة اإلٌرانٌةمجلة "إندو إٌرانٌكا" )باإلنجلٌزٌة( الفصلٌة الصادرة عن  .9

 كولكاتا، ؼربً بنؽال، الهند

 دلهً، الهندمجلة "برهان" )باألردوٌة( الشهرٌة الصادرة عن ندوة المصنفٌن،  .:

مجلة "نظام المرآن" )باألردوٌة( الفصلٌة الصادرة عن مدرسة اإلصبلح،  .;

 سرائ مٌر، أعظم كره، والٌة أوترابرادش، الهند

مجلة المجمع الهندي العلمً الفصلٌة الصادرة عن جامعة علً كره  .>

 اإلسبلمٌة، علً كره، والٌة أوترابرادش، الهند

صادرة عن مإسسة الصحافة والنشر، مجلة "البعث اإلسبلمً" الشهرٌة ال .=

 دار العلوم بندوة العلماء، لكناإ، والٌة أوترابرادش، الهند
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 اٌفٍـــــــــــــً

 اٌشٍخ تذس جّاي اإلصالحً -

حُل٤َ ك٤ٞحٕ ٖٓ أٟوْ حُل٤ٞحٗخص ٖٓ ك٤ِٜش حُل٤ِ٤خص ٍٝطزش  اٌفًٍ فً اٌٍغح:

حُؼِق ٝحُٔخء ا٠ُ كٔٚ، ُٝٚ ٗخرخٕ  حُو٤ٓٞ١َخص، ُٚ ه١َّٞ ٣ٞ١َ ٣َكغ رٚ

٤ٌّض:  رخٍُحٕ ًز٤َحٕ، ٣ظوٌ ٜٓ٘ٔخ حُؼخؽ، ٝحُـٔغ أك٤خٍ ٝك٤ٍٞ ٝك٤َِش، هخٍ حرٖ حُٔ

َّ أك٤ِش، ٝحألٗؼ٠ ك٤ِش، ٝٛخكزٜخ ك٤ّخٍ. ٤ُِٝش ٓؼَ ُٕٞ حُل٤َ أ١ ٓٞىحء ال  ٝال طو

٣خىس ٣ٜظيٟ ُٜخ، ٝأُٞحٕ حُل٤ِش ًٌُي. ٝحٓظل٤َ حُـَٔ: ٛخٍ ًخُل٤َ، ٝحُظل٤َّ: ُ

 حُ٘زخد ٌٜٝٓظٚ؛ هخٍ حُ٘خػَ:

 كظ٠ اًحٓخ كخٕ ٖٓ طل٤ِّٚ

 ٝهخٍ حُؼـخؽ:

َّ ُؿالٍ ٣ٔأل حُٔلزاّل  ٣ٝـّْ٘ هَّ، اًح طل٤اّل ً

ٝطل٤َّ اًح ٖٓٔ ًؤٗٚ ك٤َ، ٍٝؿَ ك٤َ حُِلْ: ًؼ٤َٙ
1
. 

 ٠٣َٝد رٚ حُؼو٤َ حُو٤ْٔ.

َس ٝىحء حُل٤َ: َٓٝ ٣ليع ٓ٘ٚ ؿِع ًؼ٤ق ك٢ حُويّ، ٝحُٔخم طظوِِّٚ ػـَ ٟـ٤

ٗخطجش. حُل٤ّخٍ ؿٔؼٚ ك٤ّخُش: ٛخكذ حُل٤َ، ك٤َّ حُِلْ ؿٔؼٚ أك٤خٍ: ًؼ٤َٙ، حُٔل٤ٞال: 

أٝالى حُل٤َ
2
. 

ٝأٛلخد حُل٤َ: ؿ٘ٞى أرَٛش حُلز٢٘ ح١ٌُ ؿِح ٌٓش هز٤َ حإلٓالّ، كِٜي ؿ٤٘ٚ 

ٝ حُل٤َ ؿٔؼٚ ك٤ّخُش ّٝ رٔؼـِس. حُل٤ّخٍ: َٓ
3
. 

(Walrusك٤َ حُزلَ: كّع، ك٤ٞحٕ ػي٢٣ رل١َ )
1
ٖ حُٔزخع حُٔخث٤ش ٗز٤ٚ ٗٞع ٓ 

رخُلؤش، هز٤ق حُٔ٘ظَ، ًٌَُِٝ ٓ٘ٚ ٗخرخٕ ٣ٞ١الٕ ك٢ كٌٚ حألػ٠ِ
2
. 
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(: ٛٞ ٖٓ ك٤ِٜش حُل٤ِش، ٟوْ ٓ٘وَٝ، ًخٕ ٣ؼ٤ٖ ك٢ Mammothحُٔخٓٞع )

ٓظَحً، ٝهي ػخَٛ اٗٔخٕ ٓخ  4.5أٍٝرخ حُٞٓط٠ هزَ ٤ِٕٓٞ ٓ٘ش. ًخٕ حٍطلخػٚ 

حًظ٘لض أٍٝ ؿؼش ًخِٓش ُل٤َ حُٔخػٞع ٝهي هزَ حُظخ٣ٍن ًٝخٕ ٣ٞؿي أ٠٣خً ر٤ٔز٣َخ، 

ّ ًٝخٗض ٓيكٞٗش طلض ١زوش ٖٓ 1798ػ٘ي ّٜٓذ َٜٗ "٤ُ٘خ" ٗٔخ٢ُ ٤ٓز٣َخ ٓ٘ش 

ً ٌٓ٘ آالف ٓ٘ش. ٝٛٞ رؤ٤ٗخد ٓؼوٞكش ٝٗؼَ ر١َ،  حُـ٤ِي ح١ٌُ كلظٜخ ٤ِٓٔش طٔخٓخ

 ًٝخٕ ٣ؼخَٛ حًٌَُيٕ حُٞر١َ حُٜخثَ ٝحَُ٘ٔح٠ُوْ ح٤ُٔل٢ حأل٤ٗخد.

٘خف ؿؼش حٗؼ٠ ػَٔٛخ َٜٗ ٝحكي ُٔخػٞع ٛٞك٢ ّ طْ حًظ2007ك٢ ٓخ٣ٞ 

( ك٢ ٤ٍٓٝخ، Yuribeiػٔالهش ك٢ ١زوش ٖٓ حُـ٤ِي رخُوَد ٖٓ َٜٗ "٣ٍٞ٣ز٢" )

 ك٤غ طْ ىكٜ٘خ ُلٞح٢ُ ػَ٘س آالف ٓ٘ش.

"حُٜ٘خؿش" ٢ٛ ك٤ٞحٗخص ٟؤش ٖٓ ١خثلش حُؼي٤٣خص ك٤ِٜش حُل٤ِ٤خص، ٓ٘وَٝ ٢ٛٝ 

ٞٓط٠ ك٢ أٝحهَ حُؼَٜ ٗٞع ٖٓ "حُٔخٓٞع" ح١ٌُ ٌٖٓ حُ٘ٔخٍ ٝأ٣ٌَٓخ حُ

 حُز٤ٓٞ٤ِٖ ٝكظ٠ حٗوخٍٟٜخ ا٠ُ ٜٗخ٣ش حُزال٣ٔظ٤ٖٓٞ، أ١ ٌٓ٘ أكي ػَ٘ أُق ٓ٘ش.

 ٣ٝؼيّ "حُٔخٓظٞىٕٝ" حأل٢ٌ٣َٓ ٖٓ أكيع حألٗٞحع ٝأًؼَٛخ َٜٗس ٌُٜح حُـْ٘.

ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ ط٘خرٚ حُٜ٘خؿش )حُٔخٓظٞىٕٝ( ٓغ حُل٤َ ٝحُٔخٓٞع ٖٓ ك٤غ 

٤ٜ٘خ حٍطزخ١ ٝػ٤ن، ٝطوظِق أٓ٘خٕ "حُٜ٘خؿش" حٌَُ٘ ٝحُلـْ اال أٗٚ ال ٣ٞؿي ر

رٌَ٘ ًز٤َ ػٖ أػ٠خء ػخثِش حُل٤ِش، كِيٟ حُٜ٘خؿش ٗظٞءحص ٓو١َٝش ؿ٤َ كخىس 

ٗز٤ٜش رخُلِٔش ػ٠ِ طخؽ ح٠َُّ ٢ٛٝ حُٔالثٔش أًؼَ ٠ُٔؾ أٍٝحم حُ٘ـَ ٖٓ 

طِي ػخ٤ُش حُظخؽ حُظ٢ ٣ظٔظغ رٜخ حُٔخٓٞع، ٝط٘خٓذ أٗ٘طش حَُػ٢ ٣ٝؼ٢٘ حْٓ 

 "كِٔش حألٓ٘خٕ" ًٔخ أٜٗخ حالْٓ حُوي٣ْ ٌُٜح حُـْ٘."ٓخٓظٞىٕٝ" 

ٝؿٔـٔش حُٜ٘خؿش أًزَ ٝٓلِطلش أًؼَ ٖٓ ؿٔـٔش "حُٔخٓٞع" ًٔخ إٔ ٤ٌَٛ 

 حُٜ٘خؿش حُؼظ٠ٔ أًؼَ هَٜحً ٝهٞس.

ػخٕ "حُٔخٓظٞىٕٝ" حأل٢ٌ٣َٓ )حُٔخٓٞع حأل٢ٌ٣َٓ( ٝٛٞ حُؼ٠ٞ حألًؼَ كيحػش 

، كظ٠ حٗوَٝ ٌٓ٘ ػَ٘س ٤ِٕٓٞ ٓ٘ش حُٔخ٤ٟش 3.7ك٢ ٌٛح حُـْ٘، ٌٓ٘ ٗلٞ 

آالف ٓ٘ش ٓخ هزَ حُلوزش حُؼخى٣ش، ٌٝٛح طٔض ٓؼَكظٚ ػٖ ٣َ١ن حُلل٣َخص حُظ٢ 

( ك٢ حُ٘ٔخٍ ٝكظ٠ New-Englandطْ حًظ٘خكٜخ ك٢ حالٌٓخ ٤ٗٝٞ اٗـِظَح )
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ً ٝٛٞالً ا٠ُ California( ًٝخ٤ُل٤ٍٗٞخ )Floridiaك٣ٍِٞيح ) ( حُـ٘ٞر٤ش ٝؿ٘ٞرخ

خٓٞع حأل٢ٌ٣َٓ حُٔخٓٞع ك٢ حٌَُ٘، ٌُٖٝ ( ٣ٝ٘زٚ حHondurasُٔٛٞٗيٍٝحّ )

رخإلٟخكش ا٠ُ ؿطخء ٤ٔٓي ٖٓ حُ٘ؼَ، ًٝخٗض ُي٣ٚ أ٤ٗخد ٣ٔظي ١ُٜٞخ أك٤خٗخً ا٠ُ 

هٔٔش أٓظخٍ، ًٝخٗض ٓ٘ل٤٘ش ا٠ُ حألػ٠ِ ٌُٖٝ أهَ حٗل٘خًء ٖٓ طِي حُظ٢ ٣ظٔظغ رٜخ 

حُٔخٓٞع ًٝخٕ ٣ؼ٤ٖ ك٢ ٓ٘ـَحص حُظ٘ٞد حُزخٍىس ٖٝٓ حُٔؼظوي أٗٚ ًخٕ ٣ؼ٘ذ 

هطؼخٕ. ٝحُظوخ٣ٍَ حُظ٢ هيٓض ط٤َ٘ ا٠ُ حهظلخثٚ ٖٓ أ٣ٌَٓخ حُ٘ٔخ٤ُش ٖٓ ك٢ 

حُٔخ٤ٟش، ًٝخٕ ٌٛح ؿًِء ٖٓ حالٗوَحٝ حُـٔخػ٢ ح١ٌُ  12700كٞح٢ُ 

طؼَٟض ُٚ ٓؼظْ حُل٤ٞحٗخص ح٠ُؤش حُظ٢ ػخٗض ك٢ ػَٜ حُز٤ِٔظ٤ٖٓٞ 

(Pleistoceneًٝخٕ ًُي اػَ حُظـ٤َحص حُٔ٘خه٤ش ح٣َُٔؼش ك٢ أ٣ٌَٓخ حُ٘ٔخ٤ُ ) ش

ػ٠ِ حألٍؿق ًٔخ ٣ؼِٝ ٓخ كيع ُْٜ ا٠ُ حألِٓلش حُٔؼويس حُٜٔ٘ٞػش ٖٓ 

( ٝٛخثيٛخ ٍٝرٔخ طٔزذ ٌٖٓ Clovisحُٜوٍٞ ٝحُظ٢ حٓظؼِٜٔخ حٌُِٞك٤ْ )

ً هزَ  ٓ٘ش،  13000حُزخ٤ُٞ ك٢ حُوخٍس حأل٤ٌ٣َٓش ٝطـٔؼخطْٜ ًز٤َس حُؼيى ٗٔز٤خ

ً ٝأٗ٘طش ح٤ُٜي حُظ٢ هخٓٞح رٜخ ك٢ حٓظِ٘حف ٌٓخٕ حُٔٔظٞىٕٝ طي ٣ٍـ٤خ
1
. 

ًخٕ ك٢ هي٣ْ حُِٓخٕ ًؼ٤َ ٖٓ كٜخثَ حُل٤َ ًٝخٗض رؼ٠ٜخ أًزَ رٌؼ٤َ ٖٓ ك٤َ 

٠ "ٓٔٞع"، ًٝخٗض ٓوظِلش ٖٓ ك٤َ  ّٔ ٌٛح حُِٓخٕ، ًٝخٕ ٗخرخٛخ ٤ِ٣ٞ١ٖ ؿيحً ٣ٝٔ

٠ "ٓٔظٞىٕٝ" ٝحٗوَٟض  ّٔ ٌٛح حُِٓخٕ، ٝرؼ٠ٜٔخ ًخٗض ًحص ٛٞف ٣ٞ١َ ٝطٔ

 ٌٛٙ حألٗٞحع هزَ ه٤ٖٔٔ أُق ٓ٘ش ػ٠ِ حُظو٣َذ.

رو٤ض ح٥ٕ ػالػش أٗٞحع ٜٓ٘خ كو٢، طٞؿي حػ٘خٕ ٜٓ٘خ ك٢ اك٣َو٤ش، ٝٝحكي ك٢ ٝ

ٞٗٚ رخُل٤َ حُٜ٘ي١ ٝإ ًخٕ ٣ٞؿي ك٢  ّٔ ؿ٘ٞد َٗه٢ آ٤ٓخ ٌٝٛح حُ٘ٞع ٣ٔ

٣َٓالٌٗخ، ٝٓخ٣ِ٤ُخ، ٝطخثالٗي، ٤ٓٝخّ، ٝرٍٞٓخ، ٝاٗي٤ٔ٤ٗٝخ، ٝؿ٤َ طِي ٖٓ رالى 

 حُـ٘ٞد حَُ٘ه٢ ٖٓ آ٤ٓخ.

زَ ٓظش آالف ٓ٘ش ك٢ ٓوظِق ٗجْٜٞٗ ٝأػٔخُْٜ ٓؼالً ًٝخٕ أَٛ حُٜ٘ي ٣ٔظؼِٔٞٗٚ ه

ك٢ حُلَٔ ٝحُ٘وَ ٖٓ ٌٓخٕ ا٠ُ ٌٓخٕ ك٤٘وِٕٞ حأله٘خد ٝحُـٌٝع ٖٓ حُـخرخص ا٠ُ 

حألٓٞحم حُظـخ٣ٍش، ٣ًَٝزٞٗٚ ػ٘يٓخ ٣وَؿٕٞ ٤ُٜي حألٓٞى ٝحٍُ٘ٔٞ ٝحُٔزخع 

ٌؼلش، حألهَٟ ك٢ حُـخرخص حٌُؼ٤لش، ٣وِغ حُل٤َ أٗـخٍ حُـخرخص ٣ٝوطغ أؿٜخٜٗخ حُٔ

 ٣ًَٝزٞٗٚ ك٢ ٓ٘خٓزخص حألػ٤خى ٝحُِٝحؽ، ٣ٝٔظويٓٞٗٚ ك٢ حُلَٝد.
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ٝٛٞ ٖٓ أًزَ حُل٤ٞحٗخص حأل٤ٍٟش ح٤ُّٞ، ٣ٝٞؿي  Elephatidaحُل٤َ ٖٓ ػخثِش 

ًٝخٗض طٞؿي  Loxoxodontaًُٝٞٞٓٞىطخ  Elephasٓ٘ٚ ٗٞػخٕ ٝٛٔخ ا٣ِلخُ 

ً ٌُٝ٘ٚ حٗوَٟض هزَ ػالػ٤ٖ أُق ٓ٘ش ٌٓ٘ ح٤ُ ّٞ ٣وخٍ ُٜخ ٓ٘ٚ ٗٞع ػخُغ أ٠٣خ

( 1(. ٝح٥ٕ طٞؿي ك٢ حُؼخُْ ٗٞػخٕ ٖٓ حُل٤ِش )٤ٓMammuthusٔٞع )

 ( ٝحُٜ٘ي2.١حإلك٣َو٢ )

ًٝخٗض طٞؿي ٌٓ٘ آالف حُٔ٘ش ًؼ٤َ ٖٓ أٗٞحع حُل٤ِش ٌُٜٝ٘خ حٗوَٟض ٣خ ُألٓق 

هزَ حُؼَٜ حُـ٤ِي١. ٣ٌٕٞ ػـَ حُل٤َ ك٢ رطٖ أٓٚ حػ٤ٖ٘ ٝػ٣َٖ٘ َٜٗحً ٣ٌٕٝٞ 

ؿَحٓخص، ٝحُل٤َ ٣ؼ٤ٖ ٖٓ ه٤ٖٔٔ ػخٓخً ا٠ُ ٓزؼ٤ٖ ُٕٝ ػـِٚ ٓخثش ٝهْٔ ًِٞ

َ ػَٔ ك٤َ حػ٘خٕ ٝػٔخٕٗٞ كٞالً. ـّ  ػخٓخً، ٝهي ٓ

ًِٞؿَحّ، ٝأٛـَ  10900ٝهي ٝؿي أًزَ حألك٤خٍ ؿؼش ك٢ أٗـُٞش، ًخٕ ُٝٗٚ 

 حُل٤َ ؿؼش ٣ٌٕٞ ًخُو٣َِ٘ ك٢ ؿؼظٚ.

 حُل٤َ ػالٓش ُِؼوَ ٝحُلظخظش ٝكخم ؿ٤ٔغ حُل٤ٞحٗخص ك٢ ٌٛٙ حُٜلش كظ٠ ػ٠ِ

 ىُٝل٤ٖ.

 هخٍ أٍٓطٞ َٓس ا٢ٗ ُْ أؿي ك٤ٞحٗخً أك٠َ ٖٓ حُل٤َ ػوالً ٝكطخٗش.

 ٝؿخءص ًِٔش حُل٤َ ك٢ حُوَإٓ حُٔـ٤ي َٓس ٝحكيس كوخٍ طؼخ٠ُ: 

"أ ُْ طَ ٤ًق كؼَ ٍري رؤٛلخد حُل٤َ"
1
. 

 ٍٝٝىص ًِٔش "حُل٤َ" ك٢ ًظذ حألكخى٣غ ػيس َٓحص:

 (2ُٝيص أٗخ ٍٍٝٓٞ هللا ػخّ حُل٤َ )حُظ١ٌَٓ، ٓ٘خهذ:  .1

 (67هخٍ ح١َُِٛ ك٢ ػظخّ حُٔٞط٠ ٗلٞ حُل٤َ )حُزوخ١ٍ، ٟٝٞء:  .2

 (15ٌُٖٝ كزٜٔخ كخرْ حُل٤َ )ػٖ ٌٓش( )حُزوخ١ٍ، ١َٝٗ:  .3

َّ كزْ ػٖ ٌٓش حُل٤َ )حُزوخ١ٍ، ػِْ:  .4 ِّ ٝؿ ، ِْٝٓٔ، كؾ: 39إ هللا ػ

 (60، ٝحُيح٢ٍٓ، ر٤ٞع: 89، ٝأرٞ ىحإى، ٓ٘خٓي: 447

، ٝٓ٘خهذ حألٜٗخٍ: 6خ١ٍ، ريء حُوِن: ٍٝهٜخ ًؤٗٚ ٓؼَ ٓؼَ آًحٕ حُل٤َ )حُزو .5

(1، ٝحُ٘ٔؤ١، ٛالس: 259، ِْٝٓٔ، ا٣ٔخٕ: 42
2
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ٌُٖٝ ال طؼَكٚ حُؼَد كن حُٔؼَكش ألٗٚ ال ٣ٞؿي حُل٤َ ك٢ رالىْٛ، ُٝٔخ حٓظٍٞى 

حُل٤َ ا٠ُ حُزَٜس ك٢ حُوَٕ حُؼخ٢ٗ حُٜـ١َ )ك٢ ريء حُوَٕ حُؼخٖٓ ػَ٘ 

ح ك٢ حُزَٜس ُز٤٘ظَٝح ا٤ُٚ ًٝخٗٞح ح٤ُٔالى١( ؿخء حُ٘خّ ٖٓ أهخ٢ٛ حُزالى ٝؿٔؼٞ

٣ظؼـزٕٞ روِوظٚ
1
. 

( ًخٕ ٣ِو٢ حُيٍّ ك٢ حُٔٔـي حُ٘ز١ٞ ٝؿٔغ ك٢ كِوظٚ 179ٛٝحإلٓخّ ٓخُي )ص 

ّ٘خم حُلي٣غ ٖٓ أهخ٢ٛ حُزالى كٍٞى حُل٤َ كـؤس كوَؿٞح ٤ُ٘خٛيٝٙ  ١ِزش حُؼِْ ٝػ

 ً ُْ ٣وَؽ  ٓظؼـز٤ٖ روِوظٚ ألْٜٗ ُْ ٣٘ظَٝح ه٢ ًٔؼَ ٌٛح حُل٤ٞحٕ اال حٗخ ١خُزخ

َّ ك٢ حُيٍّ ٝحٓظٔخع حُلي٣غ كٔؤُٚ حإلٓخّ: ٣خ أْٗ! ُٔخًح ُْ طوَؽ  ٝحٓظٔ

ُٔ٘خٛيس حُل٤َ ٝال ٣ٞؿي حُل٤َ ك٢ رالىى حألٗيُْ أ٠٣خً كؤؿخد حُظ٤ٌِٔ: ٣خ أٓظخً! 

ا٢ٗ طًَض ٢٘١ٝ ًٝخريص ٜٓخػذ حُٔلَ ُظل٤َٜ حُؼِْ َُٝإ٣ظي ٝٓخ ؿجض 

َّ ؿٞحد حُظ٤ٌِٔ أٓظخًٙ ٝ ىػخ ُٚ ر٣ِخىس حُؼِْ كٜخٍ رل٠َ ىػخثٚ ُٔ٘خٛيس حُل٤َ كٔ

 آخٓخً ك٢ حُلي٣غ كو٤ٜخً ك٢ ح٣َُ٘ؼش حإلٓال٤ٓش.

ًخٕ ك٢ هي٣ْ حُِٓخٕ طٞؿي ك٢ ٌٛح حًٌُٞذ حأل٢ٍٟ ػخثالص حُل٤َ حُٔوظِلش 

كزؼ٠ٜخ ًخٗض أًزَ رٌؼ٤َ ٖٓ ك٤ِ٘خ ٣وخٍ ُٜخ "ٓٔٞع" ٝرؼ٠ٜخ أٛـَ ٜٓ٘خ 

ٞٗٚ "ٓٔظخٗيٕٝ" كخٗوَٝ ؿ٤ٔؼٜخ هزَ آالف  ّٔ  ٓ٘ش.٣ٔ

ٝحإٓ رو٤ض ػالػش أٗٞحع؛ ٗٞػخٕ ٜٓ٘خ ٣ٞؿي ك٢ اك٣َو٤ش، ٝٝحكي ٜٓ٘خ ك٢ َٗم 

ٞٗٚ حُل٤َ حُٜ٘ي١، ٝٝحكي ٖٓ ٣ٌٖٛ حُ٘ٞػ٤ٖ حإلك٣َو٤٤ٖ ٖٓ  ّٔ ؿ٘ٞر٢ آ٤ٓخ، ٣ٝٔ

حُل٤َ حُٜ٘ي١ ٝح٥هَ أًزَ. ٝحُل٤َ حُٜ٘ي١ ٓوظِق ؿيحً ػٖ حإلك٣َو٢ ك٢ حُوِوش 

 ٖٓ أ٢ًٗ حُل٤َ حُٜ٘ي١. ٝحُؼخىس. أًٗخ حُل٤َ حإلك٣َو٢ أًزَ ؿيحً 

٣ٞؿي حُل٤َ حُٜ٘ي١ ك٢ ٣َٓالٌٗخ ٤ٓٝخٗٔخٍ ٝٓخ٣ِ٤ُخ ٝكِز٤ٖ ٝؿ٤َٛخ ٖٓ رالى 

َٗم حُٜ٘ي ٝٓخ ُحٍ أَٛ حُٜ٘ي ٣وظٕ٘ٞ ٣َٝرّٕٞ حُل٤َ حُٜ٘ي١ ٌٓ٘ آالف ٓ٘ش 

٣ٝٔظويٜٓٞٗخ ك٢ حُلَٝد، ٝحًَُٞد، ٝحالٛط٤خى ٍّٝٓٞ حُللالص ٝحُؼزخىحص، 

٣ٝوَؿٕٞ ًٓٞذ حألك٤خٍ ػ٘ي ٍٝٝى حُٞكٞى ٣ٝلظوَ حُِٔٞى رخًَُٞد ػ٤ِٚ 

٣ِٝػٕٔٞ ًُي ػِس ٝكوَحً ُْٜ، ٝؿخء ًًَٙ ك٢ أٓخ٤١َ حُٜ٘ي رٌؼَس، ْٝٛ٘ 

حُٜ٘خىًش "ؿ٤ٖ٘ ؿ٢" ح١ٌُ ٣ؼزيٝٗٚ ك٢ ًَ ٓٞحهغ حُؼ٤ي ٝٓ٘خٓزخص حُِٝحؽ 

ٝكلالص حَُٔٔس حألهَٟ ٣ٝٔظؼِٔٞٗٚ ٌٓ٘ حُوي٣ْ ٝكظ٠ ح٥ٕ ك٢ ٗوَ حُـٌٝع 
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غ ٝهطغ حُٔلَ حُز١َ ٝحُزل١َ ٣ٝؼزَٕٝ ه٤ِؾ حُز٘ـخٍ ٝحُو٘ذ ٝطل٤َٔ حُز٠خث

 ا٠ُ أٗيٓخٕ ٍحًز٤ٖ حُل٤َ.

٣ٝٞؿي حُل٤َ ك٢ ًَ ٝال٣خص حُٜ٘ي ك٢ ر٘ـخد ٝأٝطَحرَحى٣ٖ ٝر٤ٜخٍ ٝر٘ـخٍ 

ٝآٓخّ ٝأ٣ٍٝٔش ًَٝٗخطٌخ ٝطخثالٗي ٤ًَٝحال ٖٓ ٛٔال٣خ ٗٔخالً ا٠ُ حُٔل٢٤ حُٜ٘ي١ 

 خرَحى٣ٖ ٝؿٞؿَحص ٍٝحؿٔظٜخٕ.ؿ٘ٞرخً، اال ك٢ ٝال٣خص آٗيَٛحرَحى٣ٖ ٝٓخى٤ٛ

 ٣ٌٖٝٔ ك٢ حُـخرخص ٝح٥ؿخّ ًحص حُزل٤َحص ٝحألٜٗخٍ.

ً ٖٓ حألػ٘خد  225حُل٤َ أًزَ حُل٤ٞحٗخص حُز٣َش، ٝٛٞ ٣ؤًَ ًَ ٣ّٞ  ًِٞؿَحٓخ

ٝحألٍٝحم ٝأؿٜخٕ حألٗـخٍ ٣ٝـّذ ٗـّٞ حُوٜذ كزخً، ٣َٝ٘د ٓخًءح ًؼ٤َحً، 

ً ؿٔخً، ٣َٝٔؽ ك٢ حُٞكَ  ٣ٌٝٔغ ك٢ حُٔخء ٓخػخص ػْ ٝٛٞ ٣لّذ حالؿظٔخٍ كزخ

 ٣٘ؼَ رؼي حُـَٔ ػ٠ِ ؿٔٔٚ طَحرخً ٤ُلظ٢ٔ ٖٓ حٌُرخد ٝحُٜٞحّ حألهَٟ.

٣ٝؼ٤ٖ حُل٤َ ٓغ حُوط٤غ، ٝحُوط٤غ ٣٘ظَٔ ػخىس ػ٠ِ أَٓطٚ ٣ٌٕٝٞ حُوط٤غ ٌٓٞٗخً 

ٖٓ ٓزؼش أك٤خٍ أٝ ػٔخ٤ٗش. ٝهي ٣ـظٔغ ك٢ حَُٔد ر٠غ أَٓ ك٤َٜ ػيىٙ ا٠ُ ٓخثش 

ً ٍَٓٔٝحً ك٤َػ٠ ٣ٝـظَٔ ٣ِٝؼذ ٣ٝظـٍٞ ٓغ أٝ ٗلٞٛخ. ٣ؼ٤ٖ ٓغ َٓرٚ كَ كخ

د ٣ؼَف حُطَم كٜٞ ٣ٜي١ َٓرٚ ا٠ُ  َّ َٓرٚ ٣ٌٕٝٞ ك٢ حَُٔد ك٤َ ػظ٤ْ ٓـ

 ٓٞحء حُٔز٤َ ٣ٝلٌٍّ ٖٓ حُوطَ ٝٓٞحهغ حُٔوخكش.

ٍ ك٢ ٓ٘خ١ن ٓوظِلش ٣ٜٝخؿَ  ّٞ ٝحُل٤َ ال ٣و٤ْ ك٢ ٌٓخٕ ٝحكي ٓيس ٣ٞ١ِش رَ ٣ظـ

 ٖٓ ٌٓخٕ ا٠ُ ٌٓخٕ آهَ ُِٔخء ٝحُؼ٘ذ. 

َّ ًخُل٤ٞحٗخص ح٥ًِش حُؼ٘ذ رَ ٣ؤًَ رخال١ٔج٘خٕ ٝحُظَٜٔ ٠ٔ٣ٝؾ  حُل٤َ ال ٣ـظ

 ػٌحءٙ ًخإلٗٔخٕ، ٣ٝو٢٠ ٓؼظْ أٝهخطٚ ك٢ ط٘خٍٝ ؿٌحثٚ ٠ٓٝـٚ.

٣ٝط١ٞ ك٢ حرظـخء ٍُهٚ ًَ ٣ّٞ هٔٔش ػَ٘ ًِٞٓظَحً أٝ أًؼَ ٣ٌٝٔغ ك٢ ٌٓخٕ 

يس ٓ٘ظَ ٍػ٢ ٝحكي ٣ٞٓخً ٝحكيحً أٝ ػالػش أٝ أٍرؼش ٣ٝـ٤ت ٓلزٞح حُلطَس ُٔ٘خٛ

َٓد حُل٤َ، ٣ِق ًٞٓش حُؼ٘ذ رو١َٞٓٚ ٣ٝٔظؤِٜٛخ ٖٓ أِٜٛخ ٠٣َٝرٜخ ػ٠ِ 

ًٍزظ٤ٚ ٣٘ؼَ طَحرٚ ػْ ٣ٌٜٔٔخ ٖٓ ر٤ٜ٘خ ٝحَُأّ ٝحألَٛ ٣ظَٜ ٖٓ ؿخٗز٢ 

ً ٣وطؼٜٔخ ٖٓ ٗخرٚ ٣ٝطَكٜٔخ،  ه١َٞٓٚ، ُٞ ًخٕ أَٛ حُؼ٘ذ ٍٝأٓٚ ؿخكخ

 ٣ٝؤًَ ٓخ ر٤ٜ٘ٔخ ٖٓ كٜش حُؼ٘ذ حأله٠َ.
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٣ّٞ ٓخًءح ٝحكَحً، ٝحُٔخء ُٚ ٤ٗت الُّ، ٝك٢ ٌٓخٕ ال ٣ٞؿي ك٤ٚ حُل٤َ ٣َ٘د ًَ 

ٓخء ال ٣ٌٔغ حُل٤َ، ٝٓظ٠ طـّق حألٜٗخٍ ٝحُـيٍحٕ ٣للَ رظِؼٚ حُظَحد ٣ٝـؼِٚ 

 رجَحً ٛـ٤َحً ك٤ـٔغ ك٤ٚ حُٔخء ك٤َ٘د ٓ٘ٚ.

ّٗٚ ػ٠ِ  ٣ٝلّذ حُل٤َ حالؿظٔخٍ ك٢ ٓخء ػ٤ٔن ٝحٓغ، ك٤ـظَٔ ك٤ٚ ٓخػخص ٣َٝ

٣لٖٔ حُٔزخكش، ٤ٔ٣ٝق ًَٝ ؿٔٔٚ ٣ٌٕٞ ؿخٍهخً ك٢ حُٔخء ؿٔٔٚ ٣ِٝؼذ ك٤ٚ ٝٛٞ 

 اال ؿِء ٖٓ ظَٜٙ ٍٝأّ ه١َٞٓٚ ك٤ظَٜ ك٢ حُٔخء ًـ٤ِي ٣ؼّٞ ك٢ حُٔل٢٤.

٣ٌٕٝٞ ٍث٤ْٜٔ رخُؼّٔٞ أٗؼ٠ ١خػ٘ش ك٢ حُٖٔ، ٣ٞ١ِش حُظـَرش ٣ٝوظخٍ ٌٓخٗخً 

ً ُالٗـٔخّ ك٢ حُٔخء ٣ٝيهَ ٛٞ أٝالً ٣ٝظزغ ؿ٤ٔؼْٜ ك٢ حُٔخء ٝحألٝالى  ٓالثٔخ

 ّّ حُٜـخٍ ال طيهَ ك٢ حُٔخء رخُُٜٔٞش رَ ٣ظِٔن ُْٜ ٣ٝظـَٔ ُْٜ ٝهي طيكؼْٜ حأل

 ّٕ ك٢ حُٔخء ٣ٝو٢٠ حُل٤َ ُالٓظلٔخّ ٓخػخص، طخٍس ٣ِؼذ ك٢ حُٔخء ٝأهَٟ ٣َ

حُٔخء ػ٠ِ ؿٔٔٚ رو١َٞٓٚ ُٝٔخ ٣وَؽ ٖٓ حُٔخء ٤ٜ٣َ ُٞٗٚ حألٓٞى كخٌُخً الٓؼخً 

ِٚ ٣ٝٔلّٚ ػ٠ِ ؿٔٔٚ ًخُزٞىٍس ػْ ٣ظٞؿٚ ا٠ُ أٍٝ ك٤ٜخ طَحد ٤ُٖ ك٤يهوٚ رَؿ

ٝهي ٣ٌٕٞ ك٢ حَُٔد ًًَ ٟوْ ًٝ ٗخر٤ٖ ٤ِ٣ٞ١ٖ ٝاٗٔخ ٣ٌٕٞ حُ٘خد ًٌَُِ ٝال 

٣ٌٕٞ ُألٗؼ٠ ٝك٢ رؼٞ حألٗؼ٠ ٣ٌٕٞ حُ٘خد ٌُٖٝ ٛـ٤َ ؿيحً ال ٣ظَٜ ك٢ 

 حُوخٍؽ اال رٞٛش أٝ رٞٛظخٕ ٓ٘ٚ.

ٕ ٝٗخد حًٌَُ حُ٘خد ٣طٍٞ ا٠ُ ٓظَ أٝ أًؼَ ٓ٘ٚ ك٢ رؼٞ حألك٤خٕ ٝال ٣ٌٞ

 Makhunaحُ٘خد ُزؼٞ حًٌَُ ح٠ُو٤ْ ٣ٝوخٍ ُٚ ك٢ حُٜ٘ي٣ش "ٌٜٓ٘خ ٛخط٢ٜ" )

Hāthῑ ٣ٝٞؿي ٌٛح حُؤْ ك٢ ٣َٓالٌٗخ رخٌُؼَس ٝرخُوِش ك٢ حُٜ٘ي ٣ٌٕٝٞ حٌُٜٔ٘خ )

ً ؿيحً هي  ً ٝه٣ٞخ ٛخط٢ٜ أًزَ ٝأٟوْ ٖٓ حُل٤ِش حألهَٟ ٣ٌٕٝٞ ه١َٞٓٚ ٓظ٤٘خ

 أػطخٙ هللا حٌُزَ ٝح٠ُوخٓش ػٟٞخً ػٖ حُ٘خد.

حًٌَُ ال ٣ؼ٤ٖ ىٝحٓخً ٓغ حإلٗخع كل٢ رؼٞ حألك٤خٕ ٣وَؽ ٣ٌٝٛذ رؼ٤يحً ػٖ  إ

هط٤ؼٚ ألٓخر٤غ ٓغ حًٌٍُٞ ح٥ه٣َٖ، ٝك٢ رؼٞ حألك٤خٕ ٣ؼ٤ٖ حًٌَُ حُطخػٖ ك٢ 

 حُٖٔ ٓ٘لَىحً ػٖ حُوط٤غ ٝال طٌٕٞ حألٗؼ٠ ٓ٘لَىس ه٢.

ًُي ٝهي ٝإ حُل٤َ حًٌَُ حُ٘خد هي ٤ٜ٣ؾ ٤ٛـخٗخً ُٝٔخ ٣ؼِْ ُٔخًح ٤ٜ٣ؾ ٝٓخ ٓزذ 

٤ٜ٣ؾ حًٌَُ حُطخػٖ ك٢ حُٖٔ أ٠٣خً ٝال ط٤ٜؾ حألٗؼ٠ ُٝٔخ ٤ٜ٣ؾ ٤ٔ٣َ ٓخٌء ٖٓ ػوذ 

)كظلش( ٣ٌٕٞ ر٤ٖ ػ٤٘ٚ ٝأًٗٚ ٣ٝـ١َ ػ٠ِ هي٣ٚ ٣َّٝ ؿز٤٘ٚ، ٝك٢ طِي حُلخٍ 

٤ٜ٣َ ٓوطَحً ؿيحً ٣ٜـْ ػ٠ِ حإلٗٔخٕ أ١ ػ٠ِ أ١ّ ك٤ٞحٕ ك٤ٌٔٔٚ رو١َٞٓٚ 
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هٚ.  ِّ ٖ حُل٤َ ٖٓ ػٔخ٤ٖٗ كٞالً ا٠ُ ٓخثش ٣ٝؼ٣ٝ٤٘وٚ أٝ ٣يٝٓٚ طلض أهيحٓٚ ٣ٝٔ

كٍٞ ٣ٝزِؾ ٍٗيٙ ك٢ حُوخْٓ ٝحُؼ٣َٖ٘ ٓ٘ش ٖٓ ػَٔٙ، ٣ٌٕٝٞ حٍطلخػٚ أًؼَ ٖٓ 

ػالػش أٓظخٍ ُٝٝٗٚ أٍرؼش أ١٘خٕ أٝ أًؼَ ٓ٘ٚ، ٝطٌٕٞ حألٗؼ٠ أٛـَ ٖٓ حًٌَُ ػخىس، 

 ٝػـِٚ ػ٘ي حُٞالىس ٣ٌٕٞ ُٝٗٚ ٗلٞ طٔؼ٤ٖ ًِٞؿَحٓخً ٝحٍطلخػٚ ٗلٞ ٓظَ ٝحكي.

ٓش ؿٔٔٚ طٌٕٞ هِوظٚ ػـ٤زش ؿيحً، ال ٣ٔظط٤غ إٔ ٣ًَغ ُؼوَ ؿٔٔٚ ٝٓغ ٟوخ

ً ٣ٝوطغ ٓٔخكش  ً ٌُٖٝ ٢٘ٔ٣ ٣َٓؼخ ًخُل٤ٞحٗخص حألهَٟ ٝإٔ ٣َكغ أهيحٓٚ ٓؼخ

ً ٣ٌٕٞ ػَٟٚ ٗلٞ ػالػش أٓظخٍ رخُُٜٔٞش،  ٣ٞ١ِش ك٢ أهَ ٝهض ٣ٝؼزَ ه٤ِـخ

َ، ػ٠ِ ٝط٘ؼ٢٘ ًٍزظٚ رخُُٜٔٞش ًًَزش حإلٗٔخٕ ٣ٌٕٝٞ ظِؼٚ ٓل٘ٞس ك٢٘ٔ٤ حُل٤

َّ حُل٤َ ربٗٔخٕ ٝٛٞ ال ٣٘ؼَ  أٍٝحم ؿخكّش ٌُٖٝ ال ٣ٔٔغ ٝهغ أهيحٓٚ ًْٝ َٓس ٣ٔ

ُولش أهيحٓٚ. ٝه١َّٞ حُل٤َ ػـ٤ذ ؿيحً ر٤ٖ أػ٠خء ؿٔٔٚ، ٝٛٞ ػ٠ٞ 

١ٍَٟٝ ُٚ ٝك٢ حُلو٤وش ك٤خطٚ ٓ٘لَٜس ػ٠ِ ه١َٞٓٚ، كٜٞ ٣ظ٘لْ رٚ ٣ٝؤًَ 

ّٕ رٚ ح ُٔخء ٣ّٝٔق رٚ حُظَحد ٣َٝ٘د ٓ٘ٚ ٣ٝوِغ حألٗـخٍ ٣ٝٔٔي رٚ حُـٌٝع ٣َٝ

ػ٠ِ ؿٔٔٚ ٝؿْٔ ؿ٤َٙ ٣َٝكغ رٚ حأل٤ٗخء حٌُز٤َس ٝحُٜـ٤َس كظ٠ حإلرَس 

هٜخ ٣ٌَٝٔٛخ رٚ ٤ٔ٣ِّٝ رٚ ر٤ٖ حُظَحد ح٤ُِٖ ٝحُِٜذ.  ِّ ٜخ ٣َٝ٘٘ٛخ رٚ ٣ٝٔ ّٔ ٘٣ٝ

ٙ أٝ ٣ـَكٚ. ٝٛٞ ًٌُي  َّ ٝحُل٤َ ٣لخكع ػ٠ِ ه١َٞٓٚ ٝال ٣ٔظؼِٔٚ ك٢ ٤ٗت ٠٣

ْ ك٢ هِغ حألٗـخٍ أٝ حُوٜذ ٝال ٣ِلٜخ ٣ٔظؼَٔ ٍأٓٚ حُو١ٞ ٝؿٔٔٚ ح٠ُو٤

 رخُو١َّٞ ٤ُوِؼٜخ ٝال ٣ٌِلٚ كٞم ٝٓؼٚ.

ٝإ حُل٤َ ٣ظٌِْ ٓغ أر٘خء ؿ٘ٔٚ ٣ٝلْٜ حٌُالّ ح١ٌُ ٣ـ١َ ر٤ٜ٘خ َٓس ٣وزغ َٝٓس 

ٚ رٜٞطٚ حُـ١ٍٜٞ ٣ٌٝخُٜٔخ. ّٓ  ٣َٜم َٝٓس ٣ْٜٔ. ٝحُطلَ ٣يػٞ أ

حُٜٞص ٠٣َٝد حُل٤َ رو١َٞٓٚ ػ٠ِ حألٍٝ ػ٘ي حُوطَ، ٣وَؽ ٖٓ ًُي 

ًٜٞص حُطزَ طظـخٝد حُٜيٟ ٝى١ّٝ حُـخد رٚ. ٝحُل٤َ ال ٣ظٌِْ كو٢ رَ ٣ظلخْٛ 

ٓغ أر٘خء ؿ٘ٔٚ رخُْٔ ٝحُٔٔق، ٝرطَحُ حُوؼٞى ٝح٢ُ٘ٔ ٝحُيكغ، ٝرط٣َوش حٌُٔغ 

ٝحُٞهق. ٝطٔظؼَٔ ٌٛٙ حُطَم رخُؼّٔٞ ػ٘ي حُوطَ أٝ حَُٜٝد أٝ حُٔالػزش. 

حألهَٟ أ٠٣خً طلّذ أ١لخٍ ٤ُٓالطٜخ. ٝحُل٤ِش طلذ ١لِٜخ كزّخً ًٌُٝي اٗخع حُوط٤غ 

ٝحُطلَ حُٜـ٤َ طًَٞ ٝطِؼذ ر٤ٖ أٍؿَ أك٤خٍ حَُٔد ٣ٝؤٖٓ ٖٓ حالٛطيحّ أٝ 

ّّ طؼ٤ٖ ك٢ حُٜؼٞى ػ٠ِ حألٍٝ حَُٔطلؼش أٝ حٍُِ٘ٝ ك٢  حُيّٝ رؤٍؿَ حٌُزخٍ. ٝحأل

َّ ٗجٕٞ حُل٤خس ٝطَر٤ّٚ ُِٝظؤى٣ذ ٝحُظؼ٤ِْ طؼخهزٚ ػوخرخً  حألٍٝ حُٔ٘ول٠ش ٝطؼِٔٚ ً

ف رو١َٞٓٚ أٝ ٣يكؼٚ رَؿِٜخ.هل٤ َّ  لخً ػ٠ِ ػ٤ٜخٕ أَٓٛخ كظ٠َرٚ َٟرخً ؿ٤َ ٓز
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ٝهي ٣ٞىّ ٣ٜٝخىم كَى ٖٓ كَى ٖٓ َٓرٚ ًٌُٝي حأل١لخٍ أ٠٣خً ٣ٜخىم ك٤ٔخ ر٤ْٜ٘ 

ً ٖٓ ٓؤٝحٙ َُِػ٢ َٝٗد  ٣َٝطز٢ ًَ كَى رؤكَحى حُوط٤غ، ٣وَؽ ؿ٤ٔؼْٜ ٓؼخ

ٔخػخص ٛـ٤َس أٝ حُٔخء ٝحالٓظلٔخّ ٣ٝؼٞى ؿ٤ٔؼْٜ ٓؼخً، ٌُٖٝ ٣َ٘٘ ك٢ ؿ

 ٝكيحٗخً ػ٘ي حَُػ٢ أٝ حالٓظلٔخّ.

ٝحُل٤َ ال ٣ظؼِن ٝال ٣ظَٜ اال رخُل٤َ، ٝال ٣ِظلض ا٠ُ ٖٓ ٣ؼ٤ٖ ك٢ حُـخرش ٖٓ 

حُـخّٓٞ ٝحأل٣َ ٝحُـِحٍ ٝحُوَى، ٝال ٣وخف ٜٓ٘خ ٝال ٣ٜظْ رٜخ أٗٚ ٣ؼن روٞطٚ 

وطغ ٣ٝؼظٔي ػ٠ِ َٓرٚ. َٝٓد حُـخّٓٞ ٣ظـٍٞ ٓغ هط٤غ حُل٤َ ألٗٚ ٣ؤًَ ٓٔخ ٣

حُل٤َ ٖٓ حألٗـخٍ ٝحُوٜذ، ٝإ حإلٗٔخٕ ٝحألٓي ٝحٌُرخد حُٔخٙ حُيّ ٝرؼٞ 

 حُيٝى ٝحُّٔٞ ٝحُؼغ أػيحء أُيّحء ُِل٤َ.

ٝحألٓي ٣َٝهٚ أًَ ُلْ حُل٤َ ٝحٓظٜٞحٙ ٝاًح ٝؿي ١لَ حُل٤َ رؼ٤يحً ػٖ َٓرٚ 

ً اًح ٝؿي ٝك٤يحً أٝ  ك٤ٜـْ ػ٤ِٚ ٣ٝؤًِٚ، ًٌُٝي ٣ٜـْ ػ٠ِ حُل٤َ حٌُز٤َ أ٠٣خ

ً ال ٣ظؼَٝ ُِل٤َ ٝال ٣ؼ٤َٙ ُوٞس ؿ٣َل ً رؼ٤يحً ػٖ ؿٔخػظٚ، ٌُٖٝ حألٓي ػٔٞٓخ خ

 حُل٤َ ٟٝوخٓش ؿٔٔٚ.

ٙ ًؼ٤َحً ٣ٝظلٌٍّ  َّ ٝإ حٌُرخد حُٔخٙ حُيّ ٝرؼٞ حُلَ٘حص حُي٣يحٕ طئ٣ًٚ ٝط٠

ّٕ حُظَحد ػ٠ِ ؿٔٔٚ أٝ  حُل٤َ ٖٓ أػيحثٚ ٌٛٙ. ُٝؼِٚ ُالؿظ٘خد ٝحُظلٌٍ ٜٓ٘خ ٣َ

 ٣ظَٔؽ ك٢ حُٞكَ.

أُيّ حألػيحء ٝأٗيّٛخ ُِل٤َ ألٗٚ ٤ٜ٣يٙ ٣ٝطِن ػ٤ِٚ حُز٘خىم ٣ِٝٔذ ِٓـؤٙ حإلٗٔخٕ 

َٝٓػخٙ ٣ٝوطغ حُـخرخص حُظ٢ ٣ٌٖٔ ك٤ٜخ ٤ُـؼِٜخ حُلوٍٞ ٝحُِٔحٍع ٝحُزٔخط٤ٖ، 

٣َٝ٘ى حُل٤َ ٖٓ ٓؤٝحٙ ٝأهخّ ك٢ حُٔيٝى ٜٝٗذ ك٢ ٓٔخً٘ٚ أػٔيس حٌَُٜرخء ٝٓخ 

ٝ .ٍ ّٞ هي ؿؼِض حُلٌٞٓش ٓل٤ٔخص طَى ُٚ ٓ٘خ١وٚ حُظ٢ ٣ٌٖٔ ك٤ٜخ ٣َٝػ٠ ٣ٝظـ

 ُِل٤َ ٣ؼ٤ٖ ك٤ٜخ ٍح٤ٟخً آٓ٘خً ٓطٔج٘خً.

حُل٤َ ك٤ٞحٕ ٖٓ ١خثلش حُؼي٤٣خص ٝآًالص حُؼ٘ذ ًٝ كـْ ًز٤َ  أٔٛاع اٌفًٍ:

٣ٝؼظزَ ٖٓ أٟوْ ك٤ٞحٗخص حألٍٝ، كٜٞ ًٝ ٍأّ ًز٤َ ٣ًَٝ ه٤َٜ، ُٝٚ ٗخرخٕ 

ً ك٢ آ٤ٓخ ٝاك٣َو٤ش ٝٛٞ رٌُي ٣٘ؤْ ا٠ُ ٗٞ ػ٤ٖ؛ حُل٤َ ٖٓ حُؼخؽ ٣ٝؼ٤ٖ ؿخُزخ

 حُٜ٘ي١ أٝ ح١ٞ٤ٓ٥ ٝحُل٤َ حإلك٣َو٢.

َّ كـٔخً ٖٓ حُل٤َ حإلك٣َو٢ حألٓٞى، ٣ٝظْٔ  اٌفًٍ إٌٙذي أٚ اَعٍٛي: ٝٛٞ أه

رخُٜيٝء حُ٘ٔز٢ ُٜٝٓٞش حال٤ٜٗخع ُألٝحَٓ. ٝرٌُي َٜٓ طي٣ٍزٚ ٝحٓظ٤٘خٓٚ ك٢ 
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َّ ٝحُلَٔ، ٣ٝٔظويّ ك٢ ػ٤ِٔخص ه ً ٖٓ ك٤ٞحٗخص حُـ طغ هخٍس آ٤ٓخ ٤ٌُٕٞ ك٤ٞحٗخ

حُـخرخص، ٝٛٞ ٤ِٓٝش أًؼَ حهظٜخى٣ش ػٖ حٓظويحّ ح٤ٌُٔ٘ش، ٝرٔزذ ١ز٤ؼظٚ طِي 

ً ك٢ ح٤َُٔى  َٜٓ طي٣ٍزٚ ٤ٌُٕٞ ٖٓ ك٤ٞحٗخص ح٤َُٔى، كوي ال طـي ك٤الً اك٣َو٤خ

 ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ.

٣ظؼٞى حُل٤َ حُٜ٘ي١ ػ٠ِ حٛظٔخّ ٛخكزٚ رٚ، ٣ٝلذ ػ٤ِٚ حٛطلخرٚ ٤ٓٞ٣خً 

 ٕ ُْ ٣لؼَ ٣َكٞ حُل٤َ حُؼَٔ.ُالٓظؼٔخٍ ٝكّي ؿِيٙ ح٤ُٔٔي ٝا

٣ظل٤ِّ حُل٤َ حُٜ٘ي١ ػٖ حُل٤َ حإلك٣َو٢ ٣ظليد ظَٜٙ، ٝٛـَ أ٤ًٗٚ ػٖ أ٢ًٗ حُل٤َ 

 حإلك٣َو٢. إ أًٗٚ ػ٠ِ ٌَٗ حُوخٍس حُٜ٘ي٣ش، ٝرٌُي ٣ٌٖٔ ط٤٤ِٔٙ ػٖ حُل٤َ حإلك٣َو٢.

ٝك٢ حُٜ٘ي ٣َٓٝالٌٗخ ٝر٘ـالى٣ٖ طيهَ حُل٤ِش ك٢ حالكظلخالص حُي٤٘٣ش ٣ٝـ١َ 

 ٜ٘خ رَىحء ػو٤َ ِٓهَف ًؼ٤َ حألُٞحٕ ًٔخ ٣ظْ طـط٤ش ٗخر٤ٚ رؤؿِلش ًٛز٤ش.ط٤٣ِ

ٗخىٍس حُٞؿٞى ٝك٤ٔخ ٠٠ٓ ًخٗض ٓويٓش ًٝخٗض طٟٞغ ك٢  اٌفٍٍح اٌثٍضاء:

هٍٜٞ حُِٔٞى ٝحألَٓحء كظ٠ إٔ حُل٤ِش حُز٠٤خء ٍٜٓٞٓخ ٝطٔخػ٤ِٜخ ًخٗض طٔأل 

 حُوٍٜٞ.

ّْ ح٥ُٜ ٌِّٕٞ أكي أٛ ش حُٜ٘ي٤ٓٝش ػ٠ِ ٌَٗ ٓوِٞم ُٚ حُٜ٘يّٝ ٣ويّٕٓٞ حُل٤ِش ٣ٝ٘

٠ "ؿخ٤ٖٗ"  ّٔ ٝحألٓطٍٞس رخهظٜخٍ  (Ganesh)ٍأّ ك٤َ ٝؿْٔ اٗٔخٕ ٣ٝٔ

٢ٛ ػ٘يٓخ ًخٕ ٣وخثَ ؿخ٤ٖٗ اُٜش حَُ٘ هطؼض ٍأٓٚ كوطغ ٝحُيٙ ٍأّ ك٤َ 

 ٟٝٝؼٚ ٌٓخٗٚ، كؼخٕ ػ٠ِ ًُي حُ٘لٞ ٣ٝـ١َ ط٣َٜٞٙ ػ٠ِ ًُي حٌَُ٘.

َ حُِٔحٍع إ ٤ٛخؽ حُل٤َ ك٢ كظَس حُظِحٝؽ  ٍ٘اج اٌفًٍ: ّٓ ٤ُٜيّ حألًٞحم ٣ٝي

ّٔٚ أكي  َّٔٝٗٚ ػ٠ِ أٗٚ طو ح١ٌُ ٣٘ظؾ ػٖ ٣ُخىس حَُٜٓٞٗخص ك٢ طِي حُلظَس، ٣ل

حألٍٝحف ح٣ََُ٘س ٌُٜح حُل٤َ
1
. 

ً ٖٓ حُل٤َ حُٜ٘ي١ ٣ٝظ٤ِّٔ رٌَ٘ أ٤ًٗٚ حألًزَ  اٌفًٍ اإلفشٌمً: ٛٞ أًزَ كـٔخ

حُٔخثَ، ٤ُْٝ ٓليّرخً كـٔخً، حُظ٢ ط٘زٚ هخٍس اك٣َو٤خ، ًٔخ ٣ٌٖٔ ط٤٤ِٔٙ ٖٓ ظَٜٙ 

ًخُل٤َ حُٜ٘ي١، ٝحُل٤َ حإلك٣َو٢ أًؼَ َٗحٓش، ٌُُٝي ُْ ٣َٜٔ طي٣ٍزٚ، ًٔخ إٔ 

ً آهَ ٝٛٞ إٔ حُل٤َ حإلك٣َو٢ ُْ ٣لع رخالٛظٔخّ ك٢ ٓز٤َ طي٣ٍزٚ ًٔخ  ٛ٘خى ٓززخ

 كظ٢ رٚ حُل٤َ حُٜ٘ي١.

                                                           
 فٌكٌبٌدٌا الموسوعة الحّرة 1
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ٖٓ  ٝك٢ اك٣َو٤ش طوٞى حألٗؼ٠ حٌُز٤َس حُوطؼخٕ، ٤ُْٝ حًٌٍُٞ، ٢ٛٝ طوٞى حُط٣َن

أٓخًٖ حُطؼخّ، ا٠ُ أٓخًٖ حَُ٘د، ٝحُِٔق حُلخثن حأل٤ٔٛش رخُ٘ٔزش ُِل٤ٞحٗخص، 

 ٠٘٣ْٝ ا٠ُ حُوط٤غ هطؼخٕ أهَٟ ٤َُٜ حُؼيى ا٠ُ ٓآص.

٣ظ٤ِٔ حُل٤َ ػٖ رخه٢ حُل٤ٞحٗخص حألهَٟ رو١َٞٓٚ حُط٣َٞ ح١ٌُ ٛٞ حٓظيحى 

١ِٞ ُألٗق ٝحُ٘٘ش حُؼ٣ِٞش، ٣ٝؼَٔ ػَٔ حٌٍُحع ُإلٗٔخٕ، ًُٝي إٔ ١َك٤ٚ حُؼ

ٝحُٔل٢ِ ػزخٍس ػٖ ُٝحثي ػ٤ِ٠ش طؼَٔ ػَٔ حألٛخرغ، كظ٠ إٔ حُل٤َ ٤ُٔظط٤غ 

 حإلٓٔخى رلزش ٛـ٤َس "ربٛزؼ٤ٚ" ٓـخُحً.

ًٔخ ٣ظ٤ِٔ حُل٤َ رؤ٤ٗخرٚ حُؼخؿ٤ش حُظ٢ هي طَٜ ألكـخّ ًز٤َس، ٝحُظ٢ طؼظزَ ؿخ٤ُش 

حُؼٖٔ، ٌُُٝي طؼَٝ حُل٤َ ك٢ اك٣َو٤ش ُوطَ حالٗوَحٝ رٔزذ ٤ٛيٛخ ٖٓ أؿَ 

ٍٞ ػ٠ِ أ٤ٗخرٜخحُلٜ
1
. 

٣ٝلَٔ حُل٤َ حإلك٣َو٢ ًًَٙ ٝأٗؼخٙ ًالٛٔخ ه١َٞٓخً ٌُٖٝ حُل٤َ حُٜ٘ي١ ال ٣لَٔ 

حُو١َّٞ اال ًًَٙ ٝك٢ ًَ ٖٓ ٍؿ٢ِ حُل٤َ حإلك٣َو٢ حُوِل٤ظ٤ٖ طٞؿي ػالػش 

أظلخٍ ٝك٢ ًَ ٖٓ حألٓخ٤ٓظ٤ٖ أٍرؼش أظلخٍ ٝك٢ ًَ ٖٓ ٍؿ٢ِ حُل٤َ حُٜ٘ي١ 

 ًَ ٖٓ حألٓخ٤ٓظ٤ٖ هٔٔش أظلخٍ. حُوِل٤ظ٤ٖ طٞؿي أٍرؼش أظلخٍ ٝك٢

٣ظ٤ِٔ حُل٤َ رخٌُحًَس حُو٣ٞش حُظ٢ طؼ٢ حأل٤ٗخء ٝحألٓخًٖ ُٔ٘ٞحص  عّاخ اٌفًٍ:

٣ٝٔظل٤ي رٌحًَطٚ طِي ك٢ حٍُٞٛٞ ا٠ُ ٓٞحٍى ح٤ُٔخٙ ك٢ كظَحص حُـلخف حُظ٢ ػي٣يس. 

ّْ ح٣َُخف ُِظؼَف  هي طٔظيّ ُٔ٘ٞحص ك٢ اك٣َو٤ش كخٓش حُْ٘ حُو٣ٞش حُظ٢ طٌٔ٘ٚ ٖٓ ٗ

 ٠ ٜٓخىٍ ح٤ُٔخٙ، ًٌُٝي حألػيحء ػ٠ِ ٗيٍطٜخ كال طو٠٘ حُل٤ِش كظ٠ حألٓٞى.ػِ

ّٕ حُظَحد ػ٠ِ ظٍٜٞٛخ، كٌُي  طلذ حُل٤ِش حُظَٔؽ ك٢ حُٞكَ ٝحُط٢ٔ ٍٝ

 ٣ل٤ٜٔخ ٖٓ كَحٍس حُْ٘ٔ حُلخٍهش، ٝطٔ٘غ ػٖ ظٍٜٞٛخ حُلَ٘حص حُِٔػـش.

٠ ُٝي حُل٤َ رخ ّٔ ُِـش حُؼَر٤ش كظَس كَٔ حألٗؼ٠ ٓ٘ظخٕ أٝ حػ٘خ ػَ٘ َٜٗحً، ٣ٝٔ

ّٖ ػ٠ِ ُٝيٛخ ًؼ٤َحً ٝطيحكغ حألٗؼ٠ حٌُز٤َس هخثيس حُوط٤غ  حُلٜل٠ "ىؿلَ" ٢ٛٝ طل

ػٖ ؿ٤ٔغ حُٜـخٍ ك٢ كخُش طؼَْٟٜ ُِوطَ، ٝرخألكَٟ كبٕ حُٜـخٍ ٓٔج٤ُٞش 

 حُوط٤غ رؤًِٔٚ ٣يحكؼٕٞ ػْٜ٘ كظ٠ ُٞ ُْ ٣ٌٞٗٞح أٝالىْٛ.
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٤غ أكَحى حُوط٤غ َُػخ٣ش ٝهي ط٘ـذ حُل٤ِش طٞأ٤ٖٓ كل٢ ٌٛٙ حُلخُش طلظخؽ ىػْ ؿٔ

 حُظٞأ٤ٖٓ حُٜـ٣َ٤ٖ. ٝؿخء ك٢ "ك٤خس حُل٤ٞحٕ حٌُزَٟ" رخُ٘ٔزش ُألك٤خٍ:

"حُل٤َ ٓؼَٝف، ٝؿٔؼٚ أك٤خٍ ٝك٤ٍٞ ٝك٤ِش ٝٛخكزٚ ك٤ّخٍ، ٤ً٘ٝظٚ أرٞ حُلـخؽ، 

ّّ ٗزَ، ٝهي أُـِ  ٝأرٞ حُلَٓخٕ، ٝأرٞ ؿلَ، ٝأرٞ ًِؼّٞ، ٝأرٞ ِٓحكْ، ٝحُل٤ِش أ

 رؼ٠ْٜ ك٢ حٓٔٚ كوخٍ:

 ٝٛٞ ًٝ أٍرغ طؼخ٠ُ حإلُٚ حْٓ ٤ٗت ط٤ًَزٚ ٖٓ ػالع ٓخ

 ػٌٔـــــٞٙ ٤ٜ٣َ ٢ُ ػِؼخٙ ه٤َ ُظٜل٤ــــلٚ، ٌُٖٝ اًحٓخ

 ٝحُل٤ِش َٟرخٕ؛ ك٤َ ُٝٗير٤َ، ٝٛٔخ ًخُ٘ـخط٢ ٝحُؼَحد، ٝحُـٞح٤ْٓ ٝحُزوَ.

ٝرؼ٠ْٜ ٣وٍٞ: حُل٤َ: حًٌَُ، ٝحُِٗير٤َ: حألٗؼ٠. ٌٝٛح حُ٘ٞع ال ٣الهق اال ك٢ 

 ٚ ٝٓلخٍّ أػَحهٚ، ٝإ ٛخٍ أ٤ِٛخً.رالىٙ ٝٓؼيٗ

ٙ حَُر٤غ، ٝحألٗؼ٠  ّٝ ٝحًٌَُ ٣ِ٘ٝ اًح ٠٠ٓ ُٚ ٖٓ حُؼَٔ هْٔ ٤ٖ٘ٓ، ُٝٓخٕ ِٗ

ّٜٔخ.  طلَٔ ٓ٘ظ٤ٖ، ٝاًح كِٔض ُْ ٣وَرٜخ حًٌَُ، ُْٝ ٣ٔ

ّْ كِٜٔخ ٝأٍحىص حُٟٞغ ىهِض حَُٜ٘  ٝهخٍ حُزـيحى١: اٜٗخ طلَٔ ٓزغ ٤ٖ٘ٓ كبًح ط

ش، ٝال كٞحَٛ ُوٞحثٜٔخ، كظِي ٝحًٌَُ ػ٘ي ًُي كظ٠ ط٠غ ألٜٗخ ال طِي اال هخثٔ

 ٣لَٜٓخ ُٝٝيٛخ ٖٓ حُل٤خص.

 ٣ٝوخٍ إٔ حُل٤َ ٣لوي ًخُـَٔ، كَرٔخ هظَ ٓخثوٚ كويحً ػ٤ِٚ.

ّٖ ٝه١َٞٓٚ ٖٓ ؿ٠َٝف ٝٛٞ  ٣ٝؼظْ ٗخرخٙ، ٍٝرٔخ رِؾ حُٞحكي ٜٓ٘ٔخ ٓخثش ٓ

٤ُْٝ أٗلٚ ٣ٝيٙ حُظ٢ ٣َٞٛ رٜخ حُطؼخّ ٝحَُ٘حد ا٠ُ ك٤ٚ، ٣ٝوخطَ رٜخ، ٤ٜ٣ٝق 

٤ٛخكٚ ػ٠ِ ٓويحٍ ؿؼش ألٗٚ ٤ًٜخف حُٜز٢، ُٝٚ ك٤ٚ ٖٓ حُوٞس ٓخ ٣وِغ رٚ 

حُظؤى٣ذ، ٣ٝلؼَ ٓخ ٣ؤَٓٙ رٚ ٓخثٔٚ ٖٓ حُٔـٞى ُِِٔٞى ٝؿ٤َ ًُي ٖٓ حُو٤َ 

َّ ك٢ كخُظ٢ حُِْٔ ٝحُلَد. ٝك٤ٚ ٖٓ حألهالم إٔ ٣وخطَ رؼ٠ٚ رؼ٠خً،  ٝحُ٘

 ٝحُوٍٜٞ ٜٓ٘ٔخ ٣و٠غ ُِوخَٛ.

ّٞ ٌٓٔٚ، ٝػظْ ٝحُٜ٘ي طؼظٔٚ ُٔخ حٗظَٔ  ػ٤ِٚ ٖٓ حُوٜخٍ حُٔلٔٞىس ٖٓ ػِ

ٛٞطٚ، ٝري٣غ ٓ٘ظَٙ، ١ٍٝٞ ه١َٞٓٚ، ٝٓؼش أ٤ًٗٚ، ٝػوَ كِٔٚ، ٝهلش ١ٝجٚ، 

ّْ هطٞٙ ٝحٓظوخٓظٚ ٝرطٍٞ ػَٔٙ. َّ رخإلٗٔخٕ كال ٣٘ؼَ رٚ ُل  كبٗٚ ٍرٔخ ٓ
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ٝر٤٘ٚ ٝر٤ٖ حٍُٔ٘ٞ ػيحٝس ١ز٤ؼ٤ش، كظ٠ إٔ حُل٤َ ٣َٜد ٓ٘ٚ، ًٔخ إٔ حُٔزغ 

 ي حألر٤ٞ، ٝحُؼوَد طٔٞص اًح أرَٜ رٚ حُُٞػش.٣َٜد ٖٓ حُي٣

ًًَٝ حُط٢ٗٞ١َ: إ حُل٤َ ىهَ ىٓ٘ن ك٢ ُٖٓ ٓؼخ٣ٝش رٖ أر٢ ٓل٤خٕ، كوَؽ 

أَٛ حُ٘خّ ٤ُ٘ظَٝٙ ألْٜٗ ُْ ٣ٌٞٗٞح هي ٍأٝٙ ٖٓ هزَ، ٝٛؼي ٓؼخ٣ٝش ا٠ُ ٓطق 

 حُوَٜ ُِلَؿش.

، كٞؿيص ًًَٝ حُـِح٢ُ: إ ٍؿالً هخٍ: ُوي ً٘ض أٓخكَ ا٠ُ ح٤ُٜٖ، كويٓظٚ َٓس

حُِٔي ح١ٌُ رٚ هي كوي ٓٔؼٚ كز٠ٌ، كوخٍ ُٚ ٍُٝحإٙ: ٓخ ٣ز٤ٌي أ٣ٜخ حُِٔي: ال أر٢ٌ 

هللا ُي ػ٤٘خً، كوخٍ ٝهللا ٓخ ر٤ٌض ٤ُٜٔزش ُِٗض ر٢، ٝاٗٔخ أر٢ٌ ُٔظِّٞ ٣َٜم 

رخُزخد كال أٓٔغ ٛٞطٚ. ػْ هخٍ: إ ًخٕ ٓٔؼ٢ هي ًٛذ، كبٕ ر١َٜ ُْ ٣ٌٛذ، 

ً أكَٔ اال ٓظِٞٓخً، ًٝخٕ ٣ًَذ حُل٤َ ١َك٢ ٗخىٝح ك٢ حُ٘خّ أاّل ٣ِزْ أكيٌ  ػٞرخ

حُٜ٘خٍ ٣ٝيٍٝ ك٢ حُزِي ُؼِٚ ٣ـي أكيحً الرٔخً ػٞرخً أكَٔ ك٤ؼِْ أٗٚ ٓظِّٞ ك٤ٜ٘لٚ
1
 . 

ٛـخٍ حُل٤ِش ٟؼ٤لش ألٜٗخ طُٞي ٝال ٣ؼَٔ ٟٓٞ ؿِء ر٢٤ٔ ٖٓ ىٓخؿٜخ، ك٢ 

ُظ٢ حُٞهض حُلخَٟ ٣لظوَ حُيؿَ )ٛـ٤َ حُل٤َ( ا٠ُ ؿ٤ٔغ حُٜٔخٍحص حُل٣ٞ٤ش ح

ٛخ  ّٞ ّٕ طؤهَ ٗٔ ٜخ هي ال ٣ٌظذ ُٜخ حُزوخء، ؿ٤َ أ ّٓ طلظخؽ ا٤ُٜخ ُِزوخء، ٖٝٓ ىٕٝ أ

حُؼو٢ِ ال ٣ٌَ٘ ػخثوخً، ك٢ٜ طظل٠ِّ ر٤ِٔس أك٠َ ٖٓ رو٤ش حألؿ٘خّ حُل٤ٞح٤ٗش رؤٕ 

ََ هيٍس ٛخثِش ػ٠ِ حُظؼِْ، طظؼِْ حُٜـ٤َس  ىٓخؿٜخ أًؼَ ٤ُٞٗش طٔ٘ق ٌٛٙ ح٤ُِٔس حُل٤

ََّ ٓخ ػ٤ِٜخ ٓؼَكظٚ ٓ ٜخ ٝأَٓطٜخ ٣َ١وشَ حَُ٘د ٝٓخ ٣ـذ أًِٚ ٣َ١ٝوشَ ً ّٓ ٖ أ

حألًَ، رخإلٟخكش ا٠ُ ٣َ١وش حالٓظلٔخّ ٝٗلٞ حُـزخٍ. ػخُٜٔخ ً٘خ٣ش ػٖ ِِٓٔش 

ىحثٔش ٖٓ حالًظ٘خكخص حُـي٣يس ٝرؼٞ حُيٍّٝ أٛؼذ ٖٓ ؿ٤َٛخ، هي ٣ٌٕٞ 

حًظ٘خف ٣َ١وش ح٤ُٔطَس ػ٠ِ حُو١َّٞ أٛؼذ حُظلي٣خص ُيٟ ٛـخٍ حُل٤َ، 

خ٤ٖٓ ًخ٤ِٖٓ ُظٌظٔذ حُٜٔخٍس ك٢ ًُي، ك٢ ػخُْ ٛـخٍ حُل٤ِش ٣لظَ ٝطٔظـَم ػ

 طؼِْ حُٜٔخٍحص حأل٤ٔٛش ٗلٜٔخ حُظ٢ ٣لظِٜخ طؼِْ ٜٓخٍحص حُزوخء.

إ ٓـظٔغ حُل٤ِش ٓئُق ٖٓ ر٤٘ش رخُـش حُظؼو٤ي، اٗٚ ٓـظٔغ طَحطز٢ ٣َطٌِ رٌَ٘ 

٢، أ٢ُّٝ ػ٠ِ حُٖٔ، ٝطلظَ ك٤ٚ ؿ٤ٔغ حُل٤ِش حُٜـ٤َس، ٍطزظٜخ رٌَ٘ طي٣ٍـ

٤ٌٕٓٝٞ ػ٤ِٜخ طؼِّْ اٗخٍحص حؿظٔخػ٤ش ٝٓٔخٍٓش آىحد حُـٔخػش ٝاظٜخٍ حالكظَحّ 

ّّ حَُث٤ٔ٤ش ٢ٛ ٓلٍٞ ٓـظٔغ  ّّ حَُث٤ٔ٤ش. حأل ُِل٤ِش حُظ٢ طٌزَٛخ ٓ٘خً، ٝروخٛش حأل
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ٍ ٝؿٜش حُؼخثِش ٤ٓٞ٣خً، ٝٝهض  َّ حُل٤ِش، ط٘٘ؤ كُٜٞخ ٍٝحر٢ حُؼخثِش، ك٢ٜ حُظ٢ طو

ٝٓخ ٣٘زـ٢ كؼِٚ ك٢ أٝهخص حُوطَ، أ٤ٛذ ٌٛح  ٜٗٞٓخ، ٝٓخػش طٞهلٜخ ػٖ حألًَ،

ٌَّ ٖٓ ح٤ُّٞ، ٣ٔظٜيف ح٤ُّٜخىٕٝ حُل٤ِشَ حُظ٢ طلَٔ  ّّ ك٢ ٝهض ٓز حُل٤َ رْٜٔ ٓخ

ّّ حَُث٤ٔ٤ش أٝ حألٜٓخص  ً ٓخ طٌٕٞ حأل ً ؿخُزخ أًزَ حأل٤ٗخد، ٝرٔخ أٜٗخ حألًزَ ٓ٘خ

ّْ َٗٔ حُٔـٔٞػش ٢ٛ حُٔٔظٜيكش.  حألٝٓغ هزَس أ١ حُل٤ِشُ حُظ٢ طِ

ٛـخٍ حُل٤َ ٛـخٍ حُزَ٘ ك٢ ٍؿزظٜخ ك٢ حُِؼذ ٝحُـلِش ػٖ حألهطخٍ، ك٢ٜ  ط٘زٚ

طو٢٠ ٝهظٜخ ك٢ حُِؼذ ٝحُظؼَف ػ٠ِ حُل٤ٞحٗخص حُٔل٤طش، ٝطوّٞ حألٗؼ٠ حٌُز٤َس 

 ٝرو٤ش حإلٗخع ػ٠ِ ٍػخ٣ظٜخ ٝكٔخ٣ظٜخ ٓظ٠ ٣طِذ حألَٓ ًُي.

ً ٖٓ هطؼخٕ حإلٗخع، ٝط ً ٝطَحرطخ ً ٝطؼخٝٗخ َّ ح٠ٗزخ١خ ٤ْٜ رٌَ٘ هطؼخٕ حًٌٍُٞ أه

ٓ٘ل٠َ ػٖ هطؼخٕ حإلٗخع اال أٜٗخ طظٞحَٛ ٓؼٜخ رظٞحَٛ طلض ٛٞط٢، ٢ٛٝ 

َّ طؼو٤يحً ٖٓ هطؼخٕ حإلٗخع.  أه

٣و٢٠ حُل٤َ ػالػش أٍرخع ح٤ُّٞ ك٢ ٠ٓؾ حُ٘زخطخص حُلو٤َس ك٢ ه٤ٔظٜخ حُـٌحث٤ش، 

 ٌُُٝي ٣ٔظؼ٤ٞ ػٖ ًُي حُلوَ حُـٌحث٢ رظؼ٣ٞٞ ح٤ٌُٔش.

ٓؤط٢ ًِٞؿَحّ ٖٓ حُ٘زخطخص ٤ٓٞ٣خً، ٌُُٝي كبٕ ٝحألك٤خٍ طؼَٟ حُـخرخص ك٢ٜ طؤًَ 

 حُل٤َ ٣ٔظزيٍ َّٟٝ حُطٞحكٖ ّٓض َٓحص ك٢ ك٤خطٚ ٌُؼَس حٓظٜالًٜخ.

٣وَؽ حُل٤َ ٤ًٔش ٛخثِش ٖٓ حَُٝع طَٜ ا٠ُ ٓخثش ٝٓظش ٝػالػ٤ٖ ٤ًِٞؿَحٓخً، 

ٍَ ٝحألٛٞحص حُؼخ٤ُش، ٌُُٝي كؼ٘ي  طؼ٤ٖ ػ٤ِٜخ ه٘لٔخء حَُٝع ٣و٠٘ حُل٤َ حُ٘خ

ػ٠ِ حُِٔحٍع ٣َٔع حُِٔحٍػٕٞ ح٣ٞ٤ٓ٥ّٕٞ رلَٔ ٗؼالص ٗخ٣ٍش،  ٛـّٞ حألك٤خٍ

 ًٔخ ٣طَهٕٞ ػ٠ِ ٛلخثق.

ػ٘يٓخ ط٘ؼَ حألك٤خٍ روَد ٓٞطٜخ أٝ رخالٜٗخى ك٢ٜ طٌٛذ ا٠ُ أٓخًٖ ح٤ُٔخٙ، ٝهي 

ً ُٔوزَس حألك٤خٍ. ٝحُل٤ِش  ٠ ٓـخُح ّٔ طٔٞص ٛ٘خى، ٝرظَحًْ حُؼظخّ ٣ٜزق ٓخ ٣ٔ

َٜ طٞطَٛخ ٝهٞكٜخ، اًحٓخ ٍأص ؿٔـٔش ك٤َ ػخ١ل٤ش ؿيحً ك٤ٔخ ٣ظَٜ رخُٔٞط٠ ٣ٝظ

آهَ، طٔخٓخً ٓؼَ حإلٗٔخٕ
1
. 

حُل٤َ طؼِْ طٔخٓخً أٗٚ أًزَ حٌُخث٘خص ػ٠ِ ٝؿٚ حألٍٝ، ُٝٔخ  فائذج خشطَٛ اٌفًٍ:

ًخٕ حُل٤َ ٟوْ حُـؼش ؿيحً ٣ٞ١الً ٣َٜ حٍطلخػٚ ا٠ُ ػالػش أٓظخٍ أٝ أًؼَ ٓ٘ٚ، 
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ألٍٝ رلٔٚ ٤ُِظو٢ حُل٘خثٖ كٌخٕ ال ريّ ُٚ ٖٓ ٍهزش ٣ٞ١ِش ؿيحً ٤َُٜ ا٠ُ ح

ٝألؿَ حَُػ٢ ٝٗلٞٙ، ٝإ ًخٕ ًُي ُْ ٣ظٌٖٔ ٖٓ كَٔ ٍأٓٚ، كٌُِي ُؿؼَ ػي٣ْ 

حُؼ٘ن طِظٜن ػظخّ ؿٔـٔظٚ رؼٔٞىٙ حُلو١َ ٝػظخّ ٛيٍٙ، كٌُِي طؼٌٍ ط٣ٜٞظٚ 

ٖٓ كٔٚ ُؼيّ ٝؿٞى ك٘ـَس أٝ هٜزش ٛٞحث٤ش، ك٤ِْ ُٚ ٛ٘يٝم ٛٞص، ٝطؼٌٍ 

ٌٝٛح  ٍٝ ٤ُؤهٌ رٚ حُـٌحء ٖٓ حُؼ٘ذ ٝؿ٤َٙ،أًِٚ ريٕٝ ٤ٗت ٓٔظي ٣َٜ ا٠ُ حأل

حُٔٔظي ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ آُش ُِظ٘لْ، كٌُِي هِن هللا ُٚ ه١َٞٓخً، ًُٝي حُو١َّٞ ٛٞ 

أٗلٚ، ٓغ ًُي كوي ؿؼَ آُش ٤ُظ٘لْ رٜخ ٣ٝظ٘خٍٝ رٜخ ٓخ ٣ظ٘خُٝٚ ر٘لٔٚ، ٝؿؼَ ١َكٜخ 

ً ٤ُظٌٖٔ ٖٓ هطغ حُؼ٘ذ ٝؿ٤َٙ، كٌُِي أٗق حُل٤َ ٣وّٞ ُٚ ٓوخّ حُ ٤ي، ٝٓؤهٌ ِٓزخ

ه١َٞٓٚ ٣ِٞٛٚ ا٠ُ كٔٚ، ٝٛٞ ك٢ أػ٠ِ كٔٚ، ًٔخ ؿؼَ أؿٞف ٣ٞ١الً، ٣ظؼيّٟ 

 .١1ُٞٚ حُٔظَ ٜٝٗق حُٔظَ، ٤َُ٘د رٚ حُٔخء ٣ٝوظِٗٚ ٝرؼي ًُي ٣ِٞٛٚ ا٠ُ كٔٚ

ٍّ ػ٠ِ حٍطزخ١ حُل٤َ رخُؼظٔش ٝحٌُز٣َخء ٖٓ حُٔؼَ  اٌفًٍ فً اٌثمافاخ: ٤ُْ أى

 أٛزق ٓؼ٤يحً. ح٢٘٤ُٜ ح١ٌُ ٣وٍٞ "ًٍذ كالٕ ك٤الً" أ١

ٖٝٓ أهيّ حٓظويحٓخص حُل٤ِش حُظ٢  اعتخذاِاخ اٌفًٍ ػثش األصِٕح اٌّختٍفح:

ً حٓظويحٜٓخ ك٢ حُلَٝد كوي ِّٛ حُـ٤ٖ حُٔوي٢ٗٝ ح١ٌُ هخىٙ  ػَكض ٓخروخ

حإلٌٓ٘يٍ حألًزَ ػخّ ػالػٔخثش ٝٝحكي ٝػالػ٤ٖ هزَ ح٤ُٔٔق ؿ٘ٞى حُلَّ ح٣ٌُٖ 

ُوخثي حٍُٜٔ٘ٞ ٛخ٤ٗزخٍ ه١َخؿش ػخّ حٓظطٞح حُل٤ِش ك٢ حُٔؼًَش ًٔخ حٓظويّ ح

ػٔخ٤ٗش ػَ٘س ٝٓخثظ٤ٖ هزَ ح٤ُٔٔق حُل٤ِشَ ٖٓ أؿَ حؿظ٤خُ ؿزخٍ حألُذ ك٢ كَٗٔخ 

كش ٗلٞ ٓ٘ش  َّ ُـِٝ ا٣طخ٤ُخ، ًٔخ حٓظويٓٚ ؿ٤ٖ أرَٛش حألَّٗ ُٜيّ حٌُؼزش حُٔ٘

 هٔٔٔخثش ٝٓزؼ٤ٖ ٖٓ ح٤ُٔالى، ٝهي ٍٝىص هٜظٚ ك٢ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ًٔخ ًًَٗخ.

٢ "ؿخٓزٞ" ٝأٛزق ٝه جاِثٛ: ّٔ الٍ حُوَٕ حُظخٓغ ػَ٘ ُٔغ حْٓ ك٤َ اك٣َو٢ ٓ

ٝ ٌٛح حُل٤َ ك٢ كي٣وش حُل٤ٞحٕ رِ٘يٕ ألًؼَ ٖٓ ٓزغ  َِ أَٜٗ ٖٓ هلخ ٗزي. ٝهي ػ

حٍ ا٠ُ ُ٘يٕ ٖٓ ؿ٤ٔغ أٗلخء حُؼخُْ ُٔ٘خٛيس أٟوْ ك٤ٞحٕ  ّٝ ػَ٘س ٓ٘ش، ٝؿخء حُِ

 5،6ٗٚ أًؼَ ٖٓ ٤ٓظَ، ُٝٝ 3،4ٝهغ ك٢ حألَٓ ك٢ ًُي حُٞهض، كوي رِؾ ١ُٞٚ 

َّ حالٓظؼَحٟخص  ١ٖ ػَٟ ٝهي حٗظَحٙ ػخّ أُق ٝػٔخ٤ٗٔخثش ٝحػ٤ٖ٘ ٖٓ ح٤ُٔالى أؿ

                                                           
 ;6المانون، ص  شرح تشرٌح 1



 

 

 ِجٍح إٌٙذ
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حأل٢ٌ٣َٓ ٢ُ. ط٢. رخٍّٗٞ ٝؿؼَ ٓ٘ٚ ٗـٔخً ؿٌحرخً ك٢ ح٤َُٔى، ٌٝٓ٘ ًُي حُٞهض 

أٛزق ُلع "ؿخٓزٞ" ٣طِن ػ٠ِ أ١ ٤ٗت ؿخ٣ش ك٢ ح٠ُوخٓش
1
 . 
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 حُوَإٓ ح٣ٌَُْ .1
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 1980ّأٍىٝ ىحثَس ٓؼخٍف آال٤ٓش، ىحٖٗ ؿخٙ ر٘ـخد، الٍٛٞ، حُزخًٔظخٕ،  .=

 ىٝح٣ٖٝ حُ٘ؼَحء حُؼَد .56

س، حُٔئٍم ك٢  .3 َّ  28/7/2013ّك٤ٌ٤ز٤ي٣خ حُٔٞٓٞػش حُل

 

                                                           
 الفٌل من الموسوعة العربٌة 1



 

 

 ِجٍح إٌٙذ
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 -كتاب: يقراءة ف

 

 الرحلة الصٌنٌة

 علً العرٌبً -

الرحلة فً األدب التونسً الحدٌث لها منزلتها ومكانتها بٌن فنون األدب 

األخرى كالشعر والمصة وفن الممالة. وٌبدو أن الوزٌر المصلح خٌر الدٌن هو 

الذي فتح الطرٌك أمام الكتّاب التونسٌٌن بكتابه "ألوم المسالن فً معرفة أحوال 

لن" فظهرت كتب عدٌدة فً هذا الفن نذكر منها: صفوة االعتبار لبٌرم المما

 الخامس والرحلة الحجازٌة لدمحم السنوسً والرحلة األندلسٌة للوردانً.

ولما ظهرت الصحؾ الوطنٌة فً أواخر المرن الماضً نشرت مجموعة من 

ن إلى الرحبلت التً لام بها بعض التونسٌٌن إلى أوربا أو إلى الشرق وٌعود ذل

رؼبة هذه الصحؾ فً إتحاؾ لرابها: إذ لم ٌكن لها مخبرون ٌوافونها بؤخبار 

هذه البلدان، ولم تكن وسابل االتصال متمدمة كما هً علٌه اآلن، فظهرت على 

م( وجرٌدة الحاضرة 79=5-9:>5صفحات الزهرة لعبد الرحمن الصنادلً )

حلة الصٌنٌة لعلً م( من الرحبلت، من بٌنها الر;5=5-=9>5لعلً بوشوشة )

 الشتٌوي.

ونرٌد أن نهتم بهذه الرحلة ألنها مجهولة لدى أؼلب المّراء، وٌعود ذلن إلى أنها 

نشرت فً جرٌدة أسبوعٌة مّر على ظهورها اآلن لرابة المرن، كما أن 

 صاحبها لٌس من رجال األدب والفكر إذ هو من رجاالت الجٌش.

الكثٌر، وؼاٌة ما ٌمكن أن نذكره أنه  والحك أننا ال نعرؾ عن هذا الرجل الشٌا

من موالٌد الملعة الكبرى بجهة الساحل، سافر إلى الهند الصٌنٌة فً أوابل هذا 

، ولد سّجل مبلحظاته عن هذه الرحلة 1المرن ضمن البعثة العسكرٌة الفرنسٌة

منذ خروجه من مدٌنة سوسة حتى وصوله إلى مٌناء هاٌنونػ بفٌتنام. أما المسم 

 فمد خّصصه للحدٌث عن الناحٌة االجتماعٌة بهذا البلد.الثانً 
                                                           

تّوجت هذه الرحلة بحصول الضابط علً الشتٌوي بوسام الشرؾ مكافؤة له على حزمه  1

 م.69=5/جانفً 7وإخبلصه فً الخدمة العسكرٌة، الحاضرة، 
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وسنتتبع مراحل هذه الرحلة، ونحاول فً آخر األمر تمٌٌمها وإبراز فوابدها من 

 الناحٌة االجتماعٌة والثمافٌة.

 أسباب الرحلة:

تمهٌداً بٌّنت فٌه أسباب هذه  1-التً نشرت هذه الرحلة -كتبت جرٌدة الحاضرة

ٌخفى ما للدول اإلفرنجٌة من السعً المستمر فً تموٌة الرحلة فمالت: "ال 

نفوذها السٌاسً وتوسٌع نطالها التجاري بالممالن المتؤخرة فً مضمار 

الترلٌات العصرٌة سواء فً ذلن الممالن اإلسبلمٌة وؼٌرها، ومن المعلوم 

ً أن تلن الدول بعد أن وضعت ٌد السلطة أو الحماٌة على كثٌر من  أٌضا

ٌا وإفرٌمٌا التفتت إلى ببلد الصٌن فرأت لطراً فسٌحاً وخلماً عظٌماً األلطار بآس

لضى تؤخرهم الصناعً باستجبلب البضابع اإلفرنجٌة لٌتسنّى بذلن للدول أن 

 تتخذ بها منافذ لرواج تجارتها".

وحسب الحاضرة فإن دولة الصٌن مع كثرة رعاٌاها واتساع ممالكها من 

اتٌب الحربٌة العتٌمة واألسلحة التً أخنى أضعؾ الدول لمحافظتها على التر

علٌها الدهر، وعدم األخذ بؤسباب االستعداد على ممتضى الولت والحال. وإزاء 

هذا االختبلل والضعؾ أخذت الروسٌا تنمص الصٌن من أطرافها الشمالٌة، 

وجاورتها فرنسا من جهة الطونكان، وانملترا من جهة الهند، واستحوذت الدول 

لى الموانا والثؽور الصٌنٌة، أرسلت مجموعة من الرهبان على األوربٌة ع

اختبلؾ مذاهبهم لنشر الدٌانة المسٌحٌة فاعتنمها بضعة آالؾ، فتذرعت الدول 

األوربٌة بحماٌتهم من بنً جلدتهم الذٌن كّونوا جمعٌات سرٌة للتخلص فً آن 

وارق تلن واحد من استبداد حكومتهم ومن وطؤة التداخبلت األجنبٌة. وظهرت ب

الثورة فً الفتن بالصٌنٌٌن المتنصرٌن وبالرهبان المسٌسٌن، ثم تعرضوا لرعاٌا 

الدول األوربٌة فحاصروا السفراء فً منازلهم ومن بٌنهم ستٌفون بٌشون 

)الممٌم العام الفرنسً بتونس بعد ذلن( ثم لتلوا سفٌر ألمانٌا، ولما تبٌّن للدول 

ولت على ؼزو الصٌن واالنتمام من أن هذه الحركة موجهة ضد نفوذها، ع

الثابرٌن فجهزت جٌشاً بعثت به إلى الصٌن لوامه مابة ألؾ جندي دخلوا عنوة 

                                                           
م 66=5/فٌفري 55، الصادر فً 7>:نشرت على صفحات الحاضرة ابتداًء من العدد  1

 م، فً تسع صفحات.66=5/ماي 57 ،:=:حتى العدد 
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مدٌنة بٌكٌن واستولوا على بمٌة المدن. ونّكلت هذه الجٌوش بؤهالً الصٌن 

 تنكٌبلً تناول المجرم والبرئ.

ط المجاورة وكانت فرنسا أثناء تلن الحوادث لد حشدت عساكرها من ألرب النم

للصٌن ثم اضطرت إلى تعوٌض ما نمص من تلن الحامٌة بطوابؾ من 

عساكرها بتونس والجزابر فكان من جملتهم طابور من اآلي التراٌور الرابع 

الضارب بالمملكة التونسٌة، وأؼلب هإالء الجند من المسلمٌن تحت أمرة 

زم ومن هإالء ضباط من الفرنسٌٌن. أما المسلمون فبل ٌتجاوزون رتبة المبل

 صاحبنا علً الشتٌوي.

وٌبدو أنه كان طلعة ٌجب اإلسفار وركوب األخطار، ٌمول فً ممدمة رحلته: 

"كنت من المشتالٌن من التونسٌٌن إلى استطبلع ؼرابب األخبار واستكشاؾ 

عجابب اآلثار والولوؾ على أخبار سكان الشرق عموماً وخصوصاً المسلمٌن 

حت فرصة إرسال نجدة من عساكر التراٌور إلى ساكنً تلن األلطار حتى سن

ببلد الهند الصٌنً فحّركتنً األشواق وأملت االنخراط فً سلن المسافرٌن إلى 

 تلن اآلفاق".

 بداٌة الرحلة:

م ركبنا متن الفابور الحربً )كشار( بعد أن 65=5"وفً العاشر من نوفمبر 

من مٌناء سوسة "فلما  اختبر لابد العساكر أحوال الضباط األنفار"، وكان ذلن

ً بالرحٌل  تحركت الدارعة باسم هللا مجراها ومرساها أطلمت المدافع إٌذانا

ً بهذا السفر الجلٌل فبمٌت األنظار شاخصة إلى معاهد الدٌار إلى أن  وتنوٌها

 ؼاب األفك عن األبصار".

ولما توارت السواحل التونسٌة شعر الجنود بؽصة فً الملب وحسرة فً النفس 

مفارلة الوطن الحبٌب. وكان دمحم ابن الخوجة لد أحّس لبل ذلن بهذا على 

 الشعور عند سفره إلى بارٌس، فمال على لسان بعض األدباء التونسٌٌن:

 م علٌن ٌا نزهة العٌون ٌا شاطا المرسة السبل

 وبعد أربعة أٌام وصل الشتٌوي وصحبه إلى بورسعٌد.
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 196 

 بورسعٌد:

ح بصوته الرخٌم وتبلوة المرآن، فؤخذ ذلن لفت انتباه الشتٌوي آذان الصب

بمجامع للبه، فصعد مع رفٌك له الصومعة لما اعتراه من الخشوع، ورأى دٌن 

ً والناس ممبلٌن على الصبلة، ودخل فصلّى صبلة الفجر فً  اإلسبلم لابما

 الجامع األكبر.

أما سكان بورسعٌد فهم أناس أتوا من كل فج عمٌك ٌتكلمون جمٌع اللؽات 

ٌما اإلنملٌزبة والعربٌة، وصناعتهم فً الؽالب التجارة، وبضابعها من الس

ؼرابب مصنوعات الترن ومصر تباع بؤثمان زهٌدة، وأحٌاء المدٌنة نظٌفة إال 

أحٌاء األهالً فوسخة، وؼالب السكان المسلمٌن تكثر فٌهم الفالة إال بعض 

ة بالنساء الذوات من أرباب الخطط اإلدارٌة والشرعٌة، وأسوالها دافم

 المصرٌات اللواتً ٌنتظرن عمبلً ٌؤتٌنه بحسب ممدرتهن.

ومرسى بورسعٌد فسٌح كثٌر الحركة والنشاط ترسو به البواخر الحربٌة 

والتجارٌة، وعلى األرصفة جبال من الفحم الحجري. ولد زار الشتٌوي باخرة 

سن عسكرٌة عثمانٌة متوجهة إلى الٌمن، فتذاكر مع بعض رجالها، ورأى من ح

التنظٌم وكمال التهذٌب فً هذه الباخرة الحربٌة ما سّره. ولما عاد إلى باخرته 

التمى بمنصل فرنسا بالمكان، وهو رجل ٌحسن اللسان العربً، ذكر له أنه ألام 

بالمطر التونسً خمس عشرة سنة، وذكر له أسماء عاببلت تونسٌة ٌعرفها 

سه فً البحر، ولما وصل الرجبلن. وفً ترعة السوٌس ألمى جندي تونسً بنف

إلى البر، ودّع أصدلاءه باإلشارة. وتعجب الشتٌوي من هذه البواخر الراسٌة 

فً البحٌرة المالحة، وسّماها بالدواهً العظمى فخامة وجسامة تتحّول فً 

 دٌاجٌر الظلمات، وكان لها شواظ من األنوار الكهربابٌة تنٌرها من كل جانب.

لى مدٌنة السوٌس لضٌك الولت، وفً البحر ولم ٌستطع الشتٌوي النزول إ

األحمر الذي استمرت السفٌنة فٌه ٌومٌن واجههم بٌت هللا الحرام فٌّمموه بملوبهم 

ولرأوا ما تٌّسر من المرآن الكرٌم، ولم ٌحدث فً هذٌن الٌومٌن "إال موت 

جندي أدرج فً أكفانه وهً خٌشة من لماش الؽراٌر، ٌحملها أربعة من 

نها فً لعر البحر مثمبلً برزة من حدٌد وهو منظر تنفطر له العساكر ٌرمو

 األكباد وٌرق له الملب الجماد".
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ولبل الوصول إلى كولومبو مات نفران من الجنود، فؤما األول فمد دفن فً 

 ، وأما الثانً فمد ألمً فً البحر طعاماً للحٌتان الجابعة. 1جزٌرة برٌم

 كولومبو:

اً من انطبللها إلى كولومبو، وهو مٌناء آسٌوي وصلت السفٌنة بعد عشرٌن ٌوم

تابع لحكم اإلنملٌز، تركن إلٌه البواخر األوربٌة. وصادفت الشتٌوي وهو فً 

شوارع كولومبو عربات صؽٌرة أعدّها األهالً لنمل الركاب ٌجّرها أفراد من 

فمرابهم مكشوفو الرإوس لد أرسلوا شعورهم وشدّوها بمشط، ال تستر عورتهم 

 رلة لماش، وهم أهل لوة وصبر على المكاره.إال خ

وكولومبو أشبه بمدٌنة أوربٌة إال بعض أحٌاء ٌسكنها األهالً بالٌة على 

اعوجاج طرلاتها واألحٌاء األوربٌة تشتمل على منازل منممة وحدابك ؼناء 

ومباٍن شاهمة. وهً مركز تجاري هاّم، ولد الحظ الشتٌوي أن أسعار العٌش 

 -كما ٌمول -بلد، وإن كانت أرفع من أمثالها بالدٌار التونسٌةمنخفضة بهذه الب

وؼالب سكانها من أؼنٌاء المسلمٌن الهنود ٌتجرون فً منسوجات الحرٌر 

والجواهر، ولهم تمسن لوي باإلسبلم دٌن األهالً ولذلن تكثر فٌها الجوامع؛ 

أهالٌها  وجمٌع -ولد كانت منتشرة باإلٌالة التونسٌة -ولكن ال توجد بها زواٌا

سنٌون، ولد صلّى الشتٌوي وصحبه صبلة الجمعة بجامعها األكبر، وفً هذا 

، ٌمول: "فلما دخلنا الجامع التفت إلٌنا الناس باؼٌن 2الولت تعطل جمٌع األعمال

ناطمة بالفرح والسرور، ولما تمت الصبلة ألبل علٌنا أولبن اإلخوان وحٌّونا 

تفال الكرام وأظهروا سرورهم من مبللاتنا، بالسبلم فرّحبوا بنا واحتفلوا بنا اح

وكان لد اجتمع لصبلة الجمعة نحو ستتة آالؾ نفس فسؤلونا هل نحسن المراءة 

والكتابة بالعربٌة فسردنا لهم بعض آٌات من المرآن العظٌم كانت باعثة على 

زٌادة فرحهم فسؤلناهم عن جبل السرندٌب مهبط آدم أبً البشر؛ فؤخبرونا 

مونا بساعة نزوله من السماء ٌوم الجمعة بعد ؼروب الشمس، بمولعه وأعل

ولالوا لنا إنه فً كل ولت تنبعث من أرجاء ذلن الجبل رابحة ذكٌة ٌضوع 

نشرها فً اآلفاق، وفً الؽالب تنزل الرحمة وٌكثر المطر، ثم صافحونا وسار 

                                                           
 جزٌرة تابعة لعدن 1
عمبلً باآلٌة الكرٌمة "ٌا أٌها الذٌن آمنوا إذا نودي للصبلة من ٌوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر  2

 9هللا وذروا البٌع"، سورة الجمعة: 
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بنا بعضهم لمشاهدة بعض الدكاكٌن والناس تزدحم حولنا وهإالء الموم من 

سلمً الهنود ٌبالؽون فً إكرام الضٌؾ وتعظٌمه وٌتجاهرون بذلن ألل من م

 عرب إفرٌمٌا فدعونا للضٌافة وشرب المبردات فشكرنا سعٌهم واعتذرنا".

وزار الشتٌوي المعالم الدٌنٌة البوذٌة فً هذه المدٌنة، وهً هٌاكل متمنة البناء 

م. وكان جمٌع البوذٌٌن وبمٌة آلهته 1مزخرفة بؤلوان الزٌنة. وبها أصنام بوذة

ٌنظرون إلى هإالء الجنود شزراً، ولم ٌفوهوا ببنت شفة، ولم ٌذكر الشتٌوي 

سبب احتمار البوذٌٌن لهم. ولعل أتباع بوذا، وهم ٌمثلون الرحمة واألخوة بٌن 

ً للبؽضاء  بنً اإلنسان ٌممتون المحاربٌن، والحرب تنتشر الدمار وتكون سببا

 بٌن البشر.

لسفٌنة فً عرض المحٌط أظلتها ؼمامة من ظلمات اللٌل ولما توؼلت ا

فؤزعجهم لعمعة الزوابع حتى لّل سٌر الباخرة، واستعدّ من فٌها لتحّمل أهوالها 

وخالوا أنفسهم على وشن الهبلن فكان الخطب جلبلً، ولما انمشعت تلن الزوبعة 

 عادت لسٌرها فً لجة البحر.

 سنغافورة:

تكتنفها الؽٌاض والبساتٌن النضرة. ولم ٌتمكن  هً حسب الشتٌوي مدٌنة عظٌمة

هو وصحبه من الوصول إلٌها إال بعد عناء طوٌل لوعورة مضاٌك ترعتها، 

وٌعود جمالها إلى حسن مولعها، وٌؤتٌها السٌّاح والتّجار من كل فج عمٌك. ولد 

طاؾ الشتٌوي فً المدٌنة مع رفمابه على عربات صؽٌرة ٌجّرها حّمالون لالوا 

من أتباع علً بن أبً طالب، فطلبوا من بعض الحّمالٌن أن ٌسٌروا بهم إنهم 

إلى ضرٌحه للتٌمن ببركاته فتبٌّن أنهم من أتباع شٌخ هندي تاجر ٌحسن العربٌة 

فؤحسن وفادتهم بمنزله الرحٌب، وهذا اإلكرام سنة متبعة وعادة جارٌة عند 

 كرام مسلمً الهند. 

ً مناكب المدٌنة وأسوالها، فكانت عامرة ولما صلّى الجمعة تجّول الشتٌوي ف

بدكاكٌن الصٌنٌٌن والهنود الذٌن ٌرسلون شعورهم فوق أكتافهم، وٌؤكلون الطعام 

بعٌدان، وؼالب مإونتهم من الخضر والسمن ولحم الخنزٌر وبعد أن تفسح 

                                                           
 من حكماء الهند، أّسس الدٌانة البوذٌة. عاش فً المرن السادس لبل المسٌح. 1
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الجماعة فً حدٌمة الحٌوانات الكابنة بهذه المدٌنة عادوا إلى المركب. ودخلوا 

 منه. 57و 55/ دٌسمبر من نفس السنة فساروا فٌه ٌومً 55ونكان فً خلٌج الط

/ دٌسمبر ركب الجنود فً لوارب تجارٌة سارت بهم فً النهر 59وفً مساء 

األحمر، وهو نهر رحٌب تكتنؾ جوانبه األشجار العالٌة والنباتات الكثٌرة. ثم 

كان فراش وصلوا إلى مكان عساكر التراٌور، ودخلوا المنازل المعدة لهم و

 العساكر من التٌن ونزول الضباط باوتٌبلت" وذلن بثؽر هاٌفونػ.

 هاٌفونغ:

تجّول الشتٌوي فً المدٌنة ذات الشوارع المنتظمة والطرلات الفسٌحة 

والبناءات األنٌمة، فكانت بحك جامعة لمعدات الحضارة من كهرباء، وكل ما 

 ٌحتاج المتحضر فً مدٌنة عصرٌة.

وعامرة تؽلب علٌها العفونة لكثرة ما ٌجمع من األسمان التً  أما أسوالها فكثٌرة

هً لوام عٌش أهلها، وؼالبهم من األفرنج واألهالً والصٌنٌٌن، وفٌهم بعض من 

 -ٌهود الشرق كما ٌمول الشتٌوي -مسلمً الهند، وؼالب تجارتها بٌد الصٌنٌٌن

وأكثرهم من  وٌتعاطى األهالً الحرؾ الوطنٌة، أما دكاكٌنهم فلٌست بذات بال

الخدمة والمستخدمٌن فً األعمال الوضٌعة واألشؽال الشالة بؤجرة تختلؾ فً 

ً ومساجٌنهم مكبّلون فً األؼبلل مثملون ٌشتؽلون  86و 69الٌوم بٌن  صانتٌما

بالمدٌنة وٌعاملون ألسى المعامبلت. وؼالب سكان هذه المدٌنة ٌحسنون التكلم 

 باللؽة الفرنسٌة.

ج الجنود آسفٌن لمفارلة تلن المناظر البدٌعة، والؽٌاض / دٌسمبر خر=5وفً 

 ذات الرٌاحٌن الرفٌعة،. جنات تجري من تحتها األنهار. ووصلوا إلى هانوي.

 هانوي وفٌتري:

"هً حاضرة عامرة تحاكً هاٌفونػ فً التمدم، تجارتها رابحة وصناعتها 

 ناجحة، ٌؤهلها األنامٌون والصٌنٌون والعٌش بها رخٌص".

ثر الشتٌوي فً هذه المدٌنة على رجلٌن من تونس، أحدهما ٌدعى دمحم بن ولد ع

سلٌمان واآلخر ٌسّمى ساسً بن ساسً فً عسكر التراٌور استوطنا هانوي 

 وتزّوجا من هذه المدٌنة.



 

 

 ِجٍح إٌٙذ
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م الكومندان 9>>5أما فٌتري فهً بلدة تمع فً خلٌج الطونكان، فتحها سنة 

بتمرٌنات فً أدؼال فٌتنام وجبالها لمدة  بٌرنجً، وانتمل الجنود بعد ذلن للمٌام

عشرة أٌام، واجتازوا بعض المدن والمرى مثل )فوادفوي( و)دونػ لو( ذات 

ً حاراً، واللوا منهم كل رعاٌة  المناخ الردئ. ولد رّحب األهالً بهم ترحٌبا

وإكرام. وفً هذه األثناء مات أحد التونسٌٌن فؽسل وصلًّ علٌه ودفن فً إللٌم 

 .الطونكان

ولد خّصص الشتٌوي الجزء الثانً من هذه الرحلة للحدٌث عن عادات السكان 

وتمالٌدهم. ٌمول "ومن ؼرٌب العوابد التً شاهدتها فً فٌتنام أن المرأة الواحدة 

تتزّوج بثبلثة رجال بثمن بخس، لد ال ٌتجاوز االثنً عشر رٌاالً أي أنها تعمد 

احد، وتنكث العهد مع ؼٌره، على ثبلثة رجال وال تمّكن نفسها إال من و

فتتفصى منه بالفرار" وهو سفاح محض حسب الشتٌوي. وكثٌراً ما تفضً هذه 

 الحالة للخصام والشتم والموبمات، وٌكثر ذلن فٌمن ٌرؼب من العسكر.

"وأهالً الطونكان لصار المامة، ولكنهم متناسبو األعضاء، ٌختالون وٌتبرجون 

خاوة، ٌؽلب على لونهم االصفرار، شعورهم فً مشٌهم تؽلب علٌهم الرلة والر

سود طوٌلة، ٌرسلها الرجال والنساء، وؼالب الرجال ال ذلن وال شارب لهم إال 

ً ٌشدونها على لفاهم بعمامة سوداء  المسنون منهم، ٌضفرون شعورهم عكفا

 منتظمة".

أما النساء فٌضفرن شعورهم ضفابر ٌلففنها على رإوسهن بذٌل ملون وإن كن 

ٌتخذن لذلن ذٌبلً أبٌض وؼطاء الرأس لبعة كالمظلة فً شكل منجل  حزٌنات

وؼطاء رإوس الرجال فً شكل لمع ٌوضع على العمامة من لصب الهند، وال 

فرق بٌن لبس المرأة ولبس الرجل وهو عبارة عن سروال واسع وستره من 

لماش، ومن النساء من ٌتخذن الفستان والحصارة. وؼالب األهالً حفاة ومنهم 

 من ٌنتعل بمست أو لبماب، وٌؽلب على أعٌنهم السواد.

وٌتحدث علً الشتٌوي عن التجارة بإللٌم الطونكان التً ٌموم بها الصٌنٌون 

فزاحموا األوربٌٌن كما ٌزاحم األهالً الٌهود بالجزابر وتونس، وهم ألوٌاء 

 البنٌة ٌرسلون شعورهم إلى مناكبهم أو ٌحلمون رإوسهم إال ذإابة ٌضفرونها

بخٌط من حرٌر. ومنهم الملبار ٌتجرون فً المنسوجات واأللمشة أو 
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ً عند األفرنج وؼطاء رإوسهم أشبه ما ٌكون بالطربوش  ٌستخدمون حراسا

 المصري. ودٌنهم الوثنٌة.

وبعد أن ٌتعرض إلى أعٌاد سكان فٌتنام وأفراحهم ومعابدهم وأكبر آلهتهم 

ها، ٌذكر األعمال التً ٌموم "بوذا" وكٌؾ ٌبالؽون فً نمش أصنامهم وزخرفت

بها الرجال والنساء على السواء، وعن الحٌاة الزوجٌة ٌمول الشتٌوي: "وفً 

ومن عاداتهم  ---الؽالب ترجع الزوجة للزوج ما أخذته منه من مال ومصاغ 

التزّوج بعدة نساء كل على حسب ثروته، ولكن الحكم للمرأة األولى، ولد 

نّه على التجارة، وأّم األوالد هً التً لها ٌتزوج الواحد بعشر نساء ٌعٌن

السٌطرة على األوالد وبمٌة الزوجات. وٌنتمل اإلرث إلى الذكور دون اإلناث، 

 .1إال إذا سمح الذكر بذلن. ومن العار أن تطلب المرأة هذا اإلرث مع إخوتها

ت أما إذا مات من األهالً أحدٌ فالعادة فً الجنابز عندهم أن ٌحمل المٌت بتابو

على نعش مكسو بالحرٌر، وعلى جسد المٌت فنجانان وطبك ٌمثل الطعام الذي 

على المٌت لبوذا فً اآلخرة. ولد ٌؽالون فً نمشه وجعل أطرافه على شكل 

سمكة، وٌدرجون فً الكفن صحفاً متضمنة اسم المٌت ووظابفه، وٌحمل النعش 

كب حافل بعزؾ أربعة من الحّمالٌن وراءهم اثنان من حاملً الراٌات فً مو

ً به جمٌع المربات لمعبودهم  ً صندولا المزامٌر ولرع الطبول، وٌحملون أٌضا

 بوذا تضٌا علٌه الشموع.

وٌتحدث الشتٌوي عن والة الجهات الذٌن ٌتولون جمع الجباٌة، فكل واٍل مستمل 

بعمله مسبول عنه، ولذلن ٌكثر فٌهم النهب واالرتشاء، وإلى جانب ذلن توجد 

ة وعدلٌة، فالعدلٌة تحكم بالسجن والعموبات البدبٌة كالسٌاط مجالس عسكرٌ

والعصا، إال إذا أفدى المحكوم نفسه بؤداء مبلػ من المال للعامل أو لربٌس المجلس 

أو لدّم هدٌة لؤلعضاء بحسب العموبة وثروة الفرد وحدّ الزنا عندهم المتل
2
وإلماء  

، وحدّ السرلة الجلد، وتكثر الزانً فً الٌم، وفً حد المصاص ٌمطع رأس الماتل

 فً حكامهم الرشوة، وٌفضل األهالً المجالس اإلفالٌة على حكم الوالً.

أما المدن الكبرى مثل هانوي وهاٌفونػ وتوران فنظر األهالً للمحاكم الفرنسٌة 

المنتظمة. وتوجد ثبلث جهات من الطونكان خاضعة لزعماء لصوص الماء. 
                                                           

 اإلرث بالببلد التونسٌة.ٌشبه عادات  1
 على ؼرار أحكام الشرٌعة اإلسبلمٌة. 2
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األمن بشرط أن ٌستملوا بؤخذ الجباٌة على تلن  ولد عاهدوا حكومة الحماٌة على

 الجهات ألنفسهم.

وٌمول الشتٌوي عن أحكام الطبلق فً ببلد فٌتنام: "إذا حدث ما ٌوجب الطبلق 

بٌن الرجل والمرأة، ٌبحث حاكم الببلد عن أصل الخبلؾ، فإذا كان العٌب من 

جل على المرأة أسمطت صدالها وأوالدها ومكاسبها للرجل، وإذا كان الر

 الباطل تؤخذ منه المرأة بعض الصداق وبناتها، وتترن له الذكور.

وكثٌراً ما تفّر المرأة إذا أحست بسخط الزوج علٌها. وٌحّرر رسم الطبلق شٌخ 

البلد فٌمضً فٌه كل من الزوجٌن. وإذا ثبت اإلثم على المرأة فإنها توثك كتافاً 

ظ خابنة، وال ٌتزوج بها وٌحلك نصؾ رأسها وتحزم بمحزمة ٌرسم علٌها لف

 .1أحد بعد ذلن فتنخرط فً سلن النساء المتعكرات

ولبل خطبة البنت ٌسؤل الزوج عن ممدرتها للخدمة والتكسب لٌنتفع بها، ثم 

ٌرسل عجوزاً لخطبتها بدون أن ٌعلم بذلن أهله، وال أهلها، فإذا رضٌت أخبر 

معٌّن ٌمع عمد النكاح بذلن أهله فٌسعون فً الزواج لدى أهلها، وفً الٌوم ال

على ٌد شٌخ البلدة، فٌمضً فٌه أهل العروسٌن، وٌحتفل بهذا العمد نمباء 

المعابد. وهإالء النمباء ال ٌؤكلون لحماً وال سمكاً، وإنما ٌمتاتون من الخضر وال 

ٌتزّوجون. وٌمدّم لهم األهالً الموت، فٌؤخذون من مؤكلهم حصة لمعابدهم، 

وٌصومون فً ؼرة كل شهر وفً الخامس عشر  وٌرجعون البالً لصاحبه،

منه، وفً ذلن الٌوم ٌعكفون على الدعاء والعبادة، ولهم مواسم دٌنٌة ومزارات 

ٌٌممونها ممدسة عندهم ٌمضون بها ثبلثة أٌام فً األكل والشرب والزٌارة تمرباً 

 إلى بوذا كجبل طام مهبط هذا الحكٌم عندهم لؤلرض.

رحلة. ومن المعلوم أن كثٌراً من التونسٌٌن لد أخذوا هذا أهّم ما ورد فً هذه ال

إلى الهند الصٌنٌة، ومات الكثٌر منهم، ولم ٌرجع إلى الوطن إال من أطال هللا 

عمره وهذا الملٌل الذي عاد، لم ٌسجل أحد منهم مبلحظاته ومشاهداته عن ببلد 

 الهند الصٌنٌة كما فعل صاجبنا الشتٌوي.

ٌة ٌبلحظ أن صاحبها اهتّم بالمظاهر الطبٌعٌة من والمتؤمل فً الرحلة الصٌن

أنهار وؼابات ومناخ. ثم وصؾ المدن التً زارها من حٌث تخطٌطها 

                                                           
 ٌعنً المومسات 1
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المساري وانتظام شوارعها. وال ٌنسى الحدٌث عن األحٌاء األوربٌة من حٌث 

اتسالها ونظافتها، ثم ٌتعرض إلى أحٌاء األهالً فٌبرز وساختها وضٌمها. وٌهتم 

 دٌنة ونشاطها االلتصادي.بؤسواق الم

أما العنصر الثالث الذي اهتم به الشتٌوي فٌتعلك بالحدٌث عن المعالم الدٌنٌة 

واألثرٌة سواء كانت إسبلمٌة أو ؼٌرها. وٌشعر المارئ من خبلل هذا الوصؾ 

 بتدفك مشاعره وإحساسه الدٌنً.

وبعد ذلن ٌتعرض إلى عناصر السكان من حٌث أجسامهم ولؽتهم ولباسهم 

ومعٌشتهم ونشاطهم االجتماعً وعوابدهم فً الزواج وؼٌره ونظام الحكم لدٌهم، 

 لم ٌبٌّن العنصر السكانً الطاؼً )وهم من األروبٌٌن( سٌاسٌاً والتصادٌاً.

وهو فً للب فٌتنام بٌن أزٌز الرصاص واألخطار المحدلة  -وال ٌنسى الشتٌوي

ممارنة بٌن ما ٌعانٌه  وطنه وأهله، حتى لكان هذه الرحلة -به من كل جانب

سكان فٌتنام من دمار وتخرٌب، وبٌن ما ٌعانٌه وطنه من عدوان ولهر، فكل 

 من البلدٌن تحت راٌة العلم المثلث أو ما ٌسّمى بالحماٌة الفرنسٌة.

م التً انهزم فٌها الفرنسٌون نهاٌة 98=5ولد كانت معركة )دٌان بٌان فو( سنة 

 آلالم التونسٌٌن وأحزانهم.

صة أن هذه الرحلة التً كتبها ضابط فً الجند لم تكن جٌدة من حٌث والخبل

الصٌاؼة الفنٌة، وال نعتمد أنها فً مستوى الرحبلت التً كتبت بعدها بنصؾ 

 لرن، ونعنً بذلن الصٌن الحدٌثة للطاهر لٌمة ورٌاح الشرق لمحمود المعموري.

انتباهه فً بٌد أنها تعبر عن اهتمامات ضابط تونسً وشواؼله، وما لفت 

البلدان التً زارها فً أول هذا المرن، فسّجل مبلحظاته ومشاهداته بصورة 

عفوٌة وتلمابٌة ونشرها فً صحٌفة أسبوعٌة إلمتاع لرابها بنادر العادات 

وؼرٌب التمالٌد وطرافة السلون البشري، ولعلها تلمً أضواء على الحٌاة 

المرن من وجهة نظر ضابط االجتماعٌة والسٌاسٌة فً فٌتنام فً أوابل هذا 

 تونسً مثمؾ. 
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 ىتشًٌٚٔتذشٍٓ اٌّٛلغ األ

ػٍّاء اٌٍغح اٌؼشتٍح "اتحاد أعاتزج ٚـٌ

 ٌؼَّٛ إٌٙذ"

 أ. د. دمحم ٔؼّاْ خاْ -

"حطلخى أٓخطٌس ٝػِٔخء حُِـش حُؼَر٤ش ُؼّٔٞ حُٜ٘ي" ـُحألٌُظ٢َٗٝ طْ طي٤ٖٗ حُٔٞهغ 

رلَٝؽ أٍىٝ رٜخكخٗخ، حثغ أه٤ْ ّ( حُٔخ٢ٟ ك٢ كلَ ٤ُٞ٣2013ٍٞ /٣8ّٞ حالػ٤ٖ٘ )

ػ٠ِ ٣ي ٓي٣َ حُٔـِْ ح٢٘١ُٞ ُظ٣َٝؾ حُِـش حألٍى٣ش حُيًظٍٞ  ؿخٓٞال، ٤ٗٞ ى٢ُٜ

حُزَٝك٤ٍٔٞ أهظَ حُٞحٓغ حُلخثِ ػ٠ِ  ، ٝطَأّ ٌٛح حُللَهٞحؿٚ اًَحّ حُي٣ٖ

 ،طلخى حُٔ٘خٍىهخّ ربىحٍس رَٗخٓؾ حُللَ أ٤ٖٓ حال .شو٤ّٔؿخثِس "كيّ ١َٗ" حُ

 .لٖٔحُيًظٍٞ ٗؼ٤ْ حُ

ف ر، وَإٓ ح٣ٌَُْحُريأ حُللَ رظالٝس آ٣خص ٖٓ  َّ رؼي ًُي ٜٝخ حُيًظٍٞ دمحم أًَّ، ط٘

 ّْ ح٤ٔ٣ٌَُٖ حُزَٝكٍٔٞ أهظَ حُٞحٓغ ٝحُيًظٍٞ هٞحؿٚ اًَحّ  ٖط٣ٌَْ ح٤٠ُل٤ ط

َ  ٖٓ ٜٓخهيّ حُظ٢ حُي٣ٖ رزخهخص حٍُِٛٞ  ٗخثذ ٍث٤ْ حالطلخى حُيًظٍٞ ٢ُٝ أهظَ  ً

طلخى حُزَٝكٍٔٞ حالأُو٠ ٍث٤ْ ػْ كُٞحٕ أكٔي. ٝأ٤ٖٓ ٛ٘يٝهٚ حُيًظٍٞ  حُ٘ي١ٝ

ً ِّٔطذ ك٤ٜخ رـ٤ٔغ حُل٠ٍٞ ٍٓكّ حُظ٢ دمحم ٗؼٔخٕ هخٕ ًِٔظٚ حُظَك٤ز٤ش  ح٠ُٞء  خ

ا٠ُ  ػ٠ِ حُيٝحكغ حُظ٢ ًخٗض ٍٝحء اٗ٘خء ٓؼَ ٌٛح حالطلخى، ٝهخٍ ك٤ٔخ هخٍ ٤َ٘ٓحً 

ظٔخّ ٗٚ ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ حالٛاكؼخ٤ُخص حالطلخى ٟٝٝغ حُِـش حُؼَر٤ش ك٢ حُٜ٘ي 

، ٝٛيٍٝ 1947ّحُٔظِح٣ي ُيٟ حُيح٤ٍٖٓ رخُِـش حُؼَر٤ش رؼي حٓظوالٍ حُٜ٘ي ٓ٘ش 

اال أٗ٘خ ٗ٘ؼَ  ال رؤّ رٚى ؼَر٤ش رؼيحٌُظذ حَُٝٗ٘ ؼَر٤ش حُٔـالص حُـَحثي ٝحُ

ٝحػظزخٍٛخ ُـش  لٌٞٓش حُٜ٘ي٣ش رٌٜٙ حُِـشٝهخٛش ك٢ حُلظَس حأله٤َس روِش حػظ٘خء حُ

 ّٕ ٤ش ٝى٤٘٣ش ٓظَٓوش ك٢ ػَٟ حُٜ٘ي ٢ٛٝ ٓ٘ظَ٘س ك٢ ػوخك ُٜخ ؿٌٍٝحً  أؿ٘ز٤ش ٓغ أ

ـّ  ك٢ حُٜ٘ي  ِٞح حُِـش حُؼَر٤ش ًِـظْٜ حألّّ ؿ٤ٔغ أٗلخء حُٜ٘ي، ٣ٝزِؾ ػيى ح٣ٌُٖ ٓ

51723  ً  ّ.2001ٔ٘ش ُكٔذ حإلكٜخء ح٢َُٔٓ حُٜ٘ي١  ٗوٜخ
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خػظزخٍٛخ ُـش رك٢ ٌٛح ح٤ُٔخم أػَد ػٖ ٗي٣ي أٓلٚ ػ٠ِ إٔ حُِـش حُؼَر٤ش ٝ

ٓغ رؼٞ حُِـخص حألؿ٘ز٤ش ٖٓ ٓوٍَحص ٝغ حُِـش حُلخ٤ٍٓش أؿ٘ز٤ش هي أهَؿض ٓ

حٓظلخٗخص ُـ٘ش حُويٓخص حُؼخٓش حُٔظليس، ٢ٛٝ ؿٜش ٤ٍٔٓش ُظٞظ٤ق ًزخٍ 

ػ٠ِ أكي إٔ حُِـظ٤ٖ حُلخ٤ٍٓش  حُٔٞظل٤ٖ حُل٤٤ٌٖٓٞ ك٢ حُٜ٘ي، ٝ ٤ُْ روخفٍ 

ي. ٛٔخ ٖٓ حُِـخص حألؿ٘ز٤ش ٌُٔخٗظٜٔخ حُوخٛش ك٢ رالى ح٣ٌُٜٖ٘ٔ ػيّ  ٝحُؼَر٤ش ال

ل٢ ٓؼ٤ٚ حُٔٔظَٔ ُِظٞحَٛ حُيحثْ ٓغ حُلٌٞٓش حُٜ٘ي٣ش ُٝهخٍ إ حطلخى حألٓخطٌس 

٣ٝزٌٍ هٜخٍٟ ؿٜيٙ ك٢ ٓز٤َ اػخىس حُِـظ٤ٖ ك٢ ٓوٍَحص حٓظلخٗخص حُِـ٘ش 

٢ ُلظق َٓحًِ طؼ٤ِْ حُِـش إ حالطلخى ٣وطّ  الً خثه ٍىفحُٔظليس حًٌٍُٔٞس. ٝأ

 ً ٢ ًُٝي ُظ٣َٝؾ ُـش ح٠ُخى ر٤ٖ ك٢ أٗلخء ٓوظِلش ٖٓ ٓي٣٘ش ىِٛ حُؼَر٤ش كخ٤ُخ

. ًٔخ أػِٖ حَُث٤ْ إٔ حالطلخى ٓٞف ٣ٜيٍ ٓـِش أٌُظ٤َٗٝش ٣َٜٗش ػخٓش حُ٘خّ

 ُطِزش حُِـش حُؼَر٤ش.

ٝرؼي ًُي، هخّ حأل٤ٖٓ حُؼخّ ُالطلخى حُيًظٍٞ ٤ٓي ك٤ٖ٘ٔ أهظَ رظؼ٣َق حالطلخى 

٣ش َُٔء رٔوظِق كؼخ٤ُخطٚ ٝٗ٘خ١خطٚ هخٛش حطٜخٍ حالطلخى رخُـٜخص ح٤َُٔٓش حُٜ٘ي

٤ٌِخص حُٞظخثق حُ٘خؿَس ألٓخطٌس حُِـش حُؼَر٤ش ك٢ ٓوظِق حُـخٓؼخص ٝحُ

حُٔيحٍّ حُل٤ٌٓٞش. أٓخ أ٤ٖٓ حالطلخى حُٔ٘خٍى حُيًظٍٞ ٍٟٞحٕ حَُكٖٔ كوي ٝ

٤ًق ٣ؼَٔ ٌٛح حُٔٞهغ كٟٞق إٔ حالطلخى ًًَٝ رخُظل٤َٜ ٤ِٓحص حُٔٞهغ ٝأ٤ٔٛظٚ 

٤ُٔظل٤يٝح ٖٓ حُٔٞهغ رـ٤ٔغ ًِٔش حٍَُٔٝ حْٓ حُيهٍٞ َٝ ُـ٤ٔغ أػ٠خثٚ ٣ٞكّ 

 هيٓخطٚ.

ػْ هخّ حُيًظٍٞ هٞحؿٚ اًَحّ حُي٣ٖ رظي٤ٖٗ حُٔٞهغ رخُ٘وَ ػ٠ِ أ٣وٞٗش ٛللظٚ 

ٕ حُٔـِْ ح٢٘١ُٞ ُظ٣َٝؾ حُِـش حألٍى٣ش ػ٠ِ حٓظؼيحى اٚ هخٍ ك٢ ًِٔظٝ حَُث٤ٔش.

، ًٔخ ٝحكن حُٔي٣َ حُٔلظَّ ٓٔخػيطٚ ك٢ أػٔخُٚ حألًخى٤ٔ٣شطخّ ُِؼَٔ ٓغ حالطلخى ٝ

حُوخٛش رخُؼَر٤ش ٖٓ ٌٓظزش حُٔـِْ حَُه٤ٔش ُظل٤ِٜٔخ  ٠ ٓ٘ق حالطلخى حُٔٞحىّ ػِ

 ػ٠ِ ٓٞهغ حالطلخى.

ٝأٗخى حُزَٝك٤ٍٔٞ أهظَ حُٞحٓغ رـٜٞى حُوخث٤ٖٔ ػ٠ِ حالطلخى الطوخًْٛ ٌٛٙ 

حُٔزخىٍس حُؼظ٤ٔش ربٗ٘خء ٌٛح حُٔٞهغ ٝؿؼَ حالطلخى ٓ٘ظٔش ػخ٤ُٔش رخٓظويحّ 

حػظزخٍ حُِـش حُؼَر٤ش ٖٓ حُِـخص حٌُال٤ٌ٤ٓش ك٢  حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُلي٣ؼش، ٝحٓظـَد

حُٜ٘ي ك٢ ك٤ٖ ٣زِؾ ػيى حُ٘خ١و٤ٖ رٜخ ػيس ٓال٤٣ٖ ٗٔٔش ك٠ حُؼخُْ ا٠ُ ؿخٗذ ًٜٞٗخ 



 

 

 ِجٍح إٌٙذ

 206 

ُـش ٤ٍٔٓش ُؼيى ًز٤َ ٖٓ حُزِيحٕ. ٝأػِٖ ك٢ حُٜ٘خ٣ش رٍٔ٘ٞس ٖٓ ٓي٣َ حُٔـِْ 

ْ ح٢٘١ُٞ ُؼالػش أ٣خّ رخُظؼخٕٝ ٓغ حُٔـِ رؤٗٚ ٣ٌٖٔ ُالطلخى إٔ ٣ؼوي ٓئطَٔحً 

هيّّ ٗخثذ ٍث٤ْ حالطلخى حُزَٝكٍٔٞ كز٤ذ هللا هخٕ  ُظ٣َٝؾ حُِـش حألٍى٣ش. ٝأه٤َحً 

حٌَُ٘ ُِل٠ٍٞ ٖٓ حُؼِٔخء ٝحألٓخطٌس ٝحُزخكؼ٤ٖ ٝحُطِزش ٝحُٔٞظل٤ٖ  ؿ٣َِ

 ٍٝؿخٍ حُٜلخكش ٝحإلػالّ. 

ََ  ٝهي ك٠َ ٌَ  حُٔزخٍى ػيىٌ  ٌٛح حُلل حُزخكؼ٤ٖ ٝحُطِزش ٖٓ ٓخطٌس ٖٝٓ حأل ًز٤

 ؿخٓؼش ؿٞحَُٛٝـخٓؼخص حُٜ٘ي٣ش هخٛش ٖٓ حُـخٓؼش ح٤ُِٔش حإلٓال٤ٓش، ٓوظِق ح

ؿخٓؼش ػ٢ِ ًَٙ حإلٓال٤ٓش، ٝؿخٓؼش هللا آرخى، ٝؿخٓؼش ى٢ُٜ، ُٝؼَ َٜٗٝ، 

ًٝؼ٤َ ٖٓ ، (٤ًَٔ٘ؿخٓٞ ٝ)ٝال٣ش  َحؿ١ٍٞؿخٓؼش رخرخ ؿالّ ٗخٙ رخىٗخٙ رٝ

 ٢ حُِـش حُؼَر٤ش.ٓلزّ 
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 رةــــــــــــــالغٌ

 دمحم أٌوب اإلصالحً -

إن لٌالً الشتاء ال تمدّر شدتها فكل شٌا ٌجمد مثل الثلج حٌن تؽرب الشمس 

فٌرتعد كل من ٌرزق الحٌاة فالبعض ٌستدفا بالنار بٌنما البعض ٌلجؤ إلى 

األلحفة والبطانٌات المدفبة فمن ال ٌشعر بالبرد فً ذلن الولت حتى ٌتخذ الناس 

هابمهم الداجنة عن البرد فبل تمضً ثانٌة من ثوانً العدٌد من األسباب لصٌانة ب

اللٌل إال وهم ٌتفّكرون فً هذا األمر إال أن َشْرفُْو لد نسً تماماً ولم ال ٌنسى 

وهو لد كان فار ؼضبه فكان سخطه لد تجاوز الحد وكان هو ٌؽلى من داخله 

م وٌمرض على أسنانه كؤنه جالس على النار المولدة وهو كان آنذان لد حر

التفكٌر فكان ٌصدر األمر بعد األمر وإن بمً أمر ال ٌمتثل به فكان ؼضبه 

 ٌفور شدٌداً بل أشدّ من ذي لبل.

ًّ فً لرٌته وكان ٌخدمه محسن البالػ من عمره عشر  وكان شرفو أكبر دكان

سنوات. كان محسن صؽٌر السن إلى اآلن فكان صؽر السن ٌوجب عدم نضجه 

من العشٌرة الفمٌرة فهو لم ٌكن ٌعرؾ تمالٌد  فً الوعً وزْد على ذلن كونه

البٌوت الؽنٌة وأسالٌبها ولطافة أمزجة األؼنٌاء فهو كان ٌمتثل بكل أمر من 

شرفو وزوجه فكان ٌمضً لٌله ونهاره فً خدمتهما، فكان ٌتناول الؽذاء لدى 

ً فكان  شرفو الذي كان ٌوفّر له المبلبس تارة بعد أخرى. كان أبوه فمٌراً بابسا

ً فهو كان ٌعمل  ٌؤخذ الؽبلت وحاجٌات بٌته من دكان شرفو. إنه لم ٌمتلن شٌبا

لدى أحد طول النهار ومن ثم ٌكتسب ما ٌطعم عٌاله مرة فً الٌوم، فوق ذلن 

 أنه كان عدٌداً أوالده ففً هذه الحالة لم ٌمدر على تسدٌد ما كان ٌستمرضه.

ألحاٌٌن ٌزور والدٌه وكان محسن ربما ٌنام فً بٌت شرفو ولكنه فً بعض ا

فٌبٌت لدٌهما ثم ٌرجع إلى دار شرفو فً الصباح المبّكر ولكنه لم ٌكن ٌرضى 

عن أن ٌعود الٌوم، ولما سبل عن الباعث فلم ٌردّ إال أنه واصل صّب الدموع 

وكان ٌعرض عن أن ٌحور إلٌهما جواباً. ففصلت أّم محسن ولالت: "هذا عماب 

"ال تجْد فإنً ذاهب إلى األخ الفاضل شرفو فؤسبله  ذلن الفمر الذي لد لدّر لنا".
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عن السبب" لال هذا والد محسن معّزٌاً أّمه ثم أحٌط به من الببلٌا لما بلّػ شرفو 

ما حدث مع محسن فكان ٌكلّم مع خاطر: لو لم آته ٌا للسبلم، ولم أسؤله عن هذا 

دمتن إذ فإنه لال لشرفو بؤسلوب ملإه تكرٌم للمخاطب: "ماذا لّصرت فً خ

ًّ هذه األشتام.  تعالبنً هكذا فإن هتكت عزتن فلتعذّبنً ما شبت بل ال تمطر عل

ً منذ الٌوم ولكن ولدي  نعم، ٌا موالي شرفو! إنً ألسم بؤنً ال أسبلن شٌبا

 محسن!

"اخرج من هنا ٌا خلٌع! وال تترن ولدن فً داري ولن تنزال فً بٌتً منذ الٌوم 

انً وال أمهلن شٌباً، وكان شرفو ؼضبان وسدّد كّل ما استمرضتنً من دك

 للؽاٌة. "أمهلنً شٌباً" لال له والد محسن.

" اشتدت لهجة شرفو فمام والد محسن من داره وبلػ كوخه ---"كبل، وإال 

بخطوات بطٌبة للؽاٌة ولّص على زوجته كل ما حدث فمامت أّم محسن الؽٌورة 

مة علٌها وأعطتها المبلػ إلى جارتها ولّصت علٌها ما حدث فؽلب للبها الرح

الواجب علٌها ولم تتؤّمل شٌباً وال اهتّمت فؤسرعت أّم محسن إلى بٌتها وفّوضت 

هذا المبلػ إلى والده وأمرته بؤن ٌذهب إلٌه اآلن وٌدفع المبلػ إلٌه فإنا سنصبر 

على ببلٌا الفمر والفالة ولكن لن نصبر على هتن عزتنا فبلػ والد محسن دار 

ملإها الهّم والحسرة وسدّد المرض الذي أخذه منه. لما شهد شرفو بعواطؾ 

شرفو هذه الحالة البدٌعة ركب الحٌرة فكان هو ٌزعم أن ضؽط المرض سٌإثر 

فً هذه الحالة أّي تؤثٌر وال ٌترن والده إال عبداً حاضراً طول حٌاته فلم ٌكن 

ًّ كافة ذهنه مستعداً لممابلة هذه البدعة فلما رأى شرفو هذا لال له ارج ْع إل

المبلبس التً وهبتها لن ولعٌالن ففزع والد محسن تماماً ولال له: "موالي! إنه 

ٌلبسها وٌواري بها جسده وفوق ذلن أنها لد أصبحت كدرة وخلمة". "ال، كبل، 

ً على ؼّم  ًّ فوراً" أمره شرفو. وهذا الحدٌث زاد والد محسن ؼما ارجعها إل

حسن من الثٌاب ففطنت الزوجة ففّوضت وطلب من زوجته كل ما كان ٌلبسه م

إلٌه مبلبسه كلها بالٌة كانت أو كدرة ولم تتؤمل شٌباً فؤخذها والد محسن وأسرع 

بها إلى دار شرفو وطرحها أمام شرفو فمام شرفو بامتحان كافة المبلبس ولال 

ٌْفُْو بعدما رجع من  وهو ؼاضب: "هٌا، أٌن تلن المبلبس التً أهداها إلٌن َس

ا؟". "عفواً ٌا موالي! ال أرجعها إلٌكم فإنها لد وهبها األخ الفاضل سٌفو مالٌزٌ

إلى محسن وذلن ألنه لد رجع بعدما اكتسب من األموال". "إنً ال أسمع شٌباً، 
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ًّ وإال فبل أترككم أحٌاًء فكان أبو محسن ٌرتعد ولم ٌكن ٌجمع همته  ارجعها إل

سد محسن فكٌؾ له أن ٌنزعها للتوجه نحو داره فإن تلن المبلبس كانت على ج

من على جسده ولكنه بلػ داره وهو ٌتلفظ الصعداء ولّص على زوجته ما حدث 

وأمر به شرفو فمامت أّم محسن عادٌة ولالت لمحسن: "ولدي! اخلع ثٌابن". "لم 

ٌا أّماه!". "سؤخبرن الحٌن". "ولكنً ال أجد مبلبس أخرى؟". "سؤتٌن بما 

وألبسه أّمه لطعة من خمارها األبٌض الخلك ثم لالت ٌعادلها" فخلع محسن ثٌابه 

لزوجها: "ارجع بها إلٌه والحمد هل على أنه لم ٌبك على جسد ولدي عبلمة 

الرلة هذه األخٌرة لالت هذا وكادت عٌناه أن تجودا فإن الٌوم كان ٌوم العٌد 

المحسن وكانت أوالد الجٌران ٌلبسون ثٌاباً ؼالٌة جدٌدة وكانوا ٌتبخترون بٌنما 

 كان جسداً مٌتاً للحسرة والٌؤس.  

 ترجمة من األردوٌة: د. أورنك زٌب األعظمً
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 الهدٌة بالمٌالد

 أوهٌنري -

ً ولد التناه طول الشهر، ولعل دٌبل لد  لم ٌكن مبلؽه إال دوالراً وخمسٌن سٌنتا

 أحصت مجموعة هذه العمبلت المرة العاشرة ولكنها لم تكن إال دوالراً 

وخمسٌن سٌنتاً، وكان الؽد عٌد مٌبلد المسٌح عٌد المسّرات، عٌد تبادل الهداٌا، 

عٌد التبللً والتضاحن والتبلعب وأما بالنسبة لها فلم ٌكن هذا إال ٌوم الحزن 

 والهّم فإنها لم تسطع بشراء هذه كلها بهذه العمبلت المعدودات من الفضة.

البالً الكدر ألنها لم ٌمدّر لها سوى إنها جعلت تتصعّد كالمعتاد على فراشها 

ذلن، فً شمة لدٌمة لم ٌدفع كرابها منذ أشهر عدٌدة وأما األثاث فلم ٌكن سوى 

كومة من الماذورات وكان الباب الكبٌر ٌعلّك بجانبه صندوق للبرٌد ولد علّمت 

علٌه لوحة اسمً رّب البٌت وزوج دٌبل السٌد جٌمزٌنػ. إن هذه اللوحة الجمٌلة 

 تذّكر ماضً جٌمز الزاهر حٌنما كان هو مدٌراً مساعداً لشركة كبٌرة. كانت

ً فهً ؼسلت وجهها وٌدٌها لتستعٌد  ً فشٌبا ولد جعلت تصعّدات دٌبل تزول شٌبا

نشاطها ولامت بجانب الشبّان وكانت الظلمة تحٌط بالخارج شٌباً فشٌباً وكانت 

ج واألزهار بمناسبة المٌبلد لوحات الدكاكٌن تتؤلأل. كانت الدكاكٌن مزٌّنة بالسر

وكان الناس ٌتهافتون على الدكاكٌن وكانوا ٌشترون أنواعاً من الهداٌا فاألمهات 

كّن ٌشترن الحبلوي ألوالدهّن كما كان األزواج ٌشترونها لزوجاتهم، ولعل هذا 

 كله كان ٌتّم للتعبٌر عن سرورهم.

ً التً لن ولكنها لم تمتلن إال دوالرٌن ونصؾ دوالر أي مؤة وخمس ٌن سٌنتا

 ً ال شٌا وهً لد لضت ساعات متفّكرة فً  ---ٌمكن لها أن تشتري بها شٌبا

ماذا تهدٌه إلى جٌمز هذا المٌبلد، هل ٌكون ذلن شٌباً جمٌبلً للؽاٌة أو شٌباً حبٌباً 

للؽاٌة ٌثبت ذكًرى لحبهما وال ٌنساه جٌمز لؤلبد ولكن حلمه هذا لم ٌتحمك مثل 

لنصؾ الذي كان منشوراً أمامها. ابتعدت دٌبل عن النافذة الدوالر الواحد وا

ولامت أمام المرآة ثم فاجؤ خاطرها سإال: إنها أخذت أشعارها الجمٌلة الزهراء 

اللٌنة الحرٌرٌة وشاهدها بعٌنٌها. إنهما لم ٌمتلكا إال شٌبٌن ٌمكن االفتخار بهما؛ 



 

 

 ِجٍح إٌٙذ
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ساعة جدّ جٌمز التً أشعار دٌبل الطوٌلة الحرٌرٌة التً كانت تمسح كعبٌها و

خلفها فمد كانت ملكة مزٌّنة بالجواهر واأللماس متخلفة من دٌبل لجمال 

أشعارها، وإن وجد ملن إٌرانً ساعة جٌمز الجمٌلة لتالت نفسه للحصول 

 علٌها.

أرسلت دٌبل أشعارها التً ألبضت علٌها بٌدٌها وهً انتشرت على جسدها مثل 

نها كانت تعمل لها عمل العباء لؤلسمؾ، فهً عباء األسمؾ المطلّة على لدمٌه. إ

كانت تؽّطً من ورابها فمرها وحرمانها وهً كانت تمشً خٌبلء أمام جاراتها 

 ولو أنها كانت تفمد نمداً أو عرضاً.

إنها رأتها فً المرآة مرة أخرى ولعل فكرة بٌعها سبّبت سٌبلن لطرتٌن من 

ألشعاري إنها ستنمو مرة أخرى وأما أعٌنها التً أسلمتهما للسجادة البالٌة. ماذا 

لمحات السرور فهً ال تزور إال بٌن الفٌنة والفٌنة. إنها تفّكرت فً هل هً ال 

تستطٌع بؤن تضّحً هذا المدر من األضحٌة للسٌر مع لمحات السرور هذه 

وإلرضاء جٌمز زوجها؟ فعزمت دٌبل على أنها ستبٌع أشعارها لئلهداء إلى 

ها فارتدتها وللنسوتها وأؼلمت الباب من ورابها ثم جٌمز فؤسرعت إلى سترت

 خرجت وال ٌعلم متى وصلت إلى لاطعً األشعار مخترلة سٌل األضواء.

ولما خرجت دٌبل من ذلن الدكان فوجدت أشعارها ممطوعة بؤسلوب حسن 

وكانت هً تمتلن سبع عمبلت ورلٌة لدوالر واحد واآلن كانت هً لادرة على 

ً إلى ج ٌمز مثلما كانت هً تحلمه منذ شهور. إنها مسحت أن تهدي شٌبا

أشعارها الطوٌلة بٌدٌها ولكن لم تجد إال الممطوعة من أشعارها فكانت أشعارها 

الحرٌرٌة الجمٌلة الطوٌلة ولكنها فً صورة دوالرات ٌمكن بها أن تشتري 

 هدٌة لزوجها بمناسبة المٌبلد.

ستلم هدٌة بالصدفة. إنها جّن إنها تفّكرت فً أن جٌمز سٌؽمره السرور حٌنما ٌ

 جنونها وهً ضؽطتها بجانبها وجعلت ترلص.

كانت خطوات دٌبل تتخطى بسرعة نحو شارع ؼنػ حٌث تمع دكاكٌن واسعة 

ذات أسباب وأثاثات جمٌلة ؼالٌة. وكانت هً تلن الدكاكٌن التً كانت تستحًٌ 

ت ونصؾ منها وتذبذب فً دخولها ولكنها اآلن كانت تمتلن ثمانٌة دوالرا
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دوالر فً حمٌبتها واآلن لم ٌكن أّي خوؾ علٌها، إنها كانت تشعر كؤنها أمٌرة 

 كبٌرة خرجت للتنزه.

لم تكن دٌبل تفصل عما ٌنبؽً لها أن تشتري لجٌمز فمد كان كل شٌا هنا جمٌبلً 

 وؼالٌاً إال أنها لم تظفر بشٌا ٌجمل بجٌمز وٌصلح له.

دٌم تولفت لمحاتها فجؤة على ساعة ومتمدمة من شارع ؼنػ إلى المتنزه الم

موضوعة فً خزانة العرض ولكن لم تكن ساعة موضوعة فً خزانة العرض 

تضاهً بساعة جٌمز جماالً ولٌمة ولكن شرٌط ساعة جٌمز لد أصبح لدٌماً 

ً للؽاٌة ولذا فهو كان ٌتمنّى أن ٌكون لساعته شرٌط جدٌد فتولفت لمحات  بالٌا

لى أنها ستهدي هذا الشرٌط إلى جٌمز بهذه دٌبل على شرٌط جمٌل فحكمت ع

 المناسبة السعٌدة.

فلما خرجت دٌبل من دكان الساعات فلم تكن بٌدها إال علبة صؽٌرة وما بمً من 

 خمسٌن سٌنتاً فً حمٌبتها.

وجدت دٌبل جٌمز منتظراً بها خارج بٌته ألنه لم ٌكن لمفله إال مفتاح واحد كانت 

دٌبل مسرعاً حٌنما رآها لكً ٌضؽطها بجنبه ولكن تمتلكه دٌبل. تمدّم جٌمز نحو 

ٌدٌها المرتفعتٌن لد تولّفتا مرتفعتٌن ألنه كان ٌنظر إلى دٌبل بعٌنٌن لم ٌكن 

فٌهما سخط وال حٌرة وال رًضى وال تعبٌر عن أّي سرور ومع ذلن كانت 

 عٌناه تلمعان أّي لمعان.

م ولم؟؟" سؤلها جٌمز "ماذا فعلت ٌا دٌبل! لطعت أشعارن؟ لماذا فعلت هذا؟ ل

 ممّزلاً حجاب الصمت.

"حبٌبً جٌمز! كّل ما فعلته لمت به ألجل رضان وعندما تعثر على السبب من 

 ورابه ٌسكت عنن الؽضب" ردّت علٌه دٌبل فاتحة الباَب.

 "هل لطعت أشعارن؟" سؤلها جٌمز مرة أخرى كؤن عٌنٌه ال تولنان بما رآه.

وت أعلى من ذي لبل "إن لطعت أشعاري "جٌمز الحبٌب!" لالت له دٌبل بص

فؤّي ضرر فٌه فهل لست تلن دٌبل التً كانت تحبّن والتً ترضى عن أن 

تضّحً بنفسها لذان. إنً لطعت هذه األشعار لمجرد أنً كنت فً حاجة ملحة 
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إلى النمود لئلهداء إلٌن بمناسبة المٌبلد وماذا ألشعاري إنها ستنمو كما كانت 

 ".حتى المٌبلد المادم

ولكن جٌمز كان ٌحدق النظر إلى دٌبل وهو صامت ال ٌتكلم كؤن الجاّن لد مّسه 

 أو آذاه اإلنسان.

أٌا جٌمز! بفضلن الزم السكوت، ؼدًا عٌد المٌبلد فهل ال تحٌٌّنً بالمٌبلد؟ أنت 

تمدّم واضؽطنً بجانبن، لد جبت بهدٌة  ---لابم حتى اآلن كما كنت من لبل 

 ؼالٌة لن".

صحا فجؤة فتمدّم وضؽط دٌبل بجانبه وجرت من عٌنٌه دمعتان  كؤن جٌمز لد

 دمعتان للحب. ---وانجذبتا فً أشعار دٌبل 

 فؤخرج جٌمز علبة من جٌبه ووضعها على الطاولة.

"انظري فمد جبت بهدٌة ؼالٌة لن" لال هذا وفتح العلبة ووضعها على الطاولة 

كانت دٌبل تتمنّى منذ سنوات  أمشاط متنّوعة ملّونة منتشرة على الطاولة فمد ---

أن تمتلن زمرة من األمشاط الجمٌلة فكلما رأت هذه األمشاط موضوعة فً 

خزانة العرض فً دكان بشارع ؼنػ صبرت على بإسها واآلن وهً لم تكن 

واآلن وهً لم تتك نفسها فً الحصول علٌها فهً كانت لها.  ---فً حاجة إلٌها 

 كن فً حاجة إلٌها وهً لٌست مفٌدة لها.إنها لد حصلت علٌها ولكنها لم ت

فرأت دٌبل أن الهّم ال ٌفٌدها فمد كان ما لدّر واآلن لد جاءت نوبته لكً تري 

هدٌتها التً جاءت بها لزوجها ففتحت العلبة ووضعت هذا الشرٌط األزهر 

البلمع على كفها ثم لدّمته إلى جٌمز مفتخرة. "جٌمز! هذا جمٌل أم ال؟" سؤلته 

"ستعرؾ على الولت بساعتن مابة مرة على األلل لكً ٌرى الناس  بشوق تامّ 

ساعتن الجمٌلة وشرٌطها الجذّاب. هاتنً ساعتن كً أراها وجمالها بهذا 

 الشرٌط".

لم ٌعمل جٌمز على ما لالت له دٌبل وبالرؼم من ذلن اضطجع على الفراش. 

ؼالٌة إلى حدّ ال  "اسمعً ٌا دٌبل! لومً بهذه الهداٌا وضعٌها فً الخزانة. إنها

تجمل بنا نحن الفمراء فلن نستخدمها لو أردنا استخدامها فإنً لد بعت ساعتً 

 ًّ هل رأٌت  ---لكً أهدي األمشاط إلٌن وأما أنت فمد بعت أشعارن لئلهداء إل

 ماذا فعل بنا المدر فهل رضٌت عن هزء المدر هذا؟".
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ا همومهما وؼمومهما. فضحن االثنان من هذه النكتة حتى بدت نواجذهما فنسٌ

إنهما حصبل على مسرة ال تحصل للناس بتمدٌم هدٌة لٌمتها مآت ألؾ فمد أهدى 

 بعضهما إلى البعض حبّاً خالصاً طاهراً.

 ترجمة من األردوٌة: د. أورنك زٌب األعظمً
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 الشٌخ ذو الفقار علً الدٌوبندي:

 

 فاكهــــــة الهند

 علٌن صاحِ بؤنبه الثمـــــــــراتف إن كنت تبؽـــــــــــً أطٌب اللذات

 فً لطؾ ذات، فً سـمّو صفات فً حسن مرأى، فً نباهــة سٌرة،

 تها على األشجار فً الروضات ٌا حسن حمرتها وخضرتها وصفر

 مختوم راح فً أكّؾ سمـــــــــاة وترى ثمــــــاراً علّمت فً ؼصنها

 ـــــوان واألذواق والهٌباتاأللـــ لم ٌختلؾ كمثالها األثمـــــــــار فً

 بل جملة األصنــــــاؾ مختلفات هذا، وال تحسبه صنفاً واحـــــــــداً 

 أشهى مذولــــــــات ومشمومات سبحان من بالفضـــــل فّضلها على

 إلنسان فاق جمٌــــــــع حٌوانات بالجامعٌة فالت األثمـــــــــــــار كا

 بالصنع ٌجمع سابر الثمــــــرات ــــــرةجل المدٌر الفرد من فً ثمــ

 دانً الصفات بعٌـــد موصوفات وإذا تجلّى فً الؽصــــــــون رأٌته

 من ؼصنها تنفّن بالعبــــــــرات هل دّر بهابهـــــــــــا ووفابهــــــــــا

 تؽنٌــــــــه عن ماء وعن ألوات للمرء فٌه منتهى حاجـــــــــــــــاته

 وتمتعن به لبٌـــــــــــــــل فوات دعان هللا صـــــــــــــاح فواته وإذا

 ٌجدٌن حٌنبذ سوى الحســــرات فإذا انمضت أٌامه كالبــــــــــرق ال

 م الســــــــــرور تمّر كالساعات ال ؼرو إن لصــــرت مداها إّن أٌا

 ــار والدوحاتنخرج إلى األنهــ ٌا صاح ما هذا الجمـــــــود فمْم بنا

 والبـــرق ٌضحن نحو مبتسمات فالؽٌـــــــــــم تبكً مثل صّب هابم

 والطٌــــر ٌسجع باختبلؾ لؽات والورق ٌصفك باتفـــــاق ؼصونها



 

 

 ِجٍح إٌٙذ
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 نبت سابر األزهــــــار والحبّات أو ما ترى الماء المبــــارن كٌؾ أ

 ابض هذه األولاتنمضـــــً فر فدع التنّسن ســـــــــــــاعة بخبلعة

 ولشورها ببدابع الحــــــــركات ونلهو ونترامى الثمــــــار وجوهها

 بترنم ٌحًٌ العظـــــــــام رفات نفري شرور الدهــــــــر عنا ٌومنا

 االضطرار ٌبٌح محظـــــورات ولبن ٌلمن البلبمـــــــــون فمل لهم:

 

 

 ي:د. أورنك زيب األعظم
 

 تهتلمٌذا إحدىهدته إلٌه البٌرٌانً الذي أ

 فمٌــد الندِّ فً هذا الزمــــــان هلّموا تســـــمعوا عن بٌرٌانً،

 لذٌذ أكله، صعب البٌــــــــان طعـاٌم ال ٌضــــــاهً به طعـامٌ 

 تحٌــــــــُط رٌاُحه كلَّ المكانِ  ٌفوح المسَن حٌن الكشؾ حتى

 كُل ذات األوانِ صحٌـــــٌح مؤ لذٌذ األكل، سهــُل الهضم حتى

 1بجـــزء منه مترون الِصنان وإْن طار الهواُء إلى الســـــماء

 ٌنادون مزٌدَ البٌـــــــــرٌانً فٌلتصـــــــــك المبلبُن باألمٌنِ 

 رخٌص ؼٌَر معـدود األدانً وذان فإنه لٌس بطعــــــــــــــم

 ْن تجْا كلَّ البُنــانِ ألبّــــــْل إ أعــدّته ٌدا خٌر فتــــــــــــــــاة

 3الِكٌـانِ  2جلٌـٌل روُحها، ِدق   فتــــــاة ٌصعب التعبـــٌر عنها

 ًْ  فتاة تسبك خٌَر الحســــــــان فتـــــــــــــاة علّـل رإٌاها للب

                                                           
1
 جمُع ِصّن: سلّة  

2
: دلٌكٌ     ِدقٌّ

3
 الِكٌان: الخلٌمة  
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 ولٌت مكانها ٌدنــــــو مكانً فتــــــــاة أعجبـْت للبـً وعملً

 ثمَّ تصحُب رحـب الجنـــانو فتــــاة ترتدي حســــــناً وتؤزر

 ً  فٌمصر ثؤَوها معنى الحنـــان فتـــاة عنــــدما تولً اهتمــاما

 وعادات لها شتى المعـــــانً إلهً: ال تمّصـر من حٌـــــــاة

: ال تباعـــــــــْد بٌننا، ال ًْ  1وإٌّـاَي وإٌّاهـــــــــــــا فدانِ  وربِّ

 وتردادَ الطعـام البٌـــــرٌانً نهاووفّمـنا مزٌدَ الخٌــــــــر م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 داِن: لاربْ   



 

 

 ِجٍح إٌٙذ
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 المساهمون في هذا العدد

 أوهٌنري، كاتب أجنبً للمصص المصٌرة .5

البروفٌسور ظفر اإلسبلم اإلصبلحً، لسم الدراسات اإلسبلمٌة، جامعة  .6

 علً كره اإلسبلمٌة، علً كره، أوترابرادٌش، الهند

حُزَٝك٤ٍٔٞ دمحم ٗؼٔخٕ هخٕ، ٍث٤ْ هْٔ حُِـش حُؼَر٤ش ٝآىحرٜخ، ؿخٓؼش ى٢ُٜ،  .3

 حُٜ٘ي

ؿخ٣ٝي أكٔي پخٍ، رخكغ هْٔ حُِـش حُؼَر٤ش ٝآىحرٜخ، حُـخٓؼش ح٤ُِٔش حإلٓال٤ٓش،  .4

 ٤ٗٞ ى٢ُٜ، حُٜ٘ي

الدكتور أورنن زٌب األعظمً، مدٌر تحرٌر المجلة وأستاذ مساعد، لسم  .9

بافانا، -واألردوٌة والدراسات اإلسبلمٌة، باشااللؽات العربٌة والفارسٌة 

 باراتً، شانتٌنٌكٌتان، بنؽال الؽربٌة، الهند-فٌسفا

ًظٍٞ ٓخؿي دمحم ػزيٙ حُيالُؼٚ، أٓظخً ٓٔخػي، هْٔ ح٣َُ٘ؼش، ٤ًِش حُوخٕٗٞ، حُي .6

 حُـخٓؼش حأل٤ٌ٣َٓش ك٢ حإلٓخٍحص، ىر٢، حإلٓخٍص حُؼَر٤ش حُٔظليس

تلمذ  ،ماء الهند والباكستان المشهورٌنمن عل الشٌخ أمٌن أحسن اإلصبلحً .;

مدٌر تحرٌر مساعد لجرٌدة "مدٌنة" كما لئلمام عبد الحمٌد الفراهً وعمل ك

: Sach: النورة( و"ستش" )Ghunchahعمل فً مجلتً "ؼنجة" )

مدرسة اإلصبلح. ساهم الشٌخ فً وكذا دّرس فً الصدق( لمدة سنتٌن 

صبلح" الشهرٌة. وعندما نادى تؤسٌس الدابرة الحمٌدٌة وأصدر مجلة "اإل

م مرتحبلً إلى الباكستان ثم تركه >9=5العبلمة المودودي بجماعته لحمه فً 

م وأصدر مجلة شهرٌة باسم "مٌثاق" تركها بعد مدة وأصدر =9=5فً 

ً بتؤسٌس "إداره تدبر لرآن" )معهد  مجلة شهرٌة أخرى باسم "تدبر" لابما

د "إداره تدبر لرآن وحدٌث" فً التدبر فً الفرآن( الذي أصبح فٌما بع

م. من أهّم مإلفاته "تفسٌر تدبر لرآن" و"حمٌمة توحٌد وشرن" 6>=5

سبلمً إو"حمٌمة نماز" )حمٌمة الصبلة( و"تزكٌة نفس" )تزكٌة النفس( و"

ً كبٌراً أنفك كافة أولاته فً  رٌاست" )تصور الدولة اإلسبلمٌة(. كان عالما

 التحرٌر والخطابة
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اإلصبلحً، أستاذ اللؽة العربٌة وآدابها، مدرسة اإلصبلح،  الشٌخ بدر جمال .>

 سرائ مٌر، أعظم كره، والٌة أوترابرادٌش، الهند 

 ،، ًخطذ ٝٗخػَ ٛ٘ي١ ُِؼَر٤شه(=575)م ٤ُ٘ن ًٝ حُلوخٍ ػ٢ِ حُي٣ٞر٘ي١ح .9

من أعماله الرابعة "التعلٌمات على سبع المعلمات" و"شرح دٌوان الحماسة" 

"شرح لصٌد البردة". لصابده العربٌة تشتمل على و"شرح دٌوان المتنبً" و

 المدح والوصؾ والتهنبة والحكمة.

م(، كاتب ومترجم هندي كبٌر، له >666الشٌخ ضٌاء الدٌن اإلصبلحً )ت  .56

لعربٌة من أبرزها "هندوستان ا-مساهمات جلٌلة فً مجال العبللات الهندٌة

 " )فً مجلدٌن باألردوٌة(ںكى نظر مٌ عربوں

أٌوب اإلصبلحً، كاتب هندي للمصص المصٌرة ومدٌر تحرٌر الشٌخ دمحم  .55

 مجلة "نظام المرآن" الفصلٌة، له مجموعة كتاباته باسم "متاعِ للم".

 ػ٢ِ حُؼ٣َز٢، ًخطذ ط٢ٔٗٞ ًز٤َ .12

مارٌة أجمل، باحثة لسم اللؽة العربٌة وآدابها، جامعة لكناإ،  .57

 أوترابرادٌش، الهند


