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 قسم التاريخ/  للعلوم االنسانية التربيةكلية  –جامعة تكريت 

 

تشكككالحياة كككلمحياجان كككمحملً كككًلحنًنكككًلحوي ل ككك ًلحنكككنحمويًكككةحياةككككلرمحياجر  كككمحي  ككك ن محوذاككك ح
 كلاجامحوياجانكلوحوتشكم جًمحح–(حنتنكالً ح اك محيعح كزحومكلحو كًمحً  كيحيااكر مح ح–الهتنلمحي   مح

حو لانيح اىحةدح ويو.ح اىحطاةحياجامحويةتريمحوتقد رحطلا يح
ححححححححححححححح(حفقككككككككدحمككككككككلوحذاككككككككرحياجاككككككككمحويهن تككككككككيحنكككككككك حيولح ككككككككورمحًزاكككككككك ح اككككككككىح اككككككككةحيان ككككككككط ىح 

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  چ حفقكككللح كككزحومكككل

ح.حح(ٔ  چک  ک  ک   گ  گ  
ٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  چ حالكككمحالًككككلوحيعحتجككككلاىحون لاتكككيح اككككىحطلاككككةحياجاكككمحفقككككللحتجككككلاى 

        :.حوي كككككككككككككككًلح واككككككككككككككيحتجككككككككككككككلاى(ٕ  چڦ   ڄ   ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ     ڦڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ
يئ  جب  حب  خب  مب    ىئېئ  ېئ     ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ    حئ  مئچ 

،حفككككككككرنحيمت ككككككككلريحانوكككككككككوعحح(ٖ  چمث  ىث     يث  حج  مج     جثىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت    يت
يانككذهةحياشككلفجهحويهككمح انللككيحفككهحن ككرحمكك لحياج ككرحيانناككواهحكككننحاتككلةحياككذه هحيا كك رحاككيح

تةناككيحنككنحنراككزححأ كك لةحنتجاقككمح ن ككرحووكككجًلحيا  ل ككهحوياالقككلفهحويالمتنككل هح،حانككلحالًكك حنككل
اجامحياتهحنكرحذارهكلحيح أهن منتن زحونًمحااجامحوياجانلوحفهحتا حياةق محفكً ح نحيال  لةحيانتجاقمح

يً ًل.حفن رحفهحهذهحياندمحالً ح دحةنا حنلحالًك حتةناكيح اكديدحنكنحأ  كلوحياجاكمحويلدة،حذاك حأنح
                                                           

ح.٘ح-حٔ ورمحياجاق حيآل م،حح(ٔ)
ح.ٛٔ ورمحيلح نرين حيآل م،حح(ٕ)
ح.ٔٔ ورمحيانملدام حيآل مححح(ٖ)
ح
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 ياقككلهرم(ح ككذا حنًككلرمححفأ كك ة ياقككلهرمحالًكك ح ككدحشككاا حنكك ح اككديدحنةككورًيحي ل كك ًلحويةككدًيحفككهحياجاككم،ح
ي  ك نه،حو ككدحظاك حن ككرحط اككمحااجاكمحو ل ككنمحااجانكلوح  نًككلحطككلا ويحياجاكمحنككنحاكلحيرمككلوحياجككلامح

ياج كككورحي  ككك ن محري  كككمحااجاكككومحويآلدية،حوينتااككك حترالكككًلحةككككلر ًلحنتن كككزًيح ن كككقحيامكككذورحونتًكككوعح
يلغريض،حةتىح د حويةدمححننح  نحأهمحنريازحيال كتقطلةحفكهحياجكلامحي  ك نهحونةطكمحاطك ةح

لح لشكك حفككهحمكككمحفاككرحو قككلحيانكك رخحياجاككمحويانجرفككمح الفككمحأًوي ًككلحياد ً ككمحويلد  ككمحوياجقا ككمح،حانكك
م(حتذيحيةتككلح انل هككلحن ككلةمحوي ككجمحنككنحنو ككو تيحٖٗٚٔهكككح/ٛٗٚياا  ككرحشككنسحياككد نحياككذه هح  

(حوذارحف ًلحأ ديدًيحا  رمحننح انلوحن كرحفكهحياج كورحيال ك ن محةتكىحسير أعالم النبالءياا  رمح 
واككلنحيانككذهةحياشككلفجهحهككوححاًمككرييًتًللككيحنككنحتككأا احيااتككلةحفككهحياجقككدحياالككلًهحنككنحياقككرنحياالككلننحي

يانككذهةحيار ككنهحاي ككو   ن،حوةظككهح لًتشككلرحا  ككرح كك نحياًككلسحفككهحياشككلمحون ككرحو ككدح ق كك حيا كك لدمح
حاانذهةحياشلفجهحفهحيادوامحيانناوا م؛حلًًلحالً حينتديدًيحادوامحيل و   ن.

ال دحاكهحأنحي ك نح كأًهحالزاك حطلاكةح اكمحفكهحمطويتكيحيالواكىح اكىحياطر كقحفكأنححوفي الختام
نحأمطككأ حفًككهح كك محيا شككرحياككذيح مطككأحو  كك ةحانككلحالحيد ككهح أ كك  حفككذا حفكككلحيعحوتوف قككيحوي 

حياانللحاجناهحهذي،حلَنح  محياانللحنق ورًيح اىحيعحتجلاىحوةدهحياذيحأ لايحياجونحوياتوف قح.
ح
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 الشافعي المذهب
ويانتكككككككوفىح كككككككًمحح ً كككككككةحهكككككككذيحيانكككككككذهةحتاكككككككىحي نكككككككلمحنةنكككككككدح كككككككنحتدر كككككككسحياشكككككككلفجهححح
م(حو ككدحًشككأح ت نككًلحفلًتقاكك ح ككيحأنككيحٚٙٚه/ٓ٘ٔم(حواككدح اككزمحنككنحيرضحفا ككط نح ككًمح ٜٔٛه/ٕٗٓ 

تاككىحناككمحيانارنككمحوف ًككلحتاقككىحياجاككمح ككنحشكك وميحف ًككلحالككمحرةككلحتاككىحياند ًككمحيانًككورمحتذحياتقككىح للنككلمح
مككذح ًككيحياجاككمحويًتقككلحتاككىح اككديدحواككلنح اككىح ككامحوال قككمح للنككلمحنةنككدح ككنحياة ككنحياشكك  لًهحنلاكك حوي

م(حوي كتقرحٗٔٛه/ٜٜٔتان ذحأ هحةً  محفلمذح ًيحاال رًيحننح انيحوفقًي،حالكمحرةكلحتاكىحن كرح كًمح 
تنحأ لسحيانذهةحياشلفجهح هوحيلمذح كلاقرينحويا كًمحوي منكلعحينكلحح(ٔ  ًلحتاىحتنحتوفهحودفنحهًل 

فاككمح تشككددحنلاكك حواككمح تو كك حف ككيحتو كك حأ ككهحةً  ككمحتيحتنحيانككذهةحياشككلفجهح ككلمح اككىحأ ككلسححياق ككلس
وننحيالكلرحياشكلفجهح  ر كلامحفكهحأ كولحيا قكي((حرويهح ًكيحح(ٕ ياتقر ةح  نحندر تهحأ هحةً  محونلا (

نلنحيانككككريديحواتككككلةح  يلم((حو  يان  ككككّوط((حواككككلنحيانككككذهةحياشككككلفجهحهككككوحتان ككككذهحيار  كككك ح ككككنح ككككا 
يانككذهةحيار ككنهحاي ككو   ن،حوةظككهح لًتشككلرحا  ككرح كك نحياًككلسحفككهحياشككلمحون ككرحو ككدح ق كك حيا كك لدمح

                                                           

؛حيا ك دي،ح ك ححياكد نحما كلح كنححٜٕٗ(،حصٜٛٚٔي نحياًد مح،حنةندح كنحت كةلقح،حيا ًر ك ح،حديرحيانجرفكمح،ح   كرو  حح( (1
،حزيدمح،حطلشحا رىح؛حٓٛٔ-ٔٚٔ/ٕ،حم(ٕٓٓٓي   ح،حياويفهح لاوف ل ،حتةق ق حيةندحيالًرل وط،حديرحية لوحياتريث،ح   رو  

ياوهلةحأ ككوحياًككورح،حديرحيااتككةح،حتةق ككق حالنككلحالنككلحيا اككريحوح  ككدن تككلححيا ككجلدمحون كك لححياج ككلدمحفككهحنوكككو ل حياجاككومح
يا اككديدي،حي ككنل  لح لشككلحنةنككدحأنكك نح،هد ككمحياجككلرف نحأ ككنلوحيانكك ا  نحوحأالككلرح؛ححٖٕٔ-ٕٔٔ/ٕياةد الككمح،ح ياقككلهرم حد.ح (ح،ح

؛حاةلاككمح، نككرحركككلح،حنجمككمحيانكك ا  نحتككريممحن ككً هححٜ،حصحٕنكك م(،حٜٚٙٔمحياً  ككمح ي ككتلً ول ،حيانط جككٖيان ككً  نح،حط
؛حةتهح،حفا ةح،ح لًجوحياتلر خحياجر ه،حترمنكم حأاك سححٕٖ/ٜم(،حٜٔٙٔيااتةحياجر  مح،حديرحتة لوحياتريثحياجر هح، دنشق ح

،حاًظمحي   ن مح ًشأتًلحوتطورهل( ةهح،حي؛حيا لاحح،ح حٜٖٕ-ٖٕٗ(ح،حصٜٜٙٔ،حديرحياالقلفمح،ح   رو ح ححٔفر ةمح،حط
؛نلمدح،ح  دحيانًجمح،حتلر خحياةكلرمحي   ن محفكهححياج كورححٕٛٔ-ٕٙٔ(،حصٜٛٚٔ،حديرحياجامحاان   نح،ح   رو  حٗط

؛ح لشكورح،ح كج دح  كدحيا تكلححو نمكرون(ح،ححٛٚٔ-ٚٚٔم(،حصٜٛٚٔ،حنات كمحيالًماكوحيان كر مح،ح ياقكلهرم ححٗياو كطىح،حط
؛حيان ديًهح،ح  كدححٛٗ-ٚٗ(ح،حصٜٙٛٔ،حنًشوري حذي حيا   لح،ح يااو   ححٕتلر خحياةكلرمحي   ن مح،حطحدري ل حفه

يارةننحة نحمً ام،حياةكلرمحي   ن مح أ  ًلحون للاًلحو ورحننحتط  قل حيان ان نحاًلحوانةل حننحتأ  دهلح اىح للرح
،ح جمح،حديرحياً لح،ح   كرو  حد. (،حيةندح،حيللنمحيلرحح؛حياشر ل هحٙٔ٘(ح،حصٜٜٛٔ،حديرحياجامح، دنشق حٔيلنمح،حط

ح.ٕٚٔ-ٕٓٔص
(ح،حٜ٘ٚٔ ن كككر ححنات كككمحنةنكككدح اكككهح،ح؛حيا كككل سح،حنةنكككدح اكككهح،حتكككلر خحيا قكككيحي  ككك نهح،حٖٕٔ-ٖٕٓ/ٕزيدمح،حن تكككلحح،حح((2

ثحياجر كهح،حترمنكم ح؛ح زا ن،حف يدح،حتلر خحياتكريحٚٚٔ؛حنلمدح،حتلر خح،حصحٕٚٔ؛حيا لاحح،حياًظمحي   ن مح،حصح٘ٔص
؛ح لشككورح ونمككرون(ح،ححٜٕ،حصحٖ(ح،حنكك ٖٜٛٔنةنككدحنًككديحةمككلزيح،حنط جككمحملنجككمحنةنككدح اككهح ككنح ككجودح يا ككجود م ح

،حديرحيا تححااط ل محوياًشكرح،حٔ؛ح ا قح،ح زحياد نح،حنًًلجحيا لاة نحننحأةلد ث=ح=ح  دحيانر ا نح،حطحٛٗدري ل ح،حص
ح.ٕٖٔ-ٖٔٔلنمحيلر جمح،حص؛حياشر ل هح،حيلحٕٜٜ   رو  حد. (ح،حص
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اانكككذهةحياشكككلفجهحفكككهحيادواكككمحيانناوا كككم؛حلًًكككلحالًككك حينتكككديدًيحادواكككمحيل كككو   نحونكككنحأشكككًرحت ن كككذهح
يا وطهحوي  كنل  لح كنح ة كىحيانكلًزهحويار  ك حيانكريديحو جكدحياشكلفجهح ةكقححياشلفجهحفهحن رح ة ى

ح.(ٔ ويك حأ ولحيا قيحأيحطر م
 ومن عمماء المذهب الشافعي الذين ذكرهم الذهبي في كتابه سير اعالم النبالء هم:

 اككهح ككنحه ككمحيعح ككنح كك نمح ككنحن ككامح ًككلوحياككد نحي ككوحياة ككنحياامنككهحيان ككريحيانجككرواح ككل نح -
م(حٖٙٔٔه/ٜ٘٘يحيا ق يحياشلفجهحيانقرئحيانةكدثحيامط كةحأةكدحيل ك محواكدح ن كرح كًمح يامن زح

وة ظحياقرينحوهوحي نح شكرح كً نحأوحأ كلحورةكلح كيحأ كوهحتاكىحيانشكرقحيال ك نهحف كن ح دنشكقحنكنح
ورةكلحنك حأ  كيحياكىح اكديدحفقكرأح ًكلحياقكريوي حياجشكرح اكىح)صحيي  البخحاري( أ هحياقل مح نح  كلارح

اككهح ككنح  ككلارح ككنحيانرةككةحيا طككللةهحو ككرأح دنشككقح اككىحياقككلضحشككراحياككد نحي ككهحأ ككهحياة ككنح 
ل كهح ل كرح كنحنةنكدح كنح اكهحيانقكرئحياةنكلنهحح)كتحاب ايياحاز( ج دح نحأ هح  رحننكلحتككنًُيح

ل كهحي كةلقحي كريه مح كنحنةنكدحياشك ريزيحو كرأحح)كتاب المهذب فحي فحروا الشحافعي (و رأح ا يحي كًلح
ح)اميححا الشححا(بي (رزو ككهحو ككرأح اككىحياقل كمح ككنحف ككرلمح ككنحماكاحياشككلط هحح ن كرح اككىحي ككهح اكرحيان

ح و ككد حمتنككل ح كك جضحياروي ككل حواككلنحأ اككىحأهككلحزنلًككيحي ككًلدًيحفككهحياقككريوي حو ككلارغمحنككنحذاكك حفككرن 
ياقريوحامح زدةنويح ا يحواجاُيحالنحيانلً حننحمًتيحانلح قولحشكنسحياكد نحي كوح  كديعحياكذه هحوروىح

يا مكككرحياتكككوزريحودرسحويفتكككىحويًتًككك حتا كككيحرلل كككمحياجاكككمح لاكككد لرحيان كككر محوتكككوفهحح()الشحححا(بي  ًكككُيح
 .ح(ٕ م(ح لاقلهرمٕٔ٘ٔه/ٜٗٙ ن رح ًمح 

                                                           

 ككمحتككلر خحياتشككر  حي  كك نهح،ح؛حمكك اح،ح  ككدحياوهككلةح،ح اككمحأ ككولحيا قككيحوم حٜٕٙ-ٕٜٕي ككنحياًككد مح،حيا ًر كك ح،حص  (1)
،ححٕٛٔ؛حيا كككلاحح،حياكككًظمحي  ككك ن مح،حصحٛٚٔ؛حنلمكككدح،حتكككلر خح،حصحٕٕٔ(،حصٜٚٗٔ،حنط جكككمحً كككرح، ياقكككلهرم حٖط

 .ٙٔ٘يان ديًهح،حياةكلرمحي   ن مح،حص؛ححٛٗ لشور ونمرون(ح،حدري ل ح،حص
،حديرحية ككلوححٔ،ح كك رحأ كك محياًكك  وح،حتةق ككق حنةنككودحشككلارح،طياككذه هح،حي ككوح  ككديعحنةنككدح ككنحأةنككدح ككنح النككلنح ككنح ل نككلز( (2

؛حي ككوحشككلنمحيانقد ككهح،حشككًلةحياككد نح  ككديارةننح ككنحي ككنل  لح،حتككريممحرمككللححٕٖٗ/٘ٔ(،حٕٙٓٓياتككريثحياجر ككهح،ح   ككرو  ح
ن ككمح،ح   ككرو  حياقككًر نحيا ككلدسحويا ككل  حيانجككرواح  لاككذ لح اككىحياروكككت ن(ح،حتجا ككق حي ككريه محشككنسحياككد نح،حديرحيااتككةحياجا

؛حياذه هح،حياج رحفهحم رحننحغ ر،حتةق ق ح ك ححياكد نحيانًمكدح،حنط جكمحياةاونكمح،ح حيااو ك ححٕٚٛ،حصحٖ(،حن ٕٕٓٓ
؛حياذه ه،حنجرفمحياقريوحياا لرح اىحياط قل حوي   لر،حتةق ق حشج ةحيالًرل وطحو شلرح ويدحنجرواححٖٕٓ/٘م(،حٜٙٙٔ ح

؛حياكذه هح،حتكلر خحي  ك مححووف كل حيانشكله رححٜٔ٘-ٛٔ٘/ٕ(،حٖٜٛٔ،   كرو  ح،حن   محيار كلامٔو لاححنًديح  لس،ط
؛حيا كك اه،حتككلجححٕٛٗ-ٕ٘ٗ(،حصٜٚٛٔ،حديرحيااتككلةحياجر ككهح،ح   ككرو ح ٔويل كك مح،حتةق ككق ح نككرح  ككدحيا كك محتككدنري،ط

م(،حٜٓٚٔل ه،ح ياقكلهرم ياد نحي كوحياً كرح  كدياوهلةح كنح اكهح كنح  كدحيااكلفه،حياط قكل حياشكلفج محياا كرى،حنط جكمح   كىحيا ك
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ياجظ مح كككنح  كككدحياقكككويح كككنح  كككدحيعح كككنح ككك نمحزاكككهحياكككد نحأ كككوحنةنكككدحيانًكككذريحيان كككريح،ح  كككد -
م(حت قككيح اككىح٘ٛٔٔه/ٔٛ٘ياةككلفظحياا  ككرحي نككلمحشكك خحي  كك محواككدح ن ككرحفككهحغككرمحشككج لنح ككًمح 

ي نلمحأ هحياقل مح  دحيارةننح نحنةندحياقرشهح نحياوريقحو ن ح ةرينحويارهكلحوي  كاًدر محوغ رهكلح
وروىح ًكككيحياةكككلفظحشكككراحياكككد نحياكككدن لطهحوتقكككهحياكككد نحي كككنحد  كككقحياج كككدحوياشكككر اح كككزحياكككد نحأ كككوح

قككلهرمحوشككرةًلح ككنحياة كك نحيا ككًو ًهحوي  ككنل  لحي ككنح  ككلارحوماككقحاال ككرحودرسح لامككلن حياظككلفريح لا
ااشككك خحأ كككهحت كككةلقحت كككريه محياشككك ريزيحفكككهحيا قكككيحواكككيحنمت كككرح كككًنحأ كككهحدي دحي كككنلهحح))التنبيحححه((

ونمت ككرح ككة ححن ككامحويًتقككىحومككرجحاال ككرًيحوأفككلدحح))سححنن أبححي (ا (((وةويشككهح اككىحح))الماتبحح(((
يحوتوفهح ًمح   .(ٔ م(ح لاقلهرمٕٛ٘ٔه/حٙ٘ٙياًلسح اىحيمت احفًًو

 اهح نحشملعحي نح كلامح كنح اكهح كنحنو كىح كنحة كلنح كنحطكوقح كنح كًدح كنح اكهح كنحيا ككلح -
 نح اهح نح  دحيارةننح نح اهح كنحنو كىح كنح   كىح كنحنو كىح كنحنةنكدح كنح اكهح كنح  كدحيعح
 كككنح  كككلسحياشككك خحي نكككلمحانكككللحياكككد نحياككككر رحأ كككوحياة كككنح كككنحأ كككهحيا كككويرسحياًلشكككنهحياج ل كككهح

م(حفهح ر محيانجند كمحنكنح نكلحٙٚٔٔهك/ٕٚ٘شلفجهحوادحفهحشج لنح ًمح يان ريحيانقرئحيا ق يحيا
وت قيح اىحأ هحياقل مح  دحيارةننحي نحياكوريقحو كن حنكنحأ كهحياقل كمحيا و ك ريحوياشكًلةحح(ٕ يام زم

ككويحوطلل ككمحو ككن حاتككلةحيات  كك رحنككنحأ ككهحياة كك نحنةنككدح ككنحأةنككدح ككنحم  ككرحيااًككلًهح  ككنل يح يااًز
ي ككنحياككدوشح ككنحو ككنجيحأ كككلحنككنحياشككلط هحو ككرأحياشككلط  محدرو ككلحنككنح اككهح ككنحأ ككهحياجكك شح ككنح

و نجًلح ا يحو ن حياتمر كدحال كنحيا ةكلمحنكنح ًكلوحياكد نح كنحشكديدح  كنل يحنكنحي كنح كجدونحو كن ح
                                                                                                                                                                                                 

،حديرحي كنحٔ؛حي نحاال ر،ح نكلدحياكد نحي كنل  لح كنح نكر،حيا دي كمحوياًًل كم،حتةق كقح حن كط ىح كنحياجكدويح،حطحٖٖٓ-ٖٔٓ/ٛ
؛حي نحتاريح ردي،حمنللحياد نحي كوحيانةل كنح و كاحيالتكل اه،حياًمكومحيازيهكرمحفكهحناكو ححٔٛٔ/ٖٔم(،حٕ٘ٓٓرمة،ح ياقلهرم 

هةحفكهحأم كلرحنكنحذهكةح،ح؛حي نحياجنلدحياةً اه،حأ وحيا  حح  دحياةهح،حشذري حياذحٕٗ/ٚم(ٜٙ٘ٔم،ن رحوياقلهرمح،ح ياقلهرح
ح.ٕٙٗ/ٖم(،حٜٜ٘ٔ  رو  حح-،حديرحي نحاال رح، دنشقٔياقلدرحيالًرل وطح،حطتةق ق ح  د

ه هح،حتكككذارمحياككذ؛ححٖٖٕ/٘؛حياكككذه هح،حياج ككرح،ححٕٕٖ-ٜٖٔ،حصحٖ؛حأ ككوحشكككلنمح،حياككذ لح،حنكك حٜٖ٘/٘ٔياككذه هح،ح كك رح،ح ( (1
ياات ه،حنةندح نحشلار،حفوي حياوف ل حح؛حٖٛٗٔ-ٖٙٗٔ/ٗ،حم(ٜٜٚٔ،حديرحأة لوحياتريثحياجر هح،ح   رو  حٕٔياة لظح،حط

؛ححيا  اهح،حط قل حياشلفج محياا رىحٕٚٙ=ح=ح-ٕٙٙ/ٕ،حوياذ لح ا ًل،حتةق ق حتة لنح  لس،حديرحياالقلفمح،ح   رو  حد. (
،حديرحٔ نح  ككدحياككرة مح ككنحياة ككن،حط قككل حياشككلفج م،حتةق ككق ح  ككدحيعحيام ككوري،حط؛حيل ككًوي،حمنككللحياككدحٕٔٙ-ٜٕ٘/ٛ،ح

؛حي كنحياجنكلدحياةً اكهح،حشكذري حححٛٙ/ٚ؛ححي كنحتاكريح كرديح،ححياًمكومحيازيهكرمح،حححٕٕٗ-ٖٕٕ/ٕم(،حٜٓٚٔي رشلد،ح  اكديد ح
ح.ٕٛٚ-ٕٚٚ/ٖياذهةح،ح

 .ٖٙٓ/ٖ؛حي نحياجنلدحياةً اهح،حشذري حياذهةح،ٕٛ٘-ٕٚ٘/ٕ؛حنجرفمحياقريوحياا لر،حٙٓٗ/٘ٔ،ح  رح،حياذه ه(  (2
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ياتككذالرحال ككنحشكك طلح ككنحأ ككهح اككرح  ككدحياككرةننح ككنح ل ككلحواككلنحأةككدحيللنككمحيانشككلرا نحفككهحفًككونحنككنح
 ككرحياتويككك حناكك ححياتككوددحويفككرحيانةل ككنحوروىح ل مككلزمحياجلنككمحياجاككمحة ككنحيلمكك قحتككلمحيانككروومحاال

 نحيا ا هحوروىح ًيحياشك خحديودحياةر كريحوياجنكلدحنةنكدحي كنحيامريلكديحويلن كرح اكمحياكد نح كًمرح
يادويديريحوياز نح  دحيارة محيا ل لته،حوطلل كمح ق كدحياة كلمح،وتكوفهحفكهحيا كل  حنكنحذيحياةمكمح كًمح

حح.(ٔ م(ح لاقلهرمٕٕٙٔهك/ٔٙٙ 
ياوهلةح نحمااح نحد رحياج نهحياشكلفجه،ح لككهحياقككلمحتكلجحياكد نحأ كوحنةنكد،حيانجكرواح  د -

واككككككدح ككككككًمحو ياج نككككككه(ح ككككككلاتم  ا،حً كككككك محتاككككككىح   نككككككم(ح   اككككككمحنككككككنحامككككككم،ح ككككككل نح ًكككككك حيل ككككككز،ح
م(ح ن ككرح،حوروىح ككنحمج ككرحياًنككديًهحوغ ككره،حواككلنحتنلنككًلحفلكككً ،ح لانككًلحنت ةككرًيحٕٚٔٔهككك/ٗٔٙ 

فهحيانذهة،حوواهحيانًل ةحياما ام حاًظرحياكدويو نح،حو ككلوحياقككلم،حودرس ح لا ك ة م،حو  كمح
رح   ككرس،حياشككلفجهحركككهحيعح ًككي،حوتقككدمحفككهحيادواككم،حوالًكك حاككيحياةرنككمحياككويفرمح ًككدحياناكك حياظككله

والنحذيحذهنحالل ة،حوةدسح للة،حو جدحو زمحن حياًزيهمحيان رطكم،حويا ك  محفكهحياكد ن،حوة كنح
ياطر قككم،حوياتال كك حفككهحيلةاككلم،حوتوا ككمحيلا ككلو،حوالح ري ككهحأةككدًيحوالح ديهًككي،حوالح قككولحشككًلدمحنر ككة،ح

هحياقككلمح كدرحوالنح ويحياً س،ح رت  ح اىحيا كلةةح ًكلوحياكد نح كنحةًكلحوغ كره،حوهكوحوياكدح لكك
يارةننحياكذيحوزرحأ ككًل،حووياكدح لككهحياقككلمحتقكهحياكد نح  كدياد نح نكرح لككهحياكد لرحيان كر م،ح

ووياككدحياقلكككهحياج نككمح كك وحياككد نحأةنككدحياككذيحدمككلحياكك ننحوياشككلم،حوانككلحزيدح لكككهحياقكككلمحتككلجح
نًكي،حورفك ح  كمحياد نحهذيحفهحياتال ك حفكهحيلةاكلمحشكالحيلن كرحأ دغكديحياجز كزحتاكىحياناك حياظكلهرح

نككنح  كك حياناكك حياًل ككرح و ككاحأًًككمحي تككل ويحديرحياقلكككهح رهككلنحياككد نحيا ككًملريحفككهحة لتككيحو جككدح
وفلتككيحيد ككىحياورالككمحو   تًككل،حومككرىح  كك ةحذاكك حأنككور،حفقككللحيلن ككرحمنككللحياككد نحأ دغككديحيانككذاور ح

كواهحفكهحنكذهةحنكنح ةاكمح ك نحياًكلس،حفكأنرحياناك حياظك لهرح توا كمحًتر حًةنحنذهةحياشلفجهحا حًو
ياقكككلمحيلر كك ،حواككمح اككنح  ككلحذاكك حتالح ككلضحويةككدحنككنحنككذهةحويةككد،حوفككهحهككذهحياوي جككمحياتقككىح اككمح
ياد نحي نحشارحياقلكهحتكلجحياكد نحو كللحاكي حنكلحنك حةتكىحرأ تك ح كلةةحر ك حو كللحيا كريجحياكوريقح

ح ندةي 
 أرضيُت عنك رعيَ  ومميكا   *  فاهلُل يع(يك الذي يرضيكا

 واعمَت تقوى اهلِل عم(َتك التي *  ما كان عن(ك يُقها متروكا
                                                           

 .ٖٓٔ-ٕٓٔ/ٕٔ؛حيا  ديح،حياويفهح لاوف ل ح،ٙٓٗ/٘ٔ؛ح  رح،ٜ٘ٙ/ٕياذه هح،حنجرفمحياقريوحياا لرح،( (1
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ح.(ٔ م(ح ن رٕٙٙٔهك/٘ٙٙوتوفهحفهحرمةح ًمح 
يعح كككنح ًككديرحيان ككًدحياجككلامحيا ق كككيحنجكك نحياككد نحأ ككوحياج كككلسحدأةنككدح ككنح اككهح كككنح و ككاح ككنح  كك -

ريح لككككهحياقكككككلمحز ككككنحياككككد نحأ ككككهحياة ككككنحي كككنحياج نككككمحأ ككككهحيانةل ككككنحيادنشككككقهحيل ككككلحيان كككك
م(حفكهحن كرحو كن حنكنحأ  كيحونكنح نكيحأ كهحة كصحويا و ك ريحٜٓٔٔهك/ٙٛ٘ياشلفجه.حوادح ًمح 

كككويحوياجنكككلدحياالتككةحوروىحيااال كككرحنكككدم،حروىح ًكككيحياشككك خحشكككراحياكككد نح وي ككنح ل ككك نحوأ كككهحيا كككلحيااًز
ياكدن لطهحو لككهحياقككلمحي كنحمنل ككمحوياكدويديريحومنل كم،حتكوفهحفكهحياالككلننح شكرحنكنحرمكةح ككًمح

ح.(ٕ م(ح لاقلهرمٕٔٚٔهك/ٓٚٙ 
 نكككرح كككنح  كككدحياوهكككلةح كككنحماكككاح لككككهحياقككككلمح كككدرحياكككد نح كككنح لككككهحياقككككلمحتكككلجحياكككد نح -

م(ح ن ككرحو ككن حٕٕٚٔهككك/ٕ٘ٙياج نككهحيان ككريحياشككلفجهحيانجككرواح ككل نح ًكك حيل ككزحواككدح ككًمح 
ًلحفككهحنككنحيازاككهحيانًككذريحويارشكك دحياجطككلرحواككلنحفق ًككلح لرفككًلح لانككذهةحًةو ككًلحدّ ًككًلح ككلاةًلحور ككًلح للنكك

م(حواكلنحنجظ نكًلحٜٕٚٔهكك/ًٛٚٙ رمحياةقحوواهح كلوحياكد لرحيان كر محفكهحمنكلدىحيلواكىح كًمح 
 ًدحويادهح لكهحياقكلمحتلجحياد نح جتقدحف يحياد لًمحو ت ر ح كيحوالحُ جاَكمحأهكلح  كٍ ح لاكد لرحيان كر مح

م(حفكككهحٕٓٛٔهكككك/ٜٚٙأًمكككةحنكككنحهكككذيحيا  ككك حاكككلًويحأهكككلح اكككمحور ل كككٍمحو ككك ُدٍدحوم اكككمحو كككزلح كككًمح 
،ح ككللحياككذه هحاككلنح  ككا حطر قككمح(ٖ رنكككلنحو  ككلحأًككيح ككزلحً  ككيحوي ت ككرح اككىحتككدر سحيا ككلاة م

وياككدهحفككهحياتةككريحويا كك  محواككلنحف ككيحد ككنحوتج ككدحواد ككيحفكككلللحواككلنح ظكك محياً  ككمحويفككرحيام اككمح
وقحأًكيح د محيانزيحح لريح لا قًلوحن الريحنت د لحورةلحن حأ  يحوايح كك ح شكرمح كًمحفكذارحوهكوح كد

                                                           

شً م،ح درحياد نحأ كوحيا ككلحنةنكدح كنحي نحححح لكهح؛حٕٔٛ/٘؛حياج رح،ٜٜٔ/ٜٗ؛حتلر خحي   مح،ٖٗٗ/٘ٔياذه هح،ح  رح،ح((ٔ
؛حيا ك اه،حياط قكل حٖٛٔ/ٕ،تقهحياد نحيادنشقه،حط قكل حياشكلفج مح،حتةق كق ح  كدحياجاك محمكلنح،ح كلامحيااتكةح،   كرو  حد. (

؛حيا  ديح،ححٜٕٗ/ٖٔ؛حي نحاال رح،حيا دي محوياًًل مح،حٜٖٔ/ٖ؛حي نحياجنلدحياةً اه،حشذري حياذهةح،ٖٛٔ/ٛياشلفج محياا رىح
ح.ٕٕٕ/ٚ؛حي نحتاريح رديح،حياًمومحيازيهرمح،ٕٔٓ-ٕٓٓ/ٜٔيفهح لاوف ل ح،ياوح

ح.ٖٖٔ/ٖ؛حي نحياجنلدحياةً اهح،حشذري حياذهةح،ٚ٘ٔ/ٚ؛حيا  ديح،حياويفهح لاوف ل ح،ٖ٘ٗ/٘ٔياذه هح،ح  رح،ح((2
؛حي ككنحياجنككلدحياةً اككهح،حشككذري ححٖٓٔ/ٛ؛حيا كك اهح،حط قككل حياشككلفج محياا ككرىحح،حٜٕٖ/٘؛حياج ككرح،٘ٙٔ/ٙٔياككذه هح،ح كك رح،ح((3

؛حيا لفجهح،حأ وحنةندح  دحيعح نحأ جدح نح اهح نح انلن،حنرنمحيامًلنحو  رمحيا قظلنحفكهحنجرفكمحنكلح جت كرححٖٚٙ/ٖياذهةح،
ح.ٜٕٚ/ٖٔ؛حي نحاال رح،حيا دي محوياًًل مح،ححٕٜٔ/ٗم(حح،ٜٓٚٔ  رو  ح،حنو و محيال انه، حٕننحةويدثحيازنلن،حط
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 كككن حمن ككك ح كككة ححن كككامحنكككنحيان  كككدحياطو كككهحورويهح دنشكككقحف كككنجيحنًكككيحياا كككلرحوتكككوفهحفكككهح كككومح
ح.حح(ٔ م(ح ن رح،حوايحمنسحومن ونح ًمٕٔٛٔهك/ٓٛٙ لشوريوحفهحمنلدىحيلواىحح ًمح 

نةنككككدح ككككنحيةنككككدح ككككنح اككككهح ككككنحنةنككككدح طككككةحياككككد نحي ككككوح اككككرحياق ككككط ًهحياتككككوزريح،حواككككدح ككككًمح -
الككمحرةككلحتاككىحناككمحورةككلحياككىحدنشككقحف ككن ح ًككلحنككنحي ككنل  لح ككنححم(ح ن ككرحوت قككيٕٚٔٔه/ٗٔٙ 

م(حٕٕ٘ٔه/ٓ٘ٙأةنككدحياجري ككهحوأةنككدح ككنحيان ككرجح ككنحن ككانمحوغ رهنككلحالككمحتومككيحياككىح اككديدح كككًمح 
ف ن حننحت ريه مح نحأ كهح اكرحياز  كهحوأ كهحيا كجلدي ح  كديعح كنح نكروحوحنوهكوةح كنحأةنكدحيامكوح

دسحون رحويا ننحو ًىح ًذيحياشأنحوالنحنكنحذويحياة كظحيا قهحانلح ن ح لاجد دحننحيالنلانحالاق
ح.(ٕ (ح لاقلهرمٕٚٛٔه/ٙٛٙويالتقلنحوي تقرح نامحو  نحاقكلوحنامحياىحينحتوفهح ًمح 

ح نحما  مح نح در،ح لكهحياقكلمحتقهحياد نحأ وحياقل كمحي كنح لككهحياقككلمحتكلجحياكد نحياج نكهح -
يان ريحياشكلفجه،حيانجكرواح كل نح ًك حيل كز،ح،ح كن حنكنحيارشك دحياجطكلرحوغ كره،حوت قكيح اكىحي كنح
  كدحيا كك محو اكىحوياككده،حواككلنحفق ًكًلحتنلنككًلحنًكلظرًيح  كك رًيح للةاككلم،حم كدحياجر  ككم،حذا كًلحاككلنً حً كك ً ح

دن لطهحفهحنجمنيحشك لًلحرل  ًل،حشل رًيحنة ًًلحف  ةًلحن وهًل،حويفرحياجقلحالنلحيا  دد،حروىح ًيحيا
نككنحًظنككي،حودرسحفككهحأنككلانحا ككلر،حوواككهحياككوزيرمحنكك حياقكككلوحالككمحي ككتج ىحنككنحياككوزيرم،حاككلنح ماككسح
واتككككلةحياةاككككمح كككك نح د ككككيحويانو جككككونحوتجنككككلحنةل كككك ل حياكككككنلنحنككككنحمككككلطرهحاككككلنحًككككلظرحيامزيًككككمح

 حيلزهكككر.حواكككيحيا كككاطلً محودرسحفكككهح  كككمحياشكككلفجه،حو لاشكككر   م،حو لانشكككًد،حوتكككواىحيامطل كككمح لامكككلن
ظككم،حواككلنحف كك ةًلحمككزاًلحفككهحأةالنككيح قظككًلحنً  ككًل،حاال ككرحياتةككرزحويالمتًككلدحفككهحنككنح الككرحًو مطككةحًو
 ًوةح ًي،حوالنحننح قل كلحياجانكلوحيا  كةلوحونكنحأةكدحرمكللحياانكللح لاكد لرحيان كر م،حتكوفهحاًكً ح

ح.(ٖ م(ح ن رٜٕ٘ٔهك/ٜ٘ٙ ًمح 

                                                           

؛حيا كك اهح،حط قككل حٗٗٔ/ٕ؛حي ككنح لكككهحشككً مح،حط قككل حياشككلفج مح،ٖٓٙ/ٓ٘؛حتككلر خحي  كك مح،٘ٙٔ/ٙٔياككذه هح،ح كك رح،(  (1
ح.حٖٔٔ/ٛياشلفج محياا رىح،

؛ححٖٖٔ-ٕٖٔ/ٕيا كككك ديح،حياككككويفهحياوف ككككل ح،ح؛ححٖٔٔ-ٖٓٔ/ٖ؛حياات ككككهح،حفككككوي حياوف ككككل ح،ححٜٗٔ/ٙٔياككككذه هح،ح كككك رح،ححح((2
ا كككك وطهح،حمكككك لحياككككد نح؛حيحٖٖٚ/ٚ؛حي ككككنحتاككككريح ككككرديح،حياًمككككومحيازيهككككرمح،ححٕٖٚ-ٕٖٙ/ٕ،حط قككككل حياشككككلفج مح،حيل ككككًويح

،حديرحية لوحيااتةحياجر  مح،ححٔة نحيانةلكرمحفهحتلر خحن رحوياقلهرمح،حتةق ق حنةندحي وحيا كلحي ريه مح،حط  ديارةننح،
حح.ٜٖٚ/ٖ؛حي نحياجنلدحياةً اهح،حشذري حياذهةح،ححٜٔٗ/ٔ،حح(حٜٚٙٔرم  ياقله

ح.ٚٛ/ٖٔ؛حيا  ديح،حياويفهح لاوف ل ح،ٖٔٗ/ٖ؛حي نحياجنلدحياةً اهح،حشذري حياذهةح،ٛٛ/ٙٔياذه هح،ح  رح، ( (3
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يارة مح كنحأةنكدح كنحةمكونحيان تكهحي نكلمحكك لوحياكد نحياجكدويحياة ك ًهحمج رح نحنةندح نح  د -
ياشلفجهحيا ج ديحالمحيان ريحيانجرواح ل نح  كدحياكرة مححاكلنحتنلنكلح لرفكلح لانكذهةحأ كوا لحواكدح

ككلظر.حوطاككةح ً  ككيحٕٕٕٔهككك/ٜٔٙ ككًمح  م(ح قًككل،حأفتككىح كككجًلحوأر جكك نح ككًمح،حو ككرعحفككهحيانككذهةحًو
يا قيح نحياش خح ًلوحياد نحياق طهحوياش خحنمدحياد نحياقش ريحورةكلحو تلححو ن حوهوحشلة،ححأمذح

تاىحدنشقحف ن حننحياةلفظحز نحياد نحملادحوغ رهحالمح لدحتاىحياقلهرمحوواهح كلوح وصحالكمحوالاكمح
   حيانللح لاقلهرمحوتكدر سحيانشكًدحياة ك ًهح ًكلحويشكتًرحي كنيح نجرفكمحيانكذهةحو جكدح ك تيحةكدثح

م(ح ن ككر،حواككيحٜٕٙٔهككك/ًٜٙٙةككويحوغ ككرهحوتككوفهحفككهحر  كك حيلولح ككًمح  ًككيحشكك مًلحأ ككوحة ككلنحيا
 .(ٔ النلنحو  ج نح ًم

يااط اح ككككنحنةنككككدح كككنحياة كككك نح ككككنحرز ككككن،حأ كككوحيا راككككل ح ككككدرحياكككد نحياجككككلنريحياةنككككويحالككككمح  كككد -
م(ح ن كر،حٕ٘ٔٔهكك/ٜٗٙيان ري حفق يحشلفجهحننحيانشتاا نح لاةد ثحةنويحيل ل،حوادح كًمح 

ذهة،حدرسحوأفتكككى،حوأ كككلدحل  كككي.حوواكككهح ككككلوحياج كككار،حودرسح لاظلهر كككمحتنكككلمحنت كككًنح كككلراح لانككك
فكهحمناكمحنكلحة كظ،حوتكوفهحح)الميحرر(وغ رهل،حومطةح ملن حيلزهر،ح،ح كن ح ن كرحوياشكلمحوة كظح

 .(ٕ م(ح لاقلهرمحوايحتةدىحو ت نح ًمٖٓٔٔهك/ٓٔٚفهحمنلديحيآلمرمح ًمح 
لسحيانجرواح ل نحيارفجم،حوادح ن رح كًمحأةندح نحنةندح نح اهح نحنرت  حًممحياد نحي وحياج  -
م(حاكلنحتنكلمحن كرح كلح كللرحيلن كلرحوفق كيح  كرهحفكهحمن ك حيل طكلرحأمكذحيا قككيحٕٚٗٔه/٘ٗٙ 

 نحياك لوحمج رحي نحياش خح  كديارة محياقًكللهحوي كنحتك نحيال كزحوي كنحةق كقحياج كدحوغ كرهمحويشكتًرح
 ككمحويل ككولحودرسح لانجز ككمح ن ككرح لا قككيحتاككىحأْنح ككلرح كككرةح ككيحيانالككلحنكك حنشككلراتيحفككهحياجر 

لةحفهحياةامححنكدمحورةكلح كًمح  م(حلديوحفر ككمحياةك حويلمكذحٖٚٓٔه/ٚٓٚوواهحة  محن رحًو
ااشككك ريزيحوي كككنلهحح))التنبيحححه((نكككنحيانشكككل خحو كككلدحياكككىحياقكككلهرمحويفتكككىحو كككًاحونكككنحن كككً لتيحشكككرحح

                                                           

يانجممححيانمتصح لانةدال نح،حديرحيااتكةحياةد الكم،ح ياقكلهرمح ححياذه هح،؛حٓٛٗٔ/ٗ؛حتذارمحياة لظح،ححٕٜ/ٙٔياذه هح،ح  رح،ح((1
؛حٖ٘ٗ/ٖ؛حي كنحياجنكلدحياةً اكهح،حشكذري حياكذهةح،ححٓٚٔ/ٕ؛حي نح لكهحشً مح،حط قل حياشلفج مح،ححٖٛ-ٕٛ/ٔ،حم(حٜٚٙٔ

حح.ٖٚٔ/ٛ؛حيا  اهح،حط قل حياشلفج محياا رىح،حٙٔٔ/ٔٔيا  ديح،حياويفهح لاوف ل ح،ح
ي نحةمر،حأ وحيا كلحشًلةحياد نحأةنكدح كنح اكهح؛حٜٕٔ/ٕ؛حي نح لكهحشً مح،حط قل حياشلفج مح،ٕ٘ٙ/ٙٔياذه هح،ح  رح، ((2

حٕٙ/ٖ؛حي نحياجنلدحياةً اهح،حشذري حياكذهةح،حٕٕٔ/ٖ،م(ٜٙٙٔياج ق ًه،حيادررحياالنًمحفهحأ  لنحيانلمحيااللنًم،ح ياقلهرم ح
يل ككك مح ككلنوسحتكككريممحلشككًرحيارمكككللحوياً ككلوحنكككنحياجكككرةحيازرااكككه،حم ككرحياكككد ن،ح؛ححٓٛ/ٜٔ؛حيا كك ديح،حياكككويفهح لاوف ككل ح،
ح.ٓٙ/ٗ،م(ٜٜٚٔ،حديرحياجامحاان   نح،ح   رو  ٗويان تجر  نحويان تشر  نح،حط
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))النفححا س فححي ًهحاال ككرمحوحااازياككهحشككرةًلحةككلفً حنشككتنً ح اككىحنجككلح))الوسححي(((وشككرححح))الكفايحح ((
م(ح ن كرح،حٖٓٔٔه/ٓٔٚ،حوتكوفهحفكهحرمكةح كًمح ح))يكحم المكيحاو والميحزان((وححه(م الكنا س((

ح.(ٔ وايحمنسحو تُ نح ًم
 اككهح ككنحنةنككدح ككنح  ككدحياككرةننح ككنحمطككلة،ح كك وحياككد نحيا ككلمهحيانار ككهحيل ككواهحيان ككريح -

م(ح ن ككرحتنككلمحيل ككوا  نحٖٖٕٔهككك/ٖٔٙياشككلفجهح ككلامح لل ككولحويانًطككقحوياة ككلة،حواككدح ككًمح 
فككهحزنلًككيحوفككلرسحن ديًككيحواككيحيا ككلعحياطو ككلحفككهحياًككلظرمحواككلنحأ ككديحالح الاككةحو ةككريحتتككدفقحأنويمككيح
 لاجمللكككةحونةققكككلح اكككوحح كككيحياةكككقحو  كككت  نحونكككد قلح ظًكككرحنكككنحم ل كككلحيلنكككورحاكككلحانككك نحواكككلنحنكككنح

زنلًكيحنًكلظرم،حالح اكلدح ًقطك حفكهححيلوي  نحيانتق نحذويحياتقكوىحوياكورعحوياكد نحيانتك نحواكلنحنكنحأهكل
ككلةحفككهحياةاككمح لاقككلهرم،حًو كك  حتا ككيحنقلاككمحفككلمت ىحنككدم،ح  ةككثحوواككهحوالاككمح  كك حيانككللح ككلاار ،حًو

واكلنح نكدمحفككهحح)الميصحوو فححي أصحوو الفقحه وانربعححين( وتقشكاحفكهحأويمكرحة لتكي،حاككيحاتكةحفكهح
اقكلمحتقكهحياكد نحيا ك اهحوأال كرح،حوتمرجح يحيل ةلة،حونننحأمذح ًيحياج نتلنح لكهحي(ٕ يا توى

ياككد نحأ ككوحة ككلن،حورأ كك ح لكككهحياقكككلمحتقككهحياككد نحيا كك اهح جظنككيحاال ككرًيحتاككىحياال ككمحو الًككهح ا ككيح
،حوحاككلنحن ت ككًلحفككهحيا قككيح اككىحنككذهةحياشككلفجهحواككلنحفق ًككلحنتقًككلح(ٖ فكككللاي،حواككلنحد ًككًلح كك ًًلحو ككوريًح

ىح قككومح ًككدهحياككدا لح ا ًككلحفككرنحاكككمح ككنج ح جككضحأ ككةل يح قككولحاككلنحيا ككلمهحالح  تككهح ن ككأامحةتكك
 ًًضح ًدهح للحنذهةحياشلفجهحاذيحأوحيل حح ًدحيل ةلةحاذيحوالح مزمحوتوفهحفهحذيحياقجكدمح

ح.(ٗ م(ح ن رٖٗٔٔهك/ٗٔٚ ًمح 
يا كندح ككدرحياكد نحي ككوح  كديعح ككنحيانرةكلحياجالنككلًهحيان ككريحنةنكدح ككنح نكرح ككنحناكهح ككنح  د -

يال كككككلحيا ق كككككيحياشكككككلفجهحيانجكككككرواح كككككل نحيانرةكككككلح،حي نكككككلمحياج نكككككمحذوحيا ًكككككونحيا كككككلرعحواكككككدح كككككًمح
شكأح ًكلحوت قكيح اكىحياشك خحشكراحٕٙٙٔه/٘ٙٙ  م(ح دن لطح،حت قيح اىحويادهحالمحرةلحياكىحدنشكقحًو

                                                           

؛ححٕٓٙ-ٔٓٙ/ٔ؛حيل ًويح،حط قل حياشلفج مح،ححٕٔٔ/ٕ؛حي نح لكهحشً مح،حط قل حياشلفج مح،ححٕ٘ٙ/ٙٔياذه هح،ح  رح،حح((1
؛حي ككنحياجنككلدحياةً اككهح،حشككذري ححٖٖٙ/ٔ؛حي ككنحةمككرحياج ككق ًهح،حياككدررحياالنًككمحح،ححٓٙ/ٗٔ،ححي ككنحاال ككرح،حيا دي ككمحوياًًل ككم

حح.ٖٕٔ/ٜ؛حي نحتاريح رديح،حياًمومحيازيهرمح،ححٕٕ/ٖياذهةح،ح
ح.ٖٖٗ/ٗ؛حيازرااهح،حيل  مح،حٜٜٕ/ٕٔ؛يا  ديح،حياويفهح لاوف ل ح،ٓٛ/ٙ؛حياج رح،ٕٚٛ/ٙٔياذه هح،ح  رح،( (2
ح.ٜٕٔ/ٕ؛حياات هح،حفوي حياوف ل ح،ٕٚٛ/ٙٔ؛حياذه هح،ح  رح،ٕٓٔ/ٗياج ق ًهح،حيادررحياالنًمح،ي نحةمرح( (3
؛حٖٓٔ/ٕ؛حياات ككهح،حفككوي حياوف ككل ح،ٜٖٖ/ٓٔ؛حيا كك اهح،حياط قككل حياشككلفج مح،ٖٕٕ/ٕي ككنح لكككهحشككً مح،ط قككل حياشككلفج مح،ح((4

حح.ٕٚٛ/ٙٔياذه هح،ح  رح،



 30  
 

     

   
 

الشافعي وأهم علمائه في مصر خالل  المذهب
العصر المملوكي ضمن كتاب سير أعالم 

 م(1347هـ/ 748النبالء للذهبي )ت

 أ . م. د. عدي سالم عبدهللا

 م.م. عمر سبتي حسن جاسم

 ةـــوم اإلسالميـــة العلــــمجل

 ( 7( السنـة )  34 دد )ـالعـ

يحوغ رهنككلحو ككن حنككنحياقل ككمحيالر اككهحويان ككامح ككنح ككدالنحياككد نحيانقد ككهحوياشكك خحتككلجحياككد نحيااككزيرح
ظكمحياشكجرحياريلكقحو كرعحويفتكىحواكيحيالًتكلنحو شكرونح كًمح ومنل محوياًةوح نح كدرحياكد نح كنحنلاك حًو
ككلظرحويشككتًرحي ككنيحوشككلعحذاككرهحوواككهحنشكك ممحديرحياةككد ثحيالشككرف محودرسح لاشككلن ت نح ويشككتالحًو

))ايشحبا  ا  كونحالكمحرةكلحياكىحياكد لرحيان كر محو كًاحورةلحياىحةاكةحوي كريحودرسحوي  كلح ا كيحياة
فهحيا قيحوالنحة نحياشالح،حفلمرحيا زمحح،حةاكوحيانملا كمح،حتكوفهحفكهحياري ك حوياجشكر نححوالنظا ر((

ح.(ٔ م(ح ن رٖٙٔٔه/ٙٔٚننحذيحياةممح ًمح 
 نككرح ككنحنةنككدح ككنح ة ككىح ككنح النككلنحياجرشككهحياجت ككهحيال ككاًدريًهحراككنحياككد نحأ ككوحة ككصحيا ق ككيح -
م(ح ل  ككاًدر م،حو ككن حنككنحٕٔٗٔهككك/ٜٖٙاشككلفجهحي ككنحمككل هحيالة ككلسحواككدحفككهحذيحياةمككمح ككًمح ي

 ك طحيا كا هح،اتككةح ًكيحيارةلاكمحواككلنحشكلهديحأمكذح ًككيحيا جنكريحوياقطكةحياةا ككهحوياكذه هحويا كك اهح
نلنككًلحوتككوفهح وياككويًهحونمككرونحنمككرهمحياشكك خحتككلجحياككد نحي ككنحنو ككىحياشككلفجهحواككلنح لرفككًلح لانككذهةحوي 

 .(ٕ م(ح لاالارٖٕٖٔهك/ٕٗٚ رح ًمح فهح 
 اكككهح كككنح جقكككوةح كككنحم ر كككلحيا اكككريحًكككورحياكككد نحأ كككوحياة كككنحيان كككريحياشكككلفجهحيا ق كككيحواكككدح كككًمح -
واكلنح))مسحن( الشحافعي(( م(ح ن رحويشتالح لا قكيحويل كولح كرأح اكىح ًك حيانًمكلحٕٗٚٔهك/ٖٚٙ 

اكىحي كنحت ن كمحانكلحينكتةنح لاقكلهرمحًورحياد نحمويدًيحنقً حفق ًًلحفلكً حنًلظرًيحوهكوحننكنحاكلنح شكددح 
واكلنحوالكةحنكرمح اكىحي كنحت ن كمحح(ٖ النحد ًلحنتج  لحنًطرةلحااتمنلحًًلوح كنحيانًاكرح للحياذه هح  

كككللحنًكككيحوأاالكككرحياق  كككلحومكككر حاكككيحنةًكككمح  ككك ةحياقككك طحوشكككرطحأنح مكككرجحنكككنحن كككرحفمكككرجحتاكككىح ًو
م(ححودفككككنحٕٖٖٔهككككك/ٕٗٚدهككككروط((حواككككلنحتنلنككككًلح لانككككذهةححتككككوفهحفككككهحشككككًرحر  كككك حيآلمككككرح ككككًم 

ح.(ٗ  لاقريفم
                                                           

؛حي ككنحةمكككرححٕٙٙ-ٕٗٙ/ٗ؛حيا كك ديح،حياككويفهح لاوف ككل ح،ححٚٔ/ٗ حياوف كككل ح،ح؛حياات ككهح،حفككويحٖٜٕ/ٙٔياككذه هح،ح كك رح،حح((1
؛حي نحاال رح،حيا دي محوياًًل كمح،ححٖٖٕ/ٕ؛حي نح لكهحشً مح،حط قل حياشلفج مح،ححٖٕٚ-ٖٕٗ/ٗياج ق ًهح،حيادررحياالنًمح،ح

؛حي كككنحياجنكككلدحياةً اكككهح،ححٜٔٗ/ٔ؛حيا ككك وطهح،حة كككنحيانةلككككرمح،ححٖٖٕ/ٛ؛حي كككنحتاكككريح كككرديح،حياًمكككومحيازيهكككرمح،ححٓٛ/ٗٔ
ح.ٕٗ-ٓٗ/ٖشذري حياذهةح،ح

ح.حٗٙ/ٖ؛حي نحياجنلدحياةً اهح،حشذري حياذهةح،ٕٕٗ/ٗ؛حي نحةمرحياج ق ًهح،حيادررحياالنًمح،ٖٖ٘/ٙٔياذه هح،ح  رح،ح((2
،حياطككلا ححيلدفككويح،حانككللحياككد نحمج ككرح ككنحالجاككةح؛ٗٙ/ٖ؛حي ككنحياجنككلدحياةً اككهح،حشككذري حياككذهةح،حٖٖٚ/ٙٔياككذه هح،ح كك رح،ح((3

ح.ٗ٘/ٖٔ،(حٜٗٔٔيا ج دحياملن حل نلوحيا ك وحويارويدح أ اىحيا ج د،حيانط جمحيامنلا م،ح ياقلهرم 
؛حيا كك ديح،حياككويفهح لاوف ككل حٖٓٚ/ٓٔ؛حيا كك اهح،حط قككل حياشككلفج محياا ككرىح،ٕٗٚ/ٕي ككنح لكككهحشككً يح،حط قككل حياشككلفج مح،ح((4

حح.ٖٖٚ/ٙٔياذه هح،ح  رح،؛حٗٔٔ/ٗٔ؛حي نحاال رح،حيا دي محوياًًل مح،ٕ٘ٓ/ٕٕ،
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ياجز زح كككنحأةنكككدح كككنح النككلن،حي نكككلمحيا كككلرعحياكككرل سح كككزحياككد نحأ كككوحياجكككزحياًاكككلريحيان كككريح  ككد -
م(ح ن كرحواكلنحٕٚٙٔهكك/ٙٙٙياشلفجهح لكهحيانةام،حو جراح ل نحمط ةحيلشنًو ن،حوادح كًمح 

ل كرينحةك حو كن حنكنح  كدحننحً  وحياجانلوح،حذيحفًمحونجرفمحوتويك حو ك دد،حوت قكيحوت كًنحوفكلقحي
،حو ك نحاقككلوحياقككلمح جكدحأنح كراحياقلككهح كدرحياكد نحي كنحمنل كمح(ٔ يا ندح كنح  كلارحوغ كره

  كك ةح نككلهححوطاككةحنككنحيانةاككمحواككلنح ًككوةح ككنحيا ككدرح ًككلحودرسح لانجز ككمح ن ككر،حوأفتككىحوواككهح
ححححححححححححححححح كككككككلوحيل نككككككللحياقو كككككك مح،حو كككككككلوحيانةاككككككمحالككككككمح ككككككدمحياقككككككلهرمحوهككككككوحنككككككر ضح،حو ككككككللحيا كككككك اه

 .ح(ٕ م(ح لاقلهرمٕٖٙٔهك/ٕٚٚ  ايحت لً احاال رمحة ًم((حوتوفهحفهحاللننحشًرحرنكلنح ًمح 
أةندح نحنةندح نحأ هحيامرمحياقرشهحيانمزونه،حًممحياد نحياقنكواه حفق كيحشكلفجهحن كري،حواكدح -

قككلمحم(ح قنوامحننح ج دحن ر،حتجامح قوصحالمح لاقلهرم،ح كن حنكنح لككهحيإٚٗٔهك/٘ٗٙ ًمح 
 درحياد نح نحمنل محوغ ره،حويشتالح لا قيح قوصحالكمح لاقكلهرم،حو كرأحيل كولحياجر  كمحوياًةكو،حتكواىح
ياةاككمح قنككولح ككنح لكككهح ككوصحشككراحياككد نحت ككريه مح ككنح ت ككق،حالككمحتككواىحياومككيحياق اككهحنككنح نككلح

م كيح وصحفهحوال مح لكهحياقكلمح  دحيارةننح نح ً حيل كز،حواكلنح كدح  كمحياجنكلح  ًكيحو ك نحياوح
  كككدحيعحيا  كككَنْر لوي،حالكككمحواكككهحتمنككك محنكككرت ن،حوواكككهح ككك وط،حويانً كككم،حوياشكككر  م،حوياار  كككم،حالكككمحًكككلةح
 لاقككلهرمحون ككر،حوتككواىحة كك محن ككر،حوي ككتنرحفككهحياً ل ككمح ن ككرحويام ككزمحوياة كك محتاككىحأنحتككوفه،ح

فلتكي،ححودرسح لا مر مح لاقلهرم،حونلحزيلح  تهحو كدرسحو اتكةحو  كًاحوهكوحن مكلحنجظكمحتاكىحةك نحوح
،ح(ٖ نلحِفهحن رحأفقيحنًي،حوالنحة نحيلم قحاال رحيانرووم،حنة ًًلحتاىحأهايحوأ لر كيحوأهكلح ك ده

اككلنحنككنحح ككللحياشكك خحانككللحياككد نحمج ككرحي دفككويحفككهحتلر مككيحياطككلا حيا ككج دحفككهحتككلر خحيا ككج د ح  
يات كرا،حنة وظكًل،ح كللحيا قًلوحيلفلكلحوياجانلوحيانتج د نحوياقكلمحيانتج   ن،حويفرحياجقل،حة نح

،ح كللح(ٗ ياانللحمج رح للحاهحأر جونح ًمحأةاكمحنكلحو ك حاكهحةاكمحمطكأحوالحناتكوةحف كيحماكلحنًكه((
يل ًويح  ت ر لح  ر للحياورعحوياتقىحوتجاقح أ ك لةحيار كىحفكلرتقىحوغكلصحنك حيلوا كلوحفراكةحفكهح

                                                           

ح.ٕٗٙ/ٕ؛حي نح لكهحشً مح،حط قل حياشلفج مح،ٕٕٗ/٘؛حاةلامح،حنجممحيان ا  نح،ٖٔٙ/ٙٔياذه هح،ح  رح،(1) 
؛حٕٛ/ٓٔ؛حيا ككك اهح،حط قكككل حياشكككلفج مح،ٕٗٛ/ٛٔ؛حيا ككك ديح،حياكككويفهح لاوف كككل ح،حٖٔٔ/ٗٔي كككنحاال كككرح،حيا دي كككمحوياًًل كككمح،ححح(2)

ح.ٖٔٙ/ٙٔياذه هح،ح  رح،
؛حي كنح٘ٚ/ٙ؛حي نحياجنلدحياةً اهح،حشذري حياكذهةح،ٖٓٙ/ٔ؛حي نحةمرحياج ق ًهح،حيادررحياالنًمح،ٖٗ٘/ٙٔياذه هح،ح  رح،ح((3

حح.ٕٕٕ/ٔ؛حيازرااهح،حيل  مح،حٔٙ/ٛ؛حيا  ديح،حياويفهح لاوف ل ح،حٕٗ٘/ٕ لكهحشً مح،حط قل حياشلفج مح،
حح.ٚٛ/ٕيلدفويح،حياطلا حيا ج دح،ح((4
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ولحوياجر  ككمح ككلاةلح ككا محفااًككمحوأاككرنًمحةتككىحيًككتظمحفككهح ككااًمحاككلنحتنلنككلحفككهحيا قككيح لرفككلح لل كك
))شحححرق مق(مححح  ابحححن يا كككدرحاال كككرحياكككذارحوياكككت ومحنتويككككجلحنتكككودديحار نكككلحا  كككرحيانكككرووم((حواكككيح

ح))تفسححير ابححن الخ(يححب((وأانككلحح))شححرق أسححماء اهلل اليسححن(((فككهحياًةككو،حنماككدين،حوححاليااححب((
))اححواهر يحو ككنلهحالككمحمككردحًقواككح))البيححر الميححي(((و ًككهح لاو كك طحفككهحفقككيحياشككلفج محفشككرةيحو ككنلهح

نماككدي حنًككيحفككهحيلزهر ككم،حوأانككلحت  كك رحي نككلمحفمككرحياككد نحوتككوفهحفككهحشككًرحرمككةح ككًمححالبيححر((
ح.ححح(ٔ م(ح ن ر،حوهوحننحأ ًلوحياالنلً نحو قللحأنحأ ايحننحأرنً ،حرةنيحيعحتجلاىٕٖٙٔهك/ٕٚٚ 
نةنكككككككدح ككككككككنح  كككككككدحيعح ككككككككنحأ ككككككككهحيانمكككككككدحت ككككككككريه محيانرشكككككككديحأ ككككككككايحنككككككككنحدهكككككككروطحواككككككككدح جككككككككدح -
م(ح ن ر،حو رأحفهحيا قيح اىحياكك لوحي كنح  كدحياكرة محوتك ح لا ك  ح اكىحياتقكهحٕٔٚٔهك/ًٓٚٙم  

يا للغحوت قيحالمحيًقط حفهحزيو تيح قر كمحنً كمحنرشكدح قكرةح اكدمح اقكومحنكنح نكلحن كر،حواماكقحاال كرح
ف ككيحي تقككلدحو ةاككىح ًككيح مل ككةحتة ككرحيا ككلن حنككنحتةكككلرهحيلطجنككمحيااال ككرم،حواككلنح ة ككظحياقككرننح

طجمحننحنكذهةحياشكلفجهحواكلنحة كنحياجق كدمحشكلفجهحيانكذهةحوالًك حاكيحأةكويلحوهنكمحفكهحمدنكمحو 
ياًككلسحوككك لفتًمح ة ككثح طجككمحاككلحنككنحنككرح ككيحنككنحا  ككرحو ككا رحو ا ككلحواال ككرحو قككدمحااككلحويةككدحنككلح
 قكك حفككهحمككلطرهحفلشككتًرحهككذيح ًككيحوذيعحونكك حذاكك حاككمح اككنح ق ككلحلةككدحشكك للحةتككىحأنحيا ككاطلنحتة ككلح

لن ككرح اتنككرحيا ككل هحمناككمحنككنحياككذهةحفجلامككيحفككهح  واًككلحود ككًلحنجككيحفككهحنككأاولح ا ككيحو جككثحنكك حي
مًككزهح ككة تيحتاككىحيا ككاطلنحوةكك حفككهحه لككمحا  ككرمحوت نككذمحفاككلنح ً ككقحفككهحاككلحا اككمح اكك ًمحتككلرمحأا ككلح
وتككلرمحأاالككرحوككك طح ا ككيحأًككيحيً ككقحفككهحالكك ثحا ككللحنككلح  نتككيحأاككاحد ًككلرحوفككهحمنككسحا ككللحأمككرىحنككلح

ياجشر نحأا لحويمتن ح لا اطلنحفجظنيحواكمح ق كلحنًكيحشك للحو كلةح ا كيحياًل كرح  نتيحًةوحيامن محوح
أًككيح ككلاغحفككهحتارينككيحوتأت ككيحفاككمح  ككأايحلةككدحةلمككمحوالحو ككلهح اككىحأةككدحنككنحيار  ككمحتالح اككىحيا مككرح
ًلظرحيام شحوالنحياًلظرحهوحياكذيح كراحيا كاطلنح كيحفتم كلحياًل كرحنًكيحو كللحهك الوح تقلرككونح

اشك خحتالح كدحأمكلدحفكرنحيا مككرحاكلنحريديحااظاكمحوديفجكلح كنحياماكقحنكدمحة لتكيححواككلنحياالًكلوحونكلحأظكنحي
اككلحنككنحأًاككرح ا ككيحةاككيحتذيحيمتنكك ح ككيحزيلح ًككيحذاكك حنككًًمحي ككنح كك دحياًككلسحوي ككنحمًااككهح ككنحيا ل ككلح
وغ رهنكككلحوأًاكككرويح ا كككيحأنحفكككهحزيو تكككيحنً كككريحاامط كككةحف  كككاهحياًكككلسحيامنجكككمحويامنل كككمحوالح  كككاهح

                                                           

ياكككديوديح،ح؛حٖٓ/ٛ؛حيا ككك اهح،حط قكككل حياشكككلفج محياا كككرىح،ٕ٘٘/ٕ؛حي كككنح لككككهحشكككً مح،٘ٙ/ٗ قكككل حياشكككلفج مح،يل كككًويح،حطح((ٔ
،حنات ككمحياجاككومحٔياةككلفظحشككنسحي ككوحياج ككلسحيةنككدح ككنحنةنككدح،حط قككل حيان  ككر نح،حتةق ككقح ح ككا نلنح ككنح ككلاححيامككزيح،حط

ح.ٖٗ٘/ٙٔ؛حياذه هح،ح  رح،ٔٙ/ٛ،؛حيا  ديح،حياويفهح لاوف ل حٕٛٙ/ٔ،(حٜٜٚٔوياةامح،ح يا جود م 
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 ككدمح ا ككيحأةككدحفمككلوحو كك حيا كك محأشككلرحانككنح تجككلًىحيلذينحأنح كك ذنحوانككنح تجككلًىححنجًككمحواككلنحتذي
ي نلنككمحأنح كك محوانككنح تجككلًىحيامطل ككمحأنح مطككةحنككنحغ ككرحأنح اككونحاككيحنجرفككمح أةككدحنككًًمحواككلنح
أ نرحن دًلحر جكمحة كنحياشكالحنًكورحيا كورمحمن كلحياً لكمحة كنحيلمك قحاال كرحياكت ومحواكلنح  تكىح

،ح للحياكذه هح  اكلنح كلةةحأةكويلحويمتا ك حيل لو كلحف كيحو ةاكىح ًكيح مللكةح(ٔ  ا ظيحالح اتل يح
فككهحتةكككلرحيلطجنككمحواككلنح مككدمحياككويرد نح ً  ككيحوالح ق ككلحلةككدحشكك للحواككلنح ككتاامح اككىحيامككويطرح
والنح ا لحياد وىح كد محياشكطححة كنحيانجتقكدحواكلنح مكرجحااةلككر نحيلطجنكمحيا كلمرمحنكنحماوتكيح

هح ككللحوياككذيح ظًككرحاككهحأًككيحاككلنحنمككذو لحو ظككمحشككأًيحفككهحيادواككمحمككديحةتككىحاككلنحوالح كدماًلحأةككدحغ ككرح
 اتةحور تيحتاىحالتةحيا رحوغ رهنكلحنكنحأراكلنحيادواكمحفكهحيانًنكل حفك ح  كتط جونحردهكلحواكلنح كدح
 ل حفهح لف محفأر لحتاىحننحةوايحأًكيح كرضحأنكرحنًكمح قتككهحةككورامحفةككرويحفكدملحماوتكيح

وياةال ككل حفككهحشككأًيحاال ككرمحتز ككدحوتككًقصح،حفاككلنحذيح ككرحونجرفككمحونجككرواحفأ طككأحفطا ككوهحفومككدوهحن تككلح
م(ح قر كمحنً كمحنرشكدحفكهحٖٖٙٔهكك/ٖٚٚوطر قحغ كرحنكأاوا((حتكوفهحفكهحالكلننحشكًرحرنككلنح كًمح 

ح.(ٕ ن رح،حواجايح دح لرةحيا ت نح
سحز ككنحياككد نحي ككوحة ككصحيانجككرواح ككل نحيااتككلًهح،ح -  نككرحي ككنحي ككهحياةككزمح ككنح  ككديارةننح ككنح ككًو

م(ح لاقكككلهرمح،حورةكككلحنككك حي و كككيحياكككىحٕ٘٘ٔه/ٖ٘ٙياشكككلفج محفكككهح  كككرهح ل تقكككلنحواكككدح كككًمح شككك خح
دنشككقحالنحي ككلهحاككلنحتككلمرًيحفككهحيااتككلنح كك نحن ككرحوياشككلمحفل ككتقرح ًككلحو ككريحيال ككولح اككىحيا رهككلنح

اإلنكلمحأ كهحنً كورح  كدحياقكلهرح كنحطكلهرح كنحح))التيصحيو((نةنودح نح  ديعحيانريغهحويمكذح ًكيح
م(حفككهحيل ككولح جككدحأْنحة ظككيحو ككريحيا قككيح اككىحتككلجحٖٚٓٔه/ٜٕٗيديحيانتككوفىح ككًمح نةنككدحيا اككد

ياد نح نحويفتىحودرسحالمحرةكلحياكىحياكد لرحيان كر محفكوالهحي كنحد  كقحياج كدح ككلوحدن كلطحو ا ك سحالكمح
ياً ل ككمح لاقككلهرمحالككمحوالهحي ككنحمنل ككمح كككلوحياار  ككمحالككمح ككزلحً  ككيحوتككواىحنشكك ممحياملًقككلهحياط  ر كك مح

ياندر ككككمحيانًاوتنر ككككمحاانككككذهةحياشككككلفجهحوواككككهحفككككهحنمككككرح نككككرهحنشكككك ممحياةككككد ثح لاق ككككمححوتككككدر س
يانً ور محوالنحنةققًلحند قًلحاال رحياًقلحوالنحتلمحياشالحة نحياً لمح،حم دحياكذهنح،حاال كرحياجاكمح،ح

                                                           

ي نحياوردي،حز نحياد نحأ وحة صح نرح نحنظ رح نح نر،ح؛حٜٕٗ/ٖ؛حيا  ديح،حياويفهح لاوف ل ح،ٖٗٛ/ٙٔياذه هح،ح  رح،ح((1
؛حيا لفجهحٕٙٓ/٘؛حي نحةمرحياج ق ًهح،حيادررحياالنًمح،ٖ٘ٓ/ٕ،م(ٜٜٙٔتلر خحي نحياورديح،حيانط جمحياة در مح، حياًما ح

ح.ٗ٘ٔ/ٜ؛حيا  اهح،حط قل حياشلفج محياا رىح،ٖٜٕ/ٗامًلنح،،حنرنمحي
يا ك نه،ح؛حٙٔٔ/ٖ؛حي كنحياجنكلدحياةً اكهح،حشكذري حياكذهةح،ٜٚٔ/ٗٔ؛حي نحاال رح،حيا دي محوياًًل كمح،ٖٗٛ/ٙٔياذه هح،ح  رح،ح((2

حح.ٗٚٔ/ٔ،تقهحياد نح نحريف ،حياوف ل ح،حتةق ق ح لاححنًديح  لس،حن   محيار لامح،ح   رو  حد. (ح
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واكككمح اكككنحأةكككدحفكككهح  كككرهح))لألشحححبا  والنظحححا ر((  لرفكككًلح لانكككذهةح،حنكككللً حياكككىحياةمكككمح،حنتةككككرًيح
م(ح ن كاًمحٖٖٚٔه/ٖٛٚفكهحيا قكيحوتكوفهح كًمح ح))الروض ((يحفهحيا قيحواتةحةويشهح اىح شلرا

ح.(ٔ  اىحشلطئحياً لحوايحمن ًلحوالنلً نح ًم
ياة  نح نح اهح نح  دحياالح نحأ وةح كنحأ كهح ك رمحو قكللحي كنح ك دحيااكلح كنحأ كهحياة كنح كنح -

فجهحيانجكرواح كل نحأ كهحشك ممحواكدح ل مح نح نكلرحيلرديحيانًا كهحيل كويًهحًمكمحياكد نحيا ق كيحياشكل
م(ح ن رح،حوت قيحف لقحوتًكزلحفكهحيانكديرسحواكلنحفكهحو كٍ حفق ًكًلحفكهحياندر كمحٕٛٗٔهك/ٙٗٙ ًم ح
ياملاقح كنحطرمكلنحوياجنكلدحيانقد كهحوحنةنكدح كنح  كدحمح،حوحالنح دح ن حننحنةندح كنح  كدياشر   

يان ننحيا كوريحوحتد لوحي كنح ك دحياًكلسحنةنكدح كنح  كدياقويحوحيادن لطهحوحيااريفكهحوحيملزاكيح ل ك
أمكذحيا قكيح كنحمج كرحيا زنًتكهحوح نح جقوةح نحيانملورحوياو طهحوياتقىحياوي طهحوغ رهمحوحح و ا

غ ككرهحوحي ككتنرحنتمككرديحنكك حيا قككريوحنككدمحند ككدمحالككمحرمكك حوحتز ككلح ككزيحيا قًككلوحودرسح لاناا ككمحوحأ ككلمح
 كدرسحوح قكرئحفكهحاكلحشكهوحفكهحأيحاتكلةح كللحف كيحوح ملن ح نرحوح شالحياًلسحوحاكلنح  تكهحوح

يًت كك ح ككيحياًككلسحوحاككلنحهككوحوأمككوهحياة ككنحوحياز  ككرحنككنحأهككلحيام ككرحوحياتج ككدحوحاككذا حأهككلح  ككتًمحوح
،ح للحياتكلجحيا ك اهح  هكوحفق كيحة كنحن تكهح(ٕ النحياة  نح وىحياً سحةلدحياماقحنقدينلحفهحياا م

،حو ككللحيل ككًوي  حاككلنحنككلهريحفككهحيا قككيحح(ٖ ة ككًم((حواككيح ككدمحهمككرمحو ككة محاا قككريوح تماككقح ككأم ق
 شككالحفككهحأاالككرحياجاككومحنت ككوفلحار نككلحمككديحنكك حيا ل ككمحنًقطجككلح ككنحياًككلسحشككر احياككً سحنجككزيحااجاككمح

،حو للحي نحريف   حالنحتنلنًلحفهحيا قيحوحغ رحذا حن زنكًلحاشكالحياطا كمحوحح(ٗ يشتالح ا يحياماق((ح
تقكهح ز كزحياكً سحار نكًلحاال كرحيا كد محوحتكواىحي  كلدمح لاشكر   محً جًمحنارنًلحاًمح شوشلحة كنحيانا

                                                           

؛ححٜٖ٘-ٖٛ٘/ٕ؛حيل ًويح،حط قل حياشكلفج مح،ححٖٚٚ/ٓٔ؛حيا  اهح،حط قل حياشلفج محياا رىح،ححٜٖٓ/ٙٔياذه هح،ح  رح،حح((ٔ
؛حي ككنحياجنككلدحياةً اككهح،ححٕٓٗ-ٖٕٚ/ٖٔ؛حي ككنحةمككرحياج ككق ًهح،حياككدررحياالنًككمح،ححٖٛٔ/ٗٔي ككنحاال ككرح،حيا دي ككمحوياًًل ككمح،ح

ح.ٚٔٔ/ٖشذري حياذهةح،ح
حح.ٙٔ/ٖٔ؛حيا  ديح،حياويفهح لاوف ل ح،٘ٚٔ/ٕ؛حي نحةمرحياج ق ًهح،حيادررحياالنًمح،ٜٜٖ/ٙٔ،ياذه هح،ح  رحح((2
ح.ٕٛ٘/ٕيا  اهح،حياط قل حياشلفج مح،ح((3
 .ٕٖٔ/ٕيل ًويح،حط قل حياشلفج مح،حح((4
حح
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م(حأرمككيحٖٖٛٔهككك/ٜٖٚأمككذح ًككيحياطا ككمح جككدحط قككم((حوحتككوفهحفككهحا اككمحيامنكك سحالككلًهح كك رح ككًمح وح
 .(ٔ ي نحريف حوح مطحًورحياد نحياًنذيًه

هحأ كككوح اكككرح كككنحت كككنل  لح كككنح  كككدحياجز كككزحيان كككري،حي نكككلمحيا كككلرعحيان تكككهحنمكككدحياكككد نحياًزااككك - ًو
هكذيحهكوحح-وههح لا  نحيانًنامحوياًونحويااكلاحوياك محويانك محح-ياشلفجه؛ح ًااومحننحأ نللحتا  سح

ه،حواكككدح كككًمح  ًنكككلحياًكككلسحغ كككرويحذاككك حو كككلاوي حياًزااكككًو م(ح ن كككر،حتنكككلم،حٕٓٛٔهكككك/ٜٚٙيا كككة ححوي 
ن ككٍ ،حورع،ح ككلاح،حن ككًاحوت قككيح اككىحمنل ككم،حو ككن حنككنحيل ر ككوههحونةنككدح ككنح  ككدحيانككًجمح ككنح

ًلةحو اككهح ككنحيا ككوياحو ة ككىح ككنحأةنككدحيا ككوياحو ككدم،حوالزمحياةككلفظح ككجدحياككد نح،حو ككرعحفككهحشكك
يانككذهة،ح،حوأفتككىحودرس،حوتمككرجح ككيحيل ككةلة،حو ككًاحيات ككلً ا،حنكك حياتقككوىحوياج ككلدمحوياو ككلرح

،حوذاككرهحيل ككًويحفقكلل  حاككلنحتنلنككلحفككهحيا قكيحة ككنحياتج  ككرحواكلنحة ككنحيانجلشككرمحاال ككرح(ٕ ويات كون
وأ ككلدح أنككلانحفككهحيا قككي،حأمككذح ًككيحشككنسحياككد نحيا ككرومهحوي ككنحياقطككةحوأ ككوحيام ككرحياككدهاهحيانكروومح

م(ح ن كككر،حودفكككنح لاقريفكككم،حواالكككرحٜٖٖٔهكككك/ٓٗٚونمكككرون((،حوتكككوفهحفكككهح كككل  حر  ككك حيلولح كككًمح 
ح.(ٖ ياتأ اح ا ي

يان كككريحهكككوحنةنكككدح كككنحأةنكككدح كككنحت كككريه محي كككنحة كككدرمح كككنح اكككهحياقلككككهحشكككنسحياكككد نحياقرشكككهح -
يعحيانجرواح ل نحياقنلححياشلفجه،حن  ر،حننحفقًلوحياشلفج م.حياجكلامحيا ق كيحلنلمحأ وح  دياقلكهحي

،ح كن حنكنحأ كهحأ كةقح(ٗ م(ح ن كرٕٛ٘ٔهكك/ٙ٘ٙيان تهحياندرسحياا  ر،حوادحفهحذيحياقجدمح كًمح 
يانًجمح كنح اكهح كنحااط احوياجكزح  كدياجز زحي ًكهح  كدت ريه مح نح نرح نحنكرحوننحياًم ةح  دحي

 قلحياةريًككهحو  ككدحياككرة مح ككنح و ككاحي ككنحمط ككةحيانككزمحو لكككهحياقكككلمحتقككهحياككد نحنةنككدح ككنحيا كك
ياة كك نح ككنحرز ككنحياشككلفجهحفككهحنمككر ن،حوت قككيحو ككرعحوأ ككلدحوأفتككىحًككلةحفككهحياةاككمح مككلن حيا ككلاحح

                                                           

؛حياًنكككذيًهح،حرشككك دحياكككد نحفككككلحيعح،حمكككلن حياتكككوير خ،حترمنكككمح حٕٖٗ/ٕٔ؛حيا ككك نهح،حياوف كككل ح،ٜٜٖ/ٙٔياكككذه هح،ح ككك رح،حح(ٔ)
؛حي كنحياجنكلدحياةً اكهح،ححٗ٘/ٖ(ح،ٜٓٙٔنةندح لدقحًشأ حوف يدح  دحيانجطهحيا  لد،حديرحأة لوحيااتةحياجر  كمح، ياقكلهرمح 

ح.ٕٓٔ/ٖشذري حياذهةح،
؛حٕٙٗ/ٕ؛حي كككنح لككككهحشكككً مح،حط قكككل حياشكككلفج مح،ٕٖٗ/ٜ؛حي كككنحتاكككريح كككرديح،حياًمكككومحيازيهكككرمح،ٔٓٗ/ٙٔياكككذه هح،ح ككك رح،ح((ٕ

يانقر زيح،حتقهحياد نحيةندح كنح اكهح،حيا كاو حانجرفكمحدواكمحياناكو ح،حتةق كقح حنةنكدحن كط ىحز كلدمح،حنط جكمحامًكمحياتكأا اح
حح.ٕٛٛ/ٖ(،ٜٔٗٔوياترمنمحوياًشرح،ح ياقلهرم 

؛حي ككنحياجنككلدحياةً اككهح،حشككذري حياككذهةحٕٙ٘/ٔ؛حي ككنحةمككرحياج ككق ًهح،حياككدررحياالنًككمح،ٙٚ/ٕ،حط قككل حياشككلفج مح،حيل ككًويح((3
ح.ٔٓٗ/ٙٔ؛حياذه هح،ح  رح،ٕ٘ٔ/ٙٔ،

ح.ٕٖ٘/٘؛حيازرااهح،حيل  مح،٘ٓٔ/ٕ؛حيا  ديح،حياويفهح لاوف ل ح،حٕٕٔ/ٙياذه هح،حياج ر،حح((4
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،ح ككن حنًككيحماككقحنككنحيا قًككلوح ككللحياشكك خحانككللحياككد نح(ٔ   لاقككلهرم(حًو ككةحتاككىحيات ككلهلحفككهحيلةاككلم
لن  حفلك حنشلرالحفهحفًونحاال كرمحواكلنحة كنحياماكقحةاكوحيانةلككرمح ًكدهحًاك حوفويلكدحيلدفويحا

ون لللحفهحفًونحو ًدهحتوير خحيان ر  نحوتريممح  ت لدحنًيحوالنحاال رحيات ومحونتىح للح كنحن كمح
ذاككرحنككلح  اًككلحو جنككلحاككذا حفككهحياتً  ككيحومنكك حنمككلن  حاال ككرمحويمت ككرحات ككلحفككهحيا قككيحواككلنح ككل  ح

و ككللحي  ككًويحاككلنح  حرمكك ح لانككلحفلككك حفقً ككلحواككلنح ككر  حياة ككظح ج ككدحياً كك لنحنويظ ككلحح(ٕ (ا   ككل(
،حو كللحي كنحريفك حاكلن  حنشكلريحتا كيحفكهحياجاكمح(ٖ  اىحياًظرحوياتة  لحاال رحيات ومح ر جًلحنتوددي((

ة نحياماكقحويانةلككرمحمنك حنمكلن  ح مطكيحو مكطحغ كرهحتقكلرةحياجشكر نحنًًكلحوف كل حمنل كمحنكنح
م(حٖٓٗٔهككك/ٔٗٚيانتككأمر نحو ككرأ ح ا ككيح طجككمحنككنحيانًًككلجحااًككووي((حتككوفهحفككهحر  كك حيآلمككرح ككًمح 

،حونككنح انككلوحيانككذهةحياشككلفجهحياككذ نحواككدويحيوحتوفككويحفككهحن ككرحوزيروهككلحالككمحرةاككويحح(ٗ ودفككنح لاقريفككم
أنالللح،حت ةلقح نحنةندح نحيان  دحياًنذيًهح،حو  دحياقكلدرحي كنحنةنكدح كنحياة كنح،حوي  كنل  لح كنح
ةلنككدح ككنح  ككدحياككرةننحياقو ككهح،حو اككهح ككنحنةنككدح ككنحي ككهحياة ككنح اككهح ككنحيان ككامحياشككًرزوريح،ح

ي كككهحنً كككورح اكككهحي كككنح كككا ًمح،حور  جكككمح كككنحياة كككنح كككنح اكككهح كككنح  كككدحيعح كككنحو  كككدحياوهكككلةحي كككنح
 (٘  ة ى......ياخ.

 
 
 
 
 
 

                                                           

؛حٖٔٔ/ٖ؛حي كنحياجنكلدحياةً اكهح،حشكذري حياكذهةح،حٜٕ/٘ ق ًهح،حياكدررحياالنًكمح،ح؛حي نحةمرحياجٖٓٗ/ٙٔياذه هح،ح  رح،حح((1
ح.ٕ٘-ٔ٘/ٖي نح لكهحشً مح،حط قل حياشلفج مح،

ح.ٗٔ/ٕ؛حيلدفويح،حياطلا حيا ج دح،ٕٜ/ٜيا  اهح،حياط قل حياشلفج محياا رى،ح((2
ح.حٕٕ٘/ٛ؛حاةلامح،حنجممحيان ا  نح،ح٘ٙ/ٖٕيل ًوي،حط قل حياشلفج مح،ح((3
؛حي كنحياجنكلدحياةً اكهح،حشكذري حٙٓٔ/ٕ؛حيا ك ديح،حياكويفهح لاوف كل ح،ٖٗ/ٕٔ؛حيا  نهح،حياوف كل ،ٖٓٗ/ٙٔياذه هح،ح  رح،ح((4

ح.ٕٖٔ/ٖياذهةح،
 ح.ٙٔ،حج٘ٔ،حجٗٔاانز دحننحيات ل  لح ًظرح،حياذه هح،ح  رح،جح((5
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 جكدحيالطك عح اكىحوي ك حياة كلمحياجان كمحفكهحن كرحمك لحياج كرحيانناكواهحنكنحمك لحنككلحأوردح
 انللكيحياذه هحفهحاتل كيح ك رحأ ك محياًك  وحنكنحتشكلري حتلر م كمح  نكمح كنحيانكذهةحياشكلفجهحوأهكمح

حًككجًلحأنكلمحياقكلرئحوفكهح فهحن رح  كرحذي حال كدحنكنح  كلنحم  كمح كأهمحياًتكلل حياتكهح ناكنحأن 
حنقدنتًل 

تجدحن رحننحأهكمحيانرياكزحياجان كمحياتكهحشكًد حت  كللحياجانكلوحتا ًكلحو كج ًمحتاكىحتوال كقح انًكمح -ٔ
دفلعحياجانكلوحو  ةحذا حيلوكلعحيا  ل  محويامًلد كمحياتكهحشكًدتًلحيانًطقكمحوياتكهحأد حياكىحيًك

ًةوحتاكر سحة كلتًمحامدنكمحياجاكمحويانةلفظكمح ا كيحنكنحياكك لعحفكهحظكلحياتكرديحيا  ل كهحياكذيح
 لشتيحيادولحيال  ن م،حفلتمًويح النلحطل كلتًمحًةكوحرفكدحيانات كل ح ر كًلنلتًمحياجان كمحوتزو كدح

ياكىحملًكةححيانمتن حيال  نهح لااتةحياق نمحوةاليح اىحياو هحياجانهحويامًلدحفهحن كدينحياجاكم
يامًككلدحفككهحن ككدينحياةككرةحانككلح ككديحأّنح ككددًيحا  ككرًيحنككنحياجانككلوحاككلًويح ككدحي تشككًدويحفككهحن ككلد نح
يامًلدحي تقلدًيحنًًمحأّنحماقحياو هحياجانهحويامًلديحادىحمنًورحيان ان نحاوةدهحالح ا هحنكلح

ودًيح ككككنحديرحاككككمح ًككككدف حياجانككككلوح أً  ككككًمحانقلتاككككمحيل ككككديوحويال تشككككًلدحفككككهح كككك  لحيعحتجككككلاىحوذ
حي   محوهذيحنلحمجلحن رحتزدةمح لاجانلوحيانملهد نح  رحذي .

 جككدحاتككلةح كك رحأ كك محياًكك  وحااةككلفظحياككذه هح ةككقحويةككدًيحنككنحي ككرزحيانو ككو ل حياجان ككمحياتككهحح -ٕ
تًلواكك حدري ككمحياجاككومحوياجانككلوحيان ككان نحنًككذح دي ككمحياج ككورحيال كك ن محةتككىح ككًمحيالًتًككلوحنككنح

م(حوياتككهح ناككنحنككنحم اًككلحتً  ككيحيا ككلةال نحيآلمككر نحتاككىحتنالً ككمحٖ٘ٗٔهككك/ٙٗٚتككأا احيااتككلةح 
ت لدمحننحهذيحيااتلةحفهحدري ل حأمرىحنشل ًمحوفهحنوكوعحيمرحفهحن رحوي ككًلح ناكنحيال 

يال ت لدمحفهحنالنحيمرحغ رحن ر،حلّنحف يحاال رحنكنحياتكريممحو ك رحأ نكللحيارمكللحيان كان نح
حن ا يحياذه هحالنحننحيان رم نحيانتأمر ن،حتالحأًكيحالح ناكنحيل كتاًلوح ًكيح  اىحيارغمحننحأن 

  ةثحياتلر مهحوههحةق قمحالح نانحتملهاًل.فهحنمللحيا
ح

ح
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ونككنحياًتككلل حياتككهحما ًككلحذاكك حيالزدهككلرحوياتطككورحياككذيحشككًدهحياًشككلطحياجانككهح  ككرحذي حاالككرمحح-ٖ
يان ا كل حياجان ككمحوفككهحالفككمحياجاكومحياشككر  محوياااو ككمحويالمتنل  ككمحوياجقا كمحنًًككل،حونككلزيلح أ ككد ًلح

حيانات كل حياجان كمحاال ٌرحننحتا حيان ا ل ،حوههحشلهدمح اىح  ظنمحذاك حياجًكدحورملاكي،حانكلحأن 
فهحمن  حأرملوحياجلامحتزمكرح ًكذهحيان ا كل ،حوهكذيحوةكدهحدا كلح اكىحنكدىحياتطكورحياجانكهحياكذيح

حشًدتيحيانًطقمحفهح ًدحياننلا  ح.
حمن حيانذيهةحيا قً محيلر جمحفهحنالنحويةدححوالنحيانكذهةحياشكلفجهحنكنحح-ٗ وننلحالحش حف يحأن 

ذهحيانذيهةحوهكذيح كدلحدالاكمحويككةمح اكىحةر كمحيا اكرحويا ةكثحوت كلنححياجانكلوحفكهحذاك ح  نحه
حيا كك ط نحويلنككريوحياككذ نحشكك دويحتاكك حيانككديرسحاككلًويحفككوقحياًز ككل ح ياو كك ،حانككلح ككدلح اككىحأن 

حيانذه  محتذحامح انح ًدهمحأيحتج ةحانذهةحنج نح اىحة لةحيانذيهةحيلمرى.
حاال ككرًيحنككنح ح-٘ انككلوحن ككرحالًكك حاًككمحنًزاككمح ا ككمحاككدىحياةاككلمحياننلا كك حوفككهحنمتاككاحانككلح ككديحأن 

حياجاومحننلح ل دح اىحتجز زحياةرامحياجان محفهحياج رحيانناواه.
ح

ي ككألحيعح ككزحومككلحأْنحأاككونح ككدحوفقكك حفككهحتقككد محيكككلفمح ان ككمحمد ككدمححامحححححححححححححححححححوفححي الختحححححححح
حتكلاحتاىحننح  قًهحننحيادري ل حياتلر م م....حويعحننحوريوحياق د.


