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 الزواج أحد مظاهر العالقات االجتماعية بني

 الصحابة رضي اهلل عنهم 
 (*)أ.د.هبجث كامل عبداللطيف

جهقذحذس هغس ًَ جهقذرس ٕضعِٚ جهٌعحؽشز
(1)

، أًح فٚ جالفطالح فحهقحذحذٚ 

ٖٓ ًَ هقٚ جهِرٚ فو٘ هللا عوٜحْ ٕعحوي ًإًِحح ذحْ ًٕححش عوح٘ جيعحالى ٕٛحذ ن فحٌَٜ 

هللا عوْٜ ٕعوي سؤٛس فٖٔ ًَ جهقذحذسهقْٜ، كن ًَ سأٗ جهشعٖم فو٘ 
(2)

، إٔ جحهغْ 

عٖجء هحهص ًجحهغطْ إٔ ققشش، ًٕحَ سٕٙ عِحْ إٔ هحي ٛحشٕ عِحْ ًٕحَ وحضج  إٔ هحي 

                                              
 كوٜس جٝدجخ / جحًعس ذغذجد. -( قغي جهطحسٛخ *)

ى( هغححٍ جهعحشخ، )ذٜحشٕش، دجس 1311 –ٓح  711( جذَ ًِظٖس، أذٖ جهفنن جٌحم جهحذَٛ ًذٌحذ ذحَ ًلحشى )ش 1)

ى(: ضححؼ جهعحشٕط 1790 –ٓح  1205ٓ  )ًحدز فذد(، جهضذٜذٙ: ًذٌذ ًشضن٘ جهذغِٜٚ )ش 1300فحدس( 

ى )ًحححدز 1971 –ٓحح  1391ذقٜححع عرذجهغححطحس جدٌححذ فححشجؼ )ًطرعححس دلًٖححس جهلٖٛححص( ًححَ جححٖجٓش جهقحححًٖط، ض

فذد( ضفحفٜن جهعالقحش جالجطٌحعٜس ذَٜ جهقذحذس ِٛظش: عِحء ؽحِذٗ عحٖجٍ جهرحذسٙ: جهعالقححش جالجطٌحعٜحس 

 ذَٜ جهقذحذس فٚ عٔذ جهشعٖم فو٘ هللا عوْٜ ٕعوي ٕجهخالفس جهشجؽذز، سعحهس ًحجغطٜش، كوٜس جٝدجخ، جحًعحس

ى، ًذٌٖد ضشكٚ جهؤٜرٚ: جهعالقحش جالجطٌحعٜس هقذحذس جهِرٚ فو٘ هللا عوٜحْ ٕعحوي فحٚ 1999ٓ /1420ذغذجد 

 ى.1999ٓ /1420جهٌذِٛس فٚ عقش جهِرٖز، سعحهس دكطٖسجّ، كوٜس جهطشذٜس جذَ سؽذ، جحًعس ذغذجد، 

، )دجس 1ٌحححش، هى( فنحححتن جهقححذحذس، ضذقٜححع د. فحححسٕ  ع915 –ٓححح  303( جهغحححتٚ، جدٌححذ ذححَ ؽححعٜد )ش 2)

، جذَ جهقالح، ضقٚ جهذَٛ عػٌححٍ ذحَ عرحذجهشدٌَ، 16 – 15ى، ؿ 1984 –ٓ  1404جهرٜنحء، دجس جهػقحفس(، 

ى، 1974ًقذًس جذَ جهقالح ًٕذحعَ جالفطالح ضذقٜع د. عحتؾس عرذجهشدٌَ، )ًقش، ًطرعس دجس جهلطحد( 

(، جيفحححذس فححٚ ضٌٜححض ى1448ٓحح /852، جذححَ دجححش جهعغححقالُٚ، ؽححٔحخ جهححذَٛ ًذٌححذ ذححَ عوححٚ )ش422ؿ 

 . 4، ؿ1جهقذحذس، )ذٜشٕش، دجس جهلطد جهعوٌٜس( د.ش، ؼ
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ٛغححض، إٔ ًححَ هححي ٛححشّ هعحححسك كحححهعٌ٘
(3)

ِٕٓحححم ًححَ ٛححشٗ جٍ ًححَ ٛغححطذع         جٍ  

ش ٛطوع عوْٜ هقد فذحذٚ ٖٓ ًَ أقحى ًع جهشعٖم فو٘ هللا عوٜحْ ٕعحوي عحِس إٔ جكػح

ٕوضج ًعْ
(4)

، ٕقحم ذعنٔي: ال ٛلٍٖ فذحذٜح ئال ًَ ضخقـ ذْ جهشعٖم فو٘ هللا 

عوْٜ ٕعوي ٕضخقحـ ٓحٖ ذحهشعحٖم ٕذححٍ ٛػحع جهشعحٖم ذحْ، ٕٛحالصى ٓحٖ سعحٖم هللا 

فو٘  هللا عوْٜ ٕعوي فٚ جهغفش ٕجهذنش، فحهقذحذٚ ٓحٖ كحن ًحَ جعحوي ٕسأٗ جهِرحٚ 

فححو٘  هللا عوٜححْ ٕعححوي ٕفححذرْ
(5)

جهححشأٙ جي ٜححش فٜححْ ضخقححـ، . ٌٕٛلححَ جهقححٖم جٍ 

ٕجيعالى جحء هعحًس جهرؾش، ٕهٜظ ئه٘ فثس ًعِٜس دٍٕ أ شٗ، ٕعو٘ ٓزج جيعحط فحٍ 

كحححن ًحححَ الصى إٔ ؽحححٔذ إٔ سٕٗ عحححَ جهشعحححٖم ًذٌحححذ فحححو٘ هللا عوٜحححْ ٕعحححوي فٔحححٖ 

فذحذٚ
(6)

 . 

ٕسدش جهلػٜش ًَ جٝٛحش جهقشآُٜس جهطحٚ ضؾحٜش ئهح٘ ج طٜححس هللا عحرذحُْ ٕضعححه٘ 

ًٕحَ  –جٍ هي ضلَ ٓزّ جٝٛحش ضحٖسد ًقحطوخ جهقحذحذس ذؾحلن ٕجمحخ  ٕ –هٔزّ جهفثس

َُنَ ْقِِيَ َسااٍِ َِِْ ااَ ْا ُْرهححق قٖهححْ ضعحححه٘ ْاْاََِّاُحاا َُ َِِْوالَّااَِْ َْوَاوََوَاااِ َُ ْاجاااَُنِِواِْ َُ ََ ِْ اا ََ َْاَووَّلااُا "َوالسَّااِِقُو

ََْلَُ َْونٍَِّتََْتَاِيََْتَتَانَْ َاَْعَنُهَْوأَعدَّ ُنَ َْوَُِ  ايُ "َعناَ ِِ ْاَلَح ُُ ََ ِْفيَنِْأقَداََْذِلَكْاَلَفا َُ ْخاَِِلِدْ َِْاوَوَاَنُِِ
(7)

، ففٚ 

ئر       جُحْ ٛعٌحن ذٌحح  –ٓزّ جٝٛس، سمٚ هللا عٌحَ جضرحع جهغححذقَٜ ئهح٘ ٛحٖى جهقٜحًحس   

                                              
، جهؾححٖكحُٚ: ًذٌححذ ذححَ عوححٚ، ئسؽحححد 4ؿ 1، جذححَ دجححش: جيفحححذس، ؼ16( جهِغحححتٚ: فنحححتن جهقححذحذس، ؿ3)

 .63 – 62جهفذٖم ئه٘ ضذقٜع جهذع ًَ عوي جيفٖم: )ًقش، د.ش( ؿ 

 –ٓحححح   732جء: ئعححححٌحعٜن ذححححَ ُححححٖس جهححححذَٛ ذححححَ عوححححٚ )ش؛ أذححححٖ جهفححححذ424( جذححححَ جهقححححالح: جهٌقذًححححس، ؿ 4)

 .61، ؿ2ى(:جهٌخطقش فٚ أ رحس جهرؾش )ذٜشٕش، دجس جهطرحعس جهعشذٜس( د.ش، ؼ1331

 .61، ؿ2( أذٖ جهفذجء: جهٌخطقش، ؼ5)

 .4، ؿ1( جذَ دجش، جيفحذس، ؼ6)

 . 100( عٖسز جهطٖذس، آٛس 7)
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ٛشمححٚ هللا ٕٓححٖ جهذححع
(8)

ِْ َْاا، ٕقٖهححْ عححض ٕجححن   َُ َاِْ اا ُْأَخاُِواا َُ َِْ ْالاااَّ َُ ِِِنَ ْلَِلُفَواااَاِ ْاَجاااَُنِِواِْ ِ

" ََ ََلُهْأُولَِئَكُْنُ ْالَّاِِ ُق َوَُِس ْاِ َْوَِِ ََاوًَِْوَْاَنُاُاوَ ْا َْ َُ ََ َْفَضاًلِْ  ََاَلَِِ َْْاَِتَاُغ َوأَ 
(9)

َِْْأَْاَُّنإِْقٖهْ   

ْاَجاَُؤِ ِننَي" َُ ْاْاََِّاَحَكِْ  ُِ النَِّبَُّْ َسَُِكْا َُْوَ 
(10).ْ

جهقححذحذس ذٌػححن رهححق ٕجدغححَ فححٚ  ٕٕفححر سعححٖم هللا فححو٘ هللا عوٜححْ ٕعححوي

جهػِحء عؤٜي
(11)

 ، ًَٕ جيدٖجم جهٌشٕٛس عِْ فٚ رهق جُْ قحم )ال ضغرٖج أفذحذٚ فوٖ

جٍ أدذكي جُفحع ًػحن أدحذ رٓرحح ًحح ٛروحح ًحذ أدحذٓي ٕال ُقحٜفْ( 
(12)

، ٕقححم فحو٘ هللا 

عوٜححْ ٕعححوي ) ٜححش جهِحححط قشُححٚ غححي جهححزَٛ ٛوححُٖٔي غححي جهححزَٛ ٛوححُٖٔي(
(13)

، ٕسٕٙ جٍ 

هِرحٚ فحو٘ هللا عوٜحْ ٕعحوي فحوٖج جهٌغحشخ ًعحْ غحي قححهٖج )هحٖ جوغحِح دطح٘ أفذحخ ج

ُقوٚ ًعْ جهعؾحء، فقحم: ًح صهطي ِٓٔح؟ قوِح: ٛح سعٖم هللا فحوِٜح ًعحق جهٌغحشخ، غحي 

قوِح، ُجوحظ دطح٘ ُقحوٚ ًعحق جهعؾححء، قححم: أدغحِطي إٔ أفحرطي،... فشفحع سأعحْ ئهح٘ 

                                              
جهشعحٖم ئهح٘ ًعشفحس جٍ أفحٖم جهحذَٛ ٕفشٕعحْ قحذ ذِٜٔحح ( جذَ ضٌٜٜحس ضقحٚ جهحذَٛ عرذجهغحالى جهذشجُحٚ: ًعححسؼ 8)

 . 26ٓ  ، ؿ 1387جهشعٖم فو٘ هللا عوْٜ ٕعوي ضذقٜع: عرذجهعضٛض سذحح )دًؾع: ًلطرس دجس جهرٜحٍ( 

 .8( عٖسز جهذؾش، آٛس 9)

 .64( عٖسز جيُفحم، آٛس 10)

ضذقٜع ًٖجقر جهقذحذس ذعذ ٕفححز ( جذَ جهعشذٚ: أذٖ ذلش ًذٌذ ذَ عرذهللا جهٌحهلٚ: جهعٖجفي ًَ جهقٖجفي فٚ 11)

 .33ٓ  ، ؿ 1375جهِرٚ فو٘ هللا عوْٜ ٕعوي، ضذقٜع ًذد جهذَٛ جهخطٜد، )جهقحٓشز: جهٌطرعس جهغوفٜس(، 

، جهرخححسٙ: أذحٖ عرحذهللا ًذٌحذ ذحَ 63، ؿ 3ى(: جهٌغحِذ، ؼ855 –ٓح  241( جذَ دِرن: جدٌذ ذَ ًذٌحذ )ش 12)

؛ ًغوي: أذحٖ 10، ؿ5ٓ ، ؼ1378ٓشز، ًطحذع جهؾعد، ى( فذٜخ جهرخحسٙ: جهقح896 –ٓ  256ئعٌحعٜن )ش

ى(: فذٜخ ًغوي، ضذقٜحع عرحذهللا جدٌحذ أذحٖ صِٛحس، )جهقححٓشز، 874 –ٓ  261جهذغَٜ ذَ جهذجحؼ ذَ ًغوي ش )

؛ جهطرشجُٚ: أذٖ جهقحعي عوٌحٍ ذَ جدٌذ: جهٌعجي جهقغٜش، )ذٜشٕش: دجس 400، ؿ 5ًطرعس جهؾعد(، د.ش، ؼ

 . 73، جذَ جهعشذٚ: جهعٖجفي ًَ جهقٖجفي، ؿ 79، ؿ2ى، ؼ1983جهلطد جهعوٌٜس(، 

؛ جهطشًزٙ: ًذٌذ ذَ عٜغ٘: جهجححًع جهقحغٜش ٕٓحٚ عحَِ جهطشًحزٙ: ضذقٜحع: 3، ؿ5( جهرخحسٙ: فذٜخ، ؼ13)

 .3859، دذٛع 695، ؿ 5جدٌذ ًذٌذ ؽحكش )جهٌلطرس جيعالًٜس( )د.ش، ؼ
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م: جهِجٖى أًِحس جهغحٌحء، فحارج رٓرحص جهغٌحء ٕكحٍ كػٜشج ًح ٛشفع سأعْ ئه٘ جهغٌحء فقح

جهِجححٖى أضحح٘ جهغححٌحء ًححح ضٖعححذ، ٕأُححح جًِححس يفححذحذٚ، فححارج رٓرححص أضحح٘ أفححذحذٚ ًححح 

ٖٛعذٍٕ، ٕأفذحذٚ جًِس يًطٚ، فارج رٓد أفذحذٚ أض٘ أًطٚ ًح ٖٛعذٍٕ(
(14)

 . 

فطضكٜححس جهقححذحذس ٕعححذجهطٔي غرطححص ذػِحححء هللا عححض ٕجححن ٕغِحححء سعححٖهْ جهلححشٛي
(15)

فقححذ   

ذٜخ جهٔذٗ ٕأتٌس جهِحط فٚ ًح ٛقوذٔي دِٛح ٕدُٜح ئُحي ًعشٕفحٍٖ ذحهطفقحْ كحُٖج ًقح

ٕجهطعوي، ؽغٖفَٜ ذلالى هللا عض ٕجن ٕكحالى جهشعحٖم فحو٘ هللا عوٜحْ ٕعحوي
(16)

، ٕهحزج 

أًشٕج ذحهٌعشٕف ُٕٖٔج عَ جهٌِلش ٕضٖجفٖج ذحهذع ٕجهقرش ٕدعٖج ئه٘ هللا فلػحشش 

يسك ٕجعؤحي أتٌحس ٕقححدز ٕكححُٖج  ٜحش ذشكحضٔي ٕقٖٛص كوٌطٔي، فٌلَ هللا هٔحي فحٚ ج

أًس أ شجص هوِحط
(17)

َ ْ، قحم ضعحه٘ ََ َنا َْوَْاناَ َِ َُُ ُاوَ ْقِاَِلَرَحُاو ْلِلنَّاِِ َْْا َْ َاْأُ ٍَّةُْأَخاَِوا :ْ"ُكَنُتَ َْخياَ

ْاَلُرَنَكاِا" ُِ (18)َع
ٕفٚ رهق ٛقٖم عرذهللا جذَ ًغعٖد 

(19 )
)ُظش هللا فٚ قوحٖخ جهعرححد فٖجحذ 

                                              
 . 1961، ؿ 4( ًغوي: فذٜخ ًغوي، ؼ14)

، )ًقش: ًطرعس جهغحعحدز(، 1ٖٛعر ذَ عرذهللا: جالعطٜعحخ فٚ أعٌحء جيفذحخ، ه( جذَ عرذجهرش: أذٖ عٌش 15)

 .2، ؿ1ٓ ، ؼ1328

، 1(  ٖسؽٜذ، ًذٌذ سٛحك: جهقذحذس ٕجيعالى ًٌَ دفَ ًِٔي فٚ جهؾحى، ًشججعس جهؾحٜخ ُححٛر جهعرححط، ه16)

 .8ى، ؿ1980)دًؾع( 

، ذغحذجد جٌححدٙ 10، ط10هطشذٜحس جيعحالًٜس،  ( جهغِذ، جهؾٜخ عرذهللا: كِطي  ٜش أًس أ شجص هوِحط، ًجوس ج17)

 .28ى، ؿ1968ضٌٖص  –ٓ  1388جيٕه٘ 

 .110( عٖسز آم عٌشجٍ، آٛس 18)

( عرذهللا ذَ ًغعٖد: ًَ أكحذش جهقذحذس فنال ٕعقال ٕقشذح ًَ جهشعٖم فو٘ هللا عوْٜ ٕعوي، ضٖه٘ ذعذ ٕفحز 19)

ى. ِٛظش جذحَ عحعذ: ًذٌحذ ذحَ 652 –ٓ  32عِس  جهشعٖم فو٘ هللا عوْٜ ٕعوي ذٜص ًحم جهلٖفس، ضٖفٚ ذحهٌذِٛس

، 3ى، ؼ1985 –ٓحح  1405دجس فحححدس(  –ى(: هرقحححش جهلرححشٗ، )ذٜححشٕش 844 –ٓحح  230ًِٜححع جهضٓححشٙ )ش 

ى(: جهطرقححش، سٕجٛحس أذحٚ عٌحشجٍ 854 –ٓح  240؛ جذَ  ٜحه: أذٖ عٌحشٕ  وٜفحس ذحَ أذحٚ ٓرٜحشز، )ش 159ؿ

 ؛17، ؿ1378/1967، ذغذجد، ًطرعس جهعحُٚ، 1ه ًٖع٘ جذَ صكشٛح، ضذقٜع أكشى مٜحء جهذَٛ جهعٌشٙ،
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ْٜ ٕعوي  ٜش قوحٖخ جهعرححد فحفحطفحّ ٕذعػحْ ذشعححهطْ غحي ُظحش قود ًذٌذ فو٘ هللا عو

فٚ قوٖخ جهعرحد ذعذ قود ًذٌذ فٖجذ قوٖخ أفذحذْ  ٜش قوٖخ جهعرحد فجعؤي ٕصسجء 

ُرْٜ ٛقحضوٍٖ عو٘ دِْٛ(
(20)

فجٜن جهقذحذس جٜن ًٌٜض فٚ ضحسٛخ جيعالى  ٕفٚ ضححسٛخ  

ُحْ جٜحن ُحزس ُفغحْ جهرؾشٛس جٌعحء، هي ٕهحَ ٛخحشؼ ًػحن ٓحزج جهطحشجص ًحشز أ حشٗ، ي

س ٜقس فٚ عرٜن ُقشز دَٛ هللا ٕؽشٛعطْ، ُٕقشز ُرْٜ جهٌقطف٘  فو٘ هللا عوٜحْ 

ٕعوي
(21)

 . 

ضذحححٕم ٓححزّ جهذسجعححس جٍ ضغححوو جهنححٖء عوحح٘ جهقححالش جيُغحححُٜس جهقٖٛححس ٕجهٌطٌحعححلس   

ذَٜ جهقذحذس سمٚ هللا عِٔي ًَ  الم ضطرع دحالش جهضٕجؼ جهطحٚ ٕقعحص فٌٜحح  ذٜحِٔي 

ضٕجؼ فٚ ذِحء عالقححش جال حٖز ٕجهٌذرحس ٕجهطعححٍٕ جهطحٚ عححٌٓص فحٚ ذِححء ٕجغش ٓزج جه

 جهٌجطٌع جيعالًٚ جهزٙ عشف ذأُْ ًجطٌع قحتي عو٘ أعحط جهطقٖٗ ٕجهٌذرس.

ٕهٌح جحء جيعحالى كححٍ جهحضٕجؼ عوح٘ دحهحس ًحَ جهفٖمح٘، فٌحح كححٍ ًِحْ، ٕٓحٖ جهحذَٛ  

َْلُكاَ ْ ِْجهزٙ ج طحسّ هللا هعرحدّ  ُْ َمْأَكَرَل ََ َْلُكاُ ْْا ساالمْ"اَليَا ُْ َْوَِِ اي َِ َْعلَاَيُكَ ْوَِحَرا ُْ ْاَنُكَ َْوأََمََرا

( 22)ِ ْنًِ"
ٕجعوْ عض ٕجن فحهذح هلن صًحٍ ًٕلحٍ، ئال جُْ جذطن ًح كحٍ هوجحٓوٜس ًَ 

أُلذْ ًشرٕهس ًٌقٖضس، ٕجقش ًح ٛطٌؾ٘ ًع جهزٕ  جهعحى، ٕجهطرحتع جهغوٌٜس، ًٕح ٛحِظي 

                                                                                                                
ى(، جٌٔشز جُغحخ جهعحشخ، ضذقٜحع عرذجهغحالى ًذٌحذ 1063 –ٓ  456جذَ دضى: أذٖ ًذٌذ عوٚ ذَ جدٌذ )        

 .197ى، ؿ1962 –ٓ  1382ٓحسٍٕ، )ًقش، دجس جهٌعحسف( 

 .6، ؿ1؛ جذَ عرذجهرش: جالعطٜعحخ، ؼ379، ؿ1( جذَ دِرن: جهٌغِذ، ؼ20)

؛ ًذٌٖد ضشكٚ جهؤٜرٚ: جيدٖجم جالجطٌحعٜس هقحذحذس جهِرحٚ فحو٘ هللا 8ؽٜذ: جهقذحذس ٕجيعالى، ؿ(  ٖس21)

 . 110 – 108عوْٜ ٕعوي، ؿ 

 .3( عٖسز جهٌحتذز، آٛس 22)
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جهذٜححز جهٌغحطقشز جهٔحدتحسدٜحز جيعشز ٕٛنٌَ هٔحح جهغحعحدز ٕ
(23)

،فجعحن هللا عحض ٕجحن 

جهضٕجؼ ًَ عذجد ُعٌْ جهعظٌح٘ ٕآٛحضحْ جهلرحشٗ ٕؽحٜذّ عوح٘ أقحٖٗ جيعحظ ٕجهٌرححدب 

جهغوٌٜس يُْ جهطشٛع جهقذٜخ هرِحء جهٌجطٌع جهغوٜي، ٕالٍ جيعحشز ٓحٚ جهورِحس جيٕهح٘ 

جهطٚ ٛرِ٘ ًِٔح جهٌجطٌع، ٕذغالًطٔح ٛغوي           جهرِحء ٕٛغطقٜي
(24)

. 

ًٕع جٍ ُظحى جهضٕجؼ جيعالى قذ دحذد ذٌٖجحد جهقحشآٍ جهلحشٛي، ئال جُحْ هحي ٛوحح 

ْالَنَساِِ ْضعذد جهضٕجحش، قحم ضعحه٘  َُ َاَْ ِْطََِبَْلُكاَ ِْ ا َاِْفْاَلَيَتَِ ىْفََِوِكُح ُْاَوِسُط "َوِإَ ِْخَفُتَ َْأالَّْ

َاْ َْاَحااِدُل َِْفَااِيَ ِْخَفااُتَ َْأالَّْ ُِقَااِ َا"َ ثَاااَ َْوالُااالَثَْو َلُاا َْاُح َْأالَّْ ََ ْأََُااُِوُكَ َْذلِااَكْأََ  َْ ََاِ ااَدًةْأَوَْ ااَِْ َلَكاا -فَا
(25)

 

فٔزّ جٝٛس ضعطٚ هوشجن جهذع فٚ جٍ ٛطحضٕؼ جكػحش ًحَ ٕجدحذز فنحال عٌحح ٌٛولحْ ًحَ 

جيًحء، كٌح ضرَٜ جٍ جهعذم ٖٓ أعحط جهجٌع ذَٜ جهِغحء، فحارج كححٍ جهشجحن ال ٛغحططٜع 

ٕجدحذز العحٌٜح ٕجٍ جهؾحش  ٛقنحٚ عوح٘ محشٕسز  جٍ ٛعذم، فعوٜحْ جٍ ٛلطفحٚ ذضٕجحس

ْقِااَِلَرَحُاَو ئعحهححس جهٌححشأز، قحححم ضعحححه٘  َُّ ََُْاُن ْوَِكَساا َُّ َُِِقُاُناا َِ ْلَااُهْ َلُاا َ
 26))َوَعلاااَىْاَج

ٕدححَٜ إٔفحح٘  

جهشعححٖم فححو٘ هللا عوٜححْ ٕعححوي فححٚ دجححس جهححٖدج  ذحهِغحححء، إٔمححخ         جٍ  ُفقححس 

 وي )ٕهٔحححححححَ عوحححححححٜليجهضٕجحححححححس عوححححححح٘ صٕجٔحححححححح ذقٖهحححححححْ فحححححححو٘ هللا عوٜحححححححْ ٕعححححححح

                         

                                              
 2( جهزٓرٚ، ًذٌذ دغَٜ: جهؾشٛعس جيعالًٜس )دسجعس ًقحسُس ذَٜ ًزجٓد أٓن جهغِس ًٕحزجٓد جهجعفشٛحس(، ه23)

؛ عحِحء ؽحِذٗ جهرحذسٙ: جهعالقححش جالجطٌحعٜحس ذحَٜ 26ى، ؿ1968ٓح  / 1388ر(، )ًقش: ًطرعس دجس جهطحأهٜ

 .93 – 92جهقذحذس، ؿ 

، ذغححذجد، 2( جهجرححٖسٙ، أذححٖ جهٜقظحححٍ عطٜححس: جهححضٕجؼ ٕضعححذد جهضٕجحححش، ًجوححس كوٜححس جهذسجعحححش جيعححالًٜس،  24)

 .105، جهرذسٙ عِحء ؽِذٙ: جهعالقحش جالجطٌحعٜس ذَٜ جهقذحذس، ؿ75ى، ؿ 1972ٓ  / 1392

 .3( عٖسز جهِغحء، آٛس 25)

 .233( عٖسز جهرقشز، آٛس 26)
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سصقَٔ ٕكغٖضَٔ ذحهٌعشٕف(
(27)

 

ًٕححع رهححق فحححٍ جيعححالى هححي ٛنححع دحححجضج أًحححى ضعححذد جهضٕجحححش ذحهِغححرس ئهحح٘ 

جهشجحححم، ئال جُححْ ٕمححع ؽححشٕهح ج طٜحسٛححس، ذغححرد ًعشفطححْ هطرٜعححس جهححزجش جهرؾححشٛس، 

ج ذٖجدحذز، هلحَ ٓحزّ فحهشجحم جهزَٛ ٛخؾٍٖ ًَ عذى ضطرٜع جهعذجهس ُقذٖج ذححٍ ٛلطفحٖ

جهِقٜذس هٜغص فشمحً، ذحن ج طٜححس الٍ عحذى ضطرٜحع جهعذجهحس ذحَٜ جهِغححء أًحش هرٜعحٚ  

َْ َاَصُت "ْٕال ًجحم هططرٜقْ كٌح ضؾٜش جٝٛس ََ ْالِنَسِِ َْوَل َاْقَانَيَ َاَْأَ َْْاَحِدُل ََْْسَتِطيُح َُ "َوَل
(28)

  . 

ؼ، فٜقححٖم كحُححص دعححّٖ جهححذَٛ جيعححالًٚ دحصًححس ًٕوذححس فححٚ جهؾححشٕ  ذحححهضٕج

ضعحه٘ ًشورحً ًٕرِٜحً ًضجٛحّ ُٕعٌطحْ عوح٘ جهعرححد
(29)

ْأَوَاُفِساُكَ ْ  َُ ْيَِِْْاِهَْأَ ْخاَلااََلَْلُكاَ ِْ ا َُ "و ا

ااااُاوَ " ٍمَْْاتَاَفكَّ ََ ََ ًَّةَْوََِاَااااًةِْإ َِّْفَْذلِااااَكْ ْااااٍِتِْلَواااا ااااَنُكَ َْ اااا َنااااَِْوَوَحااااَ ْقَاياَ َاِْإلَياَ ََُواواااًِْلَِتَسااااُكُن َأ
(30ْ 

ٕقٖهححححْ 

َاْفُاَواَاَ ُْْاَغِنِنُ ْا ُْ"َوأوَْضعحه٘ َُو ِْعَِِ ُِكَ َْوِإَ ِِئُكَ ِْإَ َُْْك َُ َاَْاوَََِْ ىِْ َنُكَ َْوالاَِِِّلِنَيِْ  ِْكُح

                                              
ى(: فطحٖح جهؾححى، )ذٜحشٕش، دجس جهجٜحن(، د.ش؛ ُفغحْ 822 –ٓح  207( جهٖجقذٙ: ًذٌذ ذَ عٌش ذحَ ٕجقحذ )ش 27)

، جذحَ دِرحن، 1103،ؿ3، ؼ1966جهٌغحصٙ، ضذقٜع د. ًحسعذٍ جُٖغَ، هِذٍ، ًطرعس جحًعس جكغفٖسد، 

ى(: ضححححسٛخ جهٜعقحححٖذٚ، 897ٓححح  / 284ٚ: جدٌحححذ ذحححَ ٕٓحححد ذحححَ ٕجمحححخ )ش ، جهٜعقحححٖذ73، ؿ5جهٌغحححِذ، ؼ

؛ جذحححَ عشذحححٚ: ًذحححٚ جهحححذَٛ ًذٌحححذ ذحححَ عوحححٚ: 111، ؿ 2ى، ؼ1962ٓححح / 1379)ذٜحححشٕش، دجس فححححدس( 

ى، 1968ٓ /1388ًذحمشز جيذشجس ًٕغحًشز جي ٜحس فٚ جيدذٜحش ٕجهِٖجدس ٕجي رحس، دجس جهٜقظس جهعشذٜس 

ى(: صجد 1350ٓ /751ٌظ جهذَٛ أذٚ عرذهللا ًذٌذ ذَ ذلش جهذًؾقٚ، )ش ؛ جذَ قٜي جهجٖصٛس، ؽ53، ؿ1ؼ

جهٌعحد فٚ ٓذٙ  ٜش جهعرحد، ضذقٜحع ؽحعٜد جالسُححؤٕه ٕعرحذجهقحدس جالسُححؤٕه، ذٜحشٕش، ًإعغحس جهشعححهس، 

 . 490، ؿ  5ى، ؼ 1986ٓ / 1407

 .129( عٖسز جهِغحء، آٛس 28)

، جهرحذسٙ 15، ؿ 1980الًٜس، )ذغذجد: ًطرعس جهشؽححد( ( جهؾحفعٚ: جدٌذ ًذٌٖد: جهضٕجؼ فٚ جهؾشٛعس جيع29)

 .107عِحء ؽِذٗ: جهعالقحش جالجطٌحعٜس ذَٜ جهقذحذس، ؿ 

 .21( عٖسز جهشٕى، آٛس 30)
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َْفَضِلِهَْوا َُْواِسٌعَْعِليٌ " َُ  ِ
(31 ْ.ْ

ٕٛذعٖج جهشعٖم فحو٘ هللا عوٜحْ ٕعحوي ئهح٘ جهحضٕجؼ فحٚ جهلػٜحش ًحَ جيدحدٛحع 

حخ ًحَ جعحططح  ًحِلي جهرححءز فوٜطحضٕؼ، فحُحْ أوحل ٛح ًعؾحش جهؾحر …جهؾشٛفس ًِٔح )

هورقش ٕأدقحَ هوفحشؼ، ًٕحَ هحي ٛغحططع فعوٜحْ ذحهقحٖى فحُحْ هحْ ٕجححء(
(32)

، ٕققحذ 

جهشعحٖم فححو٘ هللا عوٜححْ ٕعححوي فححٚ ٓححزج جهذحذٛع جهعفححس ٕجهغححطش هوححزَٛ ٛعححذجٍ ًححَ أٓححي 

 أٓذجف جهضٕجؼ.

ح  جهحذُٜح ٕقحم عوْٜ جفنحن جهقحالز ٕجهغحالى )ئٌُحح جهحذُٜح ًطحح ، ٕهحٜظ ًحَ ًطح

ؽحححة جفنحححن ًحححَ جهٌحححشأز جهقححححهذس(
(33)

، أٙ جُحححْ ٛطوحححد ًحححَ جهٌغحححوي جٍ ٛطحححضٕؼ            

جهٌحححشأز جهقححححهذس رجش جهحححذَٛ، ٕقحححذ أكحححذ جهشعحححٖم فحححو٘ هللا عوٜحححْ ٕعحححوي عوححح٘ ٓحححزّ       

جهِحدٜححس ذقٖهححْ )ضحححِلخ جهِغحححء يسذحححع هٌحهٔححح، ٕهذغححرٔح، ٕهجٌحهٔحححح ٕهححذِٛٔح، فحححح فش       

م(ذزجش جهذَٛ ضشذص ٛذج
(34)

. 

 ٕكحٍ جهشعٖم فو٘ هللا عوْٜ ٕعوي قذٕز جهٌإًَِٜ فٚ كػشز صٛجحضْ، ئر ضضٕؼ 

                                              
 .  32( عٖسز جهِٖس، آٛس 31)

. جهٌححٖؼ: جٍ ضحشك أُػحح٘ جهفذححن سمححح 3، ؿ7؛ جهرخححسٙ: فححذٜخ، ؼ425، ؿ 1( جذحَ دِرححن: جهٌغححِذ، ؼ32)

فٜقحرخ ذٌِضهحس جهخقحٚ، ٕأسجد ذحهذحذٛع جٍ جهقحٖى ٛقطحع جهِلححح كٌحح ٛقطعحْ  ؽحذٛذج ٛحزٓد ؽحٖٔز جهجٌحح 

، ًحححدز ٕجححح، جهؤٜرححٚ ًذٌححٖد ضشكححٚ: جيدححٖجم 191، ؿ1جهٖجحححء. ِٛظححش: جذححَ ًِظححٖس: هغحححٍ جهعححشخ، ؼ

 .113 – 112جالجطٌحعٜس هقذحذس جهِرٚ فو٘ هللا عوْٜ ٕعوي، ؿ 

ى(: عَِ جذَ 888ٓ /275ًذٌذ ذَ ٛضٛذ جهقضِٕٛٚ )ش، جذَ ًحجس: أذٖ عرذهللا 109، ؿ4( ًغوي: فذٜخ، ح33)

، )جهشٛحححححك: ؽححححشكس جهطرحعححححس جهعشذٜححححس جهغحححححعٖدٛس( 2ًحجححححس ضذقٜححححع ًذٌححححذ ًقححححطف٘ جالعظٌححححٚ، ه

 .1860دذٛع  – 342، ؿ1ى، ؼ1984ٓ /1404

، أذٖ دجٕد: عوٌٜحٍ ذَ جيؽعع جهغجغطحُٚ: 1086، ؿ4، ًغوي: فذٜخ، ؼ9، ؿ4( جهرخحسٙ: فذٜخ، ؼ34)

، 219، ؿ 2، ضذقٜع ًذٌذ ًذٚ جهذَٛ عرذجهذٌٜذ، )ذٜحشٕش: دجس جهطحشجظ جهعشذحٚ( د.ش، ؼعَِ أذٚ دجٕد

 .2047دذٛع 
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عذدج ًَ جهِغحء، ٕهرٜعٚ جٍ رهق هي ٛجض هغٜشّ، ٕعَ جذَ عرحط سمٚ هللا عِْ
(35)

 

)جٍ  ٜححش ٓححزّ جيًححس أكػشٓححح ُغحححء(
(36)

، فححٚ دححَٜ  ححَ جهححرعل جُٔححي ذعححضٕفٔي عححَ 

رذحُْ ٕضعحححه٘، الٍ جهححضٕجؼ قححذ ٛجعؤححي جهححضٕجؼ ٛلُٖححٖج ذححزهق قححذ ضقشذححٖج ئهحح٘ هللا عحح

ًققشَٛ فٚ ٕججرحضٔي جهذِٜٛس، ُٕغطخوـ رهق ًحَ دحذٛع جهشعحٖم فحو٘  هللا عوٜحْ 

ٕعوي ًع جٌحعس ًَ أفذحذْ ًفححدّ )جٍ ُفحشج ًحَ أفحذحذْ، قححم ذعنحٔي ال أضحضٕؼ، 

ٕقحم ذعنٔي: جفوٚ ٕال أُحى، ٕقحم ذعنٔي، أفٖى ٕال جفطش فروح رهق جهِرحٚ فحو٘ 

ٕعوي فقحم: ًح ذحم أقٖجى قحهٖج كزج ٕكزج، ٕهلِٚ أفٖى ٕجفطش ٕجفحوٚ ٕأُححى  هللا عوْٜ

ٕأضحضٕؼ جهِغححء فٌحَ سوححد عحَ عحِطٚ فوحٜظ ًِححٚ(
(37)

. فححهضٕجؼ ًحَ  عحِس جيعححالى  

ٕكححن ًححَ كحححٍ قحححدسج، عوٜححْ جٍ ٛطححضٕؼ هٜذقححَ ُفغححْ ٕٛقٜححٜي أعححشّ ضضٛححذ  فححٚ قححٖز 

جهٌجطٌع جيعالًٚ
(38)

 ٖ هذفظ جهِٖ  جهرؾشٙ.، ئه٘ جٍ جهٔذف جيكرش هوضٕجؼ ٓ

 ٕٛعذ جهطفحمن ذَٜ قشٛؼ فٚ دع جهلفحءز هقٖهْ فو٘ هللا عوْٜ ٕعوي )جهِحكخ 

                                              
( عرذهللا ذَ جهعرحط ذَ عرذجهٌطود: فذحذٚ جوٜن الصى جهشعٖم فو٘ هللا عوْٜ ٕعوي  ٕسٕٗ عِْ جيدحدٛع 35)

ذٔحححح عحححِس جهقحححذٜذس، ؽحححٔذ ًحححع جهخوٜفحححس عوحححٚ سمحححٚ هللا عِحححْ جهجٌحححن ٕفحححفَٜ، عحححلَ جهطححححتر ٕضحححٖفٚ 

، جهحشجصٙ أذحٖ ًذٌحذ عرحذجهشدٌَ ذحَ أذحٚ 395، ؿ 5ى. ِٛظش: جذَ ععذ: جهطرقححش جهلرحشٗ، ؼ687ٓ /68

ى، 1953ٓح /1372دجتحشز جهٌعححسف جهعػٌحُٜحس(  –، )جهِٔحذ 1ى(: جهجشح ٕجهطعحذٛن، ه980ٓ /370دحضي  )ش 

ٕهٜحححء ٕهرقحححش ى(: دوٜححس جي1038ٓحح /430، جيفححفٔحُٚ:  أذححٖ ُعححٜي جدٌححذ ذححَ عرححذهللا )ش 116، ؿ 5ؼ

 .  314، ؿ1، ؼ1988دجس جهلطد جهعوٌٜس(  –)ذٜشٕش  1جيففٜحء ه

، جذحَ قحٜي جهجٖصٛحس: 123، دحذٛع 9، ؿ12، جهطرشجُحٚ: جهٌعجحي جهلرٜحش، ؼ4، ؿ7( جهرخحسٙ: فحذٜخ، ؼ36)

 .15، ؿ1صجد جهٌعحد، ؼ

 .549، ؿ 3، ًغوي: فذٜخ،ؼ2، ؿ7، جهرخحسٙ: فذٜخ، ؼ241، ؿ 3( جذَ دِرن: جهٌغِذ، ؼ37)

، 80( جهطشًحححُِٜٚ عرذجهغححالى: جهححضٕجؼ عِححذ جهعححشخ فححٚ جهجحٓوٜححس ٕجيعححالى، عوغححوس عحححهي جهٌعشٕفححس، جهعححذد 38)

 . 70، ؿ 1984ٓ  أوغطظ 1404ٛقذسٓح جهٌجوظ جهٖهِٚ هوػقحفس ٕجهفٍِٖ ٕجيدخ، جهلٖٛص، رٕ جهقعذز 
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فٚ قًْٖ كحهٌعؾد فٚ دجسّ(
(39)

ًٕػحم رهق جٍ فحهٌس ذِص جهشعٖم فحو٘ هللا عوٜحْ  

ٕعوي ضضٕجٔح عوحٚ ذحَ أذحٚ هحهحد سمحٚ هللا عِحْ
(40)

. ئال جٍ ًحَ ًظححٓش جهعالقححش 

جيعالى، جٍ جهضٕجؼ هي ٛعذ ًقطقشج إٔ دلشج ذَٜ أفحشجد قرٜوحس جالجطٌحعٜس جهطٚ أسجدٓح 

ٕجدححذز، ئٌُححح جفححرخ جهححضٕجؼ عوحح٘ أعحححط جهعقٜححذز ذححذال ًححَ جهححذى، فرحححهشوي ًححَ ًلحُححْ 

ًِٕضهس ذِٚ ٓحؽي ذَٜ فحشٛؼ هٌلحُحس جهشعحٖم فحو٘ هللا عوٜحْ ٕعحوي، فححٍ ُغححء ذِحٚ 

 حشٗ ًحَ قحشٛؼ ٓحؽي هي ضلَ دلشج عو٘ أذِحء عًٌٖطَٔ، ذحن ضحضٕجَ ًحَ أسٓححه أ

كرِحٚ أًٜحس ًحػال، فقححذ صٕؼ سعحٖم هللا فحو٘ هللا عوٜحْ ٕعححوي، ئذِطٜحْ سقٜحس ٕأى كوػححٖى 

هعػٌحححٍ ذححَ عفحححٍ سمححٚ هللا عِححْ ٕقٜححن ًػححن رهححق عِححذًح صٕؼ سعححٖم هللا فححو٘ هللا  

عوْٜ ٕعوي أذح ذلش جهقذٛع سمٚ هللا عِْ أعٌحء ذِص عٌٜظ جهخػعٌٜس، ٕكحُحص قرحن 

هد سمٚ هللا عِْ، ٕكحٍ هْ ًِٔح وٜش ٕجدذ ًَ جيٕالد، رهق جًشأز جعفش ذَ أذٚ هح

فجعن جهشعٖم فو٘ هللا عوْٜ ٕعوي أذح ذلش كحفن ذِٚ ٓحؽي ًٕشذٚ إٔالدٓي
(41)

. 

ٕذٌح جٍ جهضٕجؼ عِذ قرٜوس قشٛؼ عٖجء كحُٖج ٓحؽٌَٜٜ أى وٜشٓي عحدز جحسٛس، 

رهحق ضِحقنحح  ئال جٍ جهضٕجؼ ًَ جهرعذجء ًِعْ جهشعٖم فحو٘ هللا عوٜحْ ٕعحوي، ٕال ٛعحذ

فححٚ أدحدٛححع جهشعححٖم فححو٘ هللا عوٜححْ ٕعححوي، ئر ٖٛفححٚ ذحهِلحححح ًححَ دج ححن قححشٛؼ 

هوقشؽَٜٜ ضحسز، ٕٛؾجع جهضٕجؼ ًحَ جيذحعحذ ضححسز أ حشٗ، فحهذحذٛع جيٕم سذٌحح جححء 

هطؾححجٜع ؽححخـ قشؽححٚ أسجد جهححضٕجؼ ًححَ قشؽححٜس، إٔ جٍ مححشٕسز ًشدوٜححس ضططوححد 

                                              
عوححح٘ ذححححَ أذححححٚ ذلححححش ؛ جهٜٔػٌححححٚ: ُححححٖس جهححححذَٛ 206، دحححذٛع 114، ؿ1( جهطرشجُحححٚ: جهٌعجححححي جهلرٜححححش، ؼ39)

 .360، ؿ4ى، ؼ1967دجس جهلطد(  –. )ذٜشٕش 2ى(: ًجٌع جهضٕجتذ ًِٕرع جهفٖجتذ، ه1404ٓ /807)ش

ى(: أعحذ جهغحذحس فحٚ ًعشفحس جهقحذحذس، 1232ٓح / 630( جذَ جيغٜش: أذٖ جهذغَ عوحٚ ذحَ ًذٌحذ جهجحضسٙ )ش 40)

 .242، ؿ 1ًطرعس جهؾعد( د.ش، ؼ –ضذقٜع ًذٌذ ئذشجٜٓي جهرِح ٕآ شٍٕ، )جهقحٓشز 

( جهٌٔححذجُٚ: عرححذجهجرحس ذححَ جدٌححذ: ضػرٜححص دالتححن جهِرححٖز، ضذقٜححع عرححذجهلشٛي عػٌحححٍ، )هرِحححٍ، جهححذجس جهعشذٜححس 41)

 .249، ؿ247، ؿ1، ؼ1967هوطرحعس(، 
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عحذ، ال ذحذ ٕجُحْ كححٍ ٛققحذ ذحْ دحهحس ضعضٛض فوس جهشدي، أًح ضؾجٜعْ جهحضٕجؼ ًحَ جيذ

ؽحًوس هطٖغٜع جهعالقحش جهشٕدٜس ٕجهذِٜٛس ًَ  الم جهطعحٓذ ذَٜ قرحتحن جهٌغحوٌَٜ. كٌحح 

جُٔححي ٛححشٍٕ فححٚ ُلحححح جهرعححذجء ُجحذححس جهٖهححذ، هححزج ٛجطِرححٍٖ ُلحححح جيٓححن ٕجيقحححسخ،  

ٕٛشُْٕ ًنشجً ذخوع جهٖهذ، ٕقذ ٛلٍٖ جهغحرد عٜحعحٜحً، فذحَٜ ذعحع سعحٖم هللا فحو٘ 

هللا عوْٜ ٕعوي عرذجهشدٌَ ذَ عٖف ئه٘ قرٜوس كود قحم هحْ )جٍ جعحطجحذٖج هحق،فطضٕؼ   

جذِس ًولٔي( فوٌح قذى دعحٓي ئه٘ جيعالى ٕجعطجحذٖج ٕجعوي جالفرح ذَ عٌشٕ ذَ غعورس 

ٕكحٍ ُقشجُٜحً ٕٖٓ سجط جهقٖى ًٕولٔي، فطضٕؼ عرذجهشدٌَ جذِطْ ضٌحمش
(42)

، ٕٓحٚ 

إٔم كورٜس ضضٕجٔح قشؽٚ
(43)

. 

َٜ جمححححطٔذ جهقححححذحذس جيٕجتححححن فححححٚ ًلححححس ٕجمححححطشٕج هؤجححححشز ئهحححح٘           ٕدحححح

جهٌذِٛس، ٕكحُٖج قحذ  وفحٖج ٕسجءٓحي جيٓحن ٕجهٌححم، جسضحرو ذعنحٔي ذشذححه جهٌقححٓشز  

ًع جيُقحس، ٕركشُح جٍ ٓحؽحي ذحَ عرحذ ًِححف ضحضٕؼ ًحَ ذِحٚ جهِجححس قرحن جيعحالى،   

ح، ٌٕٛلحححَ جٍ ُٖمحححخ        ئال جٍ سجذطحححس جهٌقححححٓشز ٌُحححص ذعحححذ جهٔجحححشز ٕجضغحححع ُطحقٔححح

عالقحححححس جهٌٔححححححجشَٛ ذحيُقححححححس ًحححححَ  حححححالم ذعحححححل جهضٛجححححححش جهطحححححٚ دقحححححوص              

                                              
ى(: ضحسٛخ جهشعن 922ٓ / 310، جهطرشٙ: أذٖ جعفش ًذٌذ ذَ جشٛش )ش 561، ؿ2( جهٖجقذٙ: جهٌغحصٙ، ؼ42)

؛ جذححَ 642، ؿ 2، ؼ1986دجس جهٌعحححسف(  –ٖ جهفنححن ئذححشجٜٓي، )ًقححش ، ضذقٜححع ًذٌححذ أذحح5ٕجهٌوححٖم، ه

، 1، جذَ دجش: جيفحذس، ؼ93، ؿ2ى، ؼ1965ٓ /1385جيغٜش: جهلحًن فٚ جهطحسٛخ، )ذٜشٕش: دجس فحدس( 

 . 108ؿ 

ى(: ئًطححح  1441ٓحح / 845؛ جهٌقشٛححضٙ، ضقححٚ جهححذَٛ جدٌححذ ذححَ عوححٚ )ش 75، ؿ 2( جهٜعقححٖذٚ: ضحححسٛخ، ؼ43)

ى، 1941وشعٖم ًَ جيذِحء ٕجيًٖجم ٕجهذفذز ٕجهٌطح ، ضذقٜع ًذٌحٖد ًذٌحذ ؽححكش، )جهقححٓشز( جيعٌح  ذٌح ه

 .268، ؿ 1ؼ
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ذٜححححححِٔي
(44)

 . ضححححححضٕؼ دٌححححححضز ذححححححَ عرححححححذجهٌطود  ٖهححححححس ذِححححححص قححححححٜظ ًححححححَ ذِححححححٚ 

 

جهِجحس
(45)

ٕضضٕؼ عٌش ذَ جهخطحخ سمٚ هللا عِْ جٌٜوس ذِص غحذص ذحَ أذحٚ جالفوحخ  

هوقٔح عٌش فطضٕجٔح صٛحذ ذحَ دحسغحس فٖهحذ  جالٕعٜس، فٖهذ هْ ًِٔح عحفي ذَ عٌش، غي

هْ ًِٔح عرذجهشدٌَ ذَ صٛذ، فٖٔ أ ٖ عحفي ذَ عٌحش يًحْ
(46)

، كٌحح ضحضٕؼ صٛحذ ذحَ 

جهخطحخ
(47)

، هرحذس ذِص أذٚ هرحذس ذَ عرذجهٌِزس جالٕعٚ
(48)

ٕضحضٕؼ عحعٜذ ذحَ صٛحذ أى  

ذؾححٜش ذِححص أذححٚ ًغعٖد،ٕ وغححس ذِححص عححٖٛذ جهقحححًص
(49)

، ٕضححضٕؼ عرححذجهشدٌَ ذححَ 

ذِص عحفي جهعجالُٜس ٕأ شٗ جؽٔوٜس عٖف عٜٔوس
(50)

، ٕضضٕؼ أذحٖ دزٛفحس ذحَ عطرحس 

ذػِٜس ذِص ٛعحس جيُقحسٙ
(51)

، ٕضضٕجص ًحَ جهِغححء جهٌٔححجشجش دزجًحس ذِحص جِحذم 

ًَ جيٕط
(52)

، ٕقشٛرطْ ذِص أذٚ قذحفس ضضٕجص فٚ جهخضسؼ
(53)

 . 

                                              
 ( ِٛظش جهٌوذع.44)

 . 8، ؿ3( جذَ ععذ: جهطرقحش جهلرشٗ، ؼ45)

؛ جذحَ درححٍ، 199، ؿ 4؛ جهطرشٙ: ضحسٛخ جهشعن ٕجهٌوٖم، ؼ265، ؿ 3( جذَ ععذ، جهطرقحش جهلرشٗ، ؼ46)

ٓحح / 1393)جهِٔححذ دجتححشز جهٌعحححسف، جهعػٌحُٜححس(  1ى(: جهػقحححش، ه965ٓحح / 354رطٚ )ش أذححٖ دحححضي ًذٌححذ جهغحح

 .285، ؿ1ى، ؼ1973

( صٛذ ذَ جهخطحخ: فذحذٚ: ًَ ؽجعحٍ جهعشخ فٚ جهجحٓوٜس ٕجيعالى، ٕٖٓ أ ٖ عٌحش ذحَ جهخطححخ، ٕكححٍ 47)

ٌحًس، فػرص ئه٘ جٍ قطن عحِس أعَ ًَ عٌش ٕجعوي قروْ، ؽٔذ جهٌؾحٓذ كؤح غي كحُص سجٛس جيعالى فٚ ٛذّ ٖٛى جهٜ

؛ جذَ عرحذجهرش: 22؛ جذَ  ٜحه: جهطرقحش ؿ 376، ؿ3ى. ِٛظش: جذَ ععذ: جهطرقحش جهلرشٗ، ؼ633ٓ  / 12

 .285، ؿ 2؛ جذَ جيغٜش: أعذ جهغحذس، ؼ550، ؿ 2جالعطٜعحخ، ؼ

 .377، ؿ 3( جذَ ععذ: جهطرقحش، ؼ48)

 .381، ؿ 3( جذَ ععذ: جهطرقحش، ؼ49)

 .127: ؿ 3رقحش، ؼ( جذَ ععذ: جهط50)

 .350، ؿ 8( جذَ ععذ: جهطرقحش، ؼ51)

 .243، ؿ 8( جذَ ععذ: جهطرقحش، ؼ52)
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٘ ٕفٌٜح ٛطعوع ذحهٌٖجهٚ، فحٍ جيعالى دَٛ عذم ًٕغحٕجز، ٕهي ِٛظش هوٌٖه٘ عو

 جُْ ًغطعرذ إٔ  حدى ال دٖم هْ ٕال قٖز، ذن عو٘ جهعلظ ًَ رهق، فقذ كحٍ جهقذحذس 

ٛنعٍٖ ُقد أعِٜٔي جٍ جهطلحفإ فٚ جهضٕجؼ ٛجد جٍ ٛلٍٖ ذحيعحالى ٕهحٜظ هٌلحُحس 

جهححضٕؼ ًححَ دٜححع جهقححٖز ٕجهِفححٖر ٕجهػححشجء ٕوٜشٓححح ًححَ جيًححٖس جهطححٚ ٛعححذٓح جهححرعل 

 مشٕسٛس هِجحح جهضٕجؼ.

ًحححَ جهقحححذحذس جهٌحححٖجهٚ جهحححزَٛ ضضٕجحححٖج ًحححَ ذِححححش      ٕٕسدش أعحححٌحء كػٜحححش 

عحححدجضٔي، كحححأى كوػحححٖى ذِحححص عقرحححس جهطحححٚ أقروحححص ًٔححححجشز ئهححح٘ جهِرحححٚ فحححو٘ هللا عوٜحححْ         

ٕعححوي ذحهٌذِٛححس، فخطرٔححح جهضذٜححش ذححَ جهعححٖجى، ٕصٛححذ ذححَ دحسغححس، ٕعرححذ جهححشدٌَ ذححَ   

عححححٖف، ٕعٌححححشٕ ذححححَ جهعحححححؿ
(54)

         فحعطؾحححححسش أ حٓححححح الًٔححححح عػٌحححححٍ ذححححَ عفحححححٍ     

سمححٚ هللا عِححْ، فأؽحححس عؤٜححح جٍ ضححأضٚ جهشعححٖم فححو٘ هللا عوٜححْ ٕعححوي فأؽحححسعؤٜح      

ذضٛححذ ذححَ دحسغححس فطضٕجطححْ
(55)

كٌححح جٍ سعححٖم هللا فححو٘ هللا عوٜححْ ٕعححوي صٕؼ صِٛححد   

ذِحححص جذحححؼ جذِحححس عٌطحححْ هضٛحححذ ذحححَ دحسغحححس، ٕعحححَ صِٛحححد سمحححٚ هللا عِٔحححح قحهحححص         

و٘ هللا عوٜححححْ ٕعححححوي فأسعححححوص ئهحححح٘             ) طرِححححٚ عححححذز ًححححَ أفححححذحخ سعححححٖم هللا فحححح

                                                                                                                
 .249، ؿ 8( جذَ ععذ: جهطرقحش، ؼ53)

( عٌشٕ ذَ جهعحؿ: جعحوي قرحن جهفحطخ ذغحطس جؽحٔش، جعحطعٌوْ جهشعحٖم فحو٘ هللا عوٜحْ ٕعحوي ٕأذحٖ ذلحش ٕعٌحش 54)

فحفَٜ ئهح٘ جحُحد ًعحٕٛحس ٕجعحطعٌوْ جي ٜحش عوح٘  سمٚ هللا عٌِٔح، غي عضهْ عػٌحٍ سمٚ هللا عِْ، ؽحٔذ

؛ جهلِذٙ: أذٖ عٌحشٕ 254، ؿ4ى. ِٛظش جذَ ععذ: جهطرقحش جهلرشٗ، ؼ662ٓ /42ًقش ئه٘ جٍ ًحش عِس 

ى، 1908ًذٌذ ذَ ٖٛعر: جهٖالز ٕكطحخ جهقنحز، ضذقٜع سفَ كغحص، )ذٜحشٕش: ًطرعحس جيذححء جهٜغحٖعَٜٜ( 

 . 2، ؿ5جذَ دجش: جيفحذس، ؼ ؛244، ؿ 4؛ جذَ جيغٜش: أعذ جهغحذس، ؼ6ؿ

ى(: ضححسٛخ 875ٓح / 262؛ جذَ ؽحرس أذحٖ صٛحذ عٌحشٕ جهرقحشٙ )ش 45، ؿ3( جذَ ععذ: جهطرقحش جهلرشٗ، ؼ55)

؛ جهحرالرسٙ، جدٌحذ 492، ؿ2ٓح ، ؼ1393دجس جيففٔحُٚ(  –جهٌذِٛس جهٌِٖسز، ضذقٜع فٜٔي ؽوطٖش، )جذز 

دجس جهٌعححسف(  –قٜع ًذٌذ دٌٜحذهللا، )ًقحش ى(: جُغحخ جيؽشجف، ضذ892ٓ / 279ذَ ٛذٜ٘ ذَ جحذش )ش

 . 74، ؿ8؛ جذَ دجش: جيفحذس، ؼ386، ؿ7؛ جذَ جيغٜش: أعذ جهغحذس، ؼ471، ؿ1، ؼ1959
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أ طححٚ ضؾحححٕسّ فححٚ رهححق، قحححم، فححأَٛ ٓححٚ ًٌححَ ٛعؤٌححح كطحححخ سذٔححح ٕعححِس ُرٜٔححح قحهححص       

ًحححَ؟ قححححم: صٛحححذ ذحححَ دحسغحححس، ففنحححص ٕقحهحححص: ضحححضٕؼ جذِحححس عٌطحححق ًحححٖالم، غحححي             

م      أضطِٚ فحأ رشضِٚ ذحزهق، فقوحص جؽحذ ًحَ قٖهٔحح، ٕونحرص جؽحذ ونحرٔح، قحهحص: فححُض

ْهللا عض ٕجن  َُ ِيَااَاُةِْْْْْْْْْ ا ََ ََْْلُاُ ْاَِ َُلُهْأََ ااًَْأَ ُْْك ٍَُْوالُْ َؤِ َنٍةِْإَذاَْقَضىْا َُْوَُِس َْكَِ ِْلُرَؤِ  "َوَ ِ

(56)أََ ااِِنَ "
قحهص فأسعوص ئهْٜ صٕجِٚ ًحَ ؽحثص قحهحص: فضٕجِحٚ ًِحْ( 

(57)
.          غحي 

فحو٘ هللا عوٜحْ ٕعحويجٍ صٛذج هوقٔح ٕ ور عؤٜح سعحٖم هللا 
(58)

. ٕضحضٕؼ        صٛحذ 

ًَ دسز ذِص أذٚ هٔد، ذِص عي جهِرٚ فو٘ هللا عوْٜ ٕعحوي ٕهوقٔحح            ٕضحضٕؼ 

ِٓذ ذِص جهعٖجى أ ص جهضذٜش ذَ جهعٖجى
(59)

. 

ٕسٕٙ جٍ ذحححالم  طحححد عوححح٘ أ ٜحححْ جًحححشأز ًحححَ قحححشٛؼ فقححححم )ُذحححَ ًحححَ              

ٕكِحححح مححححهَٜ فٔحححذجُح هللا، ٕفقٜحححشَٛ فأوِحُحححح            قحححذ عحححشفطٔي، كِحححح عرحححذَٛ فحعطقِحححح هللا،

هللا، ٕجُحححححح ج طحححححد عوححححح٘ أ حححححٚ فالُحححححس، فححححححٍ ضِلذحححححّٖ فحهذٌحححححذ  ، ٕجٍ ضحححححشدّٕ                 

فحححح  جكرحححش، فحقرحححن ذعنحححٔي عوححح٘ ذعحححل، فقححححهٖج ٓحححٖ ذحححالم، ٕهحححٜظ ًػوحححْ ٛحححذفع            

(…فضٕجحححححٖج أ ححححححّ
(60)

ضذحححححص              كٌحححححح جٍ أ حححححص عرحححححذجهشدٌَ ذحححححَ عحححححٖف كحُحححححص  

ذحححالم
(61)

، ٕٓحححزج ٛحححذم دالهحححس ٕجمحححذس عوححح٘ جهٌِضهحححس جهطحححٚ كحُحححص هٔحححزج جهقحححذحذٚ         

                                              
 .36( عٖسز جيدضجخ، آٛس 56)

،          7( جهرٜٔقحححٚ أذحححٖ ذلحححش جدٌحححذ ذحححَ جهذغحححَٜ ذحححَ عوحححٚ: جهغحححَِ جهلرحححشٗ، )ذٜحححشٕش: دجس فححححدس( د. ش، ؼ57)

 .137ؿ

 .101، ؿ8جهطرقحش جهلرشٗ، ؼ( جذَ ععذ: 58)

 .471، ؿ1؛ جهرالرسٙ، جُغحخ جيؽشجف، ؼ45، ؿ3( جذَ ععذ: جهطرقحش، ؼ59)

ى(: عٜحٍٖ جي رححس، ذٜحشٕش، دجس جهلطححخ 889ٓ / 276( جذَ قطٜرس، أذٖ ًذٌذ عرذهللا ذَ ًغوي جهذِٖٛسٙ )ش 60)

 . 73،ؿ4جهعشذٚ، )د. ش(، ؼ

 .3481، دذٛع 515، ؿ2( جذَ ضٌٜٜس : جهٌِطق٘، ؼ61)
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جهجوٜححن، جهححزٙ كحححٍ هححْ جعٌححع جيغححش فححٚ جهِفححٖط ذغححرد ًححح هقٜححْ ًححَ عححزجخ  دححَٜ         

 ج ٔش ئعالًْ.

كححزهق فحححٍ فحهٌححس ذِححص قححٜظ
(62)

 طرٔححح ًعحٕٛححس 
(63)

ٕأذححٖ جٔححي 
(64)

، ٕأعحححًس       

حءش سعححٖم هللا فححو٘ هللا عوٜححْ ٕعححوي ضغطؾححٜشّ فححٚ صٕججٔححح فقحححم هٔححح      ذححَ صٛححذ، فجحح

)أًححح أذححٖ جٔححي فشجححن ال ٛشفححع عقحححّ عححَ جهِغحححء، ٕأًححح ًعحٕٛححس ال ًحححم هححْ، ٕهلححَ  

                                                                                                                
 

( فحهٌس ذِص قٜظ: ًَ جهٌٔحجشجش جيٕم، ججطٌع أفذحخ جهؾٖسز عِذ قطن جهخوٜفس عٌش سمٚ هللا عِحْ فحٚ 62)

، 8ذٜطٔح، سٕش عَ جهِرٚ فو٘ هللا عوْٜ ٕعحوي أدحدٛحع ًطفحع عؤٜحح. ِٛظحش جذحَ عحعذ: جهطرقححش جهلرحشٗ، ؼ

 .  164، ؿ8؛ جذَ دجش: جيفحذس، ؼ230، ؿ7؛ جذَ جيغٜش: أعذ جهغحذس، ؼ273ؿ

( ًعحٕٛس ذَ أذٚ عفٜحٍ: جعوي فٚ جهفطخ، جعطعٌوْ جهخوٜفس أذٖ ذلش سمٚ هللا عِحْ عوح٘ جهؾححى، ٕهحي ٛحضم ٕجهٜحح 63)

عو٘ جهؾحى فٚ  الفس عٌش سمٚ هللا عِْ ٕجُفشد ذحهؾحى ذعحذ قطحن جهخوٜفحس عػٌححٍ سمحٚ هللا عِحْ ٕهحي ٛرححٛع 

ٚ سمٚ هللا عِْ ٕجعطخور جذِْ جهذغحَ، ٕعححس عوٜح سمٚ هللا عِْ، فلحُص ٕقعس ففَٜ، غي قطن جهخوٜفس عو

ًعحٕٛححس ئهحح٘ جهعححشج ، ٕسأٗ جهذغححَ جٍ جيًححش عظححٜي فغححوي جيًححش ئهحح٘ ًعحٕٛححس، ٕذحٛعححْ جهِحححط ٕذقححٚ  وٜفححس 

؛ جهرغٖٙ أذٖ ٖٛعر ٛعقٖخ 10ى. ِٛظش جذَ  ٜحه: جهطرقحش، ؿ679ٓ /60عؾشَٛ عِس ئه٘ جٍ ًحش عِس 

سٛخ، سٕجٛحس عرحذهللا ذحَ جعفحش جهِذحٖٙ، ضذقٜحع جكحشى مححٜحء ى(: جهٌعشفحس ٕجهطحح890ٓح /277ذحَ عحفٜحٍ )ش 

، 3؛ جذححححَ عرححححذجهرش: جالعححححطٜعحخ، ؼ305، ؿ1، ؼ1981ًإعغححححس جهشعحححححهس(  –)ذٜححححشٕش  2جهعٌححححشٙ، ه

 . 112، ؿ6؛ جذَ دجش: جيفحذس، ؼ1461ؿ

ٕهح٘ قرحن ( أذٖ جٔي عحًش ذَ دزٛفس: أدذ جهٌعٌشَٛ، جعوي ٖٛى فطخ ًلس، ٕجؽطشم فٚ ذِححء جهلعرحس ًحشضَٜ، جي64)

ى، ٕأذٖ جٔي أدذ جيسذعس جهزَٛ دفِٖج عػٌححٍ سمحٚ 683ٓ /64جيعالى، ٕجهػحُٜس دَٜ ذِحٓح جذَ جهضذٜش عِس 

، 7، جذحَ دجحش: جيفححذس، ؼ57، ؿ3ى. ِٛظحش جذحَ جيغٜحش: أعحذ جهغحذحس. ؼ689ٓح /70هللا عِْ، ضٖفٚ عحِس 

 .34ؿ
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أُلذححححٚ أعحححححًس(
(65)

. ٕصٕؼ أذححححٖ دزٛفححححس ًححححٖالّ عحححححهي جذِححححس أ ٜححححْ فحهٌححححس ذِححححص          

جهٖهٜذ
(66)

. 

و٘ هللا عوٜححْ ٕعححوي، ٕٛرححذٕ جٍ هقححذ سٕعححٚ ٓححزج جهٌعٜحححس فححٚ دٜحححز جهشعححٖم فحح

جهِحط ضقروّٖ يًطٚ دٖم عشفح سجعخح ئه٘ عوٖم وٜش ًحأهٖف، ٕالٍ جيٌٛححٍ ذحهحذَٛ 

جهجذٛحححذ جعؤحححي ِٛضهحححٍٖ عوححح٘ دلحححي سعحححٖم هللا فحححو٘ هللا عوٜحححْ ٕعحححوي ٕٛوطضًحححٍٖ 

ذطحعطْ،هلَ ِٓحم ًَ جهقذحذس ًَ سفل ضقرحن جهٌعٜححس جهجذٛحذ فحٚ جهلفححءز
(67)

، فقحذ 

ذَ عٌشٕسٕٙ جٍ جهٌقذجد 
(68)

 طد ئه٘ سجن ًَ قحشٛؼ فحأذ٘ جٍ ٛضٕجحْ  فقححم هحْ  

جهشعحححٖم فححححو٘ هللا عوٜحححْ ٕعححححوي )هلِححححٚ أصٕجحححق مححححرحعس(
(69)

جذِحححس جهضذٜححححش ذححححَ  

عرذجهٌطود
(70)

. 

                                              
ٕٓحٚ عحَِ جهطشًحزٙ، ضذقٜحع جدٌحذ ًذٌحذ  ى(: جهجحًع جهقغٜش892ٓ /279( جهطشًزٙ: ًذٌذ ذَ عٜغ٘ )ش 65)

 .136، ؿ7: جهرٜٔقٚ: جهغَِ، ؼ1134، دذٛع 441، ؿ3ؽحكش، )جهٌلطرس جيعالًٜس( د.ش، ؼ

( فحهٌس ذِص جهٖهٜذ ذَ عطرس: ًَ جهٌٔحجشجش جيٕم، ًَٕ جفنحن أٛححً٘ قحشٛؼ، دحذغص عحَ جهِرحٚ فحو٘ هللا 66)

؛ جذحَ 231، ؿ7جذحَ جيغٜحش: أعحذ جهغحذحس، ؼ؛ 238، ؿ8عوْٜ ٕعوي ِٛظش جذَ عحعذ: جهطرقححش جهلرحشٗ، ؼ

 . 165، ؿ8دجش، جيفحذس، ؼ

 

 .171( جهطشًحُِٜٚ: جهضٕجؼ عِذ جهعشخ فٚ جهجحٓوٜس ٕجيعالى، ؿ67)

( جهٌقذجد ذَ عٌشٕ ٕجهٌعشٕف ذحهٌقذجد ذَ جيعٖد، ٕٖٓ جيعٖد ذحَ ٛغحٖظ جهضٓحشٙ جهحزٙ ضرِححّ فِغحد ئهٜحْ، 68)

ذذسج، ٕجدذج ٕجهٌؾحٓذ كؤح ًع جهشعحٖم فحو٘ هللا عوٜحْ ٕعحوي ضحٖفٚ  قذٛي جيعالى، ٓحجش ئه٘ جهذرؾس، ؽٔذ

؛ جذحَ جيغٜحش: أعحذ جهغحذحس، 262، ؿ3فٚ  الفس عػٌحٍ سمٚ هللا عِْ ِٛظش جذَ ععذ: جهطرقحش جهلرشٗ، ؼ

 .251، ؿ5ؼ

د ( مرحعس جذِس جهضذٜش ٕجذِس عي جهِرحٚ فحو٘ هللا عوٜحْ ٕعحوي سٕش عِحْ جيدحدٛحع، ٕضضٕجحص محرحعس جهٌقحذج69)

فٖهذش هْ عرذهللا ٕكشٌٛحس، قطحن عرحذهللا ٛحٖى جهجٌحن ًحع عحتؾحس سمحٚ هللا عِٔحح. ِٛظحش جذحَ عحعذ: جهطرقححش 

 .178، ؿ7، جذَ جيغٜش: أعذ جهغحٛس، ؼ46، ؿ8جهلرشٗ، ؼ

 .163، ؿ3( جذَ ععذ: جهطرقحش جهلرشٗ، ؼ70)
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ٕأٙ فذحذٚ جسضرو ذشذحه جهٌقحٓشز ًع ًٖالّ فٖٔ ذٔزج قذ ج طححس هحعحس هللا 

َْاِْأَْاَُّناِْجهلحشٛي  عرذحُْ ٕضعحه٘ ٕهحعحس سعحٖهْ جهلحشٛي، ئر ركحش عحض ٕجحن فحٚ كطحذحْ 

َاِْإ ََّْأَكاَاَ ُكَ ِْعَنا ُِِف َقًَِْوقَاَِِئِاَ ْلِتَاَحاِ اُح ُُ ْذََكٍاْوأُوَاَثىَْوَوَحَلنَاُِكَ ْ َُ َْخَلَوَنُِكَ ِْ  (71)َدْاِ ْأََْاَواُِك "النَُِّ ِْإوَِّ
 

 " ٍٍ َؤِ َنُِتْقَاَحُضُنَ ْأََولَِيُِ ْقَاَحا
ُ
ََ َْواج (72)َواَلُرَؤِ ُن

٘ هللا عوٜحْ ٕعحوي )ال ، ٕقححم سعحٖم هللا فحو

فنن هعشذٚ عو٘ أعجٌٚ ٕال عجٌٚ عو٘ عشذٚ ٕال الذٜل عو٘ جعٖد ٕال العٖد 

عوحح٘ جذححٜل ئال ذحححهطقٖٗ، جهِحححط ًححَ آدى ٕآدى ًححَ ضححشجخ(
(73)

، ٕقحححم فححو٘ هللا عوٜححْ 

ٕعوي )ئرج جضحكي ًَ ضشمٍٖ دِٛحْ ٕ وقحْ فحأُلذّٖ، ئال ضفعوحٖج ضلحَ فطِحس فحٚ جيسك 

عححٖم هللا: ٕجٍ كحححٍ فٜححْ قحححم: ئرج جحححءكي ًححَ ضشمححٍٖ دِٛححْ ٕفغحححد كرٜححش، قحححهٖج ٛححح س

ٕ وقْ فأُلذّٖ غالظ ًشجش(.
(74)

 

ٕأذحححح جيعححالى هوٌححشأز جهذشٛححس فححٚ ج طٜحححس صٕجٔححح ئر قحححم جهشعححٖم فححو٘ هللا 

عوْٜ ٕعوي )جهػٜد أدع ذِفغٔح ًَ ٕهٜٔح ٕجهرلش ضغطأرٍ فٚ ُفغٔح ٕأرُٔحح دٌطٔحح(
(75)

 

شأز ذذقٔححح فحٚ ج طٜحححس ًححَ ضؾحححء، كٌححح جٍ ِٕٓححم ُقححٖؿ ضؾححٜش ئهحح٘ ًحذٗ ضٌطححع جهٌحح

سفل جهٌشأز هقذحذٚ ٕقرٖهٔح آ ش هحي ٛلحَ ٛحإدٙ ئهح٘ ضحٖضش جهعالقححش ذٜحِٔي، ٕعحَ 

                                              
 . 13( عٖسز جهذجشجش، آٛس 71)

 . 71( عٖسز جهطٖذس، آٛس 72)

 

 .411، ؿ5غِذ، ؼ( جذَ دِرن: جه73ٌ)

؛ جهذحححكي جهِٜغحححذٖسٙ أذححٖ عرححذهللا ًذٌححذ ذححَ عرححذهللا )ش 1085، دححذٛع 395، ؿ3( جهطشًححزٙ: جهغححَِ، ؼ74)

؛ جذححَ 165 – 164، ؿ2ى(: جهٌغححطذسم عوحح٘ جهقححذٜذَٜ فححٚ جهذححذٛع، )جهشٛحححك( د. ش، ؼ1014ٓحح /405

 .3480، دذٛع 514، ؿ 2ضٌٜٜس: جهٌِطق٘، ؼ

، جذححَ 579، ًغححوي، فححذٜخ، ؿ 23، ؿ 7، جهرخحححسٙ: فححذٜخ، ؼ219، ؿ 1( جذححَ دِرححن: جهٌغححِذ، ؼ75)

 .1875، دذٛع 245، ؿ 1ًحجس: جهغَِ، ؼ
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رهق قحم جذَ عٌش )ضٖفٚ عػٌحٍ ذَ ًظعٍٖ
(76)

فإٔف٘ ئه٘ أ ْٜ قذجًس 
(77)

فضٕجِٚ  

ذِص أ ْٜ عػٌحٍ، ٕد ن جهٌغٜحشز ذحَ ؽحعرس
(78)

عوح٘ أًٔحح فأسورٔحح فحٚ جهٌححم ٕسأٙ  

ًع سأٙ أًٔح، فروح رهق سعحٖم هللا فحو٘ هللا عوٜحْ ٕعحوي فغحأم قذجًحس فقححم:  جهجحسٛس

ذِص أ ٚ ٕهي جِم ج طححس هٔحح فقححم: أهذقٔحح ذٖٔجٓحح، فأُحح أدحع ذِفغحٔح فحُطضعٔحح ًِحٚ 

ٕصٕجٔح جهٌغٜشز ذَ ؽعرس(
(79)

. ًٌح عحرع ضرحَٜ جٍ جهٌحشأز جهذحشز كحُحص ضطٌطحع ذؾحٚء 

هِلحدٔحح، هلحَ ٓحزّ جهذحهحس هحي ضلحَ ؽححًوس  ًَ جهذشٛس فٚ جهٌٖجفقس إٔ سفل ًَ ٛطقذى

عِححذ جهٌغححوٌَٜ ال ححطالف دسجحححضٔي فححٚ جيٌٛحححٍ، ًٕححَ غححي جالهطححضجى ذلححن ًححح جحححء ذححْ 

جيعالى، كٌح ضرَٜ أٛنح جٍ جهضٕجؼ فٚ عٔحذ جهشعحٖم فحو٘ هللا عوٜحْ ٕعحوي كححٍ ٛحطي 

ذذٕجفع كػٜشز ٕيوشجك عذٛذز ٕذأؽلحم ًخطوفحس، ٕكحن ٓحزّ جيُحٖج  ًحَ جهحضٕجؼ قحذ 

ذًص ذقٖسز وٜش ًرحؽشز دححالش ٕأٓحذجف ئر ضحذج وص جهنحشٕسز ًحَ جهحضٕجؼ ًحع  

                                              
( عػٌحٍ ذَ ًظعٍٖ: ًَ دلٌحء جهعشخ فٚ جهجحٓوٜس، ٕجعوي ًحع جهغححذقَٜ ئهح٘ جيعحالى ٕهحْ ًٖجقفحْ فحٚ ًلحس 76)

ٓ / 2جهرقٜع ٕرهق عِس  قرن جهٔجشز، ؽٔذ ذذسج، ٕٖٓ إٔم ًَ ًحش فٚ جهٌذِٛس ًَ جهٌٔحجشَٛ ٕإٔم ًَ دفَ فٚ

؛ جذححَ عرححذجهرش: 25؛ جذححَ  ٜحححه: جهطرقحححش، ؿ 393، ؿ 3ى؛ ِٛظححش جذححَ عححعذ: جهطرقحححش جهلرححشٗ، ؼ623

 . 1053، ؿ 3جالعطٜعحخ، ؼ

( قذجًححس ذححَ ًظعححٍٖ، ًححَ جهغحححذقَٜ ئهحح٘ جيعححالى، ؽححٔذ ذححذسج ٕجدححذج ٕعحححتش جهٌؾحححٓذ ًححع سعححٖم هللا فححو٘           77)

ى ِٛظحححش                  656ٓححح / 36دحححذجً ًحححَ أٓحححن ذحححذسج فحححٚ جهخٌحححش ئال قذجًحححس، ضحححٖفٚ عحححِس هللا عوٜحححْ ٕعحححوي ٕهحححي ٛجحححذ أ

؛ جذحححَ جيغٜحححش: أعحححذ جهغحذحححس،           25؛ جذحححَ  ٜححححه: جهطرقححححش، ؿ 401، ؿ 3جذحححَ عحححعذ: جهطرقححححش جهلرحححشٗ، ؼ

 .396، ؿ 4ؼ

هللا عِْ عوح٘ جهرقحشز غحي جهلٖفحس،  ٓ ، ٕالّ جهخوٜفس عٌش سم5ٚ( جهٌغٜشز ذَ ؽعرس: أدذ دٓحز جهعشخ، جعوي عِس 78)

ٕجقشّ عػٌحٍ عو٘ جهلٖفس غي عضهْ، ٕهٌح دذغص جهفطِس ذَٜ عوٚ سمٚ هللا عِْ ًٕعحٕٛحس جعطضهٔحح جهٌغٜحشز، غحي ٕالّ 

؛ جذحَ 284، ؿ 4ى. ِٛظش جذَ ععذ: جهطرقحش جهلرحشٗ، ؼ670ٓ /50ًعحٕٛس جهلٖفس فوي ٛضم ذٔح ئه٘ جٍ ًحش عِس 

ى(: هٌذرش، سٕجٛس أذٚ ععٜذ جهذغَ جهغلشٙ، ضقحذٜخ 859ٓ /245ًٜس جهٔحؽٌٚ )ش درٜد، أذٖ جعفش ًذٌذ ذَ أ

 .247، ؿ 5؛ جذَ جيغٜش: أعذ جهغحذس، ؼ184د. جٛوضز عِرطش، )ذٜشٕش، دجس جٝفح  جهجذٛذز( د. ش، ؿ 

 . 228، ؿ 3؛ جذَ دجش: جيفحذس، ؼ3470، دذٛع 509، ؿ2( جذَ ضٌٜٜس: جهٌِطق٘، ؼ79)
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جيوشجك جهغٜحعٜس ٕجيٓذجف جالجطٌحعٜس ٕجهذِٜٛس، فنحال عٌحح كححٍ ِٛرغحٚ فٜحْ ًحَ 

 ضِحعن ٕئؽرح  جهغشجتض.

ٕهٜطي جهضٕجؼ ال ذحذ هوٌحشأز ًحَ فحذج ، جهحزٙ ؽحشعْ هللا ضعححه٘ ٕعحذّ ٕججرحح، 

ِْ َلَااااًة"وَْٕٛؾححححٔذ قٖهححححْ ضعحححححه٘ عوحححح٘ رهححححق   َُّ ًِِ َاْالَنَسااااَِ َْصااااُدقَِ (80)يَْاااا
،ْْْٕ َُّ ََُِن ُْأُواااا َُّ َُن "َويَْاااا

" َِ (   81)قَِِلَرَحُاو
 ٕٛالدظ جٍ ًح ٛذفع هوٌشأز  ًَ  جحُد جهشجن هوٖفٖم ئهٜٔح  قذ جضخز

 ضغٌٜحش ًطعذدز، ٛجٌعٔح قٖم جهؾحعش: 

فذج  ًٕٔش ُٕذوس ٕفشٛنس        دٜحء ٕججش غي عقش عالتع
(82) 

ِظش عَ ضغٌٜحضْ، كححٍ ًٖجحٖدج ذؾحلن إٔ ذحق ش قرحن جيعحالى، هلحَ ٕذغل جه

 جيعالى جحء هٜجعوْ أؽرْ ذحهفشٛنس جهٖججرس.

ٕفٚ ضؾشٛع جهٌٔش ئؽعحس ذاعضجص جهٌشأز ٕسفحع ًلحُطٔحح
(83)

. الٍ جهقحذج  ًحَ 

 دع جهٌشأز ٕدذٓح ٕٛجد عو٘ جهشجن جٍ ٛذفع هٔح.

٘ جٍ جيعححالى هححي  ٛذححذد أًحح جهٌرحهغححس فححٚ ضذذٛححذ جهٌٔححٖس عِححذ جهححرعل ٛعححٖد ئهحح

جهٌٔش ًَ ُحدٜس جهلٌٜس عٖجء كحٍ ُقذج إٔ عوعح، ًٕع رهق فحٍ جهغوٖ  فْٜ ًحزًٖى وٜحش 

ًذٌٖد، ٕدع جهشعٖم فو٘ هللا عوٜحْ ٕعحوي عوح٘ عحذى جهٌغححالز فحٚ جهٌٔحٖس ًِطوقحح 

                                              
 . 4س ( عٖسز جهِغحء، آ80ٛ)

 . 25( عٖسز جهِغحء، آٛس 81)
 

( جٝهٖعححٚ: ؽححٔحخ جهححذَٛ ًذٌححٖد جهرغححذجدٙ: ذوححٖر جالسخ فححٚ ًعشفححس أدححٖجم جهعححشخ، ضذقٜححع ًذٌححذ ذٔجححس 82)

 .3، ؿ2ٓ ، ؼ1343دجس جهلطحخ جهعشذٚ(  –)ًقش  3جيغشٙ، ه

، جحًعحس ذغحذجد، 6  ( جهذغَ، جدٌذ: ُظشز جهؾشٛعس جيعالًٜس ئه٘ جهٌغحالز فٚ جهٌٔحش، ًجوحس كوٜحس جهؾحشٛعس،83)

 .127 – 125؛ جهؤٜرٚ ًذٌٖد ضشكٚ: جيدٖجم جالجطٌحعٜس، ؿ 163ى، ؿ 1980ٓ /1400
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َْفَضِلِهَْوا َُْواِساعًٌَْ قٖهْ ضعحه٘  َُ َاْفُاَواَاَ ُْْاَغِنِنُ ْا ُِْ  َُو (84)َعلِايٌ "ْ"ِإَ َُْْك
، ٕضحضٕؼ كػٜحش ًحَ 

جهقذحذس فٚ عٔذّ فو٘ هللا عوْٜ ٕعوي عو٘ جهؾٚء جهرغٜو جهزٙ ٌٛولُْٖ، فقحذ صٕؼ 

أى عوٜي جهشعٖم جهلشٛي أدذ فذحذطْ عو٘ ًح ٛذفظْ ًَ جهقشآٍ جهلشٛي، ٕضضٕجص
(85) 

أذٖ هوذس
(86)

، ذعذ جٍ جؽطشهص جيعالى ًٔشٓحح
(87)

ٕأُلحخ سعحٖم هللا فحو٘ هللا عوٜحْ  

سجححال عوحح٘  حححضي ًححَ دذٛححذٕعححوي 
(88 )

ٕآ ححش عوحح٘ ُعوححَٜ
(89)

، ٕجفححذ  عوححٚ ذححَ أذححٚ 

هحهد سمٚ هللا عِْ فحهٌس ذِص جهشعٖم فحو٘ هللا عوٜحْ ٕعحوي دسعحح ًحَ دذٛحذ
(90 )

                                              
جهؤٜرححٚ ًذٌححٖد ضشكححٚ:  103، جهرححذسٙ، عححِحء ؽححِذٙ: جهعالقحححش جالجطٌحعٜححس، ؿ 32( عححٖسز جهِححٖس، آٛححس 84)

 .126-125جيدٖجم جالجطٌحعٜس، ؿ 

ًع جهغحذقَٜ ئه٘ جيعالى، ٕذحٛعص جهشعٖم فو٘ هللا عوْٜ ٕعوي ( أى عوٜي ذِص ًوذحٍ: ًجحٓذز جوٜوس، أعوٌص 85)

؛ جذحَ                      424، ؿ  8سٕش عَ جهِرٚ فو٘ هللا عوْٜ ٕعوي عذز أدحدٛع. ِٛظش جذَ ععذ: جهطرقحش جهلرحشٗ، ؼ

، ؿ 7؛ جذححَ جيغٜححش: أعححذ جهغحذححس، ؼ57، ؿ2؛ جيفححفٔحُٚ: دوٜححس جيٕهٜحححء، ؼ339 ٜحححه: جهطرقحححش، ؿ 

 .  243، ؿ 8؛ جذَ دجش: جيفحذس، ؼ345

( أذٖ هوذحس ذحَ صٛحذ جيُقححسٙ: فحذحذٚ ًحَ جهشًححز جهؾحجعحٍ، ؽحٔذ جهعقرحس ٕذحذسج ٕجدحذج ٕجهخِحذ  ٕعححتش 86)

ى ٕقٜن سكد جهرذش وحصٛح فٌححش فٜحْ. ِٛظحش جذحَ عحعذ: جهطرقححش 654ٓ /34جهٌؾحٓذ، ضٖفٚ فٚ جهٌذِٛس عِس 

؛ جهحزٓرٚ: 181، ؿ6؛ جذحَ جيغٜحش: أعحذ جهغحذحس، ؼ271ؿ ؛ جذَ دحضى: جهجٌٔحشز، 504، ؿ3جهلرشٗ، ؼ

 .27، ؿ2عٜش أعالى جهِرالء، ؼ

؛ جذححَ جهجححٖصٙ: أذححٖ 70، ؿ4؛ جذححَ قطٜرححس: عٜححٍٖ جي رحححس، ؼ425، ؿ8( جذححَ عححعذ: جهطرقحححش جهلرححشٗ، ؼ87)

؛ جهٌقذعححٚ: ًٖفححع جهححذَٛ 35، ؿ 2ى(: فححفس جهقححفٖز، ؼ1200ٓحح  597جهفححشؼ عرححذجهشدٌَ ذححَ عوححٚ )ش 

ذححَ قذجًححس: جالعطرقحححس فححٚ ُغححد جهقححذحذس ًححَ جيُقحححس، ضذقٜححع عوححٚ ُححٖٛٔل، )دجس جهفلححش(        عرححذهللا 

 . 37، ؿ1972

 .178، ؿ2؛ جهذحكي جهِٜغحذٖسٙ: جهٌغطذسم، ؼ26، ؿ7( جهرخحسٙ: فذٜخ، ؼ88)

 .1113، دذٛع 420، ؿ3؛ جهطشًزٙ: عَِ، ؼ446، ؿ3( جذَ دِرن: جهٌغِذ، ؼ89)

ى(: أ رحس جهٌٖفقٜحش، ضذقٜع عححًٚ ًلحٚ 850ٓ /236أذٖ عرذهللا ذَ ًقعد )ش ( جهضذٜشٙ: جهضذٜش ذَ ذلحس90)

؛ جذححَ درحححٍ: 70، ؿ4؛ جذححَ قطٜرححس: عٜححٍٖ جي رحححس، ؼ375، ؿ1972ًطرعححس جهعحححُٚ(  –جهعحححُٚ، )ذغححذجد 

 .145، ؿ1جهػقحش، ؼ
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ٕسٕٙ جٍ عػٌحٍ سمٚ هللا عِْ جؽطشٗ جهحذس  ًحَ عوحٚ سمحٚ هللا عِحْ ذأسذعٌحتحس 

 عوٜححْ ٕعححوي دسٓححي، غححي جٍ عػٌحححٍ سد جهححذس  ئهحح٘ عوححٚ، فححذعح سعححٖم هللا فححو٘ هللا

هعػٌحححٍ ذححذعٖجش
(91)

. ٓححزج جهٌظٔححش جالجطٌحححعٚ ٛعححضص ٕدححذز جهٌغححوٌَٜ ٕٛرححَٜ ًححذٗ 

 ضنحًِٔي ًع ذعنٔي فٚ ًػن ٓزّ جهٌٖجقر.

فحهقححذج  ؽححش  فححٚ جيفححن دقححح هوٌححشأز ضِطفححع ذححْ، فححارج سمححٜص ذحيعححالى       

ٕجهعوححححي ٕجهححححذَٛ ٕجهخحححححضي ٕجهِعوححححَٜ جحححححص رهححححق ٕعححححذ ٓححححزج ًححححَ جفنححححن جهٌٔححححٖس       

عظٌٔحٕأ
(92)

. ٕٓزج ٛعٖد ذِح ئه٘ ًح ركشُحّ عحذقح ًَ جٍ جهقشجٍ ٕجهغِس هي ٛذذد جهٌٔش 

يُححْ عشمححْ هوطرححذم ٕجهطغٜٜححش ذذغححد جيصًِححس ٕجيًلِححس ٕجهظححشٕف  جالجطٌحعٜححس 

ٕجالقطقحدٛس
(93)

. 

ًٕع رهق ٌٛلَ جهقٖم جٍ ضؾجٜع جهِلحح ًَ قرن جهشعٖم فو٘ هللا عوْٜ ٕعحوي 

وضًحضْ، هححزج جحححءش ضٖفححٜحش جهشعححٖم جهلححشٛي هطذححع كحححٍ الذححذ ًححَ ضححٖفٜش أدُحح٘ ًغححط

جهقذحذس  حفس ٕجهٌغوٌَٜ عحًس، ذعذى جهٌرحهغس فحٚ ضذذٛحذ ًٔحٖس ُغححتٔي. ٕجٍ عحذى 

جهٌرحهغس فٚ ضذذٛذ ًٖٔس جهِغحء ًَ قرن جهقذحذس ٛرَٜ ًذٗ ضقصسٓي ًحع ذعنحٔي فحٚ 

ضوحححق جهٌٖجقحححر جالجطٌحعٜحححس جهطحححٚ ضعحححضص عالقححححضٔي ًٕحححَ غحححي ضقحححٖٙ إٔجفحححش جهٌذرحححس 

ٕجالسضرحه ذِٜٔي ٕذعذ جٍ ٛطي عقذ جهقذج  ٛقرخ جهشجن صٕجح هوٌشأز ٕهلَ قرحن رهحق 

كحُص ِٓحم ذعل جهعحدجش ٕجهطقحهٜذ جهٌطرعس فٚ جهضٕجؼ، ٕأٌٓٔحح ئعحالٍ جهعحشط، الٍ 

جهشعٖم فو٘ هللا عوْٜ ٕعوي كحٍ ٛلشّ ُلحح جهغش ٕكححٍ ٛقحٖم )أعوِحٖج جهِلححح(
(94)

 ،

                                              
فحٜظ، ى(: ضححسٛخ جهخٌحٜظ فحٚ أدحٖجم جُفحظ 1558ُٓح  /966( جهذٛحس ذلشٙ دغَٜ ذحَ ًذٌحذ ذحَ جهذغحَ )ش91)

 .362، ؿ1ًإعغس ؽعرحٍ هوطرحعس ٕجهِؾش( د. ش، ؼ –)ذٜشٕش 

 .180 – 179، ؿ 5( جذَ جهقٜي جهجٖصٛس: صجد جهٌعحد، ؼ92)

 .192، ؿ1967)ذٜشٕش(  2( دسٕصز، ًذٌذ عضز: جهٌشأز فٚ جهقشجٍ ٕجهغِس، ه93)

 .5، ؿ4( جذَ دِرن: جهٌغِذ، ؼ94)
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ْ ٕعحوي )أعوِحٖج ٓحزج جهِلححح ججعوحّٖ فحٚ جهٌغحجذ ٕفٚ سٕجٛس أ شٗ قحم فو٘ هللا عوٜ

ٕجمشذٖج عوٜحْ ذحهحذفٖف(
(95)

، ِٕٓححم ُقحٖؿ ضرحَٜ دحع جهشعحٖم فحو٘ هللا عوٜحْ 

ٕعوي عو٘ ئعالٍ جهِلحح، ٕفحٚ جهٖقحص ُفغحْ ضرحَٜ كٜفٜحس ًؾححسكس جهقحذحذس هرعنحٔي 

جهرعل فٚ ًػن ٓزّ جهٌٖجقر، ًَ رهق ًح سٕضْ عحتؾس سمٚ هللا عِٔح، قحهص )صفحص 

ز ئه٘ سجن ًَ جيُقحس، ٕقححم جهِرحٚ فحو٘ هللا عوٜحْ ٕعحوي: ٛحح عحتؾحس أًحح كححٍ جًشأ

ًعلي هٖٔ، فحٍ جيُقحس ٛعجحرٔي جهؤحٖ(
(96)

، ٕٓحزج ٛحذم عوح٘ جٍ جهغِححء كححٍ ًعشٕفحح 

عِذ جهقذحذس ٕجٍ جهشعٖم فو٘ هللا عوْٜ ٕعوي أجححصّ هٔحي فحٚ ًػحن ٓحزّ جهٌِحعحرحش 

ٌرححح إٔ ِٛؾحذٍٕ جهؾحعش جهحزٙ ٛخحذػ جهذٜححء ئال جُٔي هي ٛلُٖٖج ٛغٍِٖ ذحهغِحء وٜحش جه

ٕال ذحححط ذحهغِحححء ئرج هححي ٛلححَ فٜححْ أًححش ًذححشى كٌححح جُححْ هححٜظ ًلشٕٓححح عِححذ جهعححشط إٔ 

 جهٖهٌٜس ًَٕ ئُؾحدٓي قٖم أُػ٘ جهٌذِٛس عِذ قذٕى جهشعٖم فو٘ هللا عوْٜ ٕعوي:                  

 دج هوع جهرذس عوِٜ    ح       ًَ غِٜحش جهٖ                 

ٕجد جهؾلش عوِٜح       ً  ح دع  ح   دج            
(97)

 

فٌححححَ ٓححححزج جهجححححِظ كحححححُٖج ِٛؾححححذٍٕ ئؽححححعحسٓي ذحهٌذِٛححححس، ٕسذٌححححح مححححشذٖج              

عوٜححححححْ ذحهححححححذف عِححححححذ ئُؾحححححححدّ
(98)

، عححححححَ عحححححححًش ذححححححَ عححححححعذ جهرجوححححححٚ
(99)

قحححححححم                        

                                              
 .1089، دذٛع 399، ؿ3( جهطشًزٙ: عَِ، ؼ95)

 

، 2؛ جهذلحي جهِٜغححذٖسٙ: جهٌغحطذسم، ؼ28، ؿ7؛ جهرخحسٙ: فحذٜخ، ؼ315، ؿ3دِرن: جهٌغِذ، ؼ ( جذ96َ)

ى(: جهٌغحططشف ًحَ كحن فحَ ًغحطظشف، 1446ٓح / 85؛ جالذؾٜٔٚ ؽٔحخ جهذَٛ جدٌذ ذحَ ًذٌحذ )ش 184ؿ

 . 77، ؿ2ضذقٜع عرذجهعضٛض عٜذ جيٓن، )جهقحٓشز( د. ش، ؼ

؛ جهذورحٚ، عوحٚ 216ٜظ، )ًقش، دجس جهطرحعس جهٌِٜشٛس(، د. ش، ؿ( جذَ جهجٖصٙ: ُقذ جهعوٌحء إٔ ضورٜظ ئذو97)

ذححَ ذشٓحححٍ جهححذَٛ جهؾحححفعٚ: ئُغحححٍ جهعٜححٍٖ فححٚ عححٜشز جيًححَٜ جهٌححأًٍٖ جهٌعححشٕف ذحهغححٜشز جهذورٜححس، )جهقحححٓشز، 

 .65، ؿ2ى، ؼ1962ٓ /1382ًطرعس جالعطقحًس( 

 .217( جذَ جهجٖصٙ: ضورٜظ ئذوٜظ، ؿ98)
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)د وححححححححححححص عوحححححححححححح٘ أذححححححححححححٚ ًغححححححححححححعٖد جيُقحححححححححححححسٙ
(100)

                      قش ححححححححححححس ذححححححححححححَ            

كعد
(101)

ٕئرج عِذٓي جٖجسٙ ٛغَِٜ، فقوص هٔحي: أضفعوحٍٖ ٓحزج ٕجُحطي أفحذحخ ًذٌحذ  

فححو٘ هللا عوٜححْ ٕعححوي، فقحححهٖج: جٍ كِححص ضغححٌع ٕئال فحححًل فحححٍ سعححٖم هللا فححو٘ هللا 

عوْٜ ٕعوي س ـ هِح فٚ جهؤٖ فٚ جهعشط ٕفٚ جهرلحء عو٘ جهٌٜحص(
(102)

. ٕعحَ صٕؼ 

عوِٜحح سعحٖم هللا فحو٘ هللا عوٜحْ ٕعحوي دحَٜ ضضٕجحص جذِحس    جذِس أذٚ هٔحد قححم )د حن

أذٚ هٔد، فقحم: ٓن ًَ هٖٔ(
(103)

. 

ًٕححَ أٓححي جهعحححدجش جهٌطرعححس فححٚ جيعححشجط ٓححٚ جهٖهٌٜححس، فعِححذًح صٕؼ سعححٖم       

هللا فححو٘ هللا عوٜحححْ ٕعححوي فحهٌحححس هعوححٚ سمحححٚ هللا عِححْ قححححم )ٛححح عوحححٚ فحُححْ ال ذحححذ       

هوعشط  ًَ  ٕهٌٜس(
(104 )

 ععذ  )عوٚ كرؼ، ٕقحم  فالٍ عوٚ  كزج  ٕكزج  ًَ  فقحم  

                                                                                                                
هرجوححٚ ئًحححى غقححس، ًححذُٚ، عححٌع عححَ جهقححذحذس ٕسٕٗ عححِٔي، ضححٖفٚ عححِس ( عحححًش ذححَ عححعذ ذححَ أذححٚ ٕقحححؿ ج99)

، 349، ؿ4؛ جهزٓرٚ: عٜش أعالى جهِرالء، ؼ368، ؿ1ى. ِٛظش جهرغٖٙ: جهٌعشفس ٕجهطحسٛخ، ؼ722ٓ /104

 .64، ؿ5جذَ دجش: ضٔزٛد جهطٔزٛد، ؼ

عوحٚ سمحٚ هللا  ( جذَ ًغعٖد جيُقحسٙ: ؽٔذ جهعقرس، ٕقٜن ؽٔذ ذحذسج، عحلَ جهلٖفحس، ٕكححٍ ًحَ أفحذحخ100)

، 4؛ جذححَ دجححش: جيفحححذس، ؼ287، ؿ6ى. ِٛظححش جذححَ جيغٜححش: أعححذ جهغحذححس، ؼ660ٓحح /40عِححْ، ضححٖفٚ عححِس 

 . 252ؿ

ٓح  ، ٕٕالّ عوحٚ سمحٚ 23( قش س ذَ كعد جيُقحسٙ: ؽٔذ أدذج ًٕح ذعذٓح ًَ جهٌؾحٓذ، فطخ جهشٙ عِس 101)

ٚ فٚ  الفس عوٚ سمٚ هللا عِْ. ِٛظش جذحَ هللا عِْ جهلٖفس هٌح عحس ئه٘ جهجٌن، ٕأ زّ ًعْ ئه٘ ففَٜ، ضٖف

 .281، ؿ1؛ جذَ جيغٜش: أعذ جهغحذس، ؼ17، ؿ6ععذ: جهطرقحش جهلرشٗ، ؼ

؛ 102، ؿ1؛ جهذحكي جهِٜغحذٖسٙ: جهٌغطذسم، ؼ690، دذٛع 247، ؿ17( جهطرشجُٚ: جهٌعجي جهلرٜش، ؼ102)

 . 400، ؿ4؛ جذَ جيغٜش: أعذ جهغحذس، ؼ124جهٌقذعٚ: جالعطرقحس، ؿ

 .67، ؿ4جذَ دِرن: جهٌغِذ، ؼ( 103)

؛ جذَ كػٜحش أذحٖ جهفحذجء ئعحٌحعٜن 959، ؿ5، جذَ دِرن: جهٌغِذ، ؼ21، ؿ8( جذَ ععذ: جهطرقحش جهلرشٗ، ؼ104)

، دقحع أفحٖهْ ٕدققحْ دكطحٖس ًذٌحذ أذحٖ ًوذحي 3ى( جهرذجٛحس ٕجهِٔحٛحس، ه1372ٓح / 774جذَ عٌش جهقشؽحٚ )ش 

؛ جذححَ جهِٔححذٙ عححالء جهححذَٛ ذححَ دغحححى جهححذَٛ 209ؿ ،9، ذٜححشٕش؛ جهٜٔػٌححٚ، ًجٌححع جهضٕجتححذ، ؼ3ٕآ ححشَٛ، ه
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رسز(  
(105)

 . ٕقحم  فو٘ هللا  عوْٜ  ٕعوي  هعرذ جهشدٌَ  ذَ  عٖف  دَٜ   ضضٕؼ 

 

)إٔهي ٕهٖ ذؾحز(
(106)

 . 

هقذ جفرخ هذعٖجش جهطعحى ٕجهٖالتي فٚ جهٌجطٌع جهقذحذٚ، ًعِ٘ ٛعرش ذْ عَ 

ي ٛورحٚ كػٜحشج ًحَ ٓحزّ جهحذعٖجش جهٌذرس ٕجهطقذٛش، ٕكحٍ جهشعٖم فو٘ هللا عوٜحْ ٕعحو

ًححع أفححذحذْ
(107)

. كٌححح جٍ جيعححشجط ذقححٖسز عحًححس كحُححص فشفححس الهطقحححء جهقححذحذس 

ٕصٛحدز جال طاله ذِٜٔي، ئُح ضغوو جهنٖء عو٘ ًح كحٍ ذٜحِٔي ًحَ إٔجفحش ٕفحالش 

ججطٌحعٜس قٖٛس عضصٓحح جهحذَٛ جيعحالًٚ فحفحرخ ًحح ٛحشذطٔي ذرعنحٔي ج حٖز جيٌٛححٍ 

 ذذال ًَ جهذى.

                                                                                                                
ى(: كِض جهعٌححم فحٚ عحَِ جيقحٖجم ٕجيفعححم، ضذقٜحع جهؾحٜخ ذلحشٙ دٜححُٚ، فحذذْ جهؾحٜخ 1567ٓ / 975)ش

؛ جهلحُححذٓوٖٙ، ًذٌححذ 113 – 112، ؿ7ى، ؼ1979ٓحح / 1399فححفٖز جهغححقح، )ذٜححشٕش ًإعغححس جهشعحححهس( 

 .745، ؿ2ى، ؼ1969ٓ  / 1388دجس جهِقش هوطرحعس(  –ٖٛعر: دٜحز جهقذحذس سمٚ هللا عِٔي )جهقحٓشز 

؛ جهٜٔػٌحٚ: ًجٌحع جهضٕجتحذ، 341، ؿ7؛ جذحَ كػٜحش: جهرذجٛحس ٕجهِٔحٛحس، ؼ359، ؿ5( جذَ دِرن: جهٌغِذ، ؼ105)

 .49، ؿ4ؼ

، 352، ؿ1؛ جذححَ ًحجححس: عححَِ، ؼ5، ؿ7؛ جهرخحححسٙ: فححذٜخ، ؼ227، ؿ3( جذححَ دِرححن: جهٌغححِذ، ؼ106)

، دححذٛع 404، ؿ3؛ جهطشًححزٙ: عححَِ، ؼ2109، دححذٛع 235، ؿ3ؼ ؛ أذححٖ دجٕٕد: جهغححَِ،1941دححذٛع 

1094. 

 –( جذَ ئدسٛظ عرحذهللا، عرحذجهعضٛض: ًجطٌحع جهٌذِٛحس فحٚ عٔحذ سعحٖم هللا فحو٘ هللا عوٜحْ ٕعحوي، )جهشٛححك 107)

 .109ى، ؿ1982ٓ / 1402ًطحذع جحًعس جهٌوق ععذ( 
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Abstract 

Marriage as one aspect of the social 

relations between the Prophets companions 

(Sahaba) 

Prof. B.K.Abdullatif
(*)

 

This paper deals with the marriage between the Sahaba from 

the early period of Islam, with general historical out look on the marriage 

among Arab tribes especially in Mecca and Medina before Islam. 

The paper begins with the definition of Sahaba in language and as a 

technical term; their position in the Quran and the Sunna then goes to 

throw lights on marriage in the Quran out the Sunna and asocial habit. 

We can Sam up the most Signifi cant points in the paper as follow: 

A- the Quran clearly difined marriage between Muslims and non-Muslims. 

B- Islam as a religion ragards marriage as a social habit based on its 

dogma. 

C- Islam gives women the right to choose and divorse their husbands. 

D- It sheds lights on the steaps followed in marriage such as engegement, 

dower, and wedding feasts, with especiall attention on its in fiuence on 

stregthen the social relations. 

E- It gives several examples for the marriage between the sahaba.  
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