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سپوےسو

ڭم

رورشنمهبذوعنوءهيلإبوتنوهرفغتسنوهنيعتسنوهدمحنهللدمحلانإ
هليداهالفللضينمو«هللضمالفهللاهدهينمهنإءانلاعأتاثيسوانسفنأ

‹نيلاعللهللاةمحرونيقتملامامإدمحمانديس؛قلخلافرشأىلعمالسلاوةالصلاو

ىدتقيو؛مهيدمهبىدتهي؛قحلاةمئأوىدهحلامالعأاوناكنيذلاهباحصأوهلآىلعو

.«متيدتهامتيدتقامهيأبموجنلاكيباحصأ»:يَلاقاكم

.دعبو

تالظيیفونیبملالضينليًادمحمهيبنیلاعتهللاثعبامسانلاناكدقلف

ناکومهدئاقعيفنيبراضتمومهئارآيفنيفلتخمءًابازحأوًاعيشاوناكوءةسماد

ةدابعلاوةقحلاةفرعملاوةيادحلاقيرطسانللنيبيل«قحلانيدوىدحابويهثعبم

هبشيفةرشتنمةرئاجةينثونيباوهاتف؛قحلامهيلعسبتلانأدعبءةحيحصلا
ءاهرواجاموسرافدالبيفةرجافةيسوجوءنادلبلانماهريغوةيبرعلاةريزجلا

ةرمدمةيدوهيوءءادفلاوبلصلاوثيلثتلابلوقت«ىلاعتهللابكرشتةفرحمةينارصنو

كرشلايواهمنمهيفتدرتاممةيرشبلاذاقنإلًالوسرهللاهثعبهللانباريزع:لوقت
١.لالضلاو

قفاوتيتلايهو«ضومغالواهيفديقعتالةلهسةديقعمالسإلاةديقعو.
رثأتتليتلاةريتلالوقعلااهلبقتتوءاهيلعسانلاهللارطفيتلاةميلسلاةرطفلا

يفرظنلاوثحبللءرملاعفدتةرحةديقعيهانإوءةيبصعلاوأديلقتلالماوعب
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هنأوءراتخيوءاشياملعفيءاربدمًاريدقً(يكحًاقلاخنوكلااذهلنأكرديل«؛نوكلا

]11:ىروشلا]4(بلاسمتهلنمگسلو

رسييفةديقعنم؛مالسإلاهبمهءاجامأَيهللالوسرةباحصمهفدقو
مالكالو«؛نيفسلفتملاةفسلفلنذإناكمالفءاهباونأمطامثءاهيلإاونأمطافءةداوهو

مالسإلاهبءاجاممءيشيفمهسفنأعمالوأَيموسرعماوفلتخيملو«؛نيملكتللا

يفبديفالخلاادبىتحيهتنينيدشارلاءافلخلارصعناكامنكلو«دئاقعنم

قاقشلاوعازنلااهعمرُثكوترثكوتبعشتوقَّرْفلاتدجُوثيحءةيمالسإلاةثيبلا
ءاهيأرديؤيابهللاباتكلوأتتو«ىرخألالداجتةقرفلكفالتخالاوقرفتلاو

.مهاعدمديؤتيتلاةبوذكملاثيداحألانوعضيو

ةيبصعلاوديلقتلاناردأنممهبولقتصلخموقمالسأإإلايفلخددقف

فجاونلابكلذىلعاوضعفقينايإلالوسرهيلإمهوعديالمهسوفنتفصو
دبعيناكاموكرشلااوهركوءالماصفنااليتلاىقثولاةورعلابهنماوكسمتساو

؛مهءانبأومهءابآنوبحيامقوفهوبحأف«هوبحصووليهللالوسراوأرومهؤابآ

.مملاومأومهسفنأىلعهورثآو

نيرخآًافانصأكانهدجنءٍوْألَيمهيبنلمهسوفنتفصنيذلاءالؤهبناجبو
ءاجنيح«مهموشقلًاديلقتمالسإلايفلخد«برعلانمفنصملوأ«سانلانم
تحرشناالوييةلاسرلابحاصةيؤربمهنيعأدعستملءالؤهوءحتفلاوهللارصن
مهدنعحبصأف«مهتيلهاجراثآنممهبولقتفصالوءهنمهمیلاعتعسبمهرودص
.ءاوساهمدعوةيمالسإلاةوعدلاراصتنا

مايأنيدلااذهيفاولخد؛ىرخألانايدألالهأةماعنمفنص:مهيناثو
مكحنمًاارارفةيسرافلاوةيئانويلا؛نيتريبكلانيتلودلاتعضخأي)احوتفلا

ملو؛مهبولقناميإلاةشاشبطلاختملءالؤهو«مهنمهنيدىلعىقبينمىلعمالسإلا



نونمتيو‹ميدقلامهنيدىلإنوليميمهلب؛مهبولقنمةنيغضلاودقحلاروذجملتقت
.هيلإاودوعينأ

ةيدوهيلاصخألاىلعوءىرخألانايدألالهأةاهدنمفنص:مهثلاثو

ديكلامهسفنأيفنورمضيمهوءديدجلانيدلايفلوخدلاباورهاظتءةيسوجملاو

ىوقتلاوحالصلاسبالمسانللنوسبلياوذخأف.كاذمويةفورعملاضرألاةعقر

‹؛ىرخأةراتهتيبلآوييبنلاةبعونيدلاميلاعتىلعصرحلابنورهاظتيو«ةرات

ةعيرشلاميلاعتيفنولوؤيفمهمومسنوشفنياوذخأمهنأءاذهىلإفاضي

مهسوفنيفاوشعبو«سانلانمروهمجلااوراثأدقوءاهنمسيلاماهيفنولخديو

يفتثدحيتلاةقرفلايفببسلاوهىرنايفاذهوءهيلإمهنوعديالساحلا
.دحاونرقهيلعلمتکیمليرطضغوهومالسأإلا

ثيح#ةريرهوبأهاوريذلاثيدحلايفقرفتلااذهنعوأقَيىبنلاربخأدقو

.«ةقرفنيعبسوثالثىلعيتمأقرتفتوءةقرفنيعبسونيتنثاىلعىراصتلا
هللالوسرلاق:لاق.ٍَيهنع؛صاعلانبورمعنبهللادبعهاوريذلاثيدحلاو

نیتنئاىلعلیئارسإونبقرفت«لیئارسإينبىلعىتاميتمأىلعنيتأيل»:وي
يفمهلكءةلممهيلعديزتءةلمنيعبسوثالثىلعيتمأقرتفتسوءةلمنيعبسو

هيلعانأام»:لاق؟بلغتتىتلاةلملااموهللالوسراي:اولاق.«ةدحاوةلمالإرانلا

ىهوءةنجلايفةدحاووءرانلايفنوعبسوناتنث»:ةياوريو.”«ياحصأو

.ةعاحجلا

.حيحصنسح:يذمرتلالاقو.هجامنباو«يذمرتلاهجرخأ)1(

.5219؛عماجلاحيحصيئينابلألاهنّسحو«يذمرتلاهاور(2)

.ظفاحلاهنشسحو؛هرغودمحأمامإلاهاور(3)
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وأةليسوبلواحتلبءقَرلالكاهيعدتواهعزانتتءةيجانلاةقرفلاهذهنإف
نآرقلاصوصننأنممغرلاىلعهلككلذوءاهريغىلعايأرضرفتنأىرخأب

قيرطلاعابتاىلإوعدتحلاصلافلسلاراثآوءةفيرشلاةيوبنلاةتسلاوميركلا

ٍيَيهللالوسرانلطخ»:لاقكدوعسمنبانعفءةيوتلملاقرطلاذبنو«ميقتسللا

:لاقمث«هلاشوهنيمينعًاطوطخطخو.ًايقتسمهللاليبساذه:لاقمثهديبًاطخ

َنأو:ىلاعتهلوقأرقمث.هيلإوعديناطيشهيلعالإليبساهنمسيل؛لبسلاهذه
صرسےسسصوووم2 ۹م۰۰ىge-ورکر-میر۰

.315:ماعنألا]4(نوفململوہ

2 gee Zot 1ّ
هلوقو«[103:نارمعلآ]اوفرصنالواعيمجهللالبياوميتعأو:ىلاعتهلوقو

$ رصموم9<2مهوم0ر

لکاعيشاوناکگومهتیداوفرفتسلانم(۲)بڪرشلاےہاووفالو:ىلاعت

امِدْعَبنمَلوُسَرلافاينمو$:هلوقو‹[3-132:مورلا]4َ(دوُحرَفميدلاميرح
۳ مے۶رصطےےصےص$ىس2م7موس 2۱ osc

69 ممتاسومهجورصولوتامولونينمَوَملاليسريععيتيوىدهلاهلنيب
st Se م2و2.هوور ATF 1 . ۳ . 9Gyو۰ 2Kوس ويلوهاينوموانإولوسرلاووالإهودرفویشیفماعنإ:هلوقوء[115:ءاسللا]

stماکم Yorبم .[59:ءاسنلا]$(“ليواننسخوربحَكِلَدرخألا

دبعمكيلعرمأتنإوءةعاطلاوعمسلاوهللاىوقتبمكيصوأ»:ويهلوقو
ءافلخلاةّنسوينتسبمكيلعفءًاريثكافالتخاىريسفمكنمشعينمهنإو«يشبح
رومألاتاثدحمومكايإوءذجاونلاباهيلعاوضعواهباوكسمت«نييدهملانيدشارلا
.”«رانلايفةلالضلكوءةلالضةعدبلكوءةعدبةثدحملكنإف

امعقوو؛نيملسملانيبفالخلاثدحدق«هريغواذهنممغرلاىلع:لوقن
قّرْفلاتدجوفءةمألاقارتفانمنودشارلاهؤافلخهبثّدحاموييبنلاهبربخأ

.يئاسنلاودحأهاور؛حيحصثيدحلا)1(

.حيحصنسح:لاقويذمرتلاودوادوبآهاورثيدحلا(2)
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ترثكو«قاقشلاولدجلاوعازنلااهعمرثكو«تعرفتوترثكومالسإلاخيراتيف

ةيسايسلافورظلانيبددرتتءةعونتمكلذىلعىعاودلاتناكوراكفألاوءارآلا

نيبيركفلاحقالتلادعبفالخلادتشاوءةيصخشلابرآملاوءةيلبقلاةيبصعلاو

ةيفاقثلاةيملعلاعفاودلاكانهتناكفءىرخألاتافاقثلاوةيمالسإلاةفاقثلا

ةقرفاهسأرىلعناك؛سرادموقرفاهلظيفتأشنوءةيقلخلاةيكولسلاو

جراوخلاوءةايحلاحرسميلعًاروهظةيمالسإلاقّرغلامدقأولوأيهف«جراوخلا»

؛قَرِفىلإاهلخادنمبعشتتاهنأالإ«رئاجلامامإلاىلعجورخلايفقفتتتناكنإو

نوخرۇؤلملاعمجييتلاوءةيضابألا»هفرفءنآلایتحتشاعيتلاوفرعاهذهنمو

؛جراوخباوسیلمهسفنأنوربتعيةيضابألانكلو«جراوخلاقرفىدحإاهنأىلع
ءاهدئاقعواهتأشنةقرفلاهذهيفءةباتكلايفيلًاعفادناكاممءةلقتسمةقرفمه|نإو
.جراوخلانيبواهنيبفالتخالاوقفاوتلاىدمانلرهظيل

:نيأزجيفءاجدقو«اهدئاقعواهتأشنةيضابألا»باتكلااذهتيمسدقوءاذه

.لوصفةثالثوديهمتوةمدقمىلعلمتشيف:لوألاءزحلاامأ

جهنموهيفةباتكلاىلعثعابلاو؛عوضولملاةيمهأاهيفتلوانتدقف:ةمدقملاامأ

.ثحبلا

نيملسملافالتخاىلإتدأىتلابابسألانعهيفتئدحتدقف:ديهمتلاامأو

.قرغلاةأشنو

.جراوخلاةقرفلةيخيراتلاةأشنلانعهيفتملكتدقف:لوألالصفلاامأو

.ةيضابألاةقرفلةييراتلاةأشنلاهيفتلوانتدقف:يناثلالصفلاامأو

.اهدئاقعوةقشنملاةيضابألاقرفنعثيدحللهتدقعدقف:ثلاثلالصفلاامأو

.ةيضابألابهذميفةيناميإلادئاقعلاهيفتلوانتدقف:يناثلاءزحلاامأو
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.ىلاعتهللادوجوةيضقنعهيفتثدحتدقف:لوألالصفلاامأ

.ةيلإإلاتافصلانعهيفتملكتدقف:يناثلالصفلاامأو

.ىلاعتيرابلاةيؤرنعثيدحللهتدقعدقف:ثلاثلالصفلاامأو

.دابعلالاعفأنعهيفتثدحتدقف:عبارلالصفلاامأو

.تايعمسلانعهيفتملكتدقف:سداسلالصفلاامأو

هبلصتيامومالسإلاونايإلاثحبمهيفتلوانتدقف:عباسلالصفلاامأو

.رومأنم
.ةمامإلاةيضقنعهيفتئدحتدقف:نماثلالصفلاامأو

نماهيلإتلصوتيتلاجئاتنلاوقئاقحلامهأاهيفتلوانتدقف:ةمتاخلاامأو

:دعبو

لضفبكلذفتقْقُودقتنكنإفءاذهيثحبيفهيلِإىلاعتهللاينادهاماذهف
هلللاكلاو«بيصأوئطخأرشبيننأيرذعفىرخألانكتنإو«هقيفوتوىاعتهلا

.باوصلاوقحاهجوالإتيغتبااميننأيبسحو«هدحو

انقزرينأو«نايإلاوملعلابالطاذهانثحببعفنينأىلاعتهللاوعدنًاريخأو

.بينأهيلإوتلكوتهيلعهللابالإيقيفوتامو

.ماركلاهبحصوهلآىلعودمحمانديسىلعكرابوملسوهللالصو

:فلؤملا

يدهللانسحلانبدمحم.د
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:لوصفةثالثوديهمتىلعلمتشيو

.قرفلاةأشنونيملسملافالتخاىلإتدأيتلابابسألايف:ديهمتلا

.جراوخلاةقرفلةيخيراتلاةأشنلايف:لوألالصفلا

.ةيضابألاةقرفلةيخيراتلاةأشنلايف:يناثلالصفلا

.اهدئاقعوةقشنملاةيضابألاقرفيف:ثلاثلالصفلا
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قرفلاةأشنونيملسملافالتخاىلعتدعاسيتلابابسألا

ًاعيشنوكتالنأوءاهتملكدحوتتنأةمألاهذهنمبلطىلاعتهللانإ
:ليزنتلامكحميفلاقذإهللاقدصدقو«ضعبقانعأمهضعببرضيءًابازحأو

.[52:نونمؤملا]0)4(نوافڪيرناوهدوهماركتمأهوهلوى

ءًاقحنمؤموهفءاهئانبأبولقفيلأتىلإعاسءاهلمشلىلعلماعلكف
ديحوتو؛بولقلافيلأتيهو؛مالسإلااہينعةياغلبنأليبسيفدهاجم
نوعنطصيو؛تايبصعلانوثعبيوتاوادعلانورشينيذلاكئلوأامأوفادهألا

نيملسملابجاووءداسفلابضرألايفنوعسينيذلامهءالؤهفءاضغبلاوةوادعلا

مهفادهأمحلاوفشكيومبةمألااورصبينأوداصرملابمحلاوفقينأنيصلخملا

.مهتایاغءوسو

صنمهفيفاوفلتخاو«فينحلانيدلااذهحورنولّوألانوملسملامهفدقلو

اوناك-فالتخالااذهعم-مهنكلوءٍوَيهللالوسرةنسوأ؛ىلاعتهللاباتكنم

؛مهئاوهألمهنيداولعجفلخمهدعبنمفلخمث؛تاياغلاوئدابملايفنيدحتم

.تايبصعوبهاذموبازحأوعيشىلإةمألاتقرفتف

ءايسلانميحولالوزنذنموءناسنإلاةأشنذنمادبسانلانيبفالخلاو

مدعلو؛نامزلادعبِلفءرهتشيملفالخلااذهناكنإوءءايبنأللىلاعتهللارايتخاو

هللالوسرىلعميركلانآرقلاهّصقامالإمهللاهيلعدمتعُييذلارتاوتملاربخلادوجو
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ليباق)8مدآينبانيبضرألاىلعرهظفالخلوأةصق:كلذنمووي
ماوقأنيبرهظيناكيذلافالخلامث.رخآللامهدحألتقنمناكامو(ليباهو

نآرقلاهّصقامكلذريغىلإ«هنباوحوننيبعقويذلافالخلاك«نيقباسلاءايبنألا

لعیسومملیئارسإيتبفالخو.القا(یسوم)و(نوعرف)فالخنمميركلا

ةاجانلهجورخنمناكامو‹[153:ءاسنلا] ٌرُهَجهلاانرأاولا:ىلاعتهللاةيؤر

.ىلاعتهللانودنملجعلااودبعدقموقلااذإفهتدوعمث«هبر

ناكنكلوهتايحيفادبدقفلِيدمحمانلوسردهعيففالخلاًاشنمامأو

لوسرناكوءاهدهميفةنتفلاىلعيضقيفءلوقلالصفوعدصلابأربلزنينآرقلا

هدهعيففالخللنكيماذلو«فالخابابسأةلازإولْمّشلاٌملبعرسيأَيهلا
.كلذدعبةمألاقرفتيفرثأريبك

خيشلالوقيامكنيرمأررقننأبجيفالخلابابسأنايبيفضوخننألبقو
:بابسألاهذهنمةنّيبلعنوكنىتح"(ةرهزوبأ)

نكيملف؛نيدلابللوانتيمنيملسملانيبفالتخالااذهنأ:موأ
هنأو؛ىلاعتهللادنعنملزننآرقلانأيفالو«ىلاعتهللاةينادحويففالتخالا

ةيمالسإلالايجألاهتلقنرتاوتمقيرطبىوريهنأيفالو«ىربكلايييبنلاةزجعم
ىلإوأمالسإلاناكرأنمنكرىلإفالخلاضرعتيلكلذك«ليجدعبالیجاهلك
ناكرألاسمتالرومأيففالتخالاناكانإوءةرورضلابنيدلانمملعرمأيأ
.ةماعلالاوحألاالو

ةبسنلابارشربتعينيملسملانيبفالتخانمعقوامنأ:يناشلارمألا
مامإلاىوردقلوءةيسايسلاوةينيدلادئاقعلاضعبلوحتثدحيتلاتافالتخالل

:نراقو.يبرعلاركفلارادةعبط‹(1/10)ءةرهزوبأدمحممامإللءةيمالسإلابهاذللاخيرات(1)
ةعبط23ص«نابعشمعنملادبع.د؛ةرصاعملابهاذملاضعبوةيمالسإلاقَّرْفلامهأىلعءاوضأ
.ريخدصاقفءةرهاقلا
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ًارمحملِييبنلاظقيتسا:تلاقاهنأشحجتنببنيزنعءهحيحصيفيراخبلا
ريشيلِييبنلانأكو‹"«برتقادقرشنمبرعللليوهللاالإال»:لوقيههجو
دعبفالخنمنيملسملابقحليسامىلإ«ثيدحلااذههيلعيوطنييذلاىنعملااذهب

.ىلعألاقيفرلاىلإهلاقتنا

هذهيقفانمىلإعجري؛نيملسملاةعامجنيباشنيذلافالخلاروذبلوأنإ

رمأيناكايفءٍولَييبنلامكحبءالؤهريلثيحءةلاسرلاوةوبنلانمزيةمألا

زوجالامفلطابلاباولداجوهيفضوخلانماوعنُماعاولأسدقف.ىهنيوهب
لاقامدنع(يميمتلاةرصيوخلايذ)ثيدحنمناكام«كلذنموءهيفلادجلا

نيبمئانغلاعزويييلوسرلاناكو-لدعتملكنإفدمحمايلدعا:ةيهللالوسرل

نيعللادواعف«؟لدعينمفلدعأ2نإ»:يلاقف-تاوزغلاىدحإيفنيملسللا

.هللاهجواہدیرامةمسقهذه:لوقي

مامإلاىلعضرتعانمناكاذإفءَييبنلاىلعًايرصًاجورخربتعيكلذو

نابققحأأَييبنلاىلعضرتعانمربتعيىلوأبابنمهنإفءايجراخربتعيقحلا

اذهئضئضنمجرخيس»::هيلعهمالسوهللاتاولصلاقكلذلوءًايجراخنوكي

.“”«ةيمرلانممهسلاقرميمكنيدلانمنوقرميموقلجرلا

.رَهللالوسرلنوقفانملارذتعامنيحدحأةوزغيفءاحضاوكلذىلجتيو

0و4دىنمرمألانءاله:ميركلانآرقلاهاكحاکاولاقو

€اولَيفاَمَوًاوئاماماندنعاوناول:مشوقو[154:نارمعلآ]هحلياممیرم

.[156:نارمعلآ]

.بعشلا:ةعبط)9/60(‹نتفلاباتک؛هححصيفيراخبلامامإلاهاورثيدحلا)1(

يفيذمرتلاهجرخأو.(2/742)«؛مهتافصوجراوخلاركذباب؛هحيحصيفملسمهجرخأثيدحلا(2)

.(4/148)ةفالخلاةفصباب‹؛نتفلاباتك؛ننسلا
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دقو؛مهرذعيفاوغلابنيقفانملاءالؤهنأهلحضتيتايآلاكلتللمأتماف

َنوُعِدَع؛ناكمونامزلكيفنوقفانملامهنيقفانملانكلوٍوَيهنمزيفاذهثدح

ء؛مهيلعرفكلانونطبيوسانللمالسإلانورهظيف‹[142:ءاسنلا]4هعدخوَهوهلأ

تراصفهتانکسوهتاکرحىلعتقولکيفضارتعالابمهقافنرهظيناكو

.”عورزلاكتاهبشلااهنمترهظو«روذبلاكتاضارتعالا

قَرِفىلإاذهدعبةمألاقارتفايفحضاوونيبرثأاذنكيملهلككلذنكلو

ىلإيهلاقتنادعبتافالتخالاضعباهيلإفاضيءًاضعبمهضعبرُفكي«ىتش
ىلعلِيلوسرلاباحصأفءةيداهتجاتافالتخادعتتناكنإو؛ىلعألاقيفرلا

هيتوأمهفيفالإرخآلانعفلتخيلمهدحأنكيملودحاوقيرطوةدحاوةديقع

ةّسنمهعفديامهدنعنكيملنإف«هيخأىلعهضرتعيوأيهلوسرةنسوأهللاهباتكي

اوناكًاموقالإءلوبقلانسحأهلبقتوهيخألوقىلإعجرءةنسوأباتكيفمهفوأ
.قافولانورهظيو«قافنلانونطبي

الةيداهتجارومأيفاوفلتخادقمهتدجوهيفاوفلتخا(يفترظنتنأاذإو
الوًانايإاهلكاهيففالخلابجوياللبءارفكالوًانايِإاهدحأيففالخلابجوي
ةماقإاهنمةلأسملكيفنيفلتخملانمدحاولكضرغناكدقهنأتدجووءارفك
هذهضعبيفاوفلتخادقمهدجتتنألب«ميوقلاعرشلاجهانمةمادإونيدلامسارم
.ايندلاهذهقرافيلمهرهظأنيبيلوسرلاولئاسللا

ًانايحأاولغتساموق-مهيلعىلاعتهللاناوضر-مهرصعدعبنمءاجمث
ىلإهنوكلسيًاليبسفالخلااذهنماوذغتاولئاسملاضعبيفةباحصلافالتخا
اهبعنتقيمةلدأرظنلاتاهجوضعبلنوسمتلياوحاروءةمألاهذهةملكقيرفت

‹1976؛يبلحلاةعبط((1-1/22)؛ينالیکدیسدمحم:یقیقحت‹يناتسرهشلللحتلاللملا(1)

.فرصتب
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هاجتالااذهنورياوناكنيذلالعللب«قباسلارصعلايفهاجتالااذهاوفلاخنيذلا

ءاقبإامإو«مهفلاخنمهبلدتسامبًاعانتقاامإ«هبنيكسمتماوقبيملوهنعاولدعدق

يفنكيماذإ«مهيلعهبىلاعتهللانتمايذلافاليإلاباهكاسمتساوةمألاةدحوىلع

لثملاعربأنوبرضيكلذبمهوءةحيرصةّنسوأباتكنماصنفلاخيامنييأرلادحأ
.”ةاصلاةعامحجلايفدرفلاءانفل

يهللالوسرلأسًادحأنأمهنمثدحيل-مهيلعهللاناوضر-ةباحصلاف
يئوَهلالوسرسلجميفمهنمدحاوفلتخانأثدحاموهيفملكتيملءيشنع

نعمأنم»:هططخيفيزيرقملالوقيىنعملااذهيفوىاعتهللاباتكنمةيآمهف

نمطقدريملهنأملعءةيفلسلاراثآلاىلعفقوو«يوبنلاثيدحلانيواوديفرظنلا

ةرشكومهتاقبطفالتخاىلعٌطةباحصلانمدحأنعميقسالوحيحصقيرط
هسفنهبهناحبسبرلافصوامءيشىنعمنعييهللالوسراولسمهنأمهددع

؛كلذىنعماومهفمهلكلبأَيدمحمهيبنناسلىلعوأ«ميركلانآرقلايفةميركلا

.“”«ليطعتالباوهزنو«هيبشتالباوتبثأف
نإو-ةباحصلافالتخامدعرهظَتيتلاصوصتنلانمهريغو-صنلااذهو

نكلوءةديقعلالوصأيففالخلاينعي(نإف«فالخلانمرصعلااذهولخىلعدكأ

تناكيتلارظنلاتاهجوفالتخاوءداهتجالانعئشانلافالتخالانمعنميال

ديطوتىلإفدمتتناكتافالخلاهذهف«قافولاىلإعيمجلادوعيوءاهتقويمسحت
تاهتجالاةحابإيفمالسإلاجهنمنمضترجدقوءنيدلامسارمةماقإوءةعيرشلا

لامعتساىلعنيملسملاثحوءلقعلانأشنممالسإلاعفرثيحءلقعلالاعتساو

تالاقملابتكركذتملو.مهوقعنولممينيذلامذو؛بابلألايلوأحدموموقع

نيدلايح:قیقحتء؛يرعشألانسحلايآمامإللنيلصملافالتخاونييمالسإلاتالاقم(1)

.ةرهاقلاةعبط‹(1/34)كيمحلادبع

.ةرهاقلاةعبط‹(1/180)؛يزيرقمللططخلا(2).
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ضعبتعقودقتناكنإو«ضعبلامهضعبةباحصلانيبعقوًايدقعًافالخ

.سانلانيبهللامكحةماقإاهنمضرغلاناكدقفءةيداهتجالاتافالخلا

لئاسملايفلصاحلافالتخالا-ءانفلسأيذلادعب-كلمّسقننأعيطتسنو

:نيمسقىلإةةباحصلانيبةيداهتجالا

لهأنمةعامجراعشنمدعبايفرصَتمللئاسميففالتخالا:لوألامسقلا

.قَّرْغلا

مهدعبنمموقاهذغتاءًاضيأةيداهتجالئاسميففالتخالا:يناثلامسقلاو

يفاهباولدتساوأ؛مهتلحتلًاساسأاهولعجامإوءةباحصلاضعبيفنعطللامإأك
.مهًاراعشاهوذختايتلامهلئاسمنمةلأسم

:نيعونلانمفالتخالااذهكيلإنآلاو

:الَيهضرمءانثأ:لوألافالخلا

ال:لاقهنأهنعهللايضرسابعنبهللادبعنعهدانسإبيراخبلامامإلاىور

ملپكدوولاق«هيفتاميذلاهضرمويييبابدتشا

دااایولعوالوسرهکبال

سابعنبالاق«عزانتلايدنعيغبنيالينعاوموق»:ٍيَييبنلالاقىتح«كلذيئ

.ولهلالوسرباتكنيبواننيبلاحامءةيزرلالكةيزرلا:-ثيدحلايوار-

.(1/35)نيمالسإلاتالاقم()

.سابعنباهللادبعنعهحيحصيفهدنسبيراخبلاهاورثيدحلا‹(1/22)؛لحتنلاوللملا)2(
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:يناثلافالخلا

ًاشيجزهجدق-ىلعألاقيفرللهّلاقتناهبقعيذلاهضرمليبق-ييبنلاناك

لاقوريسملانعشيحلافقوتضرملاهذخأالو«(ديزنبةماسأ)هسأرىلعلعجو

اذهعمو«هنعفلختنمهللانعلءةماسأشيجاوزهج»هتايحرخآيفيبنلا

هتافوويييبنلاعجونأبمهريغلوبرعللًاناذيإ(ةماسأ)ثعبنومتيأ:اوفلتخا

نوبقرتيهعمنمو(ةماسأ)نوقبيمأ؛هيفعرشاممامتِإنعةباحصلامئازعنشتنم

كلذيفاوفلتخا«برعلاضاقتناىشخيمهضعبناكدقف«برعلانمنوكيام

نأبهنمةقثرمألاعابتاىلعرصأفطركبابأنكلوءٍِقَيهتافودعبويبنلاةافوليبق

برعلانمهسفنهشدحتنملًاباهرإهشعبيفنأوييهرمأعابتايفةكرلا
.ضاضقنالاب

نيذهتدروأ(نإو:هلوقبنيفالخلانيذهىلعيناتسرهشلاقلعدقو

سيلو؛نيدلارمأيفةرثؤملاتافالخلانمكلذاودعابرنيفلاخملانأل«نيعزانتلا

نيكستو«بولقلالزلزتلاحيعرشلامسارمةماقإهلكضرغلاناكانإوكلذ
.”رومألابلقتدنعةرثؤملاةنتفلاةرئاث

:يينلاتوميفثلاثلافالخلا

مهلهذأوموقعبيغىتح«هباحصأضعبربخلالاهييهتافوابنميذأال

ءايبنألاولسرلاكلذيفايبءةبطاقةيرشبلارظتنييذلاموتحملاريصملااذهنع

هنإ:موقلاقوءالميرمنباىسيععفراکهيلِإهعفرانإوتميملهنأموقمعزف

يديانعطقيلفهللالوسرنعجريلوانارمعنبىسومبهذاکهبرىلإبهذ
وهنموهوقطباطخلانبرمعقورافلالاقو.تامدقهنأاومعزلاجرلجرأو

.«فيسلابهتبرضتامدقوْهللالوسرنإلاقنم»:ددصلااذهي

.(1/35)نيمالسإلاتالاقم(1)

.(1/23)للملا(2)
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ءهلهأةرايزيفءةنيدملانعًاديعب#قيدصلاركبوبأناكامدنعاذهثدح

ههجونعفشكفَىجسموهوءِوَْيهللالوسرىلعلخد«قيدصلارضحالف
دقيتلاةتوملاامأءاتيموايحتبطهللالوسراييمأوتنأيبأب:لاقوءهلّبقو

.[30:رىمزلا])نوعتلوتمكن:ىلاعتهلوقالتوءاهتقذدقفكيلعهللااهبتك

نمهريغنأشرمألااذهيفهنأشنأو«هبربقحدقولييبنلانأنلعيركبوبأفقو

َتلَعَدَكلوُسَرالِعصاَمو :ىلاعتهللالوقةبيصملامهتلاهنيذلاىلعالتو؛سانلا

برطضلملاط(رمع)عمسيو.[144:نارمعلآ]4(يرحلااىرَسراََع

ملعيودشرلاهيلإبوثيف«ةميركلاةيآلاهذهةعجافلالايتحانعفيعضلاىوَقلا

هدنعامهلوسرلراتخایلاعتهللانأبنمؤيوهللاءاضقلعضخيف«؛قحهللادعونأ

ةيآلاهذهعمسأمليأكلهللاو»:رمعلوقيو؛محلهيضريذلانيدلاهبلمكأنأدعب

بةباحصلاميمجفرتعاوبولقلاتنأامطاوسوفنلاتأدهذئنيحو"لبقنم
ناوهقلخيفهللاةّنساهنأوةايحلاقرافدقليهللالوسرنأنم«قحلانمرهظ

.فالخلالازكلذبو[62:بازحألا]4(ايدياسدي

:واييهنفدعضوميف:عبارلافالخلا

ىلإهدرنيرجاهملانمةكملهأدارأفلِيهنفدعضوميفةباحصلافلتخا
.هلحرعقوموءهلهأنطومو«همدقئطومو«هسفنسنأمو«هسأرطقسماهنألكم
هترصنرادمو؛هترجهرادامنألةنيدملابهنفدراصنألانمةنيدملالهأدارأو

مامإلل؛قَرِفلانيبقْرَفلا:نراقو.5ةرهاقلاةعبط؛19ص‹ينييارفسإلل‹نيدلايفريصبتلا)1(
للا:ًاضيأو.ثارتلارادةعبط14٠-15صءكيمحلادبعنيدلايح:قيقحت؛يدادغبلارهاقلادبع
.35-36ص‹نيمالسإلاتالاقمو.23ص؛لحنلاو
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ىلإهجارعمهنموءايبنألانفدعضوماهنألسدقملاتيبىلإهلقنءةعامجتدارأو

.اليلخلاميهاربإهدجربقهيفوءامسلا

يوريف«نيزرلاميكحلافقومةلأسملاهذهيف قيدصلاركبوبأفقيانهو

عمتجتف.(نوضبقيثيحنونفديءايبنألانأ):ررقيلِييبنلاعمسهنأمه
يهو«ةرونملاةنيدملاباهيفتاميتلا(ةشئاع)ةديسلاةرجحيفنفدينأىلعمهتملك

.”ەيفاماوبأةعراشلاودجسمةقصالملالِيهراديف

:ليهدعبمامإلايف:سماخلافالخلا

لسامذإةمامإلافالخ«يناتسرهشلالوقيامكةمألانيبفالخمظعأو

نأكلذ.نامزلكيفةمامإلاىلعلساملثمةينيدةدعاقىلعمالسإللايففيس

ىلوألاةظحللاذنمفدعبنمةفيلخوأًامامإنوكينمًانيعمًاماظنررقيلييبنلا
.“”هفلخينميفنوملسملافلتخا؛ءىلعألاقيفرلاىلإليهللالوسرلاقتنانم

تاهجواهيفتبعشتو؛نيملسملانيبفالخلااهيفدتشاةلأسملوأهذهتناكو

نميفريكفتلاةرورضبٍةيَييبنلاةافولىلوألاةظحللاذنمنوملسملارعش«مهرظن
رواشتللءةدعاسينبةفيقسىلإ-أَييبنلانفدلبق-راصنألاعرسأو؛مهرمأيلي

نمأحارجلانبةديبعوبأورمعوركبويبأمهكردأوهيفتبلاورمألايف

.نيرجاهملا

.(3/329)دحأىلتقيفءاجامبابنئانجلاباتكءهننسيفيذمرتلامامإللاهجرخأثيدحلا(1)
.(545)صزئانجلاىلعةالصلاعماجبابهدنسميفكلامماماهاورو

.63ص‹نيمالسإلاتالاقم.15ص؛قَرفلانيبقّرفلا.23-24صللملا)2(

.39ص‹نيمالسإللاتالاقمو.24صء؛لحتنلاوللملا(3)

قورملاوافصلاةعبط«174صءةيمالسإلاقَرْفلانيباهروطتواهتأشنةمامإللاةيضقانباتك:رظنا(4)

1999.



اهشرفواهثأشنةيضابألا24

نأ-راصنألامهو-ىريقيرف‹نيقيرفىلإنوعمتجملامسقناةفيقسلايفو

نملِرجاهامدنعيهللالوسراورصننيذلامهمهنأل؛مهنمةفيلخلانوكي

اوناکوءًاءوسهباودارأنممهبحصوهوعنمو«هنيداوززعوهباونمآوءةنيدملاىلإةكم

ىلعو«هوفلخينأسانلاىلوأمهفءةيبرعلاةريزجلاهلتعضخىتحودعىلعهعم
ةدابعنبذعسىلعاوقفتاوريمأمكنموريمأانم:راصنألاتلاقساسألااذه

.يراصنألا

يبنلاموقمجنأل؛مهيفةفالخلانوكتنأنوري:نورجاهملامهورخآقيرفو

‹؛شيرقنممهوءىذألاىلعهعمريصوهبنمآنملوأمهو«هتريشعوي
نمةفالخابسانلاىلوأمهف«مهتزعريغةزعبزتعتالو؛محلالإنيدتالبرعلاو

امل:لوقيىلاعتهللانألكلذىلعاوعمتجينأراصنألالعبجاولاومهربغ

:رمووهللاتورصانوضروهانمالفنونيهلوماوممهرليدنماوجرخأدلاترجنهمْلا

.[8:رشحلا]4(توصلهكر

نأبنينمؤملارمأونيقداصلاهللااناسف:ةيآلاهذهىلعًاقيلعتركبوبألاقدقلو

عمأوُتوكَوهااونااونماءےلماي»:ىلاعتلاقنيقداصلاعماونوكي

ذئدنعو.مكيلعنآرقلايفانمدقو«مكلبقانمآدقف‹[119:ةبوتلا]5(4دص

:ركبوبألاق؛ينملضفأتنأ:رمعلاق؛كلعيابنكديطسبا:رمعلركبوبألاق

هللالوسردعبدحأليغبنيال؛كلضفعمكليتوقنإ:رمعلاق.ينمیوقأتن

؛نينثايناثقيهللالوسرعمراغلابحاصتنأركبابأايكقوفنوكينأةَ

.”رمألااذهبقحأتنأف«سانلابتيلصفىكتشانيحةيهللالوسركرمأو
ةباحصلانمعيمجلالاهناو«تعيابفركبيبأىلإيديتددمف:فرمعلاق

لوقي«هيدينيبرمعملكتوربناىلعركبوبأسلجفدغلاناكمثءةعيبلابهنوردتبي

.ةرهاقلا‹:ىجچناخلاةعبط25صءداقعلاسابعدومحمذاتسالل؛رمعةيرقبع(1)



25ديم

امهذِإنينايناثوييهللالوسربحاص؛مكريخىلعمكرمأعمجدقهللانإ:سانلل

ةعيبنأالإءةنتفلاتنكسو«سانلاهعيابف«هوعيابفمكرمأبسانلاىلوأوراغلايف

لجرامیأف«هولتقافاهلثمىلإداعنمفءاهّرشنيملسملاهللاىقوءةتلفتناكركبيأ

.التقينأةرغتهعيابيذلاالووهعيابُيالف؛نيملسملانمةروشمريغنمالجرعیاب

ةمئألا»:لاقثيحةييبنلانعركبوبأهاورالمهاوعدنعراصنألاتتكسامنإو

.''«شیرقنم

دجسملاىلإركبوبأبهذامدنعوءةدعاسىنبةفيقسيفةعيبلاهذهتمتدقو

يبأومشاهينبنمةعامجريغمهنمةبغرنعهنوعيابياوذخأفهيلعسانلالبقأ

زيهجتبالوغشمناكيذلاةطبلاطيبأنبيلعنينمؤملاريمأوءةيمأينبنمنايفس
كلذنأالإ؛قيدصللتمتدقتناكنإوءةعيبلاهذهنإمث«هنفدويهللالوسر
برقأوءٍةيَييبنلاتيبيةفالخلانوكتنأىريثلاثيأرنيوكتنمعنمينل
نكيلسابعلانكل«بلاطيبأنبيلعو«بلطملادبعنبسابعلاهمعهيلإسانلا
ةبارقنمسانلاىلوأف«نيكرشملاعمردبةوزغرضحدقفمالسإلاىلإنيقباسلانم
ةمطافةديسلاجوزوءامالسإسانلالوأوهف«بلاطيبأنبيلعهمعنباةييبنلا
برقأنأقيرفلااذهةجحوءركنيالهملعوهداهجوهلضفوييهللالوسرتنب

راصنألالعاوجتحانورجاهملاناكاذإوءهوفلخينأىلوأٍيَييبنلاىلإسانلا

اذهروطتدقلو«ىلوأهيلإمهبرقأويييبنلالهأفءهتريشعوألييبنلاموقمهنأب

.دعبايفةعيشلاهقنتعيحبصأوءيأرلا

يلينميفرواشتللةدعاسينبةفيقسيفةباحصلاعامتجانمدافتسييذلاو

ذنميقييذلا«ةفالخلاماظن»ماقهساسأىعهنأأَيهللالوسردعبنيملسملارمأ

.(1مقرثيدح/3)هحيحصيفملسم.(8/105)ءهحيحصيفيراخبلاهجرخأثيدحلااذه(1)
.(121/3)ننسيفيقهيبلا

.15صءقَرْفلانيبقْرَّملا.24-25صللملا.3-233صةيمالسإلاقَرَفلامهأىلعءاوضأ(2)



اهفرفواهأشنةيضابأل6

يتلاتايرظنلامهأنأاك.نيرشعلانرقلاىلإرخآوألكشيفتقولاكلذ

مهقاقحتسايفراصنألاىوعدنععافدلاةيرظنءةفيقسلاعامتجايفتضرع
؛محلاومأومهسفنأبهوحومالسإلانعاوعفادنيذلامهمهنأساسأىلعءةفالخلل

.مالسإلايفيسايسلاركفلاخيراتيفترهظةيرظنلوأيههذهنإ:لوقننأانلو

تابثإو«نيرجاهملاقحنععافدلا»يهاهتمواقلتربناةيناثةيرظنو
مهو؛مالسإلايفمهقبسرابتعاىلع؛مهريغىلعةفالخلاقاقحتسايفمهتيولوأ

هيونتلاةركفةرملوألعافدلااذهايانثيفءاجدقوءهتريشعوأَيلوسرلاءايلوأ

نييشرقلاةيقحأةيرظنلًاساسأنوكتسو؛«شيرقنمةمئألا#:شيرقلضفب
.مهيفقحلااذهراصحناوأ«ةفالخاب

.يهوحومجلانبرذنملانببابحلااهيلإاعديتلايهىرخأةيرظنكانهو
نيحكلذو؛ناتفيلخكانهنوكينأبيأءةرمإلاددعتوأءةدايسلاماستقاناكمإ
.«ريمأمكنموريمأانم»:لاق

نأ:وهًاريطخًادبماورقأدق؛مهرظنتاهجوفالتخاىلع«نيعمتجللانأمك
ًاعيجاوذبنو-باختنالابيأ-ءةعيبلابوهنإءةلودلاوأةعامحجلاسيئررايتخا
ةعباتمسيلهَركبيبأباختناىلعيأرلارقتساوءةثارولاًادبميلعفلامهكولسب
ناكاملنكلوفوفنلاونسلاىلإرظنلانممدقلاذنمبرعلادنعةفولأملاديلاقتلل

ةيلقعلاهتافصىلإمثء؛عيمجلااهبرقيةيلاعةينيدةناكمنمةباحصلانيبهبعتمتي
رومألاترجولو.ملسملللماكلالثملاهتيصخشنمتلعجيتلاءةردانلاةيقلخلاو
ينبخويشسأرنايفسابأوأ؛جرزخلاميعزةدابعنبااورثآل«برعلاديلاقتقفو
لدعانوركببأنمنسوهنممهيفناكدقو؛نييمشاملاديمعسابعلاوأءةيمأ
.”ذوفنلقأناكيذلاديعبلاميتعرفىلإةيوقلارسألاهذهنعنوبختنللا

تايرظنلا:نراقو.17-20صءةيمالسألاقَرْقلانيباهروطتواهتأشنةمامإلاةيضقانباتك:رظنا(1)
«ثارتلارادةرهاقلاةعبط208‹40ص؛سيرلانيدلاءايضدمحم.دةيمالسإلاةيسايسلا
991.

 



27يهم

:ةاكزلايعناملاتقيف:سداسلافالخلا

نمةعامجلحتساثيحةاكزلايعناملاتقيفةباحصلانيبفالخلااذهمقو

:مهنأشيفةباحصلافلتخاف.ٍوَيهللالوسرتومدعبةاكزلاعنمبرعلا

محلاتقىلعاووقيالأةفاخممهنوكرتيمأ؟رافكلالتاقيأَييبنلاناكامكمهنولتاقيأ

سأرىلعناكوءةرفكلالاتقمهلتاقنال:مهضعبلاقف؟مهايإبرعلاةبيهعيضتف

لاتقمهلتاقنلب:نورخآلاقو.باطخلانبرمعقورافلايأرلااذهبنيلئاقلا

هللاو»:لاقهنإىتحءيأرلااذهبنيلئاقلاسأرىلع«قيدصلاركبوبأناكوءةرفكلا

يفهلطرمعدتشيو.«هيلعمهتلتاقليهلالوسرىلإهنودؤيناكًالاقعينوعنمول
مهلتاقنفيك:ركبيبأللوقيو«يأرلانمهيلإبهذاللدتسيوركبيأفالخ

الإهلإالاولوقيىتحسانلالتاقأنأترمأ»:ٍوْيَيهلالوسرلاقدقوةرفكلالاتق

دجيانهو."هللاىلعمهباسحواهقحبالإ:مهءامدينماومصعدقفاهولاقاذإفهللا

‹قحلابلتاقناهيفولاملاقحةاكزلانإ:هللوقيورمعىلعدرللًاغاسمركبوبأ

رمعانديسمهسأرىلعو«مهرسأبةباحصلاةعامجهقفاوو«محلاتقىلإهسفنبىضمو

يعناملاتقيفقحلانأفرعوركبيبأةعجارمنععجرو«هدشرىلإَباثدقفظ
.”فالخلالازدقوةاكزلا

:كدفرمأيف:عباسلافالخلا

اكلمتناكةنيدملالاشعقتةيرقيهوء(كدف)نأشيففالخلااذهعقو

يبنللاهوملسف«مهسفنأىلعةيرقلاهذهدوهييشخربيخدوهيمزهناالو«دوهيلل
ضعبىلعوهسفنىلعاهنمقفنيءهتايحةدمهلةصلاخهدييفتناكفءلاتقنوديي

ةديسلاتبلاط؛ىلعألاقيفرلاىلإلِييبنلالقتناالف«مشاهينبنمنيجاتحللا

تدنتسادقو«ىرخأةراتاهكلمتبو«ةراتةيرقلاهذهةئاروباهنعهللايضرةمطاف

رمألاباب؛هحيحصيفملسم.(19-9/20)‹نيدترملاةباتتساباتكيفيراخبلاهاورثيدحلا(1)

.(1/206)للاالإهلإالنأاودهشيىتحسائلالاتقب

.61صءقَرْلانيبقّرَفلا.25صء؛لحتلاوللملا.36ص«؛نيبمالسإلاتالاقم(2)



اهشرفواهْنأشنةيضابألا8

دقناكهيييبنلانإ:لاقهنأنأشلااذهيفةفىلعنعيورامىلإةمطافةديسلا

.اهدلوواهنعهللايضرةمطافلهتايحيفةيرقلاهذهلعج

نعةروهشملاةياورلاكلتبكلذىلعلدتساو«ثروتالاهنأبركبوبأىضقو
."«ةقدصءانكرتامثرونالءايبنألارشاعمنحن»:أَييبنلا

اهملسكلذدعبمثءقيدصلايفوتىتح؛كلذىلععضولارمتساو

الواجنايليءايهنعهللاىضر«بلاطيبأنبيلعوسابعللقطرمعقورافلا

'.ةيرقلاهذهلوحعازنلاىهتناو.امناكلمي
:نماثلافالخلا

سانلانمفءةافولاتقوةفالخاب(هنعهللايضررمعىلعركبيبأصيصنتيف

فالخلاعفتراوءاظيلغًاظفانيلعتيلودق:لاقو«4ركبيبأىلعضرتعانم

.“«مهمهريخمهيلعتيلو:تلقلةمايقلاموييبرينلأسول»:ركبيألوقب
ةيدقعالةيداهتجاتافالخاهنأانلحضتا؛تافالخلاهذضرعلااذهدعبو

يهءةدحاوةياغىلإفدهترظنتاهجووأيأردرجينوكتنأودعتالاهنأو
ةملكدنعءارآلاتقالتهوغلبىتمف«هوكرديىتحهودشنمهفءقحلاىلإلوصولا
.ءاوس

نيفلاخملاضعبداقناوءاههابشأولئاسملاهذهيفةباحصلافلتخادقف

رصعدعباوؤاجنيذلالحتلابابرأنمموقفالتخالااذهبعرذتيلو«ضعبل
الو؛مهنيبةقرفتفالتخالااذهثرويملو-نيعمجأمهيلعهللاناوضر-ةباحصلا

؛ريسلاوداهجلاباتك؛ملسم.(6/297)؛سمخلاضرفباتك؛يراخبلاهاورثيدحلا)1(

(3/1367).

.15-16ص«قَّرْفلانيبقّرَفلا.25ص«للملا(2)
تايلكلاةعبط‹18ص«يزارلل؛نيكرشملاونيملسملاقرفتاداقتعااضيأو.25صءللملا(3)

.1978ةيرهزألا

 

 



29یهمُخ

لعجمهدعبنمًادحأدجنملوءهقيسفتلالو«ضعبليلضتلًاببسمهضعبهلعج

؛نيفلاخملانمانيعماقيرفىلوتينألةعيرذلئاسملاهذهضعبيفمهنمموقفالتخا

يففالتخالالعجيملمهضعبنأامأف«مهنمنيعمقيرفىلعهبعينشتللةليسوالو

نمةديقعلاسمتاللئاسماهنألفءهقيسفتالوضعبليلضتيفًاببسلئاسملاهذه

هللانعحيرصصناهيفدريملاميهمثءةيعرفلئاسميهانإوديعبوأبيرق
ضراعياهضعبءةفلتمصوصناهضعبيفتءاجوأَيهلوسرنعوأىلاعت
نمطبنتسيفءهيأربدهتجينأنممهدحألدبنكيملفرمألارهاظيفاهضعب

دبنكيملو؛ءيشىلعًائيشسيقيوأ«لئاسملاضعبمكحةماعلاةعيرشلاصوصن
يفغليف؛صوصتلاهذهنيبنزاوينأنم-ةفلتخمصوصنهتءاجاذإ-مهدحأل

هوجونمكلذريغوأرخآلاصنلاةلاحرياغتةلاحبصنلكصصخيوأءاهضعب

.جيرختلا

ردصميقبو«مهرصعدعبيقبدقفٍَيلوسرلانعةفالخلايفمهفالتخاامأ

دعبةيمالسإلاةلودلاروصعنمرصعليملوءةيمالسإلاةمألايفبارطضا

جورخللةليسوفالخلااذهنمنوذختيموقنم‹4رمعوركبيبأرصعءاضقنا

-عورفلالئاسمنماهتاذيفاهنأعم-ةمامإلاةلأسمتراصوءةلودلاناطلسىلع

بحو-(مهنعهللايضر-رمعوركبيأنيخيشلايلوتف«ةديقعلالئاسمنمةلأسم
ىلعحسملازاوجداقتعاو«#ءارهزلاةمطافينبا(نيسحلاونسحلا)نيطبسلا

يلوتبنوزرتحيو؛ءلحتنلالهأنمموقراعشةعمتجميثالثلارومألاهذه‹نيفخلا

ةديقعنعنيطبسلابحبنوزرتحيوءةعيشلانمةالغلاضعبةديقعنعنيخيشلا

ضعبهارياعنيفخلاىلعحسملازاوجداقتعابنوزرتحيو«بصاونلانمةالغلا

.")ذكهو؛جراوخلا

.37-38ص«‹نيمالسإلاتالاقم(1)
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داع«هطركبيبأىلعنينمؤملاةملكتعمتجانأدعبهنإفرمأنمنكيمهمو
ةَلوسرلادهعيئهيلعريستتناكيذلاوحنلاىلعهتايحفانثتساىلإعمتجلملا

لوألافصنلالاوطمثء4رمعدهعلاوطمهتايحترمتساةريتولاهذهىلعو

ثادحألانمدجدقفًاليوطكلذىلعمديمللاحلانأالإ.كطنامثعةفالخنم

.مهنيبايفنوفلتخينيملسملالعجامكلذدعبنتفلاو

كطنافعنبناثعدهعرخآيفةيناثةرمةمامإلالوحفالخلارهظدقف»

اہمربتو.هيلعتركتأتافرصتةيننسخوداهتجانعهنمتعقوثيح

اودجف«؛نيملسملانيبةنتفثادحإلةحناسةصرفلامالسإلاءادعأدجوونوملسللا

لعشأيذلابسنبهللادبعلمعلااذهربكىلوتو«نامثعىلعسانلاضيرحتي
يهوالأءةيفسألاةمتاخلاهذهبتهتناءةملاظةروثتناكو«نامثعىلعةروثلانارين

ةنسنآرقلاارقيوهو-يعرشمكحنود-«هلايتغاوهراديفديهشلاةرصاحم

‹؛مهتملكتقزرفو؛نيملسملاةدحوتعدصيتلاةنتفلاتئدحهلتقبو5

رابکنمدحأمهریفکتنمملسيملوًاضعبمهضعبرفكيءابازحأواقرمهتلعجو

.قيلعونامثعورمعوركبيبأكءةباحصلا

هدرطنأدعبءةنيدملاىلإةيمأنبمكحلاهدر:يناتسرهشلالوقيامكنامثعىلعتذخأيتلاثادحألا(1)

هللايضر-رمعوركبيبأىلإعفشتنأدعبويهللالوسرديرطىمسيناكويهللالوسر
هيفن:اهنمو.ًاخسرفنيعبرأنميلابهماقمنمرمعءافنو؛كلذىلإءاباجأامفءاهتفالخمايأ-امهنع
ةيقيرفإمئانغسمهيملستوءهتنبمكحلانبناورمهجيوزتو-ةنيدملاىرقنم-ةذبرلاىلإرذابآ
نآدعب؛هعیضرناکوحرسيآنبدعسنبهللادبعهؤاویإاهنمو؛رانیدفلأيتئامتغلبدقو«هل
اماهيفثدحأىتحءةرصبلارماعنبهللادبعهتيلوتوءامامعأبرصمهايإهتيلوتوهمديييبنلاردهأ
دعسوماشلالماع؛نايفسيبأنبةيواعم:هدونجءارمأناكو«هيلعاومقنامكلذريغىلإثدحأ

لماعءرماعنبهللادبعو؛صاعلانبديعسوءةبقعنبديلولاهدعبوءةفوكلالماع؛صاقويبنب
.هیلعهردقیتایتح«هوضفروهولذخمهلکورصملماعحرسيبأنبدعسنبهللادبعوءةرصبلا
.27-31صةيمالسإلابهاذملاخيرات:ًاضيأو.26صللملا:رظنا.هراديفًامولظملتفو

راد؛ةرهاقلاةعبط10٠ص؛يتوهنسلارونألادمحم.دةيمالكلاقّرِفلابهاذميئةيدقنتاسارد(2)
.1990ءةيبرعلاةفاقثلا
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أدبدقف«مويلاىتحهبلئفطنيمًاريطتسمارشهلنامثعلتقمثدحأدقلو

ةاسأميفهيخألاتقلفيسلاامهالكلمحف«نيملسملافوفصيفبديقاقشلا

.هیلعرئاٹنيبو«نامشعمدببِلاطُمنیبءةيماد

دعبو‹؛نيملسمللةفيلخنوكيل#بلاطيأنبيلععيوبكرتعملااذهينو
نامثعلتقمدنعاوناكسانلانأكلذءةثلاثةرمةمامإللالوحفالخلاددبتهتعيابم

تعيباودهشنيذلاوةنيدملابيلعةعيبًاعيجاودهشيملفءراصمألايفنيقرفتم
اوقفتيوسانلاعمتجيىتح«ةعيبلانعفقوتنممهنمو«ةمامإلابهعيابنممهنم
كيزنبةماسأو؛رمعنبهللادبع:نودلخنباركذياكءالؤهنمومامإىلع

؛كلامنببعكو؛يردخلاديعسوبأو؛مالسنبهللادبعوءةبعشنبةريغملاو

مشاشمأوءديبعنبةلاضفودلمنبةملسمو«تباثنبناسحوءريشبنبناعنلاو

ةبلاطملاىلإًاضيأيلعةعيبنعاولدعراصمألايفاوناكنيذلاوةباحصلارباكأنم

ةالاملايفال«هيلتاقنمنامثعةرصننعتوكسلايفةداوهيلعباونظو«نامثعمدب

هيلإاههجوينإ«يلعلهتمالمبحرصاذإةيواعمناكدقلو؛كلذنمهللاشاحفهيلع
.اطنامثعةلتقنمهصاصتقامدعو«بسحفهتوكسيف

ءاهنعرخأتنمتمزلو«تدقعنادقهتعيبنأيلعىأرفكلذدعباوفلتخامث

يفرمألااجرأوءةباحصلانطوموأَييبنلارادءةنيدمابهيلععمتجانمعاتجاب
ىأرو.كلذنمذئنيحنكمتيفءةملكلاقافتاو«سانلاعامتجاىلإنامثعمدبةبلاطملا

راصمألايفةباحصلانم«دقعلاولحلالهأ»قرفتلءدقعنتمهتعيبنأنورخآلا

دقعبمزلتالو«دقعلاولحلالهأ»قافتابالإةعيبلانوكتالو«ليلقالإرضحيمو

نوبلاطيف«ىضوفذئنيحنيملسملانأو«مهنمليلقلانموأ«مهريغنماهالوتنم
نايفسيبأنبةيواعم:اذهىلإبهذومامإىلعنوعمتجيمث«نامثعمدبًالوأ

للاديبعنبةحلطو«ماوعلانبريبزلاو؛ةشئاعنينمؤملامأو«صاعلانبورمعو
ةباحصلانممهيأرىلعناكنمو«جيدخنبةيواعموءديعسودعسودمحمهنباو
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ىلعاوقفتامهدعبنميناثلارصعلالهأنأالإءةنيدملابيلعةعيبنعاوفلختنيذلا
نيعتوءهيلإبهذايفمهيأربيوصتو«؛نيعجأنيملسمللاهموزلو«يلعةعيبداقعنا
.هيأرىلعناكنموةيواعمةهجنمًاطخلا

ةعاحلاتمسقنالبءةنتفللًادح#بلاطيبأنبيلعمامإللاةعيابمعضتملو

عياش:يناشلاوءايلععياش:امهدحأ«نيريبكنيركسعمىلإاهرثإىلعةيمالسإلا
لطأثيحءةعامجلالخادبازحألاروهظةيادبهذهوءاهنعهللاىضرةيواعم

دقناكعمتجميفةقرفلاتشيلءاهناكمذخأتتأدبيتلاةيمادلادهاشملاىلعناطيشلا

ةملكءالعإو«نيدلارشنل«هدعبنمءافلخلاىلعوٍَيهللالوسرةيارلوحفلا
.مالسإلامئاعدديطوتوقحا

:ةيميتنبامالسإلاخيشلوقياكناكو«هدشأىلعفالتخالارهظذئنيح
«يقيقحلاىنعلابًاعازننكيمللبقنمىرجامربتعاذإةمامإلالعرهظحازتلوأ
ىمسيالاذهلشموءاوقفتاىتحاولصفنااموةفيقسلاعامتجايفىرجامالإ
.عز

نيملسملاقرفوًاليوطًانمزةقيمعلاهراثآًاكرات«هقيرطفالخلاقشدقو
ملةديدجتادقتعموءارآتشعبناوءءامدلانولبتافالخلاغبصوًابازحأوًاعيش

ةيسايسلابلاطملاتنولتاكءةسايسلابنيدلاغبطصاثيح«لبقنمةفورعمنكت
.نيدلاىلعفقاوملاضعبيفتدنتساو

لع؛ماوعلانبريبزلاوهللاديبعنبةحلطو«نايفسيبنبةيواعمجرخو

لاتقىلإيلعمامإلارطضاو-اعيمجمهنعهللايضر-ةشئاعةديسلامهتقفاوويلع

.ةرهاقلانورقشمالسلادبعةعبط188-187؛نودلخنبالءةمدقللا)1(

3019٠ةرهاقلاةعبط‹(1/26)هةيميتنبالءةيردقلاوةعيشلامالكضقنيفةيوبنلاةنسلاجاهنم)2(
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اوبصنوءةرصبلاىلإةشئاعةديسلاامهعمالمحوءةكمىلإاجرخنيحريبزلاوةحلط
.”«لمحجلا»ةعقويفيلعمامإللامامأًاعيمجمهمازهنابمهرمأىهتناو«هعملاتقلا

امهركذذإيلعلاتقنعاباتواعجراأ-يناتسرهشلالوقياك-قحلاو
رانلايفوهو«فارصنالاتقوسوقبزومرجنباهلتقفريبزلاامأفهاركذتفًارمأ
نبناورمهامرفةحلطامأو.«رانلابةيفصنبالتاقرشب»:ٍيَِيلوسرلالوقل

ةلومحمتناكفاهنعهللايضرةشئاعامأوءاتيمٌرْخف«ضارعإلاتقومهسبمكحلا

.”تعجروكلذدعبتباتمث؛تلعفامىلع

تعسنمفئاوطلانمنأوءعازنلااذهتأيهدقفورظلانأيفكشالو

رشتنيادبيذلاديدجلانيدلافاعضإو«؛نيملسملانمليتللهعوقوىلإًاثيثحًايعس

بزحةنتفلاعوقورارمتسايفنيبغارلاسأرىلعفقيو؛عساوقاطنىلعومنيو

.فناثعةلتقنممهألامنمو“”(نييئبسلا)

.24صءةيمالسإلاقَرْفلانيباهروطتواهتأشنةمامإللاةيضقانباتك(1)

ةياهنلاوةيادبلايفريثكنباو.بعشلاةعبط‹(6/321)هريسفتيفىبطرقلاهركذثيدحلا(2)

.ركفلارادةعبط؛((7/150)

.(1/27)‹لحتلاوللملا(3)

رصعيفملسآءءاعنصلهآنميدوہبوهوءابسنببهونبهللادبعاهميعزىلإةقرفلاهذهبسنت(4)

مهومالسإلااولخدنيذلادوهيلانموهفنيملسمللديكيلمالسإلاعنطصاىرحألابوأ؛نامثع
ءادوسلانبابلجرلااذهبقلدقوءانطابرفكلااورمضأوءارهاظمالسإلااونلعأفهيلعنومقان
لقنتيذخأو؛نيملسمانيبهراكفأوءهمومسثبلًاجهنمتيبلالآلميشتلانمدقاحلااذهذغتادقو
يفغلابرثأهلاهنملكًارومأمالسإلايفأبسنباثدحأدقو؛مهلالضإلواحينيملسملانادلبيف
ةيصوبلوقلاثدحأنملوأوهناك(1):رومألاهذهنموءاهتدحوقيزمتوءةمألاةملكقيرفت

هدعبنمهتمأىلعهتفيلخويلوسرلايصويعيلعفءةمامإلاببلاطيبأنبيلعلوليهللالوسر
هللالوسرةعجربوءهتومدعبايندلاىلإيعيلعةعجربلوقلاثدحأنملوأوهناك(2)صنلاب

نكسيهنأوءًايحلازيالهنأولتقُيلايلعنأبلوقلاثدحأنملوأوهناك(3).ًاضيأل
ضرألاىلإلزنينأدبالهنأوءايحلإًاءزجهيفنأو«هطوس:قربلانأو«هتوصدعرلانأو«؛باحسلا
=هموقاهفراعتيناكيتلاةيدوهيلانعذوخأماياضقلاهذهرثكأو.ًاروجتثلُمًكالدعاهألميف
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ةلتققتقتاعىلعبرحلاهذهبوشنرزوعضييبرعلانبايضاقلانإفاذلو

نيقيرشلاذأنص«يربطلاوريشكنبظفاحلانعيوراملعًدانتساءنايثع ناك

دمحمب؛لمحجلاباحصأضعبو«سابعنبهللادبعيلعثعبف؛حلصلايفنابغري

يکلنتفنمهوتياموقفتيلنايثعةلتقنكلو؛حلصلاًاعيجنيفداهةحلطنبا
نظاهوبشنأالف«؛برحلاباشنإىلعرسلايفاوعمتجافءةعمعملاهذهطسواوتي

."مهنيلاتقلابشنفهبردغرخآلانأنيقيرفلانمقيرفلك

مل-مهنعهللايضر-ةشئاعةديسلاوريبزلاوةحلطنأىلعًاضيأنهريامو

وأيلعةمامإيفاونعطيملمهغأةيادبلاذنمبرملاضربيلعةضراعميفاوضهني

مزحنباهلوقياماذهديؤيريغرخآًاصخشاوعيابيملمهنأايكءاهوحرجي

ولو«هتعيبلًاضقنالوهيلعًافالخالويلعبرحلةةرصبلاىلإاوضمي»:يرهاظلا

2
.'«هتعيبربغةعيباوثدحألكلذاودارأ

يذلاقاقشنالانعرفستمو«لمحلا»ةعقومتهتنادقف«رمأنمنكيامو

وأ«ةديدجتادقتعمداجيإيفنأشالنكيملو«نيفص»ةعقومباقعأيفثدح

الإ«لمحجلا»ةعقومكرتتلكلذبوءةفلتحمةرظنوصاخجهنمتاذفقاوموبزحت
تبوصف«رظنلاوثحبلاباهباحصأتلوانتيتلاءةيمالسإلاقَرْفلاىلعاهتاصبراثآ
~ةثالثلاهبورحيفًايلعةّنسلالهأبوصدقف.رخآلاضعبلاتأطخو«ضعبلا

قحلابحاصهنأوءهتفالخنايإهتمامإباوفرتعاو-ناورهنلاونيفصولمجلايأ

ةديسلانأويلعلاتقنعاعجر(ألنيبزلاوةحلطنملكةبوتباودقتعاوهيف

ىسوملاوحأنمفرعامضعبباياضقلاهذهةحصىلعمهعدخينمللدتسيناكهنإلبفئموي=

‹طنايثعنينمؤملاريمأةنتفراثأيذلاوهاذهأبسنباو.فيرحتلاوهيومتلانمءيشعمليلا

:رظنا.نافعنبنامثعمولظماةفيلخلالتُفىتح«سانلاباشوأالعمجيوءاهبهيكذبلازامو

.13صءةيمالسإلابهاذملاخيرات::ًاضيأو.(11-1/12):نييمالسإلاتالاقم

.1977رصم؛نايبلارادةعبط‹132صءيملحىفطصم.د«يمالسألاركفلايئةفالخلاماظن)1(

.1902ةرهاقلاةعبط‹(1/158)؛يسلدنألامزحنبال؛لحتلاوءاوهألاوللملايفلصفلا(2)
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دزألاوةبضونباهبلغفنيقيرفلانيبحالصإلاتدصق-اهنعهللايضر-ةشئاع

."ناكامرمألانمناكىتحءاهنذإنودًايلعاولتاقوءاهيأرىلع

ىلعنامثعصيمقةيواعملمح«لمجلا»باحصأعمعازنلافطيلعمسحامو

نيجراخيلعمامإللامهربتعاوءهلاتقلماشلالهأدنجو«همدبًابلاطم«؛قشمدربنم

ةكرعمتناكف‹محلاتقلجرخفءةحيحصةعيبعيابملامامإلامكحىلعاوجرخءةاغب

انأباهفصوقحيو؛ديدشيوديذراجفنابهبشأتناكوه73ماع«نيفص»
َوحمتومهدجمببهذتو؛نيملسملاينفتنأتكشوأًاسورضًابرحتناك

ظفحو؛نيقيرفلاءامدنمنقححلصبهللاةيانعمهتكرادتنأالولو...مهراثآ

ةيواعمناكدقو.”يمالسأإلاخيراتلاهجوريغتلمهداجأوملاطبأنمةيقبمهيلع

هنأو«قافآلاب«دقعلاولحلالهأ»ةباحصلاقارتفالدقعنتليلعةعيبنأىأرنمم

نأىلعمامإللاةجحتناكو.مامإىلعنوعمتجيمثالوأنامثعمدبةبلاطملابجي

ةناشعورمعوركبابأاوعيابنيذلامهُسفنأموقلااهدقعثيحهلتمتدقةعيبلا

ةعيبلاهذهنعدحأجورخلىنعمالفراصنألاونيرجاهملاىروشنعتمتولبق
نعامأ«لّئاقينأةعاجلانعجراخلاىلعيحالإؤ«كئلوأوءالؤهاهيلعممجأيتلا

ةوطخلاتأتمثنوملسملاهيفلخدايفلخدينأةيواعمنمبلطهنإفنامثعةلتق

.ةلتقلانمصاصقلايهوءةيلاتلا

‹«نيفصا»ةعقوميفهبىقتلاهايِإةيواعمةعيابمنميلعمامإلاسئينأدعبو

فحاصملااوعفرينأبهدنجىلإزعوأهيلعرودتتداكةرئادلانأةيواعمسحأالف

هترظنبقاثبيلعكردأو«ىلاعتهللاباتكىلإماكتحالااوبلطيوءحامرلاسوؤرىلع

.350ص«قَرَفلانيبقّرْفلا(1)

؛باتكلاققحم؛نوراهدمحممالسلادبعذاتسأللباتكلاةمدقم؛محازمنبرصنل؛نيفصةعفو(2)

.ةرهاقلاةعبط

راصنألارادةعبط‹ء9-10صء؛يملحىفطصم؛ملسلملاريفكتةلأسلةيمراتلالوصألاجراوخلا)3(

.1977ةرهاقلا
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قيقحتللاتقلاةلصاومبهموقلحصنفءةكيشولاةميزحلاءرداهبداريةديكملاهذهنأ

ذبحمنمف‹مهؤارآتضراعتوءهيلعاوفلتخامهنكل«هرئاشبهلتدبيذلارصنلا

؛نيلوألابناجبلغتوءلاتقلايفبغارهيلعطخاسنموءهيلإعادميكحتلل

نعلزانتلاىلإيلعرطضافءلاتقلالصاووهاذِإمهمامإىلعجورخاباوددهثيح
)1(<ء
.ميكحتلالبفوهيار

لوبقىلإًايلعاوعفدوءةيواعملاتقاوكرتنيذلانأ:يناكوشلامامإلاركذدقو
ءانيدتوًاثأتلاتقلانعاوفقوتءارقلانمددعمهنمءريثكاعمجاوناكميكحتلا

وموحو۶صت

َنِرَدْوَعَيبتلانابيأووأكيالإرترلا»:ىلاعتهللالوقبمهفقوملاوجتحاو
2٠[23:نارمعلآ]۲3(4نوشرعُممهورهنقیرفلوعیرشمهتیبحلابتک

'ميكحتلا»ةثداحدعبنيريبكنيزيمتمنيقيرفىلإاومسقناًايلعاولاونيذلاف
اک«هتلتاقموهيلعةلمحلايغلابداعمبزحىلإلوحتوهلًائوانمامهدحأبلقناف
«جراوخلا»مهنعلاقيسنيذلامهءالؤهو«هتريغوهلهصالخإيفلبقنمغلاب
يفءالولااذهرمتسامثهدئاقلهصالخإفعاضوءالولاىلعيناثلاتبثو
عرفتتو؛ثداوحلاددجتلًاعبتروطتيذخأ؛باقعأللنهارلاليجلاهثرووءخيراتلا
.””هلصأوأ«ةعيشلا»رذجمهيمسننيذلامهءالؤهو‹تایرظنهنع

مهنًعابئانصاعلانبورمعماشلالهأيضر«نيبناجلانيبةضوافمدعبو
تنلعأوميكحتلادقعبتكمثمهلًالثميرعشلاىسومابأقارعلالهأيضرو
هدازلبفالخلاعفريملءارجإلااذهنكلو«نايكحلاعمتجينأىلإرهشأةتسةندمحلا
ميكحتلاةجيتننالعإبقع«جراوخلا»بزحاشندقو.سوفنلانمًانكمتوًافنع
:يلعركسعمنمتافاتملاتلاعتذِإ؛صاعلانبورمعو‹يرعشألاىسوميبأنيب

.27-28ص«اهروطتواهتأشنةمامإلاةيضق(1)

.ه1402«توربركفلارادةعبط‹(7/339)؛يناكوشلامامإلل«راطوألالين(2)
.60صءةيمالسالاةيسايسلاتايرظنلا)3(

 



۱
37ديم

ىلعًارطخرثكأاوحبصأوىادعأنوديؤملابلقناو«هللاالإمكحال»نيمكحلارفك
.ةيواعمشیجنميلع

ىلعهتيصخشزربتومالسإللاخيراتيفنوكتييسايسبزحلوأاذهو

هذهنمو«رارمتسالاهتایحصاوخنمنوکیوماظنهلدجویو«ثداوحلاحرسم
.ةبقاعتمراوطأوءةفلتحمراودأيفهتايحمبتتنكميةظحللا

انقانعأيف»:اولاقفهططخىلعهوقفاوو«يلععماوتبثنمضمنكلذمتالو

فرطلانمنوكتاذبو.تيداعنمءادعأو«تيلاونمءايلوأنحنءةيناثةعيب

.”«ةعيشلابزحوهءةيصخشلاحضاوديدجبزحرخآلا
‹جراوخلا:يهةيمالسإقرفثالثةأشننعثداوحلاهذهتضخمت:اذكهو

ميكحتلانأاومعزوءامهرفكباومكحوةيواعمويلعمامإلالعاوجرخيذلامهو
هتفالخوهتمامإباولاقوءايلعاوعياشنيذلامهو:ةعيشلاو.نيدللفلاخم

اوۋجرأو«ةلزعلااورثآنممهو:ةئجرملاو.هدالوأنمجرختالةمامالانأاودقتعاو

.لاعتهللاىلإنيعزانتملاىلعمكحلا

لظتنأيغبنيناكفءةيسايسثادحأببسبتأشندقىلوألاقَّرَفلاهذهو

ناميإلالصأبقلعتترومأيفثحبلاىلإكلذاوزواجتموقلانكلوءةيسايسًابازحأ
نمتحبصأو؛مالكلاملعىلإتلقتناءةمهمةينيدلئاسماوراثآوداقتعالاو

نأدعبءةيمالكةينيدًاقَّرِفكلذدعبقَّرْقلاهذهتراصاذلوهتاعوضومميمص

.154ص«يمالسأإلاركفلايفةفالخلاماظن)1(

.60صءةيسايسلاتايرظنلا(2)

؛نيمأدمحأ.أمالسإلارجف:نراقو.14-15صءةيمالكلاقّرْلابهاذميفةيدقنتاسارد(3)

قبارغةدومح.د؛يرعشألاًاضيأو‹1996«؛باتكللةماعلاةئيحلاةعبط((1/300302)
.ةرهاقلا«يجناخاةعبط«25-26ص
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.ةيديرتاملاوةرعاشألاءةّنسلالهأوةمهحلاوڭلزتعملا:یھ

نوملسملافلتخاةيرهوجةلكشملوأدعت«ةمامإلا»ةلكشمتناكاذإو

اهنأكلذسيلف؛مالسإلايفبازحألاوقَرَفلاءوشنىلإافوحفالخلاىدأواهنأشب

:اهمهأنمىرخأبابسأاهبناجبدجويلبءةمألاقّرفتيفديحولاببسلايه

:يلبقلاةيبصعلا1

قرفيذلافالخلارهوجيهلب«فالخلابابسأنمةيلبقلاةيبصعلاربتعت

ةنسلاونرقلاصوصنيفةيبصعلابراحدقمالسإلانإفءةيمالسإلاةمألالمش

نأنيبو«مهباسنأومهباسحأبنورختفينيذلاىلعىعنوءاهيفةداوهالًابرح

الفروصلافحاد¥:لئاقلاهللادنعةميقالوءالنزوالباسنألاوباسحألا

دِساتلماتي:لاقو.[101:نونمؤلا]4(ےلاالزیوررھیباش

.[13:تارجحلا]

نأقحتسيالةيبصعىلإوعدينمنأنيبوءةيبصعلاأَييبنلاركنأكلذكو
نأكلذكنيبوء"«ةيبصعىلإاعدنمانمسيل»:لاقثيحمالسإلاىلإبسني

مكلك»:لاقثيح«بسنلابالوبسحابالىوقتلابنوكتمالسإلايفةيلضفألا
.”«ىوقتلابالإيمجعأىلعيبرعللضفالبارتنممدآومدال

رمتساو«تاحضاولاتانيبلاهذهأَييبنلارصعيفةيبصعلاتفتخادقو

هلاهثاعبناناكوءةفينعةيوقهدهعيفتثعبنامث«نامثعةفيلخلارصعىلإاهؤافتخا
جراوخلانيبفالتخالامثالوأنييمشاملاونييومألانيبفالتخالايفرثأ

.(5121)مقرثيدح‹(4/332)ةيبصعلاباب«بدألاباتكءهننسيفدوادوبأءاورثيدحا)1(

.ىمالسإللابتكملاةعبط‹((2/1524)هدنسميفدمحأمامإلاهاورثيدحلا(2)



الءةيعبرلالئابقلانمجراوخلابهذماهيفرشتنايتلالئابقلاتناكدقف.مهريغو

ملفيهالارصعلايففورعمنييرضملاونييعبرلانيبعازنلاوءةيرضملالئابقلانم
.جراوخلاةلحنيفرهظىتحمافخأمالسإلاءاج

:مالسإلايفةميدقلاتانايدلالهأضعبلوخد2

يفو؛يمالسأإإلانيدلاسوجملاوىراصنلاودوهيلانمريشكقنتعادقل

ىلعتلوتسادقوءةميدقلامهتانايدنمةيقابلاةينيدلامهراكفأمهسوؤر

ءةميدقلامهتاداقتعاءوضىلعةيمالسأإلاقئاقحلايفنوركفياوناكف«مهرعاشم

لهو«لاعتهللاتافصنعمالكلانممهتانايديفناكامنيملسملانيباوراثأدقو

ريغىلإ؟رّبُحمأريمناسنإلالهو؟تاذلاىلعدئازرخآءيشمأ«تاذلانيعيه

.ةميدقلامهتانايديفراثتتناكيتلاهبشلانمكلذ

تلازامنكلو؛نيصلخممالسإلااولخدنيذلا-ءالؤهراوجبدجويناكاك

اونطبأوءارهاظمالسإلايفاولخدنورخآ-ةميدقلامهتانايداياقبمهسوؤريف

راكفألاهيفاوثبيو؛مهنيدرومأنيملسملاىلعاودسفيلالإمهوخدناكاموريغ
ةقدانزلالعفيناكاكءةيدرمءاوهأنيملسملانيباورشننمدجواذلوءةفرحنللا

.نيفرحنملانممهريغو

:ہيفسلفلابتكلاةمجرت3

َركفلاازغثيحنيملسملافالتخايفحضاورثأةمجرتملاةيفسلفلابتكللناك

ءارواموةداملاونوكلايفةميدقلابهاذملاوةيفسلفلاعزانملانمٌريثكيمالسألا

جهننمةايحلاكلتحرسمىلعنيملسملاءاملعنمرهظةرتفلاهذهينوءةعيبطلا

اذهىلإفاضي«مهليبسكلسو«مهوذحاذحوءامدقلانيركفملاوةفسالفلاجهنم

نييئاطسفوسلاعزنمكشلايفنوعزنينويكشماوقأيسابعلارصعلايفرهظدقهنأ

قَّرْفلامهأىلعءاوضأ:نراقو.11-12صءةرهزوبأدمحمخيشللءةيمالسإلابهاذملاخيرات(1)

.24-25صءةيمالسإلا
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ةفلتحمةيركفبهاذماذهساسأىلعاشندقو«نامورلاونانويلايفاورهظنيذلا

.هسفنينيدلاريكفتلايفهرثأكلذلناكو

كلذحضتيًايفسلفًاريكفتةيمالسإلادئاقعلايفنوركفينيركفماندجودقف

تابثإيفةفسالفلاجهانماوجهندقمهاريمهبهذملعبتتملانإثيحيلزتعملاركفلايف

نممهيلعنودرينموءةلزتعملاجاهنمىلعمالكلاملعنإوءةيمالسإلادئاقعلا
تاساردلاوءةيفسلفلاتاليلعتلاوةيقطنملاةسيقألانمةعومجيوهءةّنسلاءاملع

.ةيلقعلا

كئاقعلاتابثإيفنيملسملاءالعنيبيفسلفلاريكفتلاعويشىلعبترتدقو

جئاتنىلإاهيفلصينأيرشبلالقعلاةعاطتسايفسيللئاسمةساردلاوضرعتنأ
راوجبدبعلاةردقةلأسموءاهيفنوىلاعتهللاتافصتابثإةلأسمك.ةتباثةررقم

نمًاعساوًابابحتفيلئاسملاهذهيفثحبلانإف«لئاسملانمكلذريغوبرلاةردق
فلاخيًاهاجتالكهجتيو؛كلاسلملانيابتتوراظنألافلتختذإفالتخالاباوبأ

اذهنممالكلاءاملعنيبفالتخالااهيفعقويتلالئاسملارثكأناكامبروءرخآلا
(D11 .ليبقلا

بايسأهلماوعوهرهظمودبيًائادفالخلانإوفالخلابابسأضعبهذه

نوكيدقوءخيراتلاةجليفاهضعبيفتخيدقو«ثحابللاهضعب,رهظيدقو«‹يفتخت
تزفعحتاذإةيلكاياضقيفتافالخءءاروثعبنتوءايئزجًاثدحاهلرشابملاببسلا

.ماهفألاتنيابتو«حئارقلاتحتفتو«سوفنلا

امأ.ىملعرخآلاولمعامهدحأ:نارهظمنيملسملانيبفالخللناكدقو

يأنبيلعنيبعقويذلاكو‹#4نامثعىلعنيجراخلانمعقويذلاكوهف«يلمعلا

.25-26صةيمالسإلاقَّرْفلامهأىلعءاوضأ:نراقو.13-14صءةيمالسأإلابهاذاخيرات(1)



اهبابسأحضويوءاهلجسييسايسلاخيراتلاثداوحكلتفهيلعنيجراخلاوبلاط

.اهيفجئاتنلاوبابسألانيبطبريوةيملعلا

ال-بهاذملاومولعللخرؤييذلا«يرظنلايملعلاثحابلامهيالو

ةيركفلابهاذملايفمئاقولاهذهريثأتىدملجسينأالإ-عقاولاوثداوحلل

نيجراخلانييومألاو‹ة#طيلعنيبفالخلانأدجنًالثمفءاهيفبهاذملاريثأتىدمو

؛مهدحوةنيدملالهأمهأءةفيلخلارايتخاقحمنم:يهةركفنعثعبناهيلع

فالخلااذهنعجتنو؟عاقبلالكيفنيملسمللرايتخالاقحمأ؛عبتملسانلاو

«جراوخلا»:يهةفلتخمةيبهذمقرفترهظنأ؛نييومألاويلعمامإللانيبديدشلا

مامالانيبومهنيببورحثاعبناجراوخلاروهظنعمجنو؛مهريغو«ةعيشلا»و

تهتنابورحءةعيشلاروهظنعمجنوءايناثنييومألانيبومهنيبوالوأيلع

.ةوعدلانيوكتءادتبايفةيعيشناكيتلاءةيسابعلاةلودلامايقب

يفلشمتيو«يرظنلايملعلافالخلاوهءيمالسألافالخانميناثلاعونلاو

ايففالخاف؛عورفلايفوءةديقعلابلصتتيتلارومألاضعبلوحفالتخالا

مهتايحةعيبطو؛يركفلاهاجتالاويرظنلادحلازواجتيملءهقفلاودئاقعلابقلعتي
نكيملولمعلاناديمىلإلوقلاناديمنمفالخااولقنينأبملحمستالةيملعلا

نأيفالإةدحلارهظتملوءايلمعهولعجينأىلإهتدحيفلصيليرظنلافالتخالا
.عادتبالاوأءاطخلابنيرخآلاىلعدحاولكمكحي

مولعلايفناكمأةسايسلايفناكأءاوس-يرظنلافالخلارادقمنكيمهمو

نمملعيففالتخالانكيملومالسإلابلسميمهنإف-ةيهقفلاوأةيداقتعالا

ءاهراكتإللاحاليتلاهلوصأنملصأيفوأهيفكشاليعطققيرطبنيالا

.ەۋانباهيلعموقييتلامالسإلاناكرأنمدعتيتلاو

نأنعاهيقنتعمءالعلاىحندقفءتاقتعالاسمتءارآكانهتناكاذإهنأو

هللالولحدقتعتةفئاطهثطيلعدهعيفترهظًالثمف؛نيملسملاةرمزياونوكي
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ليربجنىكلويلعلتناكةلاسرلانأدقتعتىرخأو«ةيئبسلا»ىمستيلعيفىلاعت

ًاعيمججنيملسملانكلو«اةيبارغلا»ىمستويدمحمىلعاهبلزنوًاطخأ
ةقرفجراوخلايفنأامكءءيشيفمالسإلالهأنماتسيلنيتقرفلانيتاهنأنوررقي
لهأنمتسيلاهنأىلعنوملسملاعجأدقىرخألايههذهو«فسويةروسركنت
.مالسإلا

ت

نم(ةدراجعلا)ةقرفيهفسويةروسركنتيتلاةقرغلا..19-17ص؛ةيمالسأإلابهاذملاخيرات)1(
يذلاكنآرقلاضعبركنينمنأل«هبرفكو«ىلاعتهللاباتكلعًاجورخدعياذهو«جراوخلاقر
.69ص«يزارلل؛نيكرشملاونيملسملاقرفتاداقتعا::رظنا.هلکهرکنی

 



كرما
جراوخللةيخيراتلاةأشنلا

عمتجملايفبورحنمهترجاموةيسايسلاثادحألانإانلقنأقبس

نيملسملاماسقناىلإتدأوبازحألاوقَرفلاروهظيفًاببستناك«يمالسإلا

-ةيواعمويلعبورحوهنيملسملانيبديحولاعدصلانكيملو«مهتدحوقزمتو
اومسقنافمهَّسفنأيلعمامإلايديؤملمشيلدتماامناعرسلب-اهنعهللايضر

‹ميكحتلاهلوبقلهلرفکموهيلعجراخنيبوءةعيشلامهو؛عياشمويعلديؤمنيب

.«جراوخلا»مهو

ىسوميبأنيبميكحتلاةجيتن»نالعإروف«جراوخلا»بزحاشندقو
نيمكحلارفك:يلعركسعمنمتافاتملاتلاعتذإ؛؟صاعلانبورمعويرعشألا

نملفيلعىلعًارطخرثكأاوحبصأوىادعأنوديؤملابلقناو«هللالإمكحال»

.هطةيواعمشيج

نيفصةعقونابإ؛نايفسيبأنبةيواعمهحرتقايذلاميكحتلايلعلبقلف
ورمععادخ»نيخرؤملاضعبهيلعقلطأاممناكامهرمأنمناكوم657/ه7

ةليبقنممهمظعمناكو-نيدرمتملاضعبلاق«يرعشألاىسوميبأل«صاعلانبا

داريقحةملك»:ةروهشملاهتلوقلاقكلذيلععمسالف.«هللالإمكحال»:-ميت

.ارجافوأناکًاربںیمآنمدبالوریمانوکیالأمهبهذمانإو«لطاباب



ةفوكلانمديعبريغءارورحوحناوهجتاو؛نوجراخلاءالؤهممجتمث

:الئاقهسوقىلعائكوتممهبطخومهنيبفقوو؛مهحالصيغبييلعمهعباتف

:لاق.المهللا:اولاق؟ينمةموكحللهركأناكًادحأمتملعلهلامكدشنأ»

مالعف:لاق.معنمهللا:اولاق؟اهتلبقىتحاهيلعينومتهركأمكنأمتملعفأ

.«هنمهللاىلإانبتفًايظعًابنذانيتأانإ:اولاق؟ىنومتذبانوينومتفلاخ

نأاوثبلاممثءةفوكلاىلإههجوهللامركيلعمامإلاةبحصيفنوجراخلاداعو

نبامهيلإلسرأفةموكحلانعمجردقًايلغنأمهنمًانظجورخلاةركفمهتدواع
اوعمجأويلعنممهفقومىلعاورصأمهنكلوءةنتفلانوملسملاىدافتييكلسابع
.يبسارلابهونبهللادبعهمسامهنيبنمدحاولةعيبلا

ميكحتلاهلوبقل«رفكلابلبءأطخابهسفنىلعرقينأهثطيلعنماوبلطدقو
رمأللانكلعماولتاقوهيلاوداعلعفنإفطورشنمةيواعمعممربأاععجريو
؟دوهعلابءافولابرمأينيدلاوهاضمأقافتانععجريفيكفءاذهنمربكأناك

ًاثيشهللابكرشيملورفكلابهسفنىلعرقيفيكو«هباحصأرثكأهنعقرفتلعجرولو
دجسملايفبطخاذإفاهللالإمكحال»:مملوقنمراثكإلابهوقياضف؟نمآذنم

.”شالإمكحال»:مموقبهوعطاق

«؛برحابهوۋدېيىتحمهبراحيالأرمألالوأمهنميلعمامإلافقومناكو
الوفحصملاهقنعيفوبابخنبهللادبعاولتقو«فنعلالاعتساىلإاودمعملف
؛ناورهنلاموييفمهيلإجرخيلعةوعدلاوبيجتسينأاولواحيملومهسوؤراوبكر
ناکدقوبهونبامهميعزلتقةكرعملاهذهيئوءاريبكًاددعمهنملتقومهبعقوأو

ركنياظفاحللةياهنلاوةيادبلا:ًاضيأو«1971توريبةعبطء121صءبهاذمالبمالسإ)1(
(7/719).

.6519ءةيرصملاةضهنلاةعبط؛625ص؛نيمأدحأ.آمالسإلارجف)2(

 



45ةراوكللةيخغراتلاُهأشْنلا

هباوصبرتنأاوشبلاممهنكلوءامربمٌءاضقجراوخلاىلعيضقينأيلعٍةَنِكَمِب
."”دجسملايفهلتقفيدارملامجلمنبنمرلادبعىعديمهنمًادحاوهيلإاولسرأو

لقامدنعيلعمامإلاىلعاوجرخنيذلاةعاجلاىلعقلطيجراوخلامساف

يدحأمكحينأنماورفنوءانيفص)ةعقوميفءةرئادبرحلاىحروميكحتلا

يلجحضاورمألايفهللامكحنأللاطخمكحتلانأاوأرو«ىلاعتهللاباتك

اذهحصيسيلو؛قحأاأ؛نيبراحتملانمقيرفلككشنمضتيميكحتلاو

.”ەهبناجيفقحلانأنونمؤممهواوبراحنإمهالتقومهنأل«كشلا

مامإلاىلعجرخنملك»:لوقيفمعأىنعمب«جراوخلا»يناتسرهشلافرعيو

ىلعءةباحصلامايأيفجورخلاناكءاوسًايجراخىمسيهيلعةعامحجلاتقفتايذلاقلا
.”«نامزلكيفةمئألاو«؛ناسحإبنيعباتلاىلعمهدعبناكوأ؛نيدشارلاةمئألا

اكنيدلالجأنمةمئاقلاةطلسلاهجويفماق«ينيديسايسبزحجراوخلاف

‹نيدلالجأنمنیجراخلبنیدلانعنيجراخمهسفنأنودعيالمهوهومهف

ماسقناوةقرفنمجورخلاكلذهشدحتامبنيلابمريغهللاعرشةماقإ.لجأنمو

يهنلاوفورعمابرمألا»ةوعدبنوكسمتممهتوعدبنورهاجممهو«ةيمادثادحأو

ءانلعوأارسنيفلاخملالتقنمًادبملااذهقيبطتهيلإيدؤيابنيلابمريغ«اركنملانع
.”ەمهتامالعنمةمالعحبصأىتحءهقيبطتوًادبملااذهباوثبشتدقلو

.122ص؛بهاذمالبمالسإ(1)

ء؛لحتلاوللملاء1996«باتكللةماعلاةيرصملاةثيحلاةعبط؛406صءنيمأدمحأ.أمالسإلارجف(2)

(1/115).

هط:قيقحت؛يزارللنيكرشملاونيملسملاقرفتاداقتعا:نراق.(1/144)لحتلاوكلما(3)

.1987ةيرهزألاتايلكلاةعبط15ص؛تفوؤرلادبع

ء؛قيفوتلارادةعبط175صءيبرغلملاحاتفلادبع.د؛ةساردولخدمءةيمالسإلاةيمالكلاقرا(4)

ء؛قيفوتلارادةعبط‹120صء؛نوعلصيف.د؛هسرادمومالكلاملع:نراقو.1986ءةرهاقلا

.1981ةرهاقلا



هرواهاةيضابأا46

مالسإلاخیراتيفنوكتييسايسبزحلوأجراوخانأبلوقلانكميو

يفهتايرظنوهدئاقعررقتتو«ةددحمةحضاو؛ثداوحلاحرسمىلعهتيصخشزربتو
؛بزحلااذهاهيفًأشنيتلاةظحللاكلتنموماظنهلرولبتيوءةيلجةزيمتمئدابم

امتاقلحكسمتةلسلسيهوءةبقاعتمراوطأوءةفلتخمراودأيفهتايحمبتتنكمي

."خيراتلاروصعلاوطةدتمم«ضعبباهضعب

دشأوءاهئارآلةسامحوءاهبهذمنعًاعافدةيمالسإلاقّرْفلادشأةقرفلاهذهو

اوذخأدقظافلأبنوكسمتممهروهتومهعافديفمهوءًاعافدناوًاروهتقَرَفلا
مهبابلأتعرتسا؛نمؤمهنعديجيالًاسدقمًانيدرهاوظلاهذهاونظوءاهرهاوظب
هوفذقملكتيًايلعاوأراملكاوناكف«هبنودانيًانيداهوذغتاف(هللالإمكحال)ةملك

نافعنبنايثعانديسنم«ةءاربلا»ةركف-ًاضيأ-مهتوهتساو.ةملكلاهذه

تلتحاىتحةيمأينبنمنيلاظلاماكحلاو«-(هنعهللايضر-يلعمامإلاو

مہبهجتیقیرطلکمهيلعتدسوهاماتءالیتسامهکرادمىلعتلوتساو؛مهماهفأ

يناعمىلإلبءاجنوددرييتلاتاملكلايناعمىلإهنمنوذفنيوأ«قحلاىلإلوصولل
ماكحلاوةريبزلاوةحلطوةيواعمويلعونامثعنمًاربتنمفءاهتاذنيدلاقئاقح

هعماوحتاستو‹مهئاسأىلإهمسااوفاضأومهعمجيفهوكلسةيمأينبنمنيماظلا

.”ھئدابمنمیرخأئدابميف

مامإلاوهو-مهيفهلنإفهيلعاوجرخوًايلعاوباحدقجراوخلانأمغربو
نمسيلف«يدعبجراوخلااولتاقتال»:همايأرخآيفلاقنيحقحةملك-فصنللا

نأىلإكلذبريشينينمؤملاريمأو««هكردأفلطابلابلطنمكهأطخأفقحلابلط
ًاباصتغاةفالخلااوبصتغانييومألانألءةيمأينبنممهدصقيففرشأجراوخلا

مالسأإلاعمفانتييذلارمألاضوضعكلمىلإاهولّوحنآاوثبلاممث«قحريغب

.26ص؛سيرلا.دءةيسايسلاتايرظنلا(1)

.(65-1/66)ةيمالسإلابهاذملاخيرات(2)

 



47دراوخللةيذغراثلاهش

اوؤطخأنإوءاہباونمآةينيدةديقعنعنوعفادياوناكف«جراوخلاامأوءًاحوروًاصن

نشسُحيفيلعمامإللايأرزيزعلادبعنبرمعلداعلامامإلاديأدقواهيلإليبسلا

ايندبلطلاذهمكجرخماوجرختلمكنأتملعينإ»:مهضعبللاقمنيحمهبنظلا
.”«اهليبسمتأطخأفةرخآلامتدرأمكنكلوعاتموأ

يمالسأإلابرغملادالبيفهراشتناوجراوخلابهذمروهظطبترادقو

يفو؛يمالسإلاقرشملايفجراوخللثدحيذلايسايسلاروطتلا:|(وأ:نيلماعب

بولسأعابتاىلإمهرارطضاومهتاروثلشفدعبيرجمالوألانرقلارخاوأ
نأدعبمهطاشنلًاناديميمالسإلاملاعلافارطأرايتخاو«يسايسلاميظنتلاوةوعدلا
.داهطضالاوةدراطمللاوضرعت

نرقلارخاوأيفبرغملادالبيفةيعارتجالاوةيسايسلالاوحألاةمءالم:(هيناثو

كشنمسيلوءهراشتناوبهذملااذهلبقتل«يناثلانرقلالئاوأو«يرجملالوألا

مهدئاقعفرطتاهنمةدعبابسأىلإىزعي«قرشمايفلشفنمجراوخلابقحلامنأيف
؛يومألارصعلالاوطاهباوماقيتلاتاروثلانمرهاظلايسايسلامهركفروصقو

.”هزحوةعرسيفاهتهجاوموتاروثلاهذهةضهانميفالاجروةفالخلاةظقيمث

:مهؤامسأومهباقلا

«جراوخ»:اومسمهنأ:اهنم؛باقلأوءاسأةدعمهيلعتقلطأدقل

«جراوخ»اومسهلجأنميذلاببسلاو«ةقرام»و«ةمكحماو«ةارش»و«ةيرورحا»و

نيضفار؛هبحصوهيلعجرخنملوأمهف؛#يلعمامإلاىلعمهجورخوه
مهامأمهيفلاخمنمءاجليلعتلااذهو.””قحلانيدلانعمهجورخوأ؛ميكحتلا

.130ص«بهاذمالبمالسإ(1)

.1986ءةرهاقلا2ط25صءقازرلادبعليعاسإدؤمحم.د«برغملادالبيفجراوخلا(2)

ظفاحلاديعديسلافيلأتكولسوبهذمةيضابألا:نراقو.(1/207)؛نييمالسإلاتالاقم(3)

.1987قرهاقلاةعبط209ص؛هبردبع



اهشرفواهْنأشنةيضابألا48

نارقلانمادنسالنودجيوءاہبنوزتعياوناك|نإوءاّمذهذهمهتيمستنودعيالف

و22.ههصوصووسس-

جرخينموةعسواريمغرمِضرالايفديجيهالييسيفرابينمو :ىلاعتهلوقلثمميركلا
oooرمکم

f

oooقوeوےقےAےک

4()لاکیجراروفعهللاناكوهللالعهرجأودففتولاهلرذيمثولوسروهللالِجاهمتبم

.[100:ءاسنلا]

مهرظنةهجونمرئاجمامإلكىلعمهجورخءةيمستلاهذهبنوضريمهف
ناکءاوس«مهيلعةضيرفكلذنأنودقتعيمهف«ىلاعتهللاليبسيفمهداهشتساو

ناسحإبنيعباتلاىلعمهدعبناكمأنيدشارلاءافلخلاىلعةباحصلامايأيفجورخلا

.”نامزلکيف

مشوزنويلعركسعممهتقرافمل«ةيرورح»اومسهلجأنميذلاببسلاو

مهميكحتلوأناكاهبءةفوكلارهاظبةيرقيهوهرمألوأيفءارورحب

.هيلعاوجرخوايلعاوفلاخنيح«مهعاتجاو

:ًالئاستملاقذِإءةيرورحلامساجراوخلاىلعقلطأيذلاوهً#ايلعنإليقو
.“ءارورحبمكعامتجالةيرورحلامتنأ؟مكيمسأام

-مهيلإةببحملاباقلألانموهو-«ةارش»اومسهلجأنميذلاببسلاو

لّشقَتفهللاليبسيفلتاقنءةنجلاباهانعبيأهللاةعاطينانسفنأانيرش:اولاقمهنأل

مرماَومهنامولامرشاهانر:ىلاعتهلوقباوجتحاولنو
:هلوقو‹[111:ةبوتلا]4روكنولةفلليمفتوليتةنجلامهلكاپ

م2ص diسم2ٍ£2ےم

.[207:ةرقبلا]فأتامءايهستىرنمسامر$

.(1/118)؛لحتلاوللملا(1)

.57ص«قرفلانيبقرفلا:ًاضيأو.207صنييمالسإلاتالاقم(2)
ولغلاهباتكنمضهرشن«يئارماسلامولسهللادبع.دقيقحتثلاثلامسقلا؛يزارلامتاحيبألءةنيزلا(3)

.1972دتادغبةيرحلارادةعبط279صءةيمالسأإلاةراضحلايئةيلاغلاقّرفلاو



49_وراوخللةيذعراثلاشنل

ضفرنم«نيفص»ةعقوباقعأيفهونلعأيذلاراعشلل؛«ةمكحم»اومسو

لوقلااذهىنعمو«نيمكحلااوركنأوهللالإمكحال»:اولاقذإميكحتلا
ىلاعتهللانيبدقف«لاجرلامكحىلإىلاعتهللامكحنعلودعلازوجيالهنأمهدنع

]9:تارجحلا]4ونارشألافتىحىفىلااوليت:لاقدٍإ؛هكحصوةيواعمفهمکح

.“”ءامدلايفلاجرلاميكحتزوجيالو«ترهشامدعبفويسلادامغإنذإحصيالف

ٍَييبنلالوقنمًاذخأمهموصخمهيلعهقلطأبقلوهو«اةقرام»اومسو

ريهزنبصوقرحةرصيوخلاوذوهو-لجرلااذهئضئضنمجرخيسا:مهيف

a َ . .َ

ةقباسلاباقلألالكبنوضري نمةقراماونوكينأنوركنيمهف.«ةقراملا»بقلادعةقي
)4(

٠بدذدلا ۰.س

مهفالتخاىلعسكعنيكلذوءاهرهشأومهبءايسألاقصلأوهجراوخلامساو

ةيشعنيبهبذإ؛ذاتسألًاذيملتمهدحأدجن(نيبف«مهنيبجورخلارثكيف«مهضعبعم

هلفلاحيأربيدانيو«فالخىلعهعمحبصيوهذاتسأىلعبلقنيءاهاحضو

لإنومسقنيو«مهنييتافالخلارشكتكلذلو«نوديؤموراصنأهلوحعمجتيو

)5(
.ةريثكوىتشفئاوط

.207ص‹؛نيمالسأإلاتالاقم(1)

.46صءةيسايسلاتايرظنلا(2)

ةرصيوخلااذنأدرودقفءهتحصيوقيامءةبراقتمظافلأب؛حاحصلابتكيفثيدحلااذهدرو(3)

مالسإلايفمهبولقلًافيلأتًارفنرثاف؛مئانغلامسقيوهو؛نينحةوزغدعبهللالوسرىتأيميمتلا
نمجرخيهنإ:ةَلاقمث!لدعأملاذإلدعينموكحيو:لِيلوسرلالاقف.دمحمايلدعا:لاقف

قرمياكنيدلانمنوقرمي«مهرجانحزواجيالًابطرهللاباتكنولتيموقلجرلااذهئضشض
ةعبط‹(116-118‹3/109110)؛يوونلاحرشبملسمحيحص:عجار.ةيمرلانممهسلا

.بعشلا
.15ص«نيملسملاقرفتاداقتعا.72صءقَّرَلانيبقْرَّفلا.207ص«نييمالسإلاتالاقم(4)

.25ص؛تاداقتعا)5(



اهذرغواهْنَأشنةيضابألا50

:مهقرف

تالاقملاباتكدنعتغلب«ىتشفئاوطوءةريثكقرفىلإجراوخلاتقرتفا

ضعبيفىرخألافلاختاهنمةقرفلك«لقأوأءةقرفنيرشعنمرثكأقّرقلاو
ءةقرازألاوءةمكحملا:يه:يناتسرهشلالوقيامكمهنمقَّرْفلارابكوءاهميلاعت

نوقابلاوءةيرفصلاوءةيضابألاوءةبلاعثلاوةدراجعلاوءةيسهيبلاو«تادجنلاو
.”مهعورف

يفيبعكلاركذفءاهبهاذمقارتفاىلع«جراوخلا»عمجييفاوفلتخادقو

نايثعويلعرافكإ-اهبهاذمقارتفاىلع-جراوخلاعمجييذلانأهتالاقم

باکترابرافکلاو«؛نيمكحلاميكحتبيضرنملكو؛لمحجلاباحصأو؛نيمكحلاو

.”رئاجلامامإلاىلعجورخلابوجوو«بونذلا

ريفكتىلعجراوخلاعامجإبلئاقلايأرلااذه«يرعشألامامإلاضريملو

‹؛جراوخلانم«تادجنلا»نوكلمهعامجإمدعهدنعباوصلاو«بونذلايبکترم

‹؛نيمالسإلاتالاقم.(1/115)للملا.5-266صتاداقتعا.72‹24صءقَرْفلانيبقّرَفلا(1)
؛يسدقلملامامإللةضفارلاىلعدرلا.(189-3/190)مزحنباللصفلا.(1/212-170)

.1989؛لیجلارادةعبط١7ص
اهمهأواهرهشأوهامنإجراوخللقرفنميناتسرهشلاهركذيذلاو.(1/115)صءلحتلاوللملا(2)

.مهعورفنوقابلاوهلوقبيناتسرهشلابقعدقف«جراوخللىرخأقرفدوجونماذهعنميالو
باحصأ؛(ةيتلصلا)ىلإاورطشناًالثم(ةدراجعلاف)رغصأبازحأىلإقَّرَقلاهذهضعبرطشنادقف
؛كردأنبةزمحباحصأ(ةيزمحلا)وءدلاخنبنوميمباحصأ‹(ةينوميملا)وتلصلانبنامثع

اورطشنا(ةبلاعثلا)و.(ةيمزاحلا)و(ةيبيعشلا)و(ةيفارطألا)ويجراخلافلخباحصأ(ةيفلخلا)و
(ةيلوهجملا)و(ةيمواعملا)وء(ةيمركملا)و‹(ةينابيشلا)و‹(ةيدشرلا)و«(ةيدبعملا)وء(ةيسنخألا):ىلإ

بازحأيهكلت«(ةيديزيلا)و‹(ةيثراحلا)وء(ةيصفحلا)ىلإةيضابألارطشنادقو.(ةيعدبلا)و

الإاتلًارصاعماهنميبيلومايألاركو«نامزلاثادحأةرمغيفباذدقاهرثكأوءامباعشوجراوخلا
.ةيضابألا

‹جراوخلاهيلععمجأامو:لاقثيح؛يبعكلايناتسرهشلاقفاودقو..73ص«قرفلانيبقْرَفلا)3(
.115صللملا:عجار«رئابکلاباحصأنورُفكيمنأ



51كراوخللةيئعراتلاهانا

لاعتهللانألعاوعمجأو؛مهيقفاومنمدودحلاباحصأنورّشكيالكلذعمو

.”كلذبلقتل«تادجنلا»الإًائادًاباذعرئابكلاباحصأبذعي

نيبنمًارحًارايتخاراتخيةفيلخلانأب:لوقلاىلعًاضيأجراوخلاعمجأدقو
نأ-ًالثم-يشبحلاقحنمفءايشرقنوكينأيرورضلانمسيلو«نيملسللا

ىتمبختنينأيشرقلاقحنمهنأاك«هباختناىلعنوملسملاعمجأىتمبختني
.هرايتخاىلعنوملسملاعمجأ

‹ناميإلانمءزجنيدلارماوأبلمعلانإموق:ًاضيأجراوخلاهيلععمجأامو

ةقرفءانثتسابجراوخلانأ«يسلدنألامزحنباركذيو.“هلكناميإلاسيلو
قّرْفلاعيمجعمنوقفتيكلذبمهومامإلابصنةرورضىلعاوقفتادق«تادجتنلا»

.”ةهجرملاوءةعيشلاوءةّنسلالهألثم«يأرلااذهىرتيتلاةيمالسأإلا

ناثعويلعمامإلاريفكتىلعجراوخلاقافتانأانههيلإةراشإلاردجتامو
اوضرعتف.اهتمربةيمالسإلاةعامجللءادعلافقوميفمهعضولمحلاباحصأو

اومسقنا«رئابكلايبكترلمهريفكتببسبمهنأمك.ةيمالسإللاتاموكحلاةفاكطخسل

اهادعامةقرفلكتربتعاوءةيهقفلالئاسملانمريثكيفماسقنالادشأمهسفنأىلع

.“”لاومألالالحتساوءءامدلاةحابتسايفرافكلاةلماعماهراصنأتلماعوءةقرام

بازحأوقرفىلإتقرفتدقجراوخلاتناكاذإ:لوقننأميطتسنانهىلإو

اهنمقبيملومايألاركونامزلاثادحأةرمغيفباذدقاهرثكأنأالإ«ىتش

نعاهيفثدختنءةمداقلاثحابملاافدقعنسكلذلوءةيضابألاالإانلًارصاعم
.اهدئاقعواهتأشن

؛نيدلايفريصبتلا:ًاضيأ.73صءقَرَقلانيبقّرّفلا:ًاضيأو.167-168صءنييمالسإلاتالاقم(1)
.146ص«ينييارفسإلل

.113ص«بهاذمالبمالسإ(2)

.1902ءةرهاقلاةعبط؛(4/72)مزحنبال؛لحتنلاوءاوهألاوللملايفلصفلا(3)
:64ص«‹نيملسملاقرفتاداقتعا:ًاضيأو.25ص«برغلملادالبيفجراوخلا(4)





ةيضابأللةيخيراتلاةأشنلا

ركبملانيملسملاخيراتيفيسايسلاعارصلاةأشننعهانمدقيذلاضرعلادعب

بارطضاولقالقنمةيمالسإلاةحاسلاهلتضرعتامىدمىلعانفقونأدعبو

مالسإلايفاوسدنانيذلاضعباهذغختايتلافقاولاببسب؛يدقعويركف

يفًاببسناكامبءلصألايدوهيلاًابسنبهللادبعءادوسلانباك«هئادرباورتتساو
؛نيملسملانيبهدعبنمةنتفلارانلاعتشاو(نافعنبنامشع)نيرونلايذلتقم

تلكشتىتح«هسفنيلعمامإلانميلععابتأضعباهذغتايتلااضيأفقاوملاكو
ةيواعمةفالخذنمءاهركفوةيمالسإلاةمألالقعتلغشيتلاوءةثالثلارواحللا

قیرفدرمتو«قيرفيلعمامإللعيشتو«نيملسملانمقيرفةيمأينبتيبلعيشتدقف
ءالؤهو.مهءامداولحتساوءءادعلامهوبصانو«جراوخاقيرفوهنيقيرفلاىلع

نأنورياوناكذإءةيمالسإلاةيطارقميدلانولثميعارصلااذهنابإاوناكجراوخلا

.یشرقریغويشرقنیبكلذيفقرفالافكمادامملسملكلقحةفالخلا

‹جراوخلادنعيدقعلاويسايسلاركفلاىلعةزجومةرظنانيقلأنأدعبو

تاسرامموتادقتعموراكفأهيفتلكشتيذلا«يدقعلاويسايسلاخانمنأمكحب

ةعبط‹(1/376)؛نسحميهاربإنسح.د«يعامتجالاويفاقثلاوينيدلاويسايسلامالسأإلاخیرات)1(

.1966ء؛رصم



اهغرفواهناةيضابأا54

؛ضابأنبهللادبعنأرابتعابةيضابألابهذمةأشنلًايخمراتًارذجناك«جراوخلا

ًادحاوناكءهيلإبهذملاةبسنىلعًاضيأةيضابألاوةييراتلارداصملاعمجتيذلاو
مثريبزلانبهللادبعةرصتنلزاجحلاىلإاوهجوتامدنعةصاخوءجراوخلاتادایقنم

.لذناوٹدح

اهتريسميفءدبلاةطقنمهوءةيضابألاةاونمهجراوخلانأررقنكلذل

رطخأىلإعجرتةيكرحلاوةيخيراتلايضابألابهذملالوصأنإذإ.اهراوشمو
ةعقوبقعو«هيلعمامإلاةفالخنابإنيملسلملاةايحيفرهظعازنىصقأوقاقش
ةيواعمعم«ميكحتلا»ادبهلوبقلًاراكنتساهعماوناكنممظعمهقرافنيح«نيفص»

كيرحتاهتحلصمنمةسوسدمىرخأوءةبضاغرصانعكانهناكهنأودبيو«
.“”هنيدايموعارصلاتالاجمدعاصتوءلاتتقالاومادطصالاوحنثداوحلا

نوؤرېيو؛جراوخلاىلإمهبسنيًادحأنوعمسينيحًاريثكنوبضغيةيضابألاو
ةيكلاملاوةيفنحلاوةيعفاشلاكءةيضابأنحن:نولوقيو«جراوخابمهتيمستنم
نممامإللانوكمازتلايأءةيشرقلااوضفرمهنأل«بقللااذهباوُمُرمهنإ:نولوقيو
.شرقا

راكتإبامإ؛مالسأإلاىلعجرخنملكىلع«جراوخلاظفلقلطتةيضابألاو
صوصننمهبعوطقملافلاخيبلمعلابوأمالسإلاماكحأنميعطقلاتباثلا
نبعفانىلعالإقبطنيالفيرعتلااذهنأنودقتعيمهو.“ةنايدمالسإلاماكحأ

لجسةعبط35ص«يلئايسلادونبلاس.دزاجحلاونميلابةيضابألاخيراتيفزاجملاوةقيقحلا)1(
.1980ةرهاقلا«برعلا

.219ص؛كولسوبهذمةيضابألا(2)

.1198؛توربةعبط‹(7/280)؛ريثكنبظفاحللةياهنلاوةيادبلا(3)
51٠ص«ةرصاعملابهاذملاونايدألايفةرسيملاةعوسوملا:نراقو.135ص«بهاذمالبمالسإ(4)

.ه1409؛ضايرلاةعبط

.1976ةرهاقلاةعبط254صءرمعمىحييلع.دءةيمالسألاقَرْعلانيبةيضابألا(5)



55ةيصايإللةيذكرالاهالا

مهئاسنيبسونيملسملاءامدنولحتسينمب«مهبهذمبهذنموتعابتأوقرزألا

.مافطأو

قافتامغرجراوخلاىلإمهءامتناةدشبنورصاعملانويضابألاركنتسادقو

بهذيف.جراوخلاقرفىدحإةيضابألانأىلعةيمالسإلاتالاقملاوقَرْفلاباتك
ةفرطتملامهدئاقعيفجراوخلااوفلاخةيضابألا:نأىلإنيرصاعملامهئالعدحأ

نوعبتيفمهادعنمامأءةيضابألاالإقحلاعبتتةقرفىريالوءةنسلااوفلاخيملمهنأو

”ەمودلقيومهئارمأءاوهأومهءاوهأ

باتكنإ:لوقيفجراوخلانماوسيلةيضابألانأىلعرخآثحابدكؤيو
كلذ«جراوخلانمةيضابألااودعامدنعرمألامهيلعسبتلادق«تالاقملاوَقَرِلا
سرادلانكلوءجراوخلاقَرِفضعبعمءةيضابألاءارآضعبهباشتنمكانهناكام

يفمهنوفلاخيورومألاضعبيفجراوخلانوقفاويمهنأىريةيضابألاهيلعا
نأ-جراوخلانمةقرفةيضابألايأ-ةهبشلاهذهبرسيذلاوءرخآلاضعبلا

ًاطخأهنأوءهيلعةقفاوملايفئطخمًايلعنأنوريو؛ميكحتلالوبقنودقتنيةيضابألا

ناكيأرلااذهسيلوءناورهنلاباحصأويبسارلابهونبهللادبعهلاتقيف

نيعباتلاوةباحصلانمريثكٍّيأرناكهنإلب«جراوخلاوأءةيضابألاىلعًاروصقم

-مهنعهللايضر-ةباحصلانمصاقويبأنبدعسوءرمعنبهللادبعلاثمأ

ضعبيفكارتشالاامأ«نيعباتلارابكنمامهوكيزنبرباجو«يرصبلانسحلاو

.”ةدحاوةقرف(منأينعيالكلذنإفرومألا

يفريصبتلا.ه1348ةرهاقلاةعبط‹((4/144)؛يناتسرهشللللملاهشماهبومزحنباللصفلا()

.115ص؛لحتلاللملا.318صء؛يرعشأللل؛نيمالسإلاتالاقم.56ص«ىنييارفسإلل‹نيدلا

.85صءةيمالسإلابهاذللاخیرات.103ص‹فَرَفلانيبقرفلا.64ص؛نيملسملاقرفتاداقتعا

.18صءةيضابألاخيراتيفزاجملاوةقيقحلا(2)
.6419ءةرهاقلاةعبط25صءرمعمىجييلع.د؛خيراتلابكوميفةيضابألا(3)



s6اهقرغواهْنأشنةيضابألا

الوءاہبةصاخلااهؤارآاهءةلقتسمةقرفةيضابألانأصنلااذهنممهفيو

ةساردلافلكىلعو«ىرخألاقرفلانماهريغلوأجراوخللةقفاومتناكنإمهي

قَرِفىدحإيهلهوءةيضابألابهذمةقيقحنعانلفشكتاهبمايقلاعمزنيتلا
؟ةيمالسإلاقرفلانماهريغلثماهلثمءةلقتسمةقرفاهنأمأجراوخلا

:ہیضابألاةأشن

فنحألاطهرهةبلعثنبتاللاميتنبضابأنبهللادبعلإةيضابألابستتت
(ه406-1)نایفسيبنبةيواعمرصاع«نيعباتلاةقبطنموهو«يميتلاسيقنبا

سسۇؤم(ه658-9)ناورمنبكلملادبعكردأولوألاةيومألاةلودلاسسؤم

عيمجقرافيذلاوهو»:يتاهلقلايضابألاملاعلاهنعلاق.”قاثلاةيومألاةلودلا

‹جراوخلاوةيمهجلاوءةيتافصلاوةيردقلاوةلزتعملانم«قحلانعةلاضلاقَرَفلا
.”«مهداقتعاداسفضقنومهبهذمنيبنملوأوهوءةعيشلاو«ضفاورلاو

ةفيلخلابنكدقناكو«تالسارمناورمنبكلملادبعوضابأنبانيبناكو

ضابأنباناكوامهنعهللايضريلعونامثعةفيلخلانأشيفضابأنباىلإيومألا

هيلعركنأو(هنعهللايضرًاّبلعونامثعنورفكيونونعطيجراوخلانأشكهنأش
يذلاامأ»:يومألاةفيلخلاىلعضابأنباباوجناكف«كلذناورمنبكلملادبع

ناشنمهبتضرعيذلاوناشعنمتركذامامأو«ركنمريغهللادنعوهفتركنأ

هنأهيهلوسرىلعلزنأابهباتكينهتداهشدحأهيلعركنيسيلىلاعتهللانإفةمئألا

»نوملو[45:ةدئاملا]10وكلامهكلواهنالرناامیمکلنمو

اہلمعيملارومأثدحأناشعنإ..[47:ةدئالا]$توقالو[44:ةدئاملا]

امنونمؤملاىأرالف؛ثیدحېبسانلادهعو-رمعوركبابأينعي-هلبقهابحاص
هيلعقشفنینمؤملانمهلبقناكنمةّنسوهللاباتكبهوركذو«هوملكوهوتأثدحأ

.310ص«قَّرْفلانيبقرفلا:نراقو.222240247ص؛كولسوبهذمةيضابألا(1)
.1980‹ناعةعبط(2/1)‹يتاهلقلايدزأآلاديعسنبدمحم«نايبلاوفشكلا(2)



57ٌةيضاأللةيذكراثلااشنا

عبتينإ:لاقمث؛یفنونجسواشنممهنمبرضو«توربجلابمهذخأفكلذ

لزنأابمكحييذلاوهف:ىدمحلامامإامأءةلالضمامإو«ىدهمامإ؛نيمامإسانلا

لزنأامريغييذلاوهف:ةلالضلامامإامأوللاباتکعبتيو‹؛ةمسقبمسقيولا

ہللایمساکرفکكلذفهللانمةنسريغبهاوهعبتيوهللامسقامريغبمسقيوللا

الإقحلادعبسيلوقحابهلزنأقحهنإف[52:ناقرفلا]4(اريكاداهج

.”«لالضلا

لوصأىلعًايخيراتاشن«ضابأنبهللادبعنأ«صنلااذهنمدافتسييذلاو
امريغبمكحهنوكلءنافعنبنامثعثلاثلاةفيلخارفكنودقتعينيذلاجراوخلا

.لّدبوربغفىلاعتهللالزنأ

يذلاوه«ضابأنبهللادبعنأنم.«تالاقملا»باتكهركذامىلعٌءانبو
ءاهعاذأيذلاوههنألهلبسنتةقرفلاهذهنأىرأىننإفءةيضابألاهيلإبسنت

ريغنمًاريثأترثكأناكهلعلو؛همسابًاثيدحوً[يدقبهذملارهتشاوءاهنعنلعأو

.هيلإبسنيبهذملالعجاممكأهروهظو

رومألانم-نيثحابلادحألوقياك-ضابأنبهللادبعىلإةيضابألاةبسنف

ءىرخألاتالاقملاباحصأنممهريغالونويضابألااهيلعفلتخياليتلا

.“هبدتعيالنيخرؤملانمةليلقةلقءانثتساب

.سنوتةعبط20ص«ينورابلاناييلسعيبرلايبأخيشللءةيضابألاخيراترصتحم(1)

مالسإلارجف.134ص؛لحتلاوللملا.56صءنيدلايفريصبتلا.103صءقَرَقلانيبقرفلا(2)

`.85صةيمالسإلابهاذملاخيرات.260ص
.ةيبرعلاةظقيلارادةعبط121صءيثراحلاديمنبملاس.أةيضابألالوصأيفةيضفلادوقعلا(3)



s8اهشرْفواهْنأشنةيضابأا

ىلإبسنتةيضابألانأنم«هططخ»يفيزيرقملاهيلإبهذامًاحيحصسيلو

ىلعلدياممهمجارتبتكالوةيضابألاتاقبطيفسيلف«"اورمعنبثرحلا»
.هيلإبسنلاةحص

ةيصخشيهيضابألابهذملاسيسأتيفتمهسأيتلاةيناثلاةيصخشلاو

(زوصنملارفعجيبأ»ةيالويفيفوتيذلا«يميمتلاةميركيبأنبملسمةديبعيبأ»

ةسائرتهتناهيلإوريغىلعوهيلعذملتتوديزنبرباجكردأدقو(ه58-36)

ًالودتومرضحوبرغملانملكيفةيضابألاسسأهتاهيجوتبوءةيضابألا
مسابكاذنآاوفرعةيمالسالادالبلافلتخنمةاعدهيديلعجرختوفلقتسم

.”ةيمالسإلانادلبلافلتيفيضابألابهذملارشتنامهقيرطنعو«؟ملعلاةلح»

يضابألابهذملاسيسأتيفلضفلااهيلإعجريءةشلاةيصخشةمثو

دصق؛ناعنمهلصأو«؛يديهارفلابيبحنبميبرلا»ةيصخشيهوهراشتناو

ةديبعيبأدعببهذملاةسائرهيلإتلآوءهنعذخأو«ديزنبرباج»كردأوءةرصبلا

رخاوأيفلحرو«تومرضحوناسارخونابعىلإملعلاةلمحهيديىلعجرختو
ماعيلاوح-يرجحلايناثلانرقلانميناثلافصنلاياهبتاموءنامعىلإهرمع

بتكمدقأنموهوء؟حيحصلاعماجلا»ىمسيثيدحلايدنسمهلو-ه0

دعببتكلاحصأ؛بيبحنبعيبرلادنسما:هنعيبايسلاخيشلالوقي«ثيدحلا

.ةيضابألادنعدمتعملاهيلعوميركلانآرقلا

يفروكذمدنسملااذهيفدرواملجنأىلإنورصاعلملاةيضابألابهذيو
يفهيلإنودنتسييذلارمألاءةنسلابتكنمةتسلابتكلارئاسونيحيحصلا

.“ةّنسلالهأنمةيضابألابهذمبرقىلعديكأتلا

.توريبرداصرادةعبط55ص«يزيرقملايلعنبدمحأسابعلاويأططخلا)1(

.28-3284صكولسوبهذمةيضابألا:ًاضيأو.65-66صءةيضابألاخيراتيفزاجملاوةقيقحلا(2)
.22ص«هسفنردصملا(3)

.150ص«بهاذمالبمالسإ:نراقو.134صءقَرْفلانيبةيضايألا(4)



59ٌةيضايأللةيذغراثلاهأشْنلا

سسؤمهنأكلذينعيالف«ضابأنبهللادبعمسالمحيبهذملاناكاذإو

وبأ»هدعبنمو«ديزنبرباجءاثعشلاوبأ»وهكلذفءةيهقفلاةيحانلانمبهذلا

هنکلوءةمكحملاءامعزنمًايسايسًايعزناكفضابأنبهللادبعامأو؛(ملسمةديبع
باوصعمءناطلسلاهجويفةأرجلاوةلاسبلاوةعاجشلاعمهركفيفلادتعالابزيت

سأرنكيلضابأنبهللادبعنأيفانبهذمبهذدقلوءةلاقلاقمعوةركفلا

كانهذإمهئاهقفونيرخأتملاةيضابألاءالعنمريثكءةيسايسلاالةيبهذملاةيضابألا
.”ديزنبرباجءاٹعشلايأعابتأنمناكهنأىلعصنينم

ًابهذمهنوكثيحنمءةيضابألابهذميقيقحلاسسؤملاديزنبرباجدعيو
دقلهيلعملعلاىقلتيناكضابأنبهللادبعنأىلعرابخألاعمجتو.ًايعرشًايهقف
.%3هلوسرةّنسوهللاباتكىلعًالبقمماكحألللًاعماج؛ملعلايفًامامإرباجناك

ءايقيرفإلاشوءرابجنزوناعيف؛مويلاىتحدوجوميضابألابهذللاو
ةكموءاعنصوتومرضحيفصخألاىلعوءةيبرعلاةريزجلايفةلوصمحلتناكو

يناثلانرقلانملوألافصنلايايقيرفإىلإةيضابألابهذملخددقوءةنيدملاو

مهبهذمحبصأىتح«ميشمحلايفرانلاراشتناربربلانيبمهبهذمرشتناو«يرجما

محازأىتحًاماعنيئالثوةئامءاهزًالصتمًابكحايقيرفإلاشاومكحو«يمسرلا
.””نويمطافلا

يالإاوقبيملفءاهيفاورشتنايتلانادلبلارثكأنمةيضابألارسحنادقو

:ةيتآلانطاوملا

.228ص؛كولسوبهذمةيضابألا:نراقو.314ص«بهاذمالبمالسإ(1)

.147ص‹قباسلاردصملا(2)

ةيلاعلاةودنلاةرصاعملابهاذملاونايدألايفةرسيملاةعوسولملا:ًاضيأو.135صءهسفنردصملا(3)
.ه1409‹؛ضايرلاةعبط«19ص«يمالسإلابابشلل



اهشرفواهنأشنيصاب60

ملتنوکتدقو‹يضابألابهذملاىلعنآلاىلإنايغناكسبلغأو:نايغ-1

.نآلاىلإيومألادهعلاذنمةفالخلارادنعةلقتسمةلودكانه

ةلودكانهمحلتناكوءةيضابألانمرابجنزناكسبلغأناك:رابحنز-2

.ةيمالسإلاةفاقثلارشنيفديجطاشناهبناكءةيكلم

الإقبيملفرسحنامثيضابألابهذملاىلعايبيلناكسبلغأناك:ايبيل3

تارتفيلودايبيلنميرغلاحانجلايفةيضابأللتماقو.ةراوزوةسوفنلبجيف

.ةعطقتمةربصق

مث‹يضابألابهذملاىلعيسنوتلابونجلاناكسبلغأناك:سنوت-4

.(ةبرج»ةريزجيفالإقبيملفرسحنا

كانهمملتماقو؛ىضابألابهذاىلعرئازجلاناكسبلغأناك:رئازجلا5
.”ةيمتسرلاةلودلامسابترهتشاو«نيعباتتمةمئأةتساهيلعبقاعت«ةلود

جراوخلارثكأمهنألكلذمويلاىتحةيقابةقرفلاهذهنإفرمأنمنكياهمو
مهفءاريكفتةيمالسإلاةعامجلاىلإمهبرقأوءةرهزوبأخيشلالوقياكًالادتعا

.”نوزاتممءاملعمهيفوءديجهقفملواوقبكلذلوولغلاوططشلانعمهدعبأ

تعرفتو«جراوخلالوصأىلعءايدقعوًايسايسوًاييراتةيضابألاتأشندقو

مشاتقنمجراوخلاةيقبتاسنعجرحتمليهو؛ىربكلامهقرِفرئاسكمهنع
ةليطةمئألاوةعاجلاىلعمهجورخثيحنمو«برغملاوقرشملايفنيملسملل
هجوىلعةيدقعلاجراوخلالوصأبمهذخأثيحنمو«يمالسإلاخيراتلا
:نميلسملانممهفلاخنمىلعمهمكحةلأسميفاوفلتخامهنأالإ.”مومعلا

.286-289ص؛كولسوبهذمةيضابألا(1)

.85صءةيمالسإلابهاذملاخیرات)2(

.ةرهاقلاةعبط؛(5/566)«يربطلامامإللكولملاوممألاخيرات(3)



61ةيضايْأللةيذغرالاُهَأشْنل

زوجيالو؛محلاتقبجي؛نيكرشمًارافكنيملسملانممهادعامنوريجراوخلابلغأف

ةيضابألاامأ«برحرايدمهرايدو؛مهحئابذلكأالومهثرإالومهتحكانم
نم؛نيدحوملاماكحأمهيلعنورجيوءةمعنرافكنيملسملانممهيفلاحمنأب:لوقتف

.مهعمةماقإلاومهتشياعماوزوجوثرأالاوحاكنلاثيح

ا(منإودیعبوأبيرقنمجراوخلاىلإمهتبسننوضفريةيضابألانإفءاذهعمو
نبملاسخيشلانيثدحملامهئالعدحأنإلب«قحلالهأ»مهسفنأىلعنوقلطي

قدصأ»:هناونعلعجو«جراوخابمهتلصهموقنعهيفعفديًاباتكفْلأدقدوم
لِيهللالوسربهذمانبهذم»:هيفلوقي«جراوخلانعةيضابألازييمتيفجهان

هللادبعو«؛نينمؤملامأةشئاعويردخلاديعسيبأو«ةريرهيبأو«سابعنبابهذمو

.”«نيدشارلاءافلخلابهذمو«صاعلانبورمعنبهللادبعوءرمعنبا

بهذملاسسؤمنيبةلصلاعطقينأثحابلاعيطتسيالهنإفكلذعمو

يخيراتلاهرذجابهذملكشي«يخيراتلاهئامتنابف؛جراوخلاةكرحبهتقالعويضابألا

لكشيحبصأودعبميفبهذملافلتخانإوىتحجراوخلارايتنمقلطنم
.يجراخاركفلايفولغلاةحنجأنيبًادبأهعضتالدقةديدجتايطعم

ثيدحلاىلإلقتنن«جراوخلاباهتلصىدموءةيضابألاةأشننعانثدحتنأدعبو

.اهنعتقشنايتلااهقّرِفنع

TR

.144ص‹بهاذمالبمالسإ)1(





اهدئاقعوةقشنملاةيضابألاقرف

ةوالعءةيسايسوةيركفتازارفإةجيتن«ىتشًاقرفاهنيبايفةيضابألاتقرتفا
ءايبيل:ىمالسإلابرغملايفةيضابألاقَّرِفلاتأشندقوءاهباحصأةيصخشىلع

ةلودلاةماقإنابإيمالسإلابرغملاىلعرمامكلذورئازجلاو«برغملاو«سنوتو
ًارقتسممالسإلارجفذنميناعلارطقلالظدقف؛قرشملاكلذكوةيضابألا

ةمامإلكشيفهيفمكحلاماظنىلعبهذملاءانبأرطيسدقوءيضابألابهذملل

.دالبلالهأنيبعئاشلابهذملانماهماكحأواهمكحماظندمتست

:يمالسإرطقنمرشكأيف«هناكرأدطووكمادقأيضابألامكحلاتبثدقو

ينبةلوديه«لودٌسمخیرحألابوأبقحسميفًالثممنامعينهاندجو

ضعبلءهاندجوو«نييديعسوبلاوءةبراعيلاوةنهانبلاو«نييصورخلاو؛يدنلجلا
ةلودلايفيقيرفإلالاشلايف-ًاليلقالإ-فضنونرقلو؛نميلايفتقولا
اسابميفديدحتلاهجوىلعوءايقيرفإقرشيفًاريخأهاندجومثءةيمتسرلا
.''نامعيفمكحلاماظننمعرفكنكلو«رابجنزو

.151-152ص«بهاذمالبمالسإ)1(



اهقرفواهْنأشنةيضابأا64

وأ«يضابألابهذملاتحتيوطنتيتلاقَرْفلامهأةيضابألاباتكىصحأدقو

ءةيراكنلا:ءايسألاهذهتحتءيجتقرفتساهودجوفءةيضابألانعتقشناىتلا

اهركذىرخأقرفكانهو.ةيثرفلاوةيكاكسلاوءةينسحلاوءةيفلخلاوءةثافنلاو

.اہبهللاداريالةعاطباحصأوءةيثراحلاوءةيديزيلاوءةيصفحلاك«تالاقملابانك

اهيلعيوطنيءةيدقعوةيخيراتلحارمىضابألابهذملايفلثمت«قَرَفلاهذهو

يفسيلقّرملاهذهنيبايففالخلاناكنإوةيخيراتلاهتبرجتلكشيوأ«بهذلملا

ركفةأشننابإةييراتلاهروذجوبهذمللماعلاراطإلانيبيذلافالخلاىوتسم

.ةيضابألاروهمجاهركنأدقبهاذملاهذهضعبناكنإو«جراوخلادئاقعو

نوكيوقرفةدعىلعمهبهذميوطنينأنمءاجرحنويضابألادجالو

اذهسيلذإ«ءىهقفلافالتخالابوأ«ىخيراتلابقاعتلابنإءةمئأةدعءاولتحت

نمًاعدبسيل:ىضابألابهذملاو»:مهدحألوقياذهينو«بهاذملانمًاعدب

يفلوقيو.«هيفنوشقانتيفءاملعلانيبعقيفالخلاناكدقفءةيمالسإلابهاذملا

.”«ەنيوكتذنمهيلثنيبعقيناكدق«بهذملالخادفالخلانإ»:هسفنعضولا

اهضعبرومأيففلتختوءارآلاودئاقعلاضعبيفقفتتاهقّرَفِبةيضابألاو

انلحضتيفوسو«ًايوناثاهيففالخلانوكياهضعبوءايرهوجاهيففالخلانوكي
:يلاتلاوحنلاىلعءاهدئاقعمهأوقَرَفلاهذهانضارعتسادعب؛كلذ

:ہیراکنلاقرف:ًالوا

ةلودلاسسؤمةافورثأىلع«يبرعلابرغملادالبيفترهظةقرفلاهذه

يفبغريذلا«متسرنبنمحلادبع»وهو171ماعدالبلاهذهيفةيضابألا

دالبيفةيلخادلامهنوؤشميظنتنولوتيرفنةعبسنيبهدعبنمىروشرمألاكرت

.325صءةيمالسإلاقرفلانيبةيضابألا(1)

.قباسلاردصملا(2)



65اهدئاذعوةفشنماةيضابألاؤرف

رمعخرؤملاوبأو«زيزعلادبعنبهللادبعو«يرازغلاديزينبهللادبع:مهو«بورغللا
ء؛نيدنفنبديزيو؛روصنمنبمتاحو«فورعملانببيعشو«يسودسلادمحم

.متسرنبباهولادبعو

ديزي»نأالإءةمامإلل«متسرنبباهولادبع»حيشرتىلععامجإلادقعنادقو
ةرتفرظتنادقناکو«؟متسرنبا»نمًافكأهنأیریناكهنألةعيبللمدقت«نيدنفنبا

ءيشهيلإلكويملالوءةميظعلاماهملاضعبهيلإلكويهاسع«متسرنبا"ةعيابمدعب
يفةيضابألانيبفالخلامقووءةلطابةمامإلانأىعداوءةمامإلالوحًاعازنراثأ

فئمويةرصبلاونابعيفيمالسإلاقرشملاةيضابأيأرذخؤينأحرتقاف«برغللا

:الئاقحيحصلاعماجلابحاص«؛بيبحنبعيبرلا»يضابألاهيقفلامهيلإلسرأف

لضفأوهنمدوجوعمنيملسملانملجرةمامإزوجيهنأوءةحيحصةمامإلانإ"
4

اهلعشألب«بيبحنبا»يأرلحرتسيملو«سفنهلًادهتم«نيدنفنبا»نكلو

لغتساةينيدلئاسوباهمارضإىلعناعتسا«متسرنبباهولادبعمامإلاىلعًابرح
امو؛لهسلارمألابسيلاهؤافطإحبصأف؛مهفختساوةماعلانمًاريبكًاقيرفاهيف

ةريزغءامدكفسدعبالإاهيلعءاضقلاىلإ«متسرنبباهولادبع»مامإلاقف
سأرمهنيبنم«نيفرطلانمًافلأنيرشعنعلقيالةنتفلاهذهاياحضددعناكو

)3(.و
.«نيدنفنبديزي»ةنتفلا

ةلودلاناكرأ«نيدنفنبا»اهمعزتيتلا«ةيراكنلا»ةروثلاتزهدقو

«يمتسرلانمحرلادبعنبباهولادبع»وهويناثلااهمامإدهعيفءةيمتسرلا

.فرصتب255صءةيمالسإلاقرفلانيبةيضابألا(1)

‹رئازحلابثعبلاةعبط‹(1/41)«ينيجردلاديعسنبدمحأسابعلاوبأ«برغملابخياشملاتاقبط(2)

.201ء۱157ص«برغلملادالبيفجراوخا:نراقو4

.36-1/37؛رمعمیینبيلع.آرئازجلايفةيضابألا:نراقو.34صءةيضابألاخيراترصتخم(3)



ç6اهشوفواهْنأشنةيضابألا

ةمامإاوركتنأموقءةروشلاكلتباوماقوةنتفلاكلتاولعشأنيذلاراّكُكلاو
.نيفورعمًاصاخشأهؤاضعأنوكيىروشللسلجمنيوكتباوبلاطو«باهولادبع»

اوزهتنادقفءهلتقوأ«باهولادبع»مامإلالزعلةرماؤم«راكنلا»قيرفربددقو

ةروثلااونلعأفرومألاضعبلءةلودلاةمصاعاهيفرداغدقمامإلاناكةبسانم

.نيقيرفلانمىلتقلانمربثكعقووءةنيدملالهأمههجاوف«ترهات»ىلعاوضقناو
ايبسانلاهربخأوءةقارهمءامدوةاقلمًاثثجةمصاعلابابىلعدجومامإلاعجرالف

يلعنينمؤملاريمأبءادتقاعيمجلاىلعىلصوءاوعمجفنيقيرفلانمىلتقلابرمأفعقو
.”هيمحجلانفدبرمأمث«؟لمحلاةعقوم»يف«بلاطيبأنبا

«باهولادبع»ةمامإضفريف«نيدنفنبا»ةروثلةيساسألامفاودلانمكتو

نآلو-اهيآربمامإلاداشرتسانيدنفنباحرتقايتلا-ةروشملاةعامجبهفارتعامدعل

زبينمةيضابألاةعامجيفنآلو؛كلذلهتمامإىلعاوعمجيلبهذملاةعامج

ىلعهتمقنكلذىلإفاضيءةمامإللابصتغمحبصيمثنموءاملعباهولادبع
مهصاصتخاو‹لئابقلاورصانعلاضعبلهتاباحموءةيرادإلاباهولادبعةسايس

.”مجعلاوةسوفنتاذلابو«مهريغنودةلودلابصانمب

مضنانأدعبةصاخو-افباهولادبعمامإلابرضبهذهةيراكتلاةكرحلاو

مادتحاوةمزألادادتشانابإناكيذلافورعمنببيعش«فورعللاوبأ»اهيلإ

-«نيدنفنبا»ىلإمضنامثرصميفبرغملاةيضابأروهجو«نيدتفنبا»نيبعارصلا

دالبيفجراوخلا:نراق.36-37صرئازجلايفةيضابألا:نراقو.169ص«بهاذمالبمالسإ(1)
.158ص«برغللا

‹ةيراكنلابةقرفلاهذهتفرع.156ص؛قازرلادبعليعاسإدومحم.د«برغملادالبيجراوخلا)2(

عامتجالااورشكأمنأل(ةيوجنلا)بًاضيأاوفرعو«متسرنبباهولادبعةمامإمهراكتإل
ةقرفلاوبعششلامفاخدإل(ةيعشلا)باوفرعفىرخأءايسأمهؤادعأمهيلعقلطأايكىوجنلاو
.باهولادبعةعيبمهثكتنل(ثاكنلا)باوعدامك«ء«بغشلامهڻادحل(ةيبغشلا)ليقو‹ءبهحذملايئ

.156ص«؛شماهبرغملايفجراوخلا:رظنا
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وأنیدنتسمىلعموقتيهفًاينيدامأ؛رئازجلايفاميسالءًايركسعوًايسايستفعض
.لضفألادوجوعملوضفملاةمامإمهدنعحصتالهنأ:امهنيموقم

ةفلاخملطقستوءةعيبلادنعسانلااهطرشاذإطورشبةمامإلاحصت:يناثلاو
.”طورشلاكلت

نم«نمحرلادبعنبباهولادبع»ةمامإطقستنيرابتعالانيذهىلعٌءانبو
ابأ»نأريغةيسايسةقرفتأشنةيراكتلانأظحالنانهنمو.ةيراكتلارظنةهجو
ىتحءةينيدةغبصبةكرحلاهذهغبصينأىأرايبيليفرقتسايذلا«ًابيعشفورعللا

نيبلدجلاهيفيرجيناكاممتاطقتلمفاضأف»«سانلااهلبقتيو«حاجنلاانبتكي

ىتفأيذلا«بيبحنبعيبرلاعميدقعلافالخلافورعملاوبأقمعو؛سانلا

لشميبيبحنبعيبرلاناكالوءةيضابألاروهمجنيبوهتعامجنيبةمامإلاةحصب
نكيملف“”ةيراكنلاةكرحلاىلعًائبعهماصتخاناكدقف«بهذملاعابتأنيبًاينيدًالقث
.«ةيراكتلاةكرحلايفةعساوىطخبريسلاناكمبةلوهسلانم

تالاقلملاءةيضابألااهيفتفلاخىتلاةيسايسلاةيراكتلاةقرفتالاقمنمو
۱:ةيتآلاعبرألا

.ةضرتفمريغةمامإلانإموق-1

.ةروجلاةمئألافلخةزئاجريغةعمجلاةالصنإمهلوق-2

.اهذخألحيالكولملااياطعنإموق3

.“”لضفألادوجوةلاحيفلوضفملاةمامإزاوجمدعبمحلوق-4

.فرصتب825ص«قرفلانيبةيضابألا)1(

.1986توريب؛ليجلارادةعبط52صءةميعطرباص.دءابهذموةديقعةيضابألا(2)
اوبوصوهوديأنيذلاامأو«متسرنبباهولادبعةمامإاوركنأمهنألءةيراكنلابةقرفلاهذهتيمس)3(

.35صءةيضابألاخيراترصتغ:رظنا.برغملاةيضابأروهمجمهو«(ةيباهو)اومسفهتمامإ
.236ص«قرفلانيبةيضابألا(4)
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ورمعوبأ»ىصحأدقفءةيضابألاروهاهيفاوفلاخيتلاةيدقعلامهراكفأامأ

ةيضابألاقرفةلاسر»هباتكيفةلاقمنيرشعنمًاوحن«ينغراملايفوسلاةفيلخنبا
:يتآلاوحتلاىلعتءاجدقوء«قحلانعهبتغازاموتسلا

.ءاسألايفدحلا1

.لاوحألاببلقتتهتوادعوىلاعتهللاةيالونإ:اولاق-2

.ةقولخمىلاعتهللاءامسأنإ:اولاق3

.فوقولاىلإةيالولانملاقتنالازوجي:اولاق4

.سانلاعمسدقو‹؛عاسلابموقتىلاعتهللاةجح:اولاق5

هلزوجالرخآيواهسنيدىلإيعدو‹مالسإلاةوعدهغلبتملنم:اولاق6
.بيجينأ

.اہرومأمربغلفاونلا:اولاق7

.لالحلوهجملامارحلا:اولاق8

.ةيِقَرمخلابرشزوجي:اولاق9
.مهلكلافطألايففوقولاباولاق-0

هنودذخأنمورانيدعبروهوديلاهيلععطقتايفالإرفكال:اولاق1
.ءيشهيلعسيل

رئاغصرازإريغبمايحلالوخدوءةلبقلاوةوهشبرظنلاوةمطللا:اولاق-2

.رئاہکریغ

نمءاوهألالهأثادحأةءاربوديحوتلاةلمجىلإكرشملاىعدي»:اولاق-3
.«ةلبقلالهأ
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.”«مهرسأبنوملسملاعمتجيىتحعمسيايفةجحلاموقتال»:اولاق-4

مجحانلحضتاةيسايسلاوةيدقعلاةيراكتلاتالوقلضرعلااذهدعبو
نعًالضفءاهسفنةيضابألادئاقعىلعىتح«تالوقملاهذههلثمتيذلاعادتبالا
ةقرفاهنوربتعيةيضابألايخرؤملعجيذلارمألاءةماعنيملسملادقتعم اهتفلاخم

ةيمالسإلاقرانماهريغنأشاهنأش؛تازيمملاوصئاصخلانماهلةلقتسم

نيبريبكنوبلاو؛عساشلاقرفلادجيءةقرفلاهذههيلعالصحافلاو«ىرخألا

ةكرحاهتزربألوألاماقملايفةيسايسةكرحاهلعجاممنيملسملادقتعمواهدقتعم

.كاذنآيسايسلاخيراتلا

(فورعملانببيعشفورعللاوبأ)وهمامإالةقرفتدعنإوةيراكْلاو
هلضرعنسام-اههقفوةيضابألادقتعمنعىتحاهجورخىلعمكحلايفيفكيف

ةمئألاءاروةعمجلاةالصزاوجمدعبومامإلاةيضرفمدعباولاقمهنأ-دعبايف

مايأنًماعيمجاوناكةيضابألاةمئأنأعملوضفللاةيالوزاوجمدعبوءةروجلا

ءاهوماقأامةروحجلاةمئألاءاروةبجاوةعمجلاةالصنإ:نولوقي(هللادبعنبرباج)

(يفقثلافسوينبجاجحلا)ءارواهنولصيمهسفنأمهاوناكوءاهطورشتدجوو

ذخأيرباجناكومارحىلإدؤتملامكولملانمءاطعلاذخألحيهنإ:نولوقياوناكو

دوجوعملوضفملاةيالوزوجتهنإ:نولوقياوناكو«جاجحلالماعنمءاطعلا

(2) .لضفأللتسيلهحجرتايازملوضفملايفتدجواذإلضفألا

؛قحلانعهبتغازاموتسلاةيضابألاقرفنعًالقن‹53-54صءابهذموةديقعةيضابألا)1(

.336صءقَرْفلانيبةيضابألا:نراقو.1-3ص

.1979رئازجلا56صءرمعمیحیىلعرئازحجلايفةيضابألا(2)
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:ةيفلخلاقرف:ًايناث

نبىلعألادبعباطخلايبأنبحمسلانبفلخ)ىلإةقرفلاهذهبسنت

aوفن»لبجىلعًايلاو(باطخلايبأنبحمسلا)هدلاوناكو«(رفاعملاحمسلا

.“”سنوتوايبيلبسباقو«سلبارطيحاوضنماهيليامو

ءةيمتسرلاةلودلايقرشيف(حمسلانبفلخ)اهمعزتيتلاةيفلخلاةكرحو

يتلايهو‹(يمتسرلاباهولادبع)مكحتهجاويتلاتاروشلارخآتناك

ةهجاومنمغرفي(باهولادبع)داكامذإءةيضابألاتاقاقشنالايناثنعترفسأ

هدهعرخآيفهتمهادیتحءاملوحامو(ترهات)يفتعلدناىتلاتاروثلاوتاكرحلا

‹(ترهات)يفةمامإللةعباتلاهةسوفنلبجو«سلبارطةقطنميفةيلاصفناةكرح
ةلودلاءازجأةيبلاغتعطتقاوءةكرحلارطخلحفتساو.ًاينيدًاعباطتذغتا

؛روسکمونبورومزونباهنوطبنمفءاراشتنااهرثكأو«ربربلالئابقعسوأنمةسوفنتناك(1)
ناکنإو«ناوريقلافراشمىتحةسوفنلبجو«سلبارطزاوحأيفاهبوعشبرضتوءةسوطامو
ةئالثوحنهعافتراو؛مايأةتسةريسمبرغلاىلإقرشلانمهلوطغلبيو؛لصألامهلقعموهلبجلا

وداجو«فيصمو«سورشهندممهأو؛عرازملاوعايضلاوىرقلاو؛عالقلاونالابرماعوهومايأ

نرقلالئاوأيفيضابألابهذملاتقنتعاومالسإلااهقانتعالبقةيحيسمابنيدتةسوفنتناكو

تماقامو.رفاوبيصتبايقيرفإوىندألابرغملايفةيضابألاتاروثيفتمهسأو«يرجملايناثلا
اوظحدقفورغالواهموصخدضايرصانمدشأنمنويسوفنلاناك(ترهات)بةيمتسرلاةلودلا

راكنإوءلاومألاتويبوءةاضقلاميدقتدقعيلتءةسوفنتناكفءةلودلايفةماعلابصانللامهاب
‹(ترهات)يفةمامإللمهتيعبتنممغرلاىلعهنأالإ؛قاسفلاىلعباستحالاو«قاوسألايفركللا
يبأنبدمحأ«يوقعيلل؛نادلبلا:رظنا.ترهاتنيبومهنيبةفاسملادبلًارظن«؛نیلقتسمهبشاوناک
نبديعسنبدمحأ«ءيخايشلاهفلؤلريسلاًاضيأو«1891نديلةعبط‹349ص«بوقعي
‹لقوحنبمساقلايبأل؛كلاملاوكلاسملا::ًاضيأوةرهاقلاةعبط‹192-273صءكحاولادبع
دمحمفيرشلارسصسمونادوسلاضرأوبرغلملاةفص:ًاضيأو.1873نديلةعبط67ص
.1894نديلةعبط‹51ص؛سيرداألا

.71صءةيمالسإلاقَّرَملانيبةيضابألا(2)
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(متسرنبباهولادبع)مكحنمةريخألاتاونسلالالخءةيقرشلاةيمتسرلا

.(ملفأ)هنبادهعنمًاليوطًاحدرو
يفقيرعتیبليلسيناثلايضابألاقاقشنالاميعز(حمسلانبفلخ)ناکو

نبىلعألادبعباطخلايبأ)ديفحوهف.برغلملادالبيفىضابألابهذملاةمدخ

مامإلاريزو(باطخلايآنبحمسلا)هوبأوءاروهظلاةمئألوأ»(حمسلا

كلذل‹؟ةسومنا»لبجلعهلماعونميألاهدعاسو‹(يمتسرلاباهولادبع)

مهمادقإاذهرسفي«ىندألابرغملاةيضابأنيبةريبكةلزنمباطخلايبألآبستكا

يبأنبحمسلا)هدلاوةافورثأىلعةيالولاب(حمسلانبفلخ)ةعيابمىلع

ركنأف«هيلإعوجرلاىتحوأ«(يمتسرلاباهولادبع)مامإلانذإريغنم((باطخلا
ًادبمىلعجورخلانمهترسأووههحابتساامباطخلايألآىلع(باهولادبع)

‹(حمسلانبفلخ)ةيالوةيعرشرقيملمثنمو؛مكحلايفةثارولاادبمىلإرايتخالا

رمأوهلّبِقنممهيلعًايلاوهئاقبإللبجلاةيضابأتالسوتنعًاحفصبرضاك
رغةيلوتبماقولازتعابسانلا(باهولادبع)

اونلعأومهفقوميلعاورصأيحاونلاهذهيفةيضابألاةيبلاغنأىلع

نيجتحمءةمامإلاب(حمسلانبفلخ)اوعيابو«((باهولادبع)ةمامإىلعمهجورخ
؛لاصتالاةبوعصلوأ«بهذملاعابتأنيبلصفيودعدجوامةمامإلاجاودزازاوجب

.”ترهاتنيبومهنيبةفاسملالوطو

.349ص«يوقعيلل؛نادلبلا(1)

دعسنبدمحأسابعلايبأل«برغملابخياشملاتاقبط:ًاضيأو.163صبرغلدالبيفجراوخلا(2)

.1974رئازحلاةعبط‹(1/78)؛ينيجرالا

؛رئازجلاةعبطء107-108ص«شيفطأفسوينبدمحمهفلؤملناكوأنوكينأزاجايفناكمإللا(3)
.ه4
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مهيلإثعبف(باهولادبع)ةمامإبكسمتنملبجلاةيضابأنيبدجونكل
ةديبعابأ)ىعديو؛مهدحأمهيلعىلوو؛مهفقوماهيفحدتماةلاسر(باهولادبع)

رهوجو.ةيبهذمةيهقفةغبصذخحتايسايسقاقشناثدحمثنمو(ينوانجلا

ةيعرش:رخآلاو.اهاََعنييعتيفةيعرلاقوقحىدم:املوأ:نيرمأيفنمكفالخلا
.دحاوتقويئنیمامإدوجو

ةمثف.هباحصأو«فلخ»يأرحجرت‹ىضابألابهذملاميلاعتنأءانريدقتيفو

ىلعملعلااوقلتنمةسوفنخياشمدحأنإ»:لوقتينايسولاعيبرلايبألةياور

."«اهتالورايتخايفةيعرلاقحأدبمهنعذخأ«باهولادبعمامإلا

نيمامإعامتجابسأبال»:هلوقبةمئألاددعتزاوجببيبحنبعيبرلاىتفأدقو
و‹؛نوقاطيالموقوأ؛قاطتالنيطالسمهنيبلصفاذدحاونامزيفةمئأوأ

.“”ةفاسملادعُبلاح

مدتحادقفرمألاناكمهموءهيلإلبجلالهأةيبلاغمايضنارسفيكلذلعلو

ءاتفإللقرشملاببهذملاءاهقفىلعاهتمربةيضقلاتحرطو«نيبزحلانيبفالخلا
اوؤّطخو(باهولادبع)مامإلاحلاصيفاوتفأمهنأةيضابألارداصملاركذتو.اهيف
.””عابتأو(فلخ)فقوم

فلخ)ةزوحيفةيقرشلاةلودلاءازجأمظعمو(باهولادبع)مامإلاتامو

نبحلفأ)مكحلالخءاهرطخمقافتو(فلخ)ةكرحترمتساو؛(حمسلانبا
نبحلفأ)ةعامحو(فلخ)ةعامجنيبتاشوانمتماقثيح(باهولادبع
ماعهيلعبلغتلاو(فلخ)ةعامجرحدنمريخألااهدعبنكمت(باهولادبع

نبحلفأ)مامإلانمدهعبةسوفنلبجمكحبويأنبسابعلايلوتدنعوه1

.164ص؛برغملادالبيفجراوخلا(1)

.107-108ص«ناكوأنوكينأهلزاجايفناكمإلا(2)
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اهيفرسخبورحةدعدعبًايئاهنهتعامجىلعىضقو(ًافلخ)بقعت(باهولادبع
.ءابتألانمًاريبكًاددعنافرطلا

ليتلاو-مامإلانيبوفلخنيبتعقويتلاتاعزانملاوكراعملانأحضاوو

ىلعكلذو«هتعامجىلعءاضقلادعبالإ(فلخ)ىلعيعرشلامامإلااهيفتكسي
لاجيفمهولدباولدينأنعهعابتأو(افلخ)تلغش-هلنيعيابملاهتالويديأ

.لبقنم«ةيراكُنلا»ةقرفتلعفامك«هقفلاوةديقعلا

نعتقشناىتلاقَّرْفلارصحنيذلا؛نييضابألانيخرؤملادحأدجنكلذلو

نيذلاتالاقلاباتكنمبرغتسيوعجريء«ةيفلخلا»ةقرفاهنيبنمدعوءةيضابألا
نمبيجعلاو»:لوقيثيحءةقرف(حمسلانبفلخ)اهداقيتلاةكرحلاهذهاودع

اوربتعيفربكلارثأتلااذهىسايسلابناحلاباورثأتينأتالاقملاباتكو«نيخرؤلا

2«ةقرفلًامامإ(افلخ)نوربتعيوءةقرفنيلتاقلل

يتلاةيسايسلاتازارفإلانمةدحاوةقرفلاهذهنأضرعقبسامانلنيبتي

ءادقتعموًاشنمةيضابألااهفادهأواهقلطنميففلاختتادقتعموااراكفأتنوك

بهذميفيدقعلابناجلامهنمدحألجسيلعوضوملااذهياوبتكنيذلانكلو

ةيدقعتاسرامبلوحرودي«يسايسلاثدحلاوءةيخيراتلاةئيبلانأمغر‹(ةيفلخلا)

هيلوامو(ةسوفن)لبجنإفءيبهذمثادحألايفيرشبلارصنعلاوءةيعرشرومأو
ىلعةرامإلاو«يضابألابهذملاىلعناك«سنوتو«سباقو«سلبارطيحاوضنم

.ةيعرشةعيابمعيابملارئازجلاوبرغملايفمامإلانمرمأىلعٌءانبمتتدالبلاهذه

دالبيفجراوخلا.فرصتب36صءةيضابألاخيراترصتغ.(1/68)؛برغلابخياشملاتاقبط(1)
.166ص؛«برغللا

.258ص«قَرْلانيبةيضابألا(2)



اهشرفواهْنأشنةيضابألا4

:ہيثافنلاقرف:اثلاث

نموهوء«ثافنلا»بفورعملا(يسوفنلارصننبجرف)ىلإةقرفلاهذهبسنت
ةئوانمتناكةقرفلاهذهو.""ايبيليف(ةسوفن)لبجنمةيبرغلاىرقلاىدحإ

يفتاقاقشنالاثلاثنعترفسأو(رصننبجرف)اهمعزت(ترهات)يفةمامإلل
ةمامإلالئاسملوحةيهقفتافالخةجيتنلوألاقاقشنالاناك.ةيضابألاةعاحلا

ةيضقببسبيناثلاقاقشنالاناكو.هلابَعنييعتيف(باهولادبع)مامإلاةسايسو

ءارجنمناكف؛ثلاثلافالخلاامأ.اهعرايتخايفةيعرلاقحوءةمئألاددعت

الضف‹(باهولادبعنبحلفأ)ديىلعاهموسررادهإوةمامإلاةيعرشبلالخإلا

لاملاتيببلاطموءةيعرشلاقوقحلاةيابحجلةاعسلاولاّعلالارعتسايف»هتسايسنع
.”«ةيعرلانم

‹نيدلانعةجراخوءةقرامةيضابألارداصملامظعماهربتعتةقرفلاهذهو

نإفكلذنممغرلابهنكل.ةيدقعوةيسايسراكفأنمةقرفلاهذههتأتراالكلذو

تارربمنأانملعاذإةصاخماعهجوبيضابألاخيراتلاىلعةبوسحمةيثافنلاةقرفلا

ذاقنإل(نويثافنلا)معزايفتناكءةيثافتلادنع(يمتسرلا)مامإلالعجورخلا

ًادبمءافتخاوءةمامإلايفةثارولاأدبمذاختانمهيلإتلآاممةيضابألاةمامإلا

.يمتسرلامكحلايفرايتخالاوىروشلا

رداصملاهدروتامممغرلاىلعو»:لاقنيحنيثحابلادحأهيلإبهذاماذهديؤي

عفاودوبابسألةمامإلاىلعًاقرامهرابتعاب(ثافن)ةكرحلريسفتنمةيضابألا

بهذملايفتاداهتجاوءارآبحاصءًارئاثثافننوكطقيفنيالكلذنإإفءةيتاذ
.متسرينبةمئأدهعىلعناهتمانمهيفتدرتاممةمامإلاذاقنإلةيعادو:ىضابألا

.37صءةيضابألاخيراترصتخم(1)

.166-167ص؛برغملادالبيفجراوخلا)2(



75اهدئافعوفشلاةيصابألاؤرف

ًادبمرارقتسادكؤيامم«هيبأةافودعباوت(باهولادبعنبحلفأ)ىلإةمامإلاتلآدقف
بيمتسرلامكحلايفرايتخالاأدبمءافتخاوءةثارولا

نبجرف)لثم«هيقفملاعةراثإبًاليفك«بهذملاميلاعتلكاهتنالااذهلثمناكو

ىلعلدعمثنمو؛مهفلاوهقفلاوءةميظعةلزنمملعلايفيطعأيذلا«(رصن
هتوعالًازكرم(ةرارطنقلا)ةرواجملاهتيرقنمذختاو(حلفأ)ةمامإىلعجورخل

يئاودجودقف.ةغاوزوةسوفنةيضابأنمًارعبكًالابقإهتوعدتيقلوهراصنأو

اهلّصحيناكيتلاموسرلاوتايابجلاولاومألاعفدنممهملظتلًارربم(ةيثافنلا)

.(حلفأ)مامإلالاَ

:مهوقبًايئاقلتهيبأةافودعب(حلفأ)ةمامإريربتةيضابألاوخرؤملواحدقو
ودعلارطخةفاختهدلاوتومرثإ(حلفأ)بيصتتباوردابدقعلاولحلالهأنإ

‹موعزللاودعلااذهنعئيشاوركذيممهغأهيونتلابريدجو.(ترهات)بصبرتلا

لبجلاكلذنكستتناكيتلاراكّنلاةعامجنأعقاولاو.ترهاتلبجبمیقمهنآل

هشتدقتناک .«(باهولادبع)دهعذملوألااهتطاوملإاهولقتداعواهلتنصت

ًارطخنکيمليذلا(حمسلانبفلخ)درتىوسهمکحينيرخآيفثدحيملاک

سلبارطيحاونىلعترصتقاهتكرحنأكلذ«ترهاتيفةمامإلازكرمىلعًارشابم

لدهعلاةيالودقع(باهولادبع)نأنيخرؤملاءالؤهتافدقوةسوفنلبجو

تسدملا:لاقثیح«ةراوهودبىلعهراصتنابقعو«تافولبق(حلفأ) (حلفأ)قحتس

ةسوفنلبجبهدلاوبايغءانثأترهاتيفةطلسلابحاصحلفأناكمك.«ةمامإلا

يفثيروتلاادبمتوبثدكؤييذلارمألا«سلبارطلوحةبلاغألاعمهعارصو
”ةمتسرلاةمامإلا

.167ص«برغملادالبيفجراوخلا)1(

.626ص‹هسفنردصملا(3)



اهذرغواهْنأشنةيضابألا76

تيببلاطموءةيابجلاوءلالالايعتسا»يئهدلاوةنسىلعحلفأىرجامك

ةمامإلاموسرمامإلاكاهتنال(ثافن)ةدايقباوراثفءاهقفلاةظيفحراثأامم«لاملا

عجارتلاىلع-تايبصعلاولئابقلارطخروهظمامأ-مغرأحلفأنأالإءاهديلاقتو
يأرلالهأحئاصنبذخأفةاواسملاوةيزكرماللاًادبمقيبطتىلإداعو«هتسايسيف

ةاعارمةرورضهلاّعمزلأاكءلاّعلاوةالولانييعتيفلئابقلاخويشنمةروشلملاو

تاطلسلانمًاديزمهيفمهلحاتأيذلاهسفنتقولايفءةيابجلاماظنيفبهذللاهقف
.٠العلخاد

يتلانتفلاوتاروثلاةرثكبمتسرينبخيراتنمةلحرملاهذهتمستاءاذكهو

نايكيفةيبهذملاتاقاقشنالالكشتذختاو«يبهذملاعباطلاباهبلاغيفتنولت

.ةضابألاةعاحملا

ةيخيراتلااهتثيبيفىتحرثأاليبيلو«تضرقنادق(ةيئافنلا)ةقرفنأعمو

ةقرفلاهذههبتمستاامنمغرلابو«ةيضابألاوخرؤملوقياكاهيفتأشنيتلا
نييضابألاباّتُكلانإفءايركفًالمعوءاينيدًاداهتجاهنمرثكأيسايسعباطتاذاهنأب
ةصاخويضابألاخيراتلاىلعتايصبنمهتكرتب«تادقتعملانمةلمجاهنعنولقني
:ةيتآلاطاقنلايفةلثمتم؛يدقعلابناجلايئ

هللاىلعرهدلاقالطإلًاليلعتنوريالمهو«رهدلاوههللانأنودقتعي-1

باتكلااذهوء(رتفدلا)بىمسملامهباتكيفاذكههودجومهنإنولوقيمهنأريغ
.(رمعمىيحييلع)يضابألاخرؤملاكلذدكؤيايكلوهجمًاضيأهفلؤمو«لوهجم

.38صءةيضابألاخيراترصتخم(1)

.267ص؛قَرْفلانيبةيضابألا(2)

.267ص‹قباسلاودصملا(3)

 



77اهدئافعوةٰفشْنلاةيضابأاؤرف

لوسرلالوقنيبوةيئافنلاىلإبستييذلادقتعملااذهنيبطبرلاتالواحمو

وهو؛ثيدحلاقايساهيلعدعاسيال.”ءرهدلاوههللانإفرهدلااوبستال»:ا

بس|نأكفاهّبسنمفللاوهوءاهقلاخواهئرابالنألتانئاكلابسنعىهنلا

ثيدحلايفءاجامنيبوةقرفلاهذههدقتعتامنيبديعبنذِإقايسلاف«لاعتهللا

.فيرشلايوبنلا

امةبيرلاوضومغلانمهيفءةيئافنلاةقرفسسؤمىلإبسنيذلالوقلااذهو
ةداهشب«؛فلؤملاومسالالوهجمباتكىلإىلاعتهللايهتديقعلاحأهنأيفكيو«هيف

.مهسفنأنييضابألا

.ةعدباهنإ:اولاقوءةعمحجلاةبطخاوركنأ-2

بلاطموةيعرشلاقوقحلاةيابجلةاعسولاَلامعتسامامإلاىلعاوركنأ3

هللحيالمهملظوةروجلاروجنمهتيعرعنميملاذإمامإلانإ:اولاقو.لاملاتيب

.مهنععافدلايفهفعضلهللااهعرشيتلاقوقحلاذخأ

.بألخألانعةيقحأوثاريملايفًابيصنقيقشلاخألانبااوطعأ-4

نمىلعو؛كلذلجألهعاباذإهلامعيبيضميالعوجلابرطضملانإ:اولاق5

.”هتجنتهترضحدهش

نكمياملقأوءاهيفامةبيرلاوضومغلانماهيف‹(ةيثافنلا)دئاقعضعبهذه

ةذاشلاوقأيهفالسمناكنإ؛مالسإلانماهبحاصجرختماذإاهنأءاهيفلاقينأ

رهدلاوههللانإفرهدلااوبستال):لاقهنأييبنلانعةريرهيبأنعهدنسبملسمهاورثيدحلا(1)

يبآنعءهننسيفدوادوبآوهدنسميفدمحأوءايهيحيحصيفملسمويراخبلاىورو«(رمألاهديب
؛رهدلاانأورهدلابستمدآنبااي):ىمدقلاهٹیدحيفةزعلابرنعهيوريايفيبنلانعةريره

۱.(راهنلاوليللابَلَقأرمألايديب

.58-59صءابهذموةديقعةيضابألا(2)

 



اهشرفوامْنأشنةيضابأا78

:ہینیسحلاقرف:اعيار

يفشاع‹(يسلبارطلانيسحلانبدمحأدايزوبأ):وهةقرفلاهذهسسؤم

ملاهنأب«ركذلاةفلاسقّرَفلانعةينيسحلاةقرفزيمتتوءايبيلبيرجحلاثلاثلانرقلا
.ةيبرحتاعارصالوةيسايسكراعميفلخدت

:يلاتلاوحنلاىلعةينيدلامهت:ادقتعمتءاجدقو

ءىرخألاةينايإلادئاقعلاركنأنمنأىنعمبءهللاىوسركنأنمكرشيال-1

اكرشمدعيالتايعمسلاوءردقلاوءاضقلاوءةكئالملاو«بتكلاو؛لسرلابنايإلاك

.ناتہبوءارتفاوبذکكشالباذهو«مهرظنةهجونم

.نوكرشممهنأبنيئطخملانيلوؤملاىلعاومكح-2

.هلتافصبتسيلولللاعفأطخسلاوةوادعلاوةيالولاواضرلاوبحلا3

.كلذدعبمرغيوءاهبيقتي؛كلذىلعهركأنمللاومألاذخأوانزلااوحابأ-4

.هيلعبقاعملوهجملامارحلا5

نيلوأتملااومسو«نيقفانمدوهيلااومسفماكحألاوءاسألانيباوقرف6

.اومعزايفنوكرشممهدنعمهومهنمحاكنلااولحأو«يبسلااوزاجأو«نيكرشم
الوريغنعزرفيوءاهبفرعُيةمالعبالإًالوسرهللاثعبينأزوجيال-7

.اہبالإةجحنوكي

ريغبمهرمأيملو؛كرشلاريغنعنيغلابلاونيكرشملاىلاعتهللاهنيمل=-8
.يصاعلاجنعاونو«ضئارقلايجمهتمزلاودالفديحوت

.بّكَذلاَبَجَعالإضرألامهلكأتىتوملاونوجريونوفاخيةنجلالهأ-0

.66-23صءًابهذموةديقعةيضابألا.6-7صءقحلانعهبتغازاموتسلاةيضابألاقرف(1)



79اهدئافعوفشنةيضابأاقرف

مالسإلانمجورخلاوةدرلايفًابهذملكشت«حضاووهامكتادقتعملاهذهو

ةينيسحلاىلإبسنايفلمأتلابو»:(رمعمىيحييلع)ةيضابألاخرؤملوقياذهيفو
.”مالسإلاةريظحنعمهجرحمياماهفنأنبتيتالاقمنم

:ہیکاکسلاقرف:ًاسماخ

رارطتقناكسنم«(يتاوللاكاكسلانبهللادبع)وهةقرفلاهذهسسؤم

ةيضابألانمهجرغختالةلمجلاىلعيهوءاهيلإاعدوتالاقملانمةلمجقنتعا

نعهدعبتلب«بسحفةيضابألانعتقشنايتلاتسلاةيضابألاقرفلانيبهعضتو

.ةحيحصلاهميلاعتومالسأإلاةريظح

خياشميأرهتاقبطيفينيجردلاسابعلاوبأيضابألاخرؤملاحضويو

فلسخئاشمناکو»:لوقيف؛مهتعامجنعةقشنملاةقرفلاهذهيفةيضابألا

لئاقو«مهكرشبلئاقف؛توافتتوهباحصأوكاكسلايفمحلاوقأبراضتتءةيضابألا

.”«هباحصأیتفدفبهذااذهو‹مهقافنب

روهمجنمةصاخةرظنملتناكاهدئاقعيفاهولغوةقرفلاهذهفرطتلو

:رمعمىيحييلعلوقياذهيفو«ىرخألاقرفلارئاسلمهترظنرياغتءةيضابألا

ادعامنيملسملاةلماعمةلبقلالهأنمقَرفلاعيجنولماعيةيضابألاناكو»

هنوراویعضومىلإاہبہورجوطبارمهیلجريفاولعجمهنمتامنمنإفءةيكاكسلا
ف

وحنلاىلعنويضابألانوخرؤملامهيلإاهبسنيتلاةيكاكسلاةديقعتءاجدقو
:يلاتلا

.274صءقَرْفلانيبةيضابألا(1)
.(1/18)؛بوغمابخياشملاتاقبط(2)

.275ص«قَرْلانيبةيضابألا(3)



اهرفواهْأشنةيضابأا80

هلكنيدلانأاومعزو«سايقلاو‹عامجإلاوءةيوبنلاةتسلااوركنأ-1

.ميركلانآرقلانمجرختسم

.ةعدبمهدنع«مالسإلاضورفنمضرفيهيتلاةعمجلاةالص-2

نمهللابذوعن.راحلاقهن:اولاقهوعمساذإفءةعدبمهدنعةالصللناذألا3

.ميظعلاناتهبلااذه

.”دايسلااهضرأيفعضواذإةسجنرضخاولوقبلا4
نممهجورخومهتدرىلعةحضاوةلالدلدتءةيكاكسلاتادقتعميههذه

نيملسملاريغةلماعممهتومدعبمهنولماعيةيضابألاخويشناكدقوءةيلكمالسإلا
ةعامجتردأ»:ثافننببوقعييبألوقاذهىلعلدي«مهيلعةالصلامدعنم

مهريغونيفلاخملانممهلكةلبقلالهأىتومعيجىلعنولصيءةيليطسقبخويشلا
.”«كاكسلاباحصأالإ

:خيثرفلاقرف:اسداس

تیبيفلجرلااذهاشن؛«حلفأنببوقعينايلسيبأ»ىلإةكرحلاهذهبسنت
ةوعدلايفةيضابألابتكلالخنمنيدلامولعهنباملعتينأهدلاوبغر؛ٌيضابأ

ركفلارايتهفرجنبالانكلوءاهريغيفعسوتينأريغنمعرشلامولعوركفلاو

هلوانتةصاخوءاهنمهدلاوهرذحاملاطيتلاو«تاهاجتالاوبهاذماددعتلا

ةينيسحلاةفئاطسسؤمنيسحلانبدمأدايزوبأاهضرعيناكيتلاتالاقملل

:حيحصلايضابألابهذملانعهبجرخءًأكرشوأًاقافننويضابألاهربتعايذلاو
CRRمالسإلانعلب

.275صءقَرَفلانيبةيضابألا(1)

.275ص«‹قباسلاردصملا(2)

.(1/106)؛خياشملاتاقبط(3)
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:رومألاهذهىلعموقتةيثرفلاتاداقتعاةلجو

.نينجلالكأميرحتوماعطنمهيفخبطاموثّرَقلاةساجن-1

.فوحلامدكلذكو«حوبذملالسغدعبولو«قورعلامدميرحت-2

.”ىكزملاةبارقلالإةاكزلاىطعتال4

تتشتةديلويهو«هتركفيفبوقعينبنايلسوبأهيلإبهذامةلمجهذه

الومالسإلانعجورخهتلمجيفيدقعفارحناىلإىدأدنعيساردويركف

ءاقلطمنيتقرفاتسيلنأدبياهعمةيثافنلاةقرفوةقرفلاهذهيفلمأتملانأيفلادج

دقننمهلاوضرعتامحيرجتلاودقنلانمامباحصأىلعترجلئاسميفءارآلب

هيلِإنوبستنياوناكيذلامألابهذمللءامتنالانعاوجرخمهنأنعكيهان«حيرجتو

يمالسإلاخيراتلايفمهلعجياممازتلالاوداهتجالانمهباحصألوءةيضابألاوهو

نمتقلطنايتلاتسلاقَّرْقلانعنييضابألانيخرؤملاتالوقملانضرعدعبو

الاهضعبانيأردقفةمامإلايفتادقتعملظيفوىمالسإللابرغملايفةيضابأةئيب

ةئطاختاداهتجاوءةيسايسعامطأاهكرحتةينيدةدرةكرحنمرثكأنوكينأودعي

ةقبرعلخودرمتلافصوزواجتيالاهضعبو«(ةيراكُتلاوةيكاكسلا)يتقرفك
.ةيئافنلاوةيفلخلايتقرفكةيويندفئاظووأةيصخشداقحألجأنمةعاطلا

اهنمءةريثكبابسألقّرفلاهذهتالاقلاباتکمامتهامدعرسكلذكانيأرو

سسألانمقراهذنكتموء؛يمالسأإلابرغلدالبیصقأيفتأشناهنأ

نعًالضفءيمالسإلاملاعلاءازجأيقابمامتهاعوضوماهلعجيامةرهشلاوةيدقعلا

.ينغراملاةفيلخنبنامثعرمعوبأ.7ص«قحلانعهبتغازاموتسلاقَّرَهلا(1)

.6-667صءًابهذموةديقعةيضابألا(2)
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نمتأدبءاهنمقشنااموءةيضابألادنعيبهذملاداهتجالابونيودتلاتايلمع
ءاهرمألوأةيضابأللتبستنايتلاعبرألاقَرْفلاباحصأناكف«يمالسإلاقرشللا
.تالاقملابانكنيعأمامأةدرلاولبفارحنالاوفالتخالاوضقانتلاباهتزوابتمث

ةفلاستسلاقَرْقلاراكفأهيلعتلمتشاامةلمجنإ»:لوقننأعيطتسناننإلب

تاعادتبايهانإوءةلصبىضابألابهذملاةقيقحىلإتمتالتاقطرهركذلا

«(ةيفلخلا)ةقرفىلإ-ًالثم-رظانلاف«اةيويندوةيسايسضارغألنوقشنملااهعدتبا
ًايعزربتعياهسيئرو«يسايسلادرمتلاباهراسمواهقلطنميفنوكتامهبشأهنأدجي

'.؟ًاينیدًامامإسیلوًايسايس

ةيصخشوةيسايسوةيركفتازارفإتسلاقَّرِقلاهذهنإف«رمأنمنكيمهمو
ثيح«برغملايفيمالسإلاخيراتلابترملماوعةلمجاهوسسؤموامباحصأمنتغا
لدعلاباومستااهماكحمظعمنأدقتعييتلاةيمتسرلاةيضابألاةلودلاتميقأ

ةهازنلاىهتنميفتناكاهمكحةروصنأو؛مالسإلاحورمازتلاو؛عضاوتلاو

نعةددحموةحضاوةباجإنييضابألانيخرؤملاىدلسيلهنإفكلذعموءةنامألاو
نممغرلابءةيضابألاعمتيفثدحيذلايقئارطلاويبهذملاقاقشنالاكلذرس
نوخرؤملافنأىتحقاقشنالاكلذروطتهنأةصاخدقتعماوريكفتلاةأشنةدحو

.ةماعمالسإللوأيضابألابهذمللًايمتنمقّرَفلاهذهضعباوربتعينأنويضابألا

يدادغبلاويرعشألالاشمأ-ةيمالسإلا(تالاقملا)باتكىرناذحلو

يفًامامتهاقَّرفلاهذهنوريعياليناتسرهشلاويزارلاومزحنباو«ينييارفسأإلاو

ىلعمالكلايعدتسيامم.ةيضابألاقّرفلانعمهمالكدنعاهنوركذيالو؛مهبتك
هذهيفمهيأرو«مهتالاقميئةيمالسإلا(تالاقملا)باتكاهركذاكةيضابألاقَرَفلا

اهقرفوةيضابألانعملكتانيحيدادغبلارهاقلادبعخرؤملادجناذغو.قّرَفلا
ًاقرفاهنيبايفتقرتفاو؛(ضابأنبهللادبع)ةمامإبلوقلاىلعةيضابألاعجأ:لاق

.(183-1/185)نيمالسإلاتالاقم.103-104صء«قّرَفلانيبقرفلا(1)
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.(اہهللاداریالةعاطباحصأ)و(ةيديزيلا)وء(ةيثراحلا)و(ةيصفحلا)::يهعبرأ

.نامزلارخآيفمالسإلاةعيرشخسنبمهوقلةالغمهنمةيديزيلانأركذمث

نعةقشنملاقَرفلانعثيدحلاددصبنحنوناكمبةيمهألانمدجنكلذلو

ءةيمالسإلاتالاقلابتكاهتركذيتلاعبرألاقرفلاهذهىلعءوضلايقلننأءةيضابألا

ءةيضابألاوخرؤماهركذىتلاتسلاقرفلاركذنعثيدحلاتلفغأدقاهنأةصاخ

`.قحلابهذملانعتغازيتلاقرفلانماهودعو

:ہیصفحلاقرف:ًالوأ

كرشلانيبنأ(صفح)معزدقو‹(مادقملايبأنبصفح)ةمامإباولاقءالؤه

وأةنجوألوسرنمهاوسابرفکمٹیلاعتهللافرعنمف«هدحوهللاةفرعمنايإلاو
هللامرحامرئاسو«ىنزلالالحتساو«سفنلالتقنم«ثئابخلاعيمجبلمعوأران

امرئاسبلغتشانمكلذكوءكرشلانمءيربرفاكوهفءاسنلاجورفنمىلاعت

لاعتهللالهجنمو؛كرشلانمءيربرفاكوهفبرشيولكؤياممهناحبسهللامرح
.مهنمهقدصنمالإةيضابألالجهنمئربف.كرشموهفهركنأو

اومعزو.اهنعهللايضررمعوركبيبأيفةعيشلاتلوأتاموحننامثعيناولوأتو
الموابودنموعدنالق :هلوقيفنآرقلايفهللاهركذيذلاناربحلاوهًايلعنأ

وهكساىزاكهااندهٌدِإدعبانياَشَعألعدرنوانسيالواعقب َتابحِضرالاىفنطيلهتوه

4ےیلرللهسا0ویدهلاوهوایدهکرالفايشایدهلالإوهنوغغىحصال

:%ًايلعنأاومعزوناورهنلالهأىداىلإهنوعدينيذلاهباحصأنأو.[71:ماعنألا]

.[204:ةرقبلا] يّدلاَووَيَحلاقلوكلمبنمساتلاَنمَو#:هيفهللالزنأيذلاوه

ةنىرنمساشامو$:هيفهللا١لرئيذلاوه؛مجلمنبنمحرلادبعنأو

‹لسرلاوبتكلابنايإلا»:كلذدعباولاقمند‹[207:ةرقبلا]هاتاکءا

:«لاعتهللبكرشأدقفكلذبرفكنمف«لاعتهاديحوتبلصتم

.(4/146)مزحنباللصفلا:نراق.(183-1/184)نيمالسإلاتالاقم(1)
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ناميإلاوكرشلانيبلصفلانإ:مهوقضيقن-يدادغبلالوقياك-اذهو
لوسرنمهاوسابرفکنإو؛كرشلانمئربدقفهفرعنمنأو«هدحوهللاةفرعم

.1X)..َء٠ .اضقانتمبابلااذهيفموقراصفرانوأةنجوأ

لوسرنمهاوسابرفکوهللافرعنمنأ:امهنيأدبمىلعموقتةيصفحلاف

ةطسوتمةدحاوةلصخنايإلاوركشلانيبنأو؛كرشمبسيلورفاكوهفهريغو

.هدحویاعتهللاةفرعمىه|ھنيب

اهتجيتننإثيحءلابيذبتسيلرفكلاوكرشلانيبةقرفتلاهذهنأعقاولاو

ةجرديفنوكيانإف؛مهدنعقرفكانهناكنإوءرانلايدولخلايهوءةدحاو

بتكلابنايإلانإ:اولاق(نيحضقانتلايفًاضيأاوعقودقوءئافتنايفالباذعلا

.ىلاعتهللابكرشأدقفكلذبرفكنمف‹ىلاعتهللاةينادحوبلصتملسرلاو

‹مهنيبلصفلانكميالوءهلسروهبتكوهللاةفرعمنمضتيناميإلانأعقاولاو

قيرطمهفتابعلاىلإهتلاسرنوغلبيوىلاعتهللالبقنمنوتأينيذلامهلسرلاف

.هبتکوىاعتهللاةفرعم

:ہیثراحلاۃقرف:ًايناث

ىلعردقلابمشوقيفةيضابألااوفلاخ(يضابألاديزينبثراح)عابتأءالؤه
”لاعتهللااهبداريالةعاطتابثإيفو؛لعفلالبقةعاطتسالايفوءةلزتعملابهذم
ىلاعتهللانأيفةّنسلالهألوقىلعمهروهمجنأل؛كلذيفةيضابألارئاسمهرفكأو
.لعفلاعمةعاطتسالانأيفوءتابعلالامعأقلاخ

.104-105ص‹قَرَفلانيبقرفلا(1)

.53ص‹نيدلايفريصبتلا.184ص‹نيمالسإلاتالاقم.136صللملا(2)

.105ص‹قَرَعلانيبقرغلا)3(
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نبهللادبع)الإىلوألاةمكحملادعبمامإمحلنكيمهنأةيثراحلاتمعزو

وأانزنمنإ:مهنمةفئاطتلاقو.(يضابألاديزينبثراح)هدعبو؛(ضابأ
ىبأنإوكرتباتنإفلصفامباتتسيمثءدحلاهيلعماقيهنإففذقوأقرس

.“”ةدرلاىلعلتُقةبوتلا

روجىلإلقتنامثةرصبلانمناكو«(يجراخاةسينأيبأنبديزي)عابتأءالؤه
هتادقتعمبمهنعجرخمث«جراوخلانمةيضابألايأرىلعناكو«سرافضرأنم

.”ةدسافلا

لهأنمكلذدعبناكنماوؤربتو«ىلوألاةمكحملايلوتبةيديزيلاتلاقو

وأهبذكفموقمهنمهغلبنمالإءاعيجمهنولوتيمهإفةيضابألاالإثادحألا
.”روهمجلالوقباولاقو؛كيرشتلاورافكإلايف(ةيصفحلا)اوفلاخو.هيلعجرخ

‹مهيفلاخغومهيقفاومنيباوواسدقلفدودحلاباحصأنممهفقوملةبسنلابو

.كرشوهفريبكوأريغصبنذلکو«نوكرشمرافكمهنأباولاقو

‹مجعلانمًالوسرثعبيسهللانأ(ةسينأيبأنبديزي)مهمامإمعزدقلو

ةعيرشكرتفةدحاوةلمجهيلعلزنيوءايسلايفبتكُيءامسلانمًاباتكهيلعلزنيو
هذهسيلو«(ةئباصلا)يبنلاكلذةلمنأمعزوءاهريغةعيرشبنادويي(دمحم)

اوتأيملونآرقلامهركذنيذلانيثباصلامهسيلو«مويلاسانلااهيلعيتلاةئباصلا

.105صءقَرْفلانيبقرفلا()

.(4/144)‹لصفلا(2)

.279صءقَرْفلانيبقرفلا)3(

.136ص‹للملا.418ص‹نيمالسإلاتالاقم(4)

.136ص؛للملا(5)
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دمحميبنلانأنمءةمألاهيلعتعمجأو«نيدلاهيلعصنامقرافيكلذبوهو

امدنعاضيأاوزواجتلبديحولازواجتلاوهكلذنكيملوءايبنألامتاخوهيي

ملونيديناولخديمنإو«باتكلالهأنمةوبنلابأَيدمحمدهشنماولوت

.”نونمؤمكلذعممهنأاومعزو«هتعيرشباولمعي

اورقأمهنأل«نينمؤمدوهيلانمةيوسيعلانوكينأبجي«لوقلااذهىلعو

دعينممالسإللاقرفيدعينأزئاجبسيلوءهنيديفاولخديملويدمحمةوبنب
ةعيرشخسنبلوقينممالسإلاقرفنمدعيفيكو؛نيملسملانمدوهيلا
.”ءالسإلا

ءةيضابألامهنمًاربتنيدلاحيرصنعجورخلاوتازواجتلاكلتلجآنمو

.مالسأإلاةعيرشخسنبهلوقلءةقبرللًاعلاخةقرفلاهذهميعزقّرْفلاوخرؤمدعو
:اھبهّللاداریالۃعاطباحصأ:ًاعبار

تحتاهنوركذيمهنإثيحءاهسسؤممساتالاقملاباتكركذيمةقرفلاهذه
ءالؤهنأىلإنوبهذيمث«-اهبهللاداريالةعاطباحصأينعأ-مسالااذه
يفوءةيردقلانمهعابتأويلزتعملا(فالعلاليذملاوبأ)ىريامىلعمهبهذمفلأتي
ىلعامبهللاداريالةعاطبنولوقيمهنمةعبارلاةقرفلاو»:يرعشألالوقيكلذ
هرمأًائيشلعفاذإهللًاعيطمنوكيدقناسنإلانأكلذىنعمو.(ليذحلايبأ)بهذم
.بهدارأالولعفلاكلذبهللادصقيملنإوءهبهللا

ةقباسلاثالثلاقَرْفلانمًافارحناوًالابيتراوةيوفعلقأتسيلةقرفلاهذهو
.ةرجهللةثالثلانورقلالاوطيمالسإلابرغميفاهانيأريتلاتسلاقرفلاالو

.184ص‹نييمالسأإلاتالاقم)1(

.144ص«للماوءاوهألايفلصفلا.280صءقّرَفلانيبقرفلا(2)
.135ص‹لحتلاوللملا.105صءقّرَقلانيبقرفلا.185ص«نييمالسإلاتالاقم)3(
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تالاقملابانكاهركذيتلامبرألاقرفلاهذهةقالعةيضابألاوخرؤمركنأدقو
يديأىلعاهدعاوقترقتسامث؛((ضابأنبهللادبع)اهدعاوقىسرأيتلاةيضابألاب

.نيدهتحيةمئأ

هتازارفإوبهذملانعتالاقملاباتكاهدروأةيضابألاقرفلجذامنهذه

اهدهشيتلاتسلاتازارفإلاكلتنملعفلابهنودقتعيامةلمجىلإنوكيامبرقأ

نإىتحءةيضابألاةميتسرلاةلودلاةوطسوةوقلظيفو«يمالسإللابرغلا
اهوركذيلتالاقملاباتكناكاذإوءةيضابأًاقَرِفاهوربتعينأنوضفرينييضابألا

اهربتعااكاهرابتعاوءةيدقعلااهتيمهأمدعببسبكلذلعلف«مهتالاقميف

اہباوفتکامہنأوأاهوركذيلاذلءةيصخشتآوانموءةدرتاكرحنأشلاباحصأ

-ةعامجلانعقشنملا-يضابألادقتعملابناوجمهرظنةهجونمىفوتساهنأل«ركذ
.ءيشيئاهنمسيلوةيضابأللبستنياهنمناكامىتحهبناوجىطغو

ءةيضابألاروهمجدنعألوبقتقاليتلاةماعلاءارآلانعثدحتنيليايفو
ةلثمتميهو«مهنمضعبلااهددرءارآوأمهنمريثكلااهبلاقوأءافوحاوعمتجاو

ةيضقكىرخأرومأو«تايعمسلاوتاوبنلاوتايهلإلايفةلثمتملاةيدقعلااياضقلايف

.ىلاعتهللاةئيشمبنآلاهضرعنسامءاهريغوةمامإلا

ی





eوأبوام
تدانپا

Eر

ہيضابألابهذميفةيناميإلادئاقعلا

.ةمناخولوصفةيناثوديهمتىلعلمتشيو

.ىلاعتهللادوجوتابثإ:لوألالصفلا

.ةيلإلاتافصلا:يناثلالصفلا

.ىلاعتيرابلاةيؤر:ثلاثلالصفلا

.دابعلالاعفأ:عبارلالصفلا

.تاوبنلا:سماخلالصفلا

.تايعمسلا:سداسلالصفلا

.مالسإلاونايإلا:عباسلالصفلا

 .ةمامإلاةيضق:نماثلالصفلا





وےس
6

دت
o

هتادابعوهدئاقعيفيمالسإلانيدلليساسألاردصملانأةيضابألاىرت

وأ؛كرشموهفهنمًائيشركنأنمنأوميركلانآرقلاوهامنإهقالخأوهتالماعمو
ىلعيهوءةحيحصلاةيوبنلاةنسلاوهنآرقلادعبيناثلاردصملانأنوريوءدترم

ركنملاكهركنمولمعلابجويو؛ملعلاديفيءةلالدلايعطقاهنمرتاوتملا«تاجرد
نمىوقأورتاوتملانمفعضأوهضيفتسملاوأةنسلانمروهشملاو«نآرقلل

‹نيلوقىلعةينظمأةيعطقهتجحلهاوفلتخاو؛لمعلابجويوهو؛يداحألا
نمفعضأناكنإولسرملاولمعلابجويءةلالدلاىنظةّنسلانميداحألاو

.يعباتوأيباحصلناكاذإلمعلابجويهنأالإيداحألا

دنعةفورعملاطورشلاىفوتسااذإعامجإلاوهثلاثلاردصملانأنوريو

ىلعسايقلاوهعبارلاردصملاوءةيعطقهتيجحو؛قسفهنمجورخلاو«نييلوصألا
هعاونأبلالدتسالاوهسماخلاردصملاو«ءلوصألابتكيفةفورعملاسسألا
)فلما

ىلاعتوهناحبسيرابلابقلعتي(يفمهبهذميفلوألالصألاةيضابألاذختادقو
تايآنمميركلانآرقلايفدروامىلإكلذيفنيدنتسم«قلخلاةهباشمنعههيزنتو

__—__—

؛بهاذمالبمالسإ:ًاضيأ.18صءةرسيملاةعوسولملا:ًاضيأ.347صكولسوبهذمةيضابألا(1)
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قفتيمبهليوأتىلإاوبهذدقفءهيبشتلامهويامصوصنلانمدروامامأو«تامكحم
.ةرعاشأوةلزتعمنمنيملسملايملكتمىدللاحاوهك«تايآلاقايسو

نأوهللاالإهلِإالنأدهشنمنأ:عوضوملااذهيفةيضابألادنعامةصالخو

نامیإلاوقحاوههبردنعنم(دمح)هبءاجامنأدقتعاوءَهللالوسرًادمحم

توملانأبناميإلاوءهلسرىلعهللااهزنأىتلابتكلاةلجو«لسرلاوةكئالملاةلمجب

ناكيتلارومألاهذهنأبرقأنم«ردقلاوءاضقلابنايإلاو«قحرانلانأو«قح

نيبوهنیبايفوهللانيبوهنيبايفهنايِإمتدقف«هتديقعيهويهللالوسراهيلإوعدي
٠سانلا

يفربتعتءاديحوتلاةلمج»بمهدنعةايسملايهوءديحوتلايفةيضابألاةديقعو

ءةيمالسإريغةيبنجأتارثؤمبيضابألابهذملااهيفرثأتيمليتلااياضقلانمعقاولا

.هنمتسيلاهنكلومالسإللبسنتةريثكقرفدنعنأشلاوهاك

العرشلاب«ديحوتلاةلمج»ةفرعملوحفالخمهنيبسيلةيضابألاروهجو
موقتهللاةفرعمو«سانلانيبةجحلاهبماقتنألًايفاكسيلمهدنعلقعلاف؛لقعلاب

.لسرلالاسرإبتبثتو

:لاقفديحوتلاةفرعمقيرطيفمهدقتعمةيضابألاءاملعدحأصخلدقلو

دارملاو«يعرشلابوجولانمءيشيفهلمكحاللقعلانأىلإانمروهمجلابهذو»

اندنعبوجوالف«باقعلاوباوثلاهيلعبترتيام:وهاندنعيعرشلابوجولاب
ديحوتلانيبكلذيفقرفال«تايعرفلاوتايلوصألانمءيشيفعرشلالبق
كلذلهيلعنأبجويال-ًاعناصهلنأةرورضلابكردأنإو-لقعلانإفهريغو

a ص 4 ىحنيبذعماكامو:ىلاعتهلوقلعرشلالبقبوجوالف«تادابعلانمًاثيشعناصلا

ةنطلسةعبط21-11ص«شیفطأفسوينبدمحم:هفلؤل؛صلاخلاملعلابهونلاصلاخلابهذلا)1(

.348ص؛كولسوبهذمةيضابألا:ًاضيأ؛ناع
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مهيىفبكرتموأ):لقيمىلاصتوهناحبسهنإف«[15:ءارمإلا]4(ارك
.الوقع

ةفرعمقيرطيفةيضابألاهيلإبهذامنيبيقالتلاىدمكردنانهنمو
لبقعرشلابداقتعالاةفرعمبوجوبمحلوقيفةّنسلالهأهيلإبهذاموديحوتلا
هماكحأوعرشلارومأنمءيشتابثإيفلقعلللخدالنأنيدقتعم«لقعلا

لقعلابةيداقتعالاةفرعملابوجوتابثإىرينمم«مهريغوةلزتعملابكلذبنيفلاحم

نماثيشاولانيلسانلانإ»:مهدحألوقيقالتلااذهىلعلديامو«؛عرشلالبق

ففيقوتبالإ«هنيدنم؛يشةقرممنمالوهديحوتلعةلالدلايعتهاةف

«مهيديأىلعهنمهيبنتو-مالسلامهيلع-هلسرةنسلأىلعللانم

اهلهنازواليتلارومألانميضابألابحذلايديحوتلالجةقرممو

دنعمهئاملعدحألوقيفىنعملااذهحضتيو«فيلكتلاةلحرمغلبىتمناسنإلا
ملعو«نيعةفرطهلهجسانلاعسيالامٌملع»:يهماسقأةئالثىلإمولعلاهميسقت

عسيالامملعامف.ًادبأهلهجعسيامملعوةجحلامايقودورولاىلإهلهجعسيام

كرشلالهجنمنألءهلهجعسيالكرشلاوءديحوتلاةفرعموهفنيعةفرطهلهج
ةلحرميهو««غولبلالوأعمديحوتلاوكرشلاةفرعمبجوفديحوتلاملعي

.ملسمللفيلكتلا

اهريبعتىلإًارظنديحوتلاةلمجبنايإلاناكرأنعةيضابألاربعدقوءاذه
داقتعالكنإفءهتایئزجتالولدمنماهتحتجردنتاليتلاناريإلاتايلكنع

.نامعةنطلسةعبط؛42صءيلاسلاديمنبهللادبعنبدمحموبأ:هفلؤل؛لوقعلاراونأقراشم(1)
يفاكلادبعراعوبأ:هفلؤمل«فالخلالهأىلعدرلايفلاقملاصيخلتولاؤسلاليصحتيفزجوملا(2)

.ه1338رئازجلاةعبط‹(2/139)‹؛يضابألا
.نامعةنطلسةعبط؛30ص«ينوانجلاىجيايركزوبأ:هفلؤمل؛عضولاباتك)3(
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همزلتستاملکنأاکءاریسفت-یرخأوايند-هلاعفأوهتافصوهللانعحيحص

.""هقحبٌءافوةحلاصلالامعألانمديحوتلاةديقع

لاحيفةزرابلاوةماحلالئاسملاىدحإربتعتتافصلاوتاذلاةلأسمو

عيمجىلإاهيفثحبلاقاطندتمادقفءةيفسلفلاواهنمةيمالكلاةيمالسإلاتاساردلا
ةسارداهوعسوأفءةليوطنورقىدمىلعمهناهذأتلغشوءةيمالسإلاقرفلا

تعونتف؛مهتاشقانمومهتامامتهانمًاريثكتلانةصاخثحابماهلاودرفأوءأثحبو

ءاريبكًاغلبمعازنلامهينبغلبوءاهئازإبمهرظنتاهجوتفلتخاو؛افوحمهؤارآ
رظنلاتاهجوتناكًايأو؛ميقتسملاجاهنملانعدعُبلابتاماهتالالدابتىلإمهبىدأ

يركفلامادتحالانمعوندوجوىلإتدأرمألارخآيفاهنإفءارآلاتناكأيأو

.يمالسإلاثارتلاءارثإىلعًاريثكدعاسيذلاطشنلا

عمو؛هئدابملعاوبرتو‹:يمالسإلانيدلاناضحأيفةيضابألاتأشندقو

روصتلانعريثكوأليلقيففلتخييذلاءهتافصوهللانعمهموهفممحلناكاذه
.نايبلانمءيشباذهمهموهفلضرعتلابجوتسيامءامومعيمالسأإلا

فرشأتناكفىلاعتهللاةفرعمبوجووهvديكأتىلعةيضابألاحلأامو
.ىلاعتهتينادحوىلعةنهربلامهتاباتكنمفدحلااولعجدقو«مهدنعمولعلا

e

.نامعةنطلسةعبط130٠صهيلعيليلخلادمحأحيشلاتاقيلعت«لوقعلاراونأقراشم)1(



نا
ىلاعتهللادوجوتابثإ

هيلعزكترييذلاساسألايهذإءاهاقرأوفراعملاىمسأيهىاعتهللاةفرعم

يذريغمالسإللوأمالسإلايفلمعلكنوكيةفرعملاهذهنودبوهلكمالسإلا
؟هیفحوراللمعةميقامو؛هحورًادقافنوكيلاحلاهذهيفهنإذِإءةيقيقحةميق

ةرطفلاكلذىلعتلدءاهرهظأواهربكأوقئاقحلالوأيهىلاعتهللاةفرعمنإ

هدوجويفاولداجنيذلاوءخيراتلاوملعلاويحولاهيلإىدهورئاصبلاولقعلاو

اورربفءايندلازئارغلامهتبلغو«تاوهشلامهتفرجنمممهمظعموءةلقىلاعت

الودحأمهبساحيالىتحىلاعتهللادوجوراكنإوتاجلابمهفارحناومهطوبه
.ةيميهبلاتاذلملايفساغنالاوطوقسلاىلعمهسفنأاوبساجي

اوريملمهنإفىلاعتهللاتاذنعمالكلااوشاحتدقمالسإلاوركفمناكاذإو

تابثإىلإةيدؤملاقرطلايفثحبلايفاوضافتسادقف«ىلاعتهتابثإنعمالكلايفاسأب
.ملاعللاقلاخهتفرعموهدوجو

ثحبللًالاحعناصلادوجوىلعلالدتسالاةلاسمحبصتنأيغبنيناكامو

ىلجأاهنألكلذ«رخآبناجنماهيفنيدحلملاو«بناجنمنيتبثملانيبةشقانملاو
«يفكتهسفنىلإناسنإلانمةدحاوةرظنو؛حضاولكنمحضوأو«يلجلكنم

اوسوهعدبأريدقهلإدوجوًاروفررقييکلءةيجراخلماوعىلاهيفجاتيالو
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ےسووہے توريالأركشافو:ىلاعتوكرابتقحلالوقياذهيفو«ميوقتنسحأيفهأشنأو

.[12:تايراذلا]0)4(

‹ليلدفلأهللادوجوىلعماقأدقًانالفنإ:لئاقهللوقينيحلاصلادحأاذهف
هنأكفءةهبشفلأهسفنيفاذهًانالفنأل:لوقيفميكحلاحلاصلالجرلااذهدريف
جاتحيالوءاهراكنإللاحمالوءاهرمأيفكشالةقيقحهللادوجونإ:لوقينأديري

.ليلدوأناهربةماقإىلإ

:رعاشلالاق(ىكرمألاف

ليلدىلإراهنلاجاتحااذإءيشنافذألايفعصيسيلو

يفوهابكيلعلدتسيفيكيحلإ»:يردنكسلاهللاءاطعنباخيشلالوقيو

رهظملاوهنوكيىتحكلسيلامروهظلانمكريغلنوكيأ؟كيلإرقتفمهدوجو
راثأالانوكتىتحتدعبیتمو؟كيلعلديليلدىلإجاتحتىتحتبغىتم؟كل
.”«كيلإلصوتيتلايه

هللادوجولعجنمًارذحمدومحميلحلادبعروتكدلاهلروفغملاةليضفلوقيو

يذلاوهثحبلاعضومهللادوجوةلأسمعضونإ»:لحنعثحبتةيضقىلاعت

هذه-هناحبس-هباورفكينأوهللانيديفاودحلينأةفرحنملارطفلايوذلأيه

درجي-يهإلادوجولاعضتتنكاذإ:ناميإلافعضاهنإفةيناثلاةجيتتلاامأ.ةجيتن
نكيملولوءةبيروكشعضومهتعضوكنأكلذىنعمف«ثحبعضوم-دوجولا

عيضوم-دوجولادرج-يفإلادوجولاناكاذإو«ثحبلاعيضومعضوالكلذك
.«ةبيروكشعضومعضويالنيدلارومأنميقباذافءةبيروكش

.فاقوألاةعبط32-33ص؛يواطنطدیسدمحم.د‹قالخألاوةديقعلا)1(

:انباتكنراق.6ص151ددعلارهزألاتوصءدومحمميلحلادبع.د«؛لحارلامامالاثارتنم(2)
.ةثيدحلاةيبرعلاةعبطملاةعبط198صءةينيدلامهتفسلفوءافصلاناوخإ
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يدتهبهنأبيرالفهينيعمامأةركفعضينأنودهسفنىلإرظناذإناسنإلاف

زوكرمرمأ-هناحبس-هتفرعمف«ناسنإلكةرطفيفهتفرعمعضوهللانألللاىلإ

دَاَلايلعساَنلارطفىلاهاترطف:لوقيذإهللاقدصدقو؛رشبلاسوفنف

.[30:مورلا]4َ(نوُمَلْعيالساتاركلوميقاثلايداقل

قلذحتلاىلإسانلاضعبليمو؛ناطيشلاةسوسووءنامزألالواطتعمنكل

ضعبتدسفورئاصبلاضعبتلكوءعئابطلاضعبتفرحناءثحبلايفعطنتلاو

عاونألاريثأتتحتوءارآلابراضتوراكفألاضراعتوءةئيبلاريثأتتحترطفلا

ىلاعتهللادوجوةلأسمتحبصأءةيبرتلافونصو«بهاذملاوتافاقثلانمةفلتخلملا

يركفلةريشثكدوهجتلذُبو«تابثإىلإجاتحتةيضقو«لحنعثحبتةلكشم
ةدعاولمعتساولبسةدعكلذلاوكلسوءةيهيدبلاةيضقلاهذهتابثإيفمالسألا

بسانمناكماحبصأوءةيركفلاةحاسلاىلعةلأسملاهذهتزربكلذبو«لئاسو

ءاهسفنةيضقلايفةلكشملاتسيلو؛مولعلانمهريغونيدلالوصأملعثحابميف
راظنأوءارآنماهبحاصامورابغنماوحریثأامردقب

لڌدتسينأنمىلجأوهيلعنهرينأنمحضوأىلاعتهللادوجونأمغربو

نأ»:اومعزو«رداقلاماعلاربدملاعناصلادحجنمةنمزألالكيفدجّودقفهيلع

ءةفطنلانمناويحلالزيملو؛عناصريغنمهسفنبكلذكًادوجوملزيمماعلا

”«نويرهدلامهءالؤهوادبأنوكيكلذكوناككلذكو«؛ناويحلانمةفطنلاو

كشنمامو«عونتيفوةضافتسايفنآرقلادريناكمونامزلكيفءالؤهىلع

نآرقلافادهأنمًافدهمايألانمموييفنكتملىلاعتهللادوجوتابثإةلأسمنأيف

ءةيهدبةيرطفةلأسمىلاعتهللادجوبنايإلانألكلذو.ٍلَيلوسرلافادهأو

____--

.ةثيدحلاةيبرعلاةعبطملاةعبط151-152ص«نيدلالوصأملعاياضقمهأيفنيبملالوقلا:انباتك)1(

1973.٠«يدنجلاةعبط؛40صءالعلاوبأىفطصم:قيقحت«يلازغلامامإلل؛لالضلانمذقنملا(2)
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نمو«ىلاعتهللادوجوركنينمبةيرشبلاتيلتبالب«نوملسملاومالسإلايلتبانكلو
تابثإىلعلالدتسالابءالؤهلاثمألنآرقلاىدصتينأدبالناكفهتابثإيفدحلي

°”ةينآرقلافادهألانمًافدهكلذنكيمنإو«لاعتهدوجو

لوانتياماهنمءةعونتموةريثكعناصلاتابثإىلعةلادلاةينآرقلاتايآلاو

اهتمءالمثيحنمنوكلاتايآلوانتياماهنموءاهسفننوكلاتايآيفمالكلا

يفهبلقتوهتأشنلشم«ىتشحاوننمناسنإلانعملكتياماهنمو«ةايحلاتاجاح

ةغمادلاتايآلانمكلذريغىلإ...دلوينأدعبمثدلوينأىلإةقلخلالحارم

ةدشوءاهحوضوواهتلوهسبةلدألانماهربغنعةزيمتملا؛ىلاعتهدوجوىلعةلادلا

يهوءنوكلايفوسفنلايفرظنلاىلعو«عقاولاوسحلاىلعدمتعتاهنألءاهعانقإ

امنأالإ:ةدهاشملاوسحلاعئاقوىلعدمتعتاهنأعموءةصاخاوةماعلامئالتكلذب

هلناكنملءانعوأدهجنوداهئيضتواهحتفتفبولقلاولوقعلاىلإاهرونبذفنت

.ديهشوهوعمسلاىقلأوأبلق

يفىلاعتهللادوجوتابثإىلعنيهاربلارركتتم١:داقعلاذاتسألالوقياذهيو
نإ:لوقيكلذللعيذإوهو«ميركلانآرقلايفترركتامكءةيوامسلانايدألابتك

ةاروتلابنونيديًاماوقأو؛نوكرشيًاماوقأو؛نوركتيًاماوقأبطاخيناكنآرقلا

نمةفاكسانللهتوعدتناكوةدابعلاوةيبوبرلابهاذميفنوفلتخيوليجنلاو٠

ء؛ممألارئاسوبرعلاةمأننموروصعلارئاسءانبأو؛هيفلزنيذلارصعلاءانبأ
نيفلاخملاعنقيلبطاخيناكو«باطخلكدنعةيبوبرلايفلوقلاصيحمتهيفمزلف

اهبلاقيتلانيهاربلانمناهربلكبءاجفءةيناسنإلالوقعلااهلبقتيتلاةجحلاب

.”«اثيدحوً[يدقنيركفملارئاس

:نراق.41«فراعملارادةعبط50صءدومحمميلحلادبع.د؛مالسإلايفيفسلفلاريكفتلا)1(

.1973ص؛ةثيدحلابتكلارادةعبط«144٠-145ص؛دومحمميلحلادبع.د؛لقعلاومالسألا

.192قرهاقلاةعبط861٠صهتاقعلادومحمسابعذاتساللللا)2(
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ناکاذهعموءئدابمىلعوءيمالسإلانيدلاناضحأيفةيضابألاتأشندقو

نعريشكوأليلقيففلتخييذلاناسنإلابهتقالعولاعتهللانعمهموهفممه
نمءيشباذهمهموهفلضرعتلابجوتسيامءامومعيمالسإلاروصتلا
هللادوجوىلعلالدتساللةيضابألااهمدقيتلاةلدألايفلثمتيكلذوءحلاضيإلا

:ةيتآلاةلدألااهمهأنميتلاو«لاعت

:ثودحلاليلد:ًالوأ

فشكلاهباتكيف”قاهلقلاوهو-ةيضابألاءالعدحأ«ليلدلااذهانلروصي

لاقنإ»:لوقيف؛ئراقلانهذىلإهبرقييك«باوجولاؤسةروصيف-نايبلاو
انيأرانأ:كلذىلعليلدلا:هلليق؟ءايشألاثدحمهللانأىلعليلدلاام:لئاق
الإنوكتالةعنصلاو؛ٍنابنمالإنوكيالءانبلاو«بتاكنمالإنوكتالةباتكلا

هللاوهوءاهثدحأثدحمنمالإنوكتالوةثدحمءايشألانأانملعف؛عناصنم

.اراهقلادحاولا

تسيلوةثدحمءايشألانأىلعليلدلاف:لاقنإف:ًالئاقفلؤملادرطتسيو

عامتجالانمولغختالايندلايفءايشألاوماسجألاميمجاندجوانأل:هلليق؟ةميدقب

امنأانملع؛كلذنمولغتالماسجألاتناكالف؛نوكسلاوةكرحلاو«قارتفالاو

ةثدحم

ل

يأ-هعميهوالإاهمدقتيملوءاهقبسيملوءاهنمكفنيالامثودح
.”ةثدحءايشألانأتبثوانعمحصو«-ضارعألا

ةليبقىلإبستنيو؛ناميعيفتاهلقةنيدمىلإبستني«تاهلقلايدزألاديعسنبدمحمهللادبعوبأوه(1)

:رظنا.يداليملارشاعلا؛يرجملاعبارلانرقلالئاوأيفنيزرابلاءاملعلانمناكءةينميلادزألا
ءنامعةنطلسةعبط6-7ص«فشاكةديس.د:قيقحت‹قاهلقلل؛نايبلاوفشكلاباتكةمدقم

1980.

.(1/95)نايبلاوفشكلا(2)
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هباومتهايذلايساسألاادبملاوهو"نيملكتلاةلدأةدمعوهليلدلااذهو

امسكعوهوءيمالسأإلانيدلايفةيساسألالوصألانملصأوهكلذنأل

‹قطنملاولقعلابنيدلانًعاعافدو«ميدقماعلانأنم(ةيرهدلا)ةفئاطهبيضقت

مهنمونوملكتملاماقماعلامدقبنولوقينماهريغوةلاضلاةئفلاكلتلةضهانمو

.ثداحماعلانأتابثإبةيضابألا

الهنأيفءةلعافلاةيببسلاًادبمىلإدنتسيةيضابألاهبلاقيذلاليلدلااذهو

دعيانهمهجهنمفءخلِإ...بتاكنودبةباتكو«عناصنودبةعانصدوجوروصتي
ملاعلايفلمأتلايهليلدلااذهيفاهنماوقلطنايتلاةيادبلاةطقنوءًايعيبطًاجهنم

ءادتبالانوكيثيحبءهيلعلديليلدوهفمثنمو«قلاخلللعفهنآرابتعاب«هماظنو

.قلاخلاىلإءاهتنالاو«قولخملانم

ماعلاىلإرظنلابٌةلمجينآرقلاجهنملانمةماعنيدلالوصأءاملعدافتسادقو

ماسجألاوضارعألاثودحبلوقلانممهتامدقمكلذدعبهيلاوفاضأو
هللادوجوحصيماسجألاثودحبويماسجألاثودححصيضارعألاثودحبف

.”هروصتلیحتسمثدحثادحإريغنمءيشثودحنإثيح«ىلاعت

:يزارلالوقيثيحء9ميهاربإانديسلةقيرطلاهذهتبسندقو
بحأال»:هلوقيف9%ليلخلاةقيرطوهماسجألاثودحبلالدتسالاو»

نيمدقتملاراكفألصحم.ةرهاقلاةعبط124٠-125ص«يناتسرهشللمالكلاملعيفمادقألاةياهن(1)
ء83ص‹يزارلل؛نيدلالوصأماعم.ةيرهزألاتايلكلاةعبط147ص«يزارلل‹نيرخأتماو
بتكلارادةعبط‹(1/293)ديدحلايأنبالءةغالبلاجهنحرش.ةيرهزألاتايلكلاةعبط
-44ص‹يريضحخلا:قيقحت‹ينالقابللديهمتلا.141ص‹ينييارفسإلل‹؛نيدلايفريصبتلا.ةيبرعلا
نيدلالوصأ.توريب18صءفيلخهللاحتف:قيقحت«يديرتاللديحوتلا.ةرهاقلاةعبط5
.(1/14)‹نيمالسإلاتالاقم.128ص«ىفسنللديهمتلا.ةرهاقلاةعبط69ص«يدادغبلل

'.155صنيالالوصأملعاياضقمهأيفنيالوقلاانباتك:رظنا(2)
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لاوزلاوريغتلاهيرتعيوءلاوحألاهيلعبقاعتتيذلاىلعىنأاليأ.”«نلفآلا

ليحتسييذلادوجولابجاولاهللبجتيتلاةبحملاهيطعأالو«ةيبوبرلاقاقحتساب

رهاوظلاريغتىلع9ميهاربإلدتسافءنايتإلاوباهذلاو«ناصقتنلاوةدايزلاهيلع

الوريغتمريغنوكينأدبالهلإلانألةيهولأللةحلاصريغاهنأىلعةيعيبطلا

.”«ثداح

:قلخلاليلد:ًايناث

هلعجدق(تاهلقلا)نأالإثودحلاليلدهنيعبوهناكنإو«ليلدلااذه

ٍناثليلدو»:هلوقبليلدلااذهنيبوقباسلاليلدلانيبهزييمتبكلذوءًايناثًاليلد

يدينيبةفطنتعضواذإهنأوهوءيشلكلقلاخلاوهىلاعتهللانأىلعلديًاضيأ

الواحلالوًاظعالاوقلخينأاوردقيمءاهنوسميوانوريثيحءاعيمجقلخلا

بجحامهنيبواهنيبو؛محرلاةملظيفتناكاذإفيكفءةردقالوءةايحالوءأرعش

اقلخةفطنلالعجنمنأانملعفءدعبأاهريبدتنعوزجعأاهعنصيفمهفةريثكلا

ىلإمدعلانماهجرخأوءاهنايعأعرتخاوءايشألاقلخيذلا«ىلاعتهللاوهًالماك

.'«ءيشالنمدوجولا

ءادحاوًاليلدامهدعيلب«هقباسوليلدلااذهنيبنيثحابلابلغأزيميالو

ىلإرظنتكلعجيهنإذإديلقتلانعكجرخيءيشبرقأوهفءةميظعةزيمبزاتمي
توريلأكيشفور:ىلاعتهلوقنمًاقالطناكسفنوهوءكيلإءايشألابرقأ

ًادجومكلنأملعتف«تنكمثنكتلكنأةرورضلابملعتف.[21:تايراذلا]4©
.كسفندجوتنأةلاحتسالكدجوأ

دمأ.د:قيقحت«؛يجيإلل؛سماخلافقوملا:نراق.147ص‹نيرخأتملاونيمدقتملاراكفألصحم(1)
.1976ةرهاقلاةعبط5ص‹؛يدهللا

.15-3154ص«نيبملالوقلا(2)

.(59-1/60)نايبلاوفشكلا(3)
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ءةفطنناكءةفرصمىتشلاوحأىلعو«ةربدماهآرهسفنيفناسنإلاركفاذإف

لاحىلإصقنلالاحنمهسفنلقنيمهنأملعيفءابظعواحلمثةغضممثءةقلعمث
ءهلقعلاكلاحيهيتلالضفألالاحلايفهسفنلثدحينأردقيالهنأل؛لامكلا

هلديفةحراجهحراوجيفديزينأهنكميالوءاضعألانمًاوضعهدشأغولبو

هسفنیریدقو.زجعأكلذلعفنعهفعضناوأوهصقنلاحيهنأىلعكلذ

ةخوخيشلاىلإةوقلاوبابشلالاحنمهسفنلقنيملوهوءًاخيشمثالهكمثباش
ء؛بابشلاةوقعجريوبيشلالاحليزينأهعسويالوءهسفنلراتخاالو؛مرحلاو

هعنصًاعناصهلنأوهسفنبلاعفألاهذهلعفيذلاوهسيلهنأكلذبملعيف
لدف«ربدمالولقانالبهلاوحألدبتتلكلذالولو«لاحىلإلاحنمهلقنًالقانو
.هلکاذهءارومیکحقلاخدوجوىلعهلككلذ

انآوأ«تنکمثنكأمانأ:لوقتنأءًايقطنم-ثودحاوأ-قلخلاليلدنايبو
اذهجتنيف«هدجوأدجومهلفكلذكوهنملكف«؛ثداحانأومدعدعبدوجوم

يهفء؛يقطنملاسايقلااذهيفىرغصلاةيضقلاامأ.يندجوأدجوميلانأ:ناهربلا

ءاهيلعوهيتلاةصوصخللاهتئيهنأيفكشياللقاعلكنألءةرورضلابةمولعم

دقتعادقلف«ىربكلاامأو«تناكمثةمودعمتناكءةيناسنإلاهتقيقحتققحتاهبو

وهو-“ينيمثلادنعحيحصلاوءًاضيأةرورضلابةمولعماهنأيزارلامهنموموف

دوجولابثداحلاصاصتخانألءةيلالدتسايأةيرظناهنأ-ةيضابألاءاملعدحأ

.145-146ص«نيبملالوقلا(1)

يفدلو«نيدلاءايضببقلملا«؛ينجسيلايبعصملاينيمثلاميهاربإنبجاحلانبزيزعلادبعخيشلاوه)2(
يفوت«ملعلاةسائرتهتناهيلإوءةيضابألاباطقأدحأناكوه1130ماعرئازجلابونجبنجس
ءةيضابألابهذمةحيحصلادئاقعلاهيفعمج؛(نيدلاماعم)هتافلؤممهأنموه1220ماعين
اذإتنآو»:لوقيثيح؛توملاىتحةيضابألاةديقعلابديدشلاهكسمتىلعديكأتلابهمتخدقو
.؟تومنهیلعو‹ىيحنهيلعيذلانيروكذملاصلخلاةيضابألاداقتعاكيلعىفخيالءانباتکتعبتت
دمحنبملاسلباتكلاةمدقم6«نامعةنطلسةعبط‹(2/236)؛ينيمشلل؛نيدلاملاعم:رظنا
.يڻراحلاناميلسنبا
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دحأناكلالإوصصغختىلإهراقتفابجويزئاجلامدعلانعالدبنيعملاتقولاِِ

.لاحكلذوتتاذلاحجارنيواستلملانيرمألا

خيشآردقو(عارتخالا)وأ(عادبإلا)وأ(قلخا)ليلدبىمسيليلدلااذه

كانهسيلو؛ىلاعتهللادوجوىلعلالدتسالافهدحوايفاک(ةيميتنبا)مالسإلا

الإفرعيالثادحإلاوأقلخلانأىرتيتلانيملكتملاةقيرطىلإءوجللاىلإةجاح

نأبلوقلامثءايناثرهاوجللاهتمزالممثالوأضارعألاثودحىلعلالدتسالاب
.“”اضيأةثداحتناكةثداحىهوضارعألاتمزالالرهاوجلا

وهوءةماقتسالاونسحلاةياغيفليلدلااذهنأةيميتنبامالسإلاخيشىريو

ناسنإلاقلخبقلاخلاىلعلالدتسالاف»:لوقيثيحءأعمايعرشوايلقعًاليلددعي

اهيلعلدءةيعرشيهوءةخيحصةيلقعةقيرطيهوءةماقتسالاونسحلاةياغيف
منأدعبًاثداحناسنإلانوكسفننإفءةيلقعيهوءاهيلإسانلاىدهو«نآرقلا

َيلوسرلاربخدرجمبملعُيملاذهءةقلعنممثةفطننمًاقولغوًادولومونكي

لوسرلانكلربيملوألوسرلاهبربخأءاوس«محلوقعبمهلكسانلاهملعياذهلب
لدتساعراشلانألءيعرشليلدوهف«هبجتحاوهنّيبو«هبلدوهبلدتسُينأرمأ

يعرشويلقعوهفنذإ؛هتحصملعتلقعلاب‹لقعوهو«هبلدتسينأرمأو«هب
اعم

نآرقلااهدكؤي؛قلاخلاىلعةلالدتايآلاعاونأىوقأقلخلاةيآتناكالو

نأنّيبلانمفءًاطيسبًاريكفتاهيفركفيامدنعناسنإلكاهبفرتعي«ةررقمئدابمب

ةلعنوكينأرخآبناجنمنكميالوءةلعنودبدجوينأنكميالءىشلا

__—__—_-

.(88-1/13)‹ينيمثلل«نيدلاملاعم)1(
.1971ءةيرصملابتكلارادةعبط؛14صءلقنلاولقعلاضراعتءرد(2)
.ه1346ةرهاقلاةعبط؛48صءةيميتنبال؛تاءوبنلا(3)
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صoeم

وعلممهمءىنريعنماوقلخأ:ىلاعتوكرابتقحلالوقياذهيوسهنةغايص

(ce)[35-36:روطلا]7)4(وَقُللبصرألاوٍتوملااوُعََحما(.

هذهثودحبقلعتييفةنكمملاتالاتحالانمضتتاهرصقىلعتايآلاهذهف

:يهتالاتحالاهذهو«هبًالسمًائيشاهثودحرتعيىتلاتانئاكلا

؛ضوفرمرمأاذهوءةلعريغنمتثدحدقةثداحلاتادوجوملانوكتنأ-1

اذهو«ثداحءیشلکلثدحمدوجوةرورضنملقعلاهبىضقيالفلاخمهنأل

.4ءمناولمآ»:ىلاعتهلوقنومضم

لطاباذهوءاهسفنباهسفنتدجوأدقةثداحلاتادوجوملانوكتنأ-2

هسفندجوأهنأبلوقلافءًادوجومنكيمنأدعبدجُوثداحلانئاكلانألءاضيأ

هنأو؛دحاوٍتقويفاهيلعرخأتمهسفنىلعمدقتمهنأيضتقيهنأل؛ضقانتلانمضتي

.4وتَحْلاهأ:هلوقینعماذهو؛دحاوٍنآيفمودعمدوجومكلذك

يذلاحصالاتحالاوهاذهوىلاعتهللاوهوريغهثدحأثداحلانأ-3

یملکلعوههووىلڪيحهللا:ىلاعتهلوقعمیشاہتیو"'انلقعهبيضقي

.[62:رمزلا]4ڈ

ىلعةماقإو«لقعلاعمضقانتدوجوللدجوموثداوحللثدُعراكنإفءنذإ
بجاولابانيسنباءسهنمصانماليذلايقطنملامازلإلااذههلعلوءأطخلا

ةهالبلاوأضقانتلاوطيلختلابمصوينأنملقعلاةمرحىلعًاظافحدوجولا
.”هدعلانمدوجولاقثبنينأليحتسيذإءكلبتلاو

:نراق.8ةرهاقلاةعبط‹(1/55)فطليماس.د؛نيملسمللةينيدلاةمكحلانمجذامن)1(
:اضيأ.ةرهاقلاةعبط‹15صدبعدمحممالسلادبع.د؛لقنلاولقعلانيبةيمالسإلاةديقعلا
.145ص؛نيبملالوقلا:انباتك

.1981«توريب«ملقلارادةعبط120٠-121ص؛ىوحديعس.أهلالجلجهللا)2(
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:بجاولاونكمملاليلد:ًاثلاث

(ينيمثلا)ىضابألاماعلاهدروأدقءةيضابألاةلدأنمثلاثلاليلدلاوهاذه

:يلاتلاوحنلاىلعنيدلاملاعمهباتكيف

لديوءهتاذبرخآلاىلعامهدحألةيحجرأالمدعوهدوجوبنكممملاعلانإ

هلدوجولاف-مدعلاودوجولللباقهنإثيحنم-نكمبلكنأوهراقتفاىلعكلذ

ريغلاكلذمث«هريغنمهلدوجولاف«هتاذنمدوجولاهلسیلاملکوهتاذنمسیل

مزلوماعلاهيلإرقتفاامىلإًارقتفمناكالإوءهتاذلدوجولابجاونوكينأودبال
.هتاذلدوجولابجاورثؤمدوجوبملعلاتبثف؛لاحامهالكو«لسلستلاوأرودلا

عمنكل«عناصلادوجوبملعلااذهنمكلجرخدقف:ًالئاقفلؤملادرطتسيو

جاتحيرمألانإفاذهىلعو-ةفسالفلابهذياك-موزللابًاعناصنوكينألامتحا

."ةفسالفلايأرلًافالخ«رايتخالابًاعناصنوكيهنأتابئإلرخآليلدىلإ

«؛بجاولاونكمملاليلدريوصتيف-نيرخأتملا-ةيضابألاخيشيضميو
نإ:لوقيفةفسالفلالاقاكموزللابسيلوءرايتخالابلعافهللانأىلعليلدتلاو
‹رايتخابهبجوأوأ؛هعبطبهاضتقاوأ«هتاذيفهتاذلهبجوأنوكينأامإ:ملاعلاعناص

.ةثالثلاهجوألاهذهدحأنمرمألاوليالو

ًايضتقمالوءةلعلاكهتاذباًابجومتانكمملاهذهيفرثؤملانوكينأزئاجال

ةدارإهلواراتلعافلانوكينأنيعتورايتخالابمقودقماعلانأيقبف«هعبطباه

.ضعيىلعتانكمملاضعباهبحجر

نكميالبجاولاونكمملاليلدنأىلإراظنألايضابألاخيشلاتفلياذكهو

انلنيبيالهنكلو«عناصلادوجوبرارقإلادنعيهتنيهنإاقح«هدحوهيلعليوعتلا

.(1/48)«ينيمثلل«نيدلاملاعم)1(
.8588ص«قباسلاردصملا(2)
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ةدارإللانمًاولخعناصلاعنصنوكينألمتحملانمف؛عنصلااذهناكوحنيأىلع

وهاذهو‹«موزللاباعناص»نوكيفءةيربجةيرسقةقيرطبعنصيثيحب؛رايتخالاو
ىلاعتهللانيبةقالعلانأنوريمهف«ضيفلاةيرظنباحصأىدلعنصلاموهفم

فلختتنأروصتيالذإمزالتةقالعءاهتعشأوسمشلانيبةقالعلابهبشأملاعلاو

.سمشلادوجويفةعشألا

رقتفموهامنإو«هدحوهيلعراصتقالانكميالبجاولاونكمملاليلدفنذإ

لعافهللانأىلعليلدتلاوهوءةفسالفلاهيلإقفويملرخآليلدىلإجاتحمءةمتتىلإ
قفاودقنوكيكلذبو«لعفلاب(ينيمثلا)يضابألاملاعلاهبماقاموهو«رايتخالاب

.ىنيوجلامامإلاصخألابوةرعاشألاروهمج

ًالعافىلاعتهللانوحينأتابثإىلإاودتهيلنيذلا؛نييئاشملاةفسالفلافلاخو

.رايتخالاب

هيفاوفلتخادقفةيمستنوملكتماوةفسالفلاهيفكرتشانإوليلدلااذهف

ىلإكلذنملصيلماعلاناكمإىلعدمتعاينيمثلامامإلافءًانومضموًاجهنم
ريغراتخمماعلاعناصنأبعطقلاىلإىهتناثودحلاوناكمألاقيرطنعو«هثودح

ارحمملاعلاعدبملعجيذلاانيسنباهيلإبهذامرياغياذهوملاعللهقلخيفربحي

ءخلإ...لوألالقعلاهنمردصيهتاذلهللالقعتدرجننكلو«نامزيئالدابيإلاىلع

ضيفلاةيرظنيف؛ناكمنودناكمالوتقونودتقويئرايتخاالوةيرحالف
.ةيمالسالاةيئاشملا

کے

-16صءىنيوجللةيمالسإلاناكرألايفةيماظنلاةديقملا:نراق.156-157ص؛نيبملالوقلا(1)
.1978ةرهاقلاةعبط7



نيهلإلاتافصلا

مدقننأءةيهلإلاتاذلاتابثإوءىلاعتهللادوجوةلدأميدقتدعبدبالناك

دعتةيلإلاتافصلاةيضقنأوايسال«تافصنمتاذلاهذههبفصتتاًاليصفت

قَرْقلانيبفالخللًاراثماهرثكأوءابعشتاهمظعأوةيفسلفلاوةيمالكلااياضقلامهأ
ىلعةفسالفلاونيملكتملاناهذأتلغشدققحبىهف؛نيفانونيتبثمنمءةفلتخلا

نمًاريثكتلانثحابمااودرفأو.ًاثحبوًةسارداهوعسوأفةديدعنورقیدم

ءاهئازإبمهرظنتاهجوتفلتخاوءاطوحمهؤارآتعونتف؛مهتاشقانمومهتامامتها

.تاماهتالالدابتىلإمهبىدأًاريبكًاغلبمعازنلامهنيبغلبو

لاكلاتافصبفصتمىلاعتهللانأىلعءانثتساالبنيملسملاعيمجقفتادقو
لقتهنأىتحءهسفنىلعهناحبسيرابلااهقلطأيتلاو«ىلاعتهتاذلةبجاولاةيتوبلا

فصتمهللانإ:ةلئاقلاةيضقلايأءةمدقللهذهنإ:لاقهنأةيميتنبامامإلانع

ةفاكءالقعلاهيلععجأام«صقنلاتافصعیمجنعهزنمءلالاتافصغيمجب

.«مهرغونیملکتموءامكح

__—__—-_-

‹276-1/277صءايندناميلس.د:ميدقتوقيقحتنيملكتلاوةفسالفلانيبهدبعدمحمخيشلا)1(

.ه1377؛يبلحلاةعبط
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ءايحًاديرمًارداقًالاعىلاعتهنوكيفءامكحلاوٌبطاقنيملكتملانيبفالخالو

ديدحتيفاوفلتخامهنكلو«ىلاعتهتافصرئاسيفاذكهوءاريصبءًاعيمسءالكتم
نيعتافصلانوكيفمهفالتخانأىنعمبةيلإلاتاذلاوتافصلاهذهنيبةقالعلا

روهمجوءلوألاىلإةفسالفلاوةلزتعملابهذفهريغالووهالوأريغوأهتاذ

.”ثلاقلاىلإيرعشألاو«يناثلاىلإنيملكتلل

ةنسلاو«ميركلانآرقلايفءاجمب-مهيلعهللاناوضر-ةباحصلانمآدقو

لِييبنلانمزىضمدقوءةبئاشهبوشتالًانايإتافصلاوتاذلابًاقلعتمءةيوبنلا

شاط)لوقیاہکمہنأل«یلاعتہللاباتکيفءاجاميهءةدحاوةديقعىلعنوملسملاو

ةبحصلارونلازأو؛هبحاصةبحصفرشو«يحولانامزاوكردأ»:(ةدازىربك
.اماھوألاوكوكشلاملظمهنع

لاجيفيداهتجالاىلقعلاثحبلايدؤينأةباحصلاةيشخكلذىلإفاضي

اوصرحوكلذنعاوهنفرخآلاضعبلاىلعمهضعبنيملسملاماسقناىلإدئاقعلا

عمسدقف.نيدلالوصأيفدحاوجاهنمىلعاونوكينأبءةملكلاديحوتىلع
ناو«ةنحالداهظفحنمايسانوعستوةعستل:ييبنلالوقدةباحصلا

اسلاريو:ىلاعتهللالوقثيدحلااذهلبقاوعمسو.يولابحيرتوهللا

اولغشيملو.[180:فارعألا]دمسأفكوديبلاااوردواهيهوغداقىس

.تافصلاوأتاذلالوحءارملاوألدحجلانمعونلموقعاوحتفيملومهسفنأ

تاذلاةلأسمنمةباحصلافقومىلعهططخيفيزيرقملاانرهظأدقو

ثيدحلانيواوديفرظنلانعمأنم»:اهصنءةرصتحمةليجةرابعيفتافصلاو

.827ص‹نيملكتماوةفسالفلانيبهدبعدمحمخيشلا)1(

.1944ةرهاقلاةعبط272ص«قزارلادبعىفطصمخيشللءةيمالسأإلاةفسلفلاخيراتلديهمت)2(
‹ىلاعتهللاءاسأبابرافغتسالاوركذلاباتك؛هحيحصيفملسممامإلاهجرخأثيدحلا(3)

.ةرهاقلاةعبط(2/62)
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ميقسالوحيحصقيرطنمطقدريملهنأملعءةيفلسلاراثآلاىلعفقوو«يوبنلا

لَلوسرلالأسهنأ«مهددعةرثكو‹مهتاقبطفالتخاىلعةباحصلانمدحأنع

ىلعميركلانآرقلايفةميركلاهسفنهبهناحبسبرلافصواممءيشىنعمنع
دحأقرفالو؛تافصلايفمالكلانعاوتكسفكلذاومهفمهلكلبءٍلَيهيبنناسل

ملعلانمءةيلزأتافصىلاعتهلاوتبثأ(نإو؛لعفةفصوأتاذةفصاهنوكنيبمهنم

دوجلاوماركإلاو؛لالجلاوءةدارإلاومالكلاورصبلاوعمسلاوءةايحلاوةردقلاو

.ادحاواقوسمالكلااوقاسوءةمظعلاوةزعلاو«ماعنإلاو

دحأدنعنكيملو«تدروامكتافصلاءارجإمهعمجأباوأروءاذهنمءيشىلإمهنم

باتکیوسهِيدمحمةوبنتابثإىلعو«ىلاعتهللاةينادحوىلعهبلدتسياممهنم

."”«ةفسلفلالئاسمالوءةيمالكلاقرطلامهنمدحأفرعالو؛لاعتهللا

دمحأوىعفاشلاوكلاملاثمأنمءةمئألارابكوفلسلافقومناكاذهلثمو

مامأإلالاقوهتافصوىلاعتهللاءاسأنيباوزيميملو«-مهيلعهللاةمحر-لبنحنب

زواجتيالةوليهلوسرهبهفصووأهسفنهبفصوابالإهللافصنال»:دمأ

ذاغختاىلإاعدو؛عوضوملااذهلوحلدجيفلخدينأضفرو.“«ثيدحلاونآرقلا

.”ةيرهاظلاوةيفلسلانمامهريغومزحنباوةيميتنبافقوملااذه

يف-هيلعهللاةمحر-دومحميلحلادبعروتكدلالحارلامامإللاهررقاماذهو
ناسنإلانممجهتةيلإلاتافصلاوتاذلايفثحبلا»:ناونعتحتيملعلاهثارت

:نراق.(2/356)؛قالوبةعبطوه1324ةرهاقلاةعبط؛(4/181)؛يزيرقمللططخلا(1)
‹(1/49)ديمحلادبعنيدلايحقيقحتءةيزوجلاميقلانبال؛نيملعلابرنعنيعقوملامالعأ

.1955قةرهاقلاءةيناثلاةعبطلا

.1983«ضايرلاةعبط«25ص«سارهليلخدمحم.د:دادعإءةيميتنبالءةطساولاةديقعلاحرش)2(

ءاوهألاوللملايفلصفلاوفه1ءةيريمألاةعبط(1/252)ءةيميتنبالءةيوبنلاةّنسلاجاهنم)3(

.ه1348؛حيبصةعبط‹(1/120)؛يسلدنألامزحنبال؛لحتلاو
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ءحيحصلاينيدلاثارتلاىلإانرظنءاوسو»:لوقيثيح«هيلإىقريالماقمىلع

ةينيدلاعاضوألاتمهفيتلاةميلسلاءارآلاباحصأىلإانرظنوءةَّنسوأنآرقنم

دعتبيهلككلذيفماعلاءابتالانأدجناننإف؛نيدتللةحيحصلاحورلاعممستيًاهف

ءالآيفاوركفت»ءهيأربٍتافصوًاتاذىلاعتهللايفلوقينأنًعاماتًاداعتباناسنإلاب

.(اوکلهتفهتاذيئاوركفتالوللا

اذإناسنإلاهيلعنوكينأبجيامعربعيو«ميلسلاجهنلامسريرثألااذهنإ

.ةمالسلاىغتباوةاجنلادارأ

ةلصلاةيحاننمءةيحلإلاتافصلاوتاذلايفثحبلانأيفكشنمامو

وأءاتابثإوأءايفنهيبشتللةمهوملاتافصلايفثحبلاوءارياغتوأًاديحوت:امهنيب

لايخالومهوتممهوهيلإىقريالماقمىلعناسنإلانممجهت»وهامنإًاليوأت
يعيبطلانمناكدقو؛كلذفالخبهللافكلاببرطخاملكنأ؛قحلهنإوء(ليختم

قحهللااوردقينأوءاهردققحرشبلانممهرابتعابمهسفنأنوثحابلاردقينأ

ازواجتامو«ىلاعتهللاماقمىلإرشبلالواطتالقسنلااذهىلعرمألاراسولوهردق

تافصلاعوضوميفقارتفاو:عزانتوفالتخاكانهناكاليلاتلابو؛مهدودح

.ءةملالا

؛مهلقعمهرغورشبلانمدارفأكمهدودحاومزتليملنيثحابلاضعبنكلو

عازتلاناكفءًاناطلسهبلزتيملامهللاىلعمهوقعباولواحف«مهناطيشمهعدخو
ثحبلاةحاسىلعتحرطىتلالئاسملانماهريغوءةيحلإلاتافصلاةلأسملوح
رصعدعبةيمالسأإلاةعامجلاىلعتأرطيتلاتاريغتملاىلإعجريكلذوءةشقانملاو
نيملسملاةايحيفةيركفتارثؤمزوربو؛مالسإلامجعلارصانعلوخدوتاحوتفلا

هذهفةينارصنوءةيدوهيوءةينانويوءةيسرافوءةيدنهةميدقلاتافاقثلابةرثأتم

.ةرخآلاىدامج726صفومحمميلحلادبعلحارلامامإلاثارتنمءرهزألاتوص)1(
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؛تافصلاوتاذلاةلأسمبنمزلانمًاحدرنيملكتملاتلغشاهرودبتاربغتلا

هذهيفاهولدبيلدتوةيمالسإلاةحاسلاىلع(ةيضابألا)رهظتنأيعيبطلانمناكو
برغملايفنيملسملاضرأدادتماىلعروهمجيرجملايناثلانرقلاذنممهفءةلأسلا

.قرشملاو

:تافصلايفةيضابألابهذم

ينةليحتسمتافصكانهيلاتلابوءةبجاوتافصىلاعتهللنأةيضابألاىري

يهو«اهنودبهدوجوبلوقلانكمياليتلايهةبجاولاتافصلافىاعتهقح

ةياهنالو؛قلطملاءاقبلاو؛قلطملادوجولاهل(نإو؛نامزهدحيالًادوجوهدوجو
ةنسهذخأتالهتاذبعيمسلاهتاذبريدقلا«هتاذبريصبلاهتاذبميلعلاوهوهئاقبل

."”نامزألاهينفتالو«ناوكألاهبطيحتالو«ناكمهنمولخيالمونالو

قلعتتتايمستنمعرشلاهبدريملامقالطإعنمىلعةيضابألاتقفتادقو

ءةروصلاوءللويماوةهحللاومسجلاو؛ضرعلاورهوجلاكتافصلاوتاذلاب

.ىلاعتهللاىلعاهقالطإحصياليتلاظافلألانمكلذريغوءةلعلاو

هللاءاسأنأيفةعامجلاوةتسلالهأروهمجعمنوقفتيزارتحالااذهبمهو

درواذإالإاساالوةفصىلاعتهللتبثننأزوجيالهنأىنعمبءةيفيقوتهتافصو

اكالإهناحبسهفصنال»:يتاهلقلاهلوقياماذهديؤي”كلذبعراشلانمنذألا
.«هباتکيفهسفنفصو

اماذهدكؤيءدحاوءيشةفصلاومسالانأىلإةيضابألاروهجبهذدقو

ةفصلاومسالانإ»:هلوقبةفصلاومسالافرعنيحزجوملاباتكبحاصهلاق

ء؛يموقلاثارتلاةرازوةعبط93ص؛سماشنبدومحنبملاسخیشلل«يضايرلادهعملاتاقلط(1)

.نايع
.رصمةعبط‹(1/85)؛يلاسلادينبهللادبعنبدمحموبأ«لوقعلاراونأةجب)2(

.(1/70)نايبلاوفشكلا(3)
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لوأنوفصاولاهفصو«هسفنوهتاذيفهبوهامىلعهريغنعءيشلاهبنابامًاعيج

تسيلةفصلاو«ىمسملاةيمستنعةرابعسيلمسالانأينعياذهو.«ءوفصي
.فوصومللًافصو

لكلنإذإءةفصلالولدمومسالالولدمنيبةيضابألانمًاطلخدعياذهو
هلنوكيوأ«فوصولملابدجوييذلاءيشلايهةفصلاف»هبصاخاهلولدم(هنم

نأاذهىنعمو.”«ةفصلانعردصييذلاتعنلاوهيذلافصولاهبسكيو
فوصوملامكحتريغتدجواذإف«ىرخأةراتمدعتوةراتدجوتدقةفصلا

؛لهجللاوملعلاكءاهمدعدنعهيلعنكيلمكحىلعاهدوجودنعهتريصو

.هيلعنكيمًايكحهبسكتو«هبتدجواذإفوصوملااهبريغتيف«نبجلاوةعاجشلاو

:لوألالوقلا:نيلوقىلإىلاعتهللاتافصفيرعتيفةيضابألاروهجبهذيو

مهدنعىلاعتهفصوف؛صئاقنلانماهدادضأيفنابداريال«ةيرابتعارومأاهنأ
‹لهجلاكءةصقانلافاصوألانعًاهزنتالإسيل«ةردقلابءةايحلاب«عمسلابملعلاب
رومأىلاعتهللاتافصنأ:مهدنعيناثلالوقلاو.زجعلاو«توملاو؛ممصلاو
يهوءةيلعلاتاذللاهاقتناوءاهرثأتودوجولانايعأتايلبتبسحبةيرابتعا
اماذإفءاهيلعةدئازةفصكانهسيلفمثنمو؛قئاقحلاالةفشكنملاوءاهتاذبةلعافلا
ًافاشكنااءايشألاقئاقحفاشكنايفةيفاكىلاعتهتاذنإفملعلابتاذلاتفصو
.تافصلاةيقبيفكلذىلعسقو«ملعلابهفصوةقيقح-تاذلايأ-يهفمات

هةيتاذتافص:نيمسقىلإقرشللاةيضابأاهمسقدقف«تافصلاميسقتنعامأ
.ةيلعفتافصو

.(1/247)فالخلالهأىلعدرلايفلاقلاصيخلتولاؤسلاليصحتيفزجوللا)1(
.195«توربةعبط‹213ص؛يثراكمبألا:قيقحتينالقابللكيهمتلا(2)
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ةلتخاولو؛دوجولايفاهدضعماجتالةفصلك:يهةيتاذلاتافصلا

الاکءاذكهللالهجوءاذكهللاملعلاقيالفةدارإلاوةردقلاوملعلاكلحل

.اذکىلعهركأوءاذكدارأ:لاقي

دنعدوجولايفاهدضمماجتنأزاجةفصلك:يهةيلعفلاتافصلاو

نممسقلااذهودمحمقزريفقيضيوءيلعقزريفهللاطسبينأك«لحملافالتخا

الامفاهبفصتيانإوءلزألايفاهبىلاعتهللافصتينأمهدنعزوجيالتافصلا

ىلإاهمسقيذلا«يقهيبلامامإلاعمتافصللمهميسقتيفةيضابألاىقتلادقو

اميهو؛لعفتافصوءاهدضنوداهبفصتااميهوهتاذتافصءًاضيأنيمسق

هيلععمجأوأةنسلاوأباتكلاهيلعلدابالإهفصوزوجيالفءاهدضبواهبفصتا

.“”ةمألافلس

ةمزالميفلشمتيميسقتلااذهيفيقهيبلاهيلعدمتعايذلاساسألاو

كشفنتالوتاذللةمزالمتافصلاتناكاذإفءاهنعاهكاكفناوأتاذللتافصلا

لکيفملاعوهلبءهنعكفنيال-ًالثم-ىلاعتهللاملعف«تاذتافصتناكاهنع

ضعبيفتاذلانعكفنتدقاهنإفءلاعفألاتافصفالخبءًادبأوًالزأ؛نيح

نمكلذريغوءةبوقعلاووفعلاوءةتامإلاوءايحإلاكءالةمزالمتسيلو؛تاقوألا

.هلعفتافص

لاعفألاتافصنأءةيحإلاتافصللقرشملاةيضابأميسقتنمدافتسييذلاو

ةميدقاهلكهللاتافصنأنوريبرغملاةيضابأنأنيحيفءةميدقتسيلو؛ةثداح

راونأقراشمًاضيأو1965‹؛ةرهاقلاةعبط)1/301):يلاطيجلارهاطوبأ؛تاريخلارطانف)1(

.173صءلوقعلا

.ه1358«توريبةعبط«110صرثوكلادهاز:قيقحت«يقهيبلامامإللتافصلاوءايسألا)2(
1984.٠ءةرهاقلاةعبط26صءيقهيبلامامإللهةّنسلالهأوفلسلابهذمىلعداقتعالاًاضيأو
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فلتختكلذبوءلازيالايفوءلزألايفاهبًافصتمهللالزيلهنأىنعمب.ةيلزأ
.اهميسقتوتافصلاداقتعايفقرشملاةيضابأنعبرغملاةيضابأ

:خينادحولاتفص

ةينينثالامدعيأ؛لاعفألاوتافصلاوتاذلايفةرثكلابلسنعةرابعيهو

ددعلايفنتيأ؛لصفتملاولصتملامكلاىلاعتهنعيفنتتاذلاةينادحوف؛تاذلايف

ىرخأتاذدوجوو«لاعتهتاذيفبيكرتلايفنتفالصفنموأناكًالصتمتاذلايف

.ةيلعلاهتاذلثامت

لصتلملامكلاىلاعتهنعيفنت-ًاضيأ-ًالاصفتاوًالاصتاتافصلاةينادحوو

الصفتموأناكًالصتمءاهنمةدحاولكةقيقحيفددعلايفنتيأءاهيفلصفتملاو

تافصبفصتينممثسیلوءاذكهودحاوملعوةدحاوةايحهلىلاعتهنأيأ

.هاوسةيهولألا

املكذإ«ىلاعتهلعفهبشيلعفىلاعتهريغلسيلهنأينعتلاعفألاةينادحوو

.ءايشألانمءيشيفهلربثأتالزجاعهاوس

لجأوهدصاقمفرشأوكيحوتلاملعثحابممهأدعتىلاعتهللاةينادحوو

مالكلاءاملعمتهادقوءديحوتلاملع»:ليقفءاهنمقتشممسابيمساذلو«هتاياغ

ةدحوو«تاذلاةدحو:عاونأةثالثديحوتللاولعجفلاعتهللةينادحولاتابثإب
.لاعفألاةدحوو؛تافصلا

هلإكانهسيلوءازجأنمةبكرمىلاعتهتاذتسيلف«هتاذيفدحاوىلاعتهللاف
دحاوعوننمرثكأوأناتفصهلسيليأءهتافصيفدحاوىلاعتوهو.هللاريغ

.(1/430)يناكلل؛لاؤسلاليصحتيزجوملا(1)
يئتارضاحم:ًاضيأو.حيبصةعبطء23صريدردلادمحأخبشللءديحوتلاملعيفةديرخلاحرش)2(

.1964راونلاةعبط؛49ص«ميهاربإنيدلاسمشدمحم.د؛ثيدحلاركفلاوةديقعلاوديحوتلا
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يفدحاوًاضيأوهو«ىلاعتهتفصهبشتةفصهريغلسيلوءًالثمنيملعونيتردقك

.ىلاعتهلعفهبشيلعفهريغلسيلفلاعفأ

برهللةصلاخلاةينادحولاتابثإللةلدألانمًاريثكنوملكتملامدقدقو

ٌدحىلعةّنسلالهأوةلزتعملاىدلهدجنثيح«"”(مناتلا)ليلداهرهشأ«نيلاعلا

هشءامہفنکو :هلوقلثمیلاعتهللاباتکيفءاجامىلعلیلدلااذهینبیو.ءاوس
عو2مو

اذاهانمهممتاكاراونيههادضتاامل:هلوقوء[22:ءايبألا]دسمال
غ2

19£1:نونمؤلا]4(وُفِياََعوَبُسضبلعمهباللوىلاميملزلکبهدا
.[42:ءارسإلا])لاليملاىزلإاوعبالادإنولوفيامكهاءدعمناكوللف:هلوقو

‹عنامتلاليلدبكيرشلاهنعاوفنوىلاعتهللاةينادحوكلذكةيضابألاتبثأدقو

ولذإءادحاوىلاعتهللانوكينأببي":مهئالعدحأوهو(ينيمثلا)لوقياذهينو

رهقوأءامهرهقوأ«فالتخالادنعامهدحأزجعوأامهزجعامإ:مزللهريغهعمناك

.”«تاضارتفالاهذهعيمجلطبيمث«قافتالادنعامهدحأ

ىلعيلقعلالالدتسالاهجوىلإةدشرم-ركذلاةفلاس-ميركلانآرقلايآنإ

ةفشاكدسلامءامهفناكول :هلوقىهولوألاةيآلاف.ىلاعتهتينادحو
«تافصلارئاسو«ملعلاوةدارإلاوةردقلايماعنيفإلاطبإىلعلالدتسالاهجول
:هلوقيهوةيناثلاةيآلاو.تانكمملاعوقونمعناتلاوداسفلانمكلذهيلإيضفيام

ردقينيلعافيعدينملوقلاطبإىلإةدشرمءةيآلا4...اميمبدلاإ
لعافوريخلالعافزييمتب(ةيونثلا)تلاقاكرخآلاهيلعردقيالامىلعاهنملك

رخآلاىلعامهنمدحاولكولعمزليو؛قلخاببهذياهنمدحاولكنإفءرشلا

.ه1322‹يبلحلاةعبط54ص‹يفسنللةيفسنلادئاقعلا)1(

.(1/16)«قاهلقلانايبلاوفشكلا:ًاضيأ.اهدعبامو(1/244)‹نيدلاملاعم(2)
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ىلعيالوولعيهلإلاو؛كلذبهيلعًايلاعنوكيفرخآلاهلعفيابهنعءانغتسالل
)1( .هلع

فلتخيهنكلوءادحاوًاناهربناربتعيو(دراوتلا)ناهربلباقي(منامتلا)ناهربو
ضرفةلاحيفوء(دراوتلا)بىمسيقافتالاضرفةلاحىففءةيمستلاةهجنم

بنيدلالوصأءالعةنسلأىلعناهرلااذهرهتشاو‹(عنامتلا)بىمسيفالتخالا

.(عنامتلاناهرب)

نإفءافلتخينأامإوءاقفتينأامإف؛ناملإدجوول»:اذكهليلدلاريرقتو

مزليفأعمامهدارمذفنينأامإف«همادعإرخآلاوءىشداجيإامهدحأدارأنأبءافلتخا

نأامإو.لطابوهوءدحاونايفًامودعمًادوجومءيشلانوكيف‹نيضيقتلاعامتجا

ذفنينأامو.لاحمهلإلازجعواعمامهزجعكلذنممزليفءأعمامهدارمذفنيال

مزليف؛هلثمرخآلاودارمذفنيلنمزجعمزليفءرخآلانود(هنمدحاودارم
.ةلثاملاداقعنالرخالاوههزجع

ًاعقاوهيفءزجلكنوكينأبءاعمءيشلادابجيإىعاقفتينأامإفءاقفتانإو

ىلعاقفتينأامإو«دحاورثأىلعنيرثؤمعامتجانممزليام.لطابوهواعم(تردقب
اذهو؛لصاحلاليصحتمزليف«كلذدعبيناثلاهدجويوًالوأامهدحأهدجوينأ

امإو.عويشلابهرمأاربدواقلخنيملإدوجونمهيلإيدؤياملطبيف«كلذكلطاب
لطاباذهورخآلاضعبلايناثلادجويو«ضعبلاامهدحأدجوينأىلعاقفتينأ

رخآلاىلعدسضعبلابامهدحأةردقتقلعتامهئألفثنيحامهزجعموزللًاضيأ
هجولااذهىمسيوزجعاذهوفتفلاغىلعردقيالفهتردققطعتقيو

7«دراوتلاب

.(259-1/260)‹نيدلاملاعم(1)

267-4/268)‹رابجلادبعيضاقلللدملاوديحوتلاباوبأيفيتغلا:يفليلدلااذهمجاري)2(

=ةياهن.278ص؛رابجلادبعيضاقلل«ةسمخلالوصألاحرش.ةفاقثللىلعألاسلجملاةعبط
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رمألائدابيفيلقعزيوجتوهنإقافتالاضرفنأىلإانهريشننأدونواذه
فالتخالانمدباللبءًادبأنيهإلانيبقافتالانكميالهنإفقيمعلارظنلادنعامأ

نيبقافتالاعوقوةلاحتساىأرثيح«يرعشألامامإلاهررقاموهو«امهنيب
.نالا

لصحددعتلالصحاذإفءةيهولألايفةيساسألاةمسلاوهنذإدرفتلاف

نكلءالصأنوكلادجويملوأ؛نوكلاماظنلتخا‹عزانتلالصحاذإو؛عزانتلا
الدحاونذإلافماكحإلاوناقتإلاةياغيفادوجودوجومنوكلانأدّماشللا

.هلاعفأوهتافصوهتاذيفهلكيرش

لسرلاةوعدلوأوهديحوتلانأهتايآنمريثكيفميركلانآرقلانبيدقو
هللاىلإكلاسلاهيفموقيماقملوأو«قيرطلالزانملوأو«-مالسلامهيلع-

٭ربعِلاَهلأاودبعأموفيلاقفءهموقلإاحونانلسرأدعقل:ىلاعتلاقىلاعت

‹[65:فارعألا]رغولانيلامهااودبعا:هموقللَادوهلاقو‹[59:فارعألا]

لاقوء‹[73:فارعألا]ةعملا431:ەموقللَاحلاصلاقو

لاقو‹[85:فارعألا]4ردعهِنَمڪيامهااودع#1:هموقلالابيعش

للمالوُمتكنقنمار:يىفطصللاهيجابطالاعت
سانلالتاقأنأترمأ»:ةيلوسرلالاقوء[25:ءايبنألا]4(©)نودعاِ

ءاهقحبالإمهلاومأومهءامدينماومصعاهولاقنإفللاالإهلإالاولوقيىتح
“هاىلعمهباسحو

ةعبط20-21صءةبارغ.د:قيقحت«يرعشأللعمللا.9-192صيناتسرهشللمادقإلا=
ديحوتلا..1965حيبصةعبط2333صدبعدمحمخيشلل«ديحوتلاةلاسر.1955«يجناخلا
.129-130ص«يفسنللديهمتلا.20ص«يديرتاملل

.222-223ص«نيبملالوقلا.20-21ص؛عمللا(1)
.ديهمتلايفهجيرختقبسدقوءاييحيحصيفناخيشلاهاورثيدحلا)2(
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:تافصلابتاذلاةلص

ةفسالفلاوةلزتعملابهذف؛تافصلابتاذلاةقالعةلأسميفبهاذملاتددعت

:اولاقةينيعلاىنعمنعاولئسالو«تاذلانيعاهلعجو«تافصلالالقتسايفنىلإ

.فالخعمءجراخلايفافدوجوألةيرابتعارومأيهانإوءةيقيقحًانيعتسيلاهنإ
ء؛تافصلاتابثإىلإةرعاشألابهذو؛جهنملايفةفسالفلاوةلزتعملانيبفيفط

.اهيلعةدئاز«تاذلابةمئاقاهلعجو

ناكولوىتح-تافصلاهذمبىلاعتهفاصتادرجنأنوموتيةفسالفلاف

‹ەيزنتلابليوةهادبلاعمىنانتيامجئاتنلانمهيلعبترتي-ًافرصًاينهذفاصتالا
هسفنسايقملابةيلإلاتافصلانوسيقيمهنأوهمهدنعئطاخلامعزلااذهساسأو

مزاوللالوألاعونلانمةفصلكىلعنوبتريوءةيناسنإلاتافصلاهبنوسيقييذلا
نمنيعوتلانيباملةظحالمنوديناثلاعونلانماهريظنىلعبترتتيتلااهسفن
.قورفوزجاوح

كلذءةيمسجلالئالدنموهتافصلابفاصتالانأاوأردقفةلزتعملاامأو

تافصبالهتاذبدیرموملاعورداقهناحبسهنأو«هتاذنيعيههللاتافصنأاوررق

ملاعيففاصتالاىلعبيغلاملاعيففاصتأالااوساقدقو؛تاذلانعةدئاز

.باوصلاقيرطنعئطاخلاسايقملااذهمهبٌدَعَبفءةداهشلا

نأالإًاديرموءارداقوًالاعىلاعتهللانوكينأنوروصتيالفةرعاشألاامأو
محلو؛تاذلاىلعةدئازكلذعمتافصلاهذهوهتاذبةمئاقةيلزأتافصهلنوكت

ءاهعونتواهفالتخاوتافصلاركذتيتلاصوصنلاةرثكاوأرالف«مهرذعكلذيف
-ًالثم-ملعلاريغةردقلاف«تافصلاتايضتقمتفلتخاالو؛تافصلاهللاوتبثأ
اجنأباولاق؛تاذلاىلعاهتدايزبالإمهدنعمهفُيالددعتلاناكالوءاهددعتباولاق

.”دحاوسايقمبةداهشلاوبيغلاملاعمهتسياقمًاضيأكلذمجريو«ةدئاز

.825ص«نيدلالوصأملعاياضقمهأيفنيبملالوقلاانباتك:رظنا)1(
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نلعأوءةلأسملاهذهيفقرفلافالتخاىلإ(ينيمثلا)يضابألاملاعلاراشأدقو

نيعىلاعتهتافصنأيففالخلارهتشا»:لاقفءاهددصبةلزتعملاعمةيضابألاقافتا

ىلإمهوذحاذحنموءاكحلاوةلزتعملاوانباحصأبهذفءاهيلعةدئازوأ«هتاذ
."”«فاقلاىلإةرعاشألابهذوءلوألا

تسيليأ«تاذلانيعيهتافصلانأمهمعزيفةلزتعملاةيضابألاقفاودقف

يفاملدوجوالةيرابتعارومأتافصلاوءطقفةيلعلاتاذلالبءةفصَوتاذكانه

يناعمتافص؛مالكلاوةايحلاورصبلاوعمسلاوةدارإالاوةردقلاوملعلاف.جراخلا

؛تاذلاىلعةدئازتسيلاهنأو«نيقولخملافاصوأبةمئاقلاةيقيقحلايناعملارياغت

فاشکتنالفاكهدوجوف؛تاذلاىلعةدئازيناعمدوجوىلإةجاحكانهسيلهنأل

عيمجصيصختيفٍفاكو؛تارودقملاعيمجيفريثأتلايفٍيفاكو«تامولعملاعيمج

.هيلعزوجيامضعببةنكمملانئاوكلا

نيعتافصلانأىلعلوقعلاراونأقراشمبحاصيضابألاملاعلادكؤيو

هتافصوهللاءاسأنأىلإانباحصأبهذ»:لوقيفاهيلعةدئازتسيلوتاذلا

اذهىلإبهذيو.“«ةيلعلاهتاذريغِناثرمأكانهسيليأ«هتاذنيعيهءةيتاذلا

يفانباحصأهيلإبهذيذلالصألاو»:لوقيف(يحاورلا)يضابألاملاعلاىنعلا

تاذلاديرجتبالإاذهفشكتنيالوءةيلزألاهتاذنيعىهىاعتهتافصنأءاذه

ملعلاوةايحلاب-ًالثم-ىلاعتهفصويفلوقتفءةيلكلاتافصلانعةسدقلا
دئازءيشبتسيلاهنإ:ىلاعتهتافصنماهريغوةدارإلاورصبلاوعمسلاوةردقلاو

الوهتاذيفضعبتلامزليالعل«هتاذنعدئازالوتاذيفلولحلامزليالعلءهتاذيف
الملاع-ًالثم-هناحبسوهف«هتاذىلعدیزیامىلإهراقتفامزلیاللهتاذىلعدئاز

ملعيناكولهنأل«هتافصرئاسيفاذكهوءاهبردتقيةردقبالرداقو«هبملعيملعب

ےہ

.(1/216)‹نيدلاملاعم()

.335ص؛كولسوبهذمةيضابألا:نراقو.177صءيلاسلل؛لوقعلاراونأقراشم(2)
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كلذنوكينأيضتقيفوهملعلاكلذنوكينأامإدبالفءةردقبردقيوملعب

ابرملعلانوكينأزاجلالإو؛لطاباذهو«ملعلاوههلإلانأوءهلإلاوهملعلا
؛تافصلارئاسيفاذكهو‹نيرخآلًادوبعمةدارإلاومهريخلاإةردقلاو‹موقل

.”رهاظكرشهنألدحأهيعدياللطاباذهو

مهوء؛تاذلانيعتافصلامهلعجيفةلزتعملانوقفاويةيضابألانأحضاوو

ء؛تافصلايفنبلوقلانمةلزتعملاهيلعدمتعاامىلعنودمتعيتافصلامهيفنيف

هبترفكرفكاذهوءةحلآلاددعتىلإيدؤيكلذوءامدقلاددعتنمةيشخ

.ىراصتلا

ءةينهذتارابتعايهانإوءةلقتسمقئاقحتسيلمهدنعةيلالاتافصلاف

رداقوريغوهملعبال«هتاذبمیلعمهدنعیلاعتهللاف«جراخلايفدوجواسيل

:ةيضابألاهررقامىلعًابقعم(يحاورلا)لوقياذهيفو«هريغيهةردقبالهتاذب
جراخلايفادوجوالاهنأوءةلزتعملاوءامكحلاءةيرابتعاتافصاهنوكىلعانقفاوو»

.”«لقعلارابتعانم

تافص«مالكلاورسصبلاوعمسلاوةدارإلاوةردقلاوملعلاوةايحلاف

ءلهجلاو«توملانماهدادضأىفناهبدوصقملاعتهتاذيفادوجوال«ةيرابتعا

۱.خلِإ...ممصلاوهاركإلاوزجعلاو

موهفلابسحبارياغتنإوءةقيقحلايفدحاوءيشتافصلاوتاذلافنذإ
تناكولوةقباسلااهدادضأبهفاصتابلسالإتافصلابينعنالورابتعالاو

«ايُعةنطلسةعبط«(1/23)«يحاورلالاسنبرصانهفلؤ«رهزألاعرشلاملعيفرهوجاراثت(1)
.ه0

ميهاربإنبزيزعلادبعاهفلؤم«رونلابةايسملاةينونلاةديصقلاحرش:نراق.31ص‹قباسلاردصملا(2)
ةيضابألالوصأيفةيضفلادوقعلا:ًاضيأو.ه1306ةرهاقلاةعبطء104-105صءيبعصللا
.ايروسءةيبرعلاةظقيلارادةعبط285ص«يثراحلاناييلسنبدمحنبملاسل
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اهرغبةلمتكماهنيعلةصقانىلاعتهتاذتناكلتاذلاىلعةدئازتافصلا
"رورض

مهنأبمحلةرعاشألاماهتانمةلزتعملاةئربت(ينيمثلا)يضابألاخيشلالواحيو

ىفننمةلزتعملاىلإةرعاشألاهبسنامنأدكؤيو«تافصلانودبتاذلااوتبثأ

«تاذلاىلعتافصلاةدايزةلزتعملاىفن(نإو«كفإوروزةداهشوهنإتافصلا
وهنإةلزتعملاىلإيرعشألاهبسنيذلابهذملانأىلإراظنألا(ينيمثلا)تفليو

٠”اهيفنينأمالسٴالایعدینممدحألغوسيفيكذإءاكحلابهذم

نمهوذخأدق«يلزتعمةيضابألابهذمنمربكألاءزحجلانأانلحضتياذكهو

هذهنوكتنأوأبرغملادالبىلإاوحزتينألبقنم«قرشلايفمهوةلزتعلا
ميلقإةلزتعمبوءةعيشلانمةسرادألابملاصتاريثأتتحتمهيلإتبرستدقراكفألا

برغلملاةيضابأبهذموراسقرشلايفةيضابألابهذمنأوأ؛ميدقلاةجنط

.”يلزتعمرثأتتحتةيواستمةدحاوىطخب

؛تاذلاىلعةدئازوأتاذلانيعيهلهوء؛تافصلايفثحبلانأقحلاو

ىلعبجييتلاتاركنملانموءةديقعلاىلعةئراطلاعدبلانمومالسإلاىلعليخد

لوحتعراصتيتلاقرفلاهذملسألانمناكدقفءاهنعاوهزنتينأنيملسللا
ءيشهلثمكسيلهنأو؛لامكلاتافصبفوصومىلاعتهللانأبملستنأةلأسملاهذه
.وحنلااذهىلعلوانتتنأنملجأىلاعتهللاتاذنإف

قاطننعجراخهنألهبعرشلاانفلكيملوءهنعانيهاممريكفتلانمعونلااذهف

هللانأملعننأهبانفلكاملكنإ.كاردإلاقوفىلاعتهللاتاذفدودحملالقعلا

ہہ

.(1/222)‹نيدلاماعم(1)
.218ص‹قباسلاردصملا(2)
رابكلتاساردءةيمالسأإلاةراضحلايفينانويلاثارتلا:ةعومجمنمضءةلزتعملايفثوحب(3)

1965٠«ةيبرعلاةضهنلارادءةثلاثلاةعبطلا:208-209ص«يودبنمحرلادبع.د؛نيقرشتسللا
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كلذءارواموءقلطملالاىكلاوءايلعلاتافصلاو«ىنسحلاءاسألاهلنأو«دوجوم

.رضيأالهبلهجلاوءعفنيالهبملعلافهيفثحبلالحيالونعكاسمإلابجي

.ىلعىلاعتهللاهبجوأيذلاداقتعالاهبلطتيو‹ميلسلارظنلاهيضتقييذلاف

ةقالعولاعلابىلاعتهللاةقالعاهتابثإبنمؤملارعشتسيتافصىلاعتهللنأ«هدابع

هدحوهللةيدوبعلاجهنمهلققحيايب«هقلاخهللابناسنإلااذهةقالعوهبماعلااذه

.اهترايعوضرألاةفالخو

نوزواجتيالمهنأحلاصلافلسلانعفورعملانأهيفكشاليذلاقحلاو

نولوقيالفءاهتافصوةيحلإإلاتاذلاةلأسميفةرهطملاةيوبنلاةنسلاوميركلاباتكلا

.تاذلاريغمأتاذلانيعيهلهتافصلانعنولأسيالو‹ملعريغبهللاىلع

ابهللافصوينأ؛بابلااذهميجيفلماشلالوقلا»:ةيميتنبالوقيكلذلو

ال؛نولوأللانوقباسلاهبهفصوابو«يهلوسرهبهفصووأ«هسفنهبفصو

هبفصوابهللانوفصيمهنأفلسلابهذمو«ثيدحلاونآرقلاهبنوزواجتي
الوفییکتريغنمو؛ليطعتالو«فيرحتريغنموييهلوسرهبهفصوابو؛هسفن
.ليث

ةقالعيفثيدحلانمةيضابأوةرعاشأوةلزتعمنيملكتملانمناكامامأ

رومأللاايانثيفقيقدتلايفيفسلفلاركفلابرثأتلانمءاجدقف؛تاذلابتافصلا
ناكنإويفسلفلاجهنلابفسلفتلامصخلامازلإىوسءاهئارونملئاطاليتلا
ينيدلاصنلاةسادقىلعيدتعملادرةلواحميفةصلخموةئيرجةلواحمجهنلااذه
نيملكتملاتلعجةلواحملاهذههتالولدميفيفسلفلاجهنملاميكحتو؛ليوأتلاب
ىلعيلقعلاجهنملابهميعدتومهداقتعاتابثإيفيعرشلاصنلاىلإاساسأنودنتسي
.مصخلامفديهجو

.1979ةفاقثلارادةعبط133ص«ينازاتفتلاافولاوبأ.د«هتالكشمضعبومالكلاملع(1)
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:ملعلافص

نود«نوکیسامو«ناکاملکهلفشکنميأماعهللانأىلعنوملكتملاقفتا

يفةيفاخهيلعىفختال«تامولعملاعيمجبطيحىلاعتهللاف؛لهجوأءافخقبس

ملعلاةفصلنيملكتملاروصتنيبيساسألاقرفلاوهاذهو."ءايسلايفالوضرألا

.ةفسالفلاروصتو

فالخلانكل«هريغملعيوهتاذملعيهللانأةفسالفلاونيملكتملادنعتباثلاف

بهذقةريغتملاتايئزجللهناحبسهملعوأهللاةفرعملوحرادامهنيبيرهوجلا
ةدرفتمالوأاهدجوأيذلاوههنألءاهدارفأبهللااهملعيرهاوجلانأىلإنوملكتلا

مسجوأرهوجلكصصخيذلاوهو؛ماسجألانوكيلرهاوحجلاهذهنيبفْلأمث

.ضارعألانمةنيعمةعومجم
‹تايلكلابملعلاديفيامك«تايئزحجلابملعلاديفينيملكتملاكلسمناككلذل

نوكيفهلةردقمو؛ناقتإلاةفصىلعهنعةرداصتايلكلاكتايئزحلانألكلذ

٠“يلكالعالإبجويالفةفسالفلاكلسمامأاعمابًالاع

اموناكاملكهلفشكنمهنأىنعمب«للاعتهللملعلاةفصةيضابألاتبثأدقو

لهألاق»:مهئالعدحألوقياذهيفو؛لهجواءافخقبسنود؛نوکیس

ملاعهنأىنعمبالعهلنإوملاعىلاعتهللانإ:-ةيضابألاينعي-ةماقتسالا

:هباتكيفلاقامكالعهلنإ:انلوقوءايشألاملعهب«هريغوهًالعهلنألءايشألاب

ےہ

ء؛ينغملا2ةيرصملابتكلارادةعبط87ص؛طايخللءراصتنالا:لاشملاليبسىلعرظنا)1(

ءاقسلا.د:قيقحت«يزارللنيدلالوصأيفنوسمخلالئاسملا.215صمادقإلاةيات.(5/221)
ةيلاعلابلاطملا.(1/188)؛يلازغللنيدلامولعءايحإ.1989‹يناقثلابتكملا2ط49ص

لهأبهذمىلعمالكلاملع.1987«تورببةعبط‹(1/151)صءاقسلا.د:قيقحت«يزارلل

0.1989«ةرهاقلاةعبط71صءاقسلا.د:قيقحتمزحنبالةعامجلاوةنسلا

.112-113ص‹يدهملا.د:قيقحت«سماخلافقوللا:يناجرجلافيرشلل؛فقاوملاحرش)2(
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لاعفألانأ:ملاعىلاعتهللانأىلعيلقعلاليلدلاو.[166:ءاسنلا]4رمَلِميهَلَرأل
.“ماعنمالإنوكتالانلاعيفةحضاولاةمكحللا

نأبجيىلاعتهللانأ:ىلإ(ينيمثلا)-هرصعيف-ةيضابألاخيشبهذيو

يفلوقيو«“«ةماعيهلإلاملعلاةفصفءًايلكوأناكًايئزج:ءيشلكبًالاعنوكي
عمالإدوجولايفافوخدنكميالتاقلطملاتايهاملاتناكالو»:رخآعضوم

نکمآهيلعتدجوهجولکو«رادقمو«؛عضووءةيفيكو«؛لحمو«نامزباهصيصخت
نأبجوءهيلعرصقلابالإصصختيالوءهلثموأهفالخىلعاهعوقولقعلايف

.”«تايئزجابملاعیلاعتهنأىلعليلدلوأكلذو.هجولكنماهبًالاعنوكي

ملعلانأللءايبسكًالعسيلةيضابألاخياشمهنعثاحتييذلايهإلاملعلاو

وهو-رظنلانعلصاحلاملعلابرسفينأامإ:هنآلءاثداحالإنوكياليبسكلا
لكىلعيحإلاملعلارذعتىفخيالوءةئداحلاةردقلاهبتقلعتابوأ-روهشلا

ثودحهرهاظًامهومةنسلاوباتكلايفعقوامنأتفرعءاذهتملعاذإفءاهنم

:ىلاعتهلوقلشمكلذودارمريغهرهاظنأبعطقلابجيهبسكويهلاملعلا

هتمدارمانأبلوايف[3:تركسلا4دكارال
ملعلاقلطأفرشوأريخنمًالزأمهنمهملعبنيفلكملايزاجيىلاعتهنآبرابخإلا

زاجموهوهيلعقلطأفمولعملابقلعتيملعلانأل؛قلعتلامسابقلعتملاةيمست
)5( اش

°C

1.(1/253)نايبلاوفشكلا(1)
.(1/79)قباسلاردصملا(2)

.(1/190)‹نيدلاملاعم(3)

.(1/226)قباسلاردصملا(4)

.229صسفنردصملا(5)
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نسىلاعتهلاعفأىلإرظنلابًالاعىلاعتهنوكىلعيضابألاخيشلالدتسادقو
ماكحإلابىلاعتهملعىلعلالدتسالافء؛نوكلايفدهاشملارايتخالاوماكحإلاةيحان
ةياغنمهيلعوهابًافصتمهتاذيفناسنإلانكيملًالاعنكيمولهنأنمنيبتي

بئاجعرودصزوجنمو؛رصحتتاليتلانساحملاقئاقدوءناقتإلاوماكحألا
لیہسىلع؛لهاجنع-رصحلادحنعاهجورخواهترثكعم-ىلاعتهتاعونصم
.ةرورضللًادحاج«قحللًادناعمناك-ةفداصملا-قافتالا

هجوو.حضوأوهفرايتخالاةهجنًمالاعىلاعتهنوكىلعلالدتسالاو

ًادصاقنوكينأودبالرايتخالابلعافلاو«رايتخالابلعافىلاعتهنأ:هبلالدتسالا

عمالإهللانمدصقلاروصتيالو«لاحمهبلهجلاعمءيشلاىلإدصقلاوءهلعفيامىلإ

روصتيالف؛مهولاونظلاودقعلاعمثداحلانمروصتيناكنإوءدوصقلملابملعلا

وهانإًاطخلاناكمإمثنمونظىلعٌءانبلعفلارايتخانإذِإ«كلذىلاعتهللانم

لکبًالاعهناحبسنوكينأنيعتف«نيقولخملاىلعزئاجوهوءهنعهللالاعتيصقت
.ةرغصوةريبك

امكوءةفسالفلااهفصواكتسيليللاملعلاةلأسمنإف«رمأنمنكياهمو

لءاستينأناسنإللزوجيفيكذِإءاهفصوءىسأةلأسمالإءاهلحنوملكتملالواح
اذهمادامءائيدحوأيدقءًايئزجوأًايلكءًاصاخوأًاماعىلاعتهللاملعناكاذإ

نيبنراقنقطنموأقحيأبف‹ناسنإلاملعنعًايرهوجًافالتخافلتخيملعلا

؟ةنراقمللهجواهنيبنكيملنيملع

هملعفءابلعءيشلكبطاحأدقهناحبسهنإ:انههلوقينأءرملاعيطتسيامةياغف

لب؛يئزجالويلكهنعلوقنالورخأتالومدقتالو«؛ناكمالونامزهدجيالىلاعت

.فييكتوأهيبشتوأليثمتنودبهلكدوجولابطيحييذلاملعلاةفصهلتبثن

—-

.193-194صنيالاملاعم(1)
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:ةدارإلافص

الإءًاديرمهناحبسيرابلانوكىلعةفسالفونيملكتمًاعيجنوملسملاقفتا
ةفصيهلهوءةثداحمأةميدقيهلهءاهريسفتوةدارإلاىنعميفاوفلتخامهنأ

قّرملانيبطقفنكيملفالتخالااذهنأظحالنو؟المأتاذلاىلعةدئاز

.ضعبعماهضعبءاهتاذةدحاولاةقرفلانيبًاضيأدجولبءةنيابتملاةيمالسإلا
وسهسرےم لعفيهلانإ:ىلاعتهلوقنمًاقالطناةدارإلاةفصىلاعتهللةيضابألاتبثأدقو

ABr

اهودعدقو.[16:جوربلا]4(درالف:لاعتهلوقو[14:محلا]4(ا

اکهلاعفأنمًالعفىیلاعتهتدارإتسیلوءدارأدقفهللاهملعاملكنأل؛تاذةفص

يفوأ؛هسفنيفهدارأًالعفناكحصولذِإ«-ةلزتعملاينعي-قحلانعداحنملاق

هنإلوقلاامأفءةنكمملاةثالثلاتالاتحالايههذهءاهسفنبةمئاقًلاعفأوأريغ
ريغيفاهثدحأهنإلوقلاامأو«؛ثداوحللالحوهسيلفهسفنيفاهثدحأىلاعت
نألاليحتسمناكاهسفنبةمئاقاهثدحأهنإلوقلاامأوءاديرمريغلاكلذناك
ملىلاعتهنأحص«هوجولاهذهتدسفالفءاهسفنبموقتالةفصلاوءةفصةدارإلا
."رداقلزيمهنأًكاديرملزي

فوصومىلاعتهللانأىلإاوبهذنيذلاءةّنسلالهأعمةيضابألايقتليكلذبو
ةدارإلاو؛نكيملاشيملاموناكءاشامف«هتاقولحمعيمجمعتهتدارإنأوةدارإلاب
نمهيلعزوجيامضعببنكمملاصخت«ىلاعتهتاذبةمئاقةميدقةيدوجوةفص»:يه
يفرطدحأحيجرتوهصصختلاوءةهجوأ«نامزوأرادقموأمدعوأدوجو
.”«ةلباقمنعالدبعوقولابنكمملا

.259ص؛نايبلاوفشكلا(1)
ء؛ةورملاوافصلاةعبط232ص:يدهملادمحم.دديحوتلاملعاياضقمهأيفديدسلالوقلا)2(

ء«توريب‹(2/281)رجلاليلخهليمزويروخافلاانحءةيبرعلاةفسلفلاخيرات::ًاضيأ.7
.49ص‹نيكلاسلاجراعم.2
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تافصنمةدارإللاةفصرابتعاىلعتقفتايتلاةلزتعملاةيضابألافلاخدقو

هذهوتاقولخمبلصتتهللالاعفأنألءاهثودحىلعًاضيأتقفتاك«لاعفألا

ىلعانهاودمتعادقوءاهثودحبةثداحةدارإإلانوكتنأيرورضلانمفةثداح

يضاقلالوقياذهينو.اهلثمثداحثداوحلانراقيامنأوهو«فورعملامهئدبم

ىلعدیرمهناحبسهن:امهعبتنمو«مشاهوبأو«يلعوبأانخيشلاقو»:رابجلادبع
ةدارإبديريهناحبسهنإو«ةدارإلالعفاذإ؛نكيمامدعبًاديرملصحيهنإوةقيقحلا

ذإلحميفالدجوتهتدارإنإوءةميدقةدارإبالوهسفنلديرينأحصيالوءةثداح

هتاذنلهتاذيفلحتنأحصيالف-انتدارإسکعىلع-لحيفنوكتنأزوجال

هلمكحلاباجيإبىلوأريغلاناكالإو«هريغيفلحتنأالو«ثداوحللالحمتسيل

.”«یلاعتهتاذيفالءاهتاذبةمئاقاهناینعمبلحميفالةثدحةدارإيهفاذكهو

وهف؛متحةدارإالرمأةدارإ»:يتاهلقلاةيضابألاخيشدنعةيلإلاةدارإلاو

ةدارإللانيب(ينيمثلا)قرفيو.“”«نوكيهنأملعامم«هنعىهنوهبرمأالديرمىلاعت

هللاهدارأاملكسيلف:ىرخأةيحاننمرمألاواضرلانيبوءةيحاننماضرلاو

.هنعضرملهنکلوءًاثيشهللاديريدقهنأىنعمبءهنعىضري

امنإوهبهرمأيملوهضريملهنكلوهدارأىلاعتهنإفبهليبأرفك:كلذلاثم

رفكلابهلاغتشالًارظنءهنعهزجعلءبيتأينأبهنوبأردقياليذلا«ناميإلابهرمأ
.هلعنا

هللارمأاملكنأىنعمبةدارإللامزلتسيرمألانأاونظنيحةلزتعملاًاطخأدقل

‹لاعتهللادارمرفاكلانامإاولعجفءةدارأإلامدعبجوتسيىهنلانوہدارأدقفهر

نأىرتةيضابألانكلوءهنعًايهنمهنوكلهلدارمريغهرفكو«هبًارومأمهنوكل

‹196ص‹رابجلادبع:يضاقللء؛نيدلالوصأيفرصتخملا؛440صءلوصألاحرش3/6‹ينغلا)1(

.1971ةرهاقلا

.126ص«نايبلاوفشكلا)2(
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حلاصمومكحلهنعىهنيوادارمنوكيدقو«هبرمؤيوًادارمنوكيالدقءيشلا

صرر °[22:ءاينألا]4لَعَفيَعليالوهف«ىلاعتهللاملعاهبطيح

صتخاامًاديرمهللانكيملولف؛نكمملايفرطدحأحيجرتاهبةفصةدارإلاو

ةدارإلاف.ةزئاجلااهصئاقننعًالدب«نامزالوةفصالورادقمالودوجوبماعلا

ةدارإلاتءاجهعوقوىلاعتهللاملعامفملعلالمعلياهلمعو«تانكمملابقلعتت
ةدارإلاتصصخدجوينلهنأهللاملعامومدعلالدبدوجولابهتصصخوةيحلإلا

ملاموءناكهدوجوىلاعتهللادارأفنذإ؛هدوجوىلعهتحجروهدوجومدعةيحلإلا

.نکيملهدوجودري

:ةردملافص

هنأىنعمبرداقىلاعتهللانأ-ةرعاشأوأةلزتعماوناكءاوس-نوملكتملاىري

هدريمنإوءهلعفهيلإدصقولعفلادارأاذإىلاعتهنأيأكرتءاشنإو«؛لعفءاشنإ

ةفسالفلانيبومهنيبفالخلاعقودقو.هلاعفأيفراتىلاعتوهفكرتهكرتدارأو
هتاذللعفلاهنعمزليىلاعتهللانإ»:اولاقوةردقلاةفصراكنإىلإاوبهذنيذلا
.”«كرتلانمنكمتيالهنأينعياذهو

لعفلاةحصو«؛لعفلاهنمخصدقىلاعتهللانأ:وهارداقهنوكىلعليلدلاو

نمملاعللهقلخوهىلاعتهنملعفلاعوقوةحصىلعليلدلاوارداقهنوكىلعلدت
.رداقهنوكىلعلدتلعفلاةحصو«؛ضارعأوماسجأ

.206-207ص‹نيدلاملاعم(1)
0.1939ةيرصملاةضهنلاةعبط53صءيرهاظلاينيسحلادمحم.دمالكلاملعيفماتلاقيقحتلا)2(

.د«قالحخألاوةيمالسإلاةديقعلا.74ص‹نيدلاسمشدمحم.د؛ديحوتلايفتارضاحم:ًاضيأ
.ةرهاقلاةعبط؛47ص؛يئاصلانيدلايح

‹رابجلادبعيضاقلل«فيلكتلابطيحملا.151صءلوصألاحرش.78صءنايبلاوفشكلا(3)
.(5/204)؛ينغملا.114-115ص
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هدجوأامارداقملاعللعناصلانكيملولهنأ(ينيمثلا)ةيضابألاخيشنيبيو

هنألرايتخالابداجيإلاديقيو.كرتالولعفهنميتأيالزجاعلاوءًازجاعناكلو
ةلعلادابجيإكءةردقلاىلعلديالطرشلااذهنودبداجيإلاذإةردقللمزلتسملاوه
.”ةلاعالوةيحالوةديرمالوةرداقةعيبطلاوأةلعلانوكتنأمزليالذإةعيبطلاو

:ةايحلافص

هنوكفءةبقاعتلاتافصلاةحصيفلصألايهةايحلاةفصنأةيضابألاىري

نإ":قاهلقلالوقياذهيفوءايحهنوككلذمزلتسينأدبالارداقًالاعىلاعت

.”«يحهنأانملعارداقهللاناكملفءايحالإنوكيالرداقلاميلعلا

ةايحلاةفصطابنتساىلعميقأدقوةرعاشألاوةلزتعملاهبلاقليلدلااذه

فاصتاللطرشةايحلابفاصتالافءديرملارداقلاملاعلاموهفمنمًايلقعًاطابتتسا

‹؛يحءايشألامناصنأىلعليلدلاامأ»:ينالقابلالوقي.يناعملاتافصنماهريغب

:لوقيفكلذنيبيو.ًايحالإنوكيالرداقلاملاعلالعافلاورداقملاعلعافهنأوه

لعلردنملرداقالوملاعالويحبسيلنممتامكحملالاعفألارهظتنأزاجولهنإ

؛كلذلاحتساامدنعنكلو«ىتومةزجعمهومهنمرهظيسانلانمرهظيامرئاس

.“«لاعرداقيحىلاعتهللانأىلععئانصلاتلد

.175ص«‹نيدلاماعم)1(

.175ص«قباسلاردصملا(2)
.79ص؛نايبلاوفشكلا)3(

حرشةصالخةينسلارردلا.180ص؛نيدلالوصأيفرصتخملا.161ص«لوصاألاحرش(4)

‹يدادقبلل؛نيدلالوصأ.216ص؛نيملكتلاصلخدنعديحوتلاملع.13صءةيسونسلا
.628ص؛نيبملالوقلا.105ص

داشرألا.25ص؛:يرعشأللء؛عمللا.31ص؛ينالقابللفاصنإلا.47ص‹ينالقابلل‹كيهمتلا)5(

حرش.54ص«يزارلل؛نيدلالوصأملاعم.94صءينيوجللةلدألاعمل.63ص«ينيوجلل

يفداصتقالا.54«يودبنمحرلادبع.د؛نييمالسإلابهاذم.120صءةيواحطلاةديقعلا

1973.٠ءةيدمحملاةعابطلارادةعبط«185ص«؛شيع.د:قيقحتيلازغلامامإللىتاقتعالا
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ةرورضلابملعيسهتإفءًالاعارداقناكالىلاعتهللانأنوريمهنإفءاذكهو

نوكينأنودةردقلاوملعلابفصتيدوجومكانهنوكينأنكميالذإءًايحهنوك

نعوءانتايحنعفلتختىلاعتهتايحنأةايحلابىلاعتهفاصتاىنعموءةايحلابًافصتم
رئاسکهللاالإاهتقيقحملعيالءةلماكةايحىلاعتهتايحف؛تاقولخملانمانريغةايح

ةكردموأ؛مدعبةقوبسمريغاهنأوءاهنمةدمتسمتادوجوملالكةايحنأو«هتافص

.دبألاىلإلزألانميهفىءانفب

:مالكلاہفص

تالكشملانمتناكوءاليوطًانمزنيملسملاىلاعتهللامالكةلأسمتلغشدقل

يهفءاهيلإهتيمستببسهيفنيثحابلاضعبعجرأىتح؛مالكلاملعينةزرابلا
ءارآاهيفتددعتو‹عازنلااهيفمدتحاو«فالخلااهيفرثكيتلالئاسملانمقحب

.°”«ةيواحطلاحراش»هركذامًاقفوءارآةعستتغلبىتحىاملعلا

هاصقأغلبوءةلبانحلاوةلزتعملانيب(هللامالك)ةلأسميفعارصلادتشادقو

نومأملاةفيلخلادهعيفنوثدحلملاوءاهقفلااهيفنحتمايتلاةنتفلاتعقوامدنع

هولمحينأاوعاطتساف«مهذوفنلًاعضاخوةلزتعملاةرطيستحتًاعقاوناكيذلا
.هيفسانلاناحتماوء«نآرقلاقلخ»ةلاقمرشنىلع

مامإدعييذلا«لبنحنبدمحأمامإلامهسأرلعريفغعجاهيفبّذُعدقو
قلخ»ةنحمبيمالسإلاخيراتلايفةنحملاهذهتفرعدقوءنآرقلامدَقِبنيلئاقلا
اذهبّذُمدقفةنحللااياحضرهشأهنوكلء؛لبنحنبامامإلاةنح»وأءانآرقلا
نععنتميملوهفءهيأرنععجريملفدلُجويذوأو«نحتماو-هللاهحر-لجرلا

:لوقيناكوءاضيأقولغريغلوقينأضفرلببسحفقولغنآرقلانأبلوقلا

ء8ط16-8169صالعلانمةعامج:قيقحت«يفنحلازعلايبأنبالءةيواحطلاةديقعلاحرش(1)
.3198«؛ضايرلاةعبط95صءةيميتنبالةيطساولاةديقعلا:ًاضيأ.1984«يمالسإلابتكلملا

.3019ةرهاقلاةعبط4/142٠ص«يدادغبلابيطخلايلعنبدمحأ.ددادغبخيرات)2(
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يظفللاقنم»:رخآعضوميفلوقيو.""«اذهىلعديزأالوهللامالكنآرقلا»

“«عدتبموهفقولريغ:لاقنمو«؛يمهجوهفقولنآرقلاب
نوعدي«قولحمريغالوقولحمهنإ:اولوقيملفءنآرقلايفقيرففقوتدقو

مالکيفكلذءاجالو«هباتكيفكلذركذيمىلاعتهللانأ:مهتجحو«(ةيفقاولا)

.نوملسملاهيلععجأالوءَهلوسر

بذبذتلابمستي؛ىلاعتهللامالكةلأسمنممهفقومنإفءةيضابألاامأو

اذهمهفقومضومغىلإراشأدقوءةنسلالهأوةلزتعملايفقومنيببارطضالاو

فسويدمحمخيشلانإفءةيضابألاامأو:لوقيثيح(ةعكشلاىفطصم)روتكدلا

كراشيهيأرنمرطشلااذهيفوهوء«قولخمنآرقلانإ»:مهناسلبلوقيشيفطأ

ريغميدقهبىلاعتهملعو»:ًالئاقدارطتسالاىلإدوعيهنكلو«مهيأريفةلزتعلا

يفبوتكملانسلألابولتملانآرقلانأبلوقلاىلإىرخأةرمدوعيمث.(ثداح
همالكةعكشلاروتكدلامتخيو.نآرقلاىلعلادوهلبءةقيقحنآرقبسيلفحاصلا

.“”همهفأنأعطتسأملبيرغيأروهو:هلوقب

؛لاعتهللامالكةلأسملوحيضابألابهذملايفنيابتدوجونمنكيمهمو

نآرقلانإلوقيقيرف«نيقيرفىلإرطشناةلأسملاهذهيفبهذملانأبلوقلانكميف
ملاعم»هباتكيف(ينيمثلا)نيرخأتملاةيضابألاخيشاذهركذدقو.ىلاعتهللامالك

هللامالكنأ:امهدحأ؛نيضراعتمنيفقومةلأسملاهذهيفنإ:لوقيثيحنيالا

0.1906«ةرهاقلاةعبط‹(1/207)«يكبسلانيدلايقتباهولادبعل؛ىربكلاةيعفاشلاتاقبط)1(

ىلعدرلا:ًاضيأ.1929ةمركملاةكمةعبط‹(2/307)؛ميقلانبالءةلسرملاقعاوصلارصتخ(2)

ء؛ةيدوعسلاةعبط6‹115صءةريمع.د:ٌقيقحت«‹لبنحنبدمحأمامإللةقدانزلاوةيمهجلا

01983«ضايرلاةعبط89ص؛نيميثعلاحلاصدمحم.دةديقعلايفلئاسر::ًاضيأ.2

.ةرهاقلاءةيرينملاةعبط03-29ص‹يرعشأللءةنايدلالوصأيفةنابإلا)3(

لآيقحمنعفارتعالاةلازإ:نراق.13-8139صءةعكشلاىفطصم.د«بهاذمالبمالسإ(4)
.نامعةنطلسةعبطء256ص«؛شيفطأفسويدمحمخيشلل؛ضابأ
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همالكنأ:يناشلاو.ميدقىلاعتهمالكف«ميدقوهف«هلةفصوهاملكوهلةفص

همالکف«؛ثداحوهفكلذكوهاملكوءدوجولايفةبقاعتمةبترتمءازجأنمفلؤم

.٩تداحىلاعت

ىلإىهتنادق(نآرقلاقلخ)ةلأسميةيضابألانيبىلحرملافالخلااذهلعلو

لوصأيفةنابإلا»باتكيفةلأسملامسحجينألبقيرعشألانسحلايبأمامإلا

اذهبمكحهنإفانهنمو.ةيضابألامظعمهيلإىهتناامىلعفرعتينألبقوءاةنايدلا

يفلاقنيحةيضابألارمأهيلإىهتناامىلعفوقولايفةقدلاهزوعتيذلاميمعتلا

لوقتيهف؛مهنمةقرفةيضابألاو.”«نآرقلاقلخبنولوقيجراوخلالكو»:هتالاقم
.مأرب

نأتبثتةلدأوًاصوصننيرخأتملاومهنمنيمدقتملاةيضابألاخياشمركذدقو

وهويتاهلقلاوهاهف؛ىلاعتهللامالكةلأسميفدحاويأرىلعنكتمةيضابألا
هنأتبثاک؛ملكتمهنأتبثدقهنألميدقىلاعتهللامالكنإ»:لوقيعيلضيضابأ

بجوفءاہبًافوصوملزيمهتافصو«تاذةفصيهو؛مالكلاهتفصنمنأوماع
.مالکهلنوکینأوءًالكتمنوكينأ

هللوُقِينأكيسدارأادِإرهرشأامّنِإ:ىلاعتهلوقميدقيلزأهمالكنأىلعليلدلاو
$

ناکولف«هقلخامقلخبقلعتي4نك:هلوقنأنيبف.[82:سي]4(تكيفنك
نک:لوقيهيفرخآلوقهلنوينأىضتقالًاقولحمهلوق

یف

.تكس

.فرصتب2/9؛نيدلاملاعم(1)

.(1/187)نيمالسإلاتالاقم(2)

.100صابهذموةديقعةيضابألا(3)
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ناكدقوءلوألالوقلامكحهمكحناكءاقولحناكول«يناثلالوقلاكلذكو

ليلدلدأاذهيفو«لوقدوجوهبحصيالامكلذوهلةياهنالامىلإلسلستيرمألا
,12)1(

.«مالكلامدقنمءانلقامةحصىلع

E

4دمينمولفنيراهَ:ىلاعتهلوقبنآرقلامّدَقِبموقىلعنولدتسيو
:لیقفءيشبادياذإوءلزألايضتقيءيشباديقيملذإءةيآلايفدعبولبقو.[4:مورلا]

ناكءًاقلطمدعبوءاقلطملبقليقاذإامأ«هلديقالكلذناكءاذكدعبوءاذكلبق
ريغميدقيلزأ-مالكوألوقوهو-يهلإلارمألانأيأدبألاولزألاهبدارا

.”قولغوأثدحم

هداهشتسانآرقلامدقبلئاقلاهيأرمعدتةلدأنمهابتالااذههيلِإدنتساامو

نأتبثأعامجإلانإ:يتاهلقلالوقياذهيفو«بلاطيبأنبلعمامإللروثأملوقب
هتعامجهيلعركنأالبلاطيبأنبلعنأنمتبثامليندب«قولحمريغنآرقلا

هنأحصف.نارقلاتمكح|نإواقولتمکحامانأ»:لاق«نآرقلامیکحتجراوخلا

.«نآرقلامكحمنإواقولمكحام

ةلزتعملاخويشاهمدقيتلاججحلاىلعةيضابألانميأرلااذهراصنأدردقو

ُهَتلَعجاَِإ»:ىلاعتهلوقبمهجاجتحالشم؛ميدقبسيلهنأو«نآرقلاقلختابثإل

همسالِإِتَدَعمهيدنيرنممهيا:هلوقوء[3:فرخزلا]رَ
قلخلاديفتالىلوألاةيآلايف(لعجلا)ةملكنأاونيبف[2:ءايينألا]4َ(نوبَمَليعو

ةيآلايفثودحلايفىنعملاو.(ليصفت)كلذكو(ربيصت)ًاضيأينعتانإوءطقف
.“توالتوأهنعةرابعلاوأهتءارقوهةيناثلا
_—-

.(1/928)نايبلاوفشكلا(1)

.290ص‹قباسلاردصملا(2)
.129صسفنردصلا)3(

.فرصتب29-8306صسفنردصملا(4)



ةيضابأ[بهدمجةيئاميألادئافعلا134

نآرقلانأىريو؛ميدقنآرقلانأيفهيأرقيرفلااذهفلاخييناثلاقيرفلانكل

خيشلوقياذهيفوءةلأسملاهذهيفةلزتعملاجهنجهنيكلذبوهو«قولحوثداح

هللامالك:كلذيفانقفاونموءةلزتعملاونحنانلق»:ينيمثلانيرخأتملاةيضابألا

هریغيفىلاعتهللااهقلخيلب‹ىلاعتهتاذبةمئاقتسيلاهنكل«تاوصأوفورح

ءةيماركلاتبهذ(ىك«ثداح-مالكلايأ-وهو93اليربجوءظوفحملاحوللاك

هنومسيو؛هبنولوقيلب«ةرعاشألاهركنيالهلوقنيذلااذهنأوةلبانحللًافالخ
ًادئازًارمأنوتبثيمهنكلو«لاعتهتاذبهمايقمدعو«هثودحبنوفرتعيوءايظفلًامالك

٠"”«هيلعةلادلاتارابعلاريغهنأنومعزيو«سفنلابمئاقلاىنعملاوهو«كلذءارو

هيحووءهمالكقلاخهللانأبنيدن:لوقيذإ(يخامشلا)بهذىنعملااذهىلإو

ثيح«ةيضفلادوقعلا»باتكبحاصاذهيفهديؤيو.«هلزنموهلعاجو«هثدحمو

امإءايشألاولختالذإ«قولخ-نآرقلايأ-هنإةيضابألانمنيققحملادنعف»:لوقي

هنأل؛قلاخالقولغهؤرقنانيديأبيذلانآرقلااذهواقولوأًاقلاخنوكتنأ

.”«مولعملاريغملعلاوءةلزتعملالوقوهو«ولتمولزنم

‹ىلاعتهللامالكثودحىلعةلدأ(ينيمثلا)نيرخأتملاةيضابألاخيشمدقدقو

ةلدألااهنمركذنءةلأسملاهذهنعمهثيدحدنعةلزتعملااهركذيتلاةلدألااهنيعبيه
:ةتالا

‹531ص«فيراعتلاديعس؛ىضابألاهفلؤلدومحملاكلسملا:نراق.(10-2/11)‹نيدلاملاعم(1)
قرشتسمللءةلزتعملايفثوحب.(1/187)؛نيمالسإلاتالاقم.ه1321رئازجلاةعبط
ةيضابألاةديقع.204صءيودب.دءةيمالسإلاةراضحلايفينانويلاثارتلانمض«ونيلتوسنوفلا
رشععبارلارمتؤملابًالافتحاءايلعلابادآلاةسردمةذتاسأاهرشنصوصنوثحابمةعومجيل
.1905نئازجلاةعبط505-545ص«نيقرشتسملل

اذهو.ه1304ةرهاقلاةعبط؛4صءيخايشلايلعنبرماعخيشلاهفلؤل؛تانايدلالوصأ(2)
.ةسوفنلبجيفةيضابألابتكةدمعدعيباتكلا

.928ص«يثراحلاملاسلءةيضفلادوقعلا)3(
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هلوقكلذليلدوءًاثدحمنآرقلانوكيف؛ثدحمركذلاو«ركذنآرقلانإ1

.[44:فرخزلا]ركذلهنا$:ىلاعت

نآرقلانأىلعلديهنإف«[1:دوم]4تيشءتكعأكتك»:هلوق-2
.ثداحبكرملکو«بکرم

ے2Kpصو2 .[6:ةبوتلا]4واملكمسيىح:هلوق-3

ثداحكلذكوهامو؛لوعجو؛ليزنتوءلزنمهنأبفوصومنآرقلانإ4

.ميدقلالعليزنتلاولازناللابلاقتنالاةلاحتسالةرورص

ققحامىلعءاهتناوعفروهو«نآرقلايفعقاووءةمألاعامجإبقحخسنلا5

.“”همدعلاحتساهمدقتبثامذِإ؛ميدقلايفروصتياهنمءيشالوءهلحميف

سيلوقولخمنآرقلانأبلئاقلايأرلاراصنأهمدقامم«ريثكةلدألاهذهريغو

يدق

ىلإاهيفناسنإلانئمطيالةكئاشةبعصىلاعتهللامالكةلأسمتناكءاذكهو

نأنمنيملسملامومعهيلعبرقنوءةلأسملاهذهيففقوتننأانبلضفألاف؛يأر

هللاوءاذهنمًاثيشلوقنالف«قولخريغوأاقولهنوكامأو«ىلاعتهللامالكنآرقلا
.ملعأىلاعت

فالتخاىلإ«نيدلاملاعم»هباتكيفء(ىنيمثلا)نيرخأتملاةيضابألاخيشراشأ

يغبنيمأ«ىلاعتهللاهتابثإبجيلهءرصبلاوعمسلايتفصبقلعتيايفقرغلا
يفمهنيبايفةيضابألاخياشمفالتخاىلإراشأك؟ملعلاةفصىلإامهدروامهليوأت
:نالوقانههخياشملللصحتدقفةلمجلابو»:لوقيفنيتفصلانيتاه

.(14-2/15)ص؛نيدلالاعم()
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ناتفص|ېنأيفهل(هتکراشمعمءاهسنجبملعللنافلاخمناكاردإاأ:امهدحأ

.هيلعوهامىلعءيشلابناقلعتي«ناتفشاك

ملعلاو؛نيعملاودوجومابالإناقلعتيالنأالإملعلاسنجنماأ:يناثلاو

.”«قلطلابومودعملاودوجومابقلعتي

:يربخلاتافصلا

ريغنمءٍَيلوسرلاربخدرجياهيلعليلدلاناكاميه:ةيربخلاتافصلا

ظافلأنمةيوبنلاةّسلاو«ميكحلاركذلايفتءاجاميهو.”يلقعليلدلإدانتسا
‹؛یاسلاو‹مدقلاو؛هجولاوءنيعلالثم«؛ثداوحللیلاعتهللاةلئاماهرهاظمهوي

درويتلاظافلألاهذهرخآىلإ...ةهجلاوءىجملاو«لوزنلاوءءاوتسالاوءديلاو

.ةرهطملاةيوبنلاةنسلاوميركلانآرقلايفاهركذ

هوفصوو«هيبشتلانعىلاعتهللااوهزنمهنأظافلألاهذهنمفلسلافقومو

ءلیثمتالوفییکتربغنمًاتابثإوًايفنليهلوسرهبهفصوابو«هسفنهبفصوايب

تابثإالدوجوتابثإ؛تاذلالشمتافصلاو«ليطعتالو«فيرحتريغنمو

2s

ء؛بنحلاوءهجولاوءلوزنلاوءىجملاو«شرعلاىلعءاوتسالانوتبثياذهبمهو

<)قيملَعصلو:ىلاعتهلوقًالثمفءاهتقيقحةفرعميف«هناحبسهنوضوفيو
ءاذهيفمهرظنةهجووءاهبملعأهللاءاننيعأكتسيلنيعىلاعتهلل:نولوقي[39:ط]
نكلءةلاحمالةحيحصةبسنلافءاهريغوةفصلاهذههسفنلبسنهناحبسهللانأ
ةيآلاهذهدوجولظافلألاهذهنمنهذلاىلإردابتلايقيقحلاىنعملاىلعسيل

.(1/206)‹نيدلاملاعم)1(

.ةرهاقلاةعبط؛يزاجحداجهللاضوع.د؛يمالسإلاريكفتلانمهفقوموميقلانبا(2)

.628صءديحوتلاملعاياضقمهأيفديدسلالوقلا:انباتك(3)



137:ةيفلإلاءافصلا

ےہ

لوسردارمىلعیهللالوسرمالکبوهللادارمىلعهللامالكبتنمآ»:لوقي

)1(,د
هلا

ءاوتسابسيلىلاعتهللاءاوتسانأملعينأببي":يقهيبلامامإلالوقياذهيفو

وتسمهنکل؛هقلخنمءيشلةلثاممالو؛ناكميفرارقتساالو«؛جاجوعانعلادتعا

نایتإبسيلهنایتٍإنأوهقلخعيمجنعنئاب«نيأالبو«فيكالبربخأاكهشرعلع
سيلههجونأوءةلقنبسيلهلوزننأوءةكرحبسيلهئيجمنأو«ناكمىلإناكمنم

ءاجفاصوأهذه(نإوءةقدحبتسيلهنيعنأوءةحراجبتسيلهدينأوءةروصب

.”«فييكتلااهنعانيفنوءايانلقففيقوتلااب

-هللاهحر-يعفاشلامامإلاناكاذغو‹[11:ىروشلا]كَموينكسَل»ةمكحلا

يذلاهباشتملانماهرابتعاوليوأتلامدعصوصنلاهذهنمفلسلافقومف

نبدمحأوةعيبرهخيشوكلاممامإلابهذملااذهلثميو.هللاالإهليوأتملعيال

:ىلاعتهلوقيفءاوتسالاةيفيكنعكلاممامإلالئسدقفءريثكعمجمهريغو«لبنح

؛لوهجيفيكلاومولعمءاوتسالا:لاقفء[5:ط]4©ىوَتْساِشرَمْللَنَا
مهنكميالوءرشبلاهملعيالعلاؤسهنأل.ةعدبهنعلاؤسلاو«بجاوهبنايإلاو

هيبشتلاىلإتلامةعدتيملانمةعامجيمالسإلاعمتجملايفرهظهنأالإ

نمتدرواكاهريسفتاوأروءهيبشتللةمهوملاصوصنلارهاظباوذخأ؛ميسجتلاو

قلاخلاهيبشت:امهدحأءهيبشتلانمنيعونىلإاوراصنيذلاةعيشلاةالغك«ليوأتريغ

0.1979ةرهاقلاةعبط129٠صدبعمالسلادبع.دءةيمالسإلاةديقعلايفةينايإلادئاقعلا(1)
نيدلالاكمامأإلاتارابعنممارملاتاراشإ:نراق.5-253ص«يقهيبلامامإللداقتعالا)2(

.991«يبلحاةعبط188٠ص«يضاييبلا

‹يقهيبلامامإلل؛تافصلاوءامسألا:نراق.ةرهاقلاةعبط«22صءةيميتنبالءةيرمدتلاةلاسرلا)3(

.408ص
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قولخلملاهيبشت:يناشلا؛ناسنإلاةروصلشمةروصوذهلإلا:اولاقف«قولخللاب
ىتحمهتمئأقحيفاولغنيذلامهءالؤه»:يناتسرهشلالوقياذهيفو.قلاخاب

ادحاواوهبشامبرفءةيهإلاماكحأبمهيفاومكحوءةيقيلخلادودحنممهوجرخأ
بهاذمنممهتاهبشتأشن(نإو؛قلخابهلإلااوهبشابرو«هلإلابةمئألانم
ىراصتلاو‹قلخابقلاخاتهبشدوهيلاذِإ«ىراصنلاودوهيلابهاذموءةيلولحلا
تمكحىتحءةالغلاةعيشلاناهذأيفتاهبشلاهذهترسف‹قلاخابقلخلاتهبش

.”«ةمئألاضعبقحيفةيحإللاماكحأب

دحوذمسجمهدوبعمنأاومعزثيح(ةيمشاجلا)ميسجتلابلاقكلذك

هنأوءةضفلانمةيفاصلاةكيبسلاكًالألتيعطاسرونهنأو«ضرعولوطوءةياهنو

ةعبسهلوطنأوءناسنإلاساوحكةسمخساوحوذهنأوءةحئارومعطونولوذ
هللالعمهرشكأقلطأثيح«(ةيماركلا)ءالؤهعبتدقو.””هسفنربشنمرابشأ
هنأوءاهيفماسجألانوكلءةهجيفهدوبعمنأىلإماركنبابهذدقومسجلاظفل

لوحتلاولاقتنالاوةكرحلاهيلعزوجيو«شرعلانمايلعلاةحفصللسام
.لوزتلاو

ةهجيفًازيحتمهولعجىتحهلإلانأشيفةمسجملاوةهبشملاىلاغاذكهو

هيبشتلايفمهولغواذهةمسجللاوةهبشملافقومناكو«ناسنإةروصىلعهنو

ىلإاوهتناىتحهلإلاةدحووهيزنتلايفتلاغوءةلزتعملاةقرفترهظنأ«ميسجتلاو

.107ص«نيدلايفريصبتلا.(1/66):نييمالسإلاتالاقم.(1/173)؛لحتلاوللملا)1(
.د:قيقحت‹(5/42)فقاوملا.(106-1/109)؛نييمالسإلاتالاقم.65؛قَّرْفلانيبقرغلا)2(

.يدهلا

ةعبطءاهدعبامو203صراتريس.دءةيماركلابهذم؛نيملسللادنعميسجتلابهذم(3)
216٠صءقَرْلانيبقرفلا.(108-1/109)؛لحنلاوللملا.1ةيردنكسألا

نمةعومجممضتيهو«هرهاظوصنلاةيفرحبتكسقتءةيمالسإلاقَرفلارابكنمةقرف:ةهبشملا(4)
هفصوو«تاثدحلابهليثمتو«تاقولخلمابىلاعتهللاهييشتبلوقلااهلكاهعمجيءةيعرفلاقّرَفلا
.هقيرطيفاوفلتخانإو«هيبشتلابةلئاقءةدحاوةقرفتلعجاذهلجأنموءةيمسجلاب



139ةيفلألااصلا

ثيح(انيسنبا)و(يبارافلا)ةفسالفلانمكلذيفمهعبتوءةيربخلاتافصلايفن

امليوأتبوجوباولاقو«تافصلاهذهبةقيقحيرابلافاصتاةلاحتساًاعيجاوأر
لوقلااورتعاو؛ىلاعتهللاتاذبقيليوحنىلعثيداحألاوتايآلانماهيفدرو

نيذلاةمسجلملاوةهبشملالباقميفكلذوءًايسجتوًاهيبشتدعيةقيقحلاىلعهللاهتوبثب

.نيقولخملاتافصبيرابلاهيبشتبكلذيمهجهانمتمستا

اوناكامهريغو(ينالقابلا)و(يرعشألا)كمهنمنومدقتملافءةيرعشألاامأو

.ىلاعتيرابلانعاهيفنيضتقييذلااهليوأتنمنوجرحتيوتافصلاهذهنوتبثي
هعبتو«(نيمرحلامامإ)وهةيرعشألانمتافصلاهذهلوأهنأهنعرهتشانملوأو
(يدمآلا)و(يزارلا)و(يلازغلا):لثم-ًابيرقت-ةيرعشألايرخأتملجكلذيف
كلتيفنىلإالاوبهذفءةفسالفلاوةلزتعملابةلأسملاهذهيفاوهبشتءالؤهف.مهريغو

.ىلاعتهتاذبقيلتٍناعمباهليوأتىلإنكلو؛تافصلا

بهاذمةضراعمو؛تافصلاكلتليوأتيفولغلللثمحضوأيزارلاربتعيو

ةماقإبىنعُيهيفو‹(سيدقتلاساسأ)هامسأًابتككلذيففلأهنإىتحءالنيتيثملا

هنوكمزلتسيابيرابلافاصتاةلاحتساىلعلقنلاولقعلانمةريثكلانيهاربلا

ءاهنعبیجمثموصخلاهبشنمًاريثكدرويوءةهجبًاصتخموأزيحيفوأسج
يفذخأيو«تافصلاكلتيفةدراولاثيداحألاوتايآلانمًاريثككلذركذيو
اذهةبطخيفىتحةيلجةحضاورهظتيتلا«هيزنتلايفهتعزنعمقفتيايباهليوأت
.'ںناكلا

هذهليوأتبوجوىلإبهذ-ةّنسلالهأوةلزتعملايفلثمتملا-فلخاف

عمبسانتيمبهيبشتللةمهوملاصوصنلانمدارملانييعتبءةيلثملامهوتيتلاظافلألا
اوفرصفءةيربخلاتافصلاتايآلكيفزاجملااولمعتساثيح‹ىلاعتهللاسيدقت

 

928.٠صكيحوتلاملعاياضقمهأيفديدسلالوقلا:انباتک(1)



ةيضابأ[بهدمجةيناميأادئاخملا140

لمحفلسلانأنيحيف.ىلاعتهتاذبقيلتناعمىلإةيقيقحلااهيناعمنعظافلألاهذه

ضوفياهنمدارملاىنعملاةفرعمنإنيلئاق«هيزنتلاعماهرهاظىلعتافصلاتايآ
°”وههملعبىلاعتهيلإ

لديذلالاحملاىنعملانعىلاعتهللاهيزنتىلعفلخلاوفلسلاقفتياذهبو

هللادنعنمهنأبنايإلاىلعو«لاحملاهرهاظنعهجارخإىلعو«رهاظلاكلذهيلع
«حيحصینعمىلعهللمحنیيعتيفاوفلتخامهنكل«يهلوسرهبءاجلاعت
هليونمكمياَمو:ىلاعتهلوقيففقولانطوميففالتخالاىلعانب«هنييعتمدعو

oprhr
Ã

.[7:نارمعلآ]تتردننعلوپاما«نولوفوحلواالإ

هللانإ:اولاقيأ74هليواتملميامر:ىلاعتهلوقىلعاوفقوفلسلاف

انمآ:نيلئاقنوملسيمهنإفملعلايفنوخسارلاامأءهليوأتملعييذلاوههدحو

َنوُحِسَرلاوهلوقىلعنوفقيمهنإففلخاامأو.ىلاعتهللادارمقفوىلعهباشتملااذهب

يفنيخسارلاىلاعتهللاعمهباشتملااذهليوأتةفرعميفنوكرشيمهنأكفء«رليف

دقفانهنمو«ليوأتلاملعيفهللانوكراشيملعلايفنوخسارلافاذهىلعو؛ملعلا

.“”ةيلفلامهوتيتلاصوصنلاهذهليوأتمهسفنألاوحابأ

يمالسأإلالقعلالغتشيالىتحاومّلسفلسلانأالحضتيانهنمو
امفسيلةحاسلزنينأنمًاعابرصقأهوأردقفءةعيبطلاءاروايفينضملاثحبلاب
ميلستلاوناميإلاعمهدحوهللرمألااوضوفو«لزيوألضينأنمًافوخلهب
ليبسىلعةدراوتايآلاهذهنأاوأرو؛ىلاعتهللااوهزنفلخلانأو«سيدقتلاو

:لاقًاكلاممامإلانإفرهاظلاىنعملاضيوفتنودلاعتهللالإفيكلاضيوفتوهفلسلابهذم(1)
خيشهيفلاقيدربهذموهفرهاظلاىناضيوقتامأ(لوهجمفيكلاومولعمءاوتس

شاملا(1/115)لقتلاولقايضراعتهره:داحلإلاوعدبلاله
.209صء؛نيبملالوقلا:انباتک.113صءةيناميإلادئاقعلا)2(



141ةيفلألا:ءافصلأ

ةهبشملاهيفىدرتاملشمنعىلاعتهللااوهزنيلءةقيقحلاليبسىلعالزاجلملا
.ةمسجملاو

ىلعصوصنلاهذهاومهفو«فلخاوفلسلااوفلاخفءةمسجملاوةهبشملاامأ

الوليوأتريغنماهليقيقحلاىنعملاىلعلدتاهنأو«ىلاعتهللةيربختافصاهنأ

هنأل«نالطبيفكشالبهذملااذهوميركلانآرقلايفزاجملااوركثأدقو«ضيوفت

4ىوشلنيكسال‹؛ثداوحللفلاحىلاعتهنأ«يلقعلاويلقنلاليلدلابتبثدق

.[11:ىروشلا]

تاهجوهيفانضرعثيحةلأسملاهذهيفهبءدبلاانيأريذلاديهمتلااذهدعبو

ةهبشملاوفلخلاوفلسلافقومانلنابدقوءةيربخلاتافصلالوحةفلتخملارظنلا

ةمهوملاظافلألانم(ةيضابألا)رظنةهجونايبلتقولاءاجدقفةمسجللاو

.ليمتبهاذملايأىلإو«هيبشتلل

ةرعاشأوةلزتعمنيملكتملاروهمجججنةيربخلاتافصلايفنويضابألاجهن

‹ميسجتلاوهيبشتلامهوألظفللارهاظكرتولهنأنيمعازليوأتلاىلإاوبهذثيح

بحاصلوقياذهيفو.اهنعىلاعتهللاهزنتييتلاتاقولخملاصاوخنمكلذو

هلوقكهبقيليمبلوؤموهفهيبشتلامهوياممدرواملكو»:«ةيضفلادوقعلا»باتك

4قيَعَلَعَعَسْلَو»:هلوقو.ةريثكًانويعتبثأف‹[14:رمقلا]ايعىر:ىلاعت
سيل:هلوقىلإةدودرملباهرهاظدارمريغاهنأتايآلاهذهتلدف‹[39:هط]

هدروءةيربخلاتافصللهيفنددصبوهوءةيضابألاءالعدحأيتاهلقلالوقيو
لهجنمىلاعتهللابش|نإو»:تافصلاهذهىلاعتهللاوتبثأنيذلاءةيتاقصلاىلع

؛سفنلاركذةنسلاونآرقلايفاودجونيحءاهيفبرعلاعاستاوءاهيناعموةغللا

.290ص«‹ىثراحللءةيضفلادوقعلا(1)
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اهرهاظمهويظافلأنمكلذريغو«نيميلاوءةضبقلاوءديلاو«نيعلاو«هجولاو

.«ليوأتنوداهرهاظىلعاهوذخأفءهيبشتلا

تافصلاهنعاوفننأتافصلانعةيلإلاتاذلاةيضابألاديربجتنعجتندقف

هجولاىلاعتهللتبثتيتلاءةيوبنلاثيداحألاوءةينآرقلاتايآلايفنيلوأتمءةيربخلا

الةنسلاونآرقلايفةيربختافصنمدروامنأنيدقتعمءخلإ...نيعلاوديلاو

؛ثداوحلاصاوخنمكلذو«ميسجتلاوهيبشتلامهويهنأل؛ظفللارهاظهنمدصقي

.ةرعاشألايرخأتموةلزتعملاوحننوحنياذهيفمهو

لعفاك«ةنيرقريغبلوؤيناكهنأةجردلليوأتلايفمهضخبغلابدقو
اهلكمدآينببولقنإ»:هحيحصيفملسممامإلاهاوريذلاثيدحلاييقاتسرلا

لوقلوأهنإف.”«ءاشيثيحهفرصيدحاوبلقكنمحرلاعباصأنمنيعبصإنيب
سامتلايفريخلاقوسامهدحأ؛همعتنمنيتمعننيبيأ«نيعبصإنيب»لوسرلا
.نعرورشلافرص:ةيناثلاو.قزرلا

؛ثداوحللىلاعتهتلثامماهرهاظمهوييتلاتايآلانمًاضعبضرعنيليايفو
يفىلاعتهنوكوأ؛(ةيمسجلا)اهنممهَفُيامءاوسءالوحةيضابألارظنةهجونايبو
(ةيمسحجلا)تابثإمهوياماهنمءةريثكةيربخلاىلاعتهللاتافصنإثيحء(ةهج)

ىلاعتهل(ةهجلا)تابثإمهوياماهنموءاهريغو«قاسلاوءديلاو؛نيعلاو«هجولاك

مسحانأرابتعابًاضيأةيمسجابطبترتكلتوءاهريغولوزنلاوءيجملاوءاوتسالاك
.تسلاتاهجلانمةهجيفنوكيامنإزيحتملاوزيحتملاوه

.فرصتب(1/130)؛نايبلاوفشكلا)1(
.(8/51)؛بولقلافيرصتبابردقلاباتك؛هحيحصيفملسمهاورثيدحلا)2(
:نراق.يبلحلاةعبط‹(1/404)«يقاتسرلاديعسنبسيخهفلؤم؛نيبغارلاغالبونيبلاطلاجهنم)3(

.(1/144)نايبلاوفشكلا
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جهنلاىلعاودمتعيملوءايلقعًاججنةيربخلاتافصلايفةيضابألاجهندقل

سكعنينأبجيناكوءديحوتلاةفرعمبوجويفمهقلطنمهولعجيذلايعرشلا

فرصيفًاذهجةيضابألالذبدقفءةيناييإلادئاقعللمهترظنلكىلعدقتعملااذه
.ةيزاحمىرخأناعمىلإةيرهاظلااهيناعمنعةينآرقلاتايآلاكلت

ىيشتفاَممَعَ:ىلاعتهلوقيف(سفنلا)ةيضابألالوأليوأتلاًأدبملًالاعإو

.[28:نارمعلآ]نتفاهميول:هلوقو‹[116:ةدئاملا]4كينقاملعالو

علطأيأ؛كىيغملعأالويبيغملعتىء(بيغلا):ىلوألاةيآلايفسفنلاىنعم

ملعأالويدنعامملعتوأملعتامملعأالو؛ملعأامملعتىنعمبوأ«كبيغىلع

سفننإذِإ؛هايإمكفوجيوأ«هتبوقعهللامكرذحي:ىرخألاةيآلاىنعمو.كدنعام

[54:مامنألا]4ةَيتلعمكبربك:ىلاعتهلوقهنموءيشلاوهءيشلا

.”هاوسىلعالهتاذىلعيأ

ةفاضمءةينثتلاوأدارفإلاليبسىلع(ديلا)ركذلاهيفءاجيتلاتايآلانعامأ

الًاقفو«ىرخأةراتةردقلابوءةراتةيطعلاوةّنلاباهنولوؤيةيضابألاىرنيرابلالإ
4

ق2
هللاةنمينعي[10:حتفلا]4مهديقوقهلادي:ىلاعتهلوقفاولاقفماقملاهيضتفي

.(ةيطعلاوةّنلا)ىنعمبانهديلاف؛مهتنمقوف

:هانعمف[64:ةدئاملا]اسيفيكقفنيناتطوسبمهاديلبو:ىلاعتهلوقيفاولاقو

:هاتمعنيأ؛ناتطوسبمهاديلب:ليقو.ءىشاهضبقيال؛ناتمئادهتردقوهتمعن

.”«ةرهاظلاةمعنلاوءةنطابلاةمعنلا:ليقوءايندلاةمعنونيالاةمعن

__—_—

.(132-1/133)‹نايبلاوفشكلا(1)
.(140-1/141)قباسلاردصملا(2)
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ضرالاو:ىلاعتهلوقيفهركذدرويذلا(ةضبقلا)ظفلبلصتيامامأو

ليقو.هكلموهناطلسوهتردقهبدارملا[67:رمزلا]4ٍدَمََقْلامويهكصفاًكيمج

:ىلاعتهلوقكلذكو.ىلاعتهللاةردقبةمايقلامويةينافةبهاذضرألانأ:هانعم

نمءاشينمىلععسويورتقيهانعم:ليق‹[245:ةرقبلا]4طصْببَوضيفيهاو

كلذناكولفءاهطسبالو.مباصألاهيفيتلاديلاةضبقهبينعيسيلوهدابع
ضبقيدحاولاحيفىلاعتهللاودحاوٍنآيفًاطسابًاضباقنوكينأزاجالكلذك

.”هدابعنمءاشينمىلعطسبيوقزرلا

لك:ىلاعتهلوقلثم(هجولا)ركذاهيفءاجيتلاتايآلالكةيضابألالوأامك

لك:هلوقو‹[26-27:نحرلا]4(©)راركإلارلكلاوذكيرهجویفببوللناقابلنم

الإاهعفنلوزيو؛لحمضتلاعألانأىنعمب[::صصقلا]هجوالكِلاَحءىش

يأههجوالإكلاهءيشلك:ليقوءهيلإهببرقتوىلاعتهللاهجوهبسمتلانم
.ىلاعت(هللا)الإ

وأللاباوثهبدارملاف‹[9:ناسنإلا]گرامي»:ىلاعتهلوقامأو
هللا:هللاهجوبدارملاوأهللمعلاوءيشلاىلإدصقلا:هجولاذِإللااضردصقل

2 اذ

ملعلاب[39:ط]4()َعلَعَتْسْلَرل:ىلاعتهلوقيف(نيعلا)اولوأتاك
لاقوءيريغىلإكلكأالينمىأرمبيأ؛ينيعىلعىذغتوىبرت:ليقوءظفحلاو
€يَىر:هلوقكلذكو.بحأوديرأامىلعيأء4َقيَعلَع»:ةديبعوبأ
:ىلاعتهلوقكلذكو.اهناكمانيلعىفخيالثيحءانملعوانظفحب:هانعم[14:رمقلا]

.(1/143)نايبلاوفشكلا(1)

.(135-1/136)قباسلاردصملا(2)
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هللانيعباهلكءايشألاوءانظفحبيأ[4ه:روطلا]أككيَركملريس
."ةحراجلاىلعالاهبةطاحالاىلعهرظنو

هنأوأهةهجيفىلاعتهللانأاهرهاظمهوييتلاتايآلالكةيضابألالوأىك

اذهيفنوكلسيمهو.ءيجملاولوزنلاوءاوتسالالثم«ناكمىلإناكمنملقتني

بجيماسجألاىلعالإزوجيالًالاحناكاملك»:يضاقلالوقيءةلزتعملاكلسم
ءاهليوأتبجوهيبشتلااهرهاظبىضتقتتايآنآرقلايفدرواذإوىاعتهللانعهيفن

٠”«لامتحالانعديعبلقعلاليلدو«لامتحاللةضرعمظافلألانأل

هانعمىلعشرعلاىلعءاوتسالاةيضابألاضفردقفليوأتلاًادبملًالاعإو

رقتسيالهنأل‹[5:ط]5(4ىسشرَمْلاَلعنحل:ىلاعتهلوقيفدرواكرهاظلا

نكمتملکنالو«كلذنعهزنمهللاوضرعالإهيفلحيالومسجالإمسجىلع

كلذلكوهلًايواسموأرغصأوأ«هنمربكأنوكينأامإفءردقملاحمالمسجىلع

نمهسامينأزاجلءامةهجنممسجىلاعتهسامینأزاجولوريدقتلانموليال

.هبًاطاحمریصیفتاهجلارئاس

بةيآلايفهولوأفديدحتلاودسجتلاىنعمءاوتسالايفاوأرةيضابألاف

¢:ىلاعتهلوقريسفتمهيلإبسنيو.ةبلغلاورهقلاوكلملايأ«(ءاليتسالا)

هلوقمثىءاسلالإهتردفوهرمیوتسايأء[11:تلصف]4ناَحُدیهوءامملالإئوتسا

قوفهفطلوهتردقوهرمأىوتساينعي‹[4:ديدحلا]4مْ:ىلاعت
(4)

.قلخلاىلععقيامك«فصولاهيلعمقيالو«قلخلاتافصبفصويالوءهقلخ

.(1/138)نايبلاوفشكلا()

.1965؛فيلأتللةيرصلملارادلاةعبط؛200صرابحلادبعىضاقلل‹فیلکتلابطيحلا)2(

.(1/183)نايبلاوفشكلا)3(

.ةرهاقلاةعبط‹(3/35)
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يذلاللاف؛تاهجلاوةنكمألابصاصتخالانعهزنمهللانأىرتةيضابألاف

ماسجألاورهاوجلاصاصتخاكءًازيحتمناكلامةهجبىفتحاولتاهجلاهذهقلخ
:«تاريخلارطانق»هباتكيفيلاطيحلالوقياذهيفو«تاهجلاوةنكمألاباهزيحتو

هنأتبثو«ةهجبًاصتخمهنوكلاحتسافءًاسجوأًارهوجهنوكةلاحتساتبثدقوا

.«ناکملکيفیلاعت

ةيربخلاتافصلايفمهجهنمنوكينأيفمهيلعريضالهنأبةيضابألاحرصيو
تايآلاهذهرهاوظنأنيدقتعمءةرعاشألانمنيرخأتملاوةلزتعملابهذمرارغىلع

.ىلاعتهللاقحيفةلاحرومألاهذهو«رهوجوزيحهلالومسحالإنوكتال

هنيعو؛هتردقهللادي:يضابألاشيفطأفسويدمحمخيشلالوقياذهينو

هلوزنو«هرمأهللاءيجموءهتمعنهللاديو«هكلمهللاةضبقوءهقحهللابنجوءهظفح

.“”هتدابعىلعضحيلهرمأباهيلإهتكئالمنمكلملوزنايندلاءامسلإ
مهوييتلاوءةيربخلاتافصلاتايآلمهليوأتيفةيضابألانأقبساممحضاوو

نوكياذهبوءةهبشملانممهموصخهجويفةخراصةفقوالإتسيلهيبشتلااهرهاظ
ًايلقعًافقومهتافصوىلاعتهللاتاذبةقلعتملاينآرقلاصنلانماوفقودقةيضابألا

اوفلاخدقةيعرشلاصوصنلاليوأتيفمهو.مهلوقعلصنلااوعضخأفءافرص

ةلمجدنعهودقتعاوهوضترايذلامهجهنماوفلاخو«نيملسملاروهمجبهذمكلذب
.لقعلاىلععرشلاميدقتوهوءديحوتلا

روصتيفبرطضمقطناذهمهفقوميفاوملستسادقةيضابألانأقحلاو
اهمامأيرشبلالقعلاعسيالقئاقحلهذهرثكأنأمهتافوءاهفشكوةيبيغلاقئاقحلا
جهنلااذهتجهندقةلزتعملاف«كلذيفًاعدبةيضابألانكيملوزجعلاوميلستلاالإ

.(1/294)تاريخارطانق(1)

.3-6ص«ضابألآيقحمنعضارتعالاةلازإ(2)
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امناعرسةلزتعملاءارآدرلاوضجننيذلاةرعاشألانمنورخأتملاكلذكو؛لقعلا

.مهيأرىلعاهولوأتوءةيربخلاتافصلايفنيفمهتالاقمىلإاولوحت

مهروصتىلإنيدلالوصأءاملعىدلتافصلاهذهيفنيفببسلاعجريو

لوقلانملاكلااذهروصتىلععرفتياموءىلاعتهتاذبقئاللالايكلاىنعم
الإتابثإلاويفنلايفمهتالاقمءارونمنودصقيالمهف.ًاتابثإوأًايفنتافصلاب

روصتيفاوؤطخأدقمهنأالإ؛ىلاعتهللاقحيفهوروصتيذلالامكلاىنعمقيقحت

لامكلااذلمهروصتيفاوقرفينأمهيلعناكذِإ«هانعملمهريسفتيفو؛لاكلااذه

تاذلاةقيقحوءةيهلإلاتاذلاةقيقحامه؛فالتخالاماتنیتفلتحنیتقيقحنيب

نأيغبنيالف«ناسنإلاقحو«لاعتهللاقحيفهروصتيغبنيامنيبوءةيناسنإلا

.بيغلاملاعيفهقبطنوءةداهشلاملاعيفهبسيقنيذلاسايقملاذختن

الإكلذيفانيلعامف؛لامكلاتافصنمهلبجيابو؛هسفنبملعأهللاناكاذإو

ناكاذإوءاهظافلألفيرحتوأءاهانعملليوأتنودبهبهسفنفصواملبقننأ

نأاذهىنعمسيلف«تافصبهدابعفصوو؛تافصبهسفنفصودقىلاعتيرابلا
اهفوصومعبتتةفصلكنأناررقيقطنملاولقعلالبءايهيفةدحاونيتفصلاةقيقح

نحنانتافصءوضيفىلاعتهتفصريسفتلواحناذالفءةعفروًالايكوًاومس

؟لقعللةرباكمو«باوصللةبناجمكلذيفسيلأءاهانتاروصتو

ليوأتلاةحابإنإورطخلاميظعرمأةيعرشلاصوصنلاليوأتىلعءارتجالانإ
اذهينوءططشلانتمبوكرو«تاجيرختلاةرثكىلإيدؤتدق-طرشوأديقنود-
كلذلو؛(دشرنبا)ةبطرقفوسليفلوقياكاهتمرحىعٌدعتوءةعيرشللقيزمت
ًارهاظناكامالإتاليوأتلانملبقيالأوديدشرذحبةلأسملاهذهلإرظنينأيغبني

e َ 1. .'مهبطاختيفبرعلاةداعهبترجامو«ناهربلاهيلإىدأامًاقفاوم«ميمجللهسفنب

e

.1969‹ىلجنإلاةعبط«174صمساقدومحم.د:قيقحتدشرنبالةلملادئاقعيفةلدألاجهانم()
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ةيهلإلاتافصلاةلأسميفةيضابألابهذمانيأردقفرمأنمنكياهمو

يفمهدنعبهذملانأوءيفنلاوليطعتلاوليوأتلايفةلزتعملاتاقلطنمىلعزكتري

يئهيلإاوبهذامىلعنوللدياوبهذدقوء«ةيرابتعاناعمىلاعتهتافصنأ»ةلأسملاهذه

.ةلزتعمللنيكاحمهيفاوراسيليوأتيلقعجهنبةلأسملاهذه

نآرقلايفءاجاملكبنايإللاوهيدقعلابناجلااذهيفهيضترنيذلاو

الوليثمتالوليوأتريغبهتافصوىلاعتهللاءايسأنمةرهطملاةيوبنلاةنسلاو‹ميركلا

ةينافلاتاقولخملاتناكاذإفءءاسألاالإةرخآلايناممايندلايفسيلف«ليطعت

مظعأهناحبسقلاخلافءامسألايف(يقافتاعمةدهاشملاتاقولخملاهذهلثمتسيل

.ءايسألاتقفتانإو«قولخمللقولخلملاةنيابمنمهقلخ ةنيابموًاولع
:ليطعتلاوهيبشتلايفعوقولانمًارذحمةيميتنبامالسإلاخيشلوقياذهيفو

ایفسیلو«رفکدقفهسفنهبهللافصوامدحجنمو«رفكدقفهقلخبهللابشنم
.«هبشتهلوسرالوهسفنهبهللافصو

نأهيبشتلا»:هلوقلبنحنبدمحأمامإلانعةيزوجلاميقنبامامإلالقندقو

سيلهجوو؛يديألاكتسيلديتابثإامأف؛هجوكهجووأديكدي:لوقت
ةايحلانماهريغكتسيلةايحو؛تاوذلاكتسيلتاذتابثإكوهفءهوجولاك

دهشتسادقو.”«كلسملااذهالإسيلوراصبألاوعايسألاكسيلرصبوعمسو
هللاتافصيفاولوأتنيذلاىلعهدرضرعميفوهواذهدمحأمامإلامالكبميقلانبا

.زاجملالامعإوليوأتلايفمهبهذمقفاويملام«ىلاعت

۱

.(5/110)ءةيميتنبایواتفعومج)1(

ةيملعلاثوحبلارادةعبط؛(1/27)؛ميقلانبالةلطعملاوةيمهجلاىلعةلسرملاقعاوصلارصتحم(2)
.ةرهاقلابةوعدلاو



ىلاعتيرابلاہیؤر

ديهمد

فالتخاىلع-مالسإلايركفمنيبليوطلادجاهوحراديتلالئاسملانم

قلعتتيتلاةماحلالئاسملانميهف«ىلاعتهللاةيؤرةلأسم-مهفئاوطومهَقَرف

لوعفمىلإىدعتت«؛نيعلابةيؤرلانأ:روظنمنباركذو«بلقلاونيعلابرظنلا:ةغللايفةيؤرلا(1)

:ًاضيألاقيو...ةيؤروًايأرىأروءًالاعًاديزىأر:لاقي.نيلوعفمىلإىدعتتءملعلاىنعمبوءدحاو

نالف:لوقتوًاضعبمهضعبىأر:يأ؛ناعمجلایءارتوًاضعبمهضعبلباقييأءءائرموق
ءارأثيح:يأ؛عمسموىأرمبينمنالفو«فيسلايفوأةآرملايفههجوىلإرظني:يأ«ىءارتي

«فراعملارادبنيلماعلاةذتاسألانمةبخنقيقحتروظنمنبال؛برعلاناسلرظنأ.هلوقعمسأو

دمأ:قيقحتيرهوجلادامحنبليعامسإلل؛حاحصلا:ًاضيأو.فراعملارادةعبط(3/1537)

يناجرحجلافرعو.1979؛توريبةعبط‹(6/2347)ءارلالصفءعايلاوواولاباب«روفغلادبع

.ةرخألاوايندلايفيأ«ناكثيحرصبلابةدهاشملاىه:لاقفةيؤرلا

ةساحلاب:لوألا:عاونأةدعىلعيهو«يئرملاكاردإ:ةيؤرلاو.يبلحلاةعبط«97ص«تافيرعتلا

عاشورتيحللورتل»:رثاكتلاةروسيفىلاصتهلوقلثمءاهارجميرجيامو
وَلَو»:[50:ةيآ]لافنألاةروسيفىلاعتهلوقلثم:ليختلاومهولاب:يناثلاو‹[6-7:ةيآ]4()نَا

نِإ»:[48:ةيآ]لافنألاةروسيفىلاعتهلوقلثم:ركفلابثلاثلاو.4اوكبَلقوتيدإئرت
ِ€ناَعْسَجْلارَتامف:[61:ةيآ]ءارعشلاةروسيفىلاعتهلوقلثم:لقعلاب:عبارلا.€دَراَلاَمر

نمرخآلانكمتيو؛رخآلاةيؤرنمنكمتيثيحبنمدحاولكراصىتحءالباقتوابراقت:يأ
‹يناهفصألابغارلابفورعملا؛نسحلامساقلايبأ«نآرقلابيرغيفتادرفملا:عجار.هتيؤر
رصبلابيلقت:رظنلاو.توريبءةفرعملارادةعبط«209ص(ىأر)ةدام«يناليكديسدمحم:قيقحت

دعبةلصاحلاةفرعملاهبداريدقو«صحفلاولمأتلاهبداريدقو«هتيؤروءىشلاكاردإللةريصبلاو

497.٠صءنونلاباتك؛تادرفملا:رظنا.ةيؤرلاوهوصحفلا
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رظنلاربعهللااوفرعمهنأىلإنيملسملادنعةيؤرلاةيمهأمجرتوءةيإلاتاذلاب
اوقاتاذلو«فراعملاعاونأحضوأكاردإلابةفرعملاو«هوريلمهنأالإلالدتسالاو

.هيلعاولدتساامًاديكأتةيؤرلابىلاعتهتفرعمل

؛تاذللامظعأيملههنكةفرعمنعلوقعلاتزجعيذلاىلاعتهللاةيؤرنإ

تانجملاخدإىلعةوالع«نينمؤملاهدابعهبهللائفاكيسيذلايدبألاميعنلايهو

مهوةرخآلايفةيؤرللنيتبثملارظنةهجويههذهتناكو«مهنايإومهتعاطءازج
ازاوجاجتابثإباوكسمتف:مهكلسمكلسنممهريغوثيدحلالهأوءةنسلالهأ

.صنلابًابوجوو‹لقعلاب

كلسنممهريغوجراوخلاوةميهجلاوةلزتعملامهو-(ةيؤرلا)ةافنركنيملو
لكةينمأرصبلابىلاعتيرابلاةيؤرفءةياغلاثيحنمنيتبثملارظنةهجو-مهكلسم
ىرينألبقياللقعلافكلذقيقحتناكمإروصتينألقعللتاهيهنكلو«نمؤم

ءيئرملاويئارلانيبعنامدوجومدعطرتشيو«يئارلاةهج ًالباقممسجبسيلنم
.ةيلاغلاةينمألاكلتانلققحتتنلفءيئارلالباقتةهجينالومسجبسيلهللاو

ىلاعتهللاىلع(ةهجلا)ةلاحتساو(ةيمسجلا)يفنبيضقييذلالقعلانأقحلاو
يفةيؤرلاهذهاهيلعدجوتيتلاةيفيكلابوراصبألابهتيؤرتابثإىلإًاليبسدجيال
يفوأ«يئارلاصخشلايفءاوسةهجلاوةيمسجايضتقتامنألكلذو«ناسنإلا
ليلدبالإرقتسيالصاخىنعمبىلاعتهللةبسنلابةيؤرلاتذحخأاذإالإمهللا«يئرملا
.اضيأصاخ

-ىلاعت-يرابلااوهزننيذلامالسإلايركفمدجننأًاقحرظنلافقوتسيامو

يئاومسقنادقهبًاهيبشقلخلانمًادحألعجيوأ؛قلخلابًاهيبشهلعجياملكنع
نمضيقنيفرطىلعمهضعبعضوهنأهبفصوياملقأًاماسقناةيؤرلاةلأسم
-جراوخلاوءةيمهجلاوةلزتعملاهيفبهذيذلاتقولايفف.رخآلاضعبلا
ةّنسلالهأىرن«قالطإبىلاعتهللاةيؤريفنىلإ-اهقّرِفنمةدحاوةيضابألاو
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هدابعاہبرشبهللانأل؛ىلاعتهللاقحياهنوزوجيواهنوتبثيثيدحلالهأوةعاحجلاو
اهتمئأوةمألافلسممجأ»:ةيميتنبالوقياذهيفوءةيفيكنودبنكلو«نينمؤللا

ايندلايفهنوريالمهنأىلعاوعجأوءةرخآلايفمهراصبأبهللانورينينمؤملانأىلع

يفهقلخئشنيىلاعتهللانأل.ٍيَيدمحميبنلايفالإاوعزانتيملومهراصبأب

هللالوسرلاقاکًارھجہؤایلوأهاربفءاقبللمهراصبأومهعاٍسأبكريفةرخألا

)1(اا

.
بر

مهيفنعمامامتقستيهنألءاذهمهفقوميفاجرحانركذنممةيؤرلاةافندبالو

نمنيرخآللجرحلا(نإو«مهدنعىلاعتهللقلطلملاهيزنتلاعموأءةهجلاوةيمسجلل

نمولخيالهنأكوودبيمهفقومنإف«(ةيرعشألا)مهسأرىلعوءةيؤرللنيتبثللا

ءاذهمهفقوماورربينأمهيلعناكدقفاذلوهلةيؤرلاتابثإنيبوىلاعتهللا

توبثيفمهبهذمهبرقتسيوأ«ضقانتنمودبيامليزينأهنأشنمًاريسفتاومدقيو
.ةيؤرلا

اهرهاوظلمحتصوصنةيوبنلاةتسلاوميركلانآرقلايفتدرودقهنأقحلاو
هذهتدعمثنمو«نیابتنمولختالتاريسفتوتاليوأتللاجملاحسفتتالالد

ىلاعتهللاةيؤرتابثإاهرهاظديفيامصوصتنلاهذهنمف؛تاهباشتملانمصوصنلا

-22:ةمايقلا]4(الإ(ازم»:ىلاعتهلوقلثمكلذوةرخآلايف
ةليلرمقلانورتاكءةمايقلامويمكبرنورتسمكنإ»:لِيلوسرلالوقو.[3

هۋانثلجمكبرنورتسمكنإ»:ٍَيهلوقو««هتيؤريفنوماضتالردبلا

12.

هجو:ىلاعتهلوقبابديحوتلاباتك‹؛ينالقسعلارجحنبال‹يراخبلاحيحصحرشبيرابلاحتف)2(

a127/9(4ي
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نمنإفةرخآلايفهللاةيؤربةعطاقاهنأىلعصوصنلاهذهتذخأاذإف."«انايع

وهورصبالاهكردال#:ىلاعتهلوقلشمكلذوةيؤرلايفنديفيامصوصنلا

.”«ارأىنأرون»:لِيلوسرلالوقو.[103:ماعنألا]4ربلرب

وأًاتابثإةيؤرلايفهبهذمىلعلدتسينأنيملكتملانمقيرفلكلواحدقلو
تالالداهرهاظلمحييتلاتايآلالوؤيمث«هفقوممعدتيتلاصوصنلابًايفن

الادحةبوعصلانمغلبتةيؤرلاةلأسمنأهيفكشالامو«فقوملااذهعمضراعتت

ىلإةلآسملاهذهيفهلكقحلانأبيعدتنأةيمالسإلاقلانمةقرفيألللوخي

هةلأسماةبوعصىلإعجاركلذو«ىرخألاةقرفلامزليهلكلطابلانأوءاهبناج

.”هلدرمالمساحيأرباهيفعطقينأهيلعبعصييناسنإلالقعلاف

دقءةيؤرلازاوجيفلوقلا»:هلوقبةبوعصلاهذهنعينيوحجلامامالاربعدقو

؛تايلحجلانمملعلاضعببنوذخأآلاهبسحدقو«قلخلاتاقبطكابتراهيفلاط

قدأنمتاكاردإلاقئاقحبةطاحإلانإفءًادجريسعهيفمطقلاكردىلإءاهتنالاو
.“”«تالوقعلاماكحأ

يتلاةينيدلاصوصتنلاهابتمهسفنأىلعاومسقنادقنوملكتملاناكاذإوءاذه

اونمآدقيحةباحصلانأالإءةمايقلاموينينمؤملاهدابعلىلاعتهللاةيؤرركذاهيفدرو

ثحبلايفاوضوخينأريغنموىاعتوهناحبسهنعهيبشتلايفنعمتدرواكاب

فلسلاو‹ناسحإبمحلنوعباتلاملاونمىلعراسدقوءةيؤرلاهذهةيفيكنع

ىلعاوقفتاًاعيمجءالؤهف؛ثيدحلالهأو؛مهدعبنمنيدهتجملاءاهقفلانمحلاصلا

ةجُر:ىلاعتهلوقبابديحوتلاباتك«ينالقسعلارجحنبال؛يراخبلاحيحصحرشبيرابلاحتف(1)
)127/9(4(ن(

.یلاعتهللاةيؤريفءاجامباب((12/3)؛يوونلاحرشبملسمحيحصيفدروثيدحلا)2(

.1997قورملاوافصلاةعبط515-517صءةيإلاهتفسلفودشرنبا:انباتك)3(

.1978ةرهاقلاةعبط93صءاقسلا.د:قيقحت«ينيوجللةيماظنلاةديقعلا(4)



153ىلاعفوابلآةيؤو

عقومث«فيكالبتابثإهنكلو«نينمؤملاهدابعلةمايقلامويىلاعتهللاةيؤرتابثإ
.ةيمالكلاقَرعلانيبكلذدعبفالخلا

نعثيدحلاىلإلقتننهبءدبلايرورضلانمانيأريذلاديهمتلااذهدعبو
.ةمايقلاموينينمؤملاهدابعلىلاعتهللاةيؤريفةيضابألايأر

:ہیضابألابهذم

ىلإعجريكلذوءةرخآوايندىلاعتهللاةيؤرةلاحتساىلإةيضابألابهذ
هوررقامكلذيفنيفلاحتءةيحلإلاتافصلاةلأسميفعرشلااللقعلامحلامعإ

وأ؛تافصلايفنباولاقف«لقعلاهاريامىلععرشلاهيلميامميدقتنمهودمتعاو

ىلإةيؤرلاةلأسميفكلذباوهتناف«هتافصنعىلاعتهللاليطعتبحضوأىنعمب

ةهجونم-يدؤتاهنألءاهراكنإدكؤييذلاةلزتعملاحهنمبنيرثأتمءاضيأيفنلا

مهئدابمنومرتحي-مهبرثأتنموةلزتعملايأ-مهفءهيبشتلاىلإ-مهرظن
ىلإةلاحمالىهتنيسءةهجلاىفنبادبينمنألءةيقطنملااهجئاتناهنمنوطبنتسيو

۱۱.ةيلالاتاذلاةيؤرراكنإ

لقعلاروصتياليتلاءايشألانمىلاعتيرابلاةيؤرنأةيضابألاىرتكلذل

رارغىلعدقتعملااذهىلعليلدتلايفاوبهذو«كلذليحيلقعلانألءاهدوجوةحص

ءًاطاحموًاصخشتمنوكيوًازيحتمنوكيءرملانأنم:ةلزتعملادنعفورعموهام

ضغولقعلاوركفلالمعأنماهيلإاليتلاتالوقملاهذهءخلإ...ةهجينو
.عرشلانعفرطلا

ىلاعتهللاةيؤرنأ-نيرخأتماومهنمنيمدقتملا-ةيضابألاخياشمدكأدقو

ةيفنمةيؤرلانأوءًالقنوًالقعةيضابألاميجدنعىلاعتهقحيفتاعنتمملاةلمجنم

.تاذللةفاضموأةلقتسم؛تافصلانمةفصلكيفنهبداري:ليطعتلا(1)

؛هبردبعديسلا؛كولسوبهذمةيضابألا:ًاضيأ.فرصتب(1/61)؛يملاسلللوقعلاعاونأةجهب(2)
60.28صهةيفابألالوصأيفةيضفلادوقعلا:ًاضيأ.337ص
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دنعو»:(ينيمثلا)نيرخأمملاةيضابألاخيشلوقياذهيفوءةرخآلاوايندلايفهنع

يفىريهنإلاقنموءكرشأدقفايندلايفىرهنإلاقنم:ةيضابألاانباحصأ
.«قفاندقفةرخآلا

اككهاشلاىلعبئاغلااوساقمهنأىلإةيؤرللةيضابألايفنببسعجريو
نأكطورشبالإققحتتنأنكميالدهاشلايفرصبلاةساحبةيؤرلاذإ؛ةلزتعملالعف

نيبةفاسملانوكتنأوءةهجيفنيعللًالباقمنوكينأو«ناكميفىئرملانوكي
هذهةيؤرلاطئارشف«يئرملابرصبلانمعاعشلصتينأوءةبسانتميئرملاويئارلا

يفايداميئرملانوكينأيضتقتامنأل؛ىلاعتهللاتاذلةبسنلاباهقيقحتليحتسي

.كلذنعهزنمىلاعتيرابلاو«ثودحلاوجايتحالايعدتسياذهوءةهجهلو«ناكم

‹ىلاعتهللانعةيمسحلاىفنوهةيؤرلاىفنةيضابألاهيلعىنبيذلاساسألاف

-ةلزتعملاكلذكو-ةيضابألاف.ىرُيالوهفماسجألاالإىريالوءًايسجسيلهللا
هتيعورشمدمتسيموهفموهوءبالإرفتالةيؤرللدحاوموهفمالإمهيدلسيل
مهدنعجرختالاهنإفمثنمو؛ناسنأإلايفةيؤرلالاحهيلعامو«عقاولابلقنم
بناجلاوهوءدوجولااذيداملابناجلابطبتري«يسحلاكاردإلانماعوناهنوكنع

بناجلاامأًاضارعأوأرهاوجتناكءاوسءةسوسحملاتادوجوملامظتنييذلا
تناكءاوسءةيداماللاةدرجملاتادوجوملامظتنييذلاوهودوجولااذهدرجلملا
ءةيلكيسحلاكاردإلاةرئادنعجراخوهفءةيلقعتاكردمويناعمتناكوأ؛تاوذ

.اهبملعلاقلعتحصييتلاتادوجوملاهذهنمءيشبةيؤرلاقلعتتالفمثنمو

ءاهبملعلاقلعتةيهإلاتاذلابقلعتياممىنعمالوالعتسيلةيؤرلانإفمثنمو)
ًالباقهلعجتتافصاوماذًايئرمًائيشولةادأنوكتةساحيضتقيراصبإيهامنإو
.ىرينال

.137ص«بهذمالبمالسإ:نراق.(2/29)‹ينيمثللينيدلاملاعم(1)
ةسمخلالوصألاحرش.(153-1/154)؛نايبلاوفشكلا.(31-2/36)؛نيدلاماعم(2)

.(51-4/55)ءىنغملا.252255262ص



155نولاعغىوابلاهیر

نيرخأتملاةيضابألاخيشهبماقامةيؤرللضفارلاةيضابألافقومدكؤيامو
ءةيلقعلاواهنمةيلقنلا-ةيرعشألاةصاخو-نيتبثملاةلدألضارعتسانم(ىنيمثلا)

ضرعلاكلذنمصلخدقوءهسفنةلزتعملابولسأوجهنمباهضحدواهدينفتو

كلذكناکنمو؛هجولكنمءيشههبشيالوءائيشهبشيالىلاعتهللانأىلإدقنلاو

اورقأولوقلااوفصنأولةيؤرلاةتبثمنأىلإبهذيو«ىرينأهقحيفلاحتسا

نعىلاعتههيزنتيفةمالسلاذإءهيبشتلايفطروتلانماوملسل«ىلاعتهتيؤرةلاحتساب

ءاهوألايفرطخياملك

يفنيفهيلإاوبهذاموقفتتميركلانآرقلانمتايآبةيضابألالدتسادقو

وهورصبالاهكردالل:ىلاعتهلوقباولدتسافءاهادعاماولوأوأاولمهأوةيؤرلا

ةيآلاهذهةيضابألاقاس.[103:ماعألا]3(4دَفيلرصالكرب
.اهدارمنيبتوءاهرسفتواهحرشتيتلاتايآلانماهادعامنيلوأتموأنيلمهم

الوايندلايفلوزتالهللاحئادمو«كلذبحدتماىلاعتهللانإ»:ةيآلاهذهيفاولاقو

يفهنعلوزيحدملااذهنأمعزدقفهكردتراصبألانأمعزنمفءةرخآلايف
.“”«ىلاعتهللابرفكاذهوءاصوقنمهبرلعجدقفكلذمعزنموءةرخآلا

نماوعمجف«ديعبٌذحىلإةيؤرلايفهودقتعاامىلعليلدتلايفاوبهذمهنإلب

ىلعةيؤرلايفنيفمهدقتعممدخيهنوريامة#ةباحصلالاوقأوةيوبنلاراثآلا
ەدنسبملسمماماهاوريذلاثيدحلابمحلالدتسالثمةرخآلاوايندلايفقالطألا

:لاقف؟كبرتيأرله:ايوهللالوسرتلأس:لاقهنآهشرذيبآنعهحيحصيئ

.ارینآرون»

.4-2/148‹نيدلاملاعم(1)
.(1/155)نايبلاوفشكلا(2)

:ًاضيأ.(1/108)«(هارأىنأرون)هلوقباب«ناميإلاباك؛هحيحصيفملسممامإلاهاورثيدحلا)3(

.ارونتيأر»:ىرخألاةياورلاو((3/12)
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ىَّنآرون»:رذيبأثيدحيفِوَيلوفىنعمنأبةيواحطلاحراشمزجدقو

رونلاوهارأفيكيأء«هارأىَنأف»هتيؤرنمعنميباجحلاوهيذلارونلا«ارأ

.”ةيؤرلايفنيفحيرصاذهف:لاقمث؟هتیؤرنمينعنميهنيبوينيبباجح

ةشئاعدنعًائكتمتنك::لاقثیحءةشئاعنعقورسمثيدحباولدتسا|(ک

ءةيرفلاهللاىلعمظعأدقفنهنمةدحاوبملكتنمثالث:تلاقف-اهنعهللايضر-
.”«ةيرفلاهللاىلعمظعأدقفهبرىأرًادمحنأمعزنم»:تلاق؟نهام:تلق

ةحيرصهذهةشئاعةلاقمنأ:وه-مهدنع-ثيدحلااذهبلالدتسالاهجوو

بذكامإمزليذئنيحوءًاقافتاقسفهللاىلعةيرفلامظعنأل؛كلذبلاقنمةءاربلاب
تقسفثيح-اهنعهللايضر-ةشئاعليلضتامإوءهبرىأرأَيًادمحمنأبلوقلا

سيلهنألءانهداهتجالللحمال:ىلاسلالوقياكو؛هقدصىلعقدصبًالئاق
.بنظداهتجالالحمناکاذإهداهتجايفهفلاخنمقسفينأدهتجملل

هقحيفةليحتسمةيؤرلانأتابثإلةيضابألااهمدقييتلاةيلقعلاةلدألانمو

نأءةرخآلايفالوايندلايفالءةرهجهيلإرظنينأقلخلانمدحألسيلهنأو«ىلاعت
ايسجاهيناعمنمىنعميفنوكياموأءةثدحملاماسجألاالإكردتالراصبألا

عونصملكو؛عناصهعنصمسجلاومسجلاةثيهوأًاسجالإنوكيالدودحملاو
طيحهنأمعزدقفرهجىرُيهنأمعزنمف؛عونصلملاهبشيالعناصلاو«عناصهلف
ىلاعتهللاوتعقوهيلعو«تأرابتطاحأدقفًائيشتأراذإراصبألانألكلاب
.كلذنعهزنم

ةعبط‹200صءةريمعنمحرلادبع.د:قيقحت؛يفنحلازعلايبأنبالءةيواحطلاةديقعلاحرش(1)
.2198؛ضايرلا

.نايإلاباتك؛(1/159)ءهحيحصيفملسممامإلاهاورثيدحلا)2(
.190ص«يلاسلللوقعلاراونأقراشم)3(

.(1/154)نايبلاوفشكلا(4)

 

 



157ىلاىةيؤر

لدتسايذلا(دوجولا)ليلدىلإ(ينيمثلا)نيرخأتملاةيضابألاخيشراشأدقو

لقعلاةهجنمىلاعتهللاةيؤرتابثإنإ:لاقفءىلاعتهللاةيؤرتابثإللةرعاشألاهب

:لاقينأليلدلااذهبلالدتسالاريرقتوءًادجفيعضليلدوهامنإ(دوجولا)ةركفب
.”«ىرينأحصيلاعتيرابلاف«یرینأحصيدوجوملکودوجومىلاعتيرابلا»

ىربكلاامأءةحيحصهيفىرغصلاةيضقلانأررقيف«سايقلااذهداسفنيبيو
ةيؤرلاقلعتزاجلزاجولذِإ؛ةحيحصريغيهف-ىرينأحصيدوجوملكيهو-
ضارعألارئاسبوءداقتعالابوءاهسفنةيؤرلابو«حئاورلاو؛موعطلاو«تاوصألاب

.ةرورضةققحملاةدوجوللا

فرار:ىلاعتهلوقلثمةيؤرلاناكمإىلعةلادلاتايآلاةيضابألالّوَأدقو

اک«؛كمالعأنمًالعوأ«كتايآنمةيآينرأىنعمب‹[143:فارعألا]كيلر

[143:فارعألا]4يرفوسف,هناكمرفكساناكل:هلوقي؛طرشلاموهفمةجيتننأ

صيصختلاىعدانموءةرخآلاوايندلايفيأءاقلطملبقتسملايفاهيفنيفةحيرص

.هنايبهيلعفايٽدلاب

هجوف[2-23:ةمايقلا]2لرظالإ(ازيرىل:ىلاعتەهلوقو

الوةيؤر(ىلإ)ظفلبلوصوملارظنلانأةيؤرلايتبثمدنعةيآلاهذهيفجاجتحالا

امأو.(ذئموي)بليقهنأوءةرصابلانيعلالحموهيذلاهجولاىلإدنسأهنأايس

مههوجوةرظاننونمؤملافءةمايقلامويلاحيفتلزنةيآلانأنوريفةيضابألا

لوخدنورظتنمنولوألافءديعولاقيقحتبمههوجوةرسابرافكلاو«تاراشبلاب

اولخديملف«فارعألالهأامأةمطحلايناوذبنينأنوعقوتينورخآلاوقنجلا

ء؛ينيوجللةلدألاعل.177ص‹ينيوجللداشرإلا.(2/372)فشكلا.(2/40)‹نيدلاملاعم)1(

‹يفالقابللفاصتإلا.32ص؛يرعشأللعمللا.16ص؛يرعشأللةنابإلا.115-116ص

.112ص«شيع.د:قيقحتناقتعالايفداصتقالا.160ص

.(2/41)‹نيدلاماعم(2)
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ىلإ)ميدقتراظتنالاىنعمبةيآلاهذهيفرظنلانأىلعلديمف.نوعمطيمهوءةنجلا
رظننمناکولو«؛صاصتخالاورصحلاديفيهنأىنعمىلعهللاىلإرظنتاليأ(اهبر

ةريثكءايشأىلإنورظنيمهنأمولعمو.ىلاعتهللاتاذيفمهرظنرصحنالنيعلا

لشينأنت((۶ةرسابنيمويهوجوو :هلوقيف(نظت)ظفلركذًاضيأكلذىلعلديو

لعفابلعفينأعقوتتيأ‹(ةرظان)ظفلةلباقميف[24-25:ةمايقلا]6)4(رقاا

اهيفلعفينأابرىلإةرظانلاهوجولايجترت(كروهظلاراقفمصقي؛عيظفديدش
هوجولانأمولعموهوجولاوه(نظت)لعافنأًاضيأكلذىلعلدياموريخلك

."”بولقلانظتامنإو«نظتال
ةيداحأاهنأةيضابألاىريفءةيؤرللنوتبثملاابكسمتيتلاثيداحألاامأو

هللةهجلاتابثإةيؤرلابلوقينممزليهنآألو«تايآلاىلعقبطنتلليوأتلالبقتو
ىنعملاةيضابألامنمي(...مكبرنورتسمكنإ»:ثيدحيفف2لطابوهو؛ىلاعت

تاياورضعبيفو.ملعلادايدزاهبدارانوكينأزاوجل«ثيدحلارهاظليقيقحلا

ينيمثلاحرصيو.نايعلاماقمموقيءًانيقييأ«انايعمكبرنورتس»:ثیدحلااذه
دوصقملانوكيف؛ىنعملاحصومالكلاماقتساةفرعملاىلعلمحاذإثيدحلااذهنأ

مهراصبإك«روهظلاوءالجلايفيهوءاهيفسبلالءةيلجةفرعممهبرنوفرعيمه
”ىوتساوًلتمااذِإرمقلا

تطبترااك-ةيضابألادنعتطبترادقةيؤرلاةلأسمنإف«رمأنمنكياهمو

ًايسجنوكينأزوجيالءيشهلثمكسيليذلاهللافءهيزنتلاب-كلذكةلزتعملادنع

نًماييرقًاليوأتدجترابحلادبعيضاقلل«فيلكتلابطيحلا:رظنا:ًاضيأ.30-35صنيالاملاعم(1)
.245صء؛لوصألاحرش.214صءةيضابألاليوأت

بهذموةلزتعلابهذمنيبةلصلا:نراق.286ص«يثراحللءةيضابألالوصأيفةيضفلادوقعلا(2)
.204ص«يودب.دءةيمالسإلاةراضحلايفينانويلاثارتلاباتكنمضةيضابألا

.(156-1/157)‹نايبلاوفشكلا.(2/36)؛نيدلاملاعم(3)



159ىولاعغىرابلاةيؤر

تفتناتفتنااذِإةيمسجلاف«نيملسملاءاضرإقوفكلذاوعضوورصبلابىريىتح
اوفنو«ثيداحألاوتايآلااولوأاذوءةيؤرلاتفتناةهجلاتفتنااذإوةهجلا

.مهرظنيئاهيلعلوعيالداحآرابخأاهنأل«ثيداحألاضعب

مامإلادنشو«بيبحنبعيبرلامامإلادنسمىلعةيؤرلايفنيفاودمتعادقو

ناكنإوءةعامجلاوةنسلاءاملعنمثيدحلالهأهدمتعايذلادنسلابسيلعيبرلا

نمحاحصلاةبترلايفهيليو«ميركلانآرقلادعبباتكحصأهنإنولوقيةيضابألا
.كيدحلابنك

يفةليحتسماهنأنوريةيؤرلابابيفةيضابألايأروهاذهف«لاحيأىلعو
وهانيلعبجاولاو.جراوخلاوةلزتعملاعميأرلااذهيفاوقتلادقوءةرخآلاواينالا

ربخأوءزيزعلاهباتكيفربخأامكةرخآلايفنينمؤملاهدابعلىرُيىلاعتهللانأبناييإلا
يئانتلاحف«ثداوحلاصاوخنموهامعهزنمهجوىلعنكلوء؛كلذبوليهلوسر
يذلابارشلاوهلكأتسيذلالكألاناكاذإف؛نآلاهيلعنحناعريغتتسةرخآلا

يفهتيؤرىلعةردقلاانيفقلخينأىلعرداقىلاعتافتالضفىلإلوحتيالهبرشن

ءتقولاكلذيبهللااهقلخيةديدجةوقبوأءاناوقنمةوقةيأبوءةهجالوناكمريغ

ء[8:لحنلا]4َ(ونَكَْاَلاَمُقْلََروبلقلاناكنإوءانئاضعأنموضعيأيف
الإانيلعامف؛نيتمؤملاهدابعلةرخآلايفىلاعتهتيؤرباربخأدقةتسلاوباتكلاماداف

.عادتبالاوضفرلاسيلو‹عابتالاوميلستلا

ت
ےس

.(1/4)؛عيبرلامامإلادنسم؛حيحصلاعماجلا(1)





ناال
رايتخالاوربجلانيبدابعلالاعفأ

وأءرايتخالاورجلاكةدعتايمسمتحتًاثيدحوً[يدقتثحبةلأسملاهذه

ىنعميفاهلكتايمسللاهذهو«ادابعلالاعفأ»وأءاردقلاوءاضقلا»وأ««ةدارإللاةيرح»

قرطتينأدبالاهنميأيفثحبلانكلوءةقدلاهجوىلعةفدارتمنكتملنإوءدحاو

؟هیفروبجمهثادحإيفرحوهلهءلاعفأنمثدحياملكنأوهوءاهلمشيل

نممهنمف؛نيمسقىلإهمسقتاهنإفناكطسويأيفةلأسملاهذهتريثأاذإف

تددحيتلاهلاعفأقلخيفهلنأشالًارَبسُمهلعجيف«هتدارإوهتيرحدبعلاىلعركني

ةدارإلاةيرحدبعللتبثينممهنموريوحتوأهليدعتىلإليبسالًايدبأًاديدحتهل

.هلاعفأقلخىلعارداقهلعجيو

ركفلاوأءةيمالسإلاةئيبلاةديلوتسيلرايتخالاوربجلاوأردقلاةلأسمو

تافسلفلاباحصأاهيفضاخءةماعةيسفنةرهاظيهمنإوبسحفيمالساإلا

تارثؤملاقيرطنعةيمالسأإلاةثيبلاطيحمىلإاهاودعتلقتناوءةميدقلاتانايدلاو
ةدارإللانأنوري:""نويروقيبألافلبقنمقيرغإلاةفسالفاهراثأدقفءةيبنجألا

نأربتعتيتلاهتركفبةصاخةسردماشنأ«(م.ق341-270)«سروقيبأعابتأمه:نويروقيبألا(1)

.ةذللايهةايحلا
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.هاركإيأنودهرايتخاوهتدارإبلاعفألاعيمجلعفيناسنإللاورايتخالاىفةرح

ءاهادعتتنأاهنكميالقيرطيفريسلاىلعةربحةدارإلانأنوري”(نويقاورلا)و
iF )2(۷ .”هلاعفألعفىلعريجوهانإو«هتدارإبًائيشلعفيالناسنالاو

اکرایتخالابنورخآلاقورجلابمهضعبلاقفمهنيدينًاضيأدوهيلااهراثأ

زيحتلاناكوءلادحجلاوعازتلاناكف؛خيراتلاىرجمىلعءةينارصنلاةنايدلايفتريثأ

.””نامصتخينيقيرفىلإةينارصنلالاجرمسقناو؛هلبصعتلاويأرل

؛ناكملاونامزلافالتخاىلع«يرشبلاركفلانماعدبسيليمالسإلاركفلاو

لواتتةلأسملالوانت-ةفيرشلاهنبسو«ميركلاهباتكنمةعبانةئاصأنمهلب-لب

لقعللنسحيىتمفراعلاو«هدودحويرشبلالقعلاةعيبطلمهافلايكذلايرقبعلا
عمطماللمأءاروضكرلانمهسفنيفعيىتمو«ققديوللحيوثحبينأ«يرشبلا
.هيلعروثعلاوهقيقحتيف

‹نطةباحصلادهعولِيلوسرلادهعيفتريثأدقرابتعالااذهبةلكشملاو

ءاجاکاہناہیالاوءاہتاھاتمواہبورديفجولولانعداعتبالااهنممهفقومناكو
دارأدقفءةفسلفلاتاليلحتالو«قطنملاتاقيقدتاهدسفتملءةطيسبةضغيحولا

نعائادیھنیناکفءةلكشملاهذهةراثإببسبةمألاقاقشناىفالتينأييلوسرلا

.اهيفلادحجلانعوءاهتراثإ

-336)(نونيز)مهراكفأعضاوومحلنوضراعمو؛نيروقيبأللنورصاعممه:نويقاورلا)1(
.نييقاورلابهباحصأيعدف؛(قاور)يفهتسردماشنأ(م.ق4

رادةعبطء13ص«نمحرلادبعدلاخهليمزو«سبنقدمحمديمحلادبع.د«ردقلاوءاضقلاةلأسم)2(
.1979‹؛يرعلاباتكلا

:اضيأ.1973ةئيدحلابتكلارادةعبط‹136159صءتومحمميلحلادبع.د؛لقعلاومالسأإلا(3)
رجفلاةعبط(2/4):ًاضيأو.(1/220)دبعمالسلادبع.دديدجبوشيفديحوتلاملع
.1980صمكيدحللا
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دقف«مهريغبنيملسملاطالتخاو؛ىلعألاقيفرلاىلإٍيَيلوسرلالاقتنادعبامأ

اوناكفردقلايفمالكللىلوألاروذبلاةباحصلادهعيفرهظتتأدبولاحلافلتخا

مالستسالايتقيردقلابناميإلانأنورياوناكوءهيفلادحجلاوثحبلانعنوهني

جهنمًادادتمااوناكف‹مهوعباتونوعباتلاةقيرطلاهذهذغتاو.ىلاعتهللارمأل

نبمهج)و(يقشمالاناليغ)اهنلعأيتلاةذاشلاءارآلااوبراحو«هةةباحصلا

اوتبثأفءةيناسنإلاةدارإلاوةيإلاةئيشملانيبةقيثولاةلصلااومهفمهنأل(ناوفص

هلمعبلقتسيالرايتخالااذهعمهنكلءهلاعفألهرايتخايفرحلوؤسمناسنإلانأ

هتشقانميفهشزيزعلادبعنبرمعهكلساموهقيرطلااذهوءةئيشملاوةردقلانع
.”ىقشمدلاناليغل

هذحلبتكيملريكفتلايففارحنالااذلنيعباتلاوةباحصلاةمواقممامأو

لاوقألالخنمراكفألاهذهتلوحتوءةيمأينبرصعءاجىتحلواطتتنأروذبلا

.“”اهتاعدواهوعبتماهةلحنىلإاننيجورملاواهتاعد

تارابتعالةدارإلاةيرحبلوقلاماعهجوبنوهركياوناكةيمأينبنأرهظيو

ءاضقباوؤاجمهنإنولوقيمهف«مهتسايسمدخيربجلابلوقلانلءةيسايسوةينيد
دجوانهنمو.معوضخلاومهتعاطنيملسملاىلعبجينذإو«هردقوىلاعتهللا

ًاريربتومهحباقمنعًاراذتعاردقلايف‹مهسوفنيفةجيرحنيدللسيلنيذلاضعب

.”فيلكتلاطاقسإوةيحابإلاهبشيميفاوراسفمهدسافل

ءةوعدلارادةعبط‹35-37ص«يملحىفطصم.د؛نيدلالوصأيفةّنسلاوثيدحلاءاملعجهنم(1)

.يقشمدلاناليغوزيزعلادبعنبرمعنيبراديذلاراوحلاوهو2

1984٠ءةرهاقلاةعبط78صءالعلاوبأليمج.دةديقعلاومالكلاملعيفتاسارد(2)

.1983«فراعملارادةعبط‹(2/93)روكدمميهاربإ.د«هقيبطتوهجهنمةيمالسإلاةفسلفلايف(3)

؛دومحمميلحلادبع.د؛مالسإلاييفسلفلاريكمتلا:ًاضيأ.371ص‹لقعلاومالسأإلا:نراق

.374صءكيدسلالوقلاانباتك:نراقو«1984«فراعملارادةعبط«145-146ص

.يبرعلاركفلارادةعبط111-112صءةرهزوبأدمحمخيشللءةيمالسإلابهاذاخيرات(4)
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ةديقعلابلصتيرمأىلإًاعجارسيلربجلابَلوقلانييومألاعيجشتنأقحلاو
كلمااوبصتغادقمهنأنورعشيمهنألكلذوءةسايسلابًايقيقحًالاصتالصتيلب

ردقاذمهنأبروهمجلااورعشُيملاممهتلودىلعةروطخاذهيفنأو«نييولعلانم
.هربيغتنكمياليذلايلزألاهللا

امةديقعلالوحءارآلانمةيمأينبدهعيفرهظدقهنإفءرمأنمنكيمهمو

(ةلزتعملا)و(ةيربحجلا)لشمكعبايفةيمالكلاقّرفلالوصألًاساسأدعينأنكمي

.ديدجيلقعساسأىعةلأسملاهذهاولوانتءالؤهوء(ةنسلالهأ)و

ةاراجمليلقعلاقدشتلابولسأنمعونلااذهىلإاوؤحمهخأ«يملعغلبمو
ء؛سرفلاونانويلادالبنمةدفاولاتافاقثلاوتارايتلابطالتخالاةلحرمدعبةايحلا

نمدبالناكف؛مظنملايقطنملالدجلاوةفسلفلاناولأبةبخاصتافاقثتناكدقف

شاعيتلاةيلدحجلاكراعملايفاهسفنةحلسألامادختساو؛تافاقثلاهذهنمةدافإلا

.نوملكتملااهيف

زئاكرىلعةيمالسإلاةديقعلاحرصميقينأعاطتسادقمالكلاملعنأقحلاو
هبجاوبموقينأعاطتسامالكلاملعنإلبءةلدألاوججحلایوقأبةمعدمةخسار
وأءافخيفمالسإلاىلإللستتتناكيتلاتارايتلاوتافسلفلاةهجاوميفًالماك
ةملكلالوقينأعيطتسيمةلأسملاهذهبقلعتيايفهنإفاذهعمو«ةحيرصةهجاومي

لب«نيملاهبرقتوسفنلاهيلإنئمطتلحىلعانيديأعضيوأءاهعملؤاستاليتلا
نأمحلناكاموءةدحاوةملكىلعاهيفاوقفتيملوءاهفوحاوعزانتمالكلاءالعنإ

ةهبشللةراثإاهرثكأوءاعرفتوًابعشتاهمظعأو«ىربكلالئاسملانميهذإءاوقفتي
ءديعولاودعولاوىهنلاورمألانمءهلاعفأوىلاعتهللاتافصبقلعتتاهنإفءةريحلاو

'.هباقعوهباوثوهرمأوهقلخيفةلخاديهو

.1997قورملاوافصلاةعبط541صءةيحإلاهتفسلفودشرنبا:انباتك:رظنا(1)
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اهيفضوخلامدعوميلستلااهيفنسحييتلاةهباشتملارومألانمةلأسملاهذهف

ردقلاةلأسمنإ»:دومحمميلحلادبعروتكدلالوقياذهيفو«لحلاىلعاهئاصعتسال

لحلاىلعةيصعكلذنعًالضفيهو«هباشتملالئاسممهأنماهنإلب«هباشتملانم
«برفلايفوأقرشلايفتريشأءاوس؛لحللةلباقتسيلاهنإ«قافتالاىلعةيبأ

ةقرفماهنإ؛رضحلايفوأةيدابلايفتريثأوأ«ثيدحلايفمأميدقلايفتربثأءاوسو

لجأنموءةجيتنىلإنوهتنيالفوسفمهنيبلدحجلالاطمهموءاهيفنيثحابلانيب
.”«اهيفضوخلامرحتةماعلاةيمالسإلاحورلاتناككلذ

عمتجملاىلإًائيشفًائيشللستتتأدبدقةلأسملاهذهنإفرمأنمنكيمهمو
ايبهذمًالكشتذغتاو«يمالسإلاركفلايفةرادصلازكرمتلتحاىتح«يمالسإلا

يتلالئاسملاتاهمأنمتناكىتح«تبراضتوءارآلااهيفترهظوءًافلتخ

ءةزيمتمةيركفسرادماهمسابتماقثيح«هنيوكتومالكلاملعةأشنيفتدعاس

.نمزلارمىلعددعتتوعونتنسرادملاهذهتيقبو

تدجوامردقبققشتلاوددعتلاىلإاهليبسبهاذملاتدجوقلطنملااذهنمو

دبعلانإ:موقلاقف.هيلإتبهذاماهبديؤتىتلااهتلدأةرفانتلابهاذملاهذه
«باقعوباوثنماهيلعبترتياموفيلاكتلاعمًاقافتاةيرايتخالاهلاعفألقلاخ

نإ:“نورخآلاقو.هدضعيامةيلقعلاوةيلقنلاةلدألانماذهمهبهذماوركذو

ىلاعتهللادارفنادبلمهنمةقفاوم«هلاعفأنمءيشيفهلناطلسال«روبجمدبعلا

ءديحوتلاملعاياضقمهأيفديدسلالوقلا:انباتكنراق.159-160ص«لقعلاومالسإلا(1)

.375ص

375-0397ص«نيبملالوقلا:انباتك:رظناءةلزتعملاوةيردقلاةقرفموقلااذهبينعن)2(

ءنيبملالوقلا:انباتكيفهتلدأوبهذللااذهرظنا«ناوفصنبمهجةماعزب(ةيربجلا)موقلااذهبينعن(3)

.359-374ص
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؛لاعتهللقلخلانأىلإ"اوبهذفكعلوأوءالؤهريغطسوتوداجيإلاوقلخلاب

.دبعللبسكلاو

ىلعاهنيبايفتقفتااهنأالإءةلأسملاهذهلوحاهفالتخامغربهاذملاهذهو

اك‹ةيدوبعللقحتسملاقلابلقتسملاقلاخلاهنأو؛هلكيرشالدحاوهللانأ

.ةيرارطضالاهلاعفألقلاخلاهنأك؛ناسنإللاتاذلقلاخهللانألعمهتملكتقفتا

ًاشنموءةلأسملاهذهةأشنلاهيفانضرعتيتلاةعيرسلاةلالطإلاهذهدعبو

وهفءاهيفةيضابألابهذمنايبىلإهقيفوتوىلاعتهللانوعبلقتننءافوحفالخلا
.انهديصقلاتيب

:ہیضابألابھذم

يفو؛مهدنعنيدلاناكرأنمنكروهوءردقلاوءاضقلابنويضابألانمؤي

ءيشلكقلاخىلاعتهللانأبنيدن»:يلاسلاوهوةيضابألاءاملعدحألوقياذه

اهثدحموءدابعلالاعفأقلاخهللانأبنيدنوللانمهرشوهريخردقلانأبنيدن
.”«اهديرمو

نكرلاوهفةحيحصلاةينيدلاةديقعلاناكرأدحأهرشوهريخردقلابنايإلاو

نيدلانمًامولعمركنأهنألارفاكدعيهركنأنم؛ناييإلاناكرأنمسداسلا
ةياورلايفهدكأوءٍيَيىفطصملاهبثّدحنكرلااذهىلعصنلاو.ةرورضلاب

مامأةقَييبنلالأسيذخأو«يبارعأةروصيفللاليربجءاجنيحةروهش
:أَييبنللليربجلاقامدنعفءةعاسلاتامالعو؛نيدلاقئاقحنعةباحصاا

لوقلا:رظنا.ةيرجلاوةيردقلانيباهيأريفتطسوتيتلايهفءةيرعشالاةقرفموقلااذهبينعن)1(
39801َ-425صنيا

.431ص«لوقعلاراونأةجج)2(
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؛هبتكوءهتكئالمللابنمؤتنأنايإلا»:هلوقبأَيهباجأ«نايإلانعينربخأف»
.”«تقدص»:لاقف«هرشوهريخردقلابنمؤتنأوءرخآلامويلاو«هلسرو

vردقوهللاهاضقامنأبناعذإلاوقيدصتلاوهردقلابنايإلانمدوصقملاو

وهامنارموأولحنموءرشوأريخنمءهملعوهدارأاموهمسقوهبمكحاميأ
هللاءاشامنأو؛هتئیشموهللاريدقتبيرجيءىشلكنأبداقتعالاو«ىلاعتهدنعنم

امو«هبيصيلنكيمءأطخأامنأل؛ىضرينأدبعلاىلعو...نكيملاشيملامو«ناك

؛كلمهيلععلطيملوءهقلخيفهللارسوهردقلانأبداقتعالاو«هئطخيلنكيمهباصأ

.”همارمنعمهاهنوءهمانأنعردقلاملعىوطىلاعتهللانأليلوالويبنالو

ماعلاحورلانعاوجرخيمردقلاوءاضقلابناييإنمهيلإاوبهذايفةيضابألاو
فانصأنمهمدعدعبهدوجورهظاملكنأبنونمؤيمهف«نيملسملاروهمجنايإلل

بقعمالوهئاضقلدارالهردقوهؤاضقهبقبسدقف‹ىلاعتهللاكلميئقئالخلا

ىل

ظوفحملاحوللايفءايشألادوجونعةرابع:وهةيضابألاهفرعي(كءاضقلاو

امدجوأمثءاهداجيإلبقءايشألاريداقمملعىلاعتهللانأ:وهردقلاو.الاجإ

فرعيو.”هتدارإوهتردقوهملعنعرداصثدحملكفدجويهنأهملعيفقبس

لعفردقلاو؛لاعتهملعردقلاف»«ملعلاينعيريدقتلاوريدقتلابءردقلايتاهلقلا

.«لاعتهللانمريداقملاو؛هقلخ

؛نايإلاباتكملسممامإلاو.(1/114)؛ناييإلاباتك؛يراخبلاماسإلاهاورثيدحلا(1)
(1/160-157).

.105ص«يليسلا.دءةيميتنبامامإلاولبنحنبدحأمامإللانيبةيفلسلاةديقعلا(2)
.فرصتب(1/205)تاريخلارطانق(3)

.(2/89)‹نيدلاماعم(4)

.150ص«ىبعصمللةينونلاةديصقلاحرش(5)

.(248-1/249)نايبلاوفشكلا(6)
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املاثتماىلعمزعلاولوبقلانإفءةعاطلالصأةيضابألادنعءاضقلاباضرلاو

يفنأىلإًارظنءهيلعطخسلاكرتو«هردقوهئاضقىلإسفنلانوكسوهبهللارمأ
دابعلاىلاعتهللاثحدقوءانيلعةيفخاهنكلءةليلجةحلصموةميظعةمكحهئاضق

طخسباستكايهوءةميظعةفآردقلاوءاضقلاباضرلاكرتيفو«هباضرلاىلع

.لجوزعبرلا

وهويلانسلافءةرعاشألابهذمنمبيرقدابعلالاعفأيفةيضابألابهذمو

:لوقيقرشملاةيضابأرابكنم

لاحيأ-نيلاحلانيبطسوتلاىلإ-ةيضابألاينعي-ةماقتسالالهأبهذ»

باشنف؛باستکاانليهو‹ىلاعتهللقلخدابعلالاعفأنإ:اولاقف-ةلزتعملاوةيربجلا

تيسكاماهل#:ىلاعتهلوقليلدبءانلاعفأهللاقلخىلعالءانباستكاىلعبقاعنو

.”«اباستكالاوبسكلاتابثإيفةحيرصةيآلاف[286:ةرقبلا]€ٌتبكامالو

بهذمنيبةلصلانايبددصبوهو(ونيلنوسنوفلأ)قرشتسملااذهدكأدقو
نيتلأسمكانهنأالإ»:لاققافتالاطاقنلهضرعدعبفءةيضابألابهذموةلزتعملا
قلعتتامهالوأءةلزتعملابهذمنعايقيرفإلاشيفةيضابألابهذم(هيففلتخا
.«(هلاعفأيفدبعلاةيرحوردقلا)ةلأسميهىرخألاوءةريبكلابكترمىلعمكحلاب

-ايقيرفإلاشيف-ةيضابألالوقيمنيبدبعلاةيرحبنوعطقيةلزتعلاف
نودكؤيوءةرعاشألادنع(باستكالا)وأ(بسكلا)ةروصيفةدودحملاةيرحلاب
.«اهربدمواهثدحودابعلالاعفأقلاخهللانأب»:لئاقلاًادبمل

.(2/97)‹نيدلاماعم)1(

؛لحتلاوللملا:ًاضيأ.287صءةيضفلادوقعلا:ًاضيأ.312صءلوقعلاراونأقراشم(2)
(1/135).

وسنوفلأقرشتسمللةيضابألابهذموةلزتعلابهذمنيبةلصلانعةلاقمةلزتعملايفثوحب(3)
.207صءةيمالسإلاةراضحلايينانويلاثارتلاةعومحمنمضءونيلن
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‹؛قولغهاوسامو«‹قلاخىلاعتهنألىابعلالاعفأقلاخهللانأةيضابألاتبثيو

اهنأتبثف؛دوجومءىشلاعفألاو[102:ماعنألا]ءَلڪقل¥:ىلاعتلاق

دابعلالاعأنعبلاطيبأنبيلعمامإلالئسو...مومعةيآلاجرحتنألةقولخ

هللانميه»:لاقف؟دابعلانمءيشمأهللانمءيشيهأ:رانلااهبنوبجوتسييتلا
.لمعدابعلانمو«قلخ

لاعفألدجوملاوههللانأىلع(ينيمثلا)نيرخأتملاةيضابألاخيشدكؤيو

يفةلزتعمللافالخءاةنراقمةدوجوميهلبءاهيفمهتردقلريثأتريغنمهتابعلا

ةميدقلاةردقللريثأتالو؛مهرايتخاقفوىلعمحلاعفأيفةرثؤملايهاهنأمهاوعد

.”ةيرايتخالالاعفألاكلتيفًالصأ

ىلإاجتبرقأمهوءيلإاوبهذايفةلزتعملاةيضابألافلاخدقفلوقلااذهبو
ةعاطتسالانإ:اولاقفءةعاطتسالاعوضوميفمهوقفاودقفءةرعاشألاهيلإبهذام

دنعومهدنعةعاطتسالاوءةيرايتخالالاعفألاهبلعفي؛ناسنإلايفهللاهقلخيضرع

٠”لعفللةنراقمةرعاشألا

قلعتام:ىلوألا«نيتيوازنم(دابعلالاعفأ)عوضومىلإاورظنةضابألاف

ام:ةيناثلاو.هدحوىلاعتهلليهو‹عارتخالاودابجيإلايأ«قلخلاةهجنملعفلاب

يفدبعلاةردقنوكتقلعتلااذهنموءاباستكادبعلللعفلاةفاضإثيحنمقلعت
ةردقلاهيجوتولعفللدبعلارايتخالاحدبعلللعفلاقليىلاعتهللانإيأ«لعفلا

لاعفألايفرثؤتةثداحلاةردقلاو«"بساكدبعلاو«دجومىلاعتهللاف«هباستكالهيلإ

ےہ

.(273-1/274)فشكلا(1)

.(1/126)‹نيدلاملاعم(2)

.243صءلوقعلاراونأقراشم(3)

.(1/187)‹نيمالسإلاتالاقم.114صءلوقعلاراونأةجهب)4(
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‹لاعتهللااهردقرادقأىلعلبءةلزتعملالوقتاك«لالقتسالاليبسىلعالنكلو

.”هدارأىنعمب

قلخوءتابعلاقلخىلاعتهللانأدقتعينأفلكملاىلعبجيةيضابألابهذميفو

اوربجيملواهولمع‹محلاعفأاوبستكامهنأوءاهيلعباقعلاوباوثلاقلخومحلامعأ
هلاعفأضعببقلعتتدبعللةئداحلاةعاطتسالاوأةردقلاوءاهيلإاورطضيملوءاهيلع

دبعلاةردقلنإيأءًابسكةثداحلاةردقلارثأىمسيف«طوقسلاكضعبلانوددوعصلاك

”شاعترالاةكحکضعبنود«شطبلاةكرحكءلاعفألاضعبيفالخدمهتدارإو

لبجةيضابأنيباذه(بسكلابهذم)يفًافالخكانهنإفكلذعمو

(يضابألايئالثلارمع)هلضرعتليئضفالخهنكلو«نيرخآلانيبو(ةسوفن)

لهاراتغوهاکبسکورایتخالاعفألايف-دابعلايأ-محللب»:لاقثيح

هدابععبطولبجىلاعتهللانأةسوفنلبجلهأهيلعيذلاوءانباحصأنمبرغل

ءامهنعهللايضرسابعنبالاقاک؛مهقلُينألبقمهنمهلوصحملعاملعفلع
ردصيال؛هباتکيفامىلعنوشامومهنمهلوصحهللاملعاملعفلنوداقنممهف

ءلبجلاخياشمهيلعيذلاقحلاوهاذهو؛مهنمهرودصهللاملعامفالخمهنم

‹رايتخالادابعللاوتبثأمهنأالإءاضيأاذهوهانباحصأنمبرغملالهأهيلعيذلاو
.«رحلامهنعاوفنو

ءةيرعشألاعمنوقتليدابعلالاعفأةلأسميفةيضابألانأقبسامحضاوو
يفةرعاشألابهذمةيضابألانسحتسادقفةلزتعماوةيربجلابهذمنوضراعيو
دكوؤي‹“”«بهاذلملاىقنأهوذعونعاوعفادو؛هتحصاودقتعاوبسكلاةيرظن

.(26226-1/3)‹نيدلالاعم(1)

.16ص«ةرسيملاةعوسوملا:اضيأ.(266-1/267)قباسلاردصملا(2)
ثارتلاةعومجمنمضةيضابألابهذموةلزتعلابهذمنيبةلصلانعةلاقمءةلزتعملايفثوحب(3)

.820ص«ينانويلا

.(1/326)‹نيدلاملاعم(4)
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ردصيقولخملكنإ:اولاق-ةيضابألاينعي-قحلالهأنإ»:يبعصملالوقكلذ
هيفاملعفهدبعهببسبىلاعتهللامزلأءةيرايتخالاهلاعفألبسكيرايتخالعفهنم

هلاقامسفنوه.«داجيإوعارتخاريثأترودقملايفًارثؤمدبعلانكيملوفلك
.ةلأسملاهذهيفةيرعشألا

ناسنإلارظنامدنعتأشندقةلأسملاهذهلوحةينيدلاثاحبألانأعقاولا

لمعنعلوؤسمهنأوءاشياملمعيةدارإلارحهنآبرعشيةيحاننمهنأىأرف

ةيحاننمو«هباقعوأهتباثإلىنعمكانهناكامالإوءةيرحلايضتقتةيلوؤسملاهذهو
امملعف؛نوکيساموناكابهملعطاحأءيشلكبملاعهللانأىأرىرخأ

ةردقدوجومدعبلوقلاىلإيلاتلابيدؤياذهورشوأريخنمدرفلکنعردصیس

.هبملعامقفوىلعالإناسنإلل

ءىرخأةراتهلاعفأيفًاراتغوءةراتًاريسمناسنإلاميركلانآرقلاروصيو

هنأكلذوءةيعرشلالئاسملاصوعأنم-دشرنباىرياك-ةلأسملالعجدقاذهو

امألوقعلاججحكلذكوءةضراعتمتدجّوكلذيفعمسلالئالدتلمأتاذإ

ىقلتهنإفباتكلايفامأءةّنسلاوباتكلايفةدوجومفكلذيفعمسلاةلدأضراعت

ىلعروبجناسنإلانأو«ردقبءيشلكنأىلعاهمومعبلدت”ةريثكتايآهيف
سيلهنأوءهلعفيًاباستكاناسنإللنأىلعلدت”ةربثكتايآهيفىقلتولاعفأ

٠”ةيوبنلاثيداحألايفضراعتلااذهدجننأمدعنالو‹هلاعفأىلعًاروبجم

.115‹؛يبعصمللءةينوتلاةديقعلاحرش)1(

.22ةيآديدحلا8ةيآدعرلاء49ةيآرمقلا:روسيفةينآرقلاتايآلا:رظنا(2)

نارمعلآء8ةيآةلزلزلا286ةيآةرقبلا1-32ةيآىروشلا:روسيفةينآرقلاتايآلا:رظنا(3)

.79ةيآءاسنلا165ةيآلا

134ص«؛نارمعیفطصم:قيقحت؛دشرنباةفسلفةعومجمنمضةلدألاجهانم(4)

.135ص‹قباسلاردصلا)5(
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ضراعتلاوهفالخلاًاشنمنإ:لئاقلايأرلااذهعمقفتنالانبناجنمنحنو

دبالو؛ناكمبةيمهألانمعوضوملاف«كلذكسيلرمألاذإءةيعرشلاصوصنلايف
ضراعيًانآرقلزنُينأهيلعليحتسيىلاعتهللانأل«صوصتلاىلإةلماشةرظننم
تابثإوميسقتلااذهىلإقلطنيهلعجناسنإلاىدلمهفلارصقامنإوءًاضعبهضعب
ثيداحألاوميركلانآرقلايفةيلماكتلاةلماشلاةرظنلادارأنمامأ«ضراعتلا

.ضراعتلااذهوءميسقتلااذهفلاختةجيتنىلإلصيهنإفءةفيرشلاةيوبنلا

ةايحنميربجلابناجللهجتينإ؛ثيداحألاوتايآلاهبقطنتيذلاربجلاف

ةقالعلوانتتتايآلاو«يرايتخابناجو«يربجبناجهلناسنإلاف«؛ناسنإلا

تومافمهِلو#:ىلاعتلاقءيشلكبروهلإوهثيحنم«هبربناسنإلا

يفنملكربتعتةميركلاةيآلاف«[26:مورلا]4(©يونيمهَللكضرلاو
ًاراتخمناسنإلانوكعمضراعتيالوىفانتيالو«ىلاعتهللًاتناقضرألاوتاومسلا

.یرخأبناوجوتالاحي

بناجلانعًارودصهرمأنعًاقسافولاتهللًايصاعناكنإورفاكلاف
ىلاعتهتئيشموهتردقلريسموروبجموهلتناقوهلعضاخهنإفهتايحينيرايتخألا

اهداريتلاةعيبطلاوسومانلاسفنبشيعيهنإثيح«يربجلابناجلانعارودص
ربدتكانهناكاذإءةينآرقلاقئاقحلامامأىشالتيريثأيذلاضراعتلافكلذلهلهللا

ءوسوألهجنعضعببهضعبهللاباتكبرضتتناكةعزانتملاقَرْملانإ«ركفتو

.قلطمضراعتتالةيلوقلاوةينوكلاهللاتايآمنيب«مهوتودصق

ةدحووءاقللماعنوكتنأبجيرايتخالاوربجلاوأ«ردقلاوءاضقلاةلأسمف

نيبفالتخالاو؛نيملسملاعيمجهبنمؤيءدحاوجهنملانأل؛نيملسملاعيمجنيب

ىلإاملالخنمنورظنييتلاةفلتخملااياوزلانعجتانةلأسملاهذهةيؤريفنيملسللا

.546-547ص؛ةيهإلاهتفسلفودشرنبا:انباتك)1(
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يوحيراطإنمدبالءةلأسملاهذهلوحءارآلاتفلتخانإوكلذلءةلأسملاهذه

.ىلاعتهللاجهنمهلمحيامنمضىارآلاهذهعي

بهذمضفرالإهعسيال(دابعلالعفأ)ةلأسميفبهاذملاحفصتييذلاف

قرفلااذهوءناويحلاوناسنإلانيبًاحضاوًاقرفكانهنإفماتًاضفرضحلملارجلا
ةقرفتكانهنأك«فيلكتلارادمهيلعو«ناسنإلاينبهبهللامركيذلالقعلاوه

ساسأامهرايتخالاولقعلاو«يرارطضالالعفلاو«يرايتخالالعفلانيبةيرورض

.لعفلاوكرتلايفناسنإلاةيرحهيلعموقتساسألااذهوءةيعرشلاةيلوؤسللا

هنآلوةمكحملاصوصنلاهتفلاخملداسفلاونالطبلارهاظيربجلابهذللاف

الو«تادابعلابفلكمهنأعم«هفيلكتخصاالوأيرايتخالعفدبعللنكيملول

باقعلاوباوشلاقاقحتسانأعمءهلاعفأىلعباقعلاوباوثلاقاقحتسابترت

يفرايتخالاوةدارإلاوةردقلاراكنإنإمثءةيعطقلاصوصنلابتباثلمعلاىلع
.نادجولابيهيدبوهامراكنإدابعلالاعفأعيمج

فلاعفأيفاروبجدبعلالعجيالًالزأدبعلالعفبهتدارإوىلاعتهملعقلعتامأو

لبريثأتلاتافصنماتسيلةدارإلاوملعلايتفصنأل«هتدارإوهتردقبلسيالو

دوجوالزأىلاعتهتدارإتحجرفهلاعفأراتخيديعلانأالزأملعدقیلاعتهللا

نأىلاعتهملعدعبالإدبعلالاعفأبىلاعتهتردقتقلعتاموءلازياليفلاعفألا
نوكيدبعلانأوءلاعفألاهذهًالزأ-ىلاعتهللاملعفهيلعممصيواهراتخجيدبعلا

.هلبلاسالديعلارايتخالققح-اهيفًاراتخن

ملعنإف«ىلوألاةيردقلااهبتلاقيتلا(فُنأرمألاوردقال)ةيضقضفرنامك

الوءافخهقبسیالو«بستکمريغلماشطيحوهوءيشهنعبزعيالىلاعتهللا

سيلنوكلااذهطسوناسنإلاوريثأتالفاشكناوهفكلذعمو؛لهجهيرتعي

 

.427ص؛نيبلالوقلا:انياتك(1)
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سیماونبموکحوهلب؛تانئاكلاىلعرطيسيو؛دوجولاىلعنمي«حارسلاقلطم
ءاتشلاوفيصلاوءراهنلاوليللافءاهكلفيئريسيوءهيلععقتوءهبطيحتهلوحةتباث
كفشنيال«هتدارإبةريسم«لاعتهللةقولغاهلكلإ...موجنلاورمقلاوسمشلاو

الوءاهيلعبساحينلوناسنإلاابفلكيسيلرومألاهذهعيجو«ناسنإلااهنع

.ةيناسنإلاةيلوؤسملاقاطننعةجراخيهف«هببسبمذوأحدمهيرتعي

فقييتلااهدحويهفماكحألاوعئارشلاو«يهنلاورمألاوفيلكتلاامأ

امو؛تاقاطنمهللاهحنمابءاشيامكرتيوءاشياملعفياراتاملايحناسنإلا
ءفقوملااذهناسنإللىلاعتهللادارأدقو«ىوقنمهلنكمامو«بابسأنمهلأيه

رشكلاوأناميإلابيعرشلافيلكتلامامأنيلاحلاالكيفو«ساسألااذهىلعهفلكو

هللاءاشولوءةيرحلاهحنمدقىلاعتهللانألىارملانعجرخيالءةيصعملاوأةعاطلاو
اذهىلعو«ضحملاربجلاناسنإللأشيملهنأشلجهنكلدحأهعنمامهنماهبلس

‹يرايتخالايعرشلاءاضقلاو«يربجلاينوكلاءاضقلانيبقرفننأانيلعبجي

فيلكتلاقاطننعجراخهنإف«ءينوكلاسيلو؛هنميعرشلابنوبلاطمنحتف
.”ناسنإلليعرشلا

ءدابعلامهةيرايتخالادابعلالاعفألقلاخلانأىلعاوعمجأدقف:ةلزتعملاامأو

دارأاذإفءةدارإوةردقهلقلخودبعلادجوأهللالبىاعتهللاةردقاهبقلعتتملو
ًادجومنكيلولدبعلانإ:مهوقبكلذاوللعو«هتردقبهلعفدجوأًالعفدبعلا
لعفبفلكيالناسنإلانألءاهيلعبقوعوبيثأواهبفلكامهتردقبهلاعفأل
بيثأواہبفّلُكهنكل«هدوجوبهتردققلعتتمامىلعبقاعيوباثيالوريغ

.اهيلعبقوعو

.462ص؛نيللالوقلا:انباتک)1(



لكنعههيزنتو؛ىلاعتهللكلاتابثإوهلوقلااذهنمةلزتعملافدهو
ملظلالعفولىلاعتهللانأاوأرورشلاوملظلااهيفدابعلالاعفأنأاوأردقو«صقن

؛لاےكلاةياغلماكهنألللاىلعلاحماذهوءاريرشناكرشلالعفولولاظناك

مشاعفألنيقلاخلاومهتافرصتلنيثدحملامهدابعلانوكينأيضتقتةلادعلانأاوأرو

نوكيوءةيلوؤسملاموقتوفيلاكتلاحصتهساسأىلعيذلاءةيرحلاأدبًاقيقحت
.مذلاوحدملاوباقعلاوباوثلا

وهوءدابعلالاعفأىلعهللالاعفأمهسايقوه:ةلزتعملاهيفعقويذلاًاطخلاو

بابيفدسافسايقهنأنعًالضفسايقلااذهودهاشلاىلعبئاغللسايق

ماعفأسايقفءةعيرشتحتنوعقاودابعلانإذِإقرافلاعمسايقهنإف(دئاقعلا)

وأحيبمهقوفسيلذإللاكلذكسيلوءةعيرشلاكلتلمهتافلاحموأمهتاعارمىدمب

Aoڪمo4 Aoس .[23:ءايبنألا]4(ولمهولعفيمعليال#:لاقذإهللاقدصدقلو«رظاح

ةيرحيولغلاوءططشلانمهيفال«لوبقلابريدجريغنذإةلزتعملابهذمف
يفةيهلإلاةدارإلالخدتراكنإىلإةلاحماليضقياذهمهبهذمفءةيناسنإلاةدارإلا
.دبعلالعف

نأالإرمألااذهيفًاطسوًافقوماوفقينأاولواحدقف:ةرعاشألاامأو

الوهلةدارموهللةقولحمةيرايتخالادابعلالاعفأنإ:نولوقيمهفمهفلاحيملقيفوتلا

مهدنعبسكلاو؛((بسكلا)درجاهيفمهمنإوءاهدوجويفدابعلاةردقلريثأت

رمأوهفهيفاملريثأتريغنملعفللدبعلاةردقةنراقموه-ينيوحجلاءانثتساب-

لعفلالعفيدبعلاوبسكلاقلخيىلاعتهللاف:مملتلقنإفهلدوجواليرابتعا

ال»ذإ؛لعفلاقلخيوبسكلاقلخيهللانإ.ال:اولاق؟الالقتسابسكلاقيرطنع

٠"«ةكراشملاىلعالولالقتسالاىلعالءامهجوبدبعللريثأت

___

.44044-1صتيدسلالوقلا:انباتك(1)
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وهفءةيربحلالوقىلإًائيشاوفيضيلبسكلااذهبنيلئاقلاةرعاشألانأىرنو»
مزالنمجرحدابیإةلواحملءًاطيسوبسكلااولعجنإوريجلابلوقهرمأةقيقحيف
.مشوق

نيحاذهعمقولخمهنكلوكبعلانمهنأةرعاشألاىرييذلابسكلااذهف

ناسنإلللعجيالاذهنأىنعمبءةيقيقحةميقيأهلسيل؛هسفنلمعلاعملمعلا

ةايسملادبعلاةردقولعفلا-لكلامادام؛لعفلارادصإيفًاقحرثأهتردقو
ءةيفخةضماغةركفهذهبسكلاةركفنألوهدحوىلاعتهللاقلخب-بسكلاب

لقعلاعتقتالاهنأالإ؛ناسنإلاوهللانيبلمعلاةلكشملحلاهيلإةرعاشألارطضا

ىلعةلالد»يرعشألابسكنمىفخأ:لثملايفءاج«صاخبهذلبصعتملاريغ

.”«مهفُيوأكرديداكياليفخ«لثلابرضمءيشلااذهنأ

نمباستكاوللانمقلخناسنإلالاعفأنأنوريمهف:ةيضابألاامأو

عمنوقفتيانهمهوءةيربجلاوةلزتعملانيبًاطسوًافقومنوفقيمهو«ناسنإلا
.هحوضومدعلءاملعلانمًاريثكقريلبهذملااذهوءةرعاشألا

ناسنإلللعفهيفناسنإلليرايتخالعفلكنأ:ةلأسملاهذهيهارنيذلاو»

قلاخلاوهبرلاف«برلاودبعلانيبةكرشيضتقيالاذهو«ىلاعتهلللعفو

ل

عيمج
ةديدجةدامقليالءاديدجًاليكشتةقولخلملاةدالالكشيانيحناسنإلاوءايشألا
نملكنعناسنإلازّيميذلاوهاذهوءىلاعتهللااهقلخيتلاداوملانمديفتسيانإو

هنأبيرالهقلخولقعلااذهعدبأيذلانممثتانئاكلانمضرألارهظىلع
.يهانتماللاملعلاوةزعلاوةوقلاوذهللاوه

‹مقرألارادةعبط59صميلحلادبعقراطودبعلادمحم.د؛ٹثیدحلاوميدقلانيبةلزتعملا)1(

.17‹ةرهاقلا

.2198«فراعملارادء141ص«ىسومفسويدمحم.دءةفسلفلاونآرقلا(2)
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باوشلالطبو«فيلاكتلاتلطبلالإوءاضحًاربجاربحسيلناسنإلاف

ًاهِإناكالإو(ةلزتعملا)يعديامكءةقلطمةيرحارحسيلكلذكوءهللانمباقعلاو

رايتخالاوربجلانيبطسوتمناسنإلانكلوءاهلكهلاعفأىلعًارطيسموءنوكلايف
نمءاطعييذلاءاكذلارادقميفوءهنولوهلوطرادقميو«هرمعديدحتيربحيوهف

اهبىلاعتهللاهفلكيتلالاعألايفراتخموهوءاهيفًاشنييتلاةثيبلايفو«ىلاعتهللا

ء؛جحلاوةاكزلاوةالصلاورخآلامويلاوهبتكو«لسروهتكئالموهللابنايإلاك

هنأبرعشياهبىلاعتهللاهفلكيتلالاعفألايفناسنإلاف.تامرحملالعفنعءاهتنالاو

هذهدقفوءيشىلعهركأاذإفءةرحلاهتدارإبلعفيالنأولعفينأعيطتسيءاهيفريغ
."«فيلكتلاهنععفرءةيرحلا

تعبندقهجهنمصئاصخصخأةعماجلاةيطسولالعجيذلامالسإلاف

اذهيفناسنإلااذهةناكمةيطسونمهرايتخاوناسنإلاةيرحيفهتفسلفمبنتو

ريقحلاوهالوهيفةقلطمهتيرحنوكتىتح«دوجولااذهديسوهالفدوجولا
قلطملاربجلانوكيىتحءقلطملاوألكلايفءانفلابالإهلصالخاليذلاىشالتللا

ةيرحلاةنامألمحلهللاهفلختسايذلاةفيلخلاوه|نإو«ناديملااذهيفهردقوه

امىلعهؤازجوهباسحنوكيىتحوءاهلمحتاعبتبهفيلكتحصيىتح«رايتخالاو
ارحنوكينأنمكلذلدبالف«لداعلاىلاعتهللاتاذبًاقئالًالدعهاديتمدق

اذهقلاخهقلخيذلامظعألاماظنلابموكحملاوةفيلخلارايتخاوةيرحاهنكلارات

‹رايتخألاقلطموءربجلاقلطمنيبطسولارايتخالاوءطسولاةيرحلايهفدوجولا

قافآىرننأبجيراظنملااذهبوةيناسنإلاةيرحلاردقنزننأعيطتسنرايعللاذہبو

.”نيدايملافلتيفيناسنإلارايتخالا

ےہ

|.4444-45صكيدسلالوقلا:انباتك(1)
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يه(رنإامامتةيربجالوامامتةيرايتخاتسيلناسنإلالاعفأنأءاذهىنعمو

ءانتدارإ:امهنيلماعىلعفقوتتاهنألدحاوٍنآيفربجلاورايتخالانيبعمجت

؛فلتخيالادرطماماعاماظنعبتتلماوعلاهذهوءةيجراخلالماوعلاوأبابسألاو

هذهنأريغ«(ةيعيبطلاةيمتحلا)بنهارلاانرصعيفهيمسناموهماعلاماظنلااذهو

ابناجاهردصيئحسفتيهلبءانرظنيفةمراصةقلطمةيمتحتسيلةيمتحلا
ةيجراخلابابسألانيبنماضتلانماعونكانهنألكلذوءةيناسنإلاةدارإلل
.”ةلخادلابابسألاو

‹نيدلاولقعلاعمقفتيوهذإ«لولحلاملسأنمدعيةلأسملاهذلحلااذهو

امأوةدرطمةتباثنيناوقدوجونمثيدحلاملعلاهدكؤيامزرقيهنألفلقعلاامأ

.”قاطي|فيلكتلاوباقعلاوباوثلاةلكشمانللحيهنألفنيدلا

ةيرح»انرشأاكاهنكل«يمالسإلاجهنملايفةيناسنإلاةيرحلاماقموهاذه

قلاخلااهبكريتلاةعاطتسالاوةردقلاب-قاطنلاوةيلاعفلايف-«موكحملاةفيلخلا
ليكوتلاوةبانإلادهعقافآودودحوقاطنبو؛ناسنألااذهيفمظعألا

الاكهلةقولخملاتاردقلالعفقاطنزواجتعيطتسينلوهففالختساألاو

هلعفبزواجتتنأهتيرحليغبنيالوءةعيبطلايفةقولخملابابسألاكلذعيطتست
.فالختسالادهعقاطن

يفسوململادهاشملاعقاولانعثدحتتناسنإلاىلإلعفلادنستيتلاتايآلاف

همزعوهينرابتعاو؛هبهمايقرابتعابناسنإلاىلإدنسملعفلانأوهوماعلااذه
اذهيفديحولافرصتملاوهىلاعتهللانأنيبتيتلاتايآلاوءهلعفىلعهميمصتو

قحلاررقتيهفءهللاءاشينأالإًائيشدحأءاشيالو«هيفءيشلكدارأهنأو«نوكلا

ىلعةردقلايفو«ريبدتلاوفيرصتلاو؛لعفلاوداجيإلايفىلاعتهللىلعألاقلطملا

.1969‹لجنإلاةعبط‹176صمساقدومحم.دءةينيدلاهتفسلفودشرنبا)1(
.1969لجنإلاةعبط229صمساقدومحم.د:قيقحتدشرنبالةلدألاجهانم(2)
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نمەهنألقحاذهوءايشألاصئاصخليطعتىلعةردقلايفو«ليدبتلاورييغتلا

ناسنإلاىلإلعفلادنستيتلاتايآلاعمضراعتتاليهوءاهقوقحوةيهولألانأش

نأىلاعتهللاعيطتسيف؛ىلاعتهللانمهلةحونمميهو«ةدودحهتردقناسنإلانأل

الفدودحبدحتالوةقلطمهتردقهللاودارأىتماهلمعفقوينأوأ«هنماهبلسي

.هلعفراثآنممادامةقلطملاهتردقناديميفءيشلكنأكش

هللاىلإاهيفرمألاانمناسنإللاضوفينأيهءةلأسللاهذهيفةميلسلاةديقعلاو

هذهرسوءىشلكىلعرداقلاقلابدرفنملادحاولاهنأدقتعيوهدحوىلاعت

ةفسالفلااهراثأيتلاةميقعلاثوحبلاهذهعديو«لاصتهللاهملعيةلأسلا
.نوملكتملاو

اهيلإلصتنأنكمياليتلالئاسملايفدايقنالاوميلستلانذإانيلعبجاولاف

ناكاهزواجتاذإفءاهدنعفقيةطقنيناسنإلالقعللف«عرشلاهبءاجامىلإانلوقع

مدعوضيوفتلااهيفلضفييتلالئاسملانمهذهردقلاةلأسمو«لوقيايفًابذاك

.ةرمثبيقأيالاهيفثحبلانألءةعيرشلاجراخاهيفثحبللةجاحالذإ«ضوخلا





دیهمت

قيرطنعهنألءةمالاثحابملانمدعييدقعلابناجلايفةوبنلاثحبمنإ

ىلإهوغلبيل؛هلسرىلإىلاعتوكرابتهللاهيحوييذلاقحلانيدلانوكيةوبنلا
ںیذنالوریشبنممهءاجامهنأةجحبمهرةدابعيفاورصقيالىتح‹مهماوقأ

نمهيلعلمتشياموءرخآلامويلاوىلاعتهللادوجواوركنيفقيرطلااوبكنتيالثلو
مهئاقلإو«نيطايشلاةسوسوببسبلإ...رانلاوةنحجلاوباسحلاكءةيبيغروم

ph CAS oreoR 2e تكريمسيلاهلأتعبةدهماسالاناك#:ىلاعتلاق«سانلالوقعيئهبشلا
Arseتلکهنو

لاهيففلتاموهيفهياماَلاكحقحاببكاهمملرنأونيرذنمو

مومامےرَأادَساىدهفمهتابتلادهتءاجامدمبنهووبلا

.[213:ةرقبلا]0(4مقسملرلآاشينمیدهبلاويدبحلا

قيرطنعمهقلاخنماوقلتنيذلامه-مالسلامهيلع-ماركلالسرلانإ

ىلإهضيليتباوضلكاملسرلاغلبدقو«ميقتسملاطارصلاىلإسانلايدياميحول
اموقوقحنممحلاممهوملعو؛صالخإوطاشنوةنامأوقدصلكبسانلا

نإريصملاءوسبوءاونسحأاذإءةبقاعلانسحبمهورشبو«تابجاونممهيلع
ىلإمحلةادحلامهوءةريحلادنعمهريغلعجرملامهةمألكيفلسرلاناكوءاوؤاسأ
نودةيرورضمهيلإسانلاةجاحتناكاذلءةرخآلاوايندلارومأيفميوقلاقيرطلا
.نالقاعكلذيففلتخينأ



ةيضابأ[بهمهةيناميأادئافعلا182

نموءناستإلانوكتاممتمنم»:هدبعدمحمخيشلالوقيامكءايبنألاةثعبف
هللااهمتأةمعن؛صخشلانملقعلاةلزنمكعونلانماهتلزنموءهئاقبيفهتاجاحمهأ

.""«لسرلادعبةجحهللاىلعسانللنوكياليكل

هللاهحضوأىلاعتهللاىلإلصومقيرطيهذإءاهرودةوبنللناكانهنمو

لقعلاو؛هكولسةيفيكو«قيرطلاكلذنومضمبمهغالبإبهلسررمأو«سانلل

ءاوس«نايإلاتاعوضومنمهبتءاجبملسيوةوبنلاقدصييذلاوهيرشبلا
.بيغلاملاعبصتختةيعمسًارومأوأ«ةيعرشفيلاكتتناك

موهفموهافةيرورضوةسامةلاسرلاوةوبنلاىلإرشبلاةجاحتناكاذإو
؟حالطصالاوةغللايفةلاسرلاوةوبنلا

ّدغللايفةوبنلا

زومهملاف.زومهمريغو؛زومهم:نيهجوىلعءةغللايف(يبنلا)ظفلءاج
ليعفاذهىلعوهف«لاعتهللانعرخيهنأةبسانماوخلاىنعمب:(أبنلا)نمذوخأم
ناكمىلإاذكناكمنم(ًابن)نمذوخأم:ليقو.زمحلاهيفلصألاو«لعافىنعمب
وهو«هوجرخأوهموقهاداعالإةعيرشبيبنءاجامهنأةبسانملاوهتمجرخاذإءاذك
.بويغلابًابنميأ«لوعفمىنعمبنوكينأزوجيو«لعافىنعمبليعفًاضيأاذهىلع

هيقلتدعب«هدابعىلإهربخغلبيل«لاعتوكرابتهللهراتخانميبلافاذهىلعو

.يحولاقيرطنع

ءيشلاابن:لاقيءضرألانمعفترااموهو:ةوبنلانمذوخأم:زومهملاريغو
روطنععفترموهوأ«ىلاعتهللادنعةلزنملاعيفرلاوهاذهىلعيبنلاف«عفترااذإ

.قورشلارادةعبط‹(3/427)ةرايعدمحم.د:قيقحت«هدبعدمحمخيشلامامإللءةلماكلالامعألا(1)
.فراعملاراد99صدبعدمحمخيشلل؛ديحوتلاةلاسر:نراف



183ةوبنلا

.ىنعمبليعفاذهىلعوهو؛لاعتهللاباطخو؛يحولاصاصتخابةيرشبلا
.”لاعتهللاىلإةليسوهنأل؛قيرطلاوهو«يبنلانمليقو."”لوعفم

:حالطصالايفةوبنلا

ءاوسءيفيلکتيعرشمكحبىلاعتهللانميحوعاسبدبعلاصاصتخايه

مكحبىلاعتهللانميحوعايسبدبعلاصاصتخايه:ةلاسرلاو.المأهغيلبتبرمأ

نيبةرافسيه:ةلاسرلانإليقو.”غيلبتلابرمؤينأطرشبنكل«يفيلكتيعرش

موقعهنعترصقايفمهللعاہبحیزیلءهتقیلخنمبابلآلايوذنيبوىلاعتهللا
.“ةرخآلاوايندلاحلاصمنم

لوسرلانأوهو؛حضاواهنيبقرفلانإفءةلاسرلاوةوبنلافيرعتلالخنم

معأيبنلانإفساسألااذهىلعو«كلذبرمؤي¿يبنلاوءهيلإيحوأامغيلبتبرمأ

.الوسريبنلكسیلويبنلوسرلكفءيبنلانمصخألوسرلاو«لوسرلانم
لوقيثيحقَّرْفلانماهريغوةيضابألاهبتلاقلوسرلاويبنلانيبزييمتلااذهو

.”«نورثكألاوانباحصأهيلعو»:نيرخأتملاةيضابألاخيش

ءطيحملاسوماقلا:نراق.توريبرداصرادةعبطأبنةدام‹((1/163)روظنمنبال«برعلاناسل(1)

ء266ص«‹(أبن)ةدام«يزارللحاحصلاراتغ.(93193-2/2)طيسولامجعملا.(4/395)

.ةرهاقلاةعبط

.ةرهاقلا؛يبنتملاةعبط327صءىجيألانيدلادضعل؛فقاوملا(2)

ةيبرعلاةعبطملاةعبط152ص؛يروجيبلاميهاربإخيشللءديحوتلاةرهوجىلعديرملاةفحت(3)
.1977ةثيدحلا

تايلكلاةبتكمةعبطء58صءاقسلا.د:قيقحت«ينازافتلانيدلادعسلءةيفسنلادئاقعلاحرش(4)

.1980؛تورب‹قافألارادةعبط«154ص«يدادغبللنيدلالوصأ:نراق.ه1407ةيرهزألا

.(2/50)‹نيدلاملاعم(5)



`ةيصلبأل[بهذمجةيئاميإلادئافعلا184

:ہبستكکممأحبه:تلاسرلا

ءامللهأوهنمالإاهلانيالءةيلاعةعيفرةجردوءةيماسةليلجةلزنمةوبنلا

بهذدقفاذل«مهيلإعيفرلافرشلااذهدانسإبمهبرمهصتخاومهسوفنتفصنهم

يهامنإو«بابسألاةرشابمبوأباستكالابلانتالةوبنلانأبلوقلاىلإقحالهأ
هاو:یلاعتلاقدیرینماهحنمیوءاشینماہبصتخي؛یلاعتهللانمةبهوةحنم

:لوقيو.[105:ةرقبلا]ك(ويِظَعْلَالَضَمْلاوُدهاوءاينمويمص

راشأىنعملااذهىلإو[52:جحلا]اَلاےراسلامىصيدا
س

:لاقفةرهوجلابحاص

ةبقعىلعأريخلايفىقرولوةبستكمةوبننركتإو

فناحبسهنمةيصوصخو؛لجوزعهللانمةحنمةوبنلافاذهىلعٌءانبو

«هبرةدابعنمغلبهماهبسكينأناكًايأناسنإللنكميالءاهنأشاذكهةبترمو
نمتاذىلإدوعيىنعمةوبنلاتسيل»:يدمألالوقياذهيو؛هسفنةدهاجمو

ةبهوميهنإ...هلمعوهبسكبهقحتسا؛هضارعأنمضرعىلإالو«يبنلاتايتاذ

يلوسركنإ:هابتجاوهافطصانملهلوقوهو«هدبعىلعهنمةمعنو«للاعتهللانم
:()2(
.يسر

ىلاعتهللاىلإعاطقنالاوبسكلابلانتامنإةوبنلانأبلوقلاىلإةفسالفلابهذو
هذملنوكيثيحبةداملاقئالعنمدرجتتوسفنلاوفصتىتح«ةدابعلاوةولخاب

ةكئالملاةيؤروءتاداعلاقراوخبنايتإلاىلعةردقو«تايبيغلاىلععالطاسفنلا

.152-153صءديحوتلاةرهوجىلعديرماةفحت(1)
للعألاسلجملاةعبط317ص«بلطملادبعنسح.أ:قيقحت؛يدمآللمالكلاملعيفمارملاةياغ(2)

.ةيمالسإلانوؤشلل



185ةوبنلا

يفةئالثلارومألاهذهتعمتجااذإفمهمالكمهنمعمستلةسوسحمةمسحمةروصب

.ةلاسرلالانصخش

بهذمكشالبوهوءةوبنلايفةفسالفلابهذمهلوحرودياةصالخهذه
هبحرصتولوقعلاهرقتالفلاحهنأهدروهنالطبيفيفكيو«مهيلعدودرمو«لطاب

.لوقتلا

‹ىلاعتهللانمةبهةوبنلانأبلئاقلامهيأريفقحلالهأةيضابألاقفاودقو

هللاءافطصا»:مهدنعةوبنلافبسكلابلاتتاهنأبلئاقلاةفسالفلايراورکنتساو

.”«كلمةطساوبهللانمیحوعاسبهصاصتخاو«هديعنمًادبعلاعت

ةروصلانأنماهباحصأهمعزياموةيفسلفلاةوبنلاةيرظنةيضابألاضفريو
لاعفأنميهانإوءجراخلايفالدوجوال«يبنلابطاختيتلا-كلماةروص-
ادوجوال«هبطاختوهثدحتصاخشأنمانمدحاولامونلايفهارييذلانأوءلايخلا

يفانمدحاوللثديامةظقيلايفيبنللثدحيف«ليختمءيشوهامنوجراخلاي

”بيذكتورفكهنأبةفسالفلاهيلإبهذيذلااذهةيضابألافصيومولا

ةرئادنعاهدقتعينمجرحتةريثكرومأىلإيدؤيةوبنلاباستكابلوقلاف
مدعبلوقلاهيلعبترتي«؛باستكالابلانتةوبنلانأبلوقلانألكلذونايإلا

قيدمحمانديسبمتختمةوبنلانأعبطلابيضتقياذهوءةمايقلامويىلإاهعاطقا

يأدمعناکام»:1

يبلاييهلوقو.[40:بازحالا]4نيلمَكاَوهالورندومکلارنترلحأ

ديرماةفحت:نراق.ةرهاقلاةعبط«6ص«فرشىسومحلاصخيشللديحوتلاةداميفتارضاحم)1(

.152ص

.(2/49)‹نيدلاملاعم(2)
.(2/50)قباسلاردصملا(3)



ةيضلبأ[بهدم ةيناميأادئافعلا186

خيشلالوقياكةوبنلاباستكابلوقلاو.«نويبنلايبمتخو»:هلوقو««يدعب

امباستكابمغفوقىلعمزليوءةفسالفلاابترفكيتلالئاسملاىوقأ»:يروجيبلا
.”«ةّنسلاونآرقلابيذكتلمزلتسمكلذوءهعموأدمحمانديسدعبيبنزيوجت

هيلعبترتياءةوبنلاباستكابلوقلاوهوءةفسالفلاهيلإبهذاملطبذِإو
نأالإانمامأنكيملفءلوقعلااهديؤتالو«صوصنلاضراعترومأبلوقلانم

ةوبنلانأبلوقلاوهوءةيضابألاوةنسلالهأهيلإبهذامنأددرتننأريغنمررقن

.لقعلاهرقيولقنلاهقدصييذلاحيحصلابهذملاوه«ىلاعتهللانمةحنم

:لاسرلامكح

لئاقنمف«؛لسرلالاسرإمكحيفقَرِقلانيبعازنلادتشاوشاقنلامدتحادقل

.ةلاحتسالابلئاقنمو«بوجولابلئاقنمو«زاوجاب

عقاووءالقعهللاىلعزئاجلسرلاوءايبنألاثعبنألإةرعاشألابهذدقف
بهذو.هدابعبةمحروهللانمفطلمهلاسرإنألءاعنتموأًابجاوسيلوالعف

نمهنألءىلاعتهللاىلعبجاولسرلالاسرإنأىلإةفسالفلاوةلزتعملاوةيديرتاملا

نأ|كءهيلعهفسلاةلاحتسالدجويالنأليحتسيف‹ىلاعتيرابلاةمكحتايضتقم
.هيلعلهجلاةلاحتسالعقينأبجيهعوقوهللاملعام

نأالإبوجولابلوقلايفًايعمجاوكرتشانإوةفسالفلاوةلزتعملاوةيديرتاملاو
بوجولابنولوقيةفسالفلاذإبوجولااذهةفسلفيفرخآلافلاخيمهنمالك

.بعشلاةعبط((5/155)(1/393)ملسمهجرخأثيدحلا)1(
.52صديرماةفحت(2)

.9198«بتكلاملاعةعبط(5/8)ةريمع.د:قيقحت؛ينازاتفتللدصاقملاحرش)3(
تاوبنلاًاضيأ.1966ةرهاقلاةعبط7ص؛سيمخناميلسدصاقملاحرشنمتايعمسلا)4(

ةعابطلارادةعبط8--7ص‹يفاصلانيدلاييحم.دمالكلاملعثحابمنمتايعمسلاو

.564صءةسمخلالوصألاحرش:ًاضيأ.ةيدمحلملا



187ةوبنلأ

‹ليلعتلابماعلادوجوهدوجونممزليفدوجومهللانأىنعمب«ليلعتلاىلعمئاقلا
امأ.لسرلامهوهلاححلصيوماظنظفحينمدوجوماعلادوجونممزليو

حيبقتلاونسحتلاو؛حلصألاوحالصلاىلعمئاقلابوجولابنولوقيفةلزتعللا
الإنوكيالةلجآلاوةلجاعلايفيناسنإلاعونلالاححالصنأىنعمب«نييلقعلا
.ىلاعتهللاىلعبجاومهاسرإف«لسرلالاسرإب

اذهيفو«؛لسرلالاسرإزاوجبنيلئاقلاةرعاشألاانهةيضابألاقفاودقو

نأىلإنورشكألاوانباحصأبهذ»:(ينيمثلا)نيرخأتملاةيضابألاخيشلوقي

اهتبجوأو؛هقلخنمهافطصانمىلعلجوزعانالومابلضفتءةنكممةلاسرلا

‹لقعللديكأتاهنأو؛حلصألاوحالصلاةاعارمبوجويفمهلصأىعًالقعةلزتعلا

.”«نيهذملاداسفىفخيالوالقعةمهاربلااهتعنمو

لقعلانألءراتخملابهذملاوهةيضابألاوةرعاشألابهذمنأىرنايفو

فرصتينأهل؛هکلمدوجولاياملك«راتخملعافىلاعتهللانأىلعنالديلقنلاو

€ارابايبرر:ىلاعتلاقطيحملاهملعوهتدارإقفوهيف
.[16:جوربلا]4(دراللاََف:لاقو.[68:صصقلا]

:خلاسرلاىلإرشبلاتجاح

نمريثكىلإلصينأءايسلاةيادهنودرصاقلاهلقعبناسنإللاعيطتسيال

ىلإلوقعلااودشريل«ىلاعتهللالسرىلإةسامةجاحيفةيرشبلاتناكاذل«قئاقحلا

ىلعنيدهاجاولمعيلوءلالاتافصنمهلنوكينأبجياموءىاعتهللاةفرعم

.هاوسقلخلادبعيالدحاوهلإلوحقلخلاةملكعمج

راذعأعطقفدهتستلسرلاةثعبنأىلإنيرخأتملاةيضابألاخيشبهذدقو

درجمبلبيلعرظنوينهذبعتريغبقحلاىلإلوقعلامهبهللادشريو«نيدحاجلا

__—_—-

.(2/51)‹نيدلاماعم(1)



ةيضابأ[بهدمكةيئاميألادئاذملا188

اهيلإلوقعلايدتهتاليتلالئاسملاقئاقدىلإاهبنطفيلسرلاةثعبنأاك«قيدصتلا
نكميالرومأةفرعلديحولاردصملامهلسرلانأةيضابألادنعو«لسرلاالول

ىلاعتهللانعمهغالبإلسرلاماهمنأ(ك«بيغلارومألثم«مهريغباهتفرعم
.”رومأنماهبقلعتياموءةحابإلاويهنلاورمألانمهباطخ

‹نيدتلاىلإليمنمسوفنلاةعيبطيفامحيحصتًاضيأءايبنألافادهأنمو

.ةليسولارايتخايففرحنيدقناسنإلانكلو«سوفنلايفزوكرمنيدلاف

تبئأدقفءءايبنألاثعبيفساسألاوهمهتيادهوسانلاحالصإناكاذإو

بعصأيفمهيديأبذخألاو«مهتيادهورشبلللسرلاحالصإىدمخيراتلا

مهأنميهوءةدحولاوفلآتلاوةدوملاسانلاسوفنيفثعبييبنلاذإ«فورظلا

.اهقيقحتىلإاوعسيتلاءايبنألافادهأ

:ةزجعملا

ينابرميلعتويحلإرمأيهو«مهدحولسرلاوءايبنألابةصتخمتازجعللا
ىلاعتهللالضفتاذلءًايضرأً[يلعتوهسيلوامالإوًايحوةكئالملانممهبلصتي
مېنأو«ىلاعتهلقنمنوثعبممهنأومهقدصىلعةلادلاتازجعمابلسرلادييأتب
.ةوبنلامهاوعديئنوقداص

ةذوخأم:ليقو.”ةردقلللباقملازجعلاظفلنمةذوخأم:ةغللايفةزجعملاو

لمعتسامثريغلايفزجعلاتابثإ:زاجعإلاةقيقحوزجعأردصمءزاجعألانم
رمأللتلقنمثزجعلاةرهظميلصألااهانعمةزجعماف«هراهظإوهوءهمزاليف
ةيمسالانملقتللةزجعميفءاتلاوزجعلاراهظإيفببسلاوهيذلا«قراخلا

.(2/52)‹نيدلاملاعم(1)

.(5/11)تايعمسلادصاقملاحرش(2)



189هوبنلا

يذلاوهف«ىلاعتهللاوهوءهريغيفزجعلالعافوهةقيقحلايفزجعملاو."”ةيفصولل

.قلخلاةردقتحتهلوخدحصيالوءهيلعةردقلابدرفني

هللاهرهظي«يدحتلابنورقمةداعللقراخرمأيه:حالطصالايفةزجعملاو

نعنيقولخملاعيمجزجععمءاوعديفهلًاقيدصتءةوبنلايعدمديىلعىلاعت
لغمنايتالاو؛هتضراعم

ء؛لسرلالاسرإمكحًكالعفةعقاولاالقعةنكمملارومألانمةزجعملاو

ةميلسلالوقعلانألفءًالقعةنكمملارومألانماهنإامأ«تاليحتسملانمتسيلو

هلسريديأىلعسانلاهداتعاالقراخىلاعتهللالاعفأنملعفةزجعملانأدهشت

سومانلاعضويذلاوهو؛نوكلايفاملكلقلاخلاوهىلاعتهللانألمحلًاقيدصت
سيماونعضينأهيلعلاحملانمسيلفهلعضغتوثادحألاهيلعريستيذلا

ديىلعاهرثأىرناننكلوءاهفرعنالاننأرمألايامةياغ؛تاداعلاقراوخبةصاخ

.مالسلامهيلعلسرلاوءايبنألامهو«هدنعنملضفبهللاهصتخانم

هلسروءَءايبنأديأدقىلاعتهللانأىلعلقنلارتاوتدقلف:ًالعفةعقاواهنإامأ

يَلوسرلاةنسونآرقلاعلاطينمومهلًاقيدصتمهيديأىلعاهارجأتازجعمب

.كلذنمريثكلادجي

‹ةداعللةقراخاهنأنوريواهبنوفرتعيمهفةزجعملايفةيضابألايأرنعامأ

هللانأب:لاقدقمهضعبف؛لسرلاقدصىلعًاليلدةزجعملانوكيفاوفلتخامهنأالإ

نأدباليأءدحاوهيلعلدينأنمدبالوءهيلعًاليلدبصنالإًايبنلسريال

.يلدالبًايبنهللاثعبينأرخآلاضعبلازوجنيب«ليلدهديؤي

.ةرهاقلاةيريخلاةعبطملاةعبط‹113صءنيهاربلامأىلعيقوسدلاةيشاح(1)

.(5/11)تايعمسلادصاقملاحرش(2)
.(1/135)للملا.(1/186)‹نييمالسإلاتالاقم(3)
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:ءايبنألاتمصع

هنعيهنمبسبلتلانعمهنطاوبوءايبنألارهاوظىلاعتهللاظفح:يهةمصعلا

نمو«بذكلاورمخلابرشوىنزلانمًارهاظنوظوفحممهف.'ةهاركيهمولو
.دسحلاوقافنلاورثِكلانمًانطابوءةلاسرلاضارغأتوفيو«ىلاعتهللابضخغياملك

دمعتنمنوموصعم-مالسلامهيلع-ءايبنألانأىلعللملالهأعمجأدقو

زىعهللانعهنوغلبياموةلاسرلاىوعدكهيفمهقدصىلعزجعملالد(يفبذكلا

زاجولذإ؛قحلاوهو«نورثكألاهعنمفًاوهسكلذيمهتمهزاوجنعامأو.لجو
مهرابخأنعةقثلاتعفترالًانايسنوأًاوهسولو-ركذيف-مهنعهرودص
.”مهتثعبنمدوصقملاضرغلاتوفياذهو«بذكلالامتحااهيلإقرطتو

ءايبنألاةمصعنعثيدحلل(ينيمثلا)نيرخأتللاةيضابألاخيشضرعتدقو

دقو:لاقف«ءىرخألاقَّرْفلايأرو«بهذملايفهباحصأيأرنايبو«لسرلاو
رثكأبهذف؟ةوبنلالبقةزئاجيهله:ءايبنأآلاةمصعيفقَّرلاتفلتخا
رودصةشعبلالبقءايبنألاىلعًالقععنتميالهنأىلإةلزتعملانمريثكوءةرعاشألا

ىلعرئابكلانممهتمصعىلإ-ةيضابألاينعي-انباحصأبهذو.مهنمةيصعللا
عوقوعانتماىلإةلزتعملارثكأوةضفارلابهذكلذكورئاغصلانودلاحلك

ةيصعملارودصنأل«يلقعلاحيبقتلانيقيرفلادمتعموًالقعةثعبلالبقمهنمرئابكلا
هيضتقتامفالخوهو«؛مهعابتانععابطلارفنيوسوفنلايفمهرقحيامممهنم

.”القعًاحيبقنوكيف«لسرلاةثعبنمةمكحلا
ىلععامجإلافةثعبلادعبىصاعملاعوقونعامأ:ًالئاقيضابألاخيشلادرطتسيو

هنوغلبيايفمهقدصىلعتلدةزجعملانألماكحألايفبذكلادمعتنممهتمصع

ةعبط؛85ص«تايعمسلاوتاوبنلا:ديحوتلاملعيفتاسارد:انباتك.160صءديرملاةفحت(1)
.1997ةورملاوءافصلا

.5-859ص«تايعمسلاوتاوبنلادیحوتلاملعيفتاسارد:انباتک)2(
.(2/61)؛نيدلاملاعم(3)
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.قدصلاىلةزجعملاةلالدتلطبلمهيلعبذكلادمعتزاجولف«هناحبسهللانع

هيفالنورثكألاهعنمفءًانايسنوأًاطلغماكحألايفمهنمبذكلارودصزاوجامأو

-ةيضابألارظنيف-باوصلاو.مهضعبهزوجوءةعطاقلاةزجعملاةلالدةضقانمنم

بوجولانيبةرئادمهاعفأنأقحلاف«لسرلانمهوركملاعوقوزاوجمدعوه
نمهعوقوكةوهشلاىضتقمبسحبمهنمحابملاعوقوسيلوءةحابإلاوبدنلاو
امنكلذوحنوءةبرقلاوةعاطلاهجوىلعالإحابملامهنمردصيالمهنإف؛مهريغ

فوخلايفاوغلبىلاعتهللاءايلوأنمةبقارملالهأناكاذإوءةعيفرلامهتاماقمبقيلي

ريغيفنوکسوأةكرحمهنمردصتنأنممهعنمامةفرعملاخوسروىلاعتهنم

."هلسروهئايبنأبفیكف«ىلاعتهاضر
اهبلغأيفتءاجءيضابألابهذملايفتءاجاكةوبنلاةفسلفيههذه

لاحاهيلإيهتنيةبترعفرأوةجردىلعأاهنأاوأردقف«يمالسإلادقتعملاعمةيشمتم

قیرطنعيأتالو«هدابعنمءاشينمهبصتخيهللانملضفوةحنميهورشبلا
.ةفسالفلالاقكباستكالا

.یلاعتهللاباتكيفامءوضىلعلسرلاوءايبنألابةيضابألانمآدقفلكىلعو
بتكلانأنوريمهف»هلسروهئايبنأىلعهللااهزنأىتلاةيواسلابتكللةبسنلابامأ

اهنمنوسم«بتكةعبرأوةئاماهددعغلبدقهلسروهئايبنأىلعىلاعتهللاهلزنأيتلا
ىلعةرشعوء(ميهاربإ)ىلعةرشعو‹(سيردإ)ىلعنوثالثو(مدآنبثیش)لع

ًاضيأ(ىسوم)ىلعةاروتلامث؛یسومفحصيهوءةاروتلالبق(ىسوم)

اهلكوءم(دمحم)ىلعنآرقلاو«(دواد)ىلعروبزلاو«(ىسيع)ىلعليجتإلاو
..”«نآرقلاالإحاولألايفةبوتكمتلزن

.(2/62)‹نيدلاماعم)1(

.(2/133)‹نيدلاماعم.(1/38)؛يلاطيجللمالسإلادعاوق(2)

 

 





تايعمسلا

قودصملاقداصلانمعاسلابالإذخؤتاليتلارومألايه:تايعمسلا

ةّسلاوميركلنآرقلاهتوبثقيرطوءاهكاردإبلقعلالقتسيالوءٍيهلالوسر
ةرخآلارومأنميهللالوسرهبربخأاملكيه:رخآىنعمبوأ.ةرهطملاةيوبنلا

هةيوبنلاةّسلاوأ«ميركلانآرقلاقيرطنعكلذناكءاوس«ميلسلالقعلاهكردأو

ثعبنمهيفاموءرخآلامويلاىلعانلديميلسلالقعلاوقداصلاربخلانمًالكنإذإ
ةكئالمورانوةنجو«ضوحونازيموطارصو«باقعوباوثورشحو
.ةيعمسلارومألاهذهرخآىلإ...ةعافشو

اهدامتعانألتايعمسلابقدصيونمؤينأهيلعبجيميلسلالقعلاو

ةَّنسو«ىلاعتهللاباتكنمةدمتسملاءةقداصلاةحيحصلارابخألاىلعيساسألا
ركفلاعمضراعتياماهيفسيلةقداصلاةحيحصلارابخألاهذهوءوهلوسر

.ميلسلاداقتعالاو؛ميوقلا

هللاحدمدقوءةرطفلاةمالسوءنايإلاةوقىلعليلدتايعمسلابنايإلاو

ىدُهَفبيَراَلبَْكِيَد»:لاقفزيزعلاهباتكيفبيغلابنونمؤينيذلاىلاعت
وےستےہ

42ےسوفسصمساووسم2 .[2-3:ةرقبلا])فوقفمهقرراموةواصلانوموفلابنومونيدلا(عل
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نعهبربخلاءاجوءانساوحنعباغابقيدصتلا:بيغلابنايإلاىنعمو
ةيبيغرومأو؛دهاشموفقاومنمهيفامورخآلامويلاكءةّنسلاوأباتكلاقيرط
.هالعيفلجاهئرابواهقلاخاهملعي

-ىلاعتهللانوعب-لقتنن«هبءدبلايرورضلانمانيأريذلاديهمتلااذهدعبو

ىلعفرعتنل-اهلكتسيلو-تايعمسلاضعبيفةيضابألاىأرضارعتسالإ
هبناديذلاحيحصلايمالسإلادقتعملانمهدعبوأهبرقىدموءاهيفمهدقتعم

.مهدعبنمحلاصلاانفلسوماركلاهبحصوٍوَيهللالوسر

لهأهيلإبهذامتايعمسلااياضقيفهيلإتبهذايفةيضابألافلاخت
:توملاةيضقيفف«مهتديقعومهبهذمنماياضقلانمريثكيفبرتقتلبءةنسلا

نيحسفنألاىفوتيهللانأوءهلجأبتوميقوللكنأو«قحتومانأبنونمؤي»

.«تیمیويحييذلاوهىلاعتهنأوءاهتوم

:يخزرملاةايحلا

ةايحيفوءةرخآلالزانملوأاهنأنوريوءةيخزرلاةايحلابنونمؤيمهنأامك
لاحتيمانوكينأحصيفءاهقرخوايندلايفةفولأملاتاداعللرييغتخزرلا

ءيشبرعشنملوءاهدهاشنيتلاةلاحلاريغىلعهيلإانرظنلاحربقلاو«هلانتدهاشم

يفلمأتنموءاشيامبجعحيوءاشيامرهظي؛لاعتهللاديبرمألاو؛كلانهام
.”كلذلاثمأدعبتسيمل«هتوربجوهتردقبئارغو«هتوكلموهلمبئاجع

.ةلزتعلاضعبوجراوخلافالخب«هميعنوربقلاباذعبنمؤتةيضابألاف

.”«ثيداحألاهبترتاوتاممربقلاباذعنإ»:يملاسلالوقي

.(1/315)تاريخارطانق()

.(2/173)‹نيدلاملاعم(2)

.(2/116)‹نيمالسإلاتالاقم(3)

.(1/114)‹لوقعلاراونأةجهب(4)
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لوقيوءةيعمسلاةلدألاوهةيضابألادنعةيخزرلاةايحلاتابثإىلإقيرطلاو
امهو«نيكلملالاؤسو«نينمؤمللهيفميعنتلاونيرفاكللربقلاباذعنإ:(ينيمثلا)

امىلعقداصلااهبربخأءةنكمرومأاهنألءةيعمسلالئالدلابتباثريكنوركنم
ُةَعاَعلاُهوُمَتموواًيِيَعَوودُعاهيلَعوعيا»:ىلاعتلاق«صوصنلاهبتقطن
نیعونبنوعرفلآدعوتیلاعتهللاف.[46:رناغ]6(4ِباَدَمْلَاَدَسَأےوَعَرِفَلاءاوظَدَا

ةمايقلامويمهلاخدإ:يناثلاوءًايشعوًاودغراتلاىلعمهضرع:لوألا«باذعلانم
ىضتقيفطعلاوءلوألاىلعيناثلاباذعلاىلاعتهللافطعدقو«باذعلادشأ

مايقدعبةمايقلاموييفيناثلاناكاذإف«هيلعفوطعملاوفوطعملانيبةرياغلل
باذعوهو«ثصبلاىلإمهتومدبمهبالصاحلوألانوكينأدبالفءةعاسلا
٠قرفلابلئاقالهنألمهريغقحيفتبثءالؤهقحيفتبثاذإوءربقلا

ِلَوَعَلايأونماءنلاقي»:لاعتهلوقةيضابألااهبلدتسييتلاتايآلاو

اهنأنيحيحصلايفتبثدقف.[27:ميهاربإ]4رالرتورافتش

نبءاربلانعف؟كنيدامو؟كبرنمءتيللالأسُينيحءرقلاباذعيفتلزن

4ِتاَاِدْوَمَلايماءمياهلاثب>:لاقلِيىبنلانأ:لاقهنأهلبزاع
دمحميبنوهللايبر:لوقيف؟كبرنم:هللاقيفربقلاباذعيفتلزن[27:ميهارإ]

يذلاهولايفباشالقلبانماءيلاهمُاب>:ىلاعتهلوقكلذفءاي

4راف
يفدوصقللانأنيبف‹[25:حون]4ارَماولَأَمُفَْأ:ىلاعتهلوقتايآلانمو

هذهبناجبةحيحصثيداحأتدرودقو.حونموقلربقلاباذعةيآلاهذه

ضايرنمةضورربقلا»:ييهلوقاهنمءهميعنوربقلاباذعتبثتاهريغوتايآلا
_-

.110ص«سيمخنايملس:قیقحت؛دصاقملاحرشنمتايعمسل1.73(.2/۱)؛نيدلاملاعم)1(

.(3/934)؛ربقلاباذعيفءاجامبابزئانجلاباتك«يراخبلاحيحصحرشبيرابلاحتف(2)
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نأ-(مهنعهللايضر-سابعنباءاورايفهلوقو.«رانلارفحنمةرفحوأءةنجلا

الناكفامهدحأامأءريبكيفنابذعيامونابذعيل(مإ»:لاقفنيربقبرملَكىبنلا

.'”«ةميمنلابىشميناكفرخآلاامأوءلوبلانمئرتسي

بيرالقحهنو؛هميعنوربقلاباذعتبثيامرثكلاتاياورلاهذهريغو

ىتلااهسفنىهءةيضابألاءالعاهبلدتساىتلاثيداحألاوتايآلاهذهوهيف

|`.نأثلااذهيفنيبهذلابرقلعلدياممءةنسلالهأاهبلدتسا

:داعملاوثعبلا

‹نكمبرمأوهو«ناثءادتباثعبلانأوتومادعبثعبلابةيضابألادقتعي
ةيضابألاخيشهيلإبهذاماذهديؤي.”اهحاورأعمنيفلكملاداسجأرشحتف
هيلعينايسجلاداعملافقوتلءاندنعةزئاجمودعملاةداعإنإ":لوقيثيحنيرخأتلا

هتاذتيقبمدعأاذإدوجوملانأةلزتعملادنعو.ةرعاشألادنعةزئاجةداعإلاكلذكو

عمةيلكلابيضقنيةرعاشألادنعواندنعوتاعينأكلذلنكمأوةصوصخللا
ةداعإنوركني-ينسجاداعمابنيفرتعماوناكنإو-ةلزتعملانأيأةداعإلاناكمإ

.“«ةقرفتملااهئازجأعمجيهماسجألاةداعإ:نولوقيو؛مودعلا

مأءاهديعيمثةيندبلاءازجألاهللامدعيله:ًالئاقةيضابألاخيشلءاستيو

لاقىتحءافالخلاؤسلااذهنعةباجإلايفنأنيبيف؟فيلأتلااهيفديعيمثاهقرفي

ءيشىلعليلدلامدًلاتابثإوأًايفنكلذبمزجلابثيمهنأقحلاو:نيققحملاضعب
.“”رفرطلانم

ءهنمءاربتسالابوجوولوبلاةساجنبابءةراهطلاباتك«يوونلاحرشبملسمحيحص)1(

.(173-2/174)‹نيدلاملاعم.(1/588)

.(1/110)«لوقعلاراونأةجهب(2)

.(2/174)؛نيدلاملاعم(3)

..قباسلاردصملا(4)
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كلتداسجألارشحىلعةعطاقلاةيعمسلاةلدألاىلإ(ةيضابألا)ريشيو

ةةسالفلاردكأاهركلاوبهترفالمخالعنوملكتلهيلعرجيلاقيقا

دقف«بسحوحاورأللوهنإداعملانأبديفيمبةيلقنلاةلدألاليوأتاولواحنيذلاو
؛قحوهفقداصلاهبربخأاملكف«نيدلااذهتارورضنموهامراکنإباورباك

[79:سي]هک(لَكلحکوکولَواهاشأىذالق:ىلاعتهلوقلثم

مكُعمدککمشمڪليخكانوانڪوهلاکروكفيك:هلوقو

کریدیينمنولةيهوقو]28:هرم€تشمم

0
.نايبلاو

ةمايقلاموياهتومدعبنادبألاييحيىلاعتهللانأوه:هداتتعابجييذلاو

نأنمو«قيرفتلادعبوأمدعلادعبنوكتةداعإلانأنم-كلذادعاموءاهديعيو

هللاملعىلإهضيوفتبجيوءةديقعلانمسيلف-داعتالوأداعنامزألاوضارعألا

نأىأرينيمثلاناكنإو)ءهيفءاملعلافالتخاعم؛عطاقلیلدهيفدریملاذإ«یلاعت

قداصلاربخأنكيلكو؛نكمبرمأيهفقيرفتوأمدعنعتناكءاوسةداعإلا

.”قحةداعالافمثنمو؛قحوهفهعوقوب

:باسحلا

ءرشحملانممهفارصنالبقملامعأىلعدابعلاىلاعتهللافيقوت:وهباسحلا

ناميإلابجيفءةنسلاوباتكلاهبدرودقو«لاعتوهاهملعيةيفيكباهنعمهلاؤسو
ذخأدعبنوكيباسحلاو.ةرورضلابنيدلانمًامولعمهراكنإلفاكهركنموءب

—_—-

.(1/31281)نايبلاوفشكلا()

.(2/181)‹نيدلاملاعم(2)
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ىلعدابعلاضعبدهشيوءهحراوجدبعلاىلعدهشتكاذذإوملاعأفحصدابعلا
ضع

بالاعيرَسهَنإ:هلوقباتكلايففءةنسلاوباتكلابتباثباسحاو

€(وُلَمْعَيأاوناكمع(نيجهتَلعنلكليروف$:هلوقو.[51:ميهاربإ]4(

.(اوبساحتنألبقمكسفنأاوبساح»:أَيهلوقةنسلايو‹[92-93:رجحلا]

هلوقمهليلدوفلكملكلهيفبيرالقحباسحلانأبةيضابألادقتعيو

هذهيفنوعسوتيمهغأالإ62:ماعنألا]$َ(نيَِِأرساوهوهوومكنللاهلالأف:یلاعت

امهوءلاعألانعنالأسيالنافنص«فانصأةثالثسانلانومسقيفءةلأسملا

مهثلاثلافنصلاو«نيكرشملاباسحيفضعبلافلاخنإو؛نوكرشملاوءايبنألا
.”لأسيهنأمهدنعحصألافءةريبكلابكترمىتحو«نولأسينونمؤلا

؛نيقتملالئاضفراهظإ-لامعألابملاعهللانأعم-باسحلاةمكحلعلو

.ةرسحايفةدايزوءةرسمللًايمتتداهشألاسوؤرىلعراجفلاحئاضفو

:نزولاونازيملا

لاقءايناميإلابجيفءةنسلاوباتكلابدروةمايقلاموينزولاونازي

تتحنمو(ەخيقملابُمكيكاتهشيمتقفحلادمويرولاو»:لاصت
يو‹[8-9:فارعألا]4(نوماَباونااممناورَىزَلاكلوتهزم

ملعيىتحنازيملادنعءًادحأدحأركذيالفنطاومةثةثالثيفامأ...»:هلوقةنسلا
يفمأهنيمييفهباتكعقينيأملعيىتحفحصلارياطتدنعو«لقثيمأهنازيمفخيأ

.”«زوجيىتحمنهجينارهظنيبعضواذإ؛طارصلادنعوهرهظءارومألاش

.207صديرماةفحت(1)

.126صءابهذموةديقعةيضابألا.(1/18)مالسإلادعاوق.(1/117)«لوقعلاراونأةجهب(2)
.يبلحلاةعبط‹(159-2/2)نازیمارکذيفبانکدواديبآننسيفءاجثيدحلا(3)
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ريغءةنسلاونآرقلاهبقطن؛قحهنأنودقتعيلب(نازيملا)ةيضابألاركنيالو

نیتفکيذنازيمنعةرابعهدابعباسحهللاهعضييذلانازيملانأنودقتعيالمهنأ

لب.ةعيسلالاعألافئاحصوءةنسحلالاعألافئاحصهيفنزوت؛ناسلو

لاعأنألءاهيلعةازاجملاوءاهليصفتولاعألازييمتهنمدارينازيملانأنودقتعي

.ماسجأبتسيلوضارعأنودقتعيايفدابعلا

مهدنعدارملا(منإوءةرعاشألاو(ةيوشحلا)همعزامىلعسيلمهدنعنازيملاف

لدعلاوءاهريغنماهزييمتوتانسحلارابتعانازيملانم-ةلزتعملامظعمدنعو-

كلذكو«‹[8:فارعألا]4ذيموينزولاو#:لاق|كءهقلخنيبهللاهعضويذلا

؛هدابعنيبلدعلاينعي‹[25:ديدحلا]4تاملارےتکلادعمراو:لاق

هبداريءاننیبلدعينازيماننیباولعجا:لاقیاکهيلعلمحلابجيليثمتكلذلكو
فرعيالنمهيلإجاتحيهنألفراعتملانازيملاىلإوعدتةرورضالوًالدعًايضاق

لكبهملعطيح؛قالطإلاىلعينغىلاعتهللاوءاهتفرعمدارأوءايشألاريداقم

لاعفأنإفًاضيأو؛مهرودصيفتامومهرئارسبمهيلعومهيفمكحيهنإف؛ءيش

.”لقثلاوةفخلالبقتالضارعأدابعلا

ءًانزووًانازيمةرخآلايفنأوههراكنإبدبعلارفكيوہداقتعابجييذلاو

سيلوأ«يسحنازيملانأنم-كلذادعاموءةرورضلابنيدلانممولعماذهنأل

وألايعألافحصنوزوملانأنموء؛لدعلامامتنعةيانكنزولاووهلب«يسحب

نأرهاظلاناكنإوهللاملعىلإهضيوفتبجيلب«هركنمرفكياممسيلف-لامعألا

لوقلشمثيداحألارهاوظنمًاذخأ؛لامعألافحصنوزوملانأو«ىسحنازيم

‹نازيملايفناتليقث«نمحرلاىلإناتبيبح«ناسللالعناتفيفخناتملك»:ٍيَيلوسرلا

__—_——-

۰216ص؛ديحوتلاةرهوجىلعديرملاةفحت)1(

.(1/17)‹يلاطيجللمالسإلادعاوق)2(

.(2/191)‹نيدلاملاعم)3(



ةيضابأ[بهدم ةيئاميألادئاذملا200

دمحلاو«ناميالارطشروهطلا»:ٍيَيهلوقوء؟ميظعلاهللاناحبسهدمحبوهناحبس

٠«ناريملاالمتهل

:طارصلا

؛مهريغونونمؤملاقئالخلاعيمجهدري؛منهجرهظىلعدودمبرسج:طارصلا

ىلعهاقبأنمةنسلالهأنمو«فيسلانمٌدحأوءةرعشلانمقدأهنأدرودقو»

ةحلاصهللاةردقنألءةلاحلاهذہبوهوهيلعدابعلارورمنمعناماللاقوهرهاظ

فيسلانمٌدحأوةرعشلانمقدأهنأبهفصونإلاقنممهنمو«؛كلذنممهنيكمتل

.”«نيراملاضعبقحلتيتلاةقشملاةدشنعةيانكلب«هرهاظهنمدصقيم

لاقهبناييإلابجيفءةنتسلاوباتكلااهبدرويتلاتايعمسلانموهو
مووسس
- ينارهظنيبطارصلابرضيو»:أَيلاقو‹[66:سي]4طَسَلاأوِساف»:ىلاعت

.“”«زوجينملوأيتمأوانأنوكأفمنهج

دودمبمسجطارصلانأ«مهبىسأتنموءةيوشحلالوقةيضابألاركنتسيو
مالكنأاودقتعيوءفيسلانمدحأوةرعشلانمقدأهنأومنهجنتملع

نملاعتهللاباتكيفامىلعلمحابجوف«ميركلانآرقلارهاظلفلاحةيوشحلا
نموشحلالهأهيلإدنتساامنأو'.ميقتسملانيدلاوحضاولاقيرطلاوهطارصلانأ

تافصنموهف«هتوبثملسول«فيسلانمٌدحأوءةرعشلانمقدأطارصلانأ

الویوهاقفاویالهنإثیحنمءيشقدأنيدلانألنيدلاهبدوصقملانأو؛نيدلا

.اوهشلا

.(500-1/501)ىوضولالضفبابءةراهطلاباتك؛يوونلاحرشبملسمحيحص)1(

.217ص؛ديحوتلاةرهوجىلعديرملاةفحت)2(

ةيضابألا.228صءلوقملاراونأقراشم.(171/1)؛نايبلاوفشكلا.(2/189)نيدلاماعم(4)
.335ص؛ظفاحلادبعدیس؛كولسوبهذم
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‹قلخلاهيلعفقيدودمبرسجطارصلانأداقتعاةيضابألاضعبحجراك

)5(( نولسمOFوده:ةيآلارهاظًبالالدتسا

هيلعفقيفيكفًادودمًارسجنكيماذإطارصلانأىريهنإف‹[23-24:تافاصلا]

.مالسالاقيرطهبداريناكاذإدابعلا

ًاداهتجاربتعيطارصلاثيداحأوتايآليوأتنمةيضابألاهيلإبهذامو

يفملوقعاولمعأوءةعامجلاوةنسلالهأاوفلاخدقهبمهوءهلحريغيفًاليوأتو

لهآجهنملفلاحاذهوءاههجوريغىلعييلوسرلاثيداحأاوفرصوهللاتايآ

.”ةعاحلاوةّنسلا

يفنأوه«هراكنإبءرملارفكيوهداقتعابجييذلافءرمأنمنكياهمو

نأنم-كلذادعاموءةرورضلابنيدلانممولعماذهنأللًاطارصةرخآلا

-حضاولاقيرطلاوهلبرسجبسيلوأمنهجنتمىلعدودمرسجطارصلا
روهمجلاعامجإنمو«ثيداحألانمرهاظلانأالإءاهراكنإبءرملارفكيةديقعسيلف

.یلاعتهللاىلإهتقيقحملعضيوفتعممنهجرهظىلعدودمبرسجطارصلانأ

:رايدمحمانیبنضوح

ضوح-ثيداحألاهبتدروو«روهمجلااهيلععجأيتلا-تايعمسلانم

ءبناوحجلاعستم؛ںیہکصوصخممسج)وهوءةمايقلامويهاطعييذلايدمحمانيبن

هنازيكو«؛لسعلانمىلحأهمعطو«كسملانمبيطأهيرو«نبللانمضيبأهؤام

هبناييإلابجيفءادبأامظيالهنمبرشنمةمألاهذههدرت؛ءاسلاموجنک

.«عدتبمهركنمو

.865صءلوقعلاراونأقراشم:ًاضيأ.(1/319)تاريخارطانق(1)
.162صءًابهذموةديقعةيضابألا(2)

نبمالسلادبعخيشللءديحوتلاةرهوجبديرمافاحتإىمسللاةرهوجلاىلعمالسلادبعحرش(3)

؛كيحوتلاةرهوجىلعديرملاةفحت::ًاضيأوء1960ةرهاقلاةعبط168٠ص«يكلاملاميهاريإ

.223ص



ةيضابأ[بهمكةيئاميألادئافعلا202

نبهللادبعنعنيحيحصلايءاجام«ضوحلايفةدراولاثيداحألانمو

هایاوزو؛رهشةريسمىضوخ»:لَهللالوسرلاق:لاقهنأصاعلانبورمع

موجننمرثكأهنازيكو«كسملانمبيطأهيرو«نبللانمضيبأهؤامءاوس
.«ادبأًامظيالفهنمبرشنماسلا

يبنلكلنأدرودقو«هدعبوأطارصلالبقضوحلانأىلعلديامدريملو

نوعئاطلاف؛هضوحدرتيدمحمانيبنةمأفءاهيبنضوحدرتةمألكوءاضوح
ءاتقؤمًادرطوأرافكلامهوادبؤمًادرطامإ؛هنعنودرطيمهريغو«هنمنوبرشي
.”نينمؤملاةاصعمهودعبنوبرشيمث

مهجنأالإ.هبناميإلابوجوو«ضوحلاتابثإىلع(ةيضابألا)تعمجأدقو
وأدحاوهنأيفو«هدعبوأباسحلالبقهنأيفءاملعلانممهريغفلتخااكاوفلتخا

.ناضوح

انديسنيلسرملالضفأهاطعيًاضوحةرخآلايفنأوه«هداقتعاببييذلاو
الضوحلاركنأنموءاهراكنإبءرملارفكيءةديقعسيلفكلذادعاموءٍلَيدمحم

.”ةلزتعملاهتفندقو؛قسفيانإو«ناميإلانمجرخي
:نكئالللا

لاكشأبلكشتلاىلعةرداقةينارونةفيطلماسجأمهوءةكئالملاتايعمسلانم
«نوبرشيالونولكأيال«؛نورمؤيامنولعفيومهرمأامهللانوصعيالطقفةنسح
الوةثونأبالوةروكذبنوفصويالو؛نودلاوتيالونوحكانتيالونومانيالو

ِ.ناخيشلاهاورثيدحلا()

.916صديرمافاحتإ.225صءديرملاةفحت(2)
.(1/321)‹تاربخلارطانق(3)
.(2/192)‹نيدلاماعم)4(

.223ص؛دیرملاةفحت)5(
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:یلاعتهلوقةضراعملرفكةثونأبمهفصونمو«قسفةروكذبمهفصونمءةثونخب
رفكلابىلوأو‹[19:فرخزلا]ةيآلا4...امنعلدعمهبدلادكااَمر»

.صيقنتلاديزملةثونخبمهفصونم

؛ممهبناميإلابجيفةكئالملادوجوعامجإلاوةّنسلاوباتكلابتبثدقو

نماء:ىلاعتلاق.ةرورضلانيدلانمًامولعمهراكنإلرفاكمهدوجوركنمو

.[285:ةرقبلا]ويدركمواينماءكةونموملاوهديردَميس
.«هلسروهبتکوهتکئالموهللابنمؤتنأنايإالا»:ٍلَيلاقو

نأبنونمؤيو«فئاظومحلونوقولمهنأبوءةكئالملابنويضابألانمؤيو
مهرمأامهللانوصعيالمهنأبو«نارينلاىلعنيلكومًادادشًاظالغةنزخمهنم

نمهباوفلکاممهيلعو؛مدآينبعئارشنممهيلعسیلو«"نورمؤيامنولعفيو
.يصعيالنمعبطاوعبطمهنأل«بونذلانعفكلاوديحوتلاوءةءاربلاوةيالولا

لضفأمهنأحصألاوروهشمفالخةلأسملاهذهيففرشبلاىلعمهتيلضفأنعامأ

.”ينيمثلانيرخأتملاةيضابألاخيشلوقيمكمدآينبنم

الإمهددعملعيالةكئالمىلاعتهللنأ:ًالاحإهبنايإلاوهداقتعابجييذلاو

انديسهصخشبهنييعتتبثيذلاف«هصخشبوأهعونبةنييعتتبثنمبًاليصفتوللا
مهیلعءریکنوركنمو؛كلاموناوضرو‹ليئارزعو«ليفارسإو«ليئاكيموليربج

=

.(157-1/160)؛نايإلاباتكملسم.(1/114)ءناميإلابانك«ىراخبلاهاورثيدحلا)1(

.ةشيدحلاةيبرعلاةعبطلملاةعبط84-85ص‹ناسنإلاكولسيفاهرثأوةديقعلا:انباتك:عجار

ديحوتلاملعيفةديرخلاحرش:اضيأ.113ص«تايعمسلاوتاوبنلاديحوتلاملعيفتاساردو

.توريبةعبط56-57صريدردلادمحأخيشلل

.(1/321)تاريخلارطانق(2)
.(2/148)‹نيدلاماعم(3)
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امنوبتكينيذلامهوءةبتكلاوشرعلاةلمحعونلابهنييعتتبثيذلاو.مالسلا
.رشبلاظفحبنولكوملامهوةظفحلاوصخشلانمردصي

:ةعافشلا

ةعافشوءرغللريغلانمريخلالاؤس:ًافرعو«بلطلاوةليسولا:ةغلةعفاشلا
ةلاسرلاتيثأوللاالإهلإاللاقنميفعفشيلاعتهنإف«هوفعنعةرابعىلومل
.”هيلإلسرأيذلالوسرلل

«صوصخلاةهجىلعأَيدمحمانيبنلوءايبنأللةعافشلابنويضابألانمؤيو
لبقرشحلايفنوكتةعافشلانأنوريو«نآرقلاببذكدقفاهركنأنمنأنوريو

.”رانلاراثلالهأوءةنجلاةنحجلالهألوخد

نأ-ةّنسلالهأيأ-مهداقتعايفةعامجلاوةنسلالهأةيضابألافلاخيو
قىحييدمجانديسةعافشنأ(ينيمثلا)نلعيو.””رئابكلالهأللوسرلاةعافش

نممهاوسنودءةلزتعملادنعو-جراوخلارئاسدنعلب-اندنعنيملسمللتباث

ريَْنِمبولما:لاعتهلوقلثمنآرقلانمتايآبًالدتسم.“رئابكلالهأ
نبعيبرلامامإللاهدروأامهودمتعاامةّنسلانمو‹[18:رفاغ]3(4مايسا
يفيلاغلايتعافشلانيال»:لاقٍةيَييبنلانعديزنبرباجنعهدنسميفبيبح
نياجلاالو‹نيدلا

لهأونيبنذمللةعافشلاراكنإيفهيلإاوبهذامديكأتلةيضابألالالدتساو
عوقومدعىلعاهباولدتسايتلاةيآلانأ:اهنمةريثكهوجونملوبقمريغرئابكلا

.226ص؛دیرملاةفحت(1)

.287ص«لوقعلاراونأقراشم)2(

.(2/236)‹نايبلاوفشكلا(3)

.373ص؛كولسوبهذمةيضابألا.(2/192)؛نيدلاملاعم:عجار(4)

.(4/22)«بیبحنبعيبرلامامالادنسم)5(
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يفهجومباطخلافهيلاوبهذامىلعًاليلدموقتالااثمأورئابكلالهألةعافشلا

َرَفَسِفَرََكڪَلساَم:ىلاعتلاقاك.مهديفتالةعافشلانأو«نيكرشلملاىلإةيآلاهذه

كو(عموُنكر(تكلامكراو(ملااا(
|ک.[42-48:رثدملا](0)مشاهمسرها(هللااَن(لارويبرک

نودقتعينيذلاعدبلالهأوكرشلالهأاهتبثيناكيتلاةعافشلايفنديفتةيآلانأ

هدنعاوعفشينأىلعنوردقيثيحبءةناكملاوردقلاوهاجلانمهللادنعقلخللنأ

.هيلعكلذهللاركتأفءهنذإريغب

ةساردلاءوضىلعاهدريملاذإثحابلانإفعيبرلانبدنسمثيداحأامأو

ديناسألسايقلابعيبرلانيادنعدنسلاعاطقنالكلذو«ىرخأتاحاحصإبةنراقللا

تبثتىوقأدنسبىرخأثيداحأبةضراعماهنإفءةّنسلالهأنمبتكلاباحصأ
وهفًادودرموأًاعطقنمنكيملاذإعيبرلانبانوداملعجتورئابكلالهألةعافشلا

هنآراليبنلانعهدنسبيراخبلاهاوراماهنميتلاوءةضراعلملاثیداحألابخوسنم

لهآمهيمسيفةنجلانولخديف«عفساهنممهسمامدعبرانلانمموقجرخي»:لاق
.«يتمأنمرئابكلالهأليتعافش»:اهلوقًاضيأوء«نييمنهجلاةجلا

ةنسلالهأدنعةدمتعملاحاحصلابتكيفريشكاهلاثمأوثيداحألاهذهف

هذهدضعيو؛مالسإلاةمأنمرئابكلالهألهللانذإبةعافشلامايقدكؤتةعامحلاو

نارفَعيالهاَنِإ®:ىلاعتهلوقةنسلالهأهدقتعاوهتررقيفاهدكؤيوثيداحألا
ص$

€

رفكلانيبهناحبسقرفدقف.[116:ءاسنلا]$اكنملكِلودامرمووكرش

.164صءابهذموةديقعةيضابألا:نراق.(149-1/150)ءةيميتنبال؛ىواتفلاعومجم(1)
.(11/416)راثلاوةنجلاةفصباب«قاقرلاباتك؛يراخبلاحيحص(2)

ةعافشلاركذبابدهزلاباتك؛هجامنبانئسوءةعافشلابابءةّنسلاباتكدواديبأننس(3)

(2/1441).
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اليدمحمةمأنمةريبكلابكترملةعافشلاركنتةيضابألانأالإ.هنودوهامو

”«حوصتنلاةبوتلاوءافولاىلعمهنمتامنمالإامانيال»:نولوقيمهف

:راتلاوةنجلا

باشقعلارادىهرانلاو«نيعئاطللىلاعتهللااهدعأىتلاباوثلارادىهةنحجلا

بجیف«؛ارشلااهيلعتقبطأىتلاتايعمسلانمامهو.نيصاعللهللااهدعأىتلا

فاكةرخآلايفونآلاامهدوجوركنموءةرخآلايفونآلاامهدوجوبناميإلا

ركتنأنمو.ةفسالفلاضعبامهركنأدقوءةرورضلابنيدلانمًامولعمهراكنإل
؛صوصنلارهاوظهتفلاخمل؛قسافوهفةرخآلايفامهدوجوتبثأونآلاامهدوجو

.”نيملسملاروهجوةباحصلاعامجإو
نعوءنآلاناتدوجوموناتقولغ(نأبورانلاوةنحجلابةيضابألانمؤيو

الذإءاهنمرهاظلاىلعصوصنلاهذهءارجإبجي:اولاق(نأشبتدرويتلاتايآلا

رانلاوءامسلايفيهوةقولخمةنحجلانإ»:مهئالعدحألوقياذهيو«هيفةلاحتسا
.“«ضرألايفيهوةقولخ

نأبلوقلاىلإاوبهذنيذلاءةلزتعملاضعبوةّنسلالهأةيضابألاقفاويكلذبو
كرابتهللاتاقولخمنمناقولخماهنأوءةرخآلايفونآلاناتدوجومرانلاوةنجلا

نأىلعلدتةريثكةتسلاوباتكلانمصوصنباذهمهيأرىلعاولدتسادقو؛ىلاعتو

ورسملإاوعراكو4%:ىلاعتهلوقاهنمنيرفاكللةدعمرانلاو؛نيقتمللةدعمةنجلا

هلوقو‹[133:نارمعلآ]()تملتددعارألاوتاومسلااهعةَتججومڪرنم

.(1/150)فيميتنبال‹ىواتفلاعومج:نراق.166صءابهذموةديقعةيضابألا)1(

.سنوتءةماقتسالاةبتكمةعبط66ص«ينورابللةيضابألاخيراترصتخم(2)

.147ص‹تايعمسلاوتاوبنلا:انباتك(3)

.(1/321)تاريخارطانق(4)
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لا:ەلوقو‹[29:فهكلا]ً€اهُفِداَرُسمبطاعاراتعلانإ:ىلاعت

صصص

.[11:ناقرفلا]$(امِعَسَةَعاَلَأيبدك

لدياممنيضاملاةغيصبدادعإلانعتايآلاهذهيفىلاعتوهناحبسربعدقف
هذهتلدفءًادوجومناكامالإيهيالودعيالهالءنآلارانلاوةنحلادوجوىلع

.نآلاامهدوجوىلعتايآلا

ت





تانيا
مالسإلاوناميإلا

هاياضقربكأنمو‹نيدلالوصأئدابممهأنمدعيمالسأإلاونايإلاثحبم

نأملسملكىلعبجيذإءةديقعلالئاسمنمهريغللصألاةباثمبهنألةيداقتعالا

ردقلابورخآلامويلاوهلسروهبتكوهتكئالموهللابكشهحلاخيالًامزاجًاناميإنمؤي
.هرموهولح؛رشوهریخ

نيبفالخلاافوحنمرادراكفأةلمجيعرشلانايإلاةقيقحبتطبترادقو

:لثم؛نيملسلملايرکفم

ةكرحدجوأدق؟امهريغوأناسللاوأبلقلاوهلهو:نايإلاعضوم-1

نیبتافالتخادوجوةيادبكلذناكو«عوضوملااذهلوحترادةجضانةيركف

قَّرملاهلكاذهنمتنوكتوءةيبهذمتافالختحبصأىتحتعستاىارفألا

`.ةددعتملاةيمالسإلا

تدجودقو؟ةمزالممأفدارتمأنيابتاهنيبلهو:مالسإلابنايإلاةلص-2

مالسإالارومألناميإلاتاقلعتمةقفاوموةرممالسإللناييإلاةرياغمررقتصوصن
.ناميإلايفنيملسملاريكفتةيادبذنمةطقنلاهذهراثأيذلارمألاىرخأةرم

تاشقانملابلفاحعوضوموهو:هناصقنونايإلاةدايزعوضوم3

مهنمفءنايإلامهفيرعتلاعبتهيفاوفلتخادقو؛نيملسملايركفمنيبتالداجملاو
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ةركفلاىفننممهنمو«صقنلاوةدايزلابلاقنممهنمو؛طقفةدايزلابلاقنم

.ةضراعتملاءارآلانيبقفونممهنموءالصأ

لهأوءةلزتعملاوجراوخلانيبتاعزانمراثأدق.ةريبكلابكترمعوضوم-4

يفدلحمرفاكةريبكلابكترمنإلاقنممهنمف«يرصبلانسحلاوءةئجرملاوءةنسلا

نممهنموءةلزتعملامهو؛نيتلزنملانيبةلزنميفلاقنممهنمو«جراوخلامهوءرانلا

مهءالؤهونعافعءاشنإوءهبقاعءاشنإ«ىلاعتهللاةئيشمتحتونمؤمهنإلاق

.ةنسلالهأ

نايإلاورفكلادضنايإلا:روظنمنبالوقي:قيدصتلا:ةغللايفنايالاو

يئءاجدقوموقهببذكوموقهبنمآ‹لاقي؛بيذكتلاهدض‹قيدصتلاىنعمب

يأ‹[17:فسوي]4(نورساَنكَوَلوانمؤُميتأامر:ميكحلاركذلا

.انلقدصمب

باقعلاوأباوثلاهيلعبترتيصصخمقيدصتهنإف:يعرشلانايإلاام

هيلعةالصلانم؛نينمؤملاةلماعمايندلاهذهيفلماعيهبوءةرخآلايفناسنإلل

ناميإلاأَيلوسرلافرعدقو.خلإ...هتحكانمو«؛نيملسلملارباقميفهنفدو

ردقلابنمؤتو«رخآلامويلاوهلسروهبتكوهتكئالموهللابنمؤتنأناييإلا»:هلوقب
)2,ی.
.«هرشوهریخ

عوضخلاوه:عرشلافو.دايقنالاوعوضخلاوميلستلاوه:هْغللافمالسرلاو

ىلعمالسإلانإيأهلناعذإلاوكلذلوبقىنعمب«يهاونلاورماوأللدايقنالاو
.هللامكلامعألاوهيلعليلدقطنلافاذهىلعو«ينطابلاقيدصتلاوهبهذملااذه

.126صءةيفسنلادئاقعلا(1)

.(1/133)مالسإلاوناميإلافيرعتباب؛نايإلاباتك«يوونلاحرشبملسمحيحص)2(
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مملوقىلعاولدتسادقوءةرعاشألايققحمضعبوةيديرتاملاهيلإبهذاماذهو
.[22:رمزلا]€يرنيرولعوهفسالهردصهارشنمفأ:هلوقباذه

رماوألليرهاظلالاشتمالاوهمالسإلانأنوريفمهعبتنموةرعاشألاامأ
لشتمملالمعءاوس«يهاونلاورماوأللناعذإلامملِييبنلااهبءاجيتلايهاوتلاو

اذهومدقفبمالسإلادقميالفمالسإالللاکوهلبمالسإلاهقيقحنمسيل

.”رتداهشلابقطنلابققحتيدايقنالاولاثتمالا

دحاوىنعمبنافدارتمناظفلمالسإلاونايإلانأىلإنويضابألابهذيو

يفدرودقمالسألاوناميإلانأنوركنيالاذهعمو.“هبهللارمأامميمجوهو

لا%:ىلاعتهلوقيفءاجاملثمأعملخادتلاوفالتخالاةهجىلععرشلا

.[14:تارجحلا]4كيوفنيالالُخدَياَمَلوتملأولوكتلواوونمللفانماءبارلا
امأطقفبلقلابقيدصتانهنإميإلانأوه»:يلاطيجلالوقياكةيآلاةلالدهجو

.”«حراوجلاوناسللابًارهاظمالستسالاوهفمالسأإلا

كلذبنيلمهمدحاوامهانعممالسإإلاونايإلانأةيضابألابتكيفءاجدقو
:ىلاعتلاق؛قيدصتلاوهنايإلانأةغللايفذإءاهنملكنيبةيوغللاتالالدلا

دايقتالاومالستسالاوهمالسإلاوقدصمبيأ‹[17:فسوي]اأنمْوُمِيَسأمر
ىنعملانإ:نولوقيةيضابألانكلو.“”نايإلانممعأمالسإلافعوضخلاو

ةعابطلارادةعبط60صءلالهروبصلادبعدمحم.د«تايعمسلالوحةديقعلايفتاسارد(1)

ةرهوجىلعديرملافاعتإىمسملاءةرهوجلاىلعمالسلادبعحرش:ًاضيأ.1986ةيدمحللا

.3-840صءديحوتلا

.(2/84)‹نيدلاملاعم)2(

.(1/362)تاريخارطانق(3)

.247-248ص‹يدادغبللنيدلالوصأ(4)
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وص

2€نمْوُملاحلفادق:ىلاعتهلوقبنيلدتسم.نيدلابءافولاوهناميإلليعرشلا

ةوكوللمهبذَلاو3وشرعوعلانعمهبَل(ةعَِحملصفهبلا
نيحينازلاينزيال»:هيفلئاقلاأَييبنلاثيدحبو.[1-4:نونمؤلا]4()نوت

.”«نمؤموهوقرسينيحقراسلاقرسيالو«نمؤموهوينزي

لعفولمعلاف؛مالسأإلاونايإلانيبًاقرفكانهنأىرتالةيضابألاف

اوُمِيِقوافتحيدلهلنصلحهللاودعالِإادرمأامو:ىلاعتلاق«نيدلاوهتابجاولا ۰س

ءًانيدتابجاولالعفىمسف«[5:ةنيبلا]4(ةيكدرةوكولااويوةر
.نايإلاوهمالسإلاومالسإلاوهنيدلاو

ةالصلاماقإوةدابعلاركذدعبىلاعتهلوقلف«نيدلاوهتابجاولالعفنأامأ
ZA :ةاكزلاءاتيإو

«

عيمجىلإةراشإ(كلذ)ةظفلنأىفخيالذإ4)ةَنيدكيدو
نأامأو.ةميقلاةلملانيدهبمترمأيذلاوهكلذىنعمىلعتابجاولانممدقتام

امو‹[19:نارمعلآ]4كسلانعكلَ:ىلاعتهلوقلف:مالسإلاوهنيدلا
هلوقلهيغتبمنملبقالمالسإلاريغناكولنايإلانألو«نيدبسیلمالسإبسيل
هنملبقيهنأمم[85:نارمعلآ]4هُنلَفِينفايدسلاريععتبينمو»:لاعت
.اعطق

اندام(موملنايفناكاحراق:ىلاعتهلوقبمالسإنايإلانأملعف

تیبالإقامتابكانهنکیلهنإف‹[35-36:تايراذلا])لانتیبربعاف

.ة2(طول)تيبوهو؛جرخأيذلاوهدجويذلافدحاو

.(1/55)‹«ىصاعمابناميإلاناصقنبابءنايإلاباتك؛ملسمحيحص(1)
۱.(8/326)فقاوملاحرش(2)
.(1/136)تاريخلارطانق:نراق.329صءلوقعلاراونأقراشم(3)
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ةيوغلالةيعرش|هتقالعو«نافدارتممالسإلاونايإلانأانلحضتيكلذبو

فالتخالاليبسىلعنادريمالسإللاوناميإلانأبلوقلاىلإةيناثةرمةدوعلامث

.حضاوضقانتوطلخاذهو«لخادتلاو

حضاولاضقانتلااذهاجردجينأيضابألابهذملاخويشدحألواحدقو

هللالوسرصندقلئاقلاقنإف»:ًالئاقيلقعلاجهنلاىلإءوجللاوهوءةيضقلاهذهيف
هلوقبو.تاداقتعالايفبلقلابقلعتياموهنايإلانأل9اليربجثيدحينألي

نعتققشله:ًاضيأهيفو.'«هردصىلإراشأوءانهاهنايإلانأالأ»:لي

ملعتليأ-ديزنبةمانسأوهو-ناميإلابقطانلالتقيذلاكلذلًاباتع«هبلق

ركذيملو«تادابعلانمحراوجلابقلعتياموهمالسإلانأو.ناميإهيفسيلهبلقنأ
‹نيدلاامهو«نايإلاوهمالسإلانأومالسإلاوهنايإلانأبجوتتنأو«نيدلا

؛عوضخلاومالستسالاهلصأمالسإللانأو؛قيدصتلاوههلصأنايإلانأملعاف

عوضخلاومالستسالالبقنمنايإلانأو«ناميإقيدصتلالبقنمهلكمالسإلانأو

مالسإيهفنايإلانمةلصحخلكو«مالسإمالستسالالبقنمنيدلاومالسإ

ناميإنيدلانمةلصخلكونيدوناميإوهفمالسإلانمةلصخلكونيدو

.”«انباحصأبهذلوقلااذهىلإومالسإو

‹يلقعلاجهنلااذهبضقانتنمهيفاوعقوامريربتيضابألاخيشلالواحاذهبو
مامأمهلعجاممءةديقعلالئاسمنمةريثكلئاسميفةيضابألالجهبذخأيذلا

وهومًمايدقعًازكترمهولعجمباومزتليملمهنوهومهيلإهجويدقدقنوجرح
ةددعتملاصوصنلاقايسنيببهذللايبلقعلالمعدقف؛لقعلاىلععرشلاميدقت

.اهنوديرييتلاةلدألانيبًاعيجاهدودرمنوكيىتح«ةديقعلااياضقبةقلعتللا

.(1/291)هلاالإلإلهلوقدعبرفاكلالقميرحتباب:نايإلاباك؛يوولاركل)2(

.111-110صءًابهذموةديقعءةيضابألا:نراق.(1/362)تاريخارطانق(3)
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وأ-ناكرأةئالثنمبكرتيوهف:ةيضابألادنعنايإلاةقيقحنعامأ

‹ناسللابرارقإلاوبلقلابداقتعالاوةفرعملاعومجموهنايإلانإذإ-تاماقم

یتحالسمنوکيالاذكوءىلاعتهللانيدبيفوملاوهنمؤملانأو«حراوحجابلمعلاو
:لوقلاامأ.”لمعولوقبالإمتيالمالسإلانأل«ضئارفلابلمعيوديحوتلابرقي
ءاجامنأو؛هلوسروهدبعًادمحمنأوهلكيرشالهدحوهللاالإهلإالنأةداهشبف

نوكتةيلمعلارومألاهذهو«ضكئارفلاعيمجبنايتإلاف:لمعلاامأو«هبرنمقحهب

:يهليواقآةرشعبيتأيىتحهناميإلمكيالف«قلاخلانيبوهنيبيفامأو

؛مهعيمجلعتلزنأيتلابتكلاعيمجو‹لسرلاوءايبنألاوفةكئالملاعیمجبنامإلا

‹؛نئاکوهامونوكياموناكامعيمجورانلاوةنجلاو«باسحلاو«ثعبلاو«توملاو

نموءًاقلطمهدیحوتلمكةماتنهبءاجنملیواقأةرشعهذهفهلنوكملاوههللاف
.“اصقانهنايإناكنهنمةدحاوكرت

داقتعالا:ءرملايفةئالثلاتاماقملارفاوتوهةيضابألادنعنايإلاةقيقحف

يأبرفاكوهفءاهنمًادحاوعّيضنمف«ناكرألابلمعلاو«ناسللابرارقإلاو«بلقلاب

ةنالثلاهذهنمًادحاوعيضنم»:(يلاسلا)لوقاذهيئوءرفكلايناعمنمینعم

كناعملاكالههيلعهللاضرتفاامهعييضتببجوتسا؛كلاهوهفهيلعهموزلدعب

.“«ةمعنرفكوأكرشرفكًارفاكنوكيذئنيحهنأل

بهذملايفنايإلاةقيقحىلعةيضابألارابكنموهو(يلئاسلا)دكؤيو

ءامدلامصعتلوقلابوءداقتعاولمعولوقةيضابألادنعناميإلا»:لوقيفيضابألا
يذلاوهو«قداصلاناميإلاققحتيداقتعالابوءنايإلاحصيلمعلابوءلاومألاو

.(84-2/85)‹نيدلاملاعم(1)

.(2/88):قباسلاردصملا(2)

.333ص«لوقعلاراونأقراشم(3)
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ةلدأللهلكمدناهضعبمدنااذإلب«صقنيالوديزيهنأبةيضابألاهيفلوقي
.داهيفباتریاليتلاةححصلا

:صقنلاوةدايزلانيبنامياإلا

عوضولمالسإلاوناميإلاةيضقنعمهثيدحضرعميةيضابألاضرعت
دقوةيمالسإلاقَّرفلانممهريغنأشكلذيفمهنأشءهناصقنونايإلاةدايز

:نيفلتخمنييأرىلإنأشلااذهيفنويضابألامسقنا

‹؛تاعاطلابىوقيوديزي«صقنيوديزيناميإلانأىلإبهذي:لوألايأرلا
ةعاطلابديزيوأةمرحملالاعألاباكتراوءنايسنلاوةلفغلارادقمبصقنيو

.”لهجلاوةيصعملابفعضيو«ملعلاو

لهأعمهيلإبهذايفيقتليهناصقنونايإلاةدايزبلوقييذلايأرلااذهو

.ثيدحلالهأنمريثكوءةنسلا

هلوقةيلقنلاةلدألانمةيلقعىرخأوةيلقنةلدأبقيرفلااذهلدتسادقو

مهدازرهسياءمربعتيلاذإومهمولفتلوهاركذاذِإبِذَلاتونمؤملاامدِإ:ىلاعت

بوففهنِكسلالناىذلاوه:هلوقو‹[2:لافنألا]6(4نوكريهيرلعراتميِإ

نمتةروستما:هلوقو‹[4:عتفلا4ويكيتاكيدوْا
مَدورترهواكميإممتداوماےبنأسيدكدرمسيل
وفمهواواومهجراجيتدارشروبولفےہ

)

>
اقلخمهنسحأًاناميإنيتمؤملالمكأ»:لِيهلوقةّنسلانمو.[124-125:ةبوتلا]

.33ص«جراوخلانمةيضابألازييمتيفجهانملاقدصأ(1)

.240صءةينونلاةديصقلاحرش)2(

.(5/9)هناصقنونالاةدایزيفباب‹ناميإلاباتك‹يذمرتلاننس)3(
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:الاق(هنعهللايضرسابعنباوةريرهيبأنعيورامةباحصلالاوقأنمو

."'«صقنيوديزيناميإلا»

نايإلاةدايزبلوقلانألءصقنيالوديزيالنايإلانأىري:يناثلايأرلا

صقناذإو؛نايإلاصقنةلاحيئداقتعأالاناصقنبلوقلاىلإيدؤيهناصقنو

نايإلافانهنمو«ناميإلاعمفانتيكشلاو؛كشىلإبلقنيدقفمهدنعداقتعالا

نأىلإانباحصأضعببهذ»:يلاسلالوقياذهيفو«“صقنيالوديزياليعرشلا
ضعبونيمرحلامامإوءةفينحوبأهيلعو-صقنيالوديزياليعرشلاناميإلا

بجونمف«تابجاولاعيمجبءافولاوهاندنعنايإلانأكلذنايبو«-ةرعاشألا

؛فيلكتلاةدايزبنايإلاديزيمث«ههجوىلعهيدؤيىتحًانمؤمنوكيالضرفهيلع
.”«تابجاولاضعببلالخإصقنلانألهصقنحصيالو

ديزتالنايإللاةقيقح»:لوقيثيحءيفسنلاهيلإبهذاميأرلااذهديؤيو

ةدايزهيفروصتيالناعذإلاومزجلادحغلبيذلايبلقلاقيدصتلانأل«صقنتالو

بكتراوأتاعاطلابىتأءاوسفقيدصتلاهللصحنمنإىتح؛ناصقنالو

ناميإلاةدايزىلعةلادلاتايآلاوالصأهيفريغتالهلاحىلعقابهقيدصتف«ىصاعللا

ءةلمجلايفنونمؤياوناكمهنأنم-ىلاعتهللاهمر-ةفينحوبأهركذامىلعةلومحم

لزنيمنيدلانألصاخضرفلكبنونمؤياوناکف«ضرفدعبضرفأيمث
لاحيکحتتايآلافءهباونمآءیشلزنلکو«ةددعتمتارتفيئلزنلبةدحاوةعفد

“«يحولاهبيتأيءيشلكأَيلوسرلانمنوقلتياوناكنيحةباحصلا

.يبلحلاةعبط‹(1/28)«ناميإلايفبابءةمدقللا:هجامنبانئس(1)

.116صءًابهذموةديقعةيضابألا(2)

.(1/150)«لوقعلاراونأةجهب(3)

.ةرهاقلاةعبط33ص«يلوتمديسلانسح.أديحوتلاةركذم.128صءةيفسنلادئاقعلا)4(



217ماساونامي

نايإلاةدايزةلأسميفةيضابألانيبفالخلاقمعىدمكردنانهنمو

ةعاطلابديزينايإلانأبهذاعابتأنمقيرفدقتعييذلاتقولايففءهناصقنو

ديزيالنايإللانأرخآلاقيرفلادقتعيءةمرحملالامعألاباكتراوةلفغلابصقنيو
نييأرلانيبقيفوتللرظنةداعإنيقيرفلانيبفالخلااذهيضتقياذغو«صقنيالو

.نيثدحملاةيضابألاءاملعوءاهقفنمةصاخو

‹صقنلاوةدايزلالبقيناميإلاو«يقيقحفالخنيبهذملانيذهنيبفالخلانإ

يفصقنلاوةدايزلانأو«لمعلاعمقيدصتللايسامأطقفقيدصتللايساناكأءاوس

امأو«لساكتلابلقتوةرثكلابديزتاهنأحضاوفلامعألايفامأ«قيدصتلايفونايإلا

وبأ)مكلضفام»:ييلوسرلالوق«صقنلاوةدايزللهلوبقديؤيامفقيدصتلا
رقتساو«سفنلايفرقويذلاو«؟هسفنيفرقوءيشبنكلو؛مايصبالوةالصب(ركب

ةرثكبديزيقيدصتلاسفننإ»:يوونلامامإلالوقي.قيدصتلاوهانإبلقلاين

الثيحب؛مهريغناميإنمىوقأنيقيدصلانايإنوكياذهلفءةلدألارهاظتورظنلا

نإوةرينةحرشنممهبولقلازتاللب«ضراعبمهنايإلزلزتيالوءهبشلاهيرتعت

اوسيلفمهوحنومهبراقنموءةفلؤملانممهريغامأ«لاوحألامهيلعتفلتخا

(رکبيبآ)قیدصتسفننأيفلقاعككشتيالوهراكنإنكميالامناذهف؛كلذك

.”«سانلاداحأقيدصتهيواسيال

تايفيكلانمهنأل«هتاذرابتعابصقنلاوةدايزلالبقيقيدضتلاىنعمبنايإلاف

ةمألادارفأناميإويييبنلاناميإنوكينأىضتقالالإو«نزحلاوحرفلاكةيسفنلا

ناميإلانالهقلعتمرابتعابصقنلاوةدايزلالبقياك.قافتالابلطابوهواوس
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هتغلبمثهبنمآفالاجإعئارشلاهتغلبنمف‹يلاجإلانايإلانملمكأيليصفتلا

."٠هنامیإدادزاًالاجإاہبنمآنأدعباهبنمآفًالیصفت
2

ةهريبكلابكترممكح

اذهو«ةريبكلابكترمىلعمكحلايفًارببكًانيابتةيمالسإلاقَرْقلاتنيابتدقل
انآاهرظنةهجونمىرت«راكفأنمةقرفلكهتقنتعاامةيعيبطةجيتنناكنيابتلا
ةلدألانمردقربكأميدقتةقرفلكتلواحدقو«لطابىلعاهنودامو«باوصىلع

.ىرخألاقَرِفلانماهريغدقتعملاطبإوءاهدقتعمتابثإلةيلقعلاوةيلقنلا

بكترمىلعمكحلانأشبقَّرفلانيبفالخانمكمانئاملعدحأنيبدقو
ءنايإلاةقيقحىلعينبمةلأسملاهذهنأشبقَّرَفلانيبفالخلانإ»:لاقفةريبكلا

.نوينسلامهونمؤمةريبكلابحاصنإلاق«قيدصتلاوهنايإلانإلاقنمف

ةريبكلابحاصنإلاق«ضورفملالمعلاوقيدصتلاوهناميإلانإلاقنمو

رفاكوهالو«-ناييإلاةقيقحنمرطشوهيذلاهلمعىفتناهنأل-نمؤموهال
يفهنونفدياوناكوءدترملالاتقهنولتقيالاوناكةمألاةعامجنأنمرتاوتامىلإًارظن

مهءالؤهوءنايإلاورفكلانيبةطساوكانهنوكتكلذىلعو؛نيملسملارباقم

فرشحلاصخيشلا؛ديحوتلايفتارضاحم:نراق.57ص؛تايعمسلالوحةديقعلايفتاسارد(1)

.71ص

ءكيرملافاحتإ:رظنا.ةنايدلاةقرونيدلاباهبكترمثارتكاةلقبرعشتةيصعملكيه:ةريبكلا(2)
تدعلاباهطبضمهضعبفءةريبكلاطبضينءارآلاتفلتخادقففيرعتلااذهعمو.157ص

؛نوعبسوأءةرشععبسوأعبسامنإلاقفددعلاباهطبضنمامآماعرمأباهطبضمهضعبو
ماعرمأباهطبضنمامأ.اهًاددعأتركذيتلاةيعرشلاصوصنلالالخنماهوصحينآاولواحو
يجاملکيه:ليقو.هللابةفرعملابابدسيام:يهليفوءهميرحتىلععئارشلاتقفتااميه::لاقف

وهاذهو«بضفلاوأةنعللاوأرانلاباهيلعدعوتوأدحاهيلعبترتياميه:ليقوءةريبكوهفهنع
ةعبط21-23صءريسملاديسدمحم.د«يمالسإلاركفلايريفكتلاةيضق:رظناراتخملافيرعتلا

.(1/4)«يمتيملارجحنبال«رئابكلافارتقانعرجاوزلا:ًاضيأ.1996ةيدمحملاةعابطلاراد
.183ص«ةيواحطلاةديقعلا
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لاقالفنوأناكًاضرفءًاقلطملمعلاوقيدصتلاوهنايإلانإلاقنموءةلزتعملا

نمو.جراوخلامهءالؤهوءةطساوالهنألرفاكةريغصلاولبةريبكلابحاصنإ

ةريبكتناكءاوسىصاعملانأتبثأدقفبسحفهللابةفرعملاوهنايإللانأبدقتعا

ناميإلالماكنمؤموهف؛ناييإلاهنععنمتالورفكلايفاهبحاصلخدتالةريغصمأ
رفكلاعمعفنتالاكءةيصعمنالاعمرضتال:نولئاقلا(ةئجرملا)مهءالؤهو

لمعبرفكلارهظيييأءهتديقعيفقفانمهنأىلإبهذفيرصبلانسحلاامأ.ةعاط

مالسإلاراهظإوهيذلادوهعملاقافنلاريغىلعوهفءنايإلايفخيوءةريبكلا

."«رفكلارايضإو

نماهبحاصجرتالةريبكلانأنوري(ةنسلالهأ)نأاذهنمحضاوو
ءاشنإوءهبقاعءاشنإ؛ىلاعتهللاةئيشمتحتوهلبءرفكلايفهلخدُتالوءناييإلا

نكيملامو«هلحتسيملامبنذبةلبقلالهأنمًادحأرُمكنال»:نولوقيمهف«هنعافع
جراوخلانأو.ةرورضلابنيدلانممولعمراكنإوأللابكرشلاءةرُفكملارئابكلانم

ةلزتحملانأو.امهنييةطساوالوكلايفهلخدتوناييإلانماهبحاصجرحتهنأنوري

ةلزتملابنولوقيمهنألرفكلايفهلخدّتالونايإلانماهبحاصجرشالاهنأنوري

جرتالاهنأنوريةمجرملانأو.رانلايفدلموهوءًاقسافهنومسيو«نيتلزنملانيب

‹يصاعملانملعفامهمءةنجلالخديهنأو«نمؤمهنأنوريلب«ناميإلانماهبحاص

ناكاذإفءةعاطرفكلاعمعفنيالاكءةيصعمنايإلاعمرضيال»:نولوقيمهنأل

لوبقساسأوهيذلاناميإللدقافهنألءاروثنمءابهةحلاصلاهلاعأبهذترفاكلا

نأو«يصاعملانملمعيامهرضيالنايإلاهبلقيفرقتسايذلانمؤملانإفلمعلا

ةهجوبهذملكلوءةسمخبهاذمهذهف«قفانماهبحاصنأىرييرصبلانسحلا

هنأيففالخالفاهنعباتاذإامأءاهنعاهبحاصبتيماذإاهيففالخلالحو«رظن

.(هلبنذالنمكبنذلانمبئاتلاوءاهلبقامبجتةبوتلاذإ«نمؤم

_—-

.124-125ص«فرشىسومحلاصخيشللديحوتلايفتاركذم()
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جراوخلاةقرفتمزالدقاهيفددشتلاواهبكترممكحوةريبكلاةلكشمو

ةأشنلامكحبةلكشملاهذهيفيأرةيضابأللنوكينأًايعيبطناكو«لصألكشب

يهو«جراوخلاناضحأيفتأشناهنأتالاقملابانكنمريثكىرييذلالوألا

باذعبهديعونعىلاعتهللاوفعزاوجيفةنسلالهأداقتعاةيضابألاضفري

ةيضابألادنعكلذنكلوءدومحملاحفصلانمكلذةنسلالهأدعيذِإرئابكلالهأ

لعفينأدبالفءهلعفأينإ:لاقولعفىلعدعوتاذإهنإلبءىلاعتهللالعزوجيال

اذهيفيلزتعملاديبعنبورمعفقومةيضابألانسحتسادقو؛لعفلاكلذ

يفقداصىلاعتهللانأبنيدنانإ»:نيرخأتملاةيضابألاخيشلوقياذهيفو.”نأشلا

نمجرخياليأ«“«رانلايفرانلالهأوءةنجلايفةنجلالهأدولخبو«هديعووهدعو

هديعوهللافلخينأاوزاجأنيذلاءةنسلالهأدقتعيامىلعرئابكلاباحصأرانلا

مزالدیعولافءةبوتريغنمةريبكىلعتاميذلافرئابكلالهألةرفغموهنمةحر
تطبحةريبكلابحاصنألءاهنمجورخلاوأءرانلانمةاجنلايفهللمآالوهل

.هتانسح

بكترمنأكلذء؛لادتعالاىلإهنمددشتلاىلإبرقأمهنمفقوملااذهو

اليغبةريبكلاةسراممبنرتقيملاذِإ؛نينمؤملاماكحأبميدللماعيمهدنعةريبكلا

الومهدنعهتيالوكرتتهتمواقمنكمياليغبرودصةلاحيهنإفهدرنکمی

ءالحتسملاريغةريبكلابكترمامأ.هلتقلحيوءهنمةءاربلابجتو«هتداهشلبقت

صاصقنيبامدحلابجوتستيهف؛رمخلابرشوىنزلاوءةقرسلاولتقلاك

.فرصتب(168-1/169)نايبلاوفشكلا(1)
‹113-114ص«يخامشلايلعرماعخيشلل؛تانايدلالوصأ:نراق.(2/238)«نيدلاملاعم)2(

.ه1304ةرهاقلاةعبط

.(148-2/149)‹نيدلاملاعم(3)

.240ص«لوقعلارامنأقراشم(4)



ماللاوناميألا
سسس

بكترمامأ.قراسلاديعطقوءرمخابراشونصحلملاريغينازلدلجو«لتاقلل
.لطابلاداقتعالاكرتوءقحلاىلإعدّهنإفئطاخليوأتياهلحتسللاةريبكلا
اممهيلعو؛نيملسمللاممشحبصأقحلاىلإاوباجأنإف«لالضلاةمئأنمةءاربلاو

؛برحلامامإلامهبصاناوعنتمانإو«نيملسلامکحمهيلعیرجآوبآناف؛مهيلع
نلمنالاطمهجیرجلعزھجبالو؛مشناومامنغتالفمهٹامدريغمهنملحبالو

.هئفویوامىلإاولصي

دقوءةمعنلارفكو؛كرشلارفك:نيمسقىلإرفكلاةيضابألامسقدقوءاذه

يفدلمهبحاصنأىلعو؛نيملسملاعيمجبهذمكرشلارفكىلعمكحلايفاوبهذ

يوسينأوهوةاواسملارفكلثميعون:نيعونىلإكرشلارفكاومسقمهنكلوءرانلا
.تافصلاوتاذلايفقولخملاوقلاخلانيبدبعلا

هللادوجوراكتنإمهدنعهتصالخوراكتنإلاودوحجلارفك:يناثلاعونلاو
‹راتلاوةنجلاوثعبلاوباسحلاوداعملاوبتكلاوةكئالملاولسرلاوءايبنألاو

.رانلايفدولخلا(هلعافقحتسيناعونلاناذهو

؛بونذلارئاغصيهف«يصاعملاوبونذلافارتقايفلثمتملاةمعنلارفكامأ

اهيفلقيتلابونذلاكلتيهواينالايفدحاهلعافىلعتبثيمليتلايهو

."صنهنيعيملوديعوهيفٍتأملبنذلك»:اهفصويفلوقيمهضعبومثلا

نمجرخاذإةمعنلارفاكةريبكلابحاصنأىلعةيضابألانيبفالخالو

يتلاةريبكلاو.رانلايفدلرفاكوهفءاهنمبئاتوةريبكلانعملقمريغاينالا

.107ص«قفَرْفلانيبقرفلا:ًاضيأ.275ص«ةينونلاةديصقلاحرش(1)
.(1/175)«لوقعلاراونأةجهب(2)

.376ص«لوقعلاراونأقراشم(3)

.(2/165)‹نيدلاملاعم:نراق.119-120صءابهذموةديقعةيضابألا(4)
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ا

اماقيتلاتاعاطلاتطبحأدقاهدحهيلعمقيموأءاهنمبنيلواهفرتقا

«بوتينأنودتاماذإوهو«نيملسملانمبنذلابكترلىتحىدبأرانلاباذعف

باتنإف«بنذلانمبتيملامءايلوألاوألسرلاوأةكئالملاةعافشهعفنتالو
«باوشلايفمحلةدايزامنإو«لاعتهللاهبىضقامًاليدبتاذهسيلو«مهتعافشتلبق
."تاريخارطانقهباتكيفيلاطيحجلالوقيمكلزانملايففيرشتو

رربتبنذملاملسمللةبسنلابباذعلاةيدبأنأانهةظحالملابريدجلانمو

نيدراولاهديعووهدعويفقداصهللانأوهو«“ةلزتعملاهقاسيذلاهسفنببسلاب
.”«ەدىعووهدعويفقداصهللانبنيدنوا»:يخامشلالوقياذهيفو.“نآرقلاف

لعفي-هللايأ-هنإانلوقوانداقتعاب»:لوقيثيحيبعصللاهيلإبهذاماذهديؤي

هيفمهيفهلعفب-نآرقلاب-ايندلايفربخأامةمايقلاموينايصعلاوكرشلالهأيف

فلخيالاكهفلخيالهنأبوءًاقحباذعلاعاونأنمديعولاكلذهبىضقامنوكيو

اهنممهجورخمدعواهيفناوحلاورانلاباحصأماودبو«تاريخلابنينمؤمللهدعو
رووس

یطحوتطاوکسےسل$:یلاعتهلوقوحنلءامهجوب ګوافهس َ

تالاقم:ًاضيأ.ه1299رابجنزةعبط‹(6/3)؛يدعسلاسيخنبليجءةعيرشلاسوماق(1)
ةعبط‹(87-1/88)«ينييرافسلادمحمةمالعللةيهبلاراونألاعماول.(1/189)؛نييمالسألا
.ىمالسإلابتكللا

.ه1307ةرهاقلاةعبط‹(1/248)؛تاريخلارطانق(2)
وهكلانهاملكورانلايفدليةبوتنودتومييذلاوءةريبكللبكترملاملسملانأ:ةلزتعملاىري(3)

ولىتحءرانلايفدليالملسمانأ:ةّنسلالهأىريايب؛رافكلاباذعنمفخأاهيفهباذعنأ
نييبنلاوةكئالملاةعافشيفنودقتعيو؛ىلاعتهللابكارشإلاورفكلاالإمهللارئابكللابكترمناك
نكميهللانأبًانمض-ةنسلالهأيأ-نوملسيمهاذهلجأنمو«نيبنذملانيملسمللهللاءايلوأو
ثارتلانم‹182صشماه:عجار.ديعووأدعونمميركلانآرقلايفءاجاعزواجتينأ

.ةيمالسإلاةراضحلايفينانويلا
.218ص«ينانويلاثارتلانمضةلزتعملايفثوحب(4)

.113-114صءةسوفنلبجيفةيضابألابتكةدمعوهو‹تانايدلالوصأ(5)
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نماوجرگنآودير:هلوقو‹[81:ةرقبلا]4)نوُدلَحاهرابحسا

379.٠:اممادعواهتمتجرمامورتا

نأالإةلزتعملاعماذهيفتقفتانإوةيضابألانأانهًاضيأظحالملانمو

نيبيأ«نيتلزنملانيبةلزنميفةريبكلابكترمنأبلوقلايفاهنعفلتختةلزتعللا
الو«قالطإبًانمؤمسيلةريبكلابكترمنأىنعمب«ناميإلاةلزنمورفكلاةلزنم
جراوخلاهبنيدييذلاماعلالصأللًاقبطنوريمهفةيضابألاامأ.قالطإبًارفاك

ملابعلالوقياذحملو-ةيضابألادنعةمعنرفك-ًادحاوًالوق”رفاكهنأًاعيج

للعيو«“رفكلاةلزنموناميإلاةلزنمنيبةلزنمالنأبنيدن»:يبعصملاىضابألا
رئابكلالهأدولخيفةمكحلاو»:لوقيفمكحااذهيفمهددشترسمهئاملعضعب
نوكيكلذكفءهتمظعلةياهنال[يظعابراصعدقفاصعاذإيصاعلانأرانلايف
.“«هلةياهنالدولخبهباذع

ىلعءجراوخلاقرفةيقبوةلزتعملامهعموةيضقلاهذهيفةيضابألالدتسادقو

نمىرخأو«نآرقلانمةلدأبرانلايفةريبكلابكترمديلختيفمهاوعدقدص
دحألوقياكًاقحقلقييذلاو«هودقتعااملئالدققحيباهيفاولوأتءةّنسلا

باتكتايآمهفيفةيضابألااهيلإبهذىتلاةيدقعلاتازكترملانأوه:نيثحابلا

هدنسميفبيبحنبعيبرلااهنّوديتلاةيدقعلاسسألاءوضىلعتناكىلاعتهلل

دقو‹نيرفاكباوسيلرئابكلالهأنإ:لاقنمىلعةجحلابابيفءاوراممهفو

‹ةرهاقلاةعبط‹275ص«يبعصللاميهاربإزيزعلادبعرونلابةايسملاءةينونلاةديصقلاحرش:عجار(1)

.هھ6

ءةيرفصلاوتادجنلاوةقرازألا:جراوخلاقرفیرتاہکءاکرشموآكرشرفاكربتعينأانهانينعيال)2(

ء؛قّرَفلانيبقرفلا:عجار.ةيضابألاجراوخلاىريامكهللاةمعنبرفكيأةمعنرفاكربعينأوأ

.(2/165)‹نيدلاملاعم:ًاضيأ.106-91107ص

.322صءةينونلاةديصقلاحرش)3(

.رصمبيبلحلاةعبط«(1/523)«يقاتسرلادعسنبسيخ«نيبغارلاغالبونيبلاطلاجهنم(4)

۹
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هتایاوربلاغيففلاحنتملاووارالودنسريغبثيداحألاهذهمظعمتءاج

.»ءاحصلابتكدنع

هلنإهلوسروهلاصعينمو:ىلاعتهلوقةيضابألاابلدتسايتلاتايآلانمف

رشد(ريلراالانإ»:هلوقو[23:نجلا]4اَببدَِحَتهَجَراَت

:هلوقو‹[13-16:راظطفنالا]4(0)نياتيمامو(ینلمس(كرميحىل

ےکهجمارجفادمعتمام4

ريغو.[93:ءاسنلا]امنانهجەۋارجفادعتمامۇملشينمو
دقفهراشلايفةريبكلابكترمدولخلعةيضابألاهبلدتساامريثكتايآلاهذه

بكترمىلعمكحللايفمهدقتعمرهوجمحلققحتلاهتالالدواهميهافماوعوط

ةربكلا

٠“«رفكدقةالصلاكرتنم»:ييهلوقاهباولدتسايتلاثيداحألانمو

لخديال»:هلوقو.اهدحأرفكدقفيودعتنآلجرللجرلاقاذإ»:هلوقو
لخديمنيدهيلعوتامنما:هلوقو٤"هبىلوأرانلاو«تحسنمتبنمح ةنجلا

ءلُفمث«ييحأمث:قرمنیعبسلتُفولو»:لاق؟هللاليبسيفلتُفولو:ليقءةنجلا
يفبيبحنبعيبرلامامإلالوقيامكثيداحألاهذهف.«ةنجلالخديالفنيدهيلعو
.«ةلبقلالهألرفكلاتبثت»:هدنسم

.122ص«ًابهذموءةديقعةيضابألا(1)
‹(1/266)قالصلاكراتىلعرفكلامساقالطإنايبباب«نايإلاباتك«يوونلاحرشبملسم(2)

.بعشلاةعبط

.(3/5)؛عيبرلامامإلادنسم؛حيحصلاعماجلا(3)
.قباسلاردصملا(4)

.هسفنردصملا(5)

.(3/5)؛عيبرلامامادنسم(6)
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اجنأبلوقلاىلإقرشملاةيضابأبهذدقفرئاغصلاامأ«رئابكللةبسنلاباذه

ريابكڪاوبننإ#:ىلاعتهلوقبكلذيفنيلدتسم«رئابكلاتبنتجااملاطانعوفعم
رئاغصلاىلعدبعلارصأاذإامأ.[13:ءاسنلا]4مكدمكَنرفَكَتهنَعنوَملام
اهنعهللاىهنلًافختسمامىتأاذإبونذلانمةريغصلابحاصنأل؛كلاهوهف
ةماقإلا:اهنمءايشأبهنعربعيمهدنعرارصإلاو«بنذلاىلعًارصمنوكيذئنيحهنإف

..ةبوتلامدعىلعمزعلاوأءةبوتلانعضارعإلاوأهيفرارمتسالاو«بنذلاىلع

فصويالودحومهنأ(ةماقتسالالهأ)دنعايندلايفةريغصلابكترممكحو

مزعلاوءاهيلعرارصأإلاهنمملعيىتحءرفكلابالومثنمو؛لالضلابالو؛قسفلاب
.ةيوتلامدغلع

نأمعزت:ىلوألا:قّرفثالثىلإهيفةيضابألافلتخادقفقافنلانعامأ

بييذبذم#:ىلاعتهلوقبكلذيفاوجتحاوءاعيمجناييإلاوكرشلانمةءاربقافنلا

هنألكرشقافنلكنإ:لوقت:ةيناثلاو.[143:ءاسنلا]4الولالولوکلیککک

موقلانيدوهو؛هعضومنعقافنلامساليزنانسل:لوقت:ةثلاثلاو.ديحوتلاداضي

.”قافنلابمهريغيمسنالو‹نامزلاكلذيفمسالااذهبهللامهانعنيذلا

هللالوسردهعيفنيقفانملانإ:اولاقف؟المأًاكرشىمسيأ:قافنلايفاوفلتخاو

نمو...كرشلابالءةريبكلاباورفكفرئابكلااوبكترامهنأالإنيدحوماوناكلي

٠ةلملارفكالةمعنلارفكرفكرئابكلانمةريبكبكترا

:ةيضابألانمةفئاطتلاقدقف:نيقفانملاونيكرشملالافطأريصمنعامأ

مهقافتال؛نيتمؤملادالوأمكحىلعًاسايقمهئابآمكحةرخآلاوايندلايفمهمكح

.378ص«لوقعلاراونأقراشم)1(

106٠ص«فَرْفلانيبقرفلا:نراق.(1/185)نيمالسإلاتالاقم(2)

.(1/918)؛نييمالسإلاتالاقم.(1/135)‹يناتسرهشلل؛لحتلاوللملا(3)
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رهاظلامكحيفةرخآلاوايندلايفمهئابآمكحمهمكحنينمؤملالافطأنأىلع

نومعنيةرخأآلايفو«نيملسملاروبقيفنوربقيو«ثرإلاوءةيلوتلاو«محلءاعدلاو

.مهئابآعم
ماكحأناك؛مهئابآلماكحأايندلايفمهماكحأنينمؤملالافطأناكالف:اولاقف

لافطأبذعينأزاجهيلعنوزاجيًالاصًالمعاولمعيملوقافتالابمهئابآعم

.ءاشياملعفيهللاوءاولمعيلنإو؛نيقفانملاونيكرشللا

عضوماذهو؛مهئابآعمنومعنينينمؤملالافطأنإ:ىرخألاةفئاطلاتلاقو

يياَفََأنيإييردممنعتادوماءنلرو:ىلاعتهلوقكلذىلعليلدلاو«قافتا

‹نينمؤملاريغلافطألةبسنلابامأ.[21:روطلا]وينيمهلْعنَيمهلاموممنيرذ

يأهيفاوفلتخااعفقنوهيلعاوعمتجااملوقبذخأنف«فالتخاعضومةلأسلاف

ايفمكحلانعفقوتنو«نينمؤملالافطأريصمرمأنمنوملسللاهيلعقفتابرقن

.نينمؤملاريغلافطأريصمرمأنمهيفاوفلتخا

ةمألاومهيفةفلتخرابخألااندجوام:اوق(ةفقاولا)ةقرفلاهذهةجحو

رانلايفمهنإملعننأاندبعتيملىلاعتهللانأل؛مهنعانفقو«مهمكحيفكلذينةفلتخم

ملسأفوقولاانيأرومهمكحنعتوكسلابماصتعالاانيأركلذلوءةنجلايفوأ

ينعي-ريخألابهذملااذهىلعو»:هلوقبيضابألاخيشلابقعيو.مهرمأي
.”«للاعتهللامهمحرانخايشأانكردأ-نينمؤملاريغلافطأىلعمكحلايففقولا

:لاقف‹نينمؤملاريغلافطأنمةيضابألافقوميرعشألامامإلانيبدقو

نأنورخآزوجو.ةرخآلايفنيكرشمالافطأماليإيفةيضابألانمريثكفقوو»

ةنجلامهلخدينأاوزوجوماقتنالاقيرطريغىلعةرخآلايفىلاعتهللامهلؤي

.(317-2/320)نايبلاوفشكلا()
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قيرطىلعال«باجيإلاقيرطىلعمهلؤيىلاعتهللانإ:لاقنممهنموًالضفت
فشكلا)هباتكيفياهلقلايضابألاملاعلاهيلإبهذامسفنوهو"روجتتلا

.(نايبلاو

نمةأطوفخأتناكدقفنيملسملانممهيفلاحمىلإةيضابألاةرظننعامأ

‹نيكرشمريغرافكةلبقلالهأنمانيفلاخمنإ:اولاقف«ىرخألاجراوخلاقرفضعب

دنععاركلاوحالسلانممحلاومأةمينغو«لالحمهتثراوموءةزئاجمهتحكانمو

الإاهذخأوأمحلاومأباصتغانوحيبيالمهنإيأمارحهاوسامو«؛لالحبرحلا

رسلايفمهيبسومهيفلاحملتقمارح:اضيأاولاقوءةمينغاهرابتعاببرحلادنع
.”ةجحلاةماقإولاتقلابصندعبالإءةليغ

قَرِفنممهيفلاخلًابقعتوةوسقلقأمهدجنمهيفلانعممبرحيفمهف
ةلبقلالهأنمناكاذإبرحلايفربدملاعبتيال:نولوقيمهف«ىرخألاجراوخلا

عابتاوةهبشملالتقاوحابأمهنكلءةيرذالوةأرمامهنملتقيالوءًادحومناكو

لهأبيركبوبأهلعفاکاذهنإ:اولاقو«مہرارذومهئاسنيبسو؛مهربدم
ناطلسلاركسعمالإديحوترادمالسإلالهأنممهيفلاخرادنإ:اولاقو.ةدرلا

.“”هئايلوأىلعمهيفلاخمةداهشاوزاجأويغبرادهنإف

بكترممكحيفةصاخةيضابألاوةماعجراوخلافقومانلحضتانأدعبو

ةمأاننأبملعلاعمريسعتلاوةدشلاوةظلغلاىلعموقيقطنملااذهنإلوقنةريبكلا

يقيقحلارفاكلانيبيوسييذلاقطنملاو«نيرسعمثعبنملونيرسيمانثعب

.(1/135)‹لللا.(1/189)نيمالسإلاتالاقم(1)

.(1/134)‹لحتنلاوللملا(2)

.107صءقَرَفلانيبقرفلا(3)

.137ص‹؛پهاذمالبمالسإ.106ص‹قَّرْقلانيبقرفلا.(1/134)لحتلاولللا)4(
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بكترااهمهنامیإنعجرخيالنمؤملانأل«سوكعمقطنمنمؤملاةريبكلابحاصو

.تائیسنملمعو«بونذنم

بابقلغيملوءهتمحرنممهدرطيملهنأرئابكلاباحصأبىلاعتهللاةحرنمو
ةرمهتحاسىلإاودوعينأنيبنذملاىلعًايدانملوقيهناحبسوهف«مهمامأةبوتلا

بدلامَعَهسنيهَسادمنماوطتمتالهيمالعاوفرساذَاىدابلف:ىرخأ

ىلاعتهللاباتكيفةيآبحرأيهو..[35:رمزلا]4(حَلارومعْلاوهاوهاعيِج

.ةعاسلاموقتمويىلاعتهئاقللبقايندلايفمهبرىلإاودوعينأرئابكلاباحصأل

النونمؤمونوملسممهلكةلبقلالهأنأةعامحجلاوةنسلالهأهيلعيذلاو

رئابكلالهأوءةعاطلاكرتوأةريبكلاباكترابمالسإلاوأنايإلامسامهنععفرن

نيلحتسمريغو؛ديحوتلاةملكىلعاوتاماذإرانلايفنودلخيالوليدمحمةمأنم

نيدلانمملعامبءيشلالو«نيدلالوصأنملصألنيركتنمالوةريبكلل

نمةرذلاقثمهبلقيفناكنمرانلانمجرخيهنأربخأدقءلَيلوسرلاو«ةرورضلاب

.«يتمأنمرئابكلالهأليتعافش»:لاقوناميإ

ےک



تمامإلايضق

:دیهمت

ريمأوأمامإلاوأةفيلخلامسايمالسإلافرعلايفىلعألاسيئرلاىلعقلطي

نميذلاوهوءةمألاوةلودلاماوقهبيذلاوهمامإلاوأسيئرلااذهو«نينمؤللا

يذلاناودعلااذهءاهنعناودعلاعفدواهتيامحولدعلابةمألاةسايسهتابجاولوأ

.رشبلاعئابطنمةعيبطنوكيداكي

دتمم؛بعشتمثيدحمالسإلايةفالخلاوأ(ةمامإلا)ةيضقلانعثيدحلاو

ثادحأباهتلصوءعرشلانمةفالخلاةناكملمشتذإ«بناوجلاددعتم«فارطألا

يهف».ةمالاةدحوىلعظافحلايفاهرودو‹يسايسلاركفلانماهتناكمو‹خيراتلا

اےکيهو.°”«ايندلاةسايسونيدلاةسارحيفعرشلابحاصنعةفالخةقيقحلايف

.«اندلاةسايسونيدلاةسارحفءةوبنلاةفالخةعوضوم):يدرواملالوقي

نعةفالخءايندلاونيدلارمأيبةماعةسائريه»:ينازاتفتلانيدلادعسلوقيو

7ايبنلا

.ةرهاقلانورقشمالسلادبعةعبط176ص«نودلخنبنمرلادبعةمالعللةمدقما(1)
لددوامنىايأەةيتاطلسلاماكس)2(

.ةرهاقلاةعبط10٠صءاضرديشرديسللهةفالخلابانك::نراق.رصمبيبلحلاةعبط137٠ص
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ةباينيهف«(ًايناثايندلاةسايسمثءالوأنيدلاةسارح)ةفالخلاهذهعوضومف

ةموكحلايهةمامإلافءايندلاةسايسو«نيدلاظفحيفءةعيرشلابحاصنع

اهنوناق«امنوناقةيمالسإلاةعيرشلانوكتيتلاةموكحلا»اهنأوأءةيعرشلاةيمالسإلا

ماكحألاةعومجبيوهو؛عرفلانوناقوءروتسدلابمويلاهيمسناموهوربكألا
تالماعملابقلعتتماكحألاكلتتناكأءاوسءةمألاةايحمظنتيتلاةيعيرشتلا

اذهفدهوكلذريغوأءةيئانحلاتايلوؤسملاوأةيصخشلالاوحألاوأءةيلاملا

.°”ةيورخألاوةيويندلامهتايحيفسانلاحلاصمقيقحتوهنوناقلا

دعبنيملسملانيبفالخلااهوحًاشنرطختاذةيسايسةلأسمزربأةمامإللاو

وأًامامإنوكينمًانيعمًاماظنررقيمأَييبنلانأكلذءةرشابمليهللالوسرةافو

ىلعألاقيفرلاىلإٍَيهللالوسرلاقتنانمىلوألاةظحللاذنمفدعبنمةفيلخ

ركبيبأفالختساىلعًاريخأمهيأررقتسامث؛هفلخينميفنوملسملافلتخا
يأصيصختىلعفالخلاناكمث‹مهنيبىروشكلذبةفالخلاتناكف«قيدصلا

فالخلاو«نامثعةعيبىلعفالخلاو«هتافوتقوةفالخلابرمعلقيدصلاركب
نيبفالخلامثءهلتقمثهيلعنيملسملاضعبجورخونامثعدهعرخآيفثداحلا

ةيحاننمةيواعمويلعنيبفالخلامثءةيحاننمريبزلاوةحلطوةشئاعويلع
رمألاتابثبىهتناوةرتفنيملسملانيببرحلارانلعشأيذلافالخلاوهو«ىرخأ

دعنمهتیرذوةيواعمل

لوقلانمساسأىلعموقتبهاذم:نيمسقىلإمسقنتةمامإلايفبهاذملاو
بهذمكدعبنمهفلخينيعمصخشىلعيييبنلاصنيأ«نييعتلاوصنلاب

نمساسأىلعموقتبهاذمو«(ةيديزلا)ةقرفءانثتسابمهقرففالتخاىلعةعيشلا
هفلخينمىلعصنيمييبنلانألرايتخالاوقافتالابنوكتةمامإلانأبلوقلا

.127ص«سيرلاءايضدمحم.دءةيمالسأإلاةيسايسلاتايرظنلا)1(
.2-3صةيمالسإلاقَرْفلانيباهروطتواهتأشنءةمامإلاةيضق:انباتك(2)
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ةيمالسإلاقَّرفلايقاببهاذميهو«مهنيبىروشنيملسملارمأكرتو«هدعبنم
.ةلزتعملاوةنسلالهأوةئجرملاوجراوخاك

ةلزتعملاوةعيشلاوةّنسلالهأعمجأدقفمالسإلايفةلأسملاهذهةيمهألو

بهذمنإ»:مزحنبالوقياذهيفوءةفيلخلاصخشيفًالثمتم«يمالسإمكح

عيمجو«ةعيشلاعيمجوءةئجرملاعيمجوءةنسلالهأعيمجهبتلاقدقبوجولا

‹ىلاعتهللاماكحأمهيفميقيلداعمامإلدايقنالااهيلعبجاوةمألانأوجراوخلا

جراوخلانمتادجنلااشاحلِيهللالوسراهبىتأيتلاةعيرشلاماكحأبمهسوسيو

‹مهنيبايفقحلااوطاعتينأمهيلعمهنإءةمامإللاضرفسانلامزليال:اولاقمهنإف

."«دحأمهنميقبىرنامةقرفهذهو

ميقيمكاحنمدبالهنألةيعقاوريغةمامإلاىلإتادجنلاةرظننأكشالو

مزحنباقلعدقو؛كلذيفاوفلتخالمهنأشوسانلاكرتولو«هماكحأوهللادودح
هيلعدرلايفيفكيءطقاسةقرغلاهذهلوقو»:هلوقبتادجنلاهيلإبهذامىلع

.”«مامإلاباجيإبدرودقةّنسلاونآرقلاو«هنالطبىلعانركذنملكعامجإهلاطبإو

نعةلوؤسماهلكةمألاءةيافكضرفبوجولابنيلئاقلارظنيفةمامإللاو
ضرفلااذهءادأنعةيلوؤسملافءاهرسأبةمألاىلععقاومئإلافدؤيملنإفهئادأ

دجوتملاذإو«ينيعلاضرفلابمايقلامدعىلعبترتتيتلاةعبتلانمريثكبرطخأ
ضورفلادحأبتّلخأاهنألءةيصاعاهنأبةنماضتماهلكةمألاىلعمكحيفةمامإلا
تادجتلاهيلإبهذاكءةزئاجةمامإلانأبمكحاذإامأ.عراشلااهبجوأيتلاةماحلا

وأءايشألارئاسمكحاهمكحنأكلذىنعمناكءةلزتعملانمرفنوجراوخلانم

ناسنإللكرتيتلاوءاهتيضرفىلععطاقصنعراشلانمدريليتلاةحابملالامعألا

.(45صشماه/1)؛نيمالسإلاتالاقم:نراق.(4/72)‹لحنلاوءاوهألاوللملايفلصفلا()

.(4/72)‹قباسلاردصملا(2)
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درفلامثأيالوءةريطخلاتايلوؤسملاكلتاهكرتىلعبترتتالفءاهعديوأاهلعفينأ

.اہبمايقلامدعبعومجملاوأ

ىلعاهضرففةمامإلابوجوتبثاذإ»:ًالئاقيدرواملاكلذنعربعدقو

اهبمقيملنإوءطقساهلهأنموهنماهبماقاذإف؛ملعلابلطوداهجلاكءةيافكلا
اكاحامامإاوراتخيىتحرايتخالالهأ:امهدحأ:ناقيرفسانلانمجرخءدحأ

ىتحمكحلاةيالولنوحشرملايأءةمامإلالهأ:يناثلاقيرفلاو.ةمأللًايمالسإ
ةمامإلاريخأتيفةمألانمنيقيرفلانيذهادعىلعسيلوءةمامإللمهدحأبختني
.مامالوجرح

:يسايسلاجراوخلاركفيفتمامإلا

نإذإءةريبكلااهتيمهأنوكرديو«(ةمامإلا)ةيضقبًاخسارًاناميإجراوخلانمؤت

.ةمألاحالصاهحالصيفنوريمهف«مهتأشنتناكهيففالتخالاوادبملااذهلوح

مامإلادوجوةرورضىلإومامإلارودةيمهأىلإريشياذهوةمأللداسفاهداسفيو

اذهسيلوءجوعملامامإلاميوقتيفةيعرلابجاوىلإريشيًاضيأوءحلاصلا
.ايندلاةايحلاهذهبةطبترمميحجوأميعننماهباموةرخآلارادلانإلببسحف

ةفالخةحصباولاقفءابقلعتترومأبةمامإلانعمهثيدحجراوخلاًأدتبادقو

هينسيفلنارشعةفالخةحصبوءاباختناةحصلاهنعهللايضررمعوركبيبأ
بجو«ثادحأنمىتأابىتأورمعوركبيبأةريسزييلولّدبوريغالفءىلوألا

اومكحو«ميكحتلايفًأطخأهنإاولاقمهنكلو«ههيلعةفالخةحصباورقأو«هلزع

اومكحاک‹(ةشئاعوريبزلاوةحلط)لمحلاباحصأيفاونعطو«مكحامهرفكب
2(..ءَ*.

.'نایفسيبأنبةيواعموصاعلانبورمعويرعشألاىسوميبأرفكب

؛يوهنسلادمحأقزارلادبع.دمالسإلايفمكحلالوصأ:نراق.13صةيناطلسلاماكحألا)1(

.18ءةيرصلملاةثيحلاةعبط87ص

.129ص؛ةمامإإلاةيضق:انباتك(2)
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رمعوركبيبأنعدايزهلأسفهيبأنبدايزلإمدقومهدحأىلعضبقدقو
-هلاوحأىلع-ناثعىلوتأتنك:لاقف«نامثعنعهلأسوءاريخهيفلاقف

ريمأنعهلأسف«رفكلابهيلعدهشو؛كلذدعبهنمتأربتمث«نينستسهتفالخ

رفكلابهيلعدهشوكلذدعبهنمًاربتأمثمكحنأىلإهالوتأ:لاقفيلعنينمؤللا

.لإ...ًاحيبقًابسهّبسفةيواعمنعهلأسف

اا

النموةفيلخنوكينأقحتسيبنميفثحبلاومهراصنأوءافلخلالامعأحي

.نوکيالنموءًانمؤمنوكينمو«قحتسي

نمرحرايتخابنوكتنأبجيةفالخلانأ:ىهوةمامإلايفةيرظناوعضودقو

نوكينأيرورضبسيلو؛مكجيوألزانتينأحصيسيلفريتخااذإو«نيملسللا

ءایشبحادبعناکولو«مهریغنموشیرقنمنوکينأحصيلبءًايشرقةفيلخلا
ىلاعتهللارمأاماماتاعوضخعضخينأبجيو«؛نيملسملاسيئرناكرايتخالامتاذإو

.“هلزعبجوالإو

ريغيفةمامإلانوكتنأاوزوجو»:لوقيفمهيأرىلعيناتسرهشلاانرهظيو
بانتجاولدعلانمهلاولثمامىلعسانلارشاعومهيأربهوبصننملکو«شیرق

لدعوءةريسلاريغنإوهعملاتقلابصنبجيهيلعجرخنموءامامإناكروجلا

وأًايطبنءارحوأءادبعمامإلانوكينأزوجيوءهلتقوأهلزعبجو«قحلانع

.ايشرق

____-

ریدحنبةورعهنأيناتسرهشلاركذي.(1/204)؛نيمالساإلاتالاقم.(1/118)‹لحتنلاوللملا(1)

.ناورهنلابرحنمهتاجندعب

1996.٠ةماعلاةئيحلاةعبط((1/410)نيمأدمحأ.ممالسإلارجف(2)

.مهماوعوسانلاطالخأينعي:يطبنلا.(1/116)‹:لحنلاوللملا(3)
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ىلإاليمةيمالسإلاقّرَفلاتايرظنرثكأمكحلايفجراوخلاةيرظننأكشالو
؛شيرقىلعةمامإللاةيقحأاورصقنيذلا(ةنسلالهأ)فالخىلعفءةيطارقميدلا

يأةمامإزاوجًادبمجراوخلارقأدقفهباقعأويلعيفاهولعجنيذلا(ةعيشلا)و

يسايسلاجراوخلاركفىلعنوثدحملارظنانهنموءةتسلاوباتكلابملاعملسم

.'ثيدحلاموهفملابًايروهمجًاركفهرابتعاب

ًادبمررقتيتلاةيعرشلاصوصنلابيطارقميدلاًادبملااذهنوززعيمهو

لضافتلارايعميه-بسنلاال-ىوقتلالعجتوأءاعيمجسانلانيبةاواسللا

ابوعشہکتلعجویىداورەدنێيرتفعيلا:هلوقلشمىاعتهللادنعةماركلاو

روش%:هلوقو‹[13:تارجحلا]«كولادنَعمرڪانِاقرالباد

ء4باشالق اوعمسا»:أَيهلوقو‹[101:نونمؤلا]$(رولاستیالوذمومهس

2
.'يشېحدبعمكيلعلمعتسانإواوغيطأو

مكلكدحاومكابأنإودحاومكبرنإسانلااهيأ»:عادولاةجحيفهلوقو

بارتنممدآومدآل

نمعبانشيرقريغيفةمامإللانوكتنأزاوجيفجراوخلاهيلإبهذامو

اهساسأءةيمالسإةمأةماقإىلإنومريمهفمالسإلايفةلودلاموهفمىلإمهترظن

قوقحلالكبنوعتمتيو؛نيملسملالكلمشتوءةنيعمةيبصعىلعموقتالونيالا
يذلاةاواسملاادبمنمعبنتةرظناهنإ«ىوقتلابالإمهنيبلضافتالو؛تابجاولاو
.ةاواسملاًادبمريرقتيفنآرقلاةوعدىلعموقي

.257ص«برغلادالبيفجراوخلا()

وبأهاورو8؛يمالسإلابتكلملاةعبط؛(2/230)«هدنسميفدمحأمامإلاهجرخأثيدحلا)2(

.حيحصنسحثيدح::يوونلالافو.يذمرتلاودواد

.(2/31524)هدنسميفلبنحنبدمحأمامإلاهاورثيدحلا)3(



235ةماملاذيضم

جراوخلانيبريبكفالخالفمامإلايفاهرفاوتمزاللاطورشلايقابنعامأ

ةربخهلوهيفًادهتجم«نيدلابًالاعنوكينأةرورضنمءطورشلاكلتيفمهريغو
اهرفاوتبجيىتلاةماعلاطورشلاضعبىلعةوالعءلدعلاةماقإو«برحلارومأب

.ركذنوكينأوالقاعءاغلابءاضعألاميلسارحءايلسمنوكينأكهيف

ماكحألذفتملاريغرئاجلامامإلاىلعةوقلابجورخلابوجوجراوخلاىريو
مامإلالوقياكمهف«قحلاولدعلاةماقإو«يغبلاوملظلاةلازإلل؛ىلاعتهلا

ةمئأاونوكينأمهعنموروجلاةمئأةلازإلفيسلامادختسابنولوقي»:يرعشألا

٠«ەرغبوأفسلابيلعاوردقءىشيأب

ناکجراوخلاخيراتوءةيرورضهتمواقموءةبجاوملاظلامكاحلاىلعةروثلاف

الكهنوقبطيو«نايحألامظعميفهبنورهاجياوناكدقف«يأرلاكلذلًايلمعًاقيبطت
نورينيذلا(ةنسلالهأ)روهمجنوفلاخياذهبمهو«كلذبةصرفلاملتحنس

نتفلاعويشنمهيلإيضفيدقامءهيلعجورخلامدعورئاجلامامإللحصنلابءافتكالا
.“”ءامدلاةقارإو

ملاظلامكاحلاهجويففوقولايفءالجبجراوخلافقومحضتياذهنمو
مهفدهناكدقلو؛ملظلاةمواقمبيضقتيتلاءةيروثلامهتعيبطممقفتيكلذو
لكلةمواقمنمدبالكلذليبسيفو«هماكحأوهللاعرشقبطتةلودةماقإىمسألا

مجنتيتلاجئاتنلابنيلابمريغءاموكحموأً[كاحناكءاوس«نيدلادودحنعجراخ

.كلذنع

___-

افصلاةعبط311-312صءاهنممالسإلافقومونوطالفأةفسلفيفةيلاثملاةيروهمجلا:انباتك(1)

68-۰69ص؛یسومفسويدمحم.دمالسإلايفمكحلاماظن:نراق.1997«ءةورملاو

.(1/204)نيمالسإلاتالاقم(2)

.136صةمامإلاةيضق:انباتك(3)
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رمأبةفالخلاعوضوميفتأتملجراوخلانأ(نزوهلف)قرشتسم|دقتعيو

يفنوكتتو؛مالظلايفلمعتددعلاةليئضةقرفاونوكيملمهنأل«ركنتسموأبيرغ

ماعلايأرلاىلعاهئارآيفدنتستوءةفاكلامامأةرهاظتناكلب«يرسميظنتلكش

نذِإجراوخانإفءاذهىلعوءاهبمهاودانينأنودمهيلإماضنالابنيريثكلاترغأ

مصتعيًايروثًابزحاوناكلجأ«مهمساكلذىلعلديامكًايرصًايروثًابزحاوناك»
.«مالسإلانعلبءةيورعلاةييصعنعاوؤشنيملو‹یوقتلاب

يفىوقتلانع(نزوهلف)همهفيامجراوخلادنعىوقتلاىنعمبطبتريو
‹جراوخلادنعةجردىلعأيهوءماعيسايسهاجتاتاذاهنأباهفصييتلامالسإلا

ةبسانمبجراوخلاديىلعققحتيناكركنملانعيهنلاوفورعملابرمألاادبمنأل
ةينمزلاةطلسلاحبصتيكلو«ىلاعتهللاالإسانلاىلعناطلسالهنآلءةبسانمريغو

وهاممامإلافللامسابمكحتاهنألنيدللًاقلطمًاعوضخعضغختنأبجيفةيعرش

.”ةيمالسالاةمألاةدحونعربعمزمرالإ

ةباحصلارابكنمهريغوه6ًايلعمهريفكتبًاعينشًاطخجراوخاأطخأدقو
ةهبشبيداعلاملسملاريفكتنإف«بونذلاباكترابمهيفلاخملمهريفكتمثكط

يفدروامو؟يييبنلاةباحصريفكتبكلابامف«نيدلايئةنيحلالئاسملانمسيل
نكلوءناميإلالايكبملدهشتيتلاةدكوملارابخألاوءةتباثلاصوصنلانممهقح

طابنتساةيفيكيفنيقفتموأ«مهنيدرمأيفنيتبشتماونوكيملودبيايفجراوخلا

ةضهنلاةعبط25ص؛يودبنمحرلادبع.د:ةمجرت«؛نزوهلف«سوبولويهفلؤملةعيشلاوجراوخلا)1(

.1968ءةيرصلملا

؛مدقتلاةعبط46-47ص؛یملحیفطصم.دملسملاريفكتةلأسمةراتلالوصألا؛جراوخلا)2(

271.
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ىلإدنتستالءةيفازجًاماكحأريفكتلاباهوقلطأيتلامهماكحأتءاجفهماكحأ

.لقعمكحعمقفتتالو«صنةداهش

ىلإهبحاصدوقييذلا«ىساحلاعونلانمناکجراوخلانيدتنأ:انيأريفو

اولظف؛قحلالوبقنعموقعتقاضدقف.“'باوصلاةداجنعدعُبلاو«سوملا

ىلإرظنوأرمألايفتبثتريغنممهادعنمريفكتيفنونعميو«نتفلانوريثي
.بقاوعلا

خیراتيفنّوکتيسايسبزحلومهجراوخلانإف«رمأنمنكيمهمو
نمةبلاغلاةرشكلاامأهفرطتوهولغببسبدومصلاعطتسيملهنكلومالسإلا

ةروصلاالإييملفءًاعيجقَرْفلانمموجهودقنعضومحبصأنأدعب«نيملسللا
املادتعالراثدنالانموجنتنأتعاطتسايتلاءةيضابألاةقرفيفةلثممةلدتعملا

`.تادقتعملالوصألاهترياسمو

:يضايألاركفلايفتمامإلا

اوظفاحنيذلامهدحومهنأنوريمهنأالإ؛جراوخلاىلإاوبسننإوةيضابألا

ركبيأيفييبنلادعبتناكةنسحلاةودقلانأنوريوءةقحلامالسإلاميلاعتىلع

.ميكحتلاهلوبقدعبةلطابهتعيبنوربتعيو«ميكحتلاهلوبقاوركنألبءايلع

ماموللوةمامألاقيرطنعنوكينأبجييعرشلامكحلانأنوريو

"مامإلاوءةعيبلاقيرطنعهرايتخانوكينأبيوءةيويندلاوةينيدلاناتطلسلا
هماقإيييلوسرلاةفالخ:يهمهدنعةمامالاو.”مهبهذميفةلطابةيصولاب

.38-39صهتالكشمضعبومالكلاملع(1)

.رصمةعبط‹(2/388)ءهبردبعنبالءديرفلادقعلا)2(

136-0137ص«بهاذمالبمالسإ(3)
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‹”ءامجإلاوةّنسلاوباتكلاصنبضرف:اهمكحوء"ءالسإلاظفحونيدلا

ةماقإويهنلاورمألانمهيلعبجاولافقوتلبجاومهدنعمامإلابصنو
.”يدتعملاعدروفاصنإلاولدعلابمايقلاوءدودحلا

ةيحالصهيفترفوت«ملسملكلقحيهفءةلدتعمةرظنةمامإلاىلإمهترظنو
نأهيفنوطرتشيالف«لدعلاوقحلاهقذحوءىاعتهللارمأىلعهتماقتساو«نيدلا

يهلوسرةَّنسوللاباتكبمكحيءالضافًاعرونوكينأيغبنیامنإوءًايشرقنوکي

نمو‹[13:تارجحلا]€كارتادنعمران:یلاعتهلوقىلإكلذيفنيدنتسم

اوطقسأو‹(ىوقتلاومركلا)ةفالخلاطورشيفناتيساسألاناتماعدلاتناكمث

؛هوطرتشايذلاوحنلاىلعةفالخلااولثمتنيحةيضابألا.(ةيمشاحلا)وأء(ةيشرقلا)

مهنملكوءةنيابتمناولأوءةفلتخمسانجأنمنيملسملاءاملعنمددعمهمامأناك٠

ايجنزناكدقفملسمةديبعوبألاجملااذهيفينرضحيو.نيملسلملاةمامإلحلاص

ريغ.هناكرأمهأنمًادحاوو«بهذملانيبجيفةردناككلذعمهنكلوءروعأدوسأ

يفرشابمريغولواملكشبةليسوناكامبرةمامإلاطورشيفحاتفنالااذهنأ

ءامهنعهللايضر(يلعونامثع)امهو«عبارلاوثلاثلانييشرقلانيدشارلاىلعةلمحلا

جراوخلاقرفمهلبقنموءامهيفةيضابألااهآريتلاىرخألابابسألاىلإةفاضإ.
.“”ةفورعملا

ثيداحألااولوأالحلصينبنيملسلملاةماعلةمامإلايفملوقبةيضابألاو

يفرمألالازيال»:ثيدحيناولاقف«شيرقيفةمامإلانأىلعصنتيتلاةحيحصلا

.رئازحلاةعبط؛417ص؛شيفطأفسوينبدمحمخيشللءديحوتلاةمدقمحرش)1(

.(1/75)«عيبرلانبامامإلادنسم؛حيحصلاعماجلاحرش)2(

.1972؛توريبةعبط‹(14/271)«شيفطأفسوينبدمحمخيشلا؛ليلعلاءافشولينلاحرش(3)
.(6/37)ةعيرشلاسوماق.22ص«ىضايرلادهعملاتاقلط.139ص«بهاذمالبمالسإ(4)
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نعرابخأاهنإ:“«شيرقنمةمئألا»:ثيدحو."«نانثامهنميقبامشيرق
.”ةمامإلابشيرقلًاصيصختسيلوءٍيَييبنلادعبعقاولا

امنيبطسولوقلااذهو«ملاظلامامإلاىلعجورخلازاوجبةيضابألالوقتو

ةفرطتملاىرخألاقَرْفلانيبومكحلانايصعزاوجمدعنمءةنسلالهأهيلإبهذي

ينوءةدعقلاريفكتوءارشلابيدانتوءهيلعجورخلاةرورضبلوقتيتلا«جراوخلانم

بهذمنأيخأايملعا»:ةيضابألاةفسالفوءاهقفدحأ(ينالجرولا)لوقياذه

ةروجلانيطالسلاوةملظلاكولملاىلعجورخلايف-ةيضابألايأ-ةوعدلالهأ

محميلستلالبمحلاتقالومهيلعجورخلالحيالهنأةينسلالوقتاكسيلو«زئاج
.مهملظىلع

لهألوق:ىلوألاةلوقملا:لاوقأةثالثىلعةلأسملاهذهيفةمألاتفلتخادقو

ءارجإنمعانتمالاوءادعلامهتبصانمومحلاتقومهيلعجورخلازئاجهنأةوعدلا

اتلزاججورخلاوءارشلااندرأنإومهمكحريغيفانكاذإ؛مهيلعمهماكحأ

الومحلاتقالو؛مهيلعجورخلازوجيالهنأ؛نيفلاخملالوق:ةيناثلاةلوقملاو

.مهنععافدلاالومهماكحأنععانتمالا

رئاسلضارعتسالايفتادجنلاوةيرفصلاوةقرازألابهذم:ةثلاثلاةلوقملاو
؛كرشلابعيمجلالعاومكحمہنأل؛اهماوعوةيعرلاوءاهدونجوكولملا؛قلخلا

انلوقوءةمينغلاويبسلاولتقلاوكرشلامكحمهيلعاورجأوعيمجلااوضرعتساف

اياعرلانمًادحأضرعتسننأانللحيال:لوقتنانألهلاءاشنإباوصلاوه
نإفءاولضهبامكرتىلإمهوعدنوءةروجلاةملظلاكولملاالإمهريغونيرفاسملاو

.(13/114)‹ينالقسعلارجحنبال؛يراخبلاحيحصحرشبيرابلاحتف)1(

.(3/183)هظفلبكلامنبسنأنع«هدنسميفدمحأمامإلاهجرخأ)2(

:(1/75)«يلاسلل«عيبرلامامإلادنسمحيحصلاعماجلاحرش)3(
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مهيلعجرختنملنإوءتالبلاودابعلاىلعمهملظليزنىتحمهانلتاقمهيلعانجرخ

.>«كلذانلزئاجفمهتحتومهعمنوكلابانيضرو

نيطالسلاوأكولمللةيلكءادعلاحورغلبيمةيضابأللفقوملااذهنكلو

رکسصمالإ؛دیحوترادةكملهآنممهيفلاخمرادنألعاوقفتامنالةملظلا

ىلعمهويغبراداهنودعيو«ناطلسلارادنوتثتسيمهف<”ىغبرادهنإف؛ناطلسلا

.جراوخلاقرفنممهريغلوقنمفخألاحةيأ

يأمالسإراد:نيعونىلإرادلاوأنطولاةيضابألامسقكلذىلعٌءانيو

انههتعاطوءرادلاهذهيفلدعوديحوتركسعمناطلسلاركسعمو؛لدعوديحوت

هذهيفيغبرادناطلسلاركسعمةيضابألايمسيالو«قسفهيلعجورخلاوءةبجاو
يفهنکلءةعورشمريغهنمعاسمبوأ«هلهريغةيلوتبمكحلاىلإلصوولىتحءةلاحلا
ىلوتتوءةرفاكةمأهنكستنطو:يناثلاعونلاو؛مالسإلاةعيرشبموقيمكحلاناطلس
ةلودلاتناكأكلذيفءاوسءالصأمالسإلابنيدتالةعامجوأةلودهيفمكحلا
انهةيضابألايمسيو؛رفكلارادنولثميعيمجلافءةدحلممأءةيناملعمأءةيباتك

ديحوتومالسإرادرادلاتناكاذإامةلاحيفامأوءرفكرادناطلسلاركسعم

هللاماكحأعابتاوركنملانعيهنلاوفورعمابرمألابمزتليالمكاحلانأالإ«لدعو

زوجييغبركسعمهنآالإ؛مالسإركسعممهدنعناطلسلاركسعمنوكيفءهتيعريئ
“هضرأيفهللاماكحأقبطيلدعمكاحبهرييغتوهيلعجورخلا

:نراق.ه1306صمةعبط‹(62-3/63)«؛ينالجرولافسويبوقعيوبأ؛ناهربلاوليلدلا(1)
.1966قرهاقلاةعبط‹(1/85)؛يديوهىيحي.دءةيقيرفإلاةراقلايفمالسإلاةفسلفخيرات

.295صءةيمالسإلاقّرفلانيبةيضابألا

.(1/204)؛نيمالسإلاتالاقم.(1/134)لحتنلاوللملا.106صءقَرَقلانيبقرفلا(2)

.فرصتب297ص؛قَرْلانيبةيضابألا(3)
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ربتعتةيصعمبكتراىتمءامزالواًتارمأهنمةءاربلاومامإلالزعحبصيو
هنمةءاربلالبقمهيلعبجيهنإفرايدلالهأكلذىلعدهشواهيلعرمتساوءةريبك

هتيالووهتمامإىلإعجر«باتنإف«هثدحنمهوبیتتسینأ؛هعلخوهيلعجورخاو

؛بوتينأهركنإف«هلزعنيملسمللناك«كلذهثدحنمبتيملورصأنإو«مهعم

.هدضداهجلانوبجويو«همدنولحيمواقو«لزتعينأضفروأ

ملاظلامامإلاريفكتنوبجويالاوناكنإوةيضابألانإفرمأنمنكياهمو
ركسعمهركسعمنوربتعيلبءىلاعتهللاماكحأةماقإومالسإللاحوربمزتلملاريغ

لقفتثشنإلبءةريثكطاقنيفجراوخلاعمنوقتليةمامإلاةيضقيفمهنأالإ«يغب

.ةيضقلارهوجيفمهعمنوقتلي

.دادسلاوقيفوتلاىلاعتوكرابتىلوملانيلئاس«ردقلااذهبيفتكنو

.نيلاعلابرهللدمحلانأاناوعدرخآو

9

=

.(12/342)‹ليلعلاءافشوليلاحرش()





ہمتاخلا

دمحمانديس؛نيلسرملافرشأىلعمالسلاوةالصلاوءنيلاعلابرهللدمحلا

:دعبو.نيعمجأهبحصوهلآىلعو

وأملاعمةدعنع««اهدئاقعواهتأشن:ةيضابألا»عوضوميفثحبلارفسأدقف

:يآلايفاهلاجإواهصيخلتنكميةيساسأجئاتن

ءاسلانمىحولالوزنذنمو؛ناسنإلاةأشنذنمادبسانلانيبفالخلا-1

؛نامزلادعّبلفرهتشيلفالخلااذهناكنإوءايبنأللىلاعتهللارايتخاو

ىلعنآرقلاهصقامالإمهللاءهيلعدمتعييذلارتاوتملاربخلادوجومدعلو

.ييهلوسر

يئنكيملف؛نيدلابللوانتيلنيملسملانيبثدحيذلافالخلانإ

¿كلذكءخلإ...هدوجوو‹ىلاعتهللاةينادحولشمءةيداقتعالالوصألا

نيدلانمملعرمأىلإوأمالسإلاناكرأنمنكرىلإفالخلاضرعتي
.ةماعلالوصألاالو؛ناكرألاسمتالرومأيففالخلاناك|نإوءةرورضلاب

لوسرلاةافودعباهنأشيفنوملسملافلتخاةيضقلوأيهةمامإلاةيضقنإ

قرفىلإنيملسملاماسقناىلإدعبايفامفوحفالخلاىدأوءةرشابمولي

ًاعارصحبصأفروطتامناعرسءًايسايسًاعارصاهنيبايفعراصتتبازحأو
يقيدقو«يمالسإلاخيراتللةنوكملاثداوحلاهيجوتيفهرثأهلناكءايدئاقع

.اذهانمويىلإرثألااذه
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حبصأنأدعب«؛نيملسملانمةبلاغلاةرثكلامامأهفرطتوهولغببسبدومصلا

يفةلثمءةلدتعملاةروصلاالإتبيملفءاعيجقَرفلانمموجهودقنعضوم

اهترياسموالادتعالراثدنالانموجنتنأتعاطتسايتلاءةيضابألاةقرف

.تادقتعملالوصأل

مغرءاهراوشمواهتريسميفءدبلاةطقنمهوءةيضابألاةاونمهجراوخلانإ
.جراوخلاىلإمهءاتناةدشبنيرصاعملانييضابألاراكنتسا

يذلاوههنأل«بهذملاسسؤم(ضابأنبهللادبع)ىلإبسنتةيضابألانإ
.ةيمستلاهذهىلعةيمالسإلاتالاقملابتكتقفتادقوءاهنعنلعأواهعاذأ

راكفأوأءةيسايسعاضوأةجيتنتءاجةيضابألانعتقشنايتلاقرانإ

بهذملاىلإتمتالراكفأنمهنعتضخمتامنأوءاماحصألةيصخش

ةيويندوةيسايسضارغألنوقشنملااهعدتباتاعادتبايهامنإو«يضابألا

ءاهتناو؛عناصلاتابثإةديقعنمًاءدبءةيضابألادنعةديقعلابناوجانلوانت

ًاهزنتقلاخلاهيزنتيفًاحيحصًاداقتعادقتعيبهذملاانيأروءةمامإلاةيضقب

ههيبشتلامهوياممةرهطلملاةيوبنلاةّنسلاوميركلانآرقلايفءاجاموءًاقلطم

ءاسألاىلاعتهللنيتبثمهيبشتلاىلإيدؤيالو«ىنعملاديفيمبهنولوؤيمهنإف
.هسفنلاهتبثأكايلعلاتافصلاو«ىنسحلا

هتفرعميفمهتقيرطوءقلاخلاهللابنايإلايفًاحيحصًاداقتعاةيضابألادقتعي
ءةنسلالهأنوقفاوياذهبمهوءيلقعلااليعرشلابوجولايهىاعت

يهوءةدعاقلاهذهىلعاوظفاحيلمهنأانظحالاننأالإءةلزتعملانوفلاخيو

ءاسألايفةلزتعملاجهناوجهندقف؛لقعلاىلععرشلاميدقتبوجو
.يهلوسرةّنسوىلاعتهللاباتكياولوأتف؛تافصلاو
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ةلاحالوءاهبةمئاقالو؛تاذلاىلعةدئازتسيلءةيتاذمهدنعيرابلاتافص-0

ءةلزتعملااذهيفنيقفاومءامدقلاددعتلًايفن«تاذلانيعيهلبءاهيف

.تاذلاىلعةدئازتافصلانأنورينيذلاءةّنسلالهأنيفلاغو

تافصلاهذهاولوأدقفءةلزتعملاجهنم(ةيربخلا)تافصلايفةيضابألاكلس-1

بنجو؛هظفحهنّيعوهتردقهللاديف«؛ثداوحللىلاعتهتفلاخمبقيلتٍناعمب
ءاعسىلإهلوزنوهرمأهللاءىجموتمعنهللاديوكلمهللاةضبقو«هقحهللا

.هتدابعلعضحيلهرمأباهيلإهتكئالمنمكلملوزناينالا
‹نآرقلاقلخبمحلوقيفةلزتعملاعم-مهضعبءانثتساعم-ةيضابألاقفتا2

ةايحلالئاسمضعبليوأتوءةرخآلاوايندلايفىلاعتهللاةيؤرةلاحتساو

ًاليوأترهاظهيبشتلكليوأتو«نازيملاوطارصلاكءايزاجًاليوأتىرخألا

ةلثاملاهرهاظمهويدرواممكلذريغوشرعلاىلعهللاءاوتساكًايزاجم

ةعافشلاراكتنإو؛ديعولاودعولايفةلزتعملااوقفاوكلذكو؛ثداوحلل

.رانلايفرئابكلاباحصأدولخو«رئابكلاباحصأل

بسكلاةركفبنولوقيمهفءتابعلالاعفأةلأسميفةرعاشألاةيضابألاقفاو-3

مهدنعدابعلالاعفأفءةلزتعملانوفلاخيكلذبمهو«يرعشألااهبلاقيتلا

نيبأطسوًافقومنوفقيكلذيمهو«ناسنإلانمباستكاوللانمقلخ

.ةيربحجلاوةلزتعملا

ىلعتامنملةعافشلاامنإ«بئاتريغًارصمتامنملنوكتاليىبنلاةعافش-4

.تولملالبقباتوةريبكلعفوأ«هنمبوتينأًابنذيسندقوتاموأةريغصلا

؛نادضاهفءرفكلاونايإلانيبيأ«يضابألاركفلايفنيتلزنملانيبةلزنمال5

نمجرخيال-مهدنعصخشلاف؛نوكسلاوةكرحلاكو«توملاوةايحلاك

.ةلاحالًارفاكناكًانمؤمنكيمنمفرفكلايفلخديوالإناميإلا
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ناظفلمهدنعمالسإلاونايإلاو؛لمعوقيدصتولوقمهدنعنايإلا-6

ناميإلاةدايزنعامأ.اهنملكنيبةيوغللاتالالدلاكلذبنيلمهم«نافدارتم

.مهنيبفالتخاةطقنوهفءهناصقنو

ءةمعنلارفكاهبنونعيورفاكةملكىصاعلادحوملاىلعةيضابألاقلطي-7

رفكسيلو«قافنوةمعنرفكمهدنعرفكلاف«نيدحوملاماكحأهيلعنورجيو

.ةيمالسأإلاةلملانمناسنإلاجرخييذلاوهودوحجوكرش

الإمالسإوديحوترادمهرادومارح-نيملسملانم-مهيفلاحمءامد-8

‹مهنيبثراوتلاو«مهتحكانمونيفلاخملاةداهشنوزوبجيوءناطلسلاركسعم

.نيملسملانممهيفلاخملمهفاصنإومهلادتعانيبتيهلككلذنمو

.ًالضفتةنجلامطوخداوزاجأو«مهبيذعتاوزوجو«نيكرشملالافطأيفاوفقوت-9

ذخأو«لدعلابمايقلاو«يهنلاورمألاىلاعتهللاضرفبءةضيرفةمامإلادقع-0

.ودعلاةدهاجموءاهعضاوميفاهعضوواهعضاومنمقوقحلا

«برعلاوأ؛شيرقىلعةروصقمسيل-ةمامإلا-ةيمالسإلاةلودلاةسائر-1

وأشيرقتناكتاءافكلاتواستنإفءةقلطملاةءافكلااهيفىعاريانإو

.ًاحجرمةبورعلا

اکًاعونممسيلو«جراوخلالوقتامكًابجاوسيلئاجلامامإلاىلعجورخلا2
ىلعبلغاذإجورخلاناسحتساحيجرتبزئاجوهامنإوءةنسلالهألوقي
مدعنظلاىلعبلغاذإ؛ملظلامكحلاتحتءاقبلانسحتسيوءهحاجننظلا

فعضتوأنيملسمابقحلتةرضمىلإيدؤينأفيخوأ؛جورخلاحاجن
.مالسإلادالبنمناكميأيفءادعألاىلعمهتوق

:دعبو
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كلذفتقفودقتنكنإفءاذهىثحبينهيلإىلاعتوكرابتهللاينادهاماذهف

«بيصأوعئطخأرشبىتنأيرذعف«ىرخألانكتنإوءهقيفوتوىلاعتهللالضفب

.باوصلاوقحاهجوالإتيغتبااميبسحوء«هدحوهلللاكلاو

.بينأهيلإوتلكوتهيلعهللابالإيقيفوتامو

.نيعمجأهبحصوهلآىلعودمحمانديسىلعكرابوملسوهللاىلصو

.نيلاعلابرهللدمحلانأاناوعدرخآو

يدهملانسحلانبدمحم.د

 





-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

عجارملاورداصملا

.هلزنأنملج«ميركلانآرقلا

‹نابعشمعنملادبع.دةرصاعملابهاذملاضعبوةيمالسإلاقرفلامهأىلعءاوضأ

.ريخدصاق«ةرهاقلا

.3195ةرهاقلا«ىجناخلاءةبارغةدومح.د«يرعشألا

.1987قرهاقلاظفاحادبعديسلا.آكولسوبهذمةيضابألا

.1997هةينانبللاةيرصملارادلاءةعكشلاىفطصم.د«بهاذمالبمالسإ
.1976ةرهاقلارمعمىيحييلع.دءةيمالسإلاقَرَفلانيبةيضابألا

.1946ةرهاقلارمعمىحييلع.د؛خيراتلابكوميفةيضابألا

.1979رئازجلارمعمىيحييلع.درئازجلايفةيضابألا

.1986«توربءةميعطرباص.دءابهذموةديقعةيضابألا

ئازلا«شيفطأفسوينبدمحمةمالعلا؛ناكوأنوكينأزاجايفناكمإلا

.ه14

.ةثيدحلاةيبرعلاةعبطملا؛يدهملادمحم.دءةينيدلامهتفسلفوءافصلاناوخإ

.1973فثيدحلابتكلارادةعبطدومحمميلحادبع.دلقعلامالسألا

.1980«توريب‹يدادغبلارهاقلادبع«نيدلالوصأ

.1198«توربب«ملقلارادةعبط«ىوحديعسءهلالجلجهللا

.1955ةرهاقلاةعبطءةيزوجلاميقنبال؛نيملاعلابرنعنيعقوملامالعأ

.ه1358«توريب«يقهيبلامامإلاتافصلاوءاسألا

.8419ةرهاقلا«يقهيبلامامإللءةنسلالهأوفلسلابهذمىلعداقتعالا
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ةيّصابأا

.5519‹يجناخلاةعبط«يرعشأللعمللا

.1952ةيرصملابتكلاراد؛طايخللراصتنالا

.ةرهاقلاةعبط«يلازغلامامإلا«نيدلامولعءايحإ

.1950«يجناخلاةعبط«ينيوجلامامإللءةلدألاعطاوقىلإداشرإلا

.ه1369ةرهاقلا‹ينالقابللفاصنألا

.1973ءةيدمحملاةعابطلارادةعبط«يلازغلامامإللداقتعالايفداصتقالا

.ةرهاقلاءةيرينملاةعبط«يرعشألامامإللءةنايدلالوصأيفةنابإلا

.نامعةنطلسةعبط«شيفطأفسويدمحم«ضابألآىقحمنعضارتعالاةلازإ

.ه1304ةرهاقلاةعبط«يخامشلا‹تانايدلالوصأ

.ةرهاقلا«يزاجحهللاضوع.د«يمالسإلاريكفتلانمهفقوموميقلانبا

.1949«يبلحلا«يضايبلانيدلالايك؛مامإلاتارابعنممارملاتاراشإ

.1997ةورملاوافصلاةعبط«يدهملادمحم.دءةيحلإللاهتفسلفودشرنبا

.1969ىلجنإلاةعبطمساقدومحم.د«ةينيدلاهتفسلفودشرنبا

.1972ةرهاقلاةعبطتاقعلاسابع.أللا

.81ةيرهزألاتايلكلاةعبط«يزارلا؛نيملسملاقرفتاداقتعا

.ةرهاقلا؛قورشلارادةعبطءهدبعدمحمخيشلاءةلماكلالامعألا

.1960ءةرهاقلاةعبط«ميهاربإمالسلادبعخيشلاءديحوتلاةرهوجبديرملافاحتإ

.ه1298رصمبنطولاةعبط«يدرواملانسحلاوبأءةيناطلسلاماكحألا

.8199ءةيرصللاةئياةعبط«يوهنسلاقازرلادبع.دمالسإلايفمكحلالوصأ
.1198«توربةعبطءريثكنباظفاحللءةياهنلاوةيادبلا

.9118«نديلةعبط«بوقعييبأنبدمحأ«نادلبلا

.رصمةعبط؛يلاسلللوقعلاراونأةجهب

.يبرعلاركفلارادةعبطءةرهزوبأدمحمخيشلاءةيمالسإلابهاذملاخيرات

.1955ةرهاقلا«ينييارفسإلل؛نيدلايفريصبتلا

.بعشلاةعبط«يبطرقلامامإلل«يبطرقلاريسفت
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ةعبط؛ميهاربإنسح.د«يعامتجالاويفاقثلاوينيدلاويسايسلامالسأإلاخيرات

.1966صم

.ةرهاقلاةعبط«يربطلامامإلل؛كولملاوممألاخيرات

.1984«فراعملارادةعبطءدومحمميلحلادبع.د؛مالسإلايفيفسلفلاريكفتلا

.1975«توريبةعبط«ينالقابلامامإللءديهمتلا

.ةرهاقلاةعبط«يفسنلامامإللءديهمتلا

.توريبةعبط«يديرتاملامامإللديحوتلا
.1944ةرهاقلا«قزارلادبعىفطصمخيشلاءةفسلفلاخيراتلديهمت

ءةضهنلارادةعبط؛يودبنمحرلادبع.دءةيمالسأإلاةراضحلايفينانويلاثارتلا

9651.

.2198«توريبةعبطرجلاليلخويروخافلاانحءةيبرعلاةفسلفلاخيرات

.1939ءةيرصلملاةضهنلاةعبط«يرهاوظللمالكلاملعيماتلاقيقحتلا

.3019ءةرهاقلاةعبط؛يدادغبلابيطخلا«دادغبخیرات

.ةرهاقلا«يبلحلاةعبط«يناجرجللتافيرعتلا

.1977هةيبرعلاةعبطملاةعبط«يروجيبلاخيشلاءديحوتلاةرهوجىلعديرملاةفحت

ةرهاقلاةعبط«يديرهىيحي.دءةيقيرفإلاةراقلايفمالسإلاةفسلفخيرات

661.

.ةرهاقلاةعبط«بيبحنبعيبرلادنسمحيحصلاعماجلا

؛يدهملادمحم.دءاهنممالسإلافقومونوطالفأةفسلفيةيلاثملاةيروهمجلا

.1997ةورملاوافصلاةعبط

لجسةعبط«يلئاسلاملاس.دزاجحلاونميلابةيضابألاخيراتيفزاجملاوةقيقحلا
.1981«برعلا

.ةرهاقلاءةيريخلاةعبطملاةعبط«نيهاربلامأىلعيقوسدلاةيشاح

.توريب؛رداصرادةعبط«يزيرقملامساقلاوبأططخلا

رادةعبط؛يملحىفطصم.د؛ملسملاريفكتةلأسمةيخيراتلالوصألاجراوخلا

.1977ةرهاقلاراصنألا
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.1986ةرهاقلاةعبط«ليعاسإدومحم.د«برغلملادالبيفجراوخلا

.1968ءةيرصملاةضهنلاةعبط؛نزوهلفسوبولويءةعيشلاوجراوخلا

.ةرهاملاةعبطءاضرديشرءةفالخلا

.1957‹يبلحلاةعبطءةرديحيلعديسءةيسونسلاحرشةصالخةينسلارردلا

ةفاقثلاراد«يتوهنسلاراونألادمحم.دءةيمالكلاقَرْفلابهاذميفةيدقنتاسارد

.1990ةيبرعلا

.1971ةيرصملابتكلارادةعبطءةيميتنبال«لقنلاولقعلاضراعتءرد

.1984ةرهاقلاةعبطءالعلاوبأليج.دةديقعلاومالكلاملعيفتاسارد

افصلاةعبط؛يدهملادمحم.د؛(تايعمسلاوتاوبنلا)ديحوتلاملعيفتاسارد

.1997ةورملاو

ةعابطلارادةعبطءروبصلادبعدمحم.د؛تايعمسلالوحةديقعلايفتاسارد

.1986ةثيدحلا

ةنطلسةعبط«شيفطأفسوينبدمحم«صلاخلاملعلابهونلاصلاخلابهذلا

.ناع

.9198‹لبحجلارادةعبط«يسدقلملامامإللءةضفارلاىلعدرلا

.ه1306رصمةعبط؛ينالجرولا؛ناهربلاوليلدلا

.5196حيبصةعبطءهدبعدمحمخيشلاديحوتلاةلاسر

.1982ةيدوعسلاةعبط«لبنحنبامامإللةقدانزلاوةيمهجلاىلعدرلا

.3198«ضايرلاةعبط«نيميثعلاحلاصدمحم.دءةديقعلايفلئاسر

.ةرهاقلاةعبطءةيميتنبالءةيرمدتلاةلاسرلا

.1972دادغبةيرحلارادةعبط«يزارلامتاحيألءةنيزلا

.ةرهاقلاةعبط«ىمثيلارجحنبالرئابكلافارتقانعرجاوزلا

۱.ةرهاقلاةعبطءيخاشللءريسلا

.1966ةرهاقلاسيخناملسدصاقملاحرشنمتايعمسلا
.ةيبرعلابتكلارادةعبطديدحلايبأنبالءةغالبلاجهنحرش
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ةعبطءايندنايلس.د:ميدقتوقيقحت؛نيملكتملاوةفسالفلانيبهدبعدمحمخيشلا4

.ه1377«يبلحلا

.3198«ضايرلاةعبط«سارهليلخدمحم.د.ةيميتنبالةيطسولاةديقعلاحرش-5

.حيبصةعبطريدردلادمحأخيشلاديحوتلاملعيةديرخلاحرش6

.توريبةعبط«رابجلادبعيضاقلاةسمخلالوصألاحرش7

.ه1306ءةرهاقلاةعبط«يبعصمللءةينونلاةديصقلاحرش-8

.1907ةداعسلاةعبط«يناجرحجلافيرشللفقاوملاحرش9

.1984‹يمالسإلابتكماةعبطءيفنحلازعلايبأنبالءةيواحطلاةديقعلاحرش-0

ءةيرهزألاتايلكلاةبتكمةعبط«ينازاتفتلانيدلادعسلءةيفسنلادئاقعلاحرش-91

.ه7

.9198«بتكلاملاعةعبط«ينازاتفتلانيدلادعسلمالكلاملعيفدصاقملاحرش-2

.رئازحلاةعبط«شيفطأفسوينبدمحمءديحوتلاةمدقمحرش-3

.1972«توريبةعبط«شيفطأفسوينبدمحم«ليلعلاءافشولينلاحرش-4

.نامعةعبطءيلاسللعيبرلامامإلادنسمحيحصلاعماجلاحرش5
.بعشلاةعبط«يراخبلامامإلل«يراخبلاحيحص-6

.بعشلاةعبط«يوونلاحرشبملسمحيحص-7

0.1894«نديلةعبط«يسيردأإلادمحمفيرشلارصمونادوسلاضرأوبرغملاةفص8

.رهزألاةعبط151ددعلادومحمميلحلادبع.دثارتنم.رهزألاتوص9

.1979«توريبةعبط«يرهوجلاليعاسإل؛حاحصلا-0

1974.٠‹رئازجلاةعبط«ينيجردلاسابعلاوبأ«برغملابخياشملاتاقبط-1

.نامعيموقلاثارتلاةرازوةعبط«دومحنبملاس«ىضايرلادهعملاتاقلط-2

.1906«ةرهاقلاةعبط«يكبسلانيدلايقت«ىربكلاةيعفاشلاتاقبط-3
.ةرهاقلايجناخاةعبطءداقعلاسابع.أرمعةيرقبع-4

1981٠«قيفوتلارادةعبط؛نوعلصيف.د«هسرادمومالكلاملع-5

.ايروسةيبرعلاةظقيلارادةعبط‹يثراحلاملاسءةيضابألالوصأيفةيضفلادوقعلا-6
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.8198«فاقوألاةعبط«يواطنطديسدمحم.د«؛قالخألاوةديقعلا-7

.6198«نامعةنطلسةعبط«ينيمثلاميهاربإ؛نيدلاملاعم-8

.ةرهاقلاةعبطدبعمالسلادبع.دءلقنلاولقعلانيبةيمالسألاةديقعلا-9

.1978ةرهاقلاةعبط«ينيوجللءةيمالسإلاناكرألايفةيماظنلاةديقعلا0

.ه1322«يبلحلاةعبط«يفسنلارمعمامإللةيفسنلادئاقعلا-1

.1979ةفاقثلاةعبط«ينازاتفتلاافولاوبأ.د«هتالكشمضعبومالكلاملع-2

`01989ةرهاقلاةعبطمزحنبالةعاحجلاوةنسلالهأبهذمىلعمالكلاملع-3

.ةرهاقلاةعبط«يفاصلانيدلاييحم.د«قالخألاوةيمالسإلاةديقعلا-4

.1905ئازلاةعبط؛بادآلاةذتاسأاهرشنثحابمةعومحمءةيضابألاةديقع-5

ءةرهاقلاةعبطدبعمالسلادبع.دةيمالسإلاةديقعلايةينايالادئاقعلا-6

19.

.1980تكيدجلارجفلاةعبطءهدبعمالسلادبع.دديدجبوثيفديحوتلاملع-7

ءرانملارادةعبط«ليسلا.دءةيميتنباولبنحنبدمحأمامإلانيبةيفلسلاةديقعلا-8

9951.

.ةثيدحلاةيبرعلاةعبطملاةعبط؛يدهملادمحم.د«ناسنإللاكولسيفاهرثأوةديقعلا-9

.رصمةعبط«هبردبعنبالديرفلادقعلا0
تادغبةعبط«يزارلامتاحيبألةيمالسإلاةراضحلاينةيلاغلاقّرفلاوولغلا-1

12

.ةيمالسإلانوؤشللىلعألاسلجملا:يدمآللمالكلاملعيفمارملاةياغ-2

.ةرهاقلا«ثارتلارادةعبط«يدادغبلارهاقلادبعمامإلل؛قَرَفلانيبقرفلا-3

.1902‹ةرهاقلاةعبطمزحنباللحنلاوءاوهألاوللملايفلصفلا-4

.1986«قيفوتلارادةعبط؛يبرغملاحاتفلادبع.دةيمالسإلاةيمالكلاقَرفلا-5

ء«فراعملارادةعبطءروكدمميهاربإ.د؛هقيبطتوهجهنمةيمالسإلاةفسلفلايف-6

1983.

.رئازحجلاةعبط«؛ينغراملارمعوبأ«قحلانعهبتغازاموتسلاةيضابألاقرف-7
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افصلاةعبط؛يدهملادمحم.دءةيمالسإلاقَرَملانيباهروطتواهتأشنةمامإللاةيضق-8

1999.۱قورملاو

.9619ةماعلاةثيحلاةعبط؛نيمأدمحأ.أمالسإلارجف-9

ةعبطملاةعبط«يدهمادمحم.د؛نيدلالوصأملعاياضقمهأيفنيبملالوقلا-0

.ةثيدحلاةيبرعلا

ءةورملاوافصلاةعبط«يدهملادمحم.دديحوتلاملعاياضقمهأيفديدسلالوقلا-1

71.

.1965ءةرهاقلاةعبط«يلاطيجلل«تاريخلارطانق-2

1982.٠«ضايرلاةعبطمساقنبنمرلادبع«بيترتوعمجءةيميتنبال«ىواتفلا-3

.1982«فراعملارادةعبط«ىسومفسويدمحم.دءةفسلفلاونآرقلا-4

ةعابطلارادةعبطءريسملاديسدمحم.د«يمالسإللاركفلايفريفكتلاةيضق-5

.1996ةيدمحللا

.ه1299‹رابجنزةعبط؛يدعسلاسيمخءةعيرشلاسوماق-6

.1198«نامعةعبطءيقاهلقلايدزألاديعسنبدمحم«نايبلاوفشكلا-7

.نامعةنطلسةعبط«ينوانجلاىيجيايركزوبأ«عضولاباتك-8
.فراعملارادةعبط«روظنمنبال«برعلاناسل-9

.1987«توريبةعبط«ينيوجلامامإللءةلدألامل-0

.ه1380«يمالسإلابتكملاةعبط«ينييرافسلاةمالعللةيهبلاراونألاعماول-1

0.1976ءيبلحلاةعبط«يناتسرهشلللحنلاوللملا-2

.ةرهاقلاةعبط«يرعشأللنييمالسإلاتالاقم-3

.ةرهاقلا؛نورقشمالسلادبعةعبط؛نودلخنبالةمدقملا-4

309.٠‹ةرهاقلاةعبطءةيميتنبالءةيوبنلاةّنسلاجاهنم-5

.يمالسإلابتكملاةعبط«لبنحنبدمحأمامإلادنسم-6

؛ملسملابابشللةيلاعلاةودنلاءةرصاعملابهاذملاونايدألايفةرسيملاةعوسوملا-7

1409.٠«ضايرلاةعبط
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.سنويةعبط«ينورابلاعيبرلايبأءةيضابألاخيراترصتغ-8

.1873«نديلةعبط‹؛لقوحنبمساقلايبأل«كلاملاوكلاسملا-9

.نامعةنطلسةعبط«يملاسلاهللادبعنبدمحموبأ؛لوقعلاراونأقراشم-0

رئازجلاةعبط؛يفاكلارابعوبأ«لاقملاصيخلتولاؤسلاليصحتيفزجوملا-1

.ه8

.1973يدنجلاةعبط«يلازغلامامإلا؛لالضلانمذقنلا-2

.ةيرهزألاتايلكلاةعبط«يزارلامامإللنيرخأتملاونيمدقتملاراكفألصحم-3

.ةيرهزألاتايلكلاةعبط«يزارلامامإلل«نيدلالوصأملاعم4

.1876ةرهاقلاةعبط؛يدهملادمحأ.د:قيقحت«يبجيإللسماخلافقوملا-5

.8619«‹نامعةنطلسةعبط«ينيمثلاميهاربإ؛نيدلاملاعم-6

ءراونألاةعبط؛نيدلاسمشدمحم.د؛ثيدحلاركفلاوةديقعلايفتارضاحم-7

1964.

ىلعألاسلجلملاةعبط«رابجلادبعىضاقلا؛لدعلاوديحوتلاباوبأيفينغملا8

1960.۱ةفاقثلل

.8919‹يفاقثلابتكملاةعبط«يزارلل«نيدلالوصأيفنوسمخلالئاسملا-9

.8719«توريبةعبط«يزارلامامإللءةيلاعلابلاطلا0
.1971ةرهاقلاةعبط‹رابحلادبعىضاقلل؛نيدلالوصأيفرصتخملا-1

.تورببةعبط«ميقلانبال؛نيكلاسلاجراعم-2

.5196فيلأتللةيرصلملارادلاةعبطرابجلادبعيضاقلل«فيلكتلابطيحملا-3

؛توربب؛نييالمللملعلارادةعبط؛يودبنمحرلادبع.د؛نييمالسإلابهاذم-4

1971.

.1929ةمركملاةكمةعبطميقلانبالةلسرملاقعاوصلارصتخم-5

.ه1321رئازحجلاةعبط«تيراعتلاديعسءدومحملاكلسملا-6

.1969ةيرصملاولجنألاةعبطكشرنبالءةلملادئاقعيةلدألاجهانم-7

.يبلحلاةعبط«يقاتسرلل«نيبغارلاغالبونيبلاطلاجهنم-8



.تورببةفرعملارادةعبط؛يناهفصألابغارلا«نآرقلابيرغيفتادرفملا-9

.1979«يبرعلاباتكلارادةعبط«سينقديمحلادبعردقلاوءاضقلاةلأسم-0

رادةعبط؛يملحىفطصم.د؛نيدلالوصأيفةنسلاوثيدحلاءاملعجهنم-1

.1982ةوعدلا

‹مقرألارادةعبط«ميلحلادبعقراطودبعلادمحم.د«ثيدحلاوميدقلانيبةلزتعلا2

71.

.ةرهاقلاةعبط«يزارلل«حاحصلارات-3

.ةرهاقلا«يبنتملاةعبط«يبجيإللفقاوملا-4

.ةرهاقلاةعبط«فرشحلاصخيشلاديحوتلايفتارضاع-5

.سنوتةماقتسالاةبتكمةعبط«ينورابللءةيضابألاخيراترصتخم-6

ةعبطراتريهس.دءةيماركلابهذم«نيملسملادنعميسجتلابهذم-7

.1971قيردنكساإلا

.1979؛ثارتلارادةعبط«سيرلاءايضدمحم.دءةيمالسإلاةيسايسلاتايرظنلا-8

0.1977ءنايبلاراد«ءيملحىفطصم.د«يمالسألاركفلايةفالخلاماظن-9

.ه1402«توريبركفلاراد«يناكوشلامامإللءراوطألالين-0

.ةرهاقلاةعبط؛يناتسرهشلل؛مالكلاملعيئمادقإلاةيان-1

.ه1346«ةرهاقلاةعبطءةيميتنبال«تاوبنلا-2

.1978ةرهاقلاةعبط«فطليماس.د«نيملسمللةينيدلاةمكحلانمجذاين-3
.ه1400‹نامعةنطلسةعبط«يحاورلل«رهزألاعرشلاملعيفرهوجاراثن-4

ءةرهاقلاةعبط؛يئاصلانيدلايبيح.د؛دصاقملاحرشنمتايعمسلاوتاءوبنلا-5

661.

30196«يبرعلاركفلارادةعبط«ىسومفسويدمحم.دمالسإلايفمكحلاماظن-6

.ةرهاقلاةعبطمحازمنبرصن«؛نيفصةعقو-7





-4

-5

6

-7

-8

-9

فلؤمللبتك
۰

.1997ةورملاوافصلاةعبطكيلقتلاوةلاصألانيبةيمالسإللاةفسلفلا

.1997ةورملاوافصلاةعبطءةيحلإلاهتفسلفودشرنبا

.1997ةقورملاوافصلاةعبطءديحوتلاملعاياضقمهأيفديدسلالوقلا

.1997ةورملاوافصلاةعبط«سولقوربأىلإسيلاطنمةيقيرغإللاةفسلفلا

.1997ةورملاوافصلاءاهنممالسإللافقومويبارافلاةفسلفيفةلضافلاةنيدللا

.1997ةورملاوافصلاءاهنممالسإإلافقومونوطالفأةفسلفيفةيلاثملاةيروهمجلا

.1998ةورملاوافصلامالسألاىلعاهرطخوءةرصاعملاةيركفلاتارايتلا

.1998ةورملاوافصلاعمتجملاودرفلاىلعاهرثأوةيمالسإلاقالخألا

.1999ةورملاوافصلاءةيمالسإلاقَرْفلانيباهروطتواهتأشنوةمامإلاةيضق

.1999ةثيدحلاةيبرعلاةعبطملاءاهدئاقعواهتأشن:ةيضابألا

1999ءةثيدحلاةيبرعلاةعبطملاةعبطريشبتلاويقارشتسالايركفلاوزغلاةهجاوميفمالسأإلا

.2000ةئيدحلاةيبرعلاةعبطملاةعبط«ضفرلاولوبقلانيبىطسرألاقطنللا

.2000«ةثيدحلاةيبرعلاةعبطملاةعبط«نيالالوصأملعاياضقمهأيفنيالوقلا

.2001ءةثيدحلاةيبرعلاةعبطملاةعبط؛ناسنإللاكولسيفاهرثأوةديقعلا

.2001ءةثيدحلاةيبرعلاةعبطملاثحبلاجهانموثيدحلاملعلاقطنميفميوقلاجاهنملا

.2001ءةثيدحلاةيبرعلاةعبطملاةرصاعملاوةثيدحلاةفسلفلانمتاحمل

.2002ءةثيدحلاةيبرعلاةعبطملا؛تراكيدويلازغلانيبكشلاةرهاظ

0.2002ءةثيدحلاةيبرعلاةعبطملاءةينيدلامهتفسلفوافصلاناوخإ

0.2003ءةثيدحلاةيبرعلاةعبطملافرطتلاولادتعالانيبيمالسإللافوصتلا





لوألاءزحلا

اهقّرِفواهتأشنةيضابألا

قرفلاةأشنونيملسملافالتخاىلعتدعاسيتلابابسألا

ٍاَيلوسرلاضرمءانثألوألافالخلا

EEEيناثلافالخلا

Eeلَكيبنلاتوميفثلاثلافالخلا

اليهنفدعضوميفعبارلافالخلا

ايهدعبةمامإلايفسماخلافالخلا

اةاكزلاىعناملاتقيفسداسلافالخلا

EEE...كدفرمأيفعباسلافالخلا
EESنماثلافالخلا

اةيفسلفلابتكلاةمجرت
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63اهدئاقعوةقشنملاةيضابألاقرف:ثلاثلالصفلا

63دیهمت

64ةيراكنلاةقرف

70ةيفلخلاةقرف

T74ةيثافنلاةقرف

78ةينيسحلاةقرف

79ةيكاكسلاةقرف

8Oةيئرفلاةقرف

83ةيصفحلاقرف

84ةيئراحلاةقرف

B5ةيديزيلاةقرف

B6اہہللاداریالةعاطباحصأ

يناثلاءرحلا

ةيضابألابهذميفةينايإلادئاقملا

97دیهمت

95ىلاعتهللادوجوتابثإ:لوألالصفلا

99یاثودحلاليلد:ًالوأ

TOTقلخاليلد:ًايناث
105بجاولاونكمملاليلد:ًاثلاث

T07ةيلإلاتافصلا:يناثلالصفلا

107..دیهمت

TTتافصلايفةيضابألابهذم

114ةينادحولاةفص

118تافصلابتاذلاةلص

123ملعلاةفص

126ةدارإلاةفص

128ةردقلاةفص

129ةايحلاةفص
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eمالسإلاونايإلا:عباسلالصفلا

ااصقتلاوةدايزلانيبنامإلا

eةريبكلابکترممکح

اةمامإلاةيضق:نماثلالصفلا

ودهم

يسايسلاجراوخلاركفيفةمامإلا
7ىضابألاركفلايفةمامإلا
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