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؛ةيندرألاةعماجلايفاهبادآوةيبرعلاةغللايفهاروتكدلا

نينرقلايفينامعلارعشلايفيضابإلاركفلارثأ»اهناونعو
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لضافلاذاتسأللنانتمالاوركشلارركأليمجلابًافارتعاو

ديدسىلعسابعنيسحلضافلاذاتسألاوةلاسرلاىلعفرضشملا

امهلف؛ثحبلااذهزاجنإليبسيفةرمتسملاهتعباتموهتاهيجوت

.نانتمالاوركشلالكنيرخآلاةذتاسأللو؛نافرعلاوركشلالكينم





ميحرلانمحرلاهللاسب

نوعلاهلأسأو؛هئامعنليزجىلعهركشأو؛هئالآىلعىلاعتهللادمحأ

ينقفوينألهوعدأو؛للزلكنمهبيمتحأوءدادمإلاوةيادهلاهبلطأوءدادسلاو

اصلخُميئاعُهّجوأهيلإو؛باطخلالصفوةمكحلادمتسأهنمو؛لمعلاحلاصل

؛ءاوسةملكىلعانعمجو؛ةلالضلانمانادهنمىلعملسأويلصأو؛باّوأ

.ًادبألضنّنَلامهبانكسمتنإامهتاضويفنمانلكرتو

:دعبامأ

مهدجوأو؛نيفلتخمسانلاقلخنأ؛هردققباسوهللاملعيفىرجهِإف
اهتضتقاةمكحل؛مهعزانمنيابتتو؛مهكرادمفلتختو؛مهؤارآدّدعتت؛نينيابتم

.اضرلاوميلستلاانمو؛رمألاومكحلاهلف؛هتمكحاهتعدرارسألو؛هتدارإ

؛براشملافالتخال؛قرفلاددعتو؛بهاذملاروهظيتأيانهنمو

ىلإرظنلاوصوصنلاريسفتيفداهتجالاقرطلاعبت؛ءارآلاعزوتو

؛لوصألاىلعاهنيباميفيقتلتةفلتخمتارايتروهظلدّهمامم؛ثادحألا

.عورفلايففلتختو

يعدامءًارثأاهغلبأوءاريثأتاهربكأو؛تارايتلاهذهمدقأنمو

.مكحلاو؛قلطنملاو؛حلطصملااذهريسفتيففالتخاعم«جراوخلا»ب

ءاهنيباميفنيابتت؛ىتشقرفءرايتلااذهىلإىوضنادقهنأبيرالو
ّزليذلا-يضابإلاركفلاجلاعيثحبميدقتىلإحمطيةساردلاهذهعوضومو

؛ينامعلارعشلايفهرثأوركفلااذهساكعنانايبو؛همومعيف-جراوخلاب

.ةساردلاهذهلددحملاينمزلاراطإلانمض

ةِفر





مام

؛هلعافتةيصوصخوهئامتناةوقو؛هئاطعةعسبينامعلارعشلازيمتي

ةينامعلاةئيبلابطابترالادشأطبترم-صوصخلاهجوىلعينامعلارعشلاو

لمعلابناوجدحأدعييركفلابناجلاو.ةيركفلاريغو؛ةيركفلااهتيصوصخو
ةيروعشلاميقلاربعةركفلارهصينأرعاشلاعاطتسااذإكلذويرعشلا

.ةيريبعتلاو

ءيشكلذيفنوكيدقو؛ةيوازلاهذهنمهتجلاعمقبسيملثحبلااذهو

نإف؛ًالوبقمهجارخإىلعلمعلايفقفوينأوجريثحابلانكل؛ةبوعصلانم

يعدتسيرمأ؛ةصاخرعشلايفوًامومعبدألايفركفلارثأحاضيتسا

.نيدعابتمناودبينيئيشنيبةجوازم

؛ةيركفلاهتاقلطنموءرعاشلاةفاقثبطابترالادشأطبترمرعشلانأامبو

؛ةهجنمركفلااذهىلإبرقنعفرعتللةمهمدعتةساردلاهذهلثمنإف

.ىرخأةهجنمهسوماقوهبولسأورعاشلاجاتنيفهروضحىدمو

يضابإلاركفلاملاعمةفرعمىلعمئاقةساردلاهذهيفلسصألاو

ىلعينامعلارعشلايفاهفارشتسالًاضيرعًالخدماهذاختاو؛ةيلكلاهحمالمو

.يبولسألاوينفلابناجلللافغإنود؛ددحملااهنامزب؛نييعتلاهجو

اهتدهشيتلا؛ماسجلاثادحألابفوطتنأنمةساردلاهذهلدبالكلذلو

ةينيدوةيسايستارايتلثمت؛ثادحألاهذهتناكذإ؛ةنتفلارصعيفةمألا

نمركفلااذهبطيحينأثحابلارودقميفسيلو.يضابإلاركفلااهنمقثببنا

هك



بهذمللةيركفلالوصألامهأبماملإلاىلإىعسينأهيلعنكلو؛هبناوجعيمج

.ينامعلارعشلايفركفلارثأةسارديفعورشلالبق

لتمتيتلاةيركفلاتالوقملامهأىلعثحابلازكريسكلذلجأنمو

امل؛يخيراتلااهقمعكاردإلئيهيامب؛هتلاصأزمرلثمتامك؛بهذملاةيوه

.نيعدبملاعادبإيفةزرابتامسنمهكرتت

قرفركفعمهلوصأنمريثكيفيقتلييضابإلاركفلانأيعيبطلانمو

قرفلاكلتلكهنمدمتستيذلاردصملاةدحونعئشانكلذو«ىرخأةيمالسإ

ةرورضالف؛ةيضابإلاةقرفلايفًاروصحمثحبلامادامو؛اهراكفأواهئدابم
مهأءانبيفانحجناذإاننأل.ئدابمنمىرخألاقرفلااهنعقرتفتامنايبل

ةيفالخلافقاوملازاربإبليفككلذنإف؛ةيضابإلاةيركفلاةموظنملارصانع

.ىرخألاقرفلاىدل

؛هجيسننمءزجوهف؛لماشيمالسإركفبطبترميضابإلاركفلانإ

اهتاهجوتواهاؤريفقفتتوأفلتخت؛ةيركفلاقاسنألانمةعومجملعضخي
نمقلطنتيتلاايلعلاةيركفلاةموظنملابةموكحمىقبتاهنكل؛ءرخاآلاعم

.اهلالخ

:ةيلاتلاتالؤاستلانعةباجإللثحبلاىعسدقو

امو؟يقيقحلامهبهذمسسؤمومهمامإوهنمو؟ةيضابإلامهنم-

ملاذاملو؟مهنمدحاووهو؛ضايإنبهللادبعىلإبهذملابسَنُينأيفٌريتصلا

؛مهبهذمللوألاسسؤملاهنوريمهنأنيحيف؛ديزنبرباجىلإاوبسني

بتككلذدروتامكجراوخلانمةقرفةيضابإلالهمث؟مهركفلدّقملاو

باستنالانمنورفنيو؛جراوخلابمهقاحلإنويضابإلاضفرياذاملو؟تالاقملا

هج



رظنيفجراوخلامهنمو؟جراوخلاوةيضابإلانيبقرفلاامو؟مهيلإ

يأىلإو؟ةيضابإلادنعيسايسلاويدئاقعلاركفلالوصأمهأامو؟ةيضابإلا

رشععبارلاورشعثلاثلانينرقلايفينامعلارعاشلادنعركفلارثأىدم

؟نييرجهلا

ىربكةيمهألكشتاهنأل؛ءاهلضرعتلانمدبالاهريغوةلئسألاهذهلك

ءابدألالابتلغشرومأاهنألو؛ةهجنميضابإلاركفلاةروريصمهفيف

.ىرخأةهجنمنورقلاربعنييضابإلاءارعشلاو

:نيجهنمىلعةساردلاةطخموقتو

يتلايضابإلاركفلاملاعمدصربىنعُي؛يخيراتيليلحتجهنم:لوألاجهنملا

مروكذملاًَرتفلالالخينامعلارعشلايفاهراثآتسكعنا

يفركفلايلجتقافآفارشتسامتيهيفويبولسأيليلحتجهنم:يناثلاجهنملا

ءرعشلايفاهرثأوةيركفلاةساردلانيبجزملالالخنمهرثأنايبورعشلا

يتلاةيركفلاتاعوضوملامهأنعفشكلل؛ةيرعشلاصوصنلاىلعادامتعا

.صوصنلاكلتيفاهراثآتسكعنا

يهو؛ثحابلااهيلإداعيتلاامومعركفلابةينعملارداصملانعًالضفو

ثحابلانإف؛ةطوطخملاوةعوبطملاهثارتو؛يضابإلاركفلاةموظنملثمت

؛نامزلانمنينرقلالخةيرعشلاصوصنلاءارقتساىلعهمامتهاًبصنا

٠ةيبدأتاراتخموُةيرعشتاعومجموةلقتسمنيواودنيبثعزوت

.ةمتاخولوصفةسمخيفثحبلاةطختمظتناو

مهأنايبويضابإلابهذملاةأشنىلعءوضلاءاقلإبلوألالصفلالفكت

.ةماعلاهلوصأ



نمضكلذسردف؛يدئاقعلاركفلارثأثحببينعدقفيناثلالصفلاامأ

:يهو؛هيفىربكلارهاوظلا

.ةيهلإلاتاذلا-

.رخآلامويلاوداعملا-

.ةءاربلاوةيالولا-

.نآرقلاقلخ-

ةدعيفامظتنم؛يسايسلاركفلارثأنعثيدحللثلاثلالصفلاءاجو

:ةيلاتلانيوانعلايفًالثمتمرعشلايفركفلاكلذرثأتسردثحابم

.اهديلاقتوةمامإلا-

.هتافصومامإلا-

.حيدملاةديصقيفيسايسلاركفلارثأ-

.مامإلاةيصخش-

.ةمامإلاةروص-

.مهداشرإوةمئألاحصن-

.ةمئألاداهجفصو-

.لداعلامامإلاىلعجورخلاميرحت-

.رئاجلامكاحلانمةيضابإلافقوم-

.رعشلاببسكتلانمفقوملا-

هكر



.ءاثرلاةديصقيفيسايسلاركفلارثأ-

.ةمئألاءاثر-

ةمامإلاءاثر-

.ةينيدلاتاماعزلاوخويشلاءاثر-

تكرت«ىرخأرهاوظواياضق»ةساردلعبارلالصفلاصصختو

:ةيلاتلاتاعوضوملايفةلثمتمنييضابإلاءارعشلاجاتنيفةحضاوتامصب

.ريثأتلاورثأتلانيبكولسلاودهزلارعش-

.يضابإلارعشلايفةسامحلا-

.ىوكشلارعش-

ل.يضابإلارعاشلادنعناكملاةيسدق-

رعشلااهبمستايتلاةينفلاصئاصخلامهأةساردلسماخلالصفلاءاجو

:ةيلاتلارواحملانمضةيركفلاهبناوجبلصتملايضابإلا

.اهيفيضابإلاركفلارثأوةبرجتلا-

.ةديصقلاءانب-

.بولسألاوةغللا-

.ةيرعشلاةروصلا-

اذهتايصوصخاهيفتجلاعةيئزجبلاطميفثحابملاهذهتمظتناو

نمددعلةيرعشلابراجتلاةيصوصخاضرعتسم؛ةيركفلاهتاقالطناورعشلا

تارثؤملاىلعًازكرمةيرعشلاةغللاتسردمثنمو؛نييضابإلاءارعشلا

هز



ةراشإلاعمءاهعماولماعتفيكوةغللاهذهتلكشيتلا؛ةيراضحلاوةينيدلا

ضعبدصرلةلواحميف؛مهرعشيفةزرابلاةيوغللارهاوظلاضعبىلإ

هذهيفنويضابإلاءارعشلااهعملماعتيتلاةيوغللاتاينقتلاوبيلاسألا

.ةرتفلا

ىلعءاهيلإلصوتلامتيتلاجئاتنلامهأتنّمضتةمتاخبثحبلاتيهنأو

يفنامعةيضابإرعشيفيضابإلاركفللىربكلارهاوظلاةساردءوض

.دّدحملانمزلا

يتلاتابوعصلادحأثحبلابةلصتملاةيرعشلاةداملاعمجناكاذإو

تابوعصلالباقميفنوهتةبوعصلاكلتّنإف؛ثحابلانمًادهجوًاتقوتذخأ
كلذو؛اهتحابموءاهلوصفبةساردلاةيجهنمهتضتقااميفةئمتملا؛ىرخألا

نيبناجلانيب«يضابإلارعاشلادنعناكملا»ةسارديفثحابلاعمجامدنع

اليك؛لخادتلااذهيفناعمإلانمثحابلارذحعم؛ينفلاويعوضوملا

يفاهلكيدؤتتاميسقتلاهذهنأ؛خسارلاهناميإعم؛ةيجهنملارسكىلإيدؤي

ىدلرثأنميضابإلاركفلاهكرتامنايبيفثحابلاضرغةمدخلةياهنلا

ءارعشجاتنىلعةساردلازيكرتنعًالضفءًاينفوًايعوضوم؛ينامعلارعاشلا
.هريغنمرثكأمهدحأرعشيفيضابإلاركفلاساكعنالًارظن؛نينيعم

نأةساردلاهذهلناكامهنأدكؤي؛ليمجلابافارتعاثحابلانإفءاماتخو

هوحنم؛ءالجأءاملعو؛ءالضفةذتاسأتاهيجوتالول؛ىوتسملااذهىلإلصت

يذاتسأو؛ليلجلايخيشمهتمدقميفو؛«مهتاهيجوتديدسباولخبيملو؛مهتقونم

؛رماعلاهتيبباوبأيلحتفيذلا«سابعناسحإروتكدلاةمالعلالضافلا

نمّيلعًاضيفم؛هتيوبأبينرمغامءريزغلاهملعو؛ةرخازلاهتبتكمو
.هتاظحالمديدسو؛«هحئاصن

هرم



ىلإينانتماميظعويركشرفاوبمدقتأنأيلعبجاولانمهنأامك

يذلا؛هزاجنإلحارملعباتملاو؛ثحبلااذهىلعفرشملا؛ليلجلايذاتسأ

لأيملثيح؛يدهملادبعليلجلادبعروتكدلاذاتسألا؛ينلمحتفهتجعزأاملاط

هتدجونيح؛ةيقلخةيملعةسردم-يلةبسنلابلكشفةحيصنرخّديملو؛ًادهج
ةانألابفصتملا؛عضاوتلاوةيعوضوملابيلحتملا؛هيزنلاملاعلاقلخسكعي

.ليمجونافرعةفقوهلفقأنأقحتسيامصالخإلاو

كلتنومضمل؛ةيقيقحةجيتن؛ةلاسرلاهذهتايباجيإنأدكوأو
يذلا؛هدحوثحابلابيصننم؛اهتايبلسامنيب؛ةيانعلاكلتةلالدو؛تاهيجوتلا

هبسحو؛هتجلاعمقبستمل؛ركبعوضوملهمشجتيفهتذتاسأنمرذعلاسمتلي
ثوحبوتاساردلةحتافنوكتدق؛تالؤاستلانماددعريثت؛ةساردمّدقنأ

.هللاةئيشمب؛ةمداق

ةنجلتاظحالمرظتني؛ثحابلانأىلإةراشإلابجاولانمهنأامك)

مدخيامبءاهبيذهتوءاهتاطقسميوقتيفرثألاربكأاهلنوكيسيتلا؛ةقانملا

يقيفوتامو؛ةياعرلاوةيانعلانمًاديزمنكىلوملاًالئاس؛(ةلاسرلاعوضوم
برهللدمحلاو؛ليكولامعنويبسحوهو؛بينأهيلإوتلكوتهيلع؛هللابالإ

.نيملاعلا

هر





لوألالصفلا
هلوصأويضابإلابهذلملاُدأَشَنلوح

.ه«وزجوبهذملالصأ«*

.اهنوطتوةينايإلاةأشن«*

.ةباحصلاوةينضايإلا

.جراوخلاوةيناايإلا<





:يخيراتلخدم

:هروزجوبهذملالصأ«*

يفاديدجىنحنماهنعجتنامو"أهماعنيفصهعقومتلكش

ميكحتلانعمجنامىلإو؛ميكحتلاةيضقىلإتضفأنيح؛يمالسإلاخيراتلا

يفاوأرويلعمامإلاراصنأنمةريبكةعامجميكحتلادضفقوذإ؛هسفن

نأىلإتبهذو؛همصخفقومبهل ةاواسم-بختنممامإوهو ميكحتلاهلوبق

ضفرتأرو«ىلاعتوهناحبسهللاقحنملبرشبلاقحنمسيلميكحتلا

يوطنيامىلعةهّبنم"!ةيغابلاةئفلالاتقيفرارمتسالاتأرامكميكحتلا

تعفرامللاقىتحاهبًافراعمامإلاناكءركموةعيدخنمفقوملاهيلع

."!«نوديريهللاباتكامهللاو»فحاصملا

نمةعومجمىلعمامإلاشيجنعلصفنا؛ميكحتلااذهرثأىلعو

ةعبتلمحتيوهومامإلاهبكتراًأطخميكحتلالوبقنأاوأرمهنأل؛ءارقلا

بصنمنأمهداقتعالارظنو؛ةيمالسإلاةموكحلاسأرهرابتعابهتقفاوم

يفهقحةفيلخلادقفأيذلا؛ميكحتلاىلعةقفاوملالعفبارغاشتابةفالخلا

هرايتخااورّرقو”يبسارلابهونبهللادبعتيبيفاوعمتجادقف"اةمامإلا

.١١١:خيراتلا:طايخنبا77/755/47١710:تاقبطلا:دعسنبا:رظنا)/

.84885.نيبملارصنلامالعأ؛يبلكلاةيحدنبنيسحلانبرمع:باطخلاوبأ(7)

.١١١«هسفنردصملا)9(

.8؛خيراتلايفاياضق؛ليعامسإدومحم:رظناو؛41/77«نايبلاوفشكلا:يتاهلقلا_(؛)

9ماعةنيدملاىلإرجاه؛دزألاةليبقنمنامعبدلو(ه78ت)يبسارلابهونبهللادبع(5)

؛نيفصيفو"قارعلاَحوتفيفكراش؛ةدابعلاوحالصلاوملعلابفرع«ليلجيباحصهه



ليلجلايباحصلالتقممهيلإبسنو'"'ناورهنلاةيحاناولزتعاو('مهيلعًاريمأ

ىلإمضنأدقناكيذلايكدفنبرعسمديىلع«ترأل١نببابخنبهللادبع

يرذالبلاكلذيوريامك؛ناورهنلاةعقوملبقيراصنألابويأيبأةيار

٠!"!يرعشألاو

رعسملصوامدنعهنأىلإ؛يخامشلايضابإلاخرؤملاةياوربهذتو

اوئربو؛مهنمّرفف؛هلتقباوّمهو؛هلعفاماوركنأناورهنلالهأىلإيكدفنب

؛هلككلذلًاهراك»بهونبهللادبعناكو"سانلاضرعتسيجرخف؛هنم

.©«هباحصأكلذكو

:اهنمارومأمدقتاممجتنتسينأثحابللنكميو

هبماقامنأوةيادبرهنلاىلإاوزاحنانيذلانمنكيمليكدفنبرعسمنأ-
؛ةمكحُملااهنمأًربتدقهتلعفنأوةمكَحُملاهيلعراسيذلاهاجتالالثميال

.هدرطىلإريشتيتلاتاياورلاليلدب

لهأنملتقنمعملتقو؛ةمكحُملاهعيابضفرنمعمهضفر؛ميكحتلالصحاملو
.8/8-50587ثلاثلاءزجلاه١*9ق-١قنمةيضابإلامالعأمجعمرظنا.ناورهنلا

؛1ج:عوبطمءريسلا؛ناطحقوبأ١٠٠«طوطخم؛تاباوجلاوريسلا:ناليغنبمشاهرظنا(١)

.9١/رهاوجلا:يداربلا.779/7«نايبلاوفشكلا:يناهكفلا7٠

.١/50ءريسلا:يخامشلا(7)

7/١7١خيرات:يربطلا؛؟«نييمالسإلاتالاقم؛يرعشألا31/7«باسنألا:يرذالبلا(7)

.ا١؛ةيئاغلاةقيقحلاوجراوخلاءرصان:يعباسلا:رظناو

.١/05ريسلا:يخامشلا(؛)

.؛؟«نييمالسإلاتالاقم:يرعشألا(©)



تاياورلانماريثكنأامبو؛هفرصتيفةمكَحُملايكدفنبرعسملثميالو-

ةثداحلاهذهنوكتدقف«ناورهنلاةعقوميفببسلاةثداحلاهذهىلعيقلت

.(اةمكحُملاومامإلانيبعاقيإللةربدم

بابخنبهللادبعلتقةيلوؤسمبيقلتيتلاتاياورلابنورقيالةيضابإلاف

؛مهنمتسيلةضرتعملاةباصعلانأنوريذإ؛ناورهنلالهأةمكَحُملاىلع

.("!كلذنمءاربمهو

؛طوحألابذخأت؛ةيطسوةيؤرةلأسملاهذهىلإةيضابإلاةيؤرنأىلع»

لكةينةمالسيفةقثللًارظن؛عيمجلااهيفرذعي؛ةباحصلانيبةئتفاهنودعيف

!«قحلاوههكلسمنأقيرفلكداقتعال؛قيرفلكبنظلانسحو؛فرط

لمجلاورادلاةنتفكمالسإلاردصيفةعقاولانتفلانزوتنأبنوبلاطيمهنكلو
اهيففورظلاو؛ةباحصلانيبًاثادحأاهرابتعاب؛دحاونازيمب؛نيفصو

مأهيفاوأطخأءاوس»؛قحبالطنيبناجلانماهيفنومئاقلاو؛ةهباشتم

؛مهتينةمالسبرارقإلاعم؛ةلملانمَجَرْحُيَو؛مهلضعبّرْفكُينأامأ"«اوباصأ

.هبنولبقيالرمأهنإف

سكعنادقف؛نييضابإلاءارعشلاسوفنيفةثداحلاهذههلثمتاملًارظنو

تلجتو؛مهسوفنيفةيحاهئاقبلعلديامم؛مهرعشىلعاهريثأتمهجاتنيف

نبرباجمامإلا:رقصيماسو؛05؛يمالسإلاخيراتلايفاياضق؛ليعامسإدومحمرظنا(١)
.٠3؛ج.رءديز

.71717؛7ج؛«طوطخمءرظنلانباةيمالحرش؛فسوينبدمحم:شيفطأ(7)

.7860؛ةيمالسإلاقرفلانيبةيضابإلاءرمعمىيحييلع()
.١7١«هسفنردصملا4(



دقف"ينالهبلاملسميبأينامعلارعاشلاىدلتّلجتامرثكأةشداحلاهذه

امك«يركفلادعبلاعباطبةعوبطمتءاجيتلاهدئاصقنماددعاهنممهلتٍس

0قحلاةعشأ»و«ةيناورهنلا»هيتديصقيفودبي

تدجوأيتلاةيسايسلاوةيعامتجالافورظلانعثيدحللةجاحبانسلاننإ

فشكيامبرعاشللًاقلطنملكشيذلاساسألانعثدحتناننكلو؛صنلااذه

اذهدّجميهتلعجيتلاةيخيراتلاةيفلخلاوةيدئاقعلاتاقلطنملاوةيفاقثلاةينبلانع

اموأةديقعللامداخرعشلالعجينأعاطتساف؛ءاطعلاكلذنمدمتسيو«ركفلا

عيطتسيالصنلااذهأرقينمو."ةديقعلاونفلانيبمزالتلابداقنلادنعىّمسُي

هنزتختامو؛ةيسايسلاوةيلدجلااهآوربةيخيراتلاقئاقحلاةعومجمزواجتينأ

:ةيخيراتلاتايطعملاوقئاقحلاكلتمضخيفجولولانود؛خيراتلاةركْاذ

0رعاشللةيركفلاتاعانقلاو

ةينفةينبنمهيفاملبءراكفألاعومجمصنلااذهيفمهملاسيلو

دحيفةركفلاسيلمهملا»نامدلوجنايسوللوقدحىلع؛راكفألاهذهمظتنت

.مديدجقسنلًاساسأاهلعجوأ«ماعقسنيفاهلاخدإمهملالبءاهتاذ

851١/ه7177١)يحاورلاينالهبلاحلاصنبميدعنبملاسنبرصان؛ملسموبأ:ينالهبلا(١)

لامعأنم«مرحم»يداوبدلوءرعاش؛ققحم؛فلؤم؛ضاق«ملاع(م١7٠/[ه1771١-م

قافو؛رعشلايفغبن؛ءاملعلارعشأو؛ءارعشلاملعأببقل؛نامعةيلخاديف«لئامس»ةنيدم
نبدمحم:يبيصخلا:رظنيديزملل.ةطوطخملاوةعوبطملاتافلؤملانمددعهل؛هنارقأ

.١٠ك/١«نامعنلاقئاقش؛دشار

.76-4718؛هناويد؛ملسموبأ:ينالهبلا_(7)

١٠؛جراوخلارعش؛سابعناسحإد)0(

.#؛صنلاةطلس؛نمحرلادبعيداهلادبع:رظنا(6)



تايصخشلاةمرحوريبعتلاةحارصنيبمئاوينأرعاشلاعاطتسادقو

هجوىلعنسحلايبأمامإللوامومعمشاهينبلهباطخيفف"هتديصقيف

ءناورهنلاتاداسلتقمبرثأتلاوعجفتلاوةرسحلارهاظمىدبتت«صوصخلا

مث؛قحلاىلعةليلقةباصعتابثو؛ةباحصلاقارتفانعثيدحلابكلذًالهتسم

:لوقيثيحمشاهينبةبتاعمىلإلقتني

رزيصيآرجهنىلإلكف|دمحمدعببازحألاتبّزحت
!"!ريثكنيمركألالقوليلقةباصعنيبملاقحلاىلعتّرقو

:هلوقبمشاهينبةبطاخمللقتنيمث

روهظوةدجنسمشدبعيفومكشورعامتللثادمعمشاهينب

ريكنقحملاسفننمروجللومهطسقراكنإريغبنذريغىلع
ريمأهاوساليلعاولاقوىوسالهللاوّمكحادونجمتلتق

"”رومتءامّسلاقابطأورومتتردوغءارورحيفءامدلايف

نكيملوءاملظاولتقناورهنلالهأّنأىريينالهبلاملسموبأرعاشلاف

دقكلذبمهو«يلعمامإلةفالخبكسمتلاو6ميكحتلاضفرىوسبنذنممهل

.مهراصنأمهأىلعاوضق

:ًالئاقفحاصملاعفرةديكمىلإينالهبلاريشيو

.68٠7«طوطخم«ناويدلا؛ميدعنبملاسنبرصان؛ملسموبأ:ينالهبلا(١)

.١٠7«هسفنردصملا)7

:رظني؛مهكلممدهيأ:مهشرعهللالثو؛لازومده؛نالفشرعلو؛كالهلا؛للثلا:متللث(”)
.للظ:ةدام؛ناسللا



ريصنباتكلامكحىلإاودانوفحاصمحامّرلاقوفتلعنأىلع

!"!روغتنيطساقلاروحبتداكوهلابحتترثيحورمعٌةديكم

ةربنيف؛هيلعةقفاوملاةبغمو؛ميكحتلااذهنمةفيلخلارعاشلارذحيو

ظحالملامهأانيبمو؛مامإلاصخشللالجإلاوريدقتلانمةلاهافيضم«ةيباتع

ءرشبهنكلاليلجايباحصناكنإووهفءاهيفًايلعمامإلاةيضابإلاذخاؤييتلا

رركيرعاشلاىرناذلو؛ةيضابإلادنعةمهمةلأسمهذهو؛ئطخيوبيصي

هنأكوثادحألاكلتعجرتسيوهو«ةيلاتتمتايبأةينامثيفيلعمامإللءادنلا

مامإلابةداشإلابهباطخًايهنم؛هقباوسو؛همصختاقلطنمًانيبم؛اهدوهشدحأ

:ًالئاقميكحتلاىلإهأجلأامعلؤاستلاويلع

روفتهاشحيفردبتاحارجقسافةموكحاهرذنسحابأ

ريصب6وغلاتاياغبتنأوىدهىلعتنأفمدقأنسحابأ

ريدقريدقلاناطلسبتنأوةيندنيطعتالنسحابأ

ريفنواهلبقريعرجامو|ًاقدنخوًادحأسنتالنسحابأ

"رومتمالايلعتنأو..رهاظمكحلاوميكحتلاوكلمف
امنيح؛هبحصوةيواعمنميلعمامإلإفقومنيبةنراقمرعاشلادقعيو

:هامسامك«هللابزح»«ةمكحُملا»نمهفقومنيبو«لاتقلافقوأ

.٠7١7«هسفنردصملا)0

.ثثرةدام؛برعلاناسل:رظني«لابيأثرلبحو«تقلخأوتيلبيأ:ثر؛هلابحتثر)١ِ

.٠١«طوطخم؛ناويدلا؛ملسموبأ:ينالهبلا)0



]0ا”يعسهنمهللابزححفليوايهبزحوسمشدبعنعهذدمغتأ

ءناورهنلالهألتقمدعبمامإلارمأهيلإلآامىلعينالهبلافسأيو

ةلطامملاوفيوستلاالإقارعلالهأنمدجيملو؛ركذتةمئاقهلمقتملثيح

:ةدماجروخصمهبولقنأكوَمهيفهبطخددعتو؛هتالواحمةرثكىلع

"وخًصبولقلاواهيفًبطختو|يوتلتففويسلالساهُعزانت

نيذلا«ناورهنلالهأنمهباحصأىلعمامإلاّركذترعاشلاليختيانهو

اذهنمملسموبأذختامثنمو؛هءادناوبلاملاطلب.طقهتوعدنعاوفلختيمل

نينمؤملاكئلوأءامدهتقارإىلعنسحلايبأمامإلاهبتاعملًاكتمفقوملا

:لوقينيحاحيرصوارشابماراوحهعمميقيو؛هبطاخيف

("!*ريبخهنعلحنلاكاذبوسعيومهتدقفامللحنلايودتدشن

رومخنينمؤملاًءامدَنأك|ةيقبتنينمؤملاريمأاَّيلع
ريكنبونذلايأىلعتنأفمهقافنومهكرشيفنتكانعمس

6وفكهلإلابدوحجمهنموقفانموأنمؤمالإسانلاامو

ٌريهشكنممكحلااذهوذوحجمهبالوقافنمهيفامتلقدقو
ريصبءامّدلاماكحأبتنأومهئامدكفسناميإلاًبجوألهف

روتسومهناميإنمفئافلمهيلععابسلارزجمهتكرت

.١١7؛هسفنردصملا(١)

.١٠١١ءهسفنردصملا)7

؛لحنلالحفهلصأو؛مدقملاوسيئرلاوديسلاوهواهركذولحنلاريمأًبوسعيلا:بوسعي(7)

.بسع:ةدام:برعلاناسلرظني



روطسماهّتملاتكنمًنهيلعمهئامدبةغوبصممهفحاصم

ريطخنهلامءامدظفحب|دمحممعنبااياّيفحتنكو
١*ههاد٠ب

)ارودتتارئادلاثيحكرصنلهيقباونوكينأايفحتنكو

مهيلوتةيضابإلاىلعبيعينمرخآفقوميف؛ملسموبأبطاخيو

هللانيديفحدقينمكناورهنلالهأيفحدقينماداع«ناورهنلالهأل

حلطصموهو؛ةماقتسالالهأةظفلامدختسمهضرأيفهللاةجحمهنأل؛هبيعيو

:يضايبإ

رصبنعهللانيدكليوتبعأمهتلحنراربألاىلعباعأّنماي

'"أرمزلاةيآنعمهمئازعتّماخامةماقتسالالهأهللاٌةجحمه

""!يربريخألاتيلايويلعنموةيواعمنمًءارَبنيمكحم

نمهءارويفخياملهبابسأادارميكحتلالوصحمدعرعاشلاىنمتيو

:لوقيف6ميدقرأثنمهءإروسبلتياموداقحأنمهلمحيامو6نئاغض

رصتملنيطبّسلايبأنماهتيلوامهتمايقتماقامةموكحلاتيل

رطخلاىلعتفشأدقوراقفلايذنماهتتنُجماشلااهتلعجةنوعلم

رمسلاوضيبلامكحباهيفنادمهتمكحامدعبورمعميكحتبتّجع

رفعلاىلعٌذوبنمٌنهاضتقمواهفحاصمًاديكتعفراهلأبت

رذحىلعاهنمّنكنيدلايفًءاروز|.تضرعيتلانإنسحابأالهم

.١١7«؛طوطخم«ناويدلا؛ملسموبأ:ينالهبلا(١)

.مّيَح:ةدامبرعلاناسل:رظني؛نبجوصكنيأ:ماخ(7)
.١٠١7«طوطخم«ناويدلا؛ملسموبأ:ينالهبلا(7)



("رشألاةّينامثغوقيلطلاتحتاهبنلقرىّرُعلاوتاللانئاغض

نعسعاقتيذلا؛نامثعلرأثلاةهبشبةيواعمقلعتىلإرعاشلاريشيو

ةَّجحةثداحلاهذهلمعتسا؛لتقاماذإىتح.؛هيلإةجاحلاتقويفهترصن

اهئارونمفدهيناكامىلعىفختالتاقلعتاهلكيهو؛نامثعمدبةبلاطملل

:لوقي

رقسيفّرادلاتيلوٌمارمهلضرغنمرادلاراثبدنهنبالام

رطونمءاشامىضقفتضقىتحةجرْخُميهواهنعّدعاقتدقل

رحّسلابقرؤولاحوننامثعصيمَقمهلارشانىلكثماشلايفحوني

رفظلاةرقنيّلْغَتامةهبشباهرخآباهالوأفلاذإىتح

رطبنمولهجنمرفكلايفناقور"اهلقاقشلابوبنظغرقيكاتأ

"ارذصيفودرويفسيلبأوورمعةتسايسهيريزونيبريدي

ملعأوهوميكحتلاةطخهيلعتلطنافيكًالئاستمءًايلعمامإلابطاخيو
:لوقيف؛ةبطاقضررألالهأ

ربولاونيطلالهأملعأتنأوةهتطخنيطبسلاابأتلهجىتم

رزّجلاةرقعافلأنيعبسرقعبامرقهتمحلأامدعبهتمكاح

رهطلاةداسلادعبونانجلاىلإهتحوروراّمعدعبهتمكاح

رفظلابتنقيأدقوليلغلاىفشيابمبهيفهللامكحدَعبةتمكاح

.١١©؛هناويد؛ملسموبأ:نالهبلدا)١

.١١7«هناويد؛ملسموبأ:ينالهبلا)7

برعلاناسل؛هل ءّيهت؛هبوبنظرمألاكلذلعرقو؛ٌمدقنمسبايلاقاسلافرح:بوبنظلا(”)

.بنظ:ةدام



"ارخألايفميكحتلابنتستميفف.-.اهلوأهللاّدحيغبلايفتمقأ

؛ةاغبلاماكحأوءامدلابسانلاملعأهنأعمميكحتلاهلوبقىلعهبتاعيمث

ىضرلادعبهنأرعاشلاىريذإ؛كلذدعبةيواعمةلتاقمةدئافنعلءاستيو

؟اذامل؛هضراعوأهبيضرنملكللاتقللىنعمكلانهحبصيملميكحتلاب

نأىري؛ةمكحمللنيبوصملاةيضابإلانمهريغك؛ىنالهبلاملسمابأنأل

:لوقيثيح؛ةمامإلايفهقحمامإلادقفأدقميكحتلا

رضبللمكحلااذهُهَّللاكرتيملاهّبصانهللاىزخأةموكحلاميف

روصىلعيسايقءاضقلاالوهيتينعاممةبيريفتسلو

رهتلابضريملنمكلاتقاموهيضارمكحلادعبكلاتقامف

رخبلاهموعلبيفهللاةفالختبكسناامدعبرخصنْبالاتقامو

)أربولانمافودنمعزاعزلافسناهفسنيهللادودحيفهتمكح

؛هتروشمويدنكلاسيقنبثعشألارمألهتعاطىلعمامإلابتاعو

ًاحضومةمكَحُملاهلتقىلعمامإلابتاعيامك"!ةيخيراتلاهقباوسنعاثدحتم

حصتالوًاليلدموقتالةيهاوبابسأمهلتقلموقلااهبعّرذتيتلابابسألانأ

:لوقيءارذع

رحّسلاةدجساهتخضراملاطلاهخضرتتلظٌهابجكيلعتناه

ردقلاىلعٌئنبمرمألاامنإو|.مهنيدبءوسنعموقلالتقتمل
ْرْذُعتسيلولاتقلارذعاهبميقتتاياوربمهتلتق رذتعم

.؟«قباسلاردصملا)0

.١١7«طوطخم.«ناويدلا؛ملسموبأ:ينالهبلا(7)

.7١٠7ص«قباسلاردصملا:رظني)9



رسسبخلاةحصاهيفمهوتبرحللتبصنةعدخالإةّيدّنلاوذام

ريسلايففاصنإلاكلسنملمهيفربتعمموقلاقورمثيدحامو

رطفلارئاسنماهبىلوأتنأواعدخنمميكحتلابكسفنتعلخ

!"ارذهلانمًاعونمهلوقناكفاهلتنأكوراتخاوهللااومكحف

.اهروطظنوةينمايإلاةاشن«**

اهركفاهل؛لئاوألاةمكَحُملاركفعماهركفبلصاوتتةقرفةيضابإلا

بمهنيباميفاوفرعدقو؛هنمقلطنتيذلااهساسأو؛هيلعدمتعتيذلا

."!«ةماقتسالالهأوأةوعدلالهأوأ؛نيملسملاةعامجوأةنمؤملاةعامجلا»

ةيفوتلظلبءافرطتماكولسكلستملاهنأةكرحلاهذهزيمياممنإ

وبأةكرحلاهذهسأرىلعناكو؛لئاوألاةمكَحُملاهانبتيذلالادتعالاكلسمل

ئدابملابمازتلاللالاثمهتريستناكيذلا؟!يميمتلاريدحنبسادرملالالب

مدعو؛فنعلاراكنإيفصخلتتوءاهيلإاعدوءاهبنمآيتلاراكفألاو

يفنسنملوأوهو؛""فيسلابنيفلاخملانيملسملاضارعتسا

.7١١7ص«قباسلاردصملا(١)

.7١7ءادتهالاباتكءىسومنبهللادبعنبدمحاركبوبأ:يدنكلا(7)

ةمئأنميعبات(م170ه١ت)يميمتلاةيدأنبسادرمبفورعملا؛ريدحنبسادرملا()

ركنأونيفصيفكراش؛هنعذخأوديزنبرباجمامإلامزال؛لئاوألايضابإلابهذملا

سانللمهضرعتجراوخلاىلعركنأءايراشنيعبرأنمةمظنمةيرسةعامجًاشنأ؛ميكحتلا

نبدابعنيبوهنيبءاهيلعقفتمةندهدعب؛ةعمجلانولصيمهوهباحصأعملتق؛فيسلاب
.8150-0:481ةيضابإلامالعأمجعم:رظنا.ه١7ةنسدايزنبهللاديبعهثعبيذلارضخأ

.٠77؛يوكزألاعماج؛رفعجنبدمحم:يوكزألا(؛)



َُيميركلاهلوسرةنسوهللاباتكنمةدمتسمةيناسنإةيبرحةسايس'"«ةدعقلا»

؛ةيمأىنبيلاودايزنبهللاديبعاهجهتنايتلاةملاظلاةسايسلاىأرنيحو

يرجت6نيملاظلاءالوهعمماقملاانعسيامهللاوهنإ»ةروهشملاهترابعلاق

اذهىلعربصلانإهللاو6لضفللنيقرافم؛«لدعللنيبناجم6مهماكحأانيلع

.!"!«ميظعل

؛ةميمحةقالع("أيدزألاديزنبرباجمامإلاولالبيبأنيبتناكو

نماعمناجرخياناكو؛هططخيفهريشتسيناكهنإ»ليقىتحامهنيبتطبر

رباجمامإلامضنانأدعبكلذو"!«ةباحصلانمملعلابلطلةكمىلإةرصبلا

.اهليقيقحلاسسؤملاواهسيئرحبصأفةكرحلاهذهىلإ

كولساوضفرنيذلا؛مهبهذميسسؤموةيضابإلاءامعزىلعقلطأحلطصم:ةدعقلا(١)

ةكرحلاةأشن؛تافيلخضوع.د:رظنأ.مهلاومأونيملسملاءامدمهضارعتسايفجراوخلا

.اهدعبامو14؛ةيضابإلا

مدع؛ةيضابإلادنعةوعدلاجهنمءرصاندمحم.د)7

.7:7098«لماكلا:دربملا(7)

6يعباتثدحممامإ(ه؟7-ها)(ءاثعشلاوبأ)يرصبلاينامعلايدزألاديزنبرباج)ً(

لامعأنمقرفةيرقبدلو؛نيدودعملاهرصعءاهقفنم؛يضابإلابهذملاسسؤم؛نامعنم
راصنألاتاقثوامهنعهللايضرسابعنبهللادبعنعملعلاذخأ؛نامعيفىوزن

ءامهريغورانيدنبورمعويرصبلانسحلا:لثمءاملعلانماريثكرصاع؛نيرجاهملاو

ىورامك.يميمتلاةميركيبأنبملسم؛ةديبعيبأقيرطنعهدنسمعيبرلامامإلاهنعىور
؛ةيضابإلامالعأمجعم.؛©6؛نامعمالعأليلد:رظنا.يئاسنلاويذمرتلاويراخبلاهنع

.؟١7-١7

لال؛طوطخم؛مالظلاحابصم؛يشيقرلانعًالقنممةوعدلاجهنمرصاندمحم)5(



ملستيذلا؛ديزنبرباجمث؛لالبيبأةدايقبةمكَحُملانأدجناذكهو
.!ةيضابإلاةكرحلالصأمهلالبيبأنمةدايقلا

اذ»ناكديزنبرباجمامإلانأىلإتافيلخضوعروتكدلابهذيو

اهيركفمدحأحبصأوءركبمتقوذنمةيضابإلاةمكحُملاةكرحبةقيثوةقالع

لالبيبألتقملبقويرجهلالوألانرقلليناثلافصنلاةيادبذنمنيزرابلا

لالبابأنأانغلب»الئاقلئاوألاةيضابإلاءاملعدحأكلذللعي"ل«ه١7ماع

نذإبالإنوجرخياونوكيمل؛نيملسملاةمئأنمهريغوريدحنبسادرم

نعهرتسنوبحيو-هللاهمحرينامعلاديزنبرباجمهنيديفمهمامإ

نيمهلائدرنوكيلومهتوعدتومتالتلبرحلا

"يذلالئاوألاةمكَحُملارايتللدتعملاطخللًالثمملالبوبأنوكيكلذبو

تأشنله:لؤاستراثيةيضابإلاةأشننعثيدحلايفو.ةيضابإلاهنمردحنت

تدمتسامأ("١١7ه1“تايدزألاديزنبرباجديىلعةيضابإلا

ىلإاهتأشنيفعجرتمأ؛(م1850/ه1تإ)لالبيبأتاداهتجانماهلوصأ

؟هيلإاهتبسنيفنأشلاوهامك؛("ضايإنبهللادبع

.١4؛ةيطارقميدلانامع؛شابغنيسح(١)

.١٠؛ةيضابإلاةقرفللةيخيراتلالوصألا(7)

لال«طوطخم؛مالظلاحابصم:يشيقرلا)9

؛ةنتفلارصاعو؛ةرصبلاةنيدميفًاشن(ما١٠#/ه47تإ)يميمتلايرملاضابإنبهللادبع(؟)

ةباحصلانماريثككردأ؛نيعباتلانمدعي؛ناورمنبكلملادبعكردأوةيواعمنمزيفبش
؛ةيضابإلارداصملاكلذىلعقفتتامك؛ةيسايقريغةبسنيضابإلابهذملابسنيهيلإو

ىلإهلئاسربو؛ةعيشلاوةيردقلاوجراوخلاكةيضابإلايفلاخمنم؛ةينلعلاهفقاومبرهتشاو

يفهذيملتوهف؛ديزنبرباجهمامإةروشمنعكلذلكيفردصيناكو؛ناورمنبكلملادبع

.801-567:؟؛ةيضابإلامالعأمجعمرظني.انسهنمربكأناكنإوملعلا



؛لماوعلانمةعومجمرفاضتىلإدوعتبهذملاةأشننأثحابلاىري

تلكش؛ةزرابلاتايصخشلانمةعومجمروهظو؛فقاوملانمذدعلماكتو

الولف؛ىروشلااهدامعةيعامجةدايقنمض«يضابإلاركفلاتادايقةدمعأ

يبأةكنحو؛ضايإنبهللادبعزوربو؛ديزنبرباجةدايقو؛لالبيبأفقاوم

؛هيلإلصوامىلإيضابإلابهذملالصوامل؛ملعلاةلمحيعاسمو؛ةديبع

نمهنأريغءراودألايفتوافتعمىفخيالرودو؛ركنيالفقوممهنمّلكلف

هتيجهنمزوربو؛هركفديعقتوبهذملاسيسأتنأبهذملاءاملعدنعتباثلا

.اهليقيقحلاسسؤملارباجمامإلاناك

؟ةيضابإلابةعامجلاهذهتيمساذاملف؛ريطخلارودلااذهرباجلنأامبو

؟ةيرباجلابمستملو

رظنلاو؛ثادحألاءارقتساةلواحمىلعدمتعتلاؤسلااذهنعةباجإلا

يفةيعامتجالاوةيسايسلافورظلاعضوو؛ةوعدلاةأشنتاسبالميف

امبو؛ةلودلانويعنماهيلعاظافحةماتةيرستأدبةوعدلانأكلذ«نابسحلا

ىلعامازلناكءاهتوعدلنيمظنملاءاهيلعنيمئاقلاسأرىلعديزنبرباجنأ

ءاهسسؤمةايحوءاهخيشءاطعلةيرارمتساوءاهئاقبىلعًاظافح؛ةكرحلا

.اهيضراعمعمةدشلابتفرعيتلاةلودلاتنعنمهيلعًافوخُهوافخإ

اهتالووةلودلاملععميهو؛ىلوألاعمترفاضتىرخأةلأسمكانهو

ىلإاهتبسناهتحلصمنمنكيملهنإف؛ةكرحلاكلتنعرباجمامإلاةيلوؤسمب
يفريثأعقومو؛ةيماسةناكمنمهلاملءراظنألااهيلإبذجتالىتحرباج

ةكرحللةحلصمهيفراظنألانعهصخشءافخإناكف؛ريهامجلاسوفن

تضرفجراخلانمةبسن؛هريغىلإةكرحلاتبسنفاعمنآيفةطلسللو
.اعقاوتحبصاأف

هكرذ



ىلع؛تاقبطلاو؛مجارتلابتكولحنلاوللملاوخيراتلابتكبلغأعمجت

امءاصقتسالالخنمو.يميمتلايرملاضابإنبهللادبعىلإةيضابإلاةبسن

نأاهادؤمةجيتنبثحابلاجرخي؛رداصملاكلتنمةيصخشلاهذهنعدرو

نباو"”يزارلاو("!يناتسرهشلاو”يدادغبلاو"!يرذالبلاو"ةبيتقنبا

؛ةقباسلاةيصخشلاىلإبهذملاةبسنىلعنوعمجيمهلك""يريمحلاو"أرجح

دروأ؛نيتضقانتمنيتياوردوجوىلإرامضملااذهيفةراشإلانسحتو

!*اورمعنبضايبإىلإمهبسننيحيفف؛بسنلايفددرتيذلاىطلملاامهادحإ

يفمزحنباةياورو"ضابإنبهللادبعىلإمهبسنيرخآعضوميفهدجن
يرازفلايضابإلاديزنبهللادبعىلإبهذملابسنيذلالحنلاوللملا
ط!يفوكلا

رداصملايفةرتاوتملاتاياورلااهتفلاخملءاهلوبقنكميالتاياوريهو

؛تاياورلاهذهدرسيفنيفلؤملابارطضالو؛ةيضابإلاريغوةيضابإلا

."'لاهركفوةيضابإلائدابملنيتيصخشلانيتاهكولسةفلاخملو

.7١؟7ل1؛فراعملاراد؛ةرهاقلا«فراعملا)0(

.٠١١٠7١١٠ء7ق19748؛سدقلا؛فارشألاباسنأ(7)

.-974887ةديدجلاقافآلاراد؛توريب؛قرفلانيبقرفلا(7)

1797١-99797٠50ةرهاقلا؛ةيرصملاولجنألاةبتكم؛لحنلاوللملا(؟)

.9974814ةرهاقلا؛ةيرهزألاتايلكلاةبتكم؛نيكرشملاونيملسملاقرفتاداقتعا(©)

.١ٍجف؛ةينامثعلافراعملاةرئاددابآرديح«نازيملاناسل)7(

.؟77-8780٠7١771؛ةينميلاةبتكملا«ءاعنص«نيعلاروحلا)١

.ه؟84748٠ءتوريب«فراعملاةبتكمءدرلاوهيبنتلا:يطلملانسحلاوبأ0

.«قباسلا)5)

.١٠١١'١«7لمت؛ةفرعملاراد؛«توريب؛«لحنلاوءاوهألاوللملايفلصفلا)١٠١

.7-١9؛ةبهوةيتكم؛ةيمالسإلاقرفلانيبةيضابإلا؛رمعمىيحييلعرظنا)١١



ىلإبهذملاةبسنىلعةعمجماهنإف؛اهعيمجةيضابإلارداصملاامأ
طهر؛دبعنبةرمينبنميميمتلاةبلعتنبتاللاميتنبضايإنبهللادبع»

ةيواعمنمزيفأشن؛ةلاضلاقرفلاعيمجقرافيذلاوهو؛سيقنبفنحألا

ل!«ناورمنبكلملادبعنمزىلإشاعو«نايفسيبأنب

؛هيلإبهذملاةبسنىلعنوعمجمنيخرؤملانأثحابلادجيكلذىلعو

رداصملانأعمتارربميأتحتو؛ةيمستلاهذهعاشأنمعرظنلاضغب

ديزنبرباجنيدلايفهمامإنعهلاعفأوهلاوقألكيفردصيهلعجتةيضابإلا
("!يخامشلاو"!يشيقأرلاو"يداربلاو؟”يتاهلقلانملككلذركذامك

تسيلوزييمتللةيسايقريغةيحالطصاةبسنهيلإةبسنلاحبصتل"!يثراحلاو

:ةيلاتلاةيضابإلارداصملايفهتمجرترظنا00

.307؛7جتاباوجلاوريسلا(ه7ق)يصورخلاسيمخنبتلصلارثؤملاوبأ-

م7؛تاباوجلاوريسلا؛يويسبلانسحلاوبأ-

.7797«ثارتلا؛ءادتهالاباتك؛يدنكلاهللادبعنبدمحا-

.6١7«تاقبطلا(هالق)ينيجردلا-

.١#95,رهاوجلا(ه4ق)يداربلا-

.77ءا7ءريسلاباتك(ه4ق)يخامشلا_-

.١؛جءنايبلاوفشثكلا«يتاهلقلا-

.١٠١©(ه١٠ق)طوطخم؛مالظلاحابصم؛يشيقرلاب

.67471ج«نايبلاوفشكلا:يتاهلقلا_(7)

.959١ءرهاوجلا:يداربلا(7)

1؛مالظلاحابصم:يشيقرلا)ّ(

.ا؟اريسلا:يخامشلا0

تا٠نانبلوايروسيفةيبرعلاةظقيلاراد١7١صةيضفلادوقعلا6يثراحلا)|



ردصملاناكسابعنبانأ»ىلإبهذييأرلاجملااذهيفركذياممو

دصقي)ةرصبلاجراوخليسيئرلايركفلاعوبنيلاو؛يساسألايدئاقعلا

..ل١ميل.>>م.-5.

اذهحيصودنكميهلعلو0(«هةكمهئيدميفملدرصبلاهئيدميشف(ةيضابإل١

يفدمتسمهنأدجي؛ةيسايسلاهتديقعورباجمامإلاركفىلععلطملانإ:لوقلاب

ةيورملافقاوملاورابخألاكلذدضعيو؛سابعنباركفنمهتايطعمنمريثك

نمهفقوموأ؛ةيمأينبعموأةمكحُملاعمءاوس؛سابعلانبهللادبعنع

ضعبهنّودامبوءرباجمامإلاهكرتاماضيأكلذدضعيو؛هسفنميكحتلا

ثيدحلايففنصمنم(")بيبحنبعيبرلامث(")وديبعوبأ؛هدعبنمهذيمالت

.(*!«يوبنلاثيدحلايففنصممدقأ»دعي

.0٠6٠؛ةيسايسلاةيبزحلاءىسيعضاير(١)

ملاعو؛كنحميسايس(ما717/ه1١؛05تإ)ءالولابيميمتلاةميركيبأنبملسمةديبعوبأ(7)

ملعلاذخأ.برغملاوقرشملايفةيسايسلااهتازاجنإربكأهيديىلعةيضابإلاتفرع؛ءليلج

نمريثكلانعىوردقو؛هلثمنعيعباتةياورهنعهتياورو؛ءديزنبرباجمامإلانع

وبأو؛سابعنباو«ةريرهوبأو؛كلامنبسنأو6يراصنأل|هللادبعنبرباجمهنمةباحصلا

هنعجرفاف(ه1905)تيفقثلافسوينبجاجحلاهنجس؛نينمؤملامأةشئاعو؛يردخلاديعس

لظيفتأشن(ه97ت)ديزنبرباجمامإلادعبةيضابإلاةمامإةديبعوبأىلوت.هتافودعب
؛ةيقيرفإيفحمسلانبىلعألانبباطخلايبأو؛نامعيفدوعسمنبىدنلجلا:اتلودهتمامإ

.4897؛ةيضابإلامالعأمجعم:هلمجرتنمرظنا.لئاسرلاوتافلؤملانمديدعلاهل

ةرصبلادصق«نافضغنمء؛نامعنمهلصأ٠يديهارفلايدزألارمعنببيبحنبعيبرلا)7(

تلآهيلإو؛ملسمةديبعيبأوبئاسلانبمامضنعذخأامرثكأو؛هنعذخأوًارباجكردأو

ىلإداع.اهريغونامعىلإملعلاةلمحجرختهيلعو؛ةديبعيبأدعبةرصبلاببهذملاةسائر

عماجلاباتكهل(ه170)تهنأركذيرجهلايناثلانرقلانميناثلافصنلايفنامُع

تاقبطلا:ينيجردلاه-7احيحصلاعماجلاةيشاح6يملاسلا:رظنا.ثيدحلايفحيحصلا

٠اهدعبامو١١

.26٠١©؛ةيسايسلاةيبزحلا؛ىسيعضاير)ع



ةلسلساهنمةئاملابنيعستةبارق»نأحضتيفنصملااذهةءارقدنعو

فضأ8يبنلانعسابعنبانعديزنبرباجنعةديبعوبأءاهيفدانسإلا

ريغنيققحملادحأاعدامم'أ«سابعنبانعةسبتقمحورشلالجنأاذهىلإ

."!«دانسإلايفةيبهذلاةلسلسلاب»هفصينألنييضابإلا

:يملاسلامامإلالوقبماقملااذهيفلثمتنو

باوألاىتفلاساّبعلجننعباحصألاعملقنلاْرثكأو

ارهشمهيدلدوعسملجنوارمعنبانعاضيأاولقنو

اريثأتاورنأدقهريغوارسيثكسنأنعاولقنو

ملعدقوىعودقوانرباجمهدنعامىوحايردبنوعبس

”ارقلاواهقفلاباوفرُعدقارطاوناكناورهنلالهأو

امك؛ديزنبرباجهمامإنعذخأدق؛ضابإنبهللادبعنأينعيكلذو

هذهيفيفلسبهذمهبهذمنإفمثنمو»سابعلانبهللادبعنعرباجذخأ

نمهباحصأهنعاهلقنو(سابعلانبهللادبعورباج)امهنعاهذخأيتلاميلاعتلا
٠ًُ!«هدعب

يفًالصتممهبهذمنودعيذإ؛ةيضابإلاهبلوقياملقفاوميأرلااذهو

لئاوأنمهنوربتعييذلا؛سابعنباةصاخو؛ةباحصلانمعمجبهئارآوهركف

.50١(؛هسفنردصملا(١)

.7-١/5يملاسلامامأللحيحصلاعماجلاحرشةمدقمرظني(7)

.64897١؛ماظنلارهوج؛يملاسلا(7)

.97٠«؛ةيمالكلاجراوخلاءارآ؛يبلاطرامع(؛)



دامنباةمالعلالوقييكهللالوسردعبمهنيدمهنعاوذخأنيذلاءاملعلا

."!«سابعلانبهللادبعمهنيدانباحصأمهنعذخأنيذلاءاملعلالوأ»

تقوذنمةوعدلاةعامجىلإمضنادق؛ديزنبرباجمامإلانأرهظيو

ىلعفرعتلامدعىلإتّدأ؛ةوعدلاةداقءافخإيفةعبتملاةيرسلانكلوركبم

.رباجاهبمضنايتلاةيفيكلاوتقولا

دقف؛دايزنبهللاديبعةيالوناّبِإةكرحلاءامعزنمديزنبرباجناكو

ةيضابإلانماصخشنأ؛"ليحرلانببوبحمنايفسيبأنعيخامشلادروأ
ملف(ةيضابإلا)نيملسملانمدحأىلعلدينأىلعطوسةئامعبرأَدلِجوّدخُأ

وهاذهلوقينأالإرظتنأتنكامو؛هنمابيرقتنكو:رباجلاق؛لعفي

لوقي؛نامتكلاةلحرميفةيضابإلاةاعدللعجرملارباجناكف"اللاهمصعف

؛نيملسملاةمئأنمهريغو؛ريدحنبسادرملالبابأنأانغلبدقو»يشيقرلا

.!!«هتروشموينامعلاديزنبرباجمهمامإرمأبالإنوجرخياونوكيمل

؛مهيتفموةيضابإلاهيقفويحورلامامإلا»وهرباجمامإلانوكياذهبو

.!«يضابإلاركفلارولبيذلاصخشلاوهلعفلابناكو

ه#191784؛ءثارتلاةرازو؛هتريسءدادمنبهللادبع)١(

نمةيناثلانيسمخلاءاملعنمةعبارلاةقبطلانمءيشرقلاليحرلانببوبحم؛نايفسوبأ(7)

نمموهو؛ةريسلايفةجحناك؛بيبحنبعيبرلاو«ةديبعيبأنعذخأ؛ةرجهللةيناثلاةئاملا

.7797-777؛تاقبطلا؛ينيجردلا؛نييضابإلاةوعدلالهأرابخأنّود

.ثارتلامت١٠جءريسلا؛«يخامشلا)7

.79ةقرو؛مالظلاحابصم؛يشيقرلا(؟)

.4ةيضابإلاةقرفللةيخيراتلالوصألا؛تافيلخضوع(©)



ديزنبرباجرودنيبطلخلصحدقهنأىلإلاجملااذهيفراشيو

نعئشانطلخوهو؛ةيضابإلاةكرحلاةأشنيف؛ضايإنباهللادبعرودو

يفضايإنبهللادبعلعجامم؛بهذمللةيقيقحلاةدايقلاءافخإيفةغلابملا

نبرباجف؛صالخإلكبهرودىدأامهنمالكنإانهلوقلانكميو.ةهجاولا

ءاهدعاوقعضووةوعدلاناكرأّدطووءسسألاعضوثدحملاهيقفلاملاعلاديز

ةحضاوسسأىلعةينبمةيوقةزيكرنمقلطنتةيضابإلاةكرحلالعجو

طاسوألاىوتسمىلعيضابإلاركفلاضرعبلفكتضابإنبهللادبعو٠ملاعملا

ضرعيءاهئدابمنععفادملا؛ةعامجلامسابثدحتملاكحبصيلةيمالسإلا

؛ةيمأينبماكحةعراقملىدصتيو؛ةفرطتملاتاكرحلارظانيوءاهءارآ

يفنامعءاملعدحأرفعجنبالوقيثادحألانمهتكرحرظنةهجوحرشيو

ىلإةبسنةيضابإلابديزنبرباجعابتأرهتشادقو»يرجهلاثلاثلانرقلا

يأرنعالإ؛مهرومأعيمجيفنوردصيالمهنأعمضايبإنبهللادبعمهدئاق

."!«ديزنبرباجمهمامإ

ضايإنباانلعرشيمل»:لوقيفةيمستلارسنيبي'"يملاسلامامإلادجنو
امأ؛قيرطىلإقيرفلكبهذنيحزييمتلاةرورضلهيلإانبسنامنإوابهذم

ةكرحلابسنتنأيفةبارغالفكلذبو"«هللدمحلاوريغتيملاندنعوهفنيدلا

دهاجملاضايإنباناك»يخامشلالوقي؛ديزنبرباجىلإبسنتنأنودهيلإ

.,©١؛عماجلا«ىوكزألارفعجنبدمحمرباجوبأءرفعجنبأ)١

874١ه1743)يملاسلامولسنبديمحنبهللادبعنيدلارونةمالعلاخيشلاوه:يملاسلا("

هيلإتهتنا؛هنامزعجرمّدُع؛رصبلافيفك؛رعاش؛هيقف؛ةمالعمامإ(م4٠14ه777-م

/؟نامعنلاقئاقش؛دشارنبدمحم:يبيصخلا:رظني؛ةمجتافلؤمهل؛نامعيفملعلاةسائر
.١١"«نامعمالعأليلد٠

.77«لوقعلاراونأقراشم؛يملاسلاديمحنبهللادبعدمحموبأ؛يملاسلا(؟)



تالاقملالهأهثدحأاميفلوقعلااياضقحيحصتوقئاقحلاقيقحتليبسيفًانلع

.!«ءارتفالاوعدبلاو

اذهرشتنيمللبةيمستلاهذهمهسفنأىلعاوقلطيملةيضابإلاف»

نمةبيغمةيمستلاهذهتلظو«ىمادقلاةيضابإلانمنيفلؤملادنعحلطصملا

."!«يرجهلاثلاثلانرقلانمريخألاعبرلاىتحةيضابإلارداصملا

نممهتءاجنإو؛ةيمستلاهذهةيضابإلالبقدقفبابسألاتناكًايأو
:يملاسلامامإلالوقيىنعملااذهيفومهريغ

انلمحيًابهذمضايإلجن-.انلغرضشيملنييضابإلانحن
عيفرلافلّسلاقيرطىلععورفلايفولصألايفنحنف
هاتأانلاضغبمناكولهارنىتمقحلاذخأنف

اوفطنصاهليذلالخلاهبىتأولواندنعذودرملالطابلاو

يلعناكولوقحلافلاخدقلبجرلانندنعمارتحاالف

انيضراننأريغكاذباتوّسسدقنيفلاخملانإ

يضامواًنايماحمناكضابإىتفّنأهلمصأو

هتوطسلهسأبقاطيالوةتريشعنمةعنملايفناكدق

!"اةتريسنْنسُحراهتشالهيلإهتقيرطيفناكنماوبسنو

.7؛ةيخيراتلالوصألا؛تافيلخضوعرظنا(١)

.١١؛ةيضابإلاقرفللةيخيراتلالوصألا:تافيلخضوع.د(7)
.١#؛طوطخم؛ةقيقحلافشك؛ديمحنبهللادبع:يملاسلا(7)

<الز



؛ةيركفلاةيؤرلاحاضيإبلفكتدقضايإنبانأةيضابإلاىرينذإ

هيلإراشأفورعمببسلةعامجلاهذههيلعريستيذلايسايسلاطخلاو

:ًالئاقيليلخلاهللادبعنامعرعاشهفصيوهتايبأيفيملاسلا

نينغثّزلاَمُعَرهللادماص-ًالجرضايإنباانيأرو
نيبتسملاتوربجلايفهزعيفناورمىتفدهعيفناك

نيصلخملانأشهللابةقث هسسابألإهوعديالوهو
نيقداصلاىرفتملظلاةابشوهناطلسيفكلملاهعريمل

نيرقلامغنىدُهلاوهادهنم-انلناباملهانبحصف
"”نيييالهنمنمؤملاوخأو|ةبسنتناكفتنتاكةبخص

هنيبف؛ةيزييمتةبسناهنكلو؛ةيعبتةبسنتسيلهيلإبهذملاةبسننأًانيبم
الكلذل؛هركفوبهذملادعاوقلسيسأتةقالعال؛ةبحصةقالعةعامجلانيبو

المهنأبنودتعيمهفةيضابإلاةيهقفلابتكلايفةموسرمةدحاوةلأسمهلدجن

هنوعبتيف؛ناكنمدنعوناكنيأقحلانوخوتيلب؛مهنيديفلاجرلانودلقي
:يملاسلالوقي

نالفانلاقامثْيحالانآرقلّرَمأثيحنحنف

اوبجّرعهيلعوليلدلانماوجرختسااماوجرختسانولّوألاف

"بقيامتحءاجنَّممقحلاولجرمهاوسولاجرمهف

.ما178/1718ثارتلا44٠؛ةيرقبعلايحوناويد؛هللادبع؛يليلخلا(١)
7.ج«رهوجلا؛يملاسلا(7)



اوسيل؛مهلضفعمهريغوضابإنبافنوديقيلبنودلقيالمهنأيأ

:بهذملاةسايسًامساريليلخلالوقي؛ديلقتعضوم

نيبتسنلباننيديفُهريغالوؤدلقتملانأريغ

نينبوأصاقأبيلابنالهدضيقلنوقحلالبقن

نيفنحلاومهلبنحىتفويعفاضشلاوكلامنعانلمك

نيزتماكحأملعلالاجرنممهلاثمأنعومهنعانلمك

نيلتجملانيبقدصلااهيلتجيةقطانانرافسأهذه

"نيدنفًالالضوأاقحلاقةوودقضابإنبالوقنال

("”ء.يدديلقتلاالْديِّبَقتلاانيأرهقدصنمةنلعنامعم

مالكيف"”يصورخلاناهبنوبأةمالعلاخيشلااهيلإقبسيناعملاهذهو

."!«لاقامىلإلبلاقنمىلإتفتلتنأكايإو»هل

هريغىلوتتامك؛ضابإنبهللادبعىلوتتةيضابإلانإف؛لاحلكىلعو

:يملاسلالوقياهتادايقزومرنم

ًالهُجامنيحنيمكحلاةموكحاوركنىلوألابيوصتبنيدنانإ

ًالصودقمالسإلابسنهبنموميهتلمجدعبيلاوأيبسارلاو

(“اًالَحنيملسمللهرخفىرتامأ-انتجحوهفضابإلجنتينع

.4٠«ةيرقبعلايحو؛يليلخلاهللادبع)١

-ه٠١ال)ناهبتيبأبىنكملا6يصورخلاسيمخنبدعاجةمالعلاخيشلا:ناهبنوبأ)أ(

.سيئرلاخيشلابنامعيفبقل؛ًايكولسًارعاشناكو؛هرصعءاملعرابكنم(ه77١"

.476«نامُعمالعأليلد:رظني

.5+١«ِج«فراجلانافوطلا؛كوربمنبديعس؛يبونقلا)7(

؛يليلخلادمحنبدمحاخيشلل؛ةديصقلاحرش؛دارملاةباغةديصق؛ديمحنبهللادبع:يملاسلا))

.57؛ةبتاكلاةلآلاىلععوبطم



اونوكيملمهتأشنةيادبيفةيضابإلانإلوقلانكمي؛مدقتاملالخنمو

هئاقنيفمالسإلاوهو؛لصألابمهقلعتلتايصخشىلإباستنالايفنيلايم

ةقلحالإ؛مهريغوضايإنبهللادبعالو؛ديزنبارباجنكيملو؛هتلاصأو

ةريسباهرودبمهلصوتيتلا8كهللالوسرةباحصبمهلصت.نيعباتلانملصو

نبرباج؛ريبكلامهمامإىلإاوبستنال؛ةيادبباستنالااوءاشولولَىفطصملا

.ةيمستنممهيلعضرفاملوبقباليفكناكنمزلارورمنكل؛ديز

:ةباحصلاوةينجايإلام

اريبكًالضفو؛ةيماسةناكم#هللالوسرةباحصلنأةيضابإلاىري

.ةوعدلاغيلبتيفةكراشملاوهعمداهجلاو؛هتبحصفرشاولان؛ةمألاىلع

لوانتيفةدشلئاوألاةيضابإلاةجهليفنأنوثحابلادجونئلو

قبطتنألواحتةدشيهامنإفةباحصلاضعبىلإةراشإلايفو؛ثادحألا

.ةموصعملاريغةيرشبلاةدعاق

لوقي؛زئاجريغةءاربلاوةيالولاةيغبةنتفلانعثحبلانأنوريمهو

نمأربيال»باهولادبعنبحلفأمامإلاوهو؛نيقباسلاةيضابإلاءاملعدحأ

لوقوهو(١)م«هسفننععفاديارضاحنوكيىتحدوهشلاةداهشباقلطمملسملا

لَكهللالوسرةباحصنعًالضفملسمللةيالولالصأىلعءاقبإلاةلالدلمحي

ةباحصلاضعبيفنونعطيمهنأبةيضابإلانعلاقياماحيحصسيلو

ضعيكولسلمهدقنوأمهتاظحالمتغلبامهمو41مهنوضغبيوأ6مهنورفكيوأ

انيدمتشلاوبسلانوذختيالو؛مهغلبيذلاأطخلاركذىدعتيالهنإفةباحصلا

:يملاسلالوقي؛مهدنع

مع؛مالسإلادعاوق:يلاطيجلا)0



ىتترُيًايندمتشلادّعنالوىَضَمدقاَمعتكنسنىلوألانحن

ناسللابلوضفلانعلغشنمحرلاةعاطفونصيفو

اقطنطقبْحَّصلابسلاهيفىقلتالاندألبهذهف

اضرٌفرمأهيفانيلعسيلىسضماميفمهلوقنمناكو
("ةعاطهنعثُْحبلاسيلُهعدَفةعابسبولكلبقىضمامف

لجألخيراتلايفبيقنتلاوثحبلاعنمىرييملاسلامامإلانأدجنلب

:لوقي؛عونمملاسسجتلانماعونهدعذإ؛ةءاربلا

نأرسبتهنملجألثدحنمننئثحبتالمهلوقنمناكو

!'"!ثحبتالنثحبتالمهلوقنمثدحلاكاذرمأاوسانتدقو

ببس(م977١ه5497١1ت)"”يبايسلاليمجنبنافلخةمالعلاللعيو

نمينمزلامهبرقونايعلاوةدهاشملاىلإنيقباسلاةيضابإلاءاملعضعبةدش

سمتلمودهتجممهلكفةباحصلانيبترجيتلاثادحألاامأ»لوقيثادحألا

ابيرقناكنممهنمو؛هرضاحورمأللدهاشملامهنماوناكفءامدقلاامأ؛قحلل

اومكح:لوقنولودعلانمةعيفربوألقنلاحيحصبقئاقحلامهغلبتو؛كلذنم

يفانملعالو؛مهلثمنحنانسلفمويلاامأ؛مهيلعةجحلاهبتماقواوملعامب

.٠+4؛ةقيقحلافشك:يملاسلا)١

.#©١؛ةقيقحلافشك«ديمحنبهللادبع:يملاسلا)7

ققحمو؛ريبكةمالع(م977١/ه17917م1850/ه704١)يبايسلاليمجنبنافلخ(©)

زاتمي؛هلوصأوهقفلايفتافلؤملانمريثكلاهل ايتفللاعجرمحبصأ؛لئامسلهأنم؛ليلج

.58«نامعمالعأليلد:رظني؛ةديجةيرعاشب



بويعنعبيقنتلاوشيتفتلاهللاانفلكامو؛لاجرلااننيددلقنالو؛مهملعككلذ

لأ«سانلا

فقوملوحهيلإهجولاؤسنعهتباجإيفهيزنلاملاعلااذهلوقيو

ةباحصلاضعبنمو؛يرصبلانسحلاوزيزعلادبعنبرمعنمبمذملا

تضمو؛ءنمزلالاطدقونآلاامأ»:لاقنتفلايفاوطرخنانيذلانيعباتلاو

لاحنعثحبلاانمزليالف؛لوقنلاتفلتخاوتابصعتلاترثكونورقلاكلت

ءلاجرلامهاونوكيملاذإو»..الئاقفدرأمث«كلذزوجياللبءىضمنم

نعفكلايفةمالسلاف!راهنلابابذ؛ليللافيجانلاثمأونحنأ؟نذإنمف

مهنيذلانيعباتلاوةباحصلانمنيضاملااميسال؛ضارعألايفضوخلا

.""«نورقلاريخ

قواستلجألةيضابإلاىلإةباحصلايفنعطلاةمهتتهجودقو

ةيضابإلانإفالإو؛مهيلإةيضابإلاباستنالصؤيلجراوخلاعممهعضو

بطقلاكلذبحرصامكلودعمهلكةباحصلانأنوريلب؛كلذنعنوعروتي

نممهقحيفدروامللودعمهلك؛مهريغكاوسيلةباحصلا».هلوقيف
.""«ةحيرصصوصن

مهنمدحاولكنأونوئطخيالًاعيمجمهنأىنعمبتسيلةلادعاهنأالإ
.طقئطخيملمهنمًادحأنأوأ؛ةيرشبلاصئاقنلاوأء«فعضلاطاقنلكقوف

.7-0/7٠71باطخلالصف؛ليمجنبنافلخ:يبايسلا(١)
.7١7؛هسفنردصملا(؟)

.47«صلاخلابهذلاءفسوينبدمحم؛شيفطأ(©)

هكا



ماقمميظعتبمستي؛مهلئاسريفهونودو؛مهبتكيفةيضابإلاهدروأامو

ةباحصلامأرثحابوجونوريمهنكلو؛ةبحصلاقحمأرتحاو؛ةباحصلا

نأنودعتسمةيضابإلانإ»''"يليلخلادمحنبدمحأخيشلالوقيامك؛ءاعيمج

افرحاهيفاوطخيالو؛ةفشتنباهيفنوسبنيالو؛نتفلاكلتفئاحصاووطي

دوعتىتحمهنملينلامدعوًاضيأ؛ناورهنلالهأمارتحانمدبالنكلوءًادحاو

نيمهتدحونيملسملل

يفةوسقلاوةدشلابيشيامىمادقلاةيضابإلابتكيفثحابلادجيدقو

يطىلإنوعدي؛نمزلارورمبةيضابإلانأالإءاهدقنوثادحألالوانت

ض.خيراتلاتاحفصيفبيقنتلامدعو؛يضاملافحص

ناخيشنبدمحمرعاشلافةرتفلاهذهىلعةيؤرلاهذهتسكعنادقو

؛ةصاخىلعمامإلانموًامومعةنتفلانمةيضابإلافقومفصي"”يملاسلا

:نيرمأىلعازكرم

ىلإليبسالثيحب«يلعمامإل١صخشلريدقتلاولالجإلفقوم:لوألإ

.هلضفناركن

؛ناورهنلاةداسهلتقلةفيلخلاىلعرعاشلاذخآمىلعزيكرتلا:يناثلا

:لوقيف

.ثيدحلارصعلايفةيضابإلاةدمعو؛نامعةنطلسلماعلايتفملاوهو(١)

.98477ليربا؛نيربجةلجم؛يليلخلادمحأ؛نامعيتفمةحامسعمةلباقم(؟)

عربءرعاشيوغلملاع(م77١/ه١؛7-م1877/ه1744)يملاسلاناخيشنبدمحم(”)

رظني؛هرعشةدوجلنايبلارعاشبفرعي؛عوبطمرعشناويدهل_ءرعشلايفغبنو؛ةغللايف

.٠؟7؛نامعمالعأليلد



ررطلايفيشولاكىجُألايفاهنإف|ةلئاّضف'مكنثملفيلعامأ

ردعكلابنيدلاءايضيفانكوكشتمرهنمحصدقامبانككشولو

!"ررفغلاةداتملالتقبًالعفهيلعتمقنةريغاتتذخأاننكل

سّيمخنبنادمحبيدألاخيشلالوقيفاحضاواذهلثمودبيو

:الئاستميبايسلاليمجنبنافلخةمالعلااحراطم"يفسويلا

َمَمألااهخيراتنمهتدافأاممادهتجمخيراتلاسردىتفيفو

ملقلاهبوبكيامبمهنعخيراتلاىكحثيحعابتألاوةباحصلاينعأ

ْمرَضاهلوبخيالةمايقلاىلإاهتنحمنيدلايفتمظتَعةنتفنم

اومكحدقثادحألامكلتيفباحنصألابتكيفديدضشتلانمهاريامب

”اًمَنْفلاتباجنافمُهلاهتاحار تطسبدقراذعألادجيًةراتو

:هلوقبيبايسلانافلخخيشلاهباجأف

مرطضتنآلاىتحةباحصلانيبتَمَرَطْضااهناريننتفيفلوقلاو
ْمَفولوقماربيفكاديهنمتربدقهللادمحبلهسبطخلاف

مههلعفنوزجيتبسكاماهيلعتفلسمكلبقنمةَمُأمكلتف

ربجنبيلعبيترتوعمج؛رصبلايوذىوانقنمرثألادقعيفةديصقلاهذهرظنا(١)

ا؛ثحابلاىدلةروص؛ةصاخةبتكم١١مقر؛طوطخم؛يربجلا

بقل؛دوجمئراقو؛نكمتمرعاشو؛عرابًيوحن(ه784١1ت)يفسويلاسّيمخنبنادمح(7)
قئاقش؛دشارنبدمحم:يبيصخلارظني؛رعشلايفننفت؛عيدبطخبحاصيناثلاهيوبيسب

.١/7948نامعنلا

.57٠؛سلاجملاةجهب؛ليمجنبنافلخ:يبايسلا(©)



('هنولأتستالمتنأمهلعفنعاذكومكلعفنعمُهنولأسُيال

ةباحصلاكئلوأعم؛مجبدأبايكحةباجإلاولؤاستلانأهظحلناممو

ضعبيفهنودجيامعنيلئاستمءريدقتلاومأرتحالافقومنيمزتلم«ماركلا

نمةرداصلافقاوملاوةيضقلاكلتىلعمكحلايفديدشتلانمبهذملابتك

يبايسلانافلخخيشلاوهاذهوءراصبألايلوألوقعرّيحاممةباحصلاضعب

نيبلصاحلافالتخالل«ةيهلإل١ريداقملاهبترجاممابجعتم«هالومييدانب

:اشهدنُمًارئاحلقعلافقيثيح؛ةدحاولاةمألا

!"لقعلاهلٌّراحريبدتلامربمهبىربجيذلافالتخالاّنإّيهلإ

ةمألاقارتفاةنتفنعيبايسلانسحمنببراحبيدألاهلأسنيحو

اهبحاصبنجتيتلاىلتثملاةقيرطلاو؛ميلسلاجهنملااهيفحتضوتايبأبباجأ

يفمئاوينأيبايسلانافلخةمالعلاعاطتسا؛ةنتفلامضخقلازميفعوقولا

كلتناجشأهتجاهأنأدعبهتفطاعتقفدتذإ؛ةفطاعلاوةركفلانيبهتباجإ

نمةمألاباصأامىلع؛ةرسحلاوىسألاجعاولهتايبأيفتدبفةقرفلا

:لوقيفلمشلاملىلإاهايإًايعادتاتشلاوةقرفلاةجيتن؛نهولا

حدافبطخلافثادحألانمكانهىرجاموماركلابحصلانعتلأس

حمابهنعامفهيضاقهللاامواضقلاْملقهحوليفىرجكاذب

حماطهآرمقيقحتىلإلكودمحأدعبنمبازحألاتبزحت

حراوقلابولقلاهنعتهونكلوىمهوالوثرهللانيدناكامو

.97١«قباسلا(١)

.4١١٠«سلاجملاةجهب؛«ليمجنبنافلخ:يبايسلا)0



حضاحتضلاةادشلاىقثولااهنكلو-ىرُعلامصفنمهللانّيدناكامو
حماوطتاخماشُهاوَقنكلوىوقلاقرتفمهللانّيدناكامو

''حفاسعمَدلاونيدلالْمَشتتشتىلعيتزحاترسحايافسأاوف

ةمأاي»هلوقارركمةيلاوتمتايبأةعستيفلَكهللالوسرةمأيدانيو

يفرعاشلاةبغرنعئئبنتيتلا؛ةيبولسألاهتلالدهل_راركتلااذهو«راتخملا

بحيامعابتإنماهيلعبترتيامولِهللالوسرلىمظعلاةبحملالالغتسا

:ةلصاحلاةقرفلاهذهاهنمو؛«هركيامكرتو

ٌحضاوقحلاوديحوتلاةملكىلعيفلآتالهراتخملاةّمأايو

حناوبجلاهتوطقافشإوّدوليفطاعتالهراتخملاةمأايو

حطاحطلاماركلابحصلاىضماهيلعةطخكنيدتيتشتنمكبسحو

("اوحصانتاوّربديحوتلاةملكىلعاولصاوتاوصاوتلباوفاصتاوخاوت

ت)يميلسلاديبعنبدمحةمالعلافقومةلأسملاهذهبلصتياممو

نع(ه0٠٠14١ت)يبايسلادومحنبملاسةمالعلاهلأسنيح(ه٠0

:لئاسلالوقيفههجوهللامركيلعمامإلانمةيضابإلافقوم

هدهلهىبسَحملعلاٌمَضخىدفملاةرديحنينسحلاوبأ

هةمهدامتحالبلانكلوهيفدمهزلاوهلضفانملع

اذاوستّنمعةنتفيذهوديبعابأهيفلوقلااذامف

1١«هسفنردصملا0 .

.747347«قباسلاردصملا()

.47-47؛ةطوطخمةبوجاوةلئسأةعومجم؛يركبلاىسيعنبىسوم(”)



:لاقنيحملسأتوكسلانأىأريميلسلاخيشلانكل

هارأاميفلزاهٌرضمهيفلوقلاولزانُءاضق

هارواَمعتكاسينإوموقءامدبيديتغلوامو

ةضقدقرمألعفنالوارطنوكلامعهللاًءاضق

('ةاهتنميلوقتمّصلانسحواياربلاعسوامبلفحتالف

لَكهللالوسرةباحصيفلوقلاةياهننيبي؛ينالهبلاملسموبأرعاشلاو

؛ىرخأةقيقحركذيهنكلو؛مهماقميفيامغولبنعهزجعبافرتعممهباديشم

لوقيلكهللالوسرجهنمىلعمهتماقتسابطونممهحدمونوفلكمرشبمهف

:رعاشلا

رشبلارئاسهلنيملامباوزافرشبمهنأمهيفلوقلاةياهن
رظنلاوبرقلاماقمنيزئاحلاوهتجحراصنأايذمحأبحصاي

("رقتفمالدمتساوٌةبحملاالولْمَكحدميهللالوقويحدمردقام

:لوقيو

رشبلايفمكحلاكمهفيلكتمكحف-.هتبحُصلجأنماوفرشنإومهو
(”اريغلاىلعاحدمالهللاةعاطيفميهتماقتساعرفومهلهحدمو

.6©؟«قباسلا)١

.97١«ناويدلا؛ميدعنبملاسنبرصان؛ملسموبأ:ىنالهبلهلا)0(

.6١7هسفنردصملا)9



:جااوخلاوةينجايإلا«م*

نيهاجتايفمدختسيناكهنأدجي«جراوخلا»حلطصمعبتتينمنإ

جراوخلانيبطبرلاربعمذلاوزمللادصقمدختسانيح,فف؛نيداصنم

ودغيل؛مهيلعهقالطإنمنوفنأياونوكيملةمكحُملانأدجن؛ةقراملاو

هتروصبمدختسينكيملهنأىلعلديامم؛حّدمتلاوءانثلاىلعلادحلطصملا

."!ضايإنبهللادبعةرابعنمكلذحضتيامك؛ًاقحالاهيلعرقتساىتلا

ءايبلسادعُبلمحتنكتملةمكحُملاىلعتقلطأنيح«جراوخلا»ةملكف

لاجرلاميكحتلاضفرو؛قحلاىلعاتابثو؛للليبسيفًاداهجمهجورخناكذإ

تضقتنا-ههجوهللامرك-ّيلعو؛غابمهرظنيفةيواعمف؛هلًاراكنإو

ضرفىلعومهرظنيفايسايساجورخدعيالمهجورخنإفكلذبو؛هتعيب

ىلوأناكو؛ناديملااذهيفمهدحواونوكيملمهنإفيلعمامإلانعمهجورخ
.يعرشلامامإلاىلعجراخلاوهفةيواعمةيمستلاهذهب

جورخلااهنمٌمِفُييتلاةثداحلاهتلالدب«جراوخلا»حلطصمنإفاذكهو

رمأءازشتسادعبترشتنايهامنإو»ةيادبةدوهعمنكتملينيدلا

."!«ةقرازال

يفمدختسيملجراوخلامساّنإ»:الئاقنيثحابلادحألوقلااذهدكؤي

وه؛ةليوطةرتفلًالوادتمناكيذلاءامسألادحأف؛«قالطإلاىلعىلوألاةرتفلا

«جراوخلا»مسالامعتسالخيراتلوأو««ةمكحُملا»وهرخألاو؛««ةيرورحلا»

6يعباسلارصان:رظنيو747«؛تاباوجلاوريسلاباتك؛هتريس«ضابإنبهللادبع)١(

.1448«ةبئاغلاةقيقحلاوجراوخلا

.9«نامعةنطلس؛ةماقتسالاةبتكم:جراوخلاوةيضابإلانيبقرفلا؛ميهاربإ«شيفطأ(«)



؛ةرخأتملاةيضابإلاميعزنيب؛ةيقيقحاهنأنظييتلاتالسارملايفهارن

اريبعت«جراوخلا»مساةفيلخلامدختساثيح؛ناورمنبكلملادبعةفيلخلاو

."!«مالسإلايبحمةيضابإلامهعملمشينأنود؛راوثلانع

ًالادًاريبعتمدختسيحبصأ«جراوخلا»مسانأثحابلااذهضرتفيو

نعهؤاصقإبجيارفاكةريبكلالعافربتعتيتلاقرفلانمةعومجمىلع
جرخيامم؛ماكحأاهيلعبترتتجراوخلادنع«رفكلا»ةملكنأل""!ةعامجلا

ريفكتبالومهيفلاخمريفكتبنولوقيالمهنألحلطصملااذهنمةيضابإلا
.هيلإاوبهذيذلاهجولاىلع؛ةريبكلابكترم

ةلصنإفهيلعو«جراوخلا»ريغىلوألا«ةمكَحُملا»نأنيبتنكلذنمو

راكنإبجراوخلالوقامو؛ةتبلاجراوخلابمهءاقتلاينعيالةمكَحُملابةيضابإلا
براقتنأكلذ؛مهعمةيضابإلارشحلايفاكارربمةيشرقلاضفروميكحتلا
لاوحألانملاحبينعيالئدابملاضعبىلعاهءاقتلاوءاهنيباميفقرفلا
اهردصمنأبهاذملابراقتينعيالو»:يليلخلالوقيءاهضعبىلإاهباستنا

ةرعاشألاعمنوقفتيو؛ءارآلاضعبيفجراوخلاعمنوقفتيةيضابإلاف؛دحاو

لهوأ؛ءارآلاضعبيفةلزتعملاعمنوقفتيوءارآلاضعبيفةنسلالهأنم

("؟«ءارآلاقافتادرجملمهريغوأ؛ةرعاشأوأ«؛ةلزتعممهنإ:لاقي

مهنأىلعًاليلدسيل؛مهئارآضعبيفجراوخلاعمةيضابإلاءاقتلاف

؛لادتعالاوولغلايفوهامنإجراوخلاوةيضابإلانيبقرافلانإ»مهنم

.؟١71437١/ع8م؛ةيتوريبلاداهتجالاةلجم؛قرفلاوةعامجلا؛تاويرمغتنوم(١)

.١7؛قباسلاردصملا()

؛يضابإلاركفلايفتاسارد؛رمعرظنا981/4/15١؛لجسمراوح:ليلخلادمحنبدمحأ(©)

ا



مهداقتعايفةيضابإلافرعدقل؛ةالغ«جراوخلا»امنيب؛نولدتعمةيضابإلاف

ل!«فئاوطلالدعأنممهنأ؛مهبرحيفومهملسيفومهكولسيفو

دمت؛ةيضايإرداصملالخنم؛ةيضابإلاركفىلعةعيرسةلالطإنإ

؛نيبناجلانيبيركفلادعبلاحضوتيتلاةيساسألاتامولعملابنيثحابلا

عوضوملاىلإرظنتال؛ةدرجتمةءارقىلإجاتحيكلذو؛يضابإلاويجراخلا

ثادحألائرقتست؛بهذملالوصأيفلمأتلابامنإو؛قباسمكحلالخنم

.افدهةقيقحلاىلإلوصولاةذختمو؛ةيعوضوملاةيخوتم؛ةيلومشبةيخيراتلا

ىلع؛ىرنسامكةيضابإلامهنمو؛ةمألاروهمجهباعيذلاام
مهيفلاخمىلعمكحلايفمهططشونيدلايفمهولغمهيلعاوباعدقل؟جراوخلا
؟ليوطلامهخيراتيفةيضابإلاىلعكلذقبطنيلهف؛نيملسملانم

نمو؛ًايركسعوًايسايسوًايركفجراوخلاهجويفةيضابإلافقودقل

ايلجكلذدجي؛مويلاىلإويرجهلالوألانرقلاذنمةيضابإلابتكىلععلطي

ءاجدقلو"!مهوبراحولبمهوقسفوجراوخلالالضباومكحدقةيضابإلاف»

ةيضابإلانأمهفيامم؛ىمادقلاةيضابإلاتاباتكيفجراوخلاىلعدرلا
يفرظنلانمجراوخلانممهفقومنّيبتنو""«ضيقنيفرطىلعجراوخلاو

ءاثيدحواميدقمهلئاسرومهبتكيفةيضابإلااهتبثأيتلاصوصنلانمةعومجم

هعينصوقرزألانبانمهللاىلإءاربانإ»ضابإنبهللادبعلوقي
قرزألانباةعدبىلإريشي!يلالهلاناوكذنبملاساذهو("!«..هعابتأو

.876؛يضابإلاركفلايفتاساردءابرمع(١)

.47ءداحلافيسلا؛يبونقلاكوربمنبديعس(؟)

.81/6/16خيراتبلجسمراوح(يتفملاةحامس)ليلخلادمحنبدمحأ(”)

.1669١«يداربلا؛هتلاسر؛«ضابإنبهللادبع(؛)

يفشاع«نامعبءاملعلاريهاشمدحأ(ايلاحيميربلا)ماوتلهأنم:يلالهلاناوكذنبملاس(ه)

مالعأليلدرظنا؛ديزنبرباجبتاكناك؛نييرجهلايناثلانرقلالئاوأولوألانرقلارخاوأ
.16«نامع



مهيفلاخماورفكنيذلا؛جراوخلانممهريغو؛هباحصأوةدجنو؛هلاعفأو

هباعامومهعدبركذيفلسرتساو4نيكرشملانملحتسياممهنمإولحتسماو

يفُمشغلاالوءاننيديفّولغلاهللادمحبانيأرنمسيل»:الئاقمهيلعنوملسملا

.(!«انقرافنمىلعادعلاالوءانرمأ

ثلاثلاويناثلانينرقلاءاملعنم"!بوبحمنبدمحمخيشلادجنو

("اهيبشتلابلاقنمكيرشتبىتفأنيحناميلانبنوراهىلعدرينييرجهلا
يفنامعءاملعنموهو؛"ناطحقنبدلاخناطحقابأخيشلادجنامنيب

ضعبىلعدريو؛مهئارآضعبيفجراوخلاشقانييرجهلاثلاثلانرقلا

؛لالحةمينغلاوةلبقلالهأنميبسلاجراوخلاتلاقنإف»:هلوقك؛مهتالوقم

.!«ركبيبأىلعوّيلعىلعاوبذكدقفءركبيبأويلعبكلذىلعاوجتحاو

نبعفانلثمنم..جراوخلانإمث»:جراوخلاىلعذخأامىلإريشيو

نيدىلعاناكنأدعبامهتريسيفنيملسملاافلاخءرماعنبةدجنو؛قرزألا

.07«ةوعدلاجهنم؛رصاندمحم.دباتكقحلمرظنا؛هتلاسر؛يلالهلاناوكذنبملاس)١

يرجهلايناثلانرقلايفنامعءاملعنميشرقلاةريبهنبليحرلانببوبحمنبدمحم)١

ثلاثلا؛راحصبيفوت؛هيبأدعبقرشملابةيضابإلاءاملعسأرناك؛هنمثلاثلانرقلاعلطمو

.8١«نامعمالعأليلدرظنيء؛ه١٠77ةنسمصألابجررهشنم

.١ا3«طوطخمءريسلا؛بوبحمنبدمحم)9(

لوألافصنلاءاملعنم٠«يصرورخلايراجهلاناطحقنبدلاخناطحقوبأهيقفلاةمالعلاوه()

هنمدجوي؛«ناطحقيبأعماج»ىمسملا«عماجلا»باتكهتافلؤمنميرجهلاعبارلانرقلانم

:رظني.(771)مقرتحت؛نامعةنطلس؛يديعسوبلادمحأنبدمحمديسلاةبتكمبةعطق

؛ةيناثلاةعبطلا؛نامعءاملعضعبخيراتيف؛نايعألافاحتإ؛دومحنبفيس:يشاطبلا

14؛ما1١ر/ها149

.٠١6١١٠تاباوجلاوريسلاباتكنمص؛هتريس6ناطحقنبدلاخ«ناطحقوبأ)٠



دلحتساو؛نيكرشممهولعجو؛لتقلابةلبقلالهأضارعتساالحتسا؛نيملسملا

."!«مهيرارذيبسوةلبقلالهأةمينغ

عبارلانينرقلايفبهذملاءاملعنم""ينايسبلانسحلاوبألوقيو

مهتيمستو؛ةلبقلالهأيبسىلعروجلاجراوختعباتتو»؛نييرجهلاسماخلاو

نوملسملاو؛مهلالضنيبومهيلعركنأوضايإنباهللادبعمهقراففكرشلاب

مهتلالضاونيّبوجراوخلااوأطخ؛مهلضفروهشم؛هرصعيفناكنمم؛هعم

نموةربابجلاعيمجىلعومهيلعاوركنأو؛«توكسلابمهسفنألاوضريملو

:!"!«مهتعاطبنادومهعياش

ذنمجراوخلايفةيضابإلامالعأنعةرداصلاماكحألانمدرواممو

يدقعلاقلطنملاو؛يضابإلايركفلادعبلانأىلعلدتسيهالتامولوألانرقلا

مامإلالوقي؛يلمعلامهكولسومهتديقعوجراوخلاركفعمادبأيقتليال؛هل

:يملاسلا

اولطتساهلموقنكينإو<.لحياليغبلالهألامو
ةقرازأةيرفصاهنيدنمةقرامتراصوتلضٍجراوخ

انيملسملاةاغبىلعًالهجانيكرضشُملامكحباومكحف

ممهتقسفوميهتللضوميهتقرافراتخملاةَّمَأو

راثالاعمراسبخأةلمجراتخملانعميهيفتدروو

.9١١؟«قباسلاردصملا(١)

يويسبلايلعنبدمحمنبىلعنسحلاوبأ؛ةديقملافيناصتلابحاص؛ةمالعلاهيقفلاوه(")
:رظني؛يرجهلاعبارلانرقلايفاهئاهقفةذباهجونامعءاملعرابكنم؛يدمحيلا؛يدزألا

.9١١«نامعمالعأليلد١/00«نايعألافاحتإ:يشاطبلا

.785؛تاباوجلاوريسلاباتكنمض؛هتريس؛يويسبلانسحلاوبأ(©)



”تربنةالشالمهواقويقورملامهيفو
رومأنعجتانجراوخلاةرمزيفةيضابإلاعضونأىريثحلابلاو

:ةثالث

.مهئارأومهركفوةيضابإلارداصملابلهجلا-

.قئاقحلاليلضتوىمعألابّتصعتلا-

ةيضابإلاةروصهيوشتةيغب؛ةيسابعلاوةيومألاةسايسلاهتلمأامديدرت-

هاجتالانولثمياوناكمهنألًارظن؛,مهقولحيفةكوشاوناكمهرابتعاب

ىلعجورخلازاوجنوريةيضابإلانأذإمهمكحومهتسايسلضراعملا

كلذىلعمهقفاولبهباودرفنيمللوقلااذهو»كلذىلعةردقلادنعةملظلا

."!«ةمألاروهمج

دعب؛فاصنإوةأرجلكبمهءارآنيفصنملانيثحابلانمددعلجسدقو

ةراشإلانمةيملعلاةنامألاوةيعوضوملامهعنمتملف؛قئاقحلاىلعاوعلطانأ

.مهتاساردمضخيفاهوقاسماكحأمهمالقأومهتنسلأىلعترجفءاهيلإ

!"!تافيلخضوعروتكدلاةجيتنلاهذهىلإاولصوتنيذلاءالؤهنمو

زيزعلادبعروتكدلاو"ليباقدمحميحلادبعروتكدلاو"لابرمعروتكدلاو

.ا١20ا؛ماظنلارهوجىملاسلا0

اذهىلعةيضابإلاقفاونمكلانهرظناو؛47ءداحلافيسلا؛كوربمنبديعس:يبونقلا(«)

.لوقلا

.7*5؛ةيضابإلاةقرفللةيخيراتلالوصألا(©)

1؛يضابإلاركفلايفتاسارد)5(

١١؛ةيمالكلامهؤارأوةيضابإلا)ته



معزتامكجراوخاوسيل»ةيضابإلانأدكؤيمهلكو.مهريغو(”بوذجملا

نيذلانيتدحملاباتكلاضعبيعديامكو؛لحنلاوللملاوتالاقملابتكضعب

."!«صيحمتوقيقدتنودتافلؤملاهذهاودلق

مهبمهطبريالو؛عماجيأجراوخلاعممهعمجيالةيضابإلانإفهيلعو

انيابمافقوماوفقوو؛مهنماوأربتةيضابإلاو؛مهكولسومهدقتعميفطباريأ

:ينالهبلاملسموبأبرعلارعاشلوقي؛مهل

وب٠َ.-وء

ريصيهارجهنىلإلكفدمحمالعببازحألاتبّزحت

ريثكنيموكألالقوليلق|.ةباصعنيبملاقحلاىلعتّرقو
ريشتباتكلايأمهحدملةمأريخىفطصملانوثراولامه

رودتًءامسلامادامقحلاىلعممروهظلازيالموقكئلوأ

ريفنلضٌوماوقأجوعااذإاومّيخةماقتسالاتابضهىلع

رومصتدالبلاّوشحةيوشحوجراوخوضفرمهنعرفانت

روفنوةلضتسنئبواهيلإاورفانتفىدهلاريغاقرطاوأر

رروعشلوقعللاماوفكعاهب|فراخزوةعدبنمًبصنمهل
ا"ربيسأراسإلالذيفٌعُدامكممهكالهيفمهؤاوهأمهعدت

امربعو؛مدقتامىلعةيضابإلامهدقتنانيذلاجراوخلانإفاريخأو

لقنامبًاسانئثتساو؛مهقحبهئاملعوبهذملاةمئألاوقأضعبنمثحابلاهدرس

دنعةمامإلابوجومدعبلوقلااهنمو؛مهيلإتبسنىرخأماكحأنممهنع

.٠٠١١١؛ةيقيرفابيبهذملاعارصلا)0

ه7«ةيخيراتلالوصألا؛تافيلخضوع(7)

.١٠؛«طوطخم«ناويدلا؛ملسموبأ؛ينالهبلا)9



ءاهتمععمةأرملاعمجزاوجبلوقلاو؛مجرلاقيبطتبوجومدعو؛مهضعب

نوضراعيةيضابإلانأدكؤينأثحابلاعيطتسي''اةبيتقنباكلذىورامك

بجاومهدنعمجرلاوةمامإلابوجوبنولوقيمهف؛مدقتاملكيفجراوخلا

دعيملكلذىلعوااهتمعوةأرملانيبعمجلازاوجنوريالوءايلمعوايرظن

مدعوميكحتلاضفربلوقلاىروس«ةيضابإلاوجراوخلانيبطبريامكانه

.شيرقيفةفالخلارصح

.م
:ينمابإلارلفلاززاتر«**

يذلاقلطنملاتلكش؛تباوثولوصأىلعمهركفيفةيضابإلادمتعي

لوصألاهذهلثمتتو؛ىرخألاةيمالسإلاقرفلانممهريغنعمهزيمي

:يلياميفراصتخاب

ملام؛ةفيرشلاةيوبنلاةنسلامث؛ميركلانآرقلا؛ةيضابإلادنععيرشتلالصأ*

:يملاسلالوقي؛سايقلاف؛ةمألاعامجإمث؛ةلالدلايعطقصنعمضراعتت

راتخملاةّنْسدعبعامجإيرابلاباتكهقفلللصألا

اعدماهيفناكنمكلاهوامعنميذهدخنعداهتجالاو

:لحارمثالثمهدنعيهو6لمعولوقمالسإلاوناميإلاةقيقح.

.بلقلايفخسارلاداقتعالا-١

.بلقلايفامعةمجرت«ناسللابحيرصتلا-١

.١7490٠1«ثيدحلافلتخمليوأت:ةبيتقنبا(١)

.٠77١؛ماظنلارهوج:يملاسلا(«)



قوطنمو؛بلقلاداقتعالًاقيدصت؛العفوالوق؛حراوجلابلمعلا-*

.ناسللا

املكو38هللقلطملاهيزنتلاىلع-ًاساسأةيضابإلادنعةديقعلاموقت*

بسانيامبهليوأتبجيةيوبنلاثيداحألاوةينآرقلاتايآلانماهيبشتمهوأ

دحاوهتاذيفدحاوىلاعتوهناحبسهللانأو؛هيبشتلاىلإيدؤيالوماقملا

.هتافصيف

:نيرمأيفلتثمتتوديحوتلاو؛نيدلالوصألئاسميفطوحألابذخألا*

.ةيؤرلااوفنفهيبشتلاو؛زّيحتلاوديسجتلانعىلوملاهيزنت-أ

ًارصمتاماذإةريبكلابكترمفءاباقعواباوث؛يدبألادولخلاباولاق-ب
.هللاباذعيفدلخموهفاهنمبتيملةيصعمىلع

ةعافشلانوكتنأراكنإ؛لمعلاوناميإلاوديعولاودعولابلصتياممو*

.دهجالبةرمثو؛لمعالبءازجاهنأل؛رئابكلالهألةدوعوم

؛ةمعنرفكرفاك-مهريغنموأمهنم-ةريبكلابكترمنأمهلوصأنمو*

هجورخمدعوةلملاىلعهئاقبعم؛5#هلوسرةنسنموهللاباتكنماذخأ

:نارفكمهدنعرفكلافكلذلو؛مالسإلاةرئادنم

.ةاواسموأدوحجوأكرشرفك-أ

نمضرفكرتهبجومو؛قافنرفكوأ؛قوسفرفكوأ؛ةمعنرفك-ب
نمجارخإلامدععم؛هللاتامرحنمةمرحكاهتناوأ؛نيدلاضئارف

.قوقحلانمديرجتلانودو؛ةلملا



؛مهلاممهلهللايفةوخإديحوتلابةقطانلاةيمالسإلافئاوطلايقابرابتعا*

:مهيلعاممهيلعو

(""انمققوقحلابوانناوخإانلقنيتلمجلابىتأنمف

كلذىلعو؛ناسنإللبسكتقولاسفنيفو«ىلاعتهللقلخدابعلالاعفأ*

.4نَْدِجنلاُهاَنيَدَهَولارايتخالاىلعهتردقودبعلاةيرحةلأسمرودت

؛ءيشلكقلاخهللاوهليزنتوهيحووهللامالكنآرقلانأةيضابإلاىري*

.قولخممهدنعوهفكلذبىلاعتهللهفصوو

ةءاربوصخشلاةيالووأ؛ةءاربلاوةيالولا؛يضابإلاركفلائدابمنم*

.رهاظلامكحبصخشلا

ةيمالسإلافئاوطلانممهاوسنمعمهتزيميتلاةيضابإلالوصأنمو*

رايتخاةقيرطوةيمالسإلاةموكحلاعونو«ةمامإلا»ةلأسم؛ىرخألا

1فيرشتافيلكتبصنمةمامإل|دعتةيضابإل|دنعف«هطورشو1مكاحلا

ةطبنتسمسيياقموطورشقفو؛مهأفكأبصنملااذهيلوتلنوملسملاراتخي

وأسنجبوأصخشبديقتنود؛نيدشارلاءافلخلاةريسوةنسلاوباتكلانم

؛ةيلضفألاوةردقلاوةءافكلانم؛ةيعرشلاتالهؤملالب؛ةرسأبوأةليبقب

٠سايقلايه

.©١«طوطخم؛ةقيقحلافشكءديمحنبهللادبع:يملاسلا)١



ليصفتلانمءيشباهثحبمتيسيتلايضابإلاركفلازئاكرمهأيههذه

(١)هدراف:ٍو
.'ةرتفلاهذهيفنيينامعلاءارعشلادنعاهرثأةفرعمو

:ةيلاتلارداصملارظني:لوصألاهذهةفرعمل(١)

نبجاح:تةيفاصلاةنونيدلالوصأ(ه7487ت)(صفحوبأ)يسوفنلاحتفنبورمع-١

؛١طيمعابابىسومنبدمحمويفيرشدمحمنبىفطصم:ةعجارم؛دومحنبدمحأ

.نامعةنطلس؛ةضهنلاعباطمم1994ه٠

يموقلاثارتلاةرازو؛ناهربلاوليلدلا؛ميهاربإنبفسويبوقعيوبأ:ينالجراولا-"

.ةرهاقلا؛برعلالجسعباطم؛ما187ه97٠12«نامعةنطلس؛ةفاقثلاو

؛ثارقتلاةرازو؛رشاعلاءزجلا؛فنصملا؛ىسومنبهللادبعنبدمحأركبوبأ:يدنكلا-

.ما187/ه407١؛نامعةنطلس

رشنللةينطولاةكرشلا؛يبلاطرامع.دةساردوقيقحت؛زجوملا؛يفاكلادبعءرامعوبأ-؛

.ما97/؛رئازجلا؛عيزوتلاو

؛هيلعقلعوهححص؛مالسإلادعاوق؛يلاطيجلاليعامسإ؛ءرهاطوبأمامإلا:يلاطيجلا-٠

.م977١؛رئازجلا؛ةيادرغ؛ةيبرعلاةعبطملاءرمعنبنمحرلادبعيلكب

ةبتكم؛يليلخلادمحنبدمحأهححص؛لوقعلاراونأقراشم؛ديمحنبهللادبع:يملاسلا-7

.ما17/8ءاط«نامعةنطلس؛ةماقتسالا



يناثلالصفلا
يضابإلارعشلايفىربكلارهاوظلا

ىدئاقعلاركفلارثآ

.ةيهلإلاتانلا«*
.هيزنتلاوديحوتلا١

.ةيؤرلا--"
.تافصلا

.رخآلامويلاوداعملا«*
.ةريبكلابكترممكح١

.ةعافشلا-"

.نازيملاوطارصلا|"

.«يرئاقعلادعبلاويعامتجالابناجلا»ةءاربلاوةيالولا«*

.نارقلاجلخ«م*





:هيهلإلاناذلا

:هيزنتلاوديحوتلا-١

نآرقلااهردصمةتباتلوصأنمةيدئاقعلامهءارآةيضابإلادمتسي»

هيزنتلاىلعًاساسأمهتديقعموقتو.مدقتامك8#ىفطصملاةنسو؛ميركلا

ةيوبنلاثيداحألاوةينآرقلاتايآلانمهيبشتلامهوأاملكف3هللقلطملا

يفمهروتسدو(''«هيبشتلاىلإيدؤيالو؛ماقملابسانيامبهليوأتبجي؛ةتباثلا

."!«ريصَبلاُعيمَسلاَوُهَوٌءيشهلثمكَسْيَللا:ىلاعتهلوقكلذ

نييساسأنينكرىلعموقتةيضابإلادنعةديقعلانإفءرخآبناجنمو
:امه

حيحصلاداقتعالا"<

.داقتعالاكلذىضتقمبلمعلاو-

الصاخحالطصاوهو»؛«ديحوتلاةلمج»حلطصمكلذىلعاوقلطأو

:يملاسلالوقي"!«ةيمالسإلاةمألاءاملعنممهريغدنعدجوي

الهجهبفيلكتدعبنمناكنإهلهابجلٌرْذعالنيدلافذعبو

("المجلارضحتستنإتزفةثالث<لَسُجهليصأتنمضرفلالّوأو

.49ةبهوةبتكم+مهخيراتومهلوصأيفةزكرمةساردةيضابإلا؛رمعمىيحييلع)١

.١١ةيآ«ىروشلاةروس)7(

.7ءاهتاريسفتوةلمجلا؛دمحنبدمحأ:يليلخلا(©)

وبأءاهيلعقلعواهححص؛ةميقلاةعومجملا؛دارملاةباغةديصق؛ديمحنبهللادبع:يملاسلا(؛)

؛414/ها418فطعيزوتلاورشنلاوةعابطللءاريبغلاةبتكم؛شيفطأميهاربإقاحسإ

١



جردنيامو«هللاالإهلإالنأةداهش:يهوةثالثناكرأاهلةلمجلاف

نمدمحمهبءاجامنأو؛هيلعىوتحتامو؛هللالوسرًادمحمنأوءاهتحت

.'نيقيلاقحلاوههللادنع

ريسفتامهيلعاوقلطأ؛نيريسفتةلمجلاهذهلةيضابإلاءاملععضودقو

هللابناميإلاتامزلتسمعيمجهيفلخديو؛يداقتعاريسفتلوألا؛ةلمجلا

امورانلاوةنجلاوباقعلاوباسحلاوءرخآلامويلاو؛هبتكو؛هلسرو؛هتافصو

.كلذىلإ

ةلالدللناسنإلانمةيضابإلايفتكيالثيح؛يلمعريسفتوهفيناثلاامأ

هناسلاهبقطنيدقتاملكدرجمبيتأينأ؛همالسإقدصوهناميإةقيقحىلع

وهو؛يقيقحلاهليلدوناميإلاةرمثمهدنعلمعلاف؛"اهحراوجاهمجرتتالو

ةيلومشةرظنيف؛بلقلابقيدصتلااهثدحييتلاةيونعملاةميقللةيمتحةجيتن

ناميإلانيبقرفينمىلعنودريو«لمعلانيبواهنيبطبرلاوةديقعلاداعبأل

لالحلاةدئافاولطبأو؛مالسإلاىرُعاولح»ءالؤهلثميفاولاقفدقف؛لمعلاو

ةوعداونهوأو؛ماثآلابهوسمطولوهللاالإهلإاللوقبهللااوضرأو؛مارحلاو
."!«بذاكوهفهلعفهلوققدصيملنمف؛مالسلامهيلعءايبنألا

.9؛ةبتاكلاةلآلاىلععوبطم؛دارملاةياغةديصقحرش؛دمحنبدمحأ:يليلخلا(١)
.4؛دارملاةياغةديصقحرش؛دمحنبدمحأ؛«يليلخلا:رظنا()

.١/44لا؛ملاسنبرصان؛ملسموبأ:ينالهبلا(©)



نوقدصي»مهنأدجي؛مويلاةيمالسإلاةمألاةلاحىلإرظانلالعلو
كولسلااذهيرجيف؛كولسلايفمهقيدصتىضتقمبنولمعيالمهنكلو؛بلقلاب
.!«داقتعالاىضتقمريغىلع

ىلعلاكتالانعمهنمًازارتحا؛مدقلاذنمةيضابإلااهلهَّبنتةلأسميهو
نيبةلصلاطبر»ناهذألاىلإداعينأنمدبالف؛بسحفيبلقلاقيدصتلا

."!«لمعلاوركفلاىلإنمؤملاعزاونلكنيبو«ةديقعلابناميإلا

فلتخمنيبطبري؛سدقمطابرديحوتلاةلمجنأنوريمهنإفكلذعمو

ليلضتىلإلوؤتالةمألااهيلإتقرتفايتلابهاذملانأو؛ةمألافئاوط

الةملكمهعمجت؛ةورعلابكسمتسم؛لصألابقلعتممهعيمجف؛ءرخآلاامهدحأ

نافلخرعاشلاةمالعلادجنموهفملااذهبًارثأتوهللالوسردمحمهللاالإهلإ

:ًالئاقيناعملاهذهررقييبايسلاليمجنب

باقممكلتليلضتلاىلإلوؤت|بهاذملمهنيديفاوقرتفاامو
الفْمهيدلفلاختاياضقلاضعبيفناكدقو حفاندولالبٌدَقح

حتاجرّذجلانعمهنمذدحأامومهبماكحألتاداهتجاكلتو

حصانتلااهيفُراتخملااعداهيلإمهنيدةلمجنيدلايفمهُبسحو

حلاوّصاهيلتنإجانالشالب©اهبالسمتسمفىقثولاٌةورعلايه
حضاومكحلافتوغاطلابرفكيو| ًانمؤمهللابناكّنَماوأرقافالأ
(”!لاصفباجأماذهريغىلإاعدنملكىفطصملاوعديناكامو

؛يراضحلادوهشلالماوع١؛ةيمالسإلاةمألليراضحلادوهشلاءراجنلارمعديجملادبع.د(١)
.14441777ء1ط؛توريب؛يمالسإلابرغلاراد

.؟"١77«هسفنردصملا)0

م189١/ه1404ءثارتلاء'ط؛3؛7ءسلاجملاةجهبليمجنبنافلخ؛يبايسلا(©)

هكر



لمعلاوناميإل'نيبطبرلايفييدئاقعلادعبلاملسميبأىدلرذجتيو

:هلوقيفرهاظملابسيلناميإلانأامزاجاديكأتدكؤيف؛ديحوتلاةقيقحنايبو

!"”ناونغناميإللوبولقلاضيب|تردكنااذإيِدْجُتالمئامعلاُضيب

ىلإكلذمجرتتيتلالامعألالالخنمهتظحالممتتناميإلاناونعف

:يملاسلالوقيكلذيفو؛ةيعقاوةقيقح

المعّنكوةقدصفرملوقلافلمععمقيذصتلاولوقلاانثاميإ

!"االهتبمهلعفافعطتستنإَلْفَنلاوضرتفُمناميإلانمكيلعامب

:ةيؤرلا-"

ةلأسم؛ةضافتسابةيضابإلااهثحبيتلا؛ديحوتلابةقلعتملالئاسملانمو

بترتيامل؛ةرخآلاوايندلايفةليحتسميرابلاةيؤرنأنودقتعيمهف؛ةيؤرلا

:يملاسلالوقيامك؛ماكحأنممهدنعاهبلوقلاىلع

لاحلكبمكحاىرخأوانيدلاحملانميرابلاةيؤرو

ازّيحتلاوضيعبتلاوفيكلاوازّيمتلااهمزالنّمنأل

رولااهبىتأاموهذهفرظنيذلالباقتةهجيف

ٌراَضْبإلاىفتنافينارتنلوراصبألاةكردتاللوقنم

)واح7ىو18هباملاوزحسصيالوهلحدمهنأل

6؛خم؛هناويد؛ميدعنبملاسنبرصان؛ملسموبأ:ينالهبلا)

مدقواهححصةميقلاةعومجملا؛باتكنمض؛دارملاةياغةديصق؛ديمحنبهللادبع:يملاسلا)0(

.7؛؛شيفطأقاحسإوبأاهيلعقلعواهل
.87«راونألاةجهب؛ديمحنبهللادبع:يملاسلا(©)



صوصنىلعنودمتعياهلنيفانلاوةيؤرللنيتبثملانمالكنأبيرالو

نملكلاقلطنمصوصنلاهذهتحبصأدقومهفقأومديؤت؛ةنسلاونأرقلانم

مهنمو2صنأ١رهاظدنعفقونممهنمفوةفلتخمتاليوأتاهلامتحال6نيفرطلا

نمذختينأنود؛دحاوعيمجلافدهو؛هيبشتلايفنوهيزنتلاةيغبلّوأنم
."ليوأتلاقيرطنعهللاهيزنتاودصقنمريفكتلةعيرذكلذ

ىلعادامتعا؛ىلوألامهتأشنذنمةيضابإلااهبلاقةيدئاقعلاةرظنلاهذهو

هجوىلعةمألاربحنعًاذخأو؛مهيلعهللاناوضرةباحصلانمريثكلاوقأ

نبعيبرلامامإلأدنسميفضصوصننمدروامكلذىلعلديامك«صوصخلا

."!بيبح

نرقلانميناثلافصنلايفحوضولاديدشًاحضاو»اذهمهفقومناكو

رابكضعبدييأتبمهفقوماهيفديأتوةيضابإلاةمئأضعبهشقاندقولوألا

."«سابعنباهللادبعو؛نينمؤملامأةشئاعكةباحصلا

الأ:ىلاعتهلوقةيؤرلايفنيفةيضابإلاهيلعدمتعيصنحضوأو

.(«ئريبخْلافيطللاَوُهَوَراَْبأْلاُكِرْدُيَوُهَوراَبُبأْلاةكرذت

.4744؛ملسملاةديقع؛دمحم:يلازغلا(١)

ىولةيالوبنافضغدلبنمينامعلايديهارفلاورمعنببيبحنبعيبرلاثدحملامامإلا:وه(؟)

دنسملاباتكهراثآنم؛ديزنبرباجمامإلاكردأ؛ةرصبلابماقأو؛نامعنمجرخةنطابلانم

كلذو.ليلقباهلبقوأةرجهللةئامونيعبرأماعيفوت؛حيحصلاعماجلاىمسيو؛ثيدحلايف

.نامعيفىولةيالوبفورعمهربقو؛نامعىلإهعوجردعب

ءاهدعبامو١/87نامعءاملعضعبخيراتيفنايعألافاحتإ؛يشاطبلادومحنبفيس:رظنا

.7©*«نامعمالعأليلدرظناو.نامعةنطلس؛ةينطولاةعبطملا؛48٠/ه1؟19ء7ط

.647-44؛ةيمالسإلاقرفلانيبةيضابإلا؛هرمعمىيحييلع(©)

(١٠٠)ماعنألا(:)



ءًاعطاقًايفنةيؤرلايفنيًامكحمًاحيرصًاصنةيآلاهذهنودعي

ةغللاتايطعمنيرمثتسمةطاحإلاىنعمبانهكاردإلارسفينمىلعنودريو

هيلعاملفلاخم»ةطاحإلابكاردإلاريسفتنأنوريمهف؛اهتالامعتساو

ىنعمبهنأهنممهفيالهنإف؛ءاهتاقتشمو؛كاردإلاةملكليبرعلالامعتسالا

ةلاد؛ةتباثلاةحيرصلااهدهاوشو«ةرهملاةيبرعلانيطاسألاوقأف؛ةطاحإلا

نعلقتسمىنعمامهنملكللب؛ةطاحإلاىنعمبسيلكاردإلانأىلع

طاحأهنأينعتالف؛نالفةايحتكردأانأ»ناسنإلالاقاذإف"”«رخآلا

.'"!«هتايحتايرجمب

يفىلاعتهتيؤرءافتناىلعةميركلاةيآلاةلالدنأ»ىلإيليلخلابهذيو

؛«ريبخْلافيطللاّوُهَولا:ىلاعتهلوقكلذديؤيو؛ةعطاقةلالد؛ةرخآلاوايندلا

«نيِبْحْلا:هلوقو«ْراَصْبَألاةكرذتالل:ىلاعتهلوقلليلعتلاكفيطللاهلوقنإف

هتاذتافصنمناتروكذملاناتفصلاو«َراَصْبَألاٌكِرْدُيَوُهَوأا:هلوقلليلعتلاك

."!يليلخلالوقيامك«ًالزأوًادبأنالدبتتالىلاعت

ىلإ©ةرضانِدََمَْيٌةوُجُلا:ىلاعتهلوقىلإةيؤرلابنولئاقلادنتساو
ىنعمبنوكيهنإف؛ةيؤرلانممعأرظنلانأباوضرتعاو!*!(ةرظاناهبر

76«غمادلاقحلاءدمحنبدمحأ:يليلخلا(١)

0٠67١«نامعةنطلس؛ةماقتسالاةبتكم؛ىلاعتوهناحبسهللاهيزنتءدمحنبدمحأ:يليلخلا(©)
6“م١٠٠٠اه

.87«راونألاةجهب:يملاسلارظناو؛84؛غمادلاقحلا؛دمحنبدمحأ:يليلخلا(©)
.77ةمايقلا(©)

هتْلم



عم؛هرأملفاذكىلإترظن»لئاقلوقينأزاوجل؛ققحتتملولو؛ءاهتلواحم

.!«هرأملف؛هتيأرلوقينأزاوجمدع

باتكيف؛دراوراظتنالاىنعمبرظنلاءيجمنأىلإةيضابإلابهذيو

الإَنوُرْطْنَيله:هلوقو"!«ةذحاوةَحْيَنصالإَنوُرْظْنَيامل:ىلاعتهلوقكهللا
هذهيفرظنلالمحمهدنعنيعتيهيلعو"ا[ماَمْعْلانملّلظيفُهَّللاْمُهَيتأَينأ

:هلوقبةيضابإلاءاملعدحأاهلمجأهوجولءراظتنالاىلعةيآلا

.ضعبعمهضعبضراعتنعنآرقلاليوأتداعبإ-١

ىنعمبرظنلاريسفتبالإنوكيالوهونآرقلايفدوهعملاماجسنالا-"

.(«راظتنالا»

ةباحصلانمفلسلانعيورم«راظتنالإىنعمبرظنللريسفتلااذهو

نبديعسو؛سابعنبهللادبعو؛بلاطيبأنبيلعمامإلامهنمو؛نيعباتلاو

نعوءامهنعهللايضر؛رمعنبهللادبعنعلوقلااذهيورو!أريبج

.لاهنعهللايضرةشئاعةديسلالوقوهو؟!مهريغونيعباتلانمةمركع

.47-44«غمادلاقحلا؛دمحنبدمحأ؛يليلخلا(١)

.495سي)7

.٠ةرقبلا)9(

.67-44«غمادلاقحلا؛دمحنبدمحأ:يليلخلا(؛)

.47؛قباسلاردصملارظنا(ه)

.ةيفلسلاةعبطملا؛475/17؛يرابلاحتفءرجحنبانعًالقن؛7هسفنردصملا(-)
ثيدحلاراد٠خئاشملاوءابآلاىلعقحلاراثيإيفخماشلاملعلا؛«لبقملايدهمحلاصرظنا)٠(

4م1605هه56؛7ط؛«توريبءرشنلاوةعابطلل



نميملاسلاهيفلوقيفءاهتوبثبنولئاقلاهبلدتسييذلاةيؤرلاثيدحامأ

الفصنلضراعموهو؛داحآربخهنأل؛لطابهبلالدتسالا»ةيضابإلاءاملع

:هلوقبيرثوكلادهازدمحمةمالعلاهيلعقلعيو!!«(راَصْبَألاهكر

ىلعهوفرعنأقبسيملو؛نايتإلاوةروصلاركذيفتاياورلاتبرطضا

ةضراعمودبتاذهبو؛تلعفامثيدحلايفتاياورلاتلعفدقهنأملعف؛ةروص

نوبوجحمنيقفانملانإلوقينميأرىلعنآرقلاصنلثيدحلاظافلأضعب

ىلإفيضيو«ليوأتلاىلعلمحتملنإةيؤرلاىنعمب؛مهبرنعةمايقلاموي
؛ةيهقفلاعورفلاوةيلمعلاماكحألايفداحآلاننسلبقيءاملعلاروهمجنإكلذ

.""عطقلاىلعالإهيفرمألاموقياليذلاةديقعلاناديمىلإاهلقنيالو

ديحوتلامتياليتلانيدلالوصألئاسمنمتسيل«ةيؤرلا»ةلأسمنإ

نألءاهثودحبلوقيوأ؛اهعوقوىفننمريفكتدحغلبتاليهوءاهباالإ
تايآلاتهباشتامل»هنإف؛مهتجحومهتلدأموقلكلف؛دصاقملابذخؤترومألا

ةمظعلقيلأهآرامىلإقيرفلكبهذ؛هللناسنإلاةيؤرلثميفثيداحألاو

هبءوبيملسمريفكتهنأل؛زوجيالةيؤرلامدعبلاقنمريفكتنإلبهللا
ةشئاعنينمؤملامأريفكتلااذهنمملساموفيكو«ليلدريغنمامهدحأ

."!«ةيؤرلايفنيفنيعباتلاوةباحصلانماهقفاونموءاهنعهللايضر

الهنألاقنمءاهلنيفانلانموةيؤرلابنيلئاقلانمكلانهنإفًاريخأو

ىلاعتهللاةفرعميأىلاعتوهناحبسهللابملعلالامكةيؤرلابدصقينأنمعئام

.87؛راونألاقراشم؛ديمحنبهللادبع:يملاسلا(١)

.يقهيبلا؛تافصلاوءامسألا797(7)شماه؛يرثوكلادهازدمحم(؟)

.99١«خماشلاملعلا(ه8١٠1ت)يدهمنبحلاص:لبقملا)9

هتف



ولو»ةيضابإلاءاملعدحألوقي"اهيبشتلاوديدحتلاىلإيدؤتالةفرعمبلقلاب

لطبو؛ىنعملاماقتساو؛سبللالازلومهلاريخناكلملعلاىلعةيؤرلااولمح
فشكعونةيؤرلا»كلذيفيلازغلامامإلالوقيامك"!«هيبشتلاوميسجتلا

:!"«ملعو

امربعنييضابإلاءارعشلادنعًاعساوىدصةلأسملاهذهتكرتدقو

دئاصقصيصختلالخنمكلذناكءاوس؛مهنمةعومجمناسلىلعءاج

يفسكعنااموأ؛ينالهبلاو؛يليلخلاو؛يشاطبلاةمالعلالاثمأنمءاهنيعب

ىرنلاجملااذهيفو.دعبلااذهباهيفاورثأت؛ةفلتخمضارغأنمض؛مهرعش

مظعأنيبمءركذلاولسوتلاماقميفوهو؛هبربطاخيينالهبلاملسمابأ
:ًالئاقهكاردإنعزجعلابهايإًاحدام؛هنأش

يفٌرابكإلاهلنمايو ريبكايءاهتناريفغلهئايربك ةدمل

ةقيقحلاهنُكلردإمثامف هربكفلصونعًبابلألارسحتنمو

:لوقينأىلإ

ةيوّنسلاصقنقحلاتاذمزليفٌرَفْوَجمثالوًالعبأمالو

ةكرشوءزبجودنالبىدرتُهّقحوءايربكلاءادرىذرت

يتلذوُريبكاييعوضخيربكو<انفلاورقفلاوزجعلاٌماقميهلإ

.669؛يضابإلايسايسلاركفلا؛نودع؛نالهج(١)

؛ه143097*نوناقلا؛برعلالجسعباطم؛ثارتلاةرازو؛نيدلاملاعم؛زيزعلادبع:ينيمثلا()

.؛مامت

.ت.د؛ط.د؛توريب؛يبرعلاباتكلاراد؛١/1897نيدلامولعءايحإ؛دماحوبأ:يلازغلا(©)



''ايتَمهويمزعٌَكيضرُياملكيفوبلطملكيَفكنميظوظحَرَبكف

هزجعو؛هفصوهنكغولبنعقولخملافعضبةيهلإلاتاذلاحدميوهف

تافصنمكلذنأل؛ضيعبتلاوديدحتلاهيلعزوجيالف؛هتاذةقيقحكاردإنع

يهو؛هيبشالوكيرشالوهلدنال«ءايربكلابفصتمهناحبسوهو«صقنلا

ةيضابإلااهدمتعييتلاةيدئاقعلااياضقلاهذهىلإبهذملاةيؤرسكعترومأ

.مهدقتعملاساسأ

نمنوكللهروهظنأىلإاريشم«رهاظلا»همسابقلعتلاماقميفلوقيو

عيدبو؛هتايآلالخنم؛ةيانعوفطلوناسحإروهظوهامنإو؛ةيؤرريغ

:لوقيفهباطخيفملسميبألامزالمكاردإلايفنىقبيل؛هعنص

ةّيسحألارهاظءادتباريغو|ةيؤررْيَغنمنوكلانيعلترهظ

ةعّيدبلادوجولاتاّرذهْجَوىلعىلجنارهاظايناسحإلابكروهظ

ياةميظعلابوركلاجيرفتبنكلورصابكاردإلالانايعترهظ

نممسال١اذههلمحيامرعاشلارمثتسي«نطابلا»همسابهلسوتيفو

يفالايقيقحًاكاردإسحلابكرديالنطابلاف؛ةيدئاقعناعمو؛ةيوغلتالالد

ةيفاقثلاةيفلخلابًاجزتممءاجرثأتاضيأكلذيفو؛ةرخآلايفالوايندلا

:رعاشلالوقيفودبيامك؛ةيضابإلاىدلةيركفلاو

ةّيرظنلاوراكفألنعًانوطب|افتخاالبتيفتخاتاذلانابايو
2ٍوًًّمِ

!”اةقيقحلانيعل_ىرخأالوايثب-ىهنلاوسحللكاردإالفتنطُب

.١٠؛فخخم؛«هناويد؛ملسموبأ:ينالهبلا)١(

.7١7١«هسفنردصملا)0(

.49758؛هسفنردصملا(©)



بجحكتهةلواحمنماههيبنتوءاهتيكبتوسفنلاةبطاخملاجميفو

ءاهردقفرعتل؛سفنلاهذهماجلإىلإناسنإلاملسموبأوعدي؛يهلإلالالجلا

رقتسميفوهامك؛لانملاديعبرمأكلذفيييرابلاةيؤربلطلواحتالف

ةيرشبلااهلوصأىلإسفنلاهذهدريكلذبوهو؛ةيركفلاهتعانقورعاشلاةديقع
:لوقيفاعملقعلاوةفطاعلاىلعهباطخزكريو«؛ةرصاقلا

لالخغالاوديِْحَتلاْدْيَفَو يعّيبطلاراقتفاوسفنلاهته
لاحوفشكوكردتلاقويهلإلالالبجلااهكتهتلواح

لاثملاوانفلاوهذحلاُهْذدح©لاحوفشكلكوكردلك
لالسصضهّنعّألاموًاموسروادودحالإقيقحتلايفتأرام

لالجوةّرزعتمرامنود ربشديقلطتالزجعلااهي
لاوحألاوقولخملاتنأوهللاانأوالوّنلتمرامنود

'"لاَحرتلاوٌدشلانيأىلإفواثكراقتفانكريفتنأ

؛ركفلااذهايانثنم؛يليلخلانافلخنبديعسيكولسلارعاشلاقلطنيو

اهبلصوتييتلا؛ةيكولسلاحئاصنلاباهجزميناكنيحهتاجانمةرمغيفوهو
ريغنمةفرعمهناحبسهللاةفرعمىلإًايعاد؛ةيهلإلاةرضحلاىلإنوكلاسلا
:لوقيف؛كاردإكاردإلامدعيفف؛ةيؤر

ناتفلقعلْارِهْبَيعاعشبْعَت|.اهّبرهجوىلإاهْهَّجويامهمف
ناّكسفرشأبومسيًافرشهب|.اهلامجبيبحلاهجواهبكيري
ناعفربءابفصولاءاروىنعملاهتافصشرعلاهيفاوجرعاذإ

ناحّبسلكاهريبعتنعلكاهلًةراشإتافصلاتارابعكيرُي

.7١؛خمعمنبملاسنبرصان؛ملسموبأ:ينالهبلا(١)



ناريحلكاهبيدهَيىذهللاهباهلوهذنكلبابلألاةريحتدع
نادجوودقفمالعأةرشنىوطفراعكاردإكاردإلامدعيفف

!"!نانثامثامفولخيىونسلالّخودحاوديرفتلديرجتبجّرعف

ماقميفوهو؛هل ةيكولسةديصقيفيليلخلاهللادبعرعاشلابطاخيو

لواطتدقيذلايرشبلانئاكلااذهفعضًالغتسمناسنإلاةفطاعءراكذألا

ىفكو؛ءيشهلثمكسيلهناحبسهللافًابعصبكروء؛ًالاحمبلطف؛هالومىلع

هللاوءنيطوءامدرجموهو؛ههنكغولبنعدبعلازجعىلعًاليلدكلذب

امك؛لوقعلاهلّيختتوأ؛ماهوألاهكردتوأ؛نويعلاهارتنأنملجأهناحبس

:يليلخلارعاشلالوقيفودبي

هارتىتحكنعهيفابغوت0اَذلبركأذلاملاوعنمجزتماو
ًءاوتسميفلامكلاثيحراوألاىنثجُمنملالجلاقحف
ًهءاشغ«ينارتنل»نماهيلعك ْردلانعىرنمحراصبألاىقلتثيح
هابشأةلثمسيلنموهو-نيطوًءامتنأفهارتنل
"اهاشحاكآلاوْمهولاَُكَر|ذينأونيعهارتنأنملج

؛هتاقولخمبئاجعوهتايآلالخنمهيلعلدتسيىلاعتوهناحبسهللاو

:يليلخلالوقيفودبيامك؛هتيؤربلطنعاعنامءادرربكلاذختا

لج
.50؛ةيرقبعلايحوناويد؛يلعنبهللادبع:يليلخلا(؟)

هكر



ُهآرَمنمكاردإلاقوطّنيأنكلوكيفتقرعاقامّوُه

هالَّجيفىفتخادقلجملبَجَعاَفلئالدلاهنودالجدق

('هادتراٌنعأامفًءادررسبكلاذختاوهنعقلخلابجح

ضيضحلاو؛لامكلاوصقنلانيبًانراقمناسنإلاىلإهباطخيفهجوتيو

نيح«ةيئانثلاىلعةدمتعملاةبيجعلاةقرافملاكلتًانيبمءوهوتنأو؛قحلاو

:لوقي

هابتشالاكَدصَققاعلهلصوسلالالجلامكيفٌصقنلااهيأ

"اشحننأ2رملاغولبوةيعبريغدصقلافعراسومق

هاوهنعىوهلاكدصلهفّكاقليلكنعًباغفهنعتبغ

هالجَميفلالجإلاكيفكبرظنتافكيفةكّليلجتو

("!هالولافعلازكرميفتنأربشديقلَنملهالولتنأ

ةيلقعلاةلدألاىلعزكري"يرزعلارماعنبهللادبعرعاشلاخيشلادجنو

؛ةهجلاوناكملاءاوتحانمةيؤرلااهيضتقتامل١رظن6ةيؤرلاعوقويفنتيتلا

ىلاعتوهناحبسهللاو؛ةددحمةهجيفًازيحتمنوكينأّدباليئرملانأانيبمو

نولئاقلاهيلإبهذييذلايلقعلاليلدلاىلعًاضيأدريو؛ةنكمألاهيوحتال

01؛هسفنردصملا)١(

.ه09هسفنردصملا)١

ملاسنيمامإلاةاضقدحأ؛يرزعلا(ءايلاديدشتب)ليهمنبرماعنبهللادبعةمالعلاخيشلاوه(©)

.ه17048ةنسيفوت؛رعاشبيدأوهو؛يليلخلاهللادبعنبدمحمو؛يصورخلادشارنب

.؟7159١-١:8«نامعنلاقئاقش٠دشارنبدمحم؛يبيصخلارظني



ىرتالتادوجومكلانهنأدكؤيثيحءىريدوجوملكنأوهو٠«ةيؤرلاب

:لوقيفءاههباشاموحيرلاك

رصبلاكرَذهتاذيوحيفيكنَمَزروأَةهِجةتوحام

رّصبلاكاردإبهانفصونإةهجيفهنوكانيفنام
١)١عو7ِو2.

!"رشبلاخاورأوخحيرلاىرتلهىريدوبجوملكمتمعزنإ

نعهناحبسهللهيزنتلامزاولنمةيؤرلايفننأةيضابإلاىريو

وهو«ناكميفلاحيثرملكف«راصبإلإتابلطتموةيؤرلاتايضتقم

:يدشارلادمحمنبانايفسةمالعلارعاشلالوقي«ضعبتم

لححتتالوهقهزيهيبشتتلاغفديًارونهيزنتلانمفذقاو

("!يلعلاًبرلاىرُيوأًبهذيويتأيدقتلقذإهتهزندقكارتأ

يركفلادعبلااهيفسكعناتاقرفتمنمضىلجتيذلاريثأتلاضعباذه

جلاعيو؛ينيدلاركفلااهدامعةديصقءانبىلإرعاشلادمعينأامأ؛يدئاقعلا

ودغيل«افظومأدصقةدوصقمتناكاهنأبيرالف٠اتحبايدئاقعابناجاهيف

لاجملانمهرعشبرعاشلالقتنيكلذبو؛هتاذدحيفةياغيدئاقعلاركفلا

نمهيفباطخلاقفاوياماميسال؛يلقعلابناجلاىلإيروعشلاويفطاعلا

يفرعاشلاحجنيلهف؛ةيلدجتالوقموةيفسلفتاجاتنتساو؛ةيلقعتالالدتسا

؟كلذ

.١١7:؟«نامعنلاقئاقش«دشارنبدمحم:يبيصخلا)١

.7:740؛هسفنردصملا(7)



تزيمتاهنأدجي«راصبألاسمط»ينالهبلاملسميبأةديصقيفرظانلا

اهيلعرهظدقوةدقتملاةفطاعلالالخنمركفلاجورخو؛ءراوحلابولسأب

ةجحدينفتو؛ةلدألاضرعىلعصرحلاباجزتمم؛يلدجلاويفسلفلابناجلا
وهوةيسفنلاملسميبأةلاحبيشتيتلاةليلقلادئاصقلانميهو؛مصخلا

نإو؛يأرللًابصعتو؛باطخلايفافنعو؛فقوملايفةدشتسكعذإءاهئشني
.دقتعملاقدصبخسارناميإىلعًامئاًابصعتناك

ىلعّدرلاقايسيفتءاجةديصقلانأملعاذإ؛هنمكلذبرغتسيالدقو

ملسموبأىربناف؛مهليوأتءوسو«مهتديقعداسفبةيضابإلاىمرينامعرعاش

ةربناهيفدجنذإءاهعلطمذنمةديصقلابولسأكلذىلعانلدي؛هيلعدرلل

ىلعرعاشلاهانبنإو؛اهعوضومنعائبنماهلالهتساءاجدقو؛موجهلا
احاجنةديصقلاحنمةفطاعلاةوقوراوحلانكلو؛باطخلايفةرشابملا

:ينالهبلاةديصقلهتسميفًايلجكلذودبيو؛ًايعوضوم

هةفّصلايذتبثتوةفرعتكارثأ|.ةقرعتيكىرُينأكّهلإهزن
ةفلتتُمكلاهتلواحيتلانإةتلواحامنودكَماقمفرعاو

هَقلخُمكمهؤونونظنأقحلاو|بلفنونظيفكسفنتبعتأ

ةفدهتسمضرعةعيبطلاضارعألُهطْجَتَوُهدََُّتًابَجَع

!'ةفكلبلاءارونمكنيعلاضرغةتبصنوهديدحتنمتررفو

؛هعئارذدسو؛هتجحعطقًالواحمهفلاخمرواحيانهرعاشلادجنو

؛ةيضارتفاةلئسأنمضيمالكلاعباطلااهيلعبلغيةروصب؛هتلدأًاشقانمو

:هلوقيفودبيامكزيحتم؛مولعم؛ددحميئرملاءيشلاف؛ةدقتمةفطاعو

.75١؛خم«ناويدلا؛ميدعنبملاسنبرصان؛ملسموبأ:ينالهبلا(١)



ةّفقوتمةدودحمةيهام|هذهفهارتاملقعتتلكنإ

ةفرعملانيأفٌكردالوكرد|.طلخمتنأفةلّقعَتتسلوأ

ةفرصتمةردقكزجعتلعجو|هتاذبتطحأًامولعمتلقنإ
(')ةفّصلاتلطعوًالوهجمتدبعألَْطَعُمتنافألوهجمتلقوأ

يفنيفيضابإلابهذملايأرلًاضرعلتثمتةديصقلاٌنإفةلمجلابو
زيحتلانم-بهذملاءاملعرظنيف يئرملاكردملامزليامل؛ةيؤرلا

.ىلاعتوهناحبسهللهيزنتلاةديقععمضراعتيامب؛فيكتلاولولحلاو

ةديصقلاةيادبذنم؛هنيعبًاصخشبطاخيملسمابأنأءرظنللتفاللاو
تيبولخيداكيالهنأاندجولباطخلاريمضيصحنانبهذولوءاهتياهنىلإ

الليثمتلاليبسىلعاهنمًاضعبضرعننأ.انبسحبو؛ريمضلااذهنم
انديسلاؤسلالخنمةيؤرلابنيلئاقلاليدلضرعامدنعكلذو؛رصحلا
:ًالئاقاهلفعلاىسوم

ةفّيزملوقعلاماكحأتذبنو-ةَّجُحىسوملاؤُستبصناذإف
هفجرُملاريكنلاةقعاصلبقنماهعنٌمملعيناكىسومأ:يللق

ةفرعّملاواجحلايفلمكأنوكتوهديحوتيفناصقنلاةبوضشتف

ةَفرْجَعةلاسرللبسنتفاودعامدارأواهعنمملعيناكمأ

هفرشيلُهَّبَرلّجعأافاين دلاهتايحباهقنمْمَْعَيناكمأ
("هفصنمكسّيلفالوأاهلاؤسبهذنعةصيقنلافةثالثلاىلعو

.75١؛هسفنردصملا(١)

.77١١«هسفنردصملا()
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نمنيينامعلاءابدألادحأىلإ؛هدقنماهسهجويرعاشلانأحضاولانمو

سيمخنبيلعبيدألاخيشلاوهو؛هلارصاعمناكدقو؛ةنسلالمأ

نافلخنبديعسخيشلاةديصقاهيفباعةديصقلاقيذلا"!يناوربلا

:هتديصقلهتسميفيليلخلالوقي؛("!يليلخلا

هفّيكمتاوذللنيعبظنهةتاذُكردُيسيلّنَمهناحبس

فصلاىِهنتدقتاذللْذإتاّذللهتافصبيدتهتللوقعلاقّلَخ

6ةلدأضقنينأنود؛«بهدملايأرلهدقنضصضصرعميفيناوربلالوقيو

ضعبيفلوقيءاهتيادبنم«بصعتلاعباطلمحتهتديصقوايأرشقانيالو

:اهنم

ةقرشَأامجهنمةماقتسالهأمهنإاولاقفاوُمهوةباصعل

هةفسلايف١وباصأدقلهأقحللمهنأاوتظوًالهجاوحدمتو

ةفرْخزُمتوبكتعلاعلمكهبل...ةنونظمةلئأباوثيشتو

داعمث؛رابجنزيفاميقمناك؛يناوربلادشارنبملاسنبسيمخنبيلعبيدألاخيشلاوه(١)

حاضيإ؛ها؟١١تيرصاننبديعس:يثيغلارظناه١٠١'١7؛تملعلابروهشم«نامعىلإ

.١:4764ءديحوتلا

دمحمنبناطلسةمالعلاخيشللنأركذيو.78؛خم«ناويدلا؛نافلخنبديعس:يليلخلا(«)

يورلاونزولااذهىلعةديصق؛يرجهلارشعثلاثلانرقلايفنامعءاملعنميشاطبلا

:اهيفلوقي
هفنصمتالكشملافشكبتكيف ةتكننممكلمكلومكلابام

هفكتتسملاةيؤرلابهتاذيف|.مكلوقيفهقلخبهومتهتش

هفيكتمةئيهنموأتسلاتاهبجلاىدحإنميئرمللدبال

.١©:٠قئاقشلاءدشارنبدمحم«يبيصخلارظنا



ةقفرحتمةلالضلكملعلاوىوهلاورئاصبلالهأىلإاوبسن

ةفلتمكلذوىوهليملاعوطلطبمةبثوواناودعواملظ

ةفرعننلانلكًاعيمجاولق-مهنملوقليلدتبلطاذإو
ةفرصننلمهماقمّنأواوتفأاذباوُجَرَدىلوألاانتمئأنكل

!""هفسفسلاباوتأدقموقلًبجعايديلقتلانماوعنمدقواذه

يرشخمزلاباهيفراشأيتلا؛يليلخلاةديصقلضيرعتةديصقلاهذهيفف

فيطللاَّوُهَوَراَصْبأْلاُكرُْيٌوُهَوٌراَصْبأْلاُهَكرُْتالأ:ىلاعتهلوقلهريسفتيف

:لوقينيح(ريِبحْلا

ةفرعملابىلُعلابابرأنيبةترسشخمزخيشلايربكأهللا

""ادَفسْخَينأضراعملغمطمالةغالبءامسيفٌردبتنألو

:اضرعميناوربلالوقيف

ةفلُسأنايبيففلاخملارخفنعينانغأيذلاهللٌدمحلا

!"”ةفرشملالامرلاددعمهوالملمهدجمركذأففلسيلسيلوأ

ةسايساهيفاحراش؛هتديصقةياهنيفملسميبألوقنيبتناذهنمو
ءناكنيأقحلالوبقو؛هللانيديفلاجرلاديلقتمدعيضتقتيتلابهذملا

ىلعًايعانهللاباتكنمطبنتسمةيضابإلاديحوتنأانيبمءناكنمدنعو

.١:١47ءديحوتلارونب؛ديحوتلاحاضيإءرصاننبديعس:يثيغلا)١(

.47؛«طوطخم؛«ناويدلا؛نافلخنبديعس:يليلخلا(«)

.١7:ا١؛ديحوتلاحاضيإءرصاننبديعس:يثيغلا)9



نيح؛هتديقعةقيقحبًارختفم؛مهئارآلههيفستوبهذملالاجرلهليلضترعاشلا
:لوقي

ةَقَحْصُُمفلاختالًاعرَفَوًاللصأاهقايسمْغنواتتئلحنهلل

ةفرخزاهادعاموريشبلايداهلاىلعهبنيمألالزنامنيعيه

-ةقئاتسُملاانتايهامكرداالُهكْرَدوههكرتنعانزجعنم

ةَفقرْشُمىرخأواينديفلقعلاب|.وأنيعلابةيؤرنعهلجنو
ةفرحامَعنيموصعمريغّالابجرةدَلقتنأىبأننيدلاو

ةَقرخَمنعهطابنتساققحملةلصأقباطملايأّرلاْدَلقَنو

ةفلزمةلالضلاغباوىَمَعلاعْلَض|ىلععبرافىدُهلاةحئاستلفأ
ةَقصتُمةيادهلاًبهتةّيبهَوٌةَّيرمُغة+ّتقيَدصتللضأ

!'""هفرعملاماقملانملوقعلاًبسحةيؤرُبلالَّجلاكتهيعّدتال

نمقطنملابةنوحشم؛ةرظانموةبطاخمملسميبأةديصقتءاجدقل
ثيدحللرعشلافيظوتينالهبلاعاطتسادقوىرخأةيحاننمةفطاعلاوةيحان

عجاركلذوةديصقلالهاكركفلالقثينأنودةيدئاقعلاوةينيدلااياضقلانع

روتكدلاذاتسألالوقيامكهدقتعموهنفنيبةمءاوملاىلعرعاشلاةردقىلإ

قطنملاوةفسلفلاحورىلإبرقأةديصقلاعوضومنأعم"سابعناسحإ

.رعشلاىلإاهنم

.174-181؛خم«ناويدلا؛ميدعنبملاسنبرصان؛ملسموبأ:ينالهبلا(١)

.19778؛ةيناثلاةعبطلاةمدقم؛توريب؛ةفاقثلاراد:جراوخلارعشرظني()



٠تافصلا-١

)/أ!لعفلاتافصوتاذلاتافص«نيمسقىلإهللاتافصةيضابإلمسقي

فالتخاعمدوجولايفاهدضعماجتنأنكمياليتلايهفتاذلاتافصامأ»

:الئاقمهدحأاهعمجدقو""«نمزلافالتخاوألحملا

(”!ىرجدارأامٍّدفهل >دارأامريصبعيمسدرفمالكلاوريدقميلعيح

فالتخابدوجولايفاهدادضأعماجتنأنكميفةيلعفلاتافصلاامأ

قزريفقيضيوديزقزريفعّسوينأك»'""نمزلافالتخابوألحملا

ينعياللوقلااذهو؛تاذلانيعيهتاذلاتافصنأنوريمهو"«ورمع

امباهوتبثأمهنكلو؛تافصلااوفنيملةيضابإلانأكلذتافصللليطعتلا

هللميسجتلاةَّبغميفعوقولانمًافوخ؛مهدنعهيزنتلاةديقععمبساتتي

نعيرابلاهيزنتىلعموقيروصتلااذهلثمنأكلانهامةياغو»؛هناحبس

ميلع؛هتاذبريدق؛هتاذبعيمس؛هتاذبريصبهناحبسهللاف؛""«ريغلاىلإراقتفالا

:يملاسلالوقيفودبيامكهيلعةدئازةفصىلإجاتحمريغ؛هتاذب

هتايآاذبتلذاهريغالهاذيههتاذلهتافص

ابكرعمسبالغيمسوهوابلجملعبالِمّيلعوهف

.799«ةيضابإلاةديقعلليراضحلادعبلا:يريبعجلاتاحرف.درظنا(١)

ةجهب؛يملاسلارظناو7؛ةماقتسالاةبتكم؛هناحبسهللاتافص؛دمحنبدمحأ:يليلخلا(«)

.991٠«7طاهدعبامو79ءراونألا

.١١؛«يراضحلادعبلا:تاحرف.دنعًأالقن7١«ةديقعلاحرش؛يتالتلادووأاد)0(

.8«هناحبسهللاتافص؛دمحنبدمحأ:يليلخلا(؛)

.497«ةيضابإلاةديقعلليراضحلادعبلا«؛تاحرف.د)0(

.7769؛«قباسلاردصملا(©)



ترعةردقبالّريدقوهوترظننيعبالريصبوهو
('تاذلانيعلصألايفاهنألتاقّصلارئاسيفاذكهو

فصؤو؛ةيرابتعاناعمىلاعتهتافصنأىلإةيضابإلابهذيكلذىلعو
ةرياغماهنأو؛مالكلاوةايحلاورصبلاوعمسلاوةردقلاوملعلاكىلاعتقحلااهب

تاذىلعةدئازتسيلاهنأذإءاهبنيفوصوملاهقلخبةمئاقلاةيقيقحلايناعملل

دجوتهبيةمئاقهيلعهدأرناعمىوعدىلإةجاحالو6ىلاعتوسدقتقحلا

؛هلتامولعملاعيمجفاشكنايففاكهناحبسهدوجوف«تايضتقملاكلتاهب

."!تامولعملااهيلعفشكتتهتاذبةمئاقةيلزأةفصىوعدىلإةجاحالو

:لوقيف؛هللاتافصيفةيضابإلارظنةهجويملاسلافشكيو

الّثمالوُأنهلسيلوٌةبشهلسيلشرعلاهلإنأنيدن

المكهتاذيفٌدحاوهنكلاضرعالوالًامسجسيلهنأو

(”!الدبهباوغبتالفًارطلاعفألاوةدابعلاوتافصلايفدحاوو

نماملكليوأتىلعتافصلاتايآريسفتيفةيضابإلاةفسلفموقت

بسانتيامب؛ةرهطملاةنسلاوميركلانآرقلاهباشتمنم؛هيبشتلامهوينأهنأش

؛ه1611؛7ط؛ديحوتلايفلوقعلاراونأحرشراونألاةجهب؛ديمحنبهللادبع:يملاسلا(١)

7«نامعةنطلس؛ةضهنلاعباطم1591

١١ا؛مالسإلادعاوق؛يلاطيجلارظنا١ص«طوطخمءرهوجلاراثن؛ملسموبأ:نالهبل١ِ)١

,آ-

.؟١«ةميقلاةعومجملانمض؛دارملاةياغةديصقء؛ديمحنبهللادبع؛يملاسلا)9(



ُعيَسلاّوُهَوٌءيشهلثمكَسْيَلا:ىلاعتهلوقعممجسنيو؛صنلاقايسعم
فا(ريصّبلا

هللاف؛ريسفتلاكلذلةبعوتسمو«ليوأتلاكلذلةلمتحمةغللانأاميسال

ةقيقحلااهيف-فورعموهامكمهتغلو؛مهتغلببرعلابطاخىلاعتوهناحبس

ىلإيضفي؛نايحألانمريثكيفزاجملانعلودعلانإلبءزاجملااهيفو
َلالَجْلاوذكبَرُهْجَوىّقْبَرول:ىلاعتهلوقكءرسفملااهيفعقيتالاكشإةلمج

«هجو»يفزاجملاوأ؛يوغللاحايزنالاىلإءوجللانمدبالهنإف('ا(ماركألاو

ريسفتلاناكالإو؛هللاتاذيأهللاهجوف؛تاذلاىنعمبانههجولانإلوقيل

عيمجنأىلععامجإلا»يزارلارخفلاىكحو.ىفخيالامكالكشميفرحلا

مث"!«نآرقلارهاوظضعبيفليوأتلانمدبالهنأبنوّرقم؛مالسإلاقرف
ءاهليوأتنيعتيءرابخألاونآرقلايفةدراولابيلاسألاوظافلألانمةلمجركذ

قاسلاونيعلاو؛ديلاوهجولاك»؛ميسجتلاوةهجلانعهللاهيزنتعمبسانتيامب

ءيجملاوءاقللاوةروصلاو؛عبصإلاو؛ةيقوفلاوسفنلاو؛ةيعملاوبنجلاو

ليوأتيفهباوذخأيذلاةيضابإلاجهنمنيعوهو"!«باجحلاولوزنلاو
.'"!هباشتملا

.١١ةيأ؛ىروشلاةروس(١)

.7١7ةيآ«نمحرلاةروس()

.790«يرثوكلادهازدمحمقيقحت؛تافصلاوءامسألا:يقهيبلا(”)

ةعبطم؛مالكلاملعيفسيدقتلاساسأ؛نيسحلانبرمعنبدمحمهللادبعوبأيزارلارخفلا(©)
79م1178/ه17084رصم؛يبلحلايبابلاىفطصم

؛ديعسنبسيمخ:يصقشلا؛74948-١/799؛زجوملا؛يفاكلادبعرامعوبأكلذيفرظنا(ه)

.7-١/9494059«نيبلاطلاجهنم

همك



انّيبم(م577٠-ه17497ت)يبايسلاليمجنبنافلخةمالعلالوقي

ظافلألانمدروامىلعاهبنموءهللاتافصيفهداقتعاناسنإلاىلعبجيام

هجولاوءاوتسالابكلذىلعًالثمم؛هيبشتلاوميسجتلااهرهاظيضتقييتلا

لكنعهزنملايهلإلالامكلاتافصعمضقانتيالريسفتاهريسفتوءديلاو

:لوقيفةصيقن

القَعامنيحهيلعليحتسملاواهبجاوهللاتافصنملعيلف

الَعَوةناحبسهلصقنلكنع<هقلاخهيزنتاذعمذدقتعيلو
اللحلاوهّيبشتلاومسجلايضتقيدقهرمهاظرابخألاويآلانمامو

ًالزناذهبشوأديكوأهجولاكاموميظعلاشرعلاىلعءاوتسالاك

('االمَكهفاصوأيفلجهنأملعاوصئاقنلالكنعهللاهّرنف

فقومو«ظافلألاكلتلثميفةمألانمفلسلاةرظنىلإرعاشلاريشيو

:ًالئاقمهنمفلخلا

تايآلاُمكلتيفُمكحلاو القانلمهنعىتأنيبهذميف|.املعلل
العّنعهللاهملعاوضّوفواوتكسنأنيضاملافلسلاًبهذمف

نماملكنعمهقلاخةيزنتمهداقتعاعم دقصقنلاتامس العُج

ًالبقامباهنمًارهاظاونّوأتمهدعبنيتآلافلخلاًبهذمو

اللخلالبقاليذلاقيثولاظفح-لاوٌةياعرلانيعلاوتاذلابهجولاك

العثيحقلخللهرْهقهؤاليتاوهميظعلاشرعلاىلعًءاوتسالاو
"الفكدققازرألابةقيلخلالكتلمشةمعنوأهتردقيديألاو

.١4سلاجملاةجهب؛ليمجنبنافلخ:يبايسلا(١)

.١6«هسفنردصملا)0(

همك



انيبمةلأسملاهذهنع!يشاطبلادمحمنبناطلسةمالعلاخيشلاربعيو

يأءاهدادضأيفنتتافصيهف«نيقولخملاتافصلةفلاخمىلاعتهتافصنأ

هذهامسارلوقيف؛تامولعملافاشكنالةيفاكيهيتلا؛تاذلانيعيه

؛«بابلااذهاوبكري»ملاممهرمأنمةعسيفسانلانأىلإاريشمو«يناعملا

:الئاق

ناسلبإلالئاضفكهبتماقنكتملىلاعتهلَتافصلاّمث

نايسنلاولهجلاكوأتوملاكاهدّضبهنعيفنلارابتعابلب

"ناثهُبلاوروزلالهألاقامعدفاهانعملٌةيفاكتاذلاو

يناوخإايةولهجنإوةعس<يفبابلااذاوبكريملامسانلاو
”"نالقثلاهملعيفمهاتفأولوهيفدهكشبنوكلهيال

ملوءاههباشتموتايآلارهاظدنعاوفقونيذلاةهبشملاىلإريشيو

:لوقيفءًامكحُمءاجامىلعهباشتملااذهاولمحي

ناقرفلاهباّشتُمىلعمهنعىتأاميفاورتجاٌةهّبشملامث

نامنثجلايففورعملاهموهفمىلعمهالوملهيفيذلااولمَح

نايعألايفويديألاوهجولاوىوتساشرعلايفحاصكلذباورَّجو

يفشاع؛هيقفملاع؛يشاطبلاكلامنبتلصنبدمحمنبناطلس؛رعاشلاةمالعلاوه(١)

؛هلارواجم؛يليلخلانافلخنبديعسخيشلادهعيفلئامسبماقأيرجهلارشعثلاثلانرقلا
.87«نامعمالعأليلدرظنا

.١:7١٠١نامعنلاقئاقش؛دشارنبدمحم:يبيصخلا)0(

٠١كهسفنردصملا)9



""يتاوتريغبةرظانهيلإوهنيمييطوقاسنعفشكلاو

تافصىلعيناعملاهذهاولمحيملمهنأفيكو؛ءالؤهخيشلادقتنيو

:لوقيفةيلعلاِءايربكلا

ينادموقفاوُمءايربكلليذلاىلعهولمحيملمهلابام

يناببرلاملاعلاغيلبلادنعىحضلاسمشنمهيفىلجأٌرْمَألاو

:تافصلاكلتهجوتوظافلألاكلتلمحتنأنكميفيكحضويو

ناقتإلابقلخلايفهُرمأيأىوتساشرعلاىلعىلوملارسفيف

ناطلسلاوريبدتلاورهقلاوهلدعبهيفمكحلامثكلملاو

("ناذىلاعتهبقيليالإهرارقتساوهيلعدوعقلابال

ًالئاقءاوتسالاهبْدَرُيملاذإءركذلابشرعلاصخاذاملرعاشلاللعيو

:ةلداجملاوراوحلاليبسىلع

ناكعمببهئصيصختامفايشألايفيمعتلاباباذهليقنإ

ناودألانمىفلُملانعىنغأالعاموميظعلاّركُذاذإانلق

نانجفقسناكناكمىلعأهتؤكلوهقلخمظعأشرعلاو

ناللاقمهبطيحُيالنأامتوكلملانمهبويوراميف

نانوكلاهموهفمىضتقميفًالئادهيلعاليتسالانوكيف

ناكرألايذشرعللهبرظن|البىنعملاةصالخْدخأزوجيو

٠١كهسفنردصملا)١(

.ا091لادمسفنردصملا)0(



ناوكألاىلعهتردقبىلوتساهنأكلذعومجمنمداريف
هااهر7ً.٠.مى

"ناشيفنئاكمويلكوهيذلاوهوةدعبودوجولالبق

نمءيزجتلاوديسجتلاوهيبشتلامهوياملكنأنايبىلإرعاشلايهتنيو

امبءاضتقا؛هليوأتبجيفهللاءايربكبقيليالامبلوزنويبجموةيؤر

:لوقيفيهلإلالامكلاعمقفاوتي

ناسنإلاكهيفىنعمنوكوأهلاوْضَعٌمهوُموهامعيمجو

نادتاذيهْذإةلسوزنوهؤيجموهتاذيفةيؤروأ

!"!ينادمتصلاهلالجوهلامكولوؤمءايربكلايفقئالبف

:هتاذهيزنتو؛هديحوتصالخإًايجارهالومًابطاخمهتديصقمتخيو

ناذبكاذهيلإدوعينأنعهدجىلاعتدقيبرناحبس

نانيعالوةْجَوالفءيش هلثمكسيلوُهْهْبْشُيءايّشال

ناديملاغساولاوهفهارجمىرسبامرهاوظيفاًرجملهو

""!نانعبةبعصدقوليوأستلايفقحلالهأجاهنمهبكلساو

امك"'4ىوتتماشرَعْلاىلعُنَمْحَرلا:ىلاعتهلوقةيضابإلالّوأدقو

نأىلإةيضابإلانمزجوملابحاصبهذدقف؛ةمألاءاملعنممهريغهلوأ

.٠:11نامعنلاقئاقش؛ءدشارنبدمحم«يبيصخلايفةديصقلارظنا)١(

.7١6٠هسفنردصملا()

.1/١1«نامعنلاقئاقش؛دشارنبدمحم:يبيصخلذلا)9

بةيآ؛هطةروس)5(



هللا:ىلاعتهلوقعمءاهانعميفةبراقتمءاهكبسيفةيواستمةيآلاهذه

:يتأيامملكلباقتف"ا(ءداَبعقفرهاقلاٌوُهَولا:هلوقو!"ا*ءٍرْمَأىلعبلاغ
/هدابع/هرمأ:لباقتو؛«ىوتسا/قوف/ىلع:لباقتو؛«نمحرلا/للا/وه

ةبراقتم؛ةرابعلاةهباشتمثالثلاتايآلانأكلذنمجتنتساو«شرعلا

.!نعملا

رهقلاىلعءاوتسالالمحيأربيلغتىلعنيمرحلامامإصندقو

كلذو؛«ةبلغلاورهقلاىلعءاوتسالالمحلثمعنتميملو»لوقيثيح؛ةبلغلاو

نإف؛كلملاوكلامملاىلعنالفىوتسا»برعلالوقتذإ.ةغللايفغئاس

("!«رفككلذمازتلاو«قباسبارطضانعئئبنيءرارقتسالاىنعمبءاوتسالا

نأنعهّزنمىلاعتهللانإ»:هلوقبفقوملااذهيلازغلادماحوبأللعيو

هيلعرقتسملاومسجىلعنكمتملكنإف«؛شرعلاىلعرارقتسالابفصوي

الةلمجلاىلعوءايواسموأرغصأوأ؛هنمربكأنوكينأامإفةلاحمالردقم

.(")«مسجالإمسجلاىلعرقتسي

هيلعوءناهذألاىلإبيرقتلليهامنإظافلألاهذهءيجمنأبيرالو

صيخشتلايفعوقولاةيشخ«ريسفتلايفةرشابملاةيفرحلانعداعتبالايغبني

بيلاسألانمقئاقحلاضعبنعةيانكلاىلإحيرصتلانعلودعلاو؛ميسجتلاو

يفمسترت؛يزمرلابولسألااذهبف»؛لامجونسحنماهيفامل؛ةببحملا

.١ةيآء؛فسويةروس)١(

.١8١ةيآ؛ماعنألاةروس(؟)

.١/79«زجوملا؛يفاكلادبعرامعوبأ)9(

.401؛باتكلاشماه؛تافصلاوءامسألا:يقهيبلا(؛)

.48ءداقتعالايفداصتقالا؛دماحوبأ:يلازغلا(ه)



لايجألاعيمجيفسانلاىلإبرقتو؛ةدرجملاةركفلانعةيسحةروصلايخلا

."!«لايخلاةطاسوبقئاقحلاىمسأ

اريسفت'"«قاّنسنَعفشكُيَمْوَيِل:ىلاعتهلوقرَسفينمىلعُرَكْتِيُو
ىهتناانهنمو»حلاصلايحبص.دلوقيف؛نمحرلاقاساهنأىلعارهاظ

هذهىلإ؛ةيبرعلابيلاسأبمهسرمتو؛صوصنلاىلإمهتعجردعبو؛فلخلا

ةدشنع؛ةصخاشةينفهحولةليخألايفتمسريتلا؛ةيحلاةيليثمتلاةروصلا

."!«ربكألاعزفلاولوهلامويبعرلا

تسكعنافةيضابإلاءارعشلادنعةيدئاقعلاةرظنلاهذهتخسرتدقو

ًالسوتمهالومبطاخييبايسلاليمجنبنافلخرعاشلاف؛مهرعشيفاهراثأ

:لوقيفهئايربكوهتمظعب

لثمالوٌريظنوأٌءفككلاموىتمنعونيأوفيكنعتيلاعت

!*ااوّلحنملاتوعننيأنَعتْنَاَقَو|.اَنَقْيَكتفّيكوفيكنعتيلاعت

ءارعشلااهبهجوتييتلاةيهلإلاتاوعدلايفركفلااذهرثأدجنذإ

ينالهبلاملسموبأيدئاقعلادعبلااذهبًارثأتءارعشلاءالؤهرثكأونويضابإلا

يفةيوفعتءاجوةيهلإلاهتاوعدربعهرعشيفبهذملاراكفأتباسنادقف

ةناكتسالإو2وضخلاةرمغيفو6يوبنلاحيدملاوللذتلاماقميفو؛هتاولخماقم

.شماهلاىلعقيلعت7919؛ةيحيسملاومالسإلانيبينيدلاركفلاةفسلف:حلاصلايحبص(١)

.ةيآ«ملَقلاةروس)0(

الك«ينيدلاركفلاةفسلف؛حلاصلاىحبص)9

.4١١٠«سلاجملاةجهب«ليمجنبنافلخ:يبايسلا)9(



همسابككىلوملابطاخينأك؛جاجحلاولدجلاحورنعاديعب؛هالومل

:ًالئاق«هلالجلجعيمسلا»

ةيّيفخبوأناكرهجبعّيمسايكنعًبزعيعومسماليهلإ

ةقيقحلابهغومسمهلىلجتهتاذلكردهللاغمسّيهلإ

تلَّحوتماقتاذلابةفصالوةلآبسيلقحلاُعْمَسيهلإ

"ةّيمزآللابمولعملاةّيهاملقباطمّميَدقٌملعهّكلو

ةيدئاقعةدعاقنمهيفقلطنييذلا؛هئاعدلةئيهتةيهلإل|تاذلاحدميهنأ

ةلآبالعيمسهللاف؛تاذلانيعيه؛تاذلاتافصنأاهادؤمةماعةيضابإ

تامولعملافاشكنالاهيلإجاتحمريغهتاذبعيمسوهامنإوعمس

يفناكلعمسةلآبًاعيمسهللاناكولوءيشهلثمكسيلهللاو؛تاعومسملاو

ةيضابإلاىريامكهقلخبةهباشمكلذ

امبةفصلاهذهتبثيهارن«هلالجلجريصبلا»همسابًايعادهباطخيفو

أريشمءتاذلانعةدئازةفصلولحبال«هتاذبريصبوهف؛«هدقتعمعمبسانتي

هيلعةدئازةفصىلإجاتحمريغهنأل؛تاذلابتافصلالولحتبثينمىلإ

:ينالهبلالوقيامك

ةلقمورْيصبايعابطناريغبةطاحإتانناكلالكبَتْرْصَب

ةّيطسوبالتاذللًاقلطمهبمهلكقلخلارصبيملامبَتْرْصَب

ةميدقلاتافصلالحنمنولوقيامبالتاذلابقحلارْيصبلاترْصَب

.7©؛خم«ناويدلا؛ميدعنبملسنبرصان؛ملسموبأ:ينالهبلا(١)



("ةناعتساءابراثتساالبيصب|.الردمكتاذنأالإقحلاامو

؛ديدحتلانعىلوملااهّزنم«هلالجلجدحاولا»مسايفلوقيو

قولخملاةدحوامنيبةقيقحدحاوهللانأانيبمءرهوجلاوضارعألاو؛ةيئزجلاو

درفدحاوهللاامنيبءيزجتلاوبيكرتلالبقتاهنأكلذءزاجماهتاذدحيف

:ملسموبألوقيامك؛«تباث

ةَّيلْرألاَولبقلالبقناكامكهتاذةدحوبيقابلاذحاوايو

ةّيئزجلاوديدحتلاىلإلوؤتةدحوتاذلاةدحوتسيلتيلاعت

ةَّيرَهوَجلاوضارعألانعتلاعتةرطفةدحوفاصوألاٌةدحوالو

ةَّيدحاولاةبسنهيلإّلاجمىّوّتسلاوقحلاٌدحاويهلإتنأو

!"اةَدَحوَبسيلبيكرتلالبقيامو<تباثدرفلارهوجلالبقكدذوجو

راتسأبًاقلعتم؛اهتاكربًاردتسم؛ةيلعلاتاذلابهتاوعدلّتصتتنيحو

ماقميفغلبتالذإ؛هتحدمنأشرغصتسيهنإف؛هللالالجًامظعتسم؛ةيهوأألا

وأ6ركفهروصتيوأ6مهوهكردينأنمربكأهللاف«ءانثنمهقحتسيامللا

هدحتنأنمربكأوهواهيلعةدئازةفصىلإهتاذجاتحتنأوأ6ملعهبطيحي

؛يضابإلايدئاقعلاركفلاعممغانتتاهلكرومأيهو؛نيعهكردتنأوأ؛ةهج

:لوقينيحركفلاعمةفطاعلااهيفتجشاوتتايبأنمض

هللابنابجيفانئارطإبرغْنصأانتحامءارطإنعربكأهللا
5َ.او2,2000:.ِم*ٍ

هللكردالنأكردىهنلابسسحركفنعومهونعربكأهّللا

.١«هسفنردصملا)١(

.47؛طوطخم؛هناويد؛ملاسنبرصان؛ملسموبأ:ينالهبلا(«)



هللابّصتخااممهنكلابملعلاهبطيحيملعنعربكأهللا

هللابتاذلانيعٍرايغألولح-ْ.نَعَولحيهنكنعربكهللا
هللباجيإلاوبسلايفهاوسةفصىلإرقفنعربكهللا
هللليلعتالهللاسقتاَملوَلَهَوفيكنعربكللا

هللءايشألاةلباقمنعوةَّهِجنعوّدَحنعربكأهللا

"الللّقعلاُكرَدَونويعلاكردهرّثؤيصقننٌعربكأهللا

ىلإلوصولانعهزجعبًافرتعمًارئاحىقبيرعاشلانإفلاحلكىلعو

ةدشكلذىلإهعفديذلانإف؛ءاهئامسأباعدواهبقلعتنإوةليلجلاهتافصماقم

:ملسموبألوقيامك؛هيدلهماقملًالالحإو؛هيلعهلضفبًافارتعاهيلإهتجاح

ةليلجلاتافصلايفيركفويركذويكرادمنيأنأشلاليلجيهلإ

!"ةشهدلالجإوٌّرطضمةجهلورئاٌحدمحهبيتآامةياهن

:رخألامويلاوداعملا«*

:ةريبكلابكترممكح-١

نم«ةريبكلابكترممكحةلأسملوحايداهتجاًافالتخاةمألاتفلتخا

وهمأ؟ةلملانمهجرخيًارفكرفاكوهلهف؛هيلعقلطُييذلافصولاثيح

ىلعًارصمتاماذإةريبكلابكترمىلعبترتياميفاوفلتخاو؟صاعملسم
؟اهنمجرخيسمأءرانلايفدلخموهلهف؛هنمبتيملبنذ

اااوهارتصملا
.7؛هسفنردصملا(؟)



كلانهدجن؟بونذلانمرئاغصلانيبواهنيبقرفلاامو؟ةريبكلايهامف

رئاغصلاموهفملمهفيرعتيفةمألاءاملعضعبنيبوةيضابإلانيباقافتا

دحوايندلادحنّيدحلانوداماهنأبةريغصلادعيةيميتنبافءرئابكلاو

هيفتبثاموهبونذلانمريبكلا»نأةيضابإلانميملاسلاىريو؟اةرخآلا

نمةريبكلاادعاميهف؛ةريغصلاامأةرخآلايفباذعوأايندلايفدح

.("«بونذلا

مئاقفالتخالانأالإةريبكلاوةريغصلاموهفمديدحتيفقافتالاعمو

ةيواحطلاةديقعلاحراشلوقيءايندلايفهمكحوةرخآلايفاهبكترملاميف

ةلملانعهلقنيارفكرفكيالةريبكلابكترمنأىلعنوقفتمةنسلالهأنإ»

مالسإلاوناميإلانمجرخيالهنأىلعنوقفتمو؛جراوخلاتلاقامكةيلكلاب

."!«نيرفاكلاعمدولخلاقحتسيالوءرفكلايفلخديالو

ريفكثمدعبةنسلالهأعماضيأنوقفتمةيضابإلانإفكلذىلعو»

وهامركنيملامجراوخلالعفامكةلملانمهجرخيارفكةريبكلابكترم

ريفكتنمنونّيبتيالنيذلاهبسنيام»ّنأالإ"«ةرورضلابنيدلانممولعم
رفكلانأبيرالو"!«مهحالطصااوكرديملمهنإفءرئابكلالهألانباحصأ

عمج160-101(فوصتلا)١جةيميتنبامالسإلاخيشىواتفعومجم؛ةيميتنبارظنا(١)

ه77١١«توريب؛ةيبرعلاراد١ْط؛يلبنحلايدجنلادمحمنبزيزعلادبعبيترتو

.١/77007971؛لوقعلاراونأقراشم؛ديمحنبهللادبع:يملاسلا(©)

.477-476ةيواحطلاةديقعلاحرش:يفنحلادمحمنبيلعنبيلع؛نيدلاردص(©)

.؟ط١4ءداحلافيسلا:يبونقلا):(

.0١7؛ليمجلابتعللليلجلادقنلا:شيفطأقاحسإوبأ(ه)



هبلوقيالةريبكلابكترينملةلملانمناسنإلاجارخإهبدصقييذلا

."!جراوخلاتالزدحأهودعلب؛ةيضابإلا

نأيغبني؛ةريبكلابكترمىلعهقالطإو؛ةيضابإلادنعرفكلاةلأسمنإ
نأدجيمهدنعةيضقلاهذهلعبتتملاو؛يوغللاويخيراتلاهقايسنمضسردي

رفكودوحجرفكامهو؛عساشنوبامهنيبنيمسقىلإرفكلااومسقدقةيضابإلا

ريشي؛هنمهتءاربوقرزألانبعفانىلعضايإنبهللادبعمكحلعلو؛ةمعن

نمةريبكلابكترمىلعمكحلايفجراوخلاوةيضابإلانيبريبكلاقرفلاىلإ

.ةيناثةهجنمدوحجلارفكوةمعنلارفكنيبمهقيرفتيفو؛ةهج

برتقيو"نايصعلاوروجفلاموهفملفدارممهدنعةمعنلارفكموهفمو

ناميإلافصومهيلعقبطنيالةريبكلاوبكترمو»ةيميتنبالوقكلذنم

.""«نمؤموهوينزينيحينازلاينزيالو»اكهلوقليلدب؛قلطملا

ىلإسانلانومسقيةيضابإلانأيهو«لوانتلابةريدجةيضقكانهو
نيبةلزنملامسابهنعنوربعيوامهنيبامورفاكونمؤمفانسصأةثالث

.!قافنلاةلزنماهنومسيو؛رفكلاوناميإلاةلزنمنيبيأ«نيتلزنملا

ةلزتعملاميسقتبموهفملااذهةلصلوحًالؤاستميسقتلااذهريثيو

اميفنيتلزنملانيبةلزنملابنودصقيةلزتعملانأيفخيالذإ؛سانلافانصأل
يفسانلاعقاوبًالصتمةيضابإلاميسقتيتأيامنيب؛ةرخآلايفءازجلابلصتي

.37«قباسلاعجرملارظنا(١)

يراضحلادعبلا؛تاحرف.دنعالقن؛يسمادغلاةلوصىلعدرلا؛يخامشلادمحأرظنا()

.1©١5؛ةيضابإلاةديقعلل

.57٠0٠9١؛فلسلاةديقععومجم7جىواتفلاعومجم؛ةيميتنبا(©)

.716؛ةيدقعلاشيفطأفسوينبدمحمخيشلاءارآءرصانلانبىفطصمرظنا(؛)



نيبةروكذملاةلزنملافكلذىلعوءرفكلاوناميإلانممهعقوملالخنمءايندلا
.""اةريبكلابحاصةلزنميهرفكلاوناميإلا

اوتاماذإرئابكلايبكترملرانلايفدولخلاو؛ديعولاودعولاةيضقيتأتو
نماقالطنا؛مهريغوةيضابإلانيبفالخولدجراثم؛مهرئابكىلعنيرصم

؛يهلإلالدعلابةلصتاذةلأسميهو؛مدقتامك؛لمعلابناميإلامهطبر

:لوقيىلاعتهللانإف؛باقعوباوثنمهنعجتنيامو؛ديعولاودعولابقلعتملا

ةيدبأللًاديكأت"ا4هيفَنيدِلاَحمَهَجراهَلإفَُلوُتَوةّللاٍصُخَينسر
يذلاِنَمْحَراُااَبعْولا:نينمؤملاتافصيفلوقيو؛سابتلاللاعفدو؛ةيئاهنلا
):هلوقىلإ«...ًامالَّساوُلاَقَنوُلهاَجْلاْمُهَبْطاَخالوًانوَهضْرأْلاىلعَنوُشَْي

قَحْلابانإُهَّللامّرَحيتلاسفنلاَنوُنتكَيالورَخَآاهلهللاعَمَنوُعَْيالنيذلاَو
اًلحَبومايلَمْوَيُباَذَعْلاهَلفَعاَضُيً©اماتأقليكلذَلعَفَينمونوريالو
.!(...ًاحلاصًالَمَعَلمَعَوَنَمآَوباتْنَمالإً©اناَهمهيف

ءًاقسافوأًاكرشماهيفدلخينمالإرانلالخديال»هنأةيضابإلاىري

يعّدلناف؛هنوداموكرشلاركذدعبءاج(اناَهمهيفالْخَيَولا:ىلاعتهلوقنإف
ىنفتنأوأءرانلانمكرشملاجرخينأمزلدقفليوطلاثكملادولخلانأ

.٠٠١7و١7؛؛قباسلاعجرملارظنا(١)

.7ةيآ؛نجلاةروس()

.713-70ةيآ؛ناقرفلاةروس(©)
و



قحيفلوطلاوكرشملاقحيفماودلادولخلابدارأليقنإو؛لطابكلذو

."اةدحاوةملكبزاجملاوةقيقحلانيبعمجينمكناك؛قسافلا

ًالَبعولا:هلوقو؟"6...هَلوُنَرَوللاصْخَيْنَمَولا:ىلاعتهلوقيفف»
مهنإفكلذعمو"”«مهرئابكىلعةلملالهأنمرئابكلالهألديعو«نَّمْحّرلا

هريصقتةدشلناسنإلكاهيلإجاتحيةينمأرانلانمجورخلاةديقعنأنوري

ةعاطىلعسفنلانيطوتبجيهيلعو؛لانملاةديعبةينمأيهوهبرقحيف

حيحصتىلإقحلايفًاليبساندجوول»ةيضابإلادحألوقيهرماوأموزلوهللا

ءانلامعأحبقل؛جايتحالاةياغيفكلذىلإانكلءرانلانمجورخلابلوقلا

اميلحناكهنإ؛هباوثوجرناننأىلع؛راهقلادحاولاانالومقحيفانطيرفتو
.!"!«اروذحمناككبرباذعنإهباذعىشخنو؛اروفغ

بتيملةيصعمىلعارصمتامنمنأنوريةيضابإلانإفكلذىلعو
دمحمنملك.هلاوقأدحأيففقوملااذهفقودقوءرانلايفدلاخوهفاهنم

هقيلعتيفهدبعدمحمخيشلالوقيءرانملاريسفتيفاضرديشردمحموهدبع

نماىلإ«ةَدوُدْعَماميلْرانلااَنَسَمَتّنَلاوُلاَكولا:ىلاعتهلوقريسفتىلع

:لوقي4نوالاَحاَهيفْمُهرانلاُباَحتُأكِئلوُأفهَتَئيطَخهبتَطاَحَأَوٌةَنيَنمبسك
لوقيو؛«رانلايفًادلاخنوكيدودحلليدعتملايصاعلانأةيآلارهاظو»

ةيضابإللدولخلاةديقعلوحو57-04؛ق7جخم؛ةيماللاحرش:شيفطأفسوينبدمحم(١)

؛طوطخم؛رابتعالاوركفلا؛يقورحملا؛84؛7جرامعيبألزجوملا:ةيلاتلارداصملارظنا

.١٠077ج«نيبلاطلاجهنم:يصقشلا.77١صءرهوجلا:يدنكلا4٠

.6٠«ءاسنلاةروس(١)

.7/1177١١زجوملا؛يفاكلادبعءرامعوبأ()

؛برعلالجسعباطم؛ثارتلاةرازو7/١١ناميإلادعاوقديهمت؛نافلخنبديعس:يليلخلا(©)
م460671831/1١ةرهاقلا



بضغلاورانلايفدولخلابريدجوهف»:دمعتملتقةميرجفرتقينميف

قوفنآرقلاو»ةيآلاسفنىلعهقيلعتيفاضرديشردمحملوقيو"'«ةنعللاو

ىدلنإفكلذعمو"!«ًنمؤمىقبيالهتئيطخهبطيحتنمنأدشريبمهاذملا
النمكبنذلانمبئاتلافبنذلانععالقإلاوةبوتللةصرفةريبكلابكترم

وهفءاهنمبوتينأنودًارصمةريبكلابحاصتاماذإيلاتلابو؛هلبنذ

.رانلايفهديلختبنيكهللاديعونمضعقاو

ىلعنوثرتجينمىلععئارذلاّدسىلإكلذءارونمةيضابإلادصقيو

لهأدولخنمةمكحلا»مهدحألوقيكلذلو؛هيصاعمنوبكتريفهللامراحم

؛هتمظعلةياهنالاميظعابرىصعدقفهللاىصعاذإيصاعلانأءرانلا

الوعطقنيالو؛باوثههبشيالهللاباوثنألو؛هلةياهنالدولخهباذعكلذكف

هباقعوهباوثلناكولفلوزيالوعطقنيالوباقعههبشيالهللاباقعو؛لوزي

."!«مهباقعونيقولخملاباوثهبشألةياهن

هدنعنوهت؛صالخلاةيناكمإوديعولافلخىرينمنأيفخيالو
؛صالخلانمهبدعوامىلعادامتعا؛تايهنملانايتإوءيصاعملاباكترا

رورغوهوةيصعملاباكترابةأرجلاىلعناسنإلالمحيدولخلامدعداقتعاف

.اروشاعنبرهاطلاكلذىأرامك«ميظع

اطبارتنودجويكلتمهتيؤربةيضابإلانأهيلإةراشإلايغبنياممو
طبترم؛لمعولوقناميإلاف؛ديحوتلاعورفتانوكمنيبايوقاكسامتو؛ًاقيثو

.477/4«رانملا؛هدبعدمحم(١)

.١/3767رظناو؛”41/85رانملاءاضرديشردمحم()

.١/5977«نيبلاطلاجهنم؛ديعسنبسيمخ:يصقشلا(©)

.١/717صديشردمحم؛رانملارظناو١/074ريونتلاوريرحتلا؛روشاعنبا(؛)



مزتلينممارتحانمدبالفهيلعو؛ديعولاودعولاًادبمبايرهوجاطابترا

ةلسلسنمض؛هنمأربتيف؛هنمءيشبلخينمو؛ىلوتيفهناميإتايضتقمب

عقاوىلإلوحتتنأيغبنييتلا؛ةديقعلاجئاشوبةطبترمتاقلحلاةلصتم

هقدصوبلقلايفرقوامناميإلاف؛ةديقعلاتايضتقمليلمعقيبطتو؛شيعم
.لمعلا

لوقيملسموبأاذهف؛ءارعشلادئاصقايانثيفدقتعملااذهرثأىلجتيو

راجفلادولخنمهبًاذيعتسم؛هتمحربهكرادتينأبهايإًالئاسهبريجانيوهو

:لوقيف؛هلدعراديف

ةّيخزربلاٌملاعنماهئانفإو-اهلالحناّدعبداسجألاَيِبحُمايو
ةذدبمبُدَحتالدولخًةايحهسدَقراديفراربألاٌيِيحُمايو

!'اةميقملاةايحلاكلتنمكذاعمهلدَعراديفراّجفلائِيحُمايو

طنقيالأهتائيسهبتقاحيذلاناسنإلاينالهبلاملسموبأرعاشلاوعديو

هبتطاحأوبونذلاهبتغلبامهمنمؤملانأنوريمهنأكلذللاةمحرنم

كلذلو؛تارثعلازواجتىلإليبسلاوهو؛حوتفمهمامأةبوتلابابنإف؛«بويعلا

لمعرادايندلانإفباسحلامويءيجملبق؛باتملابةردابملاىلإنوعديمهف

:لوقيفءازجرادةرخآلاو

اهّيزخيتمبنذنمهللاىلإغَرْفاَو|.رقتمىلعىوقتالكسفنبقفرا
اَهيِفكَيتركفولةضوعبلازْخَو|.اهترفزبىلصتنأكماظعمّحرإ
("ااَهيفوتفوسّنويدبونذلاّنإأطخنمتمّدقامكلوهيالأ

؟٠؛خم؛ناويدلا؛ملسموبأ:ينالهبلا(١)
.3657؛خم«ناويدلا؛ملسموبأ:ينالهبلا(©)



يصاعملاّنأىلإينالهبلاريشي؛هيصاعميفرتقملهللاديعوذيفنتيفو

ءاهبرباتكتكرتنيح؛ناوهلانمةمألاهيلعاملببسهللاديعوبةناهتسالاو

:هدنعةديقعلارثألرشابمساكعناوهو؛هبءاجامبتفختساو

غزاوهللاةمرُحنمغزيملاذإمصاععنميهللاديعونمامف

عراسنهيضتقيامىلإنحنوانبونياممبينلاجيجضجضن

غواطنءازجلادومحملانسلوةبغرةّبغملاءاوسأغواطن

!عفادُُمانعنّهابقععفادُيانباقرقوفُراقوألاهذهامو

ىلعرارصإلاةبقاعنمرذحيو؛هنملدعهباوثوهباذعنأىلإريشيو

:ًالئاقبونذلا

عنامتالةينادحوريبادتهنوؤشءاضتقابسحهلدعيفو

عقاوملاواهئلاكشأتفلتخااذإهلدعماكحأمهفيفنطبختالف

ُعقاوفطللاولضفلاالإوهاموهلدعلكشيفلحءالببرو

نيرصمللةعافشلاوديعولافلخىلعلاكتالانمًارذحملوقينأىلإ

:ةبوتلاىلإايعاد؛رئابكلالهأنم

عفاضشوفْلخليقاممكراذحهدعوًذافنإرارصإلاةبقاعو

عسساوهامحربموَيَقكيعادفهلضفبهيلإوعدياموحنمقف

"عفانبوتلاةحصالإكلامفةهةشطبفيكهتفلاخّنإملعتس

.؟07©7«هسفنردصملا)١(

.؟١0١0كسفنردصملا)0(



اذإرطخيفنيصاعلانأىلع؟!يكلاملاسيمخنبرماعخيشلادكؤيو

نمهيلعقلطيامًانيبم؛كلاهبونذلاىلعرصملانإفباتملاباوردابيمل
ْ:لوقيثيح؛ةمعنلارفكوهو؛قافنلارفكوأ؛«رفكلا»حلطصم

رقتىوسىوأمهلامبتيملنإ<رطخيفنايصعلاىلعٌرصُملانإ
رثألاونآرقلامكحميفءاجدقمهلةابجنالُكلُهنّيرصملانإ

!"!يربهنمهللانإفقولاىلإنكرتالوقافنلارفكًارفاكهّمسو

ةيصعملابحاصيباصقلامّيلسنبديعسنبدوعسرعاشلارذحيو

نملمعينأنود؛ةيهلإلاةرفغملاىلعدمتعملاو؛هللامراحمىلعئرتجملا

رثأتيف؛جئاتنوتايطعمىلعهتجحاميقم؛ةبوتلاةنيرقةرفغملانأذإءاهلجأ
وجرياذاملف؛قازرلاوهف«بونذلارافغهللانأامكف؛يمالكلابولسألاب

:لوقيفيعسلابالإقزرلاوجريالامنيب؛ةبوتريغنموفعلاناسنإلا

ةبوتدبٌرفاغنكلوتقصٌرفاغَيَِبَرنايصعلاَعَملوقت
َةّيّسلابامهيفقذصتالمفرفاغوهامكقاّزركرو
ةليحبالإقزرلاىجرتتنملو|.ةبوتريغنمفعلاوجرتكنإف
ةتجبلكللفكيملولكك.ةَتْضَنَلَقَكقزرلابهنأىلع

/ه17؛7+م817١ه7680١)يكلاملادوعسمنبسيمخنبرماعةمالعلاخيشلاوه(١)

.١١١نامعمالعأليلدرظنأ؛يصورخلاملاسمامإلاةلودباطقأنمرعاش«ملاع(م7٠١

.77-14«ميظنلاردلا؛سيمخنبرماع:يكلاملا(©)

رشععبارلانرقلايفشاع؛يباصقلاميلسنبديعسنبدوعسرعاشلاوه(©)

.١٠؟؛يملاسلاةبتكم؛ةيرعشةعومجم(؛)



:ةعافشلا-"

ةريبكلابكترموديعولاودعولاةيضقبةلصتملااياضقلانمةعافضلا

.اهنمبئاتريغهتيصعمىلعًارصمتومييذلا

موهفمنممهفقومبًاقيثوًاطابتراطبترمةعافشلانمةيضابإلافقومو
اهنأنوريمهف؛لآمنمكلذىلعبترتياموديعولاودعولاو؛لمعلاوناميإلا

نينمؤمللةعافشلانكلو؛باوثلاىلإاهبريصيف؛باقعلابجوتسانملتسيل»

نبعلزانملايففيرشتو«؛باوثلايفمهلةدايز

ةجحنينمؤملانمةعافشلاىلإجوحأرئابكلالهأنأبنيلئاقلاةجحنإ

دقنينمؤملانإ:لئاقلاقنإف»مهلوقبكلذنعنوبيجيةيضابإلانكل؛ةيوق
نإهللقف؛يليامباوباجأ؟ةعافشلاىلإمهتجاحامفةنجلاهباتكيفهللامهدعو

نعةجتانةعافشلاةجاحولزانملايففيرشتو؛باوثلايفةدايزةعافشلا

."!«كلذهبشأاموتاعبتلاوبونذلا

داكتتايآبءاهلنيفانلاورئابكلالهألةعافشلابنيلئاقلانملكٌجتحادقو
:ىلاعتهلوقك؛تايآلاكلتلهيجوتلاوريسفتلايففالتخالاعم؛ةدحاونوكت

:هلوقو("(ىضترانملالإَنوُعَفشَيالوأ:هلوقو"ا(ةَعاَفُشاَهنِملَبَقُياللا
«نيعفاشلاٌةَعاَفشْمهُمَفنتامقإ:هلوقوأ"ا«عاطُيعيفشالوميمحنمنيملاظللامل
.قطنملاوريسفتلايفنيابتو؛هيجوتلايففالتخاعمنافرطلااهبجتحاذإ"أ

.١/771؛رطانقلا:يلاطيجلا(١)

.199يراضحلادعبلا؛يريبعجلاتاحرف.دو87١٠بيترتلاةيشاح:يشحملا(«)

478ةرقبلا(©)

.78ءايبنألا(؛)

.8١رفاغ)6(

8رثدملا(٠)

هكير»



!"يبطرقلاو!يزارلاكمهفقومىلعًاليلداهيفةعافشلاوتبثمىأردقف
سفنباوجتحادقرئابكلالهألةعافشلايركنمنأدجنامنيب"!ىجيإلاو

ال«نينمؤمللاهوربتعاو؛ةروكذملاتايآلاقايسيفةدراولاةينآرقلاصوصنلا

.("نيقسافلاراجفلاونيصاعلارئابكلالهأل

6يصاعملايف2وقولايفزارّثحانمةرظنلاهذهيفامىقفخيالو

ةرئاديفلخادريغهنأناسنإلادقتعيمادام؛ةينابرلاةفلاخملايفكامهنالاو

.ماثألاويصاعملانمفرتقاولمعامهمهلعفشينم

اذهنأنوريةيضابإلانإفيتمأنمرئابكلالهأليتعافشثيدحامأ

ءنظلاديفيداحآلاربخنأ؛نيثدحملاروهمجدنعمولعموداحآثيدحثيدحلا

الاهبنوكسمتييتلاثيداحألا»:ينيوجلالوقي؛دئاقعلايفهبجتحياالو

ليوأتىلإئمونانكلءاغئاسناكلاهعيمجنعانبرضأولو؛ملعلاىلإيضفت

برقتلءرئابكلالهألًاصنةعافشلاتناكولو"«حاحصلايفاهنمنودام

لاقيمث»:ةئجرملاىلعًادررابجلادبعيضاقلالوقي«رئابكلابنوبرقتملاهيلإ
لهأنمانلعجامهللا:مهلوقىلعتقفتاةمألانأسيلأ:ةئجرملاءالؤهل

.77/١ىف/٠تمرريبكلاريسفتلا(١)

..774/1-780نآرقلاماكحألعماجلا()
.45./١فقاوملا(©)

.787قراشملا:يملاسلا(؛)

:تءداقتعالالوصأيفةلدألاعطاوقىلإداشرإلا:نيمرحلامامإ:يلاعملاوبأ:ينيوجلا(ه)

؛ما180ه1"ءرصم«ةداعسلاةعبطم؛ديمحلادبعمعنملادبعىلعوىسومفسويدمحم

١1١.



نألءاعدلااذهنوكينأبجيناكل؛هومتركذامىلعرمألاناكولفةعافشلا

."!«قاسفلانمىلاعتهللامهلعجي

نمةمألانورذحينيرصاعملاءاملعلانمنيققحملاضعبنأدجنو

تاذلملايفنوكمهنمو؛يصاعملايفنوسمغنممهوةعافشلاىلعمهلاكتا

هللالوقنوأرقيمهو؛ةثوللاهذهبنوباصي«نيملسمللبجعلا»مهدحألوقي

دِجَيالوهبَزْجُياءوُسلَمْعَينَمباتكلالهأٌيِناَمَأالوُْكْيِنّمأِبسيلفا:ىلاعت
."«6ريصنالوايكوهللانونم

نارقلانميعطقصندوجوءافتناىلإاضرديشردمحمخيشلاريشيو

ةقطانتايآنآرقلايفو»:لوقيفرئابكلالهألهيفةعافشلاىلعةلالدلل؛ميركلا

الوٌةَّلَخالهيفٌمْيَبالإ:ةمايقلافصويفىلاعتهلوقكًاقلطمةعافشلايفنب

ةَعافشْمُهُعَفنَتاًمَفف:ىلاعتهلوقكةعافشلايفنبةقطانىرخأو«ةَعاَفش

يفسيلف«ىَضَتْرانَملالإَنوُحَفْشَيالوهنذإبالإيفنلاديفتتايآو«نيعفاشلا

."!«اهتابثإبثيدحلادرونكلوةعافشلاعوقويفيعطقصننآرقلا

ةيضابإلادنعةعافشلاةقيقح؛«يليلخلانافلخنبديعسخيشلاروصيو

؛هبهذمًاحدتمملوقيف؟مهدنعاهتلدأو؟نوكتىتمو؟نوكتفيكو؟نوكتنملو

:هلوقيفرئابكلالهألةعافشلالوصحىفنيذلا

دنبنصريراحنةارسلاقمةيصقلاةاورنعبتتالأ

نبدمحأمامإلاقيلعت؛ةسمخلالوصألاحرش(م٠١٠؛/405:ت)رابجلادبع:يضاقلا(١)

019716ةرهاقلا؛ةبهوةبتكم؛نامثعميركلادبع.دهل_مدقوهققح؛مشاهيبأنبانسحلا

7١

.'١ءاسنلا)0(

١الإ١رانملاءاضرديشردمحم)9



ديجملاباتكلايآقحلاىلعاوقفاْوذإلطبلااوفلاخدقل

ذيرميوفلاهنوكتفنغعاطيغيفشمولظلامف

ذيعسيئلولتتبَتاهب|ىضتراالنملنوعفشيالو
ديدشريبكنمهتعافشامرجمثإلانمنتبثتالف

ديعولامويةمايقلامويبىروللعفاشهنكلو

ةيبعلاسوفنكاذبتصغوفوقولالوطلبركٌاتشااذإ
ديدمبركةدشجيرفتلنوعفشتسيمدآنوتأيف

ةيمحلاءاثثلالْكمِّلُيَوامعففاشمهمتاخضهنيف

دوعسلاوهدييفدمحلااولىطسعبومهيفعغفشيويتأيف

ةولخلانانجيفىقتلالهل هريغلصمتحمواذهف
"دبيعسللةلزنمميظتو|.هبيرقتولحمعفرك

:ةمألانمرئابكلالهألاهنأىرينمىلعدريو

دوبجبجلاريغرئابكلالهألاهإمَهُهْلَقمامأو

دودوبرتاوسسلاهلإنعءاجاملفالخاذهف

"ايزملابزفتركشافكّبروهريغغَّدَوكاتأامذخف

ولةعافشلانأانيبمةلأسملاهذه؛يليلخلاديعسنبدمحأخيشلاللعيو

ىلعمهلضيرحتلايفةاصعللةراشبلاكتناكل«رئابكلالهألةدوعومتناك

:لوقيامك؛ءاهبنيدوعوماومادام؛ةعافشلالينليصاعملانايتإ

4١١«خم؛يليلخلاناويد«نافلخنبديعس:يليلخلا(١)

.١١"«خم«ناويدلا؛نافلخنبديعس:يليلخلا()

هي



رقتميفىفتنادولخلانأبىفطصملانعاذهحصصولف

رَصُأْنَممرئابكلالهألةدوعومةعافشلانأو

رَهْظصنلفالخنكلوىسسععدبعةراشضشباناكل

رشبلاىوأمدلخلاةنجيفو<ىضتراالنملنوعفشيالك

!"”رهشدقىفطصملانعثيدحوأيآلانماذهلاثمأو

ةفلاخمرئابكلالهألةعافشلاتابثإيفنأيليلخلاىريتايبألاهذهيفف

ميهللالوسرةعافشىنعمرعاشلانّيبمثنمو؛زيزعلاباتكلاتايآةلالدل

بركعفدو؛نيفوملاةلزنمعفراهبدصقيةعافشيهو؛ةيضابإلادنع

٠َُيهتاماركىدحإيهو؛ةمايقلامويفوقولالوطلنينمؤملا

:نازيملاوطارصلا-"“

مهو!أامهبناميإلابجيقحطارصلاونازيملانأىلإةيضابإلابهذي
يذلاميقلاهللانيد»هنأنوريوءايسحالايونعماريسفتطارصلانورسفي

الو؛كلملاقفاويالقيقدوهو؛هلزنأيذلالدعلاو؛هدابعىلعهللاضرتفا

ةرفشلاو؛هتّبضو؛فهرملافيسلادحبهوهّبشكلذلو؛تاوهشلاالوىوهلا

هللانيدوهطارصلانأىنعمب"”«..ىجحلاوذالإاهزيميال؛ةقيقدلاةقيقرلا

هدابعىلاعترمأكلذلو.ةحيحصلالوقعلاباحصأالإهزيمياليذلا؛حضاولا

فارشإبعبط؛ليلخيبأةبوجأنمليلجلاحتفلا؛ديعسنبهللادبعنبدمحممامإلا:يليلخلا(١)
.١17م1476-ه74806١؛قشمد؛ةيمومعلاةعبطملا؛يخونتلانيدلازع

.١:669٠«رطانقلا«يلاطيجلا»١/1«مالسإلاملاعم؛ينيمثلازيزعلادبعرظنا(«)

نمض؛يمانلاورمع.د:ت؛نيدلالوصأباتكيطوشلملاىسيعنبدوادنبنيروغبت(©)

ةعماجلابىرخأةعومجمعمققحملاباتكلانمةروص؛يضابإلاركفلاخيرات؛هتلاسر
.ةيندرألا

هلو



لُّّسلااوُعبتتالوُهوُعِتاَفًاميقتْتُميطارصاَذَهٌنأَولاهدودحمازتلاوهعابتاب

."!«ميقتتُسلاٌطاّرّتصلااندها)!'ا4هليبتمْنَعمكبقرَفتف

دنعوهامك؛نيدلاو"!يلاطيجلاركذامكمالسإلاقيرطوهطارصلاو

اوذختيملنإوةيضابإلابلغأهريملامماذهفرسجلابهليوأتامأ"ينيمتلا

نمتسيلةلأسملاهذهنأاوأرمهنأودبيو؛كلذىرينمماددشتمابناج

ةلمجملسملايفكيف؛يداقتعالااهريسفتيفريطخلانأشلاتاذلئاسملا

امهنأواميسال؛هللاىلإامهرمألكيو؛قحامهنأو«نازيملاوطارصلابناميإلا

لئاسملانمامهامنإوءامهيفعطاقلادورومدعل؛ةيعطقلالئاسملانماسيل»

ةيضابإلاءاملعدحألّوأكلذلاعبتو"'«هيأربامهيفلئاقلاًأطخيالو..ةينظلا

:نيهجوىلعطارصلا

.مالسإلاقيرط:لوألا

؛لقعلايفنكممريسفتلاكلذنأو؛منهجنتمىلععوضوملارسجلا:يناثلا

رّيطُينأىلعرداقلاناف؛هلطبيامعرشلايفالو؛هليحيامهيفسيلهنأل

ملعأهللاوطارصلاىلعناسنإلارّيسينأىلعرداق؛ءاوهلايفريطلا

.("!هتيفيكب

7«ماعنألاةروس)0

اةيآةحتافلاةروس)7

.١/57١؛«تاريخلارطانق:يلاطيجلا(©)

١٠١-4١«نيدلاملاعم؛ينيمثلازيزعلادبع)(

.١١٠ءراونألاةجهب:يملاسلا(ه)

.1؟1148-١/9؛تاريخلارطانق:يلاطيجلا(>)



نييأرلانيباوعمج؛ةيضابإلاءاملعنمةعومجمىلإيملاسلاراشأدقو

نبدوهخيشلامهنمانباحصأضعبهيلإاوبهذاملثمىلإبهذدقف»:ًالئاق

يفةمئألابطقو«ءرطانقلايفليعامسإخيشلاو؛يداربلامساقلاوبأوءمكحم

موهفملاكرت»نأشيفطأبطقلاىأردقف؟"!«لمشلاعماجو«نايميهلا

-طارصلارمألكويو؛ديحوتلايفاحدقسيليداملاموهفملاىلإيونعملا

ءاهبالإناميإلامتياليتلالوصألانمسيلوهو»!«ىلاعتهللاىلإ-هئافخل

ىلعًارسجهنوكبسأبالو»!"«عورفلانمهرهاظىلعطارصلانوكتابثإف

.(!«منهج

ناتفكهلءايقيقحانازيمسيلهنأنوريةيضابإلانإف:نازيملاامأ
؛ةمايقلامويهقلخنيبهللاهعضويذلا؛قحلاولدعلاهبدوصقملالب؛دومعو

مهعمانلزنأو«ةَماّيقْلاميلطئسقلاَنيِزاَومْلاعضو؛ًائيشسفنملظتالف
مكحيهنأل؛مهنمملعامبهقلخنيبلدعلا»وههللانازيمفنازيملاوباتكلا

يرجتالضارعأدابعلالاعفأنأعم؛مهرودصيفختامو؛مهرئارسبمهيف

دصقي-انباحصأبهذ»دقهنأيملاسلاىريو!«ةلاقثلاوةفخلااهيلع

موقلةداعسلاتوبثنعةرابع«نازيملا»هنأىلإةلزتعملاروهمجو-ةيضابإلا

لمعلاتوبثهبشثيح«ةيليثمتلاةراعتسالاليبسىلعنيرخآلةواقشلاو

هنمدحأملظيالهجوىلعءاهتفخبئيسلالمعلاو؛نيزاوملالقثبحلاصلا

.787؛قراشملا:يملاسلا(١)

.4؛ضارتعالاةلازإ؛فسوينبدمحم:شيفطأ(«)

.١"/١تاذلا؛بركلافشك؛فسوينبدمحم:شيفطا(©)

.طوطخم7776١٠ج؛ةيماللاحرش؛فسوينبدمحم:شيفطأ(؛)

الآاقيقحتنيدلالوصأباتك:نيروغبت(ه)



تسيليصاعملاوتاعاطلانأذأ؛لوبقمليلعتو؛هيجويأراذهو)0(«ائيش

ليثمتلاليبسىلعوهامنإنازيملاظفلبءاجامو؛القعنزوللةلباقًاضارعأ

.ةقيقحلاال

:يملاسلالوقيفايلجاذهودبيو

نمحرلانمفاصناولدعنابسحلايفنازيملاامنإو

ادغعأوةفكهنلوؤيادغذإفالخلايذلوقلثمال

"ادأتميهصضصعبامكرسجالقحلاوهفطارصلاهلوقو

:نازيملايفيليلخلاديعسنبدمحأخيشلالوقيو

غراضيٌنزووتافكوذومعُهَلانلامعأنازيميفليقامو

عناصًءاشاموهوًاقحناكاذإاَهنزولًامتحريوصتلالمتحيف

عباتقحلاوليقثتلاو؛لدعلانعةرابعزاجماولاقمهرثكأو
غعناصٌريخلاوءوسلالعفبيزجيلهل_هططابحإريخلالعففيفختف

!"!علاطهالوموفعنمهلنوكينأوهللوبقلاوهفةليقثتو

رداقهناحبسهللانألوقلاديريهنألمتحي«عناصءاشاموهو»هلوقف

.ريسيهللاىلعكلذونزوللةلباقنوكتف؛ماسجأىلإضارعألاليوحتىلع

كلذوءادجةليلقلاجملااذهيفةيرعشلادهاوشلانأثحابلادجودقو

امك.ءارعشلالابلغشتتناكيتلالئاسملانمتسيلةلأسملانأنعئشان

.١/0١؛قراشملا:وىملاسلاٍ)

.١٠ءراونألاةجهب:يملاسلا(؟)

.7٠©ليلجلاحتفلا؛للادبعنبدمحممامإلا:يليلخلا(”)



اذهبتمتهايتلانوتملاوزيجارألابداهشتسالانعمجحأثحابلانأ

اذهيفمظنلالاجمىدعتتالفةيرعشةرهاظلكشتالاهنوكلارظنعوضوملا

.بابلا

:«يرئاقعلادعبلاويعامتجالابئاجلا»ةءاربلاوةيالولا«**

لماعتلانأىلإةيضابإلابهذي؛لمعلاوةديقعلانيبةلصلاقلطنمنم

ءاهبجومبةقالعلاددحتتيتلاةديقعلاهذههتيعجرمنوكتنأبجي؛سانلاعم

دعاوقنمةدعاقو؛ةيدئاقعلامهلوصأنمًالصأةءاربلاوةيالولااوذدعكلذلو

اهقيبطتيفاوددشتو4تافصاوماهلاوددحو6اطورشاهلأوعضوف6مالسإلا

."!«هلنيدالاهبنديملنمهنإ»ليقىتح؛مهتاعمتجميف

بحلا»يهليقو"هللاءايلوألبحلالوحةيالولاموهفمروديو

امأ"«هتعاطلعيطمىلإحراوجلاوبلقلابليملاو؛ناسللابركذلاو.نانجلاب

؛ناسللابمتشلاو؛نانجلابضغبلا»يهليقو؛هللاءادعألضغبلايهفةءاربلا

يفةقفاوملا»ةيالولالصأو(""«هنايصعلصاعنعحراوجلاوبلقلابليملاو

:ةيالولايفىلاعتهلوقلةبجاويهو«نايلاوتمهيفناقفاوتملاف؛قحلا

دمحم(4«طوطخم:ةيناطحقلاةفيحصلا؛«قيزرنبا.؛ا١مالسإلادعاوق:يلاطيجلا)١(

ات«ةوعدلاجهنم«رصان

برعلالجسعباطمثارتلا١/١1نئازخلانونكم؛ىسيعنبىسسوم:يرشبلا)(

.ما187/ها407ةرهاقلا

.0/1١١؛مالسإلاملاعم«زيزعلادبع:ينيمثلا)9

.9/7١١هسفنردصملا(؛)

.87«طوطخم؛ةيبهولاةديقعلا؛ملسموبأ:ينالهبلا(ه)



اهتركذىرخأتايآو('ا(ضْحَبَءيلومهْضْعَبتانموُملاونونموُملاوأ#

:ىلاعتهلوقىلإةءاربلاةيضرفنوعجريامنيب"كلذيفةيضابإلارداصم

!"ا«اوُرِجاَهُيىتحءئشنمْمِهِتِياََوّنِممكلاماوُرِجاَهُيمواونّمآنيذلاول

هللاٌالَحْنَمَنوُألَوُيرخآلامْوَيْلاَوهللابنونموُيمقجتالل:ىلاعتهلوقو

كلذيفو"ا«مُهَتَريشَعأمُهئاَوخِلوأٍمُهَءاَنْبَأأْمُهَءاَبآاوناكولوُهَلوُسََرو

:ينالهبلاملسموبألوقي

ٍرَجَفنْموٌرَبنْمهللايفنامصخ امهقحتساناضرفُضغبلاوًبحلاو
(*)ريتعمريغاثحبمذلاوحدملاوترجفيكلامعألاىلعىنبُيرمألاو

اقالطنا؛ناورهنلالهألهبحوهتيالو؛ملسموبأنلعأقلطنملااذهنمو

:لوقينيح؛يدئاقعأدبمنم

روجأهلإلاةةضرمقوفاموهءاضرناورهنلالهأهللاىزج

ريضمنيدحلملانآتشامو<مهّبحبًاعوطهللاهجولنيدن

'"!روهظونطظُبَأمهيلعترادومهبةفاخممهتلبموقلامه

هللاالإهلإاللوقالملانيبنلعييذلاملسملانأةيضابإلاىأردقو

مدقيوأ؛هتابجاونعىلختيفهللارماوأىلعئرتجيمث؛هللالوسردمحم

.ال١ةيآ؛ةبوتلاةروس)١(

.١١٠١«اهحورشوةديقعلاةمدقم؛عيمجنبورمعصفحوبأيفتايأآل|هذهرظنا)

اةيآ«لافنألاةروس)9(

."ةيآ؛ةلداجملاةروس)5(

هيف؛خم؛هنأويد؛ملسموبأ:ينالهبلا))

.؟١٠7«هسفنردصملا)0(



هلمشتف؛نينمؤملاعميواستلابعضوينأيغبنيال؛تاروظحملاباكتراىلع

عيرقتلاعمسينأو؛نينمؤملانمةظلغلادجينأبجيلب؛نيدلايفةبحملا

ةريظحىلإدوعيىتح؛هعملماعتلاللقيو؛هنمةءاربلانلعتنأو؛خيبوتلاو
""لاماهًايعامتجاًادعُبلكشتيلمعلااهبناجيفةءاربلانإفكلذبو"'”ءالسإلا

ةيمالسإلاقرفلاعابتأدنعًاليثمهلدجنالًايدئاقعًادعُي»لكشتامك

ةيغبعمتجملادارفأميوقتىلإيمرتةيعامتجاةيوبرتةلأسميهو"”«ىرخألا

الازيمتمًاركفادغو("'ءًقيقدًاينيدوًايسايسًادعُبهوحنمدقو»؛هلاوحأحالصإ

ةبقنملاهذهبرخفيمهباتكدحألعجاماذهو؛يصاعلاوعئاطلاهيفىواستي

؛ةيمالسإلاقرفلانممهريغنعةيضابإلااهبدرفنيداكيةيضقلاهذه»ًالئاق

."!«ةلماعملايفيقشصاعويقتنمؤمنيباوواسيملف

الخدمةيضقلاهذهذاختانمنوهبنيمهتاباتكيفءاملعلادجناننأىلع

ينالهبلاملسموبأةمالعلاف؛صاخشألانملينلالئاسونمةليسوو؛ريهشتلل

حدقلاو؛«سانلاتاروعنعثحبللًاقلطنمةءاربلاوةيالولاأدبمذاختانمرذحي

هللادابعصئاقننعشيتفتلاالإمهمهسيلكئلوألثمف؛مهتارثععبتتو؛مهيف

تناكنإوةيعرشلامهبويعنعثحبلاو؛نولماعلاءاملعلاصوصخلابو

.('"ةيلامتحا

.١857/54ةقلح؛خيراتلابكوميفةيضابإلاءرمعمىيحييلع(١)

.7١8١؛ةيضابإلادنعةوعدلاجهنم؛رصاندمحم.درظنا(©)

؛7٠ع؛يبرعلاخرؤملاةلجم؛ةيضابإلادئاقعلاومظنلايفتاسارد؛تافيلخضوع.د(©)

.١٠ا-٠©؛م١م1

.76١٠٠7؛هسفنردصملا(؛)

17١٠-1؛1ةقلح؛خيراتلابكوميفةيضابإلاءرمعمىيحييلع(ه)

.١/17ا؛ملاسنبرصان؛ملسموبأ:ينالهبلا(+)



:هلةديصقنمءالؤهلثميفملسموبألاقدقو

اورشنمهيأريفايساوأرنإواوفقولماكيفانسح١وأراذإ

رشبمهيضرُيالوًاقحنوضريالةقيقحلاًءادعأموقلاكئلوأ

('رشأىدُهلايعادوأليفاطملافلَعاوفطعىوهلليوغمهاعداذإ

("ااوُرَشَحْمُكَوايندلااولتقمهّمسبمكفدابعلانيباعت.مهنمراذح

يفلكأيهيلودهاش»اذإناسنإلانإليقىتح؛ةقثلاملسملايفلصألاو

هسفننيدىلعهتنامألنظلاهبنسحيلو؛ةءاربلابهلجاعيالفءناضمرراهن

."!«هتنايخحصتىتح

:يليلخلاديعسنبدمحأخيشلالوقيكلذيفو

مهتلانمءيشاهحزحزيالفانضئارفنمضرفةيالولانإ
مقسمالورسالبمايصلارهشيفلكأيهللاّيلوتيأراذإ

ملتالهنعتكنساوتئشنإةلأساوهتيالويفتْبْثاوهنسحأنظلاف

ملألاولوأهيرديمسجلانطابيفةسنوآوًانايحأْرهظيٌمَقَنسلا

محتملكتهلالوحبكانعلاجسنهتُيالوتقحنمنودنملاحول

!"اولّسلابزرافاهنعرفنمفعرش|.اهربجحيثيحرانةءاربلانإ

فاطعناةعرسىلإانهرعاشلاريشيوءاهدالوأاهعمقونلا:ليفاطمولفاطم:ليفاطملا(١)

.6607«لفطةدام؛«برعلاناسلرظناىويهلايعادلةاوغلا

.١/7ءرهوجلاراثن؛ملسموبأ:ينالهبلا(©)

.١/697؛هسفنردصملا(©)

١؟+59-ه1747قشمدبةيملعلاةعبطملا؛ليلجلاحتفلا؛هللادبعنبدمحممامإلا:يليلخلا)3

.١٠"«يخونتلانيدلازعفارشإب



؛ةقثلاملسملايفلصألانأل؛ةءاربلايفلجعتلانمريذحتاذهيفو

ةفراصةنيرقدوجوبءاهلاوزىلإيدؤي«نيقيبالإعزعزتتالةقثلاهذهو

.اهنع

ةكئالملاولسرلانعةيكولسلاهدئاصقىدحإيفثدحتييليلخلادجنو

مهلعجيف؛مهتقيرطبءادتقإلانمديفتسيام؛مهبناميإلانعجتنيامو؛ماركلا
؛ةيالولاعضاومهوملعنيذلامهمهنأىلإاريشم؛هتانكسوهتاكرحيفهتودق

:لوقيفةءاربلاعضاومو

نايحألَكاهلكينوؤشيفمهب.يدننقأتنمآكالمألاولسأرلابو
ينامزألَكىَدَميلامعألَكىدليتمنأويتودققيرطيفمهف

يناؤنعَمْنَّراهناويديفغعلاطأ|.ةخسنيدنعكالمألاةعارشنمف

ناحّبَسوَدْمَحوليلهتبيركذويترابعفيرشتناكمهراكذأف

نارفغةمحرضرألايفنمو؛يسفنلاهبيجترأةوعدينوملعمهو

!"!يناّبلةيالولابدشرعضومو|.ةءاربلاعضؤمينوملعمُهَو

هئايلوأةمصاخموهللاءادعأةالاومنم"يملاسلاناخيشنبارذحيو

:ًالئاق

ال تاّبِحكشالمهفةايحىلع-مهتدومادعألانمٌنَبطخت
تاداعقحلالهأةاداعمىلع-مُملفمهديكنمرذحىلعنكو

تاياكتلااهوحمتتايانكلانإ|اورتسامءادعألانمًبورحلايدبت

.٠١3؛79«طوطخم«هناويد:نافلخنبديعس:يليلخلا(١)

ءرعاشيوغلملاع(م1177١ه747١1م877١ه784١)ناخيشنبدمحم:يملاسلا()

.67١نامعمالعأليلدرظنيادناويدهل؛رعشلايفغبنو؛ةغللايفعرب



تافاصمىرخأللنيقيرطلاىدخإهَقدْصَتفْيَكٌدضنيدللٌرفكلاو

('ةافاعملانيدللوءافعلارفكلاىلعفانئاذعأنمَنوئيرباَنإ

ناميإنعرداصلا؛يدئاقعلادعبلااذهبرثأتلاتايبألاهذهيفرهظيذإ

.هللاءادعأةالاومنمرذحلابوجوب

؛يصورخلادشارنبملاسمامإللهحيدمنأ؛ينالهبلاملسموبأدكؤيو

؛ةيتاذبراملالوةيويندبلاطملهحدميملوهف«هتديقعهيلإهوعدتاملةمجرت

؛مهلبحلاوهللالهألةيالولايفلثمتملاينيدلابوجولاىلإكلذداعأهنكلو

:مامإلاابطاخملوقيثيحبحأنمعمرشحيناسنإلاف

مقاويعلاوحدملاكيفطْسُيَأوّسرخأنسللاودَمَحلاكيفزربأ

مهاوينأكيماهفأحضوأبيتثنأفكيفّراكفألادشرتلسأو

ْمجارتلاَىَيَعَتثيحّالإكلْضَقل|يتمغئادبغلبتملتاهيهو

مئامعلاوحنتناجيتللنأامكهرقمَموحنيلوقلارحنكلو

مجاسهللانمضيفهريقوتوةيالونيعهللايلوذمحو
ٍ:الإارداوف1ًَّهه١مو مناغمويلهلل١دنعرئاخدمكيلِعءانئلابيناجرلكشف

منادةمايقلامويىلإبحوٌةَّيعمقفوأنإيظوظحىنسأو

'"امراغَموأمنعمنإْمهمْيِسَقمهنمبيراالموقلاًبحمنإف

.788«ناخيشنباناويد؛ناخيشنبدمحم:يملاسلا(١)

.8١0؛خم؛هناويد؛ملاسنبرصان؛ملسموبأ:ينالهبلا)0



ذإءاهيفيفطاعلاقدصلاويدئاقعلاحاحلإلارسىلعلدتتايبأيهو

انهو؛ةيلمعلاهتايحو؛ةيعامتجالاهتاقالعيفناسنإللرّيسملايهةديقعلاودغت

:كلذىلعلديامةيلاتلاتايبألايفو؛كولسلاوةديقعلانيبماتلامزالتلارهظي

ْمثآَملاهيلعتطيننمتيداعوُهَلْمَأهللايفتيلاويننأىلع

ملاةيالولابيتمرفثيو-.ًاملاظقحلالذخأنأمهلّنَمَو
"لمغايضلاهيلعيمسجتَمْفَصولوهنتنوانيالاحماذهو
ملاسفنألاونيعلاّنيبةدلجوةيرأوملاسنعيننوريدي

مزاوجلاينغرتمليتايحعفرل-مهشويجاورجويمسجاوبصنولو
("!ةراكملاوعّدتثيحالإهللاىبأةضشاشهينمءادعألاسنآامو

ساكعنا-ةيوقةفطاعنمهيلعتلمتشاامب-اهتقيقحيفتايبألاهذهف

هللاءايلوألةالاوملانم؛رعاشلاسفنيفةرذجتملاةديقعلاىضتقمليقيقح

ءارغإلابيلاسأمهبتغلبامهم؛نوكلاةاغطليّدحتلاوهئادعألضغبلاو

كلذنماولصحينلمهنإف؛مامإللهتالاوموههجوتنعهينثيف؛فيوختلاو

.يدئاقعدعبنعرداصفقومهنأل؛لئاطىلع

مامإلاينيدلازمرلايفةلثمتملاهللاءايلوألةبحملاوةالاوملاهذهغلبتو

:هلوقيفاهتورذ-تقولاكلذيف-يصورخلا

.مغض:ةدام؛ناسللاقدشلاعساولادسألامغيضلاو؛ضعلامغضلا:تمغض(١)
.١70؛هسفنردصملا(؟)

هلام



مغارنايزخمصخلافنأونيدأ|.دضشارنبانينمؤملاريمأٌبُحِب
مواسيوانمؤميرشَيوغيبيىدهلابةلالضلاعابنمةّبحم

!'اًملاسُيَوىدُهلانيديفًبراحُيً|املنُستوملايقتيالنمةَّبَحَم

تسيلهترصانموهتعاطومامإلاةبحمنأىلإرظنيملسمابأنأىرنل
ىلإةبسنلابمامإلاةبحمفهللاىلإهببرقتينيديهامنإو؛بسحفهقوقحنم

تاذلااهيفطلتختةربنيف؛هسفننعًاثدحتم«ىدهلابةلالضلاعيبينمكهريغ

.ةديقعلالوصأعم

يليلخلامامإللهبحنأيسرافلارصاننبروصنمرعاشلادكؤيو

هبحصومامإلضغبنأو6هناحبسهللاىلإاهببرقتيةينيدةيإلوهبحصو

:لوقيف؛هتبناجمبجتءرفك

ةبِراَشَموفصتمايألاىدمًاوفصوةيالوًبُحهللايفمّهُبحَأ

ةبناجأرفكهللايفمُهُْضْعِبوهنيدأٌنيددللايْفمهبُْحَو

هةببجاوهللماقنيعضرفهلدَّمحُمنيملسملامامإًبحف

هةبلاطمتّبتتساىتحمهسفنأباودهاجوهيدلاوماقىلوأل|بحو

ةببنئابحومُهيبلقىغتبممهويتججُهُمفاليإويماوقأكئلوأ
0اهبِراَقأوىنملاىصقأمهكئلوأيستريجويبلقبابحأمكئلوأ

:نارقلاغلخ5

رادامبلصتي؛ثدحممأميدقوهلهميركلانآرقلاةعيبطيفثيدحلا

.ةفلتخملاىمالسإلاركفلاتاهاجتانيبفالخنم

بخم؛هنأويد؛ملسموبأ:ينالهبلا)0ٍ

.١9١؛دئارفلاطومسناويد؛دمحمنبرصاننبروصنم:يسرافلا(«)



يتلامالكلاملعلئاسمنماهنأ؛حوضوبدجيةلأسملاهذهىلإرظانلاو

ملعينأةديقعلاتامزلتسمنمسيلفءاهحرطنعىنغيفنوملسملاناك

هيحووهللامالكهنأملعينأهيفكيو؛قولخمريغوأقولخمنآرقلانأملسملا

لوقلايفيلازتعالارايتلاةجومتقفاريتلاثادحألايفلمأتملاو.هليزنتو

ركفلاءامعزنأدجي؛«ةالاغمنمرايتلاكلذنعجتنامو«نآرقلاقلخب

اوعقيملو»ةنتفلاكلترانيفسامغنالااوءاشيمل؛تقولاكلذيفيضابإلا

اوقلطنامهنألافرصايعوضومةيضقلايفمهثحبناكف؛فطاوعلاريثأتتحت

خيشلالوقيامك''«داقحألاومئاخسلاعقاونمال؛ليلدلاوةجحلاةدعاقنم

.لاثملاليبسىلعيليلخلادمحأ

ىلعاصرحءاهيفضوخلاةيضابإلااشيملةيضقلاهذهحرطتنألبقو

دعبهنأاوأرمهنكلو«نيدلاتاهمألئاسمنمتسيلاهنألارظنو؛ةمألاةدحو

ةبغميفعوقولانمسانلاماوعىلعةيشخ؛فقومذاختانممهلدبالاهحرط

!"لامدبخايشألاعمتجا»هنأركذوهللاباتكبقلعتيفقومهنأاميسال؛ةنتفلا

لاقف؛نآرقلايفاوركاذتفءامهريغو"أبوبحمنبدمحمو"مشاهنبدمحم

:لاقومشاهنبدمحمبضغف؛قولخمنآرقلانإلوقأانأ:بوبحمنبدمحم

.7١١٠«غمادلاقحلا(١)

.طقسم؛ةمصاعلاندمنمبيسلابًايلاحفرعينامعةنطلسيفناكممسا(©)

لئامسيداوىرقىدحإ«ءاجيس»لهأنم؛ناليغنبمشاهنبدمحموه:مشاهنبدمحم(©)
؛نامع؛مالعأليلدرظني؛يرجهلاثلاثلانرقلايفنامعبءاملعلارابكنمو؛نامعةيلخادب

١0١.

سأرناك«يشرقلاةريبهنبليحرلانببوبحمنبدمحمهللادبعوبأوهبوبحمنبدمحم(؛)

؛مرحملارهشنمنولخثالثل؛ةعمجلامويراحصبيفوت؛هيبأدعبقرشملابةيضابإلاءاملع
.١/90٠7«يشاطبلل؛نايعألافاحتإ:رظني.ه770ةنس



:لاقف؛هلينعيهنأبوبحمنبدمحمنظفءاهبميقأالونامعنمجرخأانأ

نممشاهنبدمحمجرخف؛بيرغاهيفينأل؛نامعنمجورخلابىلوأانألب

عجرف؛كلذدعباوعمتجامثءاوقرفتمث؛مويلالبقتمينتيل:لوقيوهوتيبلا

اموءيشلكقلاخهللانأىلعمهلوقعمتجاؤ'هلوقنعبوبحمنبادمحم

."!«..هليزنتوهيحووهباتكوهللامالكنآرقلانأو«قولخمهللاىوس

تاهجومارتحاولادتعالابمستي؛«ليلحتلاوةظحالملابريدجفقوموهو

اوفلتخاامعتوكسلاو؛هيلعاوعمجأامبذخألاىلعمهتملكتقفتادقوءرظنلا

ىلعلديفقوموهو؛هارياملوبقىلعرخآلافرطلكمزلينأنود؛هيف
يفىذتحيًالثمناكو؛عدصلابأروةملكلاعمجىلعنامعةيضايإصرح

ةلأسملانأاميسال؛ةيفالخلالئاسملانعتوكسلاو؛تباوثلاىلعقافتالا

.هتلدألكلفلصفلالوقلاىلإاهنمطابنتسالاىلإبرقأيهو.داهتجاللةلباق

نيفتكم؛ةيادبةيضقلاهذهاومسحيمل؛نامعةيضابإنأرهظيو

سداسلانرقلاىتح؛حيرصتلانودحيملتلابو؛ليصفتلانودلامجإلاب

ربعحضاوكلذونآرقلاقلخبلوقلاىلعقافتالاهيفلصحيذلايرجمهلا

."!ةيدقعلاوةيهقفلاتافلؤملا

.2١١5٠١؛نئازخلانونكم؛يرشبلاىسيعنبىسوم)0(

.ص«نايبلاضور؛يملاسلا)0

-؟5؟7؛يراضحلادعبلا:تاحرف.د.١ط؛١/١5١ناهربلاليلدلا:ينالجراولارظنا(©)

,+



ةيادبلاذنمنآرقلاقلخبلوقلاىلعمهتملكتقفتادقفبرغملاةيضابإامأ

.رهاوجلايفيداربلااهتبثأيتلا"!يبرغملاناظقيلايبأةلاسريفءاجامك

لضفلانعلقندقف؛ءاربلاوةيالولايفرخآمكحكلذىلعبترتدقو

كلذريغبلاقنمو؛ةيالوهلقولخمنآرقلانألاقنمنأب"”يراوحلانب

نمءاملعلالوحفرثكأو""يصورخلاناهبنوبألوقيو"”هتيالوعطقتالف

ىوسامنأو؛قولخمهنانولوقيءانباحصأنمبرغملالهأرثكأوءانباحصأ

؛هللاةملكىسيعنأامكهللامالكوهف؛هللاىلإبوسنمهنأو؛قولخمهللا

سانلانإفهلككلذنممهأو"”«هللاءامسو؛هللاسمش»لاقيامكو؛هللاحورو

."لالمأقولخمنآرقلانأةفرعممهمزليال

نيدلالئاسمنمتسيل؛نآرقلاقلخةلأسم»نأىلإنورظنيمهنأىلع
سيلو؛ةدابعلافونصانمزلأامكءاهايإانمزلأالو؛هدابعاهبهللادّبعتيتلا

؛ةظوفلملافورحلانآرقلابديرأنإهنأقيقحتلاوليلدنماهبوجوىلع

يناعملابىلاعتهملعاهنمظحولنإوءاعطقةثداحاهنإف؛ةطوطخملاةولتملا

ه1741ت)متسرنبنمحرلادبعنبباهولادبعنبحلفأنبدمحموهيبرغملاناظقيلاوبأ(١)
«نيفلاخملاىلعدرلايفباتكونآرقلاقلخيفةلاسرهل«نييمتسرلاةمئألاسماخ(هه4

.707-455ةيضابإلامالعأمجعمرظني.مه؛7ه771ةنسةمامإلاىلوت

«نامعمالعأليلدرظني؛يرجهلاثلاثلانرقلايفشاع؛هيقفملاع:يراوحلانبلضفلا(١)

.نايعألافاحتإ:يشاطبلارظنيو4

.١/1١؛«نئازخلانونكم؛ىسيعنبىسوم:يرشبلا)0

-ها٠١ال)«ناهبنيبأبىنكملا6يصورخلاسيمخنبدعاجوه:يصورخلاناهبنوبأ)ٌ

؛«سيئرلاخيشلابنامعيفبقلارعاشوءاملاعناكهرصعيفءاملعلارابكنم(ه١١

.47«نامعمالعأليلدرظني

.١؛١ج«قباسلا)0

.ا١7؛٠ج؛«قباسلا)0



نمملعلانأل؛ميدقهنأكشالىلاعتوهناحبسهملعّنإفءاهيفةحورطملا

.!«ةيلعلاتاذلاتافص

ريغملعلاف؛لالدتسالاهيجوتهؤشنم؛يظفلفالخكلذىلعفالخلاف

؛هملعتالولدمةقيقحلايفيهةلزنملابتكلاف»ولتملاريغةوالتلاو«مولعملا

ةفصوهيذلاملعلاةفصسفنال؛ىلاعتوهناحبسهتاذتافصنموهيذلا

نيفرطلانيبفالخلاشيفطأقاحسإوبأةمالعلاّدعدقو"!«ةميدقلاهتاذل

يفظوفحملاولتملانآرقلاىلعلوقلااورصقهقلخبنولئاقلافءايظفلافالخ
؛باهذلاولعجلاولزنملاوثدحملابهللانمفوصوملاوفحصملاورودصلا

نورخآلاو.همدقيفبيرالذإ؛هللاملعوهيذلانآرقلايفاورظنيملو

اولاقف؛همالكوهتفصوهللاملعوهيذلاميدقلانآرقلاىلعلوقلااورصق

ىرتامكو.خلا..رودصلاوفحصملايفظوفحملانعتوكسلابوهمدقب

."اريغالنيقيرفلانيبيظفلفالتخالا

:يملاسلالوقييناعملاهذهيفو

مالكاسنبرلهنأبماالاعألاهبتلاقامقحلاو

هةليلدانلحصصهناحبس ةليزنتهّأأوهيُحوو

ةظوفلماننسلأيفبتكلايفةظوحلملافرحألالوقأنكل

يرامتالفىنعملااذكتلق يرابللةقولخماهنأب

فرعافثودحفورظملّكوفرعأللةفورظماهنأل

.١6١١؛باطخلالصف؛ليمجنبفلخ:يبايسلا(١)

.١674١٠«ناميإلادعاوقديهمت؛نافلخنبديعس:يليلخلا(©)

ةرهاقلا؛عيمجنبورمعل؛ءاهحورشوديحوتلاةمدقمىلع7ددعقيلعت؛ميهاربإ:شيفطأ(©)
.١67٠7«نيبلاطلاجهنم؛ديعسنبسيمخ:يصقشلارظناو١١صه١"



الكهثضينكيإو ىلعتهملعريغكاذو
ادعابتدقبورضملاوبرّضلاكادحاوسيلٌُمولعملاوملعلاف

!"املُعلارودصيفاضيأكاذكاَسرًاعطقحولايفهنأو

ءالوقاهبظوفلملاءاطخةظوحلملاهفرحأو»:تايبألاهذهحراشلاق

؛فورحللةفورظماهنأليناعملاك؛ىلاعتهللةقولخم؛ًاتوصةعومسملا

وهيذلا؛هملعريغكلذو؛ثداحفورظملكوءاهلفورظفورحلاو

مولعمهنأ؛هوجولاعيمجنعهملعنمهلجرخمالناكنإو؛ةيتاذلاهتفص

رودصيفوحوللايفنآرقلاماسترالو؛مولعملاريغملعلانأريبختنأو؛هل

."!«ميدقلايوحيثداحلانأبلئاقالوناقولخمامهو؛قلخلا

عومجميفلتمتتيهف؛نآرقلاقلخةلأسمىلعةيلقنلاةيضابإلاةلدأامأ

ىلع«زيزعلاهباتكيفهناحبسهللااهركذيتلاهقلخىلعةلادلاتافصلا

هلوقنمضلخادوهو«نيقولخملايفالإنوكتالتافصلاهذهنأرابتعا
مأءيشنآرقلالهف!«ءيّشلكقلاَخَوُهانلِالْمُكُبَرُهَّللْمُكلَِف:ىلاعت

'"أمدعموهفائيشنكيملنإو؛قلخلامومعيفلخادوهفءيشانلقنإف؟ال
فلاخملاوءاقولخموأًاقلاخنوكينأدبالدوجوملكنإ»:نولوقيةيضابإلاف

دراباطنرموجةيملاسلا(١) ا
.١/47ءرهوجلاراثن؛ينالهبلاملسموبأ()

.67ةيآ؛رفاغةروس(©)

؛14نانملاضيفرظني:يملاسلا.187-185ةلاسرلا؛ةاقتنملارهاوجلا:يداربلارظنا(؛)

.398«يراضحلادعبلا:تاحرف.د.137+غمادلاقحلا:يليلخلا

هكر



:هلوقبهللابذكدقفءيشبسيلهنأمعزنمو؛ءيشو؛دوجومنآرقلانإلوقي
.!«..ءيشنمرشبىلعهللالزنأاماولوقينأ

بسح؛هقلخىلعةلادلا؛ميركلانآرقلايفتدرويتلاتافصلاامأ

هيتاملاثدحلاىلعتلداميهفءاجاتنتساقلخلاموهفملةيضابإلاهيجوت

هْيلَعلّزنيذلااَهُّيَأاياولاقو)لازنإلاوركذلاو؛«ثَدْحُمنّمْحّرلانمركذنم
.«اَيبَرَعًانآَرُقُهاَنْلعَجانإ)لعجلاو«ٌنوُنْجَمَلٌكَّنِإُركَّذلا

ةلثامملاوهباشتلاو؛هبباهذلاىلعهللاةردقولعجلاوثادحإلاولوزتنلاف

جتنتسيكلذناففيرشلاثيدحلانمامأ"!قلخلاىلعةلاداهلكوزجتلاو

."!«ماعيفلأبقلخلاقلخينألبقسيوهطقلخهللانإ»هكهلوقنماضيأ

ةمالعلاخيشلاقرفدقف؛ءارعشلانييضابإلاجاتنيفةرظنلاهذهتسكعنادقو

:لاقثيحتاوصألاوظفللانيبويناعملانيبيبايسلانافلخ

التنيحتاوصألااذكوةظفلودحأنمنآرقللةءارقلانإ

الٌَجلاكرتافًاعيمجىلاعتهلغرَتْمَمَوقولخمكلذلكف

!"ادلعلجتاذلاتافصنمةميدق|تمَهَفهظفلنميتلايناعملاامأ

هدرمّستاةلأسملاهذهنعيميلسلاديبعنبدمحةمالعلالئسامنيحو

:لوقي؛قفاوملاوفلاخملايأرلاباحصألريدقتلاومارتحالاب

.١9«ناهربلاوليلدلا:ينالجراولا(١)

.١تاءيراضحلادعبلا؛تاحرف.درظنا)١

ظافلألسرهفملامجعملا:رظنا؛ةجامنباولبنحنبدمحاو؛يذمرتلا؛يراخبلاهاور(©)

١١كنستو؛ثيدحلا

.99؛سلاجملاةجهب؛ليمجنبنافلخ:يبايسلا(؛)



القنةبجحلكولوحفلانيبهبفالخلاءاجدقفنآرقلاامأ

الفتحافلاقدقنمغبتيلوقلاوهلئاقهللانألةيدقاولاق

الَمَعّنإوًالوقنإقلخلايفًءاشامالزأىضقدقٌميدقلجهللاو

الََعلجنوكلايفهتمكحكلتفاهبءاضقلاميجنتواياضقلاامأ

الثملامهفافءيشلكقلاخبمّهْجاجتحاوموققلخلابلاقو
المشدققلخلامكحكلانهنمفهبعازنالءيشوهامنإو

(')الزندقيحولابهلوقهنأباوقفتافنيلوقلااوعمجمهنكل

لوقي6قولخموهفءيشنآرقلاودءيشلكقلاخىلاعتوهناحبسهللاو

:يبايسلادومحنبملاسةمالعلا

نابلاومهسنإنمهلقلخهنوكيفامغيمجوىرولاقلخ

ينارونلاهُّيسركىوحامعماذههقلخضرألاوامّسلاهلو

ناويدلالماحوٌنوبتاكلاوهلكهيفطخامعمخوللاو

ناسلنبتبرعأوأهباعبطترجامويهمالقأامعيمجو

نآارقللقلخلاحصصكاذبو|.هلقلخهبىحوُملاويحولاو

:لوقيو

ناصقنلاوديّزلايفاهثودحبةفورعمقئالخفورحلاّنإ

"نالّغإلاورَّلسلايفهلةفصتباثهتوحامبهلإلاملع

.1؟78؛ناجرملادئالق؛ديبعنبدمح:يميلسلا(١)

؛ةديقعلاعباطمثارتلاةرازو؛ماكحألاونايدألايفمالسإلاملاعم؛دومحنبملاس؛يبايسلا(©)

.االخحااإلاللحفها440طقسم



:هلوقباهأدتبا«نآرقلاقلخبلوقلايفةديصقيملاسلامامإللو

اوربتعافموقاياهناهرب<وسلااهقلخيفانلتدبأ
رلطفقلاخءيشلكلاهمظنيفشرعلابرلاقدق

"رِقفَيلقعلابنمللكشالبٌءيشنآرقلاامنإو

درلايفنانملاضيف»ناونعبةديصقيدشارلادمحنبديعسخيشللو

:اهيفلوقي«نآرقلامدقىعّدلنمىلع

نامربلابلقعلاوهثودحلاهاشناعمىلعلديٌمظن

نمحرلانمةثدحُمًءابطخلاوءاغلُبلاُمحفتقحتايآ

ناسسمزبهداجيإىلإيدهيامجتُمحلاصملابْنَحهلازنإ

ناندعنمثوعبملاةلاسرلةيآمظعأهاحوأنمناحبس

("!نايبتلاحضاوبكوكشلااحموهلوزنباهلكعئارشلاخسن

قلخوتافصلاومالكلالوحثيدحلااهيفعزوتةليوطةديصقيهو

."اهنمهقلختابثإىلعلالدتسالاونآرقلا

.نآرقلاقلخةديصق؛يملاسلاةبتكم؛طوطخم؛ميظانملاعومجم؛يملاسلا(١)

يفةديصقلارظنا؛نآرقلامدقىعدانمىلعدرلايفنانملاضيفءدمحنبديعس:يدشارلا)0(

.١١٠١ءنامعنلاقئاقش؛دشارنبدمحم«؛يبيصخلا

.1971٠-60؛ةلماكنامعنلاقئاقشيفةديصقلارظنا(©)





ثلاثلالصقلا

ىسابسلاركفشلارثأ

.اهديلاقتوةمامإلا+

.هنافصضومامإلا«*

”زيرملاةديصقيفسايسلاركفلارثأ«*
.يدرفلاحيدملا-أ

.حيدملاةديصقيفمامإلاةيصخش-ب

.ةمئألليعمجلاحيدملا-ج

.حيدملاةديصقيفةمامإلاةروص-د

.مهداشرإوةمئألاحصن-ه

.ةمئألاداهجفصو-و

.هنلعنيجراخلانمفقوملاولداعلاماهإلايلعجورخلاميرحت

.لاجلامكأحلاههةيضايإلافقوم«*

.رعشلاببسكنلانمفقوملا«*

.ءاَرلاةديصقيفسايسلاركفلارثأ«*
.ةمئألاءاثر-أ

.ةمامإلاءاثر-ب
.ةينيدلاتاماعزلاوخويشلاءاثر-ج





.اهديلاقتوةماسإلا

مهركفنمًاريبكًازيحذخأتو؛ىربكةيمهأةيضابإلادنعةمامإلالثمت

امنكل؛ىربكلاةيمالسإلاقرفلانممهريغنأشكلذيفمهنأش«يسايسلا

:نيرمأيفلثمتيةيضقلاهذهيفةيضابإلاهبدرفني

.ىربكلاةمامإلاىلوتينأحلصينمةلأسم:لوألارمألا

.ةموكحلامكاحلاىلوتيفيك:يناثلارمألا

تايطعمبةطبترمةّيركفلوصأىلعيسايسلاةيضابإلاركفموقي

ركفلاهيلعموقييساسأأدبمليحديسجتوهو؛ىلوألاهعبانميفمالسإلا

ىلعسانلانيبةاواسملاورايتخالاوىروشلاًادبموهو؛يمالسإلايسايسلا

مئاققيقدنازيمىلعموقيلضافتوهو"'ا«مُكاقتأهللادنعْمُكَمَرَكَأّنإ)ساسأ
ةيشرقلانوريالمهنإفهيلعو؛بسنلايفءامتنالاىلعال؛ةيقلخلاميقلاىلع

نأ»نوريمهف؛يشرقلاريغيفطورشلاترفاوتاذإ؛ةمامإلايفاطرش

نماناعطق١ونوكينأنمفرشأوىمسأسانلانأو«قانعألايفةنامأمكحلا

اوقلخدقسانلاف؛ةنيعمةليبقمهثراوتتف؛دادبتسالاورهقلابنومكحيمانغألا

ءاقلتنمهوفلختسينأدبالهنوعيابييذلاو؛ًارارحأاوقبينأبجيو؛ًارارحأ
."!«بسنلاةيحاننمطرشيأ؛ةيضابإلاىريالومهسفنأ

.١٠ةيآ«تارجحلاةروس(١)

يفتاساردءابرمعنعالقن١٠/980/71١خيراتبهعملجسمراوح؛دمحنبدمحأ:يليلخلا(3)
.40و94؛يضابإلاركفلا

هلي



تدعامكةيضابإلادنعيسايسلاركفلابصعىروشلاتدعكلذلو

اذهىلعمهتمئأنومدقيةيضابإلاناكانهنمو؛"”ةسردملاهذهحورلزّيمملا

مأناكاملاعءرفكاهكرتاذإفضرفمامإلاىلعىروشلا»نإلب؛"”ساسألا

٠(”!«افيعض

ودبيو4اهلاجروةمأل١عاملعنمةروشمنودأرمأعطقيالأهيلعو

حدمي؛يملاسلاناخيشنبااذهف؛كاذنآنامعيفرعشلايفًايلجاذهىدص

الوهوةيعرشلاةسايسلاهذهبذخأيهنأل؛يصورخلادشارنبملاسمامإلا

:هلوقيفودبيامك؛ةروشمنودارمأعطقي

(؟"ابقنلاءاملعلاهيضترياملفْلخالفىروضشُهَرَمُأ

يليلخلاهللادبعنبدمحممامإلا"/يمايرلانمحرلادبعرعاشلاوعديو

ينيديسايسبجاويهف؛ةراشتسالابةناهتسالأمدعوىروشلابمامتهالإىلإ

:مامإلاًابطاخميمايرلارعاشلالوقيءاهاضتقمبمزتلينأمامإلاىلعو

اقههتارسواهئافكأىلعلوعةينيدةقيرطديرينماي

.47؛ةيطارقميدلانامعءديبعنيسح.د:شابغ)١

974٠7١ع؛نامع؛ةضهنلاةلجم7ةقلح؛مالسإلايفقوقحلا؛دمحنبدمحأ:يليلخلا(©)

.77مل<كخحت/ه

.ثارتلا١٠/67«فنصملا؛يرجهلاسداسلانرقلاءاملعنم؛هللادبعنبدمحأ؛يدنكلا(©)

.1876«ناخيشنباناويد؛ناخيشنبدمحم:يملاسلا(؛)
امزالمىوزنبماقأ؛ملاعبيدأ(م5٠©؛-ه74١ت)يمايرلارصاننبنمحرلادبع(ه)

مظن6نامعىلإداعمثُرابجنزىلإلحرمثديليلخلاهللادبعنبدمحممامإلابلصتا6اهئاملعل

نامعمالعأليلد:رظني.نيأزجنمطوطخمرعشناويدهلتاثاغتسالاوتايهلإلايفرعشلا
.نامعنلاقئاقش«دشارنبدمحم«؛يبيصخلا7



اَهتابهزونكنماياوّزلايفمك|.ةضاضغكيلعىروشلابسحتال
ّد04ِىفرملع.”م

اهتاورذنممشلاايلعكديوالّقنجرقهقُيٍئأرامّبرلف

("لاهتاتشمللاهبُنيمقلاوهوفعضتسمرقحتسُمنمءاجدق

الةمألانأل"!ةضيرفمهدنعةمامإلاف؛مامإلابصننوبجويةيضابإلاو

بترتياملوُُاهنيبلدعلاميقيو6اهحلاصمىلعموقيحإردوجونودحلصت

هذهلكف؛مالسإلادالبةيامحو؛ماكحألاذيفنتو؛دودحلاةماقإنماهدوجوىلع

."!اهذيفنتبموقيمامإدوجولظيفالإمتتال

ةيمهألو'"!«ةليسواهيفدقعلاوةضيرف»يهفدقعلابالإاهيلإلصوتيالو
دوقعملاةلاحوةيسايسلافورظلابسحب«ةددعتمضصوصنهلتثعصو؛دقعلا

؛هبهللارمأامبمكحلاوهللادودحذيفنتبمامإلادهعتيفاهلكيقتلي؛هيلع

.!كلذىلإامو؛ةيغابلاةئفلاداهجو؛قحلاةماقإو

يذلاكلسملاعونلددحملاروتسدلاةباثمبصوصنلاكلتتحضأدقو

فلتختمهدنعةمامإلادقعو؛ةمألابهتقالعيفهبجومبريسيومامإلاهذختي

يفمامإل١عيوبيتلا؛فورظطظلافالتخابو«ةمامإل١عونفالتخابهتغيص

.١١#؛«طوطخم«ناويدلاءرصاننبنمحرلادبع:يمايرلا(١)

:يغئاصلاوطوطخم؛11/18عرشلانايب(م١١/هه8ق)ميهاربإنبدمحم:يدنكلارظنا(؟)

(١)ةقرو؛ةمامإلايفعبارلابابلابيبللاةفالسوبيدألازنك(8١ه7١ق)ديعسنبملاس

.طوطخم

:اضيأرظناوطوطخم؛©1/18١6عرشلانايب(هدق)ميهاربإنبدمحم:يدنكلا)9

.طوطخم1قئاقحلاجهن6يلعنبدمحمنبيلع:يرذنملا

.88ةقرو؛قباسلا؛«بيدألازنك:يغئاصلا(؛)

خم؛1/18عرشلانايب؛ميهاربإنبدمحم:يدنكلا:يفدقعلااذهغيصرظنا(ه)



؛هتيعرومكاحلانيبةقالعلامظنتةيسايسلادوقعلاهذهنأظحلنانهوءاهلظ

كلذىلإهاضتقمبمامإلالصويذلادقعلابجومبءافولابامزلممهنملكدعيو

ام؛ههاجتبجاولابمايقلاو؛ةرصانملاوءافولاماكحأبترتتهيلعو.بصنملا

لزعلالثمنمماكحأهبلالخإلادنعبترتالإو؛دقعلاىضتقمبًالماعناك

ةقالعلل؛قيثوميظنتنمضلخديكلذلكو؛هترصانممدعوهيلعجورخلاو

عممتتتناكيتلاةعيبلادوقعلادادتمادعتةفسلفيهو؛ةمألاومامإلانيب

:يملاسلالوقينيدشارلاءافلخلا

سافهفأالجرنيعبرأيف|ساتلايفمئاقًبصنُمزلي
انةفاومًاضعبمهلضعبانعقلاخبالعب

مكحيثيحمكحلانونّيبي<هيفملعلهأنمةتسو
مانألاىلعضرفمُهبصنمامإلاةروضشمولوأمهو

لئالألايفلوسرلاةعاطكلداعلامامإلاةعاطبوجو

اماقأهّبريصاعمىلعامامإلاىصعنمنأكشال

('ارفكلاباصأهلألهنماربيفاندنعغيلخوهو

ددعلاواهبوجوبلوقلاو؛ةيضابإلادنعةمامإلانعثدحتييملاسلاف

ةعيبلابموقينميفاهرفاوتبجاولاطورشلاو؛هنودمامإلابصنمتياليذلا

؛ملعلالهأنمةتسمهيف؛مهنيباميفنوقفتم«الجرنوعبرأمهلقأ؛مامإلل
يملاسلادكؤيو؛مهبصنةمألاىلعبجينيذلامامإلاةروشملهأمهءالؤيهف

هتعاطًاهبشمًارفككلذدعوهيلعجورخلامدعومامإلاةعاطبوجوىلع

.َكهللالوسرةعاطب

.١١١/؟«ماظنلارهوج؛ديمحنبهللادبع:يملاسلا)١

هلم



:نيدلاكلاسم

هضرفتامو؛ةيسايسلالاوحألانيعارممهروتسدةيضابإلاعضودقو

مهلرفويو؛مهنايكىلعظفاحيامب؛هبجومبنوفرصتيكلسمنمفورخظلا

وهو«نيدلاكلاسمبىمسيام١وعضوف6يروتسدماظنقفوةيرارمتسالأ

."«ةيعرشلاماكحألاذافنإىلإاهبلَصَوتُييتلاقرطلا»هبنودصقيحلطصم

فلتخميفاهراتختنأنكمييتلا»لحازملالتمتةيضابإلاىدليهو

فلتخمعمفيكتلاةيغب"«للاىلإةوعدلابجاوءازإءاهتايحراودأ

نمضمهئاملعتاداهتجانعةمجرت؛ةعبرألاكلاسملاهذهو؛عاضوألا

:يهومهبةصاختاحلطصم

اهلطرتشيةلاحلاهذهو؛اهلضفأوكلاسملاهذهىلعأوهو:روهظلا:ًالوأ

ةماقإو؛ماكحألاذافنإنمنونكمتيثيحبةعنملاوةوقلانمنوملسملانوكينأ
نيدلاهبلطتياملكو..ركنملانعيهنلاوفورعملابرمألاو؛دودحلا

روهظلابةلاحلاهذهتيمسو'"اةيعامتجالاوةيسايسلايحاونلانميمالسإلا

ةرهاظةمامإنوراتخيثيحب؛مهتكوشةوقو؛نيملسملارمأيلجتلارظن

يسايسلاعضولارارقتساةرتفلكشتيهو"أ»ودعنمنوفاخيال؛ةرهاش

.!«ىربكلاةمامإلابالإققحتتالويعامتجالاو

.١١١؛ديحوتلاةديقعحرش؛فسوينبدمحم:شيفطأ(١)
.١١7؛يركبلاىواتف«نمحرلادبع؛يلكب)0

.١٠ءدارملاةياغةديصقحرش؛دمحنبدمحأ:يليلخلا(©)

.44«قباسلاعجرملا(؛)

.١١١«ديحوتلاةديقعحرش؛فسوينبدمحم؛شيفطأ(ه)



يفمهو؛ةئراطةيئانثتساةلاحنعةرابعيهو:عافدلاةمامإ:ًايناث

؛مهنيدلدبيو؛مهربادعطقينأديري؛ودعمهتغابيف»روهظلاةلاحريغ

ًاصخشنوراتخيفنوملسملاعمتجياهدنعو»"!«مهدوجوىلعيضقيو
؛ةيركسعلاةدايقلاتافصهيفرفاوتت"«مهمهاديذلاودعلاهبنوهباجي

.ةمألانععافدةعيبهنوعيابيف

؛ةرخآلابايندلاعيبىلإهباحصأجهنييسايسميظنتوهو:ءارشلا:ًاثلاث

هللهسفنعابدقكلذبنوكيهنإف؛ءارشلاةمامإبةعيابملاصخشلالبقيامدنعو

كلذلنوطرتشيو'.ةعيابملاتاياغىصقأوهو؛هنيدليبسيفاهبىحضو

.ًالجرنيعبرأنعمهددعلقيالأ

لدينيحيف؛ءافخإلاوةيرسلاىلعحلطصملااذهلديو:نامتكلا:ًاعبار

متينامتكلاكلسمو»'""امهلهأوقحلاولدعلاروهظيأةرهاجملاىلعروهظلا

اوبرضومهنيدرمأيفهيلإنوعجري؛مهنمصخشىلعنوملسملاقفتينأب

يضريميمتلاةميركيبأنبملسمةديبعيبأوديزنبرباجةمامإبًالثمكلذل

.*!«امهنعهللا

ىلعًافوخيتأيةيضابإلادنعنامتكلاةمامإءافخإرسنإفانهنمو

ةمهمبموقيلمامإلاءافخإيفةبغروءاهرمأفشتكينأنمةكرحلاوةوعدلا

ىدليسايسلاجضنلا»ىلعلدتةلحرميهو؛ءاوضألانعديعبوهوةدايقلا

-.0١7ءدارملاةياغةديصقحرش؛دمحنبدمحأ:يليلخلا(١)

ما184/ها4068ءأط؛ةبهوةبتكم4١٠٠؛ةيمالسإتاسارد؛تشوغأرظنا(«)

.١٠/87؛«فنصملا«هللادبعنبدمحأ:يدنكلا(©)

.١٠/07«هسفنردصملا(؛)

.40ءدارملاةياغةديصقحرش؛دمحنبدمحأ:يليلخلا(ه)

هل



دادعإةلحرموهامنإو؛ةكرحلامدعوتوكسلاينعيالنامتكلاف؛ةيضابإلا

."!«ةطلسلامالتسال

دنعملسملامكاحلانأيهوءاهيلإتافتلالايغبنيةمهمةلأسمكانهو

وهمهملالب؛مهدنع-انايحأحلطصملابةربعالوهتعاطبجتةيضابإلا

ءاجءاوسنيملسملامامإف»سانلانيبةاواسملاو؛ماكحألاذيفنتو؛لدعلاةماقإ

هنعجورخلاو؛هتعاطبجتًالداعناكاذإءاهريغبوأىروشلاةقيرطب

نيدلارشنو؛مهتماقتساكولملانمةيضابإلاءاملعدنعبولطملا»ذإ«قسف

."«اكلموأًاناطلسوأامامإ؛مهالوتنممهمهيالّمث؛ةنسلاوباتكلابلمعلاو

:هلافصومامإلا«*

رفوتملاتافصلاقفو6هلعافكبسحراتخيصخشةيضابإلأدنعمامإلأ

.ىمظعلاةمامإلاةيلوؤسميلوتلهلهؤتيتلايهوهيف

يبألوقكةيضابإلارداصملابلغأاهلتضرعتدقتافصلاهذهو

مهاوقأو؛مهملعأومههقفأنوراتخيو»(ه“قءاملعنم)يصورخلارثؤملا

ىلعو؛لدعلابمكحلاىلعو؛ركنملانعيهنلاو؛فورعملابرمألاىلع
يفهقافنإوهلحنمهللالامةيابجىلعو؛ميرحلانعبذلاوءودعلاةبراحم

ءاميحر6نيملسملابأرابءًاميلحءاروبصءًاهيزنءاملاع»نوكينأو(*!«هلهأ

.7917؛قرشملايفةيضابإلاةكرحلا؛مشاهبلاطيدهم(١)

.987٠ءثارتلاةرازو؛7/97٠؛ةيمالسإلاقرفلانيبةيضابإلاءرمعمىيحييلع(؟)

.؟١؛ةيضفلادوقعلاءدمحنبملاس:يثراحلا)9(

؛١6؛تافصلاوثادحألا(ه“قءاملعنم)يصورخلاسيمخنبتلصلاءرثؤملاوبأ(؛)

.ثارتلا



الوملعريغب«رومألاىلعمحتقمالوءربجتمالوربكتمريغ«افوطع

.)١!«ةروشم

ىلوتينأىلعةيضابإلاصرحىلعليلدءاهريغوتافصلاهذهو

حلاصمىلعاصرح؛مهلدعأومهعروأو؛مهملعأو؛مهردقأو«مهاقتأمهرمأ

اهكرتاذإف؛ىروشلابطبترموهو«نيملاعلابررماوأذيفنتو«نيملسملا

نعتطقسو؛هتمامإتلازءاهتداقوةمألاءاملعىلإعوجرلانودفرصتو

."اهتعاطةيعرلا

وأهنعيلختلاةيعرللسيلهنأامكهسفنعلخينأهلسيلمهدنعمامإلاو

!"”يضابإلاروتسدلائدابمنمًادبمبهلالخنملخأءاثدحثدحأاذإالإ؛هعلخ

سانلافلكيالو؛هرفكرهظيو؛همدلحيىتحمامإلالزعزوجيالهنإلب

هبصنممالتساةيعرشهحنمتةعيبنممامإللدبالو.!"امهنعباغامملع

.هطاشنةسراممو

ةلصفمةروصبةلأسملاهذهثحبلةيضابإلارداصملاتضرعتدقو

ءاهبموقينموًأاهتيهاموةعيبلاةقيرطحضوتةعساواباوبأاهلتدرفأ

وأهلقأ؛هنودبةعيبلامتتاليذلاددعلاوءاهبنيمئاقلالهؤتيتلاطورشلاو

.الا//١٠«فنصملا؛هللادبعنبدمحأ:يدنكلا(١)
.٠١8/1؛هسفنردصملا)7(

.١٠/779هسفنردصملا(©)

ملك؛طوطخم؛نيمثلاردلادقع)(

:يدنكلاو؛ةمامإلاعبارلامسقلا؛07٠خم«بيدألازنك؛ديعسنبملاس:يغئاصلا:رظنا(ه)

-٠/٠«فنصملا:يدنكلاو١٠كلتكنفتىفص14جخمعرشلانايب

.



نأدجيأدبملااذهلةيلعفلاةسرامملاويلمعلاقيبطتلايفرظانلانكل"اءرثكأ

|:نيتلحرميفمتتتناكةعيبلا

ءدقعلاولحلالهأوءاملعلااهبموقييتلاةعيبلايهو:صوصخلاةعيب-١

رايتخاسلجميفاهباونوةمألاولثمم»مهيلعقلطينأنكمينيذلا

0«ةيلوأةعيبهتعيابم|يلاتلابوِمامإل١

؛مهنادلبيف؛ةمألامومعنممامإلااهاقلتييتلاةعيبلايهو:مومعلاةعيب-"

لحلالهأحيشرتىلعقيدصتلابنوموقيمهنأكو؛مهلئابقدوفونمضوأ
يفيملاسلاناخيشنبدمحمرعاشلاةركفلاهذهنعربعيو؛هلدقعلاو

ركفلاَُئدابملحضاوساكعنايف6يصورخلاملاسمامإلاهيفحجدميةديصق

:هلوقباهقحبمايقلاىلإةعيبلانمءيضابإلايسايسلا

"ابصنمىقرتفاياربلاوارمألاواملعلاهتعياب

ةعيبف؛ءارمألاوءاملعلا؛صوصخلاةعيب؛ةعيبلايفجردتلاوهاذه

؛ةعيبلااهبلطتتيتلاتابجاولابماقعيوبنأدعبمامإلانإمث(اياربلا)مومعلا

:لوقيدقعلااهمتحيو

ا"لاَبهذوأىتأثيحهيعسيفنميلاناكفرمألابَماَق

.4١/١١٠«لينلاحرش؛فسوينبدمحم:شيفطأ:رظنا(١)

.(١)ةقرولا؛قباسلا؛يغئاصلاو؛”١/١٠؛(قباسلا)ردصملارظنا(؟)

.1876«ناويدلا؛ناخيشنبدمحم:يملاسلا(©)

.١8١ص؛قباسلاردصملا(؛)



هترزاؤمو؛هعمفوقولاومامإلاةرصننيعيابملانمبلطتتةعيبلاهذهو

نعحجورخلامدعوحامتجالأبلطتبذبكلذو4اهباصنيفرومأل|ميقتسْتينح

:ناخيشنبالوقي؛مامإلا

اًبضغاوموقسانلاماركايافولالهأاينيدلاةامحاي

ابّهذملااذهلدعلاباورْمَعاوىّْصتَرْملامامإلااذهاودَّيأ

اّبّصولااوؤادوريخلالساوكلساومكنمداقحألااوعزناو

)0(اَبَهْذَتنأمكحَيراورذحاواوفلتختالورمألااوعمجاو

:حيرملاةديصقيفيسايسلارّكفلارثأ

:يدرفلاحيدملا-أ

دئاصقلانمهعومجمبةرتفلاهذهيفيضابإل|ينامعلارعسشلارخزي

دقو؛مامإلاصخشيفتافصلانمريثكنايبوةمئألابةداشإلايفتليقيتلا

نأمزلييتلاتافصلامهأنايبىلعديدشلاصرحلامهدئاصقيفرهظ

؛دئاصقلاكلتلثمنوكتل؛بهذملاةسايسهيضتقتامك؛مامإلااهبفصتي

.مهدماحمرشنتو؛ةمئألالئاضفعيذتةوعدةباثمب

ءارعشنماونوكيمل؛ءارعشلاءالؤهنأ؛نأشلااذهيفظحلياممو

كلذنولعفيلب؛ءاطعلاةيغبوفلزتلادصقنوحدميالو؛«نومسيامك«طدالبلا

يبأدنعكلذدجنامك؛هتديقعرعاشلاىلعهيلمتيذلاينيدلابجاوللةباجتسا

.187«ناويدلا؛ناخيشنبدمحم:يملاسلا(١)



ه١١١)""يصورخلادشارنبملاسمامإللهحئادميفينالهبلاملسم

ال؛مامإلااذهلةيالولابجاولءادأمامإلاحدميهنأىلإراشأنيح(ه١

هسفنىلإبسنينأنود؛ةينافلاايندلاضارغأنمضرغىلإفلزتلادصق
هتحدملهئاشنإةلاحهنهذىلإقباستيظفللارحناكلب؛مالكلاءاقتنالضف

:لوقيف

مئالّملامالكلاُرْحىدتهاكيلإاََمنإوكيفدّيجمتلايقتنأامو

ْمراكمكيفَدْمَحلاّنألاذهوهداقتنالبقُدمحلاكيفقباسي

ْمحاَزأيرغشبينافلاضرغلاىلإاهّؤََسُمكيفدمحلاىصقأِبتنمو

("اًرتاوخلاواطّعلاُءدبهلضَقنموُهَلْفَأخدميهللاتيأرّنكلو

ةقداصرعاشمبنييضابإلاءارعشلاىدلةمئألاحئادمتجزتمادقو

نعريبعتلاو؛ةكراشملابوجوبيناميإهجوتو؛ينيدأدبمبةعانقنعةئشان

يتلادئاصقلانمةلمجربعكلذىلجتيو؛مهترصانمىلإةوعدلاو؛ةمئألابح

لعفامكرابجنزيفمهرجهمنممهرعاشمنعةمجرتاهوئضشتنماهلسرأ

ملسموبأو"!سيقنبنازعمامإللهحئادميف"يوكزألاميسووبأنارعاشلا
.يصورخلادشارنبملاسمامإللهحئادميف("!ينالهبلا

يفةمامإلابعيوب(ه7/8"1-ه٠١٠١)يصورخلاناميلسنبدشارنبملاسمامإلاوه)١(

ةماقتسالاولدعلابفرعو؛ةداهشلالانىوزنلامعأنمفوتتةدلبيفه١ماعنامع

.19٠7717«نايعألاةضهن؛هللادبعنبدمحم:يملاسلارظنا؛دهزلاوةهازنلاو

.0٠5٠7؛طوطخم؛ناويدلا؛ميدعنبملاسنبرصان؛ملسموبأ:ينالهبلا()

رعشناويدهل؛ه١؛7٠نرقلايفشاع؛يلئامسلايوكزألاميلسنبسيمخ:وه(©)



؛هبحصوسيقنبنازعمامإلاتافصنعيوكزألاميسووبأربعي

:الئاقةعاجشلاوىوقتلاتافصهيلعًاعلاخ؛يلبقلاهعقومىلإًاريشم

حتفيووزغيهللىذهمامإاكَلمُمسيقنبناّزعحبصاف

خنصيةمامإللكلملكاموامئاَقةمامإلاىضرتهبٌكيلم

!”اًججَتُمبطخلايفنيِفيّنسلاالكّنألىقتلاودّنَهّملا_نيفيسدقت

اوماقو؛مامإلااورزآنيذلاةيتفلاكئتلوأيوكزألارعاشلاحدميو

:هلوقب«مهلاومأومهسفنأباوداجفهترصنب

اوُحَبَصَأواوَْمأفاصنإلاولدعلاعمةيتفحبصنعروجلاليلرفْسأو

حْضوتُمامهلْضَففوحهمنٌةّصٍبديرعةداسقدصُخئاشم

حَضَوتاوّمسلايفتّلجتسومشىلُغلاوتالامكلابَتّلحَتُرودب

(!حنجتهللاىلإالإتبأًاماركاسسفنأهللاةعاطيفاولذبدقل

لاوطهتقفار؛ينامعلارعاشلاىدلًايفطاعًاسجاهلكشتةمامإلاتلظو

جيهتيتلابناوجلادحأهلةبسنلابتلكشوةليوطةرتفلةيحتيقباهنأل؛نمزلا

يفةمامإلابعيوب(م1871871١-1787ه1707١)يديعسوبلاسيقنبنازعمامإلا(١)

ه١174ماعلتقوه7486١ماعنامع

١97١ه1771-م1857-ه17177١)ينالهبلا؛يحاورلامدعنبملاسنبرصانملسموبأ(«)

ءارعشلاملعأببقل؛لئامسةيالونممرحميداويفدلو؛رعاش؛ققحمفلؤمضاقملاع(م

.ءاملعلارعشأو

.؟١؛«طوطخم؛حادتصلالبلبلاءدشارنبدمحم:يبيصخلايفتايبألارظنا)0

.77؛هسفنردصملا(؛)



تسيلويقيبطتكولسو؛يلمعجهنميهفهنادجويفاهخوسرل؛هرعاشم

.بتكلانوطبيفةنزتخمةيرظندرجم

هدمت؛ةيضقلاهذهبًارثأتم-ةرخأتمةرتفىتح-يضابإلارعاشلايقبو

اهدعيوةمامإلابديشيو«مامإلاحدميهارتف؛ةسامحلاومازتلالانمضيفب

خيشلارعاشلاك؛ةرتفلاهذهيفءارعشلانمددعلابتلغش؛ةيزكرملاهتيضق

نباوينالهبلاملسميبأويوكزألاميسويبأو؛يليلخلانافلخنبديعس

دلاخو؛يكلاملاسيمخنبرماعو؛يمرضحلاملاسنبرملاويملاسلاناخيش

نوثدحتيوماظنلاكلذبنونغتياولظنمم؛مهريغويدنكلامالسيبأو؛يبحرلا

.ينيدلامازتلالاويسايسلايعولانمراطإيف؛هبنوديشيو؛هنع

مهصوصننأ؛ءارعشلاءالؤهدئاصقيفحوضوبهتظحالمنكمياممو

؛ةمئألاءالؤهبرخفلاوةسامحلابةجزتممتءاج؛هاجتالااذهيفةيرعشلا

يتأيو؛ةينيدلاوةيسايسلامهتمظنأةرصانممهنمنيبلاط؛ريهامجللةراثتسالاو

هنفرخسيذلا؛ينالهبلاملسموبأريبكلارعاشلاةمئاقلاهذهسأرىلع

فزعيلظف؛ماظنلااذهلاحناسلنوكيل؛ةينايبلاهتردقوةيرعشلاهتردقمو

.يسامحرتوىلعهتراثيقب

تاماعزلاوأءاملعلاوةمئألليضابإلارعاشلاحيدمنإف؛لاحةيأىلعو

عيذيناكامردقب؛ةمئألابةداشإلايفولغلاىلإهبيضفينكيمل؛ةينيدلا

.مهلوحفافتلالاىلإريهامجلاوعديو؛مهلضفبديشيو؛مهدماحم

نإو؛ةيعقاوتافصيهامنإتافصنمرعاشلاهعلخيامنإفهيلعو

بسحمتالصأ«هرايتخانأل؛ةيقيقحاهنكلةيلاثمنوكتداكتةروصيفاهمدق
؛يغبهيلعجورخلاو؛ةبجاوهتعاطتناككلذلو؛هيفاهرفاوتىأرطورش



نبملاسمامإلاهاجتفقومنمهذاختابجيامانيبمينالهبلاملسموبألوقي

:يصورخلادشار

ملاظقحلاىلعغابةفلاخُمىدهىلعنيملسملامامإنإو
ووو٠ِع.َو1

مزالينامعلارصملاينكاسىلعهعاسسبتاضرفوقحةهتمامإ

ْمصاخُملاٌّوُدَََصلاَفّاإويلوهرئأةعاطبىفويذلاّنإو

!'!مئاعدًاعطقنيدلالوصأنمهلفلكملَكقوفّااقتعااذهو

ةسايسلايفةيضابإلاةديقعلرامثتسانمتايبألاهذهيفامىفخيالو

نملةيالولاةلأسمو؛هيلعجراخلامكحومامإلاةعاطبوجوب؛ةيعرشلا

.هاصعنممةءاربلاو؛هعاطأ

نيدهعمفوقولاومامإلاةعاطنأ؛رخآعضوميفرعاشلادكؤيو

؛بجاوهتمامإداقتعاف؛هتعيبابجوم«هنايصعةبغمنمأرذحمللاهضرتفأ

الإو؛مهيلعةجحلاتماقنأدعب؛«نيعضرفةيسايسلاوةينيدلاهتدايقلميلستلاو
:لوقيامك؛هطخسوهللابضغمهبلح

ناهذإنيدلايفامومكيلعًاضفَ|تّبَجٌومكرصميفةتعاطموقاي
نايصعْرابدإلاوبُساَحُيابر|.ملنإفهنعاورْبدتالموقاي
نارسخضارعإلافهنعاوضرعتوأمكُهِلِإٌبَضْغَياوْبدتنإموقاي

"!ناهزرُبهللامكحباهيفماقدق...هةتُجْحنإهيفهللااوبقارف

.50٠7(خم)«ناويدلا؛ينالهبلاملسموبأ(١)

.7؛؟7«قباسلاردصملا(؟)



جورخلاو؛ةاجنممهتبحمو؛ةبجاومهتعاطف؛ةينيدًاقوقحةمئأللنأكلذ

ةناكمنعةمجرتيهو«نيدلاىلعجورخمهتطلسىلعدرمتلاوةكلهممهيلع

اوُعيطَأاوُنَمآنيذلااَهُيَأايف:ىلاعتهلوقنماذخأ؛بهذملايفمهتلزنموةمئألا

."ا(مكنمرسألايلوأولوُسرلااوُعيطَأَوهلل

رثكأنم؛يبحرلادلاخوينالهبلاملسمابأنيرعاشلانأظحليثحابلاو

ةرتفلاهذهيفمامإلاةعاطنعجورخلاةبغمنمًاريذحتةيضابإلاءارعشلا

:نيبناجيفجردنيمهرعشنأدجيل

.مامإلاةعاطنعجورخلاةبغمنمسانلاعيمجلماعريذحت:الوأ

جورخلايفحضاوفقوماهلناكاهنيعِبتايصخشاىلإهجومدقن:ايناث

يعامتجالاويسايسلادقنلايفثحابلاهلضرعتيساماذهومامإلاعابتإمدعو

.لصفلااذهيف

نإف؛هتاذبًامامإرعاشلاهبحدمييذلا«يدرفلاحيدملا»قاطنيفو

ىلعاونثأنيذلاءارعشلاءالؤهةمدقميفيتأي؛ينالهبلاملسمابأرعاشلا

هجوىلعيصورخلادشارنبملاسيضرلامامإلاىلعو؛ءًامومعةمئألا
ةمئأل١حيدمدئاصقنويعنمدعتدئاصقعبرأبهصخدقف«صوصخلا

."!ةيضابإلا

يفهتركفضرعينيحيريرقتلابولسألابيفتكيالملسمابأنأدجنو

دعببهذملاتاحلطصمبنيعتسيوخيراتلاءاشحأيفلغّوتيهدجنلب«حيدملا

اةيآ«ءاستلاةروس)١

رظنا.ةروصقملاو؛ةينيعلاوةيميملاوءناوضرلاحتفلابةفورعملاعبرألادئاصقلايهو(؟)

١-١صصناويدلا



يذلايراشلايضابإلاةروصاهيفدنَجناعمنمض؛هسفناهبتبرشتنأ

نبملاسمامإلأصخشاهبفصييتلاةروصلاهذهيفامك«هترخأبهايند2اب

.يصورخلادشار

غعراصموهنيبتاقعصهلهبربحنمدابكألاقرتحمو

نأىلإ :لوقي

غزاعزايرتّدتشاهبادامربرةاضرمّريغءيشلَكىرَي
عراسينأشدحلاءارونأبهنيقيءاروايندلاضرعىمر

عماطهلل١ىلإهيفبغرىوسسعمطَم:دوبعنماسفنررحي

عباصألالقتامهنملاناموىنغلاةرضتيفكالمألافنأهب

عمادملااهيلعتلاساذإُبْشَتن-هبلقٌةرمجنازحأللوتيبي

عئاررمعلامداهنمهعارّنأكاعزاجلءاضتىرخألاركذاذإ

(')غراوقلاباعصلاكلتهرعاشمتقعصأوىنافتاينألاركذنإو

:ًالئاقمامإلابهتداشإيفينالهبلارعاشلالسرتسيو

غعئاضشكئالملانيبٌربخمهلامنايففْرْغُيَوروكنمضرألاىلع

عكاروهوهبارحمىلعًادومعتيبرّتَعليللاامىتمهارت

عرادملانويعللتقشنهنعفهبلقّراونأنآرقلابٌعِشْعشَي

!"عجاوسلاُمامحلاحانامكًابيحنلكاثةنرروجيدلايفعَجرَي

.7578«خم«ناويدلا؛ملاسنبرصان؛ينالهبلا(١)

دل)0( .04؛خم«ناويدلا؛ملسموبأ:منالهبلا



اذهيلوتلهتيلهأب«ناوضرلاوحتفلا»هتديصقيفرعاشلاهحدميو

هللاهراتخا؛مهلضفركنيال؛دجملاةقيرعةرسأنموهفءريطخلابصنملا

روجلاافطناوةلادعلاتقرشأ؛تاماركبحاص؛مهتصالخنماوفص«هناحبس

:ينالهبلالوقيف؛ةمامإلابصنمهثالتعاب

نابؤذروجلالهأوىضْوَفسانلاو|.ةملظمضرألاوهتمامإتءاج
نايهيإوقامهرإدسافملاّرع<يقلواهئاجرأيفلدعلاقرشأف
ناردجملاميمتنباُهُدِجنمامهتمئأنمًاعدبناكامهتءاج

"ناشهماركإنموفصللوّالإمهتصالخنمًاوفصهللاهراتخاام

امغارمءاجهنأ:اهنموهتاماركضعبىرخأةديصقيفرعاشلانيبيو

:لوقيف6فيسلللصتنلاودحلاكوهو؛هتمامإضراعنملكل

مغارتًاعيمجاينلاوَماقّنأب-ةماركنميدتهملامامإلاًبسحو
مواقُملالذقولخملاهَمواَقوهبردنعنمروصنملانكينمو

!"!مئاقولزلصنوّدحهلتنأفةفيسنيدلاضتنينإىدهلامامإ

6يصورخلادشارنبملاسنيمامإل١حيدمبء١رعشلانمددعىنعغتو

نّيبييذلاديمحنبدوعسديلولاوبأرعاشلامهنمو؛يليلخلاهللادبعنبدمحمو

دقهنأو؛ةمامإلابصنمهئالتعال؛ةحرفتاوامسلاتللهتدقمامإلااذهنأ
ءاسفنمهحمسأوءاردقمهلجأوهفءاهبصنمءّوبتلهتلهأتافصقفوريتخا

هذهلمحتلهدعتل؛هتأشنذنمهتقفارةيهلإلاةيانعلانأىلإرعاشلابهذيو

.7705؛هسفنردصملا(١)

.0٠75؛هسفنردصملا)7(



؛نيملاعلانمهلوحنمىلإرظنرعاشلانأىتحًارهاطًافيفعًاشنف«ةنامألا

ءرعاشلانمةحضاوةغلابمهذهو«ءايبنألاالإهتماقتساوهيدهلثميفدجيملف

:لوقيفءدرفيفةمأو؛ةمأيفدرفوهو

الوطألالحملاتفداصفًارَدَق|هلتناكامدعبًةفالخلاءاج

الفماميركمهّحمسأوًاردقمهلبأوّئدُهمهرثكأهتفلأ

الفطمانينجىوقتلابُهاذغوهسْسِإةمالسلانمُهلإلاقش

الَههْبَعلفريقيفوتلاركسعيف-ًارهاطعروأبيجلافعأاشنف

الَسسُملاّيبنلاالإهيدهيفدبأملفنيملاعلاتربدقلو

(المْجُمملاوعلارخفًانمضتمهتيقالاذإادرفةمأوه

نيرشبتسم«يسايسلاماظنلااذهءايحإبمهتحرفنعءارعشلاربعو

ىلعناكيتلا؛ةكرحلاهذهروصييملاسلاناخيشنباف؛ةيسايسلامهتكرحب

ةيحورلااهتادادمتساروصيامك؛يملاسلانيدلارونمامإلااهبنيمئاقلاسأر

:لوقيفةيضابإلاةيبهولاةكرحلاىلإدتمتيتلا

ابصنلاوكشتهيفموسجوىدهللبولقانيفتشعن

اجهّروجلاوّركنملالمجت-.ةّيهوةحفنانتبذج
ابكرنّسمملظلاُدرتوالطابوحمتضرألايفتجرخ

ابهيغلاولبجيورفكلاغطقياعمالماسحهللاةلس

ابَبضنمىقرقتفاياربلاوارممألاواملُعلاةتعياب

3؛حادصلالبلبلا؛دشارنبدمحم:يبيصخلا)١|



ابّرلاويراحّصلاحاّضووهوىرقلاويصايصلاحاتفوهف
ابّيطاردقفاوهلأيفديمعلاكهباينألاتهز

("اَبَجَنلاءاملعلاهيضترياملفلخالفىروضشهُرمأ

أءدب؛ةيضابإلاةيركفلاتاحلطصملانمريثكلابةرخازةديصقاهنإ

يحلطصمىلإاريشم؛ةيركفلاةكرحلاهذهلوصأريدقتوملظلاىلعجورخلاب

.ةيضابإلادنعيسايسلاماظنلاةدمعامهو«ىروشلا»و«ةعيبلا»

؛مهتحرفنيينامعلاهناوخإ"يناويطلاحلاصنبىسيعرعاشلاكراشيو

ائنهمءاهيفايئاضقًابصنملغشيناكثيح«طقسمةدلبنمةديصقلسريف

يفيصورخلاملاسمامإلاةعيبنمهنعمجنامو؛عامتجالاكلذىلعهناوخإ

:لوقيف؛ةفطاعلاوساسحإلاقدصبيشيبولسأ

ادذتراهؤلمٌنويعهتركنأولادبأقرْْشُمهانسّرونقحلل

اَدَبنيحضرألاهانسبتقرشأفجلبنمقحلارونهللاكرابت

!”اذمكلافرعيالحرفنمقرشلاوهلواحتاممشهديًفبرغلاف

يذلارخفلاكلذبأ”«فونت»ًائنئهمو؛يصورخلاملاسمامإلاةعيببًاديشم
:لوقيف«نامعنادلبنيبةقماسةناكملتحتاهلعجامم«هتلان

.ا5«ناويدلا«ناخيشنبا:يملاسلا)0

ناطلسلامث؛روميتناطلسلاةاضقدحأ؛يئاطلارماعنبحلاصنبىسيع:ةمالعلاخيشلاوه(١)

نبدمحميبيصخلايفهتمجرترظنا.ها١ماعيفوترعاشبيدأءروميتنبديعس

.705/؟«نامعنلاقئاقش؛دشار

.97٠«نايعألاةضهن«هللادبعنبدمحم:يملاسلا(©)

.ملك١١ءاهزاهنعدعبت؛ىوزنةنيدمىرقنمةدلب(؛)



ادهتجمهللايفادغقدصمامإاهلهوأراَملًاملاساوعيابف

ادلباهبمركأمهبدالبلالكىلعفونتبيرالبفونتتسمأ

ادَّحّألادحاولاترصنْذإانَمامإايأنيبملاحتفلاورصنلابتينه

('ادمعانقلاترّيصوكامّلسلاقوفاهمئاعدًاناكرأقحللَتدِّيش

هبسحيامو؛هبحصومامإل١ءازإةيسفنلاهتلاحرعاشلاروصيو

دييأتب.هحيرصتهنعرفسينأنكمياملالابرعيملرعاشلانأودبيو؛مههاجت

يفلوقيف.هرعاشمءافخإىلعًارداقدعيملهنأنّيبو؛يسايسلاماظنلاكلذ

.يصرورخلاملاسمامإللهباطخ

ادبايتحاريفٌءراصيتنأكبرطنمٌزتهأمكتركذاذإ

ادفنٌمكنعيرْبتصنأىردامومكتبحمنعيئاوعرالوذعلامار

'"اادَمَّتلاوحاضحضلاُدِرأالتيلآىدهجمياراّيتكرتأفيكو

(”اادَدَممهلاجيهلايفكّكالملعجاو|.ةبطاققحلالهألًارصنًبراي

:حيدملاةديصقيفمامإلاةيصخش-ب

مسريفاومهسأدقمهنإف؛مهتافصنايبوةمئألاحدمبءارعشلاماقامكو
ةيبرعلاةءورملاميقنمهيلعاوعلخف؛مامإلاصخشلةيقارةيناسنإةروص

مامإلاصخشانلروصي؛يملاسلاناخيشنبارعاشلاف؛ةيمالسإلالئامشلاو

.97٠2946٠قباسلاردصملا(١)

يذلاليلقلاءاملا:دمثلاوححض:دام«برعلاناسلَريدغلايفنوكيليلقلاءاملا:حاضحضلا)ْ

.دمث:ةدامبرعلاناسل؛هلالمال

.4«نايعألاةضهن؛هللادبعنبدمحم:يملاسلا(©)



؛نوكللءيضملارونلاوهوءرهدلانيعناسنإبةمألانيبهعقومو؛يليلخلا

:ًالئاقهبسنولعويلبقلاهعقومىلإةراشإءابسكواثرإةمامإلازاح

لمآللىنُملاىصقأانألارونانهلاناونعرهدلانيعناسنإ

لكآموبراشمبانلتلَحَواهّماقمباطوايندلاهبترهز

لئاّسللةمعنونيدتعمللةمقنونيدتهمللةمحروذ

("لماكلاماقملايسركىلعاهيفىوتسافًاببسكوًاثرإالعلازاح

؛هتيعرنيبلداعمكاحوهوةلالضلاهبىحْمَتردبلاكهتيادهيفوهو

ميلسنبهعمجرعاشلالوقيامك؛همكحيفةوشرلاالوروجلابىضرياال

.يرجنخلا

اشعلاوةواشغلاالجوىمعلااحمفاقرشُمًاردبكاوسنمناحبس

(")شراالوطقراجامىرولانيبمئاحلدعأ؛قحلابًامكاحاي

يفةمامإلأطورشرفاوتلعجدقهناحبسهللانافكاذواذهعمو

اوعمجبسنلاوبسحلايفةلزنملاو؛ةيملعلاةءافكلابمهلدوهشمصاخشأ

نبملاسمامإلاتافصيفينالهبلاملسموبألوقيةيقلخىرخأوةيقلختافص
.يصورخلادشار

ينءورمٍم0

راهِنِءايضنعايحملايدبيىسقتلاوةلابنلاوةلالجلاكلف

راثهطألاهدادجأنمتلصلاواثراوبعكنباوانهملاثرو

"اراّجشألاّرهاوجرامثلاْذخأرباكنعًارباكةمامإلاذخأ

.9178٠«ناخيشنباناويد؛ناخيشنبدمحم:يملاسلا)١

.١/70905«نامعنلاقئاقش؛دشارنبدمحم:يبيصخلا(؟)



نمهدادجأنمددعناكدقف؛اعدبةمامإلاهتأتمل؛هلبقواذهدعبوهو

ةعئاذلادمحيلاةورذبقلعتم؛بسحلايفةقيرعةرسأىلإيمتنيءاهزومر

مهتوفصنمهرايتخااروصم؛مهرثامدحجتالو؛مهلضفركنيالنم؛تيصلا

:ملسموبألوقيامكهتمهملادادعإو؛هلًاميركت

!"!ناّرعدجملاميمتنباهّدَجنمامهتمئأنماعدبناكامهتءاج

!!ناندعوناطحقرخافتاذإهدتحمءاسعقلاةزعلائضئضيف

!*!ناينبوساسآودجمقارعأهلكولملاديصلادمحيلاةورذب

ناركنسمشلانيعقحليفيكومدقنمموقللامسانلاٌركنيال
ناوسضروتايادهوًبكاوكمهنيدوميهيلاعمومهباسحأ

"ناشهماركإنموصللوالإمهتصالخنمًاوفصهللاهراتخاام

يفنيرمعلاةريسولِىفطصملاهريسبةمئألاةريسءارعشلاهبشامك

مامإللهحيدميفيسرافلارصاننبروصنمرعاشلالوقي6ةيعرلانيبلدعلا

:يليلخلاهللادبعنبدمحم

ةرؤزث(خم)ناويدلا«ميدعنبملاسنبرصان؛ملسموبأ:ينالهبلا)0

نبملاسمامإلادادجأنم(مه١/ه7860ت)يصورخلاميمتنبنازعمامإلاوه:نازع(؟)

.7١١١؛نامعمالعأليلدرظني.ةديصقلاهذهيفحودمملا؛يصورخلادشار

ًاضأضةدامبرعلاناسلرظني؛ندعملاولصألاءوضوضلاوئضئضلا(©)

مهو؛دمحيلانبيراشنبصورخونبمهنمو؛دزألانمةديدعلئابقهيفيقتلت:دمحيلا(؛)

نبملاس:يبايسلا:رظنأمهنمنامعةمئأرثكأ؛لمعلاوملعلاتيبو؛نامعبةمامإلاةريضح

.1١١-١١5نامعلهأباسنأيفنايعألافاعسإ؛دومح

.7705«ناويدلا؛ملسموبأ:ينالهبلا(ه)



لئامنمقورافوقيدصوانيفترسدقىفطنصملاجهنب

]0!لصاووًالوصومتحجسأدقوًالدَعكلملاتعسودقوتكلم

ةعاجشلاتافصبيليلخلامامإلايبحرلالالهنبدلاخرعاشلافصيو

ةروصلايفهمدقيوَهيلعةظفاحملاونيدلاىلعةماقتسالإومأدقإلأوِءورملاو

:ةيلاتلا

مّظعملاربزهلاثيللاىرولاثايغىدعلاْمِصاَقىدنلارحبىدهلامامإ

ْمّتحَمانيلعٌضرفهتغاطفةنيدموقنمْحَرلاهبُمامُه

مركأومانألاىلعأةنأىوسٌةَّضرعسَنَدُيبْيَعالبٌيقن

("ةركملا'بنلاناد_امبّنادورجافلكنعءاحمسلاةَّلملاىمح

ىلإةراشإ؛هللانيددقعتاّبحمظتنيِيذلاكلسلابمامإل١رعاشلاهبشيو

:ًالئاقرايخألاةمئألانمةلسلسنمضهعقوم

مظتُمّدَقعشرعلاهلإنيدو|ىلُعلاونيدللكلّملالثمحبصاف

مظغأوتابئانلايفمهتبثأوةعفرواردقءابإلاينبلجأ

0"مجعأومانأل١برعترختفااهبةينميةحودنماشنمامه

؛هييراوحوقيلاىسيعيبنلابهبحصويليلخلامامإل١رعاشلاهبشيو

:لوقيفءافووةرصنو6ةعاجشوأدهْرهبناجبنوفقيمهو

.949١؛دئارفلاطومس؛رصاننبروصنم:يسرافلا)١

.أةيرعشلاهتعومجملالهنبدلاخ:يبحرلا(؟)
ْ.ب(؛هسفنردصملا)9



اوُماَقةعاستنوّيراوحلامهوةداهزنامزلايفىسيعَتنالَف

مامحكاَمحيفالإشيعلاوةداهشكاضرىلعتامملااوملع

'"اداركماركلالاعفأواوفوواوقفوفدارملاوسئاسّدلااوفرع

:وهاحورطمىقبييذلالاسلانكلو

ةناكمروصتو؛هتمئأىلعيضابإلارعاشلااهعلخيتلاتافصلاام

؟ةينيدلامامإلا

فاضأدقهنأدجي؛يضابإلارعاشلادنعةمئألاحيدمتافصيفرظانلا

عبرألاتافصلايفلتمتملاءرفعجنبةمادقهعضويذلاحيدملاتعنىلإ

اموءاهنملكنععرفتيامو؛ةفعلاولدعلاو؛ةعاجشلاو؛لقعلا:يهو؛هدنع

."!ىرخألاتافصلاعماهضعبعمجنمبكرتي

ّنِبءةمثللمهحنأدموةرتفلاهذهءارعشجاتنلةءارقربع نأحضتي

يركفلادعبلابمهرثأتهيفسكعناءاينيدادعبةمئألااوحنمدق.ءارعشلا

يلوو؛هللايلومامإلاف.همومعيفيمالسإلادعبلاو؛هتيصوصخيفيضابإلا
ملسموبألوقي؛هتعاطنيعتتو6هتيالوبجتنيحلاصلالدابعليلوهللا

:ينالهبلا

!"!مجاسهللانمضيفهريقوتوةيالونيعهللايلوذمحو

.١هسفنردصملا(١)

؛ةرهاقلا؛ىوجنلاعباطم؛ىفطصملامكقيقحتءرعشلادقن«رفعجنبةمادقجرفلاوبأرظني)7(

.171-18ةثلاثلاةعبطلا؛ت.د

.؟©١9«طوطخم«ناويدلا؛ميدعنبملاسنبرصان؛ملسموبأ:ينالهبلا)0



:رخآلوقيو

ةبئاشهنمالخدقءافطصاٌبُْْحَو|ةّبحَمقدكيفيلىدُهلامامإ

اببقاوعرفكهللابْمهُضغبَِو|.ةنيدأضرفهللايلوًبحف

اوبقاعت«نيقباسءافلخبقعأيذلا«هللاةفيلخ»بقلمامإلاءارعشلاحنمو

:يبحرلالالهنبدلاخرعاشلالوقيامك«يسايسلاينيدلابصنملااذهىلع

ْأبّرَعلاومْجٌُعلاريخدمحأدهعنمهبموقيرْبَحالبنرقضميمل

!"بََحلاونيدلانيز_«هللاٌةفيلخ»مهّبقعأوىرتتةتمئأتضم

هلسيذلاهللافيسوهف؛««قحلافيس»و«هللافيس»بقلهيلع١وقلطأو

رعاشلاكلذنعربعيامك؛ةملظلاهرونبايحام؛لالضلالهأىلعًاماسحهللا

:يليلخلاهللادبعنبدمحممامإللهفصويف؛يبحرلالالهنبدلاخ

امسَرلاونالطُبلارطنمأاهحوتسنماحمفًالصيفًافيسهللااهلىضنأ

("ااملظلاهرراونأتحموىوهلالهأهّبراضمتنفأيذلا«هلإلافيس»

:يدنكلامالسوبألوقيامكفلاخملكعطقييذلا«قحلافيس»مامإلاو

(!نيتولاعاّطقناكًافالتخامارنمضرألايف«قحلافْيس»وهو

.ا١0دئارفلاطومسُرصاننبروصنم:يسرافلا)١ٍ

.ربح:ةدام؛برعلاناسل؛هنيسحتوملعلاومالكلاريبحتبملاعلا:حتفلاب:رْبَخلا.(؟)

الخم؛ةيرعشلاهدئاصقنمةعومجم؛لالهنبدلاخ:يبحرلا)9

.١؛هسفنردصملا(؛)

.خم١«مازخلارشن؛هنأويد«ديعسنبناميلس؛مالسوبأ:يدنكلا()



كلذلعفيملنمو؛ةعيبلاقحهل؛نئاخلكاهببرضي«هللانيمي»وهو

مامإلاةعيابملهتوعديفينالهبلاملسموبألوقيامكةريبكةراسخبءابدقف

"نارنسخلحألإوهوعيابفمكنيب«هللانيمي»مامإلانإ

رعاشلالوقي؛هتمالسبمالسإلاةمالسطبترتيذلا«ىدهلامامإ»و

:يبحرلا

!"لاَملسدقمالسإلاىمحنإفملتنإفنامزلالوط«ىدُهلامامإ»ملساو

لوقيهدوجولظيفالإهللاماكحأذفنتاليذلا«نيدلامامإ»هنأو

:ًاضيأيبحرلا

(؛)()بّقحلاورهّدلاّرورمةادعلاىلعارصتنُم«نيدلامامأ»ايموملساو

دلاخرعاشلالوقيامك«لدعلامامإ»وهفهدوجوبةلادعلاققحتتهنألو

:يبحرلا

9(امرحاهلكتهيملو؛ءاهنعفعفاهتعاط«لدعلامامإ«(رمألتقلأ

١؛خم؛هناويد؛ملاسنبرصان؛ملسموبأ:ينالهبلا)0

١ءخم؛هدئاصقنمةعومجم؛لالهنبدلاخ:يبحرلا)0(

.١١«هسفنردصملا)9(

.تبقحةدام؛برعلاناسلءاهلتقوالةدمرهدلانمٌةبقحلاو؛ةبقحعمج:ًابقحلا(؛)

.4٠«هدئاصقنمةعومجملالهنبدلاخ:يبحرلا(ه)



ودبيامك؛هتبحموهتيالوبرعاشلابرقتييذلا«نينمؤملاريمأ»وهو

:ينالهبلاملسميبألوقيف

اغارنايزخمصخلافنأونيدأدشارنبا«نينمؤملاريمأ»بحب

لوقي؛رثاعلكضاهنإوءرسكلكربجلىّجرملا«نيملسملامامإ»وهو

رسعكلاَرَباجايلامآلاةلبقايأيهّجوت«نيملسملامامإ»كيلإ
)0ِيدقنعفراويديبىديسدخفرئاعشاعنإلىجرتِيذلاتنأف

كيلملجأوهو؛تاثداحلايفًاجلملاو؛نامزلابطقو«نيدلاردب»وهو

يفيبحرلارعاشلاكلذىريامك؛بهذمريخيفمامإريخو؛ةدلبريخيف

:يليلخلاهللادبعنبدمحممامإللهحدم

بّعشتملاثداحلايفانؤجلمواننامزٌبطَقنيدلاٌردبدمحم

"بَهَذدَمريخيفماقمامإريخو-.ةدلبريخيفَماقكيلملجأ

نيضاملانمدقفنمعايلسمهدوجوناكيذلا«نيدلاسمش»وهو

:يبحرلالاقامكءرايخألا

رصنلاةمزالنيضاملانعولهئاببانلنماياربلامامإ

!"!رهزمجنأىدهللَمُهنمكلآواننامزٌردب«نيدلاسمش»دمحم

١«طوطخم«ناويدلا؛ميدعنبملاسنبرصان؛ملسموبأ2ااهبلا)١

.49١؛خم«ناويدلاءرصاننبنمحرلادبع:يمايرلا(؟)

.8؛خم؛ةيرعشلاهتعومجم؛لالهنبدلاخ؛يبحرلا)0(

.7؟7+مقباسلاردصملا(؛)



نبدوعسديلولاوبأويدنكلامالسوبألوقيامك«روصنملامامإلا»وهو

."!يليلخلاهللادبعنبدمحممامإللامهفصويف؛ديمح

يفيملاسلاناخيشنبألوقيامك«ىحضلاسمشوىجدلارونمامإلإو

:يليلخلافصو

لكانلاوىدعلارهقاندلارون«ىحضلاسمش»«ىجّدلاردب»ىلعلاجات

!"!لمآللىنُملاىصقأاندلارونانهلاناونعرهدلانيعناسنإ

؛هرونبءاملظلاةليلابجحفشكىلجتىتم«رينملابكوكلا»وهو

:ينالهبلالوقي؛دوجولامسجىلإةايحلاحورثعبيف

)7نايغاقحلاهوجونعهرونبتفشكناف«يردلاًبكوكلا»ىلجناىتح

)0(نايغطهادرأدقودوجولامسجىلإةايحلاحورتنعبناكلانه

:يليلخلامامإلاابطاخميمايرلالاقامك؛«مالسإلاعجرم»وهو

ارنعّرمأاملئوملاكنإف|.ذدهتجاورمش«مالسإلاعجرم»اي

لبلبلادشارنبدمحمينيصخلايفديلولايبأةديصقهناويد؛مالسوبأ؛يدنكلارظنا(١)

6؛حادتصلا

.978١«هناويد«ناخيشنبا:يملاسلا)0(

:ةدام«برعلاناسل؛ميملانملدبنونلاليقوباحسلاوهو٠«ميغلايفةغل:نيغلا:نايغأ)0(

.نيغ
.777(خم)هناويد؛ملاسنبرصان؛ملسموبأ:ينالهبلا(؛)

167(خم)هناويدءرصاننبنمحرلادبع:يمايرلا(ه)



:ةمئألليعمجلاحيدملا-ج

اموه؛مهتريسلركذتلاعضوميفًاماعافصوةمئألارعاشلافْصَو

عومجمرعاشلاقوسينيحكلذو«يعمجلاحيدملا»هيلعقلطننأنكمي
هيلعدمتعيًاكتمعضينأبهنمةلواحم؛مهبقانمونييضابإلاةمئألاتافص

؛جهنملااذهلةيسايسلاةلاصألانيبًأطبر؛ةديدجلاةقالطنالانعثيدحلل

:هلوقيفينالهبلاملسموبأكلذنعربعامك؛هثعبةلواحمو

نازعلكلامتخو!ىدنلجلاذنماهّبصنمهللاءافلختبقاعت
نايذأهللانيدلليقموينممهبفينحلانيدلاًظفُحةمئأ

نابهرنوهاّوأمئازعلاسْسَشىرشدسأميضلاًةابأٌةارْسذديص

ناطيحمالسإللرئارسلاُرْهْطممهّتداقسانلاٌةادُهةاجنلانفس

ناسحإوناميإذصقلاوُهجولاو|مهزريسءارهزلاةيفينحلاىلع
ناضشطعلكلاناورهّنلاةبرشل-اوطسواومألتتسآَنْيَرمُعلاةريسي
نايمعوٌمُصمُههاوسيفومهرصبأوقحيفسانلاعمسأمه

ناوضرهولتيخلاصمهمهذِإ|.اهفرخزوايندلاٌةرهزمههلتمل
اوناهّنإواوزعنإنيداهجلايفو-ٌمهْيعسءاضيبلاةّنسلاىلعفقو
'"اناطيشوسفنمهمزعىنثناالو مهتوطخراتخملاةوطختليازام

يفروهظللةمامإلوأهلتدقع(مال7١/١0؛ت)ىدنلجنبرفيجنبدوعسمنبىدنلجلا(١)

اشيجنويسابعلاهيلإلسرأ؛ًارهشونيتنسةدملدعلابمكحومال؛4/ه177ةنسنامع
مالعأمجعم:رظني.م0ال١/ه7١؛ةنسةكرعملايفًاديهشتامف؛ةميزخنبمزاخةدايقب

ْ.7:778ءةيضابإلا

.7؟؟١77؛خم«ناويدلا؛ملاسنبرصان؛ملسموبأ:ينالهبلا(؟)



؛يضابإلابهذملليخيراتلاويسايسلاركفلايناعمبرخزتتايبأاهنإ

ئراقللاهمدقيل؛مهتافصوةيضابإلاةمئأحمالمرعاشلااهيفمسريةحولنمض

مهيلعقلطأنيذلانييضابإلاةمئألابقاعترعاشلاركذف؛ةيهازةروصيف

ىلعنامعيفةمامإلوأتدقعنأذنم؛ةمامإلابصنمىلع«هللاءافلخ»

ةمامإبتقولاكلذيفتمتخنأىلإ(ه7١؛تإ)دوعسمنبىدنلجلامامإلا

متةلسلسنمض(م١"487-ه17967١)ماعيديعسوبلاسيقنبنازعمامإلا

مهفةمئألاءالؤهتافصامأ(بهذملادصقي)هظفحونيدلااذهلقناهديىلع

ناردجلاكو«مهتدابعومهلتبتيفنابهرلاكو؛مهمادقإومهتعاجشيفدوسألاك

«مهيفنآرقلاحيدماوقحتساكلذببسبو؛هللانيدىلعظافحلايفةنيصحلا

لينلنيشطعتم؛نيرمعلاةريسباوسأتو؛ءارهزلاةيفينحلاباوكسمتنيح
يفامىفخيالو«ناورهنلاةبرش»رعاشلاهامساموأ؛هللاليبسيفةداهشلا

تاسملو؛نامعيفةمئألابقاعتبلصتتةيخيراتحمالمنمتايبألاهذه

نمنولعجيامنيح؛نيدشارلاءافلخلاةريسيفبهذملايأربقطنت؛ةيركف

.ردكماهوفصردكيملةريساهنألىذتحتيتلاةريسلانيرمعلاةريس

بعص»مهفمهتافصوةمئألاحمالمةروصمسررعاشلالمكيو

ةنسلنوعبتمءرونلامههابجولعي؛هدابعلنوعضاوتم؛هللاتاذيف«مئاكسشلا

؛ةلباقموةيئانثيفنيبمث؛مهنيعأبصنمهبررماوأنوعضاو؛هللالوسر

مل؛نايمعومص:لطابلايفو؛مهرصبأوسانلاعمسأقحلايفمهنأفيك

.ىقبيامبىنفياماوعابءاهترهزبايندلامهبلتخت

؛ةمئألاءالؤهبرخفيفتافصلاهذهعممغدنترعاشلاتاذنأدجنو

يتلاةغلابملادحىلإهبلصيبحرقفأىلإرعاشلاقلحيف؛مهركذبيشتنيو
:لوقينيحمهبقلعتلاةدشسكعت



نارّفغوّوفَعمهتبحمىبَقُعمهبتيدهيراونأأموقلاكئلوأ

ناكمِإنوكلايفيبقاضاذإيثوغ--مهتُجحمينيديتدْمَعيتمنأ
اونادامبالإىدُهلاحصيالوممهنيدريغًانيدهللالبقيال

!ناقيإوصالخإموقلاةورثفمهتورثبايندلايفسانلافْرْشَينإ

مهلءاينافًالامنوبلطيالمهيدلامبمهتعانقةمئألاءالؤهتافصنمو
ىوقتلامهدازءافافخروسجلاهذهاوزاج؛ءايبنألايدهوكولملاتمس

مهراثآىقبتل؛مهبرءاقللاوضمىتح؛هراكملاىلعربصلاو؛هللانمفوخلاو

:لوقيءاهبىفتشيمهارممهركذوءاهبءاضتسيروثلاك

ناصمخنطبلاوعبشيفًبلقلف-ىنغلالَجمهوسكتفقعتلااميس
نابجيترقفلاّنأكفمهقالخأىلعءايبنألايِدْهَوكولملاتْمَس

ناْبعُتشيعلانأرمألاةقيقح|.اولهّجامفايندلامهلتلثمت

ناركشوٌرابصإوفوخوٌدهزمُهرقَولاحلافافخّروسجلااوزاج

نازحأموقلابالومهيلعفوخالفرورغلارادنمنوفخملازاف

!"!ناحيروحورمهعِجْضموىمحُرمهركذورونمهراثآواوضم

ىلإاهببحيفةريسلاهذهفصييذلانايبلااذهيفقفودقرعاشلاو

كئلوألثماورينأو؛ماظنلاكلذهبشيماظنيفشيعتنأىتمتتل«سوفنلا

:هيلإهجتموهامىلإ؛ةليوطلاةمدقملاكلتنمصلختيل؛لاجرلا

.7؟١خم؛ناويدلا؛ملاسنبرصان؛ملسموبأ:ينالهبلا(١)
.7"7«هسفنردصملا()



نايحأفنايحألسرلاىلجامكةقباسرشيفةلوداوعباتت

!'"!نايغأقحلاهوجونعهرونبتفشكنافيردلاًبكوكلاىلجناىتح

حراطتام١ذإف«نيمزتلملاءارعشللةراثتسانطومةمئألاكئلوأناكو

؛هرصعمالعأدحأعمدئاصقلاةمئألاتويبنمتيبىلإنيمتنملامالعألادحأ

دنعكلذلثمدجن؛ةلصلاهذههلابجّيهتو؛مهركذبهتحراطمرْطعُيف؛هراثتسا

هيلإههجولاؤسنعهتباجإيف؛يبايسلاليمجنبنافلخرعاشلاةمالعلا

ةلصتملاهترسأىلعوهيلعاينثمهبطاخيف؛يليلخلايلعنبهللدبعرعاشلا

:لوقيف.نامعيفةيضابإلاةمامإلاب

تافينملادجملاننقنعفانفُهتحْوَدءايلعلاىلإُهَتمَنغرف

تايكزميضئارجبتقلعت|.هّتْبانَمتناكاذإوكزيعرفلاو
تاداسريخٌدودجةتمدقتدقفمانألاالسنإعدبالورغاال

("!تاداقُريَخمهذإلفاحجلااوداقمككلامنبتلصلّسوليلخلالس
تايربلايفقافنلكقانعأهبَّذَجوًاتيلصإهللاتلّصأمك
تاصيوعتاقيقدنماوتنودوةيتاعرفعكلادالبنماوُنّيدمك

تابطخباظغعّوًاربنماوقرمكوىغومويليخلاتاوهصاوقرمكو

(تاعيرشلانونسملاويحأومعنعذبنموتالالضنماوحممكو

.7؟7«قباسلاردصملا(١)

هلتدقعنامعةمئأدحأه؛75تيصورخلاكلامنبتلصلانمناذاشنبليلخلا()

.59«نامعمالعأليلد؛ةرجهللةئامعبرأوعبسةنسةمامإلا

.707؛سلاجملاةجهب؛ليمجنبنافلخ:يبايسلا(©)



نيعبرأوةينامثيفاهمظنةيخيراتةديصق(١"ق)قيزرنبارعاشللو

نامعضرأىلعاوبقاعتنيذلامهبقانموةمئألاءامسأاهنمضتيبةئامو

اعدف«مهتافروةمئألاكئلوأماظعاهءاوجأرطعتيتلاتاحفنلاباهيفداشأو

تايبأيف؛هباوجدرتنأاهنمابلاطاهبطاخوءاهعومدفرذتنأىلإنامع

ةمئألاكئلوأةريسو.نامعخيراتعميتاذلاهلعافتوهتفطاعباهجزم؛ةيمحلم

لهأةقيرطاوعباتو؛ةدشارلاةفالخلاةنس-هتديقعرقتسميفاويحأنيذلا

امكرمألاباهيفاوماقءنامعدوسأةيضابإلاىحضيلاهوّزعأف؛ةماقتسالا

مهفدهناكامنإوءاهيفنوعمطيايندلجألاوموقيملنيذلاةارشلامهف؛بجي

ةمدقمتءاجدقو«نيمألالوسرلاةنسقيبطتو؛نيدلارشنو؛لدعلاةماقإ

:لوقيفيضابإلايركفلاهاجتاللةلثممهتديصق

ابايجنتاعشقنافبصميفكاوتابفاوتاكةمأةمئأ

اًبارحلامهنعطباودذصأامويداعألامدبمهفايسأاوقس

اباتعلااورصنامواولذمهليداعألاوةماقتسالااوّرَعأ

('"اباتكلااوعبتاوهللالوسراهاكحاننساوعباتةارش

:حيدملا:ديصقىفةمامإلاةروص-د

اهوفصوفءارعشلانمددعاهنعثدحتدقفاهسفن«ةمامإلا»امأ

«ناميإلاوفيسلا»بةفورعملاهتديصقيفينالهبلاكمهراعشأيفاهروصو

:هلوقاهنمتايبأبهتديصقيفاهفصوذإ

صءثارتلاةرازو؛نامعةمئأركذيفناعمللابعئاشلاعاعشلاءدمحمنبديمح؛قيزرنبا(١)

٠و



نأاهلبرْضُيملهللااهحاتأاهتعلطمالسإلابقرةينمأ

ناذيإوتايآّئتامأللوترداذإتاقوأّيتامأللو
ناسحإولدعىلجنافتلجنامثةنوآبيغلارودخيفتعم

تدجونأىلإجاوزلانععنمتتتلظيتلاةأرملابرعاشلااههبشدقف

؛ناسحإلاولدعلااهروهظبرهظو؛«مامإلاروهظبترهظف؛هبتيضرف.ءاهأفك

.اهعولطبقريمالسإلالظامدعب

؛ةينابرلاةيانعلااهقوست؛ةبرغلوطدعبتداعيتلا«هللاةفالخ»يهو

ءاهيلعرقتستناطوأةيمالسإلاةفالخللو؛هيفتشاعاملاطيذلااهنطوموحنت

دلقتيوءاهمامزملتسيلءاهلءفكنعثحبت«ةفالخلا»هذهتداعدقو

ءيلمبولسأيفءاهتمصعىلعرداقصخشءاهدقعةيصانكلمتيو؛اهبصنم

:ديرجتلاوساسحإلااهحنمنأدعبةمامإلايفلوقيفءزومرلاوتاراشإلاب

نالذَجمالسإلاوهللاةفالخ اهتبرُغلوطنماهلذجىلإتداع
ناطوأمالنسإلايفةفالخللواهنطوملاهودحتهللاةيانع

"ناصلخدّجملاصاصملاهنأشو|اهَوبْوُبَواََيلَعلااهتدجبنباوحنت
نآلمناميإلاةصلاخبٌردَص اهمّيقردصاهنمَدّقعلادلت
!"نارقأوَدَّجاهلْمَحىلعهلاهتمصعليفاكلامصاعلااهّمامَه

«ةنامألا»هذهمالتساىلإيصورخلاملاسمامإلاوعديرعاشلادجنمث

يلوواهبحاصنأاميسالءاهتابجاوةيدأتواهلمحبريدجوهو-اهامسامك

.ابأبةدام«برعلاناسل؛ميركلالصألاليقو؛لصألا:ؤبؤبلاو؛نيعلاناسنا:ؤبؤبلا(١)
فرا؛ملاسنبرصان؛ملسموبأ:ينالهبلا(«)



صخشىلإهنمةراشإيف؛هللارونباهسوسي؛هللافويسنمفيسءاهرمأ

اهئايحإرادمهديىلعماقيذلا؛يملاسلاديمحنبهللادبعنيدلارونمامإلا

:لوقيف

ناوعغأرادقألاوهللاةنامأذخدشارنباايندلاونيدلاملاساي

ناقتإوّريبدتكمهلكذإةيدأتوًالمحاهبغيلضلاتنأ

نافجأهيوحتالهللانمفيساهبحاصنأنقيأوًدعنصأوردنصأ

ناميإكالمألاَّرَبدامريخوْمِصَخُمللابئمؤماهسلسوسي

!'!ناقيإهللارونتحتهنظفسبقهريبذتيفةماقتسالل

:«ةقالخلا»ىرخأةديصقيفاهيلعقلطأو

"اراظنألاقفوُمداجنلاطبساهؤفك«ةفالخلا»ءابعألاوضرو

:هلوقيفرايتخالاةيرحو؛ساسحإلارعاشلااهحنميمثنمو

راكنإلانمتبغلاملاطلواهجاتقرفمواهلهاعهتفرع

""اراعملاونازيملاٌةَّيَرمُعاهتاقأواهذاعأفهبتداع

نمةعومجمديسجتبهتركفلهتسياهلبقاموةعوطقملاهذهيفرعاشلاف

كلذو«ىروش»ةمامإلانأةيادبررقيل؛يضابإلابهذملابةلصتملايناعملا

ةمامإلاو؛دقعلاولحلالهأنمضارتقفوريتخاهنأيأ«اوضرو»هلوقيف

.775*(خم)ناويدلا؛ينالهبلاملسموبأ:ينالهبلا(١)

.76١7؛قباسلاردصملا()

.764١7؛هسفنردصملا(©)



باطخلاةرثكنممغرلاىلعوءاهلائفكهبتيضروءاهسفنلهتبطخيتلايه

مامإلااذهعاطتسالهف؛نمزلانمًاحدرهرظتنتتيقباهنأالإءاهيلإنيمدقتملا

؟بجيامكاهقحبموقينأ

نازيملاةيرمعاهلهتماقإىلإراشأنيحكلذنعرعاشلاباجأدقل

نأعاطتسافيكو«مامإلااذهتاماركنعةنابإلايفذخأيانهوءرايعملاو

يهلإلاقيفوتلاردصمنماهدمتسيكلذلكيفوهومزعومزحلكباهدوقي

:لوقينيح

!"رانصبألانعتّسمطزجاعمباميتآًامزحوًامزعاهداتقاف

اهوناصفءاهتئشنتاونسحأءرابكمالعأنيبتأشن«ءارهز»ةمامإلاو

:ينالهبلالوقي؛اهئاقنىلعاوظفاحو

)اراٍااهتامحنيبوتأشنمالاسويملاّسسلانيبءءارهز

وبأرعاشلالوقي؛ةيركفةيخيراتةراشإيف«ةيبهوةيقيدص»اهنأامك

:يليلخلامامإللهباطخيفديمحنبدوعس؛ديلولا

الغلاماهىلعتسرعةَّيِبْمَو|ةيَيقيدصنْمحَّرلااهكالوأ

(”الّدبتتنلفاهنطاومتفلأاهنإفئبنلانماهبكلساف

.47١3قباسلاردصملا(١)

7؛قباسلاردصملا()

.40؛خم؛حادصلالبلبلاءدشارنبدمحم؛يبيصخلا(”)



الوجرحاهبسيلءاهئاقنيفضايبلاكوءاهقارشإيفسمشلاكيهو

؛ءارغلااهتلوددوقيلمامإلااذه-امركوهنمافطل-اهلهناحبسهللابهوءردك

:يملاسلاناخيشنبالوقي

اسبترومسقواينّدلاقرشتاهبسّمشلاكءارغةلود

اَبْعموأًاردكوأأجرح|اهبفلتملءاضيبٌةلهَس
("ربتجملامامإلاكاذًاملاسهفقطلنماهلهللابهو

:مهداشرإوةمئألاحصن-ه

اريثكاوناك؛ةمئأللمهباطخيفءارعشلانألاجملااذهيفظحلياممو

بناوجنمًابناجكلذنودعيو؛ةمئأللداشرإلاوحصنلاب؛مهحدمنوجزميام

رهشأنمو؛ينيدلابجاولاُهمّتحيًايسايسًادعُبلكشيوهومهلصالخإلا
حصنينأبفتكيمليذلا؛ينالهبلاملسموبأريهشلارعاشلاءارعشلاءالؤه

نمدعتيتلاعبرألاهدئاصقنمض؛يصورخلادشارنبملاسمابإلا

عضوو؛ةيسايسلاهتيؤراهنمضةلقتسمةيرثنةلاسرهلهّجولب؛تالوطملا

ةيركفةيسايسةقيثودعت؛قحبيهو؛هبراجتةصالخهعدوأ؛اجهنماهيف
يهو؛بهذملاةيؤرنمةقثبنملا؛ةيعرشلاةسايسلايفرعاشلاةيؤرسكعت
.""رابجنزيفيقيرفإلاهرجهمنماهلسرأ؛تاحفصرشعىلعديزت

نبملاسمامإلاىلإ؛ديمحنبدوعسديلولايبأةديصقكلذبلصتياممو

جهنىلإهاعدف؛حئاصنلانمةلمجمامإللهحدملّلختدقف؛يصورخلادشار

.187«هناويد؛ناخيشنبا:يملاسلا(١)

صص؛نامعناسحملسموبأ؛رصاندمحم:روتكدلاباتكنمضةقحلمةلاسرلارظنا(©)
.١ءاحلحم

هلك



يسايسلاركفلابرثأتوهو؛مهراثآيفتقيف؛هوقبسنيذلالودعلاةمئألاجهنم

حصنلاةمألاىلعبجيكلذلوءاموصعممامإلاىرياليذلا؛يضابإلا

هايإاركذملَكهللالوسرةريسبيسأتلاىلإمامإلارعاشلاوعديوءاهتمئأل

:لوقيف؛ةمئألانمهفلسةريسب

اللبتتنلفاهتطاومتقلأ|امهقّإفّيبنلانماهبكلساف
الّمجَتٌروصعلاكلتهبتنازمكلفلسمكلبقنمىضمدقلو

الَمْحَمةيادهلاجهنىلعاوفلس مهنإءادتقإمُهرْثِإفقتلف

('االلدتسيمتمهبنامعتحضأاهركذبنامزلاشهدةلوداي

ةسايسىلعةلالدلمحت«يليلخلامامإللةديصقيمايرلارعاشلاثعبيو

:لوقي«مهنارابداشرتسالاوءاملعلاحئاصنىلاعامتسال١بجوييذلابهذملا

امهتاوفَليْبُقضهناوةياعرباهتاوفكامحتفاوةّيبهو

اهتارهزنمٌرونلاءيضيارردىضترملاليلخلاىتفمامإلايدهت

(")اهتالزولًاصلخُمةحيصنلاضَحَم<.حصانةميشهللاهبتشاج

حلصتو؛رومألاميقتستهبف؛ةماقتسالاهنمابلاطمامإلابطاخيمث

:لوقي6مهكولمنيدىلعسانلاف6ةيعرلا

اهتايحلصأتنأفكاوٌسوُفكهلامءبعبضهناومقتساومق

اهتاممدعبمالسإلاىوُقىيحتةضهنبةالصلاىلعيحبنأ

اهتادهدنعريخلافىدهلايوذوهلالجلجهللابنعتساومق

6(خم)حادصلالبلبلا«دشارنبدمحمييصخلا)١(

.6(خم)«ناويدلا6رصاننيبنمحرلادبع«يمايرلا)(



اهتاعزنىلعاهفلسلاكرتتاالاركنمرّيغوفورعمب:رمأو
('"اهتابثل_هبمقكلامملاّسأهنوناقيفلدعلاتملعدقلف

يسأتلاىلإهوعديف؛مامإللهحئاصنرعاشلاهجويفيكنّيبتناذكهو
:ًالئاقلَىفطصملاةريسب

اهتارذىرينمكلثموتقدةليحةسايسلاقرطيفسفنلل

اهتالاهيفتنأوموجنلالثمالزانممولعلانمتيوحدقلف

امهتاقرطنمهتفخأامتملعو|.مهتاقبطيفسانلاتفرعاهبو
اهتابهضيفمدمحافةسارفبفشاكمبيغملابكنأكىتح

("ااهتافلطزنكراتخملالئامشوةسمايتسلكيَسُألاةريسيف

ىلإهوعديف6يليلخلامامإل|-هسفن-رعاشلابطاخيرخآعضوميفو

هعدروملاظلاديىلعضبقلاو؛مالسإلاةضيبةيامحو؛داهجلابجاوبمايقلا

:لوقي

,_شتعاهيامل١سيمبلكبستحاورمشفىجرتِيذلاتنأ

ىدّجوانثوغمالسإللنوكتنأونيدلاةرنصنوجرنكنمف

اذعدقوىتعدقمولظىلعةدضشوةدعنوكتنأو

(يضترملافينحلااننيدّزكرماننامعًاظفاحنوكتنأو

.4١١«قباسلاردصملا(١)

.١٠١١«هسفنردصملا)0(

17166ص(خم)ناويدلاءرصاننبنمحرلادبع:يمايرلا(©)



نأبرخفيمث؛مهلئوموةيضابإلازكرمدعت«نامع»نأىلإهنمةراشإ

اذهىلعاظفاحمانيصحازكرمو؛بهذمللزاكترالاةطقن«نامع»لظت

ةفالخلاماظنعمهجهنبلصاوتملا؛ةمامإلاماظنوهو؛يسايسلاماظنلا

يفودبيامكةملكلاعمجىلعلمعلامامإلانمًابلاطوًارختفملوقيف؛ةدشارلا

:هلوق

ىنتباواهيفمالسإلاىشتنادقيتلاقحلاةطقننامعّنإ

('"ىدُهلاىلعاهرّهدتّرمتسالبامدهعنعتلّذبوترّيغام

ىتعرمُأاملئوملاَكَنإفدهتجاورمشمالسإلاعجرماي

!""ىوقلاىقبتةدحاوديىلعمهلمشعمجاومالسإلاينبمل

:ةمئألاداهجفصو-و

يتلاةيخيراتلاثادحألامظعم-نامعيفنويضابإلاءارعشلابكاو

.ةرتفلاهذهيفةيسايسلاتاطاشنلامهأمهراعشأيفاوروصوءاهبترم

؛مامإلاةعاطنعنيجراخلاضعبةهجاوميفمهبورحبلغأتناكدقل

٠مامإلأةرطيسلعضختنكتمليتلانادلبلاونوصحلاولقاعملاحتفيفو

اهنأظحلي؛ثادحألاهذهءارعشلااهببكاويتلادئاصقلايفرظانلاو

لوحرودي؛يضابإركفنمقلطنيو؛ةسايسلاهللختتءايبرحارعشلثمتتناك

.ةعاطلاهذهنعجرخينمةلتاقمو؛مامإلاةعاطبوجو

.717«قباسلاردصملا(١)

.7797«قباسلاردصملا()



نافلخنبديعسرعاشلا؛ثادحألاهذهريوصتلهرعشيفضرعتنممو

دبعويمرضحلارملاويملاسلاناخيشنباو؛يوكزألاميسووبأويليلخلا

.مهريغويدنكلامالسوبأويبحرلادلاخو؛يمايرلانمحرلا

كلذناكءاوسءاهاحرتراديتلاعئاقولامهأءارعشلاءالؤهدلخدقل

ةموكحلباقميفءاهراسمءايحإىلإيعادلاهقيرفوديدجلاةمامإلاماظننيب

وأ؛ةقيرعلاهتادادتماو؛ةيخيراتلاهروذجهلماظنوهو؛كاذنآةمئاقلاةطلسملا

نيغابلاةمامإلاماظننعنيجراخلاضعبهجويفًافوقوتلّثمعئاقولاكلتنأ

؛لاوهألامحتقييذلايضابإلايراشلاةروصدئاصقلاكلتيفلثمتتو؛اهيلع

مامإلابورحضعبلهريوصتيف«يليلخلانافلخنبديعسرعاشلاةديصقك

:اهعلطمو؛يديعسوبلاسيقنبنازع

دوعتسلاكالفأهللادمحبدوسعحلامغرىلعتراددقل

ديدحلابحْبصَءوَضرفسأوداابجنمكسمجيرأحافو

دوبعلابَّمَعَوةقلفمماهريغرداغيملبرضب

(""د_يصحلاكتَنْسَأءادغألاهبيقارتلايفوروغثلايفنْعطو

؛نيجراخلاىلع؛مامإلاطهر«نييضابإلادونجلامادقإرعاشلاروصيو

:لوقيف؛نيبئاهريغ؛راوسألانيمحتقمةداهشلالينىلإنوقباستياوناكنيح

70١؛خم؛هناويد؛نافلخنبديعس:يليلخلا(١)

كلا



ديهشللةداهشلااوهركالواهنَعهللاُدونجتعجرامف

دوبّجيأوسوفنلاباوداجوً|ارْهَجّروسلااهيلعاومحتقاذإ
!"دوتعلابابرأيغبلالهأباهابريفْدَنهُملاثبعدقو

؛ةدهاجمةعامجديىلعهللاهأيهدقءرصنلاكلذنأرعاشلادكؤيو

اميففاصنإلابمكاحلاوهدودحلذفنملاهللارمأبمئاقلا؛عيابملامهمامإمهمدقي

دقو؛دوهعلاوقيثاوملاهوحنمدقمهنألهترصنبجتهنأرعاشلاىريو؛مهنيب

:لوقيفيضابإيركفرثأتو؛يسايسحملمهلككلذيفوهتعيببىَفو

دوفنأتيلاصمليلاهبمارّكرُغةداسىديأب

دولخلارادىلإمهتاعداياربلاتاداقضرألاةامح

دوعصيفلثؤملامُهِْجموميهيلعروشنمّزعلاءاول
دوعهغلاوقئانثولابامامإ"ومذقوهوعيابدقمه

دسيفمناسحإوفاصتنإبميهيفهللاىضرأومهبماقف

0ادودحلابرخسببناكنمىلعامقَهللادودحمهبماقأ

هتديصقيف؛سيقنبنازعمامإلابورحميسووبأرعاشلافصيو

لفاحجدوقيمامإلاناكفيكانيبمءرشابمريغافصوةروهشملا«ةيئاحلا»

ءاهمادقإًاروصموءاهددعةرثكىلإًاريشمهيلعنيجراخلاعدرلهشويج

:ًالئاقاهتبيهو

ِ0ِ2

حفْسَيهيلوحتوملاباحسفيسبةرشغنلقاعملازتبيلَّبَِقَأو

.١7؛هناويد؛نافلخنبديعس:يليلخلا(١)

.ال١ك١؛خم«ناويدلا«نافلخنبديعس:يليلخلا)0(



ْحَبََيَوايانملاّرحبهبضوخيثداٌحاتشاامّلكًاسيمخُرْْجَي

حّضوملاديدحلاءوضهدشريفةجابعلكءاملظهبقشي

حَْطُبَألاتسخطبأهنملحناىتمرحبأبهنمضرألاحاطبليست

(')حرمتفًاقوشءاسأبلاىلإاوبصتوهليخملّسلايفءامعنلانعىفاجت

مهوعالقلاونوصحلامهبحتفنيذلا«مامإل١راصنأميسووبأفصيمث

؛ءارشلاةمساهيلعبلغتتافصيف؛مهلاومأومهسفنأبنوحضياوناكنيذلا

:لوقيف

2ل2.

حَقفَتَيالغلايفبابلكمهلمهمامإرصنلاماوقأهللااعد

حَْسَأسفنلابهللاليبسيفمهفمهلامباوداجهللاليبسيفنذل

حرسشيردصللهللارونورودصمههلإرونبمهنمتحرشنادق

حرستبيغلاةضوريفمهُبابلأوعَترسأقلاةضوريفمهسفنأف
("اًءَلقُموهفمهراثآيفراسنمفْمهقيرطكلسافهللالهأكئلوأ

دشارنبملاسنيمامإلإداهجعم(ءإرعشلانسمةلمجلعافتيو

كئلوأاهأشنأيتلادئاصقلاكلتلكشتف؛يليلخلاهللادبعنبادمحمو؛يصورخلا

نمض«ثادحألاكلتلالقنو؛مهتاحوتفلاليجستو؛مهداهجلًافصوءارعشلا

؛ةينيدةرصأكلذىلاهدشتيذلا6رعاشلاةحرفنعربعي؛ينادجولعافت

.ةيضابإلاةديقعلايعاودبثبشتوبهذملاةسايسبقلعتو

نيرصاعملانموهويملاسلاناخيشنبارعشيفهأرنامكلذنمو

نعثدحتتيتلادئاصقلانمًاددعًاشنأدقف؛يليلخلاويصورخلانيمامإلل

راءخم؛حادصلالبلبلاءدشارنبدمحم:يبيصخلا)(

.١747خم؛,حادصلالبلبلاءدشارنبدمحم:يبيصخلا)0(



مامإلاتاحوتفروصتيتلاهداصقىدحإرعاشلالهتسيفامهتاحوتف

:اهيفلوقيحتفلاكلذبىرشبلاديسجتاهدامعةروصب؛يصورخلا

ارخنّبواربهكنسمرْطَعوىرشُبحتفلااذهناوكألاىسك

("ارجمتقفاودقرجافكنامزاذهريخلابىرًجاكلفايأ

مامإلاشيجءاليتساًافصاو"”«قاتسرلا»حتفنعرعاشلاثدحتيو

:لوقيفةنيدملاحتفورصنلابائنهموءاهيلع

اركبنيضاملاىمحيفتتناكوانفكقاتسرلااهسفنلهتعد

ارْهَمهللاًءاضراهقدنصأوهيفلإوكشتامباهقدصف

ارْسَحهنعتلورهذلافورصيقالُيولشيجباهاّبلو

اركشللعصًفةيبلماعطكتتأنيملسملامامإ

ىركمرصقلايفتلبقأدونكاللدتامدققاتسرلاهبض

ا
؛لئاوألاةارشلابركذيوءداهجلاىلإيمايرلانمحرلادبعرعاشلاوعديو

ةيضابإلادنعيسايسلاركفللناتمزالمناتفصءارشلاوةارشلانأمولعمو

:رعاشلالوقي

.١11؛هناويد«ناخيشنبدمحميملاسلا)١ٍ

؛يلامشلابناجلانمرضخألالبجلاحفسىلععقتةماهلانامعندمىدحإيهقاتسرلا(١)
.7يبايسلادومحنبملاسناونعلارظنا؛ةنطابلالحاسلةلباقميهف

.١91١٠«ناويدلا«ناخيشنبدمحم:يملاسلا)0(



داعّصلاومراوصلاباوّبْذودايهجللاوّبُهقحلاةارّش

"ادازميدقتىلإاوُّبُهالأتدانروحلاّنأقحلاةارش

ىلعةروثلاوهو؛مهمايقبابسأانيبم؛ةارشللءادنلارركيهارناذكهو

ىتم؛ةملظلاىلعجورخلازيجييذلايسايسلاركفلابارثأت؛يغبلادرو«ملظلا

:لوقيف؛كلذنمةصرفلاتنكمأام

داتفلاباوتاعونايغطبيداعألاتغبنإقحلاةارش

دادحلاضيبلايفرّصنلانإوممهوّمزهتاوموقهللالوحب

"داعحيرفصاوعنممتنأفاداربجاورثكنإومهنإف

داهجفصتيتلادئاصقلانإفالإو؛ثحابلااهلضرعتجذامنهذه

."!اهرصحلاجمانهسيلةريثككلذىلعثحتوةمئألا

70١؛خم«ناويدلاءرصاننبنمحرلادبع:يمايرلا(١)

.0١١©«هسفنردصملا)7

رعاشلالاثملاليبسىلعمهنم؛مهتاحوتفوةمئألاداهجنعاوربعنوريثكءارعشكلانه(©)
:اهعلطميتلاهتديصقيفيناويطلاحلاصنبىسيع

ادمراهؤلمنويعهتركنأولادبأقرشمهانسرونقحلل

:اهعلطميتلاهتديصقيفيمرضحلاملاسنبرملاو

لفاغانرصننعوهامولماشانلهلإلأاجر

:اهعلطميتلاهتديصقيفيملاسلاناخيشنباو

ىبأمأانيلعمصخلايضرابهذمانيفقحلالازياال

.دئاصقلانماهريغو

.1476-167«نايعألاةضهن«هللادبعنبدمحميملاسلارظنا



هيلعنيجراحلانمفقوملاولداعلاماهإلايلعجورخلاميرحت+

يعودهيضتقتام«ةيعرشلاةسايسلاماكحأنمأوعضودقوهيلعجور,خأ

.هنعنيجراخلاةهباجم

اوقرخدقمالعألاضعبنأاوأرامدنعنيمزتلملاءارعشلانإفكلذلو

يفعقونمهيبنتاولواحوكلذمهءاسمامإلاةعاطنعاوجرخوعامجإلا

.ةيعرشلاةفلاخملاكلتةبغم

لالهنبدلاخو؛ينالهبلاملسميبأنيرعاشلادنعكلذحضتيامرثكأو

6اعيرقتوامولواباتعمامإل١ةعاطنعحجرخنماعسوأنيذللا6يبحرلا

ةعاطنعسانلاضعبجورخنمهاريامميبحرلادلاخرعاشلابجعتيو

هاجتالارثأاذهيفحضتيو«نيقراملابهنعنيجراخلافصوو«نيملسملامامإ

:لوقي6مامإل١ةعاطنعجراخلاىلعمكحلايفيضابإلأِيركفلا

ماذلاومهلهُعمجأليولا مهلعفبنوقراملامورياذام
0.2ًًَاوم

ماظنلخُيوأقحلذيوْمكْحُملطعُينأبنوبلطيله

ماهٌقألاتلضذإىوهلااوغبو|.ىدهلااوطخسمهعينصُعينصلاسنب
اوماعتفىذهلامهنويعترظنىلوألاىوسمامإلارمأنعذشام

(')ودلآةبولقلّدُهَواودغفانلامآمهبةقلعُمتناك

رادنمتجرخءاهنيعبةيصخشىلإهجوتي؛ءرخآباطخيفهدجنو

رعاشلاكلميملف؛ةحصانملاوةرصانملايفلامآلااهيلعَقلَعُيناكو؛ةمامإلا

.(خم)ةيرعشلاهتعومجم؛لالهنبدلاخ:يبحرلا)١



فقوملالوهبىشيةيصخشلاكلتىلإهبهجوتباتعبتضافيتلاهسيساحأ

ةرصانمىلإوعديمثنمو؛عامجإللاقرخهيفىأرو؛رعاشلاهسحأيذلا

:يليلخلامامإلاوحنهنمردصفقوم

مامإلا؛ئنصصانيذالمماركلافلخدضشارةلالس

باوبجلابكاتييدفيللجّعفيمالكىلعترثعنإكْبرب

ماسصحلالثمهفكبتنكومامإلانعتلمفيككُبرب

باحّصلالكهبرقبتاوماتسبجلاتاّنهمللَكُدُشَي

اروحبلاةذدباهجلاتقرافو-اريثملاَجهّنلاوقحلاترجه
('"باجعلابجعلابتنجكرمعلاريصنلادضعلاونكرلاتنكو

ىسنيفيكلءاستيرعاشلادجن؛ةيمهأنماهبءافولاوةعيبللاملو

مامإلاليبسرجهينأهلغاسنيدوةعيرشيأبو؟دوهعلاكلتجراخلا

:لوقينيح«هيلعيراكنإلألؤاستلاماقميفكلذلك؟هبحصو

بامقورلاىلعتلمحدقًادوهعىسنتفيككرمهللايف

نيميلاباحصأليبسترجهنيّديأبوةعيرشّيأب

بارتضلاولُضضانتلامويمهلنينسلافيسلاكتنككنأو

:هباتعبًاحرصمهبطاخينأىلإ

.4؛طوطخم؛ةيرعشلاهتعومجملالهنبدلاخ؛يبحرلا)١



يداوبلاورضاوّحلاَمَلَعايوداؤفلاًبحايّيلعزعي

"باحعلابكتصصخدقاذهلدالبلاةذباهجنعكُجورخ

ضعبكولسءارجهبسحيصاخسجاهبانوكسمرعاشلااذهناكو

عماطملاىلإبرقأهرظنيفاوناكنيذلا؛ةيملعلاتادايقلاو؛ةيلبقلاتاماعزلا

؛هتظيفحتراثأف؛فقاوملاكلتهسفنيفتّزحو؛ءرمألاهلاهف؛ةيويندلا

نأ؛فقوملالوهوءرثأتلاةأطونمدازاممو؛ةدعدئاصقبهتحيرقتلظقيأو

؛نوعداخممهاذإف؛مهيفقثيومامإلامهيلعدمتعينمماوناكنيجراخلاكئلوأ

منيريوصتيفو؛ةنيزحةربنيففقوملاكلذنعربعيرعاشلادجنكلذلو

:لوقي؛مهفصوبةيرخسلانع

بئاونلاتاثداحيفانتدمعواننيدمئاعداوناكرشعممكف

بهارةضشحوودوادةيشخوميرمنباحيسملاذهزانلوحمهل
بئاحتسلاكمُهولعتْمهُمئامعانلوحنوضشميكالمألامُانبسح

:لوقينأىلإ

يبحاصأويتدلبمتفعفمكاعديذلاامف١ديورينيدينب١ديور

بئاطألاماركللايٌمُكيدانتةمامإومكقلخًادوهعمتذبن

بذاكعمطمبيموقمكزعومكدالباوعيبتنأاحيبقسيلأ

!"بئاقحلاَرْجُبنيرادنمنئجدقومكيلإيطملابؤأمكرغأ

+.؛«قباسلاردصملا0

.١١+1خم؛ةيرعشلاهتعومجم«لالهنبدلاخ:يبحرلا)0(



مهعدويوهو؛مهلهباطخيفهتورذةرسحلاوملألابساسحإلاهبغلبيو

:ًالئاق«مامإلاىلإةدوعلمأالبًاعادو

بناسبُملالضللروييغعادواَجَرالوانيلإىعجُرالبًاعادو

ساسحإلاكلذملأنمففخينألواحيرعاشلانإف.لاحلكىلعو

:لوقيف؛ءايفوألاجرمامإلاعميقبدقهنأنيبيل؛نيجراخلاكئلوأنمةبيخلاب

بلاغلّضانتلايفموقديسوملاعومامإل|دنعملاعمكف

(براحتلاوهملسيفمُهَمامِإاودضاعولجهللادوهعباوفو

يتلاتاماعزلايباحيالويرادينكيمليضابإلارعاشلانأظحالملاو

لكشب؛هباتعهّجودق؛هلبقينالهبلاملسموبأاذهفءايندلاةرهزاهيبطتتناك

؛ضاهنتسالاوةسامحلاةروصيفهبءاج؛هنيعبصخشىلإرشابمريغ

هيلإرظنيناكيذلا,صخشلااذهلثمىلعةريغلاًاروصمءًارمًاباتعهبتاعف

كلذلثمهنمردصينأرعاشلاعقوتينكيملو؛ةكرحلاباطقأدحأنوكينأب

يتلاةيسايسلايعاودلاو؛عئارذلاوبابسألاتناكامهم؛مامإلانعضارعإلا

؛باتعلاهقحيفلاكو؛باوبألاهنوددسو؛راذعألاهيلععطقفءاهبقلعتي

ناك؛ةيصخشةبحمو«ةينيدةريغنعئشانكلذلك«باطخلاانايحأظلغأو

يفمهتقباسل؛ريثأعقومنمهسفنيفهلامل؛صخشلااذهلاهنكيرعاشلا

:لوقيف؛قحلاةرصن

اوناشنإرارحأللفسأيرحلاوفّنسأنعوهومكنمضعبلللوقأ

ناببذباوبألاىلعتنأمويلاومدقنمدجملااذهةبخنتنكدق

.7١٠؛قباسلاردصملا(١)



ناطيشًنمييواطهللاكذاعأتيروطاهماقمقايقباوسلانيأ

نازوأوٌرادقأهللاعماهلةنفهبتماقذإلدعلاكءاسأ

!'!نالفغدوهعملااهبطُقنعتنألههبُرودتابطقاهلنوكتالأ

اداع؛مامإلاةعاطبهمزليىتحرذعلكهمامأعطقيو؛هبطاخيوهف

هللاىلإبوتينأدعبةمامإلاةريظحىلإةدوعلاهنمًابلاط؛ًانايصعهجورخ

:هلًالئاقهناحبس

ناصقننآرقلاىلعديزياموةيفاكنآرقلايفهللاةسايس

نارنآرقلابرشمنمتنأفهتسايسيفرظناوهللاىلإعجراف

٠ِ0ِِِِِم
ناريحًبللااذايتنأاهقحبتتبثامدعبقحةمامإيفأ

نايبتنّيدلايفاهلفالخلاّرْدُعتعطٌةَّجُحاهيفرّذعالردعال
نايصعوهواهيلعجورخالإتبجوامدعباهنعكفارحناامف

!"!ناطيشسفنلانإسفنلاىوهغّدوهتريسزرغمزلاوكمامإعبتاف

.لاجلامكأحلاههةيضضايإلافقوم«*

ءرئاجلامكاحلاءازإفقومنمهذاختابجياملوحءارال١تنيابت

مدعىلإءاملعلاضعببهذنيحيفف؛ةعاطوًاجورخ؛هعملماعتلاةيفيكو

بهذو("!ةيرذلاتبسولاجرلا"ةروجلاتلتقولوىتحةتبلاجورخلازاوج

.١47؛خم«ناويدلا؛ملاسنبرصانملسوبأ؛ينالهبلا(١)

.77-١447؛قباسلاردصملا()

٠١؛١ط؛«توريبءرداصراد؛97١٠؛؛دلجم؛روجةدام؛برعلاناسل؛ةملظلا:ةروجلا)9

.ما1.هه

.7/0١5٠نييمالسإلاتالاقم؛نسحلاوبأ:يرعشألا(؛)



أطسوافقوماوذختاةيضابإلانأدجن؛""فيسلابجورخلابوجوىلإنورخآ

ليلحتلاو؛جورخلاميرحتلصألانأىلإنوبهذيثيح»؛نيفقوملانيب

لب؛ملظوألدع؛مكاحلاىلعجورخلازاوجمدعبنولوقيالمهو"!«ئراط
مكحوأ؛نيملسملاىلعىغبنملكو»'"!مهدنعزئاجةربابجلاىلعجورخلا

نإو؛جرخهنماميفلوخدلاو؛عدتباامكرتىلإيعد؛هللالزنأامريغب

."م«للارمأىلإءيفيىتحلتاقي؛همدلالحءاقسافًايغابراصعتنتما

ةيضابإلاةريسبًارختفم؛يملاسلاديمحنبهللادبعمامإلالوقيكلذيفو

:الئاقمهونهاديملوةملظلااولاويملنيذلا

ىدتقمانيفملظلالهأىضرتالادمحأبحصةريسانتريس
0َََ

اندلاًباوبأّزاحدقنكينإواندنعغعيلخملاظلكلب

مسشغلاوم,هفقْسعيفاوكلمتملظلاءارامأنأثيحو

ةعاطتسالاذحانيلعمهلةعاطلانإنوفلاخملالاق

(”الامكلاوقحلالهأةريسلال_لضلاةعاطبتسردناف

امك؛هلزعوءرئاجلامكاحلاىلع؛جورخلاساسأامهملظلاويغبلاف

:هلوقبكلذىلإراشأيذلا؛يملاسلاناخيشنباركذي

.7١/66٠؛هسفنردصملا(١)

ءايحإرادةعبطم؛فشاكليعامسإهديسقيقحت؛77٠؛ءادتهالا«هللادبعنبدمحأ:يدنكلا(؟)

.988/1467٠؛«نامعةنطلس؛ثارتلاةرازورشن؛ةرهاقلا؛ةيبرعلابتكلا

؛ها745407١(يناثلادلجملا؛ناهربلاوليلدلا؛ميهاربإفسوي؛بوقعيوبأ؛ينالجراولا(©)

.يثراحلادمحنبملاسقيقحت؛ثارتلاةرازو7١

.١/98١؛فشاكليعامسإةديسقيقحت؛تاباوجلاوريسلا؛نامعءاملعنمةعومجم(؛)

.4©؛ةقيقحلافشك«ديمحنبهللادبع؛يملاسلا))



اببكَرَمهيلعكللملاتبثيالساناملظويغبلاامنإ

("ابجوتسممهتاطلساولزعاننبهذمىلإاورطضااًنموق

قحلادرىلعةرداقةعامجبلطتيءروجلالهأوةملظلاىلعجورخلاو

اضريفسوفنلالذبوجورخلاكلذ؛يملاسلاناخيشنباروصيف؛هباصنىلإ

:لوقيفهللاعرشةماقإب؛ىلوملا

اًبصنلاوكشتهيفموسجوىدهللًبولقانيفتشمت

اًبلَطملاىتؤنوىلوملااضريف|.ًاسفنأاندنإيلابثال

ابظلابتاقعاصترانأدقتعملتاقورابانعرتمل

"ابرلقنإوقحلاًبحص"نمٌنكلانزادعأثرثك

مهحاورألذببنولابيالنيذلا؛ةارشلاءارعشلابولسأبةرثأتمةغليف

لوقيامكاحرفاوصقر؛برحلالوبطتقداذإف؛ةداهشللنيشطعتمللةبرق

:رعاشلا

اَبَجَوٌمكُحتوملاٌنألوىلعلاكرديفتوملاىوهننحن

"لاََبَطاقرنإانملتالامهئتاوصأتلعًبرحلااذإف

نأمهسفنألنولحيالف؛هنهاوعىلعجورخلانوزيجيالةيضابإلاو»

الإ؛مهريغونيثارحلاوراجتلاونيرفاسملاواياعرلانمادحأاوضرعتسي
.("«مهدونجالإةماعلانمضرتعتالو؛ةروجلاةملظلاكولملا

.85١«ناخيشنباناويد«ناخيشنبادمحم:يملاسلا(١)

.80١هسفنردصملا()

.88١؛هسفنردصملا(©)

.749«يناثلادلجملا؛ناهربلاوليلدلا:ينالجراولا(؛)



يفاوددشمهنإفءرئاجلامكاحلاىلعجورخلاةيضابإلازاجأامكو

نأىلعاوعمجأو«ميوقلاجهنلاىلعراسيذلالدعلامامإلاةعاطبوجو

فلاخيملام؛ةمزالهتعاطنإف٠«قحلاهوجونمهجوبهتمامإتتبثنم»

."!«عامجإلاوةنسلاوباتكلا

يغبنيوئطخيوبيصيءرشبهنأىلعمامإلاىلإةيضابإلاةرظنموقت

هذهتسكعنادقوملظلالوزيو؛لدعلارشتنيىتحبساحيو؛هديبذخؤينأ

ملسموبأرعاشلاذختيف.ةلحرملاهذهيفيضابإلارعاشلاىلعةيؤرلا

نأبهللاوعديفءًاكتمرئاجلاويغابلامكاحلانمةيضابإلافقومنمينالهبلا
لجعيوِِءوسلاةلودمصقيوءدانعلاةلئاصمسحيوداسفلاةكوشرسكي

قزرينأبهالومًايعادءًالابرسملظلاذختأنممهلدعباماقتناءاهيلعءاضقلاب

؛عبنملاةيمالسإتاوعديهو؛هنيدراهظإىلعًايوقطسقلابامئاق؛ةمألا

:لوقياهتيصوصخيفركفلاةيضايإ

الّجَعُماهيلعددشاواهبٌدرشواهحْماوءوّسلاةلودٌمْصقارهاقايو

البرتلالّضلابنسمكلاقبمقتناويغبلاًةرئَسفرصاثراوايو

ىلتْبتوكاضريفولبتكتونج اهنوحقحلاةيارثعباثعابايو
الَْصَيَفكنيدراهظإىلعًاَيوقادَدََُمْمَّوَقطسقلابًامئاقايو

!"االفجأقحلانعليلضلكىلعةمقنبعيرساياعيرسلوصي

.؟1«طوطخم«قئاقحلاجهن«دمحميلع؛يرذنملا)١(

فغفلا«طوطخم«ناويدلا؛ملسموبأ؛ينالهبلا)0



بيدألافقوميفمكحللةيضابإلاةرظنلاو؛يسايسلادعبلاىلجتيو

يدانيفركذلاماقميف؛ملسميبأرعاشلادنعةروجلاماكحلانميضابإلا

:هلوقيفهادمغلبيذلا؛ةملظلانايغطًافصاو؛هبر

تَّمْطَواهنمملظلالويسَتّمَمَفبئاصعدالبلاقوفتغطيهلإ

ةّيربلاقوفراّهقلاىوسٌريصنالواولعاماوربتةاغطُماغط

ةّيبلغألابهللاتامرخىلعىدتغاودَّحلاكمصخىذحتيهلإ

ةفللابزرسُهَلِبَََوريك-انلافصاوقلذُمايهيلعلسأأف
ةيجعبتلاولاملاوههاجيفوًابلاقوًابلقلذلاهيلعٌابصَو
("تتفملاسيردلاَمْطَحُةنْمَطحيوهةتايحنطبتخيلذبئاصم

لحامًافصاو؛هلايعيفهمصخهلعفامًاًيكاش؛هالومىلإهءاعدعفريو

:ًالئاقهيلعةمألارصنينأبهيلإًاعراضهللاودعنمةمألاب

َةَّمأريختدبعتساوتْغَبوَتّنَعادي-مقتنموهووكشأ-هللاىلإ

ةريغْمظعأقحلايفهتريغو|.هلايعيفاهلغفوكشأهللاىلإ

ةّيلبلادنعٌمهّللالقيفوتبالاَعقَرَينأدبعلاْدُهجيهلإ
ةطيسبلاقوفٌنيتاعلاةئفلانم.ًايضارتسلاممالسإلابلحدقو
("ةلذُبمهنممالسإلاحبصأدقفمهروهظفصقاوذخألابمهلجاعف

؛هئادعأربادعطقينأبهناحبسهللاىلإملسموبأرعاشلالسوتيو

يفاوراجدقو؟الملو؛ردتقمزيزعذخأمهذخأيو؛مهتفأشلسصمأتسيو

.7١7«طوطخم«ناويدلا؛ملسموبأ«ينالهبلا)0(

.٠0؛هسفنردصملا)ْ(



ربعو؛يليلخلاققحملاةجهلبرثأتمبولسأيف؛نيزاوملااوبلقو؛ضرألا

ارثأتمهيلعهئاعديفلوقي«يليلخلل«ءانثلاطومس»ةديصقلرعاشلاسيمخت

:يضابإلاركفلاب

ةهليبسىلعُيواهينديكليبسُهلَيغىفشيهللاودعيهلإ

هلويخويبضغ|هللاراغايفُهليحيىتحهللارمأبلاغي

دوروبيمعناهيضاومويبكرا

ىوطناكبحىلعولأيالكيداعُي|ىوغدقكلدحاجليبقيهلإ
!")ىوسالفضرألكيفمهبْدَرْشوىوَحاموايحوهالاونموُهِدْبأ

ديرطوىرُيروسأموليتق

ىلإهللامصخكالهإبءاعدلايفحاحلإلاكلذدعبرعاشلالقتنيمث

هيديىلعهللاديعينأعيطتسيًاميعز؛ةمألاهذهرمألهللائيهينأبءاعدلا

مهأانيبمءاهءاجرديحوتلاةرطفلو؛هيقرمالسإلاةحامسلو؛هتزعمالسإلل

يفاهرفاوتبجاولاطورشلامهأاهنأكو؛ةمهملاهذهلىدصتينمتامس

:لوقيف6مامإلإصخش

اهءانفيمحتمالسإلاةزّعىتماهءامسىقرتًءاضيبلاةحمسلاىتم

امءاولمولعلامالعأرشنتواهًءاجرىقلتديحوتلاةرطفىتم

)"5دسرايا:ًذ دومغبقلتمللدعفايسأب

.7١١٠هسفنردصملا)0(

١٠١(خم)ناويدلا؛ميدعنبملاسنبرصان؛ملسموبأ2يناهبٍل)١



:هلوقبةمهملاهذهلىدصتينمفصيو

الداعتّدَحودجاتملصعهلالداعطسقلابنوكلامعيَمامُه

الداقنلاىتحااسآلاهللذتالئاصهللانم_ناطلسقورافب

ديصسلطأبىعرملانعداذت

هعرفوداهجلالصأىلعصيرح|.هعردشحىقتلاروننممّسجت
وهلإلانيدىلعنيمأهعرذبحريفهللارونًبقاري هعرض

'"ديشرريخنومأملاهتفيلخ

عرشةماقإوةلادعلامهديىلعققحتتنأنكمينيذلامامإلاراصنأامأ

ىلعةدشباحصأ؛هللمهسوفننوعيبينيذلاةارشلاتافصبمهفصودقفهللا

:مهفهئادعأ

ىذَقلااوُبِرشيملهللايفٌةريغْمِهّلىذألاىلعٌرْبُصواودشاذإمارك

اذإمههّليخًدبرلاماعنلايرابتاذفنممصخلاذفنيملاوقرباذإ

يدوننميهملارصنىلعيحب

اعُروتّالإشيعلانودريالو|.اَغّزفَمةّينملانوغبيدُيدانص
اًَعَددقهللاىلإعادمهبتاعياعطتسوفنلاهللنوعيبي

!"يدوعوهلإلاتاذيفمصوخو

.١٠©4٠٠هسفنردصملا(١)

.١١٠هسفنردصملا()



:رعشلاببسكنلاهمفقوملا«*

رعاشلاف؛رعشلاببسكتلانممهفقومنييضابإلاءارعشلانمددعنيبيو

ابلطاهقحتسيالنملهتحدمعلخينأنم؛هسفنبفنأي؛يوكزألاميسووبأ
.ةيضابإلادنعةديقعلاىضتقمليلمعقيبطتو؛يقيقحساكعناكلذو«لاونلل

دفرلنيبلاطلاو؛مهرعشبنيرجاتملانمسيلهنأيوكزألارعاشلانيبيو

الإلأسياليذلا؛يراشلاتمسو؛ملسملاةفنأو؛يبرعلاةزعيف؛مهيحودمم

:لوقيف:هيلعهعضاأوتأرصتقم:هيقحتسملالإهحيدمحنميالو6هالوم

ارخبأّرّلااذليبلقيفنأىلعارَهْوَجلوقلانمولمميناسل

ارّتُمًاروطوًاموظنمطقاسيةراتفيركفءاشامىلعصوغي

اردوىلؤأهيفحيصفلكبهدنعتْمصلاحبصأيرهدّنكلو

ايهلتنأوانكاسكربجليْفمُدُرُذايف ارببْعَمغبتالْركف
ارشْعَمدعولابفلخلايفمهلثمالو<هاكديعولابىقؤوأّرأملف

اًرِجتَمرْعَشلايضترينممانأامومهنمدفرلاىلعصرحيذبتسلو

اربكتىنمرْبكلالهأتعسوأويعضاوتهلإلانيدىلعترصق

اركتُمقحلاّريمليناسلّنكلوُهَسْفَنلوقلااذبىكزنمانأامو

''ااًرّبنأَوىلّومُثمكيلعٌمالسهلهأللاق.لضفلاَنامزَنأك

هتقيرطبيناعملاهذهنع؛يليلخلانافلخنبديعسخيفشلارّبغيو

كرتو؛يشلككلامىلإهجوتلاو؛ةيهولألاراتسأبقلعتلاىلإايعاد؛ةيكولسلا

ء؛هبرلاونبلطيفالإ؛ههجوءامقيريالفلأسينأءاشنمف6ايندلاكولم

١؛خم؛حادصلالبلبلاءدشارنبدمحم:يبيصخلا)0



ادكؤم؛ةفرعملاةقيقحهتفرعمىلإلصوتيملهنإفهللاريغلأسنمنأًانيبم

يذلا؛هالوملهتحدمرصحيسهنإفِكولملاونيطالسلاءارعشلاحدمنإهنأ

نملوقيف؛ءوهالإهتقيقحىلعميركلابفصويالذإ؛هبلاطمعيمجبهيلإهجوتي

:حصنلاليبسىلعهلةديصق

لذبافكهجوءاموكيتجابيد-لذتباوكراذعغّلخاوايحلارذف
يلعلاكالومتوكلملاوكلملايذىلإدصقاومهعيمجكولملارذو

يلخفكنعفكاامُهُلاونفُهةَتْنَشامهباوُبَأىلعلأساف
اء27ِِو8ِا

لفقتملةياوبأيذلاوهفبسبجاحعنمتنمهمنشختال

لُْمكتمليتلاكتريصبلّمكهريغيّجرُيوأًدهاشينماي

ِلْزْعَميفهنافرعنمتنألف|ُهريغوجرتوهفرعتتنكنإ
لدغألاقيرطلانعتلدَعدقلفامركتهاوسنملتدهشنئلو

(')يلعلايالومل_يدمحىوسيحلمامفًانتطلسًءارعشلاحدمينإ

نبهللادبعرعاشلاف؛يضابإلارعاشلانهذيفةلئاميناعملاهذهىقبتو

؛مهلاونيفًاعمطمهحدمبكولملاباوبأنودصقينمبطاخي؛يليلخلاديعس

:لئاقلالئاوألاةارشلاءارعشدحأبًارثأتومهلًاينيدوًايسايسادقن

""دابعلايديأبامهللنإىلظُيلابعلاحداملااهيأ

:يليلخلالوقي

غرزملاّسنبفمكتغارزتَدَسَفمهلامآمهترغنملاولوق

٠خم؛هناويدءنافلخنبديعس:يليلخلا)0(

.1864«جراوخلارعش؛سابعناسحإرظنا؛ناطحنبنارمعلتيبلا(©)



عنميوكولملايظْغُييذلابابيدصقمفكولملاباباودصقتنإ

غضاهيداميفيذلاانف|.مْهلثمسئافنيفمتْغمطاذإو

عَفََيالهلضفنعيذلاوهف|مهتاطغليلقنعمتضفثاذإو
"!عفنيوٌرْضَينَمكرتأوءاعفن--ةّسفنْعفنَيسيلنَمُمديرأأ

:ءانلاةديصقيفسايسلاركفلارثأ«م*

:ةمئألاءاثر-أ

ءاهنايكللثمملاهنأل؛ةمأللةريبكةراسخنيملسملامامإتوملكشي

ءاْزإرعاشلادنعيعيبطرمأاهنعريبعتلاوعجفتلاونزحلايناعمبساسحإل١و

.ثدحلاكلذ

"(م3738١-١؟00)يصورخلادشارنبملاسمامإلادهشتساامدنعو

نذأىلعاميلأربخلاعقوناكو؛مهحئارقتكرحتف؛ءارعشلاهداهشتساراثآأ

سكعَيغلابرثأتبيشيًاريبعتهرعاشمنعربعف٠«يمايرلانمحرلادبعرعاشلا

ةينيدلاةفطاعللاراهظإ؛مامإلاصخشاهبعتمتييتلا؛ةيسايسلاوةينيدلاةناكملا

:الئاق؛هرعاشمىلعةاسأملاهذهسكعنتل؛ةقداصلا

مَمَصيفٌنذألاوتيمَعدقنيعلافمقناذهمأىتأئعناذه

مَّصقلانماهيقلتملامدهت ةَرَدََقُمتءاجةتغبقعاوص
ميّدلاكعمدلاوقرتحمنزحلابقرأيفنفجلاوقّرَحيفًبلقلاف

٠ؤ«نامعنلاقئاقش؛دشارنبدمحم؛يبيصخلا)أ

؛ةرجهللنيثالثوىدحإوةئامثالثوفلأةنسةيناثلاىدامجنمرشعيناثلايفةمامإلابعيوب(؟)
.ةرجهللنيثالثوةينامثوةئامثالثوفلأةنسةدعقلايذرهشنمسماخلاةليلهتافوتناكو

.١776ءنامعةيرحب«نايعألاةضهن؛هللادبعنبدمحم؛يملاسلا:رظني



مدب"جفنيملنإفرطللردعالًادمك:رطفنيملنإبلقللّرذعال
"متعنمهللهتزجهليتق-انديسنيدلامشضرألاتمْضذِإ

مامإلأِجامدبهاديتخطلتيذلا6مامإل|لتاقنمهفقومرعاشلانسيبيو

اَذَيتّبَنا:ىلاعتهلوقيفميركلانآرقلانمهمهلتسيءاعدهيلعوعديو؛ةيكزلا
.""ا(بتوبَهَليبأ

:رعاشلالوقيذإ

!"امقنلابتلجوُعبهليبأادياَمكمامإلايمارايكنيميتبت

«بهذملاةدمعو؛يسايسلازمرلاو؛ينيدلاميعزلاوهو؛مامإلااذهدقفو

يذلاغارفلاّدسينأنكمينمعرعاشلالءاستانهنمو؛ةمألاىلعرّثأ

يفرهظامك؛ةينوكلارهاوظلاىلعةاسأملاهذهساكعناىلإاريشم؛هكرت

:لوقيف؛هدقفىلعضرألأوءامسلافسأت

مركلاودجمللنمْدْضَتُينوكلاوفسأيفّضرألاوامسسلاتكرتدقل

مكحنمناسحإلاويهنلاورمألابابدتنمهللرمألنوكينمو

!"!مركلاودجملاقيرعًاميعزيغبت-ةرغاشيهويدانتنامعيذه

مامإةعيبىلعنامعةيضايإعامتجا؛مامإلااذهدقفرثأنمففخاممو

ديعسنبهللادبعنبدمحممامإلارايتخامتذإ؛ديهشلامامإلافلخي؛ديدج

.8١«طوطخمهناويدءرصاننبنمحرلادبع:يمايرلا(١)

.١ءدسملاةروس)0

.87١«طوطخمهنويد؛رصاننبنمحرلادبع:يمايرلا(©)

.817١«خم«ناويدلاءرصاننبنمحرلادبع:يمايرلا(؛)



اذهبرعاشلارشبتساف؛قباسلامامإللافلخ)ه77١-ه١"949)؟!يليلخلا

:الئاقديدجلامامإلاًاحدتممكلذنعثدحتيف؛رايتخالاكلذو؛عامتجالا

مكحلاوملعلايفهلرّيظنالنمامهتوغَدلىَّبلذإهللركشلاف

ملظلايفهللارونةلالجلاْدرفانديسنيدلاغيبرءرونسابقم

)اميشلارهاطمامإنمهبمركأانّنودقهلل١دبعنبدذمحم

؛ءارعشلانمةلمجهاثردقفءاهبىظحيمامإلاناكيتلاةناكمللارظنو

؛مامإلالايتغاىلإراشأيذلا؛"!يسرافلارصاننبروصنمرعاشلامهنم

:الئاقنيدلاوةمألاىلعكلذرثأًانيبم

دعتأاقنفأةيمرايالأ امحبواربىرولاترداغوانيع

!"!رنسكنيدلاتادعىلوأدقولاعنسيدلاواًنمامإتذخأ

؛ةربعلااهنمًاصلختسمتوملاةركفمامأفقوتينأرعاشلاسنيملو

:ًالئاقةمحرلابمامإللةوعدلابكلذًاجزام؛مكحلاو

ادبيمضربشلًابجعايوًادوّطٌمَْضربقلًأبجعايف

ةنيدمبدلو«يليلخلانافلخنبديعسققحملاةمالعلانبهللادبعنبدمحمةمالعلامامإلاوه)١ٍ

نمرشعثلاثلا؛ةعمجلامويةمامإلابعيوبو؛نيعستوعستونيتئاموفلأةنسيفلئامس

موييفوتو؛تقولاكلذيفةمامإلاةمصاع؛«ىوزنعماجبه٠ةنسةدعقلايذرهش

.١77نايعألاةضهن؛يملاسلادمحم:رظنأ77١ةنسنابعشرهشنم49نينثالا

.188؛قباسلا؛يمايرلا(؟)

؛«نامعب؛لئامسيداونم؛«ءاجنف»لهأنمءرعاش؛«ضاق:وهيسرافلارصاننبروصنم)0(

.7٠١؛نامعمالعأليلد:رظني.يليلخلامامإلامايأىوزنةاضقدحأ

"ب7١+دئارفلاطومسروصنم«يسرافلا)م



"اركذواظعوانلتراصدقلا ربقماعهلامحَرالأ

سكعنتلنوكللساسحإلاحورينالهبلاملاسنبناميلسرعاشلاحنميو

نوكلااذهبارطضايفىلجتامك؛مامإلااذهداهشتسابةعيجفلارهاظمهيلع

باطخلانبرمعقورافلاجهنىلعراسمامإلتقمبًارثأت؛هيلعنمبهزازتهاو

:لوقيفف

الَصْيَفهللناكماسمإلتقلالّملادعتراوناوكألاتّزتهادق

"الخاملسيلهللاهبريسةَمكحوًالدعقورافلاةريسىلع

نأهتعاطتسابناكولًاينمتم.هسفنىلعباصملاعقورعاشلارّوصيو

مامإلاائنهمءاليدبكلذبىضرينأنيعلاروحلاهلبقتستنملّىنأنكلو.؛هيدفي
:الئاق؛ليولابهيلعايعاد؛هلتقيفًاببسناكنممهفقومًانيبم؛ةداهشلاهذهب

الدُجةعاسروحلاىَدَقُمناكواقّرنُمًانيعطهّيدفأيحورب

ًالُهَبملايقشلالازالليولاهلربجافةنعطبًامولظمزافدقل

"الجَبُمَنيبيطلاركذتيقبأوةداهشتلنهللاَنيمأًائينه

ةمألااوكرتيملف؛اهتملكاودحونيذلاةمألاءامعزرعاشلاركشيو

؛بصنملااذهلًائفكًاصخشمهرايتخابءاهدهميفةنتفلاىلعاوضقلبءًالمه

رساينبرامعجهنىلعةرئاسلاةبصعلاهذهًاحدتمم؛ديهشلامامإلافلخي

.065٠ءدئارفلاطومسرصاننبروصنم«يسرافلا)١|

.780؛يحاورلاملسميبأناويد:يفةديصقلارظنا()

.١778؛هسفنردصملا(©)



ءدقعلاولحلالهأعامتجادعبةعيبلاورايتخالاىلإاريشمءامهنعهللايضر

:لوقيفءيضابإلايسايسلاركفلاتايطعملساكعناكلذو

الّتُةهلنيملسملامامإّنأبةولسوهنعهللايففلخانل

الَمهُمنيدلاىّمحاوفليملةعاسبهءازجنيملسملاانعهللاىزج

!')والكتشاطفىسيعاهَمْواقف|.اهشويجتشاجَءاَمصةنتفاوأر

ىلتجترامعموينمةريغمهلةرسأنيدلاةَّبصُعنمهرباثو

!"الّيقتتامركملالكلامامهاهلاوبختنافهللاقحبامايق

هباطخيفرمثتسارعاشلانأةاثرملاهذهيفهيلإةراشإلاردجتاممو

ديعسةمالعلاخيشلابمامإلاهذهةلص؛يليلخلاهللادبعنبدمحمديدجلامامإلل

ناك؛ةقداصتاوعدلةباجتسا؛هتيلهأوهرايتخالعجيل؛يليلخلانافلخنب

هتلاسراهّجومءانثلاطومس؛هتديصقىلإاريشمنافلخنبديعسهدجاهبوعدي

:هلالئاقيليلخلامامإلاىلإ

السرُمكلنكأنأًارخفيبنَضَوةلاسرنينمؤملاريمأكيلإ

اللُهتاقربنوميملاكهجوىلع|ادبدقيليلخلارسنأبنقيت

الجناهحولىلعّرصنهلحيتأ|اعدذإىليلخلارسنأبنّقيت

الخامدعبنمواًّيحاهبًبيجأهرّسهللاسدقاي"وعداعد

ميعزوةمالعوهو)517718-ه7490١1)«يثراحلاحلاصنبىسيع»ةمالعلاخيشلاوه(١)

رايتخاونيينامعلاةملكعمجيفلضفلاهل؛ريمألابفرعيناك؛ةينامعلالئابقلاءامعزنم

خلاهللادبعنبدمحممامإٍل :رظتا.هاآماعيصورخلاملاسمامإلاداهشتسابقعليلخل

.ال7/4-6؛هللادبعنبدمحم:يملاسلل؛نامعةيرحب؛نايعألاةضهن

.17؛يحاورلاملسميبأناويديفةديصقلارظنا)١



الصقمنيدلااذِءادعأىلعتناكفهريمضنمتدرجءانثطومس

('ادّمأناكوذفيسلاكاذتحبصأوةباجإءاعدلاكاذيفٌتحبصأف

هللادبعنبدمحممامإلاشباغنبهللادبعنبديعسرعاشلاىشثرو

ةمألاريهامجسوفنيفةاسأملاقمعنعرّبعيامبهتيثرمالهتسم؛يليلخلا

:ًالئاق

هباصُمرانبمْههَبولَقىوكوهباصنمالملاىقسفاَنمألامّجه

!"!هبابنمًاجلاولَبقأنزحلاوامهالكرورسلاوربدأَرّْصلاو

ابطاخملوقيفىلعألاقيفرلاىلإمامإلالاقتنالميلأنزحنوكلامعيو

:ديقفلا

'”اهباصُمُرَحناوكألاىتمكنَماي0اَنتَرَجَفعيفرلافرشلابحاصاي

لهتسيف6يسرافلارصاننبروصنمرعاشلادنعاهسفنةروصلارركتتو

لحيذلابطخلامظعريوصتب)777١تإ)يليلخلامامإلاءاثريفهتديصق
:لوقيفمامإلادقفءاّرج؛ةمألاب

(*افقصلادقنيداكامهلوهلوىصحلاُدَلصهّرحلًبوذيًبطخ

.7787«هسفنردصملا(١)

.4١٠؛ةيدب؛يملاسلاةبتكم«طوطخمةيرعشةعومجم؛ملاس:يقوطلا)(

.706؛ىملاسلاةبتكم؛طوطخم؛ةيرعشةعومجم«ملاس:يقوطلا(©)

.87١«دئارفلاطومس«رصاننبروصنم؛يسرافلا)0(



رايخلهئاقتناىلعهبتاعيف؛ساسحإلاىلعةردقلاتوملارعاشلاحنميو

؛هنيعبصخشىلعضقيملكلذهرايتخابهنأهلًانيبم؛يليلخلامامإلاك؛ةمألا

:ًالئاق؛هباطخيفكلذو؛ةعمتجمةمألاىلعىضقهنكلو

اسردقدوطضرأللالوانكر|هدبنمانلتومايقبتمل
("اضقلاناكىرولاىلعامنكلئرمادرفىلعتومايضقتمل

عزنتوءداوسلاسبلتنأ؛ةمامإلاضرأوءرارحألاةلودرعاشلاوعديو

يفمامإلاةبحمرادقمنّيبيو"اهالوملىوكشلابرأجتو؛ةنيزنماهيلعام
قطنلااهنكمأول؛ةتماصلاو؛ةقطانلاهللاتاقولخمىتح؛ةمألاسوفن

:لوقينيحرعاشلانمةغلابم؛هتناكمنعترّبعو؛هلضفبتحصفأل

ىمهنلالهأهّبْحِبتيرشأفُ|هّبَخبولكقلايفهّلإلاىقلأ
ىوحلضفلانماميتَحصُنألهبضرألاةميهبتحصفأول

(”!ىرذلايفذيحولاوههنأباقطانناكذاامجلاقطنول

بهذملاركفلتمتيتلا؛ةيعرلاعممامإلاةسايسنعرعاشلاثدحتيو

نيبةاواسملاو؛نيملسملانمدحأنعباجتحالامدعيفدّسجتملا؛يسايسلا

طظافحلايفهتايحىنفأو6ةمألإحلاصمظفحيفهرمعشاع6مهينغومهريقف

:هيفًالئاقءاهنايكةدحوىلع

ىسضدصتقمدابعلانعهْبْجحينكيملودحأنعبجتحيمل

.87١ءهسفنردصملا(١)

.89١؛هسفنردصملا()

.89١؛هسفنردصملا(©)



ىلتبملاوىمعلاأدواربككتسملنسسسيكسملاوريقفلاسلاجي

ىوقلاَنَهَوَأوَمسْجلالحنأوادعتهُّْحُْمًباذأدقل

('انذلاِيذهىلعىرخألاَرثآوهرنمةفاخميفشاعو

هللادبعنبدمحممامإللهئاثريفيليلخلايلعنبهللادبعرعاشلادكؤيو

:ًالئاق؛هبعشنعمامإل١باجتحامدعيفةسايسلاهذه«يليلخلذلا

اوءاشاممهنأشنميضقتفاجاوفأكباوبألوحسانلاعهي

("ءاحمسةحمسنكلباَجحالومهنعكيلعباجحال

؛نيرمعلابةيدتقم؛يهفءاهتامسًاددعم؛ةمامإلاهذهرعاشلاحدتميو

:ًالئاق.مكحللةيضابإةيؤريف؛ًءاخسوًامزعوًالدع

ءاولنغالودطلسالورهقالةفالخلايهاَقحكلت

ءاََحَسَوةمزَعقحلاةريساَههْيَرَمُعنمكيلعتلجَتدق

ءاضقلامعنفىدهللتحًضررحهللمايألااهيفتنضر

”"اءايعإلااهلانيال؛ةوقبسيشموةقافوفْغضنيب

؛ملظلادوسيوءابإلالوزيو؛ةلملاناهتوةيرحلاتومتمامإلاتومبو

هنعرفستنأنكمياملةيوادوسةرظنلثمتيهو؛«بيهرمالظنوكلامعيو

هتيؤرنعاهيفربعيءرعاشلااهلسرأتاراشإيفمامإلااذهدقفدعبرومألا

:ًالئاقلبقتسملل

.1911دئارفلاطومس6رصاننبروصنم:يسرافلا)١(

.477؛ةيرقبعلايحوناويد؛يلعنبهللادبع:يليلخلا(©)

.477«هسفنردصملا(©)



َءازوجلاهدقفليوهتورسهدلاهتومنمتوميصخشبر

ءابإوةدارإىنفتوقرلاقزأميفرارحألاتوميو
ءادعلزابملظلاورسهقلايفاوختحتًءامسلاناهتو

ءامظنوطبلاىثرغيراوضلاوبيهرليلنامزلانأكو

"!ءاطقرلاايهنأكيلايللاوامالظراهنلاّرتانيلإدع

:ةمامإلاءاثر-ب

يفضوخلانعاومجحأدقءارعشلابلغأنأنأشلااذهيفظحليامم

؛هباونغتاملاطماظنباهذىلعءارعشلاةرسحلتثميامثحابلادجيالف؛كلذ

.مهضعبدنعىنعملاكلذنعرّبعتتاراشإمدعنالانكنإو؛هتمئأاوحدمو

رعاشلا؛هراكفأحرطىلعمهئرجأو؛ةحارصءارعشلارثكأنمو

ربعيذلا(م977١ه787١ت)يدنكلاناميلسنبدمحأنباديعسةمالعلا

رامدلانمهنادلبباصأاموءرضخألالبجلاىثردقف؛حوضولكب؛هيأرنع

)0روميتنبديعسناطلسلانيباهاحرتراديتلابرحلايفلسصاحلا

.تقولاكلذيفهمكحلنيضراعملاو

يفلوقي«ةمامإلاماظنيثريةقيقحلايفناكهنإفرعاشلاهاثرامدنعو

:هتديصقعلطم

يدانونيقبدقروصقنملهدانولولطلاكلتىلعيبفق

.477«هسفنردصملا(١)

(م977١/م17417م640/م17764)يديعسوبلالصيفنبروميتنبديعسناطلسلاوه()

.يلاحلانامعناطلسسوباقناطلسلادلاو



:لوقينأىلإ

داوعألايفَّماقبيطخنممكاَمَشُحدجاسملاكلتىلإرظناو

يداوةيأودلبامَيأيفمهنعانيربخعشويتخأاي

داَّيجلاولتتعيملمهنأكو|هشورعباووتسيملمهتنأكف
'"اداهجلاوضهنيملمهنأكولفاججباوجرخيملمهنأكو

؛ىّرحتاملكاهجرخأامدعب؛ىرجامىلعهنزحنعرعاشلاربعيو

نمباّيهريغ؛لوقييذلاملاعلاةحارصبهيأرنعرّبعو؛بتاعنمبتاعف

:رسحتيفلوقينيح؛بقاوعلا

داههْسَبَتَلَْكينيعوًاتْزُحةهنميعماأولوقأاذام

يداوقٌذرغيطسأالوائيشىََسألاَوفهلتلاينْغُياموافهل

داقولاةرسحجعاولتشاجاهبرودصمتاثقتناهنكل

("داشرواوَعّرذإلدعباوداسرضشعملءافولاقحاهبوجري

ةدوعلاىلإاهوعديو؛ةمامإلابطاخيفءرعاشلالابىلإتايركذلادوعتو

:ًالئاقءءاطعنبلصاوءارنمزعأنوكتالأو

لسصاوبيبحنمُْدمَحُيدوعلافلصاوتملاكلصوبيلِعيدوع

لصاوارنمكيلعٌّرَغَأيرظنيعجتالةرظنبئلعيدوغ

!”!لصاولابىضمٌنمزيل دوعيفاهبىفشأةرظنبيلعيدوغ

.١أ«نامعنلاقئاقش«دشارنبدمحم؛يبيصخلا)0(

.1م؛«نامعنلاقئاقش؛دشارنبدمحم/يبيصخلا)0(

.57؛ةصاخةبتكم(وحن)ةيرعشةعومجم؛فيسهللادبع؛يدنكلا(©)



ةيضابإلادنعاهتمصاعوةمامإلارقمىوزنركذىلإكلذدعبجرعيمث

:اهفصويفًالئاق

لجاسشملَكدنعًارخفهيفكي-علُْطَمةمامإلاراونألْدلب

(""لضاَُملكدنعًارخفهيفكياسردقةمامإلاشرعهبّدلب

دقرهدلانأوءاولحردفرعاشلامهنعلأسينمنأبىوزنهبيجتف

دعبًارثأحيرلابهميفحبصأدقةمامإلاماظننأىلإًاريشمهلاوحأتريغت

|:الئاق«نيع

لئامشواَبصنعبئاكنلاجوههبتبعلدقهللاذاعمتلاق

لعاضشمبهاولأتلّدبتواهدهعنعهّالاحترّيغتف

لزاسنلاململلربصيرحلافهفرتصونامزلاىلعنربصنلف

'"الداعوأرناجهيتلاحنمهرمنامزلاَولُحنّبرشنلو

اههبشوءاهرونايكابءرشابمبولسأبةمامإلارصعرعاشلابدنيو
:لوقيفءرونلااهمعيناكنأدعبةملظمضرألاكرتولفأيذلاردبلاب

ليبازلظكهتمأبىلو ةَلهأومامإلارصعنبُننلو
لفأردبكهترهزبىلوىدهلاوةمامإلاروننيكبنلو

رهاظتنمو؛ةمامإلارونءافطإيفًاببسناكنمىلعرعاشلاوعديو

:ًالئاقاهيلعءاضقلل

.45؛هسفنردصملا(١)

.45؛هسفنردصملا(؟)



لئاسولكبًادهجهئافطإىلإاوَحَسنيذلاهللالتاقاي

("لبجاعلينبهتمعنلاوزل|اوُرهاظتنيذلاهللالتاقاي

ماظننأ(م19760/ه0٠1778ت)يربغألادمحنبفيسرعاشلاىريو

؛قئاقحلاتبلقف؛سانللتهومةباصعنم؛دسحلاوةنايخلاةسيرفعقوةمامإلا

:ًالئاقمهيأرباودبتساونيدلابصعاوقرفنيحهللاةمعنبًارفك

داشرلاليبستلضلوقعوسوفنمهيلعتنجاممَكاذ

داصرملابنيرفاكللوهوميهيلعهلإلاةمعناورفك

داضعألايفتفتناسلوديابامهوقّرفنيدلاًبصغع

"يدانمكيفتفقواميتريغالولوتعيضأةلوداهلاي

رشنالإمهنمقبيملواولحردقةمئألاكئلوأنأرخآرعاشىريامنيب

رعاشلالوقيامك؛ًادصتمهفويستكرتنأدعبمهرابخأةياورو؛مهثيداحأ

نمو؛ىوزنةنيدمونامُعةمئألهركذتيفيدنكلافيسنبيلعنبىسوم

:مالعأنماهبناك

ىّوزنيفلضفلاونيدلاُءاملعهبسلجمبينارألهيرعشتيلايف
0ًب٠ا7ىلا٠

ىوتمهلتراصمثاهيفعرعرتبذهميقتربملاعمكف

اوجألانعنيدتعملاشيجدّدبفلداعقحلابٌماَقمامإنممكو

ىورغالوهلإلانيديفيئابحأيبهذمةمئأيخايشأكئلوأ

.#**#؛«طوطخم؛ةيرعشةعومجمء«فيسنبهللادبع:يدنكلا)0

.47؛بدألاوهقفلانيب؛يلعنبهللادبع:يليلخلا()



"!ىورتمهرابخأوىّدصتمهفايسأفمهثيدحرشنريغمهنمقبيملف

ةيسايسلافورظللةاعارم؛حيرصتلالدبحيولتلاىلإمهضعبأجليدقو

ةلاضلاهذهحبصتلءاهقيقحتلىرجاملاطةلاضنعلءاستيذلارورسيبأك

هللادبعكلذبهفصوامك؛همالحأبناوجنمابناجو؛ةيزكرملارعاشلاةيضق

نيطاسأىلعاهبابسأطبرامنأكةينمأبملحيلازام»هنعًالئاقيليلخلا
طاينىلعتقلعوأ؛هجاشمأبتطلخامنأك؛هملقوهمدقيفكلودبت«شرعلا

:19714ماعٌقشمدبهافنميفوهوءالئاستملوقينأك؛ا«هبلق

وء.ُتريسهامللا.
اَهيدبأفايهيفخأتنكةدوشنأاهيناغميفيللهوقشمديفله

اهيفرتنآاملظللثعْبَيًءاملاوتدَّجويتدوشنأىدَرَبايكيفمأ

هعطقيفببسلاتناكيتلاهتلاضنعهثحبيفةروصلاهدنعرركتتو

:ةراشإلاليبسىلعلوقيفءاهنعًاثحبةبرغلاهلمحتويفايفلا

تانأوتانحنيبىبجدلاِيوطأالمثىوهلايفينتكرتيتلانإ

تالييقصلاٌدحاهنودٌةيزح|ةدمهاشمايألاونوكلاٌةدوشنأ

"!يتادارإحربتملوتقلخاهلادبأيتدوشنألزتمليتلايه

١؛ما1917١ءها؛١0؟أطقتسم؛نامجلادئالقدمحمنبفيسنبيدمح:يديعسوبلا)0

.م977/8/14٠؛نامعةديرج؛رورسيبأةمجرت؛يلعنبهللادبع:يليلخلا(؟)

؛ةعابطلليبرعلاداحتالاراد؛بدألاتاقابناويد؛هللادبعنبديمحءرورسموبأ:يعماجلا(©)

4؛ما76.ةرهاقلا



:ةينيدلاتاماعزلاوخويشلاءاثر-ج

ةحضاوةروصئراقلايطعت؛ةيضابإلادنعءاثرلادئاصقةءارقنإ

.اهيلئاقةيوهوءاهباحصأتاقلطنمنع

؛مئازعلاداقيإو؛ممهلاظاقيإلةبسانممهدنعءاثرلادداصقتناكدقل

لمعلاوهجهنةلصاومةمألاىلعمتحتيةيركفتاريثأتبديقفلاطبرةلواحمو

.هلامآقيقحتىلع

نيدلارونملاعلارعاشلابابلااذهيفاحوضوءارعشلارثكأنمو

١٠ةلحختتماكانغتححما7787١)يملاسلاديمحنبهللادبع

.ينالهبلاملسموبأرعاشلاو

(ه١"1756١-4)يثراحلايلعنبحلاصليلجلاهخيشيملاسلاىشثر

سيقنبنازعيضرلامامإلاةمامإمهيديأىلعتماقةثالثثلاثناكيذلا

نافلخنبديعسخيشلاو؛«نازعمامإلالاندقو(ه١"7١748ت)يديعسوبلا

امئاقيثراحلاحلاصخيشلايقبو؛ةداهشلايبراغلادمحمخيشلاو؛يليلخلا

رمثتساف؛هنارقأبةوسأةداهشلالانفهللاهراتخانأىلإنامعيفةمامإلارمأب

هخيشىلعانزحهتاربعبكسف؛هتاهجوتعمبسانتيامبثدحلاكلذيملاسلا

ةقرافمو؛ركنملانعيهنلاوفورعملابرمألاوداهجلايفلثملاناكيذلا

يفسيساحألاهذهيملاسلارعاشلادسجدقو؛نيمولظملاةرصنوملظلا

اهعيمجيهو؛هخيشاهبىثريتلاةيرعشلاتاموظنملاودئاصقلانمةعومجم

لجأنمو.ديقفلابيسأتلاىلإةوعدلاوءاثرلاوةسامحلانيبجزمتدئاصق

:اهعلطميتلاهتديصق؛ماقملااذهيفهدئاصق



انيزُرنإوتاثداحلامحلانيدنالنأاًَباسحأتضق

انيلُبّنإوتامركملاريغلاانيلعىبأيقداّصٌمْرَعو

:هلوقبديقفلايدانيو

اتيبطاخكدعبدجمللاوتأاموقتبعتأدقلىسيعابأ

انيلئاتملاتلنأمكوتلتقىتنكمكوتبحسشيجمكف

)0(اتيدتعُملاتعمقمكوتومس©ءالعمكوتولعدجممكو

هقحنمنإلب«ديقفلاىلعنزحللةقيرطءاكبلاىسضصري7رعاشلاو

:هلوقيفودبيامكيحعقاوىلإهتاحومطليوحتو6هلامأقيقحتىلعلمعلا

("هلدعةقيرطيفًاعيرسضهناو|هلضثمبتئزرناوءاكبلالخ

:هلوقو

عطاقراسمعأللٌرمَلف|عراتصملاضضَمىلعًاربص
!اعمادملاعفنىَنسَعامفللبيستالعمادملافك

ءاهتاناعمو؛ةايحلاهذهبعتنمةحارللًاجلمءرعاشلارظنيفتوملاو

ارمألحنإموقنيب؛هدعبيقبنملاحيقشامنيب,حارتسادقفتامنمف
رصعيفعمتجملاةلاحلةيدقنةرظنيف؛هولحارمأدقعنإو«هومربأ

:يملاسلالوقيامك«رعاشلا

.99؛ناويدلا؛ديمحنبهللادبع:يملاسلا(١)

.46؛هسفنردصملا()

.ملاهسفنردصملا)9



ٍجُرُفَييلاعمللمزعنيب-جرفلاُهاتأنمًاسفنًباط

جرَممهالَعماوقأنيبادذغدقمامُهلاحيقشو

"اجَمَهلايعاسملالحيفَماَقالعللرمأدقعيفىعسنإ

؛نزحلاوةسامحلانيبهيفعمجيًاقلطنمءاثرلانميملاسلاذختيو

نبحلاصخيشللهتاثرميفف؛عمتجملادقنو؛شيعلامالةبسانمهنملعجيو

مظععمهنأ؛ةديصقلاعلطمذنمدكؤيلب؛ديقفلاىلعىكابتيال؛يثراحلايلع

:لوقيثيح؛رهدلاتاثداحلنيكتسينلهنأالإةعجافلا

حرجملْسُملكبليف|هًبنامزدللاىلإوكشأ

حرَصالعلاماهىلعهلدذْْيَساَنَلسمألابناكدقو

"عفناهرشتلالعلاقفأيفهاركذوضرألايفَمُضَف

ةفالخلاهلفزتىتفوهو؛ديقفلافلخينمدجينأرعاشلاىنمتيو

:لوقيف؛«نامعيفةمامإلاموسرءايحإينمتنعةيانك

(”اانيعرآدلادقيًادّْجَنتفامارُذيفةيربللضهناو

انيجتلُملافهكميضلاةابأموقنيبةفالخلاهلفزت

("!انيصحانلصحالعللىنّْبَيوامدقرمدلاتامأامييحيف

.١١٠؛هسفنردصملا)0

.7776«ناويدلا؛ديمحنبهللادبع:يملاسلا(©)

.عوردلااوسبلنيذلا:نيعرادلا؛عطقي:دقي(©)

.١6؛هسفنردصملا(؛)



عبطنانيذلانييضابإلاءارعشلامهأنمينالهبلاملسموبأرعاشلادعُيو
ءرذجتملايضابإلاركفلاو؛لئاوألاةيضابإلاةارشلاعباطبمهدنعءاثرلارعش

.ةايحلاوتوملاىلإهتيؤرورعاشلاةفسلفيف

ءاثرلارعشلثمياممهأنميملاسلامامإلاءاثريفملسميبأاتديصقو

ةيبهذمزومرو؛ةيركفقئاقحنمهيلعتلمتشاامل؛ةرتفلاهذهيفيضابإٍل

:ىلوألايفلوقي

للَجلابطخلابمالسإلائّزُرللملاّريخايمالعألايسكن

لّعلاليتغاوملعلاًبيصأدقىقتلانافجأعْمَدايرثتناو

لستبتاسمألابنيدلالبحّنإاسألاصقتساوبلقايرطفناو

)|راعشلاانيفتدقتاوافطنئافّوذجدانيلعإَلالعشأ

يفوهواهاشنأرعاشلانأىلوألاءاثرلاةديصقيفرظنلاتفلياممو

تهذهبةلمحماهتيادبذنمهتديصقتعءاجكلذلو6نزحلاةطساوو؛ةعيجفلاةرمغ

ةفطاعلاتذفنو6ىرحسفنةبابصو6مولكمبلقنعتثتربعو«يناعملا

ةعولبسحيئراقلانأكلىتح؛ةديصقلاتايبأنمتيبلكىلإةنيزحلا

.ابلاغءاثرلايفيعيبطرمأاذهو؛همالآهكراشيفهتاناعموءرعاشلا

تءاجف؛ماعلايعامتجالادعبلاعميتاذلادعبلااهيفجزتمادقةديصقلاو

:لوقينأكنيرخآلامومهوتاذلافطاوعنماجيزم

176(خم)؛ناويدلا؛ميدعنبملاسنبرصان؛ملسموبأ:ينالهبلا(١)



لزتدنجلاامتملالهأنمكلهنأىتَحهللاثترصنو

لحنلاريخيفمئاقلاةرصنامّسلالهأنمٌردجيدقلو

0'لمتحُيسايقردبىلعواددمامهولزنٌردبكلت

موسرعايحإيفيملاسلامامإليعاسمىلإرعاشلانمةراشإيف

:ًالئاق.هرعاشمًاروصمديقفلابطاخيوءاهقحبهمايقوةمامإلا

""لفطورنوكبرادامكلبانينهللايلواي

لممَألاٌدسنافٌرهدلااذهكبيَّقمجَينأتمأاملاط

لسبكولغبمويلافعولهةلحديدقشديقيفتنك

!”القْملايرمتسأرفّدلاَتقفطولىَوجلايفشيالُرملاءاكبلاو

ةافودعبعضولاهيلإلوؤيساملوحةيمؤاشتةرظنةديصقلايفودبتو

:لوقينيح«هنعدحأاهيفبونينأنكميالهتناكمنأىريذإ«يملاسلا

لََمْألاطشدقتاهيهىدُهلللَمَأىَقبَيهللادبعدعب

لسسضُملاليللاكءايمعٌةنتفيوتلتدَيحنبااياهلخ

!"البتملارونلاَبَهَذْذِإتتممط|.َدَحَأاهيفكنعينغُيسيل

يتلا؛يملاسلامامإلايفىرخألاهتاثرميف؛ةحضاوةرظنلاهذهتدبو

لهأ؛ميعزهرابتعابمامإلاابطاخم؛ةجهوتملاهتفطاعنماديزمغرفيلءاهلاق

.778١7وحن«ناويدلا؛ميدعنبملاسنبرصان؛ملسموبأ«ينالهبلا)١(

.لفط:ةدامبرعلاناسل؛سمشلابورغدنعهرخآ؛يشعلا:لفطلا(١)

.79١7«ناويدلا؛ملسموبأ«ينالهبلا)7(

.٠١«هسفنردصملا)8(



ةزيزعةيصخشديقفلايفىريرعاشلانأظحاليو؛ةيضابإلامهو؛ةماقتسالا
هنمًابلاطهيدانيمثنمويسايسلاكرحملاو؛ينيدلاعجرملاناكدقف؛لاثملا

؛هابأدقفيذلاميتيلاكةماقتسالالهأكرتدقف؛هبًادباممامتإلدوعينأ

؛بهذملالاجرنيبهعقومنعةيانك؛اهيماحواهلعبتدقفيتلاةلمرألاكو

:ًالئاق.هركفءايحإوهملاعمديدجتيفريبكلاهرودلانايبتو

راعذأذأنمولوهنمترداغيذلاامةماقتسالامامُهًالْهَم

يراوضبائذلاوجادليللاوةعورمةكارعلااهلسرتويضمت

راقُسلاىلعتلاطةرجهاياهترجَهَفتمّوقتفاهتموق
راذلابيرغايكتيدفعجرا-اهّتامُحلقثيحاهيلإعجرا
راصنألامئامعتحتٌرزعلاف|هرئصنمّمتمالسإلاىلإعجرا

("يرابلانيدوهوَكَميتيْمَحْراتلمرأةماقتسالانإفعجرا

دمحمنبهللادبع؛ديزابأةمالعلايمايرلانمحرلادبعرعاشلاىثرو
هللادبعنبدمحمو؛يصورخلاملاس؛نيمامإلاةلودةدمعأدحأ٠«يمايرلا

؛يسايسحملمو؛ةيركفةراشإيف«نيتعيبلابر»هيلعًاقلطم؛يليلخلا

:لوقيف؛نيروكذملانيمامإللهتعيابمل

هَيلالتُماهرونيفالعلابترهلنمونيتعيبلاًبّرلىرسشُب

!"اًةينالعتامملاهطبغأمويلاوةريرسةايحلاُةطبغأتنكدق

.777(خم)؛ناويدلا؛ميدعنبملاسنبرصان؛ملسموبأ:ينالهبلا(١)
ا؛ناويدلاءرصاننمحرلادبع:يمايرلا()



دحأ(ه١"75ت)يثراحلاحلاصنبىسيعةمالعلايفوتامدنعو

تقولاكلذيفهتوملكش؛نامعيفةينيدلاتادايقلاوةيسايسلاتاماعزلا
هنمبلطكلذلو؛هتلودناكرأدحأيليلخلامامإلادقفهتومبوةريبكةراسخ

ةربنيف؛هلهأمالسإلاعدويلءًاليلقهتلحريف؛ثيرتينأيبحّرلادلاخرعاشلا

هبطاخيثيح؛ديقفلاهبعلطضيناكيذلاريبكلارودلابةرعشم؛نزحلابةئيلم
:هلوقب

رطقلاورطقْلانكاساهيفَكيَدَقي|.ةفقونيدلالحارايفقديور
ُرَبلابألاتنأويماتملاكنباكاذف-دلاوعيدوتمالسإلاعْدَوافق
ٌْءَرْسَغالوكانهّديزالوتمقأيتلاةضْحَملاةنثملليِدّْيسفقو

ْرفُكلاُددْلاهؤادعأةداكدقف|.همالبقانلالقتساىمّحلافق

('رصّنلابجيةعاسيفهرصنتو..هّلجتنيملسملامامإلفقو

.١3؛ةيرعشلاهتعومجملالهنبدلاخ:يبجرلا(١)

هك



غبارلالصفلا

ىرخأرشاوظ
.يناايإلاركفلابهرئاتوكولسلاودهزلارعش«*

.يجايإلارفلاويوبنلاذيدملارعش*

.يدابإلارعشلايفةسامحلا«**

.يليإلارعشلايفىوكشلا«*

.يناليإلارعاشلادنعناكملاةيسدق«*





:يضاليإلاركفلابهرئانوةكولسلاودهزلارعش

دوجو؛ةرتفلاهذهيفنييضابإلاءارعشلادنعرظنللةتفاللااياضقلانم

ةرهاظمهدئاصقيفترشتنادقف؛«كولسلارعش»هنومسياميفةحضاوةرفو

لمأتلابةريدجةلأسميهو؛مهراعشأيفةيفوصلاتاهجوتلاضعببرثأتلا

."!ةساردلاو

رعش»يفوصلاعباطلاتاذدئاصقلاىلعنويضابإلاءارعشلاقلطأ

نأ؛هيلإةراشإلابريدجلانمو؛««فوصتلارعش»اهيلعاوقلطيملو«كولسلا

.""فوصتلاهاجتنوددشتيةيضابإلا

؛ةايحلايفدهزلاكاهنيعبةيفوصتتاعوضوميفرثأتلاكلذسكعنادقو

نمةرفغملابلطو؛يدبألااهباذعورانلانمفيوختلاوءايندلانمريذحتلاو
سفنلاةبطاخمو؛هناحبسهللاىلعلابقإلاو؛ةيهلإلاةاجانملاو؛هيلإةبوتلاو؛هللا

ةبغرنمض؛ةيسفنلاةيبرتلادكؤتنأاهنأشنميتلاتاوعدلاو؛ءاهتيكبتو

.بونذلاقئالعنمصلختللةحماج

مهرثأتناكنيذلا؛يضابإلاركفلاةدمعأنمهجوتلاهذهباطقأناكدقو

ركفلايفةيملعلالئاسملاقيقحتيفىلوطلاديلامهل؛ءاملعرثأتفوصتلاب

ناهبنيبأتايكولسكءارعشلاءالؤهنيواودودئاصقتايمسميفًاحضاوكلذدجن(١)

.يحاورلاتايكولسو؛يليلخلاتايكولسو؛يصورخلا

؛«اهيلإيمتنييتلاةسردملا»؛يحاورلاينالهبلاملسموبأ؛دوعسنبدمحأ:يبايسلارظني(؟)

ب٠؛ينالهبلاركفيفتاءارقنمضثحب



نبديعسو؛يصورخلاسيمخنبدعاجناهبنابأءالؤهبينعأو؛يضابإلا

."'!مهريغنعًالضف«ينالهبلاملسمابأو«يليلخلانافلخ

ركفلاعميقتلياليهيزنتركف؛همومعيفيضابإل١ركفلانأىلع

(7هلجا0:د
.'هتفسلفيفيفوصلا

تاعمجتوسوقطوتاسلجدرجمراكذألاذاختاىلإنوعديالةيضابإلاف

نأامك”«داروألالامعتساوةيدارفنالاةولخلاتذخأامنإو»ىلتتديفشانأو

نعًالضف؛هناحبسهللاةيؤرىلإلوصولامورتالهيزنتلايفةيضابإلاةديقع
ناطلس؛ةمالعلارعاشلاف؛كلذيفةيفوصلانودقتنيمهفكلذلو"اهعمدحوتلا

:لوقييشاطبلادمحمنب

هفّوصتملاةبلطةداهزلاوةحايّنملاوةدابعلانمليلجلارظن

(”!هفلزملاليبسلانعكاذباومعفهرونةعشامهرئاصبتسَمَط

دنعكولسلارعشيفةفوصتملاريثأتلركنتلانكميالهنأىلع

ءاجدقمهنإفءاهنيعبةيفوصتبناوجيفاورثأتامردقبمهنكل؛ةيضابإلا

يفيضابإلاركفلاتايطعمىلعًاظفاحمرامضملااذهيفيرعشلامهجاتن

بتناوجلاضعييففوصتلا2زاونبءرعشلانمةلمجدافتسانإو6همومع

نبنمحرلادبعو؛يليلخلانافلخنبديعسنبدمحأ؛هجوتلااذهباورثأتنيذلاءارعشلانم(١)

.مهريغويبايسلاليمجنبنافلخو؛يكمللافيسنبدشارو؛يمايرلارصان

.17١١طةبيتقراد؛ثارتلاىلإةديدجةرظن؛ةريامعدمحم.د(«)

.٠5؛قباسردصم؛يحاورلاينالهبلاملسموبأ؛دوعسنبدمحأ:يبايسلا)9

روتكدلاقيقحت؛ةيريشقلاةلاسرلا؛نزاوهنبميركلادبع؛مساقلاوبأ:يريشقلا:رظنا(؛)

7ؤ01157كدط؛دومحمميلحلادبع

,١<١؛نامجلاطومسىلع«نامعنلاقئاقش؛دشارنبدمحم:يبيصخلا))



ءاقترالاىلإيدؤيامب؛ليصألايمالسإلاركفلانمةفوصتملااهاقتسايتلا

ىلعاهديوعتوءاهضيورتوسفنلاجالعكو؛نيصلخملابتارمىلإسفنلاب

.ةقحلاةيدوبعلابةريدجنوكتل؛للزلانطاومنعاهبداعتبالاو؛ةعاطلا

لعل؛يكولسلارعشلانمرايتلااذهروهظيفتمهسألماوعكلانهنإ
يفاهراوألعتشايتلاةيلخادلانتفلاةرثكوءايندلاىلإسانلافارصنااهمهأ

ساسحإلانمتالاحزرفأيذلايسايسلاويعامتجالاعقاولاو؛كاذنآنامع

.فيحلاوملظلاب

رعاشلامادختسانعماقملااذهيفثدحتننأانبنسحيكلذىلعو

يفةنودملاةيفوصلابيلاسألاوتاحلطصملاوظافلألانمةلمجيضابإلا

ةيفوصلامادختساكاهمدختسينكيملهنكلو؛ةصاخلامهتامادختساومهسيماوق

؛تاحلطصملاوظافلألاهذهليمجعملاىنعملاىدعتيالمادختساوهلبءاهل

.ًاصاخًايفوصادعُباهلّمحينأنود

لاجملااذهيفنويضابإلاءارعشلااهجلاعيتلاتاعوضوملازربأنمو
نبدعاجناهبنوبأرعاشلادعيوءاهتافآوايندلانمريذحتلاوةايحلايفدهزلا

يفوصلاجهنلابنيرثأتملاءارعشلالئاوأنم(ه777١ت)يصورخلاسيمخ

ءاهحالصإملاعممسرلةلواحميف؛سفنلاىلإرعاشلاهجتاثيح؛همومعيف

ةيقيقحلاةيدوبعلاةبترمىلإاهبومسيملاعىلإ؛ىوهلاةقبرنماهبجورخلاو

:لوقيفىوهلاوةلاهجلاملظنمسفنلاةيقنتىلإوعديو35هلل



ابنذلاوتاذلاهبقحمتًالجاعهباهلْهَجنيرنمَسفَنلاَتْيَدَهّسَدَقَف
بختماهجاشمأّمِينماهجارخإو-اهجازمنماهديرجتىلإّردابو
(')ابطَعئوهلارخبرغقيفاهحبقىلعةقيرغنيقينعاهارأينإف

الإنوكيالهللابحنأًانيبمءسفنلانمريذحتلايفرعاشلايضميو

نكمتينمتافصىفًالئاقهاوساملكنعهبحبلاغشنالاو؛هرماوألاثتماب

:هتاضرمىلإلوصولانم

ابليعدامهمّبّْحلاضررهظىلعهريفلالهلأمورُهَسيِعاَدَخ

اًبْضَهاهجارعمباهنماهجوأىلعاهجورميفاهباهنمالفلابوجي
ابكرلاهبخينتىتحهداصرمبهلًادصاقهدمصيفلزياّملو

!"ااًبصَعهروغيفرايغألانعّدعو|.هبهلهاوسنعهاوهيفىنف

هسفنبىقترااذإالإناسنإلااهلصياليتلاتالامكلابتارمنمهذهو

مامزكلتميفهبلقيفملعلاعيبانيرّجفتتاهدنع؛صالخإلاونيقيلاةبترمىلإ
:لوقيف؛«هسفن

ابجَهىلجنافهبلقىّلحوىّلخت-اهتافصنعهسفنيفنملىبوطف
ابرضىرَجدجولّدجىلعًاَدِحُم|.هسفنءاجوههالومىلإىخرأو
!*لابختىضقنإاقشلافوخاضرلامورياهبىقتلاىقرمبىقريلزياملو

ايملاسلاةبتكم؛طوطخم«دئاصقلاعومجم:لوهجم)١

ال5؛هسفنردصملا(؟)

.06؛هسفنردصملا(؟)

.776؛«هسفنردصملا(؛)



ىلإلوصولاسيلء؛اهيلإيضابإلارعاشلاىعسييتلاةياغلانأثيح
لوبقلاًادشان«سفنلابءاقترالاىلعزكريهدجنلب؛كلاسللةيهلإلاتاذلايلجت
لوخدوهاضريفةلثمتملاةيدبألاةداعسلاىلإسفنلابربعييك35هللانم

نمئتهينأكلذدعبسأبالو؛يدبألاباذغلايفعوقولانمًافوخ؛هتنج

:هلوقيفء؛ديرملاوتاماقملاك

ابغُرًاهلاوهريغنعىشتنافاشنىضّرلاىلعنيقيلاتاماقميفىّضم

أابعنهبحيفهالوأِيذلابعيهيهلاديرمهالوملاديمع

('لاَبتهلٌيصَعلاوٌيفخّيفصعديسنماذّبحايهلًائينه

بطاخي(ه١١قءاملعنم)ِيرازفلارماعنبريشبرعاسشلادجنو

نملءانهوةحاريأف؛هلجأًايسان؛ًائينهامونمانف؛ةايحلاهترغيذلاناسنإلا

كلذبءاج؟ضمغلاهانيعمعطتفيكًالئاستمءايانملاهدصرتو؛توملاهقحالي

.هعوقومتحتييذلامويللدادعتسالاىلإًايعاد؛داشرإلاوظعولاةروصيف

ركفلاعمضراعتتالةيؤرلاكلتو؛لوقلاكلذلثمنأبيراالو

نإف؛ينامألابرارتغالامدعو«مويلااذهلدادعتسالابوجوىرييذلايضابإلا

:رعاشلالوقيفاهنمجرخيالمهدنعرانلالخدنم

اضكركلوحنضكريايانملاواتننغٌمَّعَطتفيكٌرغلااهيأ
ااابهمًًمم

ىسصردوبحبامقلتحلاصدازبداعمللتوملارداب

('ىضقتبونذلايفكنماع-ابذَناوكيصاعمنمهللاىلإبت

١١كهسفنردصملا)١(



ىلإايعاد؛ةبوتلابابقلغينألبق؛باتملابةردابملاىلإوعديوهف

ارشنإو؛اريخفاريخنإ؛مّدقامىلعمدقيلكلاف,حلاصلالمعلابدوزتلا

:ًالئاقهمومعيفيضابإلاركفللساكعناكلذلكو؛ًارشف

اضفَرتشعاملوضفلاٌضفراوابدئصاعملاكسفننعبذ

اضرقهللاضرقأوةنمناكاَممباتًابنذمهللامحَر

""ًظفحواعفَرقلتٌريخلالعفاو|.ًبيرقليحرلافسفنلادوز

نمضءاهتنيزوايندلانمسفنلاينالهبلاملسموبأرعاشلارذحيو

؛هسفنىلإهباطخبهجوتيناكهلعلو؛لآملاةقيقحيفلمأتلاىلإةيعادرعاشم

:اهعلطميفلوقي؛هرواحيوهبطاخياصخشاهنمدرجثيح

("اهيداوعاهينفتفيكىرتامأابهيتاعتايندلانمديرتاذام

يفًالئاقءاهبناتتفالانمارذحملاهركمواهعئادخروصيمثنمو

.اهفصو

اهيروتًبرحلافتملآسّنإوتتاختدعوّنإوادهعتفامةرادغ

ايهيتاعميلوقىلعتادهاشلاونتفاهنإاهنعكتيدفرفناو

نرٍعيواسمتنابامأاهيقشاعايٌةكلَهَمنسْحلاتحتوانسحكيرت

.77«نامجلادئالقءدمحمنبفيسنبدمح:يديعسوبلا(١)
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يمالسإروصتيفةرداغلاايندلاتافصنايبيفرعاشلاضافأنأدعبو

اذختمحلاصلالمعلابهللاءاقللدعتسيف؛اهتراضنبناسنإلاعدخيالأاعدءاهل

تافصنايببهثيدحًافدرم؛دولخلارادىلإهلالخنمربعيًارسجايندلا

لمعرادايندلانأل؛مالسإلانازيمبمهلامعأنونزينيذلا؛سانلانمسايكألا

:لوقيف؛هلمعىلعىزاجيلكو؛ءازجرادةرخآلاو

ايهيتاؤتتايامعوةلفغنماوهبتنافسايكأل١لمعاذكهام

('"اهيفامواينّذدلانمًاصامخاوراسامهكلسمراربألاكلسالواقَح

اهترهزبايندلامهبلتختملنيذلاهللالاجرتافصًامسارلوقينأىلإ

:لوقيثيح

اييواغريغاهيفقّشّوتالواهبنيرصبتسملاىوساهنمجنيمل

اهيلاصتتافآومغوسخاهتراجتاينُدنمهللاىلإاور

اهيعادلاوُغَصُيملواهوذبانفاهرقحهللانأبانيقياوأر

ايههيقاوسنميرلةايحلالذ|اوُبنتجاوناطيشلاوسفنلااوبراحو
"!لهيلهألىقبتنأوفافكلاىلعميهتغانق اهنممهتعاضبىكزأ

اوتفتليملنيذلاةارشلاتامسمسرتاضيأاهنكلو؛دهزلايفتايبأاهنإ

دجن؛ةبوتلابةردابملاىلإناسنإلااعدامكو؛ءاهتاءارغإلاوغصيملوايندلاىلإ

وهوةيضابإلادنعيصاعلاحلطصمىلإًاريشم؛ةيصعملاةبغمنمهرذحيهنأ

:لوقينيححوصنلاةبوتلاىوسهمامأسيلهنإفهيلعو«ةمعنلارفك»

.4705؛هسفنردصملا(١)
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امهيزجتنارفكلابهللاةمعنأهتمعنبهيصاعملعفتمزل

امههيلويهنمًالضفٌكلوحريغبةيمانلاططباَُِهاَمْعَنكوذغت

اهيصخُيقولخمالهنمةمعنبهططخاَنميفاّيلمىوقتتنأو

"ااهيلجيبوتلاريغسيلةَمْغاِي<قبطنمبنذلانإَعْمَدلاغرفأف

لمأتلابًاجزتممايندلانميليلخلانافلخنبديعسرعاشلاريذحتيتأيو
نيح«ايناثجاتنتسال١مث؛ةيادبريكفتلاأدبمىلعموقتةيفسلفةرظنيفءاهيف

:لوقي

نارجُهريغىلإونرأينرأملفركفتنيعبايندلاىلإونرأو
)"أيناشاهلتكفينيديلشوشتافرخزوارورغالإاهرأملو

ءاهلاوحأبفراعوهوالإءايندلالقيملرعاشلانإفقلطنملااذهنمو

بوصههجوًايلوم؛هلاحررعاشلادشكلذلو؛نايوتسيالهللابحواهبحف

:ًالئاقهبلقيفناميإلارونقرشأنأدعب؛هيلعًالكوتم؛هقلاخ

ينانعتفرصىلعألارهظملاىلإرهظملكاكراتيهجوتهججوف

ينايعًبصنقحلارونتنياعفايقرتتانناكلالكتفلخو

نارصقلاقرشأدقىجُأدلانيأوهروهظتدهشوأيسفنرأملف

”واثكلانهريغالفهاوسىفتناورهاظملالكىفتخافادب

ّ.؟07ءكهسفنردصملا)١
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ةرظنربعاههجوتبستكتةايحلاوايندلاىلإةيدهزلاةرظنلاهذهنإ

نأاميسالءاهوحنهرظنةهجونعّرّبعتلرعاشلااهبىقترا؛ةيفوصتةيكولس

هيف؛يفوصبولسأ(ىفتخافادبهروهظتدهش؛قحلارونتيياعف)اهظافلأ
هذهئراقنكل؛هناحبسهللاىلإيقيقحلالوصولاىلعةلادلاةراشإلانم

نأدجي؛هتديقعورعاشلادصاقمبفراع؛ءرخآيركفقلطنمنمتايبألا

قحلارصبأو؛هرهظءاروايندلاكرتنأدعبوهف؛كلذىلإبهذيملرعاشلا

؛هتايآلالخنمهللاةمظعهل تلجتف؛ةقيقحلاسمشهسفنيفتقرشأءاهنأشب

قولخملابلقيفرقتسينأقحتسيالذإ؛هادعامىفتخاو؛هبحبهبلقبرشأف
عاطتسييتلاةمالعلاىلإ#َيانيبنناسلىلعرعاشلاةراشإكلذدكؤي؛هاوس

:لوقيثيحهبرءاقللهدادعتساىدمسايقاهب

ناولسبرورغلارادنعةافابجملااهنأةمالعلامارنمللاقو

''!نافهلةَّبهأتوملالوزنمويل ًابَّهأتدولخلارادىلإًابينم

ةحسملااهلالخنمسملنةديصقفوصتلابةرثأتملادئاصقلانمو

بحادعءيشلكهبلقنمعزنيذلا(كلاسلا)ةيصخشلتميامب؛ةيفوصتلا

ظافلألانم«نيفراعلا»ةظفلتناكو؛هبلقيفناميإلارونقرشاأف3هللا

:لوقينيحيصورخلاناهبنوبأرعاشلااهمدختسايتلاةيفوصتلا

غراوفنههللاريغبخنموغزاوبنيفراعلابولقسومش

غزابمنايقعلانايعأبرغيفو<غلاططمٌيفخلاتاّيفخيفاهل
"غماودقاقنلاقافوأقافآلقراشمسوفنلاقارشإّرسيفو

.78«هسفنردصملا(١)
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لكأدبهللاتاقولخميفةيلمأتةحسمرعاشلااذهتايكولسيفدجنو

هتاقولخميفركفتلاو«؛ككهنأشمظعىلعةلالدلل«ناحبس»ةملكباهيفتيبب

يفيضابإلايركفلادعبلابرعاشلارثأتظحلناهيفو؛هعنصعيدبىلعةلادلا

:رعاشلالوقي؛يدئاقعلاهبناج

اناحّْبُسهناحبُسهدوجوو|.هدوجبُدوجولاَدهشنمَناحبلم
انامًامئادًادرفناكدقرخآلبلوأوهنمناحبُس

انالومهققصويفنطابلبهلفيفرهاظوهنمناحبس

:هناحبسهديحوتيفلوقينأىلإ

اتابأهنعصالخإلاةروسبوُهَسْفَنسّدقسوّدقلاهناحبس

"لاتيألبفيكونيأوىنأهفصوبليحتسيدقنمناحبس

وهامك؛يضابإلارعاشلادنعكولسلاوأفوصتلامهفنالأيعيبطو

ةلصوملاةقيقحلافاشكناىلإنوقوتيالمهنأكلذ؛ةفوصتملاةفسلفيفلاحلا

لالخنمهيلإفرعتلاىلإنوعسيامردقب؛ةيهلإلاتاذلليقيقحلايلجتلاىلإ

:لوقيهللابنيفراعلاماسقأىلإراشأنيح«يصرورخلاناهبنوبأرعاشلاف«هتايآ

)"ْا”:وكرمسمشلارونلثمبلاقيفمهرونهللارونتبنورظانلاو

زييمترّنسلايفمهلدجوًبابرأمهداهتجالالهأوداهجلالهأ
زونكمقيقحتلابقئاقحلايفاماذكومهقحيففشكنمرسلاف

زيزعتفيرعتلاوفراعملاافرعمهّقرعقحلااملقحلااوفّرعت

.0٠4٠«هسفنردصملا(١)
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(")(')”زولفمريغلاٌعيمَجواهباوحارةحئارًبحلاماتخنماوقشنتساو

؛ةيفوصبيلاسأنمهفنتكتامىلعاهدعباموتايبألاهذهىلإرظانلاو

نأدعبف«ناميإلامزاولو؛ديحوتلايعاودنعجرخياماهايانثيفدجينل
ةلادلاتايآلانمهبمهفرعاملالخنم؛هللاةفرعمرسفاشكنانعثدحت

فوسهنأيهو؛يضايإيدئاقعساكعناتاذ؛ةمهمةجيتنىلعزكر؛هيلع

اروهظمهلهروهظادعةيفرعملاوةينوكلاقئاقحلانمءيشلكمهلىلجتي

:لوقيفءايقيقح

زوزعمناميإلاهبذإهبًارون مهُسفنألهجلايجايدنمتقرشأف
زوربمقحلاقحوٌروهظلافيكهلروهظالهاوساماونياعو
("!زورفمقيدصتلاوقدصلادهشميفاودهشيذلارسللقلخلااوقرافف

تاماقماهيلعقلطأنإو«خلا..قوذلا؛تاماقملا؛ءانفلا»لثمنم؛ةيفوصلا

:ًالئاقءاهقزرنمو؛ةيهلإلاةبحملاىلإًاريشمءفوصتلالهأالكولسلالهأ

اَمَدعأكتافصقابهلفصَوبادلاخكاقبأكانفأةعاسنإو

اَمّدقملاتنأنآلاتنأتنكامفهتافصّضعبكنمىلجوهنإو

امجنأوٌرينتارامقأواسومشاهكولسلمألتاماقماهيفو

امققُْمّمغلابتاماهّقْذيملّنَموةبغرتامٌةبْغَناهنمقاذنمف

.نارسخ:زولفم(١)
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ءيشلكاكرات؛هالومىلإًاهجوتم؛هسفنركذىلإكلذنمصلختيو

:ًالئاقهعارو

اَمَجِهتيّزعوّيلذيلذلهبيذلاىلإنيعمجأمهنعلحراس
!'اامّيسوُمميدخلامسابنكأملاذإهبابباًّيِعداعدأيننأىسع

فطاوعلاهيفجزتمتًالالهتساةيكولسلاهتديصقرعاشلالهتسيدقو

يهو؛يبرعلارعشلايفلزغلاهبشيامبء؛يسحلافصولاببوبحمللةيماسلا

ككهللاوهوبوبحملابهقلعتةدشنعرعاشلاٌرّبعُينيح؛ةفوصتملاةداعنم

:لوقيف

جنلألامكلاصورونوجَسْجْنسلامكلاونميس
2»ومكل|ردبوًجوو٠ٍ:1«و

""!جهبتدقحورللحارلاوهمكاركذومكانثًبيطو

جلخغتمكِْيَحىلإينيعومكُبحىلإوبصييبلقو

"جاداالقمكقيلإّالإويتسيلكبمكيلإليمأ

اهبزواجتييتلا؛ةيفوصلازومرلانمملاعىلإرعاشلاانلخديمثنمو
تاراشإلاىلإبرقأةغليف؛عقاولاءاروامىلإيسحلاملاعلارعاشلا

؛لاصولاويشالتلاوركسلاوفغشلاوحورلاو؛حارلا»لثمنم؛ةيزاجملا

."!«خلا..ثوغلاوقوتلاوقوشلاورمخلاوبرشلاو

أل.؛7«طوطخم«هناويد«نافلخنبديعس:يليلخلا(١)
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ريصقتلابًارارقإ؛ءاعدلابهيلإرأجلاوىلاعتوهناحبسهللاةاجانملكشتو

رعاشلاف؛ماعلاهئانبيفيفوصلابولسألابرثأتلابناوجنمابناج؛هقحيف

هتديصقيفهبويعبأرقم؛هاوكشًاثاب؛هيلإًالسوتم؛هبرىجاني؛يبايسلانافلخ

:لوقينيح«ةيهلإلاةليسولاوةيثيغلاةرطقلا»

اولذهباتعأتحتموقّزعايف<لذلايلذليىوفأنمبابىلع
ولحيمكيفهرميباذعنكلويبذعُمدووّصلانإاننتبحأ

لصألاهعجرمغرفلاومكدنعنملا.اهنإومكاوهيفيسفنبُدوجأ
لذَبلاعفأنأهاليواوفّالإوىُمْلاةياغيلوهفاهولبقتنإف

(')لْبَحلامصفناولامآلاىرعترومكيلإالإًبابَسألاتعطقت

مركيفًاعماط؛هبويعًاًددعم؛هبونذبًافرتعمهناحبسهللاىلإهجوتيو

:لوقينيحتايبألأنمددعيف«يهلإ»ارركمهالوم

لهجلاهّرغاهبًارازوأوًابونذ|ًالماحًءاجيذلادبعلاانأيهلإ
لمحهلقاطُيالامهسفنىلعىنجيذلاءيسملاذبعلاانأيهلإ

:لوقينأىلإ

ِووىفاو٠و.و

لّكلاوضعبلاهلًالقثمكزعو|.الفيكوليلألادّبعلاانأيهلإ
ه*نام٠ٍ.٠0٠..

("لذلايبرميمأيريصنتنأويبناجمضهلاوميضلالانيفيكو

177١؛سلاجملاةجهب؛ليمجنبنافلخ:يبايسلا(١)
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هتعنيهنإف؛هلةيدوبعلاةقيقحو؛هديحوتنايبو؛هناحبسهللاةمظعديكأتلو

؛همومعيفليصأيمالسإركفنمًاقلطنم؛هيزنتلاتافصو؛لامكلاتافصب

:ًالئاق؛هتديقعيفيضايإ

لهَسالوينيقيّرْعَوالفمكيلإاهرسأبتاناكلاىنتعفددقل

لبقلاودعبلايوطنيهيفّمثنمفُهدَعِبذعبلاولبقلالبقكذوجو

ولتيهلقوحلوأقّْبَتسمثامولوأكنألنوكالوتنكو

لْفَمالوريظنوأظفلكلنه|امونكبتانئاكلالكتّنّوكو
(')اولحنملاتوعننيأنعتسّدقوانفيكتفّيكوفيكنعتيلاعت

«ىنسألاجارعملا»يليلخلانافلخنبديعسرعاشلاةديصقلمأتينمو

ةيفوصلابيلاسأبرثأتاهيففءاجودزمءانباهانبرعاشلانأظحلي

اهلهتساهئدابمويضابإلأركفلاتازكترمىلععاكتااهيفو6مهتاحلطصمو

:هلوقب

!""ناميإبنيذغحاورألّذليناقزرعبنيفراعلاقيرطكولس

ةقيرطىلإيضابإلااهبلصوتييتلاةليسولانايبلهجوتمثنمو

:لوقيثيحنيكلاسلا

(”ناسحإبّزوفتيكًاكولستدرأ|.هباذإقيرطلاتعنيخأكاهو

.7١؛هسفنردصملا(١)
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ةقيقحةفرعمنممهنكمييذلاقيرطلالثمتيتلاتاماقملاىلإًاريشم

ةيناميإلاتاماقملانعًاثدحتم''اللَيللالوسرثيدحهيلعلدامك؛ناميإلا

("!ةنطابلاهتاقيقحتوناميإلاو"!ةرهاظلاهتامزتلسمومالسإلا:ثالثلا

:هلوقكَناسحإلاو

ناسحإةبسنبيلاعلاخذابلاىوس<ناميإلماقمنماذهدعبامو

!*اناهلوةدابعلايفلوتُبدبعلصّصخمدوهشلاقيقحتبٌماقم

عقاوىلإةيناميإلاتاماقملاهذهليوحتنمدبالهنأرعاشلانيبيمثنمو

ملهناحبسهللاو6هلهتبقارمةقدو؛هبرةمظعاهيفناسنإلإرعشتسي6يلمع

بلاطُمهنكلوءركذلاوقطنلادرجملناكرألاهذهبناميإلاناسنإلانمبلطي

كلتةقيقحىلإلوصوللهسملتيًاقيرطيناميإفقوملكنمذختينأب
:هلوقكتاماقملا

يناوسوهيذلايالوَمةعاطليتمذخبمايقلارسينمهليو

(*!نارفغلءاجروأتفاخأٌبونذينماقأهنمفوخلاواجّرلانيبف

1916978ءتوريبيبرعلاثارقتلاءايحإرادناميإلاباتك؛«يراخبلاحيحص:يراخبلارظنا)١

11.

.١7؛هناويد؛نافلخنبديعس:يليلخلارظنا)0(

.77«هسفنردصملا)9(

0؛خم؛هناويد؛«نافلخنبديعس:يليلخلا0

.77871«هسفنردصملا()



مهبىقرتيتلابابسألاانيبممهتدهاجمو«نيكلاسلاتالاحنعثدحتيو

ةيؤرلانعىلوملاسيدقتبوجوىلعازكرمءايلعلاتاماقملاىلإلوصولل

:لوقينيح«نيعلابةيقيقحلا

ناجشأبنينضدقىلاكتلانينح|.هبرُقَوبيبحلاركذىلإحي
("!نافاهبناكواهنعاهبًباغفهسفنركذنعراكذألايفلّتبت

("”نادجوبهاريافشكهتآرمبهنيعلهيفقحلايّلجتحالو

؛يفوصتلايكولسلاهدعبيفينالهبلاملسميبأرعشيفرظانلاو

قرغتسيثيح؛لسوتوراكذأهرعشبلغأنالههراكذأبةطاحإل١هيلعبعصي

."!ابيرقتهناويدفصنيكولسلاهرعش

يتلا؛ةيئاتلاهتلولطمك؛ةيكولسلاهدئاصقلةلثممجذامنذخأننأانبسحو

عرضتلاوةيهلإلاةاجانملايفءأاتيبنيعستوةعبرأوتيبةئامسمخوافلأتغلب

هللاىلإلهتبيثيح؛ىنسحلاهئامسأبلسوتلالالخنمهناحبسىلوملل

ابرقتم.كلذلةليسويرعشلانفلااهلراتخا؛ةيحورةولخنمض؛هناحبس

:ًالئاق؛هئامسأب

يتبرقويفاتهيفاًدجمكيلإ|يدّبَستبّرقتىنمُحلاكئامسأب
ةولخدعبةولخيبركهجولاهركذليترتعبطلاريمستلعج

ةوقولامكنمالكصخامب-اهرسباحسيترطلأكقحب

.ناكربخاهنأل«ايناف»لوقينألصألا)١(

.؟©«هسفنردصملا)0(

.5١-85صنمةيكولسلاهدئاصققرغتستثيح(©)



"ةّيورخألايفايندلايفيهلإ-.هّمتأريخلكنماهبيلبهو

نملعجهنأ؛هذهةيكولسلاهدئاصقةمدقميفركذدقرعاشلانأًاملع

؛هنمًازارتحا«ةيضابإلا»ةماقتسالالهأهلبقاهبماهةقيرطلًامداخهسفن

هذهيفدشحدقو؛هجوتلااذهلداقتناوألؤاستنمهاقلينأنكمياملًاعقوتو

ىلعًادكؤميرعشلاهسوماقاهلخدأيتلاةيفوصلاتادرفملانمًاعمجةمدقملا

:لوقيثيح«ميركلانآرقلا»ركذلارّيننم-هذههراكذأىقتناهنأ

اَنْعَمرخذلاعفنأنممهتأوبواملعَمركذلارّيننممهلتبصن

امّنسلاوضرألايفهللالهأماهاهب<ةقيرطلًامداخيسفنترّيصو

امنرتىنغملااذهاوبرشاملهَمعَقُمسأكلاوَبُحلالاجرلايف

امثأمُركّلسلاامفاًركُنساهباوتومف|اهوفصهللاةرمخنممكلترصع
!"اامّيِهةقيلخلانيباوشتنافاهب<انلبقةماقتسالالهأماهدقل

هلالخنمثعبيًاسفنتمرعشلاذختادقينالهبلاملسمابأنأدجنكلذلو

نممسالكىنعمهيلعلديامًارمثتسم؛هناحبسهللاىلإهتاوعدقداص
هتاوعدمتاوخيفدروامكلذىلعانلدي؛هالوماهبوعدي؛ىنسحلاهئامسأ

نأدعبلوقينأك؛ةيكولسلاهتاحفننمةحفنلكةياهناهعضييتلاةيلسوتلا

:ىنسحلاهئامسأعيمجبهيلإهجوت

تّبثتملاذئاعلاُماقماذهو|اجّرلاوفوخلافقوماذهيهلإ

ةبيخوسأيوسالبإودرطلاعّدلافقومينتفقوأاميهلإ

١7؛«طوطخمناويدلا٠ميدعنبملاسنبرصانملسموبأ:ينالهبلا)١(

.0«هسفنردصملا)7



:هئاقلىلإهقوشوهناحبسهتبحمنعًاربعملوقينأىلإ

ةئيشملاّزعتحتيبنذتفقوأويديسقوذلاوقوشلاكيلإيبادح

ةييلزألاةمخرلاباهلسغتلاهبئوؤنذاهترّذقيسفنتمّدقو
!"!ةليبولاتالزانلايفيبفطلتلٌةََّبَجًبئاصملاويسفنتْمَدَقو

هللاءامسأىلإداعهنكلو؛بسحفةلّوطملاهذهبفتكيملرعاشلانأىلع

("اراكذأةينامثىلإاهمسقدقرعاشلادجنف؛ةدعتارماهبهبرًايعاد«ىنسحلا

ءافصتاطظحليف؛ةاجانملاو«لسوتلاولاهتبالابلاقيفاهعيمجبصت

ركذلانمًالاثمركذنهلاهتبايفهتقيرطنايبلو؛هايانحنمةعبان؛ةيحور
هلهتسايذلا«ىنسحلاهللاءامسأيفىنسألاجرعملا»بنونعملاثلاثلا

6ةيسدقتاملكو6ةيشرعتاثفنهذهفدعبو»اهيفلوقيةيرذنةمدقمبرعاشلا

ةاكشمنعاهؤوضقرشأو«؛ةيناقرفلارارسألاضايرنماهريبعقبع

؛هدادمتساةقيقححّضوتو؛هراكذأعبندكؤتتاملكيهف"”«ةيئامسألاراونألا

تاناونعاهحنميرعاشلادجنمثنمو؛ىنسحلاهئامسأوهللاباتكبقلعتملا

وحنلاىلعاهمسقيىتلاتالاهتبالاكلتفادهأىلعءوضلايقلت؛ةيلخاد

:يلاتلا

.ركذلاطورشيفةمدقم-

.سفنلاةيكزتلاؤسيف:ىلوألاةفيطللا-

.11تع؛خم؛هناويد؛ملسموبأ:ينالهبلا0

74١دناكلكىفا(متاحفصلاهسفنردصملايفراكذألاهذهنيوانعرظنا)0(

.5٠١آ

.48؛هسفنردصملا(©)



.ةيمكحلارارسألاوةيملعلاراونألادادمإيف:ةيناثلاةفيطللا-

قراوطنمةءالكلاوتافآلاعفرلءاعدلايف:ةثلاثلاةفيطللا-

.تافاخملا

.رازوألانمرافغتسالابسفنلاريهطتيف:ةعبارلاةفيطللا-

.مركلاضويفطاسبناومعنلانئازخحتفل:ةسماخلاةفيطللا-

.دانعلاةلئاصمسحوداسفلاةكوشرسكيف:ةسداسلاةفيطللا-

."!ةمتاخلا-

الوركذتيتسلافئاطللاهذهوأنيوانعلاهذهأرقيامدنعسرادلانإ»

(!«قيرطلااذهيفكلاسللاهوفصويتلاةفوصتملالاوحأوتاماقم-كش

ىلإةفاضإءاهتاءاحيتساوفئاطللاهذهتالالدلالخنملوقلانماننكميامم

صوصخلاهجوىلعملسموبأاهراعتسايتلاةيفوصلازومرلاوتاحلطصملا

نإ؛مومعلاهجوىلعكلسملااذهبنيرثأتملاةيضابإلاءارعشلانمهريغو

اهطورشوركذلابادآنإلبءركذلايفةيفوصلاةقيرطلابرثأتدقرعاشلا
دنعركذلابادآسكعتءركذلاطورشلهتمدقميفملسموبأاهيلإراشأيتلا

نألبقءاعدلابادآنم»يهامنإلاحةيأىلعاهنكل.اهمومعيفةيفوصلا

سفنلابومسلليحورلادادعإلاراطإنعجرختالاهنألةيفوصاسوقطنوكت

مخفالحتديَ(قباسلاردصملايففئاطللاهذهرظنا)0(

:باتكنمضروشنمثحب؛يلاهتبالاهرعشيفيحاورلاينالهبلاملسموبأ:رصاندمحم.د()

.148ثارتلاةرازوم998١ه1١؛18؛١ط؛يحاورلاينالهبلاركفيفتاءارق



ىلإيدؤينأنكميامطورشلاهذهيفدجنالثيحب(«ةداملاايندنم

:ملسموبألوقينأك؛هبناوجنميأيفيضابإلاركفلابلالخإلا

الخلايفُدَّرفتلاهيناثويصاعملاىذأنمبلقللريهطتلاهلوأف

البقُمهلمزلافرمألاكالماذهوةدحوهللصالخإلاهثلاثو

الَبكُمءوضولانوكهُسماخواعّدلايفتيبلاكلابقتساهُعبارو

"المعافركذللِءارهزلارحسيفوبّبحمسيمخلاموصهلسداسو

لصوؤتو؛بونذلاقئالعنمناسنإلاصلختىلإيدؤتطورشيهف

؛هيلإهبلاطمعفرو؛هالومةبطاخمبًاريدجنوكيل«ىلاعتوهناحبسهللابهتقالع

:الئاقههريصقتبسحأنإوةباجإلابانقومهئامسأًبحأبهاعدنأدعب

المؤمتنئجنظلانسحبنكلوةعيرذنميلتمدقاموتوعد

”الّجعُميفولاظحلابءابامف<ًاصلخمبرايكاجانيذلااذنمو

:ًالئاقملظلاويغبلابتلبرستةلودىلعًايعاد؛همومعيفيمالسإ

الّجعماهيلعددشاواهبْدرَشواهحْماوءوّنسلاةلودمصقاُرهاقايو

(*!االبرستلالّضلابنَّممكلدعبمقتناويغبلاةروسفرصاثراوايو

.59؛هسفنردصملا(١)

.468؛خم«ناويدلا؛ميدعنبملاسنبرصان؛ملسموبأ:ينالهبلا(©)

.88هسفنردصملا(©)

.8؛خم؛هناويد؛ملسموبأ:ينالهبلا(؛)



يف«لاهتبالابهناسلقلطني؛بهذملاةيؤرسكعييسايسفقوميفو

:ًالئاقهتمأمومهعم؛هسفنتاجلخاهيفباسنتةجهل

ىلتبتوكاضريفولبتكدؤنج اهّلوحقحلاةيارثعباثعابايو
الَصْيَفكنيدراهظإىلعايوقاَدَسُمموقطسقلابامئاقايو

ُ-لكىلعةمقنبعيرساياعيرسلوصي ('الفجأقحلانع,ايلض

ملنييضابإلانم(يفوصلا)يكولسلاهاجتالاءارعشنأظحالنكلذبو

اوفظوينأاوعاطتسالبءاهمومعيفةيركفلاةيضابإلاةداجنعاوجرخي

ءايندلانممهريذحتيفو؛مهتاجانمومهتاوعديفيضابإلاركفلاتايطعم

ريغةيركفتاضمونمهوثبامب؛سفنلاةيكزتو؛بونذلانمفيوختلاو

ءارعشلاءالؤهليفاقثلانوزخملالعفبتءاجةرشابم

:يناليإلاركفلاويوبنلازيدملارعش«*

؛«يوبنلاحيدملا»يفوصتلايكولسلارعشلابلصتياممنإفًاريخأو

ةبحمنمسفنلايفلمتعياملةيقيقحلاةمجرتلاوةفطاعلاقدصبزيمتييذلا

ىلعتبجوأيتلاناميإلايعاودلةمجرت؛ةميركلاهتاذبقلعتلاولَلوسرلل

ريخو.هاوسقولخملكنمهيلإًبحأمالسلاوةالصلاهيلعنوكينأملسملا
يبأةديصقيضابإلارعشلايفهِيهبقلعتلاةياغو؛هلبحلاةدشلئثميام

ناعمنمض.هبطاخيوهيجانيًابيبحهللالوسراهيفلعجيتلاينالهبلاملسم

:هتديصقيفلوقيلمشتحمبولسأب؛هبفلكلاو؛هيلإقوشلاسكعت

رمقلايفسمشلاعابطناكةلبج تعبطنادقيبلقيفكبحْراونأ

.88هسفنردصملا(١)



يرثأنعوينيعنعتدرجتىتحاهرماخييحوريفكّبحلازام

نأىلإ :لوقي

رذتالويحورنمقبتالبحايهعراصميفاعيرصيحورتدجو

رشبللبحلابًامسقةحاولاهلْماقيالّرانةبحملاران

!'"يرثأىلعيفلخاوشمومهتففهبتيلُبىتحىوهلالهأتحراط

لديو؛هحيدممدخيامبلولعملاوةلعلاةلأسمىلإرعاشلاةراشإيفو

:لوقيهتبحمقمعىلع

رطخلايفذخألالبقكليلعكرذأاهلتنأفالولعمَيّبحناكنإ

يرزوهّبُحنمايكبحطرفنعهترهزبولسأالنوكلاكلىدف
رطفلاَدوجومتدجوأامكالولهتلعتنأنوكبىدفتفيكو

"ليِرَبَخىَهَتنُمتناكلكيلإنت.ةلزنمبحلاّريغٌملعأتنكول

بهتلم؛ةفطاعلادقتمناك؛تايبألانمحضاووهامكرعاشلاف

يتلاريباعتلاكلتلثمهناسلىلعتضافف؛ةمراعةبحمهبناوجالمتءرعاشملا

يتلا«نوكلاةلع»ىمسياماهنمو؛ةيدمحملاةقيقحلابىمسيامىلإهتلصوأ

:هلوقبكلذدعبةحارصاهيلإراشأوتايبألاهذهيفءرعاشلااهركذ

رطفنمغادبألارهظأاملصأايةترظنّراتخمايهللاىفطصماي

رشبلاوبأهاقلتىتحهللارونرئاضحيفأرونمدقتنماي

.7١8٠«طوطخم.«ناويدلا؛ميدعنبملسمنبرصان«ملسموبأ:ينالهبلا(١)

.7١8١هسفنردصملا(؟)



رضُميفلحىتحعرشلاةراهطىلعماركلاهاقلتتلزتملف

)١(ييرهدزافرونلاتزحةرهزتخأايةنمأآةاكشميفللهتىتح

اهيفرثأتدقملسمابأنأكشال؛ةفلتخمتاريسفتتذخأةلأسميهو

يذلا؛زاجحلاضرأىلإقوشتييملاسلاناخيشنبدمحمرعاشلادجنو

:لوقيفلَكهللالوسرىوثمةرايزلةينيدلاهرعاشمبءاهيفهنينحطلتخا

0و٠ء٠.ء.ِم.
ادبيومارغلايلدوعيادلفأدبميبلققفابزاجحلاىوهل

"اقرتالهنوفجعْمَدوىقأتهنوبجشفىمحلاىلإنحيبص

دوجولاةلعمكلوسرلارابتعابةيدمحملاةقيقحلاةيرظنةروصرركيو

:رعاشلالوقي6رخأتملامدقتملاوهف؛هرسو

أرقتًامدقناوكألاةحفصيفهتايآيذلايضاملاًبقاعلا

("اشنملاهنمناكفتانئاكلاهيلعتماقيذلالصألاردصملا

فصودقف؛يليلخلاهللادبعرعاشلاناسلىلعيناعملاهذهرركتتو

الو؛هقرعضبناملهالولفهحورو؛دوجولارونهنأبهتحدمئفلوسرلا

:لوقيف؛هؤامىرج

ءاَمشلاةماقملاتنأوهللاةوفصايدوجولارونتنأ

ض.187688١؛هسفنردصملا(١)

.«ناويدلا«ناخيشنبدمحم:يملاسلا)١

.9٠١ءهسفنردصملا)9



!'!ءامرجيملوقرعهيلعضبنيملكالولدوجولاخورتنأ

ةمألاعضوهيلإلآامىلعرسحتيرخآماقميفيليلخلارعاشلادجنو

:لوقيف؟أةمألاهذهكردينأهنمًابلاطلَكهللالوسريدانيف

مضوىلعراّزجةوعدكوعدنانمديفهللالوسرايانلأبام

"ادمألارئاساهيعّدتاهلامفانتميشكنمانثروَنيذّلانحن

:لوقيفهحدمةقيقحغولبنعهزجعبرعاشلافرتعيو

ملكيفونعميفحذملاةفيصنعةربكأوارطإلانعلجأنماي
للوِِِءو

مقأملطقينأكتنككياحدتممشرعلاءامستيقتراول

يمْغننمنوكلاداملكيفَترَبخ-امبنيملاعلانيبتينغَتولو

!“أمسننمدلخلانانجيفنمماهلهذدشنأنيبتفقوولو

هعفريال؛ءدصتقمحدمَيهللالوسرلهحدمنأ-كلذكرعاشلانيبيو

حيدميفاولاغامنيحىراصنلاهيفعقواميفعقينلو؛هللةيدوبعلاةبترمنع

هقحراشعمغلبينلفيتوأامةحاصفلانميتوأولهنأعم؛ةلكلاىسيعمهيبن

:لوقينيح

مّظعلاغلبمةطردقنمنيأو|.هغلبمَكايلعنميحْاَمنيأف
يميشيفصالخإلاوقدّصلاةوسأباهُعفشأناميإلاةوسأيلّنكل

.7-1١77؛ةيرقبعلايحو؛يلعنبهللادبعيليلخلا(١)

.١٠8هسفنردصملارظنا()

.٠8؛هسفنردصملا()

ف؛ةيرقبعلايحو؛يلعنبهللادبع:يليلخلا)؛(



ميهيبنيفىراصنلابيمترياميحّذدميفقيقحتلانعيبىمتراامو

!"!مدقلايفلسرلامامإقحراشغميملكيفتفلابولوتغلبالو

ىرينييضابإلاءارعشلادنعيوبنلاحيدملارعشلهتعلاطمربعثحابلاو

يوبنلاحيدملارعشنعهنمريثكيففلتخيالمهدنعيوبنلاحيدملارعشنأ

نيبًاقرفدجيثحابلاداكيالو؛ىرخألاةيمالسإلاقرفلانم؛مهريغدنع

ركذيرثأرهظيملهنإفكلذلو؛هريغويضابإرعاشليوبنحيدمةديصق

.لاجملااذهيفهريغنعيضابإل١رعاشلاةيصوصخل

:يناابإلارعشُلأفةسامحلأب

مالسيبأو؛ينالهبلاملسميبأو؛يملاسلانيدلارونرعشانعبتتول

هتاعوضومب«يبدألامهجاتنبلغأنأاندجول؛يبحرلادلاخو؛يدنكلا

تناكةسامحلاهذهنأىلع؛ةسامحلارعشنمضجردني؛ةفلتخملاهضارغأو

عاضوألابلاعفنالالالخنماهعيبانيتقثبنا؛ةيسفنةاناعمنعةرداص

هتقاطو؛ةيريبعتلاهتاناكمإبسحراظنألاتفلينأرعاشلكلواحف؛ةنهارلا

:ناضرغرعاشللققحتيكلذبو؛ثادحألانمةلمجبلعفنتتناكيتلا؛ةيسفنلا

طوغضونمزلاةأطوءارجنمتاذلانعسيفنت:لوألاضرغلا

يفريثأتلاةيغبروهمجلاىلإهجوتوهف:يناثلاضرغلاامأ؛ثادحألا

.رييغتلالجأنمهتاقاطلهيجوتلاو؛هتاهجوت

بلغأيفًايسامحّئحنمهرعشيفوحنيديمحنبهللادبع؛يملاسلادجن
؛يعامتجالافقوملالعلو؛هضارغأعيمجيفنوللااذهرخسيو؛هدئاصق

.١8هسفنردصملا)١(



؛يملاسلاهشيعيناكيذلانهارلاعضوللةيتاذلاةيؤرلاو؛ةيسايسلاةلاحلاو

عيرقتلانيبوةسامحلانيبعمجياجهنمهرعشيفجهنينأهيلعتمتح

مهسوفنيفمكحتساو؛لذلاةايحاوأرمتسانيذلاكئلوأًاضهنتسم؛بينأتلاو

ادقنو؛ايسامحابيهلهدئاصقتلكشف؛فرتلاوةعدلاةايحاوفلأو؛ةايحلابح

:لوقيايعامتجا

رودخلاتابررلثمماقمروصقىلعروصقلايفماقم

نأىلإ :لوقي

روسبجألاريفوتهيفنامزاذهناوخبإلااهيأايالأ

"اروفغنانملضفلاليزجىلوملاسفنلذابنملهف

هلالخنمعيطتسيِيذلازمرلانعشتفييملاسلاحاركلذليبسيفو

يلعنبحلاصهخيشيفهتلاضدجوفدجمنمسردناامءايحإىلعلمعلا

ةديصقلااهنم؛هدئاصقنمددعبهصخيذلا(ه1١17-7590١4)يشثراحلا

ةسامحلاةمزالماهيفىلجتيو«هسفنيفحومطلاحورسكعتيتلاةيلاتلا

:اهعلطميفلوقي؛اهئابإواهخومشبيملاسلاسفناهيفىدبتتو؛هدئاصقل

.876٠«ناويدلا؛ديمحنبهللادبع:يملاسلا(١)



بئاصملاىدحإدجملاًبالطيكرتوبئاجعلاىدحإرْهَدلالهأبيلغشل

برآملاكردبعصللاهمضشجتيفنأباملعًبعصلايسفنتمشجفف

)0!براشملادرودجملايفاهلولحيلايجاردراوملارماهتدروأو

يلعنبحلاصخيشلاىمحيفهلحرطحفهتدوشنأدجونأىلإ

:يثراحلا

بضاوقلاوانقلابيلاعملاهتمحلثؤملمصأدجملايفهلمامه

بهارًباوثألدعلاهيلعىقلأوًاعفايوًالُفطّزعلاطاسبيفاشن

!"!بقاوثلاموبجنلاقوفٌممههلُهنإوريرسلاقوفهصخشىرت

؛هبلطمقيقحتىلعهنيعينمعثحبمث؛هسفنبينأتبرعاشلاأدبدقل

نأهتاناعمةأطونمففخاممو؛هترصننعنيلذاختملل؛هدقنماهسًاهجوم

قيقحتو«ملظلاةمواقميفىذتحيالثمحبصيل؛هبىسأتينأنكمينمدجي

.ةلادعلا

يتلاةيناميإلاةيصخشلاهيلعنوكتنأيغبنينملةروصمسريهارنو

ثيحب؛رعاشلااهاخوتيةروصقفواهتيبرتنمنكمتيلاهيلكشتىلإحمطي

نمصخشيفاهءانبيملاسلالواحييتلاةيدايقلاحمالملانيبتننأعيطتسن

دلمهسوفناوعابنيذلاهارشلاةيصخشاهنإ:اهبعلطضيةليلجةمهملهدعي

:لوقينيح؛فويسلاباوعّردتوناميإلاباولحت

ىتمبعزاجبطخدنعهفيملواَنَبُتدقلوهلايفتفلاجرلاٌريخ

.87١٠«ناويدلا؛ديمحنبهللادبع:يملاسلا)١(

.2541ءهةسفنردصملا()



ىتأوىتأىشخيالبئاونلادنعخرْشَنُموهفامتحّريداقملاىري

!')اتمتصدقفيسلاريغوًءاضفلاقاضدقوةامكلاىقالاذإبورحلايضري

مهيلعدسيف؛جورخلانعراذعألابقلعتلاةلواحملًالاجمكرتيالوهو

نأدعب؛ملظلاىلعجورخلاو؛داهجلانعدعاقلًارذعدجيالف؛عئارذلا

انيبم؛هركفلالخنمهتسامحيفاقلطنم؛هللالهأنيهأو؛ىدهلاراثآتسمط

:ًالئاستمجورخلابابسأ

َلَسِيملفيسفيسلاواهّقحانلطتالعلاويل

لسشفّسملاِيديأانيبامهرثإتتنَسطدقىدهلاوداقرمأ

لبويفلكنيدلاليهأوترهظيصاعملاوٌدوعَقمأ
!"لجألاعرشلاتفلاخاعذب|تثدحأدقىرؤلاولومخمأ

نيبةقرافملانعثدحتيرعاشلادجنةاناعملابساسحإلأنمببسبو

النبجلاوًارمعرّصقتالةعاجشلافًازيزعتوملابلطنيبو؛ةليلذلاةايحلا

يفهتسامحلًاديهمت؛موهفملااذهبةلصتملاةمكحلابيلاسأثبىلإًائجالاهليطي

:هلوق

مولعموذودحمحوللايف"رمعلاوموسقمقزرلانإفكيلعنوه

موتحمبيغلايفامنبجلاعديالامكهنمطخامىلعديزيالف

موسومكيفقمحلجأتدقوةفداصتتومنعسفنلاكنوصو

مورضمًبرحلاوىغولايفمداقلهدعومتاقيمنعلّجعتلهف

.7١٠؛هسفنردصملا(١)

9١٠«ناويدلا؛ديمحنبهللادبع.:يملاسلا(«)



"!موضهموهوهنعرثحتِنْيَخ يخألةظحلهنعّرَخأتلهمأ

ةعاجشلانيبةنراقمدقعي؛هبولسأةطاسبمغر؛يملاسلادجناذكهو

.دجملابلطلًاعفادو؛ةسامحلايفًابيغرت؛ددرتلاونبجلاو؛مادقإلاو

يفاحيرصناكدقف؛هعمتجملةيلاثمةروصمسرينكيمليملاسلاو

ىلإمهباقالطناو؛اهيشاحتيفهنمةبغر؛هموقبلاثمنايبيفًائيرج؛هدقن

:هلوقك؛بحرأقفأ

دحلامظعدقووجرأامتافنإوهُمورأاميفسانلاموليمالع

ودبينملمالممهيعاسمءوسومهمزعدامخإومهيدامتدنعأ

دذعغؤولافرشدقومهيفاهبناوجتمّدهتدقىلعلانأمهفكيملأ

:هلوقيفمهيلعهذخآمددعيو؛مهبلاثمنّيبينأىلإ

اوُدتشاامواوراخفانبجمهُمومه|تبّمشتوةولسيناوتلاباوضر
اوّدتعاهلجورخلااوءاشمهنأولوةريهجفلاوخلانيباودعقدقل

دشرلاجهنملاوهمهيفىمعلاليبساَمنإفيرهدلهأاوكسشأهللاىلإ

!"ادَهَغلالتساذإجاهنمحضوأوربجتمحبرأّزجعلانوريٌسانأ

قمعوهتبرجتةصالخو؛هركفةوفصلمحيملاسلارعشنأدجناذكهو

ءايسامحارعشهلسرأفةبثوتملاهحورنمهيفثفن؛سانلاورهدلانمهتاناعم

غبسأهنكلو؛ةينايبلاروصلابالو؛ةيعيدبلاتانسحملابهقمنينأهيفمهملاسيل

متهييذلارعاشلاكلذنكيمليملاسلافينادجولاهقدصو؛يتاذلاهلعافتهيلع

.57«هسفنردصملا0

4؛«ناويدلا؛ديمحنبهللادبع؛يملاسلا)١(



هتلاسرلاصيإهمهناكهنكلو؛هحلصيوهحقنيف؛ًاينفٌءانبهدئاصقءانببًاريثك
ئراقنأالإينفلاءانبلاةطاسبنممغرلاىلعو؛هعمتجمينبىلإةيسامحلا

هتادقناهيفرذجتتو؛هتيؤربجلتختو؛هتاحومطاهيفدسجتتاهنأظحليهدئاصق
.رييغتلايفريهامجلارودبقداصناميإو؛ةرويغسفننعةرداصلا

احماجًايروثًاعباطلمحتةعوطقملكةيرعشتاعوطقمهتسامحتلكش

ةوخنلامهيفكرحيف؛لضانميضاهنتساعمتجمليكشتىلإاهئارونميمري
.عيرقتلاىلإدمعيو؛ةريغلاريثيو

حورلاهذهباطخلايفهتدمعنأاندجول؛ملسميبأرعشانعبتتولو
عبرألاهحئادمتلمشوءرخفلابةحفاطلاءزازتعالابةئيلملاةبثوتملاةيسامحلا

دجنف؛ةراثتسالاوةسامحلانمًافراجرهن؛هعمنيمئاقلاويصورخلامامإلل

لئابقللءادنو؛'"مهتراثتساولاجرللءادنوءاهريصقتوسفنلانعاثيدحاهيف

:لاقنأىلإ؛"أدللابئاتكلءادنو؛"!ىرخأولتةليبق

ناوذُعوّيََغَبمكبطاحأدقف|.مكتابُلمنماوقيفألاجرللاي
ناصقندودعملالجأللسيلو|.مكدعتقيٌزجعلالظتوملاةفيخأ
ناعجشتوملاّدعوُمدَقُيالوهعقومدنعٌنبجتوملاًبجحيال

نالمحداسآلاىلعلاطتسااذإمكتظيفحتّذدقللاجرللاي

!"!نافكأوسْمَرمهعماهَّمضاممكفلاسلتناكيتلافويسلانإ

.778-771؛طوطخم؛هناويد؛ملاسنبرصان؛ملسموبأ:ينالهبلا(١)

.771-740هسفنردصملا(١)

.740هسفنردصملا(©)

ملأ؛خم«ناويدلا؛ملسموبأ:ينالهبلا(©)



ضاهنتسالاوةسامحلاىلعةلادلاجذامنلارايتخايفًارئاحفقيثحابلاو

كلاردإنمضو٠ةيسامحةعطق؛«هضارغأعيمجيفهرعشنأكلذ«هرعشيف

سنيمل؛نامعلتمدلبيف؛عمتجملاةينبليكشتيفةليبقلاةيمهألرعاشلا
:هلوقبكلذًالهتسم؛اهتظيفحًاريثتسموءاهلًاسمحماهيلإهجوتينأرعاشلا

ناونعرهّذلانيبجيفمهألجمأّنَموظافحلالهأايلئابقللاي

نارقأكاردإللٌمئازعلانإمكتئافكاردتسايفمئازعلااودُش

!"ناكرُبروجللذإلدغلاةمعنبمكمركأهللانإمراكملالهأ

لكلهضاهنتسابولسأو«لئابقللهتادانمةقيرطحضوييلاتلاجذومنلاو

ةليبقلهئادنك؛مادقإوةوخننماهنملكنعفرعامًارشتسم؛ةليبق

ل!«ةركاسملا»

ناشلاودّجملاثيحدّزألابئاوذ|نمفراطغلاُديصلاٌةركاسملانيأ

نافوطلوهلامويتوملادواسأاوبستنااذإمهفنمدجملاةورذيف

ناتَهلضفللاومجراذإٌبهشاومزعاذإّراناومزحاذإمش

!"ناريجِمْيَنُصلايفمهلغارتالو<مهُخراسمىعرتالّزعلاًبكاوك

ىلعلاكتالانمهبنيءاهتوبكنمهتمأضاهنإلواحيوهوهدجنو
ةارشلاءارعشبرثأتنعربعيبولسأيففلسلاخيراتبرخفلاو؛يضاملا

:لوقي؛يسامحلا

.7776ءهسفنردصملا(١)

.١١١ص«نايعألافاحتإرظنا؛دزألانمةينامعلالئابقلاىدحإيه(؟)

.7717-78قباسلا؛ينالهبلا(©)



ىسفكوىلاعتهللاانْبسحواومدقتىلوألاخيراتسردن

ىغولايفكتىغولاصيصاقأالوافرشيتاؤتالماظعلانإ

ىسضقنامثهلناكامناكو|ةفيسلسخلاصلافلسلاو

ىسنبنموثراحوسراغلةحلاصةنيطتافرلاكلت

ْاوسعيفوأاجرفلعليفوةزعنعاهنيبنوثحبتأ

ىلإءاعمجةيمالسإلاةمألاوعديوهف؛ةيلومشةرظنملسميبأىدلو

يهامماهصلخينأنكمياميفركفتلاو؛ءاهلآميفربدتلاوءاهلاحيفرظنلا

اهئادعأنمةمألابلحامًافصاوةقرفلانمًارذحماهتوبكنماهضهنيف؛هيف
:ًالئاق

ُعداْخُمنيعلميضنمءاشامب-اهماسةفينحلانأىرينملهو
ةليخاملًظالامت ٌدحمهلسيلوةلاجرو هللاىوس عنام

عشاخرّسُألايفناميإلاوخأوىقلاهنأكديصحلاسوداهنوسودي

غراضضرألايفتوغاطلاوتبجلاىلإ<.ْمُكادُُمنإنآرقلاينباوقيفأ
!"غّرانيوهماكحأيفٌضَقنَي|مكباتكنإنآرقلاينباوقيفأ

عيمجلءادنلاممعيهنكلو؛بسحفةيضابإلاءادنلابصخيالانهرعاشلاف

؛مهفدهتسادقرامعتسالاو؛مهلمشدقلذلاو؛مهّمعدقءالبلانأل؛نيملسملا

ونب؛مالسإلاونب؛ةفلتخمغيصب؛ةدحاولاةلملاءانبأنعرعاشلالءاستيكلذلو

:مهيفًاخراصمهايإاسمحم؛رارحألاونب؛ديحوتلاونب؛نآرقلا

.7760؛طوطخم«ناويدلا؛ميدعنبملاسنبرصان؛ملسموبأ؛ينالهبلا(١)

.107؛هسفنردصملا()

هك



ىفغؤَولاتاموحبٌرَكْلاٌةزعلاوانرِجْعُياممالسإلاونبنيأ

ىدعللداجهجلانعمكُباتكمكطبتلهنآرقلاونبنيأ

الابناعطلاميئاشمنيأ|.ابظلابداجلافيراطغنيأ

ىلعُكرَْشلاصقرامْمُكديِحوتُ|متقدصولديحوتلااونبنيأ
ارحلاوًبيرحنيدلاوكلملاومكتوكسامرارحألاونبنيأ

('"ااَّصلاَراَعَسَترعستًامئازعاوسبدناوًاماركتولاىلإاوبث

تلعجيتلابابسألانايبو؛فقوملاليلحتلواحيرعاشلادجنكلذلو
؛ةيبهذملاتايبصعلاوءزبانتلاوفالخلايهوءاهيلعةرطيسلايفعّمطيودعلا

:لوقينيحدحاونيدلانأانيبمةقرفلانمأرذحم

عمالهماهملايفلآحالدقو|.انغادحنااّنمًءادعألانكمدقل

غدارمثاموورمعىلعديزل--.ٌةلمحوضعبقوفضعبةروسو
عاشتهاعّدااميفعيشهلبهذمللكنيدلااذهقيزمتو
غراقتتاهسفنيفتلعجدقو|.انُفويسالإمالسإلاحبذامو
غراصملانيدتعملالابجتكدلاةوخأىَنُمينيفيسلاتلسولو

("فقاوهيلهأنيبامممظعأبهمصخفيسنممالسإلاةعدصامو

باوبأنمضهعضننأديرننحنويدنكلامالسيبأناويدانعبتتولو

بلغأف؛ةسامحلابابيفهبلغأعضننأانيلعًامازلناكل؛يبرعلارعشلا

؛يفطاعلاساسحإلاعمةمغدنملاو؛رخفلابةجوزمملاءاهميقبضيفيهرعش

.ديدجنمبثوتلاىلإايعاد؛مهرمأهيلإلآامبهموقنمةيرخسلاو؛ررحتلاو

.0٠77؛هسفنردصملا(١)

.476؛طوطخم؛هناويد؛ملسموبأ:ينالهبلا(؟)



نييضابإلاةارشلاءارعشبولسأبةرثأتمةيلاتلارعاشلاةديصقيتأت

تاحلطصملاضعببارثأتم؛يركفلايفاقثلاثوروملاىلعاهيفأاكتا؛لئاوألا

:هلوقيفةيضابإلا

براعألاسِأءاربغلاونبمتنأوةلذنوضرتموقايىتمىتحف

ببجاوبمتمققحلاءاجليقاذإ<كرعملكيفّركلالاجرمتنأو
بهايغلاُرودبمتنأىغولاثويلمتنأةماقتسالالاجرمتنأو

('"بناجألامغرنيدلاّرانماوماقأبرغموقرشلكيفمكتمنا

يتلامهلودو؛قيرعلامهخيراتبةيضابإلاركّذيهضاهنتساراطإيفو
:ًالئاقلودلاهذهضعبًاركاذبرغملاوقرشملايفاهوماقأ

(""بهاوملالذبباوماقىدهلالاجرمكنمقحلابلاطاعنصبمكنمو

براضفلأنعكفنيالبرحلاىدلِيذلإ(اةهربأو!")جذبهباحصأو

.77«طوطخم.هناويد؛مالسوبأ:يدنكلا(١)

باطقأدحأو؛ةارشلامامإ(ما؛ا7/ه١7١تإ)يدنكلاىيحينبهللادبعوه:قحلابلاط(؟)

ةنس؛نميلابروهظةمامإلوأماقأ؛يميمتلا؛ةديبعيبأذيمالترهشأنميضابإلابهذملا

.7/587؛ةيضابإلامالعأمجعم:رظنأ؛مال؛١|[ه4

؛ةلوطبلاوةعاجشلابرهتشام7/ه0+7ةنسًايحناكيدسألامصيهلانبةبقعنبجلب(©)

يفةيمأينبروجدضهبورحيدنكلاىيحينبهللادبععمكراشيليميمتلاةديبعوبأهثعب
/١؛ةيضابإلامالعأمجعمرظني.ما؛7/ه١7١ةنسىرقلايداوبدهشتسا؛زاجحلاونميلا

9

نبهللادبعقحلابلاطشيجيفلطبدئاق(مال؛7/ه70١ت)يريمحلاحابصلانبةهربأ(؛)

.4/77ةيضابإلامالعأمجعمرظني؛يدنكلاىيحي



مهتراضحوقيرعلامهخيراتبهموقريكذتلرعاشلاهجتيمثنمو
ةلودىلعهثيدحأزكرم؛مهناطوألةيزاغلارشلاىوقلمهتعراقمو؛ةيمالسإلا

اهريغونامعنمسرفلاونييلاغتربلادرطيفلضفلااهلناكيتلاةبراعيلا

لالخنمًاقلطنمةيخيراتلاتايطعملاهذهًارمثتسميبرعلاجيلخلالودنم

:ًالئاقهتياغىلإكلذ

هللاليبسلاوضمديسونامعيفمامإنممكو بئاصملاٌرْبَص

براعيلالاجرنمهودّهمامب<اهريغوَنامُعيفًاراخفينافك
بداوتلانويعمهنعمكرَبْخت|اوقلامسرفلاوجنرفإلامهنعاولس
بئاوذلابْيشدعبنمهننكلو|.ىنملابكلذهولانامهللاوف

بئاتكلايفىرُيًارخفىرولاولماورخافولباورخفافيموقلايمهب

!""بئاطألانيمدقألادجمءايحإلةريغمويلااذموقايمكيفلهف

ةديصق؛ةسامحلاكلسيفتمظتناوءاهبابيفتلقتسايتلادئاصقلانمو

دجيثيحب؛سامحةوذجوةفطاعداقتانمهيلعتلمتشاامب(ةينيسلا)يملاسلا

ةلصتمةمكحبرعاشلااهلهتسا؛نيرخآلاةراثتسالبثوتتةرئاثًاسفناهلئراقلا

يلاغلالذبربعالإهيلإلوصولاليحتسييذلادجملانعاثدحتمةسامحلاب

:هلوقكسيفنلاو

ساباديدشمادقمفكيف<ساتسحلاانقلابكرديجملا

سانانيبرييمكلاالإىرتالفّودعلارحنهبيمري
سارفألاوناعجشلاةمسقيفهتمكحاذإبضعبضاقبو

.4؛خم«ناويدلا؛مالسوبأ:يدنكلا(١)

هكا



(""ساسأّيأنيّدلاساسأهبواضقلايفلدَعفيسلانأتنقيأ

نيسعاقتمللعيرقتلاو؛يغبنيامكدجملابالطىلعضيرحتلاماقميفو

ةنراقملاىلإدمعيرعاشلانإف؛ةفرتملاةايحلاوةمالسلاباوضرنيذلاةزجعلا

نيذلادجملابالطنيبنراقثيح«مكهتلاريثتامكنزحلاججؤتيتلاةريرملا

اوفصتانموءدجمللابلطمهئادعأروحنلمهماهسنوهجويو؛مهفويسنوقشتمي

ىلإًاهّبنمءالؤهىلإةرشابمهباطخبرعاشلاهجوتيمثنمو؛راغصلاوزجعلاب
:ًالئاقةمالسلاةقيقح

ساكنألاوزاّجعلالزنمنعهلانمفيرشلادجملاّدعبأام

سابلامويزبجعلاباحشوتمادغصخشيفمؤوللالكمؤللا

سابلرشراعلاواهنظدقةمالسلابكرمةةلذملالعج

سالامامتشاالبئاتكلاغرقايهبابةمالسلاّنإهبتناكيو

0"يسالأسأرعطقيفنكتملنإ:دوجومةمالسنبسحتال

ىلإًايعادءاهلهأونامعاهبىدانيتلا.يدنكلامالسيبأةديصقاهنمو

يهو4ضاهنتسال١حورهلالخنمثبيًَربعخيراتلانماذختم«ةضهنلا

فقوف؛هموقزيفحتىلعريثأتلايفهتبغرورعاشلارسحتىلعلدتةديصق

هخارصنمهفدهغولبىلعهنيعتنأنكمييتلاةلوطبلاروصنمددعدنع

:لوقيفىسألاومهلابضبانلا

ابضعلامراصلايبحصتساويدعقتالوابرغلاوقرشلايضهنتساويضهنانامع

ابرضلاونعطلاويمرلاديدييمكلسابلكيضهنتساويضهنانامع

.١١١؛هناويد؛ديمحنبهللادبع:يملاسلا(١)

.١١١«هناويد؛ديمحنبهللادبع:يملاسلا(«)



اًبَرَحانبلاطتتحضأدقونتاهدمغبفويسلانإيضهنانامع

ىبأننلكلاجراَنإيدعقتالوتنافلكيعجرتساويضهنانامع

:لوقينأىلإ

ابصنتبصُندقىْغَبلالهألئابح امنإفكنعلذلاعانقيطيمأ
اَبَتَكلاهبتألمرخفنمكلمكو<اسرمَدَقنمخيراتلايفكلْمكف
ابهنمهلاومأوىرسأمهلاجرتحبصأفلاغتربلاعمجتدراطو

)0ابرك١مفشكمكواشيجاومزهمكفىدعلااومغرأمهبرعلاكونبكونب

مايقلاوهقحهئاطعإيفدسجتييذلافرشلاوءابإلازومرنمازمرلكسشي

:لوقينيحهتابجاوب

فلكولبجيًفيسلاملقارذومقفيسلاب

:لوقينأىلإ

ممألاترخافتاملت اقفرُملافوّيسلاالول

مسءادعالايقاملتث ايضاملافويسلاالول
"”ظتناوانيفنيدلامغاقتسااملفويسلاالول

ةمواقملازومرنمازمرفيسلانماذختمرعاشلايضمياذكهو

أدهباهنزونيبقناعتنمةديصقلايفامىلع؛ةناكتسالامدعوةلوجرلاو

.٠٠هناويدءرصاننبديعسنبناميلس؛مالسوبأ:يدنكلا(١)
.67١؛هسفنردصملا(١)



ةعرسسكعتاهنأكو؛ةنكاسلاهتيفاقو؛ةعيرسلاهتاليعفتبءوزجملارحبلا

ةحومطلاهسفنو؛مالسيبأةروصانلىءارتتل؛لطبلادييففيسلاببرضلا

.ةديصقلاهذهربع

:يجايإلارعشلايفىوكشلا

امم؛ةحضاوةرهاظنييضابإلاءارعشلاضعبدنعىوكشلارعشلكش
ادحيذلافقومللءالجتسا؛اهحمالمضعبدنعفوقولاىلإثحابلاعفد

.رهدلاىوكشاميسال؛كلذىلإرعاشلاب

تفاللكشبةرهاظلاهذهمهرعشيفتلجتنيذلاءارعشلازربأنمو

ءرهدلانممربتلابساسحإلااذههدنعزربيذلا؛ينالهبلاملسموبأرظنلل

نمرخآددعنعًالضف؛هتاناعمبابسأ-عضاوملانمريثكيف-هلّمَحف

.كلذلثممهرعشىلعرهظنيذلاءارعشلا

نعربعينيحفءرعاشللةيسفنلاةاناعملاةلاحسكعترهدلانمىوكشلا

؛تاذلاىلعنمزلاساكعنايرعشلاهقايسيفيدبيامنإرهدلانمهرمذت

الو؛توملانمفوخلاهلهاكلقثيو؛هلابقرؤينكيمليضابإلارعاشلاف

رهظبلقينيح؛هنموكشيورهدلاىلعبتعيهنكل؛ةايحلاةياهننمقلكقلا

مالسيبأىوكشك«سانلانملذارألامركيف؛ةمألارارحأىلعنجملا

؛لاهجلاماركإو؛ماركلاداعبإو؛رارحألاةناهإنامزلاىلعىعنييذلا؛يدنكلا

:لوقي؛نيزاوملاهيفتبلقنانمزهنأكو

4ك:



ىّرَولاكلميٌمهنمٌدرفحبصأفمهتانقتاطلاهجلاىرأيلامف

!'اارّدكتنامزلاوفصذإلهجلاووذاندوؤسيىحضأمايألادكننمف

نمهاوكشنيبًاجزام؛ةدعنطاوميفساسحإلااذههدنعرركتيو

ىتح«مهتافصتريغتو؛«مهتريغتبهذنيذلا«؛سانلانمهاوكشوءرمهدلا

:لوقي:مهتابجاوبنوموقياودوعيمللامألٍمهيلعدقعيناكنيذلاءاملعلا

ميركلاماقميفْدغولاحبصأ”صعلهيفتآاضشنًارصعّنإ

ميظعمويلوهلىّجرَينممهيفسيلمونملعلاونبو

ميرحلاَطْنََوًلصتيراوضلاوةازبتحضأرويطلاثاغبو

("!ميدقلالالّضلايفساناميشتداعولاجرلاةريغتبهذ

؛هعمتجملو؛هل رهدلاملظنميليلخلانافلخنبديعسرعاشلاوكشيو

ينيدقلطنمنمكلذلكيفقلطنيوهو؛هيلعهذخآمًايدبم.هملاظماددعم

نيذلا؛هللالايعىلععقاولافيحلايفاببسناكرمدلانأكو6يعامتجا

سكعيناكامنإ؛هذههاوكشيفرعاشلاو؛مهلاومأتبهتناو؛مهؤامدتحيبتسا

يضابإلاركفلانمةعبانلا؛ةيسايسلاهتوعدلةئيهتةلادعلابايغب؛ملظلاةلاح

:لوقينيح

غزعزًءابكتروجللتفصعهبهببوطخينتجشدقًارهدكلايف

غعفريهللاامفسخلامّيسوٌّدودح-تَلُلُجَوهيفُماكحألاتلذبت

عيضملالوهجلاّزعهبناوهىقتلاوةنايدلالهأهبلانو

.١٠«خم؛هناويد؛ديعسنبناميلس؛مالسوبأ:يدنكلا(١)

.11أذهسفنردصملا)0(



!"!عنميوافيعضيْمَحَيًاجلمالو<ةمالظنيملسملاُءامدخابت

هيلعيقليو6هبتاعيوهبطاخي6رهدلاىلعزكرتتملسميبأىوكشو

رعاشلاجامدناىدمهرعشلئراقلارسحيلىتح؛هاذحتيوهبنؤيوهعرقيوموللا

:الئاقهسفنىلإهيفتفتلينأثبليال؛ًاماعًاباطخهبطاخيفءرهدلاعم

ناسحإّرحلاُميِصَماَتَحَوّرحرشَبىلعيقْبتالرهدايَماَّنَح

ناونأتالحللويدهعّنإفٌ|دَمَأاهلمأيبرَحكيأرلكأ

ناَسْرَفناديمللكنوجسيففيتعّسىلإينقلطأولاقعلالح

ناّبدهللاّنإةلادعلاطعأْمهَقحرارحألاسخابايرهداي

!"!|ونازىرولاناشنإواودازكانسحتصقننألضفلالهأبيصقتلاميف

اننأكف«ساسحإلإهحنميو؛هيفهدسجي«رهدلاعمرعاشلاهدقعيراوحيف

نمرارحألاةاداعمالإهرودبىلآيذلاءرهدلاورعاشلااهابطقةكرعممامأ

مهقيذينأالإرهدلاىبأنيذلارارحأللازمر؛هسفنرعاشلاحبصيل؛سانلا

جردنيكلذنمرعاشلاىزغمنأىفخيالو؛لذلاتاساكمهعرجيو؛ناوهلا

اهدارأامك؛ةلادعلاماظنةماقإلضاهنتسالاراطإيفو؛ينيدلاهروصتنمض

لكىلعوهو؛رارحألالهاكلقثتيتلا؛عقاولاةماتقسكعتةلاحيفهللا

يدهعنإف»؛ةريغتمةلاحنمزلافاهبلقتو؛عاضوألاريغتبنمؤم؛لاح

.«ناولأتالاحللو

ءرهدلانمهاوكشنعربعيف«هتاناعملرهدلاليمحتٌةروصهدنعرركتتو

؛هنزحوهلاعفنامضخيفرعاشلااهنعحصفأ«؛ةيتاذلاهتاناعمسكعياريبعت

.47«خم؛هناويد؛نافلخنبديعس:يليلخلا(١)

.8١77؛خم؛هناويد؛ملاسنبرصان؛ملسموبأ:ينالهبلا(©)



اهتزرفأ؛ةيقيقحةاناعمنعرّبعتامردقب؛لاعتفالاوعنصتلابيشتالةقيرطب
كلتمضخيفرهدلانمهاوكشقوسيل؛ةينيدوةيسايسوةيعامتجافورظ
:لوقي«ثادحألا

مراحملاحميلامآو؛يهاجت--بربجأةدلجرهدلاُسبلوينإو
مرابجثراوكللينأكيلعاباوعتاحلاكيلايللاَرَمو

متاقّوجلاونيفخأامترصبأوتدلبتىتحرهدلافورصيكنحو

:ًالئاستملوقينأىلإ

مئاظعلاديتامعينعطقيوةيلبيسفنرهدلاْذليمكىلإ

'اوواقُيالامرادقألانمنكلواهّبونيلوهلانيحتأشجامو

هتكراشمنيبوهنيبفقويذلاوهف«هتاناعمرهدلالمحيرعاشلالظيو

نامعيفةيضابإلاةمامإلاملاعمءايحإيفيملاسلانيدلارونةكرحل؛ةيلعفلا

فيسلابهسفناهبشمءاهبملحاملاطةينمأنيبوهنيبلاحف(ه١177)ماع

:ًالئاقلاتقلانعرهدلاهدمغيذلا

!"اًهراوّصلالاعفلالبقتدمُحاموىلغلانعيرهدفييَّنسلاكيندمغيأ

6هاحانجتلصقرئاطبهسفنلثمنيحهتورذنمزلانممربتلاغلبيل

:هلوقيف؛هدويقنعأريبعت

!"امداوقوىلُعللفاوخيحانجيفسيلتوملاَّوُنْحَأنأًانزحىفك

.467؛خم«ناويدلا؛ملاسنبرصانملسموبأ:ينالهبلا(١)

.7؛©؛هسفنردصملا()

.١ه0«هسفنردصملا)9



كلذىلعبيجي؛هلهتاداعمببسامو؛همامأةبقعرهدلافقياذاملو

:هلوقب

ىنجاملامتخاىلعيترذقوهمؤلنعىفنَجهيلإيِبَنَذ

"ىجشلانممهقولحيفاكنأهمائلىلعفتتحلايّننأو

لكومهنأكوهدئاكمنمهيلعبصييذلارهدلااذهنمرعاشلابجعتيو

:ًالئاق؛هدنعميهافملابلقيف؛ةلصاحلاةقرافملاسكعيو؛هيلعطلسم؛هب

للزهئاوألىلعيربنصنأكهثداوحيبيرغيرْهدللويلام

لثْخَكهنيعيفهنأىرددقلىذقنامزلانيعيفيلضفنأك

!"!لبكهلجريفىلُعلايفيبهذموهلتاقميفٌّمْهَسيمهنأك

نعرشكنأدعب؛رهدلانمبورهلاىلإأجليالرعاشلانإفهيلعو
دقف؛ءاشامب؛هتاساكًالميو؛هدونجلكلسرينأهنمابلاطهادحتيلب؛هبان

:لوقيوهف«لسعلاوباصلا«هيدلناتلاحلاىواستتلكلذىلعدوعت

لََبَهلاوليولافاهتطخلغزجأ|.نإفةكارعلااهلسرأرهذلللوقأ
(”!لّسعلاوًباصلاّيّدلىواستدقفًالَسَعنإوًاباصنإكساكتاهو

.7764خم«ناويدلا؛ملاسنبرصان؛ملسموبأ:ينالهبلا(١)

.0١«هسفنردصملا)0(

.١؛©«هسفنردصملا)9(



حلاصتينألواحهنأالإ؛هلرهدلاةاداعمبلفحيالرعاشلانأعمو

ييذلابرجلاضضرمببيصأنمبهايإاهبشم؛هيعاسميفحلفيملهنكلو؛هعم

:ًالئاق؛هلءادعلاقمعنعربعتةروصيف؛ءاودهعمعفنيال

لكتأيٌكفنياموالبنهيسآبرجهبضْغُبنمُرهذلاوتحّبلصأ
ليحلاينتعتنصاخترمتتنإوُهََسَساَمَسيبىرغأتحراطتاذإ

('البتلالضفييأر_.ةهافسنعأًاَهَفَسينماسيلاونتطسبنإو

نمىوكشلاىلإملسميبألثمرعاشدمعينأبرغتسملانمودبيدقو

لكنأبةينيقيلاهتعانقوءردقلاوءاضقلابخسارلاهناميإبفورعملاوهوءرهدلا
تاقياضملهتايحيفضّرعتدقملسمابأنأانفرعاذإنكلو؛هللانمهباصأام

؛ةيسايسلاهفقاوملةجيتن؛هنامزءانبأنمفيحوملظو؛ةيداصتقاوةيسايس

هيلإبسنًازمررهدلاادغنيح؛هلرذعلاسّملتعيطتسن؛ةحيرصلاهتأرجو

.هالومىلإهرهدوكشيامًاريثكوهف؛ةاناعملكهيلعقلعو؛دئاكملالك

ءاضقبضارهنأالإ؛هتاريثأتوهفقاومةجيتنرهدلامذنإورعاشلاو

اضارتعانكتملهاوكشنأًانيبم؛هتاجانمىدحإيف؛كلذنعحصفيوهفهللا
:لوقينيح؛هبلحاممًابضغالو؛هئاضقوهللاردقىلع

ايلامتحاَدآوىملسرىفعءالبيبَملأويدّيسايازرلاينتهد

ايضارتسلوأرادقألاىلعٌبوُضَغةقيطأالامياوكشيفانأامو

ايضاقتنكامّيألدعكؤواضقهتتأتنمآويضقتامبتيضر
7َيل:ام

ايقاملالهتسيعمدوكيلإاهثبيىوكشدبعلاىراصقنكلو

.6967؛هسفنردصملا(١)



"!لايصاقٌهاثوغهاثوغهعيجرتوُهَبلقليللاةملظيفةقيزمتو

ةروثلاىلإوعدينيح(؛بهذملاركفراثآاهيفسكعنْتلْهللهاوكشو

:لوقينأك؛مهيّدعتوةملظلالعفايكاشهالومىلإهجوتيو؛ملظلاىلع

لهمريختدبعتساوَتْغَبوتّنَعاديمَقَتنُموهووكشأهللاىلإ

ءدابعلابرلهاوكشًاهجوم؛هسفنىلعملظلاعقورعاشلاوكشيدقو

:ًالئاق

تملصأفهنمملظلامهسبينامرملاكديبعنمٌدْبَعيهلإ

(”!ًةّوطخلكيفداصرملابكنيعوًانمآركملاوناودعلاىطخىّطخت

؛هدحوهللةيدوبعلارهاظمنمارهظم؛هالوملهلاحةياكشرعاشلادعيو

:ًالئاقهتاجانميفهيلإهجوتيكلذلو

يتبركلحيففطّللاْميظعافيطلايتنأوميظعلاًبرركلايبٌطاحأ

!"!ةدوبغلاضورفنمٌضرفوكيلإيدصاقمنم_ةعجنيلاحضْرَعمعن

ًٌةراشإنمهيدلهدجنامملسميبأدنعنمزلابساسحإِلروصنمو

ىوقعومجمحنميوءارامعأىتؤيواباقحأشيعينأهلردقولهنأىلإةفيطل

١؛«طوطخم؛هناويد؛ميدعنبملاسنبرصان؛ملسموبأ:ينالهبلا)0

.©٠«هسفكنردصملا)7(

.١١هسفنردصملا)9

.778؛قباسلا؛ينالهبلا(؛)



؛ةرصاقهللاقوقحءادأىلعهتردقنإف؛ةدابعهللاقلخلمكأناكو«قلخلا

:لوقي

ةقيلخلاّدَعتاعاطلاوريخلانماهلثمبتنجوًاباقحأتشعولو

يتجهُمءانفإويلاصوأقيزمتب|.ادّبعتنيدباعلادهجبتنجو

يتفلزتاماقميفيبرقلختسنملكوتقلخنمينودّرصقو

(')يتوقفعضاهتلوخةمعنىلعيركاشكنأبيردَقنمناكامل

:ياليإلارعاشلادذعناملاةيسردق«*

ةلصأتم؛سفنلايفةرذجتمةقالعناكملاب-رعاشيأرعاشلاةقالع

.ناكملاكلذنمرعاشلاجرخاماذإ-رثكأقوشلااهججؤي؛قامعألايف

امللب؛هتاذلالةصاخةيسدقبستكييضابإلارعاشلارظنيفناكملاو

يفةصاخةيفاقثةيفلخبهطابترالو«يضابإٍلخيراتلايفةناكمنمهلتحي

.يضابإلايسايسلاركفلا

ةنيدموًَامومعنامعبيضابإلرعاشلاطابترارسمهفنهيلعو

مهرودمهلناكلاجربةنيدملاهذهتطبتراثيحءاصوصخ""«ىوزن»

ذنم؛ةينامعلاةيضابإلاةمامإلاةمصاعتناكاهنأل؛ًايملعوًايسايس؛جضاولا

.79؛هسفنردصملا(١)

؛بونجلانمرضخألالبجلاحفسىلععقتةمامإلارقمو؛نامعلةميدقلاةمصاعلايه:ىوزن(؟)

نبملاس:يبايسلارظنا.ملك٠"١٠ةفاسمنامعةنطلسلةيلاحلاةمصاعلا؛طقسمةنيدمنعدعبت

.1ناونعلا؛دومح



نبناسغمامإلادهعذنميأ(ه197)ةنس؛ةرجهلليناثلانرقلاةياهن

.لودعةمئأاهضرأىلعبقاعتو"أ(ه7٠١0٠7ت)يدمحيلاهللادبع

نيذلا؛ةمئألاكئلوأماظعقبعنم؛اهتيناحوردمتستناكملاىوزنف

يسايسلاويفاقتلالصاوتلازومرنمازمرلثمتيهفءاهضرأىلعاوبقاعت

ىنغتيف؛ءارعشلانمددعاهبطاخينأ؛كلذدعبورغالف«يضابإلابهذملل

؛ينالهبلاملسموبأ؛ءارعشلاءالؤهسأرىلعوءاهخيراتركذتيوءاهداجمأب

رعاشلاةفطاعاهيفتطلتخا؛ةبوذعضيفت؛ةليوطتايبأباهصخيذلا

ءنطولازومرنمازمرهدنعتحبصأنيح؛ةينطولاهتفطاعب؛ةيناميإلا

ةيرحلاولالقتسالابناوجنمابناج-اهنيحتلكشو؛«بمهذمللالئومو

.ًاينطوًادعُبو؛ًايناكمًادعُبوءاينيدًادعُبو؛ايخيراتادعُبتبستكافةلادعلاو

يفىبرتوءرونلاهيفناسنإلاىأريذلاناكملابطابترالابروعشلادعي

؛صاخعوننمتايركذب؛ناكملااذهطبترااذإاميسال؛ًايعيبطًارمأ؛هلالظ

.ةصاخةيسدقبو

ىلإهقوشزواجتيةصاخةيؤرنعريبعتيناكملاملسميبأرعشو

:لوقيثيح«ينيديسايسنطومىلإءابصلاتايركذونكامألا

مئابمهتتلااهتوحوأدجنبتماقأيتتابلىليلْراكذتاميليلخ

ْمئاَحْقلاهتكبوأًاروبدوأبصتّحوانتاهيلعيفاعلااهعْبرالو

ثراولامامإلاتومدعبةمامإلابعيوبهيقفمامإيدزألايدمحيلاهللادبعنبناسغمامإلاوه(١)

.١"*نامعمالعأليلدرظنأ.ه97١ماعيصورخلابعكنب



('!مغابةليمخلايففشخعاتراامكبعاكًءاديغلبحينفشالو

!"!مراكملاومهرثإيفىدهلانابفههأنابْدِهْعَميناجشنكلو

ةديقعبةطبترملاوخيراتلاقبعبةئيلملا«ىوزن»ةنيدمحبصتانهو

حتفلا»هتديصقيففءرعاشلادنعةراثتسالاوةراثإللاقلطنم؛ةتحبةيضايإ

ةباوبربع؛ةنيدملاهذهىلإجولوللئراقلاعمرعاشلاجردتي«ناوضرلاو

اهلالظيفًأشنثيح«قرف»ةيرقيهو؛يركفيخيراتدعباضيأاهل؛ةيرق

ىلإجرخاهنمو؛هركفسسؤموءيضابإلابهذملاميعز؛ديزنبرباجمامؤإلا

:ملسموبألوقي؛قارعلاوزاجحلادالب

ناونعماللسإلاةضيبىلعقرفاهلنيبتستىتحةيبلااهبقرفاو
ناضحأوفانكأٍبْحْسلاَعَماهل.ةصخاشُءاَروَلاتنمايتنإف

ناكرأدجمللاهبتفاطوىوّرنتغلباهنإاهنعَكلحَرطْخُف

ناسحإوفاصنإولضفولدعاهتجاحنإاهنعكيتدفلزنا

اوتاكذموتناكذمةّمئألاتختاهتهجونإاهنعكتيدفلزنا

ناميإناميإلاوةفالخلااهب<تتبنٌةبْرَثلّبقولزناكلانُه
نانفأورامزأهيفقحلل|سفاهلكتاصرعىلعلزنا
نارهظوناعيقنيدلاةمئأتوحثيحرونلاتابذعىلعلزنا

!"!نانعمراونألانماهيفًبصنتتكزوتكروبدقةسّاقمضرأ

ةأرملانالفمغابوناسللا؛فشخةدام؛عيرسلالاجرلانمفوشخلاو؛عيرسلارملا:فشخلا(١)

.برعلاناسل؛مغب:ةدامءاهلزاغاذإةمغابم

744«خم؛ناويدلا؛ميدعنبملاسنبرصان؛ملسموبأ:ينالهبلا(©)
.7؟١-0٠77؛هسفنردصملا(©)



نأدجي؛هتديصقجيسننمءزجيهيتلاتايبألاهذهىلإرظانلاف

نامزلازومربًانوحشمءاج؛ةيثارتةيركفةيخيراتةهكنهسفنلرفودقرعاشلا

ًاصخشهسفننمًادرجم؛رعاشلاهنمقلطنييناكملصاوتربعو؛ناكملاو

ريبخلافنصو؛ةلحرلاهذهراسمًافصاو؛ءارعشلاةداعىلعهبطاخي

هتقفارمًاروصتمءاهبموقيةيلايخةلحرنمضءاهرارسأبفراعلاءاهنطاومب

ىتح(!«ةيدب»ىمستةدلبنمًاقلطنم؛تقولاكلذيفيملاسلامامإلاةلحرل

رعاشلادجويّمثنمو.اهيلعهرايستىصعىقليف«ىوزن»ةنيدمىلإلصي
؛صنلايفًارضاح؛ًادلاخهتيسدقبناكملاكلذحبصيل؛هيفرقتسيًاناكمهسفنل

.ناكملايفرضاحصنلاو

لزنينأهيلإلصينممرعاشلابلطي؛ناكملاةيسدقلو؛قوشلاةدشلو
؟اذامل«هليبقتبموقيفهئايلعنم

ةمامإلايهو؛ةدشارلاةفالخلابهبشأماظنلةمصاعلكشناكملااذهنأل

تسروءاهلظيفتتبنيتلاةرجشلابةفالخلاو؛ةبرتلابىوزنًاهبشمةيضابإلا
ناكملاةيسدقنأىلإراشأنيحًاحوضورمألادازوءاهرعقيفاهروذجب

.ماظعةمئأنمهرهاظوهنطابهاوحاممدمتست

ودبتل؛هتميقوناكملابساسحإلا؛نطولانعدعبلاوةبرغلايكذتو
؛ةقشلاتدعبامهماهبامئاهبلقلالظيف؛رعاشملابةجزتممناكملاةروص

:ملسميبألوقيفامك؛نمزلالاطو

مداقتملااههُجَرُبيبلقبلحو-اهنيبوينيبُدعَبلاطًشاهاعم

:يبايسلا:رظنا.نامعةيقرشندمىدحإ«ةددشملاءايلاحتفو؛لادلارسكو؛ءابلاحتفب:ةيدب(١)

.59١٠-64١٠«ناونعلا؛دومحنبملاس



ْمَحاَرُيالأربصلانآوّربصوهلاوقوشاهليعوريفَمَحاَزت

مصاعبرغللقربلاءافطناتيلويعمادمُهَتَقباَسقربحالاذإ

!'امئاَهنهيفطخشلامغربيبلقفيدهاعمطحشبيرهذينناخنذل

؛هبقريىقبيل؛ناكملاكلذبتطلتخادقملسميبأرعاشمنأدجنثيح

قربلاءافطتالنوكينأنود؛هعومدهقباستف؛هوحنقربلاتاضموهريثتست

.هعومدنايرجفقويفرثأ

ةلواحميف؛ةلادعلاميقتضرأىلعًاينثم؛هلهأوناكملارعاشلاحدتميو

نملو؛هل ءاعدلابولو«ناكملاكلذوحن؛قوقحلاضعبءادألرعاشلانم

:ًالئاقمهلًانطومصارعلاكلتتناك

عتارقحلاومعلااهابرنيبو-اهخوسٌطسقلاتبَنُيًاضرأهللاىقس
عطاسجلبأهللارونباهيلعدمحمرونهللادمحبغوبر

!"عبارمصارعلاكلتمهلالجر<اضّرلاوحوّرلابهللانيميَتّيَحو

ةينيدلاةبصعلاكلتعممغدنيءريثأعقوميبحرلادلاخرعشيفناكمللو

يليلخلامامإل١ةيصخشدّسجتتو؛هيفنمبناكملاجزتميو«ةيسايسلاو

:لوقي؛هيفاهروضحب

!"ارطاوملاباحّتسلابيبآشٌميقماهبيذلابيبحلاوىوزنهللاىقس

.١؛خم«ناويدلا؛ميدعنبملاسنبرصان؛ملسموبا:ينالهبلا)١(

.١١«ناويدلا؛ملاسنبرصان؛ملسموبأ:ينالهبلا)0(

.77؛خم؛ناويدلا؛لالهنبدلاخ:يبحرلا)9



هريغتنأنكميالاهبنموىوزنلهحدمنأيدنكلامالسوبأدكؤيامنيب

:هلوقيف؛مايألاتايداعو؛«نامزلاثداوح

اركذوداؤفلاناجشأجيهفارطعفىوزنوحننمىرسمسن

نأىلإ :لوقي

ارطفتاهيلعيبلقمهاركذلمهعومدتضافوىوزناوركذاذإ

ارذغاويناكرتافىوزنبنيهر<ةنإفياوهنعينولأستنإو
("ىرشلابَبّيْغأىتحمهراكذتومهداذوتييَحامسانانأامف

؛ناكملايفةددحمةيئزجدنعيبايسلادومحنبملاسرعاشلافقيو

ابلاط؛هرواحياصخشادرجماهزمروءاهتناكمواهخومشلىوزنةعلقيهو

بقاعتنموءاهمكحىلعىلاوتنّمعوءاهنعلءاستيوءاهراوجبفقينأهنم

:الئاقىوزنحورىلإلصيىتح«نوميملااهعماجىلع

نالهنشؤوىوضرىلعاهوُلسسألهينابلادشناوىوزنةعلقلوحفق

ناوكومارهبماهَتَلَعدقوتمسفيكءامشلااهّملاعَمدشناو

نأىلإ :لوقي

ناديملكيفمهبًاهيتزتهتًانمزاهباوشاعىدهلاًةامحدشناو
ناطلسليسركودالبلاخفاهّربنموىوزنيفدجملاةعلقلس

نآرقبافهيفاوعترةّسئلأ|نعٌربخينوميملاعّماجلاكلذلس
!"”ناطوأريخيفىدُهلالجسىلعأبناهبمهنعدجتىوزنحورلس

لااتلك؛خم«ناويدلا«ديعسنبناميلس؛مالسوبأ:يدنكلا)0

.١١٠؛حادصلالبلبلاءدشارنبدمحم:يبيصخلا)7(



ءسدقملايداولا«ىوزن»ىلعيليلخلايلعنبهللادبعرعاشلاقلطيو

نأءاهلالخنمعيطتسي؛ةخماشةورذو؛لاعناكمنمرظنيهنإفاهلصونمف
اهشيعيةصاخلايخةظحلنمض.«هئادعأىلعضقنت«هللادونجليختي

اورصبيف؛كلذاورظنيل؛لايخلااذههوكراشينأىلإهءارقوعديوءرعاشلا

يفدقعتتايارلاتناكفيكاروصتم؛هتعوروناكملالالجهلالخنم

:لوقيءاهتابنج

ىوّجنلاةبضهنمّرونلاميشننأىلإ<ىوزننمسّدقملايداولاىلإَّمُلَه
ًاولُغاهبومسنوًاردقاهبّزعن هتافزرشنمًءايلعلاعبترنل
اولجهبنيكلاسلااَّيَحُمولجنو|.اًسِجُمًارونهللايآرصبنو
ىَوكُياهبديرُملارْثإةقعاصك ًاكباتميذرتهللليخرجّزنو
ىؤوكشلاًبقحتسيهللاتامرحىلعدعمعجضمّرشللاهبضقن

ةمئألانممهتنضتحانمربع؛ةنيدملاهذهداجمأرعاشلاركذتسيو

؛حورصنمهوماقأامل؛نوكلامهبرخافتنأنامعلقحينيذلا؛نييضابإلا

اذإفءاهتلودفيسوءابهشلابلحبرعاشلااهنراقمثنمو؛ةنسنمهويحأامو

نبفيسمامإلا«ضرألاديقبرخفتىوزننإف؛كلذبنامعىلعترختفاام

مهولجأف؛لاغتربلاعومجاودراطنيذلاةمئألانمهلبقنمويبرعيلاناطلس

:يليلخلالوقيجيلخلاونامعنم



اوبجألاغبترينيدلاواهبْمعنأوىدهلانضتحتيهوىوزنبمركأف

ىوقأامفراشصيعنممهُبارضأو"ارَفْيَجنباو"ثراواهيفعّيرت

ىوقتلابّضرألاَدَّيَفىوزن"كفيفاهفيسةلودبتهاتبلحنإف

عبار؛ضرألاديقببقلملا(م١١17/ه77١1ت)كلامنبفيسنبناطلسنبفيس(١)

.87«نامعمالعأليلدرظني؛ةبراعيلاةمئألا

؛صورخينبةليبقنمينامعمامإلوأ(مه7١/ه197ت)يصورخلابعكنبثراولا(«)

.9١١؛«نامعمالعأليلدرظنيه7ماعةمامإلاىلوت

ىلوت؛نامعةمئأدحأ(مهد١/ه777تإ)يدزألا؛يدمحيلايحجفلارفعجنبانهملا(©)

113؛نامعمالعأليلد:رظني.ه777ماعديمحنبكلملادبعمامإلاتومدعبةمامإلا
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سماخلالصقلا

ةيبينقلاتامسلا

.اهيفيئايإلاركفلارثأوةيرجتلا«*

.ةزيضقلاِءاِب«+*

.بولسألاوةغللا«*

ينامعلارعشلاةغليفةماعلاتارثؤملا:ًالوأ
:هبولسأو

.ميركلانآرقلا١

.فيرشلاثيدحلا--"

.يرعشلاثارتلا.-*

.خيراتلاورعشلانيب

:ةيبولسأوةيوغلرهاوظ:ًايناث
.ةيثارتبيلاسأوظافلأ١

.ةيضابإتاحلطصموظافلأ-"

.راركتلا--“

.ميسقتلاويزاوتلا.-؛

.يباطخلابولسألا8

.ةيرعشلاةروصلا«**





.اهيفيناايإلاركفلارثأوةيرجتلا
نمو؛هبحاصسفننمعبنييفطاعوأينادجوثدحةيرعشلاةبرجتلا

)0اةنطابلاوةرهاظلا؛ةيركفلاوءةيسفنلاهلئاخدو؛هساوحلكنمو؛هلقع

"ْ!«ةيحومةروصبةيروعشةبرجتنعريبعتلا»وههساسأيفيبدأل١لمعلاو

رعاشلااهروصييتلاُُةينوكلاوةيسفنلاةلماكلاةروصلارحاهعومجميفيهو

)00«هساسحإوهروعشقمعنعمنياريكفت«رومألانمرمأيفركفينيح

نيببلقتيو«بيدألااهايحي»يتلاةايحلابراجتنمةعومجمنملكشتت

.!"!«ايؤروةيؤربحاصوءًالعافوًارثأتماهنمءزجوهوءاهينارهظ

نمةعومجممكارتربعلكشتتامنإو؛ةظحللاةديلوتسيلةبرجتلاو»

تاذبءاضفإ«ةبرجتلا»تدعكلذلواهجيسننمًاءزجرعاشلاودغي؛«تاربخلا

.!«هريكفتورعاشلارطاوخيفيهامكةقيقحلابسفنلا

ةقيرطوةبرجتلانيبةمءاوملانمنكمتييذلاوهليصألارعاشلاو»
؛هتاذبجزتمتاهعديلبءًادماجًارشابمًالقناهلقنىلإدمعيالثيحبءاهلاصيإ

دقرعاشلانوكينأةرورضكلذينعينأنود؛هنادجونمةعباناهجرخيف

.١؟78؛ط.د.ن.د؛رصمبفراعملاراد؛يبدألادقنلايفءفيضيقوش)

0؛ما54١ءاط؛يبرعلاركفلاراد؛هجهانموهلوصأيبدألادقنلا؛«بطقديس)١

؛ةرهاقلا؛ءرشنلاوةعابطللرصم؛ةضهنلاراد؛ثيدحلايبدألادقنلا:لالهيمينغدمحم.د(©)

.717ط.د.ن.د

ءرصاعملاركفلاراد؛يبرعلابدألايفةينفلاةروصلا؛بولسألاتايلامج:ةيادلازياف.د(6)

.١7؛م199:-ه411١؛7ط؛قشمدءركفلاراد؛توريب

.7764؛ثيدحلايبدألادقنلالالهيمينغدمحم.د(ه)



فرعوءاهظحالدقنوكينأيفكيلبءاهفصيىتح؛هسفنبةبرجتلاشاع

."!«اهاّيمحهسفنيفتبدوءاهبنمأوءاهرصانعهركفب

6اهمظنيواهبحصيِيذلاركفلانعطقفزعتال»ةيرعشلاةبرجتلاو

؛هتبرجتنعريبعتلايفرعاشلاحجنيالواهيفرعاشلالمأتىلعدعاسيو

يلاتلابو"”«هلمأتعوضوماهلعجينأبةيعوضومةيتاذلاهراكفأريصتىتح

."!اةيرعشلاةبرجتلارصانعدحأودغيركفلانإف

اطابتراةطبترمءامومعنييضابإلاءارعشلادنعةيرعشلاةبرجتلانإ

ءامتنالابةلصلاةقيثويهو؛هتازارفإوعمتجملاو؛اهلكاشموةايحلابًاقيثو

نماعونهيدلتدجوأيتلاهتديقعبلصتملا؛رعاشلاسفنيفرذجتملايركفلا

.!سابعناسحإروتكدلاهررقامكةديقعلاونفلانيبمزالتلا

نولمهجاتنيفسكعنادقنييضابإلاءارعشلانمةلمجنأدجنمثنمو

رعاشلاموقيفةفشاكملاساسأىلعمئاقلا:حيرصلايعامتجالادقنلاناولأنم

.'*!«ةايحلادقن»ةرهاظلاهذهىلعقلطأونيعمكولسدقنب

مهنأدجنةرتفلاهذهيفنيينامعلاءابدألٍةبرجتيفرظننامدنعو

يف؛ةيوغللامهتاناكمإنماودافأواهبراجتبةايحلامهتنغأوثادحألااوضشاع

مهنيوكتوةيفاقثلامهتينبكلذيفمهاسدقواهتاقلطنمومهبراجتليكشت

ددعفيظوتومهرصعثادحألةيقيقحلامهتشياعمىلإةفاضإ؛يعامتجالا

.؟12١1هسفنردصملا0

.7177164؛ثيدحلايبدألادقنلا,لالهيمينغدمحم.د(١)

.7714قباسلاردصملارظنا(©)

.75م187٠ه64607١؛؛ط؛«توريب؛قورشلاراد؛جراوخلارعش؛سابعناسحإ.د(؛)

.آ6«هسفنردصملا)6(



نافلخنبديعسةمالعلارعاشلاباءدب؛هعمتجموهركفةمدخلهنفمهنم

(7يروكزألامّيلسنبسيمخميسويبأو"!يملاسلانيدلارونو!!يليلخلا
نبدلاخو"يناويطلاحلاصنبىسيعرعاشلابارورم'!ينالهبلاملسميبأو

ىلإهبسنيهتني؛يصورخلايليلخلاحلاصنبدمحأنبنافلخنبديعسةمالعلاخيشلاوه(١)
8١ا7ل١ها787م1811ه17748١)(ه775ت)يصورخلاكلامنبتلصلامامإلا

مامإلالاجردحأوهو؛ءاملعلارعشأوءارعشلاملعأمهيلعقلطأةثالثيناثءرعاش؛ةمالع(م

ىدحإءرشوبةدلبنمهلاقتنادعبانطولئامسذختاققحملابءاملعلاهبقلسيقنبنازع

دشارنبدمحمو79؛نامعمالعأمجعم؛رظناةيلاحلانامعةمصاعطقسمةنيدملامعأ

.377ء7ج«نامعنلاقئاقش؛يبيصخلا

نم«نيقوحلا»ةدلببدلو؛يملاسلامولسنبديمحنبهللادبعنيدلارونةمالعلاخيشلاوه(؟)

ءرعاشهيقفددجمةمالعمامإ(م4141ه1777-م18714ه17485)«قاتسرلا»لامعأ

تافلؤمهل؛نامعيفملعلاةسائرهيلإتهتناهرصعةمالعوهنامزعجرمدع؛رصبلافيفك

؛نامعمالعأليلدرظنايرعشناويدهلوةغللاو؛ثيدحلاوخيراتلاو؛لوصألاملعوهقفلايف

.١٠؛7ج«نامعنلاقئاقش١

نرقلايفنامعءارعشنم؛يلئومسلايوكزألاسيمخنبميلسنبسيمخءبيدألاخيشلاوه(”)

ليلد؛طوطخمرعشناويدهلو؛ةقئارةيرعاشاذناك؛ةرجهلانمرشععبارلاورشعثلاثلا

.١٠77١ج«نامعنلاقئاقش؛يبيصخلادمحمو١٠«نامعمالعأ

ه١؟77)ملسميبأبىنكملا؛يحاورلاينالهبلاحلاصنبميدعنبملاسنبرصانملسموبأ(؛)
نممرحميداوةدلبنم؛رعاشققحمفلؤم؛ضاقملاع(م١٠147ه١"-م417

ىلإرفاس؛مهنمةثالثثلاثوهذإءاملعلارعشأوءارعشلاملعأببقل؛لئامسةنيدملامعأ

يفرظنا؛هنارقأقافورعش)يفغبن؛كانهمهلايضاقلمعو؛اهنيطالسبلصتاورابجنز

.497/77نامعنلاقئاقشو0١١-54١نامعمالعأليلدهتمجرت

7717١ماعيفوت؛ضاق؛رعاش؛هيقف؛يئاطلارماعنبحلاصنبىسيعملاعلاخيشلاوه(ه)

.١/٠١٠قئاقشلارظنا.ه

كبك



ٌ.ل٠9.. امكلذنمو."!يدنكلادمحأنبديعسو"!يدنكلامالسيبأو"!يبحرلالاله

اميقم«ليوطلاليللابطاخيذلا«يليلخلانافلخنبديعسرعاشلانمهارن

ىلعنوكيةيتفحبصنعهئالجناةيناكمإنعةلءاسملاهدامعًاراوحهعم

رشنو؛هللادودحنملطعامةماقإو؛مالسإلاملاعمنمرثدناامءايحإمهيديأ

عميقيقحلعافتو؛ةيروعشةبرجتنعئشانريبعتوهو؛لدعلانمريغام

:لوقياهتايعادتوةايحلالكاشم

عْمْدَأنّيعلافاكبأةكحاضب|.عششُميجايدلايفقْرَبًالألت

غدصتَيىوهلاراكذتبًداوف|ىونلاوةّبحألانيبنمعاّتلامأ
عززتاهنمّمشلالابجلاْداكتُهَفوُرَصينادأرهدنمعاتْرامأ
2وى:اُِانوسراد0٠4َنيدلاهبنال

غزْغَرًءابكنروجللتفتصعهب<هبؤطخينتجشدقًارهدكلايف

:لوقينأىلإ

عضويلدعللّآَردقمهبماركةيتفحبصنعليلاييلجنتالأ

("!مطَمكلذريغيفمهلامومهُلسوفنتعيبهللانيدلةارش

يداوءارعشنم(ه777١ت)يبحرلاعئامنبملاسنبلالهنبدلاخبيدألاخيشلا(١)
قئاقشلارظنا؛«طوطخم»لالحلارحسلا»ىمسي؛هرعشلعماجناويدهلونيروهشملالئامس

١/71.

ه17174ت)؛مالسيبأبينكملايدنكلارصاننبديعسنبناميلس؛بيدألارعاشلاوه()
ت)87نامعمالعأليلد؛يدنكلارصاننبديعسليلجلاهيقفلاملاعلانباوهو(م484

.١/774نامعنلاقئاقش؛(ه0

؛هيقفضاق(م17١-ه747١ت)يوزنلايدنكلارماعنبناميلسنبدمحأنبديعس(©)
.اهدعبامو717/7«نامعنلاقئاقشرظنا؛ةفلتخمتابسانميفدئاصقلانمةلمجهلرعاش

.0©6؛خم«ناويدلا«نافلخنبديعس«يليلخلا)4



يذلا؛يوكزألاميلسنبسيمخرعاشلاهبربعام-ًاضيأكلذنمو

ةكرحرابخأهغلبتفءنامعنعًاديعبةيقيرفإقرشبرابجنزيفشيعيناك
نأالإ؛ثدحلانطومنعًاديعبناكهنأعمو؛يليلخلانافلخنبديعسهخيش

نمو.هلعافتءاكذإو؛هتبرجتةيذغتو؛هرعاشمةراثتسالًايفاكناكهغلبام

خيشلاةكرحنعةربعملادئاصقلامهأنمدعتدئاصقبرعاشلاكراشيكانه

ثدحلاعملعافتلاسكعتةديصقاهنمو؛هبحصويليلخلانافلخنبديعس

:لوقي؛ةيلعفلاةكراشملاتزعنيحةينادجولاةكراشملانعئبنتو

حرشأانأامساطرقلاعسواملمهلضفلًاحرشتمروليننأىلع

حدمتلانيحلاصلابيلًباطدقو|.ٌمّيتَمقوضشمبصيننكلو
حشَوُماهنمًيّدَخالكًاطومس<يعّمدأتيقاوييقاوشأمّظنت

حزنتُراَدلاّيِبمكنعىتمىتحوةبابصًبوذييبلقمكبمكىلإ
حربأانأمكركذنعةعاسلهومكركذنعاملكيقايتشاديزي

"عنترتأمكنمئمكافكب-مراصةبابتصلاطرفنميّنأك

نعامدحىلإفلتختةيرعشلاهتبرجتنإفيملاسلانيدلارونامأ

؛هموقممهثعبةلواحمنمةعبانهتبرجتهنأكلذءارعشلاءالؤهبراجت

هايعأامءوضيف؛ةمئاشتملاةرظنلانمردقاهيفةبرجتاهنكل؛هبهذمينبو
سكعت؛ةرارملابةئيلمةبرجتيهو؛ةمامإلاملاعمءايحإو؛ةملكلاعمجنم
نايبلو؛سوفنلاىلإةايحلاثعبلهنمةلواحميفعقاولاكلذعمرعاشلالعافت

اهتارثؤمواهتاريثمبةبرجتلاهذهملاعملًالثمتهيفىريامثحابلادرويكلذ
:لوقي

.47؛طوطخم؛حادصلالبلبلا(ه١٠11ت)دشارنبدمحم؛ييبيصخلا(١)



اببعصهلكيرشقذوابرحيلمدذاسميألاىرأ

ابرقادبأينمدادؤزؤزذايامفهينادأ

)0ابثوينثنيفدارملابن_عديلهنتيالأ

ءايندلاعماطمبمامتهالانمهموقهيلعاماضفار؛همالابحرصيو

:ًالئاق؛مهزعمدخيامنيكرات

ابكنمكادهليبسنعمتلدعيرمهدىنب

ابجمعكعءاروتامركملاعيمجمتفلخو

ابرعلابرعلّاعواعمطمكنيدمتمده

)0رقعالوامهانفرعةقاسينالمتنأالف

روصيف؛هعمتجمينبنمةبيخلابساسحإلاةدحرعاشلادنعدعاصتتو

يففوقولاىلعاوأطاوتو؛لهجلاباوسبلتسانأعماميسالمهعمهتبرجت

ءاهشيعيناكيتلاةبرجتلاةرارمنمًاقالطنا؛عقاوىلإهركفةمجرتليبس

:هلامآلةضهانملافقاوملاكلتًادقانلاقف؛هبلعافتيناكيذلافقوملاو

ءاتحشلاوضغبلابيننومريءاغؤوفلاولاذتأللويلام

ءاوُْمَألاىلعولُْغَينأنيدللبلاطينأريغبنذريغنم

ءايلعلاودبجمللمهتوعدوىلعلابلطنعزجعلليننوعدي

يئاذغأمهاذإفىدهُهلاًبلطمهظاغأفيتلخاوناكسمألاب

نامردمأةعماج؛ج.ريناميلسلاىسيعةساردوقيقحت؛هناويد؛ديمحنبهللادبع؛يملاسلا)١(

.74١مل1457/ها497؛ةيمالسإلا

.١"4؛«هسفنردصملا()



يئامصخمُهوَاِإمهبغضملفذويوذمهتذهعدقلو
ءاالاببمهّلحأوةزعيف|ينلحأفاننيبدعابقحلا

)واٍهَفنسلاىلعنكلمهتبجأفةظلغوذهعبطٌديدشاولاق

لكبةيروعشلاهتبرجتيناويطلاحلاصنبىسيعرعاشلانلعيو
عيوبنيح؛يملاسلانيدلارونةكرحيفةكراشملاىلإقوتيذإ؛حوضو

يفهدوجونكل(ه1771-17749)ةنسيصورخلادشارنبملاسمامإلا

؛هسفنبلصينأنمهعنم(ه١1١"١7ت)يكرتنبلصيفناطلسلاةزوح

ودبيةديصقاهثعبيف؛هساسحإنعريبعتلاو؛هتبرجتلقننمكلذهعنمينأنود

:لوقينيحءاهبيكارتواهظافلأربعينفلاقدصلا

ادحألادحاولاترصنْذإانَمامإايأنيبملاحجتفلاورصنلابتين

ادْمُعانقلاترّيصوكامسلاقوفاهمئاعدًاناكرأقحللتديش

اذبكيتحاريفٌمراصيننأك-برطنمٌرتهأمكتركذاذإ
ادفتُمكنعيربصنأىردامو<مكتبحمنعيئاوعرالوذعلامار
("لادمّتلاوحاضحضلادرأالتيلآىدهمهّجميًاراَّيتٌكرتأفيكو

؛حوضووةحارصلكبمهبراجتاولقننيذلانييضابإلاءارعشلانمو

ىلإهتيؤرنعهرعشقطندقف؛يدنكلادمحأنبديعسرعاشلاينفقدصو

هريثتستفهباهتطاحإنممغرلاىلع؛تاعبتلادويقنمًاررحتم؛ثادحألا

م107١ماعنامعيفةمامإلابفورعميضابإيسايسماظنطوقسةثداح

.79١«هسفنردصملا(١)

ء؛ت.د؛رصمبيبرعلاباتكلارادعباطم؛نامع؛نايعألاةضهن؛هللادبعنبدمحم:يملاسلا()

.954١طء.د

ها



قمعنعربعتةديصقئشنيف؛ةيرعشلاهتبرجتدفاوردحأةثداحلاهذهنوكتف

ناكنملكىلعًايعاد؛هرصعًابدانكلذلايحهتيؤرروصتو؛فقوملا
:لوقيامكرونلاكلذءافطإيفببسلا

لزانلاململلبصيرحلافهفرَصَونامزلاىلعنربصنلف

لداعوأرئاجبهيتلاحنمهرمونامزلاولخنبرشنلو

للازلظكهتمأبيلوهَلدعومامإلارصعنبدننلو

لفاآردببكهترهزبىلوىدهلاوةمامإلاّروننيكبنلو

لئاسولعباًدِهُجهئافطإىلإاوَمسنسيذلاهللالتاقاي

لبجاعلينبهتسنلاوزلاورفاظتنيذلاهللالتاقاي

]0الماشلاباتملاباوئيفيملنإاورهاظتّنسيذلاهللالتاقاي

نماعبانًادقنهدقنيف.هعمتجمفورظعميدنكلامالسوبألعافتيو

نمةعبانةبرجتلكشامبةيعامتجالاو؛ةيسايسلافورظللهتشياعمو؛هتبرجت
ضعباهذختايتلاةيبلسلافقاوملاضعبرعاشلاضفرنيح؛ثادحألا

يفأطخىلإكلذًادارءرخاسبولسأيف؛عقاولاكلذدقنيف.هعمتجمتادايق

ءارجنمهتاناعمنعًاثدحتم؛مهبويعضعبًامجاهم؛مهدنعنيدتلاموهفم

:لوقيف؛كلذ

ارّدحتكنمعمدلااذهلابامو ارّيغتنمبلقللامنولوقي
ارّثأةميمأىركذْمأترّشأتابّصلاوةبيبشلاماَيأركذنمأ

ارّيغتنامزلااذهامنكلواذسيلفينورذعاف؛ال:مهلتلقف

ارتستتويبلابًءاوزنااوَبَحَو|اوسعاقتهيفملعلالاجرتدجو

.45؛ةصاخةبتكم؛ةطوطخم؛ةيرعشةعومجم؛فيسنبهللادبع:يدنكلا(١)

>



ارسومةيربلانيباهبشيعيةورنثًبلاطُيىحضأمهّضعبو

ىرداموضيحملايفالاؤسبيجيهنأريغهتنهاممهّضعبو

('!ارَقْهَقَتالإنوضريالرهدلااذباوحبصأملعلاوذُهانزحاوُهاوأف

؛ةسامحلابنرتقملاسئايلاعضولاةبرجتسكعتانهمالسيبأةبرجتف

ةنيفلانيباهلسري؛ةيرعشلاهئاوجأبلغأىلعةرطيسمةيروعشةبرجتيهو

ىلع-رعاشلاهاريامك-نزحلاورسحتلابةيحومتايبأنمض«؛ىرخألاو

.ةمأةراسخو؛ءنطوعايض

؛ساسحإلاقدصوه؛قلألااهحنميو؛ةبرجتلاهذهبناوجءيضيامنإ

:هدئاصقىدحإيفلوقيعقاولاةاناعموثدحلاةشياعمو؛ةبرجتلاقمعو

اعيضوهيفراصموقفيرشواعيضأزيزعلانطولاىلعيفهل

اعيجنعومّدلادعبنمتيرجأ|يفُهلتُديفيولهيلعيفهل
("اعوجرنيضمامكَندْعَيالهتلدبتفيكمايألاىلعيفهل

ماظننعثيدحلايفًازكترم؛يضابإلايسايسلاركفلاةدعاقنمذختيو

يفببسلاناكنمىلعايعاناهليزمرلاريوصتلانمراطإيف«ةمامؤإلا»

:هلوقباهبطاخينيحةمامإلاماظنًادسجم؛رساخةعيباهعيبوءاهنارجه

كولصوامدعبكلابحاوعطقكورجهمهلابامىلعلاتنب

كوكرترشعمنممهلفأةعاضمقيرطلاطْسَويفكوكرت

رشنناويد(م١©/ه4ت)يدنكلارصاننبديعسنبناميلس؛مالسوبأ؛يدنكلا)١

.١١؛«طوطخم؛مازخلا

.١٠«هسفنردصملا)١(



كوعابامهللاواوفصنأولرساخةعيبقاوسألابكوعاب

"!دوقعْمُهّنإوتنأتنأف-.يرّبصتويعزجتالىلُعلاتنب

نأكلذ؛بابلااذهيفًاصاخًانايكينالهبلاملسموبأدعينأنكميو

ةوقنعةئبنم؛رعاشمللةروصم؛ةيويحلابةضبانودبتةيرعشلاهتبرجت

يتلا؛هتبرجتقمعنعثيدحلابملسموبأصخينأردجيكلذلو؛لعافتلا

نمةعومجم؛كلذءارونوكينأدبالف؛هرعشيفةلاصألاىدمنعفشكت

يبدأعباطبهتعبطف؛ةيفاقثلاهتيصخشتنوكو؛هتيرعاشتلكشيتلالماوعلا

.صاخ

نبملاسيضاقلاخيشلاهدلاولظيف؛ملعتيبيفرعاشلااذهىبرتدقل

يذلا؛لئامسيداوىرقنممرحمةيرقيفهتلوفطشاعو«ينالهبلاميدع

ىلإميدعنبملاسخيشلاهوبألحرامنيحو؛ءاملعلاوءارعشلارابكبصغيناك

اهتقورابجنزتناكواماعرشعةعبساهتقوانرعاشرمعناك؛رابجنز

ةمالعلامهنمو؛ءابدألاوءاملعلانمةعومجماهنطقي؛يقيرفإلاقرشلاةرضاح

ناذللايثيغلاميلسنبدشارهيقفلاةمالعلاو؛يمايرلادمحأنبملاسيضاقلا

."لهسفنيفريثألاامهعقومسكعيًاراحءاثررعاشلاامهاثر

هتبرغنعًالضف؛ةبالخلااهتعيبطو؛ةيملعلااهتئيببرابجنزلناكدقل

؛هتحيرقءاكذإو؛ةيرعشلاهتبرجتدفريفلاعفلارثألا؛مألانطولانع

.77؛خم؛مازخلارشنناويد؛مالسوبأ:يدنكلا(١)

ءايقيرفإقرشبةيفرعملاوةيملعلابناوجلايفمهرثأونوينامعلاءدمحنبدمحأ:يليلخلا(«)
.86م997١ربمسيد؛يبدألاىدتنملاداصح

.774817-799؛طوطخم؛رعاشلاناويديفيثارملاهذهرظنا(©)

هكا



«حاجنلا»ةديرجلالخنم؛يأرلانعريبعتلاةصرفنمهل حيتأامباهلقصف

."ااهريرحتةسائرىلوتورعاشلااهردصأيتلا

نمةلمجاهيذغت؛داعبألاةعساوةبرجتنعةئشانةيرعشلاهتبرجتنإ

تافالتخالاضعباهريثتوةيخيراتلاوةيسايسلااياضقلاوةيركفلاتامكارتلا

.ةيبهذملا

اثحبناكهنكلواثبعنكيملرخآىلإناكمنمملسميبألقنتنأودبيو

«هتدوشنم»رعاشلاهيلعقلطأ؛هنعشيتفتلالواحيوهدقتفادق؛مهمءيشنع

:لوقي

ىد_ّقَُمفعمجمفجهنمفدهعمفدبجسمنماهدشنأ

)0ىرشلانهراهنأتسدحمثعصضوميفيتدوشنمدجأملف

؛هتيصخشبناوجنمًابناجلكشي-هبلغأيفملسميبأرعشنإ

يفةحضاودقفلاةرارحتدب؛ىثرنإوهف؛ةيروعشلاهتبرجتهيفلتفتتو
ايانحنمعبنتهتاملكنأدجن؛ضهنتساوسمحنإو؛هبولسأةقيرطوهطظافلأ

هتيضقبنمؤملاعافداهنععفاديرعاشلانأدجن؛هتديقعنععفادنإو؛هبلق

.هساسحإنمضيفيهامنإاهلوقيةملكلكنأكو؛هبهذمبعنتقملا

؛ناميإلاةرارحاهيفدجي«ةمكَحُملاةيئار»هتديصقىلإئراقلارظننإ

هفقومنعتربعف«هتيؤرةلادعب«؛ناميإلاوةفطاعلاقدصو«ةديقعلاجهوتو

:لوقيحوضووةحارصلكب

.89٠«قباسلا؛مهرثأونوينامعلا؛دمحنبدمحأ:يليلخلا)(

.773؛طوطخم؛ينالهبلاملسميبأناويد؛ميدعنبملاسنبملسموبأ؛ينالهبلا()



ريصيهأآرجهنىلإلكفدمحمدعبًبازحألاتبّزحت

ريثكنيموكألالقوليلق.ةباصعنيبملاقحلاىلعتّرقو

ريضشتباتكلايآمهحدملةمأٌريخىفطصُملانوثراولامه

رودتءامسلامادامقحلاىلعممهروهظلازيالموقكئلوأ

ريفنلظٌوماوقأجوعااذإ-.اومّيِحةماقتسالاتابضهىلع
"يسنيبنلاريسىلعنحنفىدهىلعاهنمهللادمحبانوجن

ةرثؤملاةيتاذلاةبرجتلابناوجنمابناجةيخيراتلاتايطعملالكشتانهو

نمقئبنتةديصقةيناورهنلافتالالدنمهنزتختاموءربعنمهمدقتامب

اجزامءاهثادحألًايوارهرابتعاباهمدقينأرعاشلاعاطتسا؛خيراتلاناضحأ
لصيل؛يضاملابجحقرتخيًاصخشهتاذنمًادرجم؛ةيتاذلاهتبرجتباهايإ

رعاشلانايكنمًاءزجةثداحلاحبصتل؛ةفورعملااهتايصخشىلإهباطخب
.ةيركفلاهتاعانقلةسكاع؛هتبرجتبناوجنمابناجلكشتو

يتلاةفاقثللايلجتو«يضابإلاركفللايقيقحًاساكعناهتبرجتتلكشدقل

؛عبرألاةيسامحلاهدئاصقتربعدقف؛هتاناعمعمةجزتمم؛هتيرعاشتنوك

نمنوينامعلااهدعي؛يضابإلاركفلاراسملةيعاوةساردوةقيمعةبرجتنع

؛ةروصقملاوةينيعلاوةيميملاوةينونلايهوضاهنتسالاوةسامحلادئاصقررغ

يتلاثادحألاعمرعاشلالعافتىدمنعربعتاهعومجميفدئاصقيهو

.هئايحإةدمعيملاسلاناكيسايسماظنثعبىلإتدأو؛نامعيفترج

.8١٠خميحنبملاسنبرصان؛ملسموبأ:ينالهبلا(١)



نطومنعديعبوهوكلذثدحينأملسميبأسفنيفزحيانهو
نعهتدصيتلادويقلاىلعهرسحتىدمنعربعيف؛كراشينأنود؛«ثدحلا

:لوقيف«نامعيفةمامإلاماظنمايقيفةكراشملا

مداخكلىّهنلاويفيسويعاري-مكبْرقُبيتايحنمازوفلواحأ
!'اًمجاوانأةقرحنمىتمىتحوئناشكنعيندصرْهَدلينإو

:هتبرغنعأربعمدئاصقلاهذهىدحإيفلوقيو

نازحأْاعبهتفلخىضقئحاهبمارغلاويبارتغاويننأك

نامثجّمُثيحورولايخلالثماهرجاحميفينتلعجىونلايه

!"!ناكمإقايرتلاىلإسيلويمغرىلعميلّسلاشيعةبرغيفشيعأ

ريثيو؛هلهاكلقثيوهيلعنمزلادوييقفعاضتتو؛هتبرغديازتتو

كلذيفةيضابإلاةكرحلاةرئادبطق؛يملاسلانيدلارونتوم؛هتيرعاش

رثأًاروصم؛ةيسفنلاهتاناعمبحزرتتايبأنمضرعاشملاهذهجرخيف؛تقولا

:ًالئاقةيسفنلاهتلاحبًارثأتم؛هيلعوةمألاىلعةيصخشلاهذهدقف

لسبييحلاايعأيذلاُريغمكنعيندعقأيذلااميسفنفهل

"للطلاتشحوأووجلاملظأامعبيلاحترانيأىلإو

.؟ه١«هسفنردصملا)١

.779هسفنردصملا(١)

.4؛خم«ناويدلا؛ملاسنبرصان؛ملسموبأ:ينالهبلا)9(



نأثحبملااذهيفتدرويتلاةدودحملاةلثمألاربعلوقلانكميكلذبو

ساسحإوةيقيقحةبرجتنعئبنيامبمهركفنعاوربعدقنييضابإلاءارعشلا

زربأدحأ؛ةيعامتجالاوةيسايسلافورظلاتايعادتوثادحألاتلكش؛قداص

؛ةيركفةعامجىلإايمتنممهرعشءاجوءاهبمهتاراثتساوءارعشلاتاماهلإ

.تاذلانعريبعتلاتابلطتمو؛ةمألامومهنيبعمجي؛يضاملاعمامغدنم

:ةايضقلاِءاَنِب«؟*

؛ةديصقللماعلالكيهلابةيانعلاىلعيبرعلادقنلايفةديصقلاءانببصني

قفاوتثيحنمو؛"'لاهتمتاخواهعوضومواهلالهتساواهعلطميفلثمتملا

؛ءازجألامحالتمهتيأرامرعشلادوجأ»ليقىتحءاهرصانعمحالتواهئازجأ

يرجيوهفءادحاوًاغارفإغرفأوءادحاوًاكبسكبسدقهنأك:جراخملالهس

."«ناهرلاسرفىرجيامك؛ناسللاىلع

هلوقبكلذنعابطابطنباربعيةديصقلايفةدحولاىلإةراشإيفو

وحنىلع؛هرخآعمهلّوأيفقستيءاماظتناهيفلوقلامظتنيامرعشلانسحأ»

نوكتنأبجيو؛..للخلاهلخد؛تيبىلعتيبمدقنإف؛هلئاقهقسنيام

ةلازجو؛ةحاصفوًاجسنءاهرخآباهلوأهابتشايفةدحاوةملككءاهلكةديصقلا

ةينفلاةدحولانأىرينمكلانهنأىلع(«فيلأتباوصوناعمةقدوظافلأ

رشنلل«ريشبلاراد؛ةيبيلصلابورحلابدأيفسدقملاتيب:يدهملادبعليلجلادبع.د(١)
.775يل110-ها7419طندرألاءنامع؛عيزوتلاو

ةعبطم؛نوراهمالسلادبعقيقحت؛نييبتلاونايبلاءرحبنبناشعرمعوبأ؛ظحاجلا(©)
.١/11؛ما١1#ط«ةرهاقلا؛يجناخلا

ءرتاسلادبعسابعقيقحتءرعشلارايع(ه777تإ)ابطابطنبدمحأنبدمحمءابطابطنبا(©)

.؟١1لخغاأ؛«توريب؛ةيملعلابتكلاراد



يناعملالسلستيفالو؛تايبألانيبيوغللاطبارتلايفنمكتال»ةديصقلايف

وجلاةدحويفنمكتامنإو,عوضوملاةدحويفالوءاينهذًايقطنمًالسلست

ل!«يسفنلا

ىلع؛هتظحالمنكميرمأيضابإلاركفلارعشيفةديصقلاةدحوو

نأنود؛ةدحاولاةديصقلايفعوضومنمرثكأدوجوةيناكمإنممغرللا

؛عوضوملاةدحو»ةديصقلايفاهبدصقييتلاةدحولاةلأسم؛«كلذاهدقفي

ةينبلاك؛ةديصقلاءازجأنوكتنأىلععوضوملااهريثييتلاءرعاشملاةدحوو

لسلستلاقيرطنع«ضعبىلإاهضعبيدؤيوءاهيفهتفيظوءزجلكل؛ةيحلا

."!«رعاشملاوريكفتلايف

كانهفةددعتمًاقرطنييضابإلاءارعشلادنعةديصقلاةينبتذخأدقو

ةيسايسوةيخيراتةفلتخمةيركفتايطعمبةرثأتملا؛ةصاخلاةيركفلادئاصقلا

دقو؛مهركفتسكعومهتفاقثتزرفأ؛ةينفةغايصءارعشلااهغاصةيدئاقعو

.ضارغألاةددعتمدئاصقيفةثوثبمةيركفتاعوضومدجن

دقءارعشلانأحملن؛ةرتفلاهذهيفيضابإلارعشلاةعلاطمربعو

ُُمهلالهتساومهتامدقميفكلذناكءاوسمهدئاصقءانبومهقثأرطيفإوتوافت

ءارعشلافالتخالاعبتاهرصقوةديصقلالوطثيحنموأمهدئاصقميتاوخو

.ىرخأةيحاننمةحورطملاتاعوضوملافالتخالوأ؛ةيحاننم

؛ةرهاقلا؛ةيلاعلاتاساردلادهعم؛ندرألاونيطسلفيفثيدحلارعشلا:دسألانيدلارصان.د(١)

971٠1714.

.77١7«قباس؛«ثيدحلايبدألادقنلاءلالهيمينغدمحم.د)١



دقو؛دحاوعوضومبةلقتسمةديصقينبيدقرعاشلانأكلذكدجنو

طبريامعممهدئاصقيفبلاغلاوهو؛ةفلتخمتاعوضومهتديصقيفعمجي

ةعضاخلاةرتفلاهذهو.دحاويروعشويسفنوجنماهءازجأمظتنيوةديصقلا

ةطبترمو؛نيعمهجوتبةموكحمتلظنإو؛ءايحإلاةرتفبةلصتمثحبلل

طمننعلقألايفزيمتتاهتلعجةيصوصخيهو"اةيصوصختاذةيضقب
.زكرملاراطقأيفرعشلا

ضعبدجننأ؛يضابإلاركفلاءارعشدداصقيفانعلاطياملوأ(١

دنعنيوانعلاهذهددحت؛«مهدئاصقلةصاخنيوانعاوعضودقءارعشلا

ةفيظولابءاحيإلايفًاريبكًاروديدؤتو؛ةديصقلاةلحرراسممهنمريثك
امهمارصنعناونعلاحبصيلصنلااهلمحييتلاةلاسرلاعونو؛ةيرعشلا

تاءوبخمنعفشكلاىلعلمعلائراقلاىلعحبصيذئنيحو.هيف

.ناونعلاكلذهبىحوأاملالخنم؛صنلا

لثمءارعشلاءالؤهدنعةيركفلادئاصقلانيوانعضعبيفرظنننيحو

نيبةلصلاسملتنيلواحم«ناميإلاوفيسلايفناوضرلاوحتفلا»ناونع
قواستيناونعلااذهنأدجن؛صنلاةروريسنيبوناونعلااذهلةيوغللاةينبلا
نمةعساوةحاسمباندميصنلافةفلتخملااهرواحمبةديصقلاراسمعم

بوجوو؛هتمامإوهتمئأيضابإلايكرحلاركفلاراسمبةلصتملاتالالدلا

ناوضرلانيبو؛«فيسلاوحتفلانيبةلدابتمةقالعكانهف؛هيلعةظفاحملا

ينامعلابدألاةودن؛قافآوعقاوةينامعلاةيكيسالكلاةديصقلاءانب«نيفاعسلاميهاربإ.د(١)

.1م١1/7٠٠٠7سوباقناطلسلاةعماج؛لوألا

.779«طوطخم«ناويدلا؛ملاسنبرصان؛ملسموبأ:ينالهبلا(«)

كالت



ناميإلاقدصنيبو؛داهجلازومرنمزمروهيذلافيسلانيبو؛ناميإلاو

.رصنلاتابلطتملساسأك

("«رابجلاتاذكاردإنعراصبألاسمط»بةنونعملاةديصقلاامأ

ةفيظوللدؤم؛هقايسوصنلاىونللماح؛ةديصقلاةلالدبحوُمناونعوهف

رعاشلاعضخأانهنموء؛اهتيؤربعنتقاو؛ءاهاضتقمبرعاشلانمآيتلاةيدئاقعلا

يهو؛هعمفلتختةيدئاقعةيؤرةهجاومليضتقملا؛هكصنتراسملهنأونع

.ىلاعتوهناحبسهللاةيؤريفنةلأسم

("«ةماقتسالاناهرب»يفامكنيعمهّجوتىلعًالادناونعلايتأيدقو

وأ؛ماعلاينيدلاوأ؛يوغللااهلولدمىلإدوعتةماقتسالاةظفلتناكءاوس

اهأشنأةديصقنمضناونعلااذهةينبيفتعمتجاناعميهوصاخلايبهذملا

هللاديحوتىلع؛ةيضابإلاةماقتسالالهأةلدأنايبلينالهبلاملسموبأرعاشلا

:اهتمدقميفلوقيامكهتاذبقيليالاملكنعههيزنتبوجويضتقملا

!"ارولصالوطرشالوفورظالورثأالونيعالويبرتملع

هاجتالاعميضابإلاركفلااهيفيقتلييتلاتاناونعلاضعبكانهو

هللاةبحملنيكلاسلاةبترمىلإاهبومسلاو؛سفنلاةيقنتىلإيعادلا؛يكولسلا

بهدئاصقىدحإنونعيذلا؛يليلخلانافلخنبديعسخيشلادنعهدجنيذلاك

يقتلتةيئاحيإةفيظوهتايطيفلمحيناونعوهو'"'«جاهنملاكلاسلجارعملا»

.١ا5(«هسفنردصملا)١(

.87١«هسفنردصملا(؟)

.87١؛هسفنردصملا(©)

.؟محم«طوطخم؛ناويدلا؛«نافلخنبديعس:يليلخلا)(



ينعم ىلعهبلدتسيهيجوتنمهبيحوياملالخنم«صنللةماعلاةبنيل

يذلا؛ناونعلاةلالدوصنللةماعلاةينبلانيباهيفرعاشلاقواسيتلاةيجهنملا

كلذملستاجردىلعأىلإلوصولايفبغرينملجهنملاهلالخنممسر

.جارعملا

ةديصقل؛ةيلخادلاتاناونعلانمعونداجيإىلإءارعشلاضعباجليدقو

ةيكولسلاهتديصقاشنأامدنعملسموبأرعاشلافءاهلوطلارظن؛ةدحاو

هللاءامسأدحأبلصتيايلخادًاناونعتيبرشعدحألكلدجوأ(!«ةيئاتلا»

نافلخنبديعسرعاشلل“«ِِءانثلاطومس»ّديصقسيمختبماقامدنعو64ىنسحلا

نأكصنلايفةيعرفتالولدمتاذ؛ةيلخادتاناونععضوبماق؛يليلخلا

نايبو؛هدودجموشًايكاشهدوبعمىلإهعرضتيفلصف»:اهادحإيفلوقي

ناونعوهو؟”«هدوجلينيفاعمطبابرألابربهلاصتاوبابسألاهعطق

.يرعشلاصنللايزاومًاصنّدعينأنكميليوط
يليلخلاهللادبععضينأك؛ءرخآصننمناونعلارعاشلاسبتقيدقو

صننمىحوتسمهنأعم؛ناونعوهو«ينارتنل»ناونعهدئاصقىدحإل
:وهوةديصقلاتايبأدحأةينبعمقواستياضيأهنأالإ«ينأرق

!”اذاشغ«ينارتنل»نماهيلعَكرذلانعىرسحراصبألاىقلتثيح

ةليوطةديصقيهو9«طوطخم«ناويدلا؛ميدعنبملاسنبرصان؛ملسموبأ:ينالهبلا(١)

:اهعلطم

يتعزنهللايفويصالخإهللاويترطفحيبستهللامسابهللاوه

.9ءهسفنردصملا)7

-ه11494؛ةرهاقلا؛برعلالجسعباطم؛ةيرقبعلايحوناويد؛يلعنبهللادبع:ييلخلا)0(

هه؛ما7



؛خاتسنلااهيلعهغبسأامالإتاناونعلانماولخيتأتدئاصقلابلغأو

؛فورعميديلقتبولسألالخنماهنعروصتءاطعإىلإنوأجلينيذلا

«..يفلاقاممو»وأاضيأهلوأ«..يفةديصقهذه»وأ..يفلاق؛مهلوقك

دئاصقلاضعبفرعتامك.جراخلانمصنللةيفصولاةلاحلاىلعلديامب

ةيميملاككلذبتفرعثيح؛ملسميبأدئاصقنعرشتنايذلاكءاهتيفاقبمهدنع

.ةروصقملاوةينونلاوةينيعلاو

ددحيةصاختاناونعاهلءارعشلاتبثأدئاصقكانهنأكلذىنعمو

.ناونعلانماهلةنيعمةيوهديدحتنودءًالسرماهبلاغيتأيامنيبءاهراسم

يتلاةفيظولالالخنم«ىمادقلاداقنلادنعريبكرودلالهتساللو("؟

هلوألفقرعشلانإفدعبو»:هلوقبقيشرنباكلذنعربعيءاهيدؤي
عرقياملوأهنإف؛هرعشحاتفمدوجينأرعاشلليغبنيو؛هحاتفم

مزاحكلذللعيو!«ةلهولوأنمهدنعامىلعلدتسيهبو؛عمسلا

يفءيشنسحأنمعلاطملاوتالالهتسالانيسحتو»هلوقبينجاطرقلا

ةديصقلانمةلزنتملاءاهدعبامىلعةلادلاةعيلطلايهذإ؛ةعانصلاهذه

.""«ةرغلاوهجولاةلزنم

ةلصتميضابإلاركفلاءارعشدئاصقتامدقمبلغأنأدجنكلذىلعو

لهتستالاهنأاهيلعبلاغلاف؛ةيديلقتلاتامدقملانعةدعتبم؛ءاهعوضومب

اهأشنأيتلادئاصقلاىوتسمىلعكلذناكءاوس؛ةيلزغوأةيللطةمدقمب

تربعيتلادئاصقلايفوأءاهنيعبةيضقيفبهذملاركفةرصانملاهباحصأ

.١٠٠١7ج؛هبادآورعشلانساحميفةدمعلا؛قيشرنبا:يناوريقلا(١)
؛ةجوخلانببيبحلادمحمقيقحتوميدقت؛ءابدألاجارسوءاغلبلاجاهنم؛مزاح:ينجاطرقلا()

.61975096٠؛«سنوت؛ةيقرشلا؛بتكلاراد



كئلوأداهجتروصيتلاتاحوتفلاوأ؛نييضابإلاةمئأللءارعشلاحئادمنع

يبأةديصقعلطمكلذنموةماعلاةيركفلاوةيسايسلامهتاطاشنتسكعفةمئألا

:ينالهبلاملسم

!'ادفَصلايذتبثتوهفرعتكارتأةفرعتيكىرّينأكَهلإةزن

ةديصقةمدقمنمبرتقيو"لاهعوضومعمبسانتيلالهتساوهو

:هلوقيفيليلخلانافلخنبديعسرعاشلا

"ةفَشكمتاوّذللنيعبرظنهتاذكرديسيلنمهناحبس

.هددصبوهيذلاعوضوملاهلالخنمخسرثيح

تلدنإو؛رعاشلاسيساحأعمةجمدنمةديصقلاةمدقميتأتدقو

ةيئار»هتديصقاشنأامدنعينالهبلاملسموبأفءاهعوضومىلعاهتاراشإب

:اهيفلوقيةمدقمباهلدهم«ةمكحُملا

ريهتسنيقربألاقربومانتريمسماهتسملللهويريمتس
ارْيَطَفلاصنلاكيتاهبيبلقوهلاصنبابرلاًءاشحأقّرمت

نمةيديلقتلاتامدقملانعدعتباهنإف؛يليلخلانافلخنبديعسرعاشلاامأ

تءاجوءاهضرغلاعبتاهلئاسوتددعتنإو؛لالطألاىلعفوقووألزغ

.76١؛«طوطخم«ناويدلا؛ميدعنبملاسنبرصان؛ملسموبأ:ينالهبلا(١)

.97؛ج.رءارعاشينالهبلاملسموبأءرصاننبدمحميقورحملا:رظني()

|.78؛خم«ناويدلا؛نافلخنبديعس:يليلخلا(©)

.١٠؛ص؛خم«ناويدلا؛ملسموبأ؛ينالهبلا)(



اهلهتسا؛ينمتلاولمأتلاوةاجانملاىلإبرقأ؛ةيضاهنتسالاهدئاصقتامدقم

نعمجرتيو؛هتاساسحإروصيو؛ةيسفنلاهتلاحنعئبنيًالالهتسارعاشلا

ئبنيلالهتساوهو؛هعمتجمتاساسحإو؛هتمأةاناعمعممجسنتيتلاهتاناعم

ديسجتو؛لقعيالنملةبطاخمو؛ليللاعمراوحنمهعبتأامب؛لمأةقرابنع

:لوقيَتايونعملل

('!عْمْدَأنيعلافكاكبأةكحاضب|ْعشْمْشُميجايدلايفقْرَبًالألت

6مهتاطاشنلجستو«مهتناكمبديشتيتلاةمئألاحيدمدئاصقمهألعبتتملاو

تامدقمنودمهتاعوضومىلإاوجلوءارعشلابلغأنأدجي؛مهداهجروصتو

علاطميفايلجكلذودبيوالادًالالهتسااهلاوراتخانإو؛ةيديلقتةيديهمت
يبأو؛يمرضحلارملاويملاسلاناخيشنباو؛يليلخلانافلخنبديعسدئاصق

يملاسلاناخيشنباف؛يملاسلانيدلارونو؛يبحرلادلاخو؛يوكزألاميسو

هتاحوتفنعًاثدحتم(ه7170١1ت)يليلخلاهللادبعنبدمحممامإلاحدمي

:هلوقباهلهتسيةديصقب

("لهاجلاَمْنََرلدعلافكأتحَمَولطابلاليلقحلاسؤمشتغمد

ةلباقمكانهف؛نيدهعنيبةقرافموةيئانثوةلباقملالهتسالااذهيفدجنو

ءتابثإنمهيعدتسيامووحملاو؛لطابلاوقحلاو؛ليللاوسومشلانيبداضتو

تالباقتملاكلتنمةئشانلاةروصلانعًالضف؛ملظنمهلباقيامولدعلاو

2؛«طوطخم«ناويدلا«نافلخنبديعس؛يليلخلا)١(

عباطملاةكرشه1١أ؛71-ه1744١)يملاسلاناخيشنباناويد؛ناخيشنبدمحم:يملاسلا()

.97495١ه17494؛1ط«ندرألا؛نامع؛ةمهاسملاةيجذومنلا



؛ةديصقلاعوضومنعًاضْيأئبنيلالهتساوهو؛ةيريوصتلايناعملاوةيوغللا

ةروصيفوُُهيلعنيقشنملاىلعمامإلإراصتناةجيتنلصاحلاَحرفلاريوصتب

:الئاقهلالهتسالمكيامنيحىلوألاةثالثلاتايبألايفاهءازجألماكتت

لسجاعرصنبهلُهونبتماقىتمًافاطعأمالسإلاليامتو

(')فاّنملايفًايواهطبهيروجلاو|العلاجرتًايقاردعصيلدعلاو

ت)يصورخلادشارنبملاسمامإلاحدميفهتديصقةمدقمكلذكو

:ًالئاقهتاحوتفىدحإبهتئنهتو(ه*8

"!رخَبوًاربةكنسمرطَعوىَرشُيحتفلااذهناوكألاىسك

كلذنم؛ثدحلابةلصتاذةمكحمادختساىلإأجليرعاشلادجننأوأ

:يصورخلادشارنبملاسمامإلااهبحدمييتلايملاسلاناخيشنباةمدقم

"ىَبَأأانيلعمصخلايضّرابهذمانيفقحلالازيال

نبملاسمامإل١تاحوتفيفَيمرضحلاملاسنبرملاةديصقاهطظمو

:يصورخلادشار

لفاغانرصتنعوهامو|لماشانلهلإلاًءاجر

لصافلاوههلإلافيسو<ىدعللاًراوصدعت

.916١ءهسفنردصملا)١(

.١1٠١«هسفنردصملا0

.88١؛هسفنردصملا(©)

.94١«نامعةيّرحب«نايعألاةضهن«هللادبعنبدمحم؛يملاسلا(؛)



هتهجوبلصتي6ايسامًحالالهتساهتديصقرعاشلالهتسيدقو

٠:ةيسامحلاهدئاصقىدحإيفيملاسلالوقينأك؛ةيضاهنتسالا

)اروخلاتاّبرلثمماقمروصقىلعروصقلايفٌماقم

ملاسمامإلاحدميفهدئاصقىدحإينالهبلاملسموبألهتسيو

يفاهلعاعدلاورايدلاركذتوةبرغلايعودنسفشيالالهتسايصرورخلا

:هلوق

("!ةجاوُسهَنلتُعلَقُيىتماثمْمئاَْفْلاكتقسيراكذتدهاعم

نم؛ةيديلقتلاتايادبلاباومزتلانمءارعشلانمكلانهنأدجناننأىلع

مامإلاحدميفيسرافلارصاننبروصنمةديصقكلالطألاىلعفوقولا

:يليلخلا

ةبصاوٌدتشافلالخألاكتيءارتةببناجحالدقدعُبلابللطنمأ

!"ابدانمسرللكانضأدقوَتْفَقَواهتاَصرَعىلعلالطأُمسِرْمأ

لزغلابيحويامبمهدئاصقنولهتسيءارعشلاضعبدجننأمدعنالو

يذلايلزغلاىنعملانأظحليءصنلايفئراقلالمأتاماذإف؛ةلهولوأل

؛ج.ر؛يناميلسلاىسيعةساردوقيقحت؛يملاسلاناويد«ديمحنبهللادبعنيدلارون:يملاسلا)١(

١©.

.493«طوطخم؛ينالهبلاملسميبأناويد؛ميدعنبملاسنبرصان؛ملسموبأ؛ينالهبلا(«)

عيزوتلاورشنلليرماضلاةبتكم؛دئارفلاطومس؛دمحمنبرصاننبروصنميسرافلا)9

اقمفخكخاىكط؛نامعةنطلس؛«ببسلا



ةلاسرلاصيإهلالخنمرعاشلادارأءزمرالإوهنإ؛ةيادبصنلاهبىحوأ

:يدنكلادمحأنبديعسةديصقعلطمك

0ألصاوبيبحنُمدَمحُيٌدوَعلافلصاوتملاكلصوبيلعيدوع

اذهو؛ماعلكشبةمامإلاو؛يليلخلامامإلادهعنعثدحتيرعاشلاف

أجلثيح."!عوضوملااذهيفيدنكلامالسيبأةديصقعماضيأيقلي

هءارويفتخيءاعانقةأرملانمذختييذلاءزمرلاىلإهلالهتسايفرعاشلا

.هعوضومنعريبعتلل

لثمنييضابإلاءارعشلادنعىرخألاتاعوضوملابلصتيامامأ

رعاشمىلعةلادىسألابةنوحشم؛اهعوضومبةلصتممهدئاصقنإف؛ءاثردلا

يثريملسميبألوقك؛عوضوملاىلإرشابملالوخدلابامإ؛عجفتلاوةرسحلا

:يملاسلانيدلارون

!”لتجلابطخلابُمالسإلاًئزرللملاريخايمالغألايسكن

ةياهنلاهرابتعاب؛ةايحلاوتوملاةفسلفنعهتمدقميفثدحتينأوأ

:عوضوملاسفنيفلوقينيح؛يرشبلانئاكلااذهلةيعيبطلا

رامضملاىلإودعتانثايحو<رامعألاضراقمنونملابير

ةنطلس؛لخنةيالو؛ةصاخةبتكم؛ةطوطخم؛ةيرعشةعومجم؛فيسنبهللادبع؛يدنكلا(١)

ت0«نامع

ةبتكم«؛طوطخم؛مازخلارشنناويدءرصاننبديعسنبناميلسمالسوبأ:يدنكلارظنا(©)
.7١7«نامعهنطلس«ىوزت؛ةصاخ

1؛طوطخم:ناويدلا؛ميدعنبملاسنبرصان«ينالهبلا)9



!"اراّبتلانَمترَذَحاهتيلايىدرلارايتقوفوهلتسفنلاو

ةيفسلفةرظنو؛ىلوألايفةنيزحةيروعشةلاحنعئبنيلالهتساوهو

يفىقتلانإويناثلاصنلاو؛ةيناثلايفناسنإلاةياهنوتوملاةيمتحل

دقو؛«هعلطمذنملقتسينأعاطتساهنأالإرخآصنعمةيئانبلاهتروريص

هذهةعرسنعيقلتملاىلإةلاسرةلماحعلطملااذهيف«ودعت»ةملكتءاج

.ةيمتحلااهتياهنواهنيحلودعتيتلاةايحلا

مامإلااهبىثريتلاهتديصقشباغنبهللادبعنبديعسرعاشلالهتسيو

رعشيو؛نزحلانعمنيًالالهتسا(ه1777ت)يليلخلاهللادبعنبدمحم

:لوقينيح؛باصملامظعبئراقلا

اهباصُمرانبٌمِهَبولَقىوكوهباصنمالملاىقسفاسألامجه

لوأيفهعقوم»عمبسانتتوصنلاةنونيكنممجسنتاهبلغأيفيهو

."«ًايناثصنلاىونلًالماحهرابتعابهعقوموءالوأمالكلا

وهو؛هردقوهللاءاضقباضرلاىلإةوعدلابهتيثرمرعاشلالهتسيدقو

:ملسموبألوقينأك؛ءاثرلانميساسألاضرغلابلصتملالهتساًاضيأ

ْمّتحُمنيملعلاًءانفّنإف|اوملسوًاعوطربّصلاليمجباوذخ

(*اًءَرّصَتتاضّرلاوانمطخّتسلاىلعاتتايحنإهللاءاضقبًاضر

.719؛هسفنردصملا(١)

.06٠ءنامعةنطلس؛يملاسلاةبتكم؛ةطوطخم؛ةيرعشةعومجم؛دمحمنبملاس:يقوطلا(؟)

.77؛يبدألاصنلايفتايادبلانف,لالهتسالاءريصنلانيساي(©)
؟97«طوطخم«ناويدلا؛ميدعنبملاسنبرصان:ينالهبلا)َ(



ررقيوءانفلاوتومللضرعتي؛عوضوملاىلعلادلالهتساوهف

.ناسنإلالآمنمةيمتحلاهذهنعكلذدعبًاثدحتم؛هتدعاق

ىلعةلادلايناعملاهذهبيمرضحلادجامنبهللادبعرعاشلاذخأيو

:يليلخلامامإللهئاثرةمدقميفلوقيثيح؛هردقوهللاءاضقباضرلابروجو

!'اًدكحَيوءاضشياملعفيويضقيمرُبُمةيربلايفنميهملاُرمأ

؛ماقملاعمبسانتيامموهو؛ءاثرلايفةيظعولاتامدقملاًاضيأرثكتو

:شيفطأفسوينبدمحمخيشلاءاثريفملسميبألوقك

هديقفتنأويئاتلادقتفتودذيبتيهوكانيدىلعبكت

"اونهيفتسفانامٌةياغواهماظُحلًاعماجاهيلعًاصيرح

نمًاريثكنأنييضابإلاءارعشلادنعدئاصقلاءانبيفظحلياممو("

ةيروعشةبرجتو؛ةيوغلةردقمىلعلدسفنلوطبتزيمتمهدئاصق

؛ىزغملاةدحووروعشلاةدحوبلاوطلادئاصقلاهذهتطبتراذإ؛ةلصتم

يخيراتلادعبلابةرثأتملادئاصقلايفةيلجةيصاخلاهذهتدبدقو

6اثرلاوضاهنتتسالأدئاصقو"ناورهنلاةثداحونيفصةكرعمل

.ةيكولسلاةينيدلادئاصقلاو

فيسلايفناوضرلاوحتفلا»ةموسوملاملسميبأةديصقيفانرظنولو

ةديصقلاهذهنأاندجولءاتيبنينامثوةثالثوةئامثالثتغلبيتلا؛«ناميإلاو

ا«طوطخم؛ةيرعشلاهتعومجمدجامنبهللادبع:يمرضحلا)١

.7717«طوطخم«ناويدلا؛ملاسنبرصان؛:ينالهبلا)7



لمع.ةلمتكمبراجتىلعتلمتشا»اهنأالإلوطنماهفنتكاامممغرلاىلع

."!مًألماكتمًاقستمءانبتءاجىتحامهلمعروعشلاوركفلااهيف

ةيضقلاةفرعملالخنمءاهجيسنوةديصقلاةينبلةصحافةءارقربعو

ءاهؤازجأهنملكشتتنأنكمياموءاهيفعادبإلاقلطنمتناكيتلاةيزكرملا
هذههتديصقأدبدقرعاشلانأظحالنءاهنايكدشتةيعوضومةدحويفمظتنتل

:هلوقب

ناتسووجشلااذايكفرطلامفنانرمنهيداحقراوبلاكلت

("ناديمّوجلايفهلًاسيمخيجزتتعزتهاوًءاجرألااهمراوصتقش

؛ةيكرجةيبرحةحولمسرلبثوتيوهو؛هتيادبذنمهصنرعاشلاًاشنأدقل
جيجضنعالضف«نوكلاءاجرأقشتيهو؛مراوصلاو؛قراوبلاناعمل

يفلمأتلاىلإدوعيل؛ةبثوتملاهتكرحفقويامناعرسرعاشلانكل«شيجلا

؛هريثتسييذلاثدحلازكرمنعريداقملااهتدعبأو؛مومهلااهتلقثأيتلا؛هتاذ

رثأنعةفشاك؛ةرسحلانعةربعم«نادجولانمةعبانتاملكاهغوصيف

؛قيمعلايركفلالمأتلاىلإدوعيل؛ثدحلاكلذهمارضججأيذلابارتغالا

ةرصآصنلاعوضومىلإهدشت؛يمكحبلاقيفةدعًاتايبأرعاشلاغوصيف

.اهنعريبعتللةليسوةيرعشلاروصلانماذختم؛اهئازجأيقاببةطبترم؛ةيوق

يركفلاقلطنملانأهلابنعبيغيالاهلوطىلعةديصقلاًارقينمنإ

عبانءاهملاعءانبواهجيسنعمهامتمقلطنمهنكل«اهيفةيزكرملاةيضقلاوه

ءرصم؛فراعملاراد0ةينفلاهصئاصخوهتاهاجتاوهتاموقمينامعلارعشلا'قلاخلادبعيلع)١(

.١١"ص؛ط.د؛تء.د

.779«طوطخم«ناويدلا؛ميدعنبملاسنبرصان؛ملسموبأ؛ينالهبلا(«)



ةيسايسلاوةيدئاقعلاهتيؤرو؛ةهجنمثادحألاتايرجمىلإرعاشلاةرظننم

.ىرخأةهجنم

؛ةروصقملاوةينيعلاوةيميملاىرخألاثالثلاهدئاصقيفراسكلذكو

طبارتميسفنطيخاهمظتنيوىزغملاةدحونمقلطنتاهمومعيفيهو

ءاصقتساو؛لوطلابتمستايتلادئاصقلانمو.اهزكرمىلإاهدشي؛لاصوألا

نيتئامتغلبيتلا؛«ةمكحُملاةيئار»ملسميبأةديصقهقئاقدعبتتوثدحلا

.اتيبنيرشعوةينامثو

:رواحمةثالثيفجردنتةديصقيهو

؛ةايحلاوتوملانعرعاشلاهيفثدحتي«يظعوروحم:لوألاروحملا

ةربعلاذخأب؛مويلااذهلدادعتسالابوجوو«ءاهتنالاةيمتحو؛ءانفلاوءاقبلاو

:دهاشملابظاعتالاوءريغلانم

("”ريشتنيلماحلافكأكيلإ|.كلاهلًاشعنتدهاشنإحرمتأ

ءًاعيرقتوًابينأت«موللااهيلإهجويو؛هسفننعثدحتيظعولااذهيفوهو
.اظعوواريكذتو

:هلوقنمًارابتعاأدبيو:يناثلاروحملا

-٠َ.َاو٠«7م

!"ربيصيُهآرجهنىلإلكفدمحمدعببازحألاتبزحت

.1١7«طوطخم«ناويدلا؛ميدعنبملاسنبرصان؛ملسموبأ:يندلهبلا)١

.78١7؛هسفنردصملا(؟)



نَكهللالوسردعببهاذموبازحأىلإةمألاقارتفانعثدحتيهيفو

وهوءرعاشلاىريامك؛قحلاىلعتتبثةنمؤمةباصعتيقبنيحىلع

لهأنعاثدحتم؛يسيئرلاهعوضومنعثيدحللاديهمتههجويروحم

:ًالئاقءقحلاىلعاوتبثنيذلاةيضابإلامهو؛ةماقتسالا

('"ريفنلظوماوقأجوعااذإاومّيِحةماقتسالاتابضهىلع

:هلوقنمارابتعاثلاثلاروحملاأدبيامنيب

ريفخنيقيلاٌراونأوهيلإاهّباكرودحتهللاحايرنيرس

!"رودُصءاقللاىتحاهلًسيلو|.ايداوتصىثرغرهنلاةايمَنْاَرٌو

هتاعانقرعاشلاقوسيف؛مهتبكنوناورهنلالهأنعثدحتيبناجوهو

راوحلانيبهيفَحوأري6يبدأبولسأيفحوضوملااذهيفةيركفلا

؛ةيبولسألالئاسولانماهريغوءراركتلاوءادنلاوةيحوملاةغللاوءصيخشتلاو

.ةفطاعلاعمركفلاو؛عوضوملاعمتاذلاةغايصلاكلتيفىقتلادقو

يتلالاوطلادئاصقلانماهنإف«ةروصقملا»بةفورعملاهتديصقامأ

ةقيرطيففلتختةديصقلاهذهنأالإءاتيبنيعستوةثالثوةئامثالثتغلب

اهراسميفتدحتانإو؛ىرخألاثالثلااهتاوخأيفاهنعاهلالهتساواهئانب

:الئاقلالطألاىلعهيففقوايديلقتالالهتسارعاشلااهلهتسادقف؛يركفلا

البلاْدَجنملالخألاكخولتاقنلاحفتميفّيحلاغوبركلت

.8١7«هسفنردصملا(١)

9١٠.7«هسفنردصملا)0(



بنصلاواهيفنأمشلاتاع.ةبقحنامزرملااهيلعىَتَ
تغلبدقف؛ةمسلاهذهبتزيمتاضيأاهنإف؛ىرخألاحيدملادئاصقامأ

:اهعلطميتلايملاسلاناخيشنباةديصق

("!لهاجلاّمْتََر_لدعلافكأتحمولطابلاليلقحلاسومشتغمد

:اهعلطميتلايسرافلاةحدمتغلبو؛ًاتيبنيسمخوةئام

!”م«هبناجحالدقدعبلابللطنمأ»

.ًاتيبنيثالثونيتنثاوةئام

يبأدنعحضاوحملموهو«اضيألوطلابعاًكرلادئاصقتمسستادقو

؛هدنعءاثرلادئاصقنمددعلالخنمكلذودبي«صوصخلاهجوىلعملسم

؛ةدحاوةيصخشيفىرخأغوصيف؛ةدحاوةاثرمبيفتكيالدقرعاشلانإلب

نيليلجلانيملاعلاءاثريفلعفامك.لاوطلادئاصقلاىلإيمتنيامهنملكو

هيثارمنعًالضف؛يملاسلانيدلارونةمالعلاو؛شيفطأفسوينبدمحم

؛دقفلاةرارمبساسحإلاو؛ديقفلاىلعنزحلااهنملكيفحضتييتلاىرخألا

اهلوطعميهو؛هدعبةمألاىلعبجيامو؛ةمألاىلعهدقفرثأوهعقومنايبو

.يسفنطيخوةيروعشةدحوبطبترت

:اهعلطميتلايليلخلامامإلاءاثريفيسرافلاروصنمرعاشلاةديصقو

٠١؛خم«ناويدلا؛ميدعنبملاسنبرصان؛ملسموبأ:ينالهبلا)0

.9٠؟4ءناخيشنباناويد؛ناخيشنبدمحم:يملاسلا()

.58١«دئارفلاطومسءرصاننبروصنم:يسرافلا)9



(افّصلادقنيداكامهلوهلوىصحلاْدلِصهرّحلبوذيبطخ

.ًاتيبنيسمخوةينامثونيتئامتغلب

يليلخلانافلخنبديعسنملكدنعةيكولسلاةينيدلاداصقلانأامك

."اريبكآدحلوطلانمتغلب؛يمايرلانمحرلادبعو؛ينالهبلاملسميبأو

يفةمدقملانيبواهنيباونرقوداقنلااهبمتهاةلأسمةديصقلاةمتاخو(؛

اذإو..عامسألايفىقبيامرخآوةديصقلاةدعاق»اهنوكلارظنةيمهألا

نأبليقو!")«هيلعًالفقرخآلانوكينأبجوهلاحاتفمرعشلالوأناك

مرعاشلافعضىلعلادءاعدلاب«ةديصقلامتخ»

ةربعمةعونثماهدجيةيضابإلأدنعةيركفلادئاصقلاةمتاخيفرظانلاو

هذهرثكأو؛ةديصقلاةياهنبةرعشم؛هبةلصتم«اهعوضومنعاهبلغأيف

ةمتاخيف؛ملسميبألوقك؛عوضوملاةينببلصتملا؛ءاعدلابمتخمدئاصقلا

ءاعديف؛ةمئألاحيدموةسامحلاوضاهنتسالايفيهو؛ةروصقملاهتديصق

:ءاجرلاوينمتلاىلإبرقأ

.7؛دئارفلاطومس؛ءرصاننبروصنم:يسرافلا)١

.مهدنعكلسملااذهحضتيلنيروكذملاءارعشلانملكناويديفدئاصقلاهذهرظنا)١

.ينالهبلاملسميبأناويد-١

.يليلخلانافلخنبديعسناويد-"

.يمايرلانمحرلادبعناويد-؟

١/7749«هدقنوبدألانساحميفةدمعلا؛قيشرنبا:يناوريقلا(”)

.١/417هسفنردصملا(؛)



ىنعامئفخلافطللابليزيمكلوهيامرّذَقيذلاىسع

!"لىّوذناكنإوضْوّرلارظنيف|مكعوبرىلعحورلاٌرطْمَيو

ديلقتلاةوطسنمتففخدق؛ةديصقلالفقبةرعشملاةمتاخلاهذهناف

.ةديصقللةماعلاةينبلابلصتتةيئاحيإةغلىلعاهلامتشالءاعدلاب

نيبومهلءاعدلانيباهيفطبري«ةمكَحُملاةيئار»هتديصقةمتاخكلذكو

:لوقينيح؛مهقحيفةينيدلاةيالولا

روكبوهبلاصآفدارتمهْيَلَعمالّسلالهنملازالو
!"رورسوةرظناعيمجْمهيلَعمُهَْهلِإماسلارادْمُهلْخَدَأو

فيثكتلاوءاهعوضومبةلصلابءراصبألاسمطةديصقلهتمتاخرعشتو

:ًالئاقهيفلاخمبطاخينيحاهانعمل

هَفرْعَمْلانيعةنمةقيقحلاضرغ ْمُكمُهَوةضرعةديحوتلااولعجتال
!”!هفكلبنميِهُملاسيدقتناكنإ|.مكبابلأنعنافرعلاًدعبأام

؛رعاشلاتاذنعةربعم«ناوضرلاوحتفلا»ةديصقةمتاختءاجو

هسفناهبشم؛هتديصقهنعبانأنيح؛هموقلهتكراشمعونىلإةريشم

:لوقيف؛8#4تباثنبناسحليلجلايباحصلاب

ناَّسَحمالسإللمويلايننإفتردصمكلناسحةيصومكلت

.774؛طوطخم«ناويدلا؛ميدعنبملاسنبرصانملسموبأ؛ينالهبلا(١)

.١١7؛هسفنردصملا()

.87٠«هسفنردصملا(©)



هٍروو219.٠دب

ناميإحنصنلاريغبمتيالوهحصانينمالإنيدلاقدصيال

(')اقفقحلاءايضنممكلادبمكرئاصبنميحصننكمتنإف

ملاسمامإلاحدميف؛يملاسلاناخيشنباةديصقةمتاخكلذنمبرقيو

ىبرلاحوديفَحدسصًياليلباوعمتسانيملسملامامإاي

ابذَعلوقولزجقطنَمهّتضالالحارحساودجت

"لابلطملاّمَتُينأهيلعومكبىلوملانمّرْجَألاًبلطأ

هدنعاهتناكمبًاهونم؛يليلخلامامإلابًاديشمهتديصقرعاشلامتخيو

:لوقيثيحءاهنمهغاصيذلارحبلاىلإاريشماهبًارختفم

يلبالبتايداشيفمنرتبىدَّصلاىلجأيذلاهللمحلا

"الممتكلارحببهقرغأينإ-يعئادبصاقتنايِغْبَييذّللل

.477«هسفنردصملا(١)

.189؛يملاسلاناخيشنباناويد؛ناخيشنبدمحم:يملاسلا(؟)

.١١٠«هسفنردصملا)9(



:نولسألاوةغللا«*

؛ةغايصلايفهتردقىلعللدتو؛رعاشلاةيؤرنعةغللاربعتامردقب

ءرعاشلااهيلإيمتنييتلاةسردملابرثأتتو؛ةيركفلاهتاهاجتاسكعتاهنإف

تادرفملانيبةقيثوةقالعكلانهنأامكهتئيبتامسو؛هرصعفورظو

يهو؛هجلاعييذلاضرغلاعونوهتديصقرعاشلااهنمينبييتلاةيوغللا

وهجهن»ضرغلكلهنأىلإراشأنيحىمادقلاداقنلادحأاهلهّبنتةلأسم

يرعشنفلكل»هنإفكلذبو'!«هيفرخآلاهكراشيالقيرطو؛هبكلمأ
.""«هلمئالم؛هبصاخبولسأ

ةينبلةينيوكتلارهاظملانمًاسيئرارهظملكشتةغللانأبيراالو

رعاشلاو؛ةيوغللاظافلألانمةعومجمنمليكشتالإوهنإرعشلاف؛ةديصقلا
اهتالالدو؛يلكشلااهئانبنيبةصاختاقالعميقينألواحيءاهعمهلماعتيف

يهةماعةادأعملماعتلايفةصاخةيفيكيهرعشلاةيهام»نألةيونعملا

اهمظنتوتاملكلانيبفلؤتةصوصخمقئارطيفةيفيكلاهذهىدبتتو؛ةغللا

قلختو؛ةيرعشلاةقاطلارجفتةينبأوبيكارتوقاسنأوةمظنأىلإلوصولل
."!«عقاولااذهةيزمرلةازاوم

؛دمحألضفلاوبأدمحمقيقحت؛هموصخويبنتملانيبةطاسولا؛زيزعلادبع:يناجرجلا(١)
٠؛م1١

؛ط«نامع؛ريشبلاراد؛ةيبيلصلابورحلابدأيفسدقملاتيب؛يدهملادبعليلجلادبع.د()

يحد؛ما؟1؟ه-ه56

؛ةرهاقلاءرشنلاوةعابطللةفاقثلاراد؛يبدألالامجلاملعىلإلخادم؛ةميلتمعنملادبع.د(©)
.99ط.دملكا



داعبألامهأىلعءوضلاطيلستىلوتتبيكارتلاوظافلألاةعومجمنإ

لثمتةيرعشلاةغللاةينبف»ءرعاشلادنعةينفلاصئاصخلاو؛ةيناسنإلاوةيسفنلا

هصئاصخو؛يرعشلاصنلاتانوكملكهيفعطاقتت؛افثكمًازكرم

يتلاهتغلورعاشلانيبةيفخةطبار»كلانهنأينعياذهو"«ةيبولسألا

."!«رعشلامظنيفاهلمعتسي

ركفلاءارعشةغللوحثيدحلاصصخيس«موهفملااذهساسأىلعو

فيكو؛ةغللاهذهتلكشيتلاةيراضحلاتارثؤملانعفشكيامبيضابإلا

مهديصرءاهعومجميفتنوكيتلارصانعلانمةعومجمربعءاهعماولماعت

رهاوظلاضعبىلإةراشإل١عمةيرعشلامهتغلءانباهنماوحاتمافيوغللا

تاينقتلاوبيلاسألاضعبدصرلةلواحميف؛مهرعشيفةزرابلا؛ةيوغللا

لئاسولاةفرعمل؛ةرتفلاهذهيفنويضابإلاءارعشلااهعملماعتيتلا؛ةيوغللا

.مهرعشاهيلعسأتيتلاةيرورضلاةيفلخلاتلكشيتلا

:ةيلاتلارواحملانمض؛ثحبملااذهيفثدحتأسو

:ةماعلاتارثؤملا:الوأ

.ميركلانآرقلا-١

.فيرشلاثيدحلا-"

.يرعشلاثارتلا-“

.خيراتلاورعشلانيب-؛

011489560ربمفون؛984ع؛تيوكلا؛نايبلاةلجم؛ةيرعشلاةغللاةينب؛يمشاهلايولع.د(١)

؛ما197١دادغب؛ةيفاقثلانوؤشلاراد؛ىرخأتالاقمورعشلاةيجولوكيس؛ةكتالملاكزان.د)١

.ةغللاورعاشلاناونعبثحبىط.د



:ةيبولسأوةيوغلرهاوظ:ايناث

.ةيثارتبيلاسأوظافلأ-١

.ةيضابإتاحلطصموظافلأ-"

.راركتلا-"٠“

.ميسقتلاويزاوتلا-؛

.يباطخلابولسألا-٠

.راوحلا-١

اهرثأناكةقيمعةفاقثبحاصناكاملكرعاشلانأ؛هركذريدجلانمو

صوصتلاةلمجةلالدنعربعيامردقبوهف؛يبدألاهجاتنيفاحضاو

؛ةفاقثلاهذهبهيعووءرعاشلاةفاقثقمعىلعلديامردقب؛هعمةيهاتتملا

ءاجزامتهلحيتت؛ةيثارتتالالدوةيخيراتتايطعمىلعةيرعشلاهتغلءاوتحاف

؛هتاراثإوهنأدحأو64هنوكسوهتكرحبيضاملااهيفجزتميايدصقراخادتدجوتو

؛ةيثارتلاةيصخشلاهرجفتنأنكمياملًارظنءرعاشللةنهارلاةظحللاىلع

رعاشمنم؛ةينآرقلابيلاسألاويركفلاقلطنملاو؛يخيراتلافقوملاو

اصاخأوج-هسفن-يرعشلاصنلاحنمتتالالدنمهنزتختو



:هبولسأوينامعلارعشلاةغليفةماعلاتارثؤملا:الوأ

:ميركلاناآرقلا-١

لالخنمنيعملااذهبرثأتلاىدمىلعلدتسينأثحابلاعيطتسي

؛مهتاعوضومبيلاسأوءارعشلاريباعتيف؛هيناعموهظافلأبنآرقلاروضح

ءزيزعلاباتكلااذهبلعافتلاىدمنعتفشك«تايوتسملانمةعومجمربع

.يضابإلاركفلاءارعشلةيساسأةيعجرمتلكشو

ةسايسيفيساسأردصمميركلانآرقلانأىرييضابإلارعاشلاناك

:ايندلاونيدلا

('!ناصقننآرقلاىلعديزياموةيفاكنآرقلايفهللاةسايس

باتكذختانم؛يضابإلارعاشلادنعيقيقحلاملسملاتافصنمنإلب

("!دليلهبىيحيو؛هبلقهبريني؛هادهبًالماع؛هتساردىلعابكنمءاسينأهللا

:هلوقبملسموبأهتروصمسري

عكاروهوهبارحمىلعادومعةَتْيَبدمعليللاامىتمهارت

غرادملانوّيعللتقشنهنمفهبلقّراونأنآرقلابعشَسُي

!"عجاوّسلامامحلاحانامكًابيحت<لكاثَةَّنِرروجيدلايفُعْجَرُي

ارضاحهلعجيف؛ميركلانآرقلليضابإلارعاشلاةيؤرسكعتتايبأيهو

:ةماقتسالالهأفصويفهلوقب؛هسفن؛رعاشلاكلذدكؤيو؛هيبنجنيب

.١؛طوطخم«ناويدلا؛ميدعنبملاسنبرصان؛ملسموبأ:ىنالهبللا)١١

.78١١«نامع«ناسحملسموبأءرصاندمحم.د)0

.4١«طوطخم«ناويدلا؛ميدعنبملاسنبرصان؛ملسموبأ7ينلاهبل١)7(



0هت2م6(فال

)0امئاهناّيرلكلاومُهُرَدْصَأَفهئامبابرشنآرقلاىلعاًوَمارت

؛ةمألابلحامىلإهتاجانمىدحإيفيليلخلاهللادبعرعاشلاريشبو
:ًالئاقلَكهللالوسرايدانمهللاباتكنعضرعأوهللادودحتلطعنإدعب

ملسلاوبّرَحلانيبكءاولكرذأملَعلاوبعزرلانيبهللاةَجُحاي

متحهلاةوبنهَتعّيضدقفًاثرإاّنلتكرتاماكرذأَكَماسحاكردأ

!"!مرحلاولّحلانيبّدخلاٍجَرَضُمهدَيىلعًاضوبقمكباتككردأ

؛يضابإلارعشلايفميركلانآرقلافيظوتبيلاسأيفرظانلانإ

؛هيناعملتثمتينأعاطتسا؛يضابإلارعاشلانإظحلي؛بيكارتوتادرفم

امو؛تاساسحإنمهحنمتامو؛ناعمنمةينآرقلاةدرفملاهعشتامًالغتسم

:تاءاحيإنمهبعتمتت

دقف؛يركفلاصنلايفةينآرقلاةيآلافيظوتيفمهقئارطتتوافتدقو

نمًاءزجحبصيثيحب؛ىطعملاصنلانمضلخادتيٌنسضملاىنعملادجن

سانلانيبلضافتلانازيمىلإملسميبأةراشإك؛يليكشتلاو؛يوغللاهجيسن

:هلوقيفلاوقألاوباسنألالالخنمال٠لامعألالالخنم

ِربَعُمريغًاثحبُمَّألاوخحدملاو|.تَرَجفيكلامعألاىلعىَنبَيٌرمَألاو

ٍرثأنمءاوهألابَمَّدلاوحدملل|.ّنذإسيلفمهاقتأقلخلامركأو

!"ارطخىلعىَدْعُبالوىوقتنودنمةفلزمبىبرقامةاباحملاميف

.7؛7؛هسفنردصملا(١)

619978؛يموقلاثارتلاةرازورشن؛١8؛ةيرقبعلايحوناويد؛يلعنبهللادبع:يليلخلا(©)

.ةرهاقلا«برعلالجسعباطم

.4١7«طوطخم«ناويدلا؛ميدعنبملاسنبرصان؛ملسموبأ:ينالهبلا(©)



ةدعاقًانمضمو"'ا«مُكاتأهللادنعْمُكَمَرَكَأّنإل:ىلاعتهلوقىلإاريشم

باتكيفامضعبرمثتسيرعاشلاف؛لمعلابناميإلانارتقاىلإريشتةيضايإ
؛كلذىلعصنينأنودءرشابمريغلكشبناعموتارابعوظافلأنمهللا

اجليثيحبءًارشابمًاساكعناتناكوأ-رمامكةينآرقلاهتفاقثلًاساكعنا

:هلوقك؛هلالدتساوأهئاحيتساةرمغيف؛هبداهشتسالاىلإرعاشلا

هفكلبلاَفْلَخكارأفوسلوقتو|.غدّتراف«ينارتنل»كُبرلوقيأ
ةقلُختْنَلْدعوَمكّمامأبمهذاف”ماظًانعاذهُهَسيلوأ

""ادَفَرَُمكيوفارعألاةيآمأ<.ةهبشىندأماغنألاةيآبأ

ِءاَجامو:ىلاعتهلوقيفىلجتترعاشلااهيلإراشأيتلاتالاحإلاهذهف

رظنانككويِناَرَتنللاقَكْيلِإرظنَأينرأبرَلاَقهرُهَمْلكواًتاقيملىتسوُم
يفماعنألاةيآىلإكلذكراشأو"«يناّرتفْسفُهَناَكَمٌرَقتْتسانإَلَبَجْلاىلإ

!"ا4ئريِبَحْلافيطللاَوُهَوراَصْبَألاٌكِرْدُيَوُهَوُراَبْبأْهكرذتالإل:ىلاعتهلوق

تايبألايفو؛ةيؤرلايفنىلعةيضابإلااهبلدتسييتلاتايآلانمامهالكو
:ىلاعتهلوقنماذخأهفلختنلدعومكمامأبهذافهلوقيفيريبعتفيظوت

."4ئّوُسانكمتنأالوُنْحَنُةفلخنالًادعومَكََْبَاَنَْيَبلعْجاَفا

نيضراعمللًاتيكبتوءاهلًافيظوتاهنيعبتالالدتساىلإرعاشلاريشيدقو
:هلوقيفامكهركفل

.١٠ةيآ؛تارجحلاةروس(١)

37778١؛طوطخم؛«ناويدلا؛ميدعنبملاسنبرصان؛ملسموبأ:ينالهبلا(؟)

.١؟7ةيآ«فارعألاةروس(”)

ٍ.١٠ةيآ؛ماعنألاةروس(؛)

.1«مورلا«ًءَدَعَوهللافلخُيالهللاّدْعَوأا:ىلاعتهلوقنموأ58ةيآءهطةروس(ه)



لالّجوًةزعتمرامنودرْبَشدقلْسَتالزجعلااهّبأ
4!لوحألاوقولخملاتنأو.هللاانأو«ال»و«نل»تمرامنود

؛رعاشلادوصقمبءاحيإلايفقمعنملالدتسالاكلذيفامىفخيالو

نودفقتثيح«ىلوملاةمظعنمءاهقايسلالخنمتالاحإلاهيحوتامب

.رعاشلاموهفمبسحةيؤرلاماقمغولب

ةرابعلليليلخلايلعنبهللادبعرعاشلافيظوتكلذنمبرقيو

ايحوتسمةيؤرلايفنىلعةلالدلل«ينارتنل»ناونعبهلةديصقيف؛ةينآرقلا
ناسنإلاًابطاخمءاهيفعمطينملباطخلااهجومو؛ينآرقلاىنعملاوةرابعلا
:هلًالئاقءصقنلاتافصلدلقتملا

هابتشالاكدنصققاعلهلصولالالجلامكيُفصقنلااهيأ

ءاَشْخَتنأمارملاغولبو|.ديعبريغدصقلافعراسوْمُق
هابشَألاودادضألاكنمكيفىوطتثيحىوطنمّرانلالتجاو

"اللاالإةلإالنأوهمللاانأماقمنمتيدونثيح

فيظوتلالخنم؛هيأرىلعداهشتسالاضرعميفرعاشلاربعثيح
علخافكبَراَنأينإ):ىلاعتهلوقءاوجأًارمثتسمالثاىسومانديسةصق

نأينثإ©ىَحوُياملْعَمتْساَفَكُتَرتَخاانأو©ئوُطسّدقُمْلاداولابكإكَل
0."!«يركذلةالئصلامقأوينابعافانأاهللالهَل

.74١«طوطخم؛ناويدلا؛ميدعنبملاسنبرصان؛ملسموبأ:ينالهبلا(١)

.7١0؛ةيرقبعلايحوناويد؛يلعنبهللادبع:يليلخلا(7)
.١-١١ةيآ؛هطةروس(©)

>



يحوتسي٠«ةيضاهنتسالاهتوعدو«ةيسامحلاهتجهلماقميفوهويملاسلاو

ىلعصوصنلانمًاددعدرويفهتوعديفهتايآفظويو؛ميركلانآرقلايناعم

:لوقيفداهشتساللسابتقالاليبس

روفُلابًاللقثوأًافافخ-ْمتنَكنمْحّرلامكرمأيملأ
روهظىلعهلإلانيداورثىتتحهللايفاودهاججيملأ

روُجألامظعىلعالاومأواسوفنمكنمىّرتشالقيملأ

"اروتقيفمتنألاومألابولغُبهيلعسوفنلابمتنأف

ليبسيفداهجللهتوعددكؤينأسابتقالااذهلالخنمرعاشلادارأدقف

يفةيآلالمكيل«ًالاَقثوًافافخاورفنا#:ىلاعتهلوقىلإدوعيلوألاتيبلافهللا
ىحوتساامنيب"هللاليبتميفْمَكسُفنأوْمُكلاوْمَأِباوُدهاَجَولا:يناثلاتبيبلا

مُهلاَوُمَأَوْمُهَسفنَأنينموُملانمىرتشاةللاّنإأل:ىلاعتهلوقنمثلاثلاتيبلا

ةروسنمةيداهجلايناعملاهذهذخأدقرعاشلانأظحالملاو"اكَةَنَجْلاْمُهَلّنأب

نييضابإلاةارشلامهفالسأبيسأتللهموقملسموبأرعاشلاوعدينيحو.ةبوتلا

:لوقي

مامالإنااللِاف5٠وذًِوذلفَملَه

"ارّطخلااَنُرصَقَواوَدَجمهنكلامُْهِلْغَفقيطنالالاجراوسيل

.07؛هناويد؛ديمحنبهللادبع:يملاسلا(١)

.١4ةيآةبوتلاةروس()

.أ١١ةيآ؛ةبوتلاةروس)9

.1777؛طوطخم؛ميدعنبملاسنبرصان؛ملسموبأ:ينالهبلا(؛©)



وهناسنإلالمعف؛ةتباثةدعاقهحنميو؛ًاصاخًاوجسابتقالااذهعيشيذإ
هذههعيشتامرامثتسايفحجندقرعاشلاو؛هيلعوأهل_مكحييذلاساسألا

ٌنأو©ىَعَساَمانإناَنسنإْللَسْيَلنول:ىلاعتهلوقنمةدمتسملا؛ةدعاقلا

انيبم؛يناثلاتيبلايفدروأامبكلذفدرأنيحاميسال"ا«ىّرُيفُسهَيْعَس
ترصاقتيذلافلخلاو؛هيلإلصوامىلإلصويذلافلسلانيبةقرافملا

ابلاطم؛مهلعفقاطيالةقراختاداعباحصأًاسانأاوسيلمهنأًاملع؛هاطخ

.ةيلمعلامهاطخمسرتب

؛هالومنمةباجإلابلطهحاحلإيفهنماناعمإورعاشلاةركفزيزعتلو

هللانيداوريغنيذلاةملظلاىلعًايعادهبرىلإيليلخلانافلخنبديعسهجوتي

؛هللاءادعأىلعةدشنماهئاوجأيفامًارمثتسم؛نآرقلاتايآضعببًانيعتسم

:هلوقلالخنمكلذانمضم

دومثوىرجنوعرفوداعلامكمقتنمطوسمهيلعابْصَو

"دبيعببمهمحونموقمف.ٌمهنَمضرألاىلعًاراّيدقبتالو

!"ا«باذَعطاوسكبَرْمِهْيَلَعًبتصق#:ىلاعتهلوقىلإسبتقملاصنلادوعي
؛هئاعدعمبسانتيلهتروريصوصنلاظافلأيفرعاشلافرصتثيح

الوءرابخإلاماقميفدراولاصنلافالخوهو؛رمألل«بص»لعفلامدختسيل

عمبسانتيءرخآعقومىلإهعضومنمصنلابلوحتدقرعاشلانأىفخي
يفنيربكتملاىلعءاضقلايهوءاهقيقحتىلإرعاشلاقوتييتلاةياغلا

.749-41«مجنلاةروس(١)

0٠٠؛طوطخم.هناويد؛نافلخنبديعس:يليلخلا(©)

.١٠ءرجفلاةروس(©)

هت



ىلعةياكحىلاعتهلوقلانيمضت؛يناثلاتيبلايفةوعدلاهذهدكؤيلضررألا

ً©اراّيذَنيِرفاَكْلانمضْرألاىلعردتالبرحونلاقوأ:ةلقاحونناسل
يذلاليلعتلااذهو''ا«ًارافَكًارجافالإاوُلَيالوَكَدَّبعاولضُيمُهْرْذَتنإكنإ

مدعو؛هتوعدقدصىلعللديلاضيأرعاشلاهرمثتساوهلاحونهبءاج

مهيلعاعدنيذلاحونموقنعنيديعباوسيلمهفمهيلعوعدملاىلعهتيانج
.ةمراصلاةوعدلاكلتب

بلغأبهظافتحاوسبتقملاصنلاىلعطيسبلاخدإىلإرعاشلادمعيدقو

وبألوقينأك؛صاخلايرعشلاهوجةمدخلصنلامادختساعم؛ةيلصألاهتينب

:ةيضابإلاةمئألافصويفملسم

!"نازحأموقلابالومهيلعفوخالفرورغلارادنمنوفخُملاّراف

."!«نونَزْحَيْمُهالوْمِهْيَلَعفخالهللاَءاَيلوُأّنِإالأف:ىلاعتهلوقنمًاذخأ

:هلوقكلذكو

("!ناوضرُمالسإلاوتملايفرفكلافاونهتالفمكرصّنيهللااورصنتنإ

اوُرْصنتنإاونّمآنيذلااَهّيأيف:ىلاعتهلوقىلإىنعملادرنكميثيح
."«مكَماَدفَأتبَثََوْمُكرْصَنَيهلا

|١ّةيآ؛حونةروس)١

.7؟١ء«طوطخم«ناويدلا؛ميدعنبملاسنبرصان؛ملسموبأ:ينالهبلا)0(

١ةيآسنويةروس)9

757«طوطخم«ناويدلا؛ملاسنبرصان؛ملسموبأ:ينالهبلا(؛)

.7ةيآأ«دمحمةروس))



ئشانكلذو؛مهصوصنيفادجريثكوهو؛ىنعملارعاشلامهلتسيدقو
امبيناعملاهذهفظويف؛هيناعموهظافلأ؛ميركلانآرقلابرعاشلابرشتنع

حبصتفهصنىلعاهعلخيل؛ةلالدقمعو؛ريوصتةقدوءاحيإةوقنماهيف
يف؛يمرضحلاملاسنبرملارعاشلاهبءاجامكلذنم؛هجيسننمًاءزج

:هلوقبيصورخلادشارنبملاسمامإلاتاحوتفنعهثيدح

لفاغانرصنْنَعوُهامولماشانلهلإلااجر

لصافلاوههلإلا_فيسوىذعلاََسَمراوصٌّدعن

لتاقلوُهَومُهانلتق|انتأانبؤودعلاني

0(لعافلاّوُهّنكللعفنوىَردقهلوانيمر

؛هعوضومةينبيفاهرخسورعاشلااهقرطيتلايناعملاهذهنإ

بعصيالهللاباتكىلععلطملاف؛ةيناميإءاوجأو؛ةينآرقناعمنماهاحوتسا

اَمْمُهَلاوُدعَأَولا:ىلاعتهلوقىلإهتءارقدرجمبيناثلاتيبلادرينأهيلع
هلوقىلإعبارلاتيبلادوعيامنيب'"'...لْيَحْلاطاّبرنموِةَوَقنْممَتْعطَتْسا

نمصنلالقندقرعاشلاف""ا(ىَمَرهللاّنككوَتْيَمَرْذِإتْيَمَرامو:ىلاعت

.صاخيسفنوجىلإهوج

هللاْنكلوَتْيَمَرْذِإَتْيَمَراموصنلااذهملسموبأرعاشلافظويو
نأنود؛ةديدجةلالدهلمحيفيلصألاصنلانعدعتبيءرخآوجيف؟ىََمَر

هيلعىفضأوأًاديدجًادعُبفاضأهنكلو؛ًايفرحًاراهظتساهراهظتساىلإدمعي

.94؛نامعةيرحب؛نايعألاةضهن«هللادبعنبدمحم:يملاسلا(١)
.0١٠2ةيآ«لافنألاةروس()

.7١١ةيآ«لافنألاةروس(©)

طم



مامإلاصخشلوحفافتلالاىلإهتوعدضرعميفكلذو؛ًًاصاخأوج

ةلأسميهوةقرفلانمريذحتلاو؛هتوعدعمدحوتلاوهترصانمو؛يصورخلا

:هلوقيفامك؛لئالدلاولامعألانمةعومجمربعالإاهيلإلوصولانكميال

ىتقنُبدققُموةوقب|ةوقفاقتلاأألإاهلسيل

ىقتلااهيفتلعتشاواهنغضأ|تئفطسوفّناإاهلسيل

ىدقهلاهُوُسشَحَوهللاُهَتهِجوً|ادحاوًابلقناميإلااهل
""ىَمَرهللاامتإوتمرامو ةدحاواهئنوقفَتَمَراذإ

ءارعشلادنع؛هئاوجألماهلتسالاونآرقلايناعملءاحيتسالارثكيو

ةظفاحملاويسايسلامهماظنءايحإلضاهنتسالاوةسامحلالاجميفنييضابإلا

يف؛يمايرلانمحرلادبعرعاشلادنعهدجنامكلذنمو؛نايكلاكلذىلع

نمًارذحم«؛يصرورخلامامإلاعمفوقوللمهلهتوعدو؛نيينامعللهتبطاخم

يف؛هعوضومةمدخلاهرخسةينآرقتايابهتركفاززعمو؛لشفلاوةقرفلا
:هلوق

اذبامودداعوةذغعومكمصخيفةرثكلاورظنتال

ىرولانيبمكترثكترهظف|.ةلقأمّتنُكذإاوربتعاو
ًالَجَولُذبتءابةرثك|تبعااَقةليلقةئفمك
الَجواتنعنمْحْرلجرفف|ةمزأوةمزأتلاوتمكو
ىست٠أدقسايإدعبرفظوجرخَموجرفنمهلمكو

.3974+طوطخمءناويدلا؛ميدعنبملاسنبرصان؛ملسموبأ:يئالهبلا(١)



!'ااجرلاقدصعمنولعألامتنأفاونبجتالاعزانتاولشفتال

اهدربعصيال؛تايآلانمددعنمةاحوتسمناعماهمومعيفيهو

رْدَبِبُهللاٌمُكرَصَناقوا:ىلاعتهلوقنمًاذخأ؛رعاشلااهرمثتساءاهلوصأىلإ

اوُلشفتَفاوُعَراَنَتاللا""«ةَريِثَكةَنفتَبَلَعةَليلقةئفنمْمَكِف"اةّندَأَبْنَأَو

.!!«...ةكحيرَبَهْذَتَو

؛يناميإىزغمهلاهيليامو؛تايبألاهذهيفتايآلانمفيثكتلااذهنإ

نمهلمحتامبتايبألاهذهلثمتعمساماذإ؛ةنمؤملاسوفنلاىلعريثأتو

رثأتلاةورذلصتلةجهللاهذهدعاصتتفتاءاحيإنمهيعدتستامو؛تالالد

:لوقينيحةسامحلايففاطملاةمتاخو

ىََْنَملاكاردإبوأرصنبامإاهُمكُحنيينسحلاىدحإًبرحلاو

ىغولاناجيهوبّرْحلاكرعمبىرشلاباحصألتّوملالضفأام

؟ىخونيأانناميإ؛اهئانبأنمنحنوىغولاىشخنانلابام

هللاليبتميفاولتقنيذلانبتالوأل:ىلاعتهلوقنمىحوتسمصنلاف
!"!«هلضفنمهللامُهاتَآاَمِبنيحرفَ©نوقرْرُيمهّبَردنعٌءاَيَحَألَباتاوأ
سراوفو«بورحلادوقواوناكنيذلاءارشلاباحصألهتراشإتناكو

.7717؛طوطخم«هناويدءرصاننبنمحرلادبع:يمايرلا(١)

.7ةيآ؛نارمعلآةروس(١)

.497ةيآ؛ةرقبلاةروس(©)

1ةيآ«لافنألاةروس0

.1«طوطخم؛هناويد«رصاننبنمحرلادبع:يمايرلا))

.١7١-64١؛نارمعلآةروس(١٠)



وبأكلذنعربعامك؛ةحرشنممهرودصو؛بورحلانولخدينيذلاءاهكراعم
:هلوقب6مهلهفصويفيوكزألإميسو

('!حرشيردصللهللارونورودصميههلإرونبمهنمتحرشنادق

مالئسإللُءَرَْنَصْحَرْشيُهَيَدْهَينأهللادرُينسف:ىلاعتهلوقنماذخأ

."ا(ءاَمَسلايفَُحَتَياَمَأَكًاجّرَحًاقّيضُهَرْدَنصَلَعْجَيُهَلضُيّنَأاريْنَمَو

ةيناميإلاتافصلا؛يليلخلامامإلايفيبحرلادلاخرعاشلادسجيو

:هلوقبهفصونيحميركلانآرقلانمةمهلتسملا

0ٍ-ًََ

ملعأوقرأانمانبميحرمهيلعظفنيصاعلاىلعديدش

"”ببتتهبايندلاتحبصأف|هبهّلُمهللازعأٌزيزع

طدمحمهلوسرهبيهللافصواممتافسصلاهذهىحوتساثيح

ىلعُءاَدشَأُهَعَمَنيذلاوهللالوٌردََحُملا:ىلاعتهلوقبماركلاهباحصأو

.'!4...مُهنَْبُءاَمَحُررافكلا

؛ميركلانآرقلابيضابإلارعاشلارثأتىدمىلعةلادلاةلثمألاضعبهذه

.هئاوجأنمةاحوتسملاةيرعشلاصوصنلاءانبويناعملاماهلتسايف

ا«طوطخم؛حادصلالبلبلادشارنبدمحم:يبيصخلا)١(

.7١©«ماعنألاةروس(؟)

.١١٠طوطخم؛ةيرعشلاهتعومجم؛لالهنبدلاخ:يبحرلا(©)

.1؛حتفلاةروس)(



:فيرشلاثيدحلا-"

هنمنيدمتسمفيرشلاثيدحلارثأنيينامعلاءارعشلاضعبرمثتسيو

اذهلاكشأتناكنإولالدتسالاوداهشتسالالاجماميسالمهراكفأضعب

.ميركلانآرقلابرثأتلانمريثكبلقأرثأتلا

لهأيفاهأشنأيتلاهتديصقيفينالهبلاملسموبأهدروأامكلذنم

ةمكحُملايفتلوأثيداحأنميورامادار«قحلاةعشأ»ناونعبناورهنلا

نأىريرعاشلاناكامبروءًايثيدحًاضقناهضقنينأنود«ناورهنلالهأ»

غرفيو؛ةفطاعلابطاخينأقايسلاكلذيفهتمهمنإلب؛هتمهمتسيلهذه

:لوقينيح؛هتعانقسكعيواهتانحش

ربخلاٌةحصاهيفمهوتبرحللتبصنةعدّخاإلإةيدّنلاوذام
('اريثملايففاصنإلاكلسنملمهيفٌربتعمموقلاقورمثيدحامو

لوقينيح؛يصورخلاملاسمامإللهفصويفملسموبأهدروأيذلاكو

:هيف

ءا٠724ًء/٠ غعباصألالقتامهنملانامو<ىنغلاةرظنيفكالمألافنأهب

!”!عقارهابأيجاهنألانم!رمطوهبببلصَنُموقيتاميقلةتفك

دهزلابفرعييذلايصورخلامامإل١ىلإدوعي«هتفكهب»يفريمضلاف

نبابسحب»لَكهلوقىلإةرشابمئراقلاليحييناثلاتيبلاوهتايحيفعرولاو

.١١7«طوطخم«ناويدلا«ميدعنبملاسنبرصان؛ملسموبأ:ينالهبلا)١(

.رمط:ةدام؛برعلاناسل؛قلخلابوثلا:رمطلا(«)

.987ء«طوطخم«ناويدلا؛ميدعنبملاسنبرصان؛ملسموبأ:ينالهبلا)9(



ثلثوهبارشلثلثوهماعطلثلثفنكيملنإفهبلصنموقيتاميقلمدآ
.(«هسفنل

حاحصلاوةياورلاركذيفثيدحلامولعتاحلطصمبرعاشلارثأتيدقو

يتلاتاحلطصملانماهريغوثيدحلاةاورةلسلسو؛يورلاودانسإلاو

وبألوقينأك.ىرخأءاوجأىلإاهبلوحتيلءاوجألاهذهنمرعاشلااهمهلتسي
ىلعءاضقلاو؛لخنةنيدمحتفب؛يليلخلامامإللهتئنهتماقميفيدنكلامالس

:هتعاطنعنيجراخلا

ناعجشلاعراصمحاحتصلاىتحو<نارقألاُمداصتفويسلاتور

نانسومراصنمتلسلستفاههّيورنْسَحذانسإلانسحتساف
ناّرُملايلاؤَعةاةامكلايديأتمجرتوحاحصلااهفئاحصتلقن

!""ناعْنَجلاىَقتلُمةهيركلامّويتدقاشاماهءارقتثدحتف

ىلعمتلكوتول»ثيدحلةيلصألاةروصلاسكعيينالهبلاملسمابأدجنو

ثيح"!«ًاناطبدوعتوًاصامخودغتريطلاقزريامكمكقزرل؛هلكوتقحهللا

:هلوقبهيثارمىدحإيفزئانجلاروصي

نوكولاىلإفزتاهلصاوع ًنتطباتزنانجانبرمت
!"!نيطبلاصمخلانمادمعالأًاصامخاهيعارميفودغتو

ظافلألسرهفملامجعملا:رظنيءدهزلابابيفيذمرتلاو؛ةمعطألابابيفةجامنباهاور(١)
.مقل:بابم159٠؛نديلةنيدميفليربةعبطم؛كتسنو.ي.أ؛يوبنلاثيدحلا

.8؛طوطخم؛مازخلارشنناويدءرصاننبديعسنبناميلس؛مالسوبأ:يدنكلا(«)

ظافلألسرهفملامجعملارظني؛دهزلابابيفيذمرتلاو؛دهزلابابيفةجامنباهاور(©)

.لكوباب؛كنسنو.ي.أ؛يوبنلاثيدحلا

.7878؛قباسلا؛ينالهبلا(؛)



:يرعشلاثارتلا-٠“

اذإةصاخو؛رخآوصننيبةقالعلاةعيبطنعفشكلاةبوعصلانم

روصلاقلخو؛راكفألاةغايصو«يناعملاديلوتىلعاردتقمرعاشلاناك

سرادلاعالطإريثأتلااذهروصنعفشكلابلطتيكلذىلعو؛هبةصاخلا

ةيرعشلاءاوجألاعبتتلةمهمةيلمعيهو؛هلحارمفلتخمبيبرعلارعشلاىلع

كلذناكءاوس؛قباسصنعمهصنبىهانتيرعاشلاتلعجيتلاةيسفنلاو

.انيمضتوأًاماهلتسا

دجيةرتفلاهذهيفةيضابإلاةيرعشلاصوصنلاءارقتسالئاخنمو

امك؛مهدنعهئاوجأويبرعلارعشلابرثأتلاتايوتسمتتوافتدقهنأثحابلا

لكشتتحبصأواهتاقباسبترثأتصوصنلانمةعومجمكلانهنأحضتي

.اهجيسننمًاءزج

دجنامكةسامحلابيحوملاصنلليقيسوملاوجلاربعرثأتلانوكيدقف

نبيرطقةديصقلهتضراعميف؛يمايرلانمحرلادبعرعاشلادنعكلذ

اهئاوجأيفتدحتاو؛ةيفاقتفلتخاوءانزواهعمهتديصقتبسانتذإاةءاجفلا

:يمايرلاةديصقعلطموةماعلاةيرعشلا

"اداعّصلاومراوّصلاباوُبُذَوداسبجللاوّبُهقحلاًةارش

نينمؤملاريمأىمسملاةفيلخلاو؛اهبيطخوءاهسرافوجراوخلارعاش؛ةءاجفلانبيرطقوه(١)
ها/9وأ78ةنسىفوتهنألاقي؛هبورحوهرابخأبةيخيراتلارداصملاتلفح؛هباحصأيف

ناكلخنبا؛ط.د؛ن.د5١٠؛توريب؛ةفاقثلارادطجراوخلارعش؛سابعناسحإ.درظنا

.(17:؛)نايعألاتايفو

.47١؛خم؛هناويد؛رصاننبنمحرلادبع؛يمايرلا()

ارم



:هلوقيفانرعاشدنعنيمضتلاوصانتلاةغيصدكأتتو

('يداعألاتالوصدنعيفاختاذامتسعقنابجلاسفنايف

"!يدازتنلرّدَقملالجألاىلعموٌيًءاَقِبتأسسولكنإف

:ةءاجفلانبيرطقلوقيثيح

!!يعاطتملكليذلالجألاىلعمويءاقبتلأسولكنإف

امبيروعشلافقوملاويرعشلاخانملاىحوتسا-انهيمايرلانكل

فقوميفهعضويذلاثدحلابينادجولارثأتلانمةلاحشيعيهنألدي

.ىحوتسملاصنللهباشميروعش

؛هلبقتقرطيناعمبرثأتيف؛ةقباسةديصقلماعلاوجلابرعاشلايقتليدقو

هصنفورظلاهفيكيو«هتقيرطبيناعملاهذهليكشتديعيرعاشلانكل

دروامًازواجتم؛يناعملاديلوتىلعرعاشلاةردقىلإريشياذهو؛هرعاشمو

يحنييذلا؛ينالهبلاملسميبأناسلىلعءاجامكلذنمو؛هقبسنمدنع

دشارنبملاسمامإلأعمةكراشملانمهنكمتمليتلاريداقملاىلعةمئاللاب

:الئاق؛هئأولتحتشيعينأاينمتمديصورخلا

مشاوغلاًبوطخلاينمتبستكااموىوقلاتّزعيتلاريداقملاالولو

مصالغلاّزحتذإيلصختزرحأوهلئاوللظتحتيتايحترذن

مراوّصلاقورفلاقوفَتْمَسَقاذإبزالةبرضريغيلمسقكيملو

.نيفاختهلصأ؛يوحنأطخيفاخت(١)

.١ا2+قباسلاردصملايمايرلا)أ(

.8١٠٠؛جراوخلارعش؛ساّبعناسحإ.درظنا(©)



!"!مزاهللاوالطلانيباهبٌزوفتاهعّيجنيمرتءالجنلاهنعطلاوأ

يفاسوبحمناكيذلا""يئاطلانيوجنبذاعمٌُسحتبانركذينمتوهو
ةارشلاضعبيفنىلعةريغملامزعهغلباملفةبعشنبةريغملامايأنجسلا

:تايبألاهذهلاق

الزعأريغاعرادىريصقلاديدش|.حباسرهظىلعمكيفينتيلايف
ًالوأةّينملاسأكينيقنستفمكودعيداعأمكيفينتيلايو

("االتمأنطاوملاضعبيفربصلاىريىغولاسمحيففيسلالصنبًاحيشُم

ىلعًارسحتميملاسلامامإللهئاثريف-اضيأملسميبألوقكلذنمو

:لوقيثيحمهليحردعبهئاقبوهتّبحأقارف

راذغلايرهدةبْحْصتمزلومهَترداعغةةبحأهلإلامحر

راكذتلاوناجشألايفشيعلاومهدعبفلختلايلمأيفناكام

!ارادقمىلعىيتأتةينموهتقوبلطيناثدحلاهنكل

.701757؛طوطخم؛ناويدلا؛ميدعنبملاسنبرصانملسموبأ:ينالهبلا(١)

ثترااملوءرهنلاموياوبيصأنيذلادحأناك؛يسبنسلا؛يئاطلانيصحنبنيوجنبذاعم(؟)

رظنا.هبعشنبةريغملامايأيفلتق؛ةليخنلامويلتقلانماجنو؛جورخلادواعهحورجنم

«ةريسملاراد؛جراوخلاناويد؛فورعمفيانا؛جراوخلارعش«سابعناسحإ.د

0

؛٠ط؛توريب؛ةريسملاراد؛مهلئاسر؛مهبطخ؛مهرعش؛جراوخلاناويد؛«فورعمفيان.د(©)
.٠٠يلخخاه7

.74؛طوطخم«ناويدلا؛ميدعنبملاسنبرصان؛ملسموبأ:ينالهبلا(©)



('7لئاوألاةارشلاءارعشلادحألوقبانركذت؛«قارفلاىلعةعوللاهذهنإ

:ارسحتملوقييذلا

راربأٌةبحأيدلْمُهَوْمههيلِإًبيبحلاانأواوضمدقلو

"ارادقملاينتوفيفيكفهلاي_هبمهيضميوينفلخُيٌردق

؛هسفنرعاشلادنعهدجنامةميدقلاةيرعشلايناعملابرثأتلاروصنمو

تايبصعلارئاسنودهيلإعجرييذلامكتحملاوهيناميإلانازيملالعجامنيح

:ًالئاقةيلبقلا

رّزَونمهللانودهيفالوينغيبسنالفيل_عتلاهنأاوملعيل

رطفلايفهللالدعلططعَتنذإاعفترمفيلكتلافرشلابناكول

!”رطخلاوذولوضفمرمألايفناّيسةمزالفيلكتلابهللاةجحو

ةارشلادحأهبقطننأدعب6ملسميبأناسلىلعداعىنعموهو

اذهدسجيذلا؛"أيطخلاكتافنبىسيعرعاشلاوهولوألانييضابإلا

:هلوقيفىنعملا

اهيففصي؛جراوخلاةارشدحأليهامنإوهنيعبلئاقىلإبسنتملةعوطقمنمناتيبلا(١)
ءرصم9774ميهاربإلضفلاوبأدمحمقيقحتب؛ةغالبلاجهنحرشيفةيورميهوهباحصأ

.؟' «ن.د؛«توريب؛ةفاقثلاراد؛جراوخلارعش؛سابعناسحإ:روتكدلارظني

.١7*9«قباسلا؛جراوخلاناويد«فورعمفيان.د)0

.4٠١؛«طوطخم1ناويدلا؛ميدعنبملاسنبرصان؛ملسموبأ؛ينالهبلا)9(

ميتنبكلامنبةعيدوينبدحأ؛ريرجنبىسيعوه؛يدزالبلالاق؛يطخلاكتافنبىسيع(؛)

ركذوةقرازألاجورخدعبلتقوقرزألانبعفانباحصأنمناك؛ةيطعنبةبلعتنب؛تاللا
.د.04؛جراوخلارعش؛سابعناسحإ.د(15/4باسنألا)رظنيًاريثكًارعشهلنأيرذالبلا

.ما7ه67١ء١ط؛«توريب؛«ةريسملا٠٠؛جراوخلاناويد؛فورعمفيان



ميمتوأركبباورخفاذإهاوسيلبأالمالسإلايبأ

ميمصلابسحلا2ديةهقحليلهسسيعدمرصنينييحلاالك

"اميركلاوهئقتلاًنكلو-قورعتمركولوًبسحامو

ازواجتم؛يناعملادلويف؛هتركاذهيعدتستامثارتلانمرعاشلاحاتميو

:يصورخلاملاسمامإلاحدميفلوقينأكاهدودحاهب

("ادحازأيرعشبينافلا_ضرغلاىلإاهوممكيفدمحلاىصقأبتسلو

:يبنتملالوقبانركذيهنإف

بارتبارتلاقوفيذلالكوٌ|نَيَهلاملافدولاكنمتلناذإ

ىلعًافكنا؛هخارصلمهتباجتساوءايحألاةادانمنمرعاشلاسيآنيحو

:لوقينيحةباجإمهنمىجرتدقنيذلاتاومألاىلإهئادنبهجتاف؛هسفن

ًُنأرَعونممهيفلعلمهئايحأنمتسيآذإتاومألااهلوعدأ

:يبنتملالوقبانركذيىنعملااذهنإف

"!ادالايإتيبحرجلاامهيلعناوهلالهسينهينم

يفوءال؟187٠ط(توريب؛قورشلاراد؛جراوخلارعشناويدسابعناسحإ.د)0

.ءاوقإريخألاتيبلا

.0٠75؛«طوطخم«ناويدلا؛ملاسنبرصان؛ملسموبأ؛ينالهبلا(©)

ةعبطم+يقوقربلانمحرلادبعهعضو«؛يبنتملاناويدحرش؛نيسحلانبدمحأ:يبنتملا)9(

.١/717لحكمها؟7١5ء7ط«ةرهاقلا؛ةماقتسالا

.77١7طوطخم«ناويدلا؛ملاسنبرصان؛ملسموبأ:ينالهبلا(؛©)

717/7(قباسلا)؛يبنتملاناويدحرش؛نيسحلانبدمحأ:يبنتملا(ه)



ملسميبأةديصقفةيفاقلاونزولاعمًاصانتمرعاشلادنعرثأتلايتأيدقو

:اهعلطمويملاسلامامإلاءاثريفاهلاقيتلا

رامخضملاىلإودعتانتتايحورامعألاضراقمنونملابير

"ارابتلانمتّرذحاهتيلايىدرسلاراّيتقوفوهلتسفنلاو

يتلايماهتلانسحلايبأةديصقعماهيورواهنزوواهضرغيفيقتلت

:اهعلطميفًالئاقهنبااهبيثري

("رارقرادباينألاهذهاميراسبجةيربلايفةينملامكح

حوتفيفمامتيبأةديصقيبحرلالالهنبدلاخرعاشلاضراعيو

:اهعلطميتلاةيرومع

(بعللاودجلانيبّدحلاهذحيفبتكلانم_ءانبأقدصأفيسلا

:يبحرلالوقيذِإ

('بضَقلاةيدنهلابُظَقحُينيدلاوبعتلايفتاحارلاودجلايفٌدجلا

:اهيفلوقييتلايبنتملاةديصقاهيفضراعةديصقبيليلخلامامإلاحدمو

.71646؛«طوطخم«ناويدلا؛ملاسنبرصان؛ملسموبأ:ينالهبلا(١)

بيجنيلعروتكدلاقيقحتوحرش؛يماهتلاناويد؛دمحمنبيلعنسحلاوبأ:يماهتلا(؟)

.ما1785ط.د؛«توريب؛لالهلاةبتكمراد«يوطع

نيهاشبيدألاهحرشوهطبضمامثيبأناويدَحرش+يئاطلاسوأنببيبح:مامتوبأ)9

.ا#ىفكماله7١١٠٠١ءدط؛توريب؛ةيملعلابتكلاراد؛ةيطع

.7؛طوطخم؛ةيرعشلاهتعومجم؛لالهنبدلاخ:يبحرلا)َ



!'!مراكملاماركلاردقىلعيتأتومئازعلايتأتمزعلالهأردقىلع

:يبحرلالوقي

("مَراوّصلاكنعهينْثتىدعلاديكومئازعلاكنمهيندتىنملايع

تايبأضعبباهيفرثأتو؛ينالهبلاملسموبأاهضراعيتلااهسفنيهو

:ةيضابإلاةمئأفصي؛هلوقيفاميسال؛يبنتملاصن

!”!مئاركماركلالاهفأوًاماركاضّرلاوطخسلايفهللااياصوباوفو

ءريرجعمقدزرفلاضئاقنىدحإب-اضيأملسموبأرعاشلارثأتيو

:ملسموبألوقي

("ءداصموقايهللارمأبينإفعماسضرألايفهللايعادللهالأ

اتيبقدزرفلانمسبتقي؛ةماقتسالالهأ؛ةيضابإلارعاشلاحدمينأدعبو

:لوقينيح؛ًاريرجهيفبطاخيءًالماك

عماجملاٌريرجايانتعمجاذإمهلثمبينئجفيخايشأكئلوأ

!*!اعساشةيالولايفنأشموقللومهلثمبدوجولايفءاجبتسلو

.4/74(قباسلا)؛يبنتملاناويدحرش؛نيسحلانبدمحأ:يبنتملا(١)

."طوطخم؛ةيرعشلاهتعومجم؛لالهنبدلاخ:يبحرلا)7(

.477خم«ناويدلا؛ملاسنبرصان؛ملسموبأ:ينالهبلا(©)

.707«هسفنردصملا(؛)

:تيبلالصأ(ه)

عماجملاريرجايانتعمجاذإمهلئمب_ينئجفيئابآكئلوأ

؛توريبءرداصراد؛يناتسبلامرك:ميدقت؛قدزرفلاناويد؛بلاغنبمامه:قدزرفلا:رظني

.418«لوألادلجملاءط.د.ت.د



نعربعيازمررعاشلاهمدختسا؛ةيثارتتايطعمبرثأتملايدحتلااذهو

وبأاهراعتسافءاهزاربإىلإقدزرفلاقبسيتلا؛يدحتلاةيرعاشيفةهباشملا

نيحاميسال؛هنيعبًاصخشرواحيهنأكو؛هادحتينملاحاهتبسانمل«ملسم

.يناثلاتيبلايفىنعملاديكأتبكلذفدرأ

؛قباسلاصنلاهيفليقيذلايرعشلاوجلاماهلتسارثأتلاروصنمو

كلتزواجتنمرعاشلانكمتينأنود؛هنمبرتقيديدجصنيفهفيظوتو
رعاشلالوقيفامك؛هباشمفقومنعاهبربعينأعاطتساهنكل«يناعملا

هتمامإهيبشتو؛يصورخلامامإللهحدميف(ديلولايبأ)ديمحنبدوعس

:ةفالخلاب

الوطألالحملاتفداصفًاردقهلتناكامدعبةفالخلاءاج

("الضفمًاميركمهحمسأوًارنَق|مهّلجأوئدُهمهرثكأةتفلأ

ةفيلخلاحدميةيهاتعلاوبأاهلاقتايبأىلإاهدربعصيالناعميهو

:ديشرلانوراهيسابعلا

امهتينأربتهيلإةداقتمةفالخلاهتتأ

ايههَنألحلصيَكيملو|هلألحلتكتملف

"اهلازلزضرألاتلزلزلهريغذحأاهَمارولو

٠؛خم؛حادصلالبلبلاءدشارنبدمحم:يبيصخلا)١

975١قشمدةعماجط؛لصيفيركشروتكدلااهقيقحتبينع؛هرابخأوهراعشأ؛ةيهاتعلاوبأ()

ام



نازعمامإلاباحصأفصويف؛يوكزألاميسويبأرعاشلالوقامأ

:سيقنب

4املأرسفنلابهللاأييسيفمُهَفمهلامباوداجهللاليبسيفْنئل

:ديلولانبملسملوقبانركذيىنعموهف

!"ادوجلاةياغىصقأسفنلابدوجلاواهبداوجلانظنإسفنلابُدوجي

مهنأدجي؛نييضابإلاءارعشلادنعيثارتلالصاوتلاةيلآيفرظانلاو

انيمضتواماهلتسا6مهفهاجتاعمقواستيو6مهركفعمبسانتيامأوراتخا

اهزواجتو«قباسلاِيرعشلاخانملابقاحللايفمهنمريثكحجنفاسابتقاو

.نورخآرصقامنيب؛يديلقتلاوجلاريسأمهضعبيقبو؛نورخآ

كلذناكءاوساهنيعيةديصقل«يلكلانيمضتلا»رثأتلااذهنمو

عمماجسنالإويساسألإاهعوصومىلعِِءاقبإلابو6اهسيمختبوأاهريطشتب

ةيلصألاصنلاةيؤرليوحتلالخنممتيكلذو؛نيابتلاوأ؛قباسلارعاشلا

."!ةرياغمةهجوىلإ

؛يليلخلاهللادبعنبدمحممامإلا؛يدنكلادمحأنبديعسرعاشلاىثر

صنلاعباتييذلائراقلاو«سيقلائرماةقلعمريطشتىلإاهيفأجلةديصقب

.؛حادصلالبلبلاءدشارنبدمحم:يبيصخلا)١

ىفطصم.دقيقحتوةسارد6صيخلتلاحرش؛دومحمنبدمحمنبدمحمنيدلالمكأرظني)١ِ

.4706م1987(١طءايبيل؛ةيبعشلاةأشنملا؛ةيفوصناضمر

ئرماةقلعملءارعشلانيمضتيفةسارد؛يغالبلانيمضتلاةرهاظ؛ةعبابرىسوم.درظنا(©)
.ًم156١ع4٠دلجم«تايوغللاوبادآلاةلسلس؛«كومريلاثاحبأةلجم؛«سيقلا



نيبطبرينأنكميامةفرعمل؛لوألاصنلاىلإةدوعلابةبغرهكلمتت؛ديدجلا

ةركفلاعماجشاوتمءانبهصنءانبيفرعاشلاحاجنىدمو؛ةهجنمنيصنلا
.ىرخأةهجنمثدحلاو

ةديصقلاتايبأزاجعأراتخارعاشلانأظحالينيصنللةءارقربعو

نميناثلارطشلارعاشلانمضيملو؛ةروسكملاماللافرحىلعاهتيفاقينبيل

؛هضرغءادأىلعهنيعتيتلاةيئاقتنالاىلإهجتاهنكلو؛ةلماكةديصقلاتايبأ

.هصنعمةجشاوتم

ةرارماهيفلثمتتو؛نزحلاةلالدلمحتيتلاعطاقملارعاشلاراتخادقل

سيقلائرماةديصقيفدئاسلايرعشلاخانملاعممجسنياذهو؛ةبحألادقف

ؤرماحارنيذلا؛ةبحألاقارفنعةئبنملاو؛رسحتلاوةرارملاءابعأبةلمّحملا

.لالطألانيبمهنعشتفيسيقلا

يتلانكامألايه0لموح»و«لوخدلاو»و«ىوللاطقس»تناكنئلو

!"!وويلكيداوبوىوزنبهتبحأدقتفاانرعاشنإفسيقلائرماةبحأاهيفىوث

.ىرتلايليلخلامامإلاهيفيروويذلاناكملاوهواهنم

بسانتيامراتختيتلاةدوصقملاةيئاقتنالاىلعءرعاشلانيمضتموقيو

ةراسخًاروصمو؛توملاًابطاخمرعاشلاهلوقيامكلذنمو؛فقوملاعم

ودبيامك؛هسفنيفباصملارثأو.؛هتاناعمنعًاربعموءاهمامإاهدقفبةمألا

:هلوقيف

مساقنبدمحم؛ركبيبأل؛تايلهاجلالاوطلاعبسلادئاصقلاحرشيفةديصقلارظني(١)

-٠١؛ت.د؛رصم؛فراعملاراد؛*ط؛نوراهدمحممالسلادبعقيلعتوقيقحت؛يرابنألا
١١١.

.3:7748؛نامعنلاقئاقشءدشارنبدمحم:يبيصخلارظني()



لزنموبيبحىركذنمكبنافق<لسرمةفيلخىدوأدقّيليلخ
لعنمليسلاهطحرخصدوملجكىوقلامدهحدافءزربانيمر

لكيمدباوألاديقدرجنمبىقتلاولضفلاىلعىيحيابأتْرَغأ

لومةريئشعلايفمعمديجب|.هماظندقعناكًاعامتجاتللح

لمزمداجبيفسانأٌريبكلهاعةمامإلاشرعنملّزنت

لبناالأليوطلاليللااهيأالأهُّمْلعلهجلللاقمكىّدهُمامإ

)0(اظتحفقانيحلاتارمتسىدلهنزرباصنمتعرجدقوينأك

اهيلإراشأةلأسميهوءاقباسدوصقملاىنعملاليوحتبرعاشلاموقيدقو

ىلإهانعمنعفرصييذلاكلذنيمضتلانسحأ»هلوقبيناوريقلاقيشرنبا

نمضملاصنلاعملماعتيرعاشلاثحابلادجوامنيحكلذو"أديدجىنعم

:هلوقكقايسلااهيفدرويتلاةيلصألايناعمللًارياغمًالماعت

(يلمجأفيمرصتعمزأدقتنكنإوةعولكبىفكىرَححلايدبكايف

ىنعمةضقانمىلعرعاشلادمتعيدقو«نيقايسلانيبقرافلاىفخيالو

:هلوقبيليلخلامامإلابطاخينأك؛رشابملايفنلالالخنمسيقلائرما

!"!لموحفلوخدلانيبىوللاطقسبنكتملنيمامإلانيبةضورًبطف

.١/77148719«نامعنلاقئاقش؛دشارنبدمحم:يبيصخلا(١)

دمحمقيقحت؛هذقنوهبادآورعشلاةعانصيفةدمعلا؛قيشرنبنسحلا؛يلعوبأ:يناوريقلا(«)

مم1؛تء.د«ليجلاراد«توريب؛ديمحلادبعنيدلايحم

.١/7719«نامعنلاقئاقش؛دشارنبدمحم:يبيصخلا(©)

؛قيلعتوقيقحت؛تايلهاجلالاوطلاعبسلادئاصقلاحرش؛مساقلانبركبوبأ:يرابنألا(؛)

.؛١7رصم«؛فراعملارادمط+«نوراهدمحممالسلادبع



نيلداعلانيمامإلايربقنيبعقاولايليلخلامامإلاىوثمىلإريشيوهف

)0!نييبرعيلاه1"تفيسنبناطلسوه١٠٠؛ت)دشرمنبرصان

.سيقلاؤرمأمهبدننيذلاىوللاطقسبنيميقملاكسيلو

اهنأدجي«سيقلائرماةديصقراطشألةنمضملاةاثرملاهذهيفرظانلاو

اقايسوىنعمرياغتتواظافلأهتايبأعمقلاعتت

نمهعومجمىلإدمعيذلا«ينالهبلاملسميبدنعهدجنامكلذنمو

ةديصقلاعمقفتيًاسيمختاهسيمختبماقف؛يليلخلانافلخنبديعسدئاصق

؛هنعةروهشمدئاصقثالثسيمختبماقفاهضرغواهئانبعممجسنيو؛لصألا

امأ«ةيئارلا»هتديصقو«هللاوه»ةديصقو«ءانثلاطومس»ةديصقيمههو

:اهنمف«ءانثلاطومس»ًَديصقسيمخت

ةليبسيلعيواهينديكليبسهليلغيفشيهللاودعيهلإ

هلويخويبضغاهللاةراغايفةليحيىتّتحهللاّرمأبلاغي

(!"ادوروبيمعناهيضاومويبكرا

سيمختلاولصألانيبةيوقةمحلداجيإيفةردقمنعئبنيسيمختوهف

نملكلوقنيبينفلاءانبلايفاقرفدجيالديدجلاصنللئراقلاناكلىتح

.نيبولسألانيببراقتلاةدشلكلذونيرعاشلا

:اهعلطميفينالهبلالوقييتلايليلخلاةيميملهسيمختيفهدجناذكهو

اَمَلَُمكقيرطًكرتيملوكاعدامونمهيفٌعَدَوةفرعافللاوه

.٠47ءنامعةيرحب«نايعألاةضهن؛هللادبعنبدمحم:يملاسلا)١(

.7١٠ء«طوطخم«ناويدلا؛ميدعنبملاسنبرصان؛ملسموبأ:نالهبلا)ْ(



اقمميركلابابىلإمَدَقت|ىَمَعْلاكعفديقلخلاوحنقحلانع

('لامدقتتنألبقًاسفنكنمهل

؛مهلنيرصاعمءارعشىلإاودمعءارعشلاضعبنأرثأتلارهاوظنمو

ينالهبلاملسميبألةعوطقمسيمختبماقيذلا؛يمايرلانمحرلادبعرعاشلاك

عسوتلاسيمختلادافأدقو؛يضابإلابهذملاىلإرعاشلاباستنابرخفلايف

:ًاسمخميمايرلالوقيةيلصألاتايبألاتاعوضوميناعمضعبيف

يدانأذإهريغبيدانأاليدامتعاويتدغهللايّبسح

يداقتعااذهويتلمهذهيداببمويلاهبحبيّرسنإ

اذهيضابإلاًبهذملاكينإ

يلؤسويدصقلوسرلاثيدحويليلدوهونآرقلايمامإف

يليبسبهونباوصوقرحنيدلوصولليجهنمراّمعجهن

اذامفّالإوىنممتيضرنإ

يسبرهالوتيذلاىفطصملابحصويبنلاةريسيفتقأ

بهوهللتنكنإيلابأالبخريغحصانمحيصننم

("ااذاذجتعطَقولواًّيضرااي

.7860؛هسفنردصملا(١)

.٠70«طوطخم؛«ناويدلاءرصاننبنمحرلادبع:يمايرلا()



سيمختباوماقنيحءارعشلاضعبدنعهدجناماضيأليبقلااذهنمو

؛ديدجلاهصنةيؤرعممجسنتلرعاشلااهلوحيفةلالدنماهلاملءاهنيعبةديصق

سّمخيذلايبحرلادلاخرعاشلالعفامك؛هقايسوهصنةمدخلاهرخسيو

:اهيفلوقييقوشدمحألةديصقنماتايبأ

امالكاوعمتساونامعةامحامالسلاوةّيحتلاينماوذخ

امالإمكنيبفلخلامالإامارتحاوًادادوهمّقأ

('امالعىربكلاةجضلايذهو

:خيراتلاورعشلانيب-؛

؛ةرتفلاهذهيفنييضابإلارعشيفًاعساوًازيح«ناورهنلا»ةثداحلتحت

اروحماهنمتذختاءاهنيعبدئاصقءاشنإنيبءاهيلإةراشإلايفتوافتعم

نيتللا؛ملسميبأل.قحلاةعشأو«ةمكَحُملاةيئار»يتديصقك.ًالماكتمًاصاخ

تدغنيحاهيلإةراشإنيبوءاهبةطبترملاةيخيراتلاثادحألالوحناروحمتت

.مهتاراشإومهزومرءارعشلاهنمدمتسيًاينيدًايكرحازمر

هذهنملعجهنأدجي«تايناورهنلا»يفملسميبأصنلسرادلاو

نكيملوهو؛يفاقثلاويركفلاهدعبلالخنماهجلاعايساسأًاروحمةثداحلا

ًاكتمرعشلانمذختينأعاطتساهنكلافاجادرسةيخيراتلاثادحألادرسي

نملعجينأعاطتساو.؛هتديقعوهتفاقتهيفتسكعناف؛هاؤروهركفنعريبعتلل

رعاشلاةيؤرساكعناظحلينيتديصقلانيتاهلئراقلاو؛ركفللءاعورعشلا

نيفصورادلاولمجلانعامهيفثدحتدقف؛خيراتلامضخنمةاقتنمثادحأل

.١٠؛ةيرعشلاهتعومجم؛لالهنبدلاخ:يبحرلا)١(



؛ةيخيراتلاتايصخشلاضعبلاجرعم«ناورهنلاوميكحتلاو؛«فحاصملاعفرو

لاثمأنم؛ثادحألاتايرجميفحضاوريثأتو؛لعافرودنماهلناكامب

هلككلذلبقو؛نايفسيبأنبةيواعمو؛صاعلانب.ورمعو؛سيقنبثعشألا

رعاشلالوانتناكو؛ههجوهللامركبلاطيبأنبيلعدشارلاةفيلخلانع

لوانتلااذهتامسمهأنمادبو.يضابإروظنمنمخيراتللًاساكعناهلككلذل

يفاهحوضووةركفلاقارشإلةمجرتوهو؛فقوملاوبولسألايفحوضولا

.ئشنملانهذ

ةوقو؛روعشلاقدصبعئاقولاهذهدرسيفملسميبأبولسأمستادقو
عيوطتىلعهتردقوةينفلاهتاودأنمرعاشلانكمتو؛عبطلاةمالسوةديقعلا

؛ةروصلاكلتبهرعاشمنعحصفتو؛هئارآنعربعتنأيفتاودألاهذه

ةجزتمم؛هتيصخشنعةربعمةيبهذملاهاؤرلةسكاعةديصقلاةينبتءاجف

:ملسموبألوقي'"هتفطاعب

ُْمَتسلاوضيبلامكحباهيفنادمهتَمَكَحامدعبورمعميكحتبتّجع

رفُعلاىلًعذوبنمنهاضتقمو|.اهقحاصمًاديكتعفراهلبت
نكنيدلايفءاروز|.تّضرَعيتلانإنسحابأالهم رذَحىلعاهنم

رقفلاورحتلانيبحرجلاةرغثواهبقيلطلاقدصمشاهىرتىتم

رقسيفرآدلاتّيلوٌمارمهلضرغنمرادلارأثبدنهنبالام
نمءاشامىضقفتضقىتحٌةَّجضُمئهواهنعةّدعاقتدقل '"ارَّطَو

.7١7-4٠8؛طوطخم.«ناويدلا؛ميدعنبملاسنبرصان؛ملسموبأ؛ينالهبلا:رظنا(١)

.9١7١١7؛خم؛هناويد؛ملسموبأ:ينالهبلا(©)

نب



ةيضقةمدخو؛ةركفزيزعتلةنيعمةعقاونعءارعشلاضعبثدحتيدقو

:يملاسلالوقك؛سوفنلايفةسامحلاةراثإنماهيفامل؛ةرصاعم

("انيعبرألاجهندجملانأويلاوعلافرطيفقحلانوري

تادايقلازومردحأىلإيفخفرطنمئمويانهرعاشلانأدجنذإ

ريدحنبسادرملالالبيبأىلإةراشإنيعبرألاجهنو«نيقباسلاةيضابإلا
نمًانوكمًاشيجاوبلغفمهناميإباوقوفتنيذلانيعبرألاهبحصو(ه١17ت)

:مهرعاشلوقيامك(")لتاقميفلأ

("انوعبرأكسبمهُّبلْغيومتعزاميفنمؤمافلأأ

يمرضحلاملاسنبرملارعاشلاةليخمىلإةيخيراتلاةثداحلاهذهدوعتو

:هلوقيف

يلاعملاوَدَبْؤملالضفلاىلإ«فونت»تقبسدقهللادونج

نأىلإ :لوقي

!؟لالبيبأطهركرفنمهواّؤعتساوةمامإلااودقعاهب

.67«ناويدلا؛ديمحنبهللادبع:يملاسلا(١)

؛جراوخلارعش«سابعناسحإ.دنعالقن077فمخر١لماكلا:دربملايفربخلارظنا)0

.ص

.87؛ط؛سابعناسحإ.د؛جراوخلارعش؛يطخلاكتافنبىسيعلتايبألا(©)

.١١٠7١١٠«نامعةيرحب«نايعألاةضهن«هللادبعنبدمحم:يملاسلا0



«دقعلا»ىلإمث؛ةمامإلاهيفتدقعيذلاناكملاىلإةيادبريشيرعاشلاف

ىلعةمامإلادقعباوماقنيذلارفنلاىلإراشأو؛يضابإيسايسحلطصموهو

.فورعملايراشلالالبيبأطهربمهايإًاهبشميصورخلامامإلا

لهأبهلنيرصاعملانييضابإلاةارشلاةعامجنيبرعاشلاطبريدقو

يخيراتلاثدحلانيبجزميف6تابثلاوءإرسشلايفمهكارتشال6ناورهنلا

هفصونمكلذحضتي6مهنيبةينمزلاةفاسملامغرمرصاعملاتايصخشلاو

نماهنأبمهتكرحدعنيح؛يصورخلاملاسمامإلاويملاسلانيدلارونةكرحل

ءالؤهنعهدعبو؛نطولااذهلهقارفىلعهسفنرسحتتف؛ناورهنلالهأاياقب
:ًالئاقناورهنلالهأعممهتافصمغدنتنيذلا؛ةيتفلا

منافملافةنعطّالإيهاموةداهشناورهنلالفُمنغيو

متئالهللابلطميفمهمالنإومههَبَرةاضرمبمهايندنوعيبي
!"!مكاحموقلاةياغنعينمكحيوىنولاكُرْبَمىلعاشوشخمدعقَأو

تايصخشلاضعبىلعًازكرم«خيراتلاماهلتساىلإرعاشلااجليدقو
ةيسايسلاتايصخشلابلفاحلامهخيراتسكعتيتلابهذملايفةيشثارتلا

:رخفلاليبسىلعملسموبألوقيامك؛ةيركفلاو

"!ناخلإوًبارعإفّيسلاقطنمَف|.مهتريسرابخأنعَبُرْعَيفينسلس

ءاهنيعبةيمتنمةيصخشلرامثتساوةيروتنمتيبلااذهيفامىفخيالو

زمر؛فورعملافيسلاىلإةيادباهيفنهذلابهذي«فيس»ةملكنأثيح

.576١«طوطخمناويدلا؛ملاسنبرصان؛ملسموبأ:ينالهبلا)١(

.779؛هسفنردصملا()



ةمئأرابخأنع؛ءايلامضب«ُبرْعُي»فوسفيسلااذه؛ةعاجشلاومادقإلا

نمعنيبيوهف؛ناحلإلاوةنابإلافيسلاقطنمنأذإ؛مهتريسوةيضابإلا

هايإهطمغنميفنحليوء؛هقحهوطعأ

تايصخشلاىدحإهرابتعاب«فيس»ىلإكلذيفيناثلاىنعملابهذيو

روداهلناكيتلا؛نامعيفةيضابإلاةيسايسلاةطراخلايفةمهملاةيثارتلا

يبرعيلامامإلاوهوءاهنمنييلاغتربلادرطو؛نامعلالقتساتيبثتيفريبك

ةفورعملاةرسأل١؛ةبراعيلاوأبرعيىلإبستنملا0«ناطلسنبفيس»

تايطعملاهذهلرعاشلارامثتساءاجانهنمو.نامعخيراتيفرابكلااهتمئأب

.ملاعملاحضاوحاجنبيرعشلاهصنيفاهفيظوتوةيركفلاوةيخيراتلا

؛ةيخيراتلاتايصخشلانيبجزملاىلإملسميبأرعاشلاءوجلكلذنمو

يفبصنمامإلوأنيبرعاشلاعمجدحاوتيبيففءاهنيباطبارءاهنميقتنيف

يفهرايتخامتمامإرخآوه١ةنسدوعسمنبىدنلجلامامإلاوهو«نامع

-مه١١©"يديعسوبلاسيقنبناعمامإلإوهو«تقولاكلذيفنامع

:ًالئاقةفالخلاةفصمهيلعًاعلاخ(747١

)م١2ً*.ى.دنلحل٠2٠ًُالإ2٠٠٠داع نازعلكلمتخوىدنلجلادنمايهبصنمهللاءافلختبق

كئاوأتامساهيفمسرةحولتلكشتيبنيعبرأنعلقيالامبمهصخف

نيبتنألواحت؛ةدقتمةفطاعبةجوزمماهجرخأتامسيهومهتريسوةمئألا

١١7١ه1177١ت)ضرألاديقببقلملا؛يبرعيلاكلامنبفيسنبناطلسنبفيسوه(١)

قرشونامعنممهدرطونييلاغتربلاةازغلابراح؛ةبراعيلاةمئألاعبارو؛نامعةمئأنم(م

.87«نامعمالعأمجعمرظنا.ايقيرفإ

.77-١77«ناويدلا؛ميدعنبملاسنبرصان؛ملسموبأ:ينالهبلا()



جمدنيوهف؛هعوضوموهتاذنيبهيفحواريباطخيفماظنلاكلذنساحم

اهداعبأبةيخيراتلاتايصخشلانيبوهركفوهتاذنيبامئاوم؛عوضوملاعم

ةيخيراتلاةراشإلاوهو؛يسيئرلاهعوضومىلإلوخدللهيقلتمئيهيلةفلتخملا

:كلذدعبلوقينيحهرصعثادحأبةلصتملا؛ةينآلا

نارقكويغباهّدشًادعاوسهّبزحيًاتيلصإللاتلصأو

("نوغأرادقألاوهللاةنامأذخدشارنباايندلاونيدلاملاساي

ةيناميإروصو؛ةفيطلتاراشإنمضماظنلاكلذركذىلإجرعيمث

بيغلابورضيفاعنمتمرهدلامحريفنمزلانماحدريقبيسايسماظنل

املاطةينمأقيقحتنعىلجنافءروهظلاهلةيهلإلاةيانعلاتءاشنأىلإ

امردقب؛ماظنلاكلذةدوعةبقحلخرؤيالانهرعاشلاف؛هللانيداهرظتنا

قمعنعثيدحللةليسوةيخيراتلاثادحألانماذختم؛هرعاشمروصي

:لوقينيحهئامتناقدصو؛هرعاشم

نآاهلبرضُيملهللااهحاتأاهتعلطماالاسإلابقرةيتثأ
0ناسحإولدعىلجنافتلجنامثةنوأبيغلارودخيفتعنمت

ةلواحميف6نييضابإلأءارعشلاضعبدنعهدجنام«ليبقلااذهنمو

ةديصقكةيرعشةديصقيفاهثداوحمهأةباتكةداعإو6ةيخيراتلارابخألادصرل

عاعشلا»اهامسو(يرجهلارشعثلاثلانرقلايفنامعءاملعنم)قيزرنبا

.777هسفنردصملا(١)

.7"7هسفنردصملا)



؛يضابإلايركفلادعبلااهيفرهظدقو.«نامعةمئأركذيفناعمللابعئاشلا

:هلوقب.نامعيفتميقأةمامإلّوأىلإًاريشموةيخيراتلاثادحألاعمًاجزتمم

اباخطنطاهرخفمبتبحطصاذإ<ىدنلبجلابنامعًارخفىفك
ابارقلارجههفيسمامإىدنلبلادوعسمنباكاذنمو

اباوثلامدعالفرافلجب|ًاديهشىضقوهوشاعًاديمح
"لابايثلاهقلاخبوثهيلإىفمدبةمئبجبّطخت

نبهللادبعرعاشلااهأشنأ؛ةديصقلاهذهنمبرتقتىرخأةديصقكانهو

رعاشلااهلايه«ةيخيراتةمحلمءرهدلالجسيفنامُع»ناونعبيليلخلايلع

ةمألافالتخايفلمأتلاو؛خيراتلاثادحأيفربدتلاىلإوعدتةمدقمبًاضيأ

:لوقيكلمىلإهولوحفمكحلابمهضعبدبتسانيح45هللالوسردعب

نيرصبملانيعبهلّمأتو|ةخيفقاولالوحملاعلاىلعفق
نيبرطُملانْحَنَوسؤبلاةّنأهناجرأىلععمستخصأو

نسينحوًءادُحهيفًابخاصقلتعاونأهرعأو

نيملسملافالتخاكباصمبىفطصملادقفدعبانئزرام

نيرمهاقاوّدّبتسامثهرمأىلعنسميردلااوبلغةالوو

نيعماطلافويسباهومحو|مهيفأفثرإةرمإلااولعج
(""نيعْملاهللاونيدلاىعادتوامهّبْغاوضشالتوتضشالتف

ثارتلاةرازوص؛نامعةمئأركذيفناعمللابعئاشلاعاعشلا؛دمحمنبديمح؛قيزرنبا(١)
.ق؛ةرهاقلاءنومأرادم984١/ه604١ءرماعمعنملادبع؛نامعةنطلس؛ةفاقثلاويموقلا

409٠؛ةيرقبعلايحوناويد؛يلعنبهللادبع:يليلخلا(«)



ةيخيراتلاثادحألايفةيضابإلارظنةهجوسكعيكلذبوهو

ثدحلاعمهلعافتوهئامتناقدصدكؤتتايبأباهفدري؛ةفورعملااهتايصخشو
فقومىلإًٌةراشإيف؛هتفاقثسكعي6ايسفنأوجهيلعهئافضإوخييراتلا

:ًالئاقكلذنمنامعةيضابإ

ْنيمْعَرُماَنْبَغولاندهيف|ًادحأمّكحُنملاتأريغ

!"نيمكاحلاملظومكحلابلغيفحافقسلاةلودانلزتغاف

"نيقيلااهايلعوىوقتلااهلصأ|.ةرهاقةلئودانينبو

ةيضابإلاةمامإلاةحتافءدوعسمنبىدنلجلامامإلارايتخاىلإريشيمث

:الئاقنامعيف

نيمألانساموصنلاُهةيده-ًامكاحىدننُجلاانرتخاتّمث

"نيكلاملاشرعوكلملاٌةرادةوْعَميفردبلاكاديس

ىلإاهتايصخشونامعخيراترعاشلااهيفلمجأةليوطةديصقيهو
.ثيدحلارصعلا

لوأبلطملادبعنبسابعلانبهللادبعنبيلعنبدمحمنبهللادبعسابعلاوبأوهحافسلا(١)
.ءامدنمقارأامةرثكلحافسلاببقلدقوةيسابعلاةلودلاءافلخ

.66٠؛ةيرقبعلايحوناويد؛يلعنبهللادبع:يليلخلا(©)

.476١؛هسفنردصملا(©)



:ةيبولسأوةيوغلرهاوظ:ايناث

:ةيثارتبيلاسأوظافلأ-١

دجي؛ةرتفلاهذهيفمهعيماجمونييضابإلاءارعشلانيواوديفرظانلا

؛ةفورعملااهنيناوقوءاهصئاصخىعاروةغللاءاقنىلعظفاحدقمهبلغأنأ

.ةماعلاةيرعشلااهءاوجأاوحوتساو؛اهفيظوتباوماقو؛ثارتلاةغلاولثمتدقف

اونوكيملءاهعملماعتلاىلإءارعشلادمعيتلاةيثارتلاةظفللاو

يف اهلثمتلنوعسيوءاهيفنورظنياوناكامردقب؛ةميدقلااهئاوجألنيملستسم
ىلإاهئامتنانممغرلاىلعيهو؛ثارتلااذهةناكمبمهنماناميإ-بلاغلا

نإ:ليقدقوءاهتوقمغرةحضاويتأتام-ابلاغاهنأالإ؛ميدقلاثارتلا

ةغلبرصعلاحورنعريبعتلاىلعةردقلايفنمكتةيوغللاةلأسملا»

."!«ةثوروم

:ينالهبلاملسموبألوقي

ناديموجلايفهلاسيمخيجزتتعزتهاوءاجرألااهمراوصتقش

!”("ناعيقوّمُكَأهبتواستىتحاََسبنَمقدولاميزهبتَسّجبت

ءدادغب؛ةيفاقثلانوؤشلاراد؛ةثادحلاةلزنم؛لوألاءزجلا؛تالزنملاباتك؛يسيبكلادارط(١)

77١1

.91"7؛«طوطخم«ناويدلا؛ميدعنبملاسنبرصان«؛ملسموبأ:ينالهبلا(«)

:ميزهلاءسجبةدام؛برعلاناسل؛ءاملاهنمعبنيضرأوأرجحوأةبرقيفقاقشنا:سجبلا(©)

.مزه:ةدام؛برعلاناسلءرسكتلابهيبشتوصهليذلادعرلا



ءوجشلا؛يداحلا؛قراوبلا)ظافلألافظوينأرعاشلاعاطتسادقف

؛مكألا؛قدولا؛ميزهلا؛تسجبت؛سيمخلا؛يجزت؛تعزتها؛مراوصلا؛نانسو

ىلإذوفنلايفهنمةبغرةبارغلانعاهبدعتبيًاحجانًافيظوت"!(ناعيقلا
مغرلاىلعئراقلاسفنةراثإنمظافلألاهذهلثمهلكشتاملًارظن؛قامعألا

.يفاقثلاثوروملاىلإاهئامتناواهتوقنم

ماهلتساو؛يضاملاقامعأىلإصوغلايفملسميبأرعاشلانمًاناعمإو
؛ثارتلاةغلىلإيمتنتةديصقءانبىلإأجل؛عجارتوءافكنانمهاريامل؛هربع
يفةصئاغتادرفمنماهنوزخمدمتست؛ةنشخةيوغلةحسمتاذظافلأيف

نممغرلاىلعو«ةروصقملا»بةفورعملاهتديصقيفهدجنامكلذ؛مدقلا

احضاوصنلاقايسيفبولسألادجن؛يشوحلاعباطلاتاذءاهظافلأةروعو

نمةمألاهتلمهأامبركذينأ؛ثوروملااذهىلعهئاكتانمدارأرعاشلانأل

لوقك؛ثارتلاظافلأبضيفتاهعلطمذنمةديصقلاف؛ليثأدجمو؛قيرعخيرات
اهبحصينأنود؛عفنتدعتمليتلاةيناميإلاةريغلانعًالئاستمرعاشلا

:ودعلاةاقالمللماكلادادعتسالا

ىستتنيالهبارقيفًفيّنسلاو٠.اهنَمَكَميفةريغلاغفنتام
ىغّولايفتافصاعلايوهيوهت<ًاطقاسافسكليخلاٌركتىتح
ىتفققلاناديسكًاسْمشًاسباوع"ابّرشةامكلابًازمجّزمجت

امشلاتاديعبّيراجألاّرمغ|.ًاعّبَضًاجاجلًابرغًاجزاوه
ىحضلادارىجّدلاضرألاللحي|.هٌتاكرأةكلاحقليفيف
ىرّذلابعصبجلساخدرمغعًطَهنعرأماهلرجم

.779؛هسفنردصملارظني(١)

يفلمعتسيامرثكأو؛سبايلارماضلا:بزشلاءزمجةدام؛«برعلاناسلءودعلازمجلا:زمج(؟)

.سمش:ةدام؛باودلانمروفنلاءسمشلا؛برعلاناسل؛بزشةدام؛ليخلا

>



('"ىرثلاىلإلصيملىوضرهيلعىوهولاجاجعٌوجلايفلقي

ةمأللاهبنكمييتلاةطخلاًامسار؛ةلكاشلاهذهىلعرعاشلارمتسيو

اكردمناكرعاشلانأيفكشنالواهمامإةرصانمواهتوبكنمضوهنلا

؛ةمواقملازومرنمًازمرامهرابتعاب؛ليخلاوفيسلامدختساف؛فقوملالوهل
رصعلاةحلسأبودعلاةاقالملادادعتسا؛ةلوطبلاوةعاجشلاميقنمهلمحتامل

.هتاناكمإو

اهبناعتسايتلاةيثارتلاتاملكلاركذةداعإىلإةجاحبسيلثحابلاو

دجناننكل؛ةغللاهذهىلإيمتنياهبلغأنألةقباسلاةعوطقملايفملسموبأ

لاجرنعلأسيفةنابإلاوحوضولانمهتيجسىلإدوعينأثبليالرعاشلا

:ًالئاق؛ةطخلامسرنأدعبمهبلحاموهللا

انذلاىنضرناننيديفىتمىلإمكنآاشامهللالاجرنيأ
و٠2'مبامم,ا

0ىدعلاميضلاانموسيىتمىلإانقوقحنعزجعنىتمىلإ

لوطنممغرلاىلعو؛هعوضومءاصقتسايفئراقلابجردتيرعاشلاف

.ةيثارتةغليفةينبم؛ةمظنمراكفأربعلسلستتاهيناعمنإفةديصقلا

يفيسرافلارصاننبروصنمرعاشلاةغلىدلىلجتامكلذنمو

اديشمهتديصقلالخنمكلذحضتيوثارتلاةغلىلعدمتعييذلاهبولسأ

:يليلخلاهللادبعنبدمحممامؤلاب

.7676؛طوطخم؛هناويد؛ميدعنبملاسنبرصانملسموبأ:ينالهبلا(١)

.7718؛هسفنردصملا(7)



هّبصاوٌدتشافلالخألاكتيءارت<ةبثاجحالدقَدْغبلابللطّنمأ

هبسانمليلخلاناذاشلسنىلإ.غديليثألاُمرقلادمحم
ةبئثاجقرفتدقثعشلَّملوهقلخلًامظنهللاُهابحٌمامإ

هبساندعنإرجنلاقيرعليقعرضعيعزولٌمامهٌمامإ
(هبقانممجبيعلاُديعبيقتسندمريغبيجلاىقنمامإ

؛مرقلا»لثمتاملكفعبنملاةيثارتبلاوقوظافلأىلعًاكتارعاشلاف

قيرع»هلوقكلذكو«ليقعو؛سّرمعو؛يعذولو؛مامهو؛عديمسو«ليثألاو

ىلإاهعومجميفيمتنت«بقانملامجو؛بيعلاديعبوبيجلايقنوءرجنلا

يرعشىوتسمىلإاهبيقرلانمرعاشلانكمتيمليتلا؛ةزهاجلابسلاوقلا
اهبيكارتلًاريسأيقبلب؛ةديدجةيويحاهحنميملو؛عيفر

ةيئانبلاهبيلاسأبثارتلالثمتىلعًارداقودبيفيليلخلاهللادبعرعاشلاامأ

هتادرفمهنمحاتميوهفةيثارتلاةدرفملاو؛ةروصلاولايخلاباهجزميتلا

لوقييتلاهتديصقاميسال؛هرعشبلغأيفًاحضاوكلذدجن؛هبولسأدمتسيو
:اهعلطميف

انّسلاءالألكًاراطسأطخياَسلالهْلهُيقربلاراساي

اغرونينحنيبمزرمو|ةيدعغقاولهقوست
"لاكُبعمدلالسرأهنمفاخوهردداعههبىرضاذإىتح

يرماضلاةبتكم؛دئارخلاروحنىلعدئارفلاطومس؛دمحمنبرصاننبروصنم:يسرافلا(١)

.199797١؛١ط«نامعةنطلس؛عيزوتلاورشنلل

.١"١«ةيرقبعلايحوناويد؛يلعزهللادبع:يليلخلا)0

خطط



:ةيضايإتاحلطصموظافلأ-"

ظافلألانمةلمجروهظنييضابإلاءارعشلادنعةيوغللاصئاصخلانم

رعاشلاةفاقثلدجنثيح«يضابإل١ركفلاىلإيمتنتيتلاتاحلطصملاو

زوربلثمينمريخو؛هظافلأو؛هتارابعيفىدص؛ةيركفوةيخيرات؛ةيبهذملا

ىتحركفلااذهبطبترايذلاينالهبلاملسموبأءاهروصىهبأيفةرهاظلاهذه

ناكهنأكلذينعينأنودايضابإايركفاساكعنالثمي-هبلغأيفهرعشادغ

.هريغنمرثكأبهذملاةفاقثهيلعتبلغنإو؛لاجملااذهيفديحولا

:ةيلاتلارواحملانمضيضابإلاركفلابرثأتلاتالاجمثحبنكميو

ةماعةيركفتاحلطصم-

ةيخيراتتاحلطصم-

ةيدئاقعتاحلطصم-

ةيسايستاحلطصم-

ةلالدلل-ةرتفلاهذهيف-نويضابإلاءارعشلااهمدختسايتلاظافلألانم

اوناكيتلاتايمسملامهأتسكعومهراعشأيفتددرتءامسأ؛بهذملاىلع

رثكأنمو.اهبيحوتيتلاةصاخلااهتلالداهنملكلو؛مهيلعاهقالطإنوذبحي
ىلعةيضابإلاهقلطأميدقمساوهو«ةماقتسالالهأ»ًاعويشتاحلطصملاهذه

حدميملسميبألوقكلذنموةيضابإلاحلطصماولبقتينألبقمهسفنأ

:بهذملليسايسلاماظنلااويحأنيذلاةيضابإلا

('!ةحازمّرْدَقنييبوركلايفاهلةحدمةماقتسالاثويلمكيلإ

7خم«ناويدلا؛ملاسنبرصان؛ملسموبأ:ينالهبلا)١



الإاهزوجينأنكمياليتلاةماقتسالالهأةيجهنمرعاشلامسريدقو

:لوقيف6رذحلاومزحلابحلستم

روذحعاجشلافيداعألانيمكارذاحةماقتسالاقيرطيفنكو

!"ريدققيرطلاعاطقبرحىلعمزاحةماقتسالاقيرطزوجي

هتومنإفىلعألاقيفرلاىلإهخويشوبهذملاةدمعأدحألقتنااذإو

؛هدقفباهلمرأيذلاةماقتسالامامهوهف؛بهذملالهألةريبكةراسخلكسشي

:لوقي

راعزذأنمولوهنمترداغيذلاامةماقتسالامامهالهم

"!يرابلانيدوهوكَميتيمحرا<تلمرأةماقتسالانإفعجرا

هيلعفطعيبيكرتنمحلطصملااذهقفاريناكامكلذبلصتياممو

:ملسميبألوقكةماقتسالاوقحلالهأيأ«قحلالهأ»لثم

!"!دئانُرهَدلاوهللايفمهتظقيومهراصتناقدص قحلالهألائينه

حلطصميضابإلابهذملاىلعتقلطأيتلاتاحلطصملانمو

لاقيكلذلويبسارلابهونبهللادبعىلإدوعيحلطصموهو«ةيبهولا»

نمحرلادبعنبباهولادبعىلإاهداعأنمكلانهنأىلع"أةيبهولاةيضابإلا

١١٠كسفنردصملا)0

.3977؛خم«ناويدلا؛ميدعنبملاسنبرصان؛ملسموبأينالهبلا(©)
.977؛هسفنردصملا(©)

.587؛7ج«برغلامسق؛ةيضابإلامالعأمجعمرظنا(؛)



ريغةبسنيهو؟"'ةيضابإلانييمتسرلاةمئألايناث(ه08٠7ت)متسرنب
.("!ةيسايق

رركتوةرتفلاهذهيفةيضابإلاراعشأيفًاريثكحلطصملااذهددرتدقو

فدارملاحلطصملاليبسىلعدريدقفةفلتخمتايوتسمنمضهلمهمادختسا

:ًالئاقهتازاجنإاركاذ؛يملاسلامامإلاملسموبأبطاخينأكةيضابإلل

رازندسأونمييذدنسأنمٌةّيِهوًبئاصعكيلإتباث
راذلامويونيفصلبقنمىدهلايفاوتامتساوايانملااوقشع

رانلافوخومهّبربحنماضغلارمجىلعمهعولضتينح

"راََعىدهىلعنيفتاكتمةدضاودشفُمهبرلاوبضغ

مليهوءاهدئاقلوحتفتلايتلا؛ةيبهولابئاصعلاهذهتافصاهنإ

مهعولضتنحناموقءاهتقشعلب؛بسحفاهبريدهليبسيفايانملابضرت

ءاقيرطامهنعهللايضررساينبرامعيدهنمنيذخآهباقعنمافوخهلل

ملوتاحلطصملاهذهدرويملوهفيركفلارثأتلاوةلالدلانمهيفامكلذيفو

؛ةيركفةلالدلمحتاهنمةظفللكنإلبةيظفلةيلحدرجملتافصلاهذهعلخي

.ةصاخةيناميإةعانقو

ةحيصنلاصدالخإىلعةئالدلل«ةيبهو»حلطصمرعاشلامدختسيدقو

«ةيبهو»ةديصقلانوكتلةيضابإلاةيبهولاىلإمتتمصخشنمةرداصلا

ميهاربإذاتسألاءرصاندمحم.دقيلعتوقيقحت؛ةيمتسرلاةلودلا؛يكلاملاريغصلانبارظنا(١)

.٠7*تء.دءرئازجلا؛ةليمجلاتاعوبطملاءزاحب

.8041-546(7ج؛ةيضابإلامالعأمجعمرظنا(١)

773١7«ناويدلا؛ميدعنبملاسنبرصان؛ملسموبأ:ينالهبلا(©)



ةديصقلالهتسايفدروامكءاهلئاقءامتنانماهءامتناةذخآ؛ءًاضيأ

:يليلخلامامإللاههجويتلايمايرلانمحرلادبع

(""اهتاوفليبقضهناوةياعرباهتاوقكامحتفاوةيبهو

اهتلصوةيناميإلااهتادادتماوةيبهولانيبةلصلاميقيملسموبأرعاشلاو

:لوقيفةيضابإلاةديقعبيعينمىلعدرنيح؛ةيركفلا

ةقصتُمةيادهلابهتٌةَّيِبِهوةّبرمغةتقيّتصتللضأ

"ةفّرحُيلاهنآرقىلعًادحأتمكحامٌةّبدحأًةيردَب

تددرتيضابإلابهذمللةقفارملاتاحلطصملانم«ةارشلا»حلطصمو

:مدقلاذنممهفمادقإلاوةعاجشلاىلعلديحلطصموهو؛مهرعشيفاهؤادصأ

!"!رومأرومألاقوفتجلبأنإوممرابغطخيالةارسةارش

هللاناوضرءارشبيحوملا؛ةيظفللاهتلالدعميقتليحلطصموهو

:يمايرلانمحرلادبعرعاشلالوقيهتعاطيفسوفنلاعيبو

)9(ناَصسمتَكالبقدصنعهللمهسوفننوعئابلاةارشلامهف

:ًالئاق«ةارشلا»ىلإهباستنابيليلخلايلعنبهللادبعرخفيو

.١طوطخم؛هناويد؛رصاننبنمحرلادبع:يمايرلا)١(

860٠«طوطخم.هناويد؛ميدعنبملاسنبرصان؛ملسموبأ:ينالهبلا(©)

.١٠١7«هسفنردصملا0(

.7١؟«طوطخم«هناويدءرصاننبنمحرلادبع:يمايرلا(؛)



نيعداصلاةارشلاٌءانبأنحننيقداصلاةارشلاءانبأنحن

('"نينسلابانالوبرحلابلغالولتققلااننهويالنحن

ةلالدهلىنعمىلإريشياهنملك«ةدعتاحلطصمرعاشلاعمجيدقو

نبالوقيفامك«ةيئارّتلاوةيخيراتلاهتأءاحيإهلموهفمبطبتريوةصاخ

هللادبعنبدمحممامإلاتاراصتنابةهونملاهدئاصقىدحإيفيملاسلاناخيش

:يليلخلا

لزانلاءاضقلاكًارْيَحُسس(لخن)ىلعاومدقةباصعردهلل

لهاسبتملاةيبوبحمديرج|تقلاةيسادرمديحوتلاةيبهو
"الذابلاحبرنيمنتغمهلل...ةبرق.ةسيفنلاُمهَسوفناولذب

؛ةيركفلوصأىلإ(ةيبوبحم؛ةيسادرم؛ةيبهو)تاملكلاهذهريشتثيح

«ةيبهو»؛ركفلادعاوقءاسرإيفاهروداهلناك؛ةنيعمتايصخشبةطبترم

لالبيبأةيصخشىلإدوعتفةيسادرمامأ؛"!يبسارلابهوهللادبعىلإةبسن

بوبحمىلإدوعتفةثلاثلاةبسنلاامأ"((ه١7ت)يميمتلاريدحنبسادرملا

.!نامعىلإملعلاةلمحدحأ(“قت)ليحرلانبا

.7١؛ةيرقبعلايحوناويد؛يلعنبهللادبع:يليلخلا)١١

.96٠«ناويدلاءناخيشنبا:يملاسلا(؟)

.هتمجرتتمت)9

.هتمجرتتمت(؛)

نميموزخملايشرقلاةريبهنبفيسنبليحرلانببوبحمنايفسوبأةمالعلاخيشلاوه(ه)
نمراحصنطوتسا«ةيضابإلادنعحيحصلاعماجلابحاص«بيبحنبعيبرلامامإل١ذيمالت

فاحتإ؛دومحنبفيس؛يشاطبلارظنا؛نامعىلإملعلاةلمحدحأ؛ةريهشلانامعندم

.57١؛نامعمالعأليلدءرظناو؛7197١1-١/9«نايعألا



كلتمهتفاقثلىدصتناكومهرعشيفتعاشيتلاتاحلطصملانمو

يفيهو؛هل يخيراتلاركفلابلصتتو؛بهذملاةأشنفورظىلإدوعتيتلا

ميكحتلا:لتثم؛ةيخيراتتالولدماهلتاملكلوحرودتتاحلطصماهبلغأ

.ةيناورهنوناورهنلاوةمكحُملاو

:ًالئاق؛ميكحتلالوبقىلعهلابتاعمايلعمامإلاملسموبأرعاشلابطاخي

ٍيكحتلاوكلامف )1ومتمآشلاوىلعتنأورهاظمكحلاوميكحتل

:هلوقبفحاصملاعفروميكحتلاةديكمنعثدحتيو

ريصنباتكلامكحىلإاودانوفحاصمحامرلاقوفتلعنأىلع

("”روغتنيطساقلاروحبتداكوةلابحتثرثيحورمعةديكم

ةظفاحملابشيفطأفسوينبدمحميضابإلاةمالعلاملسموبأحدميو

:ًالئاقهركفةمدخوبهذملاةديقعىلع

اهافطظنصُماضريفهللةريغلاورهنلاةبرشهتراثأف

!"”اهامحواَهنيرعيمحتدسأللاكاذكواهساسواهامحف

:ةيضابإلاةمئأنعلوقيو

!"!ناشطعلكلاناورهتنلاةبرشل-اؤطسواوُمأتسانيرمعلاةريسب

.١١71؛خم؛ناويدلا؛ملسموبأ:ينالهبلا(١)

.١٠7؛هسفنردصملا()

.١77«هسفنردصملا(©)

.77«هسفنردصملا(؛)



دقوهللاليبسيفداهشتسالابحنعةيانكانهتدغناورهنلاةعقاوف

هناوخإىلإراشأنيحبهذملاىلع؛ًاصاخًاحلطصمةحارصرعاشلااهقلطي

:هلوقيفيسايسلامهماظنءايحإلنيدهاجملاةيضابإلا

!'لمتاَغَملافٌةنْفْطّالإيهاموةداهشناورهنلالفمنغيو

يفمحازتتةيدئاقعلابهذملاتاحلطصمنإفيدئاقعلادعبلالاجميفامأ

يفًايساسأًانيعمةديقعلاتلظف؛يرعشلامهبولسأيفامهمادعبةذخآمهتاريبعت

؛ءارعشلانمةعومجمدنعرثأتلاكلذىلجتدقوءاركفوءاثرواحيدم؛مهرعش

يفهتديقعنمًادمتسمهرعشلظيذلا؛ينالهبلاملسموبأمهتمدقميفيتأي

.هنونقوهضارغأعيمج

وأ«ديحوتلاةلمج»هنومسيامةصاخلاةيدقعلاتاحلطصملانمو

نيتفورعملانيتداهشلاهبنونعييضابإحلطصموهواراصتخا«ةلمجلا»

يتلاةديقعلاهذهيهو؛مهعمجيامبًاركذم؛لمشلاملىلإًايعادةمأللهباطخ

:لوقيف«نيدلاساسأيه

حْصانتلااهيفُراتخملااعداهيلإمهنيدةلمجنّيدلايفْمِهُبْنََحَو

"حلاوصاهيلتنإجانالشالباهبكسمتسمفىقثولاةورعلايه

؛هيزنتلاةديقعبهنومسياممهتديقعيفةيضابإلاهبكسمتياممهأنمو
يهو«هزن»هلوقب»راصبأٍلسمط»هتديصقيندالهبلاملسموبألهتسيكلذلو

.477؛خم«ناويدلا؛ميدعنبملاسنبرصان؛ملسموبأ:ينالهبلا()

.477؛سلاجملاةجهب؛ليمجنبنافلخ؛يبايسلا(©)



ئلوملاهيزنتىلعاهيفةيضابإلاصرحييتلا«هيزنتلاةديقعنمةذوخأمةظفل

اميسال؛مهرظنةهجونمهئايربكعمىفانتيوأ؛هتمظعبقيليالاملكنع
:رعاشلالوقيةيضابإلاةديقعبلصنميهيتلاةيؤرلايفن

!'ادفصلايذتبثتوةفرعتكارتأةفرعتئكىرُينأكهلإهزت

الب»ينعي؛يوغلتحنوهو«ةفكلبلا»حلطصمءارعشلامدختسيو

البةيؤراهنأاوررقنيحةيؤرلابنيلئاقلاىلعدرلاماقميفكلذو«فيك

:ملسموبألوقينأكلولحلاوميسجتلانمارارف؛فيك

"اهَفَتَبلافّلخكارأفوسلوقتوغدترافينارتنملكبَرلوقيأ

."ارخآعضوميفيليلخلانافلخنبديعسرعاشلااهنعربعيتلااهسفنيهو

ّدعل|_صتياممو مأدختسانمءإرعشُلاضعبدنعهارنامهيزنتلاةديفعب

ةينيألاوةيهاملاوعونلاوضارعألاورهوجلا»لثمنمةيمالكتاحلطصمل

يليلخلانافلخنبديعسةمالعلاةديصقيفلاحلاوهامك«زيحتلاوةيثيحلاو

لقعلالامعإوديلقتلاذبنًابلاط؛يمالكلاةجاحملابولسأاضيأمادختسايذلا
:هلوقيف

ةقصتنُماهنعناهربلاجتنتساف|.انسايقتامدقمتيدهعمسا

ةفتكتُمهلشرفالوشرعنكيملنمىرَينميفىرتىنأ
ةقلزمهيفناٌكناكمًادبأُهلاَمَوناكملالكيفناكنم

.١70١«طوطخم«ناويدلا؛ميدعنبملاسنبرصان؛ملسموبأ:ينالهبلا(١)

.7١١١«طوطخم«ناويدلا«ميدعنبملاسنبرصان؛ملسموبأ:ينالهبلا)0(

.749؛طوطخم«ناويدلا؛نافلخنبديعس:يليلخلا(©)



ةََقلْزَأذإهنْيَعنمهلىتَدأيذلاىريأةنافجأىَرَيالنم

نأىلإ :لوقي

هةَقيعتُمةَّيْنَيَحةَّييَأ|ةّيهامالبًاروظنمناكذأ

)0اةفرعتمةهجويفءزيحتمدودحمةيوتمةيمك

ضعبيفهعمفلتختةفلتخمبهاذمنيبموقيبهذمةيضابإلانأامبو

ىلعلئاسملاضعبيفةيضابإلأدرينأمزل؛ضعبيفقفتتو«رومألا

؛مهءارآمعدتو؛مهتجححضوتيتلاةيمالكلابيلاسألانيمدختسم؛مهيدقتنم

ماهفتسالاءامسأضعبو؛ةعيبطلاضارعأولوهجملاومولعملانعمهتيدحك

:ملسموبألوقينأكميسجتلاوديدحتلاىلعاهمادختسالدييتلا

هَفدْهتْسُمةَضرُعةعيبطلاضارعألةلعجتوهدحوتابجع

هفكلبلاءارونمكنيعلًاضرغهةتطجوهميسجتنعتررفو

("ةفنكُمباجحلابًاتاذتدبعوايهيهبشونيأاموفيكتلَحأو

يضابإلارعاشلااهمدختسايتلاىرخألاةيمالكلاتاحلطصملانمو

:ملسميبألوقكءزجلاولكشلاو؛مسرلاو؛دحلاو؛يلويهلاو؛لولعملاو؛ةلعلا

رثأهلوزنتِيلايفاهلاموامهزكرمقوفوزنتةعيبطللام

رسستقملولعملاوللعملاالإاهكَرَحياليلويهلاسفنسيلأ

ريغلاوماربإلاودقعلاولحلاوروصلاولاكشألاوٌمسّرلاوحلاو

.40؛هسفنردصملا(١)

.75١؛طوطخم«ناويدلا؛ميدعنبملاسنبرصان؛ملسموبأ:ينالهبلا(©)



!'ارطتنسُيحوللايفعنتممُريغوًاعتتممناكاممءزجلاولكلاو

مستملايرشبلانئاكلااذهىلإريشتيتلاتاحلطصملاهذهمدختسيوهف

اهلكو؛ةفلتخمءازجأنمنوكتملاو؛ءروصلاومسرلاودحلاولولعملاوةلعلاب

هنألككىلوملااهبفصتينأنكمياليتلارشبلانمنيقولخملاتافص

.«:ئشهلثمكسيل

؛نيملكتملابولسأرعاشلامدختسيةيؤرلايفنيفةجاحملاماقميفو

يبألوقك؛مصخلاىلعةجحلاعطقو؛ليلدلاباهميعدتو؛ةركفلاداريإوهو

:ةيؤرلابلوقينملهتبطاخميفملسم

ةفقوتمةدودحمٌةَيهامهذهفهارتاملقغتتنكنإ

ةقرعملاّنيافٌكردالوكرد|طلخُمتنأفهلقعتتسلوأ

("!هَفرْصتُمةردقكزّجعتلعجوهتاذبتطحأًامولعمتلقنإ

نمًاذخأ«ةيؤرلا»ىنعمبكاردإلاحلطصميضابإلارعاشلامدختسيو

ديعسلوقءاجهيلعو؛نويعلاهارتالىنعمب«ُراَصْبَألاةكرذتالأ:ىلاعتهلوق

:ىليلخلانافلخنب

نادجوودقفمالعأهرشنئوطفراعكاردإكاردإلامدعيفف

!”!نانثاتمتامفولخيىوسلالخودماوديرفتلديرجتلجرعف

.87١«طوطخم؛«ميدعنبملاسنبرصان؛ملسموبأ:ينالهبلا(١)

.0١١«هسفنردصملا)0(

.76«طوطخم«ناويدلا؛«نافلخنبديعس:يليلخلا)9



هللانأىنعمب»تافصلاّةدحووتاذلاةدحو»حلطصماومدختسماامك

هللافءاهيلعةدئازتسيلهتاذنيعهتافصنأو؛هتافصيفدحاو؛هتاذيفدحاو

:ملسموبألوقي؛تافصلايقابيفاذكهو؛عمسبالهتاذبعيمس

هتاذلوهتاذبوهتاذيف|لزييملولازيالئحهللا

!هتايححذوجوهَلماَقتاذللناكيحهللاُريغءيشال

ددعيف«ةءاربلاوةيالولا»يحلطصمنعنويضابإلاءارعشلاثدحتو

يفمهجاتنىلع؛ةيعامتجالاةيدئاقعلاةرظنلاهذهتسكعنأو«مهصوصننم

ىدحإيفيليلخلانافلخنبديعسرعاشلالوقكلذنم؛ةفلتخمتايوتسم

:هتايكولس

نايحألكاهلكينوؤشيفمهبيدتقأتنمآكالمألاولسرلابو

"يتبلةيالولابدشرعضوموةءاربلاعضومينوملعمهو

يحلطصمنعناتئشانناتجيتنامهوضغبلاوبحلانأأودكأهيلعو

:هلوقبملسموبأراشأامهيلإوءاعمنآيفاعمتجينأنكميال؛ةءاربلاوةيالولا

!"ارجفنموربنمهللايفنامصخامهقحتساناضرفضغبلاوًبحلاو

هدماحمركذو6ةبجاوهتبيحمحبصتف«هتيالو»ىلوتملاقحتساكلذبو

:ملسموبألوقيامك؛يناميإبلطم

.١؛طوطخم6ناويدلا؛ميدعنبملاسنبرصان6ملسموبأ:ينالهبلا)١

.١٠ءطوطخم«ناويدلا«نافلخنبديعس:يليلخلا)7(

.؟٠٠«طوطخم«ناويدلا؛«ميدعنبملاسنبرصان؛ملسموبأ:ينالهبلا)9(



('!مجاسهللانمضيفهريقوتوةيالونيعهللايلوذمحو

ركفلاب؛ةصاخلاتاحلطصملاضعبنييضابإلاءارعشلادنعتعاشو

يفةيضابإلادرفنيالدقتاحلطصملاهذهضعبنأىلع؛يضابإلايسايسلا

يفةلالدنمهلمحتامب؛ًاصاخًادعُبتبستكااهنكل؛يمجعملااهمادختسا

ناتملكلاناتاههلمحتامب؛ةمامإلاومامإلاركذمهرعشيفرركتدقلو

ةيرارمتسايفةمئألارودىلإريشيملسموبأف؛ةصاخةيسايسةغيصنم

:هلوقيف؛هللانيدظفحلةليسومهرابتعاب؛يمالسإلايسايسلاماظنلا

نازعلكلاُمتخوىدنلجلاْذنماهّبصنمهللاءافلختّبقاعت
"”ناينأهللانيدلليقموينممهبفينحلانيدلاظفحةمئأ

تسكعنادقوءاهباوّمستيملناوةيضابإلادنعةفالخلاةفيدرةمامإلاو

يجانيوهو؛هدئاصقىدحإيفيملاسلالوقينأك؛مهئارعشدنعةيؤرلاهذه

:هبلاطمهيلإعفريوهبر

انيعرادلاثقًيادجنتف|اهارذيفةّيربللضهنأو
انيدهنممدقتلادقتعيوامارحاجيهلايفماجحإلاىري

)١:يجتلملافهكميضلاةابأموقنيبةفالخلاهلفزت

.١75؛هسفنردصملا(١)

.١77؛خم«ناويدلا؛ميدعنبملاسنبرصان؛ملسموبأ:ينالهبلا(©)
.١6«ناويدلا؛ديمحنبهللادبع:يملاسلا(©)



ةيعيبطةجيتن؛مامإلانعثيدحلابًالصتمةمامإلانعمهتيدحءاجو

يصورخلادشارنبملاسةمامإينالهبلاملسموبأفصوامك«هرايتخال

:هلوقب

('!ناَبؤُذروجلالهأوىَضْوَفساّنلاوةملظمضرألاوةتمامإتءاج

اذهىلإمامإل١لوصوةيفيكنسثيدحلا6ةمامإلإومامإلأبلصتياممو

.ةعيبلاودقعلاومامإلابصنو؛ىروشلااهمهأو؛«بصنملا

بصت+«يكلاملاسيمخنبرماعرعاشلافصيرامضملااذهيفو

:هلوقب»فونت»ةيرقبيصورخلاملاسمامإلأ

0ِوء

(""فوفضشلاهيزاوتالامامإاهيفاوبصن

:هلوقبيصورخلا

"البيبأطهركرفنمهواودعتساوةمامإلااودقعاهب

:لوقيفءاهعونوةعيبلانع؛يمايرلانمحرلادبعرعاشلاثدحتيو

!*!نيحلاّصلاجهنبريسلاوعاف|دلاىلعقحلاةعيبهوعيابو

.١77«قباسلاردصملا:ينالهبلا(١)

.67١٠«نامعةيرحب؛«نايعألاةضهن؛هللادبعنبدمحم:يملاسلا)0

.١١١ءهسفنردصملا)9

.١7٠«طوطخم«ناويدلاءرصاننبنمحرلادبع:يمايرلا(؛)



لثميو؛ةيضابإلادنعةينيدلاةيسايسلاكلاسملادحأعافدلاةعيبف

.مهدنعامهمًايضايإًايسايسًاحلطصم

لوقيفاهلحارمو«ةعيبلاةقيرطنعيملاسلاناخيشنبارعاشلاربعيو

:يصورخلامامإل١ةعيبافصاو

"ابصتمىقرتفاياربلاوارمألاوءاَسْلْعلاةتعياب

مجعمىلإتلاثنادقةيركفلاتاحلطصملانمًاددعنأدجناذكهو

فيظوتلايفتوافتيامادختسااهومدختساومهتاريبعتيفتسكعناو؛ءارعشلا

؛ةيسفنتاءاحيإةظفللاحنميفمهنمددعحجننيحيفف«حلطسصمللينففلا

فقيدقو؛يملاسلاناخيشنباوينالهبلادنعكلذدجنامك؛ةيفطاعلالظو

لوانتلاوةيريرقتلالعفي«هزواجتعيطتسينأنود«ىنعملادنعرعاشلا

.يمايرلانمحرلادبعرعاشلادنعنأشلاوهامكءرشابملا

:راركتلا-٠“

ءارعشلادمع«يبرعلارعشلايفملاعملاةحضاوةرهاظراركتلالكشي

ةيئاحيإتاقاطنمهنزتخيو؛ةيريبعتتاناكمإنمهنمضتياملهمادختساىلإ

وهو»"!بسانملاهعضوميفهمادختساوهيلعةرطيسلارعاشلاعاطتسااذإ

ىلعريثأتنمهلامل؛لثامتلاةفيظوىلعزيكرتللءارعشلااهيلإًاجليةمس
ىلعةطلستملاةركفللاحاتفمانيديأيفعضيوهو؛ةيروعشلاةلالدلاىوتسم

.87١«ناويدلا؛ناخيشنبدمحم:يملاسلا)١

.7717ءرصاعملايبرعلارعشلااياضقةكئالملاكزانرظنا(«)



قامعأىلعرعشلااهطلسيتلاةيروعشاللاءاوضألدحأكلذبوهو؛ءرعاضشلا

."!«اهيلععلطنثيحباهعضيف؛رعاشلا

فئاظولاةلمج»بلصتتقايسلالالخنماهيدؤيةفيظوهل راركتلاو

يزمرلاويريوصتلامزيناكيملاو؛ةيقيسوملاةينبللتحبصأيتلاةيروعشلا

زيزعتكةمكحلمادامًابيعدعيالراركتلا»نأىلإظحاجلاراشأو"!«اعم

ىلإجرخيوءةجاحلارادقمزواجتيملام؛يهاسلاوأيبغلاباطخوأ«ىنعملا

سيرثبعلا

يفنوكيهنإفردتقمرعاشهلوانتينيحراركتلانأىلإلصنكلذبو

.يقلتملاسفنيفًأرثأكرتتةيئاحيإةليسوهيدي

تفاللكشبيضابإلاركفلاءارعشدنعةيوغلةرهاظراركتلازربدقو

دق؛ةددعتمغيصو؛ةفلتخمروصهلراركتلانأمولعمو؛لمأتلاىلإعادرظنلل

؛ةديصقلاةينبمدخيافيظوتهفظوينأعاطتسااذإ؛همادختسايفرعاشلاحجني

اذإ؛كلذيفرعاشلارثعتيدقوءاهتباتكةظحلرعاشللةيروعشلاةلاحلاسكعيو

.ةديدجةيونعمو؛ةيروعشةلالدراركتلاحنميفقفخأ

ىلعكلذناكءاوس«نييضابإلاءارعشلاىدلةرهاظلاهذهلعبتتملانإ

يفةرابعلاراركتىوتسمىلعوأءافرحوالعفوامساةملكلاراركتىوتسم

ملسميبأرعاشلادنعاهرهاظمحضوأيفتلجتاهنأدجيءاهبيكارتواهغيص

.677؛هسفنردصملا(١)

(زومت)ويلوي؛؛علوصفةلجم؛يقوشدمحأرعشيفةيبولسأرهاوظ.لضفحالص.د(«)

.١٠7لحما

6٠ٍج«نييبتلاونايبلاءرحبنبنامثعورمعوبأ؛«ظحاجلا)9



ىلعرعاشلااذهدنعاهسردأفوسيننإفهيلعو؛هريغنمرثكأ«ينالهبلا

:مومعلاهجوىلعةرتفلاهذهءارعشنمهريغدنعوصوصخلاهجو

نأك؛ةفلتخمتايوتسماذختمراركتلاروصزربأ«ةملكلا»راركتيتأيو

تايبأةيادبيفةملكلارركيوأءدحاولاتيبلايفةدحاولاةملكلارعاشلارركي

.اهتايبأطسويفةملكلارركيوأةيلاتتم

يف«فيسلا»ةملكرركيذلاينالهبلاملسميبأدنعهدجنامكلذنم

ةيعامتجالاوةيسايسلاةلاحلانايببهلدهمةرمةرشعسمخةيلاتتمتايبأ

ايعاد؛اهباقرىلعنوطلستينممةيمالسإلاتاعمتجملااهيناعتيتلاةينيدلاو

:دحاوتيبيفتارمعبرأ«ال»يفنلافرحارركم؛مهيلعجورخلاىلإ

الولضفالةمكحالنيدال<صقانّسيسخفسخلاانموسي
ىَفطصُملاعرشبتيغاوطلافسعهلبلللهذياممسيلأ

:لوقينأىلإ

ىتجامبًلاظىزاجُيامأ|هقحعنمبفيّسلاملظنمك
الطلاىلعاهميكحتاهقحو<اهقحلتّعبطفويسملانإ

ىفتشالاصّنإوميضنإلوصيًايزاخرقيالرحفيلو
"ىّوتتَكُمرانشلابلّيلذلانإابحاصليلذلاىضريالفيّتسلاو

يفامىفخيالذإ؛ةيفطاعلاهتانحشغرفينأعاطتسارعاشلانأدجنل

لاصيإيفرعاشلاحجن؛ةنزتخمةقاطرجفيسفنلولدمنمراركتلااذه

.7164-770؛طوطخملا؛ناويدلا؛ملسموبأ:ينالهبلا(١)



ىلإلصيل؛تيبلكيف؛ةددجتمةفلتخمتالالدنمهحنمامب؛هربعهتلاسر

."ترطمأوتقربأثيحةماركلاوةزعلاودجملانأاهادؤمةجيتن

؛ناوضرلاوحتفلا؛ةلوطملاهتديصقيف«لاجرللاي»رعاشلارركيو

فتكتمليتلا؛ةيروعشلاهناقفدلًالصاوتهرعاشملةباجتسا؛ةرمةرشعسمخ

عاقيإقلخىلإهنمايعس؛ةيوغللاةقاطلاهذهريجفتىلإدمعف؛لوألاءادنلاب

امب«لاجرللاي»ىدانملاىلعديكأتلانمهلالخنكمتي؛يروعشوىقيسوم

هتاءادنيفاهبكسيل؛هتانأجارخإو؛ةيروعشلاهتلاحءاصقتساهلحاتأ

؛ةلوجروناوفنعنمةملكلاهذههلمحتامب؛فقوملاةروطخلافشك؛ةرركتملا

ءةصاخةيضابإلاوةماعةمألابةقدحملاراطخألاةهجاوملةئيهت؛تابثودحتو

:لوقينيح؛صوصخلاهجوىلعةمامإلاةدايقفلخفوقوللةيسايسةوعدو

ُنآرقتوصلاإفءاعدلااوبلمكنيبهللايعادولابجرللاي

ناّبإوٌناَيِبافدقلىلب|مكلذاهجلانأيملألاجرللاي
ناططوأنيدلالْذَخدعبمكلامفمكتلمناطوأاوظفحالاجرللاي

:لوقينأىلإ

ناولُْحوبهنىدعللاهلاموتمدُهدقهللاتويبلاجّرللاي

ُناَيِبِصءاملابَتَثبَعاَمكًارده©تدغنيملسملاءامدلاجّرللاي

نالْمُجمالسإلاينبمحلّنأكدوقالوشرأالوًصاصقالف
ناودعغغويغبمكبطاحأدقفمكتابُسنماوقيفألاجّرللاي

نالّمحداسآلاىلعتلاطتسااذإمكتظيفحتلذدقللاجرللاي

.0١77«هسفنردصملارظنا(١)



نافكأومرمهعماهَمضام|مكفلاسلتناكيتلافويسلانإ
("ناشطعًيرلايقالُيمكيفناكنإتُفَْلَعاهنإاهودروأمكتيدف

اهشيعتيتلاةنهارلاةلاحلارضحتسينأدبالتايبألاهذهئراقنإ

؛هتاراسكناأوسأوهتالاحقدأيفءرصاعملاعقاولانعربعتاهنأكو؛ةمألا

ارظن؛.هتروصيفراركتلااذهتاقاطريجفتيفحجندقرعاشلانأكرديف

؛هموقةراثتسالهنمةلواحميفةينيدةريغو؛رعاشمقدصنمهبمستاامل

يفقفودقرعاشلانأىريثحابلاوءاهدحأراركتلاناكةددعتملئاسوب

ءادناهيفكيالهتلاسرلاصيإنأىأرامنيحبيكرتلااذهراركتنمهتياغ

ةغيصاهمدقتيتلاةراثتسالاكلتربعتاذلاقيقحتىلإهنميعسيف؛دحاو
.«لاجرللاي»

هذهبوهو؛ءادنلاءايفذحعم«هللابئاتك»بيكرترعاشلارركيو

هتمأعقاونايبىلإو؛ةهجنمهترظنورعاشلاتايعجرمىلإاندريةغايصلا
نماهنايكىلعًاظافحواهتديقعنعًاعافداهبئاتكلكشتنأاهنمبلطتييذلا

.ىرخأةهج

ءًاغارفالميلوأًاثبعتأيمل«للابئاتك»راركتىلعرعاشلاحاحلإو
دعُباهحنمةلالجلاظفلىلإاهتفاضإو؛يسامحعقوو؛ةفخنماهلامللب
تاقفدلاهذهنأدجواملو؛تارمعستاهرركثيحءًاصاخًاينادجووًايدئاقع

ةيادبيفتارمسمخاهرركيتلا«هللاةراغاي»ءادنباهفدرأ؛ءدعبلمتكتامل

."!تيبلك

صمطوطخمهناويدملسموبأ:ينالهلا(١) ا
.740«طوطخم؛ناويدلا؛ميدعنبملاسنبرصان؛ملسموبأ:ينالهبلا(©)



نأشىلعديكأتللماهفتسالاءامسأراركتهدنعرازكتلابيلاسأنمو

اهريكذتةلواحمواهتيكبتوسوفنلاًَراثإهبدصقماهفتساوهوهنعمهفتسملا

:ةرمنمرثكأتيبلايفًارركتم«نيأ»ماهفتسالامسامدختسينأكءاهيضامب

ناسشلاوعلانيأوظافحلانيأتلقتناًةوخنلانيأمئازعلانيأ

(للوتابانلءابآعماهنظأتلعفاممالسإلايفمئاكشلانيأ

ءارمتسابمهمهتانيذلاهموقىلعراكنإلل«ىتمىلإ«»بولسأرركيدقو

عيرقتلاهبدصقييراكنإلاؤس»ىتمىلإف؛ميضلاىلعتوكسسلاوءلذلا

:لوقينأك6«خيبوتلاو

اندلاىضرناننيديفىتمىلإمكناتامهللالاجرنيأ

ىدعلاميضلاانمؤسيىتمىلإافقوقحنعزجعنىتمىلإ

!"اّبشلارحهُملْوُيالتيملاكانملؤيالوىزخنىتمىلإ

.ةرمةرشعثالثاهرركثيح

ةداشإلاو؛هتناكمديكأتو؛بطاخملابهيونتلاليبسىلعراركتلايتأيدقو

رركيذلا؛ملسميبأدنعدروامك؛بطاخملادنعهردقولعنايبو؛هركذب

ةيلاتتمتايبأةينامثيف؛ههجوهللامركبلاطنبيلع؛نسحلايبأءادن
ًانايب؛قيقريباتعباطخيف؛ههاجتهسيساحأتانونكمزاربإنمنكمتيل

:لوقيثيح؛سوفنلايفهعقوملًاريقوتو؛بولقلايفهتناكمل

روفتهاشحيفردبتاحارجقسافةموكحاهردنسحابأ

.١47؛هسفنردصملا(١)

.7768«هسفنردصملا(؟)



ريصبئوفغلاتاياغبتنأوىدهىلعتنأفمدقأنسحابأ

ريدقريدقلاناطلسبتنأوةيندنيطعتالنسحابأ

ريفنواهلبقريعرّجامواقدنخوًادحأسنتالنسحابأ

ابيدغٌنيدْغلاوهوخأتنأوتردوغقباوسلانيأنسحابأ

ةيروعشلاهتاقفدبسحيبولسألاطمنلااذهبرعاشلاةناعتسافلتختو

امكتيبرشعةسمخنمرثكألدتميدقف؛قايسلانمهعقومو+هيلإهتجاحو

خانملاويروعشلافقوملاهيعدتسيامبسحب؛نيترمىلعرصتقيدقو-رم

ةراشإيفَبلاطيبأنبيلعمامإلل«هتمكاح»رعاشلارركينأك:يرعشلا

:تارمثالثبيكرتلااذهركذذإ؛ميكحتلاةثداحو؛نايفسيبأنبةيواعمىلإ

رزجلاةرقعًافلأنيعبسدقعبامرقةتمحلأامَدْغَبةتمكاح

رهطلاةداسلادعبونانجلاىلإهتحوروراَعدُْعَبةتمكاح

!"ارفظلابتنقيأدقوليلغلايفشيابمبهيفهللامكحَدْعَبةتمكاح

:هلوقيفامكنيترمبيكرتلارركيدقو

رسيفخنهلامءامدظفحبدمحممعنباايايفحتنكو

!"”رودتتارئادلاثيحكرصنلةيقباونوكيّنأاًيفحتنكو

ةداشإوىدانمللميخفتنمهيفامعم؛عجوتلاونزحلابلقثمباتعوهو

.ُيَيهللالوسرنمهتبارقعقومب

.٠١؛خم«ناويدلا؛ميدعنبملاسنبرصان؛ملسموبأ:ينالهبلا)0

.7١١7؛هسفنردصملا()

.١٠١١؛هسفنردصملا)7



؛دحاوتيبيفاهغيصلالخنمةملكلاراركتاضيأراركتلاناولأنمو

:ملسموبألوقينأك

!'!مكاحهللاهبمكحىلإوعدتوامّرعرشنتميكحتلاةيولأو

ةيضابإنعثدحتيهنكلولئاوألاةمكَحُملانعثدحتيالانهوهو

امبمكحلاىلإةيعادلاةيولألاهذهاورشننيذلا؛ةمكحُملابنيلصتملا.هرصع

ملسموبأاهدروأ؛ةيبهذمةلصو؛ةيعرشةدعاقو؛ةيسايسةراشإيفءهللالزنأ

اهعقوميف«ميكحتلاةيولأ»دعب«رشنت»ةملكتءاجدقو.دحاوتيبيف

ةسوسحمةلاحيفاهدسجيتلا؛تيبلاعلطميف«ةيولأ»ةملكعمةبسانتم

.دعبنمىريفقلحيوعفتريفرشنييذلاملعلاوبوثلاك

فورحلاراركتنيبةحوارمنمهدجنامراركتلااذهروصنمو

حدمييمايرلانمحرلادبعرعاشلافءدحاوماظنيفميسقتلاوتاملكلاراركتو

:هلوقيفراركتلانمابورضامدختسم؛يليلخلامامإلا

نفطامبوهماسُحبادعلاىنفأادَباَّملىدهلارونىدنلادرف

ّنحإلاءافطإبًالدعاضفلاالممرمرعلكَّرَجدقيذلااذه

نرّدلانملاصخلاوةمورألايكازىسضترملانيمألايليلخلااذه

!"نعوينعاوذخهتقيلخاذهىرولاريخىفطصملايمساذه

.4/87؛هسفنردصملا(١)

.٠؛خم«ناويدلا«رصاننبنمحرلادبع:يمايرلا)١



عبتملالادلافرحراركتغلبفنونلاولادلايفرحرعاشلارركدقف

ديكأتللتارمعبرأ«اذه»رركو؛تارمثالثنونلاو؛تارمسمخفلألاب

.هتيمهأراهظإوهيلإراشملاىلع

تافصلانمةعومجملراركتلانمًابورضينالهبلاملسموبأمدختسيو

ىلإاولصينأاهلالخنماونكمتنيذلارعاشلاموقلةلماكتمةروصمدقتيتلا
:لوقيف؛ميسقتلاوراركتلانيبًاحوارم؛يسايسلامهماظنةماقإيهو«مهفادهأ

مئانرمهتلاوهللايفمهتظقيومهراصتناقدصقحلالهألًائينه
مئاركماركلالاعفأوًاماركاضرلاوطخُسلايفهللااياصوباوفو

مراحملاةتعّيضاماوعّسَوالوةحملقحلافقوميفاورصحامف
مساقلضفلاوذوٌموسقملضفلاذإةرذهللاةمعننماودسحالو

ملاوعلاهنمرقفللتدهزولو|ىقتلابصنميفردقلااذاورقتحاالو
مراوربكلانمفنأهبليسيعّمطملجأنمنيدلايفاونهادالو

("مئاهُناّيِرلكلاومهردصأف|.هئامبًابرشنآرقلاىلعاومارت

رايتخاىلإنودمعينيذلا؛ءارعشلاضعبدنعهدجنامهرهاظمنمو
راركتلالالخنم؛ةيلخادىقيسوماهنعًاشنتءاهضعبنماهنوقتشيظافلأ
نبدعاجناهبنيبأةمالعلارعاشلادنعلاحلاوهامك؛ظافلألليقاقتنشالا

:اهعلطميفلوقيةيكولسةغلتاذةديصقنمأ"'يصورخلاسيمخ

.7؛7؛خم«ناويدلا؛ميدعنبملاسنبرصان:ينالهبلا)١

بقل؛رعاشملاع(ه777١-ه697١١)ناهبنيبأبىنكملا؛يصورخلاسيمخنبدعاج(؟)

؛هقفلاوريسفتلايفتافلؤملانمددعهلةيكولسلاهدئاصقبرهتشا؛سيئرلاحيشلاب؛نامعيف
؛نامعنلاقئاقش؛دشارنبدمحم؛يبيصخلارظناو؛©«نامعمالعأليلدرظنا.كولسلاملعو

١:17١.



غراوفنههللاريغًبحنموغزاوبٌنيفراعلابولقسومش
غزابمنايعلانايعأبرغيفوغعلاطميفخلاتايفخنماهل

غماودقافنلاقافوأقافالقراشمسوفنلاقارشإرسيفو

6ةيلخادىقيسومتقلخ«فورحراركتوتاقاقتشاوةيقْارةغلاهيفق

.اصاخأوجصنلاتحنم

سكعيامباهفظويوةيوغللاتاقاقتشالاينالهبلاملسموبأمدختسيو

:لوقينأكءركذلاماقميف؛ةيكولسلاهدئاصقيفكلذلهفيظوتدجنوهسيساحأ

يُيكشغفربالغلاكرهقىلإهدابعقوفْراهقلارهاقايو

ةرغنمأيفراذلالالخسوجي<ملاظةوطسبروهقمةيكش
ةرصننيحالوالوذخمقحلاىريللذمماضُممولظمةيكش

يتمنصعكرهقرهقلاوهلتيذخاملاطفلاجّرلارهقنمكذاعم

ةكوشباهابشرسكتملفمصخلٌةكوشلكلاّرهاقايتمظعامو

ةرذءزبجيفهللارهقتئافبهروطّزواجتروهقمرهقامو

("ةقيلخلافونصتلذهناطلسليذلارهاقللرهقلاتافصقحب

اهفظويتلاىنسحلاهللاءامسأبهلسوتيفرعاشلاعينصىدّبتاذكهو

يوغللافيظوتلاعمو؛ةيحاننميضابإلايركفلادعبلاعمبسانتيًافيظوت
أجلثيح؛ىرخأةيحاننممظعألاهللامساتالالديناعمتايضتقمليونعملا

اذهيفرعاشلاو؛تاملكلاهذهلةيفرصلاتاقاقتشالاهجوأبيلقتىلإرعاشلا

.١ا١:١5«نامعنلاقئاقشءدشارنبدمحم:يبيصخلا)0

.15ناويدلا؛ميدعنبملاسنبرصان«؛ملسموبأ:ينالهبلا)7(



رهقلعفلانمذوخأملا«هلالجلجرهاقلا»هللامسابًاقلعتموعديجذومنلا

هذهًارركم(روهقمءرّهق؛راَهقءرهاق):ةيلاتلاتاقاقتشالارعاشلامدختسيل

.تايبأةعبسيفةرمةرشعثالثتاقاقتشالا

نميناعملاتايطعمرامثتسالةليسونمةقيرطلاهذهيفامىفخيالو

املو؛ىرخأةهجنمةيفطاعلاهتنحشغارفإيفرعاشلاةجاحعابشإلو؛ةهج
.يتوصمغننمكلذنعئشانلاراركتلاهحنمي

:ميسقتلاويزاوتلا-؛

يزاوتلابىمسيام«ءارعشلانمددعدنعةيوغللارهاظملانمو

ماظنلاسفنل؛رثكأوأنيتيلاوتمنيتلسلسذخأ»وهيزاوتلاو؛ميسقتلاو

ةيتوصوةيعاقيإتافالتخابوأ؛تاراركتببحاصملايوحنلايفرصلا

تيبلاحنمي؛تاملكللةيفرصلاةينبلابلصتمماظنوهو''«ةيلالدوةيمجعمو

لالخنمههابتنادشيوُُئىراقلاريثيإزيمماعباطوَةيلخادىقيسوميرعشلا

هيلعقلطأيذلاهسفنوهو؛نزولايفةلباقتملا,فرصلايفةيزاوتملاظافلألا

ةمساقتماهرييصتوءزجأل١عطاقمعيجستيخوت»هنأبفرعو«عيصرتلا4

.""«نزولاةلداعتم؛مظنلا

هذهبلغأنأدجن«رتفلاهذهيفنييضابإلارعشيفرظنلابو

يهتنت؛بلاغلايفدحوميعاقيإقسنبناعتمتتنيتملكنمفلأتتتايزاوتملا

؛تايزاوتملانمددعىلعموقت؛ةيزاوتمتادحوىلإيرعشلاتيبلاعيطقتب

9917١؛١طءدادغب؛ةيفاقثلارادلا؛ديعسديمحرعشيفةسارد؛ةيرعشلاةغللا؛ينونكدمحم(١)

ام

ءرعشلاورثنلادقنيفةغالبلانوناق(ه7١51ت)رديحنبدمحمرهاطوبأ؛يدادغبلا(«)

.١١؛م181١ء١؛«توريب؛ةلاسرلاةسسؤم«ليجعضايغنسحمقيقحت



هبسكتو؛تاؤصألايفًاماجسناصنلاحنميعطاقتيفءاهتايلاتتمقفاوتت

ملاسمامإلافصويفيملاسلاناخيشنبالوقك؛ءادألايفةيصاخ

:يصورخلا

ابشلانونسمةمهلاذقاوانبلانومأمةمألادضشار

ابحلادوقعم؛ةزجحلارهاطىدملادودممبناجلاملاس

(""ابهشلاولعي؛دصقملاُدعاصاقللانوميمدصرملانمآ

يفلباقتتامكدحاولاتيبلايفاهئازوألباقتتتايبألاهذهيفظافلألاف

لوألارطشلارخآوتيبلايفرطشلكعلطملباقتيثيحبتايبألاعومجم

.تايبألايقابيفاهنمًالكلباقيامو؛يناثلارطشلاةياهنو

داضتلاوميسقتلاكةيوغللاتامسلانمةعومجمىلإرعاشلااجليدقو

:نييضابإلاةمئألافصيملسميبألوقك

اوناتخاةغلبلابمهنأكاهنم<رطخىلعمهايحمةغلبباوضر
ناصمخنطبلاوعبشيفًبلقلافىنغلالجمهوسكتففعتلااميس

ناجيترّقفلاّنأكف.مهقالخأىلعءايبنألايذهوكولملاتمس

!"!ناحيروحورٍمُهْعْجضمَو؛ىمحرمهركذورونمهراثآواوضم

؛نطبلاوبلقلانيبلباقدقف؛ةلباقموداضتوزاوتتايبألاهذهيفف

عطاقمتلباقتوءايبنألايدهوكولملاتمسنيبىزاوو؛عوجلاوعبشلاو

.187687١«ناويدلا؛ناخيشنبدمحم:يملاسلا(١)

.7؟7١«طوطخمء«ناويدلا؛ميدعنبملاسنبرصان؛ملسموبأ:ينالهبلا()



يمتنتاهلكيهوحورمهعجصم؛ىمحرمهركذ؛رونمهراثآدريخأل١تيبلا

.ىنعموًاظفلةلباقتمتايزاوتمىلإ
مامإلافصويفملسميبألوقةلباقملابىمسملاعونلااذهنمو

:يملاسلا

"نارينهللامصخبنّهنأك|اهرشنيوىوقتلابمئازعيوطي

الكعلخوءامهليوغللاعضولانمصلختو؛ءرشنيويوطينيبلباقدقف

يوطي»يتظفلمادختسالالخنمةيونعملارومألانميهو؛«مئازعلادسجي

اساسأىوقتلاىلعدمتعتامنإ؛رشنتوىوطتيتلامئازعلاهذهو«رشتنيو

.هللامصخاهبلباقينألةيفاكحبصتل

رطشنوكيلدحاوتيبيفةبكرملاةلباقملامدختسيرعاشلادجنامك

يناثلارطشلايفاهتالباقتىرنيتلاظافلألارصانعنمددعنمانوكمتيبلا

يناعملاةكرحومجسنيامي«تالباقتملاعيزوتاهيفرعاشلامكحيف:تيبلانم

يبألوقنمحضتيامكتالباقتملاكلتنيبرظانتلاىلعموقيينفءانبيف

:ةيضابإلإةمئأفصويفملسم

!"ناوضروتايادهوًبكاوكمهنيدوممهيلاعمومهُباسحأ

ىرخأثالثباهلباقيل؛لوألارطشلايفتالباقتمثالثرعاشلادروأدقف
.ناوضرمهنيدو؛تايادهمهيلاعمو؛بكاوكمهباسحأفيناثلارطشلايف

.١7؛؛هسفنردصملا)0(

.75هسفنردصملا(؟)



نماعوندجويل؛عيصرتلابلصتملايزاوتلاىلعرعاشلائكتيدقو

:هبهذمخايشأفصيوهونيتيبليبيكرتلاقسنلايفدحوتلا

رارسألابتوكلملاىلإاوراطُمهتيأرمالظلاّنجاذإتبخ

('راجحألاكتانفثلاىلعاودجساضفلاىلعمالظلادجساذإّرغ

يفقستملا«هانعميفلباقتملا؛هغيصيفيزاوتملابيكرتلااذهنإف

امعًالضف؛ءانبلايفةوقوبيكرتلايفةناتمبولسألاحنميوحنلاهبارعإ

أدتبملربخبتايزاوتملاهذهادب؛تايبألايفيلخاديقيسوموجنمهعاضشأ

يفطرشلاباوجدوجوعملعافولعفاهدعب؛ةيطرشلااذابولتمفوذحم

ةيوغلةسدنهنمض«نايلاتتمنارورجموناراجمث؛يناثلارطشلاةيادب

ةيونعمةعومجمىلإةيمتنمتاملكبيتأيفعيصرتلابرعاشلانيعتسيدقو

:توملابطاخيثيحيملاسلاةمالعللهئاثريفامك؛ةدحاو

يرامقأَنَموىبهشنمُهالْيِومهلكلئاضفلاًبهشينتدقفأ

يراجلاسمأكاوبهذاهلسومشوامهُموجنواهؤامسنيأهاليو
!"راحسألاحناوجنيبديجهلاوليترتلاوحيبستلامهاضنأ

؛ةدحاوةموظنمىلإيمتنترامقألاوبهشلاوسومشلاوموجنلانملكف"

.ضعباهضعبلصتيظافلأىلإيمتنتديجهتلاوليترتلاوحيبستلاو

.١77؛خم«ناويدلا؛ميدعنبملاسنبرصان:ينالهبلا(١)

.١77؛هسفنردصملا()



ءدحاولاتيبلايفلباقتتيتلاةيلاتتملاتايبألايفيزاوتلاروصنمو

:لوقيهناحبسهللاةمظع

يناسقرشماطغلاراتسأفّلخاهلافخلااهبخوليتاماقمّمّثو

نايبتقئاقدتايآقئاقرةمحرقئاقحنمحرقمالخ

نآرقعلاطمءارقعتئالطدحوملعمديحوتملاوع

ناميإغعماوج؛ناقيإعماجمةمكحفئاطلًماكحأفئافل
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بيلاسأيفةفورعملاغيصلانماهيلإامو؛مسقلاوضيضحتلاو؛يضيرحتلا

.(!ةيئاشنإلاةيبرعلاةغللا

نمذخأتالةديصقدجنالداكن؛ةرتفلاهذهءارعشدئاصقسملتننيحو

لواحيناكيتلاةيعوضوملاةينبلاىلإدوعيكلذلعلو؛بيصنببولسألااذه

.هيقلتمىلإاهلاصيإرعاشلا

؛بولسألااذهلةيديلقتلاغيصلارسأنمتالفإلاهنكميردتقملارعاشلاو

يسامحلاهبولسأبًادعتبمةحجانةهجوبيلاسألاهذههجوينأعاطتسااذإ

؛ةيروعشلاهتبرجتارمثتسم«ايئاحيإاوجهصنحنميف؛ةرشابملانعيباطخلا

يفهنفوهعوضومبمتهيف؛ممهلاثعبلهنمةلواحميفيدانيوبطاخيوهو

يفعقيهنإف؛ةيسوماقلااهتلالدىدعتتالظافلأبرعاشلاءاجاذإامأ.اعمنأ

ةغلاهقفارتنأدبالذإ؛ةديصقلايفءيشلكتسيلةركفلاف؛لاذتبالابطم

.ةيلامجةقيرطب؛ةيحوم

ىلإايعادواسمحم؛ملسموبأاهلاقيتلاتايبألاهذهيفانرظنولو

:ملظلاىلعةروقلا

_-كو

اوتابانلءابآعماهتظأتلعفاممالسإلايفمئاكشلانيأ

اوناهمهنيديفمألذلااونطاولهمكلوصأتمضيتلاّروبقلااولس

نالبجخقارطإلاببنؤيالوةقرطمفالسألانسمتكرت

"!رايرعلصأل١عرفوساكلصألامكحصانلاقنإمككرحُيامأ

ء١ط؛«توريب«يمالسإل١برغلاراد؛ثيدحلايرثازجلارعشلاءرصاندمحم.درظنا)١|

١٠1خحفم
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نم؛ةيباطخلاةجهللاىلعرعاشلااهانبنإوتايبألاهذهنأاندجول

نأالإعيرقتلابولسأوبجعتلاةغايصورمألالعفو؛رشابملاماهفتسالا

عوضوملاوتاذلانيبجزمت؛ةيرعاشةيويحاهيفثبينأعاطتسارعاشلا

.باطخلاغيصددعتورعاشملاةوقو

ناورهنلالهأيفهدئاصقو؛ةيسامحلاهدئاصقلاجملااذهيفىسننالو

نيبنزاوينأعاطتساذإةثداحلاكلتيفةيضابإلارظنةهجوتسكعيتلا

نماهتاذتايطعملاهذهتناكامنيح؛هيعاودورعشلاو؛هتايطعموركفلا

بيلاسألاعويشواهتركفحوضونممغرلاىلعف؛هدنعرعشلايعاود

رعاشلانأالإعيرقتلاوضحلاوماهفتسالاوءادنلالثمنمءاهيفةيباطخلا

اهبسكأةيروعشفقاوملالخنمةفاجلاةغللانعهداعتباب؛ةيبدأةمساهحنم

.افظومايرعشًالايخوًاقداصالاعفنا

ةرصانمبمهبلاطيو؛هموقيدانييملاسلاناخيشنبالوقكلذنمو

:يصورخلاملاسمامإلا

اًبْضَعاوموقسانلاماركاياَقولالهأاينيدلاةاةمحاي

اَبَهْدَملااذهلدعلاباورمغاوىَضَتَرُملامامإلااذهاودّبأ

اَبصولااووادوريخلالبساوكلساومكنمداقحألااوعزناو

اًبْهذَتّنأمكحّيراورذحاواوفلتختالوّرمألااوعمجاو

لابسيديأمتنكذإاوركذاومكقحاوّعراوةفلألااوبلطاو

ةجهللاىلعًادامتعاًارشابمًالوانتهضرغلوانترعاشلانأدجناننإف

نمولخيداكيضرعيف؛ضحويهنورمأوءادننمهيعدتستامب؛ةيباطخلا

ا«ناخيشنباناويدءناخيشنبدمحم:يملاسلا)١



ةغلنمضرشابملارمألالعفىلعدمتعاو؛لعافتلاوروصلاوءاحيإلا

.ًالعافتالوًالايخاهيفئراقلادجيال؛ةحيرص

ةيسايسلافورظلانمةلمجبًاطاحمناكينامعلايضابإلارعاشلاو

هعقوممكحب«ارشابمًاهاجتاهروهمجىلإهجتينأهيلعتمتحةيعامتجالاو

؛ةيوضهنلايملاسلانيدلارونمامإلادئاصقةعومجمنأيفكشنالو«ينيدلا

اهتءارقبموقيناكامنإ؛ةينيدلاتابجاولابمايقللةسمحملا؛ةروثلاىلإةيعادلا

؛ةهجومةغلتاذلاحلاةعيبطباهنأل؛هعمتجمنيباهتعاشإوهيقلتمىلع

:لوقينأك؛ضيرحتلااهفدهو؛ةراثإلااهعباط

ةبهاذمكيلعتقاضنإوٌدّْجَوةّبلاطزعنإوهبلطافذجملاوه
("هبناوجتّدُهلدعلاوانلرارقالفهتاكرأدييشتىلإعراسو

:اهعلطميتلاهتديصقكلذنمو

البلاهيفىأراملالعلاكرتيذلللق

"الافلاوبسابسلاعطقنمدبجملاسامتلانإ

:هتديصقو

اممأيتالويلاعمللمقو|اسألالخويأدّلجت

رعاشلاناكنإو؛يباطخلاعباطلااهيلعبلغييتلاهدئاصقنماهريغو

اهبرقيامم؛ةدقتملاةفطاعلاو؛قداصلاساسحإلاوةيباطخلانيباهيفحواري

.7«ناويدلا؛ديمحنبهللادبع:يملاسلا(١)

.50:هسفنردصملا(؟)



نومضملاىلعابصنميملاسلامامتهاادبنإو؛ةيحوملاةيرعشلاةغللانم

.لكشلانود

ةلاحلالعفببناجلااذهاحندقيدنكلامالسيبألثمًارعاشنأامك

نمرثكأف؛هروهمجعملصاوتلايفهتبغرمكحبو؛اهشيعيناكيتلاةيسايسلا

عيرقتلاو؛ودعلادئاكمنمريذحتلاو؛ةضهنلاىلإةوعدلاوةراثإلابيلاسأ

:لوقينأكمكهتلاورسحتلاةروصهبيلاسأتذختاونيلذاختملل

مولُّظلاباقريفًفيَنسلارُهْشُي|انيفُرهظينيدلايفّرويغله
موسدلايٌفنماكملاامنإ-اوقيفأَنامَعنمبرعلاينباي
موصخلَكدرطلاودعتساواوميقتسانامعنمبرعلاينباي
موؤتايؤربممدَجماوفلب|ًاسانأمتعمسلهبرعلاينباي
"!ءونغلافنلذيناعطو<فيسميطحتبمهتكلوال

ةيباطخلاهيلعبلغتبولسأيفًالئاستموًارذحموًاخرصتسمهلوقكو
:ةرشابملا

ْماَضْيِوُهْنَكرْمدَْهُينيدلو|ماينرومألامارقلابام
مارحدوعقلانإهذاقنإىلإمهعفدتسفنلايفٌةريغله
ماستلاعتلاتحتانُسوفنو<ىتعلاديبةلوذبمانلاومأ
منغانتودئقنم|انللهةلذملاىضرنانلابام
ير>لسيالهاترسحاواسنرمأنمةريحيفانلابام

.9٠«مازخلارشنناويد؛رصاننبديعسنبناميلسمالسوبأ:يدنكلا(١)
.38؛ةسفنردصملا()
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كلذلثموحوضولاوةيريرقتلاامهناتفصيباطخلابولسألابطبتريو

ءًاينفهدئاصقتايوتسمتتوافتيذلا؛يمايرلانمحرلادبعرعاشلادنعهدجنام

:لوقيامدنعةيرثنلانمةيلاتلاتايبألابرتقتف

نيكملالدعلاوقحللةضهنيفةيتفانميفغبلاٌدرلتماق
نيبملاحتفلاوهللارصنلتماقهدنجنمةبصعيفريمحب

'"7نيمألاربّحلاملاعلايكلاملاويملاسلامامإلايعسنعكاذو

الو؛اهبيكارتيفحوضولاواهئانبيفةيريرقتلابةديصقلاهذهتمستاذإ
ةفطاعلانمولختيهو؛عقوامةياكحزاربإىلعتايبألاهذهيناعمديزت
لثمئراقىقبيلثدحلاعملعافتلاوريوصتلاةغلداقتفانعًالضف«لاعفنالاو

."!رطاخداهجإالوركفلامعإهنمجاتحتاليبلسفقوميفتايبألاهذه

ضعبءوجلنمهدجنام؛باطخلايفةرشابملاةوطسنمففخياممو

صنلايفًايلخادًاراوح-ًازواجتهيلعقلطننأنكميامداجيإىلإءارعشلا
ةباترلاعفدةيغبءرعاشلاىلعةرطيسملاةركفلانعريبعتلاتاودأنمةادأك

ةهجنمةيماردةعزنبسفنلاتانونكمنعريبعتلايفةبغرو؛ةهجنم

.ىرخأ

؛ةيركفلامهدئاصقيفتّثبنادقراوحلاناولأنمًابورضنافهيلعو

ينالهبلاملسموبأف.مهرعشنمةدعنطاوميفكلذسملتثحابلاعيطتسي

أدرسةصقلادرسيمل؛ناورهنلاةثداحيفةيضابإلارظنةهجوسكعنيح

.١7«طوطخم«هناويدءرصاننبنمحرلادبع:يمايرلا(١)
.7؟؛ت.د؛ةرهاقلا؛رصم؛ةضهنلاراد؛”ط؛ديدجلانازيملايفءرودنمدمحم.د(؟)
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تايصخشنيبوهنيب؛لصاوتلانمعونداجيإىلإدمعلبءًافاجًايرابخإ
:ههجوهللامركبلاطيبأنبيلع6نينمؤملاريمأابطاخمهلوقكثدحلا

رومخنينمؤملاءامدنأكةيقبنينمؤملاّريمأًايلع

ريكنبونذلايأىلعتنأفمههقافنومهكرشيفنتكانعمس

روفكهلإلابذدوحجمهنموقفانمأٌنمْؤمّالِإساّنلاامو
ريهشكنممُكْحلااذهوذوحجمهبالوقافنمهيفامتلقدقو

(!اريصَبءامدلاماكحأبتنأومهئامدكفسناميإلابجوألهف

؛ءادنلاوراوحلاربع؛ةكرحثادحألاكلتحنمينأرعاشلاعاطتسادقف

نعةفشاكلا؛هسيساحأنعةربعملا؛ةفطاعلاةوقو؛ثدحلاعميتاذلالعافتلاو

رواحيوهف؛هعمهراوحو«هلهئادنةظحليركفلاساكعنالإويسسفنلادعبلا

.هركفوهلئاقةيصخشنعربعيو؛رسحتنعمنيوةأرجهيفاراوحةفيلخلا

راوحوهو؛ليللاعمأراوحميقييليلخلانافلخنبديعسرعاشلادجنو

:لوقينيحهلامآوهمالحأنعفشكيوهتفطاعهيفغرفي

عفسأذوسأٌحْبّصلافىحّضلاسومشتردكتفاجددقاليلكلايف

"مشويلدعللدردقمهبماركةيتفحبصنعليلاييلجنتالأ

راوحوهلب؛بسحفًاينادجوًاراوحنكيملليللاعمهراوحنأىلع
نوكي؛ةيتفروهظبةينمألاكلتربع؛سفنلانعحيورتلاىلإهلالخنمفدهي
.ةروصلاكلتيفهرعاشمديسجتبموقيل«لدعلارشناهيديىلع

.١١7«طوطخم«ناويدلا؛ميدعنبملاسنبرصان؛ملسموبأ:ينالهبلا(١)

.4؛«؛طوطخم«ناويدلا«نافلخنبديعس:يليلخلا(«)



ملاسمامإللهباطخةظحل؛هسفنعمايتاذًاراوحملسموبأميقيامنيب

:ًالئاقهيلإلوصولانمهعنميذلا؛هظحًايعانءيصورخلا

مداخكلىهنلاويفيتسويعاريمسكبرقبيتايحنمازوفلواحأ

مجاوانأةقرحنمىتمىتحوئناشكنعينّدصرهدل_ينإو

يع؛هنمىيعإتاهيهوهدقعلحيفِيإرلامزحبدأ

)0(مزاحو

:رهدلاعماراوحاميقم؛هتلاحنعريبعتلايفلوقينأوأ

ناَّسحإْرحلامّْيضَماتَّخورحرشبىلعيقبتالرهدايماتح

ناولأتالاحللويدمهعنإفْدَمُأاهلمأيبرحكيأرلكأ

'"!ناسرفناديمللكنوجسيففيتعسىلإينقلطأولاقعلالح

ءاراوحهعمميقيو؛هيلعبرحلانلعأيذلاءرهدلابطاخيانهرعاشلاف

يفهئاقبإلةمئاللابهيلعيحنيو؛يناثلاتيبلايفهلهماهفتساربعهل_داجيف

.هعاضوأبلعافتلانمةلاحيفهرسأكفهنمًابلاطءانيجسهلاقع

رايخيقتنييذلا«توملا»عمراوحنمرعاشلاهماقأامكلذنمو

ءاهنازحأججأتتيتلا؛ةيسفنلاهتاناعمنعراوحلااذهفشكيلءاهتداسوةمألا

لمحتظافلأنمهعدويامبةيلاتلاةعوطقملاةياهنيفاهتارسحفعاضتتو

:لوقينيحعمتجملايفهتناكمويملاسلادقفرثأسكعيراوحو«نزحلاةلالد

7:انتمأتكرتوانرايخترقتناتوملاهعرصاي رايخذ>ريعب

."©١«طوطخم«ناويدلا؛ميدعنبملاسنبرصان؛ملسموبأ:ينالهبلا)١(

.١73؛هسفنردصملا(١)



:لوقينأىلإ

رادلاضورفجونيطقلاحزنةّيقبمثتيقبأامفالهم

يراوَعرايدلاوواخوجلاف|.يتّرعألكتيرقتعتتلزام
يرامقأنمويبّهشنمُهاليومهلكلئاضفلابهشينتدقفأ

!""يراجلاسمأكاوبهذاهلسومشو|.اهُموجنواهؤامسنيأُهاليو

ىلعلالدتسالاماقميف؛رخآلاعمًاراوحميقييليلخلاهللادبعرعاشلاو

ىلإهعملصيل؛ثيدحلاهعملدابتيوهبطاخيرخآًاصخشًادرجم؛ةيؤرلايفن

:هلوق

'"ءابشأهلثمسيلنموهوٌنيطوًءامتنأفهارتنل

ةيدئاقعلاهترظنيف؛هفلاخمعمهباطخيفينالهبلااهداجأةلأسميهو
ىلع»راصبأل١سمط»هتديصقىنبدقف«ةيهلإل|تاذلاةيؤر»ىرتاليتلا

هيفعاشأو؛لعافتلانمًاوجصنلاحنمف؛فلاخملاباطخوراوحلاةقيرط
."!ةغللافافجو؛ةرشابملاوةيريرقتلانمتففخ؛ةيلخادةكرح

اراوحماقأيذلا؛يدنكلامالسيبأرعاشلادنعهدجنامليبقلااذهنمو

يف«ضوهنللاهلهتوعدو«نامعلهئادنيف؛ةينطولاهتفطاعهلالخنمدْسِجي

:هتديصقعلطميفلوقي؛ةيلاتتمتايبأ

ةرف؛خم«ناويدلا؛ميدعنبملاسنبرصان؛ملسموبأ:ينالهبلا)0(

.*0؛ةيرقبعلايحوناويد؛يلعنبهللادبع:يليلخلا(©)

.٠١7١١«طوطخم«ناويدلا؛ميدعنبملاسنبرصان؛ملسموبأ:ينالهبلا)7(



('لابضعلامراصلايبحصتساويدعقتالوابرغلاوقرشلايضهنتساويضهنانامع

روصيوهرواحيفمامحلاىلإشباغنبهللادبعنبديعسرعاشلاًاجليو

ةليسو-هتاذدحيف-وهو«يليلخلامامإل١ىلإهقأونفنأمجرتيو؛هتالاعفنا

ةحسمراوحلاكلذىفضأدقو.حودمملاهاجتريمضلاتانونكمنعريبعتلل

لهتبطاخملالخنم؛ةيريرقتلانعصنلابداعتبالابهيفرعاشلاحجن؛ةينف
:هلوقيفاهاعدامك«عجسلاتاغئاص»

مالّسلاويناهتلاينعيلمحاوماشملايفىَدُجعجّسلاتاغئاص

ماشبلاوىمازخلاحيرِيرشناوابرطُماعجسحودلايفِيدرغ

("دانألاقوفةتايارتلعنمىسضترملامامإلاينعيغلب

؛هتديصقلربكأًاحاجنكلذلكشل؛هتاجانميفلاطأولرعاشلانأىلع

نعفشكيامب؛هتاذعمرعاشلاهيفرواحتيييذلايلخادلاراوحلاروصنمو

اهرتمبيو؛عقاولادويقنماهررحيفقومىلإزواجتلاةيغب؛ةنهارلااهتلاح
عمثيدحلانمآذختم«هاضتقمبريستنأاهيلعيغبنييذأ«ميلسلاجهنملاب

:يملاسلالوقيامك«باطخلاميمعتلةليسوسفنلا

رودخلاتاببرثمماقمروصقىلعروصقلايفماقم

ل٠م5ًٍَم
رورسلاعاونأبحرفىلعاصضياأحورسواهلثمحبصتف

"رورفللانقلخدقانأكمهلكنمغرافبلقو

.9٠١؛طوطخم؛مازخلارشنناويد؛ديعسنبناميلس؛مالسوبأ:يدنكلا(١)

ةرخنءخم؛ةيرعشةعومجم؛ملاسنبدمحمنبملاس:يقوطلا)7

.١؛ج.ر«يناميلسلاىسيعقيقحت«ناويدلا؛ديمحنبهللادبع:يملاسلا)9(



:ةلرعشُلأةروصلأ5

نميهوءرعشللةيدقنلاتاساردلاملاعيفىربكةيمهأةروصلالكشت

ىلإهاجتالاويرعشلاهئانبليكشتيفرعاشلاحاجنىلعةلادلاسيياقملامهأ

."ًارعشلاحورىلإهاجتالاينعياهتسارد

دسجياهقيرطنعو"!تاملكلاهمأوقمسراهيناعمطسبأيفةروصلاو

ساسأوهيذلا؛لايخلانمهكلتمياملضفبهتبرجتلقنيو؛هتيؤررعاشلا

امنإو6هانعمبالوهظفلبساقتالرعشلايفةدوجلاف»ةروصلاتانوكم

يفيهو!«ريوصتلانمسنج»رعشلانأل"!«اهيلعنوكييتلاةروصلاب

ملاعلافقي؛ةددعتمتايطعمنم.«نانفلالايخاهنوكي؛يوغلليكشت»اهتعيبط

يتلاتاقالعلاتيبثتىلإرعاشلالصي»اهلضفبو"'«اهتمدقميفسوسحملا

يذلالايخلاوأملحلاوةداملانيباموءركفلاوءايشألانيباملصت

.١٠٠لةغاكط«توريب؛عيزوتلاورشنللقورشلاراد«رعشلانف؛سابعناسحإ.د)١١

ءط.د6قارعلا1ديشرلاراد؛نيرخآوفيصندمحأ:ت؛ةيرعشلاةروصلالسيوليسسسسسيد)"

١.7لحغعاا

ةئيهلا؛ةنراقمةسارد؛يناجرجلارهاقلادبعدنعيليلحتلادقنلا:يداهلاديسلادبعدمحأ(©)
.94١ط.د19979«ةرهاقلا«باتكللةماعلاةيرصملا

يبلحلايبابلاىفطصمةعبطم«نوراهمالسلادبعقيقحت«ناويحلاءرحبنبورمع«ظحاجلا)ع(

.976٠7:177«ةرهاقلاءرصمبهدالوأو

سادنألاراد؛يرجهلايناثلانرقلاةياهنىتحيبرعلارعشلايفةروصلا؛لطبلايلع(ه)

.١18٠؛«توريب؛عيزوتلاورشنلاوةعابطلل



ةيروعشلاةبرجتلاداعبأمسرىلعةرداقلاةينفلاةادألا»يهو(«اهزواجتي

."!«اهلالظبءاحيإلاو

دمعيهنكلو؛ةرشابمةغلب؛ةدرجميناعملالقنب-ًابلاغموقيالرعاشلا

مادختساىلإأجلينيحوهو؛هسيساحأنمهيلعيفضيفركفلاناطبتساىلإ

لمتعتيتلاةركفلابحيرصتلانعًاديعبئراقلابقلحيهنإفةيرعشلاةروصلا

رثكأءركفلاملاعىلإاهرهوجيفيمتنتةيلقعةيكزتةروصلا»نأل؛هسفنيف

."!«عقاولاملاعىلإاهئامتنانم

يفبسرتيامبيئاحيإلاحوبلارعاشلاعيطتسيةروصلاقيرطنعو

نيماضمزربي؛قداصلاعفنانمهسكعيامبهتركفدسجيف؛هنادجوقامعأ

.عقاولادودحهبزواجتي؛بثوتملايخنمهكلتميامبهروص

فيلأتو؛هروصمسرىلإهقالطنايفساسألاىقبترعاشلاةبرجتو

هتاهجوتعمالعافتوةباجتساهيقلتمنادجويفريثأتلانمنكمتيلءاهئازجأ
نمو0»وذرصعلوهبهذملورعاشللةلثمم»ةروصلامهصضعبعدقو6ةيركفلا

؛ةرهاقلاءرشنلاوةعابطللرصمةضيهنراد«ثيدحلايبدألادقنلا؛لالهيمينغدمحم.د)

.60660ط.د؛نء.د

؛ةيرعشلاةروصلامسرتاودأوةيروعشلاةبرجتلا؛يرعشلاريوصتلا؛مساقنيسحناندع.د(؟)

.19486١١؛١طءايبيل؛ةيبعشلاةأشنملا

ءط.د؛ءت.د؛«تورريبةفاقثلارادوةدوعلاراد؛«بدألليسفنلاريسفتلا؛ليعامسإنيدلازع.د)9(

1

ءبرعلاباتكلاداحتا؛قشمد؛ثيدحلايبرعلارعشلايفةينفلاةروصلاروطت؛يفايلاميعن.د(؛)

.١كح“كط



امو؛يلخادلاهملاعنعفشكلاوءاهعدبمتاذنعريبعتلا»نكمياهلالخ

."!«عادبإلاةظحلسيساحأورطاوخنمهايانحيفرودي

ءارعشمامتهاتوافتدقهنأدجن؛نييضابإلاءارعشلاجاتنيفرظنلابو

نعئشانكلذو؛يرعشلامهريوصتومهتغلبةرتفلاهذهيفيضابإلاركفلا

.رخألانعرعاشلكفالتخا

تجزتماف؛يرعشلامهليكشتبناوجنمابناجةيركفلاةورثلاتلكشدقو

نعةربعممهروصثعاجف6يضابإلإِيركفلادعبلابةيرعشلامهروص

.مهتيرعاشتنوكيتلاةفاقثلاعونلةسكاعةيصخشلامهتاعانق

وبأيرعشلاليكشتلايفركفلافيظوتباومتهايذلاءارعشلازربأنمو

ةرمثتسم«هركفتايطعمبةيحومةيرعشلاهروصتعاجِيذلا«ينالهبلاملسم

ةفاضإ؛ةيرعشلاهضارغأبلغأيفسفنلاوسحلابةجزتمم؛ةايحلابراجت

.نيرخآلانييضابإلاءارعشلانمةلمجىلإ

رعاشلاعاطتسايتلاةيخيراتلاةيركفلاتاعوضوملازربأنمو

سرافناكو«ناورهنلالهأو؛ميكحتلاةيضقبلصتيامءاهفيظوتيضابإلا

يضابإلاموهفملليركفلادعبلافظويذلاينالهبلاملسمابأناديملااذهةبلح

.ةثداحلاهذهل

فقوملاىلعةلادلاو؛ثدحلاعملعافتلابةرعشملاهروصليمجنمو

:ههجوهللامركايلعمامإلإبطاخيملسميبألوق6هتايرجمنم

رخبلاهمْوعْلُبيفهللاةفالختبكسناامدعبرخصنبالاتقامو

.11180١١ط؛ةرهاقلا؛يغالبلاثارتلايفةينايبلاةروصلا؛لبطنسح.د(١)



0(ربولانمافودنمعزاعزلافلمنامهفسنيذيهللادودحيفهتمكح

ةيمالسإلاةفالخلاىلعنايفسيبأنبةيواعمءاليتساملسموبأروصي

ريوصتبكلذافدرمءسوسحمءيشاهنأكوةفالخلاادسجم؛ةبلغلاورهقلاب

يذلاربولاباههبشفءاهبةناهتسالاوبعالتللًالاجمتحبصأيتلاهللادودح

نأتعاطتساوهيبشتلاوةراعتسالاىلعتماقةروصلاو؛هتفخلحايرلاهورذت

تيبلالمكيلنييضابإلارظنةهجويهيتلارعاشلارظنةهجونعربعت

دعبعضولاهيلالآامىلعةرسحلاسكعيو؛ةمتاقلاةروصلايفيناثلا

.ميكحتلا

لهألريوصتنمهسفن-رعاشلادنعهدجنامةلأسملاهذهبلصتياممو

:لوقينيحةثداحلاهذهيفاولتقنيذلاناورهنلا

روذبّنْهَوغارزالانأكمُهَماهرثنتراربألاوكلامف

ٌريددَجءاكبلابًبطخكبافىلب<مههيلعيكبتوافصعمهتورذ
روفيلازيالحرجوًاليلغتفشامفنألاةعذجالإيهامف

)0ريمضكيلعيوليالكارعتّّصقتامهمعرزلا١ذهدصحتس

ةينفةحسماهيلعىفضأهنكلو؛ةدرجممهلتقمةياورلقنيملرعاشلاف
دسجتةروصيهورعاشمنعتحصفأيتلاٌةروصلاهذهبىتأىتح

يذلاعرازلابكلذىلعمئاقلاواهداسجأنمتاماهلارياطتًاهبشم؛«فقوملا

لتقىلعّيلعمامإلامدندكؤتيتلاةيضابإلاةياورلاىلإًاريشمبحلارثني

ازكرم؛هفنأعطاقكالإمهلتقنكيملوهنايكنممهمءزجمهف؛ناورهنلالهأ

.١١7؛خم؛ناويدلا؛ميدعنبملاسنبرصان؛ملسموبأ:ينالهبلا(١)

.١١7؛هسفنردصملا(١)



ةروصلابكلذامتتخم؛ةروصلاىلعهيلإلوؤيسامو؛فقومللهليلحتيف
دوصقملازمرلاعمةراعتسالارفاضتتل؛عارصلابناوجءيضتيتلاةيئاحيإلا

.صيخشتلالالخنمةيروعشلاةبرجتلاداعبألاصيإيف

ناورهنلالهأةلاحرعاشلادسجيفقاوملاهذهلىرخأةروصيفو

ىلعدمتعتوتايونعملادسجتيتلاةقيقحلاىلعدمتعتةروصيف؛مهلتقةعاس

كلتو؛مهناميإالإروتسالو؛فئافلمهيلعسيلعابسللاوكرتنيح؛فطاوعلا
نأنودنيتيبلانيذهأرقيًائراقلاخأالومهئامدبتغبطصايتلافحاصملا

.امهيفملسموبأهدسجيذلادهشملاروصتي

ريوصتلاىلعدمتعيهبلغأنأدجي؛ملسميبأرعشيفرظانلانإ
ناتاهصغتذإ«قحلاةعشأ»و«ةمكَحُملاةيئار»هاتديصقاميسال؛ءاحيإلاو

-اهبلغأيف ةدمتعملاةيرعشلاروصلاقلخو؛ديسجتلاودهاشملابناتديصقلا
ينفلاريثأتلاعنصيفةدايز؛ةيئاحيإةقاطنمهنزتختامبةراعتسالاىلع
.ةينايبةقارشإيف؛«سفنلاتاءوبخمنعفشكلاىلعاهتردقلعفب؛يسفنلاو

هذهيفنييضابإلاءارعشلادنعاهقئارطوةروصلارداصمتددعتدقو

يفًاحضاوهريثأتادبناكملاّنإفاهدفاوردحأخيراتلالكشامكف؛ةرتفلا

دحألكشيناكملادجنلءرعاشلالايخبناكملاةقالعطبترتانهوءاهليكشت

يتلاةيروعشلاةلاحلاربع؛ملسميبأرعاشلادنعينفلاريوصتلارهاظم

ةددعتمنطاوميفهلقنتاهيفليختييتلا؛هتايبأةعومجميفرعاشلااهدسجي

يناكمليكشتمامأرعاشلاانعضيلرابجنزبهتبرغيفشيعيوهو؛نامعنم

:لوقينيحةبثوتملاةكرحلاىلعةيناكملاهتروصءانبازكرم.يرعش

+



ناضحأوفانكأٍبْحّنسلاعماهلةصخاشًءاروحلاتنمايتنإف

ناكرأدجمللاهبتفاطوىوزنتتنباهنإاهنعكّلحَرطحف

"”ناميإخناميإلاوةفالخلااهب<تتبنةبرتَلَبَقَولزناكلانه

رعاشمبةطبترملا؛ةيناكملاتالالدلاوةيلكشلارصانعلاةساردنإ

قرتختةيونعمداعبأىلإئراقلابذفنت؛ًايناكمًاقلأةروصلاحنمت؛نيقلتملا

.اهتمظتنايتلاةيلكشلاةروصلانعنيبتو؛ناكملاونامزلابجح

تسرفرعاشلالايخاهيلإهجتاةيناكمةيزكرمكانهف.لاحلكىلعو
نمةكبشاهعومجميفتلكشوءاهيفةروصلاتدتماف«ىوزن»ةنيدميف
ةناكملاو«ةنيدملا»هذهليراضحلاهجولازربتلاهنيباميففلآتتيتلاتاقالعلا

؛يخيراتلااهقمعو؛ةيسايسلااهتناكمو؛ينيدلااهريثأتلعفبءاهلةيحورلا
:رعاشلالوقيفكلذرهظي

نانفأوّرامرزأٌنهيفقحللسفاهلكتاصرعىلعلزنا
ناريهي؛ّظوناعيقنيدلاةمئأ<توحثيحرولاتابذعىلعلزنا
ناَمْنِإجيرعتلاولَّحلاىلعاهلمهدهاسضشمتّلتحاةكئالملاثيح

نانعُمراونألانماهيفًببصنتكزوتكروبدقةسّدقمضرأ

نايحألدعلاراتتسابتضقّنإو<بقحنممالسإلاةبضهاهبتسر
ناوُْيَكوًمارْهَبعضاوتىتحةخماشمالسإلاِةَّبَقاهبتماق

"ناطلُسرهدلااهيفةماقتساللةمصاعلدعللةصرعلزتملو

.١3٠7؛طوطخم؛ناويدلا؛ميدعنبملاسنبرصان؛ملسموبأ:ينالهبلا(١)

.١77؛طوطخمعمنبملاسنبرصان؛ملسموبأ:ينالهبلا(؟)



اهبنرتقتامو؛ةيناكملاوةيخيراتلاةقيقحلاديسجتىلعدمتعيروصتهنإ
ديلوتيقلتملايفرجفيرظنميفءرعاشمنمسفنلايفجلتختو؛فقاومنم

:اهلبقرعاشلالوقبرغتسنالذئنيحو«ناكملااذهلرعاشملا

"!ناميإناميإلاوةفالخلااهب<تتبنةبرتلبقولزناكلانه

لزنينأ؛ةلادعلاوةمامإلاةمصاعىلإلصينممرعاشلابلطيثيح

«ةفالخلا»تتبنأيتلاةبيطلاةبرتلاكلتلبقيفًالالجإينحنيوهتبوكرمنم

«ناميإلا»هدامعًايسايسًانايكترمثأفءاهفافضىلعتقروأفةمامإلايهو

يناكملاهدعببيسايسلافيطلااذهًادسجم«نيدشارلاءافلخلاةريسلءافتقالاو

بطاخي»دحاويسفنطيخبةقحاللاروصلاعمقناعتتةمسجمةروصيف

."!مأعملايخلاوساسحإلاوحورلا

اجهنمهللاليبسيفداهجلاوءارشلانمذختيبهذمةيضابإلانأامبو
داهجلاوةيبرحلاةايحللناكدقفهيلعظافحلاو؛يسايسلاهماظنةماقإلًالصاوتم

ميسووبأرعاشلادمتسيف؛اهملاعمنيولتيفو؛ةروصلانيوكتيفرثأ
(ه١"487-ه1757١)سيقنبنازعمامإلاشيجةكرحنميوكزألا

:لوقينيحةيرعشلاهتروص

.١7؛هسفنردصملا(١)

ةسسؤم؛رصاعملارعشلااياضقضعبلوحجذامنوةيدقنتاسارد؛روصنمنيدلازع.د(؟)
.16يل185-ها1406ط؛توريب؛فراعملا

علاج



حبسيوايانملاّرحبهبضوخي<ثداحّدتشااملكًاسيمخٌرجي
حّضوملاديدحلاًءؤضهدشريف-ةجاجعلكءاملظهبقشي
(')حطبألاسخطبأهنملحناىتمرحبأبهنمضرألاخاطبليست

يهو؛شيجلاةكرحرعاشلااهيفمسريةيبرحةيركسعةروصاهنإ

نمةلمجةروصلاهذهلرعاشلاعمجدقواهؤازجأىلاوتتةيكرحةروص

ًاضوخايانملاةلباقملهذعأاشيجمامإللنأثيح؛ةعيبطلانمةطقتلملادهاشملا

شيجلااذهةدئافسكعيوهفيناثلادهشملاامأ.لوألادهشملاوهو؛ةحابسو

ليلراهنلالوحييذلاراثملارابغلاءارجنم؛ةملظملاضرألاهبقشييذلا

نعربعيلثلاثلادهشملايتأيامنيبءاهناعملوفويسلاقرايبءوضهدشريف
.رخآىلإناكمنمضرألاحاطبهبليستيذلاشيجلااذهددعةرثك

يفيملاسلاناخيشنبدمحمرعاشلادنعاضيأشيجلاةروصىدبتتو
نإونافوطلابهروصفاددعوةوقيليلخلاهللادبعنبدمحممامإلاشيجلهفصو
:لوقينيح؛ةيديلقتلاةيهيبشتلاةروصلاىلعرعاشلادمتعا

ىّرْسَحهنعتلورهدلافورصيقاليولشيجباهاّبلو

ارْخَبتْنَسَيامنيأفالصتحوننافوطهتأكمطي

ارمجتوملاضايحمهدروتفايانملاهرداوبىلعحولت

!""ىرضشتتانجلااهبمهسوفناوعابهلللاّمكلاجر

.77؛طوطخم«؛حادصلالبلبلا؛دشارنبدمحم:يبيصخلا(١)

191-197«ناخيشنباناويد؛ناخيشنبدمحم؛يملاسلا(؟)



يتأينأوه؛يضابإلارعاشلادنعةيبرحلاةروصلابلصتياممو

بطاخيميسويبألوقككلذورخآعوضوميفةيبرحةيركسعةروصب

:هباحصأوسيقنبنازعمامإلا

"انرتأُمكنمئمكفكبمراصةبابصلاطرفنمَينأك

ةنميحنرتيحبصأف؛مهبهاوهةدشلمهيلإقوشلاهلحنأنأدعبهلاحهبش

نعًاريبعتوًالايتخاهدييفزتهي؛مامإلايلتاقمدحأدييفمراصك؛ةرسيو

نبىسيعرعاشلاناسلىلعتداعةروصيهو6هيدحتوهماأدق)وهتعاجش

:يصورخلادشارنبملأسمامإللهباطخيفيناويطلاحلاص

"لدغكيتحاريفٌمراصيننأكبرطنمزتهأمكتركذاذإ

:رعاشلالوقنمةذوخأم؛ةقباسناعملديلوتروصلاهذهو

("”رطقلاُهَلَلِبروفصعلاضفتناامكةزهكركذلينورعتلينإو

نمةدافتسالاو«يناعمللديلوتلاىلعةردقو«هيجوتلايففالتخاعم

.ثارتلا

؛يبحرلادلاخرعاشللةيلاتلاةروصلانمًاضيأبرتقتةروصيهو

:يليلخلامامإلاابطاخم

ا؛خم؛حادصلالبلبلا؛ءدشارنبدمحم:يبيصخلا)0|

.9١٠؟4«نامعةيرحب«نايعألاةضهن؛هللادبعنبدمحم:يملاسلا)7(

باتكهعمو+يراصنأٍلماشهنبال«بهذلاروذش4رشرظني6يلذهلارخصيبألتببلا)0

.١٠"8؛ط.د«ت.د«ديمحلادبعنيدلاييحمدمحم:فيلأت«بهذلاروذشحرشبرألاىهتنم



مهذيهوةّزهكلدعباهلوتحبصافةدالبلالدعلابترّمع

('اداهجوهويغبلاًباحستكّرتةوطسبدالبلاتاحاستتنّمأ

اهرمغنأدعبًامايهزتهتاهيلعنمبدالبلالعج؛يبحرلادلاخرعاشلاف
يفةعيبطلانمةدمتسمىرخأةروصباهلمكيل؛نامألااهيفرشنف؛هلدعبمامإلا

.ةرطمملاريغفيصةباحسباوغطنيذلاةاغبلااهبشميناثلاتيبلا

رجشلابيليلخلامامإلاديىلعةاغبلانمىلتقلاطقاستيمايرلاهبشيو

:هلوقيف؛ةلباذلاهقاروأطقاستتيذلا

!"الباوَذلانوصغلاقاروأطقاستهذحبةافغبلاقانعأطقاست

؛ةيفاقثلامهتايفلخبةيرعشلامهروصليكشتىلعءارعشلانيعتسيو

١دسجمييوكزأل١ميسويبألوقكَمهروصيفةيروعشلامهتلاحنيدسجم

:سيقنبنازعمامإللهقاوشأ

"اشوماهنمٍِيدخالكاطومسيعمدأتيقاوي,قاوشأمظنت

ةيرعشلاهروصليكشتيفيملاسلاناخيشنبارعاشلاناعتساو

ةعلقبيصورخلاملاسمامإلاشيجةطاحإةلاحًاروصم؛ةيلزغلايناعملاب

طاحأءانسحةأرمامصعمكوأرصخبطاحأحاشوك(ه7705١ةنس)قاتسرلا

:هلوقيفراوسهب

.١؛ةيرعشلاهتعومجم؛لالهنبدلاخ؛يبحرلا)(

17؛خم«ناويدلاءرصاننبنمحرلادبع:يمايرلا)١

٠؛حادصلالبلبلاءدشارنبدمحم:يبيصخلا)9



ارنصخمضضاشواهبطيحأاملًءابهشلاةعلقلانأك

)]رنسعقاضراوسهبطاحأارَسُي184نسحتاذمصعمك

دقفءاهئانبيفريثأتلاوةروصلاليكشتيفهروديضابإلاركفللناكو

؛ماظنلااذهثاعبناةلاحروصو«نامعيفةمامإلاماظنعباتتملسموبأدسج

7 41قحلا0رونبفشكفسمأدمالظيفرهظِيذلا6يردلابكوكلابمامإلأاهبشم

ىوشناهلكتانئاكلاتدغىتح؛نوكلارشبتسافاهحورةايحلاىلإداعأو

:لوقينيحثدحلاكلذبةيهدزم

نايحأفنايحألسرلاالجامك|ةقباسرثإيفةلوداوعباتت
نايغأقحلاهوجونعهرونبتفشكنافّيرّذلاًبكوكلاىلجناىتح

ُنايغطهادرأدقودوجولامسجىلإةايحلاحورتثعبناكلانه

نارْفَكوْيِغَباهذشًادعاوسهبًسحيًاتيلصإهللاتلصأو

ناحلأوًيراغأتانلاكلافهرئامضىرشُبنعنوكلاًبرعأو

ْنآاهلًبرْضُيملهللااهّحاتأ اهتعلطُمالسإلابقرةينمأ

!"!ناسحإولدعىلجنافتلجناّمثةستوأبيغلارودخيفتعنمت

ًَروصلامسريفهتعاربلالخنمرهظاينفاضرعرعاشلامدقدقل

تسكعنايتلاةفطاعلابةغبطصملاو؛لعافتلاىلعةلادلاوفقومللةدسجملا

مسجىلإةايحلاتثعبنانأدعب؛ساسحإلارعاشلاهحنمفرسأبنوكلاىلع

ثمثنأىلإ؛بيغلارودخيفةعنمتمتلظاملاطةينمأقيقحتب«دوجولا

.197ءناخيشنباناويد؛ناخيشنبدمحم:يملاسلا(١)

.777«خم«ناويدلا؛ميدعنبملاسنبرصان؛ملسموبأ:ينالهبلا(؟)



ماجسنأيفرعاشلااهدشحةيلاتثمروصيهو.رهشدلامحرنماهتدالو

.ةقحالتملاهروصءانبيفلاسرتسالاوحنرعاشلاليمىلعتلد«طبارتو

نعثدحتتىلوألاةروصلانأدجيء؛ةدحىلعةروصلكيفلمأتملاو

ةروصلاتءاجامنيب؛ةقحاللاروصلاةلمجلةمدقمكنامعيفةمئألاعباتت

وهو؛نوكلاءاضأيذلايردلابكوكلانعرداصلاعاعشلابلمألاٌةّثابةيلاتلا

ةمامإلاًاروصمثلاثلاتيبلايتأيو؛ديدجنمنامعيفةمامإلاثاعبنالزمر

ةقحاللاةروصلايتأتامنيب؛هحورهيلإديعتوهتايحدسجلابهتيتلاحورلاب

ديراغألالالخنمكلذنعربعيذلانوكلاىلعثاعبنالااذهعقوةسكاع

ةروصيفةمامإلاديسجتب؛ةعباتتملاروصلاهذهًامتتخم؛حرفلاىلعةلادلا
اروصتايبألاهذهيفعمجدقرعاشلانأبلوقلاعيطتسنكلذبوءركبةأرما

.أطبارتمًءانباهئانبيفحجن؛ةمظتنم

ةروصاهيفدسجيةينفةروصيليلخلانافلخنبديعسرعاشلامسريو

قيقحتمهيديأىلعمتيفمهحبصبكلاحلاةمألاليليلجنينأىنمتينيذلاةيتفلا

امكمهف؛مهدوجوبيضابإل١بهذملاعطسيف6يمامإل١ماظنلاِِءايحإو4ةلادعلا

:مهفصو

غعّمطمكلذريغيفمهلامومهُسوفنتعيبهللانيدلٌةارّش

("اوعّرضتواوتبخأدقمهبرلخئاضشمفونألامش؛ىجُذرودب

نيذلاةيتفلاءالؤهيفاهدجينأرعاشلاىنمتييتلاةروصلامسريمث

:مهنعلوقيفمهدلتيتلايلايللابملحي

.40خم«ناويدلا؛نافلخنبديعس:يليلخلا(١)



وعججستدقاهبدوادٌريمازمدّجهتيفمهركذيناثمّنأك

عًمبيبحودشياملقوتتقضشاعنذأةوشننممهبنأك

اوعقرتدقمهئايلعيفةنعمهفةتيممحلنمضرألاٌماطحّنأك

اوعرسأواوحلأامويمهديسلمهءاقلىفصملادهشلانمّنأك

غرتصمفتحلابُموقلاينثيناكامف<مهبولقلةينمايانملاَنأك
اوعُّرَدتتافهرملابئرشدوسأ|.ةهيركمويناكاماذإمهارت
غعّوَرُمغاجشلااهيفئغوقورب-مهلوهتالاقللاموييفنيطاسأ
غتردلخلاةّنجيفْمهّنَأكامساوبايانملاءامأدنوضوخي

!"!عردأبصانملاتاّيكزنمْمُهلاهنأكعوردلاسبلاوحرّطادق

ةيلكةروصيفلماكتتولسلستتيتلاةيرعشلاروصلانمةعومجماهنإ

ةارشلاةروصيقلتمللمسريلرعاشلااهانب؛ةيئزجلاروصلانمةعومجمنم

ةروصاهمساقتت؛ةيتفلاءالؤهلةيلاثملاةروصلاًامسار؛مهروهظىتنمتينيذلا

نإورعاشلاوهللاليبسيفءارشلاوهللاىلإلابقإلاوءايندلانعضارعإلا
؛قشعلاو؛ةوشنلا»لثمنمةيفوصلابةلصتملاتادرفملاضعبمدختسما

يهفظافلألاهذهلماعلايمجعملامادختسالاودعيالاهلهمادختسانإف«قوتلاو

."!نيثحابلادحأكلذىلإراشأامك؛ةيفوصلاةروصلاىلإتمتال

يتلاةروصلانمنييضابإلاةارشلاةعامجلةروصلاهذهبرتقتو

:هلوقيفنييضابإلاةماقتسالالهألينالهبلاملسموبأاهمسر

.46«طوطخم«نويدلا؛نافلخنبديعس:يليلخلا(١)

«ريتسجامةلاسر؛ةيليلحتةسارد؛يليلخلانافلخنبديعسرعش؛يئايحيلاةفيرش:رظنا(©)
.149062767364ءنامع«سوباقناطلسلاةعماج

هلت



('ادئاهناّيرلكلاومهردصأفهئامبًابرشنآرقلاىلعاومارت

اقيبطتواظفحوّءارقميركلانآرقلاىلعمهقباسترعاشلاروصيل

هيلإقباستييذلاءاملابهلًاهبشم؛سوسحملاءيشلابهلادسجم؛هماكحأل

ةروصلاهذه؛مومحملاقباستلايهو«اومارت»ةظفلتبسكأدقو؛ىشطعلا

مهمهفأروصمءاملادورودعبرودصلاوهو«مهردصأ<ةملكباهفدرألامج

.ىرخأدعبةرمهبمهمايهو؛هل

نعربعتو؛هسيساحأنمبرتقتئراقلااهدجينأةروصلالامجو

هتيرعاشيفهسكعينأملسموبأعاطتسااماذهو؛ةهباشمةلاحيفهفطاوع

يفهتقيرطىلعةيسايسلاةلاحلانماهدمتسايتلاةيلاتلاةيهيبشتلاةروصلاك

:رعاشملاباهلإوضاهنتسالا

("نايبصءاملابتثبعامكًاردهتدغنيملسملاءامدلاجرللاي

ىتح؛ودعلااهبناهتسافتصخريتلانيملسملاءامدرعاشلاهبشثيح

يهو؛«مهئامدبةناهتسالاىدمنعةيانك؛ةيبصلاهببعلييذلاءاملاكتدغ

ةروصيهو؛ضاهنتسالاحورءاكذإيفمهستنأرعاشلااهدارأةروص

.همثأرهوهتاضقانتلكبرصعلاَحورنعربعتاهنأك

ارثأتمىقبيمهفصوّنإفاوفصواذإ؛نييضابإلاءارعشلاضعبدجنو

4امرلاليلصوفويسلاةعقعقنمةدمتسمتاهيبشتلالظتف1رشلاحورب

.477؛طوطخم«ناويدلا؛ملاسنبرصان؛ملسموبأ:ينالهبلا(١)

.؟1«طوطخم؛ناويدلا؛ميدعنبملاسنبرصان؛ملسموبأ7نالهبل)7(



امكءاضقلاماهسوءنيطبسلايبأماسحو«نيلتاقملافوفصوءدايجلاليهصو

:هلوقبلئامسهتنيدمل؛«يليلخلاهللادبعفصويفلاحلاوه

لقاقملكتحتدايجلاٌنوتملئامسقوفزعلابارتّنأك

لهاوصلايصاونوأينامألاُروغثامهميدأقوفدجملاتانبّنأك

لصاوقلاليلصوأعاريلاريرصاهضايرنيبءاملاٌريرخنأك

لزانتلادنعهللالاجرفوفص|اهمظننسحيفلخنلاتادلّنأك

نأىلإ :لوقي

لواطتملاىلعنكلاضقلاُماهساعتّترلئامخلايفاهابظّنأك
('"لفاحجلانيبنيطبسلايبأماسحاهشورعقوفدمحلاءاولّنأك

سكعتو؛بصخيرعاشلايخاهمدقي؛ةينايبلاروصلانمةلمجيف

؛هعادبإةظحلرعاشلاىلعةنميهملاةيسفنلاةلاحلانعترّبع«ةيفاقثتامكارت

.تاهيبشتلاوروصلاماهلتسايفماعلاركفلابرثأتلاقمعتفشكو

ايانثيفةروصلاباومتهانإويضابإلاركفلاءارعشنأظحالملانمو
يذلاعوضوملاةعيبطلًارظن؛مهدنعةيفاكلاةيانعلالنتملاهنأالإمهدئاصق
مهرعشباوزواجتمهنمًاددعنأعم؛عقاولامازتلانماردقضرفيناك

يفةينفلاةقيرطلاوةركفلانيباومئاوينأاوعاطتسافحرطلايفةرشابملا

ءًاينفًءانبهدئاصقىنبينأعاطتساملسميبألثمارعاشنأىتحءاهتجلاعم
عملعافتلاوةدقتملاةفطاعلاولايخلاوةروصلاىلعةدمتعمةيئاحيإةغلب

٠حجوضوملا

.357ءثارتلاةرازو؛ةيرقبعلايحوناويد؛يلعنبهللادبع:يليلخلا(١)



ةمتاخلا

رعشلايفيضابإلاركفلارثأنعفشكلاىلإةساردلاهذهتعس

جئاتنبتجرخونييرجهلارشععبارلاورشعثلاثلانينرقلايفينامعلا

:ةيلاتلارواحملايفاهمهأعضينأثحابللنكمي

ءارعشلانمددعسوفنيفأنيبًارثأاهنعمجنامو؛ميكحتلاةثداحتكرت-

الإةيخيراتلااهتايفلخو2:رشابملااهتروصبسكعنتملاهنكلو6نييضابإلأ

يذلا؛ينالهبلاملسموبأريبكلارعاشلااميسال؛مهنمدودحمددعدنع

ربعكلذىلجتو؛ةثداحلاهذهنمةيرعشلاهصوصننماددعمهلتسا

هدئاصقيفاهريثأتىلجتامك«قحلاةعشأ»و«ةمكحُملاةيئار»هيتديصق

يفًالثماهلعجىلإريشيام؛ةثداحلاهذهنمدمتسيهاندجونيح؛ىرخألا

.داهجلاوئدابملاىلعتابتثلا

ىلوتيهدجنلب؛ناورهنلالهألهمارتحاوهبحيضابإلارعاشلافخيمل-

ملسميبأرعاشلادنعحضتاامك«مهتابثحدميو؛مهفقأومبديشيو«ةمكحُملا

.يملاسلاناخيشنبدمحمو«ينالهبلا

ةثداحببسبيلعمامإلاىلعهباتعنممغرلاىلعيضابإلارعاشلانإ-

ةحارصبو؛مامإلاصخشلمارتحالاوريدقتلابزّيمتهباتعنأالإ؛ناورهنلا

.حراجلاريغدقنلا

اياضقلاضعبىلإ؛ةيبهذملاهترظنراطإيفو؛يضابإلارعاشلانأحضتا-

سفنيفهنكل؛مارتحاولالجإلكبةباحصلاىلإرظني؛ىربكلاةنتفلايف



نمنيموصعماوسيل-رشبلانممهريغكةباحصلانأىري؛تقولا

.نوئطخيونوبيصيمهفءًاطخلا

ليلجلايعباتلاعمهركفبلصتي؛يفلسيمالسإبهذم؛يضابإلابهذملا-

نمهريغوسابعلانبهللادبعةمألاربحنعذخأيذلاءديزنبرباج

.ةباحصلانمعمجبهركفبالصتميضابإلابهذملاودغيلةباحصلا

ببسلانأثحابلاىريو؛يضابإلابهذملاةيمستيفةلكشمكلانهسيل-

ردقب؛هيلإتبسننملًاهركنكتملةيمستلاهذهلةيضابإلاءامدقضفريف
قلعتللةلواحميفتايصخشىلإباستنالامدعيفنوبغرياوناكام

وأ؛ةوعدلالهأوأ؛نيملسملاةعامجمهسفنأىلعاوقلطأكلذلوءلسصألاب

ةقلحمهريغوضابإنبهللادبعو؛ديزنبرباجنوّذعيمهفهيلعو؛ةارشلا
.لَكهللالوسرةباحصبًالصّتمنيدلااذهمهيلإتلقن؛نيعباتلانملصو

طرشضفرو؛ميكحتلاراكنإالإ.جراوخلاعمةلصمهطبرتالةيضابإلانإ-
تالوقمنمةلمجلالخنمثحابلاجتنتسادقو؛ةفيلخلارايتخايفبسنلا
كلذدكأامك؛نيركفلانيبريبكلاقرافلا:جراوخلايفمهئارآوةيضابإلا
.هدئاصقيفينالهبلاملسموبأرعاشلا

نيينرقلايفنييضابإلاءارعشلاجاتنيفًاحضاوارثأيدئاقعلاركفلاكرت-

يففءرخآويدئاقعيأرنيبساكعنالااذهتوافتدقهنأالإ؛نيددحملا

؛هيزنتلاوديحوتلاوتافصلاوةيؤرلاةلأسمبيضابإلارعاشلارثأتادبنيح
رشابمساكعنانمهكرتامب؛ةءاربلاوةيالولاو؛ةريبكلابكترممكحنايبو

ةيفالخلاةيدئاقعلااياضقلايففخيرثألااذهنأدجن؛رشابمريغو

.نازيملاوطارصلاوةعافشلاو؛نآرقلاقلخ:لثم؛ىرخألا
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يمتنيمهبلغأوةرخأتملاروصعلايفنييضابإلاءارعشلانأثحابلادجو-

ىلعةبترتملاماكحألانمفيفختلاىلإاولامدق؛بهذملاءاملعةلمجىلإ
؛ةدحولاىلإاهبرقأوءارآلاطسوأىلإاولامثيحب؛ةيفالخلالئاسملا

مارتحاو؛ةمألاةدحوبوجوىلإءارعشلانمددعنمتاوعدتردصو

ملسميبأويملاسلانيدلارونرعشلالخنمكلذحضتاو؛ديحوتلالهأ

.يبايسلاليمجنبنافلخوينالهبلا

ىدصتكرتو؛مهدئاصقومهتاشقانمنمًاعساوًازيحةيؤرلاةيضقتذخأ-

ضارغأنمضرشابمريغساكعناو؛ةلقتسمدئاصقنيبمهرعشيفًاعساو
حضتاامك؛ءارعشلاحئارقءاكذإيفرودفلاخملابناجلاناكو؛ىرخأ

يبأو؛يليلخلانافلخنبديعسويشاطبلادمحمنبناطلسدئاصقربع
.ينالهبلاملسم

يف؛يضابإلارعاشلاىدلحضاورثأ«ةءاربلاوةيالولا»عوضوملناك-

ضارعأيفحدقللًالخدماهذاختانمريذحتلاعمرشابمريغساكعنا

.دابعلاصئاقننعشيتفتلاو«سانلا

ءرثألااذهةساردلاتفشكف؛يضابإلارعاشلادنعيسايسلاركفلارثأرهظ-

دقو؛صوصخلاهجوىلع؛ءاثرلاوحيدملاةديصقيفهريثأتلالخنم

ردقب؛ءاطعلاةيغبوفلزتلادصقمامإلاحدمياليضابإلارعاشلانأنيبت

مامإلاةعاطبوجونمًاقالطنا؛هئادأبموقيًينيدابجاوكلذبسحيناكام

لفكتيذلايدرفلاحيدملايفكلذناكءاوس؛هلئاضفراهظإولداعلا

حيدملاوأءيضابإلاعمتجملايفمهتروصوةمئألاتافصنعحاصفإلاب
تافصيهو؛لئاوألاةيضابإلاةمئألاةروصمسرىلإراشأيذلايعمجلا

.يضابإلاركفلليسايسلادعبلاسكعت



يفىلجتنيذلانييضابإلاءارعشلانمًاريبكًاددعدجنلاجملااذهيفو

ءالؤهنمةبكوكدنعكلذرهظوءرخآبوألكشبيضابإلاركفلارثأ؛مهحيدم
وبأرعاشلا؛يليلخلانافلخنبديعسةمالعلارعاشلامهتمدقميفوءارعشلا

؛ينالهبلاملسموبأو؛سيقنبنازعمامإللامهحيدميفيوكزألاميسو

رملانبملاسو؛يناويطلاحلاصنبىسيعويملاسلاناخيشنبدمحمو

نيمامإللمهحيدميف؛مهريغو؛يمايرلارصاننبنمحرلادبعو؛يمرضحلا

.يليلخلاهللادبعنبدمحمو؛يصورخلاملاس

؛يضابإلاركفلايعاودبمازتلالابناوجنمابناجحيدملااذهلكشدقو
رامثتساحيدملاكلذيفرهظو؛ةمئأللهحيدميفيضابإلارعاشلالاغيملف

نمددعدّسجو؛ةيعرشلاةسايسلايفةيضابإلاةديقعلاتايطعملرعاشلا
يليلخلانافلخنبديعسدنعنأشلاوهامكيراشلايضابإلاةروصءارعشلا

يفمهتافصونييضابإلاةمئألاحمالملامهديسجتيف.ينالهبلاملسميبأو
ةيصخشنأىلإريشتمهتمئأاهباوفصويتلايناعملابلغأوةيهازةروص

اوفضيملمهنأديب؛نيدشارلاءافلخلاةيصخشبهبشأاهوروصدقمهدنعمامإلا
فيرشوًابختنمًامامإهرابتعابهيلإاورظنمهنأعمةسدقماتاذمامإلاىلع

؛ًافيفع«ًايقتنينمؤمللًاريمأ«نيملسمللةفيلخ؛ةيعرلانيبًالداع؛بسنلا
ركفلاتايساسأنماهنوكنممغرلاىلعتافصيهو؛ملظللًاضهانم
.ىلوألاهتريسيفمالسإلاىلإيمتنتاهمومعيفاهنأالإ؛يضابإلايسايسلا

دنعةمامإلاةروصيضابإلايسايسلاركفلايف-ثحابلارظنتفل-

؛ةروصلاهذهينالهبلاملسموبأريبكلارعاشلادسجدقف؛يضابإلارعاشلا

ترظتنا؛ةدشارةفالخيهواهئفكبالإاضرلاىبأتيتلاةأرملاباههّبشو



ءاهمامزمالتساقحتسينمعثحبتتلظءرهدلامحريفنمزلانماحدر

.اهقحبموقينمرهظىتحءاهدقعةيصانكلمتو

جورخلاوملظلانممهفقوم-ةرتفلاهذهيفةيضابإلارعشيفسكعنا-

دييأتلاهوأشنأدئاصقيفمهتاراشإربعكلذىلجتوءرئاجلامكاحلاىلع

دسجتيتلا؛ةيهلإلامهتاجانموةيكولسلامهتاوعدربعو؛يسايسلامهماظن

.هللادابعىلععقاولاملظلانمو؛رئاجلامكاحلانممهفقوم

نأثحابلاظحالنإو؛ةمامإلاىثرهنإف؛هتمئأيضابإلارعاشلاىثرامكو-

لالخنممهؤاثرءاجو؛كلذيفضوخلانعاومجحأدقءارعشلابلغأ

.ةزمارةروصبةمامإلااهيفاوبطاخدئاصق

ركفلابترثأتوترثأءرهاوظواياضقاضيأثحابلاهابتناىعرتسا-

دنعىمسياموأ؛كولسلاودهزلارعشاهتمدقميفيتأيو؛يضابإلا

؛هجوتلااذهباطقأنأةساردلالالخنمحضتاو؛فوصتلارعشبنيرخآلا

يضابإلارعاشلانأنيبتو؛هئاملعويضابإلاركفلاةدمعأنماوناك

نمًاديفتسمهمومعيفيفوصلاركفلابرثأتدق؛فوصتملايكولسلا
ىلعًاظفاحملظ؛رامضملااذهيفيرعشلاهجاتننأالإ؛هتايطعم

ضعبيففوصتلاعزاوننماذخأ؛همومعيفيضابإلاركفلاتايطعم

.ليصألايمالسإلاركفلانمةاقتسملاهبناوج

هاجتالااذهمهنمريثكرخسو؛ةسامحلابًاقصتلمءارعشلانمددعجاتنءاج-

ةسامحلانمًافراجًارهنمهنمددعرعشلكشف؛هضارغأبلغأيف

مالسإلاموسرنمسردناامءايحإو؛ءداهجلاىلإةوعدلاو؛ةراثتسالاو



؛يدنكلامالسوبأو؛ينالهبلاملسموبأو؛يملاسلانيدلارونناكو؛هماظنو
.ةسامحلابمهرعشطبترانيذلاءارعشلامهأنم؛يبحرلادلاخو

امكةيلومشةرظنلانوكتل؛ةسامحلاهذهيفةيبهذملاةربنلاتفتخادقو

ةمألارذحفةسامحلابهدئاصقتمستايذلا؛ينالهبلاملسميبأدنعكلذاندجو

ءادنلاًامّمعم؛ةقّيضلاةيبهذملاوضغابتلاوفالتخالاورحانتلاوةقرفلانم

ةمألابطيحييذلاءرطخلاكاردإورظنلادعبىلعلديامب؛نيملسملاعيمجل

.اهمومعيفةيمالسإلا

ةرهاظنييضابإلاءارعشلاضعبدنعلكشىوكشلارعشنأثحابلاظحال-
لالخنمنيبتو؛اهحمالمضعبدنعفوقولاىلإثحابلاتعفد؛ةحضاو

ىلعبتعيناكامردقبتوملاهبهرينكيمليضابإلارعاشلانأةساردلا

رثكأو؛سانلالذارأمركأوءرارحألاناهأف؛نيزاوملابلقيذلارهدلا

عمجمدنايذلا؛ينالهبلاملسموبأءرهدلانمىوكشءارعشلاءالؤه
ةكرعممامأانعضيل؛ساسحإلاهحنميوهدسجيف؛هرواحيوهبطاخيءرهدلا

.ىتشروصيفةلاحلاهذهترركتدقوءرعاشلاورهدلااهابطق

نمهلامل؛ةصاخةيسدقيضابإلارعاشلادنعناكمللنأثحابلاىأرو-

ركفلايفةيسايسةيؤروةيفاقثةيفلخبهطابترالو؛يضابإلاخيراتلايفرود

تلظاهنأل«ًاصاخاقبع«ىوزن»ةنيدملنأثحابللنيبتو.مهدنعيسايسلا

دادتمالاويركفلالصاوتلازومرنمازمرلكشتنمزلانماحدر
ةنيدملاهذهبءارعشلانمددعىنغتكلذلو؛نامعيفةيضابإلليراضحلا

ةديقعبةطبترمءاهضرأىلعاوبقاعت؛لودعةمئأماظعقبعتنضتحايتلا

.ةتحبةيضابإ
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ءارعشلانمددعدنع؛ةيرعشلاةبرجتلاطابتراةيتفلاةساردلاتفشك-

لصتملا؛ءارعشلاسوفنيفرذجتملا؛يركفلاءامتنالابنييضابإلا

؛ةديقعلاونفلانيبمزالتلانمًاعوندجوأمهنماددعنأحضتاو؛مهتديقعب

نمةيرعشلامهبراجتقلطنتل؛هعمتجموهركفةمدخلهنفمهنمريثكفظوو

ةبرجتلالخنمكلذاندجوامك؛يعامتجالامهنيوكتوةيفاقثلامهتينب

اذهيفينالهبلاملسميبأةبرجتيتأتامنيب؛ءارعشلاءالؤهنمةعومجم

تامكارتلانمةلمجاهتذغواهداعبأتعستا؛ءاهعوننمةديرفنأشلا

تافالتخالاضعباهتراثأو؛ةيخيراتلاوةيسايسلااياضقلاو؛ةيركفلا

؛يفطاعلاوينفلاقدصلابةمستمةمكَحُملايفهدئاصقتءاجو؛ةيبهذملا

يتلا؛ةيخيراتلاثادحألاىلإةيضابإلاةيؤرلاوةديقعلاتايضتقمبةجمدنم

دجودقو.حيرصلادقنلاوةدقتملاةفطاعلاعم؛يبهذملادعبلااهيفجمدنا

نمابناجتلكشدقءرعاشلااهشياعيمليتلاةيخيراتلاتايطعملانأثحابلا

تالالدنمهنزتختامو؛ءربعنمهمدقتامب«هدنعةيتاذلاةبرجتلابناوج

يتلاةئيبلاوةفاقثللايلجتو٠يضابإلاركفللايعقاوًاساكعناةبرجتلاهذهدعتلو

.ينالهبلاملسميبأكبهذملاركفبمزتلمرعاشةيرعاشتنوك

ينبيدقف؛ةددعتمًاقرطنييضابإلاءارعشلادنعةيركفلاةديصقلاةينبتذختا-
ناورهنلالهأيفينالهبلاملسميبأدئاصقك؛ةلقتسمةيركفةديصقرعاشلا

يليلخلانافلخنبديعسويشاطبلادمحمنبناطلسدئاصقوءاهيلإراشملا
ةينفةغايصءارعشلااهغاص؛ةيدئاقعلابناوجلايفينالهبلاملسميبأو

ةيركفلاتاعوضوملاضعبتءاجامنيب؛,مهركفتسكعومهتفاقثتزرفأ
بناوجضعبلرشابمريغساكعنايفضارغألاةددعتمدئاصقيفةثوثبم

.يضابإلاركفلا



دنعهبولسأوينامعلارعشلاةغليفةماعلاتارثؤملاةساردلالخنمو-

هظافلأبانيباروضحميركلانآرقللنأثحابلادجو؛نييضابإلاءارعشلا
نمةلمجربع؛مهتاعوضومومهبيلاسأوءارعشلاريباعتيف-هيناعمو
ءارعشلاتوافتعم؛زيزعلاباتكلااذهبلعافتلاىدمىلعةلادلاتايوتسملا

.يضابإلايركفلاصنلايفةينآرقلاةدرفملافيظوتيف

ضعبنأثحابلادجودقوءًاضيأهرثأءفلاسلايرعشلاثارتللناك-

مايقلالخنمكلذحضتيو؛قباسصنلماعلاوجلاباورثأتدقءارعشلا

اهفيكيل؛يناعملاديلوتبىمسياموأ؛هيناعمليكشتةداعإبءارعشلاضعب

يفينالهبلاملسميبأدئاصقلالخنمحضتاامك؛هصنفورظلرعاشلا

يتلادئاصقلانمددعربعو؛يصورخلادشارنبملاسمامإللهحيدم

.مهنمددعدنعةيرعشلاةضراعملاوأ؛ةيفاقلاونزولاعمةصانتمتءاج

ءاقنىلعةظفاحمنييضابإلاءارعشلانمددعدنعةيرعشلاةغللاتءاج-

ةيرعشلااهءاوجأةيحوتسم؛ثارتلاةغللةلثمتم؛ءاهصئاصخلةيعارم؛ةغللا

ىلإيمتنتيتلاتاحلطصملاوظافلألانمةلمجكلانهنأنيبتو؛ةماعلا

ةيركفتاحلطصم«؛ةعبرأتالاجمىلإثحابلااهمسق؛يضابإلاركفلا

.«ةيسايسىرخأو؛ةيدئاقعتاحلطصمو؛ةيخيراتتاحلطصمو؛ةماع

امادختسااهومدختسافمهتاريبعتيفتسكعناوءارعشلامجعمىلإتلاثنا

هحنمف؛هفيظوتيفمهنمددعحجن؛حلطصمللينفلافيظوتلايفتوافتي

.رشابملالوانتلاوةيريرقتلاريسأمهضعبيقبامنيبةصاخًالالظوتاءاحيإ

؛يضابإلاركفلاءارعشدنعةحضاوةيبولسأوةيوغلةرهاظراركتلازرب-

دنعاميسال؛يرعشلاصنلايفةينفةفيظوىدأوءرظنللتفاللكشب



؛تعونتوهدنعراركتلاتايوتسمتددعتيذلا؛ينالهبلاملسميبأرعاشلا

.قايسلايفعقوملاو؛ةيروعشلاتاقفدلاو؛هيلإةجاحلابسح

نمديزتيتلاةيوغللارهاظملاضعببةناعتسالايضابإلارعاشلاسنيمل-

ميسقتلاويزاوتلالثمةيويحصنلاحنمتو؛نيقلتملاسوفنيفريثأتلا

نمحضتاامكفلكتمريغهبلغأيفءاجدقهنأاملع؛ةلباقملاوأداضتلاو
.ةساردلالالخ

عباطبةديصقلاسّبلتيفهرثأيركفلاهاجتالاعباطلنأثحابللرهظدقو-

نكلةداعبطخلايفةلمعتسملاتاودألاىلعدمتعملايباطخلابولسألا

ةظفللاهلمحتيذلالاذتبالاًبطمنمتالفإلاعاطتساءارعشلانماددع

عوضوملاوتاذلانيبتجزم؛ةيحومةغللالخنم؛ةيباطخلاةيسوماقلا

نمابورضءارعشلانمددعذاختاوباطخلاغيصددعتو؛رعاشملاةوقو

يبأكًارعاشنأحضتادقو؛ةيركفلامهدئاصقيفهونبيذلاراوحلاناولأ

ناورهنلالهأنعهيتديصقيفاهنمقلطنيةدعاقراوحلانمذختا-ملسم

داجيإىلإدمعهنكلوايرابخإادرسةصقلادرسىلإدمعيملنيح؛ميكحتلاو

.ثدحلاتايصخشنيبوهنيبراوحلاةطساوب؛لصاوتلانمعون

ةيفلخلاوةيركفلاةورثلاتلكشو؛ةيرعشلاةروصلاءانبيفءارعشلاتوافت-

ناورهنلاةثداحتناكو؛يرعشلاليكشتلابناوجنمابناج؛ةيفاقتلا

فظوتيتلاةيرعشلامهروصءانبلًابصخاعقوماهلمهتيؤروًاهتالالدو

؛ةيناكملاةروصللناكامك؛ةثداحلاهذهليضابإلاموهفملليركفلادعبلا

ًالضفناكملابةطبترمةيخيراتلاةقيقحلاديسجتلالخنم؛كلذيفاهرود
يراشلاةروصو؛ةمامإلاةروصو؛ةيركسعلاةيبرحلاةروصلانع
.يضابإلا



نإو؛يضابإلاركفلاءارعشنأظحالثحابلانإف؛كلذنممغرلاىلعو-

ةيفاكلاةيانعلالنتملاهنأالإ؛ةيرعشلاهروصمسروهتغلبمهضعبمتها

ةمءاوملاىلع؛مهضعبةردقنمهاندجوامعم؛عوضوملاةعيبطلارظن

-ملسميبألثم ًارعاشنأىتح؛اهتجلاعميفةينفلاةقيرطلاوةركفلانيب
ىلعةدمتعمةيئاحيإةغلبءاينفءانبةيركفلاهدئاصقينبينأعاطتسا
.عوضوملاعملعافتلاوةدقتملاةفطاعلاولايخلاوةروصلا

هذهيفلقأملينأبفارتعالاىلإينوعدتةيملعلاةنامألانإفًاماتخو
نمنينرقربعدتممءاذهيثحبنأكلذ؛لاقينأنكمياملكةساردلا

؛ةيبدألاعيماجملاو؛ةيرعشلارداصملابلغأعمجأنأامهيفتلواح؛نامزلا

نيواودكلانهرهظتسهنأكشالو؛دهجنميننكمأامىصقأًالذاب

؛كلذيفعسولايلذبعمءاهيلعلوصحلانمنكمتأملةيرعشتاعومجمو

ءاهيلعءانبلانكميةنبلنوكتنأةساردلاهذهبسح«لوقأفدوعأيننأىلع

.ءاصقتسالاوثحبلانمديزمىلإ؛ةفرعملاداورونيثحابلاممهريثتستاهلعل

؛ليكولامعنويبسحوهو؛بينأهيلإوتلكوتهيلع؛هللابالإيقيفوتامو
.نيملاعلابرهللدمحلانأمهاوعدرخآو



عجارملاورداصملاةمئاق

:ةطوطخملارداصملا-أ

ةبتكم«طوطخمةبوجألأوةلئسألاعومجم؛ىسيعنبىسوم:يركبلاِ_

.ثحابلاىدلةروصلئامس؛نامعةنطلس«فلؤملا

يوذىواتفنمرثألادقع(م998١؛ه1518١ت)ربجنبيلع:يربجلا-

ةبتكم١١مقرطوطخم؛يربجلاربجنبيلعبيترتوعمجءرصبلا

.ثحابلاىدلةروص«ةصاخ

ةبتكم؛ةيرعشلاهتعومجم(ه11؛٠09تإ)دجامنبهللادبع:يمرضحلا-

٠ثحابلاىدلةروص.ُنامعةنطلس«ىوزن؛ةصاخ

لهنملاو4ادصلالبلبلا)م٠55١ه٠٠تادشارنبدمحم٠يبيصخلا-

دشرم؛فلؤملالجنةبتكمبطوطخم«حالملاراعشألاتاراتخميفحافطلا

.ثحابلاىدلةروص«طقسم«نامعةنطلس«؛يبيصخلادشارنبدمحمنب

ةبتكمبطوطخمنايبلاوةمكحلايف6ناجرملاوؤلؤللا6يي

«طقسم«نامعةنطلس«يبيصخلادشارنبدمحمنبدشرم«فلؤملالجن

.ثحابلاىدلةروص

ةرضاحمهلصأو؛طوطخم؛يضابإلاركفلازئاكر؛دمحنبدمحأ:يليلخلا-

.ثحابلاىدلةروصماازماعىوزنةنيدمبتيقلأ



؛يليلخلاناويد(م١٠87٠١/ه7487١ت)نافلخنبديعس:ىليلخلا-

ءنامعةنطلسل«ماعلايتفملاةحامسةبتكمنمةروصمةخسنءطوطخم

.طقسم؛يليلخلذلادمحنبدمحأ

طوطخمَةيرعشلاهتعومجم(ه٠١٠١ت)؛لالهنبدلاخ:يبحرلا_

ٍٍِ ىدلةروص4لئامسةيالو4نامعةنطلس4يركبلاىسيعنباىسومةتكمب

.ثحابلا

(م7١/ه١١قرفلاءاملعنم)نسحنبهللادبعنبدمحم:.شيقرلا-

رظنلانباةيمالَحرش6ةيناثلاةعطقلا«مالسإل١مئاعدحرش6مالظلاَحابصم

6ةيقرشلاةقطنملا«يثراحلادمحنبملأسخيشلاةبتكمبةطوطخم6ينامعلا

.ثحابلاىدلةروص«نامعةنطلس

م١117[ه4ت)ميدعنبملاسنبرصان؛ملسموبأ:ينالهبلا-

.ثحابلاىدلةروص«ينالهبلاملسميبأخيشلاناويد

نبهللادبعذاتسألاةبتكمبطوطخم؛ةيبهولاةديقعلاءسر-

.ثحابلاىدلةروص«؛لئامس؛«نامعةنطلس«؛يمشاهلاملاس

ةطوطخم؛رهزألاعرشلاملعيفرهوجلاراثن؛سسسس__-

ناطلسلاةلالجهقفنىلعفلؤملاطخب؛باتكلالصأنم«ناولألابةروصم

.نامعناطلسسوباق

رعاشلاناويد؛(م904١/ه74١1١ت)رصاننبنمحرلادبع:يمايرلا-

نبدمحمديسلاةبتكمب؛«طوطخميمايرلارصاننبنمحرلادبعحيصفلا

.ثحابلاىدلةروص؛ببسلاةيالو؛نامعةنطلس؛يديعسوبلادمحأ



لهجنملةقيقحلافشك)م6١١اه١ت)ديمحنبهللادبع:يملاسلا_

لنامعةنطلس«ةيقرشلاةقطنملا«ةيدبليملاسلاةبتكمبطوطخم6ةقيرطلا

.ثحابلاىدلةروص

6ةيدب6يملاسلاةبتكمبطوطخم6ميظانملاعومجم+بسسسسسر_(«7

.ثحابلاىدلةروص«نامعةنطلس؛ةيقرشلاةقطنملا

ةفالسوبيدألازنك(ه1"أقت)يلعنبديعسنبملاس:يغئاصلا-

مقرتحت«نامعةنطلس.؛ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوبطوطخم؛«بيبللا

ب؛001«صاخ؟٠٠ماع

نباةيمالحرش(م4٠19١ه7ت)بطقلافسوينبدمحم:شيفطأ-

ةنطلس«يثراحلادمحنبملاسخيشلاةبتكمبطوطخمينامعلارظنلا

.ثحابلاىدلةروص«ةيقرشلاةقطنملا«نامع

ةبتكمبةطوطخم؛ةيرعشةعومجم(ه1١؛قتإ)دمحمنبملاس:يقوطلا-

.ثحابلاىدلةروص؛ةيدب؛ةيقرشلاةقطنملاءنامعةنطلس؛يملاسلا

م١١٠١ه4ت)ءرصاننبديعسنبناميلس٠«مالسوبأ:يدنكلا-

ةروص«ىوزن«نامعةنطلس؛ةصاخةبتكم؛طوطخممازخلارشنناويد

.ثحابلاىدل

ةبتكمبطوطخمةيرعشةعومجم)رصاعم)فيسنبهللادبع:ِيدنكلا-

.ثحابلاىدلةروص«لخنةيالو«نامعةنطلس؛فلؤملا

نماثلاءزجلا؛عرشلانايب(ه؛قت)ميهاربإنبدمحم:يدنكلا-

مقرلا؛نامعةنطلس؛ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو؛طوطخم؛نوتسلاو

(هقفبه١)صاخلامقرلا(785)



ةقطنملا«نامعةنطلس؛يملاسلاةبتكم؛دئاصقلاعومجم:لوهجمفلؤم-

ثحابلاىدلةروص؛ةيدب؛ةيقرشلا

جهن(م8٠١/ه17١قيفشاع)يلعنبدمحمنبيلع:يرذنملا-

ماعمقر6نامعةنطلسةفاقثلاويموقلاثارّتلاةرازو«طوطخمقئاقحلا

(١١٠7)

:ةعوبطملاعجارملاورداصملا-ب

؛ةفاقثلارادوةدوعلاراد؛بدألليسفنلاريسفتلا؛نيدلازع.د:ليعامسإ-

.ط.د«ت.د؛توريب

ةينفلاهرهإوظوهاياضقُُرصاعملايبرعلارعشلا6يي|س_ل7

.م994١؛ط؛ةرهاقلا؛ةيميداكألاةبتكملا؛ةيونعملاو

رادلا«قيبطتوجهنمُيمدالسإلاخيراتلايفاياضق؛دومحم٠ليعامسإ_

م171٠١ه١١٠٠١ةيناثلاةعبطلاةفاقثلارادل(برغملا)ءاضيبلا

(4777٠/ه7٠؛رأه١١٠7تإ)؛ليعامسإنبيلع:يرعشألا-

؛ةيرصعلابتكلاراد؛توريب«نيلصملافالتخاو؛نييمالسإلاتالاقم

.ديمحلادبعنيدلاىيحمدمحمقيقحت46١

ةبتكم؛ةيضابإلالوصألايفةيمالسإتاسارد؛ديعسريكب؛تشوغأ-

.ما6ره١٠١؛ةيناثلاةعبطلا؛ةرهاقلا؛ةبهو

«نامع؛ةعبطمةكرش«نامجلادئالق؛دمحمنبفيسنبدمح:ِيديعسوبلا-

.مل7ها١٠4ءطقسم



؛مالكلاملعيففقاوملا(ها/576ت)؛دمحأنبنمحرلادبع:يجيإلا-

.ت.د«بتكلاملاع؛توريب

عبسلادئاصقلاحرش؛(ه7748تإ)مساقلانبدمحمركبوبأ:ِيرابنألا-

راد؛ةسماخلاةعبطلا؛نوراهدمحممالسلادبعقيلعتوقيقحت؛لاوطلا

.ت.د(رصم«فراعملا

(ه707تإ)؛ميهاربإنبليعامسإنبدمحم؛«هللادبعوبأ:يراخبلا-

م91697١؛«توريب«يبرعلاثارتلاءايحإراد؛يراخبلاحيحص

اممامتإيفةاقتنملارهاوجلا(ه0١٠18تإ)ميهاربإنبمساقلاوبأ:يداربلا-

.ةيرجحةعبطم؛م1884؛ةرهاقلا؛تاقبطلاباتكهبلخأ

ةرازو؛نئازخلانونكم(ه١١قءاملعنم)ىسيعنبىسوم:يرشبلا-

ةرهاقلا؛برعلالجسعباطم؛نامعةنطلس؛ةفاقثلاويموقلاثارتلا

.ماكححا/ها07

؛نامعءاملعضعبخيراتيف؛نايعألافاحتإ؛دومحنبفيس:يشاطبلا-

.ما1اه4149١؛ةيناثلاةعبطلا«نامعةنطلس؛ةينطولاةعبطملا

:يرجهلايناثلانرقلاةياهنىتحيبرعلارعشلايفةروصلا6يلع6لطبلا_

.م981١؛توريب؛رشنلاوةعابطللسلدنألاراد

؛توريب؛قرفلانيبقرفلا(ه1479ت)رهاطنبرداقلادبع:يدادغبلا-

.م91748١؛ةديدجلاقافآلاراد



دقنيفةغالبلانوناق(ه7١91ت)رديحنبدمحم؛علاطوبأ:يدادغبلا-

١ط؛توريب؛ةلاسرلاةسسؤم؛ليجعضايغنسحمقيقحت؛رعشلاورثنلا
.مل٠14

١؛يركبلاىواتف(م587١ت)يركبلايلكبرمعنبنمحرلادبع:يلكب-

.م1487١؛رئازجلا؛ةيادرغ؛ةيبرعلاةعبطملا؛دلجم

؛فارشألاباسنأ(ه774ت)ءرباجنبىيحينبدمحأ:يرذالبلا-

.م178١؛«سدقلا

(ه14؛548ت)يلعنبنيسحلانبدمحأ؛ركبوبأ«ظفاحلامامإلا:يقهيبلا-

دهازدمحمخيشلاهقيقحتوهحيحصتبينع؛تافصلاوءامسألاباتك

.ت.د؛رصم؛ةداعسلاةعبطم؛يفنحلايرئثوكلا

7576ت)ينارحلاميلحلادبعنبدمحمسابعلاوبأ؛نيدلايقت:ةيميتنبا-

ءرشعيداحلاءزجلا؛ةيميتنبا؛مالسإلاخيشىواتفعومجم(ه

ةعبطلا؛يلبنحلايدجنلادمحمنبزيزعلادبعبيترتوعمج؛«فوصتلا
.ه17194؛«توريب؛ةيبرعلاراد؛ةرشاعلا

؛نيدلاملاعم(ه1"١١تإ)هللادبعنبميهاربإنبزيزعلادبع:ينيمثلا-

؛برعلالجسعباطم؛نامعةنطلس«ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازورشن

.ما1876/ها401؛ةرهاقلا

قيقحت«نييبتلاونايبلا(ه595©7ت)رحبنبنامثع:ورمعوبأ:ظحاجلا-

.م9174١ء7ط؛ةرهاقلا؛يجناخلاةعبطم«نوراهمالسلادبع

ىفطصمةعبطم؛نوراهمالسلادبعقيقحت؛ناويحلا؛ءا-
.م975١؛ةرهاقلاءرصمبهدالوأويبلحلايبابلا

هكبا»



داحتالاراد؛بدألاتاقابناويد؛هللادبعنبديمحءرورسوبأ:يعماجلا-

.م75١/ه17496ةرهاقلا؛ةعابطلليبرعلا

ناولألاةعبطم؛ةيضايبإلاةديقعلليراضحلادعبلا؛تاحرف.د:يريبعجلا-

.م7/97١/ها40768١؛نامعةنطلس؛ةثيدحلا

باتك(ه١قت)يوكزألارفعجنبدمحم؛رباجوبأ؛رفعجنبا-
؛ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازورشن؛رماعمعنملادبعقيقحت؛عماجلا

.ت.د؛ةرهاقلا؛هاكرشويبلحلايبابلاىسيعةعبطم؛نامعةنطلس

هت؛ءاهحورشوديحوتلاةمدقم(ه8قت)صفحوبأ:عيمجنبا-

.ط.دت.د؛نامعةنطلس؛طقسم؛شيفطأميهاربإقيقحتو

حلامامإ؛هللادبعنبكلملادبع؛يلاعملاوبأ؛نيدلاءايض:ينيوجلا-

؛قيقحت؛داقتعالالوصأيفةلدألاعطاوقىلإداشرإلا(ه؛978تإ)

١؛رصم«ةداعسلاراد؛ديمحلادبعمعنملادبعيلعو؛ىسومفسوي

.ما0٠1/ه

دمحمخيشلاءارآلالخنمةيضابإلادنعيسايسلاركفلا؛نودع؛نالهج-

؛عيزوتلاورشنلليرماضلاةبتكمم777١-ه1771١؛شيفطأفسوينب

م1991/ه1١141١؛ةيناثلاةعبطلا؛نامعةنطلس

؛تاريخلارطانق(ها0٠75ت)ىسومنبليعامسإءرهاطوبأ:يلاطيجلا-

م19487؛ه1407١ءنامعةنطلس؛ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازورشن

رمعنبنمحرلادبع؛قيلعتوحيحصت؛مالسإلادعاوق..-___-

/ه97١١«ىلوألاةعبطلا؛رئازجلا؛ةيادرغ؛ةيبرعلاةعبطملا؛يلكب

.ما17
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؛ةيضابإلالوصأيفةيضفلادوقعلا؛ناميلسنبدمحنبملاس:يقثراحلا-

تء.د«نانبلوايروسيفةيبرعلاةظقيلاراد

معت)ِينالقسعلارجحنبدمحأ+«لضفلاوبأ؛ءنيدلاباهشرجحنبا-

م١97١؛ةينامثعلافراعملاةرئاد؛دابأرديح؛نازيملاناسل؛(ه

؛لحنلاوءاوهألاوللملايفلصفلا(ه؛657ت)دمحأنبيلع؛مزحنبا-

ما1؛ةفرعملاراد؛توريب

؛نيعلاروحلا(ه95977ت)يريمحلاناوشن؛دييسوبأ:يريمحلا-

.مأمم؛ةينميلاةبتكملاءءاعنص

ةديقعلاحرشءزعلايبأنبدمحمنبيلعنبيلع؛نيدلاردص:يفنحلا-

مامإلاةعماجتاعوبطم؛ءركاشدمحأقيقحت؛ةيفلسلاةديقعلايفةيواحطلا

.ه112461١؛0١7ط؛«ضايرلا؛ةيمالسإلادوعسنبدمحم

ثادحألاباتك(ه7قت)سيمخنبتلصلاءرثؤملاوبأ:يصورخلا-

ةرازورشن؛شيوردلادمحمنيسايمساجروتكدلاقيقحت«تافصلاو

ةنطلس4اهتبتكمونامعةعبطمَنامعةنطلس6ةفاقثلاويموقلاثارتلا

.م197١/ها417؛«ىلوألاةعبطلا؛طقسم؛نامع

ءامسأيف؛نامجلاطومسيلعنامعنلاقئاقش؛دشارنبدمحم:يبيصخلا-

عباطملاُُنامعةنطلسةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازورشندنامعءارعش

.م984١«طقسم؛ةينطولا

ةرازورشن؛ةيضابإلاةقرفللةيخيراتلالوصألا؛«ضوع.د؛تافيلخ-

م1994؛ها416؛ةثلاثلاةعبطلاءنامعةنطلس؛ةفاقثلاويموقلاثارتلا



ءنامع؛بعشلارادعباطم؛ةيضابإلاةكرحلاةأشنءبر-

ط.د؛مأ9/7؛ندرألا

ةياغةامسملا؛يملاسلانيدلارونةديصقحرش؛دمحنبدمحأ:يليلخلا-

.ةبتاكلاةلآلاىلععوبطم؛داقتعالايفدارملا

ءنامعةنطلس«ةماقتسالاةبتكمءاهتاريسفتوةلمجلا؛ءسس

.مأ94؛ها6٠4«طقسم

رادعباطمْييرماضلاةبتكمرشن6غمادلاقحلا6+ييييتسسسس_#ل<

.ها١٠51١«توريب؛ةديدجلاةودنلا

ذطلس؛ةماقتسالاةبتكم«ىلاعتوهناحبسهللاهيزنت«س__<

مآ١٠وها١٠ءطقسم«نامع

«نامعةنطلس؛ةماقتسالاةبتكم«ىلاعتهللاتافص+«-سسس_-

.مأ194؛ها١؛6٠ءطقسم

ةرازورشن«ناميإلادعاوقديهمت(ه174897تإ)نافلخنبديعس:يليلخلا-

؛ةرهاقلا«برعلالجسعباطمءنامعةنطلس؛ةفاقثلاوموقلاثارتلا

.مأ841هاو

ثارتلاةرازورشن؛ةيرقبعلايحوناويد6يلعنبهللادبع:يليلخلذل-

ةعبطلا؛ةرهاقلا؛برعلالجسعباطم؛نامعةنطلس؛ةفاقثلاويموقلا

.ما17/8ها18ىلوألا



نمليلجلاحتفلا(ه77١1ت)ديعسنبهللادبعنبدمحممامإلا:يليلخلا-

ةعبطملا؛يخونتلانيدلازعفارشإبعبط؛ليلخيبأمامإلاةبوجأ

.م0٠176١/ه17788١؛ءقشمدبةيمومعلا

نبةفيلخخيرات(همت)ِيرفصعلاطايخنبةفيلخ«طايخنبا_

راد6زاوفيلشكتمكح.دزاوفبيجنىفطصمروتكدلاقيقحت؛طايخ5

.م95٠/ه416١؛ىلوألاةعبطلا؛توريب؛ةيملعلابتكلا

راد؛يبرعلابدألايفةينفلاةروصلا؛بولسألاتايلامجءزياف.د:ةيادلا-

.م8١.ه١١41١؛7ط؛«توريب؛رصاعملاركفلا

قيقحت؛برغملابخئاشملاتاقبط(ه1176تإ)ديعسنبدمحأ:ينيجردلا-

.رئازجلا؛ةيادرغ؛يالطميهاربإ

قرفتاداقتعا(ه709ت)بيطخلارمعنبدمحم«؛نيدلارخف:يزارلا-

.م9978١ةرهاقلا؛ةيرهزألاتايلكلاةبتكم؛نيكرشملاونيملسملا

وَلا؛يركبلارمعنبدمحمهللادبعوبأنيدلارخف:يزارلا- ريبكٍلريسُفتل

١يفءزج؟!؛ما4؟ما47؛ةيرصملاةيهبلاةعبطملا؛ةرمهاقلا

.دلجم

يفناعمللابعئاشلاعاعشلا(ه6١تإدمحمنبديمح؛قيزرنبا-

يموقلاثارتلاةرازورشن:رماعمعنملادبعقيقحت:نامعةمئأركذ

هه١٠؛ةرهاقلا6ةيبرعلابتكلاءايحإراد6نامعةنطلس؛ةفاقثلاو

.ملاحا/

طءرانملاريسفتبريهشلا«ميركلانآرقلاريسفتءاضرديشردمحم:اضر-

.ما477ءرشنلاوةعابطللةفرعملاراد؛توريب



عباطم؛ةبئاغلاةقيقحلاوجراوخلا؛ديعسنبناميلسنبرصان:يعباسلا-
.م199١/ه8١57١«ىلوألاةعبطلا؛نامعةنطلس؛ةضهنلا

نايدألايملعيفماظنلارهوج(ه١""7ت)ديمحنبهللادبع:يملاسلا-

شيفطأميهاربإقاحسإوبأ؛هحيحصتوةعبطىلعماق؛ماكحألاو

.ت.د؛ةرهاقلاءرصنلاةعبطم؛يبازيملايرئازجلا

نبدمحأخيشلاقيلعتوحيحصت؛لوقعلاراونأقراشم؛ء_-

09٠5١؛توريب؛ليجلاراد«١ط؛ةريمعنمحرلادبعقيقحت؛يليلخلادمح

.ما14+/ه

عباطم؛ديحوتلايفلوقعلاراونأحرش؛راونألاةجهب.-ت__-

.ما191/ها74711ط؛نامعةنطلس؛ةضهنلا

ىعذدأنمىلعدرلايفنانملاضيفىلعنايبلاضورء؛_<

؛ةضهنلاعباطم؛يملاسلا؛ناميلسنبنمحرلادبعقيقحت؛نآرقلامدق
.ما110/ها14159ط«نامعةنطلس

؛يملاسلاناخيشنباناويد(ه1"47ت)ناخيشنبدمحم:يملاسلا-

/ه99١ء١طءندرألا؛نامع؛ةمهاسملاةيجذومنلاعباطملاةكرش

.ملا

«نايعألاةضهن(ه409١ت)ديمحنبهللادبعنبدمحم:يملاسلا-

.ت.د؛رصمبيبرعلاباتكلارادعباطم؛نامعةيرحب

ءرداصراد؛ىربكلاتاقبطلا(ه١77ت)دعسنبدمحم:دعسنبا-

.ت.د«توريب

كن



ثارتلاةرازورشن؛ناجرملادئالق(ه١79تإ)ديبعنبدمح:ىميلسلا-

ددكموةيقرشلاةعبطملا.نامعةنطلسةفاقثلاوىموقلا 97١ء«طقسم«اهتبتكم

.ما187/ه

ةلأسملايفباطخلالصف(ه197ت)ليمجنبنافلخ:يبايسلا-

لجسعباطم«نامعةنطلسةفاقثلاويموقلاثارتلاًَرازورشن؛باوجلاو

.ما184/ه14604١؛ةرهاقلا«برعلا

؛ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازورشن«سلاجملاةجهب+بس-

.ما1/869فها40684ءاذطءنامعةنطلس

نايدألايفمالسإلاملاعم(ه1518ت)دومحنبملاس:يبايسلا-

عباطم؛نامعةنطلس؛ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازورشن؛ماكحألاو

.ما184/ه404١«طقسم؛ةديقعلا

بتكملا؛نامعلهأباسنأيفنايعألافاعسإ؛س___-

.ه١1١"684؛توريب؛يمالسإلا

َّخدلبو6نيبلاطلاجهنم(ه١١َّقتإيلعنبديعسنبسيمخ:يصقشلا-

ةعبطم:نامعةنطلس؛ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازورشن6نيبغارلا

.ةرهاقلاَهاكرشويبلحلايبابلاىسيع

ةنطلسء؛ريسلاباتك(ه49748تإ)دحاولادبعنبديعسنبدمحأ:يخامشلا-

؛يبايسلادوعسنبدمحأقيقحت؛ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو؛نامع

18١ها

؛لحنلاوللملا(ه9448تإ)دمحأنبميركلادبعنبدمحم:يناتسرهشلا-

.م99797١؛ةرهاقلا؛ةيرصملاولجنألاةبتكم



:فيلأت؛ةيحيسملاومالسإلانيبينيدلاركفلاةفسلف؛يحبص.د؛حلاصلا-

ملعلاراد؛توريب؛حلاصلايحبصةمجرت؛يناونقجروجو؛ةيدزعسيول

.م95949١؛ةيناثلاةعبطلا؛نييالملل

؛يضابإلاركفلايفتاساردءابحلاصدمحمجاحلانبرمع:ابحلاص-

عباطم؛ةماقتسالاةبتكمرشن؛يبايسلادوعسنبدمحأ؛هيلعقلعوهلمدق

.م197١/ها41؛ةيناثلاةعبطلا؛نامعةنطلس؛ةضهنلا

.ت.د؛رصمبفراعملاراد؛يبدألادقنلايفءيقوش.د:فيض_-

سابعقيقحتءرعشلارايع(ه777ت)ءدمحأنبدمحمءابطابطنبا-

.م1487١؛«توريب؛ةيملعلابتكلارادءرتاسلاديع

ةعبطلا؛ةرهاقلا؛يغالبلاثارتلايفةينايبلاةروصلا؛نسح.د؛لبط-

.م188١«ىلوألا

ةعبطلا.جراوخلاوةيضابإلانيبقرفلا؛ميهاربإقاحسإوبأ:شيفطأ-
.م991١؛نامعةنطلس؛يرماضلاةبتكم؛ىلوألا

ملعلابهونملاصلاخلابهذلا(ه1777ت)فسوينبدمحم:شيفطأ-

.ت.د؛م.د؛شيفطأقاحسإوبأقيقحت«صلاقلا

ةرازورشن؛يضابإلآيقحمنعضارتعالاةلازإ.؛-____-
.م987١سرام؛نامعةنطلس.؛ةفاقثلاويموقلاثارتلا

؛ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازورشن«بركلافشك«سسس___ر_

.م187١/ه1401١ءطقسم؛ةينطولاةعبطملا؛نامعةنطلس



يموقلاثارتلاةرازورشن؛ديحوتلاةديقعحرش؛سس_
87١/ه16467١؛ةرهاقلا؛«برعلالجسعباطم؛نامعةنطلس.ةفاقثلاو

م

؛توريب؛حتفلاراد؛ليلعلاءافشولينلاباتكحرشء__

.م977١/ه1497١1؛ةيناثلاةعبطلا؛ةدج؛داشرإلاةبتكمرشن

بتكلاراد؛كولملاوممألاخيرات(ه١٠7ت)ريرجنبدمحم:يربطلا-

.م188١/ها4078؛ةيناثلاةعبطلا؛توريب؛ةيملعلا

.ط.د؛ن.د؛توريب.؛ةفاقثلاراد؛:جراوخلارعش؛ناسحإ.د؛سابع-

؛؟ط؛توريب؛عيزوتلاورشنللقورشلارادءرعشلانفء__
.مأفر

؛ةينفلاهصئاصخوهتاهاجتاوهتاموقمينامعلارعشلا؛يلع.د:قلاخلادبع-

.ط.د«ت.د؛ءرصمبفراعملاراد

ةعبطلا؛ةرهاقلاءرشنللءانيس؛صنلاةطلس«يداهلادبع؛نمحرلادبع-

.م1978١«ىلوألا

راد؛ةيبيلصلابورحلابدأيفسدقملاتيب؛ليلجلادبع.د:يدهملادبع-

958١/ها416؛ةيناثلاةعبطلا؛ندرألا؛نامع؛عيزوتلاورشنللريشبلا

3

576لبقت)ليعامسإنبفسوي؛بوقعييبأنبيفاكلادبعءرامعوبأ-
رشنللةينطولاةكرشلا؛يبلاطرامعروتكدلاةساردوقيقحتزجوملا(ه

.م578١؛رئازجلا؛عيزوتلاو

هكاض



ةعبطلا؛توريب؛ةبيتقراد«ثارتلاىلإةديدجةرظن؛دمحم.د:ةرامع-

.م1788١؛ةيناثلا

(يرجهلاسماخلانرقلاءاملعنم)يراحصلاملسمنبةملس:يبتوعلا-

.نامعةنطلس؛ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازورشن؛ءايضلاباتك

ةلودلاطوقسىتحمالسإلامايقذنمةيسايسلاةيبزحلا؛ضاير.د:ىسيع-

.م1197/ها417؛ىلوألاةعبطلا؛قشمد؛ةيومألا

ةمامإلاديلاقتةيمالسإلاةيطارقوميدلانامع؛مناغديبعنيسح.د؛شابغ_-

راد؛يصمحناوطنإ.د؛ةيبرعلاىلإهلقت؛ثيدحلايسايسلاخيراتلاو

.م9917١؛1ط؛توريب؛ديدجلا

قلعو؛هلمدق؛داقتعالايفداصتقالا؛دماحوبأ؛مالسإلاةجح؛يلازغلا-

.م997١ء1ط؛توريب؛لالهلاةبتكمراد؛محلموبأيلع.د؛هيلع

؛ط.د؛توريب؛يبرعلاباتكلاراد«نيدلامولعءايحإ؛+ت_-

.ن.د

؛عيزوتلاورشنلاوعبطللةوعدلاراد؛ملسملاةديقع؛«دمحم؛يلازغلا-

.م1190/ها411؛ةثلاثلاةعبطلا؛ةيردنكسإلا

رونبديحوتلاحاضيإ(ه١17ت)رصاننبدييعسخيشلا:يثيغلا-

يلعنبدمحمنبيلعةمالعلاهفنصمل؛ديحوتلارونلحرشوهو؛ديحوتلا

نبىفطصمو؛يمعابابفسويدمحمقيقحت(ه١أقت)يرذنملا

ةنطلسءداشرإلاوظعولاويعرشلاءاضقلادهعمرادصإ؛يفيرشدمحم

.م197١/ه417١؛ىلوألاةعبطلا؛طقسم؛ةضهنلاعباطم؛نامع

هكاذم



ةبتكم؛دئارفلاطومسناويد؛«دمحمنبرصاننبروصنم:يسرافلا-

.م197١«ىلوألاةعبطلا.نامعةنطلس؛عيزوتلاورشنلليرماضلا

يفسيدقتلاساسأ؛نيسحلانبرمعنبدمحمهللادبعوبأ:يزارلارخفلا-

.ما175/ه084١؛رصم؛يبلحلايبابلاىفطصمةعبطم«مالكلاملع

ةضهنةبتكم؛ةيمالكلامهؤارآوةيضابإلادمحميحلادبع.د:ليباق-

.م190١ةرهاقلا؛قرشلا

مسرتاودأوةيرعشلاةبرجتلا؛يرعشلاريوصتلا؛«نيسحناندع.د:مساق-

.م917860١؛١طءايبيل؛ةيبعشلاةأشنملا؛ةيرعشلاةروصلا

مامإلاقيلعت؛ةسمخلالوصألاحرش(ه؛5©0تإ)رابجلادبع:يضاقلا-

ةبتكم؛نامثعميركلادبعهلمدقوهققح؛مشاهيبأنبنسحلانبدمحأ

.م1176ةرهاقلا؛ةبهو

؛فراعملا(ه7ت)؛يرونيدلاةبيتقنبملسمنبهللادبع:ةبيتقنبا-

.م9481١؛ةرهاقلا؛فراعملاراد

نيدلاييحمدمحمقيقحت؛ثيدحلافلتخمليوأت«سس-

.م989١؛توريب؛يمالسإلابتكملا؛رغصألا

دمحمقيقحتوميدقت؛ءابدألاجارسوءاغلبلاجاهنممزاح:ينجاطرقلا-

.م977١؛سنوت؛ةيقرشلابتكلاراد؛ةجوخلانببيبحلا

عماجلا(ه١/7197تإ)يراصنألادمحأنبدمحم«هللادبعوبأ:يبطرقلا-

.م976١«نافرعلالهانمةسسؤم؛توريب«نآرقلاماكحأل

كاتم



قيقحت«ةيريشقلاةلاسرلا؛نزاوهنبميركلادبع«مساقلاوبأ:يريشقلا-

.ما676(١ط؛ءدومحمميلحلادبعروتكدلا

؛ةرهاقلا؛يبرعلاركفلاراد؛هجهانموهلوصأ؛يبدألادقنلاءديس؛ءبطق-

.ما09ع؛ةيناثلاةعبطلا

نميناثلافصنلايفشاع)يدزألاديعسنبدمحمهللادبعوبأ:يتاهلقلا-

؛فشاكليعامسإةديسقيقحت«نايبلاوفشكلا(يرجهلاسداسلانرقلا

ُُبرعلالجسعباطم6نامعةنطلسةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازورشن

.ت.د؛ةرهاقلا

«ناودعلاويغبلابئاتكلفراجلانافوطلا«كوربمنبديعس:يبونقلا_

.ميدندم١٠٠٠/ه١471١ىلوألاةعبطلا

لئاسميف؛داحآلاثيدحبذخأنمىلعداحلافيسلاء___-

.ه4174١؛ةثلاثلاةعبطلا«نامعةنطلس؛ةضهنلاعباطمءداقتعالا

هبادآورعشلاةعانصيفةدمعلا؛قيشرنبنسحلايلعوبأ:يناوريقلا-

؛ت.د«(توريب«ليجلاراد«ديمحلادبعنيدلاىيحمدمحمقيقحت؛هدقنو

.ط.د

ثارتلاةرازورشنمالسإلارجفيفنامعليعامسإةديس.د:فشناك-

.ملا84ه١٠6١؛ةثلاثلاةعبطلا؛نامعةنطلس.؛ةفاقثلاويموقلا

راد؛ةثادحلاةلزنم؛لوألاءزجلا؛تالزنملاباتك:دارط:ىسيبكلا-

.م997١«دادغب؛ةيفاقثلانوؤشلا



مالعأ(ه7177تإ)ةيحدنبنيسحلانبرمع؛باطخلاوبأ:يبلكلا-

روتكدلاقيقحتوةسارد؛نيفصيلهأنيبةلضافملايفنيبملارصنلا

.م9948١«ىلوألاةعبطلا؛توريب؛يمالسإلابرغلاراد؛نوزحمأدمحم

رشن؛فنصملا(ه90517ت)ىسومنبهللادبعنبدمحأءركبوبأ:يدنكلا-

يبلحلايبابلاىسيعةعبطم؛نامعةنطلس.ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو

.ما187/ه407١؛ةرهاقلا؛هاكرشو

رشن؛فشاكليعامسإةديسقيقحتءرصتقملارهوجلا؛_<

؛برعلالجسعباطم«نامعةنطلس؛ةفاقتثلاويموقلاثارتلاةرازو

.ما187/ه446١ةرهاقلا

هيلعلوسرلاةريسنمبختنملاءادتهالاباتك«سسس_ر__

يموقلاثارتلاهرازورشن؛فشاكليعامسإهديسقيقحت؛مالسلاوةالصلا

.م185١/ها407١؛ةيناثلاةعبطلا؛نامعةنطلس؛ةفاقثلاو

؛ةيفاقثلارادلا؛ديعسديمحرعشيفةسارد؛ةيرعشلاةغللا؛دمحم؛ينونك-
.م597١؛ىلوألاةعبطلا؛دادغب

راد؛نيرخآوفيصندمحأةمجرت؛ةيرعشلاةروصلا؛يس؛يد؛سيول-
.م987١«قارعلا؛ديشرلا

ةمئألارابخأ(يرجهلاثلاثلانرقلايفشاع)ريغصلانبا:يكلاملا-

برغلارادءزاحبميهاربإورصاندمحم.دقيلعتوقيقحت«نييمسرلا
.ما187/ها405٠؛توريب؛يمالسإلا

هكا



ةغللايفلماكلا(ه7785ت)؛ديزينبدمحم؛سابعلاوبأ:دربملا-

ةعبطلا؛توريب؛ةلاسرلاةسسؤم؛يلادلادمحأدمحمقيقحت؛بدألاو

.مل187/ه401١«ىلوألا

ةلودلامايقىلإ؛ةيقيرفابيبهذملاعارصلا؛زيزعلادبع.د:بوذجملا-

9805١ءسنوت؛ةيسنوتلارادلا؛ةيناثلاةعبطلا؛يباشلايلعميدقت؛ةيريزلا

م

ليعامسإةديسقيقحت؛تاباوجلاوريسلا؛نامعءاملعنمةعومجم-

رادةعبطمءنامعةنطلس؛ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازورشن؛«فضشاك

.م9836٠/ه114559«ةرهاقلا؛ةيبرعلابتكلاءايحإ

سوباقناطلسلاةعماجرادصإ«نامعمالعأليلد«نيفلؤملانمةعومجم-

.م199/ه417١ءىلوألاةعبطلا؛توريب«نانبلةبتكم؛نامعةنطلس

يرجهلالوألانرقلانم؛ةيضابإلامالعأمجعم«نيفلؤملانمةعومجم-

ءثارتلاةيعمجرشنبرغملامسقءيرجهلارشعسماخلانرقلاىلإ

.م45941/ه8٠147١«رئازجلا؛ةيادرغ

ةرازورشنء«بيترتلاةيشاح.يشكيودسلادمحمرمعنبدمحم:يشحملا-

قسمءاهتبتكموةيقرشلاةعبطملاءنامعةنطلس؛ةفاقثلاويموقلاثارتلا

.ماححته٠

قفحتوةسلاردءرصيختتلاحرشءدمحمنبدمحمنيدلالمكأدومحم-
لوألاةعضلا-اييثت-ةيعشلاةأتنملا.ةيفوصناضمرىفطصمروتكدلا

مل

كل



رشنءدادمنباةريس(ه911تإ)دادمنبهللادبعةمالعلاءدادمنبا-

؛يور؛ةيملاعلاعباطملا؛نامعةنطلس؛ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو

.م984١«نامعةنطلس

راد؛مهلئاسر؛مهبطخ؛مهرعش؛جراوخلاناويد؛فيان.د:فورعم-

.م1871/ه467١«ىلوألاةعبطلا؛توريب؛ةريسملا

قرفلانيبةيضابإلا(9560١/ه1400١ت)ىيحييلع؛رمعم-

؛ىلوألاةعبطلا؛برعلالجسعباطم؛ةرهاقلا؛ةبهوةبتكم؛ةيمالسإلا

.ملا171[ه7

ةبتكم؛مهخيراتومهلوصأيفةزكرمةساردةيضابإلا؛__
.ن.د؛ةرهاقلا؛ةبهو

ةبتكم؛ىلوألاةقلحلا؛خيراتلابكوميفةيضابإلا؛_<>
.م1641/ه774١«ىلوألاةعبطلا؛ةرهاقلا؛برعلالجسعباطم؛ةبهو

ىلعقحلاراثيإيفخماشلاملعلا(ه١١قت)يدهمحلاص:لبقملا-
؛ةيناثلاةعبطلا؛توريبءرشنلاوةعابطللثيدحلاراد؛خئاشملاوءابآلا

.ملخدره

نوؤشلاراد؛ىرخأتالاقمورعشلاةيجولوكيس؛كزان.د:ةكئالملا-

.م197١«دادغب؛ةيفاقثلا

نملوألافصنلايفشاع)ىسيعنبدوادنبنيروغبت:يطوشلملا-

ةفيلخورمعروتكدلاقيقحت؛نيدلالوصأباتك(يرجهلاسداسلانرقلا

ققحملاباتكلانمةروص؛يضابإلاركفلاخيراتهتلاسرنمض؛يمانلا

.ةيندرألاةعماجلاةبتكمبىرخأةعومجمعم

للا



ت)يعفاشلايطلملانمحرلادبعنبدمحأنبدمحمنيسحلاوبأ:يطلملا-

؛هيلعقلعو؛هلمدقعدبلاوءاوهألالهأىلعدرلاوهيبنتلا(ها/7

.مل178/ه74848١؛«توريب؛«فراعملاةبتكم؛يرثوكلادهازدمحم

؛ةثلاثلاةعبطلاءرصم؛ةضهنلاراد؛ديدجلانازيملايفدمحم.دءرودنم-

.تثتء.د

رعشلااياضقضعبلوحجذامنوةيدقنتاسارد«نيدلازع.دروصنم-

.م85١/ها466ىلوألاةعبطلا؛توريب؛فراعملاةسسؤم؛رصاعملا

(ها/١١ت+يراصنأل١دمحأنبيلعنبمركمنبدمحم؛روظنمنبا-

دادعإ؛يليالعلاهللادبعخيشلاةمالعلاهلمدق؛طيحملابرعلاناسل

؛توريب؛برعلاناسلراد؛يلشعرمميدنو؛طايخلافسويفينصتو

.ت.د

؛ةماقتسالاةبتكم؛ةيضابإلادنعةوعدلاجهنم؛حلاصدمحم.د؛رصان-

.م197١/ها418ةضهنلاعباطم؛نامعةنطلس

؛نامعةنطلس؛ةضهنلاعباطم؛«نامعناسحملسموبأ«سس___ر-

.ما15اه٠١

؛ةينفلاهصئاصخوهتاهاجتا«ثيدحلايرئازجلارعشلاء+__-

.م988١؛١ط؛توريب؛يمالسإلابرغلاراد

لماوع؛ةيمالسإلاةمألليراضحلادوهشلا؛رمعديجملادبع.د؛راجنلا-

9949١؛ىلوألاةعبطلا؛توريب؛يمالسإلابرغلاراد؛يراضحلادوهشلا

م

هي



ةرازورشن؛يبدألاصنلايفتايادبلانف؛لالهتسالا؛نيسايءريصنلا-

.م997١؛ةيفاقثلانوؤشلارادءدادغب؛مالعإلاوةفاقثلا

ةنونيدلالوصأ(787ت)حتفنبعيمجنبورمع؛صفحوبأ:يسوفنلا-

دمحمنبىفطصمةعجارم؛دومحنبدمحأنبجاحقيقحت؛ةيفاصلا

ةعبطلا«نامعةنطلسء؛ةضهنلاعباطمِيمعابابىسومنبدمحمويفيرش

.ما994/ه١47١«ىلوألا

ليلدلا(ه©/٠تاميهاربإنبفسوي؛بوقعيوبأ:ينالجراولا-

لجسعباطم؛نامعةنطلس؛ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازورشن؛ناهربلاو

.ما847ره2607١«ةرهاقلا«برعلا

ٌميِفَطإفسوينبدمحم؛خيشلاءارأآ:,صانلانبيفطصم:نتنيو-

م7١١اه١٠١٠١رئازجلا؛ةيادرغ؛ةيبرعلاةعبطملا؛ةيدقعلا

ةسارد؛يناجرجلارهاقلادبعدنعيليلحتلادقنلا؛ديسلادبعدمحأ:يداهلا-

.م979١؛ةرهاقلا؛باتكلاةماعلاةيرصملاةئيهلا؛ةنراقم

اهتأشن؛يبرعلاقرشملايفةيضابإلاةكرحلا؛بلاطيدهم:مشاه-

؛ةرهاقلا:ةعابطلليبرعلاراد6يرجهلاثلاثلانرقلاةياهنىتحاهروطتو

.ما181/ه5461١؛«ىلوألاةعبطلا

ةعابطللرصمةضهنراد؛ثيدحلايبدأل١دقنلا:يمينغدمحم.د:لاله-

.ن.د؛ةرهاقلاءرشنلاو

داحتا؛ثيدحلايبرعلارعشلايفةينفلاةروصلاروطت؛ميعن.د:يفايلا-

.م987١«ىلوألاةعبطلاءقشمد؛برعلاباتكلا



:ةيعماجلالئاسرلا-ج

الا١/ه417ت)يدزألاديزنبرباجمامإلا؛دوادوبأديعرقصيماس.١

؛ريتسجامةلاسر؛ةيخيراتةسارد؛ةسايسلاوةيركفلاةايحلايفهرثأو(م

.م0٠9917/7/7١؛ندرألا؛تيبلالآةعماج

ةلاسر؛ةيليلحتةسارد«يليلخلانافلخنبديعسرعش؛يئايحيلاةفيرش."

.م998١؛نامعةنطلس؛سوباقناطلسلاةعماج؛ريتسجام

نبهللادبعنيدلارونمامإلاناويد«يناميلسلاهللادبعنبدمحمنبىسيع.*

مأةعماج؛ريتسجامةلاسر؛ةساردوقيقحت(ه1777ت)يملاسلاديمح

.م11976-ه11411١ءنادوسلا؛ةيمالسإلانامرد

؛ريتسجامةلاسرءارعاشينالهبلاملسموبأءيقورحملارصاننبدمحم.؛

.ملا06؛نامعةنطلس«سوباقناطلسلاةعماج

:يفةروشنمثوحب-د

تايرودلا-١

خرؤملاةلجم؛ةيضابإلادئاقعلاومظنلايفتاسارد؛«ضوع.د:تافيلخ.١

.م7٠981١ددعلا؛يبرعلا

؛ةضهنلاةلجم(71)ةقلح؛مالسإلايفقوقحلا؛دمحنبدمحأ:يليلخلا."

.م19941١/ه9749٠1127ددعلا؛نامعةنطلس



ءارعشلانيمضتيفةسارد؛يغالبلانيمضتلاةرهاظ؛ىسوم.د:ةعبابر."

؛تايوغللاوبادآلاةلسلس؛كومريلاثاحبأةلجم؛سيقلائرماةقلعمل

.م4٠61976١دلجم

؛لوصفةلجم؛يقوشدمحأرعشيفةيبولسأرهاوظ؛حالص.د؛لضف.؛

.م981١ءزومت؛ويلوي

؛©9دلجم؛ةيتوريبلاداهتجالاةلجم؛قرفلاوتاعامجلا؛يرمغتنوم:تاو.8

.ما064197ع

؛7484ع؛تيوكلا؛نايبلاةلجم؛ةيرعشلاةغللاةينب؛يولع.د:يمشاأهلا.1

.ما1891؛ربمفون

:تارمتؤملاعئاقو-"

ةيفرعملاوةيملعلابناوجلايفمهرثأونوينامعلا؛دمحنبدمحأ:يليلخلا.١

ءايقيرفإقرشيفيراضحلامهرودونوينامعلاةودن؛ءايقيرفإقرشب

.م197١«نامعةنطلس؛يبدألاىدتنملاداصح

ةودن؛قافآوعقاوةينامعلاةيكيسالكلاةديصقلاءانب؛ميهاربإ.د:نيفاعسلا."

/١٠/١«نامعةنطلس؛سوباقناطلسلاةعماج؛ىلوألاينامعلابدألا

مذ

ءاهيلإيمتنييتلاةسردملاوينالهبلاملسموبأ؛دوعسنبدمحأ:يبايسلا."

؛ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوه١؟؛16طقسم«ينالهبلاملسميبأةودن

.م4941١(١ط؛نامعةنطلس

هكر



؛يلاهتبالاهرعشيفينالهبلاملسموبأءرصانحلاصنبدمحم.د:رصان.؛

روشنمثحبم994٠/ه١؟15؛طقسم؛ينالهبلاملسميبأةودن

يموقلاثارّملاةرازو6يحاورلايندالهبلاركفيفتاءارقباتكنمص

.ما978(٠طءنامعةنطلس.؛ةفاقثلاو

فحصلا-د

ةديرج؛هللادبعنبديمح«؛رورسيبأةمجرت؛يلعنبهللادبع:يلبيلخلا_

.ما1977/8/18؛نامع
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تايوتحملاسرهق

هلوصأويضابإلابهذملاةأشنلوح:لوألالصفلا

١هروذجوبهذملالصأ**

ل١اهروطتوةيضابإلاةأشن**

2ةباحصلاوةيضابإلا«*

2جراوخلاوةيضابإلا«*

8يضابإلاركفلازئاكر**

يضابإلارعشلايفىربكلارهاوظلا:يناثلالصفلا

«يدئاقعلاركفلارثأ»

1ةيهلإلاتاذلا**

١1هيزنتلاوديحوتلا-١

+ةيؤرلا-٠7

/,ّفتافصلا-"

91رخآلامويلاوداعملا**

91ةريبكلابكترممكح-١
١٠١ةعافشلا-“

0نازيملاوطارصلا-“
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١٠ةءاربلاوةيالولا**
دانآرقلاقلخ**

يسايسلاركفلارثأ:ثلاثلالصفلا
اهديلاقتوةمامإلا«*

١7٠

هتافصومامإلاب
"١"

١١حيدملاةديصقيفيسايسلاركفلارثأب

١١١يدرفلاحيدملا-أ
7٠١حيدملاةديصقيفمامإلاةيصخش-ب

5٠٠١ةمئألليعمجلاحيدملا-ج

1١حيدملاةديصقيفةمامإلاةروص-د
"7مهداشرإوةمئألاحصن-ه
١«ةمئألاداهجفصو-و

7١١لداعلامامإلاىلعجورخلاميرحت**

7١رئاجلامكاحلانمةيضابإلافقوم«*
لارعشلاببسكتلانمفقوملا*؟|

8١ءاثرلاةديصقيفيسايسلاركفلارثأ

ممةمئألاءاثر-أ
"7ةمامإلاءاثر-ب

1ةينيدلاتاماعزلاوخويشلاءاثر-ج

هش



ىرخأرهاوظ:عبارلالصفلا

ايضابإلاركفلابهرثأتوكولسلاودهزلارعش
5"يضابإلاركفلاويوبنلاحيدملارعش
5يضابإلارعشلايفةسامحلا*

5"يضابإلارعشلايفىوكشلا*
5يضابإلارعاشلادنعناكملاةيسدق

ةينفلاتامسلا:سماخلالصفلا

5,1اهيفيضابإلاركفلارثأوةبرجتلا*
دعةديصقلاءانب

1بولسألاوةغللا«*

1هبولسأوينامعلارعشلاةغليفةماعلاتارثؤملا:ًالوأ
بميركلانآرقلا-١

"4فيرشلاثيدحلا-"

"١يرعشلاثارتلا-“

",خيراتلاورعشلانيب-؛

9ةيبولسأوةيوغلرهاوظ:ًايناث
9ةيئارتبيلاسأوظافلأ-١

طةيضايإتاحلطصموظافلأ-"
ناراركتلا-+

4ميسقتلاويزاوتلا-؛
"1يباطخلابولسألا-



هكر
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