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يليلخلادمجنبدمحأخيشلاةحامسملقب

نامُعةنطلسٍقفُم

طارصىلإءاسشينميدهيومالسلارادىلإوعدييذلاهللدمحلا
هلآىلعوقحاىلإقلخايعادهيبنىلعمالسلاوةالصلاو

.نيدلامويىلإناسحايمهيعباتىلعونيعمجأهبحصو

سفنأوهرامضميفممحلابابرأقباستياملجأهللاىلإةوعدلانافءدام

نيلسرملاةفيظواهّنإفنمسيفنلكلذبىلعىهتلاولوأصرحيام

نعبهايغلايلجنتو.سوفنلاتاومايحياهيواصلانديدو

انفلسلناكدقوءةمئانلاممحلاظقيتستوةلماخامئازعلاثعبنتورئاصبلا

دقف؛ىرابياليذلاوأشلاوىلعملاحدقلاكلذيفةماقتسالاوقحلانمحلاصلا

اوقشوءراطخألاججاوضاخومامحلادايجقحلاةوعدليبسيفاوبكر
ايندلاةايحلاةحارباهلجأنماوحضوءباهرإلابارحنيباهيلإمهقيرط

ققحفءاهقوسيفاصيخرانتلاومألاوجهملااولذبوءاهميعنو مهيديأىلعهللاققحف

نذاينيحلكاهلكأتتآوءاهوسرغيتلاقحلاةحودتقسوتساذإ؛تازجعلملا

صصغلمهعرجتلوطدعبلدعلاةذلمهيديأىلعسانلاقاذفامير
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.لطابلاةدشمقدباكمدعبقحافطلباوسحأوءروجلا

تاحفصىلعرخفلابايرزبمقرُتنابةيرَحرثآلهذهنإقحلارمعلو
تاكلمةينفبخيراتلاةآرمىلعاهزاربإيفنوسفاتتلاسفاتتينأوءدجلا

لابشأنمةقئافلاتاردقلاوةبوهوملامالقألاباحصأةيلوؤسميهوءنايبلا

قحنمخيراتلانيواوديفرثآلاهذهىلعةظفاحلاناف:مغارضلا

دعاوقىلعرضاحلاةضُمءانبمئاعدنميهلبءفلخلاىلعفلسلا

هلنكيمهديلتبنعيلنموءرضاحهلسيلضامهلسيلنمناف.يضالا
.فراط

رصانحلاصدمحمروتكدلابيدألابتاكلااناخأهناحبسهللاقفودقو

ةبصقزرحأفحيسفلاناديملااذهيفىلجلاحوبسلاهرقشألنانعلاقلطاف

رسسأييذلايقارلايبدألاهبولسأبرخافملاكيتاهزاربإىلإهقبسيفراخفلا
تحيتأيذلا‹(ةوعدلايفةيضابإلاجهنم)ميقلاهباتكلالخنمكلذوصءاّرق

ءیماظلکلادرومنوکينأبايرحبناجىلععالطإلاةصرفيل

“امفشكدقفليبسلااذغكلاسلكهبيدتهيارانموليبسلسلااذهىلإ

رخافلاديلتلامهدجمثارتنعراتسلاحازاوقحالهارثامنمیمعمناک

.نيصرلانايبلاضرعميئ

نيمنلاكلااذه«بدألاوركفلاداوروءةقيقحلاقاشعوقحلابالطلاف

.ةميقبلداعيالونمثبردقياليذلا

.هتمأريخهيفالهقفويولاريخبيدألاانبتاک.يزجيهّللاو

ھ1419ةيناثلاىدامج24طقسميليلخحارمحندمحا
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تعحتواذهنمةيناثلاةعبطلاتدفنهنمريسیتوهللانمقيفوتب

ذحخألادعبهعبطةداعإانيأر؛باتكلاىلعهتذتاسأوملعلابالطحاحلإ

نیروکشمباتکلاعوضوممهمهينيذلاايبلضفتيتلاتاظحالملارابتعالاب

.هللاءاشنإنیروجأم

فذحوتافاضإوتاحيقنتوتاحيحصتةعبطلاهذهتمضاذكهو

ةيعبطملاءاطخألانمانيناعنأدعبهلكباتكلالمشفحيحصتلاوحيقنتلاامأ

:يليامصختفتافاضإلاامأ.نيتقباسلانيتعبطلايف

ناتعبطلاهيلعلمتشتملوهوتومرضحونميلايفةيضابإلابقلعتيالصف-»
.ناتقباسلا

ةريزحجلاوناسارخومزراوخيفةيضابإلاباقحلُمةعبطلاهذانفضأامك×

هذملتبزتعنيذلاانذيملتوانوخأهريرحتبماقدنلاودنسلادالبو

قفاونأدعباملايابيشلاناطلسنبكرابمخيشلاهدهجبفرشتنو

.لصفلاكلذنمةدئافلامعتلاروكشمكلذىلع

ل



وجنبرمعروتكدلااهدادعإيفاندعاسةيحيضوتطئارخاضيأانفضأو

هسافنأيفهللاكرابنفلااذهيفصصختموهوةنابصعوبناميلسنامقل
.هلامعأو

رنملنيتقباسلانيتعبطلايفقحلملاباهانرشنانكاصوصنلاطففذحلاامأ
اهزعأوبيبللائراقلانعىفختالتارابتعالاهعبطةداعإلةرورض

ىلإءيسياملكيسانتومهلمضونيملسملاةملكعمجبلقلاىلع
:باتكلافيلأتيفهئارونمحمطنيذلافدحلاوهوميقلاهذه

ههجولاصلاخلمعلااذهلعجيوءاناياطخانلرفغينأهناحبسهللالأسنف

هتاظحالموهئاعدنمانمرحيالأجركلائراقلانملمأنامكېركلا

.قيفوتلايلوهدحووهودصقلاءارونمهللاو

.م2007/07/20يقرئازجلا

رصانحلاصدهحم
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ظعولاويعرشلاءاضقلادهعميفاهسّردأتنكيتلاداوملانيبنم

سيردت.«ةوعدلايفةيضابإلاجهنم»اهناونعةدام‹نامعةنطلسبداشرإلاو

خيراتةيضابإلالوحبتكاممىلععالطالاىلإيبعفدةداملاهذه
ينفقوتستاماريثكعجارملاهذياءارقءانثأتنكو.افيدحواميدقءاركفو

:اهزريألعلوءةريحمةلئسأ

يفرحلالقنلاوراركتلاعباطعجارملاكلتىلعبلغياذال1

هذهنيبةنراقموأصيحمتنودقباسلانعلقنيلقحاللاْنِإىحتامولعملل

عجارملاكلتيفامناکو.مهسفنأةيضابإلااهبتكيتلاعجارملانيبوعجارللا

`؟ةقلطملاةقيقحلاو‹يئاهنلاملعلاوهءاهنمةميدقلااميسالو

ةيخيراتلاعئاقولاوثداوحلادرسبعجارملاكلتبلغأيفتكتاذال-2

تايثيحلاضرعبهيورتامداعبأىلإذافنلالواحتاليهفوأليلحتنود

نميداعلائراقلااهيلإلصيالدقيتلاجئاتنلاىلإلوصولايلاتلابوقفلتخلملا

ةيركفلاةجاذسلاوةيحطسلاعجارملاكلتىلعيفضياموهوهسفنءاقلت
.انايحأ

ةرداصلاةيخيراتلاتاساردلاضعبنإةيعوضوملكبولوقأيّسنأىلع

7



ثادحألاتقّمعتةيداحألاةرظنلاكلتتزوابتةريخألانينسلاهذهيف

ىلإاعوجرةيمالسإلاقرفلارظنتاهجونيبتنراقوءاهنطاوبىلإذافنلاب

تاهجوبيرقتبءةماهةيمالسإةيراضحجئاتنىلإیداموهوءاهرداصم

ولو‹رواشتلاوراوحلاتاقلحىلعمهئاقتلاوءةيمالسإلاةمألاءاقرفرظن

فرعتيتلاتاهجلاضعبهيفتّلظميف.تايرودلاوبتكلاتاحفصىلع

.هدحودحاوبناجيفقحلانأىلعرارصإلاو«تيقلابصعتلاىلعاهسفن
فراعتلاوفارتعالاوراوحلاراصنأدادزينأيفاسمةبغرو

يدينيبمويلاعضأينإفرمعميحييلعخيشلاريبعتاحىلعةفرعماو
ففارلااذهيفبصينأاصلخمتلواحيذلاباتكلااذهملسملائراقلا
لكلظتسييتلاةبّيطلاةرجشلايقستلدفاورلاهذهعمجتتنأىسع
.فراولااهلظبنيملسلملا

ةيدقعلانامامتهانمضلخديباتكلااذهنأرُكذأنأٌبحأو
اماوحلصيملامحلصنينلنيملسملاعقاونابينماناميإةيملعلاوةيركفلاو

قدأوأرڪنِتاملسلِيََنَمل:لاعتهلوقلاقادصممهسفنأب
صء5رووس7eAوےوسمرپجومور امنسحبمهرجرمهنزجنلوهبطويحهنيحنلفنوموهو 7

ےسص

صروس$س يفنيباتکتردصأنأيلقبسدقو.97:لحتلاچَ(نوَلَمَعِيواڪ
ذنمناتقلحةّيمالسالاةراضحلايفةيضابإلاةناكمامهوأماجتالااذه
.تاونسثالثذنمرصعلاويمالسإلاانثارتامهيناثو.تاونسس

ضعبتاباتکلدصرلاوعمجلادمتعياجهنلوألاباتكلايفتجفدقو
ةاعدنمةيمالسالاةمألاةدحومهمهينيذلانيرصاعملانيملسملاباتحكلا

8
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نمةيثارتلابتكلاضعبيفامنيزواجتملا«فالخلاذبنورواشتلاورواحتلا
يناففلهتينتيذلارشنلاهلبتكيملباتكلانأاجو؛تاعارصوةّدح

مويلايمالسإلاعقاولانأينمانيقي«هتمدقميفءاجامضعبانهلقنأنأبحأ

لب؛باتكلاكلذرودصدنعتاونسسخهلبقهيلعناكامعنسحتيمل

ءامدلاهذهًاليلديفكيوًاعيظفاروهدتروهدتعقاولانًِانئمطملوقلاعيطتسأ

ضرأنعاعافدليستاليهو.ةيمالسإلاناطوألالكيفًراهنأليستيلا

.هتسرادمونآرقلاحفصتيعلتدايأاهليستامردقبنطووأةسدقم

ةيمالسإلاةوحصلاراطإيفيمالسألاملاعلاتالوحتيفرظانلانإ
نيبنيبلاتاذحالصايالإاهراثيوتنلةوحصلانأبكرديءةريخألا

عورشملكو«ضيرعلايمالسإلاعمتجمااذهنؤونوكينيذلانيملسللا

نيبةبحلاوٌدولاوحماستلاىلعهسسأنبيملاملشفلاوةبيخلاهتيافيراضح

ريدقتلاولدابتملامارتحالابهتاوطخوهقيرطلدهملنإهتياغلصينلو

يمالسإعمتجمءانبوهوادحاوفدحلامادامكبازحأوهفئاوطنيبلماكلا

.دیحوتلاةيارلظيفروطتم

دوعيكانهوانهرخآىلإنيحنمهيسآمدهشنيذلاريرملاعقاولاٌلعلو
ةساسلاىدلرظنروصقلمعألابلغألايفةينيدوةيسايسبابسأىلإ

:وهنوصلخملاونوحلصملاهبلغشنينأيغبنييذلالاؤسلانف.نيمّعزتملاو

‹ررحتلاوةضهنلاومدللزئاكرنوكتلةينيدلاميقلافظوتنأنكميفيك

نأضوعهنإف؟رقهقتلاورجحتلاو«فلختلاسيركتىلإًاببسحبصتنأال
متاوقاوهُّجوينأمهبىلوألاناك؛يبزحوأيهذمعفادبنوملسملاعراصتي



ةيقيقحلاةكرعملانفمهيبنومهنآرقومهتمأومهنيدودعكرتشملامهّودعىلإ

بهاذمنيملسملانيبنوكتالأيغبنيهکردنملمأكلذانكردأمأانئش

ىلعمومحمسفانتورفكنيبيراضحعارصيهامنإوءابازحأو

لواحنإوىح«بيلصلاةيندمولالحلاةراضحنيبةرطيسلاوةدايسلا

نإوءعباطلااذهريغبعارصلااذهاوُعبطِينأاجراخوالحادمالسإلاءادعأ

.اذهنوملسملاكرديملناف.ىرخأةيداصتقاوةيسايسةيكيتكتبيلاسأاوذفا

ًدضةكاتفلامهتحلسأهيجوتيفنولازيالمهنإفهايافخاونطبتسيملوعقاولا

يفحالسلاسدييذلايساسألامهّودعنعنيلفاغتممهضعب
ةيداملاتاورثلاعبانميفاومكحتيلمهيلعةرجفلاماكحلابلؤيومهيديأ

.ةيحورلاوةيداصتقالامهاوقاولذخيوءةيبدألاو

اوهجويلقلعوبذاكدويفنيملسمللنومستييمهنإ
قبعكلانعانهوجواوفرصيلوىارمحلاةحاسلاو«ضيبألاتيبلالبقانهوجو

يتلاةرماؤملاهذهنمكلذىلعلدأسيلوءنيتلبقلاىلوأوىارضخلاةبقلاو

نوقلطياميفءةيبرعلاةريزجلاءامسيفةرجاملاسمحوضوةحضاوتلج
يقيقحلاانّودعىلإنطفتننأهفاخنامفوخأنِإو(جيلخلاةمزأ)مويلاهيلع

ناف««ضيبألاروثلالكأمويتلكأامنإ»:ةمادنوةرسحيفدّدرننحنو
وأقريزجلالامريفوأ:ىصقألادجسملاةحاسيفتومتةدحاوةملسماسفن

نيملسمللىمظعةراسخيهةفضىلعوأةيادرغتاحاويف

«ةّيضابإلاةناكم»:باتكفيلأتىلإعفديذلاعقاولانافانهنمو."مهعيمج

.9-10ص.ةيسمالسإلاةراضحلافةيضابإلاةناكم-1

10



جهنم»:باتكفيلأتىلإيبعفديذلاهسفنعفادلاوهتاونسسشلبق

.مويلا«ةّيضابإلادنعةوعدلا

لئاسوداجيإو«فالخلاةقشبيرقتىلإيعاسلاروظنملااذهاقيقحتو
مسق:نيريبكنيمسقىلإباتكلاميسقتتيأر؛نيملسملانيبمهافتلاوراوحلا

مسقلانأبسحأويراضحلابناجلابمهيمسقوءيخيراتلابناجلابمنهي

نيبهذمتملاريغىلعىفخيدقامضعبنايبتىلإفدهييذلاوهريخألا
اركفةّيضابإلاتازّيمضعبنعفشكللةلواحمهنألبهذملاب

بناجلااذهدنعفوقولاف.فقاومللاليلحتوصوصنلاىلإاعوجرءاكولسو
.رّلقأاميفبناجلابءافيكالانمُمهأ

يّنإفهيلعباتكلاتايوتحمضرعبئراقلاىلعلقثأنأنودو

يعاد.بٹكنعهتءارقوباتكلاحفصتنمهكرديهلكلذكرتأنألّضفأ

ريخلاىلعىفطصملاةنسونآرقلاةيارتحتنيملسملالمشعمجينأهللا

ميركلاههجولةصلاخمشامعألعجيوءرشلاىوقًدضمهفوفص

.قيفوتلايلوهللاويوقلاهنيدلةعفرمهتاقلطنمو

معاناصرمح

11
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لبقناندجتمثنمف.مالسإلالبهذمانلسيل»

ىلعلطابلادرنو.ًاضيغبناكنإوءهبءاجنمم
.قحلابلاجرلافرعنوابيبحناكنإوءهبءاجنم
عرشيملو.هفلاخنمريغصلاوءهقفاونماندنعريبكلاق

.زيبمتلاةرورضلهيلإانبسناهّنِإو.ًابهذمضابإنباانل

اندنعوهفنيدلاأو.قيرطىلإقيرفلكبهذنيح
1««هللدهحلاوريفتيمل

  يملاسلاخيشلا
هيلإاههجوةلاسرىلعيملاسلاحيشلادريفتدروةدلاخلاتاملكلاهذهنإ-1

ناكمإلايفلهو.نيملسملاقارتفابابسأنعهلأصياشابينورابلاناميلصحيشلا

.يشيغلارصاننبديعسلءديحوتلارونلديحوتلاحاضيإنعالقن؟مهبهاذمديحوت

:1ط.ينيرشدمحمنبىفطصموءيمعايابىسومنبدمحمقيقحت

.194ص/1ج.م1996/ه7
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<ہک

ې دنت
حّضوننأةيضابإلادنعةوعدلاجهنمليصافتيفلوخدلالبقانبردجي

دنعفوقولاانبردجيامكءةوعدوجهنمةملكلثمءةيرورضلاميهافلاضعب
ابهذماهرابتعاباهلظيفةيضابإلاتاأشنيتلاةيعامتجالاوةيسايسلافورظلا

.ةليصألاةيمالسإلابهاذملانم

مهن
جنقيرط»:برعلاناسليفروظنمنبالوقي؛قيرطلا:ةغأيها1

هحضوقيرطلاجهنموجهنمليبسوءةجمنقرطو؛حضاونيب

:جيركلانآرقلايفءاجو‹«جهنملاكجاهنملاو

[48:ةدئاملا]اجاَهْنمَرًةَمَرْشمكنانلعجكِل

هساسأءامءيشدادعإلطيطختلاوأةطخلاوه:ذالطصأينل-2

.ملعهنإ:لوقلاعيطتسناذلءايونعممأايدامءيشلااذهناكأريكفللا

اموهوباتكوأثحبلطيطختةمشف.ةفرعلابسكةقيرطوأريكفتلا

.ثحبلاةطخهيلعقلطي

ييركلانآرقلاهتدمعكحاويابرجهنماهساسأةيمالسإلاةعيرشلاو

‹سايقلابناجىلإءاريرقتوءالعفوءالوقلميركلالوسرلاةّسو

.جهن:ةدامءبرعلاناسلعجاري-1
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ةمألاءاملعداهتجاو جهنملانأةيادبلاذنمحّضوننأًابالوةم

ديحوتلاةملكنألءةمألاءاملعءارآتفلتخاامهمدحاويمالسإلا

نآرقلايفظحلناذلمهقيرطدّدحنآرقلاعيرشتومهاطختدُحو

اهلكلدتاهنكلوءطارصلاولثمىرخأةيوغلتادرفمميركلا
ةجحملابللوسّرلااهنعربعيتلايهو‹قيرطلاوهدحاوىنعمىلع

.«اهماھهکاهلیلءاضيبلاةجحلاىلعكتكت»:لوقيثيح

:يركلانآرقلايفو

هانحونعتنمواأمريبلعرالإوغداليسءوزنهو

.[108:فسوي]4©نياأر
وه-عيرشتلارداصمهيلعلدتامك-حالطصالايئاذإجاهنملاف

.نيملاعلابرهللاىضرىلإلصوملالولذلاقيرطلا
:ةوكدلا.ةيرعُل

اعدلعفلاوفّللاىلإةبغرلااهنمف:ناعمةدعاهبداري

ةوعدلاناعمنمو.ةواعدلاوةوعدلامسالاوىوعدلاوءاعدلا:وهردصملاو

:یلاعتلاق

هک©ويسشکنإولانودنتنکاودا.3

[38:سنوي]

یلعمهنحو‹سانلاعيمجءادنلاوهوىاعدلانمةذوخأمهحلهمكدلأو

لَارادلِاوُغَدَيهول:لجورعهلوقنمحضتيامكهللمعلا

[25:سنوي]$4ايشلملِاتينمىد
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وعديلعرضلايفكرتيامنبللاةيعادو.ةوعدردصملاوهبحاصهاعدو

.هریغ

ةيلعفلاوةيلوقلاتالواحلاًايوغلديفتةوعدةملكنافانيأرنأقبساملغمو

اهتبوعصواهلقثاللاوقألانأمولعملانمولمعوأفدهقيقحتلجأنم
.لمعلاودهجلااهيفوحاحلإلاو«بلطلاوةادانملااهيفنل

ىلعقلطن‹«ةوعدلا»مساةروكذملاتالواحلاىلعقلطناننأامك

نم«ةوعدلا»ةملكنُركذنانلعجياماذهوكسفنمسالايمالسإلانيدلا

سائلانيبهرشنةيلمعىلعومالسإلاىلعقلطتيتلاةكرتشملاظافلألا

اذهنمةوعدلاتحبصأدقو'دارملاىنعملادادحييذلاوهاهداريإقايسو

يعادىمسيميركلالوسرلاحبصأوءةيمالسإلاةلاسرلاينعياحلطصمموهفملا

نيدوأةلاسرلانيدهللانيدربتعااذلللاديحوتىلإةوعدلابحاصيأهللا

ابيدانييتلائدابملاقانتعالةيناسنإلايعادلاهللانيدهنأيأءةوعدلا

.#ےركلاهّيينةنسونآرقلا

نمناكفهللاباتكيفتءاجيتلاهذهداعبأةيضابإلاكردأدقو

لهأ:مهرداصميفتعاشدقومهبهذملهأىلعاهوقلطأيتلاتايمستلا

نمؤيملسملكبجاوهللاىلإةوعدلانأبمهنماناميإ”ةماقتسالاوةوعدلا

.10صء1987:ط.يرصملابلتكلاراد؛ةيمالسإلاةوعدلا:شولغدمحأ/د-1

.يمالسإلابتكملا.ةيمالسالاةوعدلا:ساطيغميهاربادمحمىنسحرظناعسوتلل-2

.17.18صء1985توریب

.ةيضابإلاحاطصملمهمادختسانمرثكأحلطصملااذهاومدختسادَقَف-3

17



4
×س|۳ر!1

-سمرب ےہےس6ر£¥:

مهنإو«نامزوناكملكيفةيدمحماةلاسرلاغيلبتةيلوؤسمرعشتسيوللاب
دّسجتدقوءةفيرشلاةيوبنلاةنسلاوميركلانآرقلاهيلإاعدامىلإالإنوعذديال

ىلعنامتكلاوروهظلالحارميفلاصلافلسلاةريسيفًايلمعموهفملااذه

انلالخنماوعاطتساةيسايسفقاوممهخيراتيفوراجتلاوءاملعلادنعءاوسلا

يفكيمهقاعمجتةنكمأومهناطوأنعةديعبقافآىلإةيدمحملاةلاسرلااوغلبينأ

نيصلاودنحلاوايقيرفإقرشبمالسإلارشنيفنيينامعلادوهجانهركذننأ
رافقلاوىراحصلااوعطقنيذلاةبراغملادوهجوةديعبلادالبلاهذهرواجامو

حضونسامكىادوسلاايقيرفإلاغدأولهاجمىلإةيمالسإلاةوعدلانيلماح
.ثحبلااذهنمهناكميفليصفتلابكلذ

عامتجاللبلطوةحيصوءادناأاهولدمنمةوعدلاموهفمو

ىنعملانيعيوددحييذلاوهحالطصالاوهيفكارتشالاوأءيشلكىلع
.ًالماشًاماعىنعملاىقبيدوصقلملانايبريغبو«بلطلاوأءادنلانمدارملا

ناميالاوللاىلإةوعدلايهفاحالطصاةوعدلاامأ:لطصأذوكحلا

رخآلامويلاوهلسروهبتكوهتكئالمبناميإلاوهلكيرشالادحاواإهب
ةحلصموةحيحصةديقعلإموقعوسانلافرصوهرشوهریخردقلاو

ةدابعوةديقعنمهميلاعتوةلاسرلعماجمساةوعدلاو.ةعفان

سانلالمحلئاسورئاسلعماجمسااضيأيهوماكحأوعئارشوتالماعمو
ىلعهلوسروهللانعغيلبتلابيلاسأرئاسوةيدمحملاةلاسرلاهذهىلع

دقفعضاومةدعيفنآرقلايفةوعدلاةملكتدرونئلو.اهلحارمفالتخا

:اهنمةريثكتايآيفمالسإلايفةوعدلادارم
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َتَوَهَنَيَوفوليتورمايوريالِنوعيهَمأمكنَيكلول:ىلاعتهلوق

:هلوقو[104:نارمعلآ]$يتلْامُحَكِيلوَأَوركلنع

.[125:لحتلا]2دناةظعوملاوةمكِأبكبَرليسغا

دهكَمَاكَلكيرلإهلوسرًابطاخمهلوقو

يهمالسإلاىلإةوعدلانأنيتيانهنمو.[67:ححلا]©رَت
ءاجامكنينمؤملاهدابعلهللاهجهتنايذلاميقتسملاقيرطلاوةمالسلاجهنم

ثيحهتلاسريفمورلاكلم«لقره»ابطاخمميركلالوسرلالوقيفكلذ
.«...ملستملسأمالسإلاةلاسربكوعدأ»:لوقي

ًايمالسإةوعدلاموهفموأدحاوجاهنملاناكاذإلوقلاعيطتسنانهنمو

ناكأ.ةيضانإلادنعةوعدلايهم:مساباتكلااذهىلعقلطأملفءادحاو

؟ديحولايمالسإلاجهنملاكلذريغمبصاخيوعدجهنمةيضابإلل

ةقلعتملابناوجلاضعبحّضويهنألءهنعةباجإلايغبنيهيجولؤاستاذهو

.هتاهجوتمهفلقلطنملاحضويلبءانعوضومب
جهنملاوهمادامجهنملايففلتختةحيحصلاةيمالسإلابهاذملانأدقتعنال

نأامبنكلو.ميركلالوسرلاهلاعمحضوأوميظعلانآرقلاهطخيذلانابرلا

ةقيرطيفنوفلتخيسانلاوريكفتجهنمنعًاشنتةيمالسإلابهاذملا
:ىلاعتلاقامكلكاشملارّوصتيفاوفلتخينأابالناكريكفتلا

Aسصوسوےسوکےس

7رهفكيدوكيرمرنمالإاياليفلتبولارك...
.[19.118:دوه]

19



Eةالادیهمن

مثءةيبصعفالتخالاحبصينأىلإريكفتلاةقيرطيففالتخالاو

ىلعةيصعتسم؛نادجولاولقعلايفةمكحتسمةخسارةديقعىلإلوحتي
انيصوينآرقلانانيحيف.عادلداقتتالوكرحخعزعزتتالةجحلا

دعبنماولواوفرعتذلكاونوختالولءفالتخالاوقرفتلامدعىلع

.[105:نارمعلآ]45ٌتاَدَعملَكوأَوتياماج

خلاموُلاوونموتدکنإِلوُسرلاَوهلآلإودكءىسيفر3

.[59:ءاسنلا]4ديوثُنسَحَأَوريَ

لوصأباقلعتمناكاميليلخلادمحأخيشلالوقيامكاررضقارفلاشاو

.عورفلانمقاقشلاوزبانتللىعدأنوكيهنأل‹نيدلا

هنملهنتيذلاردصلملاةدحوعمنيدلالوصأيفعازللااذهسيلو

ءقرفلاةمعأدنعتاروصتلافالتخاوكرادملانيابتلةجيتنالإةعزانتملالوقعلا

اهمامإلوقةفئاطلكلعجتثيحبمهتميألاوقألريهامجلابصعتهلّصؤيغ
ةفلكتملاتاليوأتلانمهعرتختاملكبهلةفلاخلملاةلدألاهلعوطتالص

."ابازحأواعيشةمألاتعزوتف
ءرشبلادنعريكفتلاجهنمىلإدوعيفالتخالايفبْبسلانأانلنييتيانهنمو

انومدختسييتلابيلاسألاولئاسولاىلإدوعيقدأوحضوأةرابعبوهو

بولسألانافةطخلاوه-انيأرامك-جهنملاناكاذإف.ةياغلاىلإلوصولل

يلاانونفابينعنانَسنإفءةوعدلابيلاسأًالثمانلقاذإفءةقيرطلاوأُنفلاوه

.7صةماقتسالاةبتكم؛ْغمادلاقحلا:يليلخلادمحنبدهحأخيشلا1
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امو«بيغرتلاوةوقلاوةودقلاوءةظعوملاوءةمكحلا:الثميه

...كلذىلإ

مدختسيةيعادةمثفمويلارّبعنامكليصوتلاتاونقاهبداريلئاسولانأامك

رخآو‹طيرشلامدختسيرخآوعايذملامدختسيرخآةوةادأربتملا

اهددعتعمليصوتلاتاونقنأيفكشنمامو.اذكهوةفيحصلامدختسي

لوسرلانمزيفاهتاودأوأليصوتلاتاونقإفرخآىلإنمزنمفلتخت
ناكاهلجأنمفدهةوعدلانافاذإمويلااهريغيهماركلاةباحصلاو

نألوقلانمدبالو.”لئاسولاوبيلاسألاهلجأنممدختسييذلاجهنملا

ةداعوةيناكملاوةينامزلافورظللعضختامنإةمدختسملالئاسولاوبيلاسألا

یرنسوةيداصتقاوأةيعامتجاوأةيدقعوأةيسايستاهاجتاةديلونوكتام

تعضخفيك-ثحبلاعوضوم-يضابإلابهذملاةأشنلضرعتلادنع

هذهىلإ-ىرخألابهاذملانأشكلذيفهنأش-ةيوعدلاهبيلاسأوهلئاسو

درجاهنألقدعاقلايفلئاسولافقتيدعاصتلابيترتلابو«فورظلا

متييذلالكشلايهوبيلاسألااهدعبّنأتوءامفدهىلإلوصوللتاودأ

خلا...ءاحيإوقظعومءادألاهب

اعبتءاهيفلاصفناالوماصفناالاكباشتكباشتتبيلاسألاولئاسولاهذهو

ةيبرتلاةلحرمريغءرشنلاوغيلبتلاةلحرمف.ةوعدلااهبرمتيتلاةلحرملل

ةلحرملللاصلابولسألاف.ذيفنتلاوةهجاوملاةلحرمريغاهو‹نيوكتلاو

يتلاةليسولاو.ةئلاثللحلصيالوهوءةيناثلاةلحرمللحلصيالدقىلوألا

16ص.1987.ع.م.جةروصنملا.فرصتباهبيلاسأوةوعدلاجهانم:ةشيرجىلع-1
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فالخلامهفنانهنموىرخأةلحرماقالطإحلصتالدقةلحرملاهذلحلصت

لجأنماهداهجوقرطيفبازحألاوبهاذملاوقرفلانيبلصاحلا

.اهئاقب
ةوحصلابمويلافرعياموأةيمالسإلاةوعدلاعقاوىلإرظنلانيحنحنو

رايديئولوددودحنيبوهرايديفيمالسإلاملاعلااهدهشييتلاةيمالسإلا

لوقلالوقننأعيطتسنءامهريغواكيرمأوايروأيفبرغماوقرشملايفهتبرغ
.بيلاسألاولئاسولايففالتخاوهفالتخالانِإيأهسفن

ريثكرهظدقل»:""ةّيمالسإلاةكرحلاداورنموهويواطنطلايلعلوقي

دقلوللاىلإةاعدلانمريثكومالسإلادالبنمريثكيفنيددجملاءالؤهنم

يفاهلكيقتلتامقدجوفمهتاوعدىلعتفقوومهريسىلعتعا
ىلإةمألاهذهدراهتياغوءةّنسلاوباتكلانماعيجاهؤدبمقياغلاوًادبمل

هادبملصاقيرطهتوعدلاخيعاد'لك«تافلتحاهقرطنكلواهي
.«اهتياغب

اهفالتخاىلععمتجتاهدجوفينهذفقرطلاهذهتضرعدقو»:لوقي

عراوشلاهذهو؛لبسو(ةداجعمج)داوجاهنععرفتتىربكةتسعراوشيئ
:يهةتسلا

يفيدنهرسلالعفامكرمكاحلاوأكلملاحالصإيهللاىلإةوعدلاقيرط1
2(مد .”دنحا

.م1991.ةدج.رانهلاراد؛مالسإلاىلإةوعدلاقرط:يواطنطلايلع-1

ه1034قوت.ىناثلافلألاددجمبفورعملايدنهرسلادحألادبعنبدمحأ-2
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دبعدمح)هناطلسباهديؤيومكاحلااهيمحييتلاةيبعشلاةوعدلاقيرط2

.(دجنيفباهولا

يفنافرعنبدمحأرةحلسملاةروثلااهيمحتيتلاةيبعشلا.ةوعدلاقيرط-3

.(نيطسلفيفماّسقلانيدلازعوىئازجلايفرداقلادبعريمألادنحلا

سلاجملايفسانلادارفأىلعقئاقحلارشنوراكفألاثببةوعدلاقيرط-4

يفلوخدنودبسانلابولسألابو؛ناكملكيفوقرطلاوعماجنلاو
كتملكلق:هراعشوياغفألانيدلالارفلاخمعمكابتشاوألدج

نيلبولسأبةحيحصلابتكلامدقيناكفيكيرئازجلارهاط«ضماو

هيفامرداملويتبتکميفباتكلااذهتدجونإ:لوقيوأبتكيثيح

بتکلانموهمهأرقأفيلعفانوهلهنيربختمثهيفرظنتنأبحانأو
.(ةراضلا

اذهيفلخديوءفيلأتلاوءارقإلاوميلعتلاقيرطنعهللاىلإةوعدلا5
اعزناوعزننيذلااميسالونيرشعلانرقلايفةاعدلانمريفغددعراطالا

نيدلارون؛يكاوكلا«سيدابنباءاضردبعيولهدلا)ايحالصإ

.مهريغو؛ضويبخيشلاءةعيألابطقشيفطاءيلاسلا

,تالجلافحصلا)بوتكلملامالعإلاقيرطنعةوعدلا6

وبأيفةيمالسإلاةكرحلاوبأ)بيطخلانيدلابح:ثحابملا

ءجهملايفلوألامالسإلابتاك)نالسرأبيكشءناظقيلاوبأ

.يامعلايالهبلاملسموبأ

يذلانافوأعراوشقرطلاهذهيواطنطلايلعذاتسألاىماذإو
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۰م

ha EE vs yv دهم

نإوةدحاوةياغللصوتاهنألءدحاواهجهنمنأيهاهنمهمهفن
.بيلاسألاولئاسولاتفلتخا

اوناكدقفءةيضابإلادنعةوعدلاجهنمموهفمعضننأيغبنيراطإلااذهيفو

بيلاسأعضوىلإنيقابسةزيمتمةيسايسفورظيفتأشنةقرفمهرابتعاب

ماكحلاومكحلانممهفقاومومهتيرظنصّخلتلئاسوو
‹مهيفلاخموأمهبهذمعابتأنممهريغعملماعتللةتباثلادعاوقلااوعضوو

هذهتفرعدقو‹نيدهطضمنیموکحوأنیرهاظنیمکاحاوناکءاوس
ىارشلاوروهظلا:يهوءنيدلاكلاسبمهدنعةيعرشلاةسايسلا

.”نامتكلاوعافدلاو

نمةاقتسمبيلاسأولئاسواهنأليصفتلاباهنعثّحتلانيحىرنفوسو

ةفيرشلاةيوبنلاةّسلاوميركلانآرقلاوهوديحولادحاولاجهلا

لوسرلاةريسنماهودمتساوأميركلانآرقلاتاهيجوتاهيفاولمعتسا
.نايغطلاورفكلادضليوطلاهداهجي%5

خيشلا.مالسإلادعاوق.يلاطيجلا:لثم.ةيضابإلادنعةديقعلاوديحوتلابتكعجاوت-1

...ديحوتلاةديقعحرش:شيفطا
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ةيضابإلاةا

ةيضلوألاةا

:اهمأتالؤاستةدعحرطيريبكلدجروديةيضابإلاةأشنلوح

؟فيڪوةيضاالااشنىتم°

اقرفنمةقرفنورتله©

؟ةينيدمأةيسايسةيضابإلاةأشنىلعتدعاسيتلابابسألاعت

ةينخيراتةقيقحىلإلوصولايفاريبكاتنعدجييعوضوملاسرادلانأعقاولا

وهوأحيحصلاربخلاوهاذهةياهنلايفلوقيل؛نانئمطالالكاهيلإنئمطي
انهجاوتعوضولملااذهانتجلاعميفاننأوهوطيسبببسل؛بئاصلاليوأتلا
هذهنيبوءةيضايإريغرداصمةوةيضابإرداصمةمشفةيعجرملاةلكشم
ًدحىلإانايحألصياممكحلاومييقتلاوليلعتلايففالتخالانمكلتو

ةيعجرميفنودمتعيامةداعنيخرؤملانأىلإاساسأاذهدوعيدقوفاضتلا

افقومذختتتناكرداصملاكلتبلغأوقيضابإريغرداصملإمهرابخأ

.جراوخلاقرفنمةقرفاهنأرداصملاكلتنمامعزءةيضابإلانمًاقبسم

نوخرۇؤملادمتعا-ةفورعمةيسايسبابسأل-ةيضابإلارداصملابايغيفف

قئاثووتامّلسمامنأىلعرداصملاهذهيفامىلعبيرقدهعىلإبانكلاو
تناكرداصملاهذهضعبنأاديجنوفرعيمهنانممغرلاىلعةحيحص

ملو.ةزاحنمةيبصعتةيوازنمثادحألاىلإرظنتومكاحلاىولبيجتست
دقتفتةميدقلارداصملاكلتبلغأنأصاصتخالالهأنعايفاخدعي
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ہي
×نات٠

ےہہکسوساt<>2ةضانالاثان
م۰

تاعوضوملانمريثكيفلبمهدحوةيضابإلاعوضوميفسيلةيعوضوللا
يومألادهعلايفةرداصلارداصملافءةيبهذملاوأةيلبقلاةيساسحلاتاذةيخيراتلا

رداصملاومهموصخكلذبملظتفنييومألاماكحلاىوهةيبلتىلإىعستتناك

بناجلاالإيومألادهعلانمنيبتالفنييسابعلاىلإزاحنتتناكةيسابعلا

نوبتكياوناكنيخرۇملابلغأنأىلإةفاضإاذهاذكهوهيفملظملا

.ةيبهذملاةيبصعتلامههاعرنریثأتتحت

لفغأمهضعبءاتنعتمافقومةيضقلاهذهنمنوخرؤملافقوانهنمو
ةماهةيخيراتتاحفصكلذباومتكفماتًالافغإمهخيراتنعثيدحلا

راشأاذهإو"ةيادبلاذنممهّدضةزاحنمةقيرطبنكلومهنعبتكمهضعبو
باتكلایمادقالهکرتامنُةقيقحلاو»:هلوقبباتكلاضعب

بهذملاءاملعنعثيدحلالالخةرباعتاراشإدرجتلاجمااذهيفنيخرؤملاو

.”«نادلبلاهذهيف

جرخيةصاخبةيضابإلاوةماعبجراوخلالوحبنكاميفلمأتملانِإقحلاو
مويلاةيجراخلاةكرحلانعنوبتكيامدنعباتكلابلغأنأوهماععابطناب

هذهةنادإوهوفقوم)و(قبسممكح)نعنوبتكيام
نُمهنماداقتعاضفارلائناشلافقوماهنمنوفقيمهفمنموةكرجحلا

.ةيضابإلا:ميلحلادبعدمحمبجر.د:رظني.رصميفةيضابإلانعانهثيدحلاقلعتي-1

.8صرصميق

برغلاُهجورياملاديلقتواعابتإ”باهرإلاب"فرعيامعويشدعبةرظنلاهذهتعاش
.دقاحلايبيلصلا
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تصابسرلاهيضابإلاداسل

مهنمةلواحمندأنودنمقورموةنادإليلدوراعةمصوةيجراخلا

هذهيفاهضرعوأةيعامتجالاوةيسايسلافورظللمهفتلاوأليلحتلا

نعةداعمهدعبييذلاوهفرطتملافقوملااذهو.*ةيباجيإبناوجنمةكرحلا

نوثدحملاباتكلايأ-مّهفمثنموركفلااذهباحصأرداصمىلإعوجرلا

رداصلملانأِلںدیدجءيشبنوتأيالوىمادقلاباتكلانعنوفلتخيال

امّلقصيحمتوأدقنوأشاقننودةقثوماههوربتعيواهنعنولقنييتلاةعيدقلا

وأةكرحلاهذهباخصألةيساسألارداصملاىلإةدوعةباتكلاىلعمدقت

هذهىلإنيثدحلانييميداكألاباتكلاضعبنطفتدقورصاعملامهعقاوقطنتست

ةرياغممهماكحأتءاجكلذلجأنموتةلقمُّهو-اهودافتفةرهاظلا

.ةيعوضوملاوفاصنإلانمريثكاهيف‹نيقباسلاباتكلاضعبماكحأل

ىلإةدوعلابجيةيضابإلانعبتكنيكلو»:رمعقورافروتكدلالوقي
لثمةماعلابتكلاامأورعشلابتكوةيمالسإلاهقفلابتك

كلذلءاهيفةماهةيربخةّدالدوجوالفيدوعسملاوريثألانباو«يربطلا

:يلحايلوحلاخيراتلابتك:يهورداصملانمرخآعونىلإةدوعلايغبني
.”«مهسفنأةيضابإلاهبتكيذلايضابإلاخيراتلابتك

دنعةوعدلاتاممهأنمًأادبلاىلعتابثلاوةديقعللصالخالانألع

‹لطابلادضمهداهجلحارميفةزرابتامسلاهذهترهظدقوةارشلا

.اردانالإةيضابإلادنعيراضحلابناجلانعبتكنمونمل+

.50ص(1994)3ع.ةنيطنسقةعماجءنايبلاةلجم:رمعقوراف.د-1
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×زص۰41.٠

ےکہکسوسلاةضانالاداش
e «+

نورهبنمتايبدألاكلتنعاوبتكنيذلالكنإفمهقايبدأيفقمعبتلجتو

ىوقألاقرفلانمدحأاهيفمهسفانيالمهيدألةزيمتدغيتلاةمسلاهذه

.ةينسريغمأتناكةينس

اومهتافباتكلاضعبمهفقاومومهيدألةزيملاهذمبباجعإلاعفددقو

.مهيلإزايحنالاب

ردصلملادعيبدألاوةغللايفلماكلابحاصدربلانأفورعملانمف

وأزيحتنود‹مهنعهفرعيامةنامأبلقنومميمتهاءةارشلارابخأللوألا

دنعكلذدجنامك.مهيلإزايحنالابمهنافكلذمغرملسيملهَكلوءةالام

دربملانأىلإديدحلايبأنبابهذدقفءةغالبلاجهنلهحرشيفديدحلايبانبا

.مهيلعمكحلايفهلادتعاومقريسيفهبانطإلجراوخلايأرىري
ليمنأقحلاو»:هلوقبءاعدالااذهيكمدمحأرهاطروتكدلادردقو

ةلوطبلاناولأنمجراوخللفءايمايسهتمرثكأءايدأوًاناسنإناكمهيلإدولا
دعبومهرصعيفاعيجسانلازهيامةديقعلاوةنمؤملاةمواقملاوءةقراخلا

ريغودربلاباجعإريثياملامجلاوةوقلاوقدصلانممهيدأيفومهرصع

دروأفنلماعلاالكلايلجتسممهنعهثيدحيفوبأرناكوفتربملا

مهصوصننملُجسوهتباتکلعجرمحصأ(لماكلا)نملعجياممهخيراتنم
.”«...ريثكلاءيشلا

امك(جراوخلايأ)مهنعاوبتکنيذلابلغأنأنممغرلاىلعو

ايفاکنكيملكلذنأالإمهقالخأةماقتساومهنيدتىلعنوقفتممفومسي

.163صفراعملارادء1944ط؛بدألارداصمفةسارد:يكمدمحأرهاط/د-1

28



۰IPRص۰ہم۶لم ابالةيضابإلاة

امنيحظحاحجلالمًاينالقعًابتاكنأىحماكرحنمایعوضومافقوماوفقيل

صوصللانيبومهنيبقّرفيملةرصبلايفمهتكرحوجراوخلانعثدحت
:هلوقيفصوصللاىلإمرقدقومهينعيظحاجلاداكيو

امك‹؛جراوخلالاتقلحتسيالةعامجلالهأنماهيقففرعتالكنأل»

.”«...صوصللالاتقلحتسيالمهدحأفرعنالأ

مهقرفنيبزييمتلاءانعمهسفنأاوفلكيملنيخرؤملانأرمألايفبيجعلاو
هيأربظفتحانمو«فيسلابسانلاضارعتسالحتسانمنيبءةيلاغلاوةلدتعملا

ةارشلالثمجورخوأةقرافمىلإوعديالولادحألتاقيال؛هسفنلهتديقعو

.ةيضابإلا

ثيحءةارشلانوملظينيريثكلالعجيذلاوهقيرفتلامدعلعلو
مهتلماعمسادرملالبوبأمهسأرىلعوةدعقلانيلدتعملانولماعياوحار

ناركنلاىلإضّرعتيضابإلادوجولانإلبءةيرفصلاوتادجنلاوةقرازألل
خيراتلالفغدقفادمعمهرکذلمفةيمالسإلاراصمألاضعبيفدوحجلاو

مغرءةرصبلاونامعةيضابايمهتقالعنعورصميفةيضابإلانعثيدحلا
نوزرابلاءاملعلااهيفمحلناكوءريبكطاشنرصميفةيضابإللناكهنأ

يفاولخدتمهنىتحيوقدوجومناكوءايتفلاةجردىلإاولصونيذلا
”«...اهنمةسيسايسلاثادحألاىرجي

.ىومألارصعلافةيمالسإلاقرفلا:يضاقلانامعن/دوظناو.87ص2ج.نييبتلاونايبلا1

رسه:فراعملاراد

؛برغملاورصميفةيضابإلا:ميلحلادبعدمحمبجر/د-2

29



.2YiY¥یزسه۱ےسوےس

ةاللاةيضابالاأُ
ةيضابإلاداسن

یوAeر

:لوألالاؤسلاىلإدوعنيرورضلاديهمتلااذهدعبو

؟فیڪوةيضاالاًاشنىتم۰

نعةيضابإلاةأشنلصفينأيعوضوملاسرادللنكميال
نوعزانتيمهو‹نيموكحمواماكحنوملسلملااهفرعيتلاةيسايسلافورظلا
ةنسيفنافعنبنامثعثلاثلاةفيلخلالتقمدعباميسالوقطلسلالوح

ملنيملسملافوفصيفةريطختاماسقنافورظلاكلتتزرفأدقفه6

ةدحاولاةيمالسإلاةمألاموهفمنعابتفرحنالبقنمةفورعمنكت

ةريشعللبصعتتابازحأوفئاوطواقرفحبصتل؛سانللتجرخأيتلاءةرّيلا

بتكيفةروهشمةفورعمرومأكلتوءامناوهشوايندلاىلإنكرتوءةليبقلاو

عوضومهبدهمنامردقبالإاهيفلوقلاطسبيفبغرنالوبحنالخيراتلا
ةجردلابدوعتةأشدلانأيفنيثحابلانيبفالخالوةيضابإلاةأشنوهوانشحب

يفوءاهطورشيهامواهقحتسينمو؛نيملسللاةمامإلوحعازنلاىلإىلوألا
رربتةفئاطلكتحارةدايسلاومكحلاىلإةعلطتملاةيبزحلافئاوطلاةأشنلظ
ىلإقحلانأىرتةفئاطلكوءانايحأفيسلابوءانايحألادجلاباهفقومواهيأر

عارصىلإنيملسملانيبعضولامقافتاذكهو؛لطابىلعاهريغنأواهبناج
ةكرعملثمةيومدكراعمنيملسملاخيراتفرعوریئکقلخهيفتامحلسم

ىرخأةهجنمةشئاعوريبزلاوةحلطوءةهجنمهراصنأويلعنيبلمجلا

ورمعوةيواعموءةهجنمهراصنأويلعنيبنيفصةكرعماهتلتےه36ةنس
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Ae لهيضابإلاةاسب

نيب'ناورهنلاةكرعممثےھ37ةنسىرخأةهجنمامهعمنموصاعلانب

اوقشنانيذلانيبو؛نيفصيفميكحتلادعبهبناجىلإاوقبنيذلاهراصنأويلع
اخالسناهوأروميكحتلاهلوبقيفهعماوفلتخانأدعبسمألاراصنأنمهنع

ناكمىلإاوزاحنافةيغابلاهتئفوةيواعمحلاصلنيملسملاةمامإوةفالخلانع

دبعىعديةباحصلانممحلامامإاوبختناوةرصبلابرق«ءارورح»ىعدي

وأنييرورحلاوةهجنميلعنيبتاضوافملاتمادو'#يبسارلابهونبهللا
ةروصبثداوحلاتعباتتوعيرذلالشفلاىلإتءابًاروهشةهجنمةمُكحلا

ةنسنمريفصيفناورهنلاةكرعمبفرعتةعورمةاسأمىلإيهتتلةروهدتم
8.

‹ناورهنلاةكرعماهنعتضُخَتيتلاجئاتنلاىلإارظنلوقلااننكمبو

ةمكحملانمةكرعملاهذهيفلتقدقفةعاظفوةيومدكراعملاٌيهأنماهنإ

بهونبهللادبعمهسأرىلعنآرقلاءارقوةباحصلالضافأنمريثكقلخ

ىرجمىمسيةلجددنععرضتتةانقدنعدادغبيلامشقلرعلايفءارماسدنععضوم-1

ءىلتقلاددعيفرداصملافلتختو.ةكرعملاهيفتعفويذلاناكملاوهو.ناورهنلا

نأىلعةقفتمرداصملانكلو.نافلألاقيو.فالآةعبرألاقيو.فالآةرشعمهنإلاقيف

.ًادجليلقددعىوسرداصملاكلتبسحجنيملذإءةركنمتناكةمكحملاةميزه

دقو.هتالبعةرثكلتانفثلاوخهيلعقلطي.ليلجيباحص:يبسارلابهونبهللادبع-2

ميكحتلاةلزهملبقنأدعبيلعمامإللةفيلخعامجإلابءارورحيفهباحصأهبختنا
.هآريول
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(4) . .
لو.اريثکمهریغونصحنبدزو؛يدعسلاريهزنبصوقرحو‹يسارلا

لتقثيح'ةليخنلايفمهنمريثكلالتقمبةمكحلاترثأتىتحةرتفضقت

يسآلاوتامازمنالاتعباتتاذكهومهنمنيريثكيلعنبنسحلادييأتبةيواعم
تّذأامككلذدعبيمالسإلاركفلاهيجوتيفريبكنأشهلناكاًّمِمةعورملا

دحویومهتملكعمجييذلادئاقلاميعزلاةمكحلادقفينأىلإيسالهذه

لكلداهطضالاوةقحالملادش.قارعلاىلعةطلسلاهيبأنبدايزيلوتبو
لکناعمقيهللادیبعهنبإهدعبنممدايزناکف‹ةيومألاتاطلسلايئواتم

نعجورخلاهيفنظينملكنوجسلايفناجزيو؛نييومألافقتةكرح
.ةمكاحلاةطلسلا

:نيمسقىلإةمكحلامسقنينأىلإةيلاتتملاعئاقولاهذهتدأاذكهو

مادختسايفريكشلاوملسلاىلإعوجرلاوسفنلاةعجارملّضفمسق
.ةيضابإلامهنمنيذلالدتعملاهاجتالاةرذبتعرزءالؤهنموبيلاسأ

تاطلسلاةهجاومجهنمهسفنجهنملاىلعرارمتسالااولضفرخآمسقو

اوربتعانيحافرطتاودادزالبمهالتقلاماقتنافيسلاىلإاومكتحاو‹فنعلاب

جهنملااذهنعوكلاموهمدلحتسيكرشموهلبيشاودعمهفلاخنملک

.ةيرفصلاو؛تادجنلاوةقرازألاترولبت

لماك.يربطلا.ينالقسعلارجحنبا:لثم,خيراتلابتكولاجرلابتكيفمهمجاوترظنت-1
.ينيجردللخياشملاتاقبطويخامشلاريس.ريثألانبا

.116ص1چ(تاباوجلاوريسلا)رظني.ماشلاتمسىلعةفوكلابرقعقوم-2
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ےل1yvدک

Ziےل7هم۰

پےسوسeاهيضابإلا۵اسيل

نمةكرحلالوحتونامتكلايفلمعلااوراتخانيذلاسأرىلعناكو

ليلجلايعباتلااذهريدحنبسادرملالبوبأةيرسلاىلإةينلعلا

روجًدضداهجلاوقحلايفهتبالصبفرعامكءداوقتوهعروبرهتشايذلا

يفلمعلانيرثؤممحارقمةرصبلاةنيدمهتعاجووهذختاومهملظونيومألا
هذهتثبلامو‹ىنسحلابهللاىلإةوعدلاوراوحلاجاهتناىلإنيعادءةماتةيرس

يركفرايتاشناذكهومهيلإديزنبرباجمامإلامامضنابتززعتنأةعامجلا

رثآيذلامسقلادنعاوفرعوءةيضابإلابدعباميففرعيسءديدجيدقعو
ًدضداهجلانعاودعقمهروصتيفمنأل(ةَدَعَقْلاب)فيسلابسانلاضارعتسا

.هناکميفكلذحضونسامكنييومألاماكحلا

:ةيوم2[ةلودلالح$ةيليشلاةييصعلا-

ءانالظواهايافخبحضتتوءاهاياوزواهبناوجلكبةروصلالمتكتيكلو

ىلعدمتعنفوسوءيومألابناجلاوهورخآلابناجلامّدقننألواحن
نييومألايفحدقلاىلإةعوفدمهذهنوكتنأنمًاسارتحاةيضايإريغرداصم

.مشةيئادعلااهتفطاعمكحب

ةناكملتحاقارعلانا(يومألا)رصعلااذهثادحأيفظحالناملّوأَو

نألةفالخلازكرمتناكماشلانأنممغرلاب؛يومألاخيراتلايفةريطخ

مثنمو..ةيومألاةلودلايفيداصتقالاويسايسلالقثلازكرملشيقارعلا
:لثممتالوردقأهيلإنولسريومهمامتهالجقارعلانولوُينويومألاناك

.لوألابابلانميناثلالصفلاوظني-1
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ةيضابإلاةأَسن

فسوينبجاجحلاودايزنبهللاديبعوءهييأنبدايزوءةبعشنبةريغلل

نأىلإًارظن.ءادشألاةربابجلاةالولانممهريغودلاخوءيفقثلا

نيعباتلانمةريبكةعامجًرقتسموةضراعملاعُّمجتلازكرمحبصأقارعلا

نمبناجلااذهعاضخإللئاسولالكعادتبانمًاذإدبالناكفىارقلاو
اوهنافةيلبقلاةيبصعلالالغتسانييومألالئاسونمناكو.مهعماطملةلوىلا

ةيحانلبقنملعفيملامك حوتفلانابإمهرايداولقنةيسيقلانم

ایسايسًالماعاوحبصأتحمهتكوشتيوقوماشلاىلإةصاخبولامشلا

اموصخةيرارتلاةيرضملامهوةيلامشلامهتيموقمهتلعجوهلايبرحو

.ةيناميلاةيبونجلابلكةعامجلءاَذلأ

ةيسيقلاىلعوءانيحةيبلكلاىلعنودمتعيةيمأينبنمءافلخلاناکدقوا

نيبوءةيحاننميومألاتيبلانيبجاوزلاورهصلاطباورلاعبترخآانيح
.)ىرخأةيحاننمنيتعزاتتملانيتعامجلانيتاه

بهذتمللبماتءاضقةيلبقلاةيبصعلاىلعدوهجلاهذهضقتملو...

يتلاةيلاعلاةعرتلااهيلعبلقتتملو:ءاهحيربًابرغوقرشةرمتسملاحوتفلا
ةيبرعتسيلةديدجرصانعاهيفتلخدنأدعبةلودلااهيلإتهجتا
.ربربلاو؛كرتلاو«سرفلاك

ةيبصعلاهذهىلإهسفنبيقلينأًامغرمناككلمادبعنبديزينأكلذ

؛م1968.رصم.ةفرعملاراد.يبعشلابدألاوقةيلالهلا:سنويديمحلادبع/د-1

.59ص5چلماكلا:ريثألانبانعالقن.(فرصتب)48-59ض
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ل۱ةيضابإلاةن

.اهمايأنمموييفةيومألاةلودلااهنمربتمليتلا

نييومألاىلعيمالسإلابرغملايفربربلاةروثبابسأنمنإلب
‹كيبعللدايسألاةلماعمدالبلالهأربربلالماعتتناكيتلاءانعرلامهتسايس

يفمهنيقتيتلاةلماعملاهذهلثمطقءيشمهءوسيالربربلانأاوملعامو

.ةيرحلاىلإقوتلاوءةيسفنلاةزعلايهونوكلميامزعأيفملذتومهسفنأ

.هناکميفكلذیرنسامک

ىلونيحءايلمعًاقيبطتيبصعلاعوزتلاكلمادبعنبديزيقبطدقو

.يدزألابلهملانينبةبراحميفمهقرصتلابلطةيسيقلارطشههجو

قوفكلمادبعمايأتعفترايتلاةموكحلاتحنجنأاذهنعجتنو

)9ةخراصةيسيقةيزحتحبصأتحبازحألا

لوءهاجتالكيفةيناميلاوةيسيقلانيبةيموقلاةيبصعلاهذهررش
ةيمالسإلاتايالولارئاسوناسارخلملبءقارعلاوماشلاىلعرصتقي

.سلدنألاوايقيرفإلاميفةصاخبو

لإههجوىلعمهفيالهلكةيومألاةلودلاخيراتنإانلقاذإغلابنالو..

”.ةيموقلاوأةيلبقلاةيبصعلاهذهلظيف

ملظلاىلعماقيومألامكحلاإفقطلستملاةيبصعلاحورىلإةفاضإو

دبعنبرمعسماخلايدشارلاةفيلخلالثمماكحلاضعبءانشتسابروجلاو

.هسضنردصمهلا-1

هسننردصهلا-2
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۳F7ب۱ےسوےس

هضاباللاةضابالاةأُشن
ةيضابإلاداسل

4i

ناكانهنموءةيبسنةندهتفرعيتلاكلملادبعنبناميلسةرتفوزيزعلا

الإىريالنملماعتةيعرلاعمتايوتسملاىلعنييومألاماکحلالماعت

امك‹«فيسلابدابعلاباقرعاضخإىلإكلذىدأولوءةيويندلاةطلسلاىلإ

.يفقثلافسوينبجاجحلانمزيفعقو

دايزحبصأذإددصلااذهيفازراباملعمدعته53ةنسنأقحلاو

قظلغلانمةرصبلالهأهبذخأاماهلهأذخأفةفوكلاىلعًايلاوهيبأنب

يفهوبصحالجرنيثالثيديأعطقو؛ليكتتلانجسلالهأيفلمعأو

ةفوكلايفرهشأةتسميقيناكوءةعيشلانمهبحصويدعنبرجحبعقوأو
لئاسوىسقأهيلعنيجراخلالكٌدضمدختسافءةرصبلايفرهشأةتسو

امهتعامجولالبوبألاحلاةعيبطبتنعلاهنماوقالنمٌدشأنمناكو‹ليتقتلا

مكحناكوءنامتكلاةلحرمىلإلوخدلاوءافخلايفلمعلاىلإمهتكرحعفد

ىسقأهللاديبعهنيإ

تناكلبءوحنلااذهىلعهتارتفبلغأيفيومألامكحلارمتسادقو

.ةيومألاةلودلابةحاطإللًاببسةسايسلاهذه

رصتقيملفءاهرطخمقافتورضاوحلاويداوبلايفةيبصعلاتلعتشادقف

ىلإكلذزواجتلب‹نامرحلاوداعبإلاوأ‹راثيإلاوبيرقتلاىلعةالولاضعب

:ةيلاتلارداصملايفرابخألاهذهةعجارمنكهي-1

7جنباللماكلا*243ص.2جنييبتلاونايبلا»108-6118چ.يربطلا*

:يضاقلانامعن/د*239صءةرصبلاقةيبدألاةايحلا:ةثيدحلاعجارملانمو.208ص

.166ص.فراعملاراد.ىومألارصعلافةيمالسإلاقرضلا
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1TANEهک

ض5مهههم

رےسلاهيضابإلاتاسلا

نمهموقلابصعتةينميلالتقينميلايلاوةديازنبنعمناكفىامدلاكفس

نیرحبلاونامعباذهىلعدريمئاسنبةبقعناكورازننماهريغوةعيبر

نيينميللةيبصعونعملةيبصعوةدياكمةعيبرنممهريغوسيقلادبعلتقيف
موقنم

وبنخيالةيبصعلانارينتناكفكلذلغملعفيةالولانمريثكلالعجو

ساسألااذهىلعو.لعتشينأثبليالهنإفابخاذإوعقصلكيفاهراوأ

ىلإكلذىًدعتومسقو؛نيينميللمسق:ةرصبلاوةفوكلاتطّطخ
.مهئاقرأومهيلاوم

لوأيفمحلاريخاهوبسحيقلا-ءانعرلاةسايسلاهذمبنويومألاو

ءكحاوميلقإيفرصتختملةيبصعلانافءاريثكارشمهسفنأىلعاورج-رمألا
نالوادتينیويرضحنابزحدلبلكيففاهلكةلودلايفاهررشرشتنالب
تراصاذهيوةحامسوبصعتونيلوةدشنمةالولاناكامبسحذوفنلا

لكيفتاعزانمو«تاروثونتفهنعتمجنو؛عمتجلايفًاضرمةيبصعلا
ةيقيرفإورصموماشلاوءقارعلاو«سرافوناسارخبةيمالسالاراصمألا
الدنألاو

ةنيدملايفهتبطخيفيومألامكحلايراشلاةزمحوبأمامألاصّخلدقو
دهعبهللنوموقيالءالهجةاغطاموقوةعئاضةرمإاوباصأ»:لوقيثيح

.197نص2چىدومسمللبهذلاجورمنعالقن462صءةسايسلابدأ:قوحلادمحأ/د-1

14جيناغألانعالقناهدعبامو462ص؛قباسعجرم.قوحلادهحأ/دعجاري-2
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ةيضابإلا

اوكلمفمغبابرأةيمأينبنأنوريوةلالضلانيبنوقّرفيالو

ۍوڅابنوكلميءةريابلاشطبمهشطبءةيبوبرطلستهيفاوطّلستوءرمألا

دودحلانولطعيوءنظلابنوذخاأيوبضفلاىلعنولتقيو

ىلعاهتقوريغيفةقدصلانوذخأيويوذنوصقيوءةنوخلانونّمؤيو

لزتأامريغبةمكاحلاةقرفلاكلتفءاهعضومريغيفانوعضيوءاهضرفريغ
1«هللا

ويريحملمألاو_لبربهللادبعملمألام

مهعمنوقتليوروهظبمهروهظنمازتدقةيضابإلانأاممعقاولا
تبلابعصلانمهنافمكحلافةيشرقلاًادبمضخفروللمكحلاًادبمف

تاعامجلانل:مهروهظلةنيعمةعقاووأنيعمخيراتديدحتبةيضقلاهذهيف

الواتشافنوحسانلافكافلابنمزلارورمعمنوکتتبازحألاو

تارمتۇميفمويلابازحألانوكتتاملثمرصعلاكلذيفافوكتليختن
.نيعمخيراتافةيسيسأت

ىلعنورهظياوذخأةيضابالانأدكؤملانمهنافكلذعمنكلو

نيضراعمجراوخلانعاولصفناامدنعةزيمتملامهئداببثادحألاحرسم

.ةيادبلاذنممسالااذهباوُمَسَيلنإو؛نيملسملالاتقيففينعلامهجن

مامإلاىلإةقرفلاهذهبسنتةيضابإلاريغرداصملابلغألعجاموهو
مه64ةنسةيسايسلاةحاسلايفرهظيذلايميمتلاىلوملاضابإنبهللادبع

255ص23ع.6.ركفلاراد.ریامج.قیخحش.يناغألا-1
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ةيضابإلاةن

 

راصحنمةبعكلانععافدللةكمنيدصاقةرصبلايفةمُكحلاعمتامدنع

ةبقعنبملسمدعبةدايقلاىلوتيذلايوكسلاريصننبنيسحيومألادئاقلا
بلغأنإعقاولاو.ريبزلانبهللادبعبناجىلإفوقولاوسه63ةنس
نمعنقملامكلاباننوفعسيالضايإنبهللادبعمامإلاةيصخشنعاوبتكنيذلا
نالعإيفهبماقيذلاميظعلاهرودبةنراقمةيصخشلاهذهلوحرابخألا

امدنعسرادلانِإف؛يومألامكاحلاناورمنبكلمادبعنيبوهنيبةهجاوللا

ءاديعبءاهدواعساواملعظحليكلملادبعىلإابهجوتيتلاهتلاسرىلإدوعي

:یرخأةرملءاستنانلعجيءاديدشهللاباعروو

لافغإىلإاذهدوعيأ؟مجحلااذهبةيصخشةمجرتخيراتلالفغيفيك

نيحةمهملاهذهةيضابإلارداصملامقتململفاحيحصاذهناكاذإو؟دمعتم

؟ىرخألارداصملااهتلفغأ

لواحنحمالمنمكانهوانهنمهانعججابيفكتسةيلاكشإلاهذهمامأ

.ةميظعلاةيخيراتلاةيصخشلاهذحلةيبيرقتلاةروصلافارطأعمجننأالالخنم

تطلخثيحةميدقلارداصملاضعبهيفتعقويذلافالخلانعًاديعبو

نمعاجهبشهلوحراصامبيفتكنساننإف‹هتافوخيراتوهمايفًاريبكاطلخ

.نييضابإلاريغونييضابإلانيخرؤملا

نمسعاقمنبٹراحانبميرصينبنمضابإنبهللادبعمامإلالصأ

دمحمخيشلاىريوءرضمنعةعرفتملاةسيئرلالئابقلاىدحإيهوميتينب

يفهتلیبقنطومنمرجاهضابإنبانأيرئازجلايضابإلاشيفطافسوينب
ًاياحصناكهنأبديفتتاياوركلانهنأاضيأركذيوةرصبلاىلإدجن
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ةيضابإلاةن

ًايرغموًاقرشمةيضابالارداصملابلغأدجننيحيفهتايحنمةريصقةرتفل
يرجحلانرقلانمياثلافصنلايفشاعيعباتضايإنبانأىلعةقفتم

نععافدللنيهجوتمةمكحملاعمجتنيحةرصبلايفةّرملّوألرهظولوألا
دودّللامصخلاريبزلانبهللادبععمءاقلمفناكوءاقباسانركذامكةبعكلا

ةهجوبعاتتقالاومهفصىلإريبزلانباةلامتسااولواحمهنأودييو.نيومألل
نكلبلاطيبأنبيلعونافعنبنامثعدهعيفةقباسلاةنتفلانممهرظن

ىلإمهضعبعجروءهنأشوهوكرتفمهئارآىلعمهتقفاومضفراهللادبع

.رفنلانيبنمضايإنبهللادبعناكوةرصبلا

نييومأللرمألابابتتساوثادحأللةعيرسلاتاروطتلانوضغيلو
ةدايقلانادقف-نيطلستملانييومأللدودللامصخلايهو-ةمُكحلاتهجاو
نبعفاندشاروبأیأرامدنعةروطخدادزاورمألامقافتوةدحوملا

يأرلايفهلنيفلاخملانيملسملاضارعتساوفنعلاقيرطكولسقرزألا
يذلامكحلااذه؛نوكرشموهوءايساقامكحمهيفاردصُم«فيسلاب
.مهئامدومهضارعأونيملسملالاومألالحتساهيلعینتبا

ًاضفارًاكنحمادئاقضابإنبهللادبعزريريطخلايخيراتلافطعنملااذهيف
اوفرعراصنأنمهعمنموقرزألانبعفانهانبتيذلالاتقلاوبرحلاراعش

مهنمةءاربلانلعيومهججاحيوضايإنياحاروءةقرازألايكلذدعب

اهعبطلبقةيطخلاةخسنلااندمتعادفو.27ص(خم)...تاسارد.يمانلاورهع/د-1
.م2001ةنس

٦ےقياسعجرم:ىمانلاورمع/د-2
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ادن

ةيضابإلاةن

 

يفحضاولافقوملاوهضابإنبهللادبعهذختايذلافقوملااذهراصو

.هناكميفكلذحضونسامكةيضابإلادنعةيعرشلاةسايسلا

دقفقوملاكلذنأىرتةيضابإلاريغرداصملانأىلإةراشإلاردجتانهو

دبعلعجريكلذيفلضفلاٌنأوءةيضابإلابهذمروهظةيادبةقيقحدّسج
زمرلاهنأباهيلإراشملاةيخيراتلارداصملامظعمهربتعتيذلاضابإنيهللا
."”بهذمااذهسيسأتبماقيذلايدايقلا

ادقةيضابإلاريغرداصملابلغأيفهدجنيذلاوهبلاغلايأرلااذه

:يأرلاكلذلةرياغمىرخأرظنةهجواهلفةيضابألارداصملامالاثيدحو

نبرباجمامإلاوهةيضابإلابهذمليقيقحلاسسؤللانأىلإاهلكبهذتثيح

فرتعتاهأىلعةيسايسلاةحاسلاىلعضابإنبهللادبعرهظينألبقديز

يضابإلاركفلاةرولبيفضايإنبهللادبعهبماقيذلايسايسلارودلاكلذب

نِإلب«یرخأةهجنمجراوخلانموةهجنمنييومألانممهفقومديدحتو
اَمُسنِإضايإنبهللادبعهبماقيذلايسايسلاطاشنلانأركذترداصملاهذه

عمةرصبايفطشندوجوهلقبسيذلاديزنبرباجمامإلانمهیجوتبناك
ناذهءةورعهيخأوريدحنبسادرملالبيبأمامإلالاثمأنملئاوألاةارشلا

نألبقةيضابإلاةكرحلاةرولبيفلافطشنروداملناكناذللانادئاقلا

قلطتاموأاهتميأركذتامدنعةيضابإلارداصملانكلو.مسالااذهبفرعت

ويسيذربًايعرتسادرملالبايمامإلاعت«نيدلابسنهيلع
.69ص.قباسعجرم:ىمانلاورهع/د-1

.38ةقرو(خم)؛مالظلاحابصم:ىشيفرلاعجاري-2
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ةيضابإلاهان

ماقيذلايوقلارودلاظحليمامإلااذهةريسلسرادلانأعقاولاوةكرحلا

اديهشه61ةنسهتافوخيراتوه38ناورهنلاةعقونيبامةرتفيفهب

.هناکميفكلذلصفتسامكدايزنبهللاديبعشيجديىلع

نلعأيذلا«ضابإنبهللادبعىلإةقرفلاةماعزتلقتنالالبيبأةافودعب

ثکمو؛يدقعويجهنمفالخكلذىلإانرشأامكءجراوخلانعهلاصفنا
ىلوألاةلحرملاتأدباذكهوءاهنمنيددشتملاجورخدعبةرصبلابهباحصأعم

دبعثوكمًاذإنوكيف.نامتكلاةلحرملظيفةقرفلاهذهةأشنخيراتنم

.ةيضابإلاءارآرولبتلايقيقحارشؤمهعمنموةرصبلابضابإنباهللا

خيراتلاوةراضحلاوهقفلالعءانب-هيلعديكاتلايغبنييذلانأريغ
يعباتلاديىلعىاَمسنإيركفلاوأيجولديإلاسيسأتلانا:وه-يضابإلا

ىلإٌمضناوةرصبلابشاعيذلايدزألاديزنبرباجمامإلاريبكلا
.كلذنيبنسامكةميحةقالعنيمامإلانيبتناكوءلالبيبأةعامج

اهراكفأملاعمديدحتوةيضابإلاةأشنيفغلابرثأمامإلامامضنالناکف

.اهئارآو

نماهنكمةعامجلاهذهىلإهمامضنابديزنبرباجمامإلانإٌقحلاو

ةيضابإلارداصملانأعمةقالعلاهذهءاغلإلواحينمنيثدحملاباتكلانمكلانه-1

.م2006.طقسم.ديزنبرباجمامإلا.حاورلوبيلعنبميهاربإعجاري.اهدكؤتاهلك
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ةاالةيضابإلاأش

ًاصرحةهجاوملاىلعةماسملاترثاقءاهيلعزكترتيتلاةيدقعلاوةينيدلاةدعاقلا

الىتحوءةيويندلاةطلسلالجأنمكفستنأنيملسملاءامدظفحىلعاهنم

ةيغاطمكحتعتاميسالوءاهيلعءاضقلانوُدوينيذلااهموصخلرذعلامّدقي

ةلحرميفلوخدلاتلضفكلذلويفتتفسوينبجاجحلالثمرابج

ةنيمامإللاذخأهيلعوةيرسلاونامتكلا .اوسهتوعدوشي

بستکاوهعرووهاوقتوهملعلةعيفرلاةناكملابيظحنأمامإلاثبلامو

رباذيملتنوكينأيفكيوليهللالوسرةباحصنممهكردأنمةقث

مهريغوتوعسمنبهللادبعوءةشئاعنينمؤملاأو«سابعنبهللادبعةمألا

.نيعمجأمهنعهللايضر

نيديؤلاوهلوحعمجينأعساولاهملعلمامإلاعاطتسادقل

ءايكذأبالطاهفوحسلجيىوتفلاوملعلاسلاجمهلتحبصأو‹نيبجعملاو

رانیدنبورمعوبويأو:هريغنعوهنعذخأينممهنم

اٹرٹکأهنعذخأينممهنمو؛صيوحنبميترذنملايبأوءجرعألانايحو
ملسمةديبعيبأوسادرملالبيبأاکهسلجمبصتخيداکيوأهریغنعذخأي

نبهللادبعو؛بيبحنبعيبرلاولاصحونيبأو«بئاسلانبمامضو

.ضابإ

نوؤشلابليصحتلادعبوليصحتلاءانثأمتهيناكنمبالطلاءالؤهنمو

يفةيومألاةلودلاماكحعماهتحراطموةيسايسلالئاسملابلغتشيوةماعلا

ىلإسلجيوأضايإنباهللادبعكفيسلالامعتسانودةملكلاناديم

تعداذإ؛ناهدلالاصحونيبأوءةديبعيبأكةمامإلاناكمذخألمامإلا
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1AESدک

موسوس(فع2vvةضانالاةأسن
4

.ةداقلادادعإنعلقيالةاعدلادادعإٌنأل«كلذىلإةيسايسلافورظلا

قسردملاهذهتنوكتةرصبلابرباجةسردميفوءاذإقلطنملاناكانهنم

اوزکرف‹يمالسإلاملاعلاءاحنأعيمجيفاورهتشانيذلاملعلاةلمحاهيفجرفختو

زاجحلاو؛تومرضحو:يفتباثلالدتعملامهجهنمومهءارآ

مبتزفقةيوقةلوداونوكثيح‹يمالسإلابرغملايفوكنسلاو؛ناسارخو

اذهنمهناكميفكلذنيبنسامكروهظلاةلحرمىلإنامتكلاةلحرمنم

.ثحيلا

رداصملايفدينالودبياميفرباجمهمامايةيضابإلاقلعتنعاريبعتو
ريغرداصملايفاهومُمعنيذلالعلوقيمستلاهذهامادختساةيضابإلا

رداصمللعبتملانإفنبابةرهاظلامهتقالعلةيمأونبمهةيضابإلا

امنإوبهذملانعثيدحلادنعةيمستلاهذهبايغظحليةصاخبةيقرشللا

.ةماقتسالاوةوعدلالهأوأنيملسملاوأةارشلا:حلطصماهنعالدبمدختسي

بوغماةيضابإنأودبيويرجحلارشعثلاثلانرقلاىلإلقألاىلعاذه
ةبراغلانمهمدختسانملوألعلو:حلطصلملااذهمادختساىلإقبسأاوناک

حتفنبسورمعخيشلاملاعلاوهيمانلاورمعروتكدلاكلذىلإبهذيامك

خيشلاربعدقو.ةيفاصلاةنونيدلاةباتكيف١يرجمحلاثلاثلانرقلارخاوأيف

:هلوقبةيلاكشإلاهذهنعيرجحلارشععبارلانرقلايفيملاسلانيدلارون

املعافانمقحلاءافللاصملُغالإنويضابإلاامف

316ص.نباسعجرم:يمانلارهع/د1



ابلعرشيملنولوألانحنو

عورفلايفولصألايفنحنو

هارنتمقحلاذخأنو

هتقيرطيفناکنماوبسنو...

بهذملايفهلىقلتالكاذنم

انودقنيفلاخملانإ

ضابأقفنأهلصأو

ةجلاابانءادعأاعفادم

ةا
المحابھذمضابإلجن
عيفرلافلسلاقيرطىلع

...اتأانتلضفبمناكول

هتريسنسحراهتشالهيلإ

انيضراتنأريغكاذب

يضاموالايماحمناک

كوشلاباتاوخإًايماحو "ا1ا
ةوعدلالهأبهذمورباجمامإلانيبةديطولاةقالعلايههذه

ضعبهيفدجنيذلاتقولايفءةيضابإلارداصملااهدكؤتامكءةماقتسالاو

صقىلإكلذيفةدصاقءةقالعلاهذهيفنةدهاجلواحتةيضابإلاريغرداصلملا
۶,

فلّسلاوةنسلاونآرقلايهيتلاةيساسألاهرداصمنعبهذملااذهروذج

.اميتعتواهيوشتجراوخلابةيضابإلاطبرو‹نيعباتلاوةباحصلانمحلاصلا

.122ص.ةيضفلادوقعلا:يثراحلادمحنبملاس-1
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عف هلًعافحناكل

:يليامحضوننأيغبنيلاؤسلااذهىلعةباجإلل٠

ةئدحتملابطخلاوتالسارملايفةرملّوأل(جراوخلا)ةملكتدروکو*

يفميكحتلاهلوبقدعبهنعاوقشنانيذلاةعامجلانيبويلعمامإلانيبعقوامع
(”نيرورحلاوءةمكحنابًاضيأاهدعباوفرعوه37ةنسنيفصةعقوم
ريسأورهظأتناك(جراوخ)ةملكنأريغءناورهنلالهأوققراملاو

ةرئاثلاةبضاغلاتاعامجلاجورخهيفرثكيذلايومألارصعلايفاميسالو

تاونسلايفاهمادحختسانأنممغرلاىلعوءةرئاجلامهتسايسونييومألاىلع
ةعاطنعجورخلاوأيسايسلاجورخلااهبداريناك(37-40)ىلوألا
ةماعبتالاقلاباعكدنعروطتنأثيلاممادختسالااذهنفمامإلا
نعجورخلاوهوينيدلولدمهلحبصيلةّصاخبةيومألاةطلسلايخرؤمو
دنع(نوملسملاجراوخلا)وأ(جراوخ)ةملكتمدختساامكءةعامجلاوةّنسلا

ىلعةروثوًاداهجهللاليبسيفجورخلااهبنونعيمهوةارشلاوأةيضابإلا

نعمهجورخدعبةمكحملاهيفعمجتيذلاناكملاوهوءارورحىلإةبسن-1
نبهللادبعمامإلاليلجلايباحصلاوهوًامامإمهلاوبختناويلعمامإلا

.ىبسارلابهو
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ضانلز1ےک

هالراجراوخلانعةيضابإلازييمت

مآاولَجوُرُحْلَلاوُداَرأولو3:نآرقلايفءاجالًاقادصمملظلا

مامإريدحنبسادرملالبابأمامإلادجنف,[46:ةبوتلا]4.ع

ديرتال«هتاضرمءاغتباوهللاليبسيفاداهججرفتكنإ»:هعابتأللوقيةارشلا

”«...ةعجراهيلإكلالوةجاحايندلايفكلالوءايندلاضارعأنمائيش

 نيرصاعملاةيضابالاباتكلانموهو-قاحسإوبأخيشلاهحضوأاموهو

:لوقيثيح

يأةجراخعمج‹نودقتنملاهكالونوبتاكلاهبنطنطيذلاجراوخلاظفلنِإ»

نوكتفطسقلاماماوُقحانعةجراخلایلعویانثواحدمنوكتفرئاحا

2«الالضوامذ

.ةسفلاىلإاهرظنواهفقومواهيأربسحةملكلاهذهرّسفتةئفلكاذكهو

امكيسايسلولدملدصقت(جراوخلا)ةملكتناكاذإ:»

‹مهسفنأجراوخلااهمدختساامكولبهسفنيلعمامإلااهيلإبهذامكو

مامإإلانعتجرخقلاةئفلاىلإملوصأيفنودوعيةيضابإلانإلوقناننا

جراوفخاةعامجىلعموهفملااذهبةملكلاقالطإوءميكحتلالبقنأدعبيلع

.حضونسامكشاقنلحممهدحو

240ص.1جنامع.يموقلاثارتلاةرازورشنءفشاكليعامساةديسلا:تءتاباوجلاوريسلا-1

.29ص.ليلجلادقنلا-2
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ضال5
×ار1م۰۰ي۰۰

راجراوخلانعةيضابإلا

امكةعامجلاوةّسلانعجورخلاوهوًاينيدًالولدمابدصقيناكاذإامأ

نوطلخيف.نيثدحمباتکنممهعبتنموتالاقلاباكبلغأكلذلعفي
ثيحءةقرازألاكىرخألاةيجراخلاقرفلانممهريغنيبوةيضابإلانيب

معزلااذهىلعٌدرلافةدحاوةناخيفمفوفنصيوةدحاوةقرف

:يالاکنوکی

نماوناكأءاوسةرفاكةقرفمهرابتعابةيضابإلانورفكينيذلانإ
ةقيقحلاىلعوءالوأمهسفنأىلعةحضافةيانجنونجيء"!نيثدحملاوأىمادقلا
رفكلابهاخأمهتييذلاملسملاىلعريكنلادّدشللوسرلانأللايناثةيخيراتلا

امهدحأءابدققفرفاكتنأ:هللاقفرفاكاي:هيخأللاقنم»:لوقيثيح

.”«ملظأئدابلاورفكلاب

ةدشوجراوخلانّيدتىلعنيخرؤملاعامجإلثمموقىلعاعامجإرنملواذه
كلذبدهشدقوةوالتوًامهفواظفحهللاباتكىلعمميدحوفلابمهفاعإ
نبهللادبعةمألاربحةداهشبدهشتسننأانهانيفكيومهودعومهقيدص

وذو‹نيتعيبلاوذو؛يبقعلاويردبلامهنمفالآةرشع»:لوقيثيحسابع
باحصأ...هنعهقفوةيلوسرلابحصمهرثكأو؛نيتلبقلاوذو

.«...راهتلاثويلليللانابهرومالسأإلارايخأو؛باتكلاةلحو‹سيناربلا

.ةلاضلاةعدتبملامويلانيبصعتملاضعبهنعربعياموه-1

.112/2اليلقفلتخمظنلبدمحأهاورو.65مقر64/1عيبرلاهاور:ثيدحلا-2

.ةددعتمتاحفصيف2ج.ةغللايفلماكلا:دربملا:عجاري-3
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جراوخلانعيضابإلارييمت
ة52اک

كتلوأنمقحاللاقايسناىلإدوعتفةيخيراتلاةقيقحلاىلعمهتيانجامأ

بعكلاكلتيفءاجامنأمهيفًانظ؛صيحمتوأدقننودىلإباّنكلا
اهنعوأةتفلاروصعيففأامبلغأنأمهنعيفخفيكفءقحلاوه

ريغبابسأويعاودلعضخامنإيسابعلاويومألاننيرصعلايفاميسالو

تناكةيبصعلاف«ىرخأةيفئاطوةراتةيبهذمةبهتللافطاوعلااهتلمأةيعوضوم

تناكبتكلاكلتضعبو‹؛تاباتكلاكلتيفةمكحتملاةيعامتجالاةرهاظلا

بنكينأفورظلاكلتيفلقعيلهفكاذوأمكاحلااذهىدهُكفلوت
نكتملةيومألاةطلسلااملعمهبهاذموماكحلاىوهفلاخيائيشنوبتاكلا

نعسانلارفنتلسيساوجلاونويعلاسدوءةبذاكلاثيداحألاعضويفعروتت

يفةيمالسإلاةعيرشلاقيبطتبنيبلاطممامأاودمصنيذلاءالؤه

ةعيشلا:لٹمىرخألاةطخاسلاىوقلامکدحتتلیتحكلذومكحلا

جهنماذهنعةروهشملاءارتبلاهتبطخيفهيبأنبدايزربعدقو«نيباوتلاو
ىلإ‹ريدملابلبقلاو«يصاعلابعيطملاو«بنذملابءيربلاذخأيسهنإ-الئاقفينعلا

نبلالبمامإلايراشلاىوساهمامأفقيمليتلاهتبطخيفءاجامرخآ
كنمغلنل:الئاقهباحصأووههدعوتيادايزلعجاموهو

."«اضوخلطالاكلاضوخوحكباحصأنمو
مدختساف:عظفأو.ىسقأوكشأاكلسمهللاديبعهنباهدعبكلسو

جورخلاةحئارهنممتشينملكنوجسلايفجزوةيعامجلاوةيدرفلاةدابإلا

یرعولثموبلصلتقاذإناكو‹نظلابلتقيناكوءةطلسلاىلعطخسلاو

ثحبملارظناو.62-65صء322ط.نوراهت.نييبتلاونايبلا:ظحاجلا-1

.باتكلااذهنملالبيبأبصاخلا
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هاللجراوخلانعةيضابإلازييمت

.'ءاسنلا

هلهمسريذلاجهنلايفراسوءاغلابًارثأتيومألامالعإلارثاتاذكهو

مكاحلانيعنمبلغألايفنورظنيباتكلاحبصأفقربابجلا

.هرماوآنعنوردصيو

كانهتناكءيومألامكحلاىلإةزاحنملاةرظنلاهذهبناجىلإو

اهگزواجتلباهدحوةيسايسلافقاوملابديقتتملفةيفئاطلاوةيبهذملاتاعالا

اميفاميسالوةيبدأوةيخيراتجراوخلاراثآتلمهأف.ينيدلاويبدألابناجلاىلإ

ةيصخشتدبفجرفلايألاثمأنمةعيشلاهعجج

ةيركفلاوةيبدألامقرهشعمبساتستالةروتبمبدألاكلذلالخنمةارشلا

ةبيتقنبانأداهطضانممهيلعبصناامیدمملعنليفكيوءاهوبستكاقلا

ركذنمناكامالإ‹«ءارعشلاورعشلا»هباتكيفمهنمدحأىلإرشيل

نممهيلإهتاقبطيفمالسنباريشيالامنيبهريغنعهتاقرسددصب

.”«...ديعبوأبيرق

لالبىبأعابتأنيبتقرفيتلاثادحألاتاروطتيفرظانلانإاناث«

نيبوةيضابإلاةقرفلالصأامهرابتعابديزنبرباجوريدحنبسادرم

يرهوجرمقارتفالاببسنأدجيةالغنممهعمنموةقرازألا

ةقرازألاربتعييلاةريكلابکترمريفکتوهوءاساسأةينيدلاةديقعلابقلعتي

يفيومألامكحلاةعاظفنعةريثكليصافتهيف؛بدألاوةفللايفلماكلا:دربملاعجاري-1

.ًاصوصخةرصبلا

.406ص.يومألارصعلافةيمالصإلاقوفلا:يضاقلانامعتلا/»-2

50

 



نبامثرباجولالبيبأعابتأوأةيضابإلابهذاميفكرشرفكارفاكاهبحاص

ماكحأهيلعىنبناةيضابإلانمفقوملااذهوءةمعنرفكرفاكهنأىلإضايإ
يسوأمحلاومأاوحابتساالو‹نيملسملاءامداولحتسيملمهفماه

.يساسألايدقعلاقرافلااذهدوجوعمجراوخلانمضةيضابإلااوفّتصي

نيبفالخلانأدكؤتاثيدحواميدقةيضابإلارداصلملانأعقاولا:اعبا٭

.يرهوجفالخه64ةنسلصاحلاقارتفالادعبجراوخلاوةيضابإلا

نيببراقتنملاقياملكنافمثنموءانركذامكيدقعفالخهنأل

ودغي-ةيساسألاةيوازلاهذهنمهيلإانرظناماذإ-جراوخلاوةيضابإلا

ایسایسابراقتودغيهنإف«براقتىرخألالئاسملاضعبيفلصحاذإوکلطاب

لدأسيلو؛بهذملاوأةديقعلابهلةقالعالوقيناكموأةينامزفورظهتلمأ

ربعجراوخلاٌدضمهاواتفومهئاملعوةيضابإلاَةَّميَأفقومنمكلذىلع
نبكلملادبعىلإهتلاسريفضابإنبهللادبعمامإلافقومكلذنمروصعلا

نبانماىلإارشاذإ»:ًالئاقةقرازألانمهعابتأفقومددحثيح«ناورم

جورخلاهعابتأىلعمرحيذلالالبيبأفقومضايإنبامامإلاقبسو
لإاعدوءاناودعواملظكلذربتعاو‹فيسلابسانلاضارعتساو

.25ص؛ةيضنفلادوّقعلا:ىثراحلادمحنبملاس-1
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هابللاجراوخلانعةيضابإلازييمت

يفاجرخامدنعامهتكرحوفاحزوبيرقنمًاربتوىاسنلاجورخمّرحو

.ةرصبلا

يفناهربلاوةجحلابمحلدابجناكيذلارباجمامإلافقوماليلديفكي

‹رباجمامإللرصاعملا”ناوكذنبملاسةريسىلإةدوعلابو‹ةديدعتابسانم

لداجواهشقانيتلالئاسملالالخنمظحلن‹لئاوألاةيضابإلامالعأدحأو

اميفهدودرو‹مهفقاومومهئارآلكلامساحواحيرصاضفراهيفجراوخلا

.مهريغوتادجنلاوةقرازأللنومصاخملاهبتكامىوقأنمبسحن

نبتاتحوبلهللانببيبحلاعممهلتاقيذلاكامسلانبرفعجو

نيملسملاءامدنمهللامرحاممحالحتسالةعاطجراوخلاداهجربتعاو

مهنعهيلإسانلاثّدحتنيحفبيبحنبعيبرلامامإلافقوماضيأركذنو

ىلعاوقبنإف؛لعفلاىلإلوقلااوزواجتيتحمهوعد»:لاقنعو

مكحبمهيفانمكحلعفلاىلإهوزواجتنإولومحممهاطخفمشوق

عزفلاناعيشيوفيسلابسانلاناضرعتيدايزمايأيئاطلافاحزويدزألابيرقناك-1
اهابكر.هنعهللاانعالفاحزو.ريخلانمهللاهبرقالبيرق»:لالبوبألافعلهلاو

.185ص.لماكلا.«ةملظمءاوشع

نبرمعةفيلخلاىلإةيضابإلاهدفوأىذلادفولانمضنمناك:ناوكذنبملاس-2

(طوطخم)ةيضابإلاريسطوطخمنهضناوكذنبملاسةريسودبع

.نامعةنطلسبيسلاب158مقربدمحأنبدمحمديسلاةبتكهب

69ص.2جىناسرخلامناغنباةنودمرظناو62ص.تاسارد:يمانلاورمع/د3
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ةاجراوغلانعةيضابلازيت
.«هلا

تافلؤملاهيلعتوتحاامنأةيلجةروصبانلحضتيقبسامىلعءانبو

ةيضابإلانيبقافتاةطقنلكليوقيفنوهةميدقلاةيضابإلاتالاقلاو
ةديحولاقافتالاةطقنو؛يدقعلاعباطلاتاذاياضقلايفاميسالو

يفةيشرقلاطارتشامدعوميكحتلالوحنيفرطلايأرقفاوتيهنيفرطلاني
.ةيسايساياضقيهومامإلا

هذهديكأتىلعنوُرصي-ٌذشنمالإ-ةيضابإلانيخرؤملاىرنيلاتلابو
المهوأةيضابإلاريغنمنوخرؤملااهنعلفغيدقيتلاةماحلاةيخيراتلاةقيقحلا

خيراتلابتكضعبيفدجناننأىلعمامتهالاوةساردلانمقحتستاماهنولوي

فالتخاىلعةيعطقةلالدلديامةينيراتلاثادحألاوفقاوملانمةمعيدقلا

يفاهضعبعئاقووبورحنعلب”جراوخلانعةيضابإلاجهنم
ةيضابإلانيبمكحتسملاءادعلادكۇتءطسوألابرغملايفرخآلااهضعبو

ةيضابإلايركفمنم-قاحسإوبأخيشلاهصّخلياموهو
نمانباحصأمهدرطمهتعدبترهظاًملف»:لوقيثيح-نيرصاعلا

اوزوابتاًملفمهنمةءاربلانينلعم«بوصلکيفمهودراطومهسلاجت

هللامرحاملالحتسايفرفكلانأ:مهرفكبمكحلااونلعألعفلاىلإلوقلا

ت.د.نامععيزوتلاورشنلليرماضلا.جراوخلاوةيضابإلانيبقرفلا:شيفطاقاحسإوبأ-1

.112نصه

.ىرذالبللفارُصألاباسنأو.ىربطلل,كولملاوممألاخيراتوءدربملللماكلاعجاري2
.ريثألانباللماكلاو
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ةيضابالازيست

نع

هضاباللاتخلا
nساتاہرجراوحلانعةيضابالارييمت

لهاىلعاوُدتشافذئمويمهلعفىرشتسادقويعطقهللاباتكيفصن

تمظعفهللالزنأامريغبباقرلاىلعفويسلااولسف‹مهتنتفبديحوتلا

.«امیظعءالبتناکف‹مهتتحم

هذهراهظإىلعصيرحرصاعميضابإوهورمعميحييلعخيشلالوقي

الو؛جراوخلاىلإاوبستنينأنوديريالةيضابإلا:هتاباتكيفةقيقحلا
المنالطيسببيسلةيجراخلابنوزتعيالومهسفنأنوبسحي

كلتمهيفنوذفنيالونيكرشملاماكحأبنيملسملانممهريغىلعنومكحي
2«ماكحألا

نملکىلعقلطييأءايسايساجورخجورخلاربتعااذإ:اسماخ*
ةجيتنلايفةضاضغالف؛لطابىلعمأقحىلعمامإلاناكأمامإلانعجرخ

وهوهيفًاطخلاوأباوصلاهجوملعناليرشبداهتجايسايسلافقوملانأل

الأاهمهلانهطءامحكلت»:زيزعلادبعنبرمعةفيلخلاهنعربعام

اهميطل

تاذلابيلعمامإلانعنوجراخلاابصخياذال:لوقناننأىلع

اوعدتبانيذلاكنئلوأىلعةملكلاقلطتنُىلوألاسيل؟نيفصةعقوف

ء؟نيفصةعقوىلإلمجلاةعقوذنممامإلاىلعلبمامإلانعجورخلا

باتكءةيضابإلالادتعانععجاريو.12ص.جراوخلاوةيضابإلانيبقرشلا:قاحساويا-1

.عوضوملااذهقمهموهف؛رصمقةيضابإلا.ميلحلادبعدمحمبجر/د

.474ص.ةيمالسإلاقرشلانيبةيضابإلا:رمعميحييلع-2
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ةا|چراوخلانم
قفتايتلاهتئفوةيواعمىلعقلطتملانهةيمستلانأرمألايفبيجعلاو
ةئفلاكلتقتس»:رساينبرامعللليهلوقليلدبةيغابلايهانأنوخرؤملا

.”«ةيغابلا

اورصاننيذلاىلعةملكلاتقلطأفبقعىلعاسأررومألاتبلقناو
ذنممكحلايففارحنالااوفقومهلبءهبناجىلإاوفقوويلعمامإلا

يلعمامإلانأاملعروجلاةميأىلعاوجرخىوسمحلبنذالوقيادبلا

اهلكرداصللاناف:يسايسلاجورخلاابينعيوةملكلامدختسيناكهسفن

عميلعمامإلافطاعتىلعدكؤتيلعمامإللتعيشتيتلاكلتىتح
امو.«مهانلتاقفانيلعاوغبانناوخإ:ًالئاقمحلاتقىلعهمدنو

اريثكمدنتهنأةيميتنباركذدقفمهرفكيمكحالوًالامملحابتسا

اقدكأوهنعترثوأيتلاةملكلافقوملاكلذتلجأدقواليوطىكبو

بلطنمسيلف؛يدعبنمجراوخلااولتاقتال»:يهواهسفنةيعيشلارداصلملا

بضغدقوةمألارايخمهامسوًاطخابلطنمكهأطخأفقحا

كئلوأكحيو»:لاق.«اعنصنونسحيالنيذلاءالؤه»:لجرهللاقنيح

.«ليجنإلاوةاروتلالهأ

:حلطصللااذهاومدختسادقمهسفنأةيضابإلانأظحالملاءاسحاس

.ناورهنلالهأناشيفيلعمامإلاىلعسابعنبهللادبعدرفلهدجنفقوملااذه-1

.34صخمةيضابإلاريسرظني

.19ص.ليلجلادّقنلاو.ديدحلايبنباحرشةغالبلاجهنعجاري-2

.24ص.ليلجلادّقنلا:ميهارباقاحسإوبأ-3
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اباللا 2 e
وابرارولےجراوحلانعةيضابإلارييمن

هداعبأنيكردم‹يسايسلاجورخلابرمألاقلعتيامدنعمهسفنأهبنونعيمهو

ودغيوتالااضعبيفزئاجرئاجلامكاحلاىلعجورخلانأهتالالدو

هقفلابتكاهنعثيدحلاتلّصفىرخألاتالاحلاضعبيفاضرفوابجاو

.مهدنعلوصألاو

ةملكبًانايحأنرقيناكوءةميدقلاصوصنلايفمادختسالااذهدرو

فورعموهامكنيملسملابنونعيمهو(نوملسملاجراوخلا):لاقيف(نيملسملا)
هلوقلاقادصمهللاليبسيفجورخلااهبنونعيمهنألو.ةماقتسالاوةوعدلالهأ

[100:ءاسنلا]هل...لوروكألإياهمبتمحينمو.لم:ىلاعت
دبعىلإهتلاسريفهيضروحلطصملااذهضابإنبهللادبعمامإلامدختسادقو
اذهف»:جراوخلاةريسكللادبعلحضوأنأدعبلوقيثيحءناورمنبكلا

مهالاونملًنأوىادعأمهاداعنملاأةكئالملاوهللادهشنجراوخلاربخ

كلذىلعتوغوءانشعامشيعنكلذىلعوءانبولقوانتنسلأوانيديأبىايلوأ

اوناكدقل«سانلانمهعابتأوقرزألانبانمهللاىلإأربانأريغءانتماذإ
اورفکوهنعاودترامهنكلوءانلرهظاميفمالسإلاىلعاوجرخنيحاوجرخ
هللاىلإًاربنفمشاعإدعب

ينبنيمكحلانوكيفتباثلامهفقومىلعءانبةيضابإلانإءاعبأس*
نمسيلةمألاهراتختيذلالداعلامامإلانأوةيبصعلاىلعالةءافكلاىلع

لخأاذإمامإلانعجورخلااوجهتناةيعرشلاةيلوؤسملاهذهنعيلختلاهقح

.346ص.2جتاباوجلاوريصلاوظني-1
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Evaل1۱..9

هضابسلاجراوخلانعهيضابإلارييمد

.دقعلاكلذطورشنمطرشب
۳

‹نيدلاوأنادبألاولاومألايفتامرحلاتكهتناوءيصاعملاترهظاذإف...

نيدللةسراحانيعلامهوملعلالهأىلعبجو.ملاظملاعفرتودودحلامقتملو

يبأنإفركنملااوركنينأءةبقنملكلةديؤملافيحلكلةدقانلاوةمألاو

ىضماذهىلعوةوقكلذلاودجوامهولتاقمهبصاننإوةورعلخمامإلا

نبديعسجرخدقوةجيتنالإنيفصولمجلااتعقوامو.ةباحصلا

ةريثكثيداحأتدرودقو."نيعباتلارابكنموهوةيمأينبىلعريبج

نيدمالسإلانألةمألانعجورخلابوجويفرتاوتلابدرواماهنمةحيحص
لوسرلالوقكلذنموءنايصعلاوملظلابماقيالفهبالإنادياليذلاهللا

مكفويساوعضفمكلاوميقتسيملنافاوماقتساامشيرقلاوميقتسا»

.ةريثكهذهلاثمأو2«...مهءارضحخاوديبأمثمهقتاوعىلع

هبوجوورئاجلامامإلانعجورخلازاوجيفةحضاوةديقعةيضابإللو

اذهبمهوةديقعلاوهقفلابتكيفةيهاتتمةقدبةتوثبمطورشب

ارئاجناكولومامإلانعجورخلامدعىرتيتلابهاذملانعنوفلتخي
&ope

فقوموهو[217:ةرقبلا]Eلَتَمَلانميكأ‰ىوعدب

.فرصتب29صدقنلا:قاحسإوبأ-1

نابوتنعدمحأدنسمو.ريفصلاعماجلافثيدحلا.29-31صليلجلادّقنلاعجاري-2

.ويشبنبنامعنلانعيناربطلانع

.ثحبلااذهنم؛مكحلاةيرظنلصفرظني-3
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هابالجراوغلانعةيضابإلازييمت

فقوملااذهرطخدكأتنأدعب.مويلابهاذملاكلتعابتأنمنوركهركتأ

روجلانيلاظللحابأيذلايخيراتلاعقاولاءوضىلعاميسالو

باقريففويسلااوعضووءلسدلاوثرحلااوكلهأفءيغبلاوملظلاو

ةيبرغنيناوقباهوداقوءفّللالزنأامريغببوعشلااومكحونيموكحلا
ةطلسلاءاملعضعبهاجتالااذهيفمهيمحيو؛ةدحلموأةيناملعوأةيحيسم

بابسأنماوناكفةيويندلالاصملامهقرغأوأمهراكفأنيذلا

.داهطضالاوملظلا

جراوخلانعيوعدلاةيضابإلاجهنمفالتخانممغرلاىلعواتم

نافةزيمتملامهقديقعنممغرلاىلعوهيفكشالايًاقالتخانيود
ادمعتًانايحأ(جراوخلا)ىلإمهنوبسنياثيدحواميدقةيمالسإلاقرفلايخرؤم
ةيضابإلا»:نولوقينيذلامهةقيرطزيتمدعولهجنعانايحأو
؛بابسألانعثحبلاددصيفانهانسلو.«ةنسلاىلإجراوخلاقرفبرقأ

وهوًايرهوجهارنميدقببسىلإطقفريشننكلوهحرشلوطيرمأكلذف
هاجتالااذهبحاصدقومکحلالجأنمعارصلاوةيلبقلاةيبهذملاةيبصعلا

ثيحقاحسإوبأخيشلاهينعييذلااذهوءروصعلاربعةنتفلالحارملک
جراوخلاظفلقالطإيفىريملعوفاصنإيخيراتلاصّحَييذلا:لوقي
ةمامإلانأاوأرمنأوهوزغم-ءآربجراوخلانممهو-ةيضابإلاىلع
مهتلودةسايسلنوملسملاهراتخانملكلحصتيهلب؛شيرقبصتختال
ةمكحلانمسيلذإةريصبلالامكهيلعلديذلاقحلاوهاذهوءاهتسايرو
ءاوسةدحاوةليبقلاعباتهمأوهسانجأرئاسىلعرشبلارمأهللالعجينأ
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کپEنعةيضابإلازيب

هيلإبهذامديأيذلاوهوشبلايفيعيبطلاعضولاو؛تءاسأمأتنسحأ

قاةبناجموةرباكملانمو.'”«شيرقنمةميألا»:ثيدحهيلعاولمحوانباحصأ

مهوراصنألاهضتريملو«شيرقبممألاةسايسصاصتخانومعازلامعزينأ

وبالو.”«ريمأمكنموريمأ:رکبيبألاولاقثيحإ#هبثعبالمهفأ

نيدالبرعلانإءارزولامكنموءارمألانم»:راصنألاىلعةرنيحركب
رخآءيشلالشيرقلبرعلادايقنابمكحلاللعفءاشيرقينعي«يجلااذهلالإ

.ةيبهذملاوةيسايسلاءاوهألالهأمعزيام

اياضقلامهأنمةيضقلاهذهدعينمنيرصاعلاباتكلانملازيامو

قرفلادادع»يفمهلعجتو«جراوخلانمضةيضابإلاجردي»اهلجأنميلا

دضلمحييذلالقعلاميركلادبعنبرصانروتكدلالوقي‹«ءاوهألاو
۱:يليامةينيفوشةيئادعةرظنةيضابالا

اوناکاراربأماكامهوةالولاوةمألاةعاطةّنسلالهالوصأنم»

انثدح»:لاق.11859مقر.نيرثكملادنسميقاب.هدنسميقدمحأمامإلاهاورثيدحلا1

يرزجلابهونبريكبينثدحلاقدسألايبألهسنعةبعشانثدحرفعجنبدمحم

هللاىلصهللالوسرنإ.دحألكاماثيدح.كثدحأ:كلامنبسنأيللاقلاق

اقحمكيلعمهلنإشيرقنمةمئألا»:لاقف.هيفنحنوتيبلابابىلعماقملسوهيلع

اولدعاومكحنإواوفواودهاعنإواومحرفاومحوتسانإامكلذلثماقحمهيلعمكلو
«نيعمجأسانلاوةكدالملاوهللاةنعلهيلعفمهنمكلذلعفيملنمف

.الماك3394مقر؛بقانملايفىراخبلاهاورثيدحلا-2

.19ص.جراوخلاوةيضابإلانيبقرلا:قاحسإوبأ-3
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هتاللاجراوخلانعةيضابإلازييمت

ءاوقسفوأاوملظنإوءاوراجنإومهعمداهجلاومهفلخةالصلاوءاراجفوأ

ارفکمهنمةمألاىرتنأالإمحناتقالومهيلعجورخلازوجيال

اوقرافوكلذيفةنسلااوفلاخمنِإَفةيضابإلاامأ...ناهربهللانمهيلعاحاوب

ةمامإلالئاسمنمةريثكرومأيفجراوخلانممهريغكنيملسملاةعاحج
اوقرافيتلاىربكلالوصألانمدعتةيضقلاهذهنإلبةعامجلاو

.”«ةنسلالهأاهب

اذةفلاخملاوقألانمهومعزونوبتاكلاهبتكاملكنافاذكهو...

لهالحتسيملوءةنيهرتبسكاممسفنلكنوكتمويهمثإنولمحتيلطابف
كحولمدلانمةرطقمهبتكنمباتكيفالو‹خيراتلانمموييفةماقتسالا

.اهقحبالإمهدنعبعصلابعصأنمءامدلالب

كلذنعىماعتولوءاشحفلانعمهدعبأواعروسانلاُلشأمه...

نيرضاعملانيتفملاوءاملعلاضعبهيفدجنيذلاتقولايفاذه

يفىواتفنوردصي ئطاخلاروصتلاكلذىلعءانب ةيضابإلاريغنم

تناكاماريثكلب”نيملسملانيبءايمعةنتفلاعشإىلإفدةيضابإلاٌقح

مشبنذالءايربأسانأاهتيحضحوريءةعيظفةيومدثداوحىلإاعفاداببس

.موصخلاعمتجتهللادنعو‹ءيضابإلابهذملايقنتعمنممهفأىوس

99.ص1:1416ط.ضايرلاةينطولاراد.جراوخلا:لقعلاميركلادبعنبرصان/د-1

.14ص.قباسردصم:قاحسإوبأ-2

بتكلاملاعرادءيناثلادلجملاءاتفإلاوةيملعلاثوحبللةمئادلاةنجللاىواتفعجاري-3

.1991ضايرلا
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هذهمهفتتتأدبةصاخةفصبةثيدحلاةيميداكألاتاساردلانإ:اعسات#

رداصمنمرشدياملضفبةيمالسإلاةقرفلاهذهٌقحيفةفحجملاةيعضولا

رظنةهجونونيبياوتتفامنيذلامهئاملعومهيخرؤملضفبوءةيضابإلا

()نيسرادلابلغألعجاماذهوءاخيراتوةديقعمهبهذم

ةيضابإلانيبيدقعلاويكولسلاويركفلاجهنملافالتخاىلإنونطفتي

فلتالةيطسوولادتعانمةيضابالاهبزيمتياممهيدلحضوتو.جراوخلاو

.ىرخألاةيمالسإلابهاذملانعءيشيف

ًايعونافطعنمتلثمةيضابإلاةكرحلانإ»:رمعقورافروتكدلالوقي

:يهةيرهوجرومأةثالثلةيجراخلاةكرحلاخيراتيفًازراب

ءىرخألاقرفلانماهريغنعةيضابإلافقومزيميذلالادتعالا:الوأ_
.ينيدلاسامحلاوةيلاثملانعاههدعبأيقلاةيعقاولاو

ءاجوهتاکرحنمجراوخلاتاروثيفاحضاوالوحتةيضابالاتلثم:ًايناثس

راد؛يبرعلاقرشملايفةيضابإلاةكرحلا:مشاهبلاطيدهم:لاثملاليبسىلعرظني-1

ءةيضابإلاةكرحلاةَأشن:تافيلخضوع/دًاضيأ.1991.رصم.ةعابطلليبرعلاداحتالا

جيلخلايفةيضابإلا:ليهسلارباجدبعفيان/د.1978.نامعبعشلارادعباطم

خيراتنمليقعنبرفهجنامحرلادبع.م1994.تيوكلا.نطولارادءيبرعلا

.نميلاءالكملاءرشنلاوتاساردللتومرضحراد:تومرضحونامعةيضابإ

مهتقالعوبرفملاورصمفةيضابإلا.ميلحلادبعدمحمبج/د.م2006/-6

.م1990.طقسم.مولعلاادةبتكم.ةرصبلاونامعةيضابإب
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هضابلجراوخلانعةيضابإلازييمت

ةقيقدلااتاميظنتبزيمتتءافططخمةمظنمةيرسةوعدىلإءالططخمريغ

تاناكمإنوكتكلذبوءةرصاعملاةيرسلابازحألاتاميظنتهبشتقلا

هتتبثأاماذهوءىرخألاقرفلاحاجنتاناکمإنمریثكبرثكأاهحاجن

.ةينخيراتلاعئاقولا

ماظنلاتضراعووحنليدبتلاورييغملاتلواحةكرحاهنإثلاث

ميقومالسإلاراطإلخادفادهأوئدابموميهافمنمضمئاقلا

ىرخألاةضراعلاتاكرحنمديدعلانعفلتختكلذبيهوءةيورعلا

يبرعلاثرإلانعوهنعةديعبدئاقعتفضأومالسالابتعقربتيتلا

.©«فورعلا

دوعي.اذهانمويىلإةيضابإلاءاقبيفلضفلانإلوقلاعيطتسنانهنمو
ططخيةّنسلاونآرقلانيمدختسماحضاوايجهنماركفنوكلميمهنأىلإ

.رضاحلاعمفيكتيو‹؛يضاملانمدمتسيولبقتسملل

اهبتكيتلاةميقلاةساردلااهبهيونتلايغبنييتلاةيميداكألاتاساردلانمو

‹«يبرعلاجيلخلايفةيضابإلا»ناونعتحتليهسلارياجديعفيانروتكدلا

يذلاينادعلافقوملابرثأتتليتلاتاساردلازربأنمدعتةساردلاهذهناف

ةيبرعلاةكلمملايفاميسالوجيلخلايفةرداصلاتاسارذلاضعبهتفرع

سردينأ ةيضابإلارداصملاىلعًادامتعا لواحفلؤملانألةيدوعسلا

ةيرهوجلاقورفلاكلذلالخنمزربأوةيعوضوملكبمهفقاومومهركف

جئاتنىلإاذههباتكيفىهتنادقو.جراوخلانعةيضابإلااهبزيمتتيقلا

.40ص.1985؛توريبءأرقاراد.نيرشعلانرقلاركفويمالسإلاخيرلتلا:رمعقوراف/د-1
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ركفنعهفادهأوهلئاسويفأانيبافالتخافلتخييضابإلاركفلانِإ»

ركفلاماسال.مهريغوةيرفصوتادجنوةقرازأنمنيرخآلاجراوخلا
ةناصرلاولقعتلابمهفصيوءفنعلاىلإءوجللامدعو‹لادتعالابيضابإلا

ًالقعتقرفلاهذهرثكأاوناكابيرقتمهتافلؤملكيفةيضابإلانإ»:لوقيثيح

اذهوةيومألاةلودلاىلعمهموجهةّذشنممغرلاىلعفمهئارآءادبإيف

نييومألاموجهةدشو:مهدصاقميعاودوةقرفلاةأشنىلعبرغتسمبسيل

ةلأسمةصاخبو‹رمألاةالويفمهئارآيفلقعتلايديدشاوناكمهالإمهيلع
قرفهتحرجامكةفيلخلااذهاوحرجيملفءفنعهللايضرنامثعةفالخ

ةطقنهذهوءةريثكقرفاضيأتلعفامكهتفالخيفاوككشيملوءةريثك

ةيمالسإلاقرفلاىدحإمهرابتعابمهديصرنمديزتوةيضابإللبسحت

ثيحجراوخلاةالغضفرنمحيرصلاةيضابإلافقومرهظيو...ةليصألا

هنماربتننحفقرزألانباجراوخلاميعزامأ»:ءالجيفضابإنبالاق
نيبنذملانيملسملايفمكحنيحماكحألايفهطارفإوهددشتوءهولغل

ةعامجنمةيضابإلاةقرفليركفلاروطتلاددحتةلمجلاهذهو‹«رفكلاب

رفكلابنيملسملاىلعاهمكحثيحنماميسالوءاهراكفآوجراوخلا
يأسمهمامضناضابإنبانلعيمثنموءامد

مازتلالاوجراوخلاركفيفولغلانمهروفنيفيمالسإلابكرلاىلإ-ةيضابإلا

©«هتاشنذنممالسإلليراضحلاخيراتلاهدهشيذلاركفلايأ«لادتعالا

190ص.يبرعلاجيلخلافةيضابإلا:ليهسلارباجديعفيان/د-1
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كتاتا۱ؤ
)داول(

نيلدتعملاةارشلاروهظىلإةنتفلانم

(نيرونلاوذ)نافعنبنامثعةفالخ-1

(ههجوهلامرك)بلاطيبأنبيلعمامإلاةفالخ-2

۰

|ككطفل

ناورهنلاو.نيفصثادحأ-3
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5 ¥ ر١وس
- se هااللا|نيلدتعملاةارشلاروهظىلإةنَتَفلانم

-٨-معوركيألإلاقت
(اه11-13):%لوسلاةافودعب

ةريطخةلكشممامأةيمالسإلاةمألالِيلوسرلاةافوتعضو
اهوؤشىلعفارشالاوةسمألاةدايقوةفالخلاةلكشميهوالأ

:ةيويندلاوءةينيدلا

هلوقلاقادصمءاهروذجتخسرواهيحاونتلمتكادقفةينيدلاةيحانلاامأ

ملتيِضَرَويميُتمأَومکتيدکلتلامولا...لڪ:ىلاعت

.[3:ةدئاملا]4...ايد

يفلازياموناكًاعيمجةيرشبلاىلإءاجيذلانيدلااذهنكلو

كلذبموقينلوماعلافارطأوضرألايصاقأىلإهغّلبينمىلإةجاح
ةيتفلاةمألاهذهنأىلعةودقةدايقوةديشرةماعزبةيوقةمأالإ

ةيونعملااًتابستكمىلعظفاحتنأىلإةجاحيفةنوآلاكلتيفتناک

لخادلانماهموصخواهءادعأنأملعتيهوءامبتءاجيتلاةيحورلاو

هذه.افنوديكيورئاودلاابنوصبرتيمهريغوبرعلانمجراخلاو
ةناكمفلخييذلاليدبلاداجيإىلإًايوقًاعفادتناكاهلكبابسألا

.ةمألانوؤشةدايقيفليلوسرلا
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ةانيلدتعملاةارشلاروهظىلإنم

ارظنةماعزلاهذهيفمهريغنمٌقحأمهنأراصنألاىأردقو

بناجىلإمهفوقووءهترصنويمالسإلانيدلاءاويإلضفنممهلام

اوحُشرف.هتريشعءانبأهافجوهدرطلبهنعىلنيحميركلالوسرلا
كلذبنورجاهملاعمامدنعوةفالخلابصنمليجرزخلاةدابعنبدعس

اوبلاطوةداعنوعمتجيثيحةدعاسينبةفيقسىلإمهنمددععراس

لهأمهسنألوامالسإسانلاقبسأمهنألةفالخلايفمهتيقحأب
ةرصنلجأنملإةنيدملاىلإاورجاهاممهنألوءهتريشعولوسرلا
؛شیرقنميلااذهالإرمألااذهفرعتالبرعلانأل»مث‹نيدلااذه

۱.«ًابسنوارادبرعلاطسوأمهو

يأرلاهيفىهتناءاراصنأونيرجاهمةباحصلانيبٌداحشاقنرادو
نأنيعمتجلاىلعركبوبأراشأوءنيرجاهملاىلإةفالخلادانسإىلإ
نننالانألانبرماعةديبعابأوأهمباطخلانبرمعاوبختني

نينثاياثر.نيرجاهملالضفأهنألركبيبأةعيابمبايدانورمألااضفر

.هتايحءانثأةديدعماهميفيهللالوسرةفيلخوراغلايف

اذهاوزواجتينأنوملسملاعاطتساوفقطركبيبأةعيبتمت

مهتهجاويتلاةلكشملاهذهىلعاوبلغتينأومالسبريسعلاناحتمالا

مالسإلاةلاسررشنوقلودلاسسأميعدتىلإةجاحلاسمأيفمهو
.ةيبرعلاةريزحجلاجراخ

نوؤشبمامتهالاولدعلاوةماقتساللاحًاجذومنةفيلخلالظ
ضعبلامکإونياترملاةبراحم:هلامعأزربانمناکف.ةسألا
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ةاننوتلتارشادوهىلإةنتفلام
.يركلالوسرلاةايحيفاهضعبادبيتلاتاحوتفلا

(ه13-23).ياطخلايرمعةعيابموركيىيدقو

ةفالخدانسإةرورضبهلجأوندبفطركبوبأرعشامدنع
نتفلاةمألابحيىحوفكهارينلةمألا

صخشلانأدجوقيمعريكفتدعبوءةفيقسلايفعقوامبظعتاهّلعلو

نبرمعوهنيدوجوملاةباحصلانيبنمنيملسملاةفالخلؤفكلاحلاصلا
.اقحنيدوجوملالضفأييباطخلا

ةليلحجلاهتامدخلمثء2هللالوسرنمةميظعلاهتناكلكلذو

نمازراباعرفنكيملهنأىلإةفاضإمالسإلايفةميظعلاهفقاومو

هذهلكعمومكحلايفهبراقأوهتريشعدادبتسانمفاخيف«شيرق
رابکرواشلبءهيأربٌدبتسينأركبوبأاشيملةلهؤملاتافصاوللا

دقو.مهمظعمنمةقفاوموابوابيقلوةنيدملايفنيدوجوملاةباحصلا

يتلاباطخلانبرمعلهدهعةقيثونافعنبنامثعىلعركبوبأىلمأ

:اهيفءاج

دےشالا

ءايندلايفهدهعرخآيفةفاحقيبأنبركبوبأهبدهعاماذه

نمؤيثيحءاهيفًالخادقرخآلابهدهعلّوأدنعوءاهنماجراخ

تفلختساينا.بذكملاكاشلاقّدصيوءرجافلاباترملانقويو
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ةالیلنيلدتعملاةارشلاروهظىلإذْنَتْفلانم

هللالآملينإفاوعيطأوهلاوعمسافباطخلانبرمعيدعبمكيلع

يملعوهبينظكاذفلدعنإفءاريخمكايإويسفنوهنيدوهلوسرو
بيغلاملعيالوتدرأريخلاو«بستكاامئرمالكلفلدينإوهيف

«...هللاالإ

:يهورومأةلمجةقيثولاهذهنمهجتنتسنيذلاو

.ةباحصلاةراشتسابماقركبابأنأ:الوأ

.هبراقأريغنمدهعللايلوراتخاهنأ:ًايناث

.هتفرعموهداهتجابسحةءافكلاوهوةفالخللًاسايقمذا:ًاثلاث

۶

F۴ةيصولاهذهذيفنتلرمعققتاعبةيلوؤسملالعجهنأ

.اعباتموهلابقارمةمألالعج:ًاسماخ

ىحءةنسحةريسنيملسملانوؤشرييستيفباطخلانبرمعراس
هتريسبعاطتساوةهازلاوةماقتسالاولدعلايفلئلابرضمحبصأ
ةعقرتعستاف.اجراخوالخادةيمالسإلاةمألاةبيهضرفينأكلت

يسوجملارجنخلاٌنكلو.ةديعبعاقصأيفمالسإلارشتناو«تاحوتفلا
.هتايحىنفأيسوجلاةؤلؤلوبأهبهنعطيذلامومسللا

مزحاولدعلابادبأاطبترمهمالظيذلاةفيلخلااذه
نأودبيو.لطابلاوقحلانيبقرفهسنأل‹قورافلاهيلعقلطينأقحو

نمةيلؤسملالمحينميفهتاملبقركفهحباطخلانبرمعةفيلخلا
:ناترکفهدوارتتناکوهدعب

دحألانئمطمنكيملهئنكلوءادحاوةباحصلانمفلختسينأ:ىلوألا
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هضاباللانيلدتعملاةارشلاروهظىلإنم

Þ

.هنوديرينمرايتخالنيملسمللرمألاكرتينأ:ةيناثلاو

دعبسهيأررقتساىلإليوءدجسملايفرمعنوطنأدعبو
:ىروشرمألالعجينأىلع فالختسالاةرورضبةباحصلانمحاحلإ

نافعنبنامثعبلاطيبأنبيلع:ةباحصلانمةتسيفاهددحدقو

ريبزلا؛صاقويبأنبدعس«فوعنبنهحرلادبعفلاديبعنبةحلط

.(اعيججمهنعهللايضر).ماوعلانب
:هلوقبءةباحصلانمرفنلاءالؤفهرايتخابابسأرمعنيبدقو

الإرمألانوكيالو‹سانلاءاسؤرمكتدجوفترظنيسنإ»

:الئاقفدرأمثمكنعوهولهللالوسرضبقدقو.مکیف

فاخأينكلونإمكيلعسانلافالتخافاخأالينإ»

|.”«سانلافلتخيفمكفالتخامكيلع

نهحرلادبعىلإاودهعو‹؛تاشقانملاتلاطوسلجمعمتجا
يفمهتاهجوبنيلمنيملسملايأرعالطتسابموقيلفوعنب
امهسانلاىدلنيلّضفملانيحّشرملاىوقأنأىلعهيأرًرقتساو...ةنيدملا

لّضفتتناكمهتیرئكأنأيفونافعنبنامثعوبلاطيبأنبيلع

.نامثع

ةنسويبنةنسوهللاباتكبلمعلافوعنبنهحرلادبعلعج
ءىروشلاسلجمداقعنانمعبارلامويلايفو‹حيشرتللاساسأنيتفيلخلا
يتلاطورشلاىلعنامثعقفاوءنامثعويلعنيبدروذخأدعبو

:تافيلخضوع:ًاضيأرظناو.1346ةرهاقلا.ةيناطلسلاماكحألا:ىدرواملا:عجار1

.48صءةيضابإلاةكرحلا
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اباللانيلدتعملاةارشلاروهظىلإنم

هللاباتكبلمعلاىلعهتقفاومنلعأو«فوعنبنهحرلادبعاهعضو

هلبقيملاموهوءهلبقنمنيتفيلخلاةنسىلعريسينأوهلوسرةنسو

باتكبلمعيسامّنإولبقنمنيتفيلخلابديقتلاضفرهّسنأل
."هتقاطوهدهجوهملعغلبعبويبنةنسوهللا

.ةيرجه23ةنسنمةجحلايذيفنامثعةعيبتمتو

-23)ت:واكوموامتکههل7

ةنسانعمرميذلاوحنلاىلعنافعنبنامثعةفيلخللةعيبلاتحت

.ه3

ناتفيلخلاهيلعراسيذلاوحنلاىلعهرمأةيادبيفةفيلخلاراسدقو

یتحثبلامنکلو؛تاونستسبكلذنوخرۇؤملادلحيولبقنم

هليمهيلعاوذخافمكحلايفهتريسلوحنيملسملانيبتافالتخاترهظ

يهفانهاهركذللاجمالتافرصتوفقاومهيلعاودقتناوdبراقأىلإ

نأانهانينعييذلاوءاهيلإةدوعلاديرينملةيخيراتلارداصملايفةثوشبم
مثبضغىلإتلّوحتف؛تمقافتوتعُمجتنأتئتفامتاداقتنالاهذه

يفةميلأةنحملازتامةعّورُمةروصبهلتقمبتهتناءةفيلخلاٌدضةروثىلإ
.نيملسملاخيرات

ةريسميفةريطخةقباسكَنافعنبنامثعةفيلخلالتقمناكدقل
ةيلهأبرحعجفملاميلألاثداحلااذهنعجتنذإءةيمالسإلاةراضحلا

.2.ط.ةيرصملاةضهنلاةبتكمء1ج.ىمالسإلاخيراتلاةعوسوم.يبلشدمحأ.د.عجاري1

.48.,ص.قباسضوعاضيأ.1987.رصم

601صكم:ىمالسإلاخيراتلاةعوسوم:يبلشدمحأ/د:عجاري2
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يلاىللوألاةردذبلاةثداحلاهذهتناكو.نيملسملافالآاهتيحضبهذ

لوحةفلتحمتأشنيتلاةيمالسإلاقرفلاوبازحألااهنعتقّنفت

رمأريرقتيفنزوفيسللحبصأنيحلاكلذذنموةفالخلابصنم

لايتغاثداحنأكلذىلإفضأةيمالسإلاةمألاةدايقوةفالخلا

ماسقنالاكلذ...اهسفنىلعشيرق-ماسقنايفاسيئرًالماعناكنامثع
ةثداحلايهةنتفلاهذهتناكو...كلذدعبالیوطانمزرمتسايذلا

ةفيلخلاةسايسيفاهرظنةهجونعلئابقلااهيفتربعيتلاىلوألا
ريبكرودلئابقللحبصأخيراتلاكلذذنمو؛مكحلايفءاقبلايفهتيقحأو

اروصقمرودلااذهناكنأدعبهبصنميفهتيبئتوةفيلخلارايتخايف

.راصنألاونيرجاهملانمةباحصلارابكبةنيدملالهأىلع
هذهامماولأفلتخمبتايبصعلاوبازحألاتّلغتسادقل

یادوسبورحونتفىلإىدأاًممءلالغتساًاوسأكلذدعبةثداحلا

ةيهاركلانمديداخأمهنيبترفحوريثكلانيملسملامدنماهيفلاس

لوصوللةليسونامثعلرأثللةوعدلامهضعبعفروءقّزمتلاوفنعلاو

ذختيلمعلكلليقف؛لثملاىرجةثداحلاترجفةطلسلاومكحلاىلإ
ثادحألانإلوقلانمدبالوصيمقك»:يفنڅضرغلةليسو

نمءةقيثوةلصالكلذدعبةيمالسإلاةحاسلااهمدهشيتلاةيمادلا

.ىرنسامكىءايمعلاةنتفلاهذمبكديعبنموأبيرق

.فرصتب50ص.ةيضابإلاةكرحلاةأشن:تافيلخضوع-1
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سساا|نيلدتعملاةارشلاروهظىلإُدْنَتَفلانم

(«40-35)«ەهجوهللامرك»بلاایلەش-2

ريتخاءاقباسهانركذيذلاوحنلاىلعنامثعةفيلخلالتقمدعب

ةيمالسإلاةسمألاةدايقوةفالخلابصنميلوتلبلاطيبأنبيلع
ةرغناكدقف؛عاججإلاىلعزحيملايلعٌنِإلوقلانمدبالوءةبرطضلملا
هلناکوءلوسرلانمةبارقلامسابةفالخاببلطيناكومشاهينب

ةدوعلاهانعميلعمكحوءانورهظيوأةوادعلانومتكينوريشكءادعأ

ةلوهسيفةحارلاسانلانمريثكدجودقومزحلاوةمارصلامكحىلإ
املظاولصحواًوَرُثأنوريثككانهناكوءهحماستونامثع

.بساكملاكلتعايضيلعمكحىنعمو؛ريبكوفنىلع
تمحتقايلاةيرصملاوةيقارعلالئابقلانمطغضبهرايتخامثدقو

دقو”نييمشاملاوراصنألاةصاخوةمصاعلالهأنمديياتبوءةنيدملا
نملئابقلالاجراهداقةنتفديلوناكهرايتخانأهسفنىلعكردأ

بصنملوبقيفرمألائدابددرتيهلعجاًمِمزاجحلاجراخراصمألا
:ناتيساسأناتلكشمًالعفهتهجاودقو,ةفالخلا

:تايبصعلاونتفلااهتقرميتلاةلودللنمألاورارقتسالاةداعإ)4

.نامثعةفالخنعهثروامضعبحيحصتو
.قباسلاةفيلخلانامثعةلتقنمصاصقلا)2

ناذهوءةمارصلاىهتنميفنيرمأرادصإىلإهيلوتبقعردابدقو
:امهنارمألا

هتالورثکاٌنكلوهدبًةالويلعلسرأدقوةالولزعأ
.ماهددحيتلاتايالولاىلإلوخدلااوعيطتسيملواوداع

تابحلادادرتساوهبراقألنامثعاهعطقأيتلاعئاطقلادادرتساب
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ةانيلاتملاةارشلاروهلفىلإةنقفلانم

.لاملاتيبنمنامثعاهحنميتلا

نبةيواعمناكثيح ماشلانكلودارأامضعبيفيلعحنو
.هیلعتدرمتويلعرمأتصع نایفسيبا

نيتعقومنعاهريغنموماشلانمهاناعيذلادّرمتلاضّخَتدقو

:امهناتعقوملاو‹نيملسملاسوفنيفةقيمعأراثآاتكرتنيتيبرح

.نيمصةعقومو.لمححاةعقوم

اتعقوم1

ماشلادالبىلإريسللشيجلازهجيبلاطيبأنبيلعامنيب
هيلعراثذإ؛نابسحلايفنكيملامثدحءهعمنموةيواعمعاضحخإو
ةشئاعتءاجوءانينمؤملامأةشئاعامهيلإتمضناوءريبزلاوةحلط

ناورممهيفناكقلخمهيلإٌمضناوةرصبلاىلإريبزلاوةحلطو
؛نورخآاهضراعوةرصبلالهأضعباهديأوءةيمأينبضعبومكحلانب

ءامهنيبتارافسلاحجنتملنأدعبنيفرطلانيبةفينعةكرعمتعقوو

طقسدقو؛نيملسمنيشیجنيباهاحررودتةكرعملواهذهتناكو

هريوةرشعبنيخرؤملاضعبهرّدقينيملسملانمددعاهيف
.كلذنمرثكأبنورخآ

.اهبابسأنعثحبللةعقوملاهذهليصافتيفضوخننأًبحنالو

نعاندعييهلككلذف."اهثودحيفلوألالوؤسملانعوأةيقيقحلا
ةقيقحلانأ؛لاحلكىلعةيبسنىقبتةقيقحلانأىلإةفاضإءانعوضوم

ةكرحلاةأشن:تافيلخو622ص1ج.يمالسإلاخيراتلاةعوسوم:يبلشدمحأ/دعجاري1

.51ص.ةيضابإلا
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تبصرلانيلدتعملاةارشلاروهظىلإةْنَتْفلانم

.هدحوهللااهملعي

سوفنيفةقيمعةميلأديداخأتكرتةكرعملاهذهةجيتننكلو

.اهيفتببستوأ«ىرخأةزرابثادحأيفترثأ

ىلعناکكلذبلاطيبأنبيلعراصتنااهجئاتننمناكاذإوأ

,!”رثكأوأفالآةسمخبنوخرؤملامهردقينيملسملانملِيَفنمباسح
ددعةرصبلاوةنيدملاوةكملهأنمرسخويلعشيجكلذبفعضف

لامهعمسیلويلعىلعًاداقحأىلتقلاءالؤهفلخوكلذنمربكأ
يلععمناكاذهىلعوءناعجشلاىلعمعنيولاطبألاىلعقدغي

.مهحارجملكيامكانهسيلو«بورحلامهنمتلكأسانلانمتاتشأ

:نادىملاقتیام

ماشلاىلعهديةيواعمطسبيمالسإلاملاعلانمرخآلابناجلايفو
ءاهدلاقيرطنعبولقلاكليفيكمايألاهتملعيذلاةيهادلاوهو

ًامكحمالسإلالوخدذنماناكسفرعيملةينغدالبماشلاوىاطعلاوأ
.ةيواعممكحنملوطأالوىهزأ

رصانعهشیجنمدقفيو؛لمجلاةكرعمضوخييلعناكامنيبو
‹لاملاهعابتأىلعقرفيوءهمعديوهشيجيّوقيةيواعمناكةحلاص
.نامثعةلتقٌذضمهممريثيو

ةيلبقلاةيبصعلاوةيسفنلاتاروثلابنوحشللاوجااذهيف

.626ص...خيراتلاةعوسومرظني-1
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ةاالل|نيلدتعملاةارسلاروهظىلإةْنتفلانم

رابجالماشلابوصيلعفحزءايركسعوایسایسرمألابارطضاو

راصنأ-ةرصبلاراوثعملعفامكيلعلواحو.عوضخاىلعةيواعم

لسرأویامدةقارإنودوايملسةلكشلملالحمنأريبزلاوةحلط

ءةعامجلاىلإعوجرلاوءهيأرنعلودعلابهعانقإالواحةيواعمىلإادوفو
لباقتوهلماشلالهُدييأتىلعادمتعمهفقومىلعًرصأةيواعمنكلو

.(يرجه)37ماعنمةجحلايذيفنيفصيفنافرطلا

|.روِ

(ھ37):نفصعفوم(2

لکشىلعتناکومايةدحعكراعملاتعقووناشيجلاىقتلا

يلعداعأو.لاتقلافقوتثيح37نممرحتحتاشوانم

هسفنماعلانمرفصيونودنكلوةيواعمعانقإلهتلواح

عاطتساو:نيفرطلانملئاهددعلتقو‹نيفرطلانيبافينعلاتقلا

ةيواعمنأريغرصنلاهلبسكتنأتداكةبلاغةوقنّوكُينأيلع
يفيلعهدقتفيناكرمأوهوءةليحلاىلإألهشيجةميزهكردأامدنع

ناکهنکلواهلكاهضاخيتلاكراعملايفرصتنادقهدجنفءهفقاومعيحج

.نيدلاىلعايندلارثؤيالدَقَتْعااميفهنأل‹ىاهدلافقاوميفمزهي

نبورمعبحاصعوقولاةكيشوهشيجةميزهنأةيواعمكردأامل

نم»:ەدنجبورمعفتهف‹«انكڪلهدفصاعلانياابكتابنمله»:صاعلا

ںباتڪ»:نيدانمفحاصلملااوعفرف‹«هڅرىلعهعفرلففحصمهعمناڪ

ىلإنييماشلابناجنمةديكملاهذهتدأدقو.«مہکییواتنيبهللا

مهنمًاقيرفنأذإ؛بلاطيبأنبيلععابتأنيبعازلاو:لدجلابوشن
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هضابالللانيلدتعماةارشلاروهظىلإةنَتَفلانم
اصابوسل

ميكحتىلإءوجللاو؛ماشلالهأبلطلةباجتسالابوجوىريناك

عفريفیاربلاطيآنببيلعهسأرىلعرخآقيرفوفّللاباتك

نمةيرثكألاطغضتحتهّنكلولبقنمةعدخفحاصللا

.”ميكحتلاةركفلوبقىلإالهشيج

ميكحتلاةركفلوحنكيمليلعشيجيففالتخالاليقو
دعبورمأيفمهلتيتلاةيصخشلانييعتىلإهادعتامنو
وبأريتخا نييسيقلاونيينميلانيبيلبقلاسفانتلارهظ داحشاقن

ناكيذلايلعةبغرريغىلعميكحتلايفمهلثميليرعشألاىسوم
نبورمعاوراتخادقفنويماشلاسابعنبهللادبعلضفي

.هلوحاوفلتخيملو؛صاعلا

نکيملو.يرجه37ماعنمناضمررهشيفنامكحلاعمتجا

هتليحوهئاهدبفورعمصاعلانبورمعفميكحتلااذهيفؤفاكت

نيبميكحتلاباتكبتكورسيوةبيطيرعشألاىسوميبأيفناكو

ريمأرهبقلنمادرجمبلاطيبأنبيلعمساركذثيحنيفرطلا

ىلإلّوحتنيمكحلانيبشاقنلاْنِإ”رداصملاضعبلوقتو«(نينمؤلا
نممهرمأاولويلنيملسمللرمألاكرتوةيواعمويلعلزعحارتقا

هذهليصافتداريإففلتختةيخيراتلارداصملان۴انههيبنتلاوةظحالملاردجت-1

مويلانيملسملاىلعيقبني.ةيبهذموأةيبصعتاقلطنمنمكلذيفقلطتتءةعقوملا

نأدبالفعوضوملافثحابلادهتجاامهموءهتقيقحبملعأوههدحوهللانلاهزواجت

.دادسلاوفطللالأصنهللاو.ةنيعمرظنةهجوىلإًازاحنمنوكي

.640ص2جو630ص.1ج.يمالسإلاخيراتلاةعوسوم:يبلشدمحأ/دعجاري-2
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ةاالل۱نيلدنتعملاةارشلاروهظىلإةنّتْفلانم

یسوممدقتوورمعهيلعقفاوفحارتقالاىسوموبامدقو؛نوؤاشي

انلعُمويلعلزعىلعهتقفاومنلعأفورمعهعبتونلعأف

ىرخأةرمءاهدلاوةليحلالمعتسااذكهوءةيواعملهتيبنت

لوحنييقارعلانيبديدجعازنرهظميكحتلاباتكةءارقدعب

الإمکحالهنأكلذنيرربمةّدشبمهضعبهضراعو؛ميكحتلاةركف

اودقتناوللارمأهيفحضورمأيفلاجرلاميكحتزوجيالهنأوفلل

ةيقحاأبًاينمضفرتعاهنألميكحتلاةلزهلهخوضريلعىلع

لدحجلارمتساو‹نيملسملاةفالخيفوههتيقحأيفكشلادرجمبهموصخ

ربعدقوءةفوكلاىلإةدوعلاقيرطيفمهونييقارعلافوفصيفشاقنلاو
مهونيفصىلإسانلاجرخ»:محلوقبداحلافالخلااذهنعنوخرؤللا

1”«طايسلابنوبرطضينوضغابتمءادعأمهواوعجروءابحأ

اوضفرنمميلعنمةعاجقشناةفوكلاىلإمشفوصولبقو

كلذدعباوفرعفىعديةفوكلابرقناكمباولزنو‹ميكحتلا
لاصتالانإرداصملالوقتو.ناكملااذنةبسنءةيرورحلابنيخرؤملادنع

نعيملسلحىلإلوصولاةلواحموءارمتسملظهيدقتنمويلعنيب
هفلخنولصُياوناکمهنمةعامجتلظو‹نيفرطلاةيغبوهشاقنلاقيرط

ةركفضخفربالعنوبلاطياوناكوفللالإمکحالنودانيةفوكلايف

ارصممهبلطاضفاررخآلاوهلظًايلعنكلوءاهذافنإمدعو؛ميكحتلا

هباحصأسئيامدنعوءهيضروأهبدعوامجٹثكنلامدعوهفقومىلع

.53صةكرحلاةَلشن:تافيلخضوع-1
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ةااللانيلدتعماةارشلاروهظىلإةنَتفلانم
Me Ae ®

 

مشديدجمامإباختنايفريكفتلاوهنعقاقشنالانمادباودجيملهنم

يسارلابهونبهللادبعىلعاوقفتاومهفدهققحيو‹مقركفبنمۇؤي

اذهناكومهيلإاومضنيلةرصبلايفمهيديؤماوبتاكومهًامامإ

سمألابهراصنأويلعنيبةفينعلاتاهجاوملانمةلسلسلةيادبءارجالا

ةباحصلانممهبلغأةملسمسوفنتقهزأوءريثكمداهيفىرج

"هللاباعكةلمحءارقلاو

م
3
ةليوطتاضوافمبُتقُِّسناورهلاةعقومنأةيخيراتلاعئاقولالدت

ميكحتلاذافنإىلعرصأامدنعهنعاوقشنانيذلاوةهجنميلعنب

.یرخاةهجنم
ليلجلاباحصلاتاضوافملاهذهيفاوكراشنيذلانيبنمناكو

ةرظانمليلعهدفوأيذلاسابعنبهللادبعو«فوعنبنهحرلادبع

نيبترجومهفقومنعلودعللمهعنقينأيهنملمآءهنعنيجراخلا

امسکعاهتجیتنتناكءةليوطتاشقانممهنيبوسابعنبهللادبع
عنتقاسابعنباناةيضاباإلارداصملاركذتوبلاطيبانبيلعهاخوت

ت.هقرافويلعرکسعمسابعنبالزتعاوةمكحملارظنةهجوب

ىلإرّيسُينأبلاطيبأنبيلعرطضاتاضوافملالشفدعب

باحرىلإةدوعلاوةعاطلاىلعمهٹحيمهيفبطخوءاشيججراوخلا

6۰

.ةقيقحلابملعأهللاو.تايئزجلاوليصافتلاداريإفةيضابإلاوةيعيشلاوةينسلارداصملافلتخت-1

.ةيضابإلارداصملاةياوربصح-2
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رمسوس
اباللدلانيلدتعملاةارشلاروهظىلإةنتفلانم

مهمامإءاولتحتيوضنيوكنمردبامعبوتينأهيلعاوطرتشاو

.ةمارصبيلعهضفرامكلذوءيبسارلابهونبهللادبعديدجلا

ةمكحملليقيقحلاجورخلانأةيضابإلارداصملانممهفُييانهنمو

¿للئاوألاةمكحلانأوء؛كلذلبقسيلوناورهنلاىلإريسملابادبدق

امدعبلبةفوكلاىلإنيفصنمةدوعلاقيرطيفوهوايلعاوقرافي
اولزنو‹هوقراففءةيواعمهبدعوامذافنإىلعهرارصإنماودكأت

تیقبوءامامإيبسارلابهونبهللادبعاوبختناثيحءارورح

بیرقتنممهسأينيحىلإهللادبععابتأويلعنيبةيراجتالاصتالا

ةعبرأةمكحملانميلعاهيفلتقوءناورهنلاهيلعقلطيناكميفنيفرطلا
بهونبهللادبعناورهنلالهأمامإمهسأرىلعناكوءلجرفالآ

ءارقلانماوناكىلتقلابلغأنأىلإةيضابإلارداصملاريشتو.يبسارلا

.يرقلاسيوأمهنمءيأرلاونيدلايففرشلالهأوىاهقفلاو

هللاناوضر)ةباحصلالضافأنمامهريغوريهزنبصوقرحو
.(مهيلع

هراصنأويلعنيبًالصافادحتناکةكرعملاهذهةجيتننأودبيو

رشعدحاوموييفهنعجرخليقوءهباحصأرايخهنعىلختذإ

نميلاةيواعمهنمعزنذإ؛مهموينمرابدإلايفهمايأتلازاموءافلأ

دعيملفلامعاولتقورابنألاىلعهليختراغورصموزاجحلاو
سوفنيفةريبكاراثآتكرتدقوءرمأهللشتميوأمالكهلعمسي
.كلذدعبنيملسملا
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ابالیل|نيلادتفلاةارشلاروهظىلإةنتفلانم

لهأهلتقىلعًاديدشًامدنمدنايلعنأةيضابإلارداصملاركذتلب

مهرکذتلارمءاكبيكبيناكو.سمألابهراصنأمهنأل”ناورهنلا

نماوناکلب.نيقفانمالو‹نيكرشماوسيلمهنأهسفنيلعفرتعاو

ىلعادهاشمهمصخنوكياذمبو.يأرلاونيدلايفنيملسملارايخ

نيذلانيخرؤملانادكۇياموهوحالصوېمهاياونقدص

نعنيجراخلاةروصهيوشتيفاودهتجا.ةلؤملاثادحألاهذهدعباوؤاج

.اريبكاهيوشتيلعمامإلا

يفلمأكانهدعيملهنأاهمثأةريطخجئاتنتاذناورهلاةعقومف

جراوخلاناكوءةعامجلافوفصىلإوأيلعفوفصىلإجراوخلاةدوع

ججاتتومهتسامحدتشتفناورهنلايفمهناوخإيلحامنوركذتي

ليلقددعالإجراوخلافوفصيفناورهنلااوضاخنيذلانمقبيملذإ

دقوءناورهنلايفلتقنملءافولاوءأدبملاىلعتابثلااعيجمهسوفنيف«

مهعججنيذلا‹نيمقانلانيطخاسلانمروهمجدالبلاكلتيفمهيلإمضنا

فوقولاوءايندلاونيدلارومأيفهللاباتكميكحتوهوءدحاوفده

هيعدتامسكعبحضاوفدهوهومهطلستونييومألاتوربجمامأ

ةقفتماهنكلو.ناورهتلالهانماوتامنيذللددعلالوحفلتخترداصملانإ-1

.جراوخلادضةزاحنملاةرداصملاضعبفةفلابمظحلتاننكلو.ددعلااذهعافتراىلع

مهعرصىتجخاقاوُفالإاوثبلامهّللاو».144صء1جةسايسلاوةمامإلايفةييتقنبالوقي

ءةرشعلاغلبيملددعالإمهنمجنيملهلننولوقيوءاوتامفاوتوممهلليقمهنأكهلا

لإاتحي¥صنلاو«ةرشعنملقألإنيماسملانملقامو
. 31e ر . ۴ .ٌ
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هضاباللانيلدتعماةارشلاروهظىلإنم
poبےہس

 

نأاولواحمثاوراثجراوخلانأمعزتثيحءةرصاعملاتاباتكلاضعب

اوناكو؛برقأةوادبلاىلإاوناكمهنأىوعدباببساودجي
.قمعلاةليلقتناكمهراكفأنأوةيجراخلاتافاقثلابةلصلايليلق

اهنكلوءةبّصعتمةنمؤمًاسوفنمهعومجنمتقلخةيردبلاةعيبطلانأ»و
يفةدهازوىءارحصلانمةعباناهنألةعفدنمةررهتمو.لوقعلاةَقّيض

2”«ةايحلا

:يلاتلاكناورهنلاةكرعمةعيشلارداصمىدحإفصتو

ناقمراذمهنمناکنمبيلعرمأواهلكجراوخلاتلتقو...»

يفناکامذخأبرمأوالجر400اوناكومهرناشعىلإاوعفدي

كلذىوسامبرمأوءهباحصأيفهمسقف؛باودوحالسنممهركسع

دیزمشوأءةعبسالإيلعباحصأنملتقيملليقر.مهثاروىلإعفدف
.«ةريوتنب

بهونبهللادبعيباحصلانعثدحتيوهوردصملافيضيو

نبهللادبعىلعالإمهرايتخاعقيملف...»:ناورهلالهأمامإيبسارلا

ةبحصالوهلةقباسالفكيبقعىلعلاويبارعأ.يسارلابهو

dهتريسهذهنلضأنمفريبهلهللادهشالوءكقفالو

«...هرايتخاو

.ةرهاقلاةيرصملاةضهنلاةبتكم51978ط.ىمالسإلاخيراتلاةعوسوم:ىبلشدمحأ/د1

.239ںھ

.اهدعبامو45ص19944.ىبرعلاجيلخلايفةيضابالا:ليهسلارباجديع/د-2

.193صء1983دادب.15چ...لوألاماسملابلاطىبأنبىلع:حافلطهللاريخ-3
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تابانيلدتعملاةارشلاروهىلإةنتفلانم

تانفثلايذبرهتشاًاليلجايباحصتاملكلاهذهيبتاكلافصي

.هاوقتوهملعبفورعمهكتدابعةرثكل

ناورهنلاةعقومجئاتنلوحبهاذملافالتخالرصتخمجذومناذهو
هذهرابخأنمتّشتلاويّرحتلابجاوىرخأةّرمدكؤياًمِمءاهبابسأو
.ةبراضتملارداصلملا
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(رولداةارشلا)ذرصلا+ةوعدلالم
نيملسملارمأتتشتنيقباسلاهراصنأويلعنيبناورهنلاةكرعمدعب

.اريبکافعضيلعشيجفعضوءةيواعمةطلسلنيهجاوللا

باصأذإءاميظعناكدقفةمكحلاةكرحىلعناورهنلاريثأتامأ

:اهنمةددعتملماوعىلإدوعياذهو‹تتشتلابمهفوفصو‹قزمتلابمهدحو

هللادبعمهمامإلتقمدعبةدحوملاةمامإلاوءةهجوملاةدايقلانادقف1

بلغألتقدقوءهفلخييذلاصخشلاىلعاوقفتيملذإ«يبسارلابهونب
.ناورهنلاةكرعميفمهئارقومهلضافأ

اودقتفانبحبارطضالاداسوءةقرفلااهيفتعاشةعامجلاهذهنإ-2

:يوسلاقيرطلااوبكتتذإ؛ىلاغنمىلاغوفرطتنمفرطتفةدحو

شيطيفءاسنلاوةيبصلالتقةحابتساو«فيسلابنيملسملاضارعتساب

.ةهنوعرو

نأدعبمهتلودخوسرومهفوفصةيوقتونييومألارمأدادتشا-3

هنوبراحيودعنييومأللقبيملفءايناديموايونعمهومزهويلعمامإلاباوحاطأ

ةصاخةفصبجراوخلاىلعمهتضبقاوددشفءةعيشلاوجراوخلاىوس

.قرمتلاونهولاوفعضلابمهتكرحاوباصأودالبلايفمهوتتشف

ةمئاقلاةطلسلادضةددعتمتاروثبمايقلاجراوخاقرفضعبتلواح

ملو.ًاليوطرمتسيمةفوكلايفيركسعلامهطاشننأالإةرصبلاوةفوكلايف
:لشفلابكانهتءابو‹مهيلعيضقدقولإےه59ماعتأي
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ءةمراصتاءارجإذخنايذلاه45-53)هيبأنبدايزيلوتدعباميسالو

ضرفيتلا.ةرصبلايساسألامهزكرمناكوءةعيظفةيدابإاقرطمدختساو

موبقوأجراوخلاةبراحيفاونواهتيالتحءديعولاوديدهتلااهلهأىلعدايز

لهااي»:الئاقةرصبلالهأيفبطخيناكهنأهنعىوريومهينارهظنيب
الجرمهنمتلفأنئلهللاومكنأدبألوأجراوخلاءالؤهيننفكتلهللاوءةرصبلا

ردمکئاطعنمنوذخاتال

مهسملنإءاهئاطععطقواهئالجايةرصبلايفةيبرعلالئابقلااضيأدّلهو

ىاسنلاىّنحعيظفلاليتقتلاوعمقلاةسايسعبتيناكو؛جراوخلالاتقيف

بولسألااذهعضودقوءاهبلصواهارعواهلتقجراوخلانمةأرمابرفظاذاف

.قلخلامامأيرعلاوةحيضفلانمنفخياللاءاسنلاجورخلادحيشحولا
ضارعتسابنوموقيتادجنلاوةقرازألانمنوفرطتملاجراوخلاناكامنيب

تماقنيملسملاءامدنمهللامرحامنولحتسيو‹فيسلابنيملسملا

كولسلااذهنوركنتسييبسارلابهونبهللادبعمامألاعابتأنمةعامج

مهنمةلوامتارظانلاوتالسارملابنيفرطتلانومصاخيونيدللداضللا

.مهتكرحهلجأنمتأشنيذلايوسلاقيرطلاىلإمهعاجرأل

اودازنيفرطتملاجراوخلانِلبءعيرذلالشفلاىلإتلايعاسللانكلو

.اًولغوةعاشبمهضارعتساومهتاروثيف

ليصافتتقاسيتلاةميدقلارداصملانموهف.دربمللبدألاوةفللايفلماكلاعجاري-1
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تصابوسEVEبالرم

ةعامجتأشنءةقباسلالماوعللارظنو؛بعصلايسايسلاخانااذهيف

ارقمةرصبلاةنيدمتذغختاو‹ناورهنلاةكرعمدعبجراوخلانعتقشناةلدتعم

ملّسللاراثيإسهحضونسامكساھجهنموءاهتكرحلايساسأًازكرموءا
دعتيتلاةكرحلاهذهميعزناكو«سفنلانعاعافدفيسلاىلإءوجللامدعو

.يميمتلاريدحنبسادرملالبوبأوهةيضابإللىلوأةاون

اقرذبعضويتلاةكرحلايهامو؟ريدحنبسادرملالبوبأوهنمف
امو؟نأشيأونأشخيراتلايفافراصوةكرحلاهذهتدتشافيكو؟ىوألا

؟هكلسيذلايوعدلاجهنملا

.هللاءاشنإةقحاللاثحابملايفهلضرعتنسامكلذ

:هداهجوردحسادملالوبا1

:؟لالبوأوهنم-

نموهو.هتدجليقوءمةيَدأوةيدأنبا:لاقيدقوردحنيسادرموه

.اہشاعوةرصبلاباشنميتةليبق

هنعفرعامل؛مهبهذميسسؤموةيضابإلاءامعزنملالبوبأربتعي
نمهبفصتااملوةوعدلالهأةديقعليبسيفداهجنم

.لادتعالاوةعاجشلاوملعلاوىوقتلا

دعباميفةيمالسإلاتاعامجللاوقرفلانماددعنأهتريسنسحنمغلبو
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EESامتكلا ۰
ھاح٠م eAلالاهلحرم

.اهعابتأنمهتربتعاواهيلإهتبسنتعدا ةلزتعملاوةعيشلاك

ةعقاو«ههجوهللامرک»بلاطبانبيلععماودهشنجلالبوبأو

ميكحتلاًدضفقوهنأريغءانسحالبىلبأوهفوفصيفبراحو؛نيفص
.هلهلوبقمامإلاىلعركنأومزحب

امدهاشنأدعبهنکلوءناورهنلاىلإجرخنمعملالبوبأجرخدقو

هتريشعوهلهأنمىلتقلاىأروءامدكفسنماهبعقو

دمحتالامىلإةلتاقتلافارطألابيدؤيرومألامهفيفولغلانبانیقيدادزا

.هابقع

لاحبضريملهنأالإميكحتللنيضفارلافقومبهتعانقنممغرلاىلعو
مرحاملالحتساوربادتولتاقتنمهيلإتلآامىلإنيملسملالاحلوؤتنأ
.لاموسفننمهللا

ثيحقرصبلاىلإًادئاعناورهنلاةكرعمءاهتنادعبىضمهافاذل
دحأوءامعزلاوءاهجولادحأسيقنبفنحألاابناكوميتهتليبقتناك

داحتالاتايروهججحتفيذلادئاقلاوههإلاقيذإ‹”نيدهاجملاةداقلا

.(ايلاحناتسكجاط)ىطسولايايفوسلا
وبهيلإیواف:مهتطخومهكلسمىلعاقفاومةمكحمايأرىلإلييناكو

رشنلةصرفلاةيامحلاهذهملتحاتأدقوهنيامهيلعغبسأفكعابتأولالب

.الوهجمىقييحيحصلاددعلانكلوًافلأنيرشعبنيخرؤملاضعبمهردقي-1
.فيسفلأهلبضغفنحألابضغاذإ:هنعليف-2
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هضاباللنامتكلاةلحرم
ےکوس

عابتألاوراصنألاهيلإبذجامم«ىنسحلابةوعدلاولادتعالابةزّيمتملامقوعد

يفهريشتسيناکهنإ:لاقیوكديزنبرباجبةميمحةقالعلالببألتناکو

.'")ةباحصلانمملعلابلطلةكمىلإةرصبلانماعمناجرخياناكوهططخ

ةرصبلايفمبًاصاخًادجسممحلاونتبادقلتحهعابتأددعديازتدقو

هنكلوةرصبلايلاوةيغاطلادايزىلعًايفاخلاحلاةعيبطبمهرمأنكيملو

مهكرتولادتعالاىلإمهليمنإمثءاهجسنيةمكحمةطخوهآريأرلمهنداه
.َق

لاتقلغرفتيتحمهنعفرصتيادايزلعجكلذلكةطلسلاةهجاوم
.همامألاتقلاتاهبجددعتتالىتحو

يبةوعد-2

هذهىلإرظنتةئيدحمأتناكةميدقلالبيبأنعتبتكيتلارداصملالك

ملظلاىلعةروثلازومرنمازمرهرابتعابديدشباجعايةذفلاةيصخشلا

.ربجتنودقحللًابلطوروتنود

نبورمعنبسادرملالالبوبأو»:مالظلاحابصميفيشيقرلالوقي

ورمعنبةورعهوخأوةلمهملاءاخلامضبرْيَدُحو««هللاههحر»يميمتلاريدح
هنأهربخوهثيدحنمناکو...املةدجيهوقيدينبابنافرعیوريدحنب

نمكهتناامىأرنيحفايزنبهللاديبعقسافلادهع«هيلعهللاةهحر»جرخ
يغبلاولتقلانمهئایلوأنمكهتناوفيخأناوكلذهلمحيملفنيملسملا

:ىنيجردلاو.19ةقروء(طوطخم)مالظلاحابصم:يشيقرلا:نأشلااذهيفرظني-1
.157ص.ةيضفلادوقعلا:يثراحلا.585ص2چ؛تاقبط
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وصابرلانامىكلاةلحرم

ملارمأهموقنملحتسينأ؛قحلاريغبنيعألالمسولجرألاويديألاعطقو
راسف.نيملسملانمهلبقناكنمدحأاهرسيملةريسمهيفريسينأوفلاهلحي

انمآفیخیالوءاهلحتنيالوةرجهيعديالسرافلزنىتحهللاهجرلالبوبأ

الوةيرذيسيالوءالاومأمنغيالوةمرحلحيالوءاضارعتسالحتسيالو

ةأرمانأالإءكيبعلاالوءاسنلاعمجرخيالولهأهموقلرتي

نبهللاديبعهللاودعاهبلطناكوءلامجلابةروهشمتناكةرصبلالهأنم

ريغنماهنيدبةبراهمهعمتقلطنافءايشطبينأاهسفنىلعتفاخفتايز

'«ابتيفوتزاوهألااوغلباملفءاهيلعجورخلاىرتنأ

ةئوانلاكلتتحاهلكرداصملاتقفتايذلاميلألاعقاولااذهمغر

يذلارباصلانمؤلابلقبههجاولالبابأنِإَفءهتعاظفىلع ةارشلل

ًاراعشتساهبموقيلمعلكىلعوءاهبهوغتيةملكلكىلعهسفنبساحي
الدئارلاوهموقدنعةيدايقلاهتلزامباكاردإوهللامامأةميظعلاةيلوؤسملابهنم

.هلهأبذكي

ةيناسنإةيبرحةسايسةدعقلايفنسنملّوأوهلالبابأنأبسحنو
.ءلمركلاهلوسرةنسوهللاباتكنمةدمتسمةعئار

رداصلملاىلإهلوقيفًادنتسميضاقلانامعنروتكدلالوقيددصلااذهيفو

:يميمتلاةيدأنبسادرملالبوبأةرصبلايفجراوخلازربأناكو»:ةميدقلا

خيراتيفةيروطسأةيصخشنوكتداكتليتحةذفوةليبنةيصخشوهو

339ةقرو.طوطخم.مالظلاحابصم:يشيقولا-1
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ےکےکسوسeم

الناکفمقادقتعمنمرشکنعفلاخهنأل.يدقعلاويسايسلاجراوخلا

.”«اروهشمارمألاتقلايفنهتسامحتناكو«بورحلايفءاسنلاكارتشاىري

ءانبءاجاهنموةقيرطفنعلاهراكنإيهلالبيبأةوعدهبتزيمتامنإ

نابهنماعانتقاو,ةيداهجلاهتبرجتىلإادانتساوةيقتلاةنمؤملاهتيصخشىلع

ريصملانمظعتاهنألمثحمسلايمالسإلانيدلاةعيبطنمسيلكلذ

مدعبهعابتأرمأيناكفناورهنلاةكرعمهيلإتلايذلاريطخلايمادلا

اوضورعتاذإالإمهيفلاختنمادحأاولتاقيالأو«فيسلابنيملسملاضارعتسا

«سفنلانععافدلاةلاحيفالإمدختسيالحالسلافءالاتقاوهجاووأناودعل

ذشنانكلوميظعرمألليبسلاةفاخإو«فيسلاديرجتنإ»:لوقيناكو

`نمالإلتاقنالوًافيسدرجنالومهنع

عرسأءالؤهمالكل»:هعابتأوسادرمنعلوقيناكدايزنبانإقحا

.«عاريلايفرانلانمبولقلاىلإ

اذهرتختملىنسحلابةبطاخملاولادتعالاتراتخانيحلالبيبأةوعدنإ

ءادعأضعبكلذنظامكتاهجلانعًادوعقوقمالسللاراثيإجهنمل

كلذلعفيناكهلعلوةأرجلكبلطابلامامأفقيناكهُنإلب؛لادتعالا

ددصلااذهيفهفقاومو.ةمالسلاراثيإوتمصلاىلإعيمجلاهيفاجليتقويف

لماکلالثمخيراتلابتكيفةدودعمةروهشميهونأنمرثكأ

دايزةيغاطلاًايدحتمفقولالبابأنأانهركذننأيفكيو.هريغودربملل

.6ص.6جىناغألانعالقن169صقباسعجرم:ىضاقلانامعن/د-1

218ص2ع؛تاحبط:ىنيجردلا-2
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ةرامتكلا3 ۰
٤Alم لاهلحرم
ےسپیس^لا

(جراوخلاوأ)ةارشلاددهتيءةرصبلايفةروهشملاةدبتسملاهتفقوفقونيح
مامألالبيبأحالسناكوةدابإلاونجسلابمهدعوتيمهامامك

هباتکيفدروامكهللامكُحهنإ؛لزلزميوقهَنْكلوءايوفعاطيسبةيغاطلا
:يلاتلاوحنلاىلعفقوملااذهةيخيراتلارداصملاركذتوييركلا

ملوءاهيفهللادمحيغهنأل(ءارتبلا)ةوعدملادايزةبطخيفءاجامو»

:-لييبلاىلعلصي
ريغيفنيلءهلوأهبحلصامبالإحلصيالرمألااذهرخآتيأرنإ...

ميقلاو‹ىلوملابيلولانذخآلهللابمسقأيِإو«فنعريغيفةدشوءفعض

ىتحميقسلابمكنمحيحصلاوعيطملاوريدملابلبقملاو«نعاظلاب
يلميقتستوأديعسكلهدقفادْعَسجنا:لوقيفهاخأمكنملجرلارذحي
.مكتانق

نمنوکینأمكنملكرذحيلفةريثكىعرصلمكيفيلنأهللاٌميأو
...ياعرص

ريغب[هللا]انأبنأ:لوقيوسمهيوهوءةيدأنبسادرملالبوبأهيلإماقف
كرىلالم:لاقفتلقام

©

يلدوةدزَوررالأ
كّسنأمعزتتنأو.[37-39:مجنلا]اتسامالرنشولبأنك
.ربدملابلبقملاويصاعلابعيطملاو‹ميقسلابءيربلاذخأت

ضوخنتح؛كباحصأيفوكيفديرنامغلبتالانإ:لاقفدايزهعمسف

 



()*اضوخلطابلامكيلإ

وبأهفقويذلالادتعالافقومنيفقوملانيبنيبلاقرفلاحضاولانم

ةيادبلاذنمئبنياممفايزةيغاطلاهفقويذلافرطتلاوفنعلافقومو.لالب

ىّدأدقوقيومألاةّيهُجنُعلاةخرصبمدطصيسىنسحلابةوعدلابولسأنأ

.فدحلايفالةليسولايفهجهنملالبوبأرّيغينأىلإًالعفكلذ

نكلوعابألاونوديرملاافوحرثكونأهذههتوعدتنبلام

لبقنمةيسايسلاعاضوألاتريغتامناعرسذإاليوطرمتسيملرمألا

(ه55ةنس)هيبأناكمدايزنبهللاديبعىلوتنيحفةيومألاةطلسلا

وأةهحرنودباقرلايففيسلالمعأو‹نيتيهانتملاةوسقلاوةّدشلالمعتسا

ىلعنوجسلاحتفوقمكحملااهسأرىلعوهمكحلةضراعملاقرفلادراطونيل

ياللاءاسنلاىحهنمجنتملو«بلصو؛لتقو«بّذعفءاهيعارصم
.ةعاظفوًالوهنادبألاهلزرقتتلكشبنهتماركنهتمبناك

لالبيبأةئداهملدايزنمنالعإاهنأىلعةريخألاةلمجلاهذهشقردمحمرسف-*

.هداضتاهلكةيخيراتلاتايطعملانألءبيرغريسفتوءحضاوطخوهوءهتعامجو

(.147ص.ةيضابإلاةكرحلاونامع:شقرقدمحمرظني)

.نوراه:ت2جءنيبتلاونايبلا:ظحاجلاوظني:الیلقةفلتخمصوصنبةثداحلاتدرو-1

ءةرهاقلالضفلاوبأ:ت.ممألاخيرات:ىربطلاًاضيأ.62-65ص1388ةرهاقلا2ط

.دربملللماكلا.217-221ص.5حج1
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يفدبعهنآملعودايزنيايضراعجبلحاملالبوبأىأراًملو
الجرنيثالثيفةرصبلانمجورخلاىلعمزعقلاحمالهبرفاظهُنأوفبلط

.نيملاظلاءالؤهنيبماقماانعسيالهللاوهنإ»:هباحصأللاقوليقو

ىلعربصلانإهللاولضفللنيقرافم؛لدعللنيفناجممهماكحأانيلعيرجت

.ه61ةنسكلذناكو«ميظعلاذه

:هتوعدلوصأاحضومهاقلينمللوقيناكفءكباحصأهيلإعمتجاف

:لوقيو‹«ينلتاقنمالإلتاقأالوءادحأفيخأالوءافيسدّرجأاليسنإ»
؛ملظلانمابرهنكلوءادحأعّورتلالو«ضرألايفدسفنلجرخنماننإ»
.«انتايطعأالإءيفلانمذحخأتالوءانلتاقينملإلتاقنانسلو

زمرُهمارنيبعضوميفزاوهألايحاوننم(كسآ)دلببلالبويألزنو
نيبرادو؛لجرفلآهماوقاشيجلسرأناٹبلامدایزنبانأريغءناجرأو

لالبيباباحصألمحاًملو(ةعرزنبار)شيجلادئاقولالبيبأ

ءاعلهوًافوخلاتقريغبهباحصأووهةعرزنبامزاءةينامإةقداصةلمحمهيلع
ادئاقراتخافادیدشابضغهشیجةميزهنمبضغدايزنباكلذغلباملف

لالبابأعبتاففالآةعبرأةرملاهذههعمهّجوو(رضحخأنبدابع)وهرخآ

:يلاتلاراوحلادابعولالبيبانيبیرجومهقحلىتحهباحصأو

؟دیرتام:لالبوبالاق

.مكدرأ:لاق

لّطعيومارحلالاماذخأيوىامدلاكفسينمةعاطىلإانوعدت:لاق

ىلعذخايوءةنظلابلتقيوءةيربجلابطلستيومكحلايفيشتريو
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ةابنامتكلاةلحرم
enر EAE ve

.ةرذعملبقيالوءةرثعليقيالءةمهتلا

.ةعاطلاكلذعمملنكلو‹نولوقتامفوعن:لاق

.هنملالضلابیلوأمتنأومكنمريخوهمتبذک:لاقليقو

ليق.اذهام:لاقجحادیریناسارخنميلهابلاةيطعنبعاقعقلامدقو

:ولتيلالبوبآوةعمجموييفبرحلاتبشتناو‹مهيلعلمحف.ةارشلا:هل

هېهديرحیفشلدرتةرِخألاَترحديرياکنم

.[20:ىروشلا]

.ملعأملوتردغامنإونمتسلا:لاقفاورسأف

املفہالتقفهارسأف(سمهکوثيرح)هيلعلمحفعجرفءهقلطأو
یتحانوعدفميظعموييفمكنإ»:لالبوبأمهادانةعمجلاةالصتقوءاج

.مهوباجأف.«اولصتويلصن

مئاقودجاسوعكارنيبمهولتقفمهيلعاولةالصلااولخداملف

٩دعاقو

اتابثدحأمهنمجنيملوكباحصأنمهعمنمولالبوبأدهشتسااذكهو

رثآيذلاعرولاةيعادلااذهةحفصتيوطاذكهولنامإوءادومصو

ادغامكءةروجلانيلاظلانمجنيملفهللاىلإةوعدلاولادتعالا

.ايندلاًبحوروجلاونبجللالاثمهولتاق

.158ص.2ج.لماكلااضيأ.52ص؛ريسلا:يخامشلا-1
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نمحلاللييأ+
سوفنيفقيمعىدصةروجلانييومألايديأىلعلالبيبألتقلناك

فلماقتنالاىلعاومزعوقارشلاسوفنيفتارتلاوداقحألاراثأوءهعابتأ

نمهنودعيوهنوحدميجراوخلاءارعشىربناامكءهيلتاقنمراثلاو
ملفمامأدومصلاوناميإلاوتابثللالاثمسادرمحبصأومهزومرو
ىلعاومّمصكلذلوءاردهبهذيهمدةارشلاكرتينألهسلانمنكي

هباحصأولالبابأدابأيذلاشيجلادئاقيزاملاةمقلعنبدابعنمماقتنالا

ملوءاعمءارشلاوعافدلالئاسونمةليسويرسلالايتغالاحبصأكلذذنمو

دقفقارشلابديدشلاهليكنتودايزنباةقحالمدايدزامامادبهنمنکی

قرطبرخآاددعلتقو؛نوجسلايفمهنمامسقجرفمهيلعهتمقنتدادزا

.يميمتلاةيدأنبةورعلالبيبأوخأمهنمةعيظف

بلصوليثتنمىرجامةيضابإلاريغوةيضابإلارداصملادروتو

نمةديدجةلحرمنولخديمهلعجامدايزنبانوجسيفةارشللبيذعتو

قوعدلاةريسمىلعمهنمًاظافحنامتكلاةلحرميهوءحافكلالحارم

.روهظلاورصنلابهللانذأينأىلإداهجلارارمتساوفصلاةدحوو

دقتنپناکلالبابأنأتفرتعاوةيضابإريغبتكتركذدقو

ىوسزييمتلاوقيرفتلااذهىلإنطفتيملوءهباحصأنمًاربتيو؛ضارعتسألا
نامعنروتكدلاراشأدقو.ةيعوضوملاةرظنلابنثدحملاباتكلاضعب
تاكرحنعملكتثيحةصحافلاةرظنلاهذهلالبيبأفقومىلإيضاقلا

نمءافرشلاناكو»:الئاقلادتعالابمهنمزینمعلاقفةرصبلايفجراوخلا
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ةانالاةلحرم
.«...مهيلعنوطخسيومهنمنوؤربتيلالبيبلانمأجراوخلا

دیدشراکنتسابجراوخالامعأركذتدقخيراتلابتكنإقحلاو

ماركلارورمةيناسنإلافقاوملاضعبىلعرميالاهضعبنكلو‹رهاظلماحتو
باجعالاعزتنتةغلابتاظعوقيماسقالخأنمفقاوملاهذهيفامَنأل

.افطعوًابدحاهؤلتوهسفنايانحملسملاىلعكلمتوءاعازتنا

هعدوأو‹لالبيباسادرمىلعضبقدايزنبهللاديبعنأيربطلاركذي

ليللاعلطميفهلنذأيناكفهحالصوهتدابعىأرناجسلانكلو؛نجسلا

كحأكلذملعينأنودرجفلاعلطميفنجسلاىلإدوعيوهرادىلإفرصنيف

سيلجلااذهعمسف‹سادرمبةقادصةلصىلعسيلجدايزنبهللاديبعلناكو

؛حبصأاذإجراوخلانمنجسلابنملتقيونيهنأةليلتاذدايزنبانم

وهوسادرمفرعف«فايسلاىلإًاحابصمهميدقتبناجسللرماوألاتردصو

ىلإدعتالوكنيدبجنا:سادرملليقودايزنياسيلجنمربخلاكلذهتيبيف
دوعينأىلعمزعو.ارداغيبرهجاوأنأهرکأين:سادرملاق‹نجسلا

ملعينأنماقافشإءادوسةليلىضمأفناجسلاامأ.هتداعكرجفلاعلطميف

.عجريالفربخلاسادرم

نأدعبناجسلاهللاقفدوعيهباذإهيفعجرييذلاتقولاناكاملف

:لاق؟تودغمث:لاق.معن:لاق؟ريمألاهيلعمزعامكغلبله:نجسلاهلم

تنأبقاعترارفبيلكناسحإلباقأنأالونأيلنكيملومعن

.407ص؛ىومألارصملالةيمالسإلاقرضلا-1
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ضالز>
۴د٠م۰

صابدلنامنكلاةلحرم

رودءاجىتحجراوخلامدقودايزنباسلجحابصلايفو

يلبه:لاقوهمدقبذخأونايزنبالارئظناكوءناجسلابثوفسادرم

."هقلطأوهلهبهوف.هتصقهيلعًصقوءاذه

ًارابكإسأرلاىطأاطينأالإهعسيالفقاوملاهذهللحيامدنعءرملانإ

يفًابحاهفكأيفاهحاورألمحتيتلاءةميظعلاةنمؤملاسوفنلاهذهبًاباجعإو
:دحاورمأىوسرومأللاهليلحتوأاقرظنيفسيل«ايندلابةناهتساوءةداهشلا
.هللعاطقنالاوةديقعللصالخإلا

ىسقألعجيميظعلايمالسإلاكولسلاوءةيلاعلاةيسفنلاصئاصخلاهذه

.حفصتونيلتاربجتاهاتعأو؛بولقلا
ةلحرملاهذهيفقحلالوقىلعةأرجلايفًالثمةارشلادنعادغنمو

يفوه.لالبوخأریدحنبةورعلجووأفوخنودةاغطلاةهجاومو

باحصأوعابتأهلناكونيفصيفميكحتلاضفرنملوأتاياورلارهشأ

.؟لالبمأةورعأربكأنيوخألايأيردنانسلوءةعيشو

رظنیسلجاملفهلناهريفجرخدقناکدايزنبانأ”يربطلايوري
نباوةعداصقحلاةملكلوقيلةبسانمةورعاهبسحو؛سانلاعمتجاليخلا

ہللاتامرحىلعهيدعتوهمئارجبهركذيفهتمبأوهتوربججوأيفدايز

.322ص5چ...خيرات:ىربطلا-1

.169ص.ةيمالسإلاقرفلا:يضاقلانامعن/دًاضيأ.175ص.6جيربطلاعجاري-2
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ةا| نامتكلاةلحرم

:ىلاعتلاقءانيفنريصدقانلبقممألايفنكسخ»:هللوقيقلطناف

٠[128:ءارعشلا]34بوسهياءجيرلکيَبونَبتبأ

ًرشلارمضأوكناهركرتوماقتةنتفةيادبهنأهمالکنمدايزنبامهفف

.ىراوتفهبماقامةروطخ-هناوخإةحيصنب-كردأيذلاةورعل

هاديتعطقفهمامأهبلثموفيلعضبقیتحهبلطدايزنبانأريغ

كيلعتدسفأو‹ياينديلعتدسفأ:لاق؟ىرتفيك:هللاقوالجرو

.«كترخآ

-

هبرفظامدنعفربصلاودلجتلايفةيآةورعناكو...»:ىرخأةياوريفو

صاصقلانمكسفنلرتخا:ةورعلاقفكبنلثمأل:هللاقتايزنبا

تفتلا‹هرادبابىلعهبلصوهالجروهاديتعطقفهبرمأملف.تنشام

اونسحأف‹نيلكوملاءالؤهىلإاورظنا:بولصموهويحلاقفهلهأضعبنإ

.مکفايضأمهيلإ

ىرخأةأرماهسفنريصملاتيقلوءاهلتقفةورعةنباىلإدايزنبالسرأو
دايزنبادضةريثمقيرانابطخبطختتناكىاجلبلاىعدتةسامحلاةديدش

سفنيفغلابلاهرثأاذهلكلناكدقو.ةرصبلاقوسيفاهلتفواهيلعضبقف
۰لالببا

,380ص.1ج.ديدحلاىبأنبالةغالبلاجهنحرشء162ص.4ج.نازيهلاناسلرظني1

.170ص.قباسعجرمىضاقلانامعن/د.27]ص٠ج.ديرفلادقعلا.14]صفراعملا
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هملعبءافنآاهيلإراشملاةيداهلاهصئاصخىلإةفاضإةورعفرُغدقو

حبصيسيذلاملسمةديبعوبأناكوءةيلاعلاةيمالسإلاهقالخأودعضاوتو
غلبهلناکامماذهریدحنبةورعلىلومديزنبرباجلةفيلخوءاكنحمًاميعز
يبأهيخأرثأنمةعاجنلقيالرثأهلعلوءةوعدلالهأةكرحةريسميفرثألا

بتكنكلو‹نيدودعملالئاوألامهتميأنمةيضابإلاهدعياذل.سادرملالب

يفةورعرودءادبإلواحينمانأرقاملقوهبقئاللاهلحمهلحتالخيراتلا

.ريسلابكنمكانهوانهةفطاختاراشإالإمهللا؛ةيضابإلاةكرحةريسم

اذهداعبأكرديةلحرملاهذهيفتثدحيتلاةيخيراتلاعئاقولاضعبيفرظانلاو

وهلبنيجنعةيرسوأ«فوخنعانامتكنكيمليذلابيجعلاماظنلا
ةدحوىلعًاظافحةيرسوروهظلاةلحرمىلإلوصولالجأنمنامتك
دقو.ةقرفوأةرغىلعمهذخأيالتحمهموصخمامأمهكسامتوءةعامجلا
ةارشلاةلاسرءادألبصانملاىلعأتغلبءةقومرمتايصخشمهنمفرع
.ةلمتحمراطخأنمعقيهاسعامبمهغالبإو

نيواودبحاصوجاجحلابتاكناهحرلادبعنبحلاصمهنمفرعدقف
مايأقارعلاجارخىلعناكمثءةيبرعلاىلإنيواودلابلقيذلاوءقارعلا

اًصيأجاجحلانمبرقاملسميبأنبديزيناكدقو«بلهملانبديزييلو

رهاظتيومهيأریری
نوثيياوناکمهايميظنتويسايسسحىلعةلادلامظنلاهذهنمو

.ًارطخوءادعناطلسلاومكحلاعقاومدشأيفىتحناوعألاونويعلا

.355ص(ج.و)توريبفراعملاةبتكم1ج.لماكلا:دربهلا-1
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sYiyv¥پوساپےکوےسم۳

اباللدلاترهلحرم
Aےکےکسوساب

دايزسلاجميفنويعلاثبهدعاوقنمناكماظنلااذهسسؤملالبابأنإف

نمهيلعمكاحلامزعيابهنوربخيناوعألاءالؤهناكففلاديبعهنباو

نم‹رذحلاوةطيحلاذختيناكىتح.اهباوتغابينألبقةارشلادضتاءارجإ

ركذفةعامجهعمودايزدنعةليلرم؛يبضلاةشرخنبناليغنأًالثمكلذ

سادرمهيقلفهلزتمیإلیلدعبفرصنامث؛ناليغمهيلعیحنأف؛جراوخلارمأ

نمقسافلااذهدنعةليللاكنمناكامينغلبدق:هللاقفةيدأنب

نأكْننِمؤياممهايندبمهرخآاوعاتباومهسفنأاورشنيذلاموقلاءالؤهركذ

ذِفنيفءةايحلاىلعكنمتوملاىلعسهللاو صرحأمهنملجركاقلي
.'”«ةليللادعبمرکذيأكفغلبينل»:ناليغلاقف«هحمربكينضح

ةعرسلاوقيقدلاماظنلاىلعانتلدءدربملااهاوريتلاةياورلاهذهتحصاذإف

.لالبابأربخلااهبغلبيتلاةبيجعلا

نبهللاديبعمزعنعلالبابأثدحيذلاوهاذهناليغنأدربلايوريو

ئطأطتلامدعوهللنهسفنأنعب.يئاللاتالطبلاىدحإىاجلبلالتقبدايز

ةصرفدايزدهعيفتعقويلاىلوألاةثدالاتناكلهف.ةلذملاوروجللتح

سلاجميفانوعوملانيعحبصأىتحقارشلاىلإهمامضناولجرلااذهةبول
.؟دایزهبادعبمکحلاىلإءاجنأدعبدايزنبهللاديبع

:ةارشلادنعهتناكموهتريسولالبيبأنعاثدحتمةياورلادربملادروياذكه

ریثکادهتجمناکو.جراوخلاهمظعتةلظنحنبةعيبرينبدحأوهو...»

تعملالبابأاي:لاقف«؛يبضلاةشرخنبناليغهيقلفهظفليفباوصلا

.158ص.2چ.بدألاوةفللاللماكلا1
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اهيلإىضمف.ذخؤتساهبسحأوءاجلبلاركذيدايزنبهللاديبعةحرابلاريمألا

اذهإفيرحسافةيقتلايفنينمؤملاىلععّسودقهللانإ:اهلاقفلالبوبأ
ىقشأرهفيذحأينإ:تلاق.كركذدقكينعلارابلاوهسفنىلعفرسلا

نبهللادبعاهيلإهجوفيببسبناسنإتنعينأٌبحأامفانأمافيب

.لالبوبارمف.قوسلايفابىمروءاهيلجروءاهيديعطقفءامبيافدايز

ضعمثرظنفاهيلإجرعفىاجلبلا:اولاقف؟اذهام:لاقف؛نوعمتجمسانلاو

.”«سادرمايكنمايندلاةيقبنعاسفنبيطأهذهل:هسفنللاقوهتيىلع

نجسلابحاصىأرفءاسادرمسبحومهسبحفجراوخلاعبتتهللاديبعنإمث

بحألناوءانسحابهذمكلىرأنإ:هللاقفهقطنمةوالحوهداهتجاةدش

:لاق؟يلإٌجَلدَنأكتيبىلإاليلفرصنتكتكرتنإتيأرفأءافورعمكيلوأنأ
يفمّلُكفجراوخلاسبحيفهللاديبعجلوهبكلذلعفيناكف.معن
ءالؤهمالكليجنينألبققافلاعمقأ»:لاقويبأوجلفجراوخلاضعب

.«عاريلايفرانلانمبولقلاىلإعرسأ
:دایزنبالاقفنمالجرجراوخانملجرلتقمویتاذناکاملف

نلتقألهلتاقباوكتفېهنملجرلتقبالجرترمأاملك؛عنصأاميردأام»

ا2«...مهنمسبحلايفنم

‹لذللاخوضروأيلظللامالستسانكتملةارشلادنعةيقتلاىرناذكهو

.لعفلاىلإلوقلانماهزواجتيالوةلحرمبحاصيبولسأاهنكلو

182ص1ج.لماكلا:دربهلا1

.هسفنردصملا-2
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2
ةننامتكلاةلحرم

یاسوسEب۾

؛ثداوحلاهذهكلذىلعانتلدامكيلمعىلإةارشلاةرظنهذه

.مهدنعةديقعلابتكافولدمنعحصفتامكءةديقعوًادبماهيلإمهتيؤرو

لعفلاولوقلاةيقتكلتءةارشلادنعةيقلاوةعيشلادنعةيقتلانيبناتشو

.هيلعرارصإلاوًادبملابناميإلاةيقتهذهونيجلاواهءاروفقي

محدهشتةملظلانمةارشلافقاوميفةيلوطبدهاشمخيراتلابتكيورتو

.رئاجلاناطلسلامامأقحابعدصلاولطابلاٌدضةأرجلاوقحامامأةبالصلاب

م15:سىسۇمماعلا>دیرشناجماملا2

نخرملامامتهایدمظحلیانيدحوادقيضابإلاركفلاىلععلطملانإ

يدزألاديزنبرباجمامإلاىلإةيضابإلليهذملانيوكتلاعاجرايباتكلاو
كملعوهلضفىلعاهلكرداصملادهشتيذلاليلجلايعباتلااذه.يامعلا

ةقالعيفنتةيضابإللةئوانلاتاباتكلاضعبلعجامكلذوصاوقتوهعروو

اذهاودرجيىَّئحكلذوءةمكحملائدابمبهذخأركنتوةيضابإلابديزنبرباج

.هدمتعموهساسأاوضّوقينألبةيوقلاهرصانعدحأنمبهذللا

يذلامامتهالاىلعهيلإمفوصأعاجرإومامإلااذهبةيضابإلاقلعتلديو

هسسأعضاووبهذملاةأشنيفيركفلاوينيدلاويدقعلابناجلاىلإهنولوي

دوعتمسالااذهبةيضابإلاةيمستنأهسفنتقولايفنوركديالمهو

نمهبماقاموضابإنبالضفبًافارتعايميمتلاضايإنبهللادبعىلإ

المهنكلوءهرمأةيادبيفاميسالوايسايسبهذملادعاوقخيسرتيفرود
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ضاازز۱هک۰

رص۰۰صلج

ےسپہیسک^-7ا2ال۱رم

دكۇياث؛يدقعلابناجلانولوياميسايسلابناجلاليصأتلادنعنولوي

يدقعوهامردقبًايسايسسيلمهيفلاخمنيبومهنيبقرافلانأىلإمقرظن
كانهو.مكحلاةيرظنيهوةيسايسودبتةيضقلوحفالخلاادبولو‹ينيد

اهركنسرباجمامإلاىلإباستنالاىلعمهصرحاهيلإدوعيىرخأبابسأ
.ثحبلانمامناكميف

سسؤلملاهرابتعابمامإلااذههكلسيذلايوعدلاجهنملاةفرعمنافانهنمو

ىلعفوقوللٌيرورضهئدابموبهذملالوصألساسألاططخملاو؛سيئرلا
نأرابتعابءةّنسلاوباتكللبهذملاعابتأاهقسعايتلالوصألاةقفاومىدم

ناوضرةباحصلارابكىلعاذملتتنيعباتلالّوُأنمٌدعيديزنبرباجمامإلا
.مهنعًاذخأمهقبسأوبهاذملابرقأومهيلعهللا

وهف:يضابإلابهذملليقيقحلاسسؤماديزنبرباجمامإلادعيانهنم
نيذلامههتذمالتو.هتكرحمظنوههقفنودوةيدقعلاهسسأىسرأيذلا

.ةرومعملاعاقصألكيفبهذملااورشنو‹هدعبنمةريسملااولصاو

؟درننمف*
دمحيلاةليبقنميرصبلايفوجلايدزألاديزنبرباجءاتعشلاوبأوه

يف(فوجلابرد)يهأ‹(فوجلا)ىلإهتبسنىنعميففلتخادقوءةينامعلا
عقتيتلاةقطنملايهو(ةليمجلافوج)يهمهترسأعمرقتساثيحةرصبلا
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هضابلنامنكلاةلحرم

.دلوثيح(قرفلا)اهيف

اشنهنأودبيو.اڭيرجه22و18نيبامهداليمةنسيففلتخادقو

ملعلابلطيحارثيحءهتايحنمركبمتقويفةرصبلاىلإلقتنامثنامعب
ةيفاقثوةيملعةكرحنمهبترهتشاالملعلابالطةلبقةرصبلاتناكو

نمهبجعتتناكالنيينامعللايناثادلبةرصبلارابتعاىلإةفاضإةعساو

.ديعبدهعذنماهبترقتسايتلامهلئابق

ذخأو‹نيعباتلاوةباحصلانمريثكيديأىلعديزنبرباجذملتتدقو
ایردبنيعبستكردأ»:لوقيرباجناكوءةيسيسأتلامولعلافلتخممهنع

ةمألارحبسابعنبهللادبعهبينعيو«رحبلاالإملعلانممهدنعامتيوحف

نمةيمالسإلاةعيرشلابهملعدمتسيمامإلااذهناكدقفءنآرقلاناجرتو

ىلعكلذيفذملتتهنأيفکیوءاهعبانمنمافاسلسبعيوءاهرداصم

نبهللادبعوءرمعنبهللادبعو‹6لوسرلاجوزنينمؤملامأةشئاع

نيبرقملابرقأنموءةباحصلارابكنمنودعيمهوكلامنبسنأودوعسم

نمةلماكةقثىلعانلعجيلوسرلانمبارتقالااذهوكهللالوسرىلإ
كلذقلعتأءاوسءكيزنبرباجمامإلاقيرطنعانتلصويلاتامولعملا

.عورفلابمألوصألاب

هيفكيويفهرحبتةعسوءهاوقتوهعروىلعةمألاتعججأدقو

عقت1 نمملک130دعبىلعىوزننماهيلإبهاذلانيميىلعقرفلاعقت

.ةمهمليصافتهيفف.قباسعجرمءحاورلوبيلعنبميهاربإ.عجاري-2
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بجنأنمرباجناكدقو.هيفسابعنبهللادبعةمألارحبةداهشًارخف

نبرباجلوقدنعاولزنةرصبلالهأنأول»:سابعنباهيفلاقتحهتذمالت

رباجهذیملتىلعهیلئاسلیحیناکوء«هللاباتكيفامعًاملعمهعسولديز

مهعسولبرغلاوقرشملالهأهلأسول«ديزنبرباجاولأسا»:لوقيو
فيك»:هلوقبمهيلعدريناكةرصبلالهأنمسانأهلأسيامدنعو

لهُءاهقفنمهنأبرمعنبهللادبعهفصودقو««رباجمكيفويننولأست

عرولاوتبنلاوملعلاوظفحلابرباجيفةباحصلاتاداهشو«نيزرابلاةرصبلا

يفاهيلإعوجرلانكميةريثك

هرحبتو؛هملعةعسوهديزنبرباجةيضابإلامامإاهبرهتشاةمسزربأنإ
‹ملعللهتايحىطعأيذلاملاعلاةفصبرهتشادقوءةنسلابهتياردوءهقفلايف

اوفقورباجةيصخشنعاوثدحتنيذلالكنأنمكلذىلعلدأسيلو

هذةيملعلاةميقلايطعييذلاوهيفهرحبتو‹نيدلايفههقفتمامأنيروهبم

نموءاليهللالوسرةباحصنمءالجأءاهقفنعةرداصافوكتاداهشلا
.نيدلاوملعلايفةربتعمةناكمملتناكنيذلانيعباتلامارك

هتايلوؤسممغرهتايحلاوطمّلعتلاوملعلاىلعديزنبرياجصرحٌلعلو
:ىلاعتهلوقلالاثتماناكةميظعلاةيسايسلا

.85ںصعءءايلوألاةيلح.204صء6ق1جءريبكلاخيراتلا:ىراخبلا:الثمرظني-1

.68.72ص.1ج؛ظافحلاةركذت:ىبهذلا.61]ص2ج.بيذهتلابيذهت:رجحنبا

دقو...ريس:ىخامشلاو.تاقبط:ىنيجردلا:لثمةيضابإلارداصملانماهريغو

.(قباصعجرم)ميقلاهباتكقف.حاورلوبميهاربإرداصملاهذهبلغأعمج
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نيايفاوهمهَاطمبنيٍوَفَولكنمرَفَنالر”

.[122:ةيوتلا]4©>وردمرملَعللإارمجرادلمهَموَفاورذنسو

ةقرفللایسایساميعزسانللهروهظمدعيفاببسناكيذلاوهلاختمالااذه

نعنولءاستيةيضقلاهذهنعاوبتكنيذلالكلعجامتةرصبلابةيضابإلا

يفًاروهشمملعلابهلادوهشمباج:لثمةيصخشتلعجيتلابابسألا
.كاذيدايقلاهرودلنطفتُيالفذئنآةيملعلاطاسوألا

سسأىلعبهذملادعاوقءاسرإو‹يملعلانيوكتلابرباجلاغشنانِ

دحأابفلكولفةسايسلابلاغشنالانمهعنميذلاوهءةتباثةينيدةيملع

.ریدحنبسادرملثمهباحصأوهئالمزدحأوأضايإنبهللادبعلثمهتذمالت

نيعباتلانمءاوسهنعملعلاذخألةريبكةعامجةرصبلايفرباجبطبترادقف

مامإلاخيشةداتقءالؤهرهشأنمو‹نيعباتلايعباتنموأهتقبطنميأ

مامضوملسمةديبعوبأو؛ضابإنبهللادبعو‹رانيدنبورمعو«يراخبلا
لماحيمرضحلادعسنبةملسوءناهدلالاصحونوبأو«بئاسلانب

رباجديىلعجرختامكءايةكرحلاعضاوو«برغملاىلإيضابإلابهذملا

حبصأاذكهوءاهريغونميلاو؛تومرضحوءناسارخونامعنمةذمالت

لوطةساردلاوملعللاغرفتملظوهرصعيفةلقتسمةيركفةسردملًاسسؤم
جاجحلاتاءارغإمغرةرصبلاةيالويفةيرادإلابصانملايوتًاضفار

.هلاثمأو

.130-131ص.نامعيفةيضابإلاةكرحلا:شقوفرظناو61ص2جتاقبط:ينيجردلا1
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ناكفءةرصبلايفنيملسملاءاملعمهأنمهربتعتةيضابإلاريغرداصملاو

نيرّسفملانمةعومجمهلاوقأبًجتحاوءهتاريسفتوهلاوقأيفةّجحامترظنيف
رجحنباويطويسلادنعةيملعلاهتناكمبتاراشإتدرودقفىاهقفلاو

ةرصبلايفةنسلاءاملعىوروكنامزيفسانلاملعأهنأبةيميتنباهنعلاقو
حصألاجرنمربتعيهنإلبءهظفحوهتلادعىلعاوعمجأو«؛ثيدحلاهنع

9ديناسألا

ًاملعبستكادقًارباجنأحوضوبانلنيبتيةمدقتلاتاداهشلانم
ةعيرشلامولعيفاميسالوةرصعيفءاملعلارباكأنمحبصأهنأوءاعساو
نينثااثهلعلوءةرصبلايفنيتفمازربأنمكلتهتناكمربتعيناكوءةيمالسإلا
يفهبينيناكوءهئاقدصأزعأنمنسحلاناكدقف؛يرصبلانسحلاعماهب

هذهىلإلوصولاىلعارباجدعاسدقوءةرصبلانعبيغتيامدنعايتفلا

ءاهفراخزوايندلاجهابمنعهراروزاوملعلاىلإيلكلاهفارصناةقومرملاةناكلل

ناكدقفييدقتلاورابكإلاىلإوعدتراثآاذههكولسيفهنعترثأدقو

ًاقرنرسوةحاصةلحارسوءةنمؤمةجورنتلأس.نيناطعأفثالثنعيرتأس»:لوقي

ينغألجرمسیل»:لوقیوهباحصأبطاخيناكو«.روياموًافانك

.«نېديلعسیلومهديدنعسیلينم

رباجدهزنعثيدحلايفبهستةيضابإلاوةينسلارداصللانأعقاولاو

رومأيفلئاسلكلًاعجرمهملعبحبصأىّنح؛ليصحتلاوسردلاىلإهفارصناو

نوبتكيةرصبلاجراخنونكسينمسانلاضعبناكوءيمالسإلاهقفلاوايتفلا

دقفكلذلًاعبتوءاهيلعمهبيجيفءةيهقفلكاشمولئاسمنعنيرسفتسمهيلإ

.12صء3ءءايلوألاةيلح:يناهفصألاميعنوبا-1
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0.نيدلاجارسوملعلارحبهنأبهعابتأهفصو

اذهاجذوحنناكامنإوملعلاناديمىلعرصتقيملرباجرودنإ

قيمالسإلاةمألاداعسإلمهملعنورّخسينيذلاءاملعلانمفنصلا

هللالوسرةنسءايحإلدهاجفءلضفأعقاوىلإءيسلاعقاولارييغتةلواحمو
ءانلعوارسقيهلوسرةنسوهللاباتكبكّسمتلاىلإاعدولمعلاولوقلاب

يتلاةوعدلاكرابيناكفءلالحنالاوفارحنالاهجاووروجلاوملظلابراحو

يديأنممكحلاعزنىلإىعستوءهيلعةروثلابملظلابةحاطإلاىلإىعست
.فَيدمحمةمأنملودعلايديأىلإةربابجلا

نأدبالناكلبءةوعدلالهأبةيوقةلصهلنوكتنأذئدنعدبالناك

ةيقتلاوةيرسلاليبسكلذيفكلسولوءاهدئارواهمظنمواهدئاقوهنوكي

؟ىتمو.ةوعدلالهأبرباجةقالعتأدبفيكف

.ةدعفلاهتلصوراحماما

ثادحألاضعبىلعةدمتعملاتاجاتتسالاوةيخيراتلاتايطعلابسح

ءوجدعبادبةدعقلابهلاصتانوكينألمتحيرباجةايحيفتعقويتلا

نمعبارلادقعلارخاوأفةرصبلاىلإهباحصأويميمتلاریدحنبسادرم

كاذذإهرمعناكوء,ه(56-64)نيبامديدحتلابو«يرجحلالوألانرقلا

ذاتسألا.عجاريو.نامعةنطلسيورةيمالسإلاةبتكملاب(نوقرم)رباجمامإلالاسررظني-1

.قباسعجرمءحاورلوب
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دجسملايفةعمجلايلصيناكارباجنأركذدقفءةنسنيئالثواثالثيلاوح

تفليالىتحءةيرسلاوةيقنلايفًاناعمإاميردايزنبافلخةرصبلايفعماجلا
ةو«بيذعتلاولتقلاونجسلابةوعدلالهأنوعبتيمهوءهيلإنييومألاراظنأ
نببوبحمنايفسوبألوقيءانهتدايقوةكرحلابةقيثولاهتلصديؤتةياور
نبهللاديبعهذخأدقربنقنايفسوبأىعديةيضابإلانماخيشنإ»:ليحرلا
نبرباجلاقملف[ةيضابإلا]نيملسملانمدحأىلعلديلهدلجودايز

همصعفوهاذهلوقيناالإرظتنأتنكاموءهنمابیرقتنکو:دیز

ةدعقلاميعزبةديطوةقالعهلتناكارباجنأنايفسوبأركذيو
سابعنبانعملعللًابلطوةدابعللءادأةكمىلإاعمناجرخياناكوءلالبيأ
.ةشئاعو

اٿ كشالو ةيسايسلاوةيملعلارباجةناكملالبوبأكردأدقو

نععرشلانايببحاصركذدقوفارطأوليللاءانآهقرافيال
يفيکييهللاهجرلالبوبأناکدقل»:لاقهنأةيركيبأنبملسمةديبعيبأ
هنأهناوخإىلإهقوشتنمناكدقلوموقينأقيطيامىتحليللافوج

يلصيفحبصلالبقهيتأيمثةمتعلادعبديزنبرباجءاثعشلايبأدنعنمجرخي

املاطدقلفّللاو:لوقيفكسفنىلعتققشيخأاي:رباجهللوقيفءهعم
©«كتيتأىتحكيلإًاقوشكلئاقلبيسفنتبه

.96ںصریس:يخامشلا-1

.107ص.ةيضنلادوقعلا:يثراحلا-2

112



SYLYANY VerANC +

اللا|نامدكلاةلحرم
سپےکسوساپ1٠

ذنمةكرحلابةلصلاقيثوناكارباجنأةيضابإلارداصملاهدكؤتامحضتي

:يليامىلعهتماعزتزکترادقو."”اهمامإواهميعزحبصأوءةيادبلا

جهنيوهفءاعمحوتفملالمعلاونامتكلاةقيرطرباجمامإلاكلس1

مامأةحوتفمةقيرطبلمعيوهوءيسايسلالمعلاراطإيفنامتكلاجهنم
ءةسايسلانعىأنتيتلاةماعلارومألاوراطإلايفدجاسملايفعيمجلا
سانلانيبهراكفأثبيورشنيناكفءهيلإنييومألاراظنأتفليالىّتح

.هتبوجأوهيواتفوةينيدلاهثيداحألالخنم

رمأمتكيفاناعمإةوعدلالهأىلإنيمضنملارايتخايفديدشلارذحلا2

لهاتاروعىلعلدينملكىلعءاضقلابهعابتأرمأيناكدقفتوعد

عابتأدحأكرتنأثدحنافمهئامسأبحوبيوأمهرارسأفشكيوأةوعدلا

اذإنكلوهوكرترسءاشفإوأنعطنودهئدابمنعىلختوهبهذمةقرفلا

ةسسوخاوءةعامجلارارسأءاشفايةيومألاةطلسلاعمهلمعوهتنايختتبث

.هنماوصلختوهمداولحأ‹مهيلع

لتق»:لاقفتاهجلالضفأنعهلأسيرباجىلإيضابإباشءاجدقف
ملظهتياشوبنيملسملالانءةيومألاةطلسللانيعاذهةلدرخناكو«ةلدرخ

يف[ةيضابإلا]نيملسملانملجرهايإهارأفءهفرعيالباشلاناكوريبك

ةميأنمهريغوءهللاهمحرريدحنبسادرملالبابأنأانقلبدقو»:يشيقرلالوقي-1
همحرينامعلاديزنبرباجمهنيديفمهمامإومأبالإنوجرخياونوكيمل.نيملسملا

.«اءدرمهلنوكيلو.مهتوعدتومتالئلبرحلانعهرتسنوبحيو.هتروشموهللا
.39ةقروخم؛مالظلاحابصم:ىشيقرلا
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هابللازامتكلاةلح یاےکوسالر

هيفتكنيبباشلاهبرضفءهئطخيالىتحهفتكىلعهديعضونأبدجسلا

.«.تامفمومسمرجنخب

زاوجىلعًاليلد تحصنإ ةثداحلاهذهنمذختيءاملعلاضعبو

توبثىلعةلدألاموقتامدنعةمشاغلاةطلسلاةمواقلةليسو؛يرسلالايتغالا

.)رصخشلاةنايخ

نبهللاديبعنمعقوابارابتعاةطلسلليداعملاكاكتحالابنجت-3

اوباجنأنممغرلاىلعويهنجسومهييذعتوةوعدلالهأةقحالمنمدايز

ةقيقحىلإنطفتينأعطتسيملجاجحلانأالإجاجحلامكحتحتطشنيناك
ءهتايطعألوبقو؛جاجحلافلخةالصلابرتستيرياجناكفءةيادبلايفهرمأ

ةنطفلضفبتحجنةسايسلاهذهنإلاقيوهيلعددرتيوجاجحلاروزيناكو

ةميحةقالعهلتناكيذلاملسميبأنبديزيجاجحلابتاكطسوتو

ًدحلصتملةقالعلاهذهنكلو‹هبهذمبهذيوهيأرىريناكورباجب
هضفرفرباجىلعءاضقلاجاجحلاضرعذإةرئاجلاتاطلسلاعمنواعتلا

ىلإنئمطيىتحجاجحلاىلعًاهيومتكلذلعفهّلعلوءهتيصخشفعضبًاللعتم
ةيرسةكرحسيسأتبموقينأهنكميالةريبكةجردفعضلانمغلبالجرنأ
كلذىلعلديو.ةيومألاتاطلسلالبقنمًافدهتسمناكارباجنألءةمظنم
هيتفتسمنمبلطلابابلاغهلئاسريهنيثيحءهيواتفوهلئاسريفءاجام

(2هيلإروجلاءارمأوتاطلسلانطفتتالىتحةلاسرلاقارحاي

.101صدوقعلا-1

.رياجمامإلالاسرعجاري2
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هقفلاوةديقعلاسوردةركاذموءعانقإلاوراوحلابةوعدلارشن4

ناکجحانأةنسلكجحلاىلعرياجصرحرسفيانهنمولحامثيح

اصيرحلظوءطيطختلاوءةعجارملاوباحصألاعمجياريىقتلم
.دیزتوأةنسنيرشعةّدمبهذملالهأبهطبرييذلاجحلامسومىلع

dتوعداولبقتيتحسانلايفريثأعللعانقإلاقرطمدختسيرباجناكو

ىلإاومضنيتحبلهملالآضعبعانقإىلإهطاشننماريبكامسقهجوو
ةميعزتناكدقف؛قارعلايفةقومرموةفورعمةليبقلاهذهةناكمٌنَأل

مكحلاةزهجأىلإاوللستينأمهذوفنومهئاهدباوعاطتساثيحءامبدزألا

هبسكأكلذلعلوفتودحلادعبأىلإهتطخيفالحفرباجحجندقو.يومألا

.یذابهلاوضرعتينأنمهيقيارتسوماكحلایدلبلهمالآنمةيطغت

ادوهجنمدقوةارشلاةكرحىلإتايبلهملاءاسنلانمريثكمضناهلضفبو

.بهذملانمنيجاتحلاةدعاسمو‹نهلاومألذببيضابإلابهذملاةرصنلةريبك

لآىلعبلقناو؛جاجحلانطفتنأىلإرباجبولسأوهاذهلظ

(تامع)ىلإهافنمث؛نجسلاىلإجاجحلاهبجزورباجرمأفشكناف‹بلهلا
داعأهسنألةكربوًاريخهلكنوكيسنامعىلإرباجيفننأجاجحلاملعامو

.اهلهأواهيوذنيباهعرعرتلمئالملاخانلاثيحءةحلاصلااهتبرتىلإةرذبلا

راصمألالكلمشتلرباجتاططخمتدتمانامعنمو

ريسو.ىنيجردللخياشملاتاقبطاذك.اهدعبامو102ص.:ةيضنلا.عجاري1

...ىخاهمشلا
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رهةاتامتكلات راناهلحرم
ےہمسوس

`ىلعةدمتعمةوعدلادعتملهرظندعبوباجةكنحلضفبواذكهو

نأعاطتسادقفءناورهنلاةكرعمنايإتناكامكيميمتلايلبقلارصنعلا

؛نميلاىلإهتوعدعاعشإًدتماو«ىرخألئابقىلعرثؤي
.يمالسإلابرغملاو.ناسارخوزاجحلاو

ةيمالسإةكرحةيضابإلاةوعدلاتدغدقوًالِإديزنبرباجتيملو
عابتأنمريثكىدلةيبهذملاتاعانقلاتذحخأو.ةفلتنحمرصانعتبذتجاةلماش

©ةيقرعلاوةيلبقلاتاءالولالحلحتةوعدلا

ةديبعوبأوهويلاوملانمناكةكرحلاةماعزيفرباجةفيلخنافانهنمو
دیىلعمتالاصاهرإاذههلمعناکوميتينبیلومةميركيبأنبملسم
قراشمىلإمهبلسرأوقاعدلابرديذلاةديبعيبأميظعلاةيعادلاهذيملت

.ليثمهلقبسيملارهاباحاجنهديىلعةوعدلاتققحوءاهبراغموضرألا
.هللالوحبهحّضونسيذلاوحنلاىلعو

مامإلاامشنيميظعنيدئاقنعنامتكلاةلحرمتضُحَتدقفاذكهو
نیدئاقلانيذهةكنحترهظدقوںیدحنبسادرملالبيبأودیزنبرباج

المعوققباسلاةلحرملانمةدافتساءاهتليسووءةوعدلابولسأرييغتيف

نييومألاعماميسالوةهجاوملاوفنعلابولسأنأايأردقفةقحاللاةلحرملل

لهأقّقحينأنودةيمالسإلاةَمألاءانبأءامدكفسىلإيديةربابجلا
ةلودللنيلاسملاوحألارثكأيفنويضابإللاشاعاذكهوركذتةجيتنةوعدلا

98ص؛ةيضابإلاةكرحلاةن:تافيلخ-1
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ےہمسووس
ةننامتكلاةلحرم

Ee vs,.

نامتكلاةلحرمنأىلعةيضابإلاريغوةيضابألارداصملاقفتتوةرصبلايف

نرقلانمنائلافصنلاةيادبذنماهطيطختلاادبةماتةيرسيفلمعلاو

اهنإفرخآلنيحنمكانهوانهجورخلاوتاروثلاضعبترهظنئلولوألا
نادئاقلاهلططخيذلايضابإلاجهنملاباومزتليملدارفألامعأنمتناك

(ِبْيَرَ)نملالبيبةءاربرداصملاكلتركذتو.لالبوبأوديزنبرباج
ىلإتّدأدايزنبهللاديبعدهعيفةرصبلايفةروثباماقنيذللا

ايتلالئاسولازربأنمو.”لشفلابةكرحلاهذهةيافوىايربألاءامدكفس

نعةوعدلاثبوقماتلاةيرسلايفلمعلاةلحرملاهذهيفنادئاقلااهيلإ

لاصتالاوةقيقدةساردباهتحتنووضنملاراتخيييتلاةيرسلاتاقلحلاقيرط

ةيضابإلاةوعدلابنيسمحتملاثبوةاعدلادادعالراطقألارئاسيفراصنألاب

اعالطاةطلسلانيعأيفدامرللارذيومألامكحلاةزهجألخاد

.ةرغىلعةيضابإلاذخؤيالتحبرقنعثادحألاةعباتمو
راصنألاوءاملعلاوةاعدلابلاصتاللتمدختسايتلالئاسولانمناكو

نأهيفكشالاًممف؛لالغتسانسحأهولغتسايذلاجحلامسومنييضابإلا

رصملكنمراصنألاوةاعدلاعّمجتلةحناسلاةصرفلاناكجحلامسوم

نمةدكؤمهبشةياهحوانمآاذالمهتاذاحيفرفويمسوملانأىلعرطقو

.85ص1985رئازجلاطءةيهتسرلاةلودلا:زاحبميهاربإ:رظني-1

0.151ص:4ص:5ج.ىربطلا.رظني-2
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ةاتكلا ۰
211PRم

ےسلال|هلحرم

ةكنحىلعتلديتلاةلاعفلاةليسولاهذميو,'"اةمكاحلاةطلسلاةقحالم

ءاقتلالالالخنمبهذملاروذبرذبلاسومجحلاحبصأرظندعبوةيسايس
تشيلامةّيداملاتادعاسملاوتاعربتلاعمجوةوعّدللةنيدملاوةكميفراصنألاب

برغملاوءةيبرعلاةريزجلايفةيمالسإلاراصمألالكيفتتبننأروذبلاهذه
.ةينادلاوةيصاقلاراطقألانماهريغو؛ناسارخو

ةنسلكجحلاةضيرفءادأىلعديزنبرباجمامإلاصرحمهفنانهنمو
رکذتو,ةجحنيرشعهتايحيفجحهنإهنعليقتح«فورظلانكتامهم
.سادرملالبوبأتالحرلاهذهضعبيفهئاقفرنمناكهنأرداصملا

ىلعدعاسبهذملارشنيفةماحلالئاسولانمجحلاناكقحلاو

جحلاىلإدفتةليوطلالفاوقلاتناكفمهجحةرثكباورهتشاةيضابإلانأكلذ
ريسلابنكاهيورتةبيرغصصقلاجلااذهيفمحلو«قرشللاوبرغمنم
.تاقبطلاو

نيرداقلاريغاهيلعنولمحيلبإلانمبئاجنةرصبلايفمهنمريثكلناكو
نيبءاقللادادزاجحلاراركتبو»‹ةضيرفلاهذهءادألةكمىلإمشاوخإنم

يفوءةهجنمجحلامسوميفراصمألاوراطقألافلتخمنمبهذملاءاملع
مأباهذلاةلحريفءاوسجاجحلاءالؤهاهبرييتلانادلبلايفبهذملارشن

ريغنمنيرخآلاجاجحلابمهئاقلءانثأيفمأءةيناثةهجنمةدوعلاةلحزيف
«ةنلاثةهجنمةكميفةيضابإلا

.200ںص.قياصعجرم:ىضاقلانامعن/د-1
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Yepےسسےس vor

هضاباللتلا|نامتكلاةلحرم
tvfp ےپےکس°

نيمداقلاةيضابإلاجاجحللةطحميفارغجلااهعقوممكحبرصمتناكدقو
ارثأاوكرتينأجاجحلاءالؤشدبالناكودالبوايقيرفإلامشنم

قومجحلاديرينملماعضعبوأاماعةداعنوميقياوناكمُمأكلذءاهيف

.ةيلاتتمتارمةضيرفلاهذهءادألضفينملماوعأةدعوةدحاو

جاجحلابةكميفةرصبلاونامعنمةيضابالاجاجحءاقللناكو

نيبهرشنوبهذملاميعدتيفريبكلاهريثأتكشالةبراغملاونييرصللا

2.سانلانم

؟ضليوبهللادكوهوه

ناكيتلاةنطاقلاميتةليبقىلإهئامتناىلعنيخرؤملابلغأقفتي

.اذوفنواهاجةيبرعلالئابقلانيبميظعنأشاف

ةزمحلاحتفنيبةبراغملاوةقراشملانيبفالتخاىلع)ضابإنبهللادبعوهو

.يميمتلاسيقنبفنحألاطهرديبعنبةرمينبنم(اهرسكو

نبةيواعمنامزيفاشنهنأ«ةمغلافشک»باتکيفيوكزألاركذ

:ةرصبلاونامعةيضابإبمهتقالعورصمفةيضابإلاميلحلادبعدمحمبجر/د.عجاري-1

.(مهُمقباسعجرم)

ص...ةيضابإلاخيرانقةسارد:ضوعباوتلادبعدمحأو.بزعدمحممهنيزدمحم-2
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يلعخيشلابهذيو؛ناورمنبكلملادبعنمزىلإشاعءنايفسيأ

دعباميفوتهنأيأديزنبرباجةافودعبشاعهنأىلإرمعميحي
ايرجه3

نععافدلايفكراشضايإنبانأةينخيراتلاقئاثولابسحدكؤملانمو
ىلإابثعبيلاةلاسرلانمحضتيوےه64ةنسةمكحملاعمةنيدملاوةكم

ریبکبناجیلعوءازیماكردمناکهنأه65ةنسناورمنبكلمادبع

ةقعافيلاةلحرمزواجدقًافيصحناكهنأىلعلديامركفلاوةناصرلانم

®نيرشعلاقوفكاذنآناكهنأنيثدحلانيثحابلاضعبرّدقيو

مزجناننأريغهتافولاهنيعبةنسدّلحينأءرملاىلعبعصيعقاولاو
ةيخيراتثادحأيفهتكراشمنمهانركذاله67ةنسدعبشاعهنأ

۲ ۰. ۰

ىلإءةيسايسةكنحوءاهدتاذةيوقةيصخشبضابإنبهللادبععتمتي

ةيمالسالاةعيرشلابادهأبديدشلاكسمتلاوىوقتلاوعرولابهفاصتابناج

نبكلملادبعىلإهتلاسركلذىلعلدتامكءةنسلاونآرقلااهرداصمنم

(3). يسايسفرظيفةوعدلالهأةيارلمحينألهتلهأتافصلاهذه.”ناورم

ىلوألاةقلحلاخيراتلابكوميفةيضابإلاوظناءاذههيأرلةيخيراتةقيثوخيشلامدقيمل-1
.151صء1994:ط

.49ص.ةيضابإلاةكرحلا:مشاهبلاطىدهم-2

.صوصتنلاقحلمرظني-3
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ےس

ضالرناكلاكلرم

کپسا4

دقوةيماسلاةناكملاهذهتلُهأيتلاةميظعلاصئاصخلانعئبنيام.بعص

فرغ»:لوقيثيحخياشملاتاقبطهباتكيفضابإنباتافصينيجردلاعمج

وهفدعبةملكلاعماجولهأمامإهنأبضايإنبهللادبع

سّسۇؤملاو‹تادامتعالاوتالالدتسالاقرطلنّيبلاو؛تاداقتعالايفةدمعلا

«.تادنتسميهوةينبألل

:هلهنموةوكدلاهروح±=

هبابشعلطميفناکضابٍإنبانأىلعلدتةيخيراتلاثداوحلاءارقتسانإ

كردأهنأىلإريشيامكلمادبعىلإهتلاسريفءاجدقفقيواعممكحةرتف

؛صاخشألاوثداوحلايفيأرلاءاديإوزييمتلابهلحمستنسيفوهوةيواعم

.اهقمعتوءاهتساردلالخنميصخشمكحىلإذافنلاو

ةيركسعلاوةيسايسلاثادحألاحرسمىلعضايإنبهللادبعزربدقو

ةيواعمنبديزيةفالخنابإةيومألاةطلسلاعممهعارصوقمكحلاروهظدعب

دئاقلاديىلعةرّونملاةنيدملايفةميلألاثادحألاتناكدقو.ه64ةنس

ًايمالسإازفاحاهتحابتساوها63ماعةرحلاةعقويفةبقعنبملسميومألا

الىتحقمركملاةكمنععافدلايفةكراشملاىلإنيعمتجمةمُكحلاتعفدًايوق

بناجىلإضابإنبهللادبعكرتشافلتقنمةنيدملابلحاماهبلحي
دبعلمهنمةرصانمءرماعنبةدجنوءقرزألانبعفانلثمىرخأتايصخش

.ةفالخلاةيضقيفاميسالوقيرفلكرظنتاهجوفالتخامغرريبزلانبهللا
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وابسیانامتكلاةلحرم

دقوةمكحلايدايقزربأنمةعومجمعمضايإنبادبنه64ماعينو
دقو.هسفنماعلايفةيواعمنبديزيةافودعبالإهرداغيملو«نجسلايفهبج
اربتعمجورخلاىلإهاعديذلاقرزألانبعفانعمضايإنباهللادبعفلتخا

مهتحكانمزاوجمدعوءفيسلابمهضارعتسازوجينيكرشمنيفلاخملا

نمقرزألانبعفانةلاسريفءاجاملضابإنبارثأتدقو.مهتثراومو

ةينخيراتلاقئاثولاٌمهأنمربتعتةلاسرب.قرزألانباىلعٌدرفلغوفرطت

ىلعمكحلاوةيدقعلامقرظنيفجراوخلانعةيضابإلازيىلعالیلدت
:اهيفءاجدقو.نيفلاخملا

نيكرشمموقلاناكولقرزألانبعفانقدصىأريأريأللاهلتاق»
"لڪيبلاةريسكهتريستناكوهبريشيامیفًامكحوايرسانلابوصأناك
امو؛كرشلانمءاربمهوماکسالاومعنلابرافكموقلانإ...نيكرشملايف

انيلعوهفنمكلذىوس

ةنسيفوتيذلا)سادرملالبيبأعمادبدوعقلانأىلإةراشألانمدبال

ابهبوُجيتلاةيسايسلافورظلاةعيبطىلإدوعيكولسلااذهو(ےه61

ىلإهعمةيضابإلارطضاامفايزنبهللاديبعيلوتدعباميسالوجراوخلا
«ضايإنبهللادبعورباجمامإلااهسأرىلعناكيتلاةسايسلاهذهقيمعت
.اقباسانبرمامك.ه129ماعافلاناورمةفالخىتحترمتسادقو

:نيفرطتملاجراوخلاعمهجهنمفالتخانعضايإنبهللادبعحرصدقو
.مهدجاسمنمنآرقلاوناذألاعمسينيملسمىلعجورخلاضفرثيح

.568/5.كولملاولصرلاخيرات:يربطلا-1
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کپ NENEناعتكلاةلحرم
.«؟جخأءالؤهنَعأ»:هباحصأللاقف

اةقرافممدعوءاقبلاارثؤمىفتخاوعجرف

اهعمةوعدلالهأةكرحتعاطتساةيباجيإةسايسلاهذهجئاتنتناكدقو

ةدابإلاىلإىرخألاةيجراخلاتاكرحلاتضّرعتاميفاهدوجوىلعظفاحتنأ

.لاوزلاوةقحاسلا

.دوزويرمصايويهللادبع+

.وايهذمةيضابإلانيبةقالعلاىدموههسفنضرفييذلالاؤسلانإ

.ضايإنبهللادبع

دبعىلإةيضابإلاةبسنىلعةيضابإريغوأةيضابإةيخيراتلارداصملاقفتت

ايرظنوءايلمعوايملعةبسنلاهذهيففلتختاهنكلو«ضابإنبهللا

هربتعيينيجردلافمهسفنأةيضابإلانيخرؤملانيبفالتخالااذهدينو

لوقييخامشلاوفالسألاتادنتسميهةينبألسسؤملاقيرطلالهأمامإ

بهذيهّنإلب«ضابإنبهللاديعلًايوناثاروديطعيوءديزنبرباجةماماي
.رباجهخیشنعهتاکرحتيفردصيناكضابإنبانأىلإ

:يلياميفاهلمجنةيضقلاهذمبقلعتتتايلاكشاكانهنُودبييذلاو

ءاکنحاینادیمًالطبوءایسایساميعزضابإنبهللادبعزربدقل:الوأ

.122ص.ةيضفلادوتعلا:ىثراحلا1
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یلر

ےپہہسوسللا

دقوءهيلإةقرفلااوبسنفةيومألاةطلسلاراظنأهيلإتفلاًمِمءابلصارظانمو

دعباميسالومهعمفلتخانيذلانيفرطتملاجراوخلالمعنماضيأاذهنوكي
يفقرفلاتزيمتدقف؛كرشلابمهيلعمكحلاو«فيسلابنيملسملامهضارعتسا

ءقرزألانبعفانىلإةبسنةقرازألاتناكفءاهئامعزءامسأبةلحرملاكلت

نبهللادبعىلإةيرفصلاوءيفجنلارماعنبةدجنىلإةبسنتادجنلاو
يفمهبناجىلإناكهنأواميسالضابإنبهللادبعىلإةيضابإلاو‹رافصلا
.ه64ةنسةكمنععافدلا

ةناكمللًارظن«اهودريملوةيمستلاهذهاوركنيملةوعدلالهإنإاينا
اهوضتراكلذبوءامزحوًاملعءاحالصوىوقتةكرحلانماهؤوبتييتلا
مساةقرفوأةفئاطلكلراصنأدعباهيلعًاملعوةعامجللاساتراصف

:يلاسلانيدلارونخيشلالوقياذهيفوهبفرعت

هتريسنسحراهتشالهيلإإهتقيرطيفناكنماوبسنو
يضراننأريغكاذبانودقنيفلاخملانإ

0عورفلايفولصألايفنحنو ميفرلافلسلاقيرطىلع

نبرباجمهملاعومهمامإةيصخشبنينينضاوناكةوعدلالهأنإ:ثلاث
ءاملعلانوقحالياوناكدقونييومألانمةربابجلاديهيلإلصتنأنمديز

ةهجاولاىلإاوعفدءهنعراظنألااوفرصيىتحو.ليتقتلاوبيذعتلابنيضراعملاو
ىلإيمتنيضابإنبانأواميسالكرحتلاىلعنيرداقلاهيديرموهتذمالتدحأ

 

.122ص.قباسعجوم:يثراحلا-1
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كتليبقنمةيامحلاهلنمضيامءاذوفنوءاهاجةرصبلالئابقمهأىدحإمي

رباجوضايإنبانيبةقالعلانُىلعهوركملضرعتاذإهنععافدلاو

.ةيخراتلارداصلملا

نعهرمأيفردصيضابإنبا:ريسلايفيخامشلالوقياذهيفو
انغلبدقف»:مالظلاحابصميفيشيقرلالوقياذهيفو"”«ديزنبرياجيأر

الإنوجرخياونوكيملنيملسملاةميأنمهريغوريدحنبسادرملالبابأنأ

الئلبرحلانعهرتسنوبحيوءهتروشمو؛يامعلاديزنبرباجمهمامإرمأب

.2«...مهاءدرنوكيلوموعدتوت

الإنكيملضابأنبانأصوصنلاهذهلالخنمانلحضتياذكهو

نألهيلإبهذملابسنفءةيضابإلارظنةهجونعتربعةروهشمةيصخش

.©نيلدتعملاةمكحلاةداقنمهريغفرعتمةيومألاةطلسلا

ناكو‹مهيتفموةيضابإلاهيقفويحورلامامإلاناكارباجنألمتحلانمو
هريغنعازيمتمحبصأثيحبيضابإلاركفلارولبيذلاصخشلاوهلعفلاب
ىتشيفةاعدلاوةوعدلانعلوؤسملاضابإنباناكوةيمالسإلابهاذملانم

راصمألانماهريغوةرصبلايفةدعقلاسيئر:رداصملاهتمكلذلوراطقألا

.نيدهتجماونيزرابلاصاخشألاضعبكارتشاىلإريشيةيضابإلاةوعدلاخيراتو

77.ںھ؛ريسلا:ىخامشلا-1

.39ةقروطوطخم.مالظلاحابصم-2

.55ص.ةيضابإلاةكرحلا:مشاهبلاطىدهم-3
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ابالی|نامتكلاةلحرم
Êےکپمسس

0مربكألامامإلابناجىلإةيلوؤسملايف

ذلو*

ا

.ةيلاوملاةلحرماوصام
ىتموضايإنباةافونعًائيشةيضابإلاريغوةيضابإلارداصملاركذتال

ثبلاعيطتسنالرخآلوأببسلفقوتدقيوعدلاهطاشننأودييو«تناك

.ائيشرداصملاهنعركذتالذإ؛ناورمنبكلمادبعىلإهتالسارمدعبهيف
هكارتشانعينيوزقلاوياتسرهشلالاثمأنمنيخرؤملاضعبهدروأامامأ

هنأودبيفدمحمنبناورمدضه129ةنستأدبيتلاقحابلاطةروثيل

ةصاخةفصبياتسرهشلانعطلخلااذهلثمفرعدقف؛حيحصريغ

.اهيفقثويالهتامولعمو

هذهيفكراشولذإ‹قالطإلاىلعاذهركذتالةيضابإلارداصملاو

لفغيىتحةرومغمةيصخشسيلوهوءاهيفنيكراشملاعمهمادرولةروثلا
.ةيفيكلاهذهلثعب

بحاصوءيرفالبلاو«يربطلالثمىرخألاةيخيراتلارداصملانأىلع
تاقبطلابكنأكلذىلعدزضابإنبانعرابخألاهذهدروتملياغألا

لالخاوشاعنيذلايأءةيناثلاةقبطلالاجرنمضهفنصتةوعدلالهادنع

ةنسلبقيفوتدقنوكيهّنإفهيلعولوألانرقلانمياثلافصنلا
.ملعأهللاوءاليوطرَّمعدقنوكينأالإ.ه0

.80ص.ةكرحلاةن:تافيلخ-1
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نابازلانامتكلاةلحرم
eسپےہسوساعپ٠.

ةهركيانملسمةديبعواماما-2

(ھ145ھ45)كلاططخلا

؟ةضيكهيأمام[وهرمك

یلومناکهنلاقیوميتينبیلوموهةميركيبأنبملسمةديبعوبأ

.سادرمخأيميمتلاةيدأنبةورعل

دقوروعأ«نوللادوسأايجنزناكهنإلاقيوءامبشاعوةرصبلابدلو

فافقلااهنمعنصي«فعسلالمعنمتاتقياريقفشاعةرمعرخآيمع

45ةنسيلاوحتناكهتدالونألوقلانکي‹«فافقلاببقلكلذلو

ةديبعهتنبابةديبعوبأمامإلا.ةيخيراتلانئارقلاضعببسحم665/ه

.يضابإلاهقفلابتكيفراثآاهنعتيورفءاهدلاونعملعلاتذخأيلا

راحصيباحصلالثمءالجأخويشنعملعلاةديبعويأمامإلاذخأ

رهشأمهو‹؛بئاسلانبمامضو؛كامسلانبرفعجوكیزنبرباجو‹يدبعلا

.نامتكلاةلحرميفةيضابإلاءاملع

ناكفللاىلإةوعدللعاطقنالاودهزلاوعرولاوىوقتلابرهتشادقو

ميلعتللعطقناوقنسنيعبرأملعتهنإليقتحكلذلكيفلئلابرضم

يفاهورشنوءهدعبنمةوعدلااولمحامالعأةذمالتكرتو«ىرخأنيعبرأ

.برغملاوقرشملانمضرألاعاقصأ
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تصابوسلال۱هلحرم

نمرباجكردأنمكردأهنأيوروم762/ه145ةنسيلاوحيفوت

وهسيلفةباحصلانمذاتسأهلنكيملنم»:هلوقهنعيوردقوءةباحصلا

نبهللادبعوسابعنبهللادبعبانيلعهللانمدقونمءيشىلع

ءانيفتقامهراثآىلعوملعلايفنوخسارلامهومالسنبهللاديعوتوعسم

مهجاهنمیلعوءاندمتعامقريسىلعو«انيدتهاموقبو

ةنسرباجمامإلاةافودعبًايلمعةيضابإلاةوعدلايفةناكمةديبعوبأًاوبت

ةنسريخألااذهةافودعبجاجحلانجسنمهجورخدعبوم711/993

.م13/57

هلتضرعتاموءهلبقنمهخيشاهرميتلاةبرجتلانأيفكشنمامو
نمهناوخإبناجىلإنجسلايفاهاضقيتلاةدملاو؛نييومألاملظنمةكرحلا
ءاهبزاتمايتلاةيدايقلاصئاصخلابناجىلإاهلكلماوعلاهذهءةاعدلا

.ةبيصعلاةلحرملاهذهيفميظعلادئاقلانوكيل

لهأنيبتناكيتلاةنسحلاةقالعلالوحرداصللاهدروتاممغرلایلعو

؛لطتملاقدمنأالإزيزعلادبعنبرمعمثكلمادبعنبناميلسنيبوةوعدلا

ةرتفلاهذهنكلوءةوعدلالهأحلاصريغلثادحألاتروطتامناعرسذِإ

ءاهططخعسوتواهناميظنتعجارتوءاهسافنأاهيفةكرحلادرتستلةيفاكتناك

ةيعادلاهابعلمحتاماذهو؛عسوأراطإىلإقيضلااهراطإنمجرختو

؟لاجملااذهيفهتالهؤمتناكفيكفءةديبعوبأ

.(خم)ةديبعىبألئاسمنعالتن97ص.ةيضابإلانعتاسارد.يمانلاورمع/د-1
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HANSENپیسوس فا
:ةيكاضلاةديبكويأ+
ةاعدربكأنمنوكينألهتلهأةيلاعقالخأبةديبعوبأمامإلافصتا

دیدسعرونمهنعفرعامبناجىلإناكدقفمهتعأوةيضابإلا

سومهناسلنمعلطتوءهبلقنمةمكحلاعيبانيرجفتتءةريصبلارينيأرلا
مامإلاةافودعبةرصبلابةوعدلالهأةماعزىلوتينأعاطتسااذمهيو

.تثعبوترولبتهديىلعوءاهنوؤشمظنیوءاهٹعشملیوءدیزنبرباج

ةربابجةهجاوميفهتدعتناككلتربصلاةوقونيقيلابفصتادقو

نيملسملاءاهقفنمهريغعمجاجحلاهنجسامدنعفهلمهتقحالمونيومألا

نجسيئقيضوءانعنمهنوقاليامقيضيبئاسلانبمامُضناکمهرايخو
اديدشناکو«؟مامضايقيضتنمىلع»:هللوقيةديبعوبأناكفجاجحلا

مقايطعأذخأالوءارمألاىلإبرقتلابحيالايندلانعًافوزعهللاتاذيف

يبألثمنمةمبألابلغأداهشتسانمهآراموهبترميتلانحناهتلقصدقو
دبالاًماذدحيفةيوبرتلاةقالعلاهذهوالومناكيذلاةورعهيخأولالب

يذلالعشملانوكينألهتلهأذإههاجتاوةديبعيبأكولسيفاراثآكرتتنأ

.برغملاوقرشملاىلإةوعدلاراونأملعلاةلمحهنمسبق

:ةوكدلاقرطم

نيبةيمالسإلاحورلاثبوهللاىلإةوعدلارمأبةديبعويأمامإلامتها

يفيسايسلاطغضلاهدزيملولصاوتملاهدهجاهاطعأوغلابًامامتهانيملسللا

ةيعامتجالاتاضقاسلاهيفرثؤتملوةعيرشلابادهأباكسمتالإذئمويةرصبلا
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ىتحتارثؤملاوثادحألامامأادماصهتلعجلبكعمتجميفةدوجوملاةيفاقفلاو

.هللايقل

كلذىلعلدأالو؛كتحميسايسططخمنعةديبعيبأمامإلاخيراتلدي

ىلإاهغلبيوهتوعدرشنينأعاطتسافاهعبتيناكيتلاةيجهنملالئاسولانم

ليبسيفكلسدقو.اهنيعوةرئاجلاةيومألاةموكحلاعمستحتةديعبلاقافآلا

:'"'ةقدلاةياغيفةيميظنتلئاسوكلذ

بولسألاىلعيوعدلاهجهنميفةديبعوبأُكر:ةأعدلانوك-ألوأ

لاجرلانيوكتىلعدامتعالاوهوديزنبرباجهخيشوهمامإهمدختسايذلا
نيذلامهةيانعبنوراتخملالاجرلافازاتًايسايسوايملعادادعإمهدادعإو

.كانهنيملسملانيباهثيوءةوعدلاغيلبتلةيمالسإلاراصمألاىلعنوعزوتيس

ىلإجاتيةبعصلافورظلاكلتيفلاجرلادادعإنإيفكشنمامو

لئاسولانادقفعممهنيوكتومهميلعتيفةقئافةيانعوةبرجتوةربخ
هتكنحوهنيقيوريزغلاهملعبةديبعابأنكلوفعضو

ةيلمعلاهتوطختناكو.ديعبدحىلإهتطخيفحجنينأعاطتساةيسايسلا

:يليامنوکتت

قبسدقوةماهليصافتهيفف.اهدعبامو95.قباسعجرم:يمانلاورمع/دءعجاري1

رداصملاضعبهنعهتلقنو.بيجعلاماظنلااذهىلإلصوتلاىلإيمانلاروتكدلا

.ءيشيفةيملعلاةنامألانماذهسيلو.هنعكلذتلقناهنأىلإةراشإلانودةعوبطملا
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ENISنامنكلاةلحرم
بیسوسAEر

:ةهظنملاسلاجملاا

بهذملااولخدنيذلالكمضتيهو:ةماعلاسلاجملاأ

تدعأبيدارسابيتلاخياشملاتويبدحأيفارسدقعتسلاجلاهذهتناكو

ناكورومأةساردو«بهذملالوصأحرشىرجيناكاهيفو

ىحمهبةصبرتملاةطلسلانيعأمامأرتستلاويفختلاىلعاديدشمهصرح

مهسبالمنوريغيوسلاجملانوتأياوناك»:نايفسوبأكلذىورامك

ءارقفسانلامامأاورهظيلعاتملاوءاملابرقنولمحيوءةيداعلا

.”«.ءاسنلابايثيفنوفختيانايحأو‹؛نوعايبو

بهذملاةميأرابكىلعاهروضحرصقيهذهو:خياشهلاسلاجمب

اهجاهتنايغبنييتلاقرطلاوططخلاسلاجلاهذهيفدمعتتناكومهدحو

يفلكاشمنمةوعدلاهجاوياملكللولحلاداجيإو؛موصخلاوعابتألاعم
ةيساقةديدشاهبقاحتلالاطورشتناكوراصمألانماهريغيفوأةرصبلا

.ارذحوةطيح

يفنوفرغُينمزكارملاهذهيفجرختيو:ةاعدلابيردتزكارمج

يقلتلراصمألافلتخمنمنوتأيءالؤهناكوملعلاةلَمَجةيضابإلاخيرات
ةديبعوبأناكو.ينيدلاويسايسلامهبيردتمتياهيفوبهذملامامإنعملعلا

الضرألاتعتابادرسكلذلذختادقوهسفنبرومألاهذهىلوتييذلاوه

؛فافقلاعنصببالطلاومامإلارهاظتيهيفوهخويشوهعابتأريغهفرعي

سارحلادحأاهكرحيكيدحلانمةلسلسبادرسلالخدمىلعنوعضيو

۰قباسلاردصهملا-1
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ةىاباللنامنكلاةلحرم

؛فافقلاعنصببادرسلالخادبنمرهاظتيلكلذرمألايعدتسيامدنع

اهيلإنولسرييلاراصمألاءانبأنمملعلاةلمحنمةاعدلاراتخيامةداعو

.'هلهأعابطواملاوحأةفرعمبىردأراصمألالهأو‹؛لوبقلاوغيلبتللًانامض

ءاغلابامامتهاجحلامسومبةديبعوبأمامإلامتها:ةرماجتلاوحلا-ايفاث

هنعبانأهتافاذإوءاردانالإجحاهتوفيالسرباجهمامايةوسأناكدقف

ةمألاعامتجانمةدافتساللكلذو.“بئاسلانبمامضهذيملتوهليمز

ديدشلاهصرحنميمريناكولاجعسوأىلعةلاسرلاغيلبتوءةيمالسإلا

:يلياميفاهرصحنكيةليلجدئاوفقيقحتىلإاذه
.ةلفانولوجحلاهتيدأتءارجنمباوثلاورجألاس

ةباحصلانميقبنبةصاخوراصمألاةاعدوءاملعوءاهقفبعامتجألا

فورظللجحلاريغيفعامتجالااذهلئمرذعتيدقورابكو

.ةفورعملاةيعامتجالاوةيسايسلا

؛ناسارخو‹نامعك:راصمألانمنيمداقلانييضابإلاجاجحلاب

ناكنمىلإةفاضإلابءاهريغو؛برغماورصمو«تومرضحو؛نميلاو
.زاجحلاب

لحلطسوتلاوأةوعدلاقيرطيفارتدقيتلالكاشملالحلةحناسةصرفس

 

.اهدعبامو150.صءثلاثلاءزجلا.ريبكلابرفهلاخيرات:زوبد-1

:ميلحلادبعبجردهحم/دًاضيأ.211صههوملسمةديبعوبا:ىدشارلاكرابم/د-2

9ص.برغملاورصمىةيضابإلا
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LANEمامنكلاهلح SL
هضابلنلالرم

وهموقيفةيئانلاراطقألايفةيضابإلاةعامجلانيبثدحتدقيتلالكاشللا

لهأللبقنمثدحامك.عازنلالحوفالخلاضفبخياشملادحأوأ

داکقحابلاطمامإلالتقمدعبريبكفالخمهنيبعقوذإتومرضح

لسرأفةرصبلابةديبعيبأمامإلاىلإاوبتكالولةقرفلاىلإيدؤي
٩.ةلكشملالحيجحلامسوميفيئاطلابجاحمهيلإ

وأةينيدلامهرومأوأمهجحصخباميفجاجحلاتاراسفتساىلعدرلا

ةوعدلاغيلبتو‹نيدئاعلاجاجحلاعمدودرلالاسرإو‹ىرخألاةيويندلا

.مهدوفوقيرطنعمهيلإ

‹ملعلااهيواطميفلمحتةديبعبامامإلالئاسرتناکو:تالساملاسالا

ءةيميظنتلاةقالعلاكلت:كلذةيآةكرحلليسايسلاميظتلاوىیۍوتفلاو

؛برغملاوقرشملايفةيضابإلاةاعدلانيبوهنيبتناكيلاةقيثولاةلصلاو

ىلإهتلاسرو«بوغملابةوعدلالهأىلإةاكزلايفةريهشلاهتلاسركلذنم

تالاصتالاىلعلدتاههايوتحمو‹نميلاوتومرضحيفقحلابلاطمامإلا

يهو«ميظنتللمألاةوعدلازكرمتناكيتلاةرصبلانعةرداصلاةيرسلا

نمعبارلادقعلاعلطمتحيضابإلاميظنتلارارمتساىلعليلدلاميقت

غلبدقوءةيضابإلاةوعدلاةديبعيبأةدايقنابإيرجمحلاياثلانرقلا

ةديبعيبأديىلعهتاميظنتترولبتنيحهطاشنجوأيضابإلاميظنتلا

.اقباسهانحضوأيذلاوحنلاىلع

نمريبكردقبنولحتيةيضابإلاخياشملانمةعومجبةبقحلاهذهتزرفأدقو

.252ںص2ع:ىنيجردلا-1
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تصابوسلال۱هلحرم

`هذهمهأنموملعلايفقمعتلاوءةيركسعلاةبرجتلاو«يسايسلاءاهدلا

:يئاطلادودوموبأبجاحةديبعيبأبناجىلإتناكيتلاتايصخشلا

ريفوتوءةوعدللثدحتتناكيتلالكاشملالحيفهتءافكترهظيذلا

يعرتسياللكشباهيلعظافحلاوةاعدلاسلاجمةبقارموءايالابناجلا

.ةيومألاةطلسلاهابتنا

مهايرنيذلابالطلاكئلوأيوعدلالاجملايفةديبعيبألامعأزريأنملعلو

برغماىلإةماقتسالالهأةوعدغيلبتلالسرمهلسرأمثمهملعو

.هللاءاشنإهلصفنسيذلاوحلاىلعقرشلملاو

.ىنالجرولاايركزىبأريسو.ريس:يخامشلاو:ينيجردلا:فكلذليصافترظني-1
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62Y4¥۴ر١ےسوےس77۰

ةااللاروهظلاةلحرم
ea EE vs 4 ۳

ووهلاةلحوم

شاحجحلاو«نميلاو«تومرضحيسةوعدلالهأ-7

يبأنبملسمةديبعيبأمامإلاةسايساهتققحيلاةيوعدلاجئاتنلامهأنم

تحنساذإتحءاهيفاهراشتناوتومرضحونميلاىلإةوعدلالوصوةميرك

هتذمالتنملسرأواهلبتهارئاجلايومألامكحلاروذجعالتقالةصرفلا
.ناديملايفكلذبموقينمهعابتأو

روهظلاةمامإةماقإلدمأذنمططخيناكةرصبلايفةوعدلازكرمنأودبيو

يفةروثلانكتملوءكللذلةمزاللالئاسولارفوتدنع؛تومرضحويف
هللادبعقحلابلاطنيبم745/ه128ةنسمثئجافمءاقلةجيتننميلا

رداصملاضعبكلذىلإبهذتامكراتخملاةزحيبأويحينب

ناككلذنأىلعتبثتاهلكةدناسملاقئاثولاوءةيخيراتلاعئاقولانإف'”.ةينسلا

.ةيضابإةماعزنممكحمدادعتساوطيطختنع

يئاطلابجاحدودوموبأوهوهتذمالتدحأىلإلكوأدقناكةديبعابأناف

نامتكلاةلحرممغرلمعلااذهيقلفدادعإلاولاماعجةيلوؤسم

ركذترداصللاضعينإتحاستوًالاجرةوعدلالهأنمًاميظعالبق
يفةكرحلاضارغألتصُصخمهردفالآةرشعدحاوموييفاوعمجمهنأب

.99ص.ةيضابإلاةكرحلا:مشاهبلاطيدهم؛اضيأ302ص.4ج.ىربطلاخيرات1
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ضن3موهلادلع
eEDره CYA

نميلاىلإةيضابإلاةوعدلابرستنإلوقلاعيطتسناذلو.”تومرضح

/ھه129ةنسيفتماقيتلاةكرحلاقبسخيراتىلإدوعيتومرضحو
.ةليوطنينسبم6

هذهروهظلرکبمتقوذنمتومرضحب(جراوخا)تالصتناكدقف

لاصتالوأناكوءةيدقعلاوةيسايسلاامتارايتواهقرفلكبتاكرحلا

ةنسيفنحلارماعنبةدجنعابتأةيدجملاةقرفلاربعتومرضحب(جراوخلا)
يذلايمرضحلاعمتجلايفةسورغمقرفلاهذهةاونتلظمثنمو.ه8

عباتننألبقو”مهتالوونييومألاروجنمهذقنينمفهلتبرظتنيناك
ةيسايسلالماوعلاركذنمدبالهذهيفةوعدلالهأةكرحتاروطت

:اهحاجنىلعتدعاسواهبتطاحأقلاةيركسعلاوةيعامتجالاو

تايرخأيفةيومألاةلودلااهتشاعيتلاةروهدتملاةيسايسلافورظلا1

لكنمةيجراخلاوةيلخادلاتاروثلانمياعتتناكدقفءاهمايأ

يفةيضابإلاةكرحلاترصاعيلاةيسابعلاةروثلاتاروثلاهذهةمناختناكو

.م746/ه129ةنستومرضح

نمايندتمادحنميلاوتومرضحيفةيعامتجالاعاضوألاتغلب2

روجلابةالولاوماكحلافرُغذإيقالخألاوروهدتلا

لكنييومألاماكحللعوضخلالظيفف.بئارضلابسانلالاقثإو«فسعلاو

.248/7.كولهلاولسصرلا:ىربطلا-1

راد.تومرضحونامعةيضابإخيراتنمتاحفص.ليقعنبرفعجنمحرلادبع.عجاري-2

.193.194ص.2006-ه1426نميلاءالكملا.رشنلاوتاساردللتومرضح
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7” ۲ حاتلاروهظلاكلحرم

سیس٠اع¥.1

ضيغبلاءالعتسالاحوروفسعتلاوملظلا»اهيلاهأفرعةليوطلاةبقحلاهذه

تلعجيتلاءةيمالسإلاةعيرشلاحورلفلاخملايلبقلابّصعتلاىلعينبملا

ساسأىوقتلاو‹يمالسإلاعمتجملايفةيعامتجالاطباورللًاساسأءاخالا

يفةيسايسلاةكرحلاةدايقنمةيضابإلاةوعدلاتنكمتاذكهوهيفلضافتلا

يفمهتالوونويومألاءافلخلااهسراميتلاةديدعلاتافارحنالاحيحصتلنميلا

(2).ةيضابالاوةيعيشلاوةينسلارداصملاهيلعقفتتاماذهوأ"”«.نميلا

(اه131-ه129)ودنكلا_وجهللادبعمامإلا

؟اتماصاوهرودامايهامو؟قحابلاطمامإلاوهنم

ٹراحانبهللادبعنبدوسألانبرمعنبيحينبهللادبعيجيوبأوه

هذهبنيضيرعلاهاجلاوذوفنلاتاذةيمرضحلاةدنكةليبقدارفأدحأ.يدنكلا

.ةقطنملا

تامولعمبهتيصخشنعانفعستالةيخيراتلارداصملانأنممغرلاىلعو

دیدشمزحوءةيلاعةمهاذناكهنأىلإريشيهنعركذامنأالإقيفاو

كلتهتافصلمجمىلعلدت(قحلابلاط)بهترهشلعلو«ىوقتوعروو

ىلعيلاولاةلبجنبميهاريإلبقنمتومرضحىلعًايضاقناكثيح
.دمحنبناورمرصعيفيفقثلارمعنبمساقلالبقنمتومرضح

.103ںص.ةيضابإلاةكرحلا:مشاهبلاطىدهمرظني-1

هيلخرظني-2 .117ص.ةيضابإلاهكرحلشن.تانيلخ
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۰aiصروهطل
۱ر

صابوسللا

ءانثأهفقاوملالخنمهبهترادجوبقللااذهةّحصىلعلدتسنو

‹ىنسحلاىلإةوعدلانمهبطخوهلئاسريفءاجاموهئادعأىلعهراصتنا

ةناكمنممغرلاىلعو.ةيمالسإةيناسنإةلماعمبرحلايفنيمزهنملاةلماعمو

انديفيًاركذاهريغوأةيضابإةيخيراتلارداصملايفدجنالاننإفقحلابلاط

ىلإًاساسأدوعياذهلعلوم741/ه124ةنسلبقةيعادلاهذهرابخأنع

نوشيعيةوعدلالهأناكذإةلحرملاكلتابتفرعيتلاةقلطملاةيرسلا

نيبلاصتابأدبايناديمةكرحلاقلطنمنأدروترداصملانكلو؛نامتكلاةلحرم
بويانبلئاووقحابلاط:امشوهتذمالتنمنينثانيبوةديبعيبأمامإلا

.نميلاىلإةسمخلاملعلاةلمحنمامشو

قثوامالإوءةيوقتناكةديبعيبأوقحلابلاطنيبتالصلانأمعزنو
ناكقحلابلاطنأاميسالئالايومألامكحلالظيفرخآلابامهدحأ
يننييومألانمًادراطُمًابقارُمناكةديبعوبأو‹مكحلااذهلظيفايضاق
.ةرصبلا

ءةروثلابمايقللةحناسةصرفلاقحلابلاطدجوةئيسلاعاضوأللةجيتنو

ةرمدكؤيامجورخلايفهنذاتسيوهريشتسيملسمةديبعيبأىلإبتكف
,رئاجلايومألامكحلاةلازإوركنمارييغتوهةروثلاىلإعفادلانأىرخأ
ىلإهعفدامجمناظمورکانمنمبکتریامهبصنممكحب؛قحلابلاطىأردقو

.91صريس:يخَمشلا-1

.111صچ.يناغألا.273ص9عباسنأ:يرذالبلا-2
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ال:2روهطظلا

۶
Ae vs کپیسوس1

ءاجامناعرسوءةيئاضقلاهماكحأبهرييغتعطتسيملنأدعبهديبركنملارييغت

تعطتسانإ»:اهيفءاجامبسحةردابلاوعارسإلاذبحتةلاسربمامإلادر

ىتميردتالو؛لضفألاصلالمعلابةردابملانفلعفافًادحاوًامويميقتالأ
مهُصخيوءهنيدةرصنلءاشاذإمهٹعبيهدابعنمةريخللو؛كلجأأي

ةيضيرحتلاةلاسرلاهذمبةوعدلالهأفتكيملو«.امبمحلامارکإةداهشلاب

دئاقلااودفوأدقفةيركسعلاوةيلالاةدجنلاهيلإاولسرأامنإوبسحو

ةعومجمعميدزألاةبقعنبجلبوفوعنبراتخملاةزهحابأريهشلا
ةريسلاباهيفمهيصويةديبعيبأنمةددشمتايصوتمهعماولوءدنجلانم

ادغاذكهو.مهيلعاورصتنانإتحمهئادعأعمبيطلاكولسلاوةنسحلا

نميلاوتومرضحةيضابإنمافلؤمقحلابلاطهداقيذلاشيجلابيكرت
.طبضلابددعلااذهددحتالرداصملانأولوءاربتعممهددعناكوةرصبلاو

:تومرضحثيقحابلاطشیج

يداملاويونعملاهددموةرصبلانمةديبعيبأنذإلصونإام

ةيضابإلانميأرلالهأوهباحصأبقحلابلاطعمتجاىتحيركسعلاو
قحلابلاطنوكيكلذبومحلامامإهوعيابرواشتلادعبورمألاىلعمهعلطاف

.ةيضابإلانمةعامجروهظمامإلوأ

لخدينأعاطتساثيحےه129ةنسمتكلذنأحُجرملانم

ةلبجنبميهاربإاهيلاوىلعضبقوركذيلاتقنوداهحتفيوتومرضح
مساقلاهدیسبقحليهکرتوهحارسقلطأنأثبلامتادحاوامویهسبحو
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هضابلوروهظلاكلحرم
tov. ےپیےسوسر٠۔ا4

ةريسبوةديبعيبأمامإلااياصوبلمعدقكلذبوهوىاعنصبيفقثلارمعني

ولوحماستلابمهيفلاختنولماعياوئتفامنيذلاةيضابإلانمحلاصلافلسلا

١.مهيلعاورصتنا

عمجينأيلاهألااببجعأيتلاةنسحلاهتريسبقحلابلاطعاطتسادقو

ملوهودهاشيملمكحلانمعونلااذهنأةصاخبوءهلوحعابتألاوراصنألا

.”نييومألانمروجلاةالولظيفهباوعتمتي

دم

ةبيطلاهتعمّسهتقبسةنسحلاهتريسبتومرضحيفمكحلادطونأدعب

ناكومهداهطضاونييومألاةالولاملظنموكشتاميتلاءاعنصلإ
دقتقولانأسحأاملفىاعنصيفةوعدلالهأراصنأبةلصىلعقحلابلاط

بلاطراسو«تومرضحبيمرضحلاديعسنبهللادبعفلختساافوخدلناح

.ءاعنصىلإهدنجنمنيفلأسأرىلعقحلا

قحلابلاطءاقللدعأوءاعنصجراخهاقليليفقثلايلاولاهيلإجرخدقو

ةدعوريبكددعاذناك»:هنأبيرذالبلاهفصيًامخضاشيجةوعدلالهأو

ةنالثنمىرخأو,نيڻالثغلبهنإرداصملاضعبلوقتو‹«ةرهاظ

دادعتسالادعتسايفقثلانأىلعلديكلذنإفرمأنمنكيامهمو؛فالآ

.111ص.23ج.يناغألا:ىناهفصألااضيأ272ص9جباسنأ.يرذالبلاعجاري1

.251ص.طايخنیاو.66نصریس.يخامشلاو.قباسلاعجرهلا-2
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هابلیلا|روهظلاةلحرم

الوةيزكرملاةطلسلانمرمأباذهوءقحلابلاطشيجىلعءاضقللهلك
.كش

مزهناديملايفمقابثو«؛برحلايفمهتميكشةدشوةوعدلالهأناميإنكلو

ةميزهاهبهلتناکوءامبیمتحاوءاعنصىلإرفوءةميزهرشهدنجويفقثلا
ىلوتسااذكهوهدنجنمهليقبامعمماشلاىلإرفنأحرباموكشأ

ةقفتم'ةيعيشوةيضابإوةينسرداصملانأركذلابريدجلاو.ةنيدملاىلعةيضابإلا

ملفقنسحلاةلماعمللًالاثماوناكهشيجوهناوعأوقحلابلاطنأىلعاهلك

ایاصوبًالمعوةيمالسإلاةوخألابمهنماناميإكلذودحألاوضرعتي

اوردغتالواولغتالفمتجرخاذإ»:هلوقبمهاصوأيذلاةديبعيبأمهمامإ

مكجرخأامنإهنأمتملعدقفمقريساوريسو‹نيحاصلامكفلسباودتقاو

قحلابلاطةبطخرداصملاضعبدروتوء«..بيعلاناطلسلاىلع

يلاخلايوعدلاجهنمللايوقًاليلددعتيهوىاعنصىلإهلوخدةادغاهاقلأيتلا

.املسوابرحنويضابإلاةميألاهيلعراسيذلا

:نميلاقحابلاطةرس

نبميهارباو۽لمزنبكاحضلاذخأف‹ءاعنصىينبهللادبعلخد
عمجوامهبةماعلاكتفنمامهيلعةفاخمامهسبحفاهيلعنييومألايلماعةلبج

لهانمابقحامهنمىلعاهعزوواهلهأىلعاهدرفلاومألاونئازخلا

.رداصملاهذهليصافتهيفف121ص.ةيضابإلاةكرحلاةأشن:تافيلخعجاري-1
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جوهجنىلعتلديتلاةريهشلاهتبطخبنميلابولقحتفدقو.نميلا
:لوقيثيحمكحلايفةيضابإلا

نيدلاو٠بلاغلارمألايذءامعنلابنانملا2ءالآلابدمحتملاهللدمحلا»

هجاجتحاىلعهنيعتسأو‹ءارسلايفهركشأو‹ءارضلايفهدمحأ‹«بصاولا
هدبعادمحمنأدهشأو‹انامبإوامالسإهبنموأو‹هيضريامهيدهتسأوانيلع

رفكوءلسرلانمةرتفىلعقحلابهلسرأ‹ىضترملاهيبنوىفطصلملاهلوسرو
قدصلانمقاحسناو‹قحلانمسابتلاو‹لودلانمفالتخاو‹للملانم
هلعرشو٠باتكلاهيلعلزنأو‹ةفلألانمدعبو‹ءادعألانمروهظو«
«..ضئارفلاهلضرفوعئارشلا

.هباقعوهللاةيصعمنممهرذحومهکولسومهنيدرمأيفسانلاظعومث
:يهوتارايتخاةئالثنيبسالااريخمهمکحجهنمحضونأثبلامو

:لوألارايتخإلا

امكحوةعيرشةيضابإلاهبنيديامباونيديويضابإلابهذملااولبقينأ
ةيضابإللامملكئلوأفملظلاوروجلادضمهعمداهجلاةينبمهيلإاومضنيو

.ةاواسموالضف‹ابجاووأناكاقحمهيلعاممهيلعو

:ىناثلارايتخإلا
ىلعجورخلاوةروثلايفاوكراشينلمهتكلويضابإلابهذلملاباولبقين
مهتنسلأومهيولقببهذملاىلإسانلاةوعدبلمعلامهيفكيءالؤهو«ةملظلا

.مهيلعبيرثتالورايتخالاكلذمحلو
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التلاروهطظلاكلحرم
AEی vsکپیسوس

:ثلاثلارايتخإلا

ءالؤهفةيضابإلاعماونوكينأاوهركيومهبهذمتحتءاوضنإلااوضفرينأ
مهيديأاوفكينأطرشبمحلاومأو.مهحاورأةيامحبدوعولاونامألامحل

.مهمدكفسىلعمهسفنأاوضرعيالنأومهتنسلأو

ثيحهللاىلإةوعدلايفيضابإلابهذملاصئاصخحضونأاضيأثبلاممث

:لاق

مالسإلا‹اهيلإاعدنمبيجنو‹لهيبنةنسو«هباتكىلإوهللاىلإوعدن»
الالالحلالحلابانيضرانمامإنآرقلاو‹انتلبقةبعكلاوءانيبندمحو‹اننيد

هیلعویکتشلملاهللاىلإو«هللابالإةوقالو‹انتهبيرتشنالو‹الدبهبيغبن
.لوعملا

قداصهللانأدهشنوابیدتقمراثآو‹«تامکحمتانيبضئارفىلإوعدن

.مکحامیفلدع‹دعوامیف

‹فورعمابرمألاو«ضلئارفلاءادأو,ديعولابنيقيلاوبرلاديحوتىلإوعدن
يفلعجنأهللاةمحرنمنإو‹هللاةيالولهألةيالولاو‹ركنملانعيهنلاو

ملألاىلعنوربصيو‹ىدحلاىلإلضنمنوعديملعلالهأنماياقبةرتفلك

"ايسنكبرناكامو"ميرمهيسنامفرهدلافلاسيفنولتقي«هللابحيف
انسحهللااولباف‹هبمايقلابمكلكوامىلعمايقلانسحوهللاىوقتبمكيصوأ
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.”«..هرجزوهرمأيف

ةيادبلاذنمةيضابإلادنعةوعدلاجهنمقحلابلاطحّضوُيةبطخلاهذهبو
ةبطخدعت»:هلوقباهيلعقلعيباتكلاضعبلعجاموهو‹انيباحيضوت

حمالمءالجبنيبتةيركفةقيثولوأيدنكلاىينبهللادبعقحلابلاط

ُحيزتو‹ةيسايسلاوةيدقعلالئاسملالمجميفهءارآوهتوعدويضابإلاركفلا
يفهعابتأءارآوتادقتعموبهذملااذهنعكشوأةبيرهدنعتناكنم

.'2«لئاسملانمريثك

هنمهوأرابهلوحنمسانلابولقعمجفكلتةنسحلاهتريسىلعلظو
نمو؛يومألامكحلالظيفاهيلإاوئحواهودقتفاةيمالسإةيعامتجاةلادعنم
نيباهعزو؛لاومأنمنئازخ-ايفامىلعىلوتسانأدعبقحلابلاطنأكلذ

سوسيرهشأةدعءاعنصيفيقبومهنمءارقفلاةصاخبوىاعنصيئسانلا

رثكتحةنسحلاةظعوملاوفوورعملابهئدابموهئارآىلإوعديو‹لدعلابسانلا

هجولكنمسانلاهاتأوهعمج

نيلارهظميفلامعلاىلعايقبمكانههمكحماقأو...
نيبكانهًايرهوجفالخالأادكؤمنميلالهأبولقكلتمينأعاطتساف

قلارئابكلالهأىلعًاتشاهَكلوءةعامجلاوةنسلالهأبهذموهبهذم

.237ص.23جىناغألا.289ص.9ج.فارشألاباصنأ-1

.204ص...تاحفص.ليقعنبرفعجنبنمحولادبع-2

ةأشن:تافيلخ.375ص£باسنأ:ىرذالبلاو.997صريس:يخامشلاعجاري-3

.121صةكرحلا
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تلاروهظلاةلحرم
pos ^ Ê ¥ ےہےہس4

نمفء٤يبلاةنسىلإوهيلإاعدوءامامإنآرقلاذاذإءاهيلعنآرقلاصن

وهفرفاکهنأيفكشنمووهفرمخلابرشنموءرفاكوهفنيز
.فاك

اكيسةوعدلالها

ىقبتنأتومرضحونميلاىلإلوصولانمةوعدلالهأفدهنكي
ةمامإلاةماقإىلإفدُمةلماشةيمالسإةكرحتناكامنإوءةيميلقإ

.طلستملايومألامكحلالظيفىرشتسايذلاداسفلابةحاطإلاو«ىربكلا

هجوتحتومرضحونميلايفقحلابلاطلرمألابتسانإاماذكهو
يدزألاةبقعنبجلبهقفارييدزألايراشلاراتخملاةزهحابأميظعلاهدئاق

رماوأتناكوةكمىلإةيركسعةوقسأرىلعيريسجحلاحابّصلانبةهرْبأو

جلبهجويمثاهبميقيوزاجحلاىلعراتخملاةزمحوبأيلوتسينأقحلابلاط
.ةيمأينبءافلخرخآدمحمنبناورمةبراحنماشلاىلإةبقعنب

؟ةكبمةإشلالخدفيكهے

129ةنسةجحلايذنمنماثلايفةمركملاةكمةيضابإلاةارشلالصو

فلآىلإةئامعبسنيبامهماوقةزحوبأهدوقيشيجيفم746/ه

رضكينعيهنأانهجضاولانم.201صقباسعجرم:يضاقلانامعن/د-1

.(ن.م)ةمعنللا
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هيقفلاةماعزبزاجحلاةيضايإهيلإمضناو.جحلامسوميفاهلخددقوأ“',ةئامو
ءارسةيضابإللوعديناكيذلانيصحلانبيلعرحلايبأيضابإلاةيعادلاو

دقفةئامعبرأبهعابتأردقيوملسمةديبعيبأمامإلابتالصهلتناكو

يفاهراشتناوةيضابإلاةكرحلالوخديفريبكرثأدهاجملاةيعادلااذهناك

ةمدخيفهلاومأرسيذلانمؤللاةيعادللًالاثمرحلاوبأناكوزاجحلا
ًازكرمهتيبقرصبلايفهكالمأنمهيتأتلاومألاهذهتناكوءةوعدلا
يتلالصولاةقلحناكهلعلفانيرديامو.جحلامسوميفةيضابإلاهيفعمتجت

ةيبرعلاةريزجلايفىرخألاميلقالاوةرصبلايفةوعدلازكرمنيبطبرت

هلدقوءةيومألاةطلسلابضغراثأزاجحلايفديازتلاهطاشنببسبو

اودصقو.ديدحنمةعماجبدقولّقُعافطاشملااذهةيلوؤسمدمحمنبناورم

ةعبرألاوحنيفمهددعنييضابإلانييئادفلانمةعومجممهتعبتدقوماشلاهب

رهشيفةكمىلإهباوعجرويومألادنجلانمهذاقنااوعاطتسافالجررشع
.م746/ه129ةنسةجحلايذ

ىلعناكامكيثةيضابإلاعمقيثولاصتاىلعرحلاويأناكو
ءيشىلعلدنإاذهوزاجحلاىلعءاليتسإللراتخملاةريبامودقبملع

2ةةيضابالاةكرحلايفةيرسلاايالخلانيبمظنملاقيسنتلاىلعلديامّنإف

روهظبكلملادبعنبناميلسنبدحاولادبعزاجحلايلاوىجوف
هنأوةصاخ:مهعمضوافتلانمادبدجيملو.تافرعلبجىلعةيضابإلا
رابكنمنيعباتلايعباتضعبلخدتوءةيركسعلاةيحانلانمادعتسمنکيم
جحلادعبةكمنعيومألايلاولاىلختينأساسأىلعمادصللابيتموقلا

.289ص.9ج.باسنأ.ىرذالبلا.اضيأ.115صعيناغألا-1

.121-122صةيضابإلاةكرحلا:مشاهبلاطيدهممجاري-2
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یمر:روهطلاهلحرم ابتس
سپیسوساپہي٤
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لخدوم746/ه129ةنسنمةجحلايذيفاهرداغالعفو.ةرشابم

مسوملااذهيفلوخدلاةزمحيبأدئاقلاريدقتناكو.لاتقنودةكمةيضابإلا

ةوعدلالهألةيسايسلاةياعدللةصرفيهفءديعبيسايسءاهدوطيطختنع

نمهيتأيددمبةراجتساعيطتسياليذلايومألايلاوللةطرويهامردقب

.ةديعبيهوماشلا

هذهلثمافقبسدقوتلحامنيأةوعدلليملسلاعباطلاىفخيالو

ةبطخنمكلذىلعلدأالو‹نميلاوتومرضحىلإافوخديففقاوللا
امو:مهجهنموةوعدلالهأةطخاهيفنيبيتلاةبسانملاهذهيفةزمحيبأدئاقلا

نويعنماُنأىلعنيسرادلاونيخرؤملاوداقنلافقوتستةبطخاهذهلازت

يفةيضابإلاجهنمحضويامهماصنانوكنعالضف.عيفرلايمالسإلابدألا
.ةوعدلا

مهبلغأنأذإةَيلبَفتارابتعالةكملهأليئادعلافقوملانممغرلاىلعو

مهيلإبرقتلالجأنمايدوافقومتذفتاةيضابإلاةسايسلانإف«نويشرق

ءانثتسابسانلالكلنامألاانلعممايأةعبرأةدملةزمحيبألدانمىداندقف

هحاستویاعنصلهانمقحلابلاطفقومبانركذُيفقوموهو
۱.مهعم

:ةوعدلا2يرمحولأم

ائکوتمربنملادعصاهذخأالو‹ركذيلاتقنودةكمةزجوبألخد

ميمصنمتناكةبطخسانلايفبطخو‹هيلعىنثأوهللادمحف‹سوقىلع
ضرعتسادقو.اركفوةديقعهتوعدجهنمحضوتةيضابإلاةكرحلاةسايس

.132صةكرحلا:مشاهبلاطىدهم.رظني-1
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ىنئأفةعبرألاءافلخلاةريسلوانتو‹ةيمالسإلاةفالخلالحارمكلتهتبطخيف

.(اعيتجمهنعهللايضر)يلعونامثعلدقنلابضرعتورمعوركبيبأىلع
روجوةيومألاةلودلاةسايسلهلوانتكلتهتبطخيفءاجاممهنمو

مهضعبنعلو.مهبويغرهظأو‹مهئواسمًزربأفاهئارمأةريسداسفو‹اهماكح

ینٹتساو‹مهریفکتدحىلإلصيملهنأالإ‹مههفسومهنماضعبقسفو
.دبعنبرمعلداعلاةفيلخامهنم

.”«لعفيملفمهيذلا»

:ةكملهأىلإهتبطخيفءاجامو

‹ناك(ةديدشةنس)ةمطحيفماشهمكيلإهبتكاباتكترضحدقو...

ناکدقلفارشالإهللاهازجاللب‹اريخهللاهازجمتلقف‹ارقفريقفلاوىنغ

ةيربجشطبمهشطبءةلالضلاقرفءةيمأونبءالؤهفهنيدبايخسهلاماليخب
نوضقيوبضقغلاىلعنولتقيو|5یوهابنومکحيو‹نظلابنوذخأي

دقواهلهأريغيفاهولعجيوءاهعضومريغنمةقدصلانوذخأيوةعافشلاب

‹اهلكاهذخأفءيشاهيفهلسيلعساتفنصءاجف‹ةينامثلااهفانصأهللانيب
للالزنأامريغبةمكاحلاةقرفلايهف

هنايبوهقدصوهتحاصفمغرراتخملاةزمحابأنأىلعةيخيراتلاعئاقولالدت

دبع:اضيأرظناو.291ص.قباسردصمفارشالاباسنأءىرذالبلافصنلاعجاري-1

.206ص..نامعةيضابإخيراتنمتاحفصليقعنبنمحرلا

.292ص......باسنأ.ىرذالبلا-2
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ىتايللاروهظلاةلحرم
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:نيومألاعممهاوهناكنيذلازاجحلالهأبولقىلإلغلغتينأعطتسيمل

ديبعلاويلاولاكةشمهملاتائفلاضعبىلعانايحأعقيناكيذلاملظلامغر

توءاجةيضابإلاةروثلانألمث۾فرتملايزاجحلاعمتجملايفةريقفلاتاقبطلاو

يفنويشرقلاءالؤهىأردقفهتروفادهملةيناطحقلاوةيناندعلانيبعارصلاو

فارصنالاديدمويويندلامهذوفنلةعزعزهعمنموةزمحدئاقلابابش

لئابقلانممهريغىلإمهنعمكحل

:فئاطلاىلعءاليتسالا*

ىلعءاليتساللهشيجنمةعومجمهجوةكميفوبأرقتسانأدعب

لابقتسالءاسنلااوجرخأواهوكرتهمودقبفئاطلالهأملعاًملوءفئاطلا

رفغيملوءاهيلإاوعجراهلهألنامألادئاقلاىطعأنأدعبوءةيضابإلاةارشلا

لهأفقومةزمحيبأةمواقلةنيدملايفاوعمجتنيذلانويشرقلا

نيبسيلمهباورفظمهنإمهوددهومهنمةنايخفقوملااذهاوربتعاو

ةوعدلالهأحماستهيفىلجتيرخآفقومانلحضتيانهنمو.مهءاسن

ءاسنيسبنوددهينيذلانييشرقلافقومونممهفقومو

.مهسفنأاوررحيالمهومهموقينبو‹مهفاوخإ

و

,:ةنىدملاىلعءاليتسالاوددةكرعم

ىلعاهيلاهأضّرحنأدعبةنيدملابانصحتمبراحلايومألاياولادعتسا

فالآةينامثيلاوحاهدارفأددعةيركسعةلمحاذهلزهجوةيضابألاةهجاوم

.207ص...نامعةيضابإخيراتنمتاحفص.ليقعنبرفعجنمحرلادبعرظني-1
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ةزهحوبأملعالاحو.ىفخيالامكةيخيراتلاهداعبأوهتلالدهلرايتخاوهو

اهلهأيطعياليكلةكمجراخمهيقالينألصفةكمىلإمّقريسمبراتخللا

.ةنيدملانمةمداقلاتاوقلابناجىلإفوقولاوكرحتللًالاح

نميلانمةيضابإ:ةددعتمفئاوطنمفلأتيةوعدلالهشیجناکو

نمةعومجبولصوملاةيضابإنمةعومجبوءةعازخةليبقنمزاجحلاو
نبهللادبعنبدمحمركبيبأةدايقبيضابإلابهذمللنيسمحتملانييشرقلا

طبارتلانمةدحوةيضابإلاةديقعلاةدحوتفضأاذكهوءيشرقلارمع

ناکنيحيفلئابقةدعنمعمتجايذلايضابإلاشيجلاىلعماجسنألاو

تاعومجموراصنألاونييشرقلانمةرفانتمرصانعنمفلأتيةنيدملاشيج
.)لئابقةدعنمىرخأ

اوناكةيضابالاةداعكوةكموةنيدملانيب(ريرق)ةيرقيفناشيجلاىقتلا

كرتوملسلالإاوعديومهياراوحضوينأدعبالإلاتقلابمهودعنوأديال

ةيركسعلامهتلمحنمةياغلاةنيدملاشيجلةبقعنبجلبحضوأدقوبرحلا

ةيومألاةطلسلاةلازإىلعدكؤتامردقبمهعمبرحلافدهتستال»اهنأب
.”«ماشلايف

ديدحجلايومألادئاقلاتنعتمامأحلفتملةيملسلاتاضوافملانأوديو

.135صقياسعجرم:مشاهبلاطيدهم-1

ىناغألاو.كولملاولسرلاىربطلاو.باسنأىرذالبلانعالقن136صقباسلاردصملا-2

.تاقبط.ينيجردلاو.يناهفصألل
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.نييومألاعمهاوهناكيذلاللادبعنبزيزعلادبع

هتهجاوفلتاقمةئامعبسيفةنيدملاىلإراتخملاةزمحوبأدئاقلاهجوت

ماقأنأدعبةيماحةكرعممهنيبتبشنو؛نينحيفةيمأينبلةيلاوملاعومجلا

ملظىلعءاضقلاوهزاجحلاىلإمهئيجحمنمفدحلانبمحانيبممهيلعةجحلا
مكحلاثيحماشلاىلإهجوتلاوهيقيقحلامهفدهنأو

ىلإنوهجتيمهوكرتمهنإةنيدملالهأةلتاقميفمحلةبغرالنأو.يومألا

دضنيومألاعمفوقولااونلعأوبرحلاالإاوبأةنيدملالهأنكلوماشلا

اراصتناةرباشيجاهيفرصتنايتلاةكرعملانماذإدبالناكف.ةيضابإلا
9

.اقحاس

:نولوقيوهياحصأبوهبنومكهتياهلهأناكةرونملاةنيدملالخدامدنعو

.«مهمالحأةهيفسرمغبابشءالۇھ»

عضيلييبلاناكامثيحههجوعضوفليبلاربنمىلإةزمحوبأءاج
ةيصاعمدقنممك٥آ»:الئاقعومدلابهتيلبضختحًاليوطیکبوءهیمدق

وهيبابيللامدقعضومتئطوهماكحأىلعةئطاوهتامرحةكهتنمفلل

ةفالخلاماقمو‹ةوبنلاماماعضاوتزبنملايفةدحاوةجردیقترام‹«يمأو

©ةفورعملاةيخيراتلاهتبطخىقلأوءةديشرلا

بلاطوراتخلملامکحةلادعبةنيدملالهأساسحإنممغرلاىلعو...

دففرتملايهاللاةنيدملاعمتجميفةصاخبوءهعماوبواجتيملمُمِإفقحلا

.باتكلااذهنمقحالملامسقعجاري-1
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اددشتةينيدلاوةيقالخألاميقلاةياعريفقحلابلاطوةزمحيبأفقوميفاوأر

.ةيادبلاذنممهسوفنتنكسيلاةيلبقلاةيبصعلاىلإةفاضإهوفلأيل

لاثمأنمنينمؤملاراصنألاضعباوبسكينأكلذعمةيضابإلاعاطتساو

نبهللادبعنبدمحمنبركبنباو«فورعملائراقلاتسكشبنبزيزعلادبع
.باطخلانبرمع

يماششيجفحزم747/ه130ةنسنمىلوألاىدامجلهتسميئو

ةيطعنبدمحمنبكلملادبعةدايقبنييسيقلانملتاقمفالآةعبرأنمنوكم

ةنيدملاىلإاهجوتميومألامكاحلادمحمنبناورمنمرمأبنزاوهدعسنب
امعةرافكةباثمببسانمرجأمعفدلوألاديزيدهعيفثدحامكو...»

ىلإةفاضإمهنمدحاولكىطعأذإةسدقملاتامرحلاكاهتنانممهرظتني

لئابقلانمشيجلامظعمناكو'”«الغبوءاسرفو‹؛يبهذرانيدةئاممهقابترم
لئابقلانممهمظعمو ةيضابإلابرضينأناورمدارأكلذبوةيسيقلا

.ةيلهاجلاةيمحلاوةيبصعلاعفادبةيسيقلالئابقلانملاجرب ةينميلا

تهتناو.م747/ه130ةنسرفصيفديدقيفناشيجلاىقتلااذكهو
محاجرنمديدعلااودقفنأدعبةنيدملالهأويومألاشيجلاةميزمبةكرعملا

مهعجشحماستلااذهنأالإءةنيدملالهأعمةزمحيبأحماستنممغرلاىلعو

ءأرسأوًالتقةركنمةميزهةزهحوبأمهبعقوافةيضابإلاةلتاقلعوجرلاىلع

هذهيفىلتقلاددعنأيربطلاةياوريو:ناديملايفاعيرصمهدئاقاوکرتو

.203ص.قياسعجرم:يضافلانامعن/د-1
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()ليتقةئامعبسةكرعملا

ىلوألاةجردلابناكةكرعملاهذهيفعارصلاةعيبطنإلوقلاعيطتسنو»

ةرطيسلنيضفارلاونييشرقلانماهيلاوينموزاجحلايفةيومألاةطلسلانيب
ميلاعتراشتنانمفوخاوةيسايسلاةحلصملامهتعمجزاجحلاىلعةيضابإلا

2«.ةماعةروصبمهذوفنددمقلاجراوخلائدابمو

و
سم :ديرةرساج

راصنألانملتقدقف‹حاورألايفةحدافةنيدملالهأرئاسختناك

فلأيلاوملاولئابقلانمو‹نوسمخوةئامعبرألاقيوةئامنالثشيرقنمونونات

يفرسأنمةزحيبأىلعضرعوفالآةعبرأىلتقلاناكلاقيوةئامعبسو
.هلیبسىّلخايراصنأناكنموهلتقايشرقناكنمفةكرعملا

ذإىرسألانمةزحيبأفقومفصويففلتختةيخيراتلارداصملادجنو
تنعتلةجيتنكلذءاجامنإوىرسألاعماحاستمناكهفقومنإلوقت

نيصحلانبيلعوهوهداوقدحأهاريأرلولاتقلالإاوبأنيذلانيشرقلا

لكلنإفمهحيرجىلعزهجأوموقلاءالؤهعبتاةزهحيبأللاقيذلايربنعلا
‹ماشلالهأنمانيلعرشأءالؤهنإولثمأءالؤهيفناخئالاوامكحنامز

ىرأامو‹كلذىرأاملاقف‹هركتامءالؤهنمتيأرلادغكوؤاجولف

.109-112ص2ج.يناغألاًاضيأ.394/7.كولهلاولسرلا:ىربطلا-1

.139ص.قباسعجرم:مشاهبلاطیدهم-2

.296ص.9ج.فارشألاباسنأ.ىرذالبلا-3
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الجرةئامنالثشیرقنمبيصأليقو‹يلبقىضمنمةريسفلاخأنأ

ادبو<شيرقىلإىلوألاةجردلابةهجومةميزحلاهذهتناكقفاذإ
ةيلبقلاداقحألاثيرأتيفرخآالماعنوكتسةميزملاهذهراثآنأاحضاو

ةليبقنيبوفرطنمةيناطحقلاوةيناندعلانيبالصأةدوجوملاةيرئاشعلاو

.رخآفرطنمشیرقنيبويربنعلانيصحلانبيلعاهنميتلاةعازخ

ءالؤهمكتالونعمكانلأسةنيدملالهأاي»:هلوقةزميبأةبطخيفءاجامو

معنانلمتلقفنظلابنولتقيلهمكانلأسو‹لوقلامهيف-هللارمعلسمتأساف

مكلانلقف:معنمتلقف؟مارحلاجرفلاومارحلالالانولحتسيلهمكانلأسو.

هللاباتكانیفميقينبتانمتنأونحنرهظننإف‹مهلتاقنمتنأونحناولاعت

يفلدعنرفظننافمهنيبواننيباولخانلقف‹ىوقنالمتلقف%3دمحمهيبنةنسو
مودانومتلتاقومتيبأف‹مكئيفمسقنوليمكيبنةنسىلعمكلمحنوانماكحأ

.©"..مكقحسأو‹هللامكدعبأف

:الئاقةنيدملابهبطخىدحإيفيوعدلاهجهنم"ةزهوبأحضويو

الوارطبالوارشأانلاومأوانرايدنمجرخنملانأةنيدملالهآاينوملعت
انيأرالنكلوءانممدقرألالوهيفضوخننأديرنكلمةلودلالوءاثبع

تقاضطسقلابمئاقلاليقوقحابلئاقلافّنُغعو«تلطعدققحلاحيباصم

انبجأف‹نآرقلامكحونهراةعاطىلإايعادانعموتبحرابضرألاانيلع

.255صطايخنبةفيلخخيرات.طايخنبا.اضيأ244ص23جيناهفصألا1

.328ص4ج.يربطلاخيرات.يربطلا-2

156



ةا
انديأواناواف؛ضرألافزجععمسيلفهللايعادبحيالنموللايعاد

"..اناوخإهتمعنبهللاوانحبصأفهرصتب

ملعىلعسانلانوكيلةيدقعلاوةيركفلاهتسايسةزمحوبأحضوأمث

:لوقيثيح.ةيادبلاذنمكاذهجهنمب

اکرشموأدباعاكرشمالإمهنمنحنواتمسانلاةنيدملالهأاي"

هسفنفلكهللانأمعزنمةنيدملالهأايءارئاجامامإوأ«باتكلالهأنم

نمدازو."براحانلوودعلجوزعهللوهفملامالأسوأاهتقاطقوف

نمورفاوهفیزنم":لاقهنألهللالوسرربنمىلعبطخيةزهابأعم

..*رفاکوهفںفاکهنأيفكشنمورفاكوهفقرس

ملراتخملامكحةلادعبةنيدملالهأساسحإنممغرلاىلعو...

ذخأوةفرتملاةَمعنملاةايحلافلأيادبيذلاةنيدملاعمتجمنأذإهعماوبواجتي

ةيبرعلاميقلانعائيشفائيشدعتيوءانغلاووهللاميعنيفسمغني

الاماكولسوةديقعددشتملاهجهنموةزمحيبأفقوميفىأرعمتجملااذه

يفمكحتتيتلاةيلبقلاةيبصعلاىلإةفاضإكلتةيهاللاهتايحعمىشامتي

.سانلاةيسفن

اوبسكينأاوعاطتساةيضابإلانإفرملعقاولاكلذنممغرلاىلعو

لاثمأنميوعدلامهجهنمءاقنومهتيضقةلادعبنينمؤملاراصنألاضعب

.نميلابقحلابلاطةبطخيفتدرواهسفنةلمجلا-*

.330ص.قباسلاردصملا.ىربطلا-1

157



YFےسوےس VN) اللاالال
eرر4 EAE Yo,

نيهللادبعنبدمحمنبركبنباو«تْنسَكْشَبنبزيزعلادبعفورعملائراقلا

.نيعباتلايعباتنممهريغوباطخلانبرمع

خ4 :ساجحلانمةيضاالاجور

ةظحليفنوركفياوناكماشلايفنييومألاماكحلانأيفكشنمام

نباورمغلبامدنعفةيتاوملاةصرفللنودعتسياوناكوءرأثلادروماقتنالا

يفةميسجلارئاسخلاوءةنيدملاوةكمبةيضابإلاهعنصاموديدقربخدمحم

دمحمنبكلملادبعمهيلعثعبوةعبرأهركسعنمبختناحاورألا

يمورمهنموماشلالهأنمناسرفمهيفوركبنبدعسينبدحأةيطعنب

ريسلايفدجلابمهرمأولتاقمفلأةريزجلالهأنممهنمويسيقلازعامنب
اسرفوايبهذرانیدةئاممهنمدحاولكىطعأمهتمهمءادأىلعمحاعيجشتو

رفظوهناف(ةيضابإلايأ)مهلتاقيفيضعينأهرمأوءهلقثلمحلالغبوءةيبرع

.'”هعمنموىجینبهللادبعلتاقيو؛نميلاغلبيتحىضم

رايتخالااذهيفهملعيالةيسيقلالئابقلانمشيحجلامظعمناكاذكهو

.ةيلهاجلاةيبصعلاوةيمحلانامضنم

۰

املكسانلانيبفوخلاورعذلاةعاشإدمعتنأدعبهشيجبةيطعنباراس

غلبيرارجشيجبمداقهنأعيشيناكوءةنيدملاوماشلانيبيتلاعقاوملاىلعرم

331ص.4ج.ىربطلا-1

.203ص.قباسعجرم.يضاقلانامعن/د-2
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(1) هايملايفاوقرفتوسانلاهياهف"لتاقمفلآنيرشعهدارفأ

:ىرقلاىداوةرعم

نبيجلبهدئاقلسرأمرمرعلايماشلاشيجلاةريسمبةزجوياملعامدنع

ىوآلاىدايفقىرقلايداوبناشيجلاىقنلاقلتاقمةئامتسيفيدزألاةيقع
ھه130ةتسنم

دققنيفاكتمانوكتملنيتوقلانأىلإارظتوكديدشالاقاولتقاو

ريكقلخةبقعنيجليشيجنملتقوماشلاشيجحاصلةكرعلاتمسح

نعلاجرمصتعاوحمرىلعهسآركلللاديعبصتيتلاجليدئاقلامهتمو

ديعمهلتلعقةيضايإلانمةتاعيفيريمحلاحايصلاهللاقينان

توقالةيدللاىلإعجرو«نيعيسمهتممايةتالتكلل

اهجسةجيلللانعةرولأبحستلانأةعسالاكههجناتنعناك
”هلللاقيهعايتأنعالاجراهيللعفلسادعيايءاامحالللةاكعىلإ

ةعاعوليقفقولالاهآوجتزلاوريريلامهلتاقق
.*“دحأةيضايإلانعةجيللللايققيملقتوقايلارقو

يركسصللاةتيدللايةيضايإلاةهباليسأآنعتلكدقق
بصعللاغليدققاهلمهومشةينللالهآتالتطخكاددعوةدع

..300ىه.3ج۔-1

-239ى.23جياللا2
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."ةزجيبأفلخةالصلادعبمهقالصنوديعي"اوناكنأةنيدملالهأبيبهذللا

ىلعةنيدملايفايندلاتاقبطلاوديبعلاوسانلانمةماعلاةروثتناكو

طسوقلتملقحلابلاطةروثنأىلعاليلدةيضابإلانمهباحصأولضفملا

طسوةداعتاروثلاهاقلتيذلادييأتلاةيعامتجالاحئارشلاوتائفلاكلت

ىلإتومرضحونميلايفحئارشلاوتائفلاهذهتفقونيحيف؛تائفلاكلت

حوقحلابلاطةروثبناج

راتخملاةزمحوبأذخأىوقلانيزاوميفيجيتارتسالاريغتلااذهمامأ

هتطخراتخملاعضودقوماشلانممداقلايومألاشيجلاةاقاللدعتسي

اهيلعلعجوحّطْبألابةفئاطرّيصفنيتقرفىلإهباحصأعزووةيركسعلا
ةزمحوبألاقوةكملفسابىرخأةفئاطووهراصو.*حابنصلانبليبخَرش
نآرقلايفنولوقتام:ممباوحاصفمهورختىتحمهولتاقتالهباحصأل

يفنولوقتام:اولاقفقيلاوجلافوجيفهعضن:ةيطعنباحاصف؟هبلمعلاو
يدحتلاومئاتشلانمكلذريغو.همأبرجفنوهلاملكانلاق؟ميتيلالام
يربطلاةياورتحصاذإو”.رداصملاكلذدروتامكهلوسرةنسوهللاباتكل

خيراتيفةريطخةقباسٌدَعُيةيضابإللهترظانميفنيشملاةيطعنبادرناف
وممتروثنأيفةيضابإلاةكرحلاةداقلقلطملاغوسملايطعتمالسألا

340صء2جيبوقعيلاخيرلت.يبوقعيلا-1

.214ص...تاحفص.لبقعنبنمحولادبع-2

.رداصملابلغأيفدجنامكحابصلانبةهربأ:باوصلالعل-*

.331ص.قباسعجرم٠يربطلا-3
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1ةيسايسلاوةيدقعلاهتارربمهلتناكمهجورخ

مزهوةكملفسأبةكرعملاتأدبوهشيجلرمألاةزهحوبأىطعأ

لتقفاوربصومهولتاقفاوُركمثءىّنِمٍةبقعىلإاوهتناىتحماشلالهأ

لفسأبدمحمنبكلملادبعةزمحوبأيقلمثةيضابإلاقرفتو(حابصلا)مهدئاق

ناتوقلانكتملةيراضةكرعمنيشيجلانيبترجواديدشالاتقالسقافةكم

ىلإىدأاةدعنسحأواددعرثكأناكيماشلاشيجلاف‹نيتئفاكتماهيف

هعمتلتقوبْغّشلاىلعةكرعملايفراتخملاةزمحيبأميظعلادئاقلاداهشتسا

:لوقيوهومتغآوهسأرلسغدقوليلعوهولتاقهنأليقوءهتأرما

هلمتلمقاسارلمحا

هلسغوهَهدتللَمدقو

ةيضابإلانمرسأ«فيخلابْغشمفىلعةهريأووهبلصولتقنأدعبو

.“نميلاىلإمهنميقبنمىضموءةئامعبرأيلاوح

ةزمحيبأشيجفعضعمةمواقملاةعقرعاستاوكراعملايلاوتنأودييو

ةكرحلاتتشتوءيماشلاشيجلاةوقوءايلخادهلوحنمسانلاقّرفتواددع

ةيعوضوملماوعاهلكتناكةعساوةعقريهوزاجحلاونميلانيبةيضابإلا

215ص.تاحفص.ليقعنبنمحرلادبع-1

.257ص.طايخنبا.260صىناهفصألا.301ص.ىرذالبلا-2
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ةكرحلاتيبصأاذكهوءةيضايإلاةكرحلاراسحناويبأشيجةعيزحل

۔عيرسلاوحنلااذهىلعزاجحلايفاهلشفدعبديدشفعضيةيضابإلا

ةيضلأإلاةكرودلاعع$ةحاذلاداهشتمأ

نبةهريأونييلعويقعنيجليوةزحيأداهشتسانإ

احضاواييلساريثأترثأاهاعدوةيضايإلالاطيآنممهريغويريمحلاحايصلا
اعجشمالعاعكلذناكوءتآديثيحنعاهرقهقتوةكرحلاراسحتاىلع

قلابلاطىبنيهللاديعلغرغتللةيطعنيكلللاديعيومألادقاقلل
۔هتقحالعو

.نميلاي+

ةاكعيقهشيجةهىبحبنيبهللايععليوىقتاطلايتةيطعنيافقوق
ديعلازتو(ةلایت)لرتقةيطعنياهيليرلسوريكشيجيقءاعصنملبقاق
ةقيعةيراضكراطمنيشيجلانيبترجوىلعتصلاش(ةدعص)ىجنيهللا
ةكرععاهيترلاديتلاشرجياهولأتنالكةرةقلاسيةيضايإلاايقريهظأ
نيبهلللاديعلازتوهقالكمةيلطعنيلاحيصأو«نيشيجللانيبليلالاحىحةعاح
لقلاتقلانعتيعويديوللتقفتوعرصحلعنعللجرفلآوتيٿبع
تعيوسياحصأاهيقمرايلاةكرعللاهتهيقادهشطقسوقلابلاط
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ىلإهسأرب
شيجنميقباممظنوةكرعمنودبءاعنصةنيدمتملستسااذكهو

رکذريحنملجرمهمعزتونمةيبونجلاقطانملايفمهسفنأةيضابإلا
دنجلاذخأفيريمحلاقاّيسلانبريمعنبهللادبعنبىيهمانأطايخنبا

نبىجدیزینبنهحرلادبعهيخأنبإةيطعنباهيلإثعبفءامبنصحتو
هيلإعمتجاوندعبهللادبعنباقحلو.هباحصأنمسانبيصأوهللادبع

.نوقابلاقرفتوهباحصأةماعلتقوهلتقفةيطعنباهيلإراسف

:تومصح033

قحلابلاطىينبهللادبعلماعيمرضحلاديعسنبهللادبعملع

عمجفاقبسمدعتسافمهيلإةيطعنبإةريسعبوهمامإداهشتساب

هباحصأراشتساوءةنيصحلا(مابش)ةنيدميفاهوكرتوهيلإنوجاتحياموماعطلا

نملحارمعبراىلعاولزنواوجرخفءةيطعنباشيجةاقالمىلعاوعجأف

.ريثكددعيفمابشبرغربعلاةالفيفتومرضح

نياو33ص.4ج.يربطلاو.257ص.طايخنيا303ص9ج:يرذالبلا1

خيرات.يبوقميلاو263.٠ص23٠جيناهفصألاو.51ص5ج.لماكلاريثألا

.340ص2جيبوقعيلا

.304ص.9جباسنأ؛يرذالبلا-2
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؟وموضحوميلكدفنافيك+
تناكامكفءةكرحللاعينمانصحربتعتتومرضحنأفورعملانم

ةيضابإلااهيلإىوآيتلاةعلقلاودنسلاتلظكلذكروهظلاةمامإلقلطلللا

عافدلامامإيمرضحلاديعسنبهللادبعةيارتحتو؛نميلايفمهراحدنادعب

نأةيومألاتاوقلاىلعناكفمُهوصحرخآنععافدللةيضابإلالتکت

.ًادومصوةلاسبنييومألالهذأيذلاعينملانصحلااذهىلعيضقت

لبقةكرحلاىلعءاضقللتومرضحىلإةيطعنبكلمادبععراسدقو
يايلومايترمتساةيماحكراعمترادوكيدجنماقوقىلإدوعتنأ

فوركنيبتارمةدعيومألاشيجلااهيفمزهوءةيضابإلااهيفلسبتسا
نصحلوحتراديتلايهكراعملافنعألعلو

بلسلاتايلمعسراممابشةنيدمىلعكلملادبعرطيسنأدعبو»

عنميلقرطلاىلعتاسارحلاعضووءةنوؤماوهايلاعطقوبهنلاو
مهزكارممهأىلعرطيسنأدعبةنوؤملابدوزتلانمةيضابإلا

كاملادبعيومألادئاقلالتقتنأتعاطتساةكرحلانأنممغرلاىلعو
فعورمةدابإتالدوقينأعاطتساةورعنبديلولاوهاديدجادئاقنألإ

.همعلتقماماقتنا

يفمتتومرضحيفةكرحلليسايسنايكرخآىلعءاضفثلانأحجريو
.م749/ه132ماععلطم

.ندعنمقرشلاىلإوحبلابرقعقتءاهيفةنيدمزربأو.تومرضحنصحمابش-1
.105صریس.يخامشلانعالقن159ص.قياسعجرم:مشاهبلاطيدهم-2
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قكلأبلاطميف*

ةدميفتعاطتساوءادودحمايركسعاحاجنقحلابلاطةروثتققح

يتلاةساكتنالانكلوءامهيفيومألامكحلاءاهنإوزاجحلاونميلاحتفةريصق
تومرضحيفيضابإلاركفللةساكتناامنأينعيالةطلسكابتينم

اماظنوةلودةيضابإلاىلع132ماعيفءاضقلامتدقلكلذنمسكعلابف

نيبادقتعمواركفاهيلعَضَقُيلنكلوزاجحلاونميلاوتومرضحيفايسايس

.امهيسفننمزلاوةعرسلاواهسفنةلوهسلابسانلا

:ةروغلاهذهاميقمنيفصنملانيرصاعملانيسرادلادحألوقي

ينيدلابصعتلاوفرطتلاموهفمبةفرطتمةروثقحلابلاطةروثنكتمل»

تاروثلااونلعأنمىتحوأءخيراتلايفةحلسملاتاروفلاةاعدمزاليذلا

ةيسايسلاوةيدقعلاوةيبهذملامهراكفأومهئارآنعاوربعوةيركفلا

جذامندرسىلعتعمجأقحلابلاطةروثةصقتوريتلاةينخيراتلارداصملاو

يذلايمالسإلاكولسلاوديدشلاطابضنالاوةمكحلاولقعتلانماهيفةيباجيإ

ملمهفةنيدملاوقكمونميلاوتومرضحبمهكراعملكيفةيضابإلاقفار
ءلزعأالوءةأرماالوالفطاولتقيملومحلاومألالوسانلاتامرحلاوضوعتي

يفابيشلاةدئازنبنعموءيقرابلابيعشوءةيطعنباهكلساماوكلسيملو

شويجةداقضعبفرصتعضيوء"نيبجلاهلىدنيكلسمنممهريچو
ةيربربلاوةيشحولاروصعولوغملاشويجلزاومعضويفةيمالسإلاةلودلا

.23جءيناغألاو306ص.باسنأ.يرذالبلا:ةيومدلاعئاظفلاهذهنععجاري-1

.269ص
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1”«.ءامدلاكفسلجأنمءامدلاكفسلشطعتلاو

دعبةيضابإلاةكرحلاراسحنلاىلإتدأيتلاةسيئرلابابسألانملعلو
:يليامةعساولااهاراصتنا

ىلإةلسرملاشويجلانكتملفةيداصتقالاوةيرشبلاتاقاطلافعض1

.نيفلألازواجتتزاجحلا

تغلبانإيربطلااهنعلوقيذإ‹ددعلاوةدعلايفةيومألاةوقلاقوفت_2

١.اسراففالآةعبرألا

ضقانتلاوتاعارصلامكحبةكرحلاعمزاجحلالهابواجتمدع-3

سمغنملايهاللايشرقلاعمتجاو‹نيدلاميلاعتبمزتلمشيجنيبعساولا

شيجوفرتميراضحعمتجمنيبقدأةرابعبو«فرتلاوتاذلملايئ

.يودبعباطيذةرخآلاىلعلبقم
تدعاسيتلابابسألاولماوعلانعرمألارخآسرادلالءاستيدقو

اوحتفينأاوعاطتساف؛عساولاراصتنالاوعيرسلاراشتنالااذهىلعةيضابإلا

تومرضحونامعنيبامةدتمملاةريبكلاةعقرلاهذهزيجولافرظلااذهيف

؟اداتعوةدعتاناكمإلاةلقولئاسولافعضىلعزاجحلاوءاعنصو

.222ص(قباسعجرم).ليقعنبرفهجنامحولادبع-1
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:يهلماوعلامه

اذهنوهركيسائلالعجامماهماكحروجوةيومألاةسايسلاداسف1

.هلاوزنونمتیومكحلا

مشامعإو‹لاتقلايفمهتتامتساوءهتداقويضابإلاشيلاةديقعةوق2

هتعيرشدمتسييهالإمكحةماقإوهوهلجأنمنولتاقييذلاًادبلابتباثلا

اليلدالإةارشلابمهسفنأةيمستامو.¥%يبلاةنسوميركلانآرقلانم

ةصيصخلاهذهبملدهشدقوءهلجأنماوجرخيذلادقتعملااذهنعاحضاو

دبعنبرمعلداعلاةقثلاوءههجوهللامركيلعمامإلانملكةيناإلا
.زيزعلا

.ناكنيحيفءةارشلاىدلماجسنالاوةدحولاعباطتفضأةديقعلاةوقف

لجأنمنولتاقي‹نميلالهأضعبوماشلالهانمافلميومألاشيجلا

يأ(لئاعج)مهنأبمهنوريعيةارشلاناككلذلوءةيويندلابلاطملاوتوقلا
نيبناتشف.ةمدعنمتناكشيحللااذهيفنماضتلاحورنإفمثنموةقزترم

توملافاخيوهفءهايندهعفدتلتاقموءةرخآلاوجريوهفهعفدتلتاقم

شيجنيبةيبرحلاعئاقولاهتقدصامكلذوةصرفلاهلتحتساملكاهنمرفيو

.ةعقاونمرثكأيفنييومألاشيجوةارشلا

ءاطخأاوبكترانييضابألاةداقلانافعيرسلاراصتنالااذهمغرنكلو

مهيلعرصتنينأببسلاتناكةيبرحىرخأوةيكيتكت
.اهنماوديفتسينألبقراصتنالاةرمهنماوكتفيو:مهومزهيو

ةلقعمبرحلاةعقريفمهعسوت-ملعأهللاو-ءاطخألاهذهزربأنمو
لئاسولانوكلميالءارقفمهنأبمهسفنأمهؤامعزحرصدقفيقاناكمإ
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حتفامدنعسهتبطخيفوبألوقيامكاوناكف‹مهودعاهكلمييلاةيبرحلا

مهدونجددعىلإةفاضإءادحاوافاخوءةدحاوةلحارنوُروتغي-ةنيدملا

يففالآلااوغلبنيذلانييومألادونجىلإسايقلابًادجنيليلقاوناكنيذلا
تومرضحوزاجحلااهيفاودرتسايتلاكراعملايفاميسالوءكراعملاضعب

.نميلاو

ايبعشالمهحلاصلنكتملزاجحلايفةيسايسلاءاوجألانأيفكشنالو

مشنيسفانممهاسيانيربتعمءةارشللمهئادعبنويشرقلافرعدقفايسرالو
ميتينبنموفزألانمنينياوناكةارشلابلغأنأاملعيكحلايف

نمعارصلاوةيخيراتلاةلحرملاهذهيفاهدشأىلعةيلبقلاةيبصعلاتناكو

قفتتامكةيرئاشعتايبصعوةيلبقعزاونهءاروتفقواماریٹکمكحلالجأ
.رداصملابلغأكلذىلع
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ناباللنلا`

.(ھ/32).رامكةوكدلالأةكرح-2

:اهجفذتمةوعدلالهآكرحعمنامُعلهأفطاعت
ةقوثوملاتامولعملارفوتمدعنمةثيدحلارداصملاهيلعقفتتاممغرلاىلع

ةلصنأهيفكشالامهنإف‹نامعىلإةوعدلالهأراكفأبرستخيراتنع

اذهديؤتاهلكةيخيراتلالئالدلاوءاتأشنذنمتناكةكرحلاهذمبنامعلهأ

.هيوقتومعزلا

ةيجراخلاراكفألااوضفرنامعلهأنأىلإةينخيراتلاتامولعملاريشت:ًالوأ

ةطساوبم686/67ماعيفجنلارماعنبةدجناهيلإاعديتلاةفرطتملا

؛نامعلتحينأدئاقلااذهعاطتسادقفءيفجنلادوسألانبةيطعهدئاق

سنامیلسودیعسهدلاوويدنلجلانبهللادبعنبدابع اهماكحرطضيو
اورحدينأاوعاطتسانيينامعلانكلوءةيلخادلاقطانملاىلإباحسنالاىلإ

مدعىلإانلقامكحوضوبتامولعملاهذهريشتو».ةيلاوتلاتادجنلاتاوق

٩”«.نيفرطتملاجراوخ-اراكفألنيينامعلالبقت

ماعناطحنبنارمعلطبلاحارسيفقثلاجاجحلاقلطأامدنعءا

مهدجوولئابقيفلزنثيحنامعيففاطملاهبىهتنام694/5
نموءایدانقلاهراكفأنوقنتعيوريدحنبسادرملالبابأنومظعي

ءاكولسواجهنمةيضابإلاةميألئاوأنمدعيسادرملالبابأنأمولعللا

.127ص.ةكرحلاةأشنتافيلخ-1
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.جورخاوفرطتللًالازتعاو

دزأنيبتناكيتلاةميمحلاتاقالعلاىلإريشتةميدقلارداصملالك:اكاث

دعاسومهنيبتالصلادطواممدحاولصأنمامهفنامعدزأوةرصبلا

كلذىلعلدأسيلوكحاومامإلوحعمجتلاوكدحاوبهذمقانتعاىلع

نميلايفاقوعدرشنيفةكرحلامهيلعتدمتعانيذلاةداقلانأنم

ليبسىلعمهنمرکذن؛نامعدزانممهلجوأمهلكزاجحلاوتومرضحو
:يدبعلاراحصوءيدزألاةبقعنبجلبو«يراشلافوعنبراتخملا:لاثمل

.ريثکمهريغو«بيبحنبعيبرلاوةيطعنبلالهو

رشنيفدمتعيناکعزانمنوددیزنبرباجوهةكرحلامامإنإتاعام
مغرلاىلعالووةقثمهريغىلعهدامتعانمرثكأدزألاىلعةيرسلاهتوعد

هجوكلذلجأنمو.حاحقألابرعلابناجىلإيلاوملااهقنتعاةكرحلانانم

ةلحرميفمأةرصبلايفيرسلالمعلاةرتفيفءاوسهتذمالتوهبالط

.”«دزألاةيضقيهةيضابإلاةيضقلانا:لیقتحلإيفنلا

ىدنلجلاةمامإةأشنتقبسةكرحلانابنيقيىلعانلعجتلماوعلاهذهلك
.م749/ه132ةنستماقيتلا
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.نامسىوالاةيضاالاةمامإالامايق

ةيسايسلافورظلانوكتتحم749/ه132ةنسلصنداكتال

روهظةمامإياثوةيضايإةمامإلّوأمايقىلعتدعاسدقةيعامتجالاو

۔يمالسإلاملاعلايف

لوألاةمامإلاروهظيقةلاعقةكراشماوكراش-دزألاناوديو

ءاوعمجتثيحمهتليقنطومتامعياوقحتلادق-تومرضحونميلايف
ِاهلكًايجيتارتساوًايداصتقاوًايمايستامعابعتمتتيتلافورظلاتناكو

زاجحلاوتوعرضحونميلاةيريتلشقدعيميظعلارودلااذاهلهوت

تالعايمايقللتامعيقمهعايتأىلإةرصيلايقةكرحلاخياشمزعودقو
طوقسرثإةيمالسإلاةقالخلاداليتداسيلافورظلانيظتسمةعامإلا
ىلوألاةخحوخيشنييق132ةتسةيسايعلاةقالخلامايقوقيوحألاةلودلا

ةعالعإلاههنالعإلاةصرقلاتنالكةيتاتلاةلوقطو

نعتاكهلقلاقييتلادوعسمنيىدتلجلاماعإللااغريحادقو
ةيعوشللاةوطخلالمعلاانهنيرس»قلابلاطماعإلاعيلينعنم
ىلعةيرسألاوةلليقللاتاعارصلاتاعانعجورخللاةحيحصللاةيالاسإلا
ةنقلطخدوعسعنيبيدتلجلاماعإلااسيالنيسللسللايقيلاوهجوومكا

¢تسللملل

1۲311ىهةتاللألاةلكيحللالَمتلطللخل
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ىلعمئاقلايمالسإلاعباطلاتاذةيعرشلاةمامإلاهذهلثممايقنإ

دقفءقارعلايفةيسابعلاتاطلسلاجعزينأدبالناكباختنالاوىروشلا

ىلعمئاقمكحىلإنيشطعتلانيدهطضملابطقتسيدقاريطخًاسفانماتو
دربمايقلاىلإعراستةيسابعلاتاطلسلالعجامم‹:يمالسإلاعيرشتلاوةلادعلا

تاطلسلااهتلماعامكةيضابإلاةمامإلاتلماعف.ه134ةنسيوقلعف

يميمتلاةميزخنبمزاخةدايقبةيركسعةلمحتدنجكلذلوءاهلبقةيومألا

ريسلامثناواكنباةريزجيفنيعمجتملاةيرفصلاىلعءاضقلابهوفلكيذلا

.اهتابثواهرمألاحفتسالبقةيتفلاةمامإلاىلعءاضقللنامعىلإ

ةقطنمىلإاوبرهفةريزجلانممهرحديوةيرفصلامزهينأمزاخعاطتسا
ههركوةينطولاهتعزابيدنلجلانكلو؛نامعنميقرشلالامشلايفرافلج
اولبقيملامدالبلانممهدرطلةيركسعةوقمهيلإلسرأجراوخلائدابل
‹مهلتاقطرشلااذهةيرفصلاضفرالوءةوعدلالهأةكرحتحتءاوضنالا

نيتهجنمةيلمعلاهذمبيسابعلادئاقلادافتساكلذبو:مهدئاقىلعیضقو

.ةيضابإلافاعضإوءاماتءاضقةيرفصلاىلعءاضقلا

مكحلاتحتلوخدلامهيلعضرعوةيضابإلاةبراحخيسابعلادئاقلاراس

ةفكاهيفتحجرءةفينعةيساقكراعمنيشيجلانيبترادوءاوضفرفيسابعلا
ةيضابإلاتويبقرحأفةديدجةقيرطعبتاامزاخنكلوءةيادبلايفنيينامعلا
‹مهيلعراصتنالاىلعدعاساميشاكلتغومهلهأومهدالوأبماهذألغشو

عاطتساديدشلالاتقلانمماياةعبسدعبو.ايركسعوايسفنكلذلايهدقو
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.”يسابعلامكحلاتحتةلخادنامعربتعيويدنلجلاشيجمزهينُمزاخ

؛توعسمنبىدنلجلالتقفمهيلعراصتنالانمنويسابعلانكمتاذكهو
يفةيضابإلاةنواعلملسمةديبعوبأهلسرأيذلاياسارخاةيطعنبلالهو

امكيضابإفالآةرشعلاءاهزكراعملاهذهيفةيضابإلانملتقدقو

ولذإءةغلابلانمريثكلاءيشلااهيفةياورلاهذهنأالإ؛يربطلاةياوريفدرو

ةلومححاةيسابعلاةلمحلاتعاطتساالةيضاباإلاةكحللددعلااذهعمتجا

ىلتقلاددعاهيلإانفضأاذإةياورلاهذهدقومهيلعءاضقلانمرحبلاب

®.ءاسنلاولافطألاكلذيفاممةيشحوةقيرطبمهتويبمهيلعتقرحأنيذلا

لإ؛نامعيفةيضابإةمامإومامإلّوألةفسؤملاةياهنلاهذهنممغرلاىلع
الةلاظةموكحاهنوربتعياوناكيتلاةيسابعلاةلودللاونيكتسيملنيينامعلانأ

رافلجةكرعمنمةيضابإلاذخنافءاماطلسلعوضخلاوءاهيلإنوكرلايغبني

نمعمجتللمهزفحتىركذتتابومهناوخإلراثللملاعفادةينالاوىلوألا
.مهنطونمةيسابعلاتاطلسلادرطوديدج

سيسأتاوديعيوديدجنمةروثلااونلعينأةيضابإلاعاطتسااذكهو

.م793/ه177ماعةيناثلاةمامإلا

نودباهقطانميفوأنامُغيفةمامإلاترمتساخيراتلاكلذذنمو

ةكرحلا:تافيلخاذك.ةمغلافشك:يوكزألاو؛مالظلاحابصم:يشيقولارظني-1

.132ںص

.188ص.قباسعجرم:مشاهبلاطيدهم.رظنی-2
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‹تامُغيفدئاسلابهذملاوهيضابإلابهذملاحبصأوةديدعًانورقعاطقنا

ءايسآودناوايقيرفإلثمىرخأعاقصأيفرشتناهنموفناكسمظعمهقتتعاو

.هتاكميفكلذحضوتسامكنيصلاتحةتماو

رغما+ةولأ3

يقةوعدلالهأبحتمىلعيضقتنأةيومألاتاطلسلاعطتستم
ةدايإلاوليتقللالتاسولكتمدختسااأعمالكءاضققرشلل

لا

ةيعامج

ةليدبقرطداجيإومهتكرحريصميقريكقتلاىلإةوعدلالهأعقداممهدص
زکارللانعةديعينكاعأليياوهجصينأاوركفاذكهوقيرارمتسالامغنمضت
برغللاورصعبوصاوهيقةيوعألا

تاكسدضتويوعألااهقطييتلاةرقالاةقصعللاةفيسلاتتقاكو

ةاواسللاىلإةيعادلامهتدايموةوعدلالآراكقأليقلايوقالعاعبرغلل
كالايلاتنتهنااكسريرولالاراموقحمسلامالاسإلائداليمقطتوةلادعلاو

نعنييراغلانعىلوأآلادوقولامقعاجتحكلفىلعنيرياص
ققئداليعيهوقوعدللالهآئئدايعليكتلاورولاثيحقارعللا
ةضتسللااعودملظلاوروجللاةضقارلامهعاطوةيراغللاتاقصعع
اليسكللقىلإتدجواملكدرسعللاوةروتلاالعال

ىلإاطهبتلاتاقرقةفللظللاةييوعألااتاطلسللاىلعقرفللانيبنيمو

ريقللانبعةربخألاتااوتسللايفكللققيضايإللاوةيرقصتلااموبرجا
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.ياغلانرقلاةيادبو؛يرجمحلالوألا

نبةملسوهبوغمادالبباهبهذملعادلوأنأةيضابالارداصملايورتو

نبهللادبعىلومةمركععمةرصبلانمءاجءيمرضحلا-ديعسوأ-دعس

علطتيواقوشقرحتيناكةملسنأودبيوةيرفصلابهذمىلإةيعادلاسابع

ءازجألكىلعتدتمادقوءةوعدلالهأةكرحهيفىرييذلامويلاىلإ

امویبوغماضرأببهذملااذهرهظينأتددو»:لوقيناكف.بوغللا

٩«.يقنعتبرضنِيلابأامفلاوزلاىلإةودغنمادحاو

نيبرشتناهبهذمنأودبيوءىصقألابرغمىلإهجوتدقفةمركعاأ
ىلإدعباميفاذهىدأولجأنماولتاقوهلاوسمحتو؛نرفيينبربربلئابق
.اهعمتنواعتوةيضابإلاةيمتسرلاةلودلاترواجيتلاةساملجسةلودروهظ

ىلإةمركعهجوتو‹سلبارطةيحانيفةيعاديمرضحلاةملسءاقبلعلو
ةيومألاتاطلسلاىوقكابرإلدّمعتوطيطختنعناكىصقألابروغلا

نمضعبلترادقفةملسدوهجلةجيتنو.اًهوقفاعضإوءاهفوفصتيتشتو

ةوعدلالوصأاوذخأيلةرصبلاىلإةسوفنلبجلهأنمبهذملاقنتعا

ريهاشمنمةيضابإلارداصملاركذتو.ةديبعيبأربكألااهمامإنعاهميلاعتو
هلتناکيذلاريطغمنبديمحلادبعنبدمحمهللادبعوبأ:ءاالؤھ

لهابهذمقانتعالةسوفننمهموقينبنمريثكعانقإيفةريبكدوهج

برغملاةيضابإلًايقيقحادنسوسيئرًالقعمةسوفنلبجلعجاممقوعدلا

.98صریس:ىخامشلاو.10صتاقبط:ىنيجردلا-1
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.ةعقبلاكلتيفةنطاقلاةيربربلا

بهذملايفسةيضابإلاةاعدلادوهةجيتن تاعامجلاهذهتأرو»

ىدانيذلاةاواسملاراعشنمتذختاو؛قحلامالسإللحيحصلالئلايضابإلا

كلذیلعالیلديفکیو”«.ةالولادضةروثللايعرشواینیدارربمةيضابإلاهب

.اضيأبرغملايفاهرشانوةوعدلالماحاذكو‹يلاوملانمةكرحلاميعزنأ

:ةسمخلامعلا

ءانبأاهبموقينأديالناكةحيحصسسأىلإةوعدلادنتستيكلو

لوصألايفنوقمعتينوزربمءاملعالإكلذعيطتسيالوءاهسفنةقطنللا

اذهلجأنموءةيساسألااهعبانمنمةوعدلالهأئدابموةيمالسإلا

اوريتخاصاخشأةعبرأنمةفلأتمةرصبلاىلإةيملعةثعبلوأتهجوتضوغلا
نميسمادغلاراردنبليعامسإراردوبا:مهوبرغملانمةفلتخمقطانمنم

دلوملايبرع(لصألايسراف)متسرنبنهحرلادبعو«سلبارطبونجسمادغ

ويأو«ساروأيبرغةتاردسنمّياردسلامصاعو«ناوريقلانمىبرملاوةأشنلاو
وبأةرصبلايفمهيلإمضناوسنوتيبونجةوازفننميوازفنلايلبقلادواد

.”لصألاينميلايرفاعملاحمسلانبىلعألادبعباطخلا

.136ص.ةيضابإلاةكرحلا:تافيلخ-1

.رصم.ثلاثلاءزجلاءريبكلابرغملاخيراتزوبديلعدمحم.عجاري.رثكأليصافتلجأنم-2

.م1988.رئازجلا.ةيمتسرلاةلودلا.زاحبميهاربإ:اضيأ.3
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مهعوجرخيراتركذترداصملانأالإديدحتلابمههجوتخيراتفرعنالو

تاونسسهةرصبلايفاوضقمهنأاضيأركذتوم757/ه140ماعوهو
.قرشملاىلإمههجوتةنسم752/ه135ةنسحجرانلعجيام

بادرسيفملسمةديبعيبأيدينيبتاونسسمكملعلاةلمحىضق

اذإتحافوصأوةوعدلائدابمنوملعتيوهملعنمنولهنيةرصبلابيرس

مهيوذومهلهأنيبهنوثييريزغملعوريفوٍدازباوداعمهلئابقىلإاوداع
ةرصبلاةسردمرارغىلعةوعدللةيرسسلاجمءاشنإهباوماقاملّوأناكو

ةذمالتاونوكف«برغملاقطانميفمهراثآترهظىتحليوطتقوضبملو

نموةيمالسإلاةوعدللمهضالخإومهعروومهاوقتومهملعباورهتشاءابجن

متسرنبنهحرلادبعنبباهولادبعوءيلكردلاليلخوبأ:ءالؤهرهشأ

.نوريثکمهریغونتکمينبرمعو؛سناينبدمحو

.ةبومالاةطلسلادضتارموثلا

ةيرفصةيربربةروثموقتتحم739/ه122ةنسىلإلصنداكنال

تداكىتحاهرمألحفتسادقوىصقألابرغملايفيرغطملاةرسيماهدوقي

تاونسلاتدهشدقوءربربلاةروثبكلذلتيمسف؛برغماعوبرلكمعت

فدتتناكىرخأتاروثةدعم776-739/ه160-122ةيلاوتمل

انهلاجملانأاهيوءةيسابعلامثءةيومألاةلودلانعلصفنمماظنةماقإىلإاهعيج
.ةمهملاتاروثلابيفتكنساننإفلحارملاهذهليصافتركذبانلحمسيال
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قرشملانمملعلاةلمحهيفعجريذلاداعلاوهوم757/ه140ماعيف

بهذملامامإرماوألًاقبطمهيلعاماماباطخلابةعيابمىلإةوعدلالهأرداب

لئابقلااودعأوءةمكحلاةيسايسلاططخلااوعضودقاوناكوءةديبعيأ

ةدعلااوأيهوءةمامإلانلعتوةروثللدعتستلةراوهوةسوفنلثمةيربربلا

.ةروثلاهذهحاجنإلةيرشبلاوةيركسعلا

ةنيدمىلإاوهجوتةعيبلاميسارمتمتنأدعبوباطخلابألةعيبلاتمتو

دقولبقنماهوعضودقاوناكةطخلاقبطاهيلعءاليتساللسلبارط
سلبارطاولخدينأمكحلاطيطختلاوةماتلاةيرسلالضفباوعاطتسا

دادعتسالانميسابعلايلاولانكمتيملوةدحاومدةرطقنوداهوحتفيو

ىلعباطخلاوبأىلوتسااذكهو.مالستسالاىلإرطضافةنيدملانععافدلل

يلاهأقوشتالاطنيذللاةاواسملاولدعلارهظأواميةريسلانسحافسلیارط

.امحلةقطنملا

اوناكةلاسرىلعادرةديبعيبأةلاسرتءاجميظعلازاجنإلااذهدعبو

يلاةقئافلاةيانعلاىلعلديا.مههجويومهظعيومهينهيهيلإاهباوهجوت
ناكيذلاميمحلالاصتالاىدمىلعوءةوعدلالهألةديبعوبأمامإلااهيلوي
ىلعريسلاومهمامإةراشتساىلعنيصيرحاوناكنيذلاةبراغملاوةقراشملانيب

.فصلاةدحوونماضتلاولصاوتللانامضءادیعبمهنمناکولوهتوعدجف

يفةدابإوًاليتقتةعينشلااهلامعأبةيرفصلا(ةموجفرو)ةليبقتماقامدنعو
فّللاتامرحىلعيدتعملامامأفوقولاةرورضةوعدلالهأىأرناورمقلا
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(سباق)ىلعاولوتسينأاوعاطتساوناوريقلاوحنباطخلايبأةدايقباوهجوتف

م758/141ةنساراصحدعبناوريقلالخدينأعاطتساو:مهقيرطيف

.ةموجفروركانمنماهصلختسيو

ةدايقبةيقيرفإىلإتلصونأروصنملارفعجيبأشويجتنبلامنكلو
ىلإهجوتلاىلإباطخلاوبأهعمرطضاامونهوتعشألانبدمحم

ملو.ناوريقلاىلعًايلاومتسرنبنهحرلادبعكرتوءاهنععافدللسلبارط
ٹثبلامنکلو.اموزهمهدرويسابعلاشيجلااذهدصيفءانعباطخلاوبأدج

هيلعبلغتلاباطخلاوبأعاطتساوءافلأنوعبرأهماوقشيجبةركلاداعأنأ

ىلإباحسنالابرهاظتفةليلاىلإتعشألانبااجانهوءةيناثةرم

ىلإاوداعنيذلانيحالفلاويلاهألانمناكيذلاباطخلابشيجقرفتو

يقبنمىلعءاضقلاثعشألانباىلعلهساممسوميفمهعرازم
ضعبركذتو.م761/ه144ةنسكلذناكوءاعيجمهلتقفباطخلايبأعم

هلغتساباطخلايبأشيجباصأيلبقعدصتىلإدوعيمازمنالانأرداصللا

.ةوعدلالهأىلعلابولابداعونسحأثعشألانبا

لابحلاىلإاوأجتلاودالبلايفاوتشتةيضابإلابةميزحلاهذهتعقواًملو

ءاهيفرصتنايتلا(اغروات)ةكرعمبفتكيملثعشألانبانألءامبنونصحتي

اقلخمهنمىنفأتحةدابإوًاليتقتمهنميقبنمةقحالميفىدامتامنإو

.اریٹک

:يفختلاوبورحلاىلإمتسرنبنهحرلادبعرطضاباطخلايبأةميزهدعب
عامتجاومهدعاسدادتشانيحىلإنامتكلاىلإاوأجلينأةوعدلالهأىأرو
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لئابقلاتعمتجاثيحم762/ه145ةنسكلذاوعاطتسادقو.مهتملك

بيبحنببوقعيمتاحوبأوهومهرايتخاهيلععقوعافدللمامإةعيابمىلع

نييسابعلاشويجىلعرصتنينأةسوفنةدعاسمبعاطتسادقو
تادبجننكلوءةرهابتاراصتناققحيوناوريقلارصاحيوسلبارطلخديو
نأريخألايفتعاطتسادقويتاحنبديزيةدايقبقرشملانمتءاجىرخأ

.م771/ه155ةنسكلذناكوهشيجمزويزوزلملامتاحابألتقت

لهسلكيفةوعدلالهأقحاليحارلبكلذبيسابعلادئاقلافتكيملو

هللانذأينأىلإىرخأةرمنامتكلاةلحرميفلوخدلاىلإمهرطضااملبجو

ةلودلايهةيوقةتباثةلودو.كنحمعاجشدئاقديىلعروهظلاةماماي

قحاللاناونعلايفىرنسامك«متسرنبنهحرلادبعمامإلاةدايقبةيمتسرلا
.هللالوحي

.ةيمثسولاةلوحلا*

نبىلعألادبعباطخلايبأمامإلاداهشتسابمتسرنبنهحرلادبعملع
دق(سباقردجوامكو؛سلبارطىلإناوريقلانمهيلإهقيرطيفوهوحمسللا
ناوريقلاىلإًادئاعىطخلاعرسأفهيلعتراثوباطخلايبألماعىلعتماق

برغماىلإًارارفهجوتلانمدجيملفةيضابإللاضيأيهتركتتيلا
ةيضابإلالئابقلانيبًارئاسلظو.باهولادبعهنباوهمداخةبحصبطسوألا

يفامبرغىلإاهقرشنماهعطقو«رئازجلابونجنمةرعوًاقيرطاكلاسايفختم
نهرلادبعدجودقو.(جُجْفوُس)ىعديلبجىلإهلوصونيحىلإةرماغم
لظوثعشألانباهبقلوروكذملاعقوملاىلإهعماوراسقيرطلايفهلًاراصنأ
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دوهاةلحرم
نهجرلادبعنأودبيوىلإعجروسيأىتحعينملالبجلااذهرصاحي
ةيربربلالئابقلانمهراصنأنيبكلانهيقبارصتنمراصحلانمجرخنأدعب
هسفندجوومهيفقثينمحالصلاوملعلالهأنمهلوحعمتجااذإتح

رابخألاانفعستالو‹(ترهات)عقوموحنهجتاهتلودءانبيفعورشلاىلعارداق

يفهتکراشمنعرداصملاضعبركذتامىوسنهرلادبعنعليصفتلاب
ىلإلقتناتمطبضلابفرعنالو.م769-ه152ةنسةنبطةنيدمراصح
-155نيبامعقوكلذنأحجرترداصملاضعبنكلوعضوم

نيبرغملانمةيضابإلارثكتاذلابةرتفلاهذهيففم776-771/ه0

دبعةيصخشلوحاوقتلاوقدحاوةطقنيفاوزكرمتوطسوألاوندألا

ةرورضاوأرو«كلذلةيوعدلاوةيملعلاهتيصخشهلهؤتيذلامتسرنبنهرا
هذهءانبلةيلعفلاةقالطنالانأودبيوامجنونصحتيواهيلإنووأيةنيدمءانب

ةيادبوم771/ه155يفتناكةنيدملا

ةمصلعلاانب

ناكمداجيإىلعةوعدلالهأنمهعمنمونهحرلادبعمامإلادهتجا

راتخملاعقوملاناكوءالاجوءاوهوءةعنموًانيصحتةيلاثمةنيدمءانيلبسانم

تاوطخلا”رداصملاضعبلصفتوعاونألًاعترموًاشارحأوًاراجشأ
‹روصقلاورودلابةياهوعماجلادجسملانمةيادبةنيدملاءانبيفةيلمعلا

الامنسحبترهتشاوةنيدملاترهدزادقو.ةنيصحلاراوسألاوتويبلاو

.85ص1985رئازجلاطةيمتسولاةلودلا:زاحبميهاربإ:رظني-1

ءةيمتسولاةلودلا:زاحبميهاربإوءريس:يخامشلاو.2جءةيضايرلاراهزألا:ينورابلاوظني-2
.(هلك)3ءزجلاريبكلابرفملاخيرات.زوبدو86-89ص
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67..*

سروهطظلادلحرم
E Aپاسوس ےک

فصوكلذنمءاهفصوبنوديشيةلاحرلاوباتكلالعجاممءاهعقومزايتماو

اىبتفتلاوراشنألاابتقدحأدق«برغملاخلبيه...»:لوقيثيحيسدقللا

شعتناو‹ميلقألااهلجونيعألاافوحتعبنو‹نيتاسبلايفتباغوراجشألا

ىلعوءاوأطخأوىلعانولضفيءبيبللااهاطتساو«بيرغلااهيف

قیشرقیقربحرریخلاریثکریبکدلبوهءاوباصأمهنظأاموةبطرق
بيجع؛فصرلامكحم؛عضولامدقلهألاديجىاملاريزغ‹قاوسألا

”«...فصولا

ىلعهتعيشونهحرلادبعرايتخانسحىلعمايألاكلذدعبتلددقو
ءایفاقثرهتشاوءايعامتجایقتراوءايداصتقارهدزاف«بسانملاناكملااذه

لكىلعاهمساحبصأوترهاتبقانمركذبتراسف

هلكبوغملانمةيضابإلااهدصقوءنارمعلاوروطتلايفترمتسادقو

قوقمهسفنأنمةيضابإلاسنأتسادقوم776/ه160ماعناكىتح

روهظلاةمامإنالعإلةيبدألاوةيداملاتاموقملالكنوكلميمهنأاودجوو

متسرنبنمحرلادبعنمقيلأالوزريأاودجيملفءرمألاىلوتينملاورظنف
ةليبقىلإيمتنيالمتسرنبنهحرلادبعنأىلإةفاضإءهملعوهنيدوهتقباسل
ىلإمامإلازاحنيدقذإقاقشلاىلإكلذيدؤيفةقطنملالئابقنم

دبعمامإللةعيابلاتناكانهنمو.اههاجواهذوفنقفوفرصتيدقوهتليبق

.228ںعنسحأ:ىسدقملا-1

36صم1986.توريب.يمالسإلابرفلاراد.نيبهتسرلاةميألارابخأ:ريغصلانبارظني-2

.اهدعيامو
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®۰صةيوهلاةلح

سپےکسوس2۰ےسمپبررم

.اعقوتماعامجإنمحرلا

لّوألمامإلّوأةعيابملاهذهدعبمتسرنبنهحرلادبعمامإلانوكياذكهو

ةلودلابخيراتلايفتفرعرئازجلا)طسوألابرغملايفةيمالسإةلود
نمبهذااذهةقنتعملالئابقلاعيمجابلظتستةيضابإةلودتناكوءةيمتسرلا

نمضةلخادلابهاذملانماهريغىلإةفاضإءندألاوطسوألانيبرغملا

.اهدودح

ءاهنمأوءاهتلادعو.يروشلااهماظنبةلودلاهذهترهتشادقو

تحتشيعيءبلاغلايضابإلااهبهذممغرتناكذإءاهراهدزاو
ةحوتفمتارظانماهقاوسأواهدجاسمتفرعوىرخألابهاذملالكاهمناطلس

اذهىلعترمتساو«بدألاورعشلااهيفرهدزاومالكلالهأوءاملعلانيب

اًزکرمتناكيتلاترهاتاهتمصاعنماقالطنانارمعلاوروطتلانموحلا

رتناکفءابونجولاشابرغواقرشلودلابلاصتالاالّهسازاتايداصتقإ

ةيقيرفاياهتقالعتلصوىتخءارحصلاىلإةهجتمةيراجتلالفاوقلااهب
.سلدنألاعمطباورلانيتمتلالاشتهجتاوىادوسلا

‹راصمألاوراطقألالكنمنودفاولااهدصقفنمألاوءاخرلابترهتشاو
اهيفنورياوناكنيذلاءقرشللاةيضابايةقيثوتاقالعبةطبترمتلظو

يفيضابإلابهذملاءاملعدوهجةرمثاهسنألمقوقنماقوقومهتلود
يفنييسابعلاونييومألاةالولاٌدضةيضابإلاتاروثلجيوتتوقرشلملا

.هقرشمويبرعلابرغل

36.7ںصھقياسعجرم:ريفصلانباعجارب-1
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اےسوےس-

ال2د ۰Îص یلاهلحرم
سپےکسوسعپ۶٠ى

افتناكف؛يراضحلااهقيرطةيمتسرلاةلودلاقشتتحاراذكهو
لودعلاةميألامكحتتحتاهدوهعىهزأتدهشوءاجراخوًالخادةباهمل

.حلفأهديفحمثباهولادبعهنباومتسرنبنهرلادبع:لاثمأىايوقألا

نماجوأتغلبيتلاةلودلاهذمباوضهنينأاوعاطتسانييمتسرلانإ

لئابقلاوسانجألافلتخم.نماهمكحتعحتناكاممغرءةراضحلاويقرلا

نمرخآىلإنيحنمهمواقتتناكاممغروبهاذملاونايدألاو

مغرشيعتنأتعاطتساووأنامزيأاهنمولخيالةيلخادنتف

ىصقألابرغمابةسرادألاةلود:امهءانيتيوقنيتراجنيتلودسفانت

.نرقثلثنمرثكأوانرق قرشلانمةبلاغألاو

بابسأنعلوقلااهيفضيفتوء'”رداصملااهركذتةفلتخملماوعةو
لاجال؛نييمطافلاةيعاديعيشلاهللادبعيبأديىلعةيمتسرلاةلودلاطوقس

مكحلاباصأيذلانهولاوةخوخيشلاىلإدوعياهبلغأوءانهاهركذل
اذهدييفةلوهسلكبطقستةيمتسرلاةلودلالعجاثلخادلانمماكحلاو

ةراضحلاءانبيفتماسءامخضاتارقرحأوةراضحفلتأيذلايزاغلا

هللو(م908-776/ه296-160)ةنسنيثالثوةتسوةئامةيمالسإلا

.دعبنمولبقنمرمألا

ةلحرمىلإاوداعونيقَحالُمدالبلايفةوعدلالهأتتشتو
فحصنمىرخأةعصانةديدجةحفصحتفیسمیرخأةرمنامتكلا

تاحاويفترهدزانأتثبلامبوغماةقطنميفيمالسإلاخيراتلا

.م1965قشمد.3چءريبكلابرغملاخيرات:زوبديلعدهحمعجاري1
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اقےسوےس

ةالےل5روهظلاكلحرم
Aہا£¥:êےہ رپیسوسل

.ةسوفنوةبرجوبازيميداوونالجارو
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ةاالزلاروهظلاةلح ۰الارم
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|كاس
ةيدّقعلالوصالانم

.لمعوءلوفوناميأالا-1

.«هللةيمكاحلا»ىنعم-2

.ركنملانعيهنلاو.فورعملابرمألاعمتجم-3

ا-4



ةاةيدقعلالوألانم

ءاصضبب
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N:ضالز

¥رے2ح4y7د۰
ےہہاسکووسلاكيدمعلالوصألاله

كوىلا
ةَماعلائدالاوةدَفعْلالانم

ىلعينبمجهنمهنأةيضابإلادنعةوعدلاجهنمحاجنبابسأمهانم

لوسرلاةنسوميركلانآرقلانمةدمتسمةيدقعلوصأءةتباثلوصأ

ءفدحلاوقلطنملاردصملاودروملاةارشلاخيراتربعلوصألاهذهتدغثيحب

مهعارصيفةارشلافةيويندلافراخزلاىلإنوكرلاوأةمواسملالبقتال

طيسبةيمالسإلاةعيرشلاحوضوحضاوجهنمباحصألطابلاٌدضليوطلا
يذلاكدمحمىلعلرزتملايحولاتابثكتباث‹يمالسإلاكولّسلاةطاسبك

.هفلخنمالوهدينیبنملطابلاهيتأيال

قطاسبلاوحوضولا:تافصلاهذهبةمسملاةيؤرلاهذهلعلو

تعنىلإءاميدقةارشللةئوانملامالقألانمريثكلاتعفديتلايه

ةساردةلواحميفمهنمةيانعلانودءجورخلاو«فرطتلاوددشتلابمهجهنم

اوفلكيمللب.ًاطخوأباوصنماهيفامةفرعمةيغبراكفألاوفقاوملاهذه

امةحصنيبتختتحءاهيلإماكتحإلليهرداصمىلإعوجرلاءانعمهسفتأ
ةفححجملاماكحألاكلتاوذخأفنوثدحلاباّككلاءاجوءلاوقأنممهيلإبسني

ءاهملعبقوثومرداصمىلعمدقلاذنمةارشللةئوانملارداصملاضعبنم

.اهرابخأوءاهماكحأو

لوصألاىلإدوعننأ فاصنإلااندرأنإ امازلناكانهنمو
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ةا f ۰40.ص74۰

باسروسااكيدمعلالوصأالانم

هيفامتقفاونإفهللاباتكىلعاهضرعنوءاهقطتتسنواهصحمنءةيدقعلا
باوصلاقلعننأنود.طئاحلاضرعاهبانبوضهتضراعنإواهبانذخأ

خيراتلاربعتقلطأيتلاةرهتشملاتايمستلابوأةرئاكلاةرثكلابًاطخاوأ

هلقحلابلاجرلافرعننأىلوألانإف؛شاقنلالبقتالتاملسمتحبصأف

.لاقيامكلاجرلابقحلا

بناحلايأهدحوبناجلااذهبةصاختسيلةساردلاهذهنأامو

ءةيضابإلاةوعدلاجهنمبةقالعافيتلالوصألاىلعرصتقنساننإف؛يدقعلا

مهخيراتربعةيضابإلاةريسىلعساكعنانملوصألاهذهيفامليلحتنيلواح

.ءاقبلالجأنمريرملامهعارصو«ليوطلا

لعمكولوو؛ةصيفعناميإلا-1

رادةيمالسإلاقرفلانيبةيفالخةلأسمةيدقعلاةلأسملاهذهدعت

صرحلعلوءاذهسانلامويىلإيمالكلالدجلاروهظذنمريبكلدج
ةيضقبقلعتتاهوكلعجارافوحمحلادجمادتحاواهتشقانمىلعنيملسللا

امكناكرألابلمعوناسللابلوقونانجلايفةديقعوهأمالسإلايفناعيإلا

؟ىفكوناسللابرارقإونانجلابةديقعوهمأ؟قرفلاضعبكلذىلإبهذت

نإوقنجلالخدفلاالإهلإال:لاقنمفءةديقعلابكلذدعبلمعللةقالعالو

.نومهفيامكناوفز

نإ:انلقنإنيغلابمدعنالو.اميظعامامتهاةلأسملاهذهنولويةيضابإلاو
ببسلةلأسملاهذهلوحمعألابلغألايفرودتمهدنعةديقعلالئاسمرادم
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التناسل
ءاهمدعوأةيمستلاهذهيفهتيقحأوملسملاةيهامبقلعتاهنأوهوءطيسب
مأرانلايفدلمةبوتريغنمتيماةريبكلابكترمفءيووخألاءازجلابقلعتتو
؟هدعوزجنُيامكهدیعوزجنُيلهىلاعتوهناحبسهللاتافصبقلعتتو؟ال

يفهعضووملسملاىلعمكحلانأبارابتعافوقولاوةءاربلاوةيالولابقلعتتو

فيرعتاضيأابقلعتيوةيمالسإلاةعيرشللهقيبطت.عبتيتاناخلاهذهىدحإ

رفاكلاونمؤملاىلعقلطتيتلاماكحألاوءامسألاابقلعتيوءةريغصلاوةريبكلا

.ةيناثةهجنمكرشملاوقفانلاونمؤملاوةهجنم

نامبيإيهأ:ةديقعلاوهدحاوروحمىلإدوعتىفخيالامكلئاسملاهذهلك

؟لمعورارقإوداقتعاوهمأ؛ىفكوناسللابقطنوبلقلايف

داقتعالابالإمتيالمالسإلانبحيرصوحضاوةيضابإلافقومو

لعلولمعلاهقدَصُيملامةينلاهيفيفكتالنامبإلانأيألمعلاورارقإلاو

عممهتاقالعيفادبملااذهقيبطتيفاددشتةيمالسإلاقرفلاًدشأنمةيضابإلا

هاطخينأنكميالهيلإنودتتسييذلاليلدلاو.سانلاعميفوممبر
امودطبترتناميإلاةفصدجنثيحفلاباتكيفرظانلاطيسبلاملسملارظن

.[8:تلصف]ولَِعَووَما.نينانإللمعلاب
ےس

adص

.[30:تلصف]اوماهُنهاايراولاَككلاني.
نeواسوکوسسپرسوهسررھےمم±س
ىلإ.[105:ةبوتلا]4.نوُنموملاوملوسروهللااولمعألقو3

ثسيداحأبناجىلإهللاباعكاهبظتكييتلاةميركلاتايآلانماهريغ
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هابللا7 رلامةيدمعلالوصألانم

ملاميفكيالهدحوبلقلابناميإلانأباهيفحرصاملاطيلاللوسرلا

اذهيفثيداحألاو.قالخألاوكولسلاولمعلاهقدصي

دنعديءاجدقو

هلوقلكيحوتلاوهنيدلا:لقف؟نيدلالصأام:لاقفلئاسلأسنإ»

المالسإلاو[19:نارمعلآ]چدكسلاادنعنإل:یلاعت

هلكيرشالهدحوهللاالإهلإالنأةداهشف:لوقلاامألمعولوقبالإمتي

dكلوسروهدبعادمحمنولیثمالوءهيبشالونیرقالودضالوكنالو

.«ضئارفلاعيمجبنايتإلافلمعلاامأو.هبردنعنمقحهبءاجامنأو

ةلأسملاهذهًاحضوميخاّمشلايلعنبرماعخيشللتانايدلانتميفءاج

قافنلاةلرتمنأبنيدن؛نيتلرملانيبةلرتملا»:ملسملاةديقعنماءزجاهرابتعاب

الونينمؤمباوسيلنيقفانلانأنيدنوءكرشلاةلرتموناميإلاةلزتمنيب

نينمؤملانيدنوالونينمؤمباوسيلنيكرشملانيدنو«نيكرشم

دقفهبحاصمسابمهنمدحاولکیمسنمو؛نیکرشمبالونيقفانمباوسيل

ةلرتموناميإلاةلزنمنيبةلزتمالنأبنيدننيتلزنملانيبةلزنمالنأو.رفك

كرشاهلكهتيصعموديحوتاهلكهللاةعاطنأمعزنمريفكتبنيدنورفكلا

مآ998.قشمد.ةيبرعلاةفاقثلاراد.نيحلاصلاضاير.ىوونلاایرکزيبامامإلا.عجاري-1

.9صشيفطاميهاربإخيشلاميدقت.ةميقلاةعومجملا-2
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هلكرفكلاوديحوتهلكناعإلانامعزنمريفکتبنيدنو

اريسفتاًهورسفي ةداهشلايأ ةلمحجلانورسفينيحةيضابإلاو
تابجاولاوهيذلابناجلاىلعنوزُكريمهوءايلمعاريسفتوايدقع
عيجوةقيلمعلاةيمالسإلاةايحللةدعاقلايهةديقعلاهذهنألقينيدلا
وههدحوهناحبسهللانأل.ةديقعلاهذريسفتيهةيلمعلاتابجاولا

.ةدابعلاهلقحتيأةيهولألاهلقحتيذلا

هسفنقامعأنمناسنإلارعشيثيحبعوضخلاقلطميهةدابعلاو

.هلالجوهتمظعودوبعملا

هناحيسهللاو.[5:ةنيبلا]ه...َيِيلَأهَليِهلااوديالإاأابرل

هريالواملسدبعلمسيبيرعلاحبناكنق...لء:لوقيىلاعتو
.[110:فهكلا]43ادمنهیرداب

نمهبكترُمجريالهنأمغرفلاالإهلإالنأةداهشيفانيانزلاف...»

.قةداهشلاهذثكنوهفكلذعمنكلوهلًالحتسمنكيملنإ ةَلملا

...هللامرحيتلاسفنلالتقكلذكوءدبعلاوبرلانيبيذلادهعلااذهثكن

«برلاودبعلانيبيذلادهعلادهعللثكنيهاًَمنِإىرخألارئابكلاعيجو
هللايهاوننعراجدزالاوللارماوألاتماوىلاعتادودحدنعفوقولاف

”«.اهبانبلوطيتلاةلمجلاهذيلمعريسفت
ءاهيفتوأاهدكۇتلامعأبالإلمتكتنلةدابعلانأةيضابإلادقتعياذكه

.49صتدةيادرغةيبرعلاةمبطملا.ةراتخمبتك-1

ه1414نامعةنطلس.ةماقتسالا.ءاهتاريسفتوةلمجلا:يليلخلادمحنبدمحأخيشلا-2

.(فرصتب)14-15ص
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2بسلاهيدمعلالوصأالانم

ظفلتلاف«باقعوأباوثلىنعمكانهناكالةيفاكةيبلقلاةينلاتناكولذإ

.هلامکيفطرشالرطشةداهشلاب

اذهنمحبارلاناسنإلاورساخلاناسنإلانيبقرفىلاعتوهناحبسهللاو

ىلعلدتامكاذهريغروظنمالوحاصلالمعلاوناعيإلاروظنمروظنلا

د©)رتبل:ميظعلايفإلامساهدكؤيحوضوبةميركلاةيآلاكلذ
لايتحياارثياتماميَاالر©رنىنتنل
[1-3:رصعلا]©ريَاوما

قّرفياليذلانيتلاساسألااذهىلعهللانيدىلإمقوعداونبةيضابإلاو

قطنلافتاقتعالااذهءوضىلعةعيرشللمهمهفاوفنصولمعولوقنيب

هلاموهمدمرحيفنيملسملليفارغجلاراطإلايفملسملالخدياهدحوةداهشلاب

لوسرلالوقىلعءانبهلهأةماركوهتماركظفحتوهضرعو

الإ[مملاومأومهءامدنعاونقحدققاهواقاذإفهلالإهلإ7اولوىتحسانلالئاقأنأتره.

فك»:لاق؟هللالوسراياهقحاموليقء«.اهتم

ر

لقو«ناصحإدسینرنونامادع
0الهلاح

نيذلاةقرازألاجراوخلاعماوفلتخاموهفملااذهاوقبطنيحمهو

قمعنرفكارفاكالاكرشمبنذملااوربتعاو«فيسلابسانلااوضرعتسا

17باب464حسبعنبانعحيحصلاعماجلايفبيبحنبعيبرلاهاورثيدحلا-1
بتكلايفةريثكثيداحأيفرظناو.يناثلارطشلانودب.هللاليبسيفوزغلاعماج
.2195دودحلاباتكيفيمرادلاهاورثيدحاهنمىنعمواظفلهنمةبيرقةعستلا
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۰aص۰۰-۰ الاةيدقعلالوصألانم

ابةيضابإلاقرتفاةيرهوجفالخةطقنيهو.مهلاومأومهءامداولحأكلذلو

نبعفاننيبوضابإنبهللادبعنيبفورعملادجيفىرخألاقرفلانع

.بيبحنبعيبرلاوةديبعيبأوديزنبرباجنعةفورعمىواتفيفو.قرزألا

نييسابعلاونييومألاماكحلانمةربابجلاهجويففيسلااوعفرامدنعمهو
نوثيعيمهوأرنيحةديقعلاهذهىلعءانبءةملظلاىلعجورخلااذهاونبامنإ

يفكلذءاجامكملظلاوروجلاىلعمهماكحأنوميقيوءاداسفضرألايئ

بلاطمامإلاةبطخيفوءةنيدملالخدنيحةريهشلايراشلاةزمحيبأةبطخ

١ءاعنصلخدنيحقحلا

الإهلإالنأةداهشنيباوقرفمهنألمهمامأفوقولاةرورضاوأردقف

نأدارأمالسإلاةعيرشبليادمحملسرأنيحهللاناف.حلاصلالمعلاوللا

ال.يونعموأيدامكيرشنمؤملايفهللنوكيالنأوفللهلكملسلملانوکي

هللاىلإهجوتيملنإفىاكرشلاىنغأهللانإففوفنالوالوصاج

.هنعينغهللانافدحراوجوكناسلو‹هبلقب

فينصتهنعقثبناةيدقعلاةيضقلاهذهيفمزاحلاةيضابإلافقومنو

رصمہللانيدلفومريغدحومنمؤموأللانيدلفومنمؤمىلإدابعلا

هلباقيفومنمؤم.نيتلزنملانيبةلرتمالو‹(ةمعنرفك)رفاكوهف«بنذلاىلع

.(ةمعنرفك)رفاك

.(قحلم)صوصنلامسقعجاري-1
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ةاتیلةيدقعلالوصألان ا,evركيدمعلالوصألاس

ىلإهللادابعماسقناهعممزلتسيام.كرشرفكوةمعنرفكرفكلاو

قراموهفاكيرشهللذختاكرشمرفاكوفلانيدلفومنمؤم:ماسقأةئالث

اندنعقفانملاورفكلانطبيوناعيإلارهظينيتلزنملانيبقفانموءةيلكنيدلانم
قافنويلمعهقافنفنيرفاكلالامعألمعيهنكلوديحوتلاةملكبحرص

امىلعءانباذهو.نيتلزاملانيبةلرتمدجوتةيضقلاهذهيفوٌيدقعلوألا
سوک

ابزعلل:لوقيثيحثالثلاتائفلاهذءانمنآرقلاهمدختسا

َنينمَّومَلالعهابوتيوتكرشملاوتميكرشلاوتقفملاو
۰€وپرے2Wڭڭرومس

اخمهف[73:بازحألا]4ايياروُفَعهلاناو

ىوتسمىلعبترتييذلااهمكحةفئاطلكلو.نمؤمو؛كرشموقفانم
دحومللةبسنلابرفكلاحلطصمنومدختسيامدنعةيضابإلانافاذل.امنامإ
ملقيقدقيرفتوهو.كرشلارفكال(ةمعنلارفك)نودصقيمهنايصاعلا

يمهوعضونأبةيضابإلااوملظفافيدحوادقباثكلانمريثكهيلإنطشي

كرشلاببنذلابكترمىلعنومكحينيذلاجراوخلاعمةدحاوةناخ

.الثمقرازألاك

يفنوستأيمهنإفرفكلابدحوملايصاعلاةيمستىلعنورصينيحمهو
.انيبامكنآرقلابكلذ

ةايحلاوةكرحلاكناعمتجيالنادضرفكلاوناعيإلانِ

.هسقنتقولايفارفاكوانمؤمدبعلانوكينألقعيالفتوللاو

ةلرتمقسفلانولعجينيذلاةلزتعملاريغىلعةيضابإلاهيلععمجأاماذه
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ةيدقعلالوصألانم
BENتا

تصابوس

 

الوتاوسنمهبالضيبأىمسيال(قلبألاك)هنإ:اولاقفرفكلانيب

نيبةلزتميفيصاعلانوربتعينيذلاةرعاشألاو«ضايبنمهبالدوسأىمسي
.ايصاعادحومهرابتعابنامبإلاورفكلا

افالخناميإلاورفكلانيبةلزامالنأب:لوقلابةيضابإلادرفنتاذهمو

نوربتعينيذلالمعلاوةديقعلانيبناميإلايفقرفتيتلاةرعاشألاوةلزتعملل
هباوثفنمؤمهنأاموdتريبكباقساف‹هديحوتبانمؤمةريبكلابكترمملسللا

.ىصعولوةنجلا

نآرقلايفتءاجيتلاماكحألاوءامسألاقالطإىلعنوصيرحةيضابإلاو

.دحألكلبقملسملاوهاهبنأل.مركلا

:لوقيثيح؛يصاعلانمؤملاينعيوهورفكلاةظفلميركلانآرقلامدختسادقف

2|كنكواليتالإعلاوتتلاعحىيالعرو

اليذلاملسلليامك[97:تامعلآ]4©يملانَعنع

هالرنآامہمکیےلنمو...ل:لوقيثيحءهتايحيفهللاماكحأقبطي

س ىلعهسفنمكحلامدختساو44©وكنامهكيكو

[45:ةدئاملا]©ومَامه:ىرخأةيآيفلاقفملاظلا

مهكيتلوأق...3:ىرخأةيآيفلاقف.قسافلاىلعهسفنمکامدختساو

لزمفاذإملاظلاو:قسافلاويفاکلاف[47:ةدئاملا]74تروق

ةربعالف.هللاماكحأنوقّبطيالاعيججاوهادامرفكلايههللادنعةدحاو

.ادحاوىمسملامادامءامسألاب
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نابلت]هس
وصالZeاهيدمعلالوصألام

صاعدّحومهنإةرعاشألالوقيوأقسافهّنإةلزتعملالقينإف
اذهنمدحاورمأةقيقحلايفوه.ةمعنرفكرفاكهنإ:ةيضابإلالوقيوأ

.اعساشنوبلادجنءاهيلعةبترتلاماكحألاباذهقلعتيامدنعنكلو؛بناجلا

يادلنخمادلاخةبوتريغبتيملايصاعلاملسملانوربتعيةيضابإلانل

مثهبونذردقبرانلايفبقاعيسهنأىلإنوبهذينيذلاةرعاشألافالخىلع

 ليآملسملانأبداقتعالانأذإةروطخلانمكمانهوءةنجلاىلإاهدعبلتي

ةأرحجلاىلإنيملسملانمريثكلاعفديدقصعيامهمةنجلاىلإ ةلاحمال
داقتعالاوةنجلايهةياهنلانابنودقتعياومادامةيصعملاباكتراوہفّللاىلع

يدبألامنهجرحنمملسينأبادحومهنوكهيفعفشياليصاعلاملسلملانأب
ارمأهللادودحدنعفوقولاورذحلاوةطيحلاًادببنوذخأيةيضابإلالعج

درفلاةقالعيفءاوسيوعدلامهجهنمىلعرثأدقتعملااذغناكدقو.ایفو

.عومجابمهنمدرفلاةقالعوأءهبربمهنم

هذهىلإهّدرممويلانوملسملاهيفشيعييذلايدرتملاعقاولالعلو
ةلرتلالمعلليطعتالذإلوقلانيبقرفتيتلاةكبترملاةديقعلا

نيذلارشبلانييالمبجويمويلايمالسإلاملاعلافهلهللااهاطعايتلاةميظعلا

مُمأبكلذلنورخفيو«هللالوسرادمحمنأوفلاالإهلإالنأ»نودهشي

سائلاىلعةدهاشنوكتيتلاطسولاةمألاهذههللامهراتخانوملسم

مهففبهللامهفرشامبذكتلامعألاهذهدجنمهلامعأىلإرظنلانيحاننكلو
ىلعقدصياموءاهلجأنممميدتناوءاهايإهللامهليتلاةنامألااوناخدق

.لودلاىلعًاضيأقدصيو؛تاعامجلاىلعقدصيدارفألا
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IFمتللمم۰

rواEvركيادمعلالوصالاس

اوعضوةتباخلاةديقعلاهذهىلعمهنیدءاتبفاوددشنبحةيضابإلانإ

ىلعابيقرملسملانوكينألوعدييذلايابرلايوعدلاجهنملايفةتباثةوطخ

اکرتوًاذحخأرهجوارسهلامعألكيفهسفت
مهعومجينمنونوكيسءادنلااذغنوبيجتسيامنيحنيملسملانإو

كلذءاجامك«ضرألايفنيكمتلابهللااهدعويتلاءةميظعلاةيمالسإلالودلا

دتربكيلايكوڭماكياهلكدول:ىلعتهلوقي
رتسوم

۰.1-م
Eeمووهومصسوسمم۰ےسےس

كرزلامیر7رحلومهلنمےكرزلافلختساامکضرالاي

E
روسوویکےکوکووسککےلهسمروصووک
ايشیبےہوکراليننودبعياسايووحدعبنيمهلٰیضیرا

صوصےسم
۰ .[55:رونلا]4نشيلمحكَللكدبرڪنو

هلعفعمهلوقمجسنينلضرألايفنيكمتلابدعوىلاعتوهناحبسهللانإ
الوداوسسأنيذلاةيضابإلاةارشلادنعرهظالاطماهيراضحًادبماذهو

ةريثكدهاوشوةلثمأمهخيراتومقريسيفو»فلاعرشقيبطتيفلاخلاتبرض

مهئاقدصألبقمهءادعأانعمدقو‹قيبطتلابراعشلاو‹لمعلابلوقلاطبرىلع

.”«مهبولقومهتنسلأباليهيديأبركنملاوقتنولواحيمهنأىلعنوعمجي

تاعمتجملاتناكلملسملكريمضيفايحناكولّناذلاثاعبنالااذه
اهيلإعلطتتيتلاةلضافلاةنيدملااوققحلوءةرّيختاعمتجماهلكةيمالساإلا

سولجمهوليربجمهءاجباطخلانبرمعهاورىذلاثيدحلاكلذلصفدقو-1

.ةبقارملاباب.47.ص.نيحلاصلاضايرفلثيدحلاعجاري.#هللالوسردنع

.105ص...ةديدجةءارق:فورعمناميلسدهحأ-2
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تبدابایلةيدقعلالوصألانم

.ةيناسنالا

نألبقاهسفنبساحتنأىلإةيناسنإلاسفنلاعفديروعشلااذهنال»

الف‹نمؤملادرفلاىدلةيتاذلاةدارإلايوقينأهنأشنماذهوءاهريغاهبساحي

ةيساسحبطبضنيلبكئاوهأوكعامطألادبعالوهتاوهشلاريسأنوكي

رجألاابستحمءهنيسحتولمعلاناقتإىلإعفدنيوءناميإلاعزاووءىوقتلا

هللادنعباوثلاو

ناديملايفةيلمعلابناوجلاهذهزاربإثحبلااذهيفلواحنساننامو

لالخنمومهدنعةيوعدلالئاسولاوبيلاسألالالخنمةيضابإلادنع

ىلإةجاحالفمهئامعزومهتمأدنعتلجتامك؛ىؤرلاوفقاوملا
ةديقعلاهذهراثآىلعفقيسيذلائراقللكلذنيكراتءانهاهركذ

.ثحبلااذهلوصفلالخنمهسفنب

:«هلأًاضبمينعم-2

ةيضقيفهعماوفلتخانيحيلعمامإلاراصنأهعفريذلاوهراعشلااذه

ىلإهعفدنأدعب؛صاعلانبورمعوءيرعشألاىسوميبأ؛نيمكحلاميكحت
يفسماخروباطنمَسُدنمويبنبةيواعمءاهدةديكملاهذهلوبق

.يدنكلاسيقنبثعشألا:لاثمأنميلعفوفص

يويندجهنملكضفرلخراصلانالعإلاةباثمبراعشلااذهعفرناكو

.14ص.مالسإلارفقةيناسنإلاةيصخشلانيوكت:ناولعحصانهللافديع-1

200

 



 

|ةيدشعلالوصألانم

مامإللنوضراعملاكئلوأهمهفاذكهفلاباتككرتيولاجرلاىلإمكتحي

الرمأكلذف:يسايسلامهفقوميفلطابىلعاوناكمأقحىلعاوناكأيلع

امنإوءانالذخوأاقافنهوعفريملراعشلااذهنأوهانهانينعيييذلانكلوءانينعي

اوراسوءةوطخلوأنمهومريذلاتباثلاينيدلامهدقتعمنعاريبعتهوعفر

مامإلاقدقفءاودجوامثيحةبقاعتملالودلالكعممهلماعتيفهادهىلع

ولوللالإمكحال»يبسارلابهونبهللادبعناورهنلاديهشوةمكحلا
.«نيلصافلاريخوهوقحابيضقيهللاوللالزنأامريغبنومكاحلامكح

اذهىلعاقيلعتنامعىلإملعلاةلحدحأنالغجلالانبرينملوقي

لزنُاامريغبهللانيديفمكحنمىلعةجحلاملتناكاميفو»:فقوملا

يفةيقابةملكاهلعجومهتملكىلعأومهتجحجلفأومهرذعهللاحضوأف

'”.«مهلييسقحلارصبأنماهيفعبتيمهنعةثوروممماقعأ

امك(جراوخلا)فقوماوللحنيذلابلغأنأرمألايفبيجعلاو

بناجوهو‹يسايسلاهبناجنمالإراعشلااذهىلإنورظنيالمشومسي

ةيمالسإلامقديقعنعاعباناجهنمهرابتعابيورخألاهبناجامأ«ضحميويند
.هوزواجتماف

ىلعناميإلاًدشأنينمؤماوناكيلعمامإلاعماوجرخامنيحةارشلانإ
ةرذجتملاةعانقلاهذهلجأنمو؛لطابىلعةيواعم؛قحىلعمامإلانأ

طقتولماباولابيملوبرحلانوالمهسفنأاومدقوءاولتاقمهقامعأيف

.239ص1جفشاكلا:ت.تاباوجلاوريسلا-1
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.مُهازيمىدحإكلتو

هاجتةتباثلامهفقاوموءليوطلامهخيراتنمةديقعلاهذهىلعلدأالو

نوعراصياوناكامنيحاميسالوكعبنماهوضاخيلاكراعملالكيفموصخلا

نيثدحملاباّتكلادحأراشأدقوءاثيدحواميدقروجلاتاموكحولود

:لوقيثيحفقاوماهذهىلإنيفصللا
نيدللصالخإللاكلذوهمهنيدتوجراوخلانيديفرظنللتفاللاو»

يفىلجتيبهاذملايقنتعمنيبقرفلانأنايبلانعينغوءكليبسيفييافتلاو
ءالبصعتلاواهبناميإلاوكسمتلاناکامهمفءاهنممهفقاوم

رومألاهذهتناكامهمناسللاباهنععافدلاوءاهمهفيفقمعتلاو

لكبةناهتسالاو«تومللضرعتلاورطاخملابوكريواستالافءةيوق
ىئاعشلاةسرامةينيدلاةديقعلاةحصلبولطملاناكنإ...اهليبسيفءيش

ءاضنأدابغجراوخافةيوامسلاميلاعتلاذيفنتوولاةماقإو

نإوءادهزوىوقتواعرومهرامعأاونفأومههابجضرألاتلكأقدابع
محنايجأعباتتىلعمحاجراونفأنيذلامهفءةديقعلانععافدلابولطملاناك

ةيمالسإلاقرفلادشأبمهتنراقللاجمالو.قحللاراصتناونيدلانعاعافد

اراصتناملاظمكاحهجويفهفيسرهشنمقرفلاهذهيفسيلفءافرطت
هموقينمنيبوهدوهفیسبرکنملامقينمنيبريبكقرفوكنيدنعاعافدو

.”«ناميإلافعضأوهوبلقب

.132-134ص.قباسعجرم:فورعمناميلسدمحأ-1
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فقومهدجنجراوخلانمهسفنيلعمامإلافقومقمعتننيحنحنو

املکيفمهتيننسحىلعىنثأدقف.ينيدلاهبناجبقلعتياميفىضروباجعإ
دقوكلذريغنوديريمهنإفمهكولسيفًاطخنمناكنإو‹نولعفي

سيلف.يدعبنمجراوخلااولتاقتال»:مهنعلاقهنأىلعرداصملاتقفتا

يذلاقحلامادامودافلطابلابلطنمكصاطخافقحلابلطنم

لجأنمعارصلاومكحلاوةسايسلابقلعتيارمأانهيلعمامإلاهيلِإريشي

ةلوقىلعةديبعوبأمامإلاقلعدقوهدحوهللاهفرعيذئدنعقلانإفةطلسلا

امفةينلابقلعتتانهةدارإلا.«لطاباهبديرأقحةملك»:ةروهشملايلعمامإلا

مهفصوومقريسحدتمادقمامإلانأتباثلانمو.سانلااياونبمامإلايردي

.ەفوفصيفنيسدنماوناكنيذلللاقدقف‹نيدلايفهقفلاو؛عرولاوىوقتلاب

:هعمنموةيواعمبرحنعهنوفرصيومهتبراحخجراوخلاوحنهنوهجويمهو
اولتاقللارونئفطينألواحوهلوسروهللاًداحنماولتاقوهللااوقتا»

‹نيدلايفءاهقفالوءنآرقلاءارقباوسيلنيذلانيطساقلانيلاضلانيئطاخلا

یرسکلامعأبمكيفاولمعلمكيلعاولوولهللاو؛ليوأتلايفءاملعالو

.«...لقرهو

رفكينيملسملاعامجايهتافصهذهنَّمله:هسفنحرطييذلالاؤسلاو

.593صء1چءةغالبلاجهنحرش:ديدحلاىبأنبا-1

مامإلاىلعًاسوسدمناكهنأىلعنوخرؤملاقمتييذلاسيقنبثعشألالثم-2

.ةيواعمنميلع

.339ص.3چ.لماكلا.ريثألانبا-3
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وهريفكتلازكترموأفالخلاقلطنمناكاذإو؟نيدلانماقرامربتعيو
ىردأوهوهسفنمامإلاةداهشىلإمكتحنالاذاملفيلعمامإلانعجورخلا

رحبملدهشنيذلافتاهحوهدنجاوناكنيذلاةارشلاءالؤهرمأبسانلا

.عرولاوىوقتلابسابعنباةسمألا

ةباحصمهيف نيذلاموقلاءالؤهيفيلعمامإلاتاداهشنمحضاوو

مهاوقتومهنيدتبلماكلاهباجعإ داَهزلاوتاّبعلاوىارقلاوءء5هللالوسر

ةيكزتكلذمهافكو.هدحوهللةصلاخمحلامعأنوكتنأىلعمهصرحو

.اليدعتو

يحانملکلاساس٥وذنتاوفللةيمكاحلاًادبماوقتتعاامدنعةيضابإلانإ

رسلمهنماكاردإكلذاولعفاغنإف.ًاماظنوءامكحوءاعامتجاوءةسايسمهتايح

ءةديقعلاعاجوهديحوتلاو.«هلالوسرمدمحم...هللالإال»ديحوتلاةملك

اهلكةيوامسلانايدألاروحوهلبنيدلاروحوءاهرهوجبلو
۔اعیجلسرلاوءايبنألاتالاسرحتتفمديحوتلاةملكتناككلذلجأنمو

طانماهلعجومهرئامضيفاهقيثوتومهموقيفاهئالعإلجأنماودهاج

الإهلإاكامالعأءةبعشنوتسوعضبنامإلا»:ميركلالوسرلالاقدقومهايح

.ا«نامبالانمةبعشءايحلاو«قيرطلانعىذألاةطامإاهاندأوهللا

.(طوطخم)ةيضابإلاريسلايفيلعملمإلاىلإسبعنباةلاسرعجاوت-1
ناميإلا»يورو.ةريرهيبأنعء51مقر.ناميإلاباتكيفملسمظفللااذهبهلورثيدحلا-2

مقر.لمعولوقناميإلالاقنمىلعةّجحلا2باب.حيحصلاعماجلايف«...ءزجةئام
.ثيدحلابتكف«...نوعبسوعضب»:كلذكيورو.3
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هابل|ةيدقعلالوصألانم
ےہلےسوس

Emoe

اواهلهاهييحلاوئاكويوقلاميكرهَمَرلَاول:ىلاعتلاقو
.[26:حتفلا]4اًميلَعلکيهلا

امكىوقتلاةملكو«فيرشتوميركتمازلإوهومهلراتخايأمهمزلأىنعمو
ناسنإلاةديقعنإف.”روهمجلالوقاذهواالإهلإاللوقيهنورسفملاعمجأ

هللاابادبكلذلجأنموءاروثنمءابهاهلكهلامعأنوکتانودب‹هنیدتيه

هاالإهَلِإاللَنرمت:ميركلاهلوسربطاخيوهوىلاعت

لوقيو‹رافغتسالابمثديحوتلابًادبدقف[19:دمحم]34...ددل

ءلوصألاملعىلإةراشإديحوتلاةفرعمنإ»:كلذًاللعم‹يزارلامامإلا

ىلعهميدقتبجيلصأللاو.عورفلاملعىلإةراشإرافغتسالابلاغتشالاو
هذهوىتمدخوهتعاطبمايقلاعنتماعناصلادوجوملعيملامهنافعرفلا

رهظتنأنودةداهشلابقطنلايفكيالو.”«ةريثكتايآيفةربتعمةقيقدلا

كلذكاردإنأءاهريسيواهريسعءاهليلجواهقيقدكولسيفاهراثآ

نيبكلذيفقرفالءىرخأوايندانلعوارسهللهلكرمألاضيوفتهانعم

.مكحلاماظنوءدابعلانوؤش

رسمهفاوؤاسأامدنعالإمالسإلاةداجنعاوفرحنيملنيملسملانأعقاولاو

مامأاوفعضيملو.ةنجلامهلخدياهبقطنلادرجمنأاونظفكيحوتلاةملك

.11ص1990توريبءلالهلاةبتكموراد نآرقلابئاجع:يليمجلاديصلا-1

.23ص.قباسلاعجورملا-2

ىهواهتحصبملعأهللاثيداحأباهنودنسيوةلوقملاهذهنييرهاظلاباتكلاضعبددري-3
.يعطقلاينارقلاصنلامداصت
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الصفاهرابتعابةميظعلاةملكلاهذهلولدمنيباولصفنأدعبالإمهئادعأ

.لماعتوكولسموقموقايحجهنماهرابتعابسيلورفكلانيب
امريثأتبءايندلاونيدلانيباولصفنيحاهداعبأوةملكلانيباولصفدقل

:برغلاملاقاماوددرف.ةيدامتايرظنوةيبنجأتافسلفنممهلخاد

نيدلاةسايسلاونيدلانيبةقالعالًادبماورشنو.عيمجللنطولاوهللنيدلا
يفةلودلانعنيدلالصفبنييناملعلاًادبلاوسمحتوءةسايسمكحلاوءةدابع

ةماقتسالاو.ةيمويلاةايحلابةديقعلاطبريفًايرصميركلانآرقلادجننيح
.هضعبكرتيوهضعبذخؤۇيالةايحجهنمهنأوهمالسإلارسوةّمئادلا

هتعيرشوهللامكحىلإاهعاجرإياهلكمهرومأنيبنوطيرينيحةيضابإلاو

هللهلكرمألاضوفييذلا؛تباثلاياميإلاقلطنملااذهنمنوقلطنيمهاَمنإ

ابولهلكيرشالهدحوهللالإةوقالوماجالومكحالوناطلسالف

.5:ةنيبلاچيأهلبصيتأاونيال
مالسإلالوصألوحركفلااذهروديفيكظحلنيضابإلاركفلايفو
.داعملاوةوبنلاوديحوتلا:يهوةسيئرلا

.ًالمعوًالوقوًاناميإديحوتلاةمقوههلكهللاىلإرمألادرمف
مسيولعيامهمصخشيأكلذيفهيناديالةودقميظعلالوسرلا

ةيويندلامهرومأيفلوألاةوبنلانمزىلإعوجرللمهدنعمئادلانينحلاو
لثميهنألهبءادتقالاىلإعلطتوء6ميظعلالوسرللسيدقتوهةيورخألاو
ىلعءانباذهو.نآرقلاهبءاجامهكولسبدسجيومالسأإلايفيلمعلابناجلا
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امول.هتنسىلإماكتحالاو؛لوسرلاةعاطىلإوعدتيتلاةريثكلاتايآلا

.7رشحاچوهناهعهودُحَفلوسا

سرادللو‹لآملاولاوزلااهيلإف؛لّوألالحلامهقديقعومهركفنملعحتداعماو
اموةيخيراتلامقريسملالخمحلاوقأومحامعألكيفكلذظحلينأ

امنإوةيويندلاةطلسلالجأنمةباحصلانممهعماوفلتخانمعممهفالتخا

ةحارصلاوقدصلابمهتايبدأزيماموهويورخألاءازحجلالجأنمناك

.نيسرادلالكقافتابءةوقلاو

اذهةيلمعةمجرتالإعئارذلاًدسوطوحألابذخألانممههقفيفظحليامو

دقو.باوثلايفءاجرلاو؛باقعلانمفوخلاوهومهركفيفبلاغلاىحنملا

نأعقاولاوقفأقيضوبصعتوكّدشتهنأبكلذنيلجعتلاضعبرسفي

رخآوعمتجمنيبتوافتىلعنيدلابةكسمتمتيقبامةيضابإلاتاعمتجلا

مهداقتعاوءازجلاوريصملارابتعايفمهددشتلالإءلاحلاةعيبطب

.رانلايفدلخمةبوتريغبتامنإةريبكلابكترمنأخسارلا

عممهفالتخايفو:نيلاظلاوملظلانمةيخيراتلامهفقاوميفكلذانظحالدقو

ریاجمامإلالئاسرىلإدوعنكلذىلعليلدكو؛سابعلاينبوةيمأينبماكح
ىلعزيكرتلاظحلنثيحكلمادبعىلإضابإنبهللادبعوةديبعيلأو

نيحيراشلاةزهحيبأمامإلاةبطخوءاهلمجنمةلمجلكيفةرخآلابريكذلا

.1974.2ط.توريبء.ةقاقثلاراد.جراوخلارعش.سابعناسحإ/د.عجاري-1
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تايبدألکو.ءاعنصهلوخدنيحقحلابلاطمامإلاةبطخوءةنيدملاهلوخد

اذهيفبصتوهاجتالااذهىلإهجتتةوعذلالهأ

حرشنمالإهبفصتينأنكمبالمالسإلاحورلقيمعلالثمتلااذهنإ

لكعمجتميركلانآرقلااهراتخايتلاحرشلاةملكومالسإللهردصهللا

عئارلارّوصتلااذهةرُثكولسلايفكلذدعبىلجتتيتلاةيناميإلاتافصلا

لاسيملوأردصلاحرشةمعنيزاويامكانهسيلوءاةييكاحل)موهفل

ةرامأنعهولأسمث.«بقاذيفذ:لاقف؟ردصلاحرشام:لوسرلا
لبقتومللدادعتسألاو«دولخلاسادىلإ«سورفلاسادنعثيساجتلا»:لاقف.كلذ

نعفوزعنمليهللالوسراهركذيتلاثالثلاتافصلاهذهو«..هلورت

تومللدادعتسالاوكناوضروهللاةنجىلإقوشلاوءامقاذلموايندلافراخز

ءاهبيلحتلاىلعةارشلاصرحاملاطتافصيههدحوهللةدابعلاصالخاي

.ماركلاهتباحصوليهللالوسربنودتقيكلذبمهو

اذهنورّسفينيرصاعلانيخرؤملانمًاريثكىرانسنأرمألايفبيجعلاو

نيحيلعمامإلايضراعمنأىلإنوبهذيمهفءاضحماسيسايسًاريسفتفقول

نمصلختلاوهو.ينیداليسايسضرغلهوعفرامنراعشلااذهاوعفر

ءةنيعمةعامجىلعافقونوكتالأبجيةفالخلانأاونلعأنيحشيرقةماعز

.(قحلم)صوصتلامسقعجاريب1

اذهيفثيداحألانأريغ.ةعستلابتكلايفالوحيحصلاعماجلافهجيرختىلعفقنمل-2

.دهزلاباب.نيحلاصلاضايرعجاري.ةريثكعوضوملا
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نيملسملاروتسدنآرقلاهبءاجيذلاًادبلاوهاذهنأاديجنوملعيمهو

ًادبمنأكشال»:تافيلخضوعلوقي...نكلوءاذمبنوفرتعيثيح

كلذمغرونآرقلايفهعابتاىلعضحوءمالسإللاهدكأدقىروشلا

اينيدارربمالإنكيملةلحرملاكلتيفًادبملااذهبجراوخلاةادانمنأدقتعملانمف

ةطلسىلعةروثللارربمناكيلاتلابو.يعرشلاةفيلخلاىلعةروثللهونبت

ىلعليلدلاوراصنألاونيرجاهملابةلئمتملالئاوألانيملسملاةماعزوشيرق
ةلود)مهبةصاخلودسيسأتيفاوحجنامدنعًادبملااذهباوديقتيملكلذ

ًادبملااذهبةادانملالعلوةيرفصلاراردمينبةلودوءةيضابإلانييمتسرلا

ءاهتيادبذنمةيجراخلاةكرحلاىلإيلاوملانمددعمامضنايفًايسيئراببسناك

جراوخلاتاروثضعبيفزرابرودباوماقدقو

فقومبوصتسنفيكذإءةحضاوليوأتلااذهيفةطلاغلاوضقاتتلانإ

نمفقوملوؤنو؛قحلاهنأبفارتعالاعم‹نآرقلاعمهفقومقفاوتيالنم
؟ةئطاختاريسفتبهتيمشأنمللقنونآرقلاًادبمقنتعا

الةيمتسرلاةلودلابهداهشتسايفتافيلخهقاسيذلاليلدلانُىلع

ىروشلاًادبمنوقبطياوناكنييمتسولاةّمئألانأل‹يخيراتلاعقاولاعمىشامتي

عضخومكحلاةلئاعيفحالصلاومكحلاطورشترفوتاذإوءاقیقداقيبطت

يفةرصحنمتلظاهنوكاهيفحدقيالهنإفءةقيرطةيطارقميدللمكحلايلوت
كاذوأمكاحلااذهابلصويتلاةقيرطلايفرظنننأمهملاذإةدحاوةلئاع

ةمئألاةلادعوصثرمأةماقتساوكلدعوهتريسيفرظنلامثمكحلاىلإ

.55ص.ةيضابإلاةكرحلاةأشن:تافيلخضوع-1
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نيذلالكهبدهشي-لقألاىلع-مهمكحنملوألانرقلايفنييمتسرلا
ةرتفيفاميسالومهموصخومهنادعانمىتحةيمتسرلاةلودلانعاوبتك

.ديفحلاوبألاودحجلا:يأ.حلفأوباهولادبعونمهحرلادبعمكح

تعفراهنألةيجراخلاةكرحلاباوقحتلايلاوملانأُرَعُيتافيلخنأىلع

.راعشلااذه

قيبطتمدعوداهطضالابسحأنملكوربربلاويلاوملاقاحتلايفسيلوأ

جهنملاوهيذلامكحلايفيضابإلاجهنلاباوصىلععطاقليلدهللاةعيرش
نمنودشارلاءافلخلاول٤لوسرلاهقيبطتىلعصرحيذلاماظنلاوءْيابرلا

.امهنعهللايضررمعوركبيبأيدهعيئاميسالو«هدعب
ىلإماكتحالاوةاواسملاةعيرشنممهأشيرقةطلسلبصعتلانوكيأ

؟هّللاباک

حضاولاهللامكحنعردصاَمنإةمكحلافقومنأبفرتعيهسفنوهو

هللالإمكحاليأ)ةرابعلاهذهمهوفلاخمرسفدقو»:لوقيثيححيرصلا
نوثدحملاباتكلاقفاووةلودللسيئروأمامإبيصنتمدعلةوعداهنأىلع
ةمكحملافباوصلااوبناجاعیمجمهنكلوريسفتلااذهيفىمادقلامهفالسأ

اودصقلبلاوحألالكيفًاقلطماراعشهولعجيملراعشلااذهاوعفرنيذلا

يلعنيبميکحتلاراكنإوهو؛نيعمنمزيفنيعمثدحيفمهيأرنايبتهنم
:لوقتيتلاةيآللًاقبطًايرصاحضاوهيفهللامكحمادامةيواعمو
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vu oO SS We WO

۴eهرسس

تاتدتباكااشيلولَتَفاَنِمِناَنفيَطنو

©«[9:تارجحلا]4...هارءالایفيحفتىلااونمخا

نعنوقشنملاهعفريذلاراعشلااذهيفحدقيرخآارصاعمابتاکدجنو

«ايبيليفيبرعلاحتفلاخيرات»هباتكيفيوازلايلعلوقييلعمامإلا

جراوخلااهذختايتلاهللالإمكحاليأدةملكلاهذهو»:'120(7ص)

فيكيردنالومهاراعشتحبصأويلعانديسىلعجورخللةعيرذ
«.جراوخلانمنوركنيمهوةيضابإلااوقي

.يوازلاهيلإبهذامىلعدرلاةنوؤمرمعميلعخيشلايافكدقلعقاولا

جراوخلانيبهطبريهو:انهتدروةدحاوةطلاغمىلعدرلابيفتكأامنإو

هللةيمكاحلايأ ًادبملااذهةيضابإلادقتعيفيكهراكنإوةيضابإلاو

؟جراوخلاىلإممباستنانورکنيمهو

نأديريهنأكوقعيدخوركمهيفانهحورطملالاؤسلانأىفخيالالأ

.تركنأولوجراوخلاعممتنأفًادبملااذهبنولوقتمتمدام:لوقي

هيلإرظنامردقبًادبمكًادبملاىلإرظنيملبتاكلانأودبي:ايث

لوقانناهذأاىلإديعيهنأكويلعنعجرخنمهيفجرخافقومهنوكنم

لدعلاةرازورشنءةيضابإلادنعةياردإلاوةيسايسلاتاميظتتلا:تافيلخضوع/د-1

.2ص(ت.د)نامعةنطلس.فاقوألاو

.اهدمبامو281.ص2جوء1ج.ةيمالسإلاقرلانيبةيضابإلا:رمعم:رظني-2
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ابدتیلاةيدقعلالوصألانم

.قحابلاجرلااللاجرلابقحلافرعي:نيلئاقلا

نإوقحةملكامنأباعتتقمفرتعاههجوهللامركًايلعمامإلانأىلع

فدحلايفبيعلاامنإوهللةيمكاحلاًادبميفاذإبيعلاسيلف.لطاباهبديرأ

لبقامنالطببمامإلامكحةينفدجلانأباملعلجأنممدختسييذلا

.اهروهظ

:ًاراعشهللالإمكحالةملكاوعفرنيذلاكئلوأىلعدرييلعمامإلالاق

هنإوهَلالإ۷نولومءالؤهنڪوههناالإكحالمن.لاامدإرقحملك

.هذاكايفعتمتسيو«نمؤللهرمإيسلممجافوأيمأنمسالفدباك
عقاولاءوضىلعشاقنىلإجاتحيهريسفتومامألالیوأتنعقاولا

اوراسمهخیراتلکيفمهف(شالإموهفماوقبطامجراوخلانأءيخيراتلا

مثءلامامإهسفنيلعمامإلابمهثبشتليلدربکآو.مهريسيريمأمكحتحت

الوًاريمأيلعنعمهجورخدعبيبسارلابهونبهللادبعمهبصن
مدعنميلعمامإلاهيلإبهذيذلاموهفملاينعيامهلكمهخيراتيفدجن

اميفلاجرلاميكحتمدعوهو؛حضاوفيدمهفقومنإلبءلاجرللدايقنالا
.یضقهیفوهيفهللامكح

هلةيواعمةيقحأنيبومكحلليلعمامإلاةيقحأنبياونراقامدنعمهف

مامإلاةيقحأيفطقكشلامهجلاخيملقنسلاونآرقلاىلعكلذاوضرعو

285ص.قباسلاردصملا-1
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تددحنأدعبضوفرمرمأرشبلانمنيمكحلاميكحتف.امبيلع

نأيغبنييذلامامإلاسيياقمنيتفيلخلاةريسوةيوبنلاةنسلاوةيركلاتايآلا

.نيملسملامكحي

قطنيهنألجراوخانمناكنينمؤلاريمأنأيوازلاذاتسألالهف

براحيوهواراعشاهذختيوقحاهنأبفرتعيوفللالإمكحالةملكب

.؟نيلاتحاعدخ

سحوضوبهلنيبتيةيضابإلادنعديحوتلالصأقمعتيامدنعسرادلانإ

مهمهفوءةيفإلاتاذللقلطملاهيزتلاىلعمهصرح افصنمناكنإ
هللاالإهلإالةملكتسيلفءةيلمعلاةايلاىلعديحوتلاتالالدلقيمعلا

تاذةملكيهامنإوضعبلانظيامكبسحوءاعدوركذو‹حيبستةملك

.ملسُملكلةيمويلاةايلابطابترااةيساسأةقيمعةيلمعتالولدم

روهظبحمستملايرغمواقرشمةيضابإلانأمعزلااذهديؤياملعلو
متشتيتلادئاقعلالكتبراحاهنإلبءامناطوأيفاهقرطو'ةيفوصلاقرفلا

؛ضرألاوتاوامسلاقلاخريغلعوضخلاوأسيدقتلاوأديسجتلاةحئاراهيف

ىشامتياميةمباشتملاةينآرقلاتايآلاليوأتىلإمهعفديذلاوهاذهمهصرحو

ءاطسباوناكمُنألليثلاوهيبشلانعههيزنتوهتينادحووهللالالجعم

ق(1981:ت)ضويبميهارباخيشلااذكو.هتافلؤملكف(1914:ت)شيفطافسوي

.ةيعامتجالااميسالوهسورد
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ةا|_ةيدقعلالوصألانم

:لوقيثيحنيفصنملانيسرادلادحأمهنعلوقيامككاذمهمهفيفنييرطف

فلسلابهذمنعههيزتوهللمهديحوترمأيفًاقلطماوجرخيملمفإ»
تافاقثهيفلخدتنألبقهترطفىلعلوألامالسإلانولثميمهذإحلاصلا

نعاماتلختتملومالسإلاتلخديتلاللملالهأتاعزنو«ىرخألاممألا

الةرطفوبلقناعيإ(جراوخلا)ناميإناكفةعيدقلاةينيدلاضعب

...ةيعامتجالاتناكامكلدجوملعناعإ

هطابتراوهتظفاحمجوأيفحلاصلافلسلاجمنالإجهنملااذهامو...

باتكلارهاظب

ةيمالسإلاتاكرحلاركفمويلاعجارنامدنعاننأركذلابريدجلاو

:ًادبلااذهاهسسأمهأنمعضتاهدجناهنمةرونتلااميسالواهجهنمو

:لوقيثيح(يدوراج)نيرصاعملانيركفملادحأريشياذهىلإو.هللةيمكاحلا
ةسيئبلاةيناسنإللاةراضحلاءانبردصتلةميدقلامهزعمشدوعتنلنيملسللانإ

هللالوسرهكلسيذلاجهنملاىلعةينبممالسإلاداجمأاوداعأاذإالإ

:يهوةنيدملاعمتجميفهتباحصو

مكاحلاهدحوهللا1

كلاملاهدحوهللا2

هدحوهللا3

وصمبةوهاقلا1ذةفرعملاراد.بوفملابةيدحوملاةوعدلا:مالعيلعهللادبع-1

.150-151ص.1964ةنس

.287نصع(بأ)ندرألا.تيبلالآةيممجةلجم:يدوراجهيجور/دعجاري-2
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الزلات.
هتلوالوصألاسا

قوخولاوذعارعلاوذمالّولا3

ركناوکيعنلاوETONدم[ممما

ناسنالاةقالعدديلمعولوقوةديقعناميإلا:لوألالصألاناكاذإ

يالالصألاناكاذإوفلادابععملماعتلايفناسنإلاةقالعوهللاعم

ةيالولا:لصألااذهنإفموكحلاومكاحلانيبةقالعلاددحيهللةيمكاحلا)

‹نولماعتيفيكدحاولاعمتجملادارفأنيبةقالعلاددحيفوقولاوةءاربلاو

.ساسأيأىلعو

دعاوقنمةدعاقوقيدقعلامفوصأنمًالصأةيضابإلاهربتعادقو

يفهقيبطتيفاوددشو«تافصاوموءادودحوًاطورشهلاوعضوفمالسإلا

هلنيدالابندیملنمنإ:لیقتح

يذلاردقلابالإفوقولاوةءاربلاوةيالولاتافيرعتيفانهلخدننلو

ةنسلاوباتكلانمامتادنتسموتاملكلاهذغيحالطصالاىنعملاهبمهفن

.عامجإلاو

مايقلاوهوميتيلارمأةيالونمذوخأموهوءبّرقلا»:ةغللايفةيلولاف
هلوقىنعمكلذوءهئايلوألهللاةيالوىنعموهوكحاصجبمامتهالاوهرمأب

يلوتمومهرصان:يأ[257:ةرقبلا]0وماءےہزلاوہما3:یلاعت

رافغتسالاومحرتلاباجيإةعيرشلايفةيالولاو.مهظفاحومهرومأ

.45ص1ج؛مالسإلادعاوف:يلاطيجلا-1
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.aاسملل

باتكلابناتضيرف(نيملسملاةلمجيأ)ةلمجلاةيالو»:بطقلالوقيو

لوقيو«.ةجحلاهيلعتماقنإهغولبدنعفلكملكىلععامجإلاوةنسلاو

امهيلعًاسايقناتبجاوفصاخشألاةيالوامأو»:“صاخشألاةيالونع

دعبو«...نآرقلايفمهبححدموهللايفناوخإلابحيفثيداحأدورول

اذهةيعورشمليلدو«.نابجتال:انريغلاقو»:لوقيةلأسملاهذةشقانم

4نيولوكَلرمول:ىلاعتهلوقنآرقلانملصألا

يآ‹دوعسمناا:دوعسمنبالیيلالوقفةنسلاامأو.[19:دمحم]

ةيهللا2يةنالولا:لاق.ملعأهلوسرسوهللا:لاق؟قئوأناميإلاىرع

نممةءاربلانإفكلذكعومجملاودرفللةبسنلابةبجاوةيالولانأامكو

.اضيأةبجاوةءاربلاقحتسي

ىلعةبجاويهوءهنمصلختلاوصخشلانعدعبلايه:ةغلةعاربلغ

.رافكلانمىضرلامدعوضغبلااورهظينأمهيلعفءاعرشنينمؤلا

ةيصعميأبةريبكلاىلعٌرصُمصخشلكلمشتفصاخشألاةءاربامأ

امودعال:یلاعتهلوقىلعادامتعاادحومناکولو؛تناک

.قباسلاردصملا-1

.بوغملاوقوشملاةيضابإنيبفالخلحمصاخشألاةيالو-2
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رکصسوسةاةيدقعلالوألانم

۳ےسسس14ےسرےسو.راسےک
مهَءاَباءاواڪولو,هلوسروهللادانمروداورخألامولاهللاب
1س

چ
eA e .[22:ةلداجملا]4...مبيعوأرتووآمهابوآ

هللابزحنمحبصأوناميإلالمكتسادقففقوملااذهبلشتمانمو

:اهسفنةيآلاهذحلاقادصمنآرقلاةداهشب

رهلِسَدْيَوهَنَيجيريمُهَدَيَأَونياموففبتلع
ةعوُومبَنعهاغيراهيفَبيِيَحردهاايتنمىر

.[22:ةلداجملا]هكخلقمهكابحدِالآرلبحكبل

اذهىلإنوعفترينيحدارفألانأىلإةحضاوةراشبةيآلاهذهيفسيلأ

ء؛ناوخإلاوىانبألاوىابآلابحقوفهللابحنوعضيفومسلا

هتبقاعهللابزحوللابزحبهنعربعيذلالاصلاعمتجملانونّوكيةريشعلاو

.؟ىرخأوايندحالفلا

ةءاربلاوأسانلالكةيالوينعيالةلمجلاةءاربوةلمجلاةيالوبوجوو

ولو‹نايلاوتمهيفناقفاوتملافقحلايفةقفاوملاةيالولالصأنألءاعيجمهنم

.رخآلابامهدحأملعينأنودرهظىلع

لهجننميفةءاربلاوةيالولانيبنوكييذلاثلاثلافقوملاكانهنأىلع

النميفاهيلعنوكينأملسملاىلعبجاوةلاحيهووهوفلاح

:ىلاعتهلوقلوأةيالوللبجومهنمهلرهظيملوءائيشهلاحنعملعي
ءاملعدهتجادقو.[36:ءارسإلا]4ولعوہكلیلامففالو

اذهحرشليهدنعةديقعلاوهقفلابتكيفةلماكالوصفاوصصخفةيضابألا
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تابالاةيدقعلالوصألانم

.مالايدقعلالصألا

.ةءاربلاوةيالولااهبمتتيتلاتاهجلااوددحف-

.ةيالولابوجوطورشاوعضوو-

.ةءاربلاهيفبجتنموءةيالولاهيفبجتنمو

يفلصفمطوسبموهاممكلذريغو-
ةليسوهنألةيضابإلادنعةوعدلاجهنميفرشابمريثأتهللصألااذهو

ليبسيفنواعتلاهطبريوللايفةبحلاهدوستلضافعمتجمءانبلةعجانةيلمع

.هللادنعامءاغتباةماعلاةحلصلملا

ىلإهبنكرتفقلدابتملاعفانملاوةيويندلاةيداملاحاصلاهنيبطبرتالعمتجم

:لهاجتيفةليذرلاوأ...ههجوبحيشيففارعحنالاوأ...تمصيفرشلاىرينأ

ىلإهنمىرشتسادحاودرفبأدباذإرشلانالوءيشلابيضارلانأ

اهنمللستةدحاولاةرمثلااهنفعتبتباصأاذإةموثرجةليذرلاوهلكعمتجملا

.ىرخألاتارمثلالكىلإءادلا

لضافلاعمتجملامهنيعأبصننوعضياذهيوعدلامهجهنميفمهو

دمتسيعمتجلاناكنيح‹نيدشارلاءافلخاوةوبنلانمزرهاطلايمالسإلا

مالسلاهيلعىفطصملاةريسونآرقلانمهميلاعتوهتاقالعوهمظن

قورافلاهنعربعيذلاعمتجملااذه.هتاذدحيفنآرقهيفدرفلكنأكو

انیأرنموريخهيفانلقءاريخهيفاننظوءاريخهنمانيأرنم»:هلوقب

.45-100ص.1جىلاطيجللمالسإلادعاوف:رظني-1
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ےکوسةا|ةيدقعلالوصألانم

انأربتوءارشهيفانلقءارشهيفاننظوارشهنم

رولبتوسيسأتذنمةيضابإلادنعةءاربلاوةيالولامكحقيبطتادبدقو

حمسيالو.مهفوفصدحويومشايکظفحیًادبملصألااذهرابتعابةعامجلا

ًادبملااذهقبطيديزنبرباجمامإلاناكوسدلاوقارتخالابمهئادعأل

نمهجويفاروهشماحالسيربتلاناكف‹؛يضابإلاعمتجملادارفأىلعةمارصب

تاطلسلاىدلاهرازرسأنعفشكلاوأاهرابخألقنبءةعامجلاةنايخلواحي

نمهلتقىأروءهنمأربتيذلاةلدرخةصقكلذنموةيومألاةمكاحلا

.مهتعامجىلعارطخحبصأو‹نيملسملابرضأهنألداهجلالضفأ

هقيبطتىلإةجاحلانلقديبعيبأمامإلادهعيفًادبملااذهقيبطترولبتو

ةيومألاةطلسلاةعباتمنمهلضرعتتةكرحلاتناكامرابتعابدشاتناك

لهأاهيلعناكيتلانامتكلاةلحرمهيضتقتامكلذوةنظلابسانلااهذخأو

.اعمجراخاولخادلانممهيمحياحالسةءاربلاوةيالولاتناكفءكئنآةوعدلا

يفيفهوقبطفًادبملااذهةسمخلاملعلاةلمحلقنةديبعيبأنعو

دبعباطخلايبأمكحمايأءايبيليفىلوألاةمامإلانمزيفقبطوءبرغللا
.حمسلانبىلعألا

هلتملستساو‹ناوريقلايفةموجفروىلعرصتنانأدعبباطخلاابأنإ

فرعيملفبلاسلانعلأسوءابولسممهنمادحاودجوفىلتقلادقفتةنيدملا

باتكلااذهنمديزنبرباجمامإلانعصاخلاثحبملاعجاري-2
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ةاةيدقعلالوألانم
لادحأنكلوليتقلانمذخأيذلابسلادرينأشيجلاىلإهرمأردصأف

ليمجهيفكرتشاوناسوفلانيبقابسىرجقيرطلايفوءبلسلادرىلإردايي
عاتملانعهجرسفشكنيوهسرفنعطقسينأهظحءوسهلءاشف

ءقارعلاىلإًرفوليمبضغوء؛بدألاهيلعىرجأومامإلاهذخأفبولسملا

باطخلايبأىلعروصتنللارفعجابأةفيلخلاضرحيدادغبيفةلماكةنسيقبو

مقتنيل

ةيمتسرلاةلودلامكحنابإقيبطتلانوكيامقدأكدبااذهقبطو

ركنملانعيهنلاوفورعملابرمألابنيمئاقةطرشلاوأةبسحلالاجرناكو
.ةءاربلاهنمنلعافمكاحلاىلإهرمأعفرفلاخنمو

ةقلحماظنعضاو؛يسوفنلاركبنبدمحمهللادبعويأمامإلادمتعادقو

.ةقلحلاماظنيفماهازككرُملصألااذهءةبازعلا

وأروهظلالاحيفةعامجلاباصاخسيلأدبللاذهقيبطتنأىرناذكهو

ءاگالاحلکيفةعامجلاهدمتعتيساسآًادبمويدقعلصأوهانإو؛نامتكلا

.لضافلاعمتجاتاموقمنماموقمهرابتعاب

فسألةيضابإلاتاعمتجلانميفضيمالاينيدلاماظنلااذهادبدقو

قيبطتهلقبيملذإمهقاعمتجمبةليخدلامظنلاوةيندملاتلخدنأدعبكيدشلا

.“ەارقنيبتوافتىلعبازميداويفالإ

.286ںص2عةيضابإلا:رمعم-1

هانبيفاهرودوةبازعلاةقلحنعصاخلصفيفيقيبطتلابناجلانعثيدحلالصفنص-2
0O 0



ةاالیلةيدقعلالوصألانم

اهعمفعضفءتفّحَضةينيدلاتائيحلاهذةيلعفلاةطلسلانألكلذ

هتمدباليذلاعداولاعزاولاتدقفقدأةرابعبوأ«يحوولاوينيدلاهيجوتلا

.ةيحورلاةطلسلل

تربجأامدنعمويلايمالسإلاملاعلايفةيضابإلاتاعمتجملانأبسحأو

لصألااذهقيبطتيفتدهزوءرخآلوألماعلًادبملااذهنعيلختلاىلع

مليذلا-ركنملانعيهنلاوفورعملابرمألاًادبمبذخألافعضلمالايدقعلا

هذهونممٴوَقُممهأتدقف-مهدادجأهبذخألايفنواهتي

‹لالحنالاونابوذلاريذناذهنأللككيمالسإلاعمتجمللةميظعةراسخ

.نآرقلالوصأنملصأنعلفتو
ةقيثولاةلصلابيبللانعىفختالو يلمعادبملااذهقيبطتنيبطبرتيتلاةق

فوقولاوةءاربلاوةيالولانأركنملانعيهنلاوفورعملابرمألاًادبمنيبو

.مالايعامتجالاًادبملااذهيفيلمعلابناجلايه

دنعةوعدلاجهنميفاتباثالصأناكًادبملااذهنإفرمأنمنكيامهمو

‹ةيعامتجالاتاقالعلالكيفةيمالسإلاةعيرشلاحورىلعمئاقلاةيضابإلا

قعامجلاعمدارفألاباقلعتممأيهنيباميفدارفألابًاقلعتمناكاماهنمءاوس

.موکحاعممکاخابمأ
اذهاوقبط-ًادحأفيتاليتلا-مهنييالمبنيملسملانأولعقاولاو

‹؛نييبيلص:مالسإلاءادعأعممهلماعتيفلمعًاقيبطتنآرقلالصألا

221



EEةا

‹هنماضتوهتوطسوهتزعيمالسإلاعمتجماىلإاوداعألفكنياهصو‹نيناملعو

زازتعالانعربعيلصألااذهقيبطتنأل‹مهسفنأمهؤادعأمهمرتحالو

ةعيرشىلعىنبتنأيغبنييتلاةقثلاهذهوزازتعالااذهءامبةقثلاوسفنلاب

.[8:نوقفانملا]4يمولولولوهريولاهدحوهللا

نأهللاَرَمُأمماولاوومهئادعأباوزتعافةيآلااوسكعمويلا(نيملسملا)نكلو

مهبطاخيىاعتوهناحبسهللاو.ءايلوأیراصنلاودوهيلانحهوداعي

ضعيالَوَأمصةلوأدولااديكالانمانَاكا3:الئاق

هک©يساميتایدهَياکهانربييمكيملونم
.]51:ةدئاملا]
 اوحبصأىتحملاعلاءاحنألكيفنيملسملايسآمبليلدتلاىلإانلةجاحالو

نوحبذيومادقألابنوسادُي مهيففعضلاةطقنييلصلابرغلاملعدقو

.ةدحتملاممألاةكرابمبراناراهجمهتاسدقمومهمرحكتقو؛جاعنلاحبذ

عقاولاوةقيقحلانيعبمالسإلاءادعأىلإرظنتنأةيمالسإلاتاعمتجمللیئآو

ًادارفأضعببمهضعبيفمهنيدميلاعتنوقبطيالمهقاذدحيفمهو

الهناسلبوءكلعفبالهلوقباملسمملسملاادغو...تاموكحوتاعامجو

ىلإءامتنالايعّديوفلاالإهلِإالنأدهشيملسميفحالصيافهساسحاي

؟هبذكتهلامعألكومالسإلا

لكملسمنيبوهلقهّمالسإزواجياليذلاملسملااذهنيبىواسيفيك
؟ةداهشلاةملكلولدمبقطنتهحراوج



ةااللةيدقعلالوصألانم

ىري»:ملسملااذهنمةيضابإلافقوماللمرمعميحييلعخيشلالوقي

ءكيحوتلالهأنيبهانلخدأومالسإلابهانفصويذلاملسملااذهنأةيضابإلا

‹نيدلايفةبحلاهلمشتنأنكميالو‹نيقداصلاعميواستلابمّركينأقحيال

بلطينأو.خيبوتلاوعيرقتلاعمسينأو‹نينمؤملانمةظلغلادجينأبجيلب

هيلعقيضتىتحءكعملماعتلاكنمةءاربلانلْعُتنأوصنعداعتبالا

هردصهللاحرشينأاًمِإَفهيلإالإهللانمًاجلمدجيالو«تبحرابضرألا
نيبوهنيبدعابينآوءةدابعللرخسينأوءناميإللهبلقحتفينأومالسإلل

‹حلاصلالمعلابمالسإلاةريظحىلإدوعيو«بكتراامبوتيفءةيصعللا

ءسانلارصاوأبذئنيحهرصاوأطبترتف«ىولاوسفنلاداهجلصاوتملاداهجلاو

رصيو‹ناطيشلاىلإسكترينأاًمإو.هللايفاخأقيفوتلاوةيادجلادعبحبصيو

يفرمتسيو؛سفنلاةبساحمنعدعتيوةبوتلانعريكتسيوءنايصعلاىلع
نأالوفلاودعاوبينأهللاءايلوألنكميالذئنيحوءلالضلاوةياوغلا

كيلملاىلإهجتتنأيبحتستلةنمؤملابولقلانإوةيصعملابهرهاجنمعاوضري

."«.نارفغلاوةمهحرلاهنمبلطتلنايدلا

:ركنلأنكةورعمللبومالاعمتي+

ةيعيبطةجيتنوهةيضابإلاتاعمتجلايفةءاربلاوةيالولاقيبطتنأعقاولاو

رمألاىلعهسيسأتوهلضافلاعمتجملامايقيفلصألانايفةيراضحلامهتيؤرل

.85ص1جةيضابإلا:رهعميحييلع-1
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وابالاةيدقعلالوصألانم

ةوبنلاعمتجميفناتمزالتملاناتفصلاناتاهركنملانعيهنلاوفورعلاب

نمنادنج»ريبعتٌدحىلعامهرابتعابءةدشارلاةفالخلاوةميركلا

.«هنلاهلذخامذخنموهللاهرصنامهرصننمهللادنج

ماقأيتلامئاعدلانمركنملانعيهنلاوفورعملابرمألاناکمثنمو

نورياوناکمهنألءااورميتلاتالاحلاعينجيفةوعدلالهأاهيلع

نأمثكلذيفةريثكلاةيعطقلاصوصنللنيدلانممهيلعابجاوكلذ

رمألاقيبطتىلعدمتعيملامءهتوقىلعىقبيالمهنيبيعامتجالاكسامتلا

.موكحملاومكاحلانيب‹تائفلاوتاقبطلاعيمجنيبركنملانعيهنلاوفورعملاب

يأتفيكءالجبظحليةبراغملاوةقراشملادنعةيضابإلاريسلايفرظانلاو

لصأبمزالتملااهطابترالهبنوصاوتيامةمّدقميفةريعشلاهذهةماقايةيصولا

ضمتاذإالإامعمتجميفةءاربلاوةيالولاقيبطتنكيالذإءةءاربلاوةيالولا۔

خيشلالئسدقف‹ركنملانعيهنلاوفورعلابرمألًادبمهتاعامجوهدارفأنيب

ةيالولارمأنمءركنملانعيهنلاوفورعملابرمألانوكيأ:يويسبلانسحلاويأ

نيلماعلاةعاطلالهألةيالولانأىرتالأ.معت:باجأف؟ةءاربلاو

ىلعباذعلابجوأهنأىرتالأةيصعملابنيلماعلاركنملالهأىلعةءاربلاو

یدّهَياکهانإبممَمكيدنمو...:لاقونيرفاكلاىلوتينم

اياليسايتلا ®.[51:ةدئاملا]$©2

.50.ص..فورعملابرمألافباب.نيحلاصلاضاير.عجاري-1
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هضابلةيدقعلالوصألانم

ةيضابإلادنعةوعدلالئاسونمركنملانعيهنلاوفورعمابرمألاودغيو

ةيعامتجالاةيلمعلاةيبرتلاىلعدمتعييذلايحورلانيوكتلاراطإيفًالخاد

.اهتماقإىلعةموادملاوةالصلاةرئكوكتوالتىلعصرحلاونآرقلاةءارقب

حبصتنأىلإاهبومسلاوسفنلاةيكزتلةماهلئاسواهلكاهناذدحيفهذهو

رمألاومالسإلاةلاسررشنوهللاةوعدغيلبتئوسالفدهالةينابر

سوفنةيكزتلئاسويفالخدينأاميىرحأركنملانعيهنلاوفورعللاب

نعيهنلاوفورعمابرمألاةيلوؤسميلوتللهؤملاصخشلانأل؛عمتجملادارفأ
هذىباريدجنوكيلهلهۇتةصاختافصبفصتينأهليغبنيركللا

دحيفعمتجملادارفأنمدرفلكنوكينأكلذىنعموءةريطخلاةيلوؤسللا

عضواذإفءادتقالاو‹ةدايقللحلصيلهيهاوننعايهتنمفلارمأبارمتؤمهتاذ

عمتجلاحبصأهسفنحالصلًاساسأسايقملااذهدحاولاعمتجملايفملسملك

ريغدرفلکودغیو‹رکنملاهيفلذيوةشحافلاهيفلقتالاصًاحلصمهلك

سفنلاةبقارموءهسفننمابيسحواييقرهلنألبيسحوأبيقرىلإجاتحم

طارصلاىلعدرفلكراساذإو«يوسلاقيرطلاىلعريستلاهذخأاهانعم

.هلكعمتجلاملقتساميقتسملا

ةريسلاوخيراتلابتكاهيورتيتلاتاياكحلاىلإدوعيامدنعسرادلاو

فصوىلعنيقفتمنيخرؤملالعجامءابجعارقيقارشلانعمجارتلاو

يذلاغيلبلافصولاكلذوء«ساهنلادوسأوليللانابهر»:مهنأبةارشلا

بابش»:مهنعلوقيثيحيراشلاةزحوبأريهاشملادحأهبمهفصو

لطابلانعةليقثمهنيعأرشلانعةضيضغممابشيفنولهتكمهللاو
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ضانل11

پہسکوسلاةيدّقعلالوصألانم

ىلعممبالصأةيحنمليللافوجيفمهيلإهللارظندقءةدابعءاضنأمهلجرأ

وماملکوءاقوشیکبةارکذنمةيآىلعمهدحأرماملكءنآرقلاءازجأ

ضرألاتلكأدقdينذأنيبمتهجریفزناکافوخقهشراتلارکذنمةياب

ةلحانمهناولأةرفصمراهنلالالكبليللالالكاولصومهبكرومههابج

.«.ةدابعءاضنأمايصلاةرثكوءمايقلالوطنممهماسجأ

لبقةمزالةرورضةيحورلاةئبعتلاتناكقيمعلاياميإلاقلطنملااذهنم

ةئفلاهجاوتيتلاةليلقلاةئفلامهنأنوقثاومهنأكوةيركسعلاةئبعتلا

هجاوينلوءةيعونلاةوقلاالإةيددعلاةوقلانزاوتةوقةنسيلفقرثكلا

.دفنتاليتلاةيحورلاةيناميإلاةئبعتلابلإةريثكلاةدعلاوددعلاحالس

لبقوًالوأايحورًادادعإتاعامجلاودارفألادادعإنمابالناكانهنم

ًاساكعناوًاقفوممتالماعمومهقالخأو!مقافرصتودغتثيحبىيشلك

.ةخسارلاةيدقعلاملوصأوءةتباثلاةيمالسإلامشديقعل

؟يلصألاذهتفیڪ٥
فورعملابرمألاعمتجمبيفيابرلاجهنملااذهاوراتخاامدنعةارشلانإ

متايحلاوعضوفةيناديملاةدهاجلاوةيلمعلاةقيرطلااودمتعاركنملانعيهنلاو

ةرمتسملاةدابعلاىلعموقيًامراصاجانياودجوامنيأواوناكامثيحةيمويلا
.ةريبكوةريغصلكيفهللاةبقارمو

انهينعأالوءةقيقدةظفاحمةالصلاىلعةظفاحلامظنلاهذهزربأنمو

215ص.ةيضنلادوتعلا:يثراحلادمحنبملاس-1
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ةاةيادقعلالوصألانم
نممهنعفرُغامابينعأامنفنمغورفمرمأكلذفةضورفملاتاولصلا

ىتحءهظفحونآرقلاةوالتىلعةموادملاو‹راهنلامايصوليللامايقبداهتجا

.داهزلاودابعلاوءارقلامهتعاججيفرثك

ىمسأدصقلمالإجهنماذىبمازتلالاوةريسلاهذهىلعةارشلاصرحامو

نُىلإاهبومسلاو؛سفنلاةيكزتلةماه.ةيوبرتلئاسوتادابعلاحبصتنأوهو

لاٹتماو‹مالسإلاةلاسررشنوفلاةوعدغيلبتىوساففدهالةينابرحبصت

:لاعتهلوق

.[56:تايراذلا]4#توديالإنالونلُتتَلَعامو

ةعيرشقيبطتبديدشلامهمازتلاةارشلااهبزيتيتلاتافصلامهأنمنإ
اومرىتححاصلافلسلاونيدشارلاءافلخلاةريسبيوقلامهكسمتوفلا

ردقبمهنعلاقياممهينعينكيملوكلذريغوبصعتلاوتمزتلاوددشتلاب

؛نورذيامونوتأياملكيفهلوسرلوهللءاضرإكلذنوكينأمهينعيام

نمباجعاإللاتعرتنااهبتازيممهيلعتفضأةخسارلاةديقعلاهذهو

.اعمقيدصلاوودعلا

‹تباثناميإوُوذمهنأىلعةقغمةئيدحلاوةميدقلاتاساردلالكو

اهتنعةليلقةلقنكلوءةيلاعقالخأوئدابمباحصأمهَنأوةخسارةديقعو

نأىلوألاناكذإكلذكنونوكيةارشلاتلعجيتلالماوعلاوبابسألا

لوقوةديقعناميإلانأىرتيلاةتباثلاةارشلاةديقعىلإتازيمملاهذهعجرن

.103ص.قباسردصم:فورعمناميلسدمحأ1
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30اتود
ابZeاهيدمعلالوصألام

نأنمنيسرادلاضعبهيلإبهذيامةارشلانعيفنياماذهو؛لمعو
ةسفانمةطلسلاىلإلوصولاوهتاطلسلاوماكحلاىلعدرمتلانممهضرغ

.ادرمغو

¿لمهنأىلعةعطاقةلالدلدتاهوضاخيتلاةيبرحلاعئاقولالكنأىلع

مكحلااولوحنيذلامهموصخفدهكلذناكامكايندلابلطاوجرخي

بلغألايفمهجورخرسفياماذهواولوةنيزوادوضعاكلميمالسإلا
نأنوكرديمهوكلذكاوناكءةريثكلاةئفلل.ةهجاوملاةليلقلاةئفلابمعألا

ةمالسلاراثياوايندلابحنكلومفمههركمغرنيمكاحلاعمسانلاةيبلغأ

نييويندامإوءائيشجورخلارمأنممهمهيالنييدايحامإسانلاتلعج

نمةماعلاهاجتالااذهيفطروتيمنوءفوفنلاوهاجلاوبّسترملاىلعنيصيرح
ءاملعاوطروتنيذلاامنإوكلذيفنوروذعممهلعلفمهدحوسانلا

مهملظماونيزفماكحلانمةملظلاوةروجلابناجىلإاوفقوءاهقفو
.مهقسفومهروجمحلاوللحو

قارشمهسفنأاوم“فسؤملايمالسإلاعقاوللروصتلااذهىلعءانبو

مهروصتنعاريبعتءارشلاةلحرممقاعمتجمىلعظافحلالحارميفاوططخو

هفتىرشينمنيالأكرلج:ىلاعتهلوقنمدمتسللااذه

جرخينمو.[207:ةرقبلا]$دايلينورقروَماتاع
كلذكوهناوخإعميلمعلاهکولسيفكلذىلجتهللاناوضرءاغتبا

ىوحلاعمهتيبلاغعمتجميفةمراصةيمالسإةيبرتبمهسفنأنوذخأيةارشلاناك

.ةيويندلاتاوهشلاءارويرجلاو
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سXو71۱“۰

ةااللاةيدقعلالوصألانم

يفىتحةيمالسإلاةيبرتلابمازتلالاىلعةارشلاصرحرهظدقو
ىلعاينبمنوكينأهليغبنييمالسإلاشيجلانإفتاميظنتلا

.هللادنعنمداهجلاءازجراظتناو؛حالصلاوىوقتلا

يبأو؛قحلابلاطةدايقتحتةارشلاشويجيفصرحلااذهىلجتدقو

يبأو؛نامعيفدوعسمنبىدنلجلاوزاجحلاونميلايف؛يراشلاةزه
يفكلامنبتلصلاوءيمالسإلابرغملايفحمسلانبىلعألادبعباطخلا

.ةيقيرفإقرشتاحوتف

نمنوكتتةعومجملكتاعومجىلإمسقيًالثمىدنلجلاشيجناك

ملعلالهأنمنوكينأطرتشيدئاقمهسأرىلعيدنجةئامعبرأىلإنيتئام

مهملعيدونجةرشعلكسأرىلعنيعيامكمزحلاوهقفلاوةفرعملاو

مشحنيناكوركنملانعيهنلاوفورعملابرمألامهيفميقيو؛مهنيدرمأ

ءاطع

املسنيملاعلاابرهللمهصالخإيهةارشلااهبزيمتييتلاةمسلانإ

ةروثلاوقاقحإلجأنمامنإوايندلجأنمنولتاقيالمهفءابرحو
.نايغطلاوملظلاىلع

ةيئادعلاهتعرزتببفورعملاناتسرهشلافمهموصخكلذبفرتعادقو

يمالسإلامهكولسنإوء«موصوةالصلهآ:مهنعلوقي(جراوخلل)

راضحتساوهللاةعاطبديدشلامهمازتلاومهقدصومهتحارصيفىلجتي

.181ص.قباسعجرم:مشاهبلاطيدهمو.910صء1ج.نايعألاةفحت:يملاسلاخيشلاظني1
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صاباللاةيدقعلالوصألانم

لكيفيورخألاءازجلا
مهئارقوةباحصلالضافأنممهتمبلغأوكلذكنونوكيالفيكو

يذربفرعييسارلابهونبهللادبعلوألامهمامإنأىحمهئاهقفو

.ةالصلاةرثكنمهيتبكروهيديبتناكيتلاتانفتللكلذو.(تانفثلا

هتالووهشيجفوفصيفةينيدلاحورلاثبىلعًاصرحةّمئألازربأنمو

لالخنمكلذىلجتدقو,'”كلامنبتلصلامامإلانامعلامامإلاهتيعرو

كلذلاثمكهذههتريسلذخأنوىربكلاماهملابمايقلامهيلإدهعينمىلإهبتك

نيذلاىراصتلانمذاقنالهجوملاهشيجىلإهبهجوتيذلادهعلا

اباووادو«بويغلايفهللاىوقتاومزلاف»:لوقيثيحةشبحلانماهوهاه

مثبوحينملرفغيهللانإنمةراهطلابهللاءاقللاوزهجتءاد
اليقباميفاوحلصأو«ىضمامئيسنمهللاىلإاوبوتف...بوتيوأحصني

مکريغایندبالومکایندبمکنیداوعیبتالومکنیداونوصو؛یضريهبمكنع

نعمكراصبأاوضغوتاوهشلامراحمنعاوصرحاو؛تاهبشلادنعاوفقو

نعمكتنسلأومكيديأاوفكومارحلانعمكجورفاوظفحاوءةنايخلاةعقاوم

لكأوءروزلالوقاوبسجاوقحلاريغبمهضارعأومحلاومأوسانلاءامد
ىلإتانامألااودأوودعلاةنهادموىوسلاةعامججومارحلابراشمومارحلا

.جراوخلابقلعتملالصقلا.لحنلاوللملانيبلصفلا:يناتسرهشلا.عجاري-1

ناکوھه2ىلإه237نمنامعبةمامإلاىلوتيصورخلاكلامنبتلصلامامإلا2

1ج.ةفحتلارظني.ًامزحوًاحالصوالدعةميألارهشأنم

.ةشبحلاونامعنيبعقترحبلافةريزج:ىرطقص-3
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Nةایلةيدقعلالوصألانم وسر

مدعويفقدصلامازتلانمدهعلااذهيفءاجامرخآىلإ

كلذلكيفادهشتسمءاهعوشخواهناكرأبةالصلاةماقإوكعولافالخإ

الوفللانمءاجاماولبقاوللانعاومهفاف»:لوقينأىلإنآرقلاب

ائیشاوتیبتالوالسكالوالَخَدةبجاولاهتعاطهللءيشيفمكسفنألاوصخرت

فاخافاليمالوًابصعتهّداحنمىلإاونکرتالوالبخالوًالبعهیصاعمنم

.2«...مكلذخينأكلذنع

امدنعةارشلانأانلنيبتي ةريثكيهو صوصنلاكلتلالخنمو

اورظنءلاتقلانيدايميفةبلغلارصانعنمًارصنعاهرابتعابةوقلاىلإاورظن

الإريفغلامكلابمتقالوريفولاددعلادمتعتالةوقلاف,ةينامإةيوازنماهيلإ
يحورلانيوكتلابمامتهالاناكانهنموعونلاباهمامتهاردقب
يمالسإلامهسحباوكردأمهنإطورشلامهأنملتاقملادرفللناععإلاو

ةبالصبالهشأجةطابروهبلقةوقبوكنامثجبالهتديقعبناسنألانأقيمعلا
بتكفصولالخنممهيلإرظنلانيحمهذإهمسجةماخضوفتالضع

ءةدابعلاةرثكنمهوجولايرفصمماسجألافاعضمهدجنملخيراتلا

نلتملوءادشأنيلتاقمبورحلايفاوناكاذلوفلابنجيفرهسلاةموادمو

اريسأركذيملامكمهيلتاقمنمادحاوابراهخيراتلاركذيملو»:ةانقمهل

مامأاعمطهلوقريغوأعيبنألواحوأ.هيأرىلعمواسمهنم

.171ص1ج.نايعألاةفحت:ىملاسلاخيشلا-1

ردصمهلا-2
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هبلةيدقعلالوصألانم

ةفيلخaناکاريمأودع

.)«...نوکينمانئاکوأ

مكاذيول-4

دنك

:ةيضابألا

اهقفمهدنعتدجوأاهلظيفةيضابإلااشنيتلاةيخيراتلافورظلانإ

ةسايسلابرخآلاهضعبوقيلخادلاةسايسلابقلعتيهضعبءاقيمعايسايس
مودلخادضعببمهضعبقلعتتةسايسقدأةرابعبوأةيجراخلا

نممهموصخوأمهناريجعمقلعتىرخأو؛تاعاججوأادارفأ
انفمالابناجلااذهنعثدحتلابصتخيالثحبلااذهنأايومهيفلاخم

قلطياموأةيضابإلادنعةماعلاةيعرشلاةسايسلادنعفوقولابيفتكن

حضويبناجلااذهنعثيدحلاناف.اهطورشوةمامإلامهرداصميفاهيلع
اهتشاعةيناديمبرابجتديلووهقيمعيسايسركفبةيضابإلازيتىدم
نمىقتسمهنأهيفاممهأوىاقبلالجأنمليوطلامهعارصلاوطمققاعامج
.اماهًایراضحًابناجودغيمتنمويركلاهلوسرةنسوهللاباتك

ةيضابإلاابزيمتيتلاىلوألاةيركفلاةرذبلايفلمأتملالماتينيحعقاولاو
دقوماكحلاومكحلابقلعتتاهدجنءةيمستلاهذهروهظلبقتحمهريغنع
ةيضابإلافالسأاهقنتعايلا(للةيمكاحلا)ىنعمةقباسلوصفيفانحضو

.مشوصأنمًالصأهوذختاوهجنىلعاوراسًادبم

.106ص.قباسعجرم:فورعمناميلسدهحأ1
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ةااللاةيدقعلالوصألانم

مامإبصناوبجوأةيضابإلافالسأنافكلذلًاعبتوأ

دقو,نيملسملاقوقحلاعيضتؤءهللادودحلًاليطعتةمامإلاراكنإاوربتعاو
مامإباختناىلعاوصرحوءلوقلااذهقدص مهفالسأو ةمكحملاتبلأ

ادحاواوبختتاتحميكحتلاةجيتنبنوملعياوداكيملو«فورظلالكيفمحل

نيملسملاةيقباوعدوبهونبهللادبعوهومهيلعامامإمهتم
نمةعامجبختنييمالسإلاخيراتلايفةرملّوأهذهو».مهيلإمامضنالل

.”«شيرقريغنممحلامامإنيملسللا
دعبةمكحلاتاماعزنيبیرجيذلاراوحلااذههخيراتيفيربطلاىور

:ءارورحيفمهعمجت

امقحلاومتيأردقاميأرلانإموقاي:يدسألانايفسنبلاق»

ةيارودانسودامعنمديالهنإفمكنمالجرمكرومأاولوفيتركذدق

بهونبهللادبعاهلبقفمهنمضعبىلعاهوضرعف.اهيلإنوعجرتواهبنوفحت
.توملانماقرفاهعفدأالوءايندلايفةبغراهذحخآالهللاوامأ:لاقويبسارلا

نإةلئاقلاىوعدلاىلعايوقادردعييربطلاهدروأيذلاصنلااذهنِ

رصتخادقوسانلاىلعًاماكحلاجرلابيصنتمدعوهةيمكاحلاموهفم

ثيحةسايسلاومكحلايفمهجهنمنيتملكيفيبسارلاهللادبعبختنملامامإلا

ةبغرلاف«.تولملانمًاقرفاهعفدأالوءايندلايفةبغراهذخآالهللاوامأ»:لاق

.3ص.ةيضابإلادنعةيرادإلاوةيسايسلاتاميظنتلا:تافيلخضوع/د-1

.53ص.5ج.كولملاوممألاخيرات:يربطلا-2
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ضاا1ےسوےس

×ا42م٠1

ےہیسوسریلةيدقعلالوصألانم

لجأنممكحلاهمهناكنملكنامزالتناتفصتومانمفوخلاوايندلايف

هللمهسفنأاوعابنيذلادعبأاموطلستلالجأنمةطلسلاو‹مكحتلا

.يويندلاىمرملااذهنع

ءليصألايمالسإلاًادبلاوهرجلاباختنالاقيرطنعمامإلارايتخاو
ةنسو‹؛ميظعلانآرقلاجهنمعملماكقفاوتمكحلايفةيشرقلاًادبمضفرو

:ىوقتلاىوسًاسايقممكاحللعضيملمالسإلانافهي

[13:تارجحلا]$©رَمَهكمكنتلادنعكمربل

يمللضفالنألضافتلاساسأنابمهعدويوهوهتمأىصوأييلوسرلاو

ىلعمالسإلادكأاذههو"ىوالإيرعىلعيمجعألوأيمجعأىلع
.ملسملامكاجحلاباختنادنعطورشلاةمقىلعىوقتلاعضوةرورض

نوراتخياوناكف‹مهسفنأىلعةيمالسإلاةيطارقعيدلاهذهةارشلاقبطدقو

هغلبتملادحةيطارقميدلاكلتيفاوغلبومهأفكأومهعجشأومهاقتأمهتفالخل

اوؤاسأمهنأاوسحأاذإاوناكمهنأكلذوءايقرةرصاعملاممألارثكأ

.هنعاليدباوراتخاومئاقلاةفيلخلانمةقثلااوبحسرايتخالا

ةمامإللحّشرملاصخشلايفةيضابإلااهطرتشييتلاتافصلايفرظانلانإ

فرصابريمالسإروظنمنمةقايللاوةءافكلاىلعةيضابإلاديكأتظحلي
اذهنإلاقيدقو.كلذحضونسامكءايلوأاساسأعرولاوملعلاطارتشالثم

.22391ثيدح.راصنألادنسميقابفدمحأمامإلاهاور-1

122ص.قباسعجرم:فورعمناميلسدهمحأ2
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دااللاةيدقعلالوصألانم

نكلو؛قحاذهءاعيجةيمالسإلاقرفلانيبقالتوقافتاةطقنرابتعالا

بصعتلابيحويطرشلكيفنيفىرخألابهاذانعنوزيامتيةيضابإلا
مهئارعشدحأهزجوأيذلاوهوسنجلاوأةقرفلاوأةعامجلاوأءةليبقلل

:لوقيثيح

نمهللابهللادابعىلوأو دحاوهللاومالسإلاونبنحنو

يفوأةيمأينبيفةفالخلانوكتلاولضاننويريبزلاونويولعلاو«نويومألاف
امكةيشرقلاكلذدعبطرتشتةيمالسإلابهاذملاوريبزلالآيفوأيلعلآ

ةفالخلابالطاهبحلستيةجحىوقأنوكتنأفيرطلانموءانركذنأقبس

نمةمئألا»:%يبلانعيورملاثيدحلايهنافعنبنامثعلتقمدعب

نمو؟ةفالخللنمف«شيرقنممهلكومهاوعديدينيبهنومدقي‹«شيرق
مهتبلاطميفافوحرطيةدّدحمفادهأمهيدلسيل»ء؟باوصىلعمهنم

لجأنماهنعنوعفاديئدابمالو؛سانللهنومّدققيلمعجاهنمالوءةفالخلاب

.”«شيرقنممهنأ...مهيدلاملكومكحلاىلإلوصولانوبلطي‹اهقيقحت

نكتملفتدصلااذهيفمهفالسأةيرظناونبتنيذلاةيضابإلااأ

نوعسيافدهمايألانمموييفنكتملومقريسميفلابتاذةيضقةفالخلا
قيبطتلجأنميهاغنإوءهيلإلوصوللعئارذلانوعرذتيابلطموأهقيقحتىلإ
ناكمكحلالكشلةلوبقمةغبصءاطعالوأيمالسإجمانرب

ةادحأويدحنبسادوملالبيبأعابتأنمناكدقوناطحنبنارمعلتيبلااذه-1

.120ص.جراوخلاوعش:سابعناسحأ/ديفتيبلارظني.ةيضابإلا

.فرصتبء120ص.َقباسعجرم:فورعمناميلسدهحأ2
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re4نال

وے77لاةيدقعلالوصألانه

ةغيصلااهوربتعاوةدشارلاةفالخلامايألبقنماهيلعاوفراعتدقنوملسللا

.”...يمالسإلاماظنللىلثمل

نيبفالخلاطاقنٌمهأنمةحيحصلاةيمالسإلاةيؤرلاهذهنأبسحأو

يأرةيضابإللومكحلايفةيشرقلانوطرتشينيذلا‹(ةنسلالهأ)وةيضابإلا
ةّمئألاب»اوحلستنيذلانيملسملانإ:نولوقيثيحةيرظنلاهذمبنيثّبشتملايف
نيديفتسملامهاوناكةمئاقةيلهاجميقسيركتنوديرياَمنِإ«شيرقنم

مهةيمأونبومشاهونيفمالسإلايفمكرايخةيلهاجلايفمكرايخءاهنم
لظيفاولظينأنوديرياوناككلذك.ةيلهاجلايفبرعلاةداسوشيرقةداس

ةماعزلاىلإامودنونحيبرعلاىلعةداسةيلهاجلايفاوناكامكمالسإلا

ىلعمهتروثءاروناكيذلاوهاذهتنعتملامهفقومو.مكحلاوطلستلاو
هئدابموقلداعلاهتريسمغرزاجحلالخدنيحراتخملاةزجحيبأمكح

.نييومألانايغطلاوملظلاةبراحمىلإيمرتتناكيلاةيمالسإلا

ىلعءانبةيرظنلاهذمبنوتيشتيةنسلالهأنأىلإةراشإلانمدبالو

اذهةّحصبعطقلامدعنوريةيضابإلاونمةمثالا»:ثيدحلاكلذ

نآرقلايفىرخأةريثكًاصوصنضراعيهنوكهفّعَضييذلاْنِإمث؛ثيدحلا
.اهسفنةيوبنلاةنسلانمويركلا

ملعلاو.هقفلالهأنم”نوريثكنورصاعمنويمالسإباتككانهو

.هسفنردصملا1

وبأدمحمخيشلا.214صءيمالسإلانيدلاحور:ةرابطحاتفلادبعفيفعءالؤهنم-2

.نويرورحلاجراوخلا:اقسلايزاجحدمحأ.81ص.ةيمالسإلابهاذملاخيرات:ةرهز

.اهدعبامو125.ص...جراوخلافقاومقفةءارق:فورعمناميلسدمحأ.23ص
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ةيمالسإلامهتيؤروةمكحلانوديؤيةيمالسإلابهاذملا.نميأرلاو
ةيمالساإلاةعيرشلاحورقفاوتيتلاةميلسلاةيؤرلايهاهنألهذهةليصألا
.مکحلاىلإاقرظنو

انئشاذإنحنو»:يضايإلاركفلابهوننأدعبةرامعدمحمروتكدلالوقي

راكفأوءةيطارقميدلاميقانريهامجفوفصيفوةيسايسلاانتايحيفسرغننأ

تاحفصريهامجللاهذمقنأدبالف‹نطاومللةيسايسلاةيرحلاوةاواسلملا

طورشلارفاوتنمةعبانمكاحلاتايحالصلعجتوىروشلادجمتيتلااثارت

وأةيبصعلاوأمدلاو«قرعلاوبسنلاىلإتافتلاانودكلذوهيف

لصؤينأعيطتسييركفدازتاحفصلاهذهيقف.عورشلملاريغةوقلازكرم
درجتالكولسوةسراموقلخكةيطارقمبدلاحورانتمأيف

طلنمةكامولا

ءاطعإيأىلعًاساسأموقيةيضابإلاىدليميظتلاجهنملانإ

يف«برحلاوملسلايفعمتجملانوؤشنمنأشلكيفةعامجلليقيقحلانزولا
هتراتخاهجوتلااذهوءنامتكلاوةيرسلالاحيفوأروهظلاوةبلغلالاح

ىلعةضاحلاةيمالسإلاةعيرشللقيمعمهفنماقالطناةيضابألاتاعامجلا

عمتجملاةيوقتهنأشنماملكوءنماضتلاونواعتلاىلعةمئاقلا«ىروشلا

.تاذلابحوةينانأللهيفناكماليذلايمالسإلا

.41.صءم2.1997ط.ةرهاقلا.داشرلاراد.مالسإلاةمأروتسدنيسح/د

.19.ص(ط.م.د).21988ط.ةيبتقراد.ثارتلاىلإةديدجةرظن:ةرامعدمحم/د-1
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ةاةيدقعلالوصألانم

ديلونوكيدقيعامجلاجهنملااذهقيبطتىلعةيضابإلاصرحو
مهخيراتتعسو.يتلافوورظلاكلتءاهلظيفاوأشنيتلاةيسايسلافووظلا

جهنمداجيإنمدبالناكفتاهطضالاوةدراطملاوةقحالمللامودضّرعملا

دارفأنيبمائتلالاوماحتلالانأرصانعنيبماحتلالارصاوأيوقي

هتوقبامئادقوفتيناكيذلاودعلامامأفوفصلايوقينأهنأشنمةعامجلا

؛مكاحلاوأمامإلارايتخايفةيضابإلاةيؤرلجهنملااذهبيجتسيامكءةيددعلا

ًالصألظمكحللاسايقمةءافكلاوىوقتلابةيضابإلامازتلانأفورعملانمو

اومظنينأاولواحدقلمهنخيراتلاوطمودومقاعامجنيوكتلوصأنم

اوصرحولكقوفةعامجلاعضييذلاروظنملااذهقفومهكاعمتج
فتادبتسالاوتتشتلالحارميفةيودبلاوةيرضحلايفهقيبطتىلع

.ايرغمواقرشم‹لودلانيوكتوروهظلالحارميفو
ىلجتييتلاةيقالخألاتافصلانمةعومجممهتبسكأاذإةيعامجلاهذه

ثيحنيثدحملانيسرادلادحأكلذررقيامكاضهانازرابيعمجلاروعشلااهيف

۱:لوقي
ذاذفأالإاهلمحياليتلاةذفلاتافصلانمةعومجمىلعنووطنيمهنإ»

نومزليو.يعامججلكشباهبنولحتيمهنأرمألايفاهمظعأوءلاجرلا
قالخألاةسناجتمتاعومجممهفءامبيلحتلاواهلجىلعًاضعبمهضعب
ةدحاوةسردميفاوجرفتمهنأكوكحاوبلاقيفاوبصمهنأكتافصلاو

جهانماهيفنونقليةدشوسأبيلوأةذتاسأاهيلعموقيماظنلاةمراص
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هابایلةيدقعلالوصألانم
iEA

رقفلالعلوءةوخإمهنأكوعيمجلاةبحممهيفتسرغةيعامتجالاةيبرتلانإ
تناك-ةليلقلاةئفلامهو-نماضتلاولتكتلاىلإةجاحلاوداهطضالاو

يفراتخملاةزمحوبأراشأدقومهيفحورلاهذهةيمنتءاروادبأسجاملا

:لوقيثيحهشيجاهبىلحتييتلاةزيملاهذهىلإةنيدملايفهتبطخ

مهسفنأومهدازهيلعدحاوريعبىلعانمرفنلا؛يتشلئابقنمانلبقأف»
انديأوهللااناوآف«ضرألايفنوفعضتسمنوليلقءادحاوافانورواعتي

.»اوخإهتمعنبهللاوانحبصأوةرصني

ةيضابإلادنعةلودلاماظننأيفنوكتامىلجأكلثمتتةيعامجلاهذه

تافصاوموطورشقفومامإلابختنتوحشرتيتلاةعامجلاىلإدوعياَمنإ

.ةمراصةقيقد
هراتخايذلايابرلاجهنملااذهةرُثةيعامجلاحورلاىلعصرحلانِ

امكلذوءةيدرفةقيرطبذختتالتارارقلاتناكفمكحماظننيملسملل

مأ‹يمالسإلابرغملايفمأ؛نامعيفءاوسةيضابإلاتاموكحلاىلعىفضأ

ةيطارقعيدلاهيمسننأنكميامزاجحلايفمأءنميلايفمأتومرضحيف

.ةيمالسإلا

سيلارحارايتخاةمألالبقنمراتخينأبجيةيضابإلادنعمامإلانِ

101ص.قباسعجرم:فورعمناميلسدهمحأ1

206ع:ىنراحلادهحنبماس-2
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اهسفنلظفتحتةمألاناامكہیفنزوسنجلاوأةليبقلاولصألاتارابتعال

ةمألاقلعتدقوءةعامجلانيبوهنيبدقعلاطورشبلخأاذإمامإلالزعقحب

ۇفكحشرمدوجومدعببسبوأةنيعمفورظيفمامإلارايتخالجؤتوأ

.”«بصنملااذ

ماظنلااذهبنوهونيةيضابإلالودنعاوبكنيذلالكنإعقاولاو
نعنوڻدحتيمهوافيدحوايدقباتكلافقوتسادقفءليصألايمالسإلا

ةلادعلاالومثأيذلاوهوةيمتسرلاةلودلاهبتزيتيذلايروشلاماظنلا

افورعممتسرنبنهحرلادبعسسؤللامامإلاناكدقلفرارقتسالاوراهدزالاو
ةيضقيفثييالومنودًارمأعطقيالهلوحنمدقعلاولحلالهأهتراشتساب
ريغصلانباةلودلاهذهخرؤمكلذىلعدهشدقومهيأربسانشسالانود

.كلذبحرصامكيضابإلابهذمللنيلاقلانمناكهنأنممغرلاىلع

نامعىلعتبقاعتيتلاتامامإلايفةيمالسإلادهاشملاهذهةعباتمنکو

جهنملااذهعابتايفرمألارصتقيملو.ةيناثلاوىلوألانيتمامإلايفاميسالو

اعبتمًالصأوءاراتخماجهنملظلبروهظلاتالاحىلعيروشلايعامجلا
.نامتكلاتالاحيفتح

هذهيفةيضابإلاتاعمتجلااهيلعتينبيتلاتاميظتلايفرظانلاف

.46.ص...ىمالسإلاخيرانلا:رمعقوراف/د-1

.37.38ص.ةيمتسرلاةمئألاخيرات:ريغصلانبا.عجاري-2

70-92.يبوعلاجيلخلافةيضابإلا:ليهسلارباجديع/دعجاري3
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ةاةيدقعلالوصألانم
لکلبقوالوأةيعامجلاىلعمئاقيعامتجالاماظنلانأظحليءلحاوملا

فورظيفالإشيعتنأاهنكميالوءالدوجوالةيدرفلاةماعزلافىيش

ء(”يعامتجالامرحلااذهةمقيهنيدلاءاملعوأةبازعلاةقلحفءةيئانثتسا

سلجمو‹لئابقلاخويشورئاشعلاءاسؤرنمنوكتي(نايعألا)سلجمو

مضي(سيراكملا)سلجوللاباتكةظفحمضي(ناوريإ)و(نادروُصَمإ)
يعامتجالاماظنلانافاذكهونوؤشىلعنيمئاقلاوةدلبلاسارح

ةعومجموأةعامجىلعيوتحتةرئادلكءةلخادتمرئاودلكشىلععستي

.اھنیبامیفقیقدقسانتو‹؛لماکماجسنابلمعت

:اهطورشوةمامأإلام

يوعدلامهجهنمقيبطتيفةيضابإلااهدمتعييتلالئاسولامهأنملعل
ظحليمهدنعهقفلابعكىلإدوعييذلاوءةمامإلاةيرظنبمهدنعفرعيام

ةسايسلمهفو؛قيمعيركفطيطختىلعلدي«بناجلااذهب.ًازرابًامامتها
الودبمهنأنمنيرصاعملاباتكلاضعبمهبهقصلياممهنعيفنيامكحلا

هذهخيراتلابذكدقوءلودلارييستنيناوقالومكحلالوصأنومهفي

يفمهنايرظناوقبطيناليوطلامهخيراتربعاوعاطتسامهنأل.ىۍواعدلا

ةبرجتلايفمأنامعيفةبقاعتملاتامامإلايفءاوسءاقيقداقيبطتمكحلا

.طسوألابرغملايفةيمتسرلاةلودلامكحلظتعحتةدئارلاةيمالسإلا

نلجهنملابةقالعهليذلابناجلاوهانهانمهييذلاو

.هدصلااذهفيضابإلاركفلاديسجتيفهتيمهألًارظنماظنلااذهلًاصاخالصفاندرفأ-1
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سةيدشعلالوصألالس

مهإدبملةباجتساكلذناكيفبناجلااذهباومتهاامدنعةيضابالا

نعهقفلابنكهلوقتيذلاامف«ضورفملامكحلاوكلمللضفارلا
؟اهتيضرفوةمامإلابوجو

ثلاثلانرقلاءاهقفنميصورخلاسيخنبتلصلارثؤملاوبأهيقفلالوقي

ةماقإلهدابعىلعبجاوللقحيهوءةمامإلاهللانيدنمناو»:يرجفحا

:لجورعهللالاقدقوةقماعسانلانيبمكحلاومولظملافاصنإوتودحلا

ركسْلَانَعَنوهنَيَوفوليريللإنوُعَديهنأكنيكلرل

:ناعتلاقو.[104:نارمعلآ]4مهكيكو

[24:ةدجسلا]کیوهميمهمالعب

لضفلالهأويأرلاووذمهؤاهقفضرألايفعمتجانوملسلملارهظاذإف
هللاءاشامنولمعيوصوکلمبنأنوديريالمهتعاطلالهللاودهتجاومهتم

ةاضرملالهللاةاضرملًاعابتاولدعلابرومألاكلينأهودارأنكلو
)4(

للاضئارفنمضرفةمامإلاو»:يصقشلاديعسنبسيخخيشلالوقي

نعطقسضعبلاهبماقاذِإةيافكلاىلعضرفوهوهتابجاونمبجاوو
.2«نيقابلا

,ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازورشن.شيوردلامساج/دقيقحت.تافصلاوثادحألاباتك1

60.١ںص.1.1986ط.نامعةنطلس

308ص.8چ.نيبلاطلاجهنم-2

.2

 



eةت|ةيدقعلالوصألانم

ضرفةمامإلاو»:فنصملايفيدنكلاهللادبعنبدمحأركبوبأخيشلالوقيو

هلأاوعي3:ىلاعتهلوقباتكلانمفلالدتسالاوعاجإلاوةنسلاوباتكلاب

امرمألايلوأةعاطف,[59:ءاسنلا]نيتقلايلوللاايميلي
ةَّمئألاءالؤهريسينأطرشبكلوسروهللةعاطانيلعةبجاونينمؤملارشعم

قحلانعاوفرصنااذإامأومالسلاهيلعهلوسزةنسوهللاباتكجمىلع

.«انيلعمةعاطال:لوقنانهءاوسنعاولضو

ىسيعنبنيروغبتخيشلالوقيةبراغملادنعوةقراشملادنعاذه

مايقلاو:يهنلاورمألاهللاضرفلاندنعةضيرفةمامإلادقعو»:ےه5:ق)

هذهنىلعةمألاتعمتجافكباتكيفهنيبامىلعدودحلاةماقإو‹لدعلاب

ىلعةمامإلادقعنأتبلفممتالووةّمئألابالإماقتالاهوجوعمدودحلا

.«مزالقحوبجاونيملسللا

نمانأىريف(م1914:ت)شيفطافسوينبدمحمخيشلاامأ

ېباقامامإهبصننّيعتنملتقبرمألانمهريغوهيثرمعنعحصال؛لوصألا

ءلدعمامايالإنامتياليهنلاورمألانإ»:لوقيليلاحرشيفوءاوبق
نوقتييذلامهودعددعفصنىلعنوملسملاناكاذإبجاوهبصنف

وش

جراوخلانعةيضابإلاايبزيتيتلااياضقلاٌمهأنمةيضقلاهذهربتعتو

ةديقعحرشاذك.53ص.1ج.فنصملا.308صء14جءلينلاحرشعجاري-1

.137ص.ةيضابإلادنعىسايسلاركفلا:نالهجنودعًاضيأ.44ص.ديحوتلا
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ةنتفلاريثيهبيصتتنأمهنمامعزمامإلابيصنتبوجومدعنورينيذلا
ىلعقافتالامدعهعمنيعتياممرايتخالادنعسانلاءاوهأفالتخال

:هلوقبشيفطاخيشلامهيلعدردقو.عامجإلاهلوحقغيدحاومامإبيصتت

ملعألامدقيامنإوبوجولاىلعلدأهسفن[فالتخالا]اذهٌنإ»

عمقيلألامّدَقيدقومدقيايواستنإو:عروألامدقيايواستنإف

هتئفونتاففىبأنموءليضفتلااذهبةسفلابنجتُتاذكهوملعألادوجو

.«...لطابلوبقو؛قحراكنإنمايندلاولختالوقيغاب

ليصألاينيدلاروظنملااذهنمةيضابإلادنعةمامإلانأالنيبتيانهنمو

بجوعو؛هتراتخايتلاةيعرلاومامإلانيبيعرشدقعرمألاةقيقحيفيه

ةيعرلافهتابجاوبلخأاذإامأةعاطلاوةيالولاةيعرلاىلعمامإللنوكيدقعلا

.هنمةءاربلاوهلزعبمامإلانملحيفنوكتذئدنع

ةيلقنوةيلقعةلدأنمهودروأامعوضوملااذهيفةيضابإلاعّسوتدقو
عانتقانممدقتاممغرو.اهركذلحمانهسيلمهدنعهقفلابتكيفةتوثبم

طورشببوجولااذهنوديقيمهنأالإقمامإلابوجوةرورضبةيضابإلا
قلاةينمألاوةيسايسلافورظلاولماوعللعضختةصاخیرخأوةماع

اهرفوتيغبنييتلاطورشلانمةلمجنوعضيمهناإفاذلءاهيلعنونوكي
:عافدلاوروهظلا:عبرأتالاحيهوءاهيلعنونوكييتلاةلالابسح

.نامتكلاوىارشلاو

فرصتب44صءديحوتلاةديقعحوش-1
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اهددحيروهظلاةلاحيفةمامإلامايقلوأةلودلامايقلةيساسألاتاموقلماف

دنعو«.لاموملعوعاركو؛حالسنميفكيام»:هلوقبشيفطاخيشلا

مايقنكميالانودبذإءةيعوضومطورشاهنأانلنيبتيطورشلاهذهيفرظنلا

.نيكمتلاوةوقلالئاسوىلعةرفوتمةيوقةلود

عبتتسياذهو.اجراخوًالخادءةينمألاةناصحلاوقوقلازمر

.ةلودلاةيامحىلعارداقءاؤفكءابردماشيجلاحلاةعيبطب

ريغيهو؛ةيبرحاوةيملسلاتازيهجتلاولئاسولاىلإزمريو:عإركلا
اهنميتلاريمحلاو‹لاغبلاو؛ليخلااهبداري(عاركلا)ةملكتناكاذإفةددحم

بسحكشالوروطتيريسفتلااذهنإف:لقنتلاوبارشلاولكألاوسابللا

.ةنكمألاوةنمزألاروطت

بناوجلانامضنكميالملعلانودبفءةيرورضلاةفرعمللزمرةرلعلا
هانرسفاذإاميسالوعاركلاوحالسلالبقبولطمملعلانإلبىرخألا

نودةمأموقتنألقعيلهفءةعانصلاوايجولونكتلاوهيذلاثيدحلاموهفماب
رادتالوداقتالةرئاطلاوخوراصلانإفءاهدنعحالسلادوجوعمىتحملع

مامإلايفةمزاللاةفصلاهذهةيضابإلاطرتشيفيكىرنفوسو.لهجب

.نايكالوماظنموقيالهنودبو‹لامعألاماوقوهو:لالا
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SYLCYANYپوپپسپےسوےس

ةااللاتةيدقعلالوصأ كيدمعلالوصألانه
~eکپیسوسا

امالالفص+

مث»:يلاتلاوحنلاىلعرثؤملايبأةريسيفتافصلاهذهديدحتءاج

نعيهنلاوفورعملابرمألاىلعمهاوقأومهملعأومههقفأهللنوراتخي
ىلعوميرحلانعبذلاوودعلاةبراحتىلعومكحلاىلعوركلملا
نمدبالفًاهيقفالاعاودجيملنإوءهلهأيفهقافنإولحنمهللالامةيابج

ةيالولايفرظنينأيلاولاومامإلاملعنمنوكياملقأوهذه

نمهقفلالهأةرواشمعديالوميلعتلاعديالكلذعممثةءاربلاو

.”«...نيملسللا

اعميقلخلاوىقلخلابناجلابقلعتتطورشىلعدكؤتصوصنلاضعبو
كلقاعارحءايضابإءاملسمالجرنوكينأ»:صنلااذهيفءاجامكلذنم

هلوادوسحالوايصخالوءانونجمالوىمعأالو«سرخأالويصأال
الواليخالو؛قلخلاءيسالوكهعوأدعوفلخمالواباذكالوءادونك
ريغيفعوشخلاوفعضريغنمهللًاعضاوتمنوكينأوازجاعالولبا

.«رخفلاوربكلاةليازمولذ

نوكينأشيفطاخيشلاو؛يمرضحلاخيشلامهنموءاملعلاضعبدازو

.دلجوأعطقنمدحهيلعمقيلننوكينأو,ةيبرعلاةغللابًاحيصف

ةيقلخ-اتافصلاىلعزكرتاهاندجوتافصلاهذهيفانرظناذإو

يفاهتسايروءاهتماعزوةيعرلاهيجوتيفةرشابمةلصهلاجبءاعمةيقْلخاو

.61ص.قباسعجرم:رثؤهلاويا1
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سووسةاديدلوألانم
.برحاوملسلا

ساوحلاونيلجرلاونيديلالامكبقلعتملاطرشلاةقالعامولاقيدقو
‹:يسفنلابناجلابةرشابمةقالعالنألةحضاوطرشلااذهةلعو

ةفاضإةيسفنلادقعلانمةدقعةيحضنوكيالأهليغبنيدئاقلاولوؤسللاف

اهنمةيرادإلاةيدايقلاهماهمءادأنعمامإلاقيعتدقتاهاعلاهذهنوكىلإ

.ةيهيجوتلاوةيركسعلاو
صقنلاللعلكبعلاوقأرمللةيضابإلاءاستسالديامك

ن»:ثيدحلاءاجدقونيدولقعةصقانةأرملاففكفانصألاهذهفةدوجوملا

فيكفهسفنيففرصتلاعيطتسيالكولمملادبعلاوآمااوراموقحل

نكيملنمذإملقلاهنععفرنمةمامإزوجتالوءالقعصقانلفطلاوهریغيئ

.®مهبقاعيوأسانلابساحينأنكميالباقعالوباسحهيلع

ةمدقملاملعلاةفصىلعيعاجإلاديكأتلاطورشلاكلتيفًاضيأظحلنو

ناصخشةمامإللمدقتاذإفهتيمشأوملعلاةروطخلىرخألاتافصلاىلع

ايواستنإفملعلاوهرخآلاىلعامشدحأحجرييذلازيمملانِإَف‹ناتفاكتم

۔عروألاف

ًاساسأاهمايقوةمامإلانالعإنوقلعيمهءاهقفوةيضابإلاءاملعنإلب

.حاحصلاعجارت.حيحصثيدح-1

ةنطلس.طقسمةعبطم.ةيضابإلادنعةمامإلاةيرظن:ىثراحلاناطلسنبكلام.عجاري2

.39.ص.م1991/ےه1411.نامع
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ةاةيدقعلالوصألانم

مامإلايفضورفللانألءةيمالسإلاةعيرشلاهقفونيدلالوصأبءاملعلادوجوب

نميمالسإلاعمتجملايفمهأسيلوامتايحتالاجمعيمجيفةمأدئاقنوكينأ

رصتخمهباتكيفيمرضحلاسيقنيميهارباقاحسإويأمامإلالوقيف
:ةوعدلالهأةَوقاهدحألاصخثالثةمامإلابجوييذلاو»:”لاصخلا

لهأنوكينأ:ةيناثلاو؛لطابلالهأاوبلغينأمهنظىلعبلغينأكلذو

نوكينأ:ةلاثلاىمعأمهيفسيلءاحصأ‹نيفلابارارحأالجرنيعيرأةوعدلا

حالصوعرويوذءهقفلاولوصأبملعلهأادعاصفلاجرةتسمهيف

ةمامالااودقعينأبجوفصولااذهةوعدلالهأل.عمتجااذاف.نيدلايف

.«عرولاوملعلاونيدلايفمهلضفأل

امةدشارلاةدايقلارايتخايفايساسأرصنعلااذهرابتعاىلعدكأامو

ةميركيبأنبملسمةديبعوبأكنحلادئاقلاديزنبرباجمامإلاةفيلخهقبط

قلطينلحيحصلايملعلانيوكتلاىلعيرسلايسايسلاهطاشنماقأيذلا

«بوغلاوقرشملاىلإقيمعلامهنيوكتدعبمهدفوأنيذلا«ملعلاةلج»مهيلع
«ناسارخونملكيفمكحلايفةداقوملعلايفًامالعأًالعفاوناكو
الريكذتللانهوضحتسننأيفكي.تومرضحو«نميلاوزاجحلاو«برغللاو
ابأوزاجحلايفيراشلاةزهحابأوتومرضحونميلايفقحلابلاطرصحلا

بناجلِ«بورغملايفمتسرنبنمهحرلادبعوءحمسلانبىلعألادبعباطخلا

مهريغو؛ليحرلانببوبحو؛ناهدلانبحوناصيبأو«بئاسلانبمامض
.ريثک

.ب70ةقرو.:لاصخلارصتخم-1
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ةا| ةيدقعلالوصألانم

لّووأءاشنإىلعموقيامامإباطخلايبألةديبعيبأمامإلاحيشرتناكامو

ةعيرألاهناوخإنيبنمهراتخادقفساسألااذهىلعالإبرغملابةيضابإةلود

امةيقلخلاوةيملعلاتافصلانمهيفىأرهنألةرصبلاببلاطوهونيرخآلا

.ريطخلابصنملااذلهحشري

ةمئاقبلغألايفاهاندجونامعيفتامامإلابقاعتانعبتتاذإو

هنافًايملعزرابريغصخشةمامإلايفناكاذإوىاملعلودعَةّمئأىلع

نوؤشةرادإومكحلايفهنودعاسينيذلاءاملعلاوءاهقفلانمةفئاطبنيعتسي

نملىربكةيمثأنولويماكحلاكئلوألعجيذلاوهرابتعالااذهلعلوفالبلا

.هرصعيفةداعهقفلاوملعلاةمقلثمبهنألءاضقلاىلوتي

ىلإديزنيرياجمامإلانماءدبةيضابإلاةيحورلاتاماعزلايفرظانلاو
لكلبقوًالوأملعلاىلعةمئاقساسألااذهىلعةينبماهدجيءاذهسانلاموي

ةفرعميفقمعتلاوةيمالسأإلاةعيرشلابملعلاوهانهدوصقملاملعلاوىيش

.ڭيكعركلاهّيبنةنسوهللاباتكمهفىلعسرمتلاومارحاولالحلا

اهاقلأيتلاهتبطخيفقحلابلاطمامإلاةصيصخلاهذهىلإراشأدقو

لکيفلعجنأهللاةرنم؛سانلااهيأ»:لوقيثيحءاعنصلخدامدنع

يفملألاىلعنوربصيو؛ىدحلاىلإلضنمنوعديملعلالهأنماياقبةرتف

مهيسنامفىادهشروهدلافلاسيفقلاىلعنولتقُي؛ىلاعتهللابنج
ق

كبرناکامو؛مهبر

ةديقحعىلعدیکاتوريكذتالاقحابلاطنمفقوملااذهناکامو

.99ص.20چىناغألا-1
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نال>
ام٠-۰

ےتضابدللاةيدقعلالوصألانم

.مهرخآومحلوأاهيلعاوراسفمكحللةنيتمةزيكراهوماقأوةارشلااهدققتعا

هذهو»:ةيضابإلادنعةزيلاهذهىلعًاقلعممشاهبلاطيدهملوقيو

هتشاععقاونعربعتاَمنإ(يمرضحلا)قاحسإوبأاهركذيتلاةلصخلا

عيرشتلايفرثأيسايسلاعقاوللناكفءاميورحيفًالعفةيضابإلاةوعدلا

فورظللًاساكعتالشويلمعيضابإلاهقفلانإانلقاذإيلاغنالويضابإلا

ء؛نميلاكراعميفةيضابإلاءاملعكارتشاانظحالدقفةوعدلااجترميتلا

ةيضايإلاةمامإلاسيسأتيفنيينامعلا(ملعلاةلم)رودانظحالامكزاجحلاو

:ًالئاقفيضيو«...نامعبةيناثلاوىلوألا

قيعرشلاةيحانلانمراكفألاعملانمةلصخلاهذهنأكشالو...»
:قاقشنألاىلإةوعدلابنجتلو:بورحلاهذهيفيعرشلابناجلانمضتل

يفيدنكلايحينبهللادبعيضابإلامامإلاىلعنيخرؤملاءانثانظحالدقو

ةداقاهلجيتلاةلدتعملاةرظنلاوءيلمعلاقيبطتللةجيتنءهتريسنسحوءنميلا

ءالؤهلاثمأدوجولعفبةيضابإلاشويجلا

مامافابجاو

ءاقلتوةاباحمنيملسملانعهعفرتةصاخةلزابيضابإلامامإلاعتمتيال

مهدنعةيلوؤسللانلءاهلُمحتيتلاهتيلوؤسملباقمةنيعمتازايتماهلسيلو

:یامعلاةيطعنببيبشلوقي.فيرشتتالفيلكت

.302ص.قباسعجرم:مشاهبلاطيدهم-1
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ت1NSEلک1

تباسلاةيدقعلالوصألانم

نأهلسيلمهيلعامهيلعومحلامهلنيملسملانملجرمامإلانإ»

لبءالالحمرحيالوءامارحلحيالهدابعرمأهالودقوللاهمرحاملحتسي

تإ:نيملسمللركبوبأهللاةفيلخلاقامكءاميظعتهللاقحلةيالولاهديزت

وموقفتأسأنإو.نونيعأفتنسحأنإفمکریختسلومكيلعتيلو

(”«.مکیلعيلةعاطالفهللاتيصعنإومكيفهللاتعطأاميوعيطأ

لامتيبىلعنيمألانوكينأىلعنيملسملانيبوهنيبدقعلادكؤيو
ہلدبالتقويفالإةيعرلانعبجتحيالأهيلعومهتلودىلعونيملسللا

نودبجتحافنيملسماومأنمنيشهللاالونم»:ماللسلاهيلعهلوقل
.ەةمايقلاموهتجاحنعهلاهبجح

يلويناکچرمعنإفمهنعلفغيالوءهتيعردهاعتينأمامإلاىلعو

رصقموهفكلذلعفيملنإفءانويعنويعلاىلعوءانويعمهيلعلعجيوىانمألا

يفداهتجالاو:مهيلعبدحلاوءكتيعرةاعارممامإلاىلعو...ةلزنلاسيسخ

مهاضرمدوعينأهيلعو...دحأىلعفيحالبدقفتومهجلاصم

ريشتسينأهيلعوهسفنبمهرمأرشابيوءهبابمهلحتفيومهزئانجدهشيو

بدناههإليقوضرفمامإلاىلعةروشملاو...مهنمحصنلابلطيوهتباحص
هتمامإتلازاهكرتاذإفءابجاوًاضرفتراصهيلعنوملسملااهطرتشااذإف

.120ةقرو(غم)ةيضابإلاريسلاعجاري1

.بيبللاةفالسوبيدألازنك:يقئاصلانعالقن49ص.يمالسإلاخيراتلا:رمعقوراف/د-2

ا82ةقروجدوبمكةعماجخم
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2ZYLYANYسس veyv, yv

هىااللةيدق: ےسپےکسکوسل›ا:ovoاةيدقعلالوصألالس

.هتعاطةيعرلانعتطقسو

ربعيضابإلاعقاولاىلعةعئارلاةيمالسإلاطورشلاهذهضرعامدنعو
لکيفةقبطمنكتملطورشلاهذهنأةيعوضوملكبالنيبتيمقاعامجخيرات

الاثمتدغفياديملااهقيبطتباقحتزيمتمودضعب.نأىلع

اقراضحبداشأيتلاةيمتسرلاةلودلابًالثماذغبرضنوةيطارقعيدلاوىروشلل

.بناجألاوبرعلا؛نوثدحلاوىمادقلاةيمالسإلاةيناسنإلا

اهصخليتلاتافصلامتسرنبنهحرلادبعلوألااهمامإيفترفوتدقو
باطخلايبألایلاوهنوکوملعلاةلمحنمهنوكلوهلضفل»:هلوقبيخامشلا

نعريغتاذإهعنمتهلةليبقالهنألوةيقيرفإىلعحمسلانبىلعألادبع

ةعيبطتاوذةعبرأطورشلوألامامإلايفترفوتدقف”«.لدعلاقيرط

اما.يسايساهعبارواهلانملكوءيملعاهيناثو.يقالخأافوأ:ةفلتخم
راثآوءهلوسرةنسوهللاباتكبلمعلافةعيبلاتمتهساسأىلعيذلاجمانربلا

وهمهيلعطرتشاونهحرلادبعلبقطرشلااذهىلعو«نيدشارلا
شاع)ريغصلانبااهدكأيتلاةيعقاولاةنراقملاهذهو“...قحلايفةعاطلارخآلا

اوضراعامدنعةيضابإلانإلوقينمءاعدايفتت(يرجمحلاثلاثلانرقلايف

امدنعمهنأل‹نييفطاعنيلاثماوناكنييومألادضاوراثامدنعوأءايلع

ةيطارقميديفئدابلاكلتاوقبطيملمبصاخنايكنيوكتةصرفمهتحيتأ

نألةطلاغمهذهوماظنلاو؛دوضعلاكلملاىلإاوؤجلاحنإمکا

.5ص.ريسلا:يخامشلا-1

.299.ص.يبرعلابرغملاخيرلغ:ديمحلادبعلولغز/د-2
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یکسوسل ةاةيدقعلالوصألانم

دنعباختنالاوىروشلانوقّبطياوناكنييمتسرلانادهشتخيراتلابتك

ىوقتلاوةهازنلاوةءافكلاتناكنأنييمتسرلابنذامو.مامإلكةيلوت

.مهتضترايتلاةمألاىضربزوفللةرملكمهحشرت
یاخرلاونمألاوراهدزالاورارقتسالابةربعلانإفرمأنمنكيامهمو

يفلقألاىلعاهاياعرلاهرفوتنأةيمتسرلاةلودلاتعاطتسايتلاةلادعلاو

.اهدوجونمىلوألاةنسنيعبس

نمةبلطلاوءاملعلاوراجتللاعمجتراصتحاهتمصاعترهدزادقف

قارعتيماهنأةجردلةيلاعةرهشتبستكاوءيمالسإلاملاعلاءاحنأعيج

اهراھدزابةفورعلايهوءقرشملايفقارعلادالببافًاهيبشتبورغلا

9..لحتلاوللملاوتافاقثلاناولأفلتخمباههاخطصاو

تالاحلاهبنوديريوةارشلاهمدختسييراضححلطصمنيدلاكلاسم

‹(روهظلا)راصتنالاوةبلغلايهو,ةمألااهيلعنوكتنأنكييتلاعبرألا

ةيئادفلاتايلمعلاةلاحيفو‹(عافدلا)يلخادلاويجراخلاودعللفادهتسالاو

فعضلاوةميزحلاةلاحيفو«(ءارشلا)يهوةروحجلاٌدضجورخلاىلإءوجللاو
.(نامتكلا)يهو

ةارشلازيميذلاوهقيقدلايسايسلاماظنلااذهنأیرنفوسو

توريبءةيبرعلاةضهنلاراد.سئلدنألاوبرغملاخيراتف:يدابعلاراتخمدمحأ/د.عجاري1

.175ص.1

253



ياتلابوعقاولاعمفيكتلامهيعوومهتنورملاوعاطتسافنعةيضابإلا
.خيراتلاربعىلعةظفاحلا

اذهليصافتدنعفوقولابةساردلاهذهيفنيينعمانسلاننأامو

امومالكلاملعولوصألاوةيعرشلاةسايسلابتكاهناكمنأل عوضوللا

يذلاعوضولملابامازتلايوعدلابناجلادنعفوقولابيفيكناننإف هبشأ

.ةيادبلاذنم.باتكلااذههانرتخا

لةملم[1

اهيلإًامئادةعلطتمةمألااهيلعنوكتنأيغبنييتلايهةلحرملاهذهو

الوسرلاهبرمأيذلالصألايهاهنألءاهيلإلوصولامدعلاحيف
هذهقيقحتةيضابإلاعاطتسادقوءاهعمالإمتتالدودحلانافيفوتاهيلعو
نأشيمالسإلاخيراتلايفاشناكمغلودروهظب«برغملاويفةلحرللا

.ميظع
وهوهمكحوامهلهأوقحلاولدعلاروهظوههسفنيفروهظلاىنعمو

طورشنعشيفطاخيشلالوقيو.ايفختسمذئدنعلطابلانوكيف

هللانيدبملعلاولامايفةوقوةدعيوذنوملسملاناكاذإ»:ةلحرملاهذه

نممهيلعنأالملعلاولالانممهعمابنيفلكمهدودحوهرمأةماقإو
نماوراتخينأبجاولاناكهباشتمنممهاشغيورومألاثداوح

ا«...مهنيدنأشميقيامامإمهلضافأ

.308ص.14چ.لينلاحرش:شيفطأ-1
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ةا|ةيدقادوصالانم

ةمامإلادقعمحلزاجةوقمغتناكنإ»:بوبحمنباخيشلالوقيو

نيمأمهنملجرل

ىلعوابجاوًاضرفةمامإلاحبصتةروكذملاتالاحلاهذهترفوتاذإو

هتعيابممتتومهنيبنماؤفكادحاواوبختنينأةلاحلاهذهيفبهذملاعابتأ

.”ةعيبلامامإوأروهظلامامإىمسيةمامإلاب

:عافصلاةمام[2

لقأنوكتءةمامالالحارممةلحرمةيضابإلادنععافدلاةمامإدعت

نوكيو؛تفعضاذإالإاهيلإًاجلتالةمألانألروهظلاةمامإنمانأشوةجرد

مهعمجتةيوقمغةلودةماقإاوعيطتسينأنمانأشلقأاهدنعنوملسللا

:يلياميفعافدلاتابجومصيخلتنكمبو.مهيمحتو
نمودعلااذهنوكيدقوعضولاىلعهترطيسوةمأاللًودعلاةمثادم_

.جراخانموألخادلا

نعمامإلافارحناببسبملظلاةرثكوداسفلايشفتب
يرجوهنوبصتنيمامإىلعنوملسملاعمتجيلاحلاهذهيفونعهيلختو

نمو.ىرخألاتالاايفيعرشلامامإلاىلعيربتيتلاماكحألاهيلع

ةكرعملاةحاسيفتابثلاهتابجاونموءةلماكلاةعاطلاةمألاىلعهقوقح

.313ںصع.قباصلاردصملا-1

عجرم:ىثراحلاناطلسنبكلاممجاري.110ص....ةيعامتجالامظنلا:تافيلخ/د-2

.8-32ص.قباس
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ةاال|ةيدقعلالوصألانم

ىحرداقلكىلعنيعضرفعافدلاودغيوىادعألاةهجاومدنعربصلاو
نمادحاوحبصأتوقتساو؛عاضوألاتأدهاذإففلادنعنمرصنلاأي

البرارمتساىلعهبصنزوجيليقوءامنابجوملاوزبهتمامإلوزتفةمألادارفأ

.كىق

يفنييومألاشويجيزوزلملامتاحيبأمامإلاعافدكلذىلعلاثمكو

.دهشتساىتحبوغما

ةلحرمنيبامنامعهدهشامةلحرملاهذهنعةيخيراتلاةلثمألانمو

لظةلحرملاهذهيففه177ةيناثلاةمامإلاوه133ىلوألاةمامإلا

نبهللادبعنبدمحممامالاحجننأىلإًاتيمتسماعافدنييسابعلانومواقيةّمئألا
ةيناثلاةمامالانالعإو:نييسابعلاناوعأىدنلجلالآةميزهنمنافعبأ

.ه177ةنس

:ءارشلاةملما3

امفالجرنيعبرأنمبكرتتةعامجهبدصقيظفلةارشلاحالطصايفوهو

هللااودهاعوءايندلانعاولختمهنأىنعمبمهايندبمهقرخآاورتشا

ولوتومانمفوخالوةالابمنودب«فوورعملابرمألاوركنملاراكنإىلع
:ىلاعتهلوقنمحلطصملاذخأدقو.يلكلاءانفلاىلإكلذمهبید

طورهفََووَمَاهفتىرشينمتير
اوعابمهنألةارشمهسفنأنومسيمهو.[207:ةرقبلا]64داملا

.يرتشمللعيباميلستعئابلاىلعبجيوءةنجلابهللانممهسفنأ
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ةيدقعلالوصألانم

 

هنوعيابيو«يراشلاىمسيامامإنوراتخيمهنإفءارشلاىلعمهسفنأاومزحاذإو

لاجرةثالثىوسمهنمىقبيالوأءةياهنلاىتحءادعألاداهجوءلاتقلاىلع

نمءةيعرشلاماكحألاذيفتتبموقينأذئنيحمامإلاىلعوءلاوقألاضعبيف

لالبوبأ-ةارشلاوأ-مامإلالعفامكتودحلاةماقإوةيابج

.امهریغوةورعهوخأوريدحنبسادرم

اوعجرينأمفسيلومهفويسمهئاطوأ؛نيعمناكميفنورقتسيالةارشلاو

اوبهومهسنألةيقتلالامعتسامشزوجيالومهحاورأىنفتىتحكلذنع
.هللمهحاورأ

يلاةيداهشتسإلاةياهنلاوهةلحرملاهذهنعةارشلاخيراتيفلاثممهألعلو

امکہةيمأينبنمروجلاماكحبراحيوهوهعمنمولالبيبأةايحابتهتنا

.باتكلااذهيفالصفمانعمكلذرم

ملم[4

يفريخألاميظنتلاىلإتلقتنا‹(ءارشلا)ةيترملاهذهنعىتحةمألاتفعضاذإ

ياديملاداهجلااوضوعينأبجيذئدنعوءنامتكلاوهوكلاسملاوألحارللا

تاقلحلاوةينيدلاتاعامجلاوةيريخلاتاسنسؤملاىلعدمتعييرسداهجب

رشنتوربصلابمهبولقًالمتوءةيادحلامهيفثبتءهبشأاموةيهيجوتلا
.تابجاووءاقوقحهللانيدبمهرصبتيتلاةيمالسإلاةفاقثلاوةفرعملامهيف

نيبةماملاقراوفلاظحليقيقدلايسايسلاميظتتلااذهيفلماتملانإعقاولاو

ميظتلااذهلدذإنممهريغنيبوةيضابإلادنعجهنملاوركفلا

ربعموعدابترميتلاةبعصلاعاضوأللمهفتو؛قيمعيسايسيعوىلع
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ةالیلةيدقعلالوصألانم

ةيجراخاقرفلاىلعضارقنالابتكميفوىاقبلالجأنمليوطلامهعارص

مهكاردإيفةيعوضوموامهفرثكأاوناكةيضابإلاةداقنفءاهتنووممدعل
اوعبتاف...ةنكمألاوةنمزألاربعاهعماولماعتيتلاةيسايسلاتانايكلاةعيبطل

مايقاريخأوموعدراشتناومهدوجورارمتساززعياجبةبسانلابيلاسألا

هذهتناكيسايسلاكاردإلااذلةجيتنوبرغملاوقرشملايفمهتلود

يتلالحارمللاجذومن(روهظلاىارشلاعافدلا‹نامتكلا)عبرألاتالاحلا

0”اهيفةيسايسلالاوحألامئالياكولسةقطنملكلةلمعتسمةوعدلااهبترم

اميففرولاماكحنمفقوملامهريغوةيضابإلانيبفالخلاطاقنمهأنم

.املاظءارجافاقسافناكولومكاحلاىلعجورخلازاوجمدعةنسلالهأىري

مهبتكتلصفيتلاتالالاضعبيفهبوجولبكلذزاوجةيضابإلاىري
.اليصفتاهيفثيدحلاةيهقفلا

يلاملسملامكاحلاةفصومكاحلاىلإىلإدوعيفقوملااذهنإعقاولاو

نماذهىلجتدقوهيلعهللادهاعامبءافولاوةهارتلاولدعلابهفاصتااهمأنم

مهفالسأضعبنإف؛نافعنبنامثعةفيلخلاةنتفنمهبنونيدييذلامهفقوم

نعيهنلاوفورعملابرمأللكرتكلذنأةجحبةتتفلاهذهيفدايلانوريال

ةيطعنببيبشةريسيفكلذءاجدقوملسملكبجاوامهنيذللاركللا

300ص.قباسعجرم:مشاهبلاطیدهم-1
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ةالةيدقعلالوصألانم

نامثعلتقمدعبةنتفلاءانثأدايحلاىلعاوفقونيذلامجاهيثيحنامعلا

ذاختانمدبالهنأدكؤيوهموصخويلعنيببورحنماهبقعأامو

كلذدنسيو؛حيحصلافقوملاوه(جراوخلا)هانبتيذلافقوملانأو«فقوم
ىلعاوروثينأنيملسملاىلعبجيهنأبىرتةيوبنثيداحأوتايآب
.”لاظلااوعدريو‹ركدملا

ىلعاوعمتجانيذلانيملسملاةعاج»مهةيجانلاةقرفلانأببيبشىريو

اوقرافاماوعبتاوءهلوسروهللااوعاطأوءركنملانعيهنلاوفورعملابرمألا
ةرثكلاعابتابةاجنلانإلالضلاةامعلاتلاقامكسيلمهيبنهيلع

ةمئأءاولتحتلاتقلاىلإوعدييذلاثيدحلاىلعبيبشدريو«.ةعامجلاو

قربابجلاوكولملاةمدخلةعوضومثيداحأاهربتعيومهتعامجموزلو‹نيملسملا

نكلوءىلوألاةيمالسإلاةعامجلايفهللتناكةعاطلاناباحراشدرطتسیو

نعنوهنيالوفورعمابنورمأيالمهنألةمزالريغةربابجلاةعاط

ةت

اهقحنمجراوخلادضةاَعَدملانيدلانمقورملاةفصنأبيبشدكؤيو

ةرتفيهو.يرجهلايناثلانوقلافلشاعيذلااهبحاصىلإدومتاهنأةريسلاهذهةيمهأ-1

ًابلصناکو.نامعىفىلوألاةيضابإلاةمامإلاسيسأتقاهحاجنوةيضابإلاةوعدلارولبت

ناكنإوًابوصنمًامامإنكيمل.مهتفلاخمىلإًايعادءةربابجلاىلعاديدش.هنيديف
.137ص.1ج.نايعألافاحتإ:يشاطبلارظني.ًايباجًابستحم

.دمحأنبدمحمديسلاةبتكم(خم)ةيضابإلاريسنمضةيطعنببيبشةريسعجاري-2

.(نامعةنطلس).بيسلا

.57صء1979دادفب.ينامعلاخيراتلارداصمةسارديفةمدقم:رمعقوراف/د.عجاري-3

259



ةااللةيدقعلالوصألانم

‹ركنملانعيهنلاوفورعملابرمألااوكرتنيذلاءالؤهبيصننمنوكتنأ
ةسفلاتعقونيحمهففبهللانذأيملاممهسفنألرذعلاوةجحلااوعداو

نمقحلانوفرعيالوءاهنمجرخملانوفرعيالاومعزرومألاتطلتخاو

.”نيدتهملانوفرعيالونيلاظلانوفرعيالو
نرقلايفشاعيذلاسيخنبتلصلارثؤملاوبأجهنلااذهدكؤيو

ةربابجلانأ(ةيضابإلا)نوملسلملانيبدق»:لوقيثيحيرجمحلاثلاثلا

نمدحوللاقوقحنمقحبعتتمافنيملسملاىلعىغبنملكومهعابتأو
نوقفانم؛نورفاكنولاضءالؤهلكفهللالزنأامريغبمكحوأهدودح

فلانيدنماوجرخهنمامیقلوخدلاو‹ءاورفكامكرتىلإنوعدي‹نوقساف

نممهيلعبجواممهنمذخأهللارمأىلإاوؤافوكلذىلإاوباجأنف
ةافباوراصاوعنتمانإوةنسلاوباتكلاماكحأمهيلعتيرجأو‹ءقوقحلا

ال.مهحاورأىنفتوأهللارمأىلإاوئيفيتحنولتقيمهؤامدلالحنيقساف
مکحىلعمهحاورأءانفنمةياغلاهذهىلإالإكلذيفمحلاتقلةياغ

ِامآلإیتیحیفىلالملالاهللاباك

.«.[9:تارجحلا]

ىلعرئاجلاويغابلاةلتاقميفنواهتلامدعيفاوددشامردقبةيضابأإلاو

اذإف».لدعلامامإلاةعاطبوجويفاوددشمهنافيذلاوحللا

.قياصلاردصملا-1

.نامع.يموقلاثارتلاةرازو.فشاكلاليعامساقيقحت2جتاباوجلاوريسلاءعحاري-2

.298نه
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كلذىلإيعدهتعاطنمعتماوهيلعىغبنمفءهتعاطتبجوهتعيبتتبث

هنمجرخامیفلخدیوهللارمأىلإءيفيوأىنفتتحلتوقعتتماناف

.”«.لدعلامامإلاةعاطنم

ةيضابإلاةرظنباوصماكحلاعمممألابراجتومايألاتدكأدقلقحلاو

باتكلاضعباهّدعميفوءماكحلانمةاغطلاوةربابجلاعملماعتلايفةمزاحلا

دعبنورخآنوريتتسمباتكاهذععادتبالاىلإةنسلانعاجورخنيرصاعملا

الإوالداعمكاحلانوكينأضرتفتيتلاةيمالسإلاةعيرشلابًالمعوءرظن
ىحنملااذهيفونيحلاصلافالسألانديدكلذناكامكةمألاهتمّوق

:ةرامعلوقيرصاعملايريوتتلا

وعدتيتلاةيروثلاميقلاانرئامضوانبولقوانلوقعيفسرغننأانئشاذإ»

نأنمانلدبالفةاغطلاوةملظلابةطاحإلاو‹نايغطلاوملظلاىلعجورخلل

هباحصأاعديذلاانثارتنمبناجلاكلذةرصاعملاةيركفلاانتايحيفعيشن

ةحلسملاةوقلااهيفامبةوقلامادختساةيعورشماوررقو‹ملظلاىلعةروثلل.

ضقانييذلاركفلاوهوءسانلاىلعةضورفملاةرئاجلاعاضوألارييغتل
ةمئأةعاطاوذبحوءاهريربتوةناكتسالاىلإهباحصأوعدييذلاكلذيداعيو

نمرايتخانودةوقلابةطلسلاىلعنيبلغتلانم؛قسفلاوملظلاوروجلا

نعيهنلاوفورعمابرمألاًادبمذيبحتلاوريربتلاكلذباولطعفريهامجلا
.«ريذاعملاوججحلافلتخمتحتركل

.قباسلاردصملا-1

قياسعجرم:ةرامعدمحم/د-2
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:مالسإلاةمأروتسدميقلاهباتكيفسنؤمنيسحروتكدلالوقيو
اوركنأويمالسإلاطخلاباوكسمتنيذلامهةياهنلايفجراوخلاو

ةدربصغلاوةوقلابمكحلانإوءةيمالسإتسيلاهنإاولاقو(كلملاةفالخلا)

اولاقو‹ناسنإلاةميقاومرتحاوىروشلابمظنىلإمالسإلاب

؛يبسارلابهونبهللادبعوهومهتماعنمادحاواوراتخاوهللالإمكحال

نيدلامسابمهويراحكولملاءافلخلانكلو...ىروشلاىلعةمامإلابهوعيابو

.(”لخاودلاةقيقحلايفمهوجراوخلامهومسو

.41.ص.قياسعجرم.سنؤمنيصح/د-1
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ی77۸م۰

نابويراصحلارودلا
Ae)ل vea

:دماْلأو-:

ةيوازنم(جراوخلا)ىلإرظنلاىلعنوثدحلاوىمادقلانوخرؤملابأد
نودبناجيفلطابلاضرتفتورخآنودبناجيفقحلاضرتفتةيداحأ

دحانايحأزيحتلااذهغلبدقوناكوفيحلاناكانهنمو

ةعيدقلارداصملامهبهروصتامكلذىلعلاثمكذخانلوريهشتلاوريوزتلا

القادبفالجأىامدلاكفسلفيسلانولمحي؛نوفرطتمىلع

فرتعتاهسفنرداصملاهذهنأعمكئاقلنوداقنيالومكانوخضري

وهامك ةيفاكةداهشلاهذهنوكتالملفنييومألاتوربجب

.ةلباقملاةيوازلانمعوضوملايفثحبلل ضوورفلملا

.سانلاضارعتسايفتفرطتيتلاقرفلاضعبجراوخلايفناكاًح
نأاقالطإكلذينعيالنكلوءاهركذلحمانهسيلةيخيراتبابسألًارظن

يفهببسناكفئاوطىلإمهقارتفانإلب«كلذكمهلكاوناك(جراوخلا)
كلذثدحامكفلاىلإةوعدلاجهنميفيساسأفالتخانايحألابلاغ

.ه64ةنسجورخلاىلإةقرازألامهاعدنيح

سانلامويىلإةيضابإلاءاقببابسأنمنأفصلانيسرادللنبيتدقو

مهتنورمو.ىرخألاقرفلاتضرقناميفاذه

ةخيراتلا:رمعقوراف/دًاضيأ.8ص.ةيضابإلا:ميلحلادبعءبجر/د.عجاري-1

.64.ںص.ىمالسإلا
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مهاؤروةيخيراتلامهفقاوملكو.فلاخملاومصخلاعمةيوعدلاوةيركفلا

يفادكؤمهاجتالااذهءاجدقو.كلذبملدهشتةيدقعلامفوصأوةيركفلا

.لئاوألامهتمئأدحأةريس

تعباتتمث...»:رباجمامإللرصاعموهوناوكذنبملاسمامإلالوقي

یضمنملیبسنوضريوثدحوهللانومكحينيملسملاجراوخكلذىلع

الوجورفنولحتسيالومهموقةيرذنولتقيالنيملسملانممهلبق
ةنامألانودؤيومهنمثاريلانوعطقيالو‹محلاومأنوسمخيالومفوض

فاكلامهدنعنمأيومهريغنمومهدوهعبنوفويومهريغىلإومهيلإ
نيبمهذاختاالومهتلالضيفنوكشياونوکينأريغنممهموقنملزتعماو
نوفرعيومحرلانولصيوءلالضلاالإقحلادعبسيلوةلرتملطابلاوقحلا
۷«.تكلماموليبسلانباوميتيلاوبحاصلاوراجلاقح

نبراتخملاةزمحويأوهونيروهشملامحلاطبأدحأنعرثأدقو

؛نثودباعاكرشمالإمهنمنحنوانمسانلا»:ةروهشملاهتلوقءيلاسلافوع
جافامامإوأباتكلالهأنمًارفاكوأ

مدعو؛حماستلا!دبمميظعلايمالسإلاًادبملااذهنماقالطنا

ةيبرحةسايسةيضابإللناكءنيدلايفاناوخإمهرابتعابنيملسملاةبحمو
ميقنمهلمحتال‹قيدصلاوودعلارهبتةحصانتاحفصلازتالةحضاو

هلوسرةنسوهللاباتكنماهلكةاقتسمءةيقارةيناسنإلثموءةيلاعةيمالسإ

.جركلا

.95ةقرو.(نامعةنطلس)بيسلا.دمحأنبدمحمديسلاةبتكم(خم)ةيضابإلاريس-1

249.ص23چىناغألا2
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ےہیلےسوس

۰
11^۰۰م لاريراّصحلارودلا

مهموصخاهمدختساامكفنعلالئاسواومدختسيملةيضابإلانإ
ىقتح؛نسحأيهيتلابةلداجملاوءةنداهملاوةلاسملامهنعفرعامنإومهّدض

قلطأةصيصخلاهذهلجأنممهو.توملاورطخللاضرعتعقاوملادشأيف

.جورخانعمهدوعقلمحلارييعت(ةدعقلا)ةقرازألامهيلع

ةيضابإلاملعيسايسلاعقاولابكاكتحالاوةبرجتلانأيفكشنمامو

مهفقاومومهكولسيفةحضاوةمستزربفللاىلإةوعدلايفةيجهنملاهذه

ةرصبلابمهتعامجلسادرملالبيبأمعزتنمءادتبامهخيراتلاوطمهاؤرو
.(ه55-61)يتنسنیبام

نعةيثارتلابتكلااهيورتةرثؤمدهاشميفحورلاهذهتدسجتدقو١
دايزنباشيجنوعبرألاهباحصأولالبوبأاهيفعقاديتلا(كسآ)ةكرعم

ةدعواددعنيشيجلانيبؤفاكتلامدعمغرمهبناجىلإرصنلاناكومرمرعلا

ناهذأيفةدلاختلظفقاوملاوربعلانملالبوبأهكرتامنأبسحأو

عميمالسإلالماعتلانوكيفيكةيلمعةقيرطبمنيبيثيحءةارشلا
اراصتناتالاحلالكيفءادعألا

:هتريسيفيراَجحلاناطحقوبأمامإلالوقي

هباحصأوريدحنبسادرملاجرخىذألاونيملسملايفلتقلارثكاملف»
ملوءةمايقلامويباوثلاءاجولاباستحاوابضغفللمهسفنأنيعئاب(هللامهر)

امنإوءريثكقلخيفًليلقاوناكمهنألمهتمزلةضيرفلمهجورخنكي
مهعسيالذئنيحومهودعددعفصناوناكاذإنيملسملاىلعداهجلاضرف

بلطهللاهحر)سادرملانكلوهللاليبسيفجورخلامهيلعبجيوماقلل
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هليراضعلارودلا

٠.”«...هللاىلإاباولسوتةليسومحلاتقناكامنإوهباحصأووهةداهشلا

نباروجنمارارفةرصبلانمجورخلاىلعهباحصأووهمزعامدنعو

.لالباياوراتخافهترمإيفنوريسيمحمامإريمأتيفاورواشتءهملظودايز
مستياحضاواكلسماذههجورخيفكلسدقلوءالجرنيعبرأمهددعناكو

الئاقضارعتسالابنيديالناكدقففنعلالبنولادتعالاب

.«انيمحامالينالءانتاسنمالإلاشال»

اهنألةنمؤملاةيوقلاسوفنلاالإاهعيطتسيالةيساقطورشءارشللو
3ظوظحنممهسفتأاوصلخنيذلالاطبألاىلعوةقلطملاةيئادفلاىلعةمئاق
نمومهفويستاحفصنمةنجلاىلإاورظنوءةرخألابمهمولقتقلعتوءايندلا
وهامةروطخىلعهلةيعوتمهنمدحاولكلًالئاقهباحصأيقتنيناكم
نمائيشدیرتالءاغتباوہللاليبسيفاداهججرفختكنإ»:هيلعلبقم
يفدهازلاتنأةعجراهيلإكلالوةجاحايندلايفكلالوءايندلاضارغأ
للتقلالِجراخلاءاهبلطيفدهاجملاةرخآلايفبغارلاءافضغبملاايندلا
كمامأضامكنأوءايندلاىلإكلةعجرالكنأو‹لوتقمكنأملعافهریغ
ىلإعجرافقلاحلاهذهىلعتنكناففلاىقلتتحقحاالإءيشال
رتساوكنيدضقاو‹كتنابلوكتجاحايندلانمضقافكءاروام

تغرفاذافمهيلإكلةعجرالنأمهملعأوكلهأعووكرمأيفٌدذجو
.2«كتعياب

EEE

ولظني.ةفورعمةريسهلويرجهلايناثلانقلايفنامعةمئأوءاملعنمناطحقويأ1
.£1.تاباوجلاوريسلا

236ص.1چ.تاباوجلاوريصلا-2
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هاایىراصحلارولا
e¥53

هنسيذلاءارشلاكلسمىلعدكؤيثيحةياورلاهذه(دربملا)دضعيو

لالبابأنإفملعبةيضابإلادنعنيدلاكلاسمنمراصفهباحصأللالبوبأ
«؟ديرتنيأ»:هللاقفيراصنألاحايرنبهللادبعوهوهلاقيدصيقل

ءالؤهماكحأنميباحصأنايدأوينیدببرهأنأديرأ»:لالبوبألاقف

:لاق.«عجرا»:لاق.«ال»:لاق«؟دحأمکيملعأ»:هللاقف.«ةروجلا

ال»:لاق.«كبىتۇينأومعن»:لاق.«اهورکميلعفاختوأ»

مش.ينلتاقنمالإلتاقأالوءادحأفيخأالوءافيسدّرجأالينإف

دیریشیجعمدایزنباباحصأنملجربىقتلا(كسآ)لصوامدنعو
دیرنامنإ»:اولاقف‹«؟متنأالاقلنودصاقأ»:لالبويأمبحاصفناسارخ

عورتلالو؛ضرألايفدسفنلجرختملانإمتيقلنماوغلبأ»:لاقف«ناسارخ

ءيفلانمدخانالوءانلتاقينمًالِإلتاقنانسلوملظلانمابرهنكلولدحأ

۱ا2«.انتايطعألإ

باتكبايدتهم%3هللالوسربايدتقملالبوبأهنسيذلاكلسملاوهاذه

ءاميقتسماجهنمهدعبحبصيل؛جراوت-انمنيفرطتملاةريسكلذيفافلاخمهللا

..ةيضابإلانمهتريسبعتتقانلابحالاقيرطو
دنع.الإفيسلالامعتسامدعىلعنيصيرحةارشلاحبصأاذكهو

كلاسماهومسفنيدلاباهوطيرةيبرحةسايسجاهتناوىوصقلاةرورضلا
اودجوأاذلو.نيمزهنموأنيرصتنماهيلعنونوكييتلاتالاحلايهو‹نيدلا

مهبتكتعضو.نامتكلاوءارشلاوعافدلاوروهظلايهوةعبرأكلاسم

.183ص2چ.لماكلا:دربهلا-1

.185ص.قباسلاردصملا-2
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رپمسوس

ا>
siه6م۰ eليراضحلارودلا

.دیدسيعووديعبرظنىلعلدتةقيقدامظنواطورشاشةيدقعلا

نيملسملاءامديفمهعروومهصرحكلاسملاهذهيفظحلنامزربأو

ةلاحيفلإنيملسملانممهيفلاخمءامدلحتستالةيضابإلاناقمحلاومأو

يفيلاطيجلاليعامساخيشلالوقي.فلاخملاىلعةجحلاءاقلإدعبو«برح
ًادبملااذهقّبطدقو.”«هبءادتبالاوملظلابءامدلالحتو»:مالسإلادعاوق

ًاقرشممهريغوأنييومألاًدضاهوضاخيتلاةيبرحلاعئاقولالكيف

راوخابمهموصخمهَدَبمهصرحنعخيراتلابتكترتاوتدقفءبرغمو
؛سفنلانعاعافدالإلاتقلابنوأدبيالمهلب.لاتقلابءلبلالبقةجحلاةماقإو

ةلواحموراوحلامادختساىلعةيمالسإلاقرفلاصرحأنماوناكدقف

ءامدةقارإوفيسلامادختسانعاديعبحلصلاومهاغلاىلإلوصول
.نيملسملا

الو‹لاتقلانالعإوةجحلاةماقإوةوعدلادعبالإلاتقمهدنعزوجيالف

يفةوقهيفاهلكوحالسلاوليخلاالإبرحلايفنيفلاخملامئانغلحت

بهذلانأنممغرلاىلعاهاحصأىلإةضفلاوبهذلانودريو؛بورحلا
ففعتلاعباطنكلو«برحلاةلصاوملنيماهنيدعاسمنانوكيدقةضفلاو

.كلذنممهعنميهيلعاولبُجيذلا
:هلوقيفلادتعالاوحماستلابةمستملاةيضابإلاةريسيشيقرلاصخلدقو

الوالوريغبالوسانلانوضرتعيالنوملسملاو»
یتحاموقنولتاقيالوهبنوضريومكحلابنورقيمهومهنمنوؤري

صعج.مالسإلادعاوق:ىلاطيجلا-1
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ةهبشيفدحالوىوهيفةلوليموةهبشبنوذخأيالومالسإلاىلإمهوعدي
يغبلادعبالإسانلانولتاقيالوءاليبسنوعطقيالوءانمآنوفينخيالو

ىلعةبوتلادرنالومحلايعيسنالوءةلبقلالهألاممنغنالو...عاتمالاو

ءاليتقاللتقيملنإهلتقنفاربدمعبتنالو‹نامألادعبسانلافيخنالو.اهلهأ

نمهللابءاملعلااهيلعىضميتلاانتريسهذهفءابرحانلبصنيالو

.”«.انفالسأو

نممهموصخهيفناكيذلاتقولايفمهنميمالسإلافقوملااذهناك

لتقلاوةدابإلاقرطلكمهعمنومدختسيةصاخبنييومألا

نيبومهنيبانراقولو»:ددصلااذهيفمشاهبلاطيدهملوقي.يعامجلا

نييومألابورحيفترهظدقفقيحانلاهذهيفاعساشانوباندجولنييومألا

مىيورحيفةيمالسإلاميقلاىلعجورخلاوءيودبلاعباطلاوءةيشحولا
2..ةيضابالل

يمالسإجهنمعابتاىلعةارشلاصرحظحليةيخيراتلاصوصنللعبتتملاو
قحلاوءلاتقلابادآمحلاومرينأمهءامعزتوفينكيملوبرحلايفنيعم

ماشامغرةماعةفصبجراوخلانىلعلدتةريثكةيخيراتاصوصندجناننأ

لبقراوحلاكلسمجاهتناىلعنيصيرحامئاداوناك«فنعلابملباتكلا

ابلطاوجرخامنإمهسنأىلعمهعابتأنورُكذيامًاريثكاوناكوبرحلانالعإ

ضعباهيلعزكرييتلاثداوحلاضعببةربعالوءايندللابلطالةرخآلل
نبحلاصلوقيكلذعم«ترألانببابخنبهللادبعلتقملثمباتكلا

.76ظةقرو(خم).مالظلاحابصم:يشيقرلا-1

نميلاقةيضابإلانعاهسفنةنراقملارظناو.112.ص.قباصعجرم:مشاهبلاطیدهم-2

.باتكلااذهنمتومرضحو
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نوکينألإسانلانمدحألاتقىلإاولجعتالوللادابعهللااوقتا»

ٹیحهللًابضغمتجرخامنإمكنافمکلنوبصنيومكنوديرياموق

تذخأوءاهلحريغبءامدلاتكفسفيفيصعوءهمراحمتكهتنا

متنااملکنافاباولمعتمثالامعأموقىلعاوبيعتالفءاهقحريغبلاومألا

.«..نولوؤسمهنعمتنأنولماع

دنعداهجلاةايحيفلاقياملكنكل يلاةروصلانعينغينلةارشلادنع

يتلاةيئادفلاحورلاكلتةروصءائيشاهبلدعينلويراشلاةزهحوبأاهمسر
الللاليبسيفانولذييمهيديأىلعمهحاورأنولمحيبابشلاءالؤهتعفد

مهيديأيفنآرقلاواذهنوكيفيكف«لطابىلعنوبلاكتيالوارشنوفرعي

....مهنيعأبصنهللاةدابعو

جراوخلاداهجحلاعتيهوةثيدحلاوةعيدقلاصوصنللعبتتملاو

:مهريغنعمهزيميذلالاسبتسالاحوريباجعإلاىلعاهعيجةقفتماهاقلي

نكيململظلااومواقوفيسلااوعفرهلجأنميذلافدحلانأىلعمهعاجإو
.ايورخأافدهالإ

ال»:لاقنيحههجوهللامرکيلعمامإلادنعظحلملااذهءاجدقل

لطابلابلطنمكهاطخافقحلابلطنمسيلف؛يدعبنمجراوخلااولتاقت

دق:هيلوتدعبمهدفولباقثيحزيزعلادبعنبرمعةلوقيفو.«هباصأف
متدرأمكنكلوءاهعاتموايندبلطلاذهمکجرخاوجرختملمكنأتملع

يربطلانعالقن,210صءةيبرعلاةباطخلاقةيقالخألاميقلا:روصنمنيسحديعس/د-1

.22ںص6ع
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1”«.اهليبسمتاطخأفةرخآلا

ينيدمهفدهوءةميلسةارشلااياوننُىلععقاوعامجإلانإلوقننحنو

قرطلاوةمدختسملاةليسولالوحفالتخالاىقبي.هيفشاقناليورخأ

ملعيالهتاذٌذحيفمكحلااذهوءالالضىلعمهموصخمكحدقوةجهتنملا

.ىلاعتوهناحبسهللاالإهيفًاطخلاوباوصلارادقم

:ددصلااذهيفنيثدحملانيسرادلادحألوقي

يذلامهقيرطةحصو.مهتماقتسابنونمؤممهسفنأمهاوناكدقل»

:حاورألاوجهملاهيفاوصخرتسايذلاداهجلاةيعرشنودقتعيوهيفنوريسي
صوصنباوكسمتدقفةياغلانعاوفرحناو«فدحلااولضدقاوناكنإومهو

بونذلابنتولمعلاورئاعشةماقإوءةدابعلاونآرقلا

نوكينأنكميالناميإلانأمهنماداقتعا؛بذكلانمةءاربلاوقريغصلا
هنعربعيوهجرتتنأنودارارقإوأبلقلابًاقيدصت

2)«...كولسلا

ىلعةليلقةئفمهوةارشلااهققحيتلاتاراصتنالايفربكألالعلو

يهءةيبدألاوةيدالاتاناكمإلالكاةريثكةئفمهونيومألامهموصخ

رسلاوهكلذو.كولسلااذهوةديقعلاهذيداهجلاىلإنيعفدنماوناكمهنأ
.رافكلانودهاجيمهولئاوألانوملسملاهبرصتنايذلا

:بابسألااللحمنيثدحلانيسرادلادحألوقي

ءةليلقلاةئفلاينولتاقياوناكمهنأمهمورحزيياممهألعلو...»

.202ص.2عج.برعلابطخةرهمج:توفصىكزدهحأ1

.201ںص.قباسعجرم:روصنمنيسحديعص/د-2
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ةتيراضعلارودلا

.ةدعواددعرثكأمهنمىلعرصنلااوزرحينأنوعيطتسيو

يفمهدهزو؛تولملابمهتناهتساريغاذهىلإجراوخلاعفدينكيملو...
امكلمتالةلقمهونونمؤياوناكاماريثكوءةداهشلاىلعمهصرحوءةايحلا

حورنكلوءتوملاىلإالإاذهمهجورخباوريسينلمهنأموصخلاكلمي
)9(«...ةروصبذعأيفملاهتمدقوءتولملاةعرصمهيلإتببحداهجلا

دئاصقهيلعتراديتلارواحلانماروحتولملابةناهتسالاتدغانهنمو

ةسامحلاوءةضايفلارعاشملاهذهتحتاوققحدقويهئابطخويهئارعش

ةيداهجلاحورلاهذهةيعيبطجئاتنباتكلاضعباهاريةلهذمتاراصتناةبهتلملا

نميهو.اهيفةحصللساسأالريطاسأوتاغلابمرخآضعباهاريوءةنمؤللا

.ةعيدقلارداصملايفاهرتاوتمغرءةياعدلاليبق

ًابيسنوكتدقةيداملاةوقلااهززعتملاذإةيداهشتسالاحورلاهذهنإقحلاو
۱

ودعلاددعةرثكلثمءةيركسعلانيزاوملالتختامدنعةيبرحلاةميزلايفاضيأ

كراعملانابإمشعقوامكامامتمكحلاةعقرعاستاوءةيركسعلاهتدعقوفتو

مهتلودسيسأتةيادبيفيدألابرغملاو؛نامعوىاعنصوزاجحلايفةعقاولا

ةيآللًاقادصمكلذو«بورحلاةيادبيفاهدحوةعاجشلايفكتالذإ.كانه

انهةوقلاو[60:لافنآلا].4ويفنيمَعَانمُهَلًاوُدََِولء:ةعيركلا

.ًاضيأةيداملاةوقلاكشالوينعت

ةيركسعلامهتجاذسةيضابإلافوفصيففعضلاةطقنتناكاماريثكو

نعمهمصعي:لياحتلاوعيدخلاوركملانومدختسيالمهفريبعتلاحصںإ

.207ص.قباسلاردصملا1

.قباسعجرم.تافيلخضوعرظني-2
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الويراصحلارودلا
At vt 1 مےس.

.مهموصخيفركملامدعوءةقثلاوةيريخلاروصتوءديدشلامهعروكلذ
يبألعقواماغجذوحنركذبيفتكنةعوتمةرشكدهاشمخيراتلايفو

اولتقفةالصللةندهمهنماوبلطنأدعبهللاديبعشيجنمسادرمنبلالب

.مهفوفصىلإ...لبقنمةبلغلاتناكوكدجاسوعكارنيب

يمالسإلاكولسلااذهاهيفىلبتيتلاةيخيراتلاعئاقولازربأنملعلو
تومرضححتفامدنعيدنكلايحينبهللادبعدئاقلامامإلاكولس

ريغوةيضابإةفاكنوخرؤملاعمجأيذلاقحلابلاطءارصتنمهلوخدو
۱٩...هنلادعيفنعطينممهيفدجنملوهتريسنسحىلعةيضابإ

ةعيرشلاقيبطتىلعديكألاصرحلاوديدشلامازتلالاهتسايستناك

عاطتسادقو؛نيملسملانمابهذمهلنيفلاخملاهتلماعميفةحمسلاةيمالسإلا

نأفطاوعللحمسينأنودًادبلانيبقفوينأهمزحوهعروب

تاظحللثمةفطاعلاهذهاهيفىغطتيتلاةجرحلاتاظحللايفهريست

نمماقتنالاىلإةقفادلافطاوعلااهيفروثتدقيتلاةبلغلافقاوموراصتنالا

حابصلانبةهربأهدئاقبلطامدنعف.هنمردصلاليلغءافشإوأ|مصخلا

نكتدقناکقحلابلاطنأعمعممهلتقونيبرالاىلعزاهجإللايريمحلا

النيذلاةيضابإلاادبيالمعكلذ.يرذالبلاةياورنموديامكمهنم
يفكلذءاجامكيفربدملاقولوملستسملاىلعزاهجإلانوزيجي

عمراتخملاةزمحيبأعمهتاذفقوملاانيأردقو.يلاطيجللمالسإلادعاوقحرش

لكيفةارشلاكولسليمالسإلاعباطلاىلعلدياذهويدقيفهموصخ

كولسلااذهلثمسملننأعيطتسنو.نيمزهنممأاوناكنيرصتنمتالاحلا

118ص.قباسعجرم:مشاهبلاطيدهم-1
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نيذلانييومألالاّمعلانمقحلابلاطفقوميفعيفرلايمالسإلا
كاحضلاسبحءاعنصلخدامدنعوهفمهبرفظلاوبلغتلاعاطتسا

ىاعنصىلعايلاوورمعنبمساقلايومألالماعلاهكرتيذلالمزنب

ةيناثةرمرسألايفعقويذلايدنكلاةلبجنبميهاربإعمهتماهشوهناسحإو
قحلابلاطامهنممقتنيملتومرضحةرداغمىلوألاةرملايفهلحمسنأدعب
ةريصقةدمامهسبحهنأامهعمهلعفاملكلبءاذهيداعملاامهفقومءازج

سيلوءامكيلعةماعلاامكتسبحامنإ»:امللاقوءامهحارسقلطأ

نمجورخاابلطفءاصخشاوأاميقأفهوركمامكيلع

‹نيلتاقمريغونيلتاقمسانلالكةيمالسإلاهتريسبقحلابلاطلمشو

لاومألاونئازخ-اىلعىلوتسانأدعباهبماقيتلاتاءارجإلاىلوأتناكدقف

لثمو«تومرضحيفةيمأينبلماعيفقثلاورمعنبمساقلااهابجيتلا
الهملظوهروجيفهلثيسابسنهنمبيرقلا يفقثلافسوينبجاجحلا

¿لمهتجاحوهشويجرقفوهرقفمغرلاومألاكلتقحلابلاطمامإلادجو
يطعينألحتساالوءادحاواسلفلاومألاكلتنمذخأينألحتسي
دكۇيلءةيوسلابسانلانيباهعيزوتبرمأهنإلبءاريثكوأًليلقاهنمهباحصأ
ةاعارمنودءةاواسموالدعهللاةعيرشىلعمئاقهمکحنأنميلالهأل

.ةيلبقلاوأةيبهذملاتافالتخالل

دقةيضابإلانمامهوناريخنباودوعسمنبهللادبعنأيخامشلاركذي

ءارقفىلعاهامّسقفدجسملاىلإقحلابلاطاهيلعىلوتسايتلالاومألابايتأ

.114صقباسعجرممشاهبلاطیدهمرظناو.3يناغألا1
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لاصحلارودلا
Neوسل2tvير

لامىرتالةيضابإلانُ.ایشاهنماوذخأينأةيضابإللحمسيملوىاعنص

:حالسلاوليخلالثمًايبرحاداتعوأازيهجتناكامالإةمينغفلاخملاملسللا

ةلاحلاهذهيفنيملسملاةيقبلنوحمسيولبةضفلاوبهذلا

نعرظنلاضغبةقسافلاةمكاحلاةطلسلاةدهاجلمهتكرحىلإءامتنالاب

.ةيبهذملامهقاهاجتا

ةلاخلافصيثيحقيمعلالوحتلااذلنايعدهاشيرفذالبلاناكدقو

ةريسونيديدشاقسعواروجنمیلابیأرهنإلوقيفقحابلاطءيجملبق

یلءيسنمرومألاريغمكحلاىلإٌقحلابلاطءيجمنكلوءةحيبقسانلايف
ارهشأماقأهنإلوقيورارقتساىلإةنتفنمو؛لدعىلإملظنمو؛نسح
نميلايفهعوجترثكف؛سانلانعفاكء«بناجلانيلءةريسلانسحيوهو
نمألاوفصرکعيامثدحيملو‹نمألاورارقتسالاداسفهتريسسانلابحأو

هذنميلايفنيملسملاةماعةدناسمرهظياذهو».نميلاءاحنألكيف

4«.ةكرجلا

نيبتي'نميلاهلوخدةادغسانلاىلعاهاقلأيتلاقحلابلاطةبطخنمو

لدأسيلومهموصخعمةيضابإلاهاضترايذلاحماستملايسايسلاجهنملااك

.فعضوأةوقةظحلبنحتمينأنمجهنملاةمالسوئدابملاةحصىلع

.99صةيرجحلا.طريسلا.يخامشلا-1

116ص.قباسعجرممشاهبلاطیدهمرظنی-2

.قباسعجوم:ىرذالبلا-3

.118ص.قباسعجرم:يدهمبلاط-4

ظ34ةقرو(خم).مالظلاحابصم:يشيقرلاوظني-5
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قحلابلاطنكلوكلذيفكشالنيرصتنمةيضابإلاناكدقل

مهسفنأءاقلتنمارايتخانوكينأالإنيعمفقومذاختاىلعسانلاربجيمل

:لاقامك

.«هسفنلراياذااؤرمأهللامحر

هذهڭيسوهةيضاءإلاهيلعيذلايسايسلاطخلاديسنأ:لوأالاسابتعإلا

تابجاونمهيلعاموقوفحنممممەلهنمادحاونوكةلاحا

نموءانلضْفلاميملانمهلنوكيفهسانعمدهاجينأىلع»

.«اتضعبلامءيفلامسق

.هلممرو«هناسلنعفكودايحامرنأ:ىناثلاسابتعإلا

:ضاسلاءادعلافقومنخبءةيضاءإلاةسايسلاضفربنأ:ثلاثلاسابتعإلا

نعەناسلوهددكيلونامهلاموهلهأىلإخينأةلاحلاهذهيسهيلعف

نو«همدكفسىلعنعيهستضرعنك|انرفظ.ةيضانإلا
.القإنباىسعانتۇمينكدنوڪاَ
ةيلوؤسموءةيمالسإةحامسىلعلديقحلابلاطنمفقوملااذهنإ

«بساحتنألبقسفنلابساَحُتوءاهادعتتالهللادودحدنعفقتةيناميإ

.ماقتنالاورهقللةليسوراصتنالاذختتالوءارابتعاايندللعضتال

نمكلذلكدمتسيناكهترظنقمعوهتريسيفقحلابلاطنأبسحنو
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يبأو.لالبيبألثمبهذملاخويشحئاصننموءةفيرشلاةنسلاوباتكلا
نمتاميلعتلاثعبيناكيذلاهدئاقوههجوموهذاتسأوهخيشملسمةديبع

اذإ»:الئاقيجينبهللادبعىلإبتکهنآةديبعيبأنعيوردقفةرصبلا

مهتنسباوتتساونيحلاصلامكفالسأباودتقاوءاوردغتالواولغتالفمتجرخ
(”«...مشامعألبيعلاناطلسلاىلعمهجرخأانأمتملعدقف

يفزواجتتاماريثكيتلادودحلاةماقإيفاديدشقحلابلاطناكدقو

نزلاوأرمخلابرشهسفنهلوسُتنملكددهف.تالاحلاهذهلثم

لاحةريبكلابكترمنأيفةيضابإلامكحوسانلالاومأىلعيّلعتلاوأ
.رفاکوهفرفاکهنأيفكشنموءةمعنرفكرفاكاهباكترا

يقلاةئيسلاعاضوأللضقانملاليدبلاىطعأدقفةسايسلاهذةجيتنو...

.“مشاهبلاطيدهملوقيامكءةيضابإلاةكرحلالبقنميلااهيلعتناك

لتاقيناكدقفنميلاوزاجحلايفةارشلاهجاويوهويومألاشيحجلاامأ

ءاقباسهانحضوأيذلاوحنلاىلعيلبقلاعقادلانّيفادبًاعوفدم

ةكوشىوقتنيحوألاتقلاةَّمهبموقينمماكحلادجيالنيحقازترالاعفادو

عقوامكءلاملابمفورجأتسيدونجلاعفدىلإنوأجليفمههوجويفةارشلا
موقیدايزنباشیجناکدقفءدایزنبافرطنملالبيبأةقحالممايأكلذ

ىلإمهاعسمنألمهقفاريرارفلاوفوخلاونهولاناككلذلوءةقزترملاىلع
امو؛تايطعأولامنمدنجللريمألاهمّدقيامىلعموقييويندىعسمكراعلملا

ةزمحيبأةسايسنعهسفنردصملاوظنيوء(و7)ةقرو(خم)مالظلاحابصم:يشيقرلا-1

.60ةقروبرحلايف

.118ص.قباسعجرم:مشاهبلاطيدهمرظني-2
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هنأشيحللااذهةارشلاهبريَعُياأناككلذلو.مئانغنممهسفنأهبنوني

يذلارحلايرعلاروصتيفراعوةبلثموءةميظعةمذميهو(لئاعجلاووذر

.لاملالجأنمفيسلاعفرينأياي
حارثيحيومألاشيجلااذهنافصيامثوريثألانباوجرفلاابأعباتنلو

اشيجلسرأدقدمحمنبناورمناكوءيراشلاراتخملاةزهابأشيجلتاقي

دقوءنافعنبنامثعنبرمعنبهللادبعنبزيزعلادبعةدايقبمهتلتاقم

تاونسيفنافعنبنامثعةفيلخلانمةارشلافقومبمهملعلادصقهوراتخا

.ةريخألاهمكح

یامدلاکاوناکلجرفالآةيناثنمفلأتيشيجلااذهناكو...

ماييفنييشرقلانمريثكمهيفناكدقفةمسمهيلعسيلو
نايتفةصاخبوةهزندرجينوكينأودعينلرمألانأاونظدقوءةرخافلا

مهٹیدحفةفرجعلانورهظيریبکددعةنيدملابمهنمناکومهنمنييومألا

.عاعرلانمةراشخمفوروصيوجراوخلانع

انلامهللاواننإ»:نولوقيةزهحيبألسرهتءاج(قيقعلا)زيزعلادبعغلبالو

ىلعًرصأومهيلعكلذيباق«.انودعىلإيضمنانوعدءةجاحمكلاتقب

©...ةنسرفصنمعساتلايف...ديدقلزنتحراسو«برحلا

اذك.141ص.5ج.ريثألانباو.101ص20ج.يناغألافةعقوملاهذهليصافتوظني-1

ةريثكًاراثآرعشلايفديدقتكرتدقو.202ص.قباسعجرم:يضاقلانامعنلا/د

:وعشلااذهلثمبةنيدملافنحتيتاحئانلاتناكو.ةنيدملالهأسوفنيفًاديدشانزحو
۱ةيلاجرديدقهيلاموناسمزللام

ةيئالعنيكبألوأةريرسنيكبألق
ةيواعلابالكلاعمتولخاذإنيكبألو
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اياتلار
امازهناهددعةرثكىلعيومألاشيجلامازاةكرعملاةجيتنتناكو

ةحبذمةباثمبديدقةعقوتناك»:يضاقلانامعنلاروتكدلاهنعلوقيءاعيظف

”«..تاذلابةيومألاوةيشرقلاةسرطغلل

.نيرافلادراطينأبرحلايفةارشلائدابمبالمعةزمحوبأضريملو...
ةموكحلايلغممهدعذإهتلتاقمىلعاورصأنيذلانييشرقلامحريملهنكلو

.مهتجبناديملاالتماتحءةملاظلا

ردغنمطتحيملةكمىلإاجلامدنعهنإف‹ىنسحلابةكموةنيدملالهأةلماعمو

بلصو‹ىرسألالتقوةيطعنباهيلعرصتنافءاثبعهتمواقمتناکف

دمحمنبناورمىلإمهسوؤربلسرأوءةزهحوبأمهنموةيضابإلاءامعز
.©قشمدب

دمتسيدحاوقسنىلعیرجنيفلاخملاعممشورحيفةيضابإلاخیراتو

لالحتساالوالوولغالففةيمالسالاةعيرشلانمهدعاوقوةسسأ

عمةليوطلاميورحيفقرشملايفممبأدكلذناك.لاملةمينغالوضروعل
برغملايفاضيأممبأدكلذناكوصانركذيذلاوحنلاىلعنيومألا

102ص.20چ.يناغألا.ةيئالبأامءوسبديدقىلعنيكبألو

.100ص.20چيناغألا.ديدقفصويفةمئارةديصقنيصحلانبورمعيضابإلاوعاشللو

202١ص.قياسعجوم:يضاقلانامعنلا/درظني-1

.9ج.يربطلا...خيرات.109-112ص20جيناغألافكراعملاهذهةدامدجوت-2

.36ص.10چريثألانبالةياهنلاوةيادبلا,158ص5عريثألانباللماكلا.115ص

..287ص2چةيضابإلا:رمعم-3
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نمةفحازلاةيسابعلاوةيومألاشويجلاةهجاولشويجلااوداقنيحيمالسإلا

.مشاكرحىلعءاضقللقرشللا

يفلثمتتةلماكلاةلوجرلاوءةيمالسإلاةماهشلانعةلثمألاعورألعلو
قيبطتنمهبفرعامو؛حمسلانبىلعألادبعباطخلايبأدئاقلافقاوم

لالحتسايفنواهتلاالوملظلاالويدعتلالبقيالهدونجعمةمراصةسايس

.یلاعتوهناحبسهللاهمرحامليلقلقأ

دونجادحأبلسيذلاّياردسلاليجنممراصلاهفقومكلذنم

شيجنعلاصفنالاىلإهبىدأامراصاباقعباطخلاوبأدئاقلاهبقاعفنيلوتقملا

.هسفنلاماقتناهيلعروصنملارفعجبيلأتو«قرشللاىلإرارفلاوباطخلايبأ

دمتعتامردقبةلصفملاعئاقولادمتعتةيخيراتةباتكددصبانهانسلاننأامو.

ئراقلاليحناننإف.فقاوملاهذهنمربعلاماهلتساوجئاتنلاصالختساىلع

ءامسألاضعبىلإريشننأسأبالنكلوبتكلاىلإميركلا
:ءالؤهنمونيدحوملاعمبرحلايفةمهشلااهفقاوبتفرعيلاةعماللا

دبعةديبعيبأو؛سايلإروصنمنباو؛يزوزلملامتاحيبأوءديلتنبثراحلا
يبأوءايركزيبأو؛سابعلانببويأنسحلايبأوديمحلا
.مهريغتارشعو...ياجرألايحييبآوءايركز

ىلعنورصتنيامدنعصرحلالكنوصرحياعيججءالؤهنأدجنفوسف
الوءاسأرنوعطقيالففلامكحمهيفاودعتيالنأنيدحوملانممهيبراحم
الامنومنغيالو‹اربدم-نوعبتيالو؛حيرجىلعنوزهجيالو؛ليتقبنولي
ذميذلايدنجلابقاعباطخلاابأنُخيراتلادهشدقو.ارتسنوكتهيالو

.2.خيراتلابكومفةيضابإلا.رمعمءاضيأ؛3.ج.ريبكلابرغملاخيرات.زوبديلعدمحمعجار-1
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EAEانحلال
نمذخأاهدريملنإةدايقلاكرتبددهمتاحابانأوءاليتقبلسيلهدي

نأنودةكرعملاناديميفرثانتتبهذلالاهحأكرتروصنمابأنأوةكرعملا

دقوافحالسولامنمبراحلاودعلاهكرتامعمجءايركزابأنأوءاهيلإتفتلي

٢..رانلاهيف

ناوريقلالهأاهيقليتلاةنسحلاةلماعمللةيلاثمةروصةيضابإلارداصملامسرتو

ىلعاوزهجيالوءاربدماوعبتياالنابهباحصأرمأيذلاباطخلايبأنم

ايرجنيموزهملالاومأذخأبهيلعراشأامدنعهباحصأدحأعرقدقو‹حيرج

نأوكلذزيجتالمهئدابمنَاهرکذباطخلاابأنكلولشُملابةلماعملاىلع

قيقحاولعفامانلعفنإ»:ًالئاقهبطاخو‹مهيلعمارحمحلاومأومهيفلاخمءامد

:یلاعتهللالاقامكنوكنفمنهجمهعمانلخديوءانضفرينأهللاىلع

رهتاقاكيِجافاورااذإيحابتْعَأتملتلَعَدالكل

لَملَانِياممدعماتَاوسالحارمهول
«[38:فارعألا]4ي3دسملکو

:ةيلاثملابهفصونأدعب«فقوملااذهىلعاقيلعتتافيلخضوعلوقي
‹؛لدعوناسحاينيموزهملامهءادعأنولماعياوناكةيضابإلانإعقاولاو»

يففرستالتناكنإو؛كلذلاسكاعمائيشةيضابإلاريغرداصملاركذتالو

رداصملالعفتامكيضابإلامامإلاةيلاثمنعثيدحلايفبنطتالوءحيدللا

)2(

Aىس

تفعصم

.«ةيضابالا

..151.ص...ةكرحلاةلْشن:تافيلخضوع/د-2
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ةنسباطخلايبأداهشتسادعبةفالخلايزوزلملامتاحوبأىلوتامدنعو

شیجةهجاوم-عافدمامإناكو-هتيالودهعيفهبماقاكناكوه4

ضعبماقدقوسلبارطتحهتقحالموهيلعبلغتلاوروصنملارفعجييأ
ودبياميفنيعوفدمسيفةديقعلانكمتتملنممهشيجنمماوعلا
ءادیدشابضغمتاحوبأبضغفءىلتقلابلسبسلثمابمهئادعأةلماعمب

09ياحصأىلإبالسألااودريملنإةمامإلالازتعابمهددهو

هيلإتبهذامنأنظلابلغأو»:ثدحلااذهىلعًاقيلعتتافيلخلوقي
يفةيضابإلاةمبألاةريسلًافلاخملعفلابناكثدحامنألحيحصرداصملاهذه
كلذىلعليلدلاو«برغملاوأقرشملايفءاوساهوضاخيتلامهكراعملك

.”«هشيجنمربربلاماوعهلعفامةدشبركنتسادقهسفنمتاحابأنأ

ثيحءةيمتسرلاةلودلاةمصاعترهاتيفيمالسإلاحماستلادّسجتدقو

:يراضحلاراهدزالاو‹ينيدلاحماستللازكرمريغصلانباةداهشبتدغ

:هلوقب(لبدرفلا)هانعاموهو.نايدألاوبهاذملاوسانجألالكنميوحت

حماستلضفبو...ةيمالسإلاتاساردللامهمازكرمترهاتتناك»
لئاسملكيفةيضابإلاءاملعلادجلمودقلاةنسلاءاملععاطتساةعألا

0ة«.ةعيرشلاوةديقعلا

ءاقبرمعقورافروتكدلاعجريلادتعالاوحماستلاةيصاخىلإو
يفةيضابإلانعلوقيثيحءيفرعملامهئاطعومهكراضحرارمتساوةيضابأإلا

.7475صریسیایرکزوبأ-1

..159.صءةكرحلاةأشن:تافيلخ-2.

.139ص.يقيرفإلالامشلافةيمالسإلاقرفلا:لبدوفلا-3

284

 



هاالا|يراضحلارودلا

ءالادتعاوةنورمرهظأيضابإلابهذملانأبلوقلانمدبالانهو»:نامع
ةيقيفوتةرظنو يقويفةيعامتجالاوةيسايسلافورلاعممالتيثيمةيق

نمانرقرشعينئانمرثكألاهرارمتساوةيضابإلاحاجنرسنمكيكلذ
0...نامزلا

.مالسإلاوشنو.نوينامعلاةيضابإلا-2
r

بهذملاروهظلبقامىلإدوعيمالسإلارشنيفنيينامعلاةمثاسمنإ
انلقاذإوءةنتفلادعبفئاوطىلإنوملسملاقرتفينألبقيأ‹يضابإلا

ىحمهبيضابإلابهذملاراشتناطبترانيذلانيينامعلاينعنانسنإفةيضابإلا

اربةيبرحلامهتردقمبميدقلاذنمدزألافرعدقو.ةيدزأةيضقةيضابإلانإليق,
ذإ؛ىلوألافوفصلايفتاحوتقلادنجنماوناكمالسإلاءاجامدنعوءارحبو
ةنيدملابناكنيحيامعلاىدنلجلانبدبعكلملانأةيخيراتلاتاياورلاركذت

دودحىلعةنفجلآوةنساسغلابرحبموقينأقيدصلاركبيبأنمبلط

تباثنبناسحاهيفناكةيرسىلعهرُمأوركبوبأهلباجتساوماشلا

اريبدتوايأرنسحأالومزحأالجررغ«ناسحهنعلاقدقويراصنألا

ملظآوهحابصتراغمويفهسفنبهونممهللاووهوءكبعنم

رصقيلوقلاو«تركذامكديلولاابأايوه:لاقفركبابأكلذرسف...هحابّص

 

.يمالسإلاخيراتلا:رمعقوراق/د-1
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۹ 31 م ۰

لايراصحلارودلا
ووس

(«.هلضفنعرصقيفصولاوهفصونع

نعزجعييلامنإ»:هيلإلسرأوميظعلابثعبف(دبع)كلذغلبف
لهآىلإاباتکبتکرکبابنإمٹ«رسیتاملبقاورصقاميفرذعافكتأفاكم

نيذلانوينامعلانوكينأًايجعنكيملمثنموهيلعمهركشينامع
ةيحضتلاومالسإللةسامحلانموحنلااذهىلع؛برحنودمالسإلااولخد

يفىلوألافوفصلايفاوناكف.هللاناوضرءاغتبامهسفنأومحلاومأبهليبسيف
ةيحاننمةصاخو‹سرافوقارعلاحتفيفمهرودناكفءةيمالسإلاتاحوتفلا

.اميظعرحبلا

يلاونمبلطباطخلانبرمعةفيلخلانأفرعنةيخيراتلاتاياورلانمو
رحبلاعطقينأه16(ءالولج)ةعقودعبيفقثلاصاعلايبأنبنامثعنامع

نمةئامتسونافلأوأبراحمفالآةئالثهعمجرخف«سرافىرسكةبراحخ

نامثعمهبربعفتزألانممهرثكأوءسيقلادبعوءةيجانو«بساروءدزألا
دئاقاهيفو(نيرحبلا)ناواكةريزجىلإ(ةميخلاسأر)رافلجنمصاعلايبأنب
.هلتاقيملوصاعلايبأنبنامثعيسرافلادئاقلاملاسفمجعلا

نبرمعمامإلادهعيفناكنوينامعلاهبماقيذلازرابلارودلانكلو
ءاهريغورصموسرافوماشلاحوتفيفهدعبءاجنمو

ماظعداوقمهنمناكوفالبلاهذهلكيفةيقاباراثآمديناننإفتنمو

.ترطقوصملكيفةقافخمالسإلاةياراوعفررابكءاملعو

امىلعرصتقنساننإفءانثحبعوضوموهسيلراشتنالااذهةعباتمنأاو

.50ص.1ج.نايعألاةفحت:يملاسلاخيشلا-1

.52ںص.1ع.قباسعجرم:يملاسلامجاري2
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هاالايراضحلارودلا

قرشيفمقاحوتفلثمرشابموأصاخرودهيفةيضابإلانيينامعللناك
فيدلاملارزجوءناليسوىيالملارزجوءايسوندنأو:نصلاوءايقيرفإ

.فيداكلاو

ذنمفءةيقيرفإلاةينامعلاتالاصتالاةيادبلًانيعمخيراتددحننأعيطتسنال
ةريزجاهبشلهجاوملاايقيرفإليقرشلالحاسلاىلإنوينامعلاءاجروصعلامدقأ

كشاليذلانكلوناكسلاعميراجتلدابتملناكوءةيبرعلا

نوينامعلارهتشادقفمالسإلاروهظلبقتأدبتاقالعلاهذهنأوههيف

يبرغلالحاسلاىلإيقرشلارحبلانملاقتنالااوفرعوءرحبلابوكرب
طابتراو؛لاجنااذهيفمهغوبنةيخيراتلارداصملالكلجستوءهنم
.هبةيفاقثلاوةيسايبلاوةيداصتقالا

ةفاثكربكأ؛سيياقملالكبايقيرفإقرشيفيامعلادوجولاناكدقو

ناككلذلوءايسآيقرشبونجديدحتلابوأءايسآيفاهنماقمعرثكأو

ةيحالملاطباورلابناجب-دمتعادقف."ىوقأودشأةقطنملاهذهيفمهريثأت

بعشلادوعتثيحةيعامجوةيدرفةمئادلاةينامعلاةرجحلاىلع-ةيراجتلاو

.ايقيرفإقرشىلإةمظنمتالحرىلعيامعلا
ةقيمعجئاتنىلإىدأنيملسملابرعلابةقرافألاكاكتحانأكشالو...

(2)ع.ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوءةيرصملاةينامعلاتاقالعلاةودنداصحعجاري-1

.1994ریاني

.185ص.قباسعجرمءليهسلارباجديعفيان/د-2
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امولماعتلابولسألناكدقللبءةيدالاتالماعملاوأةراجتلاىلعرصتقتمل

يفرثألاقمعأمالسإلااهيلإوعديئدابمنممهعمنوملسملابوعلاهل
.ةقرافألا

ألتدصلااذهيفراجتلارودىلإريشتاهلكرداصملانإقحلاو
نوينامعلاهجتينأىلعتدعاسيتلاعفاودلانمتناكةيداصتقالاتاقالعلا

تغنةيبوعتارامإاهباونوكيوءاهيفاورقتسيوقطانلاهذهىلإ

ةقطنملارازنملكاهرضعحتواهراهدزاواهتمظعبدهشو‹جيردتلابترهدزاو
لحاسلاىلعةينامعلارجاهملاهذهتناكوىاوسلاىلعبناجألاوبرعلانم

."ةرواجملاةيقيرفإلاقطانملايفرثأيراضحعاعشإردصميقرشلايقيرفإلا

نيبةلصلاىلعدكؤتةينخيراتلارداصملاةفاكنإحوضوبلوقلاعيطتسنو
اولصومهنإتحءيقيرفإلابونجلاوقرشلانيبوروصعلالكيفنامع
‹نافيدرونةقطنموءرمقلارزجوءلاموصلابونجوءرقشغدموءاينازاتىلإ
.ةريثكرداصمكلذحضوتامكرابجنزوءابْمِموءةولكو

ريغتاباغلاوشارحألايفاولغوتدقفاهسفنايقيرفإقرشيفاأ
يفبوكرىلعمهدعاسرحبلايفرطاخملابوكرناكونيلجوالونيبايه
تاريحبلالوحوبونجلاىلإنوينامعلاةيضابإلالصواذكهو.اضيأربلا
ءاقنيجنتةريحخو‹قيبمزومورفعبانموءاسناينةريحبىلإوءةيئاوتسألا
يبرغوءادناورو«يدنروبمسابنآلاةفورعملااجويكوءتربلاوءايروتكيفو
اوعاطتسادقو.(يوبابيز)ءاجنراکةكلمموءادنغوأبونجويبرغوءاينيك
لخادلاولحاسلانيبدتقيرطنعاولصينأمهتميزعةوقومهكراه

.م1994ریاني.تاقالعلاةودنداصح-1
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هااليراضحلارودلا

.اروهشقرغتستتالحريفلبإلانيمدختسمقيرطلااذهربعاوقفدتو

ىلإمالسإلالوصوىلإديحولاليبسلايهديدحتلابقرطلاهذهتناكو

.يقيرفإيفةيئانلاةيلخادلاقطانملاهذه

تاقالعىلإةراجتلابتأدبيتلاتاقالعلاهذهتلوحتمايألارورمعمو

نمءاسنبنامعلاجرجوازتفةايحلاتالاجملکيفةقيمعةيراضح

فاعيرسهسفنمجرتيذلايراضحلاجرللااذهنعاريبعتدیدحجلاليجلاءاجف

رشنيفاوصلخأوايقيرفإىلإةيضابإلااهلمحيتلاةيبرعلاةغللانيبرخآجوازت
اشوحامورابجنزيفتًأشنفمهسفنأةقرافألاةغلنيبواهبمالسإلاميلاعت

ابملكتييتلاوءيقيرفإلايبرعلاجاوزتلاةديلوتءاجيلاةيليحاوسلاةغللا

.امويلاتحيقيرفإلابونجلاوقرشلالهأ
ةيبرعلااهراضحبةيهازةيلحاسلاندملاضعبتزربدقو

نرقلالهتسمىلإاهسيسأتعجريوءاسابمثلامةعقاولاوماللثمةديدجلا

امك‹يضابإلابهذملاةقنتعمةيطارقوميدةموكحابتماقو‹يرجمحلانماثلا

‹رطاخملاماحتقايفةأرحلابترهتشاةينامعتايصخشلاجلااذهيفتزرب

نوينامعلاةيضابإلاةميألاعاطتساتحيرجحلارشاعلانرقلالصيداكيالو
ءاموفررشتحلاموصلاضرأنميقرشلالامشلاىلعمهناطلساودينأ
تالئاعلانمءاسؤراهسأرىلعاوعضوءمةعباتتارامإاهيفاوميقينأو

نأىلإانورقترمتساو.ةةماحلاقطانملانمامهريغورنابجنزواسابميفةيبرعلا

.190.ںصقباصسعجرم.ليهصلا/د-1

.قياسلاردصمهلا-2

ىبوملاركضلارادءايَقيرْفإفلةيبرعلاةفاقثلاومالسإلا.دومحمدمحأىنسح/د-3
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رةايراصحلارودلا

.تاينيتسلالئاوأيفنييعويشلاةقرافألاديىلعريخألاطوقسلاءاج

كلتنعمهريغوأةيضابإلاءاملعلاهبتكامالإراثآلاكلتنمقبيملو

هذهيفيضابإلابهذملاراسحنلانعءرملالءاستيدقو.ةرهازلادوهعلا
عمنيحاستماوناكةيضابإلانأىلإاساسأدوعياذهنأبسحأو‹قطانملا

تايبصعلانيزواجتممالسإلارشنىلإنوفدهياوناكدقف‹قطانلاكلتيلاهأ

يأيفاوركفيملوًالوأمالسإلاوشنىلعصرحلاٌدشأاوصرحثيحةيبهذللا
.كلذدعبرخآءيش

نييرجحلاعبارلاوثلاثلانينرقلايفةيضابإلانإ:لوقلاعيطتسناذكهو
يفمهركذدرينيذلامهوءاديعباريثأتقطانملاكلتناكسيفاورثأدق

لضفلاناكوءوتنابلاوأ‹جنزلاوأءنادوسلاوأربربلا:ًانايحأ

امكةّيمالسإلاةنايدلاىلإةينثولانمةراقلاكلتليوحتيفداورلاكئلوأل

تاساردلاوقئاثولاكلذبهلتدهش

دنهلك

نامعنيبرشابملالاصتالاىلعاهلكتدعاسلماوعةدعكانهتناك

يمدتناو

الأ امهنيبلصفيالثيحبدنحلاةلابقنامعدوجومكحيف::ماوحا

ةريزحجاوىلإةباوبدنهللةبسنلابنامعربتعتيدناEیوس

.ديعبنمزذنمنيرطقلانيبتاقالعلاراوجلااذهدطودقوءاهعمجأبةيبرعلا

tbنامعنيبةبئادةطيشنةيراجتلاةكرحلاتناك:ةيماحلاةكرحلا:

4391419140.نص.م71
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‹نيرطقلانيبامًاباهذوةئيجيدنحلاطيحلابابعرخمتنفسلاتناكوكدنحلاو

ةماعبرعلادالبباهتقالعديطوتىلإةسامةجاحيفدناتناكدقف
يذلا(نابللا)ىلإةديدشةجاحيفتناكدنحلانأذإةصاخنامعبو
نأامكءایلاعرافظةقطنمهبرهتشتيذلاوروخبلاةعانصيفمدختسي

قيرطنعاهيلإلصيناكوءاضيأةديدشتلظيقيرفإلاجاعلاىلإاهتجاح
ىلإًاضيأةجاحيفدناتناكوءايقيرفإقرشنمنوينامعلاهلقنينامع

.ةصانخبرافظةقطنمنموةماعبنامعنماهيتأتتناكيلاةيبرعلالويخلا

‹لباوتلاو‹ناطقألاوةشمقألانامعلعيبتاهتهجنمدناتناكو

ةيعارزلاداوملانمكلذريغوءةعانصللمزاللاليجرانلابشخوروطعلاو
.ةيعانصلاو

يفةديدشةسفانمكانهنوكتنأدبالناك:ةيرحبلاةسفانملاا

بكارملانأودييوءتامعودنملانيبيراجتلايرحبلاقيرطلاىلعةرطيسلا
عفدام”.دونملاةنصارقلاتامجحلرخآىلإنيحنمضرعتتتناكةينامعلا

يففقييوقيبرحلوطسأثادحاييراجتلامهطاشنةيامحلنيينامعلاةميألاب

يدمحيلاهللادبعنبناسغمامإلاًاشنأدقوةنصارقلاككلوأتامجههجو

قيرطلانيمأتلوةينامعلائىطاوشلاةيامحلاحلسمايرحبالوطسأ(ه192)

رفيجنبانهممامإلادهعيفلوطسألااذهيوقدقوءةنصارقلانميرحبلا
ىلعًامخضًالوطسأنوكينأعاطتساذإ(226-237)نيباميدمحيلا

ةيبرحةجرابةئامنالثنمنوكتيهنأليقةدعلانمةعيفرةجرد

82ص.طفسم.حيلخلاهس.زایامنعالن.169ص.قياسعجرم.ليهسلافيان/د-1
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هاايراضحلارودلا

(4 7 1

ىلإنيينامعلاتعفدو‹نيدلبلانيبتاقالعلاتززعاهعيجلماوعلاهذه

اباونبودالبلاضعباورمعفكنحلادالبليبرغلالحاسلابرارقتسالاوةرجملا

لحاسلابدوجوماهلکوهیابکوءانیردنقو‹هماتءانیملثممغلزانم
.رابلملحاسبىمادقلادنعفورعملايبرغلا

ةاعدمضرألاهذهيفنيينامعلاراجتلانمريشكرارقتساناكانهنمو

اوناكنيذلاةاعدلاكئلوأىلإةفاضإءاهلهأنيبمالسإلاىلإةياعدلاىلإ

ناکوءاهسفنةوعدلاضرغلوأةراجتلاضرغلرخآىلإنيحنمنودفاوتي

مهتغلنودختيوكنايلاهأنمنوجوزتيثيحاھیفرقتسیمهضعب

نيلهۇؤماوناككلذبومالسإلاعمىفاتتتاليتلامهديلاقتومشاداعنماريشکو

ياللاتايدنحلانيباصوصخودالبلاهذهيفمالسإلارشنلةيضابإةاعدكامامت

تاقالعبمهعماوطبترانيذلادوتانيباضيأو‹نيدفاولاءالؤهنمنجوزت
.اتةیراجت

هذهيفةعساولاةيمالسإلاةكرحلاىلعدعاسيذلانأهيفكشالامو
نينامعلاقالخأنمدالبلاكلتلهأهآراموهًالحاسوًالخاددالبلا
ةرجاتلاوءةرهاصملابمهولبامدنعةنسحلامهتلماعموءةيلاعلانيملسللا

لظيفاهيلعاوناكيتلاةئيسلاةيعامتجالامهتلاحنيبنينراقمءةرشاعملاو

راقتحالاولالغتسالابسانلاىلعنيدلالاجرهيفرطيسييقبطماظنمكح

.قباسلاردصملا-1

.قباسلاردصملا-2

.قباسلاردصملا3
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هابليراضحلارودلا

.ءيشلكيفةيقبطلابفرتعياليذلايمالسإللانيدلاباوبحرف...رهقلاو

ىوقتلابالإنمؤياليذلاركفلااذهًاليثتنيملسللاىفصأمهةيضابإلاو

ةيعادوأرجاتهلصوناكملكيفمالسإلارشتنامثنمو...اسايقموءانازيم

ءاحنأنمامهريغونكدلاةبضهودنحلالحاوسيفةصاخوءملسمهيقفوأ

©”...اهريغولثمةديدعلااهميلاقأوكنحلا

مارتحالابدالبلاهذهيلاهأنممالسإلايفاولخدنيذلايظحدقو

ةكرحابعفديذلارمألااضيأامهبءابرغلاراجتلايظحنيذللاريدقتلاو
.ةيعرواکولمدونانیببةريبكتاعفدةيمالسالا

راجتلابمهعمجتيتلاطباورلاديكأتىلعدونمانمنوملسملاصرحيو
ءالؤھلاجنأنمنوردحنيمهفِإنولوقيفمهمالسإببساوناكنيذلانيينامعلا
كلذنوحدميمهوءةديعبةنمزأذنممهدالبيفاوماقأنيذلانيملسملاراجتلا

.رضاحلاتقولاتح

مالسإلارشتنانيينامعلاريغوةيضابإدوهجلةيجتنىرناذكهو...

اممغرمهنيدىلعاوظفاحوءهديلاقتومالسإلاميلاعتبدونحلامزتلاوكنحلايف

.”مقاجارهمودنحلاكولمنمرمتسمهبشموجهنمهلنوضوعتي

:صء1985.ط.طقسمهللادبعنيمأدمحم:رت.جيلخلاخيرات:نوسليودلونرأعجاري-1.

403-323-314

172ص.(فرصتب).قباسعجرم.ليهسلافيان/د-2
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6AMES 4

ےسو۰67 Llِم

باًضحلارودل ير۱۱
ےہیاےہBoیل

صلاةمالاارشن+

نعكلذوياثلانرقلاذنمنيصلادالبنامعةيضايإفرع

امكاهاصقأاهنماوغلبفنيصلاهابتايفاورحبأنيذلانيينامعلاراجتلاقيرط

ةيعادبدالبلاهذهيفمالسالارشنطبتريو.ةيخيراتلاقئاثولاكلذىلعلدت
ةديبعيبأببقلملايامعلامساقلانبهللادبعةديبعوبأوهروهشميضايإ

ربتعتوےه133يلاوحنوتناكءانيمىلإلصودقوءاميركتوافيرشتريغصلا
.افوأنكتملنإنيصلادالبىلإبرعلاتالحرمدقأنمهتلحر

ةرسأدهعيفةفلتخملاةماحلارومألاليجستزجوم»ناونعبباتكيفدرو

يشاتلةعباتلا(راحص)نويشووةلودلثوعبملانإةيرصةروصبو

ةروصبلديكلذوءينيصلاروطاربمإلاىلإايادحلاميدقتلءاجدق‹(برعلا)
.كشالبامعهنأىلعةيوق

ةيعادلاىوسنكي¿لينيصلاثحابلاهيلإريشييذلاثوعبملااذهنإ

هللادبعخيشلامهدنعىعديناكدقومساقلانبهللادبعفورعملايضابإلا

‹(وشىناوق)ةنيدميفنيرخآلابناجألاوبرعلاىنكسةقطنملاسيئرناكو

ةيقالخألالارنجةصاخةروصب(نوزنيسنوس)ينيصلاروطاربمإلاهبقلدقو
.ةبيطلا

هذهىلإلصيملهللادبعخيشلانإفةيوعدةلالدنمرثكأهلبقللااذهو
امالإهبزاتءيشىلعوهيلعةلالدةبيطلاهقالخأحبصتثيحبةيلاعلاةبترملا

ةيمالسإلاتافصلايهزيمتمكولسوةيلاعتافصنمهبىلحتيناك

ربعنامعونيصلانيبةيدولاتالاصتالا:(نيكبةعماجبخيراتلاذاتسأ)ناينوزنات-1

.8ص.(ت.د)2.ط21.ع(انتارت)خيراتلا
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ےپلسوسر

VorN TS

ةاالل7يراضحلارودلا
rev: A

متدقبيقلتلااذهنأرمألايفمهملانموزيمتملايدّمحلاكولسلاوءةعئارلا

تيصلاعئاذروهشملايسايسلاينيصلابيدألايشوسديىلعهنيودت

(نوزنيسنوس)ينيصلاروطاربمإلاهردصأيذلايلصألاموسرملالازيالو
.(يشوسلياثلامسالا)يابنودلةيجراخلانوؤشلاةعومجمنمضاظوفحم
روهشمبيدأ)يازوسهبتكيذلا.لجسلاباتكلانمانفرعدقو

خيشلانأب؛يشوسبيدأللرغصألاخألاوهو؛نوسةرسأدهعنم(رخآ
ةرفاوتاكلتمهلتناكونينسلاتارشع(وشتناوق)ةنيدميفىضقهللادبع

يفةنراقمبموقناهتميقردقنيكلو‹(نيم)نييالمةدعاهتميقغلبدقلىتح
.ءاهراهدزإةمق(نوس)ةرسأةموكحلةيجراخلاةراجتلااهيفتغلبيلاةرتفلا

نأينعياذهو«(نيم)نينويلمزواجتيالناكةموكحلليونسلالخدلانف
ةيجراخلاةراجتلالخدتزواجتدقةيصخشلاهللادبعخيشلاتاكلتم

.(نوس)ةرسأةموكحليونسلا
يونعمرخآحاجنهءارويداملاحاجنلااذهنأوهانهانمهييڌڏلاو

فيكالإونسحلاكولسلاوةنامألاهتامالعنمينیديقالخأ

الول(لارنج)ةميظعلاةيركسعلا.ةبترلاكلتىلعيبرعلارجاتلااذهلصحي

`خيشللمدقيينيصلاروطاربمإلاتلعجيتلاكلتةزيمتملاةيمالسإلاهقالخأ

ةقيقحلايفوهوةصاخةروصبةميقلاايادحلاهنطوىلإهتدوعدنعهللادبع

ثحابلالوقي انناكمإيكلذلالخنموفلادبعخيشللصاخعيفررابتعا

لاجيفزرابونيبلكشبمهاسدقهللادبعخيشلانبكردننأ ينيصلا
.نامعونيصلانيبةلدابتملاةيدولاتالاصتالاريوطت

اميتلاةيخيراتلاقئاثولاىلإدنتسارصاعميميداكأثحابةداهشهذهو

قئاقحلاهذهةينامعلاتالجسلاتدكأدقو.نآلاىلإنيصلايفةدوجوملازت
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ماقمساقلانبهللادبعةديبعوبآیعديًاينامعالجرنأًارقنثيحءةينخيراتلا

نيصلاىلإةلحرلاهذهتناكايرونيصلايفوشتناوقىلإةيرحبةلحرلّوأب
بناجنمدوجوملجسرکبأومدقأ

هقالخأوهتراجتوهبراجتلالخنمةديبعوبأةيعادلاعاطتسااذكه

نمهئالمزيديىلعوأهيديىلعءاوسمالسإلارشدينأةيلاعلاةيمالسإلا
يخامشلادجنذإ؛هدعبوأاودصقنيذلانيرخآلانيينامعلاراجتلا

؛نوميمنبرظنلاوهورايدلاهذهلصورخآايضابإالاع(هريس)يفركذي

نوينامعلالصودقو.نيملسملاراجتلارايخنمناكهنإهنعلوقيو
دقتعييتلااليشلادالبواوصناقةنيدمىلإ؛نيصلالاشىصقأىلإمقرجاتم
ئناوملاضعبتناكثيحدالبلالخاداولغوتو.نابايلاونآلاايروكدالباأ

لا.طيحلاوأنيصلارحبىلعلطييذلالحاسلاىلععقتالةينيصلا

..ةرشابم

مشناكثيح.ينيصلانوتناكءانيمىلإنيينامعلاتالحرترمتساو

اباوبأتحتفيتلانيصلاندمنماهريغوةنيدملاهذهيفنوديدعءالكو

يفنيصلادالبعميراجتلاطاشنلامظعمباوماقنيذلامهاوناكفمهقراجتل

.“ةصاخةفصبيرجحلاثلاثلانرقلا

نممويلاهزوربومالسإلاةيعقاولقيقدلاكححلايهةراجتلانأامبو

.80ص.قياسلاردصملا-1

90ص1چريسلا-2

.166ص.قباسعجرم:ليهسلافيان/د-3

.166ص.قياسلاعجرملا-4
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مهقالخأبنولثمياوناكنيينامعلاةيضابإلانإف«يراجتلاويالالماعتلالالخ

قيبطتومالسإلاىلإمّهوعدبناجىلإةيلمعةيوعدةلاسرةيلاعلاةيمالسإلا
برعللةسايرلانامعراجتلناكدقفانهنموفكتالبلاكلتيهميلاعت

هبقلتحريغصلاةديبعيبأعمهانيأريذلاوحنلاىلع(نوتناك)يفنيملسملاو
اةيعيبطةجيتنناكاذهو...(ةبيطلاةيقالخألالارنج)ينيصلاروطاربمإلا

ليجو؛تافصلاديمحنممهنيدبمهكسمتببسبراجتلاءالؤههبرهتشا

صرحلاوأعشجلاوةينانألابنوفصتينمتنامعراجتنكيملوءكياجسلا

ءاهعمنورجاتييتلادالبلايلاهأعمنوجدنياوناكمهنأامكءحشلاوأ.

يدؤيناكامةبيطةلماعممهتلماعمومهدوبسكقرطلاتشبنولواحيو
ةنامألايفلثمتتتناكيتلامهقالخأبومهبنيينيصلاباجعإىلإكشالب

."ةريبكةجردبقدصلاو

امو+

انرشأنأًاضيأقبسو؛نيصلاودنحلايفيامعلادوجولاىلإانرشأنأقبس

ةلحرذنميأركبمدهعذنمناكنيصلايفنيينامعلاةيضابإلادوجونأىلإ
يفكشلامدعىلإامتحدوقياذهو.ه133ةنسريغصلاةديبعيبأةيعادلا

نامعنيبامةيرحبلاكلاسملايفةعقاولادالبلاورزجلايفنيينامعلادوجو

اهريغوءايسوندنأوويالملارزجو(اكناليرس)ناليسلثمنيصلاو
.كلذقئاثولاتدكأدقو.ءاحنألاهذهيفةدوجولملادالبلانم

يفمالسإلاراشتناىلإفثكملادوجولااذهيدؤينأيعيبطلانمناكو

.سبیلسةريزجووينروبتحةواجوةرطموسلثمدالبلاهذه

167.ص.قباسلاعجرهلا-1
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EAS7 ر ۰

el 4 ۰ ا

يررودل ارااصحلا ۱

ثيح؛نيينامعلاةيضابإلاراجتلاب(هواج)رثأتىلعلدتتاراشإكانهو

اهّسنأىلعلديامم«فراخزريغبددعلاةريثكةميدقةيرثأدجاسمىلعرثع
ءانبيف°عباطلابةرثأتملقألاىلعوأ‹نيينامعلاراجتلاءانبنم

.هتطاسببفورعمعباطوهودجاسللا

ةرطموسىلإنيرقتسموأنيلاحراراجتاومدقدقنوينامعلاناكو...

لبقنمنوميقملاراجتلانوكيدقوءةيراجتلازكارملاوتانطوتسملاونبثيح
.ةرطموسىلإاولبقأنيذلامهدنالحاوسيف

ترهظدقو‹هديلاقتىلعاوظفاحومالسإللايسوندنألهأباجتسادقو

دقف»مهدنعةمدختسمتحبصأيتلاةيبرعلاةفاقثلايفةباجتسالاهذه

ةيزينيهشتالاةغللالثميفةريثكةيبرعتاملكوتادرفمترشتنا

ةغلنماغوحتءانثأةيبرعلاةيدجبألاتلمعتسايتلاةرطموستاغلىدحإيهو

نيدلابقلعتتتادرفملاهذهنوكتنأايعيبطناكو”«.ةبوتكمةغلىلإةيوفش
.عاقبلاكلتيفهرشنىلعنوينامعلاصرحيذلايمالسإلا

ءالؤھْنِإوبرعلايديأىلعناك(هندكوس)ةكلمممالسإنإلاقيو
نيذلابرعلاةيبلغأنولكشينوينامعلاناكالوةرطموسنماوتأبرعلا
راجتلانأحجرملاٌنإفتاهجلاهذهيفةراجتلاوةحالملابنولمعياوناك
امكيمالسإلاىلإهندكوسةكلمبليوحتلضفمحلناكنيذلامهنينامعلا

يفدجوييذلالفلفلااهنمنوبلجياوناكيتلاسكولمةريزجىلإهولخدأ
ناكومالسإلااهلهأقنتعايتلا(تانرت)ةريزجيفاصوصخوءاهيضارأ

.174ص.قباسعجرم.ليهسلافيات¬1

.426-427ص.ىبرعلاجيلخلا:دلونرأعجاري-2
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ےکسوسام7vيرارودلا

يفًالوخدسوکلمءامعزلوأنويلاغتربلايكحيامكةريزجلاهذهناطلس
راجتلادحأديىلعمالسالا

رزجتغلبىتحنيينامعلاطاشنلضفبةيمالسإلاةوعدلاتمعدقو

اوؤاجامنإو«بسحوراجتاونوكيملنيينامعلانأىلعلدياذهونيبلفلا
.العفوًالوقيمالسإلانيدللةاعد

مالسإلاوشنفلبوغملاةيضابإرود-3
."ايقيرفإبرغيق

ءايوضعاطابتراةراجتلاوراجتلابءادوسلاايقيرفإيفمالسإلارشنطبترا
هذهتطشنيتلاةيمتسرلاةلودلاىلإدوعيكلذيفلضفلاربكأناكو

نيبةراجتلانعثيدحلانودمالسأإلارشننعثيدحلابعصيوءةراجتلا

لفاوقلاقرطوءنادوسلادالبويمالسإلابرغملايفةراضحلازكارم
نيبلصولاةزمهتناكيتلازكارملامهأةفرعملءارحصلاربعاهكلاسمو

نادوسلادالبوةهجنمةسوفنلبجوديرجلادالبونالجرووترهات
محلامعأبتاجىلإنوموقيراجتلاناكدقف.ىرخأةهجنمطسوألاويبرغلا

ٍياثلانرقلايفمالسإلاطبترادقومالسإلاىلإةوعدلابةيراجتلا
نمحبصأيذلادحلاىلإراجتلابايقيرفإبرغيفةرجهللعبارلاوثلاثلاو

.176ںع.قباسعجرم.ليهسلافيان/د:عجاري-1

دهعمرشنءايقيرفإبرغبمالسإلارسنفةيضابإلارود:رصانحلاصدمحم/د.عجاري-2

.1413-1992.نامعةنطلس.ءاضقلا
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رودلانيبلصافعضوبًادبأحمسيالامنيتكرحلانيبلصفلاهعمريسعلا
ء«ىرخأةهجنممالسإلاةاعدوءاملعلانيبوءةهجنمراجتلاهبماقيذلا

ثحابلالوقيامككلذحضتيوهسفنلجرلايفنارودلاعمتجيامابلاغهنإف
ىلعةراجتلانوسرامياوناكنيذلاةيضابإلاريسعبتتنم»نيسحسايلإدمجأ

.”«يداليملانماثلانرقلاذنمايقيرفإبرغيفعساوقاطن

ريسلابتكيفاهدجنامنإةاعدلاءالؤمبةقلعتملاتامولعملابلغأنأامو

مهومهرابخأركذولاجرلامجارتلضرعتتنيحلوألاماقلايفةيضابإلادنع٠
بناجىلإنيدتلاوحالصلاباورهتشالاجرمعألابلغألايف

نابمزبي(يكستيفلشويذات)نإفءطاشنلاومزحلاوةيكرحلابمهراهتشا
نولمحتياونوكيملنادوسلادالبىلإنورفاسياوناكنيذلاةيضابإلاءالؤه

اوناكانإو«بسحوةيداصتقالاعفاودلالجأنمينضملارفسلااذهةقشم

يفهتلاسررشنومالسإلاىلإةوعدلابلصتتةيغيلبتةينيدعفاودلكلذنولعفي

اماذهوةركبملادوهعلاهذهيفمالسإلااهلصيمليتلاءةيئانلادالبلاهذه
هيورتيذلاوحنلاىلعلاجلااذهيفاهدجنيتلاةقومرملامهتناكمنمهجتنتسن

.مهدنعريسلابتكانل

ةيضابالابةصاختسيلةراجتلابمالسإلارشنطابتراةرهاظنإعقاولاو
حتفلابرشتنيمل»ضرألاقراشميفمالسإلانإف؛نادوسلادالببوأ

نمريثكيفمالسإلارشنيفًاريبكارودءاملعمهنموراجتلاىدألبهدحو
ةعانصلاوةراجتلابنولمعينامزلاكلذيفءاملعلاناكو«ضرألاراطقأ

هةقرافألاءاملعلاةودن.يلامةكلمممالسإفةيضابإلاءاهقفرود:نيسحسايلإدمحأ-1
.93ںص
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رشنيفمهروداودؤيومهيديأدكنماوبسكيلفرحلانماهريغوةعارزلاو
تقولايفهئدابمومهنيدمیلاعت

اليتلاةرحلالامعألاىلإديدشلامهليمبميدقلاذنمةيضابإلافرعدقو

ءلالابسكلاىلعمهصرحكلذىلإمهعفديلاووأمكاحباهيفنوطبتري
.معألابلغألايفًانيوكتوةيبرتسفنلاىلعدمتعييذلاليصألا

نازفتاحاويفءارحصلافارطأىلعةيضابإلارارقتساىدأدقو

بازیميداومثهتاردسونالجراوورئازجلاتاحاووسمادغوةسوفنلبجو
كلذززعوىارحصلاةراجتبيوقلامهطابتراىلإيداليملانماثلانرقلاذنم

يضابإلابهذمللهتانزوةراوهيقليبقنمتاعومجمقانتعاطابترالا

ا”.ءارحصلاربعةراجتلابمهنمريثكصصختو

ذنمباطخلاينبةرامإتحتةليوزيفةيضابإلاةراجتتمظتناامناعرسف

ةلودلامايقبءارحصلاةراجبتتعسوتوم762اهسيسأت

ىلعةلودلاهذهتفرشأدقف(م766)ةيرجه160ماعترهاتيفةيمتسرلا

يتلاةليوزو(ىصقألابرغملابونج)ةساملجسنيبامةيوارحصلاةقطنللا

رابآلااورفحفاهقرطوةراجتلابنويمتسرلامتهاواهذوفنةرئادنمضتلخد
راجتلاةبحصبدونجااولسرأوءارحصلايفةيلخادلاقطانلايفلفاوقلل

.ودبلاتاراغنماهيفىشخييتلانكامألانممهنيمأتل

لماكتملالخادتملاوحنلااذهىلعةراجتلابمالسإلاىلإةوعدلاطابتراو

كلتيفةقرافألانيبهراشتناىلعةدعاسملالماوعلامهأنمهتاذدحيفدعي

10ص.ةعستلاهقفلاةمأ:ىواقرشلانمحرلادبع-1

.349ص3ع.ريبكلابرغفمهلاخيرات:رويديلعفهم.286ه2Eخيرات:نودلخنبا-2
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قالخألاوةديقعلاهيفنحتمتيلمعناديمةراجتلانإذإقعساولادالبلا

ىلعرصتنيالةيداملاتاءارغإلاعمهعارصيفءرملاناف‹يمويلاكولسلاو

الإءاهاندأوقرطلارسيأنمعيرسلاريفولاحبرلاوحناهعزاونوسفنلاىوه
ناديملايهةراجتلاوقلازملايفعوقولانمهمصعتةينابإةوقكلميناكاذإ

نأيفكشنمامو.نيرخآلاعمناحتماللميقلاكلتهيفعضوتيذلايلمعلا

امنوظحلياوناكنيملسملاراجتلاعمنولماعتياوناكامدنعدالبلاكلتلهأ

ةيحورلاىوقلانعنولءاستيمهلعجياممهريغنعهبنوزيمتيوأنوزاتمبي
نيدلاىلعفرعتلاىلإمهعفديامكلذوكولسلااذهءاروفقتيتلاةيفخلا

.ةينثووةيئادبنمهيلعمهامنيبوهنيبنينراقميمالسألا
مالسإوفلخينييلعةصقيفهدجنامليلعتلااذهىلعليلدیوقأو

رظنتفلفلخينبيلعخيشلانأظحلنثيحهيديىلعيلامكولمدحأ

فلاماركإهعمهسلجأالإًاسلجمسلجاملقكلملاناكف»هتماقتسابكلملا

.'«هنیدىلعهتظفاحوهتدابعةرثكوهقْلُخوهقْلَخنمبجعتيناكو

ةيضابالانيبتناكيتلاةيراجتلاتاقالعلاهذهنعٹحبنانلعجياذهو

دعبوأترهاتيفيمتسرلامكحلانابإامإطسوألاويبرغلانادوسلادالبو

اهيفترشتنايتلانطاوملالالخنموأهتاردسيفمكحلالاوز
عبتتنوءاهريغو؛غيرأيداوو«فوسأوءكيرجلادالبلثمةيضابإلاتاعامجلا

لثمنوميقيوأابنورياوناكيتلاةماحلاةيوارحصلاةيراجتلازكارللا
ةيفاقثلاراثآلانيللحم.مناكووكوكوءةناغوتكمداتوتسغدوأ

.زكارملاهذهلكيفتاقالعلاهذهاهتكرتيتلاةيركفلاو

517ص2ج.برغملابخياشملاتاقبط:ىنيجردلا-1

302



يعونعةدوصقمةيوعدةليسوةراجتلاةيضابإلامدختسااذكهو

يفاميسالومالسإلاىلإةوعدلاتبلعبجنألاةليسولاامنأبمهنماناميإرادنقاو
هذهترهدزافيكظحلنمثنمو.مالسإلااهلصيمليتلاةيئانلاقطانملا

ىلعلاثمزربألعلوةيضابإلاتاعامجاًمدصقيتلانكامألالكيفةليسولا

اوعاطتسانيذلاطسوألابرغملايفنييمتسرلامكحةرتفروهظلاةلحرملكلذ

يفةيمالسإلاةوعدلاثيومهريغيلاصتالاةميكحلا.مهتسايسلضفب

.كلذحضونسامكمهطاسوأ

ةبراغملانعةيخيراتلامهلحارمربعنوينامعلاةيضابإلافلتخيملو

مراهممكحبىوقأورهظأناكددصلااذهيفنيينامعلاطاشنلعللب

.دنسلاودنحناوايقيرفإقرشئطاوشىلإمهتكلممدودحدادتماوةيرحبلا

يضابإلابهذملاراشتنادمتعافيكرداصملاركذتنيلاثلانيذهىلإةفاضإ

يفاميسالوبرغملاوقرشملانمنيمداقلانييضابإلاراجتلاديىلعهسفت

اهريغكلذيفتقافةليسوةراجتلانيخرؤملاضعبربتعادقوبرغملاورصم
امأنيعمنمزبةددحملاهمساومهلجحلانأل»ًالثمجحلاكىرخألالئاسولانم

.”«.عطقنياللمعيهفةراجتلا

لثمنوروهشمنويضابإرصمبرهظنأراشتنالااذهجئاتننمناكو

يفةيضابإلايملكتمنمناكيذلاةمقلعنبىسيعرهاطلاخيشلا

.اهئاملعقاذحنمورصم

.هلضفوهئاخسبروهشميضابإملاعوهوعسيلانبا-

رلدءةيضابإلاخيرلتيفةسارد.ضوعباوتلادبعدمحأو:بزعدمحممهنيزدمحم/د-1

.26ص.1994ةرهاتلا.ةليضفلا
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يفهلوايتفلاةجردىلإلصويذلايرصملافورعملانببيعش-
.فورعمروديضابإلاخيراتلا

عابتأوةعامجرصمبةيضابإللحبصأةطيشنلاةوعدلاكلتلضفباذكهو

ةيمطافلاةفالخلاءاضقنادعبتحرصميفيضابإلادوجولالظدقونوريثك

ةبلطبىنتعايبويألانيدلاحالصنأركذياموم1180/576ماعيف

قازرألامهيلعىرجأو«نولوطنباعماجمهنكسأهنأتحةيضابإلانمملعلا
يداحلانرقلايفنولوطنبيحيةسردمىعدتةسردممتناكورهشلک

دهعىلإرصمبةيضابإلافاقوأنمةسردملاهذهتلظلب.ةرجهللرشع

بتكلارادىلإاهمظعملآتاطوطخلملابةينغةبتكمابتناكوادجبيرق

:قاقثلاوىنيدلارثألا*

ةبلتجلاعلسلاةليوطلامهلفاوقيفنولمحياونوكيملةيضابإلاراجتلانإ

كشالومهعمنولمحياؤناكلب«بسحوبرغملانموأقرشملانم
ربعانولمحياوناكءاعمايندلاونيدلاىلإمققرظنومهئدابمومهراكفأ
تالحارلافلعومامجتسالاوةحارللنولرتيثيحوةفلتخللااهزکارم

كرتيثيحبلوطيناكمامجتسالااذهنأفورعملانموريسملافانتتسال

نعرثألااذهفلتخيالومهبلصتينيذلايلاهألايفكشالواوثأ
نوكتدقوىرجينلارفةفاحىلعةريخألاتاطحلايفهنوكرتييذلاكاذ

نرقلايفةطوطبنباهيمسيامدودحىلإلصتىتحكلذنمدعبأىلإةلحرلا

100-105ھ.بورفملاورصمقةيضابإلا:ميلحلادبعبجردمحمبجر/د-1
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ةو ۰ودل
Aح٠م

Aaولايراصحلار۱

قطانملاهذهيفيضابإلاركفلالغلغتىلعدهاشقدصأو.رافكلادالبنماثلا

نونفبةرثأتملاةيرامعملانونفلايفامئاقاذهانمويىتحىقبامدابعلاودالبلايف

دقف.بازيميداووهتاردسونالجروةيضابإاميسالوةيضابإلادنعةرامعلا

ىلعةمئاقةميقةساردهلصصخوكلذ(تخاش)ناملألاثحابلاظحال

يفابماق«يرظنلاليلحتلاوةنراقملاىلإةدنتسم!ناديملايملعلاثحبلا

بازيميداوىرقيفماقامكءطسوألاويبرغلانادوسلادالبضعب

ةراضحلانأنمديكأتلاىلإكلذلكلالخنملصوتو.ةبرجونالجراوو
يفتايلصملاودجاسملاءانبيفاميسالويضابإلازارطلاتاذةيمالسإلا

حجتتساوةقطنملاهذهخيراتيفاهروذجبةبراضطسوألاويبرغلانادوسلا

معuاsوبعشدجاسموبازيميداودجاسمنيبيطمنلاهباشتلانمكلذ

اذهتبثأو.ةصاخةفصبطسوألاويبرغلانادوسلايفدوجوملا(يلوفلا)وأ

:يهوةثالثلئالدلالخنمهباشتلا

اتفلرثكألارثألاوهلابلابعشدجاسميفربنلابايغ:ًالوأ
يفيكلالابهذملاقنتعيمويلاحبصأبعشلااذهنأنممغرلاىلعفرظنلل
بايغنإفكدجاسملايفربنملادوجوبكسمتيبهذموهومعألابلغألا

‹بهذملااذهنعيجراخرثأتبالإرّسفُيال(مeuاو)دجاسميفرينملا

ىلإينیدماعنمرثکآهيلِإراشربنلابايغبابسأنع(تخاش)لأسامدنعو
تخاشنكلوءةعمجلاةالصمايقبهلةقالعالربنملانأهلاوحضوأوبارحلا

Schacht; J: Sur la diffusion des formes d architecture religieuse :عجاري —1

musulmane a2 travers le sahara, in travaux de | institut de recherches

sahariennes, Tome XI, 1954.
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بوعشصخةرهاظلاهذهتمادامفءًالوبقمايملعاريسفتبايغلااذهرسف

بعشرثأتباذهللعيتخاشنإف.(اسوهلا)وأ(يروناكلا)نود(مeساو)
رشنيفداورلانماوناكنيذلاةيضابإلادنعدجاسملاءانبزارطب

يداودجاسميفةدوجومربنلابايغةرهاظنإفقطانملاهذهيفمالسإلا

ةالصءادأليضابإلابهذملاةرظنبةيساسأةقالعهلاذهونالجرووبازيم

ةنسترهاتبمهتمامإطوقسدعبةيضابإلانإفءاهطورشوةعمجلا
مههقفبسحةعمجلاةالصطورشنمطرشمهاودقفم908/ةيرجه6

ينيدلاسيئرلاهنوربتعييذلامامإلااذهبايغيففءلداعلامامإلاوهو

عقاولاوءاهطورشنمطرشمهأةعمحلاةالصتدقفمهتعامجليسايسلاو

امنإوبسحوةينيدةريعشنكتملةعمجلاةالصنإ»:تخاشلوقيامك

...ىلوألاةيمالسإلاروصعلايفاميسالوًايسايسًاعمجتًاضيأتناك
دنعاميسالوبهاذملانيبهيلإةرظنلافلتختدقلداعلامامإلادوجوو

.«ىرخألاةينسلابهاذملاويكلالابهذملا

نودبدجسملادوجونأىلإلوقلاىلإيهتننانهنمو«تخاشلوقي
نعقطانملاهذهىلإءاجامنإيبرغلانادوسلايبعشدنعربنم
هذههنمتلقتنايذلارمملاوةيمتسرلاةلودلاطوقسدعبةيضابإلاقيرط
نعيسنوتلابونجلانمقلطنااملوأناقيرطدجاسلملاءانبيفةصيصخلا
نالجروىلإبازيمنمقلطناامهينانالجرووديرجلاوفوسقيرط
يننأنممغرلاىلعوكلذدعب(تخاش)لوقيو.لوألارملاسفنتلصاوو
لابلابعشدجاسملصيلربنلابايغهكلسنيقيرطلايأدكؤأوأعيطتسأال

بوغمابونجقيرطنعادبأرشتتتملةروكذملاصئاصخلاهذهنأبدكؤأإف
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يفًايلكًابايغةيرامعملاصئاصخلاهذهبايغتنياعوتظحالدقف

.قطانملاكلت

لكشلاوذبارحلايهتخاشاهظحاليتلاةيناثلاةصيصخلا:ًايناث
ةيمالسإلادجاسملانمديدعلايفةقيقدتاساردوتانراقمدعبفليطتسللا

بارحلاةسدنلقالطنالاةطقنوهكشنودببازيمنإ»:يليامىلإىهتنا

عاقبيفليطتسملابارحلادوجوظحلندقاننأنممغرلاىلعف

نایفسيديسبارحميفاذهظحلنذإكانهوانهيمالسإلاملاعلانمىرخأ

ضعبيفهدوجونكلو...تخاشاهركذيتلانكامألانماهريغيفوةياجبيف
ةتفاللاتازيمملانمحبصي(لابلا)بعشدجاسمدنعوبازيمدجاسم

بازيميداوبتايلصملايفةرهاظلاهذهدوجوتخاشظحالدقورظنلل

ناج)ًاضيأهظحالاموهودجاسملايأةفقسملاتاعاقلايفاهدوجونمرثكأ

لصأنموهيذلاةسوفنةيرقبميدقلادجسملاوهتاردستايرفحيف(وليتول
0«يضابإ

الهنأيلاودكأبازيميداوبةيضابإلاءاملعنأ:(تخاش)فيضيو

امنإوبهذملاوأنيدلاب«بارحملايفيرئادلافصنوأليطتسملالكشللةقالع

عمو.كلذيفقحىلعمهو.لقأالورثكأالقوذىلإدوعتةيضقيه
نمزارطلااذهبيبرغلانادوسلادجاسمرثأتىرخأةرمدكؤياذهنإفكلذ

يفهلدوجواللکشهنألةيضابإلاباصاخسيلو«بازيمبصاخوهوءانبلا
.الثمةبرجةيضابإدجاسم

ةنذملايهتخاشتاظحالمنيبنمىرناميفةصيصخمهأو:انلاث

Le thielleux J.Ouargla Cité Saharienne,P68 :ظني —1
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يراضحلارودلا

_

هضابالالا|

بازیميداوبةيضابإلادجاسمزيياعباطدعتيتلايمرحلالكشلاتاذ

امئاقلازياماهدوجونإلبيمالسإلاملاعلادجاسمنماهريغنعنالجروو

يلاةنذنملاهذه.اضيأةيضابإلاناكثيحهويسةحاودجاسمدحأيفانئاش

نادوسلادجاسميفةرثكبةدوجوميهةزيمتملاةليمجلااهتسدنمبرظنلاتفلت
ظحالدقفقرملاهذهلابلابعشدجاسمبةصاخةصيصختسيلويبوغلا

يروناکلاواسوالثمیرخأةيقيرفإبوعشدجاسميفاهدوجورخآثحاب
يأریریوهوةيسرامليسرامكلذدكؤيامكءلابلابعشبناجىلإ
ةراضحلاعمبوعشلاهذهىلإلقتنايرامعمزارطهنأبهسفنتخاش

.قطانملاهذهىلإةيضابإلااهلقنيتلاةيمالسإلا

فایقابلازياميذلاحضاولارثأتلااذهىلعاقلعمسوفالودلوقيو

الهنأسيداغأوتناجلثممويلاتحءارحصلايحاوننمريثك
لوقننكلونادوسلانعًاذخألكشلااذهاونبنييبازيملانإلوقننألقعي
0".نيبازيمابارثأتلكشلااذهاونبنيينادوسلانإ

:دعبو

كشلالبقيالابدهشتمويلاتحةيقابلاةسوململاراثآلاهذهنإ
برغىلإليصألازيمتلايرامعملانفلااذهاولقنيملةيضابإلانأىلعًادبأ
لکومهرکفومهتفاقثومهقراضحهبناجىلإاولقنلببسحوايقيرفإ
هتروصيفمالسإلااورشننيذلاداورلااوناكوءةيقالخألاوةيدقعلامهنازی
ًاينيدوايداصتقااهويحأفاهباوطلتخايتلاةيقيرفإلابوعشلانيبةيفاصلاةيقنلا
ديلوناكيذلايهذملاعارصلانممغرلاىلعوءايداموایحوراهولصوو

Schacht, sur la diffusion des Formes: hii -1

308



ےہےلےکوس

OSا۲
۰ 7 6 ۰ ةايراضحلارودلا

۷Ae)ر

ةميقنمصاقتسالاوكيكشتلاتالنممغرلاىلعوطيسولارصعلا
نايفرخآىلإنيحنمةفلختملامالقألاضعبهبانعلاطتيتلايضابإلابهذملا

ةيقابلاةيخيراتلاقئاقحلايهواهرييغتنمزلاعيطتسينلةدلاخةيناسنإةقيقح

يفلماتلاىلإىرخأةرمانوعدتةيقابلاةقيقحلاهذهنإ.'”دابعلاودالبلايف

مالسإلالخدفيكيهو.مويلايمالسإلاملاعلااهايحييتلاةفسؤملاةقرافملا

فيكو؛يحورلاويداملاءايحإلاناكفمهئاملعوةيضابإلازاجتلاعمرشتناو

نيمدختسمنييحيسلملانيرّصَنلاديىلعقطانلاكلتنممويلامالسإلاجرخي
.اعمةيحورلاوةيداملاةتامإلاراصفداصتقالاحالس

بهذملاقتتعينماهناكسنممويلا(يلام)و(تاغ)فدجوينباتهةراشإلانمدبال1
(ن.م).مهيلعانفرمت.نامعوندرألابنوسردياوناكبالطمهنمو.ىضابإلا
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:ىدجسملاعمتجملاءانبيفاهرودوةبازعلاةقلح-4

:ةقلحلاةأشن

ةقلحلاةأشننعتثدحتيتلاةيضابإلابتكىلإدوعيامدنعسرادلانإ
اذههباصأيذلاريبكلاروطتلاىدمظحليبازيميداوىلإالاقتنالبق

ربتعييذلاركبنبدمحمهللادبعيبألثملئاوألاهيسسؤفنماءدبماظنلا

نبديزيمساقلايبأهيقباسدنعهدجواماريوطترخألاوههعضويذلاماظنلا

/300-350)نيباماشاعنيذللافاتلزنبىلغيرزخيبأودلخم

ًايملعناكماظنلانأىرخأةهجنمسرادلاظحليو0م961-2
لكبمتهيًالماكتمًاماظنحبصيليبازيلاعمتجلايفاميسالوروطتمثتحبًاينيدو
.ةسايسواداصتقاواعامتجاوانيد.ةيعامجلاوةيدرفلاةايلايحاون

يرجمحلانرقلايخرؤمنموهوةاقتنملارهاوجلايفيداربلالوقي
.ةقلحابقحتلييذلايبازعلايفرفوتتنأيغبنييتلاطورشلافصيثيح

كلذو.يازعلانيئدتبلاقيرطيفلوخدلادارأنمءاميسنمكلذلوأ»

‹لوطيهكرتيالورعشلاقلحهنعىلختياملوأوةيويندلاقئاوعلالزتعااذإ
ضايبلاالإًاغوبصمًابوثسبليالأاهنموروعشلامدعمهراعشنمةبازعلاو
2«.اشحافتيملامزارطلاونيفرطلاملعبسأبالو

نأيغبنييذلاهسابلهيلعنوكينأبجيالقيقدفصويفدرطتسيم

a

.195ص.ءايركزيبأريس:بويأنمحولادبعءوظنينيدئارلانيذهماظننع-1
.207ںصع.رهاوجلا:يداربلا-2
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دهزلانعريبعتلاورهظملاقيوزتوةخفخفلابحنمةماعلاسابلنعفلتخي
`ةقلحلانوكتيتلاتائفلاددحيمث.اهفراخزنعفارصنالاوايندلاةايلايف

ةقلحلاخيشنانثارمآلافرومأمورمآنافنصةقلحلالهأو»:لوقيثيح

تاقوأفيرعنانثادرفنملاففرفنمريغودرفنمنافنصفيرعلاو؛فيرعلاو

مهنمنآرقلاةلهحنمءافرعلادرفنملا.ريغوماعطلافيرعومونلاوتامتخلا

فيرعوءافوظفحيوهيلع‹مهحاولأنآرقلاةبلطهيلعبتكينم
جايتحالاردقىلعوهامنإرثكأنوكيوادحاونوكيتاقوأىلع

نوزجاعلاو«بادألاوملعلانونفةبلطوءنآرقلاةبلط:ةثالثرومأملاو.هيلإ
صتخيتاقوأمهعيمحو

ءلكألاوميلعتلاماظنبةقلعتملاليصافتلاركذيفيداربلادرطتسيو

.فصيو؛تافصوءقالخأو؛بادآنمةقلحلابلاطيفبلطتياموقةدابعلاو

نيبعضيهنأكوتايئزجلاقدأيفةقلحلاماظنعبتيوءةزاجإلاوبيدأتلاقرط

ءرملاعيطتسييذلاونمةيلخادلةلصفمةيلخادةحئالانيديأ

ةبازعلاماظنهيلعحبصأالىلوألاروذحلاهنأوهماظنلااذهنمهجاتتسا

مازتلالاوءةيلاعلاتافصلاوءةميركلاقالخألاطارتشاف«بازيميداوبروطتللا

عاطقنالاوهتركاذمونآرقلاظفحبةيانعلاوةيمالسإلاةعيرشلائداببقيقدلا

سابلو.«سأرلارعشقلحو.رمألكيفهللاةبساحمراضحتساوةدابعلاىلإ
يفاههللادبعوبأناكيتلاطورشلاهذهلكاهريغوءاضيبلابايثلا

قحتلييذلاديدجلايبازعلاعماسمىلعىقلُتيتلااهسفنيهءةقلحلاذيمالت

.تايئزجاوتايلكشلاضعبيفطيسبفالتخاعماذهانمويتحةقلحلاب
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ا0
هنمفدحلاةيهيجوتةيميلعتتاياغلادبةبازعلاماظننأظحلناذكهو

اهنموةيرئادةقلحلكشيفمهخويشىلإنوسلجياوناكنيذلاذيمالتلانيوكت
ةينامزلافورظلاروطتعمتروطتةقلحلاهذهنكلوءةقلحلامساذخأ

يفدرفلاةياعرتعسوتفاريبكاروطتةيجراخلاوةيلخادلالماوعلاوةيناكملاو

ةيفاقثلاوةيعامتجالاوءةينيدلاهتايحيحانمعيمججيفيضابإلاعمتجملا

دعباهلمكأوةروصمتأىلعروطتلااذهىلجتدقوةيداصتقالاوةيسايسلاو

يفةيحالصإلاةكرحلاةيادبدعبصخأةفصبرولبتوبازيميداوةأشن

لوحبهحضوتسامكثيدحلارصعل

فيادرغ‹نجسيينبءةرونب:عبسلابازیمندمنوكتدعب

نّوكتيتلاىرقلاهذهيعامتجالاميظنتلاىضتقا.ةرارقلاونايربمثةكيلم

ةقيرطبعمتجملااذهرييستىلعفرشتةأيهكانهنوكتنأادحاواعمتجم
نأامو؛همظنوهقالخأوهدئاوعوهنيدلظيفةيرارمتسالاهللفكت
تائيحلاراتخحتتناكرئاشعلانافرئاشعنمنوكتتىرقلاهذهنمةيرقلك

یرقيفيلاتلابوةيرقلكيفيضابإلاعمتجلاريسىلعرهستلذوفنلاتاذ
.هلکيداولا

نيمسقىلإةيويندلاوةينيدلارومألاثيحنمتائيلاهذهعجرتو
.ماوعلامسقوقبلطلامسقنييلصأ

:نمنوكتيفةبلطلامسقامأ

.ةبازعلاةأيه1

انينعييذلاو.(نادروُصَمِإ)نآرقلاةظفحريغنمذيمالتلاةأيه2

.ةبازعلاةأيهمهانهةساردلاب

مهنعدرفناهلهأنعبزعنمذوخأمنيعلاحتفب(باّرع)عمجةبازعلاو
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ااالاول
وهويسکینابوربهذيوهنيدرمأبلاغتشالابهللاىلإمهعاطقنالكلذباوم
جاوزلاكرتيأةبوزعلاةملكنمتءاجةملكلانأىلإيلاطيإيحيسمبأ

يأرابخأبًالدتسمهبهذمديؤيامجرختسيلةيضابإلاريسيفشبنينألواحو
لأسنيحعبارلانرقلانملوألافصنلايفةيضابإلاةمئأدحأدلخممساقلا

نمدحاوتومينغلبينأللاقف«جوزت»هلليقفذيمالتلانملجرنع
تنأتجوزتملف:هتجوزهلتلاقف.هجیوزتينغلبينأنميلبحأذيمالتلا

.؟اذإ

ىلإىونلابابيدراليدنعتسيلةلأسمناكمتملعولاغلاقف

ىلعالإهللاينبذعينأفاخأالوءيلحراهيلإتددشل«ةساملجس»
9زهجلا

يفسيلةملكللهريسفتهبديؤيلربخلااذهب«يسکینابور»لالدتساف

‹حوضفمرمأةيحيسملاةينابهرلانيبوةقلحلاماظننيبطبرلاهتلواحموءهلحم

هيجوتىلإدصقيناكامنإمساقابأنأىلعةعطاقةلالدلدتةياورلانأل

جوزتلامدعهتينتناكولوبلطلاةلحرميفمهوملعلابلاغتشاللهتذمالت
2هسقنبادل

يحورلاذوفنلاال«قالطإللاىلعدلبلايفايلعلاةأيحلايهةبازعلاةأيهو

يفيهوأ.نيدلابةقالعهلاملكيفةقلطملاةطلسلاويضابإلاعمتجملاىلع

ةلحرميفىمظعلاةمامإلاماقمةمئاقلاةمكاحلاةيعرشلاةأيلا:ةزجومةرابع

.نامتكلا

الوابلاغينيدلاسلجمانونوكيءاوضعرشعينئڻانمبکرتتيهو

195صءءايركزييأريس:بويأنهحولادبع-1

.ةّملحلاةدام.فراعملاةرئادرظني.ىكستفيلىنولوبلادنعهسفنريسفتلادجن-2
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يفارغميدلاعسوتلالثمكلذةيلمعلاةرورضلاتضتقااذإالإهنوزواجتي
ةرارقلاةنيدميففماهملاهذهلكلغرفتلابلطتياسانلالاصمعوتتو

ةديدعدجاسمثادحالوصانركذالارظنسلجلاءاضعأددعرثاكتًالثم

نوفرصتيمهنكلوءاهرييستوءاهيلعفارشإللةبازعلاعزوتيةدلبلايحاوب
نوقتليةنيعمةيعوبسأةسلجمحلوءاعيججمهمضيدحاوسلجمقفومهعيجج
.تايصوتلاوتارارقلاذاختاورواشتلاوسرادتللاهيف

دعبةبازعلاذوفننمتصلقدقيسنرفلارامعتسالاتاطلسنأعقاولاو

خيراتنعةثدحتملاتاباتكلاوم1882/ه1300ةنسبازيلااهلالتحا
ديبناكيذلاعساولاذوفنلاىلعاهلكدهشتلالتحالانايإبازيم

٠ثالثديبتناك-الغم-ةرارقلايفةرادإلانإفالًاقبطوءةبازعلا
مهوايلعلاةطلسلايهىلوألاف.سيراكملاوقعامجلاوقيازعلا:تاطلس

دلبلانايعأنمةبلطلاريغماوعلانمنوكتيسلجممهةيناثلاو‹نيدلالاجر

سارحلاوأسيراكملامهةثلاثلاوتاطلسلاىلعةبازعلانودعاسي

.ماظنلاونمألاظفحمهيلإلكوينيذلا

لاجرمهنماوضعرشعينثانممهسلجمنوكتينيذلاةبازعلااما

ةفاظنهيلعةظفاحلاىلعرهسلاودجسلملاةرادإنولوتيونآرقلانوظفحي

نوسرديودجسمللةعباتلارضاحنلاب)لافطألانوملعيءاريبستوافاقوأو
ماتيألاولمارألاوءافعضلانومحيونيفرحنملانوبقاعيو‹رابكللمولعلا

دودحنوجضيوءةيمالسإلاةعيرشلابسحامنوردصيولامعألانورطسي
يفةايحلاروطتبسحمهماهمومحلامعأرّوطتتوءقرطلاونيتاسبلاولزانمل

.(طوطخم).ةرارقلاخيراتفةراضحلا:ناظقيلاوبأخيشلاعجاري1

نآرقلاباك:ةرضحمعمج:رضاحملا-2
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A4

2 ۲ ESSN
۰ر4۰ وناليراضحلارودلا

1-a

.اهيحانمعيمج

عيمجلماشماظنةقلحلاماظننأىلإصلخنصوصتلاكلتىلعءانبو

.ةبازعلااهيلعفرشييلاتاعامجلانيبقسانتيومظتنيةايحلايحانم

يفةدلبلانوؤشرييستبةفلكماوضعرشعينثانمةنوكملاةعامجلاف
ةطلسلانولثميسيراكملانأامكءةيذيفنتلاةطلسلالثمتيأجراخلاولخادلا

ىلعضبقلاوماظنلاىلعةظفاحاوماعلانمألابنوفلكيذإةينمألاوأةيعافدلا
يتلاكلتالإتايحالصلانمنيتعامجلانيتافسيلو.نيشوشملاونيفرحتملا

.ةبازعلاةطلساهبمهفلكت

يلعفلاسيئرلاةباثبخيشدجويةبلطلاوأةبازعلاسأرىلعو...
تنوكتاذكهوءبازيمندمنمةنيدملكلايلعلاةطلسلالثسلجملل

ءاسؤرخويشلاءالؤهنيدلالاجرنمةيلعفةيروهججاقباسهانلقالةجيتن

.®نييسنرفلالوخددعبةفصلاهذمبمهذوفنفقوتةموكحلا

نملكلذيفةلخادمندأنودبهئاضعأرايتخاقحينيدلاسلجمللو

ءافكألالاجرلانماهيونينمةريشعلكنمراتخيفصادع

نوكينأطرشبةريشعلايفنمعروأوحلصأوملعأمهرايتخايفىرحتيو
ملاذإالإ(ناوريإ)ةأيهنميأهللاباتكلًاظفاحذيمالتلاراديفًاجرحختم

نآرقللنيرهظتسملاريغذيمالتلاةأيهنمراتخيهنإفةريشعلايفهلثمدجوي

.“رداناذهو(نادروصما)ةيناثلاةأيحلا

Motylinsky: Guerrara depuis sa fondation, Alger, 1908, p20. 1—

.ةيمالسإلافراعملاةرئاد:يكستفيل-2

باتكلابةدوجوملاتامولعملاهذهو.105ص.رئازجلاباتك:يندملاقيفوثدمحأرظني-3
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ptمر

ا2>

۵هم۰ وخليراضحلارودلا

نأهلزوجيالوهدحوهلليبازعلالمعنوكينأةيوضعلاطورشنمو

ىرقلكيفيضابإلاعمتجلاو«سلجلابهتمهموأهتفيظوىلعةرجأةيأذخأي
الإدجسللافئاظوىلإمدقتيالتحكسمتاميأطرشلااذهبكسمتييداولا

وأيويندرمألةيماسلافئاظولاهذهيفبغريالءفكعروهيزنلك
.(اذوفنوأهاجوأةعمسوأيدامبسك

نأهيفبلطتيينيدلاسلجملاىلإمضنييذلانافةيداملاةجاحللًاعفدو

نمموقنوبسكيمهلكةبازعلاءاضعأفءةرحةفرحوألمعبحاصنوكي
ىلعمهدامتعاو.ملعملاورجاتلاو:حالفلامهيفىرتفمهنيدك

ةعانقلاوةهازتلاةفصةينيدلامهتمهمىلعيفضيتوقلابسكيفمهسفنأ

مهلعجيلامعألاهذمبنأامكهدحوهلللمعلاصالخإوففعتلاو

ةيمويلاهتايحيفبعشلاتائباكاكتحارثكأوءةيعامتجالاةايحلايفلخدأ

ليلحتومهلكاشمكاردإوسانلاعقاوةشياعمىلعمهدعاسياماذهو

يبازعلانممدقيطرشلااذهنإمثمهفقاومومهئارآىلعمكحلاومهاياضق

لاثملاسانلامامأعضيوءةلاسرلاةيسدقودصقلملاةهازتلحضاولايلمعلاليلدلا

نمةايحلاذخأو«سفنلاىلعدامتعالانمءرملاهيلعنوكينأبجياليجلا

كلذبرمأتامكةيكيمانيدةيكرحةيؤرنممالسإلامهفويلمعلااهبناج
يداورازنيحئبننبكلاميمالسإلاركفملافقودقوىاحمسلاةعيرشلا

ءايشألاقمعتييذلالمأتلاةفقوةرهاظلاهذهمامأ1968ةنسبازيم

.195نص.£1جرئازجلاةضهن:زوبديلعدمحم:عسوتللرظني1
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ها|

لفاكتلانيبطبرقءةبلصلاةليصألااهتيضرأوةيمالسإلاافوصأىلإابعجريو

اهأاهنعلوقييتلالمعلاةرهاظنيبويبازيملاعمتجلادوسييذلايعامتجالا

يف»:لوقيثيحكلذوءيمالسإلاعمتجملااذهمكحتيتلاةيساسألاةدعاقلا

لجانملمعيعومجمالكو؛عومجملالجأنملمعيدرفلكعمتجملااذه
.هبومستوعمتجلااذهمكحتيتلاةيرحسلاةدعاقلاانِإءدرفلا

نوكتداكتةيعوطتلاتامدخاف:عيمجلامكحتيتلاةدعاقلاوهلمعلانإ

سانلاعراستيىحيعوطتلمعىلإدجسملايفىداّنينأامفةيمويةايح
.ةدعاقلاهذهاهمكحتتائفلالكءةيوفعوةيعاوطبنيبلم

امكينيدلاهسابلبدجسملامامإينلبقتسافطعلادجسمترزامدنع

حالفلاسابلبوهوةدلبلاقرطىدحإيفهتفداصدغدعبو.عقوتأتنك

ةينبلايوقصخشىلإدقةرارقلاةحاوليخنتعحتو...هلقحنمادئاع

ضيرعمازحبقطنمتدقولصاوتملايمويلالمعلااهددخةنثشديبينحفاصو

مامإهنإيلليقفطيسبلالمعلاسابلقوف

.1968ويام20:26ص.274ددعةيقيرقالاةروثلاءرظنيةيصنرفلانعفرصتيةهجوت-1

ةماقتسالاةبتكمرشنءةيمالسإلاةراضحلافةيضابإلاةناكم:رصاتدمحم/دعجاریو

.م1992.نامعةنطلس
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EDراشحلارولا

:ةبازعلاتامهم+

:ةينيدلاتامهملا1

نيبلصفينأةبازعلاماهمنعثدحتيامدنععقاولايئءرلاىلعبعصي

ريديمالسالانيدلانألًالثمةيداصتقاماهموهامنيبوقينيدماهموهام نيد

تئشنأامنإةقلحلانأابو؛قحلايمالسإلاعمتجملايفةايحلايحانملکلقلي

نأًايعيبطتابهنإفيضابإلاعمتجلاةايحمظنتيتلاىرغصلاةمامإلا

.مكحلاوذيفنتلاوعيرشتلااتايحالصواهماهمنمنوكي

:دجوييذلاناكملايفةطلسىلعأوهروظنملااذهنمةبازعلاسلجمف

ةماقإءانشتسابهتابجاووهماهمعيمجيفهماقمموقيومامإلاةطلسلثمبوهوهيف

تاطلسلااوُدْعْسِيالتحنامتكلاروطيفةيضابإلااهلطعييتلادودحلا

ننسلايددصلااذهيفةبازعلاسلجميفتقيومهدضمهيفلاخموأةمكاحلا

ةيرسلاةلحرملانابإةرصبلايفلئاوألاةيضابإلاةكرحلاداورهيفراسيذلا

".نييرجمحلايياثلاولوألانينرقلالالخ

انیديمالسإلاعمتجملايفةايحلااهبلطتتيتلاماهملاسلجلاءاضعأمستقيو

لكهلقيليابوضعلکلفكتيفاهريغواداصتقاوةسايسواعامتجاوةفاقثو

ابلاغمهسلجسارت:يسفنلاويدسجلاويلقعلاهدادعتساوهتبهومبسح
ملعأللنايحألاضعبيفةسائرلادنستدقوءانسمهريكأوةقلحلايفمهمدقأ

ءةيقيرفإلامشيفةيضابإلادنعةيوبرتلاوةيعامتجإلامظنلا.تافيلخدمحمضوع/د-1
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يفةيازعلاةقلحضويبخيشلاسأرتنأثدحدقف.ةقلحلايفهقفألاو

.هتءافكوهملعلارظنةقلحلايفةرارقلابوضعرغصأوهو‹تاينيرشعلا

مام:يتفملالشٹمکكحسمللةينيدلافئاظولا:ماهملاهذهلوأو

.تاومألاةلسغوءنايبصلابدؤمو:فاقوألارظانو‹نذؤملاو

‹نيدلايفهقفتلاومزحلاوءحالصلاوىوقتلاهيفىعاريفمامإلاامأ

رصبلانادقفكةيقلخ-ابويعلانمةمالسلاونسحلايرهوجلاتوصلاو

هفلخيةفيلخهلسلجلانيعيوءةبولطملاةيفيكلابهلمعءادأنعهقوعياماهريغو

'.هبایغةرورضلايضتقتنيح
ةقداهبمئاقلانمبلطتتامنألفئاظولامهأنمناذألاةفيظودعتو

ناكنمالإتافصلاهذمبفاصتالاعيطتسيالوءارمتسماروضحواطابضناو

لبقنذؤملاةمهمتناكدقوةيدسجلاةمالسلاوطاشدلاومزحلاهتافصىلوأ

يوقلابلصلاالإاهعيطتسيالقةريسعوةقاشبازيمندمبةيئابرهكلاةرانإلا

ىتحمويلايفتارمسمةعموصلاىلعأىلإدوعصلاهنمبلطتتةمهملانأل

.ناکملکنمهتوص

سلغيفةملظملاعراوشلايفريسلاىلعًالامتحاواربصهنمبلطتتامك
مزتلينأءرملاىلعاريسيسیلو.ةرجاملارحيفسمشلاجهووأىاتشلا

ءةريصقلافيصلايلايليفاميسالنيتعاسبرجفلالبقضوهنلابامئادامازتلا

ًالوأربتعيهنألكولسلانسحلًالاثمنوكينأكاذواذهلبقنذؤملاىلعو
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YENA EE OeT
ضا:31م ۰

واصحل يرارودلا
AE vs Aسa

.''نيزرابلاةقلحلاءاضعأنمءيشلكلبقو
معألابلغألايفطانتيتلاداشرإلاوظعولاةمهمءةقلحلاماهممهأنمو

.هروضحوهتعباتموهتیانعسلجنااهيلويوسلجناسيئرب

امنإوةبوتكملاتاولصلاءادأدنعاهروديهتنيالبازيميفدجاسلملاف

ةيمويلامهتايحيفسانلاةدايقوءعمتجملاةدايرنممهأوهامىلإكلذىدعتي

.ملعلاوظعاولاويّرملاوهّجوملاوهعمتجملايفدجسملانوكيكلذبوءاهلك
داشرإلاوظعولاةفيظوىلعينيدلاسلجلاصرحيءةدايرلاهذهاديسجتو

ةبرجتةقلحلاءاضعأًافكأهلىقتنيو:لصفوتقولكيفةرمتسملاةبظاوملاب

.اناسلمهحصفأوءةفرعمواملعمهرزغأوةيصخشمهاوقأو

كولسيفًاديعبارثأدجاسملايفخياشملااهيقلييتلاسوردلاهذهكرتتو

ماعلالاصللةيمويلامقايحةفدهجوتومهضعبعممهلماعتوسانلا

.اهيحانمعيمجيفةايحلاىلإقمعتو

خيشلاريثأتبسحبىرخأىلإةنيدمنمتوافتيريثأتلااذهناكاذإو

يذلاغيلبلارثألاىلعماععامجالانإفءاعبطةمهملاهذههتدهعبطانتيذلا
خيشلالاثمأنمةيحالصإلاةضهنلايفمهضعبهكرتينأعاطتسا

داعيمىلعكتعاسطبضأ.روشعجاحدمحأخيشلاايلاحةرارقلانذّؤمنعلاقي-*
.لابتالوهناذأ

م1914:ت.بازیمقركفلاددجمشيفطافسوينبدمحمخيشلا-2
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موسل

ا۱دک
۰12م۰ نلايراضحلارودلا

.”ضويبخيشلاو

يداوةايحيفةحضاوتامصبنالضافلاناخيشلاناذهكرتدقف

املناكوءمامألاىلإةيوقةعفدهبةنيدحلاةيمالسإلاةضهنلااوعفدوبازيم

نمهبجورخلاوهتالاجمعيججيفيعامتجإلاعقاولاريوطتيفربكألالضفلا
.فلختلاوطاطخنالاروصع

یىدأدقينيدلاسلجاماهممهنموهيذلاداشرإلاوظعولاربنمنإ

ادب«روتلاىلإتاملظلانمهجارخإوعمتجناريوطتيفًاميظعرود
يفةينيدلاوةيعامتجالاةحاسلاىلعاورهظنيذلاخويشلادهعيفكلذ

ديىلعرهظامنإيقيقحلاروطتلانكلو«يرجحلارشعثلاثلانرقلارخاوأ
.ىلوألاةيلاعلابرحلادعبةيحالصإلاةضهنلاةيادبعمضويبخيشلامامإلا

ةرارقلايفدجسملاةذفلاهبهاوموبقاثلاهرظنبضويبخيشلالوحدقل

ةعماجهدهعيفدجسملاحبصأوةملكلاىنعممتابيملععاعشإزكرمىلإ
.سانلالكاهمؤيةحوتفم

هجىلإدوعيضويبخيشلاهمعزتيذلاميظعلابالقنالااذهنإ

جهتنيناكدقف.ميركلانآرقلاريسفتسورديفهعبتييذلاديشرلايوبرتلا
:ميركلانآرقلاىلععمتجلاضرعبولسأعبتيوريسفتلايفهدبعدمحمجف
هعقاونماقلطنم.ةيمويلاةيعامتجالاهلكاشماضراعءةفيرشلاةيوبنلاةنسلاو

دجسمنمعاعشإلااذهقلطنادقو‹نيقيمعنيديعبرظندعبوةفاصحبشيوعللا
ةسردمدجسلملاهذاختاىلإاساسأدوعياذهو«بازيمندمرئاسمعيلةرارقلا

م1981:ت.لايجألاماعمو.ةيحالصإلاةكرحلادارومعنبميهارباخيشلا1
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هبايراضحلارودلا

ىلإف.يدايررودنميدجسلملارينمللابهنمايعوةملكلاىنعممتأبةيعامتجا

ةياعرتعتةيريخلاتايعمجلااهتسسأيقلاةيماظنلاةرحلاسرادملابناج

كانهناكءةيمالسإةيبرتاهتيبرتوةئشانلاميلعتلتناكيتلاوكجاسللا

ىلععمتجلادارفآلکاهيلإبستنييتلاةيعامتجالاةسردملاهذهدجسللا

ةذتاسأءانابشوابيشءاثانإواناركذةيركفلامهتايوتسموفالتخا

هتبهومبسحهسوردنمفرغيمهنملكو.نيئدتبمةذمالتونيعلضتم

|هدادعتساو

اهلكةنيدملالوحتتنيديعلاوناضمررهشلثمةينيدلامساولاضعبيفو
حصنإًايعاججًافاكتعانوكيداكيًاعئارايدجسماوجشيعتودجسلملاىلإ

_.ريبعتلااذه

:لوقيثيحزوبديلعدمحمخيشلاملقلةرهاظلاهذهفصوكرتنو

نوعراسيءاهئاسنوالاجرةرارقلايفاميس؛ناضمريفاهلكةنيدملانإ»
دجسلملاةعسىلعهظاظتكالبقنکامألاباورفظيلدجسملاىلإروطفلادعب

.هربکو

لکروضحىلعنوصیرحرادلکيفةسيئرلاوةرسألكسيئرنإ

.,توكتيتلاةينيدلامساوملايفاميسضويبخيشلاسوردلمهتانبومهئانبأ.
اهلكدجسملاناكرأىلتمتفدجسملاىلإعرستاهلكةلئاعلاف...ةزاتماهسورد

|ا2«ةنيدملاب

م1981:ت..لايجألاماعمو.ةيحالصإلاةكرحلادار,ضویبرمعنبمیهارباخيشلا1

202ص.1عج.ةئيدحلارئازجلاةضهن-2
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رشكأوتاعاسثالثدايعألاومساوملاضعبيفرمتسيسردلاىرتو

.مهوقعومهيولقبسردلاىلإنوغصيهمامأنوعشاخسانلاو

نمرثكأتابسانلاضعبيفتغلبهمامأةريثكلاليجستلاتالآىرتو

تارقمىلإاهلقنلةسيفنلاهسوردسانلاابلجسيليجستةلآنيرشع
:عفنلامعيلبازيميداوجراخمهناوخإومهئاقدصألافوعمسيوأمهلمع
١*"بولقلافلاتتودحتتو

ًاصرحةرارقلايفديعلاةصرفنوتوفيالةصاخةفصببابشلاناكو

لالجبقيليالافتحااهبلفتحيخيشلاناكيتلاسوردلاهذهروضحىلعمهنم

لضفلاعجرياهيلإفرحسلالعفمهيفلعفتتناكوءةلاسرلاةيسدقوةبسانملا

ةغلةيبرعلااهتغلويمالسإلااهنيدةميقباهسيسعحتوةمألافوفصديحوتيف
.عركلانآرقلا

يفتبسرتيتلاتافارخلاوعدبلاىلعءاضقلايفلضفلاعجرياهيلإو
فارحنالارهاظملكلةمواقملاو.يركفلاطاطحنالادوهعنمسانلاناهذأ

نمنأيفكشنماموءةيبرغلاةيندملانايغطعمتشفتيتلايقلخالالحنالاو

يفريظناشلقيتلاضويبخيشلاةبهومةمكحلاةطخلاهذهحاجنلماوعمها

صخشيفعمتجتاملقةديدعتازيعتمتيخيشلاناكدقف؛بازيميداو

ةنورملاوةفرعملاةعسوىاكذلاةذحوءنايبلاوةحاصفلااهسأرىلعوءكدحاو

.فرصتب199ص.قياسلاردصملا1

ةروطتملاةيمالعإلااسولاو.(تنرتنا)ةيتوبكنعلاةكبشلاسوردلارشنيفنآلادمتعياهم-
.ىوخألا
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لوحنمةيلودلاوةيلحلاتاروطتللةرمتسملاةبكاوملاوثادحألاةرياسميف

ةينيدةيصخشاهجّوتتاهلكهذهةيمالسإلاتاموقملابليصألاكسمتلاو

اريدقتوابحمهقامعأيفلغلغتتورحسلالعفسانلايفلعفتةيوقةييهم
.ءالوواباجعإو

‹:يدجسملاعمتجملااذهءانبيفربكألالضفلادوعيضويبخيشلاىلإو

فةلماكتمةيلمعةطخبناديملاىلإهلوزنبلبةميقلاةميظعلاهسوردبال

ابحودجسمللةليلجةبيهمهيعووسانلابولقيفعرزينُعاطتسادقف

دجسملاهيلياملكىلإةعيرسلاةباجتساللایوقادادعتساومظلادبياتو

.ارادصإوًاداريإوءاكرتوالعفهيلإوعديوأ
)

نرقفصنةدماهسيئرواهخيشناكيتلاءةبازعلاةقلحلىطعأاذهبو

.انالجواهتبيه‹اییرقت

سلجلادفويدقفبازيمدجاسمىلعداشرإلاوظعولاةمهمرصتقتالو

ءانبأدجويثيحلامشلاندميفةيظعوتارودبنوموقيهتقلحنمءاضعأ
.نيفظوموراجتةقطنللا

ةيازعلاءاسؤرمهدجسملاخيشونذؤملاومامإلا»نأنيبتيانهنمو

رهاقرذعلاردانالإمهدحأفلختيالوملامعأىلعنوبظاوي

.«هلمعبموقيلهبئانملعأفلختاذإو

.ةيعامتجالامظنلا.تافيلخدمحمضوع:ًاضيأرظناو.107ص.قباسلاردصملا1

.م1986.رئازجلاةعماج(م.د.د).ةبازعلاماظن.يوامصأرهعنبعلاصءاضيأ.43ص

324



N7۹ار
67 Lt ۰

نص9$يراصحلارولا ہے
e وس AE ve A

:ةيعامتجإلاتاّمهَهلا_2

الدجسملاناردجنيبمهرصحتفةينيدلاماهلاىلعةبازعلارصتقتالو
لبةبانإوءاتفتسامهلكاشمنمسانلامهيلعهضرعياممنوفتكيوأهنوحربي

هدقفسفعمتجلاقامعأيفلغلغتتثيحدعبأىلإبهذتلانهنمًادبتماهملانإ

ةياعرلاهيلوتعنصملاولقحلاورجتملاو«قوسلايفاهلكهتايحيحاونيئ
.نيقحتسملاهيجوتلاو

يتلاةيعامتجالاتاقالعلاميظنتىلعصرحلالكنوصرحيةبازعلاف

الإاذهىتأتيالولهلوسرةنسوهللاباتكهيضتقيامعمتجلادارفأنيبطبرت

لعجياموهوءعمتجالخادروطتلاةكرحلةرمتسملاةبكاوملاومظنملالخدتلاب

تاعامجلاتاوطخىعريوتاريغتنمثدحيامبشكنععباتيسلجلا

ىتحوءةدفاولاةيندملاتارايتمهفرجتالىتححارفألايفدارفألاو

.مهمظنومهتلاصأنعاوفرحتيال

ةيعامتجالاتارهاظتلالكليرقفلادومعلامهينيدلاسلجلاءاضعأف

تالفحلايفردصلاىرتفءاهيلعنوفرشيويمويلامهروضحباهيفنوكراشي
تناكامهممهريغهيفسلجينأنكميالةقلحلاءاضعألًاصصخمتابسانماو

نعاهثراوتيتلاةريسلاهذهعمتجلانماريدقتقيونعملاوأةيداملاهتلزام

نماضتلاوكسامتلانأبعتتقمهنألهدافحأىلإاهغلبيلاهيلعةظفاحوهدادجأ

.رثاملاورعاشملايفةمألادحوييذلاماظنلااذهىلإنادوعيامنإنييعامتجالا

یرتومهسارعأتالفحاوسأرينأةبازعلانمنوبلطيةنيدملالهأنإ

فةماعلابنوطلتخيفنورضحوتيمانوعيشينيذلامهةبازعلا
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ءيشىوقأوهاهيفنادجولانوكييتلا-لاوحألاكلتنولغتسيفءاهحارتأ

الو‹لاتمالاورثأتللنودعتسمسانلاوءتاشرإلاوهيجوتلل-ناسنإلايف

ارييستوافارشإتابسانملاهذهيفةيرهظملاةكراشملاىلعةبازعلارودرصتقي

اهحئاولنورطسيومكحلااهماظنعضويفايساساارودنودؤيمهلب

رهاظمءاروعمتجلافرحتيالىقتح-ةدلبلانايعأبنينيعتسم-ةيلخادلا

‹يفطاعلاناشيجلاوولغلافطاوعريثأتتحتقاسنيالولالحنالاوفارسإلا

ةيدرفلاتافرصتلاوةيصخشلافطاوعللتكرتاذإةيعامتجالامظنلانإف

نيبيعامتجالانزاوتلاوهوهلموقممهأعمتجلادقففةينانألااهيلعتفط

.هرئاشعوهتاعامجنيبنماضتلاوكسامتلادقفييلاتلابو

هذهيفيرجيامةبقارموةعباتمىلعصرحلالكةصيرحةقلحلاديتاذل
انألهلوسروهللاىضرتةيفيكبقادصلاورهملاددحتفءةيعامتجالاتابسانا

ةيرهظملاتاسفانملاوةيدالاترهظوةيدرفلاتاعرتلاتغطكلذلعفتملنإ

عيطتسياليذلاريقفلليدالاىوتسملاىلعًامتحرثؤتةقيرطبتالئاعلانيب

مامإوهلاجلااذهيفريقفلاناكاذلوءءايرثألاوءاينغألابكرةرياسم

هذهبحصتيلامئالولاوتالفحلابمأرهمابرمألاقلعتأبكرلا
اهتبازع ةنيدملكةعامجدجن‹عيدبلاماظنلااذهاقيبطتوءةداعتابسانملا

اقرسأنكتامهمءبيثلاوركبللرهملاديدحتىلعنوقفتي اهيحلصمو
مامأىقبيال‹لوبقلاعقووءةبطخلاترجاذإفهرقفوأجوزلاىنغوأااهجو

نمنيعمءيشلكفموينييعتالإهيلعنوقفتيءيشددجلاراهصألا

يبنیزتتحاشووأهسبلتبروجكءيشلقأىلإسورعللىطعييذلايلحلا
ىقبيولحمريغيفلاماددبيففرصتلانسحيالنملرومألاكرتتالاذكهو
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.هسفنناصحإعيطتسيالبزعأريقفلا

نإومهشاعمةلاحوناكسلاةيبلاغةقاطهعبتيامورهملاديدحتيفىعاريو

التحنمىلوألارهشألادعبامىلإفلضفيوديزينأينغلاءاش

.مهءانهسانلاىلعدسفي

نماهلكفافزلاتالفحعئاقويفاوضاحنوكينأيغبنيدجسملانإ

جاوزلادقعوةبوطخلانالعإةظحلنمءاهليصافتواهلمجميفءاهئايىلإاهفلأ

.هلیبسلاحىلإلکنولفتحلاهيفلفحرخآىلإ

تعضوفرشلاوفافعللانوصوروهدتلانمبابشلاقالخألةياحو
نماهبدعاستةيميظنتحئاولرئاشعلاءاسؤروةنيدملاةعامجةدعاسمبةقلحلا

عئارلايعامتجالالفاكتلاىلعضحلاناكفىارقفلانمجاوزلايفبغري

اميسالواسرعدجتنأردانلانمنآآلاحبصأتحتاقبطلانيبنوكييذلا

نملكرداقلاينغلاىلإمضنيامنإو؛هدحوسرعلابحاصلنايربوةرارقلايف
ةيفاكلاةيداملالئاسولانوكلميالنمتناكنإهسفنناصحإوةنايصيفبغري

.كلذلهلهۇؤتيتلا

ةينغةرسألكعمفةيداعةيعامتجاةرهاظةيعامجلاسارعألاتحبصأف

يذلاسرعلابحاصموقيوءاهحانجتحتيوضنتىرخأرسأرشعوأسه
اهيفرعشيالةيوفعةيعيبطةقيرطبةيرورضلافيراصملالكبهيلعهللالضف
عيمجلايمحتيتلايهةريشعلاوأدجسملانأل.ايندلاديلاساسحايريقفلا

ضعبيفةيعامجلاسارعألاهذهتروطتدقو«فراولايمالسإلااهلظتحت
وهدجسملانألاهلكةنيدملاهيفكرتشتاسرعةرهاظلاتحبصأفبازيمندم
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انايحأسرعلاىرتفءهتايئزجلكىلعفارشإلاوهتياعروهميظنتبموقييذلا
هذبو.رثؤميعامججاهتباوعئارماجسنايفةجوزتمةرسأنيسمةبارقمضي

ةسونعلاوةبوزعلاةرهاظىلعبلغتينأعمتجملاعاطتساةديمحلاةنسلا

كلذبىمحفءاهنمففخيوأيقلخلافارحنالاوةيسفنلاتامزألاىلعيضقيو

ةبقارمىلعينيدلاسلجلاصرحيقلطنملااذهنمءتاصتقالارفووسارعألا
رودلانيشدتوءتاليلاو‹ناتخلاولثمحارفألاوسارعألاريس

ةظفاحعوتودحملالخدلايوذوءارقفللةياحنماهريغوةديدجلا

.هتاقبطوعمتجلاتائفنيبيعامتجالانزاوتلاىلع

ةالصوًالسغتاومألانوزهجيفحارتألاتابسانمىلعنوفرشيامك

مناكرتميسقتومهاياصوذيفنتىلعنوفرشيامكمهيوذلةاساوموانفدو
مهتلافكنامضوءلمارألاوماتيألانوؤشىلعنوموقيوءاهيقحتسمنيب
 مهلئاعاودقفينادعب ةايحلالبسليهستو

ديكأتللةبازعللةصرفيعامتجالاعباطلاتاذتابسانملاهذهنوكتو

يضقنتالفعمتجملادارفأنيبنواعتلاونماضتلاوةدحولاىلعةظفاحاىلع
معألابلغألايفمتتغتامنإوءاضاضفتاوًاعمجتوأًابرشوالكأتابسانملاهذه

لكةمواقموابثبشتلاىلعثحلاوةليصألاةيمالسإلاميقلابريكذلل
.فارعنالاوكتهتلاولالحنالارهاظم

نمةاكزلاعجىلعرئاشعلاسلاجمبنينيعتسمةبازعلاءاضعأموقيامك

ةايحلاملفكتةقيرطباهيقحتسمىلعًالداعاعيزوت.اهعيزوتوءاينغألا
جاتحفيرشلمعنعثحبلايفيبازعلالخدنيدقوهةنزاوتملاةيعامتجالا
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ىضرملاولمارألاوتاهاعلايوذةماركظفحلىعسيامك؛لطاعوأميتيوأ

.ناوحلاوةلذلاباورعشينأنود‹نيرسوملاةدعاسمىلإنيجاتحنلاو

سانلانيبنيبلاتاذحالصإمعألابلغألايفاردصتمنوكيامك

يفىمادقلامهفالسأرثأنوفتقينأشلااذهيفةبازعلاسلجمءاضعأو

:يميمتلاةميركيبأنبملسمةديبعيبأوديزنبرباجلثمنامتكلاروط
ثيحةرتفلاكلتيفمهئامعزوةيضابإلاخياشمنممهريغو‹يئاطلابجاحو

.”مهعابتأنمءارقفلاىلعاهعيزوتوتاقدصلاعمجبمهسفنأبنوموقياوناک

عمتجمللرزآتلاوكسامتلاتنمضيتلاةيعامتجالامظنلامهأنمو

®.ةءاربلاوةيالولاماظنهيلعقلطيامةيمالسإلاةعيرشلاراطإيفيضابإلا

يأصاخشألاةءاربوصاخشألاةيالوةيضابإلادنعةديقعلالوصأنم

‹كلذكناكايأةريبكلابكترمنمةءاربلاو؛ناكايأهللانيدبيفومللةيالولا

:ىلاعتهلوقلثمةفيرشلاةنسلاونآرقلانمماظنلااذهاودمتسادقو

.[71:ةيوتلا]9صهايمبتمّوَمَلاو3

هَابرقاولواللانماءنرلاميأَي

[13:ةنحتمملا]

يلعدمحمتامهملاهذهيفعسوتللرظناو45ص.قباسعجرم:تافيلخضوع-1

رئازجلاباتكيندملاقيفوتدمحأو.اهدعبامو.199صء1ج.رئازجلاةضهنءزوبد

.اهدعيامو.109نص

.باتكلااذهيفًايرظنلصألااذهلولنتقبس-2
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ىدللودعلاةطساوب-ايعطقتبثيامدنعيبازيملاعمتجلايفيصاعلانإ

يفنعطوأةعامجىلعدرتوأقحعنمكءةريبكبكتراهنأ-ةبازعلاةأيه

رامقلاورمخلابرشوأقالصلاكرتلثمةشحافباكتراوأ

هيدانتللاهمرحاثكلذوحنوأريغلاقوقحىلعيدعتلاو؛نيخدتلاو

ةالصلادعبوءةبازعلاىلإهرمأعفرالإوكاذفباتنإفءهاهتفهتريشع
هعطاقتفنيبيو‹هيمسيوبنذملانمةءاربلانلعيلخيشلافقيةعماجلا

.هيلإسانلابرقأنمىتحاهلكةنيدملا

هلماعنملکو...هنعفعيملامةيندملاهقوقحنممرحياذهبهيلعماوكحلاو

قبطنيمكحلااذهوهبقحليهنإفلودعلابكلذسلجلاىدلتبثوءيشيف

لبقتالو.ينغلاوريقفلانيبكلذيفقرفالركذاممءيشلبكترملكىلع
هيلعموكحلاتاماذإو.'"نيلصملاجاوفأبهظاظتكادنعودجسلملايفالإهتبوت

.ماوعلاىلإكلذليحتامنإوهزيهجتوهلسغىلوتتالةبازعلانإفةبوتلالبق

نمةبازعلااربتدقوتاقبطلالكىلعىرجيمراصلاباقعلااذهنإ

ضعبوةاضقلاضعبك‹نيملسملاىلعمهتأرجواسنرفمهتماقأرابكنيفظوم
يسفنلاعدرلااذهىودجتبثدقلوةبوتلاالإمهعسيملف‹تايدلبلاءاسؤر

مظنلاضعبلفطتدعبهقيبطتصلقتيادبنإوءكديعبدحىلإيعامتجالا

ةيدسجلاتابوقعلانماعفنىدجأوهو.يبازيملاعمتجلايفاهلخدتوةرصاعلل
نمنوهأباقعلاعاونألكودلجلاونجسلانإف؛نجسلاوىرخألا

ةدحولابوةءاربلابمرحتيتلاعامتجالاةزيرغكلذكوءاهتقموةنيدملاراقتحا

(فرصتب).106ص.رئازجلاباتك.يندملاقيفوت-1
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ىلإهعفدتيتلاةيتاذلاعفاودلابنذملادجيكلذبوءهنمًاربتلااهيفريصييتلا

'”.ةعامجلافوفصىلإعوجرلاوةبانإلاوةبوتلا
قيبطتلاوءةبازعلااهمدختسايلاخيبوتلاوباقعلايفةوسقلاهذهنإ

مهكسامتوةيضابإلاةدحواظفحناذللاام«بنذلانمةءاربلاًادبلمراصلا

ابرعنييعامتجالانيسرادلانمديدعلاكلذبدهشيامكمهءاقبولب

.بناجأو

:هيوبرتلاتامهملا-3

لوألاامأشندوهعيفةقلحلاهبموقتاممهأيهةيوبرتلاةيلوؤسملاتناك

ةيبرعلاةغللامهميلعتوميركلانآرقلامهظيفحتبةيانعلاوءشنلاةيبرتنإلب,

نمتأشنأدقةقلحلاتناكيتلاةديحولاةمهملاتناكةيمالسإلاةعيرشلاو

لئاسولامهأيهةيبرتلانأهخويشو«بهذملاءاملعنمكاردإاذهوءاهلجأ

يقلاةيغيلبتلاقرطلانميهوالمعوةديقعةملسملالايجألاىشنتيتلا

دوعيامدنعسرادلانإفاكولسوابهذميدمحملاعمتجمللةيرارمتسالانمضت

نرقلا)يداربللةاقتنملارهاوجلاوأ(عباسلانرقلا)ينيجردلاتاقبطىلإ

هللادبعوبأةقللاسسؤمهعضويذلاقيقدلاماظنلااذغًاقحبجعي(عساتلا

ادحامكلذو.لاجملااذهيفيرجحلاسماخلانرقلايفركبيبأنبدمحم

.1ج.رئازجلاةضهنزوبدىلعدمحمرظنيمهملاماظنلااذهلوحليصافتلانمديزمل-1

.106صرئازجلاباتكيندملاقيفوتدمحأ.اهدمبامو209ص
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®7٤۰<۳ هاايراضحلارودلا

ةيبرتلابهيفهونءاصاخًالصفهلدرفينأبنييميداكألاةذتاسألاضعيب

9ةيضابالادنعةّيمالسإلا

رصعلاروطتعمتروطتدقةيوبرتلامظنلاهذهنأظحالملانأريغ

هعضويذلالكشلااذهبثيدحلاانرصعيفدعتملفاریبکاروطتهتابلطتمو

يفيفاكلادبعرامععوبأاهيلإهروطيذلاوحنلاىلعىتحوألوألاسسؤلا
.سداسلانرقلا

تلدبألوألاةيلاعلابرحلادعباميسالوةيحالصإلاةضهنلاناف

.جهانموًايرصعاميظنتةمظنملاةرحلاسرادملاةقيتعلابيتاتكلاب

يداولاندملكيفةثبنملاةيريخلاتايعمجللةعباتسرادملاهذهتحبصأو

ةيوناثلادهاعملانإلب.ٌمعألابلغألايفًارييستواهيجوتةبازعلافارشإتحت

ةيحورلاةلصلاهذهلظتلءاقيثواطابترادجاسملابطبترتبازيميداويف

ءةييرتهللاتيبنضحيفذيملتلاًاشنيلودجسملاوةسردملانيبةمئاقةيداملاو

.اميلعتو
اقاسسۇملكدجسملاةياعرتحتةيريخلاتايعمجلاهذهتسسأدقو

ةيفاقثتايعمجوتايلخادوتابتكمةيوناثوةيئادتباسرادمىرخألاةيوبرتلا

لباقميأنودناجماهنمةدافتسالابالطلاوذيمالتللتنمضوءيداونو

فاقوألانمامقاقفندمتستدقوء؛نونسحملانوعربتملاهبلفكتيكلذنأليدام

.كلذلدصوتيتلا

.م1996.وطق.ثلاثلادلجملا.ةيمالسإلاةيبرتلاكةيثارتةسارد:ربمقدومحمعجاري-1
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لوىراصحلارودلا
ne BE vi) -

ثحابلاهنعلوقيء'”اميظعاروديوبرتلاماظنلابةقلحلامامتهاىدأدقو

ةبازعلاهعدتبايذلاميلعتلاوءةيبرتلاماظنمهاس:تافيلخضوع/ديدرألا

 ماظنلااذهحاتأو؛يضابإلابهذملاعابتأمامأينيدلاميلعتلاصرفحتفيف

ةبازعلاسرادمبقاحتلاللبهذملاعابتأنمءارقفلاءانبألةصرفلا انيأرامك
يفميلعتلاةيناجماوققحكلذبورجأنودلكألاوىوأملاوملعلايقلتو

”.كلذلبقايرو«يرجحلاسماخلانرقلاىلإدوعيدمأذنممهقطانم

:ةيداصتقإلاتامهملا
هاعرتيضابإلاعمتجملاةايحنميداصتقالابناجلاىلعةقللافرشتو

ينتعيفءاهادعتيالةيمالسإلاةعيرشلادودحيفىقبيلرييستلاوهيجوتلاب
لوسولالوقبالمعةقئافةيانعبناجلااذهبمهسورديفنودشوملاوظاعولا

.ةلماعملانيدلاقي

لثميداصتقالاعباطلاتاذنوؤشلاضعبميظنتيفةقلحلالخدتتامك

لثميراجتلالماعتلايففارحنالاةبراحمو«قاوسألايفءارشلاوعيبلاةبقارم

تنيتلارهاوظلالكوراكتحالاوءلالغتسالاو«فيفطتلاوشفغلاوابرلا

.اهنعةيمالسإإلاةعيرشلا

ىداوبةيوبرتلامظنلايفةيمالسإلاميقلا»ناونعتحتبناجلااذهبالقتسمًاثحبانصصخ-1

.تارمةدعرشن«بازيم

.62ص.ةيعامتجالامظنلا.تافيلخضوع-2
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ءاضعأدحأسلجينأيداولاندميفةيمويلاةايحلارهاوظنمحبصأو

ةكرحللديشرلاريسلابقارينيرتشملاونيعئابلانيبقوسلايفةقلحلا
نيلماعتملانيبًارطتدقيتلاتاموصخلاضفلوضعلالخدتيدقوءةيداصتقالا

تنيهأوأ؛هقحمضهلماعهبطسوتيدقو؛عنصملاوناكدلايفءاكرشلاو

.هتلماعم

راجتلاهيلإاجلييراجتلاريبخلاوبساحلاةمهمبموقينمةبازعلانمو

يفتكتالوكتربخوهعرويفمهنمةقثيونسلاميوقتللدرحجلاةيلمعبموقيل

دجوييتلانطاوملالكىلإاهوزواجتيلبيداولاندميفةعباتملاهذمبةبازعلا
يلعفلامهفارشإددصلااذهيفةبازعلالامعامهنموءنويبازيملاةيضابإلااهب

يداوبتاحاولاةحلصمهيضتقتامبسحلويسلاهايمفيرصتىلع

نألبقاميسالوةحاوللةايخلابصعيهلويسلاو‹ناردغلاهايمنأىلإارظن

ايعامجًارارقبلطتتةيلمعلانإف؛ثيدحلارصعلايفةيزاوترالارابآلاابرجفت
(شرعلا)ءاضعأبةبازعلانيعتسياذلوعيمجلاهلنعذييذلادجسلملاهردصي
لكيفدجوتو.عيمجلاهاضرياميكحاميظنتةيلمعلاهذهميظنتل(ةيدلبلا)وأ
فيرصتلانامضلةبازعلاوةعامجلااهررحيتاقافتاودوقعيداولاندم

.لويسلاهايلبسانملا

ىدلليخنلاةحاوونيتاسبلاداصتقابًاصاخامامتهاسرادلاظحليو

بسحمظنتوططختاهعوننمةديرفبتكلاجنااذهيفتففلأدقوةيضابإلا
هفلأيذلا"(نيضرألالوصأ)باتكاهزربأنملعلوةيمالسإلاةعيرشلا

.11991ط.ريكبجاحلبخيشلاورصاندمحم/د:تنيضرألالوصأوةمسقلا-1
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2¥ا۱ےہ9وےس۰

۰ 9 6

هابايراصحلارولا
Daر

ياثلافصنلايفركبنبدمحمنبدمحأسايعلاويأةيازعلاةقلحسسؤمنبا

هامسأباتكيفشيفطاخيشلاهرصتخادقوسماخلانرقلانم

.”«ةرامعلارصتخم»

قوقحلاةاعارمبةنيدملليرامعملاطيطختلاةبقارمىلعةبازعلاةئيهموقتو

ةقيقدمظنونيناوقودعاوقنأشلااذهيفتعضودقوءةيعامجلاوةيدرفلا

لعجامةيرامعملاةسدنحملايفنيصصحختملانيسرادلاباجعإلحميهةبيجع

نيبعمجتيلاةمكحلاةيرامعملاةسدنحلاهذهبازيميداورثاممهنم

يسدنملالامجلانيبوءابرجواملسىاتشوافيصةقطنمللةيخانلاتابلطتملا

روهشملايملاعلاسدنهملابادحاثهلكملاعلايفليثمهلدجوياليذلاعئارلا

.مدقتملايبرغلاملاعلايفةريشكعاقبىلإهميماصتلقنبهيزيبروكول

مهنيبنمنونيعيفحلاصملاىلعفارشإلاةمهمةبازعلاءاضعأىلإلكوتو
ءايحصهايشلاةمالساونمضيلايموياروضحخلسلاوحبذلاةيلمعوضحينم
ءلالحلاةغئاسلاةمقللاىلعاظافحءةيمالسإةيعرشةقيرطبتمتةاكذلانأو

ىلإهيفرمألاكرتذإبازيمندملكيفاعبتمدعيملماظنلااذهنأوديو

.اهريغوأةطرشنمةموكحلاناوعأىلإوأسانلارئامض

ةيداصتقالاةايحللةميكحةداجةاعارمنمماظنلااذهيفامىفخيالو,

لودلادنعةفورعملاةبسحللدادتماهروصضعبيفوهويمالسإلاعمتجملل

ةيندملافحزمامأمالايمالسإلاماظنلااذهضرقنادقوءاميدقةيمالسإلا
بازيمةحاويفالإةدوجومةبسحلاماظنراثآقبتملو.ةينيداللااهمظنبةبيرغلا

.م19نوقلاوخاوأيفةيرجحةعبطعبط-1

.80صحافكدلببازیم.يالطميهاربإ-2
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٠sıم هااليراضحلارودلا

ةبلطلاماظنببهذملالهأنيبفرعياميفلثمتتوءةيضابإلااهاكسنب

قيازعلاتاقلح)وأ

ثيحلابقلىسومكلذىلإبهذيامكددشتلاليبقنماذهسيلو

يفةايحلاعباطةظفاحلاوددشتلاناكو»هيلإبهذاميفعاولمأتنودلوقي

امدنعالإةيبسنةيرحواسفنتمةيضابإلادجيالكلذىلعوةيضابإلاندم

انهوقازترالاوةراجتلل«ىرخألالتلاقطانمىلإةمراصلامهتنيبنمنورجاهي
اهدحوةيضابإلارئامضىقبتوةفيعضةبازعلاةطلسوةليلكةباقرلانيعنوكت

.2«مهريغعمةيداصتقالايفوةصاخلامافرصتيفمهبقارياممه

:ةيسايسلاتامهملا-5

هذهمكحباوناكهتداقويبازيملاعمتجلاةبخننولثميةبازعلانأابو

تالخدتلادضعمتجمانععافدلاتاعبتنولمحتيةيحورلاةيلوؤسلملا

لكيفريطخلارودلااذهباوماقدقوءاهعونوأاهردصمنكيامهمةيبنجألا
يفعمتجلاسراحاوناكفبازيميداوةقطنمابترميتلاةيخيراتلالحارللا

دقوءبارطضالاو.رارقتسالاونمألاو«برحلاوملسلاتالاح
لاجرقحالامكةيحورلاةطلسلاهذهلجأنميسنرفلارامعتسالامهقحال

فسعلاعاونألكمهدضسرامو؛يرئازجلارطقلانمربشلكيفنيدلا
نايإنييركسعلاماكحلاريراقتيف(ةبلطلا)ةملكتحبصأىتح

ةيلحلاتاطلسلادضنيبغاشملاوأنوناقلانعنيجراخاينعتلالتحالاةرتف

.86نصءىبرعلابورغملاداليقةيبهذملاةبسحلا.لابّملىسوم/درظني-1

.88ص.نباسلاردصملا-2
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سةايراضحلارودلا

.”دايقلا)اهلييتلاةمكاحلا

ةرئادبيضابإلابهذملايفصصختملايولوبلاثحابلا(يكستفيل)لوقي

رمتسام1882ةنسبازيلنييسنرفلالالتحادعب...»:ةيمالسإلافراعملا

ةيبازيلاندملاىلعةريبكلاةيحورلاةطلسلابئالاعتمتلايفةبازعلاخويش

قيبطتلرهسلاىلعمهتطلسترصتقاوةيسايسةطلسةيأمقبتملنكلو
لاجنلااذهيفوةريطخلاتالاحلايفةءاربلالامعتساب‹؛يضابإلابهذملاميلاعت

ىلعةياصولانوكلميدجامئادلازتالةقلحلاخيشوةبازعلاةطلسنإف
ةيحورلاوةينيدلاةأيلايهامئادةقلحلاىقبتو«بازيمبنييضابإلانينطاوملالك

.2«...نيبازيمللايلعلا

ءانیحيدحتلابةيعضولاهذهاومواقلالتحالادنعةبازعلانأعقاولاو

نوفقيةتباثلاةيمالسإلانمعفادباوناكوءرخآانيحةيسامولبدلابو

دقومهقدانبمهيلإنوبوصينييركسعلالعجامتىلوألافوفصلايفةرملك
دئاقلاىلإتيرغراملارنجلاابثعبةلاسررمعميحييلعخيشلادروأ
نمربمفونيفبازيموزغىلإهتعديتلابابسألااهيفركذيرئازجلابىلعألا
ةمواقملاعيمجنأللةيادرغىلعفحزلاتررقدقل»:اهيفلوقيم1882ةنس

تيأردقلو«بازيمنماهحالسدمتستءارحصلايفاهتمجاهلانضرعتيلا

ءادعدشألالعلوديلابراوثلانودميوىنميلاديلاباننوكسمبءال
نجسوههبتمقلمعلوأناكدقوةقبازعلانومسينيذلاةبلطلامهانل

احلصم.ضويبخيشلا.رصاتدمحم.عجاري.ةيسيلوبلاريراقتلاكلتضعبىلععالطإلل-1

97-101ںص.3دلجمةيمالسإلافراعملاةرئادنعفرصتبةهجورت-2
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تناالرشلويراصحلارودلا
aوEبل

.«.اندضداهجلانلعأيذلا(شيفطأ)مهخيش

هتفاقثولالتحاللةضفارلاةمواقملانإفبازيللالتحالانممغرلاىلعو

انيدةليصألاميقلابثبشتلايفتلثمتدقوءلالتحالادهعةليطةرمتسمتلظ
تفرعيتلاةديدشلاةسامحلابةيبرعلاةغللارشنيفدجاسملارودلعلوءةغلو
يذلايرطفلايعيبطلاليدبلااضيأانوكلونآرقلاةغلاهي

ءاجارفاكءيشلكلبقوًالوأهيلإرظنييذلالتحلاةفاقثهجويففقيس
ولوةيسايسةعيبطلتحلاوةبازعلانيبعارصللىطعأاممهةيمالسإًاضرألتحيل
رذحلابةبوشمنينئالانيبةقالعلا.تلظيلاتلابوءايفاقثوأاینیداسوبلتذغا

اذهلاٹمعورألعلو.ىرخأانايحأرتوتلاوةيهاركلابوءانیحكشلاو

يففرعيامًاعبطعمتجلادارفأكلذيفمهديؤيةبازعلاهبماقيذلايدحتلا

لالتحالاتاطلستمزعنيح‹يرابجإلايركسعلادينجتلابةقطنملاخيرات

م1882وم1853نداهعممغرءارسقبازیميداوناكسىلعهقيبطت
.ةرمعتسمالةياهحبازيمناربتعتنيتللا

م1943تحم1912ةنسنممادًاليوطاريرمعارصلااذهماددقو
مهئانبأنيدىلعظافحلالباقمةظهابلابئارضلاءادأنويبازيلالضفو

ماكحلامهتمواقلةيلوطبروصًالثمةرارقلاةبازعةقلحخيراتيفف

احلاريكبنب596صء4خيراتلابكوميفةيضابإلاءرمعميحييلع-1
طةيادوغ.بازيميتبيراق.ديعص

رظناو389ص1344ص.1نم7جقاحسإيبأشيفطأخْيشللخاهتملاةلجمرظني2
.329ص.1چ.ةيرئازجلاةيفحصلاةلاقملادمحم/دًاضيأ
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ىلوألاةيلاعلابرحلانابإنابشلادينجتاولواحنيذلانييسنرفلانييركسعلا٠

ىلإناكسلاعيججتعدنأالإةقلحلانمناكامفءةيشحوةيعمقلئاسوب

نجسويفنىلإيدحتلااذهىدأدقوةوقباهضفروتاءارجإلاهذهيدحت

شابوألاونيمرجلانجسوهو(تيمظعت)نجسىلإةقلحلاءاضعأضعب
ةقاشلاتامدخلاطيلستومهاقلحبلالذاإلاورهقلاةلماعمنولماعيثيح

.فيصلاظيقيفوىاتشلاريرهمزيفءارحصلابلقيفمهيلع

نيبامئاداعارصيسنرفلالالتحالاةرتفيفةقطنملاخيراتفرعامك

يداواهيفامبةيرئازجلاءارحصلاتناكذإةيلحخاةيرادإلاتاطلسلاوةبازعلا

ةيفسعتماكحأبةقطنملاىلعرطيسيرئاجيركسعمكاعضختبازيم
يساركىلعمهبصنةنوخ(ادايق)بعشلارهقلمدختسيوةيئاشتسانيناوقو
داسفللجذامن(دايقلارءالؤهناكوءهناسلوديوءهنيعاونوكيلمكحلا

.امودمهدضعارصلاوةمواقلافصيففقتةبازعلاةقلحلعجاثملظلاو

ارقيةيحالصإلاةضهنلاةيادبيفاميسالوةرارقلاةقلحخيراتلعبتملاو

بابلألايوذلةلاحلافاشكنا»ةلاسربحاصاهيكحيةبيهرةعئارالوصف

توصلةلثمةعامجلاوةقلحلانيبارئادناكيذلاعارصلانع“”«نويعلاو

نولثينيذلانييركسعلاماكحلاودايقلاوةهجنمبعشلاودجسللا

ىلإسانلاةوعددنعامهنيبعارصلافقيملوةهجنميسنرفلارامعتسالا
اماريثكلبرئاشعلاودجاسملايفداشرإلاوظعولابداسفلاوملظلاةمواقم

.وئازجلابونجطاوغألاةنيدمنمًابيرقيخيراتلانجسلااذهعقي-1

.(1919).نويملاوبابلألايوذلةلاحلافاشكتا:دمحمجاحلانبرمع-2
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EYANEAS
>23رص۱۱۰

صولاصحلارودل EEير vs Aےک

تعحتةبازعلااهيفلرتيريبعتلازاجنإةيناديملاةهجاوملاىلإعارصلالوحت

نونلعيف(ةغآشابلا)وأ(دئاقلا)ةهجاولفوفصلانومدقتيمهخيشةدايق

مهبيعالانوفشكيونوحضفيوللامامأدجسملايفمهنمةءاربلا

درمتلاوةعطاقملابمهودحتالإوكاذفاوباتوقحلاىلإاوعجرنإفمهسدو

.مهرماوأللاثتمالامدعو

يساكدئاقلادضةرارقلاةبازعفقومركذتنعارصلااذهخيراتنمو

ءاوغإيملسملاعمتجلارعاشمكلذبايدحتمرامقلاورهعللارودحتفيذلا

مامأ ةبازعلاودلبلاةعامججنمناكامفكلامزازتباوهداسفإوبابشلا

كلتدئاقلانماورتشافةعرابةليحىلإاودتهانأالإ دئاقلاتوربج

فادهأىلإاهولوحواهوقلغأمثةظهابلاومأبنينسحملاتاعربتبرودلا

٩”.ةليبنةيعامتجا

روصةبازعلانمامثوناظقيلايبأخيشلاوضويبخيشلامامإلاخيراتيفو

نادئاقلاماقأ1906ةنسيفهنأ.نويعلاوبابلألايوذلةلاحلافاشكناباتكيفءاجاهمو-1

تاموحلااهيفاوكهتنافمهئانبأجاوزةبسانهبةمخضةمخفةميلورصانلاويساك

كلتفكرتشانمماوؤربتوسانلااودشرأكلذةبازعلاىراملوهللادودحاوزواجتو

ًابضغنادئاقلاطاشتساف.الملامامأًاراهجدجسملايفنيدئاقلالاعفأباوددنوتاركنملا

رابكنمةعبسهيفامهتاوبيذاكألابًاوشحمًاريرقتابتكفءةبازعلادضًادقحاوألتماو

.تلؤفأنألإةيركسعلاةطلسلانمناكامفنيعبسلاونيتسلانيباممهوةقلحلا

.رهشأةثالثةدم(تيمظعت)نجسىلإاوديتقامث.يلحملانجسلابكئلوأىلعاهباقع

.ةبازعلانعجرقأاهلايئعلاتاطلسلاىدلىعسلاوجاجتحالاباهلكةراوقلامايقالولو

140ص.قباسلاردصملارظنا
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توصناكملظلادضةفرشمفقاوموءةلوطبلانمةعئار

مامإلاومكحلاةلئاعنيبطبرياثمغرلاىلعوءةرملكاهيفولعيدجسلا

عفريتلاةيحالصإلاهتامهمنمناكهنإفةلوؤخاطباورنمضويبخيشلا
عارصلاغلبدقومهعابتأو(دايقلارداسفدضةمواقملاوبرحلانالعإاهءاول

لعجتلضويبخيشلالاتغينمةطلسلاتسدنح‹تاينيثالثلافهتورذ

لمشيلةرارقلادودحزواجتيذلاعساولايحالصإلاهطاشنلادحكلذي

ةماقإلاهيلعضرفتنأبةيركسعلاتاطلسلابىدأامكلذوهلكبازيم

.(1945-1939)ةيناثلاةيلاعلابرحلانابإةرارقلابةيربجلا

كلتيفةايحلادهعمةبلطتايبدأيفاحضاوعارصلااذهراثآسملنو

هنودشنياوناكاموكئاصقوأتالاقمنمهنورشنياوناكاميفاميسالوةرتفلا

كلذىلعةدهاشتاباتكلاكلتلازتاموءةبهتلمةيسامحةينطوديشانانم

اهبيلاسأبوةيماسلااهنيماضمبةزيمتماذهانمويتحينطولايمالسإلاداهجلا

.ةيقارلاةيبرعلا

الءاضيبلاةيلوطبلاتاحفصلاكلتارقيامدنعمويلاسرادلانأقحلاو

اليذلااودحتنيذلانينمؤملاءالؤهداهجمامأينحنينأالإكلمي

فاومدختسانيلحلاماكحلانُنممغرلاىلعماكاتوربجعزعزتي

عضنتاليتلاءةظهابلامئارغلالثمةبيهرةيعمقلئاسونايحألانمريثك

.ةلودلاسيكىلإبهذتالومكاحلاوأدئاقلابيجلخدتاهنألنيعمنوناقل

عقوامكةيدسجلاةيفصتلادودحنايحألانمريثكيفلصومارجإلانإلب

نأضفرودئاقلارماوأبرمتأيليذلا؛يحالصإلاةرارقلايضاقعمكلذ

.م2006رُئازجلا.3طةملكلاداهجوناظتيئاوبأ.اضيأ.ضويبخيشلا.رصاندمحم/د.عجاري1
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ةءاندبهلاتغانمهلسدنأالإدئاقلانمناكامفةيمارجإلاهتطخيفريسي

ىعسأتناكةلاسرلانأوهودحاوءيشالإهرسفياليدحتلااذهنإ

اًهأةلاسرللمهمهفناكامنإوءةدابعوأنيدوهامدودحدنعفقتنأنم

نيدلانيبقرفالهتايحيحانملكيفعمتجمللةبكاوموةدايروةظقي

يدجسمعمتجءانبوهفدحلامادامةفاقثلاوعامتجالانيبالوداصتقالاو

.اكولسوةديقعيمالسإ

دبالناکهتایهوعمتجملاحئارشلخادهرودينيدلاسلجملايدؤييكلو

ماظنلااذهيفلمأتلادنعورودلااذهءادأىلعًايلمعدعاسيماظنداجيإنم

لثمتيتلاةمقلانميمرهلكشيفلزنيامكحمًاماظنهدجنهتلکیهوهطورشو
اورهظتسيملنيذلاو(ناوريِإ)ذيمالتلاوأنآرقلاةظفحةأيهىثةقلحلاوةبازعلا

دجويفدجسملاجراخامأدجسملالخاداذه(نادروُصما)ذيمالتلانمنآرقلا

ءكلبلايفرئاشعلاخويشنمنوكتيوهوةبازعلاهسأرتييذلاةعامجلاسلجم

ريبدتلاويأرلالهأنممعألابلغألايفنونوكيوةيذيفتتلاةأيلانولثجيمهو

امك.ةبازعلالثمنيدلانوؤشبمايقلاوملعلابلطلنيغرفتمريغةمكحلاو

يذلا(سيراكملا)سلجمدلبلايفةددعتملاهتامهمءادأىلعةعامجلادعاسي

نمألالاجرمهوءةظقيلاوةوقلاوةعاجشلابفصتينمماوعلانمنوكتي
ىلعةسارحلاودلبلانمأىلعةظفاحلاةيسيئرلامهتمهمنوكتومويلاربعنامك

طورشةروكذملاتآيحلاهذهنمةئيهلكلو.مهتمرحوسانلاتاكلتم

.امبةصاخةيلخادحئاولوةقيقدتافصاوموةمولعم

1903ةنسمساقجاحلانبدمحمجاحلايضاقلاوه-1
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ےہےلےکووسل

E ۲ LAK ۰

انلريراضحلارودلا
ev

`1

."تالساغلاوأ(نيِدرسُمَ)سلجمبفرعيامةدعاسملاسلاجلامهأنمو

دجويكلذكفءلاجرلابةصاخسلاجمعضويعامتجالاماظنلاىضتقاامكف

لئاوألاميظنتنأودبيوءاهاعريوةأرملانوؤشىلوتيءاسنلابصاخسلجم

ةثيدحلاوةميدقلاخيراتلابتكفديدشلامهمامتهاغليمناكةأرملاعاضوأل

يفنهتماسموءيفاقثلاويملعلانهاوتسمىلإريشتامكءاذهىلإريشت
.ةفلتخملاةايحلا

ماظنسيسأتعمرهظبازيميداوىرقيفءاسنلاسلاجمميظنتنإ
نكلوطوبضمدودحمخيراتفرعيالوودبيامبسحةبازعلاتاقلح

(يداليملارشعسماخا)يرجحلاعساتلانرقلايفادوجومناکهنأدكؤملا

ءاسنلانمتاومألالسغبنمقينهنألتالساغلايأ(نيدرسمت)هيلعقلطيو
نوكتينهنمف.امبنفرعونهيلعتقلطافةفصلاهذهنهيلعتبلغفلافطألاو

الإةأرماةرشعيتنثامعألابلغألايفنهددعنوكيوءاسنللينيدلاسلجلا

اهراتختفاًناوضعامأ.سلجملااذهبةطونلاتامهلابسحصقنيوديزيهنأ

ةنيعمطورشبءاهيفرسألاتاحلاصنمةدلبلارئاشعفلتخمنمةبازعلاةأيه

يفةكنحلاوءعرولاوكولسلانسحوىايحلاوةفعلاوفلاىوقتاهالوأ

رماوأقيبطتلةيفاكلاةعاجشلاويريبدتلانسحوةيلئاعلانوؤشلاةحجلاعم

نفتسيللمارأنكيامابلاغو.ددرتوأزيحتنود«يوسنلاعمتجلايفةقلحلا

۱.ةيلئاعتاطابترا

تارهاطنكينأمهملالبمركلانآرقلاظفحنهيفطرتشيالو

.ثانإلانمتاومألانلسفيىئاللاىأ1
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7لايراصحلارودلا

ةلوؤسميوسنلاسلجمااذهةسائرىلعنيعيودجسلملارامعنمتافيفع

ءاسنلاةقلحتاخيشرهشأنمو‹(ةخيشامام)ىرقلاضعبيفىمست

(1882)يسنرفلالالتحالانابإةيلوطبلابازيميفةروهشمةدهاجم
رادصإررقف.ايوسنارتۇمةلطبلاهذهتمعزتدقف.ناميلستنبامامىعدتو

ةيملسةمواقمتداقوًاسابلوأءاذغناكءاوسيسنرفوهاملكةعطاقمبرمأ

.هويلانيسرادلاوباكاباجعإلحميهبصاغلالتحلااضةعجا

ةصإلنلا
يمالسإلايراضحلاهجولايهةبازعلاةقلحنإلوقلااننكمياذكهو

دمتستةحضاولحارمةدعيفترّوطتدقو«بازيميداوبمويلاىحيقابلا
ةاعارمعمرّوطتوينبتمثسساألاوةبرجتلاةقباسلااهلحارمنمةلحرملك
.قلطنملاةدحوو.فدهحلاةدحو

:ىلوالاةلحملا

نرقلالبقاميأركبيبأنبدمحمهللادبعيبأماظنتقبسيتلايهو
ملاعلوحعمتجيملعسلجمنعةرابعةقلحلاتناکثیحيرجهلاسماخلا

وبأةلحرملاهذهلثيونآرقلامهظفحيومهنيدنوؤشذيمالتلامّلِعُيهيقف

نرقلانملوألافصنلايففاترنبىلفيرّزَعوبأودّلخُمنبديزيمساقلا
.يرجهاعبارلا

ةبازعلاماظن.يوامسارمعنبحلاص.مهملالصتلااذهنعليصافتلاةدايزلرظني-1

.اهدعبامو94سص...6
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ةايراضحلارودلا
ےکو E vy A

:ةاكاةلح۱

دمحمهللادبعوبأخيشلاهعضويذلامكحلاماظنلادعبتءاجيتلايهو

ةقلحلاتحبصأاذإ(غيرأيداوب)يرجحلاسماخلانرقلاةيادبيفركبيبأنب

نمالإابقحتليالةمراصديلاقتوطورشهلمكحمينيدويملعماظنتاذ
ةايلالمشتلعسوتتتذخأوطورشلاكلتلةماقتسالاهيفتفرع

نملوألافصنلانمةيادبواهدحوملعلاةقلحىلعرصتقتالوةيعامتجالا
.ماظنلااذهارقمدجسملاحبصأيرجحلاسداسلانرقلا

ةقلحلاتحبصأذإبازيميداوىرقاهيفتأشنيتلاةلحرلملايهو

هقفلاوةدابعلاىلعرصتقتالةعامجلاماظنوقدلبلانوؤشبًامامتهارثكأ
يفةقلحلاماظنروطتدقو.اهلكةايحلايحانمىلإامهتزواجتامنإوامهدحو

نرقلا)يثركلانهحرلادبعخيشلالثمذاذفألاءاملعلاضعبديىلعبازيم٠

نبمساقلاياو؛ليعامانبىسيعيدهميبأنيخيشلاو(يرجحلاسداسلا
ةمهمةقيثويحينبمساقلاوبأخيشلاكرتدقو(عساتلانرقلا)يوادلايحي

يذلايبرجلاديعسيمعخيشلادهعءاجمثةيادرغةقلحميظنتاهيفددج

لعجامةعساوتايحالصهتبرجتوهملعبهاطعأوديدجسفتبماظنلادمأ

سلاجمعمجييذلاىلعألامهسلجمنومسيمويلاتحبازيميداوبةبازعلا

.“هملعوهلضفبافارتعاوايركتوًافيرشتهمسابندملا

.170صةبازملاماظنءرمعنبحلاصىوامسارظنيليصافتلانمديزهل1.
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بص9يراصحلارودل کپمسBrا2ب۱۱2

ةيسايسلافورظلابسحصلقتوأعستتةلحرملاهذهترمتسادقو
رثكأتناكيسنرفلالالتحالالبقةقلحلاةيعضوف«يداولاىرقاهبرمتيتلا
.يسايسلالاجلايفاميسالونييسنرفلالوخددعبنمًاذوفت

:ةعإرلاةلحملا

نمتاينيرشعلاةيادبيفةيحالصاإلاةكرحلادعبتءاجيلاةلحرملايهو

ةصاخةفصبرئازجاويمالسإلاملاعلايفةضهنلاةكرحترثأدقف‹نرقلااذه

ارصتقمدعيملفةرصاعملاةايلاىلعاحتفترثكأعباطبماظنلااذهعبطىلع

دوهجلضفبحبصألبفاقوأوةمامإواناذأدجسملانوؤشبمايقلاىلع

خياشملانمهعمنموءاوللماح ضويبخيشلامامإلاميعرلا
نمةيسايسلاوءةيداصتقالاوةيفاقثلاوةيعامتجالاوةينيدلاةايحلابايعورثكأ

هذهلکيفلخذتلایریوءةايحلايحانمنيبقرفيالعاويمالسإروظنم
اهطانأيتلاةيقيقحلاهتلاسرلمتكتالانودبو؛دجسملاتابجاونمنوؤشلا

.مالسأإلاهب

يمالسإلانيدلابيبازيلاعمتجلاكسمتةلحرملاهذهجئاتنمهأنمناكف

يبلصلايسنرفلايركسعلارامعتسالادئاكممغرنآرقلاةغلةيبرعلاةغللابو

هذهنمهدرجيلةينلعلاوةيفخلاهلئاسولكمدختساوهيلعطلستيذلا

.مكحلاينيدلاماظنلااذهلضفبهتاططخميفلشففميقلا

ىلإاساسأدوعيعئارلايعامتجالاماظنلااذهحاجفرسلانأدقتعأو

نوموقينيذلاف.ارادصإوادارياءاقيبطتوةيرظنءابلاقوءابلقدجسلملابهطابترا

نوحوتسيمهفهيلعنومئاقلاوهراًمُعودجسملادابُعمهماظنلااذهىلع
نونزيو.ةرطعلاهتاحفنودجسملاءاوجأنممهريكفتومهططخومهجنارب
یوقتوحالصنمةرامعنمهبلطتيامودجسلملاةيسدقبانومّيقيومهلامعأ
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0ر۱دک

I ےسیر۰ هناالاتيراضحلارودلا
Ê v۶ Aےپےکےس^-٠7:

رخألارولوهايمامنموفاديمرميامَتِإلء:ةيآلالوقتامك

رماوكينأَكمَلوأحوسهلأالإشعلوناموهولااأو
©3تِن .[18:ةيوتلا]$

بازيميداوبةيضابإلاةعامجلاخيراتىلإدوعيامدنعءرملانأعقاولاو

ليوطلااهخيراتيفتضرعتدقةعامجلاهذهنأدجياذهانمويىتحهتأشنذنم

رثؤيملفخسملاوبيوذتلاءالبباونحتماامكوزغلاوتالخدتلانمناولأىلإ
ءاهناروطتوةايحلاعمنارموفيكتيهةليئضةبسنبالإكاذالواذهالمهيف

قيساسألاتاموقملاهذهىلعًاظافحاهعملماعتوةيسايسلامظنللباعيتساو

١.ةيصخشلاتازيمملاىلعاصرحو

ليخدمکحيأنئاربيفعوقولامدعبازيميداوخيراتيفظحلناذل

نييجوغاميدلاضعبالواحيتلاتالواحلاىتحوءايسنرفمأاينامثُعناكأ

نيمعزتلاضعبةلواحممغر‹مهيفرثؤتمللالقتسالادعبةسايسلاىلإنيبستنللا
ريصقلامهرظنبسح اهوأرةيعامتجالامظنلاهذهىلعءاضقلا

محلكرتيالاريطخاسفانم طلستلاوةرطيسللةينانألامقابغرنماقالطناو
تايجولويديأللةيلاجترالاةبرجتلاناديمالو.ارحيوضوفلالمعلالاج
توءابنكلو...كابشلانوطيخيوريراقلانودّوسياوحارفءاغرافةدروتسللا

اعاشًادلاخيعامتجالاماظنلااذهيقبو؛عيرذلالشفلابتالواحلاهذهلك
ةيمسرلاةينطولاتاطلسلاريدقتطحمخومشوهللاتويبدولخ

.انواعتو
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ةا|قحالم

add

قلخلافرشأوةيربلاريخىلعمالسلاوةالصلاوبرهللدمحلا

كلسومهرثأیفتقانمىلعونيعباتلاوهبحصوهلآیلعودمحمانديس؛نيعأ

.نيدلامويىلإمهاطخمسرتومهكلسم

ةيمالسإلاةوعدلارشنيفةخسارمدقنمفلسللناكامىفخيالف:دعبامأ

ابلقمالسإلااولثمتملقوناسلونانسبابرأاوناكءةرومعملاعاقصأيفاهثبو

رصنيمهعاريتفيملوةريصبىلعهللاىلإةوعدلامهتنسلأتقرافاموءابلاقو

اوباجوراحبلااوداستحماسحلارصقيملةملكلانغُتملنإفقحلاةملك

راصمألاحتفجنرفإلادباعمبنأخيراتلالجسو‹راطقألااوكلمو‹رافقلا

.بئاتكلالبق

رطستدادملالذبننأنملقأالفمهغلبمغلبنالومهوأشكردنالانكاذإو

.داجألا

ناسارُخيفةيضابإلامالعأ:نعرابغلاضفنىلإفدمققاروألاهذه
رثكأانأل؛مجعملاةعنصاهنيودتيفترتخادنّسلاودنحلادالبوةريزجلاومزراوخو

يضابإلاخيراتلايفةحورطأيأنأشكوءاحاحلإدشأاهيلإةجاحلاوءاحاضيإوةقد

هذاسيئراببسثحبلابعوضوملاةرادجعمةقباسلاتاساردلامادعنالظي

.ةدوشملاةياغلاغولبنودلويقئاعربكأةيملعلاةداملاحشىقبيامكءةباتكلا

قطانملايفيضابإلاراشتنالانعةزجومةيخيراتمدقأمجعملايدينيبو
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ےکوسلا٤ایحالم

.ثحيبلابةينعملا

:ناسارخفةيضابإلا-1

يلياماهدودحلوأء,ةعساوٌدالب"-توقاياهفصيامك-ناسارُخ

ناتسراخط:دنفايلياٿاهدودحرخآوقهيبونيوُجةبصقٌراوُذاَرأ:قارعلا

ةارهوروباسين:اهنمدالبلانمتاهمأىلعلمتشتو...نامركوناتسجسوةنزغو

فهأ"...سخرسودرويبأواسنوناقلاطوخلبو-اهتبصقتناكيهو-ورمو

نادلبيف-ةيلودلادودحلابسح-عزوتيايلاحناسارخميلقإو.
.ناتسنامکتوناتسناغفأوناريإ:ةثالث

نمرظتنتةيفخمقئاقحودالبلاهذهيفقيرعخيراتيضابإلابهذمللو
اریثکاتقووءاریبکادهُجبلطتيضومغنماهفنتكيامنأريغءاهفشتكيواهزر

اذهيفةيخيراتةذبنميدقتمدعنعميركلاءىراقللرذتعأكلذلءاهثحبل

ىلإةراشإلابانهيفتكأوضرغلابيفتةساردهسردأمل-نآلاىلإسينألبناجلا

مالعأمجارتيفنأىلع,”عوضوملانعةطيسبةروصيطعينأنكيام

.218ص.3چ.2جم.نادلبلامجعم:ىومحلاتوقاي1

:يبتوعلا.33ص.لاصخلارصتخم:يمرضحلا.248/2.خياشملاتاقبط.ينيجردلا:رظنا-2

:نوفلخنبا.217/9221/10194/29516-396/355:5/4.59/8.218ءءايضلا

121/3376.81/8.109/24عوشلانايب:يدنكلا.91.94.نوفلخنباةبوجأ

.93/2لامألاجراعم:يملاسلا.81/1.96.107.108ريصلا:يخامشلا5

33/2.١.يملاسلامامإلاتاباوج.72
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:مزراوخيقةيضابإلا-2

عبئيو«بونجلاةهجنملاروأرحبىلعةلِطملاةقطنمللمسامزراوخ

نمنأتوقايركذيوءرضاحلاتقولايفناتسكبزوأةيروهجاهنمريبكءزج

.”كلذكرمألاسيلوناسارخيفمزراوخلامعألخدُينمسانلا

 مزراوخعقومحضةلحرخ 
يبأنيمامإلادهعيفمزراونخبايضابإادوجوةيضابإلارداصللاالجست

نعملعلالماحناكواعساواراشتنادهشدهعوهو‹عيبرلاوةديبع

ءارودالبفيرعتفاضيأدّكْؤيو218ص/3ج/2جممجعم:يومحلاتوقاي-'

.”هسأوبميلقإيهامنإناسارخنمتسيلمزراوخ“نأرهنلا
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عيمجلاقفتايذلا,'"يمزراوخلاديزوبأريبكلاةمالعلا:رايدلاكلتىلإةديبعيبأ
هنعلقتيذلا"ريّسلا"باتكيفلثمتاحضاوارثأكرتوءهملعةرازغىلع

باعك"ىلإةراشإلارداصملادحأيفدرتو؛باهولادبعنبحلفأيمتسرلامامإلا

يباقيرطنمةريثكتاياورهنعىورتامكفيلإبوسنمهلعلو
رفنعمتجاديحوتلايفلئاسمهنعرثؤياموروصنمنبامتاحومئاغ
.“اهيفممباجأفاهنعهولأسوهوتأفانباحصأنم

لهانمانباحصألبتكنعنامعةيضايإلقن:قبسامىلإفضأ
.مهنيباميفةلوادتممهبةصوصخممحلراثآدوجوتبثياموهوا“

-كرداصملاضعبهدكۇتامك-ايمزراوخهللادبعنبمشاهانددعاذإو

ثلاثلانرقلافصتنمىلإمزراوخبيضابإلادوجولارارمتساىلعليلدوهف
ذإهيلعهبسنأتسياميمرضحلاقاحسإيبأرعشيفلعلفكلذدعبامأابيرقت

:ةاضقلادحأاهبيثريةديصقيفلوقي

.ةيضابإلامالعأمجعمفهتمجرتوظنا-'

327/6ءايضلا:يبتوعلا

ابأانباحصأنإ:نمحرلادبعويأرشعجلاق":هيفوءاهدعبامف360/3عرشلانايب:ىدنكلا

صنوهو”...دیزيابأ"اوتأمهنمةعامجهريغوهللادبعوبأرصنوخأحلاصمهنمناميلس
.جضاوريغ

.106/2ناميالادعاوفديهمتفلاسملاهذهىلعاًميلعترظناو

.360/3عوشلانايب:يدنكلا-“

.ةيضابإلامالعأمجعمفهتمجرترظنا
.92/5عوشلانايبيلو49/4ءايضلافلتدروةصقوظناو°
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!؟دنهملكىلعترجامرتملأةأابببمامإلاتیيمصأفتع

دبدسبوقارعلاوسوفنبنمواهوحنلحنموامزراوختدده

ابتاوصأجنزّرلاواهبرثيواهماشوباميلاوضرأو

هبهذملهانعهلأستةأرمااهيفلشتىرخأةديصقيفهلوقهنمحرصأو

:مهرایدو

عفايممقوحموقةَعفمبمهموماشيفمهاغتلقف

عدامّصلاوىضّرلاثيححبصيذبمهنموسانأمهتمننيهيلو

عفامثمهسنامعضرأوةعاجتومرضحيداوبمهنمو

.نيدلاراصنأوءاملعلادقفىلعافزحضرعميفاهباوجناكو

.(ةقتحملاةخسنلا)206ص(ىنورابلاةعبط)58صناويدلا:قاحسإوبأ١

.(ةققحملاةخسنلا)233ص(ينورابلاةمبط)98صهسننردصملاˆ
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:ةريزجلافةيضابإلا-3

."”تارفلاوةلجديرشنيبةعقاولاةطقنملانميلامشلاءزجللمسا:ةريزجلا

مجعميفيومحلاتوقايلوقيامك-اندمتاهّمَأنمو"روقأةريزج"ىمست

دمآونیدراموروباخلاوراجنسونيبيصتونيعسأروةقّرلاواهّرلاوناّرح":-

ميسقتلابسحندملاهذهوكلذريغولصولملاونیقرافایمو

.ةيكرتوةيروسوقارعلا:ثالٹلوديفعزوتت-ثيدحلا

- لصوماءةيروسلادودحلانمةبيرقيهوراجنس:اهبفقارعلاامأ x

.ةلجدرففافضىلععقت-اهفصونعينغتاقرهشو

قريزحاطسوفروباخخاوء؛تارغفلارهىلعةقرلا:اهبفهيروسامأو

)4.ةيكرتعمدودحلاىلعنيعسأرو

ةيروسلادودحلاىلعناًرح:يهوةیکرتيففكلذیوسامامأو

؛نبيصن:اهنمبیرقوركبرايديهودمآوءايلاحةفروأبفرعتواهَرلاو

5”ایلاحناملس)نیقرافایمو‹نيدرامو

."داوسلا":بىمسيقيبونجلاءْزجلاام!

.156ص/2جنادلبلامجعم:توقاي-?

ملاملاةعوسوم:نورخأونسحروهشمء88ةيمالسإلاوةيبوعلاندملاةعوسوم:يماشيحي

.122يمالسإلا

.61ندهلاةعوسوم:يماش-“

.327-303هسفنعجوملا:يماش5
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ةصقكلذىلعلدتامكماشلادالبنمدعتتناکةريزجلاضرأنأودبيو

.ىلاعتهللاهمربيبحنبعيبرلامامإلاعمةيطعنبةهربأ

ةريزجلاضرأبيضابإلادوجولادّكوت-ةيضابإريغوةيضابإ-رداصملاو
نعلامكلابيذقيف(ه742ترّيزملاهاكحامكلذنمفميدقلايف
قوسيفتسلجفةقرلاتمدق:لاقه190ت)فافخلاملسمنبءاطع

ناقربنبارفعجىلعتودغمثبلاطيبأنبيلعلئاضفتركذفءكحألا

نمالجرتركذاسلمتسلجكنأينغلبىاطعاي:لاقف[ه154ت]
كمري:تلقف.هريغهعمكرشتملةليضفبملسوهيلعهللاىلصدمحمباحصأ
ةقّرلاتمدقاذإ:يللاق[ه161ت]يروثلاديعسنبنايفسكاخأنإفلا

ريثكاهبةيضابإلانإفمالسلاهيلعيلعلئاضفركذاودحألاقوسيفسلجاف
یلصدمحمباحصأنمالجرتركذفاسلجمتسلجاذإىاطعاي:رفعجلاقف

نياثلافصنلايفتعقوةصقلاهذهو“."هريغهعمكرشأفةليضفبملسوهيلع
.بيرقتلاىلعياثلايرجحلانرقلانم

ام(جراوخلا)لاحءاوتسانع(ه255ترظحاجلاةرابعيفلعلو
يماميلاويرزجلاوياسارخلاوياتسجسلا”مهنمنأركذدقفيحوي

0ة(ىهنادلبنيابتوفالتخاعممهنيبةنايدلاتوسدقو"يامعلاويبرغملاو

مجعمقو96/1ريسلا:ىخامشلا.277-276/2خياشملاتاقبط:ينيجردلا:يلاهرظنا1

||.ةهوبأةمجوتةيضابإلامالعأ
.16ص/5چلامكلابيذهت:يزهلا

.51/1/1جمظحاجلالئاسر:ظحاجلا`
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ةريزجلاقومضوةططرخ   
 

دمنيبشاعةویزحابيضابألادوجولانأاهنم:مهفيفةيضابإلارداصملاامأ

‹نادلبلانماهريغكةيوقتناكةيادبلالعلوءاهيفخسارنكرهلنكيملوءرزجو

-عيبرلانمزيف-ةيطعنبةهربألىحضأدقف«تعزعزتنأثبلتملاهكأالإ

ءافعضنيبةّيردقلاةديقعثبيفزرابرود-ةديبعيبأنمزيف-هلبقنمهيبأو

عيبرلاباحصأدحأنإىتحءداسفإلاكلذةيحضنارحلهأحاروسوفنلا

هيبشلعفو'”نمزلاكلذيفةوعدلالهأنمدحأماشلابنوكينأركتتسا

.ةيضابإلامالعأمجعميفهيبأوةيطعنبةهريأةمجرترظنا-'
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خياشملاهرجهنأدعبف؛يفوكلاةزه:مهتلكاشىلعناكيذلامهبحاصمهي
هرمأغلباملف‹نيملسملاءافعضيغتبيلصوملاىلإةرصبلانمجرخ"هنماوأربتو

."نيملسملافالخىلعهنأربخيوهنمرذحُيىرقلاعّبتتظوفحابأ

نأركذي(ه1385ترشّيفطاميهاربإقاحسإابأخيشلانأىلع
رايخأءايقتأ‹نيعباتلايعباتنمءاملعمهيفءانباحصأنمعجرقم"ناكلصولا

ريسيفوكلذدعبتسياللوألادهعلايفةيضابإلاخيراتيف
ةبسنمهدحأنيرقدجتداكتالةوعدلالهأخياشمءامسأبةليوط.ةمئاقيخامشلا

0ردانلاليلقلاالإدلبوأةليبقل

نم؛يلصوماايركزنبىيركبوبأ:لصوملاءاملعنمهيلعترثَعيذلاو
يفوتوںامعنکسوةريزحلاضرأبدلوءثلاغلالئاوأوياغلانوقلامالعأ

يضابإلادوجوللهيلعخيراتىصقأيرجحلاثلاثلانرقلالظيو.'“يكزاي
:ةريزجلاب

.110/1ويصلا:يخامشلا-'

.129(ةنوقوم)ناظقيلايبأىلإلئاصر:قلحسإوبأ

.يخامشلاريصنملوألاءزجلارظنا`

.ةيضابإلامالعأمجعمقهتمجوقوظنا4
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:”دنهلادالبفةيضابإلا-4

ةلصاوتملاتاقالعلاىلإدنحلايفيضابإلادوجولاوزتةيخيراتلارداصملانإ

اذهلماوعةدعدبنخيراتلابتكعبتتلالخنموخيراتلاربعدناونامعنيب

:”اهنمنيدلبلانيبرشابملالاصتالا

.يدنلاطيحخاىوسامهنيبلصفيالثيحراوجلا1

ةئيجيدناطيحلابابعرخمتنفسلاتناكدقفةيراجتلاةكرحلا-2

.امهنيبةيراجتلاعلسلالدابتلنيرطقلانيباماباهذو

يفبئادلايراجتلاطاشنلالظيفعقوتمءيشاذهوءةيرحبلاةسفانلا-3

هذهدزتملرايدلاكلتىلإيمالسإلاحتفلالوصوذنمو”.يدنملاطيحلا

دقفقعافلاشويجلاكلتةعيلطيفنوينامعلاناكوءاتابثواخوسرالإرصاوألا

ىلع"هنات"حفيف-باطخلانبرمعةفيلخلادهعيف-مهنمريفغعمجكراش

هحيقنتوتهتء63-62ص/3عملاعملاةلجمبرشْنلاقمثحبملااذهلصأ*

.اهيلإهّيَنتلاوجرأةيعبطمءاطخأروشنملالاقملابنأىلإةراشإلاردجتو.هيلإةفاضإلاو

.اهدعبامف169صيبرملاجيلخلافيةيضابإلا:ليهسلافيات:رظنا7

نوففوتيىتلاتاطحملانمةطحمدنهلانيبنامعلاذاختاىلإريشننأانهلابلانعلففيالو-*

نورميرابجنزىلإنامعنمنورقاسملاناكدّمَف.لحاوسلاضرأىلإمهقيرطيفاهدنع

23خيراتب؛يحاورلامالسنبديعسخيشلاعمةلباقمعم)سكعلااذكوءالوأدنهلاردانبب

ىديعسوبلافيسنبدمحخيشلايفوتدقفركذيءيشلابءيشلاناكاذإواه1422رفص

اهيفنفدو.لحاوسلاضرأىلإاهجوتماهيلعهرورمدنعدنهلابيبهبيله1315ةنس
.(299/2نايعألاةفحت)
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واقحالم

اأرحبلاهشيجبعطقيذلاصاعلايبأنبنامثعةدايقبدنملانميبرغلالحاسلا

حيلابابرأمهنأنامعدزأنعفرع

يفتزربيامعلصأنموأةينامعةيبرعتايصخشنأكلذىلإفضأ

ناكو.”كانهميلاقألاضعبةرادإيفاًلعفتمثاسوءكنحلارغثثادحأةعانص

نويضابإمهنمريثكوًاشنمنوينامعمهو-كلذيفربكألابيصنلابلهملالآل
ةفالخلادهعذنمترمتسانامعلهأاهّيلوُأيتلاةقثلاهذهو-ءالووأءامتنا

ىلإةّدتمملادالبلاكلتبممربخنأكشالوكلمانمزىلإةدشارلا
ضرألاعملماعتلابةفرعممهبسكأاث"؛كلذلمهَتلَمَأدقخيراتلاقامعأ

.*ناكسلاو

يذلاو,“اهئاظمنمعَجارُتةضيفتسمرابخأدنملايفيامعلارثأللو

ةمامالالظيفنامعلناكدقفكلذيفةيضابإلارودديدحتلابانهانينعي

:يتالهبلاو143خيراتلايفنامع:نيثحابلانمةعومجمو437نادلبلاحوتق:يرذالبلاوظنا-'
.17-18مايألاقراوب

.148خيراتلايفنامع:نيثحابلانمةعومجم2

.151صقباسلاعجرملاˆ

:نجاريعوضوملااذهفلعسوتلل-*

.ةيدنهلاةراقلاهبشيفمالسإلارشنيفنامعرود:يدوعسملاناخيلوريم.د
يناثلاولوألانينرقلايفدنهلارغثثادحأيفمهزودونامعبرع:يديمحلادعس.د-ب
.نييرجهلاو

ةماسينبرود)ةيدنهلاةراقلايفةينامعلاراودألا:يتاوللايروباخلارفعجنبداوجJ-ع

.(ىۇلنب

.151-147خيراتلايفنامع:نيثحابلانمةعومجم-د

362

 



تقحا
بكارملانأودبيذإةيركسعةوقب-نمزلاربع-زرعتيراجتلوطسأةيضابإلا
عفدامتونحلاةنصارقلاتامجحل-رخألنيحنم-ضّرعتتتناكةينامعلا

يففقييوقيبرحلوطسأثادحاييراجتلامهطاشنةيامحىلإنيينامعلاةمئألاب
192)يدمحيلاهللادبعنبناسغمامإلاًاشنأفةنصارقلاكئلوأتامجههجو

ذختانملّوأناكوةينامعلائطاوشلاةيامحاحلسمايرحبالوطسأه207-

يفلوطسألااذهيوقدقو©ةنصارقلانميرحبلاقيرطلانيمأتل'”
ناکهنإليقتح(ه237-226)يدمحيلارفيجنبانهمامامإلادهع

.ودعلابرحلةأيهمبکرمةئامتالثنمنوکتی

:لاقفىذشلاىنعمنعلئسامليمئاسلاٌخيشلاباوجانهركذننأةدئاقلاميظعنم-'

ةلآيهف.رافكلاةدراطملتلعجءاننامزيفيشاوملاةلزنمبرافصتابيشخ,ىذشلا"

بعكنبثراولاةفيلخيصووخلاهللادبعنبناسغمامإلااهلمعتسانملوأو.داهجلل
راقصتابيشخيهو-جراوبلايفنامعاوزُغدنهلاراكنأكلذببسوءامهنعهللايضر

نيملسملابشخوءجولوبهللاقيرافكلابشخف.ىنشلاهذهناسغمهلدعأف-اضيأ

-تلصلامامإلاناكوءبكارملانيقيرغلانمتدعأىتحةدراطملاتمظعو.ءىذشهللاقي

دنهلاتلخدوةكوشلاتيوقومالسإلارهظمثءابكرمبكرمةئمرافكللدعأدقهللاهمحر

ىلعىوتحتدنسلاضرأنمةميظعةنيدميهوء(ةروصنم)ةوعدلاتفلبو.ةعاطلاق

اوعجوفءهرمأنامعلهأيفهللاىضقىتحروهظيفرمألالازالوةيرقفلأةنامثالث
تاباوح3/413نيمثلادقعلا).”مالسلاوىلاعتهللادنعملعلاو.ناعتسملاهّللاوىوقهقلا

.(117-4/116يملاصلامامألا

1/123نايعألاةفحت:يهلاسلارونلا-?

.1/150هسفنردصملا3
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الكلذلنمةرتفةينامعلاةحاسلاتلغشةيضقلاهذهنأًرهاظو

"يفةلقتسماباوبأمهبتكيفنودروينيينامعلاةيضابإلاءاهقفانيأراذإبجعت

اهوشياعيتلاثادحألاوئاسمانماريثكاهيفنوركذيودناجراوبةبراح
قاض(272-237)كلامنبتلصلامامإلادهعيفو”.عقاولاضرأىلع

نمةبيتكهيلإلسرأوءهباجأفمامإلابدجتسافرحبلاةنصارقباعرذدنحلامكاح

نمةيدنحلالحاوسلاتنّمأوةنصارقلاةكرحىلعتضقفءةيرحبلاهبئاتك

نمةمئألاهثراوتافيستلّصلامامإلادنامكاحىدهأكلذرثإىلعو

:ناتيبلاناذهفيسلاىلعبتكدقو,2هدعب

دهاجملامامإلانع”عماجلا"هباتكيففارطمابرداقلادبعدمحمهركذام:تأرقامبيجعنمو

لقتنا.قاشملالامتحاىلعادلجاعاجشناكو":32صلاقثيح.يمرضحلاقاحسإيبأ

بهذملاوشنلواحثيح.دنسلافارطأوتارجوكميلقإيفتاوزغاهبهلتناكو.دنهلاىلإ
يفهردصمركذيملوها.”لاوقألابلغأىلعدنهلابهتافوتناكوءدالبلاكلتيفيضابإلا

كلذ

وهاممكلذريغوُامهتبراحمصخياميقءاوس”دونهلا":بقلعتياملكىلإانهريشت١

:ينامعلاثارتلايفظوفحم

ديهمت:يليلخلاققحملا3ماكحألايفحاضيإلاايركزوبأ11/158.163فنصملا:يدنكلا

/9/3.16لامآلاجراعمء130/1نايعألاةفحت:يملاسلانيدلارون401/9ناميإلادعاوف

تاذتايصخشلاياضقاضيأهقفلابتكيلو-ينلمعلاخيرلتلابتكيفوكذتامك.9291

ءايضلا:يبتوعلا155/2ماكحالايفحاضيإلا:ايوكزابأالثمرظنا.نامعقةيدنهلوصأ

.154/1نايعألاةفحت:يملاسلانيدلارونء2

.65صمايألاقراوب:ينالهبلاىيحي-?
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رّشَبلاونجلابربذوعألّقفمراَصلااذهكحادباذإ

٠”رصعلافلاسيفهتايآسانللترهظيذلابّضعلارتابلامراّصلا

ترحاولارعاشلانأ-هللاهظفح-يليلخلادمحنبدمحأانخيشركذيو

:اهيفلوقييلاهتديصقيفةعقاولاهذهىلإراشأهه1

اهالوأاهثروتانرخاوأهللارسةالونحت

اھبجادلبىجتفلكوالدعرحبلاواربانألم
اهالواموحيسفلانميللوتراسدنحلاضرألانايارس

(2)؟اهادحأانريغلهلسفميدقنمنامعیمحنحو

:ينورابلااشابناميلسناويديفادروامنيبء65صينالهبللمايألاقراوبيفناتيبلادرواذكه-'

وشبلاوسانلابربذوعألمفركذلامراصلااذهدحادباذإ

رصعلافلاسيقفهرارصأسانللترهظىنلابضعلارضخألامراصلا

(يليلخلامامإلاينعي)مامإلافيسيفناتيبلاناذه“:هلوقبامهدعبينورابلادهاجملاقلعو
.(271-268صينورابلاناويد)”ضرألاديقفيسهنإلاقيو

يئاطلاحجلاصنبىسيعخيشلل”ةينورابلاةلحرلايفةينامعلادئاصقلا”ناونعبطوطخميفءاجو

فيسىلعانكوتم...يليلخلاهللادبعنبدمحمنامعبنيملسملامامإ...":78صهصنام

ضايب)...فيسوهوءدشارنبملاسمامإلاموحرملاهفلسنمهيلإلقتناىذلاةمامإلا

ناذهروكذملافيسلايتحفصشقندقو(يليامدروشماهلاىلعو.نيرطسردقب

رشبلاوسانلابربذوعألَقفركذلامراصلااذهدحادباذ

رصعلافلاسقهرارسأسانللترهظينلابضعلارضخألامراصلا

.(47مقرب.ىليلخلادمحنبخيشلاةبتكمبظوفحم.هيلإراشملاطوطخملارظنا)

.87-86/2حاولاناويد:يصورخلاحاوللا-?
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.نيدلبلانيبتاقالعلاخيسرتيفارودةثداحلاهذلنأكشالو

لخديناکفيك(ه260تربوبحنبدمحمهخیشنعرثؤملاوبألَقنيو

ناك":لوقيذإليصفتلااذهىلعمالسإلايف-مهريغودونهنم-نيكرشللا
.لق:مشلوقيناكورضاحانأومالسإلايفنيكرشملالخديبوبحمنبدمحم
نأدهشأوهلوسروهدبعادمحمنأوهلكيرشالهدحوهللاالإهلإالنأدهشأ

نمهنعیمنورمأاگهبءاجامکنیبلاقحاوهفهللادنعنمدمحمهبءاجام

وهوهتيصعملهأباقعنأوةنجلاوهوهاضرهللةعاطلالهأباوثنأوهمراحم
دقوءكتلمجبكرشلانمتجرخدقوءهتلمجبمالسإلايفتلخددقورانلا

ادمحمنأوهلكيرشالهدحوهللاالإهلإالوللانودنمدوبعملكتعلخ

يفهبمسييذلاهماريغمسابهام“لوقلااذههيلعالتاًملف.هلوسروهدبع

ءنامیلسواصوبينمويدنه:هبمهاماناكوكمااذههللوقيوكرشلا

(هللاناحبس)اولوقوءاولصفاوبهذا:لاقمثهبمهيَّمسيناكامتظفحاماذهو

ساجنألااوقتا:مللوقيناكوءاوملعتتحمكدوجسومكعوكرومكمايقيف
يفاولخدنيذلاناكو:لاق.ةملكةملكمهنقليناكوءلوبلاوطئاغلالثم
0."نيغلابمالسأإلا

دمحمهللادبعابأنأرثألايفدجويدقو":هّصنامهعماجيفرفعجنبادرويو

ملعنملومالسإلايفنيكرشملا[دونملايأ]دنملالخديناكهللاهربوبحمنب

.348/5:كلذكرظناو.82/3ءايضلا:ىبتوعلا-!
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9لسغبمهرمأهنأ

ىلعتتدونلابتاءاقللاهذهنوكتنأحجرينيثحابلانمريثكناكاذإو

ىلإبوبحمنباريسمىلعدكؤينالجرولابوقعيابأمامإلانإفنامعضرأ
.اهترایزودنحلا

ةلالدےه11ق)نسحمنبحالفنبرارعياهبنلاناطلسلاةصقلعلو
تنبجوزتهنأةياورلاركذتذإدنلاونامعنيبتاقالعلاةناتمىلعةحضاو

تلاقهعمترقتسااملفةرهاظلايفتاينقمدلبباهنكسأودناكولمنمكلم

ثعبف...اذكواذكاهتفصةرجشاهيفىرأالنكلرادريخرادلاهذهنإ:هل

هوفاواوعجرالوءدنحلاىلإابكرممشزّهجوهباحصأنمالاجرلاحلايفرارع

یتحنامعيفهسرغبسانلاعباتتويفهسرغبرمأفءابمألانمريثكرجشب

٥دک

.268/1عماجلا:رضعجنبا-'

ظفحنموءهريغهدجودفكلذوهدجيملاذإ:تلق":هلوقبكلذىلعيمئاسلامامإلاقلعيو

لامآلاجراعم).”اهرهاظبسحيكلذتوبثلةدهاشةيآلاوظفحيملنمىلعةجح

93

مهبهذميوردقو:هصنامهيفوء113-112ص/2جمناهربلاوليلدلا:ينالجرولارظنا2

۔”دنهلابناكمليأدنهلالهأوعديهيلإوبوبحمنبدمحمنعاذه

.494-1/495نايعألافاحتإ:يشاطبلا

نميضفييذلاقيرطلااودسفأدونهلاةيلوكلاضعبنأقيزرنباهيوريامةصقلاهذهبهيبشو

الجرديعسنبدمحأمامإلاثعبفءطقسمنعزرألاعطقناف.رورجنمىلإرورجنملامعأ
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احتفةيراعيلامودقناكدقفجرحالوثّدَحفيبرعيلارودلانعامأ

نييناطيربلاونييلاغتربلانئاربنمتصلختيتلادنهللاحتفويأومالسإلل
يبرعيلاكلمنبفيسنبناطلسمامإلاةمثنمناكومهّرشنمتحارتساو

اولحامنيأمهدراطونامعنمنييلاغتربلادرطنأےه1059-1090)

نماءدبءارحبواربيدنحملاطيحلايفتاراغلانمةلسلسمهيلعنشوءاولحتراو
ةرممهيلعةركلاداعأو"اه1079ةنسويدمثےه1072ةنسيج

زربأنمناكو®”ه1086ةنسيفةئلاوےه1081ةنسيفىرخأ

هوربخأودلبلالهأهبرساهلصواملقءرورجنمىلإ(ينامحولا)هبكرميفثرحلاوباكأنم

لفاوقتداعوقيرطلاحتفنافءةركنمةميزهمهبعقوأو.مهتبراحملرمشفءةيلوكلاعينصب

هبكارمنحشوءةريثكايادهيثراحلاىلإدلبلالهأورورحنميلاوىدهأفءاهارجمىلإزرألا

نبدمحأمامإلاىلإالوسرثعبةيدنهلاةعطاقملاكلتريمأىلإربخلالصواملفءزرألاب

نبدمحألنأانههركذريدجلانموء(371نيبملاحتفلا:قيزرنبا).ةمجايادهبديعس

لالهوفاسدقولاله:هيدلومأيه:دنهلانمةجوزاه1198-1167)ديعس

.دنسلاتاعطاقمىدحإ:بتامقءامهرصببهذنيتللاهينيعجالعلدنهلاىلإ

:هلوقباهيفهاثرةديصقيفيرداقلارعاشلاراشأكلذىلإو(337ديمسلاعلاطلا)

اهماتقرابغلاهدنسأدنسلافىوهاذإريبغلافأيفهامسو

:مهبكارمنماريثكبرخو.مهنادلبنماريثكحتفتساف“:45/2ةفحتلافيملاسلارونلالوقي-'

.دنهلاضرأنمويدلاةمينغنميوزنبيتلاةعلقلاينبامنإ:ليقفمهلاومأنماريثكمنغو
.”ةنسةرشعيتنثااهئانبيفثبلدقو

.384خيراتلافنامع:نيثحابلانمةعومجم:رظنا-*

مهتيلو"45/2ةفحتلايفيملاسلارونلالوقيءةميدقلاةينامعلارداصملايفدرتملخيراوتلاهذه
ةداعلاترجدققمهيلعبلغعبطلانكلءدنهلاضرْأبهتاحوتفوىراصنلابهعئاقواوخّرأ
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ديعسنبدوعسمنبدمحمخيشلا:هيلاوةدايقب”"ةّببحتف"دنلابهكراعم

:اهعلطمةديصقيفاهداجمأرطسيذلا‹يمراصلا

حارملامويلسيعلاتشرذإحابصلاهوجولاكلتنعنفشك

اهيفليقو

حاٌصوجلاوسمشلاءوضئفطيقليفيفيلاوالفلايوطأ

حاربضرأباهانلزنمثىحضلاب(ةتب)انيتأىتح

حاضففالابويزخلاولذلاب(ةّي)يفجنرفألا

”حابقهوجووءوسموقنممهلاقحُسوادعبمهلادعب

مهرطخنأالإكراعملاهذهيفةحدافرئاسخباونمدقنويلاغتربلاناكاذإو

دقو‹مهيديأنمةعزتنلايضارألانعاريثكدعتبتملنأالاطءايقابلظ

اذهةروطخ(ه1122-1114)ضرألاٌديقناطلسنبفيسمامإلاكردأ

تاوزفلا:64/2ورخأعضومقلوتيومها"مهألابالافتشاخيراتلالامهإبمهدنع

."وتافدلايفنودتملرابخأ
.يلاحلا(ةتب)ول(ةنب)عضومديدحتلابفرعيال"ام198ص”غيراتلايفنامع"يفدرو

دقعلالإيفرهطأيضاقركذيوءناتلملاولباكنيباهنأ[نادلبلاحوتفيل]يرذالبلاركذلاب

.ناتسكاببتاهوكباتةنيدمنوكتنأنكميةتبنأ[نيمثلا
-313/3نايعألافاحتإ:يشاطبلاوءاهدعبامف63/2نايعألاةفحت:يملاسلارونلا:رظنا-*

اهدعبامف47
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هلعمتجاهنإليقتحهناطلسيوقوهشيجمظعويرحبلاهلوطسأزّرعف

9.نانعفلأنوعستوةتسدنحلاهبلخديذلاشيجلايف

رابجلامودقنكيملدنحلاىلإةبراعيلامودقنأنابسحلايفذخؤينأيغبنيامو

ايعسناكلب‹هكلاممعيسوتورهقلاوبلسلاوبهنلاالإهلمهاليذلاةيغاطلا

.ملظلاوروجلانمضرألاريرحتولدعلاةماقإلاليبن

تثحُباياضقةينامعلاةحاسلاىلععضولااذهاساكعناو

اتاهريغوةيهقفلاتافلؤملايبتسرُدو

رارقتسالاوةرجحلاىلإنيينامعلاتعفدةيوقلاتاقالعلاهذهنإ

هنات:لثمملزانماهباونبودالبلاضعباورمعفدنادالبليبرغلالحاسلاب

ىمادقلادنعفورعملايبرغلالحاسلابدوجوماهلكو؛نتفرجوهيابكوانيردنقو

ناكسلانورهاصيوءايئاناهيفنورقتسيمهضعبناكو””.رابلملحاسب
مالسإلاعمفاستاليلامهديلاقتومشاداعنماريشکومهتغلنوذختيو‹نيلحلا

وظنا."!؟مهريفبكّنظامفناسرفلاهذه“:لوقيهيفو.98/2نايعألاةفحت:ىملاسلارونلا١

.2/100:كلذك

دادمنبدمحمنبناميلسنبرصانيضاقلاخيشللنأيشاطبلادومحنبفيسخيشلاركذي-”

ضرأنميهو]ةروصنملالهأيفناطلسنبفيسنبناطلسمامإلانملئاسمىلعةبوجأ

دقو(474/3.504نايعألافاحتإ)نيوحبلاو[سرلفضرُأنميهو]جنكو[دنسلاوأدنهلا
ظوفحمطوطخملالصأو.209-205ص”ديعسلاعلاطلاهباتكيفاهنمامسقلقن

.(1254)مقربدمحأنبدمحمديسلاةبتكمب

۔اهدعبامف169صيبرعلاجيلخلافةيضابإلا:ليهسلافيان:رظنا`
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0."دالبلاهذهيفمالسإلارشنلنييضايإةاعدكامامتنيلهؤماوناككلذبو

دوجونمدناضرأبةبراعيلادهعيفنيينامعلارارقتساىلعلدأالو
يفءاجامكءناينامعهلخوسنملاوباتكلاخسانوكانهةخوسنملابتكلاضعب

خسانلاوكناضرأبرابيلانمرورجنميفخسنهنأ”اةطوطخملابتكلاضعب

حلاصنبناميلس:هلخوسنملاو,َيوَرعَلايحنملاهللادبعنبديعسوه

يفيأےه1090ةنسناضمررهشنممويرخآ:خسنلاخيراتو

لوألافيسنبناطلسيبرعيلامامإلامايأرخاوأ

ىلإةينامعلئابقىلإنوبستنينولازيالدنحلاناكسضعبنأركذيو

ريشيامكءةينامعءامسأاهيلعتبتككانهةدوجوملاروبقلاضعبنأامكءنآلا

.نامعلهأنممهاهيفنينوفدملانأىلإ

.172صردصملا-'

ةبتكمبةظوفحمطقفةريخألاقاروألاهنمدجوت”دئاوحلاوةلصلاودئئاوفلا"باتكلامسا-?

.(عومجم-175مقرب)دمحمديسلا

.287-3/286نايعألافاحتإو.326-325ديمسلاعلاطلا"يشاطبلارظنا°

يهوءةبانكلافةيدنهلاماقرألالامعتسا:دنهلاونامعنيبرّثُأتلاوريثأتلارهاظمنملعل

بيترتلاىلعاهلاكشأهذه"(120/12ناميإلادعاوقديهمت)”ةيرتملابةفورعملا

ءفالآةرشعفلألاوءالأةئملاوءةنمةرشعلاوءةرشعدحاولاريصيمثءء9

دقو(ءايضلا)."باصحلااذهىلععمجلاوءفلأفلأفلأةئملاوءفلأنامفالآةشعلا

مثءةيبرعفورحبدادعألاةباتكىلع-مهاياصوومهتئاثوومهتابتاكمف-نوينامعلاىرج

لماكفرحألاماتيبرعلاطخلانأ:امهنيبقرفلاو".يدنهلاميقرتلالامعتسامهدنععاش
لاكشأىهاهنإ.تاملكلاوفورحلاباهؤلمسأبتكتملدادعألا"نإفيدنهلاامأ”ةروصلا
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دنهلاعقومحصو   

درجمانههترکذاموبيقنتوةيانعوثحبديزمىلإجاتيعوضوللااذهنإ

ثحبللىقييوةنسلأنماهتطقتلاوبتكلاايانثيفاهدجوةرباعتاراشإ

عساولاجمعوضوملااذهيف

.دنهلالهألصوصخمملقهنألايدنهىمسيو"(123-122/12ديهمتلا)."تامهفميناعمل

روصنمهجرختساهنإ:لاقياميفو.يدنهلاميكحلاشراهوهوهمضاوىلإةبصنوهامنإو

روهشموهامكةعستلااهدوتعلدادعألاكلتقئاقحنعاهبربعف.ةيدراطملاهوجوللةيكلف

.(123/12ديهمتلا).دالبلايفلوادتم
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دنسلادالبىفةيضابإلا-5

رهنلاهقشيعساولااهموهفمبةيدنحلاةراقلاهبشميلاقأنمميلقإ:ُدْنسلا

رحبيفيهتنيلرتموليك2900ةفاسمدتمملادنسلارهنبفورعملاريبكلا

فرعتالةدحاوةكلمملكشي-ميلاقأنمهرواجامعم-يضاملانمناكو

ىلإدناميسقتمتوءاهيفهتبعلبعلفرامعتسالابىّمسياممِدَقىتحنودحلا

تسّسأتيتلاناتسكابةيروهمجبارضاحفرعيالاعباتدنسلاميلقإراصولود

اميتلاريمشکةرامإيفعقيريسيءزجبناجىلإم1947/ه1367ماع

©.ةعاسلاىلإةمئاقاهتلكشمتلاز

يامعلارودللناكوءركبمتقويفدنسلادالبيمالسإلاحتفلالصو

ريغهراركتليعادالوهيلإةراشإلاتقبسسوملمرثأدناتاحوتفيفزرابلا
دهعدنسلادالببةيضابإللدوجونمرداصملاهتتبثأامو:انههركذريدجلانأ

يذلاءاضملاوبأ:رصعلاكلذيفاهئاهقفنمو(ه93ترديزنبرباجمامإلا
رمعلاهبًدتماوسه38ةنسناورهنلاةكرعمنمنيجانلاةليخلالهأكردأ

”.ليلقباهدعبوأه150ترريبكلاةديبعيبأمامإلادهعىتح

.189-26.27.184يمالسإلاملاعلالودسلطأ:ليلخوبأىقوُش:رظنا-'

.ةيضابإلامالعأمجعمفهتمجرترظنا
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|وکلاک     

برحلارحب
  دنسلامقومضوةطرخ

دالبيفادماصىقبينأبيرغبسيلفةريثكقطانمنعبهذملارسحنلانئلو

ةراقلاهبشونامعنيباًرمتسملظلصاوتلانأالاطريصقلابسيلانمزدنسلا

نبدشاريامعلامامإللةئيضملاةريسلا:خيراتلاانلهظفحامسيفنموءةيدنحلا

تاحفصنمةقرشمةحفصلُكَشُتيتلا(ه445ت)يدمحيلاديعس
هناوخإىلإاهثعب”دحاولايضابإلادسحجلاءاضعأنيبلصاوتلا

.صوصنلاقحلمقاهرظنا١
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نمالإنيفورعمريغاصاخشأمهيلإثوعبملاناكاذإودنسلادالبنم'"ةروصنلماب

(2)ءايضابإلابهذاخوسرىلعادهاشيفکتةريسلاهذهلالخ

ت”.رثکءيشخيراتلاتاحفصنمیوطناامنأىلعنهرو

لاقمث”ةيمالسإلادنسلابدلب“-سوماقلافيدابآزوريفلااهفصيامك-ةروصنملا-'

فميظعكلماهانباهنمالكنأبيجعلانمو":نادلبلايفركذنأدعب

تبرخف.ماودلاورصتلابالواتةروصنملااهامسوءهنأشولعوهناطلسوهلالج
ضمباهيمستو(622سوماتلا)."تضحدناواهموسرتّنفتو.تسردناواهميمج

ريغءالوأرضاحلاتقولايفاهمسابفرعتتلازاملهيردالو:ذاباتمهري:رداصملا

يفىمس.ءةيدلبلاهذهىلإةبسنةروصنملاةعماجبفرعتةعماجنآلادنهلابنأ
نعتاراشإنمقبسامرظنا).يودنلانسحلاوبأ:لحارلاةمالعلااهدييشت

.ادنهلانعثيدحلايفةروصنملا

-دنسلاميلقإنميهو-ةروصتملاعماج:نأ”ميساقتلانسحأ”هباتكيليسدقملاركذي

.نيدلبلانيبلصاوتلاوقفاوتلاىدماهنمجمليةفيطلةراشإكلذيقو.نامععماجلثم
ميصاقتلانصحأ:رظنا).هيفاوماقأونوينامعلاهلصودلبىليفبيجعبلئامتلااذهسيلو
.اه380-375يماعنيبيسدقملاهفنصدقو360ص

هبشفمالسإلاوشنيفنامعرود”نعهلثحبيليدوعسملاناخيلوريم.دلوقي`
يناىتح.دنسلادالبىلمهنمضعبلانطوتسادقو":315-316ص”ةيدنهلاةراقلا

قاماهارودتبعلنامعنأىلعاهلهأثدحتيدنصلاىرقنمةيرقكانهنأتعمس
۱ها"كانهةيبوعلاةراضحلارشن
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:راذتعابلطوركش

نملکنمبلطأو؛ثحبلااذهدادعإيفينناعأنملكرکشأءاماتخ

رذتعأوكيفموديدجوهاملكبينفعسينأوءهتاظحالمبلخبيالنأهيلععلطا

نالمآياوهدحوهلللامكلاورشبلاةمسصقنلاوينمردبريصقتلكنع

هّجوينأوعوضوملااذهبءانتعاللريخةحتافةعضاوتملاقاروألاهذهنوكت

"‹ءاهنساحمرشنواهئايحإوزونكلاهذهنعفشكلاىلإمهدوهجضعبنوثحابلا
يفعفتراذنمتعبشتدقمالسإلاضرأيفبارتنمةنفحلكنأهلكماعلاملعيل

دادمعمبنجىلإابنجءادهشلاءامدبهللالوسردمحمهللاالإهلإالءادنقفألا
ًدعتستيضاملايفةيناسنإلامامألعشملاتءاضأيتلاةمألاهذهنأوىاملعلا

لكلقيفوتلاهللالأسأ.زيزعبهللاىلعكلذامو'"ديدجنمرودلاكلذبمايقلل
.يلاکتاهيلعويبسحوهوريخ

ينابيشلادهحكرابمنبناطلس

1463ماوحلامرحم8ةممجلا

م2002سرام2

.وئازجلا-نالجراوبيملعلاىقتلملافه1397ةنساهاتلأيمانلاروتكدللةملكنما
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ضانهللادبعباتڪ

ناورمنكلملادبعىلإ

نبكلملادبعىلإضابإنبهللادبعنمٍيِحّرلاِنَمْحرلاهللامسي

كيصوأووهلإهلإالايذلاهللاكيلإدأينإفمالس:دعبامأ

نمهللالبقتياملإهنأملعاوللاىلإداَرملاوىوقتللةبقاعلانِإَفللاىوقتب

.نيقّتملا

كيلإبتكأنألإتبتككنإو؛مصاعنبنانسعمكباتكدقو
دنعسيلهركنتيذلانكلوركتتامهنموفرعتامهنمفهتبتكفباتكب

.ركنمبهللا

هللانإفةمألاناشنمهبتضرعيذلاونامثعنمترکذامامأو

رَنمرمو:ءهيبنىلعلزنأيذلاهباتكيفهتداهشٌدحأهيلعركنيسيل

345دولامهكلوأفدفالَناابمكنت

ًالإايشنامثعنأشنمكلركذأنكألينإغ4توكلناب)2
هللاباتكنمةنّيبلاكلذنمكلعزتأسويحهنأملعت-هللاو

.هرمأوهناشنیبأوهيفهيلعانعطيذلانامثعربخكربخأسو

.ةدئاملاةروس-1

.47:ةدئاملاةروس(نوقسافلامهكئلولفهللالزنُأاهبمكحيملنمو)ايفاست2

.44:ةدئاملاةروس(نورفاكلامهكئلوُلفهللالزنأاهبمكحيملنمو)ةيآلاصن-3
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نمدايعلازييملهللانكلومالسإلايفهمدقنمتركذامكنامثعناكدقل

رملکهيفنيبوباتكلاهيلعلزنأواًدمحثعبهللانُكلذوءةتتفلا

ةمحروىدههلعجويفاوفلتخااميفسانلانيبمكحيلمكحلكهيفلصفو

شضئارفضرفوًاماكحأمكحوءامارحهيفمّرحوًالالحهيفلحاف”نونمؤيموقل

هلأدوُدُحكلت3:لاقو”الفهللادوُدحكلَ:لاقف.ادودحو

3ويسامهولادوددميممودال

Oكيرنمديلويامعيت:لاقوهباتکعابتابهيبنرمأمث

هعمودبررمأبليدمحملمعف34مارفهتافادل:لاقو

الوامكحلابيالوًادحأدمعتيهنوريالهباحصأنمهللاءاشنمونامثع

:لوقيلهللالوسرناكو.ةضيرفلدبيالوًالالحمريالوًامارحلحتسي
"هک3ريعموبَباذعنرتيصعنإاأ<نإلف

هلاتملاامسلافلمفلادنعنمهبءاجاملًاعبتهللاءاامولرف

لجورعهللاثروأمث.لهللاهافوتىحمهًارّصبم:نينمؤمللًامّلعميلع

ةروس(نونمؤيموملةمحروىدهملعىلعهانلصفباتكبمهانئجدقلو)ةيآلاصن-1

.فارعألا

.ةوقبلاةروس-2

قوقبلاةروصس-3

.بازحألاةروس-4

.ةمايقلاةروس5

.ماعنألاةروس-6
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لضيالوهعابتابىدتهانميدتهييذلاهباتكوهولهبءاجيذلانيملسلملا

.هکرتبالإلضنم
ملفءهيبنةّنسبلمعوهللاباتكذخأف«سانلاىلعركبوبأهدعبنمماقم

ىحءهمسقمسقالوهمكَحمكحيفهيلعاوبيعيملونيملسملانمدحأهقرافي
.نوعماجمهلونوضارهنعمالسإلالهأواينُذلاقراف

يدتهي‹قافنلالهأىلعاديدشىلعايوقناكفرمعهدعبنمماقغ
لامباينألانمحوتفبهللاهالتباوهللاباتكبلمعيونينمؤملانمهلبقناكنب

ةداهشومالسإلاةملكورهاظنيدلاوايلاقرافوdكيبحاصهبلتي

:لجورعهللالاقضرألايفهللاءادهشنونمؤماومئاقءافولابهلنينمؤلل

لواكيوسالاَلَعادبياوكاسرةَمأكيك
.”هڳايهكهکلَع

فوعيابهللاءاشاملعففنامثعاووفيهيفاهكرتفنينمؤللاراشتسام
م¿ارومأثدحأو؛ضرألانئازخنمهلحتفوايندلاهلتطسبىحمالسإلا

ثدحأاماوأراًملفمهنمبيرقذئمويسانلادهعوكلبقهابحاصاهبلمعي

تایآبهورُکذنأهيلعٌقشفلبقنمةنسوهللاباتكبهوركذوهوملكوهوتأ

ضرألافارطأيفمهافنو؛نجسومهنمءاشنمبرضوةيريلابذخأوللا

نمهلبقناكنمراثآو5هيبةنسوهللاباتکبهورکذنالجأنم

تبتكاتات3ديَركايكمنممللانرل
ترصس22ےنممو

نمانااهنعشعأفياپرکَدنمم

.143:ةرقبلاةروصس-1

.57:فهكلاةروس-2
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.4وَ
لاجرلاىلإكنيددنستالوكسفنرعناورمنبكلملادبعايكلنّرغيالف

باتكوءاهمتاوخلامعألاكلمأإف؛نوملعيالثيحنمنوجردتسيمهنإف
مصتعافلضنوأيغبننأهعابتابهللاانراجأقحابالإقطنيالًادبأديدجهللا

:لجووعهللالاق.ميقتسمطارصىلإكدهيهللابمصتعاوكلملادبعايهللالبحب

لبحوههللاباتكو.”)مَعيليئهدقلِيمينيتر
اًيمَجهلالَبَعلب:لاقفهباومصتعينأنينمؤملارمأيذلانيتملاهللا

امصاخمهبايدتهمنوكتونآرقلااعمربدتنأهللاكدشنأفوفر5

.G3ايامنابولتلعرتتاتاهبيلآل:لجورعهللالاقهب

هرهظأوهتجحجلبوهرصنلّجعوهعمماقهللانإةيواعميفكلوقاأو

يفةبلغلاوةلودلالبقنمنيدلاربتعتتنكنإف؛نامثعمدلبلطلابهّودعىلع
رظنيلنيرفاكلاىلعنوملسملارهظدقفكلذلبقنمهربتعتالنافايندا

:لاقونيرفاكلايلميونينمؤملايلبيلنينمؤملاىلعنوكرشملارهظوفيك
طساےےسو7ےہسسسسوو كنمًاوثماَءكيلاهمامََعِلَرساناباهُلوادُنماَيَأَلا

(s)ے2وےصهوصص24

يوًاونماءَنِذَلافأمحلوالبيلابغالهاوادهش
نافعنباةلتقرهظفيكرظناوكحأموينيكرشملانمنينمؤملاباصأامرظناو

.ةدجسلاةروس-1

.ناومعلآةروس-2

.نارمعلآةروس-3

.دمحمةروس-4

.نارهعلآةروس5
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ء؛نامثعةعيشمهوةرصبلالهأىلعيلعرهظوءرادلامويهتعيشىلعوهيلع

‹راتخملاىلعبعصمرهظومهتعيشمهوهباحصأوديزىلعراتخملارهظو

ةكمبماشلالهأىلعريبزلارهظوءةنيدملالهأىلعماشلالهأرهظو
دقفىلعمهضعبسانلارهظيدقفةلودلالبقنمنيدلاربتعتالف

هيريفميهاريإيذلاىطعأو؛ضرألايفرهظواكلمنوعرفهللاىطعأ
اجبهلفيملو؛يلعنبنسحلانمةرامإلاىرتشااَمّنإةيواعمنإمث.اكلم

$±مےس وصقلالوللجورعهللالاقدقو.هلنيفويلميظعلاهللادهاعويلعهطرتشا
ر وحنرمص ةيآلاهئدبَنسيَلا

هلمعتیأروهتكردأدقينألهتعانصنعوةيواعمنعلأستالو

همكحمكحالوهللااهمسقيتلاةمسقللكرتأادحأسانلانمملعأالوكتريسو

هيفناكلةيمسنبامدالإءالبلانمبصيملولفءهنمهللاهمّرحمدلكفسأالولل
نمهيفكيفرمخللابراشارفاكانيعلاقسافءاًديزيهنيافلختساغهرفيام

لقاعلكىلعةيواملمعفالفشل
مکتیبلهآانکردآدقففقيواعميفكسفنعداختالوكلمادبعايهللاقاف

يلا[ت]بتكو....نوعنصياميفاريثكامهيلعنوبيعيوديزيوةيواعميفنونعطي
اذإنيدلايفولغلاامكلنيبأسوولغلانمهللابذوعأ؛نيدلايفًولغلايرذحت
يذلاهللابانكريغبلمعيوقحاريغهللاىلعلاقينأنيذلايفولغلاوهتلهج

ىفاّلَْسالبتلاَلماَيم:هللالاقونسيتلاهيبنني
1صص

البتلالمَلئ:لاقو"هکحلاإللعاولشالومُكنيد

.91:لحنلاةروس1

.171:ءاستلاةروس-2
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ريغمڪنيديفولست 0حلاريع

نوعبتيوهللانيديفنولغيمهنامعزتوجراوخلابضّرعتيلإتبتكو.....
باحصأمهمهليبسكلنبأانأومالسإلالهأنوقرافيونينمؤملاليبسريغ

مهوفلامكحكرتنيحهوقرافوةعدبنمثدحأامهيلعاوركنأنيذلانامثع

يلعباحصأو‹ىغبنيحةيواعمباحصأوءانكننيحةحلطوريبزلاباحصأ

اوقرافمهفصاعلانبورمعوسيقنبهللادبعمُكحوفلاباتكلّدبنيح
دشامهدعبنملمهفءفّللامكحنودرشبلامكحباوقرافينأاوبأومهلكءالؤه

ركبيبأوءاليهللاينةنسمهنيديفنولوتياوناكةقرافمدشأوةوادع

هيلعونوعديهيلإونوجرخياوناككلذىلعنوضريومهليبسىلإنوعديو
ًةشأوالمعنسحأاوناكمهنأملاحفرعومهفرعنمملعدقو.نوقرافي
ءادعأمهاداعنلانأةكئالملاوهللادهش‹جراوخلاربخاذه.هللاليبسيفلاق

هيلعتوغنوانشعامكلذىلعشيعنءانبولقوانيديأوانتنسلابءايلوأمهالونمو

.انيردنعهيلعثعينوانتماذإ

ىلعجرخنيحناكدقلءكعابتأوهعينصوقرزألانبانمهللاىلإءاربانإ
هللاىلإًاربنقءهمالسإدعبرفكوًدتراوثدحأهّنكلوءانلرهظاميفمالسإلا

.مهنم

ةحيصنلايفكلدهتجأوكباتكباوبجبكيلإبتكأنأيلِإتبتكتنأو

ماذَرأامسلانإ:تلقنأهبينترکذاملضفأوهللابينترکذو

َدَحَأإو.”ةيآلايبتكلايفسيهيبامدبنمیدوتكلا

.77:ةدئاهلاةروس-1

.159:ةرقبلاةروس-2
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تنیبدقف٠چهشتلَوساتلايتَنَبتكلااونوأنلكمہم

ذمي|للنإكلحصننأيلعافسحناكوريخكتوبعأوكل

.هنعیمنامىلإفلاخأويسفنيفسيلءيشبسانلاعداخأالوهبرفكألادبع

اوملظتالومارحلامرتولالحلالحتللهيبنةنسوهللاباتكىلإمكوعدأ

یلوتننوديفانفلتخاامیفمكنیبوينيبامکحهللاباتکنوکینأوءائيشسانلا

يصعنوءهتعاطبهللارمأنمعیطننأونمهللاارتنمماربننأوللاىلوتنم

ةمألاهذهنإولانيبنهيلعانكردأيذلااذهف.هیاتکيفهتیصعمبهللارهأنم

امو:لجورعهللالاقدقويبنةنسوهللاباتككرُتنيحلإامدكفستم

بلوڪَنهعيرهامکِلدهنالاویشنمدففَلا
انلبقناکنمهبهللایدهيذلاحضاولاليبسلاوه3)بين

هکرتنميدنهيالوهعبتانملضيالونحاصلانيتفيلخلاهباحصأوادّمححم

:لاقو

نعکيتكفلبااوُعينَتالوةعاقسملر۱اًدَحأو
2رص منتمُلنيدليس كبقرفتتنأرذحاف4©
ىدهمامإ:نيمامإةرخألاوايلايفنوعبتياَمسنِإسانلانافاوهعيتتوليسا

مکحبمکحوهللاةمسقبمسقيوهللامالکعبتييذلامامإقفلالضمامإو

“هنريوديديلمهترلم:لجورعهيفلاقيذلاوهولل

.187:ناومعلاةروصس-1

.10:ىروشلاةروص-2

.153:ماعنألاةروص-3

ةروس4
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.مهتيصعمنعیهومهتعاطبهللارمأنيذلاةمئألامهءالؤهو

نومسقيوهللالزنأامريغبنومكحيمهفةلالضلاةمئأامأو

رعهللالاقنيذلاءالؤهفللانمةّنسريغبمهءاوهأنوعبّئيوللاةمسقريغب

الٍةَمفلأييالالإوغنيهَميَأمتل:مهفلجو

وبمهنهلَحَوےريرفگڪنامليتالنوم:لاقمهيفو"یرو

عبقاوانونعهيفالفانمخطر:لاقو5اداه

4ہذاكعويابتکادع«"4©&1معاتاونوع

ركذلاكنعنيرضتالف.5رقكلَاالإيحلدَاال
.هللاباتكيفنكشتالوءاحفص

ىٌحلوغشمتنأوهتأرقاملهللاكدشنأفكباتكعوجرمبيلإتبتكدقو

نإيباتكباوجيلإبتكاوءةريصبلانيعبهيفرظنتوهيناعمربدتوهلغرفتت

كلذبقّدصأفءهنمةنيبلاوهللاباتكنمدهاوشلايلِإعزناو

نكلو؛يتجاحنمتسيلوءايندلايفيلةبغرالهنإفايندلابيلضّرعتتالو
.ةحيصنلالضفأكلذنإف«توملادعباملونيدلايفيلكتحيصننكتل

ىلعنكيملنميفريخالهَسنإفةعاطلاىلعكنيبواننيبعمجينأريدقهللاو

.صصتقلاةروس1

.ناقرفلاةروس-2

.فهكلاةروص-3

.ةيثاجلاةروس4

.سنويةروس5
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.كيلعمالسلاوءاضرلاهيفوقيفوتلاهللابو.هللاةعاط
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يمالسإلابرغماديسهناوخإىلإ
پرما2يىلإةيركيبأنيملمةديبعوأايثيتلاةلاسرلا

ةوعدلانكرممهطايتماوبرملانيبةقيثولاةلصلاىلعليلدلاميقتيهو
ةديبعوأةبقإموذيةقدلاةلاسرلاهذهسهظتوةرصبلاثيألا

يتلاةلاسررلاهذهنمصوصنيلباميفو(:)كلذلاوننأنودهتاعدل

یلعويمألايللادمحمانیسىلعهللایلص:ميِحرلاِنَمْحَرلاهللا

.اميلستملسوهبحصوهلآ

فالتئاومکتملکعمجنممکیلعهبهللانمامهيفنوركذتمكباتكاناتأ

ناومقرٹکااميرمعلومكلفالخلالهأنممكترضحبنمةرثكيفمكرمأ
نهيمهباودتقافمفلسنممكلبقناکنمىلعمهلبقناکاًمِمرٹکأباورثک
نأو؛مكرومأعيمجيفقيفوتلاونوعلاهللالأسنمهفالخأىلعمهقرثكمكيلع

يفشيوءةرئادلامهيلعنيملسملاعيمجلومكلوانللعجينأومكايإوانفكي

ظيغبهذيوموقرودص

ءانعفخيملكلذناكنإومكرمأنمهيلإمتيهتناامنرسدقليرمعلف

هنوعبهلکریخلامكلمتتسيهللاولإهبمتبتكيذلا[فتكنملنأريغ

يبألةاكزلاماكحأفةلاسر»ناونعتحت.يناصارخلامناغيبأةنودهبةلاسولاهذهتدرو-1

.ب21582مفوبةيرصملابتكلارلدبةطوطخم«ةهيركيبنبملسمةديبع
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.هقيفوتو

الأتیاراماهنموءاهيفمكبيجأنأتیاراماهنمف.لئاسمبمكباتكانان

موقأومكتعامجلحلصأهتيأريذلاالإریصقتالوناوهريغنماهيفمكييجن
الإيقيفوتامومكرومألعججأومكبولقلفطعأومكفيعضلقفرأومكنأشل
«...)هاضريوهبحياملمكاسيإوهللاانقفوهللاب

ه132ةنسدعبتبتكاهنأاهقايوتحمنمرهظفةلاسرلاهذهخيراتامأ

ضعبىلعٌدرلاوةميركيبأنبملسمةديبعيبأضفرىلإةراشإاهيفوءةرجهلل
نمةيالولاوةءاربلاةلأسمىلعةباجإلاضفرهنألمتحيوءةيراغملاةاعدلاةلئسأ

ةاعدلااهيففلتخايتلايدارملاسيقنبرابلادبعويمرضحلاديلتنبٹثراحلا

قرشملالهأامهتلأسمتغلبف»ءمهماسقناىلإيۇيداكلكشبةّيضابألا

نعًفكلاببجاحوةديبعوبأبتكفلهأفلتخاامكاوفلتخاف
3«...امهرکذ

.113-114ةقرويتاسارخلامناعيباةنودم1

أ7:ةقرو,ةميألارابخأوةريسلا:ءايركزويأ-2

ىلعاراثدقيداوهلاسيفنبرابجلادبعوديلتنبثراحلاناكو.125ص.ريسلا:يخامشلا-
ةياورىلعه132يفوأه131ملعبوغملايفسلباوطةيحانبةيومألاةطلسلا

:وظني25ص.يخامشلا

.ةوهاقلا).يمالسإلاهقفلافوصاتلادبعلامجةعوسوم:ةيمالسإلانوؤشللىلعألاسلجملا
2503)1388-
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الايحينبهللادبعةبطخ

ىه129ةنسنميلادالبىلعيدنكلايحينبهللادبعىلوتساامل

ظعووكهينىلعىلصوهيلعىنثأوٌرعولجهللادمحف؛سانلابطخ
:لاقترذحورکذو

.امهيلإاعدنمةباجإوفينةّنسوىلاعتهللاباتكىلإمكوعدنانإ»
الالحلالحلابانيضر؛انمامإنآرقلاوءانتلبقةبعكلاوءايمحوءاننيدمالسإلا

.انروهظءاروهانذبنومارحلاءاليلقانتهبيرتشنالوءاليدبهبيغبنال

وهفيزنم؛لّوعملاهيلعوءىكتشلملاهللاىلإوفلابالإةّوقالولوحالو

هنايفكشنمووهفرمخلابرشنمو«رفاكوهفقرسنمو«رفاك
.رفاکوهفرفاک

دهشنو؛ایدتقمراٹآو؛تامکح.تایآوتابضئارفهللاىلإمکوعدن

نيقيلاو.برلاديحوتىلإوعدنومکحاميفلدعدعواميفقداصهللانأ

ةيالولاوركنملانعيهنلاو«فورعملابرمألاو«ضئارفلاءادأودعولاوديعولاب
.هللاءادعألةوادعلاوفّللاةيالولهأل

ېملعلالهأنماياقبةرتفلكيفلعجنأهللاةمحرنمنإسانلااهيأ

ىلعنولتقُيهللابنجيفمألاىلعنوربصيو«ىدهلانعٌلضنمنوعدي
.ایسنكبرناکامومهرمهيسنامفىادهشروهدلافلاسيفقحا
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هللاولبأففبمايقلابهللامکلکوامىلعمايقلانسحوللایوقتبمكيصوأ

.«مکلويلهللارفغتسأوءاذهيلوقلوقأ؛هركذوءهرمأيفانسحِءالب

.455ص/1م.ديدحلايبأنباحرش.98صعءىناغألا1
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يسىرماشلاةرنمحىبآبطخ

0ولو[ةبطخلا

نبدحاولادبعىضمونيثالثةنسةنيدملايراشلاةزهحوبألخد

لهأاي»:لاقوهيلعىنثأوهللادمحفبنماةزهحوبأيقرفماشلاىلإناميلس

مكانلأسو.لوقلامهيف-هللارمعل-متأسافءالؤهمكتالونعمكانلأسةنيدملا

جرفلاومارحلالالانولحتسيلهمكانلأسو:.معن:متلقف؟نظلابنولتقيله

عاوُحَسينأهللامهدشاننفمتنأونحناولاعت:مكلانلقف.معن:متلقف؟مارحلا

متنأونحناولاعت:مكلانلقف‹نولعفتال:متلقفيهسفنألنوملسملاراتخيلمكنعو

رفظننوءهيبنةنسوهللاباتكانيفميقينمبتانمتنأونحنرهظننافمهاقلن

متيبآنافمکنیبمکئیفمسقنومكيبنةنسىلعمكلمحنومكماكحأيفلمعت
.مكقحسأوهللامكدعبأفمكانلتاقفمهنودانومتلتاقو

دقوكلملادبعنبماشهلوحألانامزيفمكبتررمءةنيدملالهأاي

بتكفمكنعمكجارخعضينأهنولأستهيلإمتبكرفمكراثيفةهاعمكتباصأ

هازجالفءاريخهللاهازجمتلقفءارقفريقفلادازوىنغينغلادازفمكنعاهعضوب

.«مکازجالوريخهللا

-206:ص.ةيضنلادوقعلا:يثراحلادمحنبملاس-رظناو.248ص/23جءىناغألا1

.9
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1)40 "ةنيدمالهأببطنرمحوبأ:ةيناثلابطلا

:لاقوهيلعىنئأوهللادمحفربنايقر:ةبطخلاهذمببطخةزهايأنإ

اثبعالوءارطبالوارشأانلاومأوانرايدنمجرفملنأةنيدللالهأاينوملعتأ»

.اسملینمیدقرٹالوهيفضوخننأديرنكلمةلودلالواوهالو

مئاقلالتقوقحابلئاقلافّنعودققلاحيباصمانيأراملانكلو

نمجرلاةعاطىلإوعديايعادانعمسوتبحرابضرألاانيلعتقاضطسقلاب

يفزعمسلفهنآیعادتجي1نموهللايعادانبجأف‹نآرقلامكحو

واهنودنملسلوضر

‹؛مهسفنأومهدازهيلعكحاوريعبىلعانمرفنلایتشلئابقنمانلبقأف

٥رصتبانديأوهللااناواف؛ضرألافنوفعضتسمنوليلق.ادحاوافانرواعتي

.ناورملآوناورممكحوناطيشلاةعاطىلإانوُغدو؛نآرقلامكحو

برضدق؛نوفزيونوعرهياولبقأثدشرلاويغلانيبامهللارمعلناتش
راصنألبقأو.هنظمهيلعقدصوءهلجارممهئامدبتلغومهيفناطيشلا

مهاحرترادتساوءاناحرترادفقنوريذدنهَملکببياتكوبياصعهللا

.نولطبملاهنمباتريبرضب

نمباذعبهللامكتحسيناورملآوناورماورصنتنإةنيدملالهأايمتنأو

.نينمؤمموقرودصفشيوانيديأبوأهدنع

.248ص/23چ.ىناغالا1

.32:فاقحألاةروس-2
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.وخآرشمکرخآولّوأريخمكلوأنإءةنيدملالهأاي
نمارفاکوأ؛نثودباعاكرشملإمهنمنحنوانمسانلاةنيدملالهأاي

.ارئاجامامإوأباتكلالهأ

معالأسوأاهتقاطقوفًاسفنفلكىلاعتهللانأمعزنمقنيدملالهأاي

.برحاليدعهللوهفاتؤيم

يوقلاىلعهباتكيفیاعتهللااهضرفمهسأةيناثنعيوربخأءةنيدملالهأاي
ارباكمهسفنلاهعيمجذخأفكحاومهسالواهنمهلسيلوعساتلاءاجففيعضلل

؟هلعفىلعهنواعنمیفوهيفنولوقتامابراح
ثادحأ؛بابشمه:متلقنوصقتنتمكنأينغلبءةنيدملالهأاي

الإلهللالوسرباحصأناكلهوهةنيدملالهأاي.ةافجبارعأو
ةليقثمهنيعأًرشلانعةضيضغمهيابشيفنولهتكمهللاوبابشابابش

اوطلخدقادبأتوتالسفنأبادغتوتاسفنأاوعابدقيهمادقألطابلانع

ةينحنممهراشمايصبمهليلمايقومالك ءتآرقلاءازجأىلعةين

اقوشاوقهشقوشةيآباورماذإوراّلانمافوخاوقهشفوخةيآباورماملك

.ةنجلاىلإ

ىلإو«تعرشأدقحامرلاىلإو«تيضنأدقفويسلاىلإاورظناًملف
دنعةبيتكلاديعواوفختسا؛توملاقعاوصبةبيتكلاتدعرأودقماهسلا

.بآمنسحومغىبوطفةبيتكلاديعودنعهللاديعواوفختسيملوللاديعو

دينممکوہللاةيشخنماهبحاصاهبیکبالاطرئاطراقنميفنیعنممکف
اذهيوقلوقأادجاسواعكاراهبحاصاهيلعدمتعاالاطاهدعاسنعتنيبأدق

.«بينأهيلإوتلكوتهيلعهللابالإيقيفوتاموانريصقتنمهللارفغتسأو
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ةنيدملالهأولعةنمحىب.ةثلاثلابطلا

ةنيدملالهأاي»:لاقهيلعىنڻأوهللادمحفقنيدملاببطنيةزمحويأماق

الوةظعهيلعنولبقتالةسرادهراثآوءليفاعمكيفنيدلامسرتيأريلام
نورت.هتنسمكنعتسمطناوهتذجمكيفتیلبدق.ةجحهلهأنمنوهقفت

مكلتحضوأوربعلامكلتفشكنااذإءافورعمهریغنمرکدماوارکنمهقورعم

يفنيهالءةرمغيفنيهاسمكعامسأاهنعتّمصومكراصبأاهنعتيمعورذنلا

نمةشحوتسمركذاذإقلانعضبقتتوريشياذإلطابللمكبولقطسبتت
ءاروفنقلانعامتدازةظعوماهيلعتعقو'املكةسناتسمملعلا
باتكلنلتملَوُأنمةوسقٌدشأوأةراجحلاكمكرودصيفاهنمنولمحت
.هللاةيشخنماعدصتمًاعشاخهتيأرللبجىلعلزنأوليذلاهللا

دقهللانإتمقساذإمكنادبأةّحصمكنعينغتامةنيدملالهأاي

اذافىلعةبلاغبولقلالعجوءهرمأعیطيوهلداقيابلاغءيشلكللعج

لإاهلهألنلتالبولقلاناوءاعبتالنادبألاتناكالبمبولقلاتلام

ترعشتساولو؛ةريصبلاذافنوةينلاةّوقوهللابةفرعملاالإاهححصيالوءاهتحصب
.مكنادبأهللاةعاطبتلمعتسالمكبولقهللایوقت

مرادهبتبتامللهللالوسریونموةرجحلارادمكرادةنيدملالهأاي

اونوكيمليرمعلموقىلإهلقنفهلتمّهجتوءادعألاهاذآوصرارقهبقاضو
نوربصي؛لجاعلاىلعلجآللنيراتخمو؛لطابلاىلعقلاعمنيرزاوتممكلاشمأ
یهللالوسراووآو‹هلیبسفاودهاجوهللااورصنفءااوٹءاجروءارضلل

251ص/23چ.ىناغألا1
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مبتناكولومهسفنأىلعهللااورثآوهعملزنأيذلارونلااوعبتاوهورصنو
.ةصاصخ

ديفحشقوُينمو:مهادمبىدتهانمومشاثمألوملىلاعتهللالاق

نوكرتتمهفلخنميقبنمومهؤانبأمتنأو3(4بدتمحكو
ىوحلامتعبتامصبولقلايمعيهتنسباوذخأتوأمهباودتقتنأ

الوءاورجدرتفمكرجزتنآرقلاظعاومالفمكاهسأوىدحلانعمكادرأف

.اوظقيتستفمكظقوتالوءاوربتعتفمكظعت

متظفحالومقريسبمترساممكلبقاوضمموقنممتنأفلخلاسئبل

مكلامعأمهيلعتضرعفمهروبقمهنعتقشول.مشاثممتيذتحاالومهتيصو
.«مكنعباذعلاهللافرصفيكاوبجعل

.16:نبافتلاةروس-1
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نيصحلانبورمعةديصق

قحلابلاطءاثريق

هللادبعيثريمحلىلوم يزبنعلانسحلا:لاقيو نيصحلانبورمعلاقو
.نيرخآالاطباوةهربأوءةبقعنبجلبو.ةزهابأويحينب

اهعمادمينيعترصبأنأ

اليدهعتکوكارتعانأ

اهقرافيامكنيعبىذقأ

تعجفمبناوخأركذمأ

مهعرصمركذلباهتبجأف

مهليبسينكلسأبراي

مهسوفتاوربصٍةيتفيل

مهلثمرهدلاىقلأهللات

اودقعاذإمهتمذبيفوأ

ةحلاصلكلنيلْمأتم

`.لاس:عمدلافكو-1

.اهعمدببسيفلعياملكوراوعلا:رئاعلا-2

يرجياهعمدولوقتدنه

)4(اىلع۱فکاولهني

ربصاذتنكوعومالابرس

”؟يرنثاهلاممأرثاعمأ

ربىلعمهليساوکلس
هريخغال

يرزأىقتلابددشاوشرعلااذ

رمّشسلاانقلاوةيفرشملل

ربقلاةنيهرنوكأىح

دبًعفعأو

ركنعوقالنَمنيهان
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مهنإفمهبيجتالإ

اضغرجناکنوهواتم

مهلأكالإمهاقلت

ضرمیوَجمهبناکمهف

ةنوآواسلُڅاذكلإ

هبتعجُفدقكلخأنفمك

نمعراوقولتي

ةرجاهلكةدقونآمظ

اذإسوفنلاىوامكارت
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ارقمهبيطخلوقلنو
ركلاةرضحببولقلافُجر
”يرسيمهعولضنيبفوخلل

رششحلانعاوردصمهعوشخل

رحخُسلانمفرطمهّسموأ

ركُسلابمولايشاوغهيف

رغدىلعمهوباقعلارذح

رمجفلاىلإهليلماوق
ردصلاعرفمنارَقلايآ

“ردسقلاةشاشُمشْيَجتولا
رذقىلعهتذلألارَت

“رذللاىلإتغَدسوفنلابغ
7۰2٥ “رزشقرموذیوافع

.«ءاوقإ»تيبلايلو.نيزولاوهوروقوعمج:رقولا-1

الاليوطًاتامزىقبيهرمجوءبشخلابلصأهبشخلثألانمرجش:اضفلاوىضغلا-2
.كلانههترثكل.ىضفلالهأ:دجنلهأىّمسيو.ةاضغ:هتدحاو.ئفطني

ناشيج:شيجو .هفضمنكمييذلانيللامظعلاسأر:ةشاشملا .بعت:بصن-3

.نايلغوبارطضاو

.لجألاانهو.هبولءرهلاهمدقيام:رذنلا4

.(ىوتسافَةرموذىوقلادیدشهملع):زيزعلاليزتتلاقو.ةدشلاوةوتلا:ةرهلا5



٠۲2WIےہوےس۰“
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رغاهرغبرحلابيلطصلملاو

٩رتبلاطاقبراضملابضعبطشيذلقأباهحاتجي

رحللاةرفيفةنعطنمهلرسأهاقليءيشال

”يرجتهفوجيصاوعتناكامبشىيجتةرهشالجن

وأهلايفدتقمنمهيكذأةراتخملاكليلخك

ردكلاريعلاتحتهللايفةفلتملكةرمغضاوخ

ر“اطلابهعیجنباطخمتاوخايذكارت

ركشاوناكىنأفرعلايفهبشهللهو“نيصحلانباو

7قولايذمظعلاعدصباآرةميكحُملكبناسللاقلط

يرشتستوهترارحيلفتنزحەهفوجيفككفنيإ

.بضقلا:وؤشلاو

.فيسلادحوهوبرضمعمج:براضمو.عطاق:بضع-1

.ةعساوءةرهنم-2

.يراشلاةزمحابأهبدوصتقملا-3

.رلبغلا:ويثعلا4

.مدلا:عيجتلا5

.نيصحلانبيلع-6

.مظعلاونيعلافةرقنلاوأقاسلافعدصلا:رقولا-7
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اپصفخيةنوآوىقرت
ةصلاخوويطلاخُمو

اوبغشمهاذإموصخلالكن

يفرطخيتارمغلاضلئاخلاو

بلطتيذريغوأبطشطش

لاىخأناجحاُةَمرُبَأكيخأو

امجت1تعرفةشرُب

اهلسيلدودخألابراضلاو

دبتعجفمهمكحيلوو
مهفينرةمکكحُملوق

هتيصوركذافبسمو

.فورعملالطبلا.ةبقعنبجلب-1

.وشلااوجيهواوراث:اوبغش-2

.قشي:ىرفيو.هيفرطدح:فيسلابابذ-3

.ىريمحلاحابصلانبةهربأ-4

لیست:جُف5

FE 11

e pi 1 Êv ر

رفزلاوءادعصلاسفشښتب

رسكلارياجوٌودعلامس
رغفلاةروعةملثدادسو

رط>ام

اليوفيهبابذبادهلاماه

رمجلاحقلناوعلابرح

يوغلايث

هرخشسللانعاههنهنيدحج

!ورمعىلعيدبکاوفورمع
تبسمیوافع

ركۈذاذتحاإ

ربىوق

يرصنولوأمهويدياوناك

1[يداعألاطسو

.اهراثأ:طايسلاديداخأو.ضرألافليطتسملاّقشلا:دودخألا-6
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رفبقلاىلعيشبنمرايخوخرىغولايفرعاسممهو

ردتغالوبذلكالدوهعباوقلثيحڭاوفوتح

رتنبابضاوقبمهتادغومهسفنأتاجهُماوسلاختف

رفميقكابةيطخنئنليفنتيثأةنسو
ولاےس

رمحنمودوسنمنقفخيرخمهتقوفوجاجفلاتحت

)و(و۱انیع|۰مغلوو۱تج.

هرججافرثخشلاىلعأنيبامٌمهيرحنارينمفراعشف

وو

ااكىيرىفمشاسمحلعماوخوىيعرص

aan mên $
0

0ہ OSO) O

.بارتلا:رضعلا-1

.تايارلا:انهقرخلاو.رابغلا:جاجعلا-2

.راثلا:رتولاو.عاجشلابراحملاوهويمكعمج:ةامكلا3
نيبوه:يعمصألا:ِلاَق.نميلاةيحاننمدنهلارحبلحاسىلععقصوه:رحشلا4

.نامعوندع

.ماشلاوةنيدملانيبىوقلايداوبدومثرايدمسا:رجحلا(3:327نادلبلامجعم)

.(2:221نادلبلامجعم).ناكسلاةليلقةريفصةيرقيهو

:مهشونت.هابقعدعابتتوهيمدقرودصىنادتتىذلاوهولجحفعمج:ةلجاحفلا5

.ةعبضلا:ةعماخعمج:عماوخلاو.مهلواتتت
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(ھ445ت)یدمحيلاديعسنىدشارم

١'دتسلادالىنمةرسوصنمامةّيضاالاهناوخإىلإ

ميحرلانهحرلاهللامسي

دیعسنبدشارمامألانم

نازوربنبدمحمهللادبعيبأواهدسنبدنهملاوحبرمنبسابعلايبأىلإ

مکیلعمالس

[ةمدقم)]

رداقلاةيصعمنعمكامنأومكيصوأوهتعاطبمکرمآومكيلإهللادجياف

هللاونوکومکرضوأمکعفنوأمکرسوأمکءاسامیفهللااوقتافمكيلع

:نيرمآونيلماعفورعملابو‹نيرزاؤمهنعاطلهألو‹نيرصانهئيدلو‹نيركاش

نیرباصاهیفمکباصأامىلعو‹نيردابمهللاةعاطلو؛نيرجازونيهانركنملانعو

(193-204تاحفصلا)ه1175ةنستخسنةيضابإلاريسللةطوطخم:ةريسلاردصم

ءاهتايوتحملةيعرفنيوانععضوعماهصنتابثإبانهتيفتكاوءاهنمةروصثحابلادنع

-[]نیفوقعمنیبتعضوينمةدايزلكو

401



EN
ا 7 ۱ 7

4 ۹ س

ےہیےکوس i » Ev:
ولم

مچ

مكلهأنعنونغتستومكلامعأحالصىلإنورقتفتمويمكلذةبقاعاودمحت

هللاىلعوفلابالإقيفوتلاامومكلامآومكلبحنمنوعطقنتومكلاومأو

.نونمؤملالكوتيلف
مهنم‹ناوعألانمكلذىلعهرزاؤينمودئاكمنممكرذحأيِإغ

ةراَمَاَلفَلَانع:ىلاعتهللالاقدقومكايندومكتاوهشومكاوهومكسفنأ
LR WW

لاقو,3:فسوي4بحررفعرنإيرمڃرامالإڪوسلاي

ppص7سوسصحرکےسحمصےہصےس

23٠:ةيثاجلاهكنوردتالفآهادعبنمهيدنمفوعورصبلع

€©كيمدلمارينأتوباييلأديرلقو
يوولوثيلايندلاةويلَلكأارسلالءلاقو,27:ءاسنلا
EK±ےکمو 2 eمےسeصم+وم2م

جيهمثهئارافکلايعلتكومالایفمکشیب
ےصکےت

س ےساروروومسااوا هنآنمةرقخمودیدُساذعورخلالايقونمکارفصملرو

.20:ديدحلاهك(متملإايندلاويلااموناوضرو

[ةظعوموةحيصن]

ضخغببهطخسنعاودعابتdئايلوأةبحمبهللاىلإاوبرقتف؛اذهدعبو

:هفلخنمالوهيدينيبنملطابلاهيتأياليذلاهباتكمكحميفلوقيهللاناف

. > 5 2 سس LA e CP
نموانودنيمكلاموُراََاكسًماوماظنينالإاونکرتالو
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AR َكيِإهلأبكل:لوقيذإكلذبرمأدقهللانإفتايآيفاوربدتو
رگص يفكلهاغيو.29:صه6بألاركيادلكنس

ذخأو‹ناقرفلادعبهللاىلعلهاجتلجروكرشألجر:نالجرسانلا
يفىلاعتهللالاقدقوناسحإلالهأنمهسفنىريكلذعموهوء؛ناطيشلاةنتفب

یدوهانملهلأننِاحہاورقلمعےوسملنیزنمف|كلذ

4©هبامَعهلايٴتعكشفتبحَذَلاكءاينم
هوملعمورعلعهاهَلَصأوبوههلدَعَانَمتيفال:لاقوم8:رطاف
هک©فأرادمنمديدنصوشہیرلعلَوءِ

ےک

امرهيوويكرشنأرفعيالهللانإ:كرشلايفىاعتلاقو.3:ةيثاجلا

4ردبالكلصدقههايكرشنمواکنملكلذکود

.116:ءاسنلا

[ناميإلاةحصلطرشحلاصلالمعلا]

عمبونذلانمكلذنودامرفغي:ينعيءاشينلكلذنودامرفغيامنإو

:لوقيثيحهباتكمكحيفهبربخأوكلذنيبدقهنألءاهنععالقإلاواهنمةبوتلا

ليلدو82:هطه9دنهغالصلرمايوباتَلْرافَعلنو

اولاقذإ-ىراصنلاودوهيلامهو-باتكلالهأنم9هلوقكلذ
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رنا

هوب

ك

کيديملفدمحماي:یلاعتهللالاق
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18:ةدئاملاك(مصلهلوامهاموتاونمسلاكلم

مهكرتعمىراصنلاودوهيللرفغيانإىلاعتهللانأبابلألاولوأملعدقو

كرشلانمهيلعاوناكاثمهتبوتومالسإلايفموخدوةينارصنلاوةيدوهيلل
لَفِينلفاًيِدملسإلاريععتبيمول:هلوقبكلذنيبدقهللانألمارحلا

رفغيانإكلذكو85:نارمعلآ(“)نرحلنموَرْحَألافوهوهم
عمهنعمهعوجروكلذلمهكرتعمرارقإلالهأنمرئابكلاويصاعملالهأل
:لوقيىلاعتهنألرارصإلاعمكلذمهنهللارفغينلورافغتسالاومدنلاوةبوتلا

لاقو135:نارمعلآهكےبمهواولَصَكاملعاوريملو
نعهللاربخادقو."رانلاىلإامدقنورصملاكله":ملسوهيلعهللاىلصلوسرلا
ملوامثدحأنملبقتفانابرقابرقدقوسهيخأللوقيثيحمالسلاهيلعمدآدلو

لع:هلایجهوخأهللاقف(كىلتقأل):كلذنعهللاقف-رخآلانملبقتي

وأبلقهلناكنلنايباذهيفق,27:ةدناملا4َ(نيَمَتمْلانمهلأليفي
نماهلبقتيامنإو؛نيصاعلانمةعاطلالبقيالهللانأديهشوهوعمسلاىقلأ
لبقتوهببرقتيذلاهنابرقهلصاعوهومدآدلونملبقتيمهنألنيقملا
وفغيونيصاعلانمةعاطلالبقتيىلاعتهللانأمعزنمفءهيخأنابرقكلذعم

¥:لوقيهللانأل‹ناهربلاهزجعأونآرقلاهبذكنيريصُمللبونذلا
4ووسےکےسصمرےسوس2CAسےس

٠اسنلرکصحیہےوکسسودسےسم مث17:ءاسنلاهك(اًيكحَحاميهماتاهابويكيلو
eس- . T4ےسرکZ1ےسسس>4ص َرَصَحادىحِتاعيَلاَدوَُمَعَيتكيزليمولاتسيلول:لاق
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وموب دامكمهوبدلاالوناتبتنِلاکتومامُهَدَحا
ركذىلاعتهارتامفأ.18:ءاسنلااميلااًباَدَعفاَنَدَسَعَأكيلوا

مهرضحيتحيفاوماقأذإمهنعةبوتلاىفنثتائيسلانولمعينيذلا

ينعيهکثّوَمَلَاصحاإىحل:ىلاعتهللالاقامكءاهيلعتولا

بِلاو‰لاقتيبفِإلاكتوماكلمنياعاذإ
ےسسا.7ورسوےس

كيلوا:لاقومهنيبعمجفنيکرشمينعي4داممهووتوم

له:یرخأةروسيفاضيألاقو.اعجومينعيهكاًميلأاًباَذدَعمنهاَدَسَعأ

Aس ATEسسسےسےکصسسےکےسمع

مويكيرياءضعبقايوأكيرقايواةكَِلَمَلانأالإَنوُرظْ

©نبقنيتتماعنكترلاتياافتميالكيرليامضنيأ
ةكرشملاسفنلايهوناميإلابتايآلالبقنمتقدصنكتملينعي158:ماعنألا

2۳<۰۰طظ يفينعيچاميزفتبسكوألع:ناميإلابةقدصملاسفنلايفلاقمث

ىلعلخديرصبلانسحلايبأنبنسحلانأيوردقوءالاصالمعاهقيدصت
الإهلإاللق؛ءافعشلاابأاي:لاقفتومللهسفنبدوجيوهوهللاهرديزنبرياج

هبجيملف.هللاالإهلإاللقءاثعشلاابأاي:لاقفلوقلاهيلعداعأفرباج.تكسف.هللا

دنعقزريملدیزنبرباجلثملجر؛هللابالإةوقالولوحال:نسحلالاقف
لقءاثعشلاابأاي:هللاقفةثلاثلوقلاهيلعداعأمث!هللاالإهلإالنأةداهشتوم

لحل:ةيآلاهذهالتمث«تلبقتنإاهانلقالاطدق:رباجلاقف.هللاالإهلاال
ظرسصسہےےسوکصسرےکےسسرعصصس

موبكيرِتياءضعبوأكيرقايواُهَكََمَلامهتانأالإَنوُرظنب

فتبكوألفنمِتتماءنكترلامتياسفيالكبَراضبنأ
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مناع:نسحلالاقف158:ماعنألاهلاإاورظنألفاربحاهتمي

.ةبعكلابرو

[اهيلعدرئاورئابكلالهأدولخنيفانلاججح]

[ىلوألاةجحلا]
هلوقكلذيفلوأتورارقإلالهأنمرانلايفدلخيالادحأنأمعزنإف

ابفتريخ(©نهشررَتابفملرالينكتذللم:ىلاعت
نإ:لاقف107-6دوهاكامالإُثاومَلَاتمادا
وأءيشىلععقينأءاشتساللدبالورانلايفمهدولخبربخأهنإف«ىنثتسادقهللا

الاغرافهللامالكنمءاشتسالاكلذزوجيالورارقإلاورابخإلايفائيشمدهي

ةمكحلانماغرافهمالكنوكيالىلاعتهللانإ:انلق؛هيدلةدئافالوهيفىنعم

ليوأتلايفتأطخأولدعتلهجكنأريغءةغلابلاةمكحلاوةدئافلاو

كليوأتيفتبهذوءفيلعتدمتعاوهتموتامىلععقيملانهاهءاشتسالانأل

لهأاهيفرانلالخديمليتلالصفلامويتاعاسنمىضمامىلععقوامنإوءهيلإ
دبالاممهمويلوأنمتاعاسلاكلتيفمهلاغتشانمىلاعتهللاملعال؛باذعلا
لوأيفىلاعتهلوقكلذنايبو؛باسحلاةشقانموباوجلاولاؤسلانمهنم

امو3وهفمريسالاهَلومعمويكِلَدلع:باطخلا
ووےس :لاقمث104-3دوه3€رنکماالإر

لە

4أَيموي
4©ووقرهنديدالإست$22ssلڪالللجألاكلذينعي
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رِفَرابففرالىعاوُمَسيلاماف5:لاقفربخأمث105:دوه

:دوهكيراشامالإضكلاوٍاتماَدامافتدر

مشاغتشال؛ملعلالهأهرسفامىلع؛مويلاكلذنمءاشام:ينعي6-107

كلذنثتسيملولىاعتهنألقبساحملاوةلءاسملانمةمايقلاموينأشبمهمويلوأيف

-هركذيذلامويلاءاجاذإاهيفمهدولخورانلايفملوخدبمهربخأنأدعبس

لیلدوباسحللامويلوأنمباذعلايفمهدلخمورانلايفمهلخدينُبجول

مويلاكلذنمينعي$كبَرءَامالإلء:هلوقريسفتلااذهيفنيبملاقحلا

كلذاومهفاف؛ميحجلاباحصأضعبصخيفكبرءاشنم:لقيملو.ميظعلا

لهانمكبرءاشامالإاهيفنيدلاخ:همالكيفلقيملىلاعتهللانأاوملعاو

نودجورخابنوصصخمُهُأليوأتلاكلذبحاصمعزليلديأبف.رارقإلا

رفعَيَودبرشدنأرفعيهدالهلأنإ:لوقيىاعتهللانأل:لاقناف؟رافكلا

رفغياغنإورافكللرفغيالهنأكلذلدف48:ءاسنلاهنملَكِلَكودام
لثم-ىراصتنلاودوهيلامهو-نيكرشمللهللالاقدقو:هلانلق؛رارقإلالهأل

نمنملرفقلحنمکب3:لوقيثيحكلذ

نمهانيبامحصوءكيلعكلذيفكتجحتلطبدقف18:ةدئاملااشي

.كيواعدداسف
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[ةينانلاةحجحلا]

YO وِ۳7
امتحكيرلعناكاهدراوالإرکنیناول:ىلاعتهللالوقبجتحاناف

سس24Aمےسسرمر2

:ميرم$©اًابفتملارَدَنَووقنابِذَلاىجےکام
اهيلإدورولانألهيعدتامىلعكلةجحةيالاهذهيفسيل:انلق؛1-72

دوےدمامدرواملول:یلاعتهللالوقىلإیرتالاءاھیفلوخدبسیل

هيلإهلوصوبهدورواغنإو3:صصقلاهوفسالايةَهلع
كرمأيلعدروو.كباتكيلإدرودقل:هريغللئاقلالوقيدقوهيفهلوخدبسیل

.هيلعفقووهاتأهنأينعيلبهيفلخددقهباتکنأينعيسيلو؛كباطخو

هللانأمعزنمهللاباتكهبقطنامفلاخوهللاىلعبذكدقليرمعلو

تانيبيفهلوقبهللاهبذكدقوميعنلاتانجمهلخديوميحجلانماموقجرخي

81:ةرقبلاهکمسطحءوتطْحَأَوهنسسکنملبل:هتایآ
4سا-.

ُبدَحصأاهيلعتامىتحاهبستكايتلاةئيسلاىلعرصأ:ينعي
ء.۰م4ZXس لهأنمقفاحلايفاضيألاقو81:ةرقبلاهك)لَنوُدِلَحاهيفرال
للادعو:رافكلانمكرشلملاورارقالا

وسAENوورسمووےسسسلح۹1a4“ل بادعمهلوهللمهنعلومهبسحىهايفندمهجرارو
22:
تايآبهللاهافشنملنايبلاوحاضيإلانماذهدعبامف8:ةبوتلا4)م

.نآرقلا
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[ةثلاثلاةجحلا]

:یلاعتهللالوقنوكينأزوجيدقو؛خوسنموخساننآرقلانإ:لاقنإف

اميلء:ەلوقباخوسىم81:ةرقبلا$)لتودعاهيفمهال
$سصوےک توماماداماهفتدلیهواہفمفرالین

 

AAAررسرسکر 107-106:دوه$(درباللاَمَككبَركركبَراعامالإضرالاو
يفكيلعانجاجتحاوكلانباوجىضمدق:هلانلقف؛ةيآلاهذهىنثتسادقهنأل

مثءيشلاىلعمزعيهللانإ:اضيأملعلالهأضعبلاقدقوقةيآلاهذهريسفت

تيمهمااشنإماَرَحْلادملاحدلء:ىلاعتهلوقكهيفينسي
هدارأاممدهءاشتسالااذهبدريملف7:حتفلابرممسومونيت

امكنيرصقمومهسوؤرنيقلحمنينمآاولخددقلبمارحلادجسملاموخدنم
.نيلاعلابرمهدعو

نوكيامنإوديعولاودعولايفالوربخلايفنوكيآلخسنلانإف؛كلذعمو

نألهدضكلذهربخضقنيمثءيشبربخيالربخلاقداصنأليهنلاورمألايف

الكلذكوهربخضعبيفابذاكناكهفالخبهربخضقنمثءيشنعربخأنم
لوقضعبيفابذاكنوكينأكلذلعفيملمثاريخدعوأوأارشدعوأنمولخي

ةفصهذهفهكرتيفحالصلانمكلذدعبىريالهلعفنمهعنعيناودبهلودبيو

ناودبلاوبذكلاباهبحاصىلعةيضاقانألءاهنمءيربوهواهنعهللاىلاعت
دیعونمهرکذامعمهبربخأامعيمجنأحصاذكهاذهناكاملفلهجلاو

بسكنملڪوج:ىلاعتهللالاقدقوهدعبنمءيشهخسنيالهدعوو

409



قحالم

|

ةا

اھمهاابحكوتمنوعیہس
الىلاعتهللارابخأوءرانلايفمهدولخباضيأربخأو1:ةرقبلاك(

هلادعدور:اضيألڌوقةخوسنمنوكتنأزوجيوةحيحصالإنوكت

دهبأبيكهجراكركلتوكل
انلقدقو.لئاز:لقيملف68:ةيوتلاnدعرهوهامهمو
.هدعبءيشهخسنينأزوجيالهدعووهللاديعونإ

[راكتتساوبارفتسا]

ْمُهراسلايوكل:لوقيهللانوعمسيموقنمبجعلاو

اهنممهرانلاباحصأنأكلذ-موقعم=مهنولوقيمثچَنوُدِلَحاهي

تمْفمَلاوتسقفتملاهلادعول:ىلاعتهللالوقيو!!نوجراخ
اهنمنوجرخينيقفانملانإ:مهنولوقيواف7رابحراتوَراَتُكَلََر

ددهتسيلآ!!لئازلقيملفچقُممبادعمهلول:ىلاعتهللالوقيو؟
Zeسسسس اتسمتنلاوُلاََو:ىلاعتهللالاقدقو؟!هرابخألةداضموهللاباتكلةضق

one oو

ن(کتتقاممفاةهتلإك
Eےہمصےسےسلونم1

اموقهللامذف0:ةرقبلا۸لےنامهلألعنولوم
ر0لقيقويلقنانلحيمييدقالادحاناهذالق

ليواقألاهذهمهنمنوعمسيموقءالؤهنمبجعأوءةنتفلانمهللاملعيف
اببذكلانورتفيوهللاباتكابنوفلاخيىتلاةبذاكلائامألاوةشحافلا ىلعورتفيويامالاو
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يفمششولعجيومرباتکهبقطنامنوکرتیومهكفإنمكلذنولبقيمثفّللا

مفلفادورل:هللالاقامكمهفءةلحنمهتعدبنوذختيوقةودقمهيذك
ڪِمسس٥<وےسم مهوباءےراگولَوآاتءاباءهلعاَلااملباولاكهللالونااماوُحَِتا

ت

< $A e < رص>إسکک

هلألء170:ةرقبلاهك(الراسبونيال

توزكلمِدبيهاول30:ةبوتلا4ےکگا

.نايبلاوةلالضلانموةنتفنمهللابذوعن107:ةبوتلا4

[هعاونأورفكلا]
نأاوملعاوءهيناعماوصحفتوهيفاوركفتوكلذنممكلهتركذاماومهفاف

هلوسروهللابنمآنم:نمؤملاف؛قفانموكرشمو؛قداصنمؤم:ةئالثسانلا

هلمعاصةيصعمبلطبيملوهبرةعاطبلمعوءهبهللانعهبءاجامعيججو

ىمسيدقوءهنايصعوهقسفبهنمجرخوهناسلبناميإلايفلخدنمقفانماو
قافن:ناقافنقافنلاوكرشرفكوةمعنرفك:نارفكرفكلانألارفاكقفانلا

دقوهلدوحجءيشلابرفكلانألءاكرشمرفاكلكسيلولمعقافنوبلق
نمهبهللاربخأامكلذنايبوءناركنلاودوحجلانودنايصعلابهلةفلاخمنوكي

امومكنمءاءربانإمهموقلاولاقذإ-هعمنيذلاومالسلاهيلعميهاربإلوق

ادوحجمهموقبهعمنموميهاربإرفكيملف(مكبانرفك):-هللانودنمنودبعت
كلذكومهلعفيفمحلةفلاخملاهجوىلعكلذناكلب:مهمؤقباوسيلمهفأمح

دَوشايموورمينمفل:ىلاعتهللالوق
امنأالادوحجتوغاطلابرفكلاىلاعتهللادريملف6:ةرقبلاكفتواقورعاي

توغاطيهلب«توغاطبتسيلتوغاطلانوكينألاحذإ«توغاطبتسيل
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رارقإلالهأرفككلذكوءاهلمعلةفلاخموهاهبرفكلانوكينأهللادارأنكلو

الادوحجمهرفكسيلوءةفصلاهذهلئمىلعهانعمجرخيامنإةلبقلالهأنم

مهانعجكلذلفءةعاطلابناميإلانمهيفاوعدالةفلاخموهلبءةلمجلانماورقأ

ىلعمكحنانألمكحلايفمهنيبانقرفومسالااذهيفاعيجكرشلالهأو
كلذعملحتسنومحلافطأومهميرحابسومشاومأةمينغبمهانبراحاذإنيكرشلل
اوناکمهٹراونالوممبرحونمفوخلالاوزعممهحيرجومهربدملتق
اوناکاذإجیوزتلابباتکلالهأنمنيكرشملاءاسنلحتسنالوءاملسمأابرح

فلاباتکبرخآلاهابسلحيوهللاباتكبدحاولةأرماجوزتلحيالامابرح
مهالکدحاولاحيفةمينغوجيوزت:نافلتخمنامكحدحاوةأرمايفعمتجيف

ملانإمث«نهابساهيفانللحأيتلالاخلايفنهجيوزتانمرحكلذبفللاباتكب
مهعمجنالانألةلمجلابرارقإلايفاوكسمتامةلبقلالهأيفكلذنمءيشبمكحن

الوهيفنوعمتجيمسايفمهقرفنالامكءهيدلنوقرتفيمكحيفكرشلالهأو
كرشأنمساعيججاولخدركذلالوأيفهانرسفامىلعرفكلالهأمهعمج

نممّهنَعتميالومهّبلعاللء:ىلاعتهللالوقيف-قفانو
نيقيرفلاالكف36:رطاف6(©)رشڪلكىرتيكاميادَع
.هرارقأيفقفانوهراکناإيكرشأنم؛روفك

[ةءاربلاوةيالولا]
ةوادعبیضري۳[هللانأو]للايلووهنمؤلملانأاوملعاوكلذاومهفاف

فئادعأةيالوبىضريالهللانُأوللااودعامشقفانملاوكرشملانأوdئايلوأ

ثيحهللاباتكيفكلذقيدصتوءقفانمللخأكرشملاوكرشمللخأقفانلاو

نمًاورعكيذلامهنوخإلَنولومَيمفاتنكلالإرتملألء:لوقي

412



YY EEAS اک ۰

ار?251یحالم
و

E Aےکےسوس

دیواانآکینلرمکنمشنتنیکبکالتا
هللایندقو1:رشحلا)( وکلادش1كل

اوفاولوعنالانماءبَلايميلهککملهوتدمارنصلدم

اڪ رولابحنمُراَتُكَلَاسراكورخألانماوسيدقهلعهَ

ومكيهججحاوركداوبخيلااولا13دتا

وأكتيالولهأاوداعتوهتوادعلهآاولوتنأ؛هباقعميلآنماورذحاوفباتک

نعمكاُميتلاةيصعملاكلذنمنوبكرتمكنإفهلالحاومرحتوهمارحاولحت

نمىلعةغلابلاةجحلاهللوءاهلعفبمكرمأيتلاهتعاطكلذيفنوكرتتوءامبوكر

.ةلالضلاتاقبوموةلاهجلاتالضمنمهنإفكلذلعف

[نيدلايفلهاجتلايفرذعال]

نموءاملسمافینحناکهکلسنمفءامیقانیدعرشهللانأمكملعأنِمث

املعفوأمهرمأامكرتيفهدابعنمفلكلملاردذعيملمثءامرجمارفاکناکهکرت

لالحلانمهزيموماكحألانمهنيبامدعبنمهلهجبىلاعتهللاهرذعيلهتفلاخميف

موكروءلدعلانعملودعبالأمالسإلالهأنمرفكنمرفكيملومارحلاو
الوسرمكيلإلسرأنأدعبهللاىلعاولهاالفدمعلافهللاةيصعمل

لعبنكيمهل6:لاقوءانیبتسماباتکمکیلعلزنأوءانیبم

انکلء:یلاعتلاقو52:فارعألا4©ةتوىدُهلع
ڪواتيااوليمڪيالورڪيفاتلس
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19نوبلتاوت4[مKAYةمكمللاوبٹک11*ےلو

.نيدلالامكونييبتلادعبلهاجتلايفرذعلامكلناف151:ةرقبلا

[ةلبتلالهأنيبفالخلاوعزانتلا]

هيفاوقرفتتالوءdيلعمكشحوهيلإمكاعديذلاليببسلاىلعهللاوميقتساف

امدلانسرکلعر3#:ىلاعتهللالاقدقودحاوقحلاودحاونيدلاناف
طحصوصسصصککسیسیامےس

وسوسومومهتاهبانيِصواموكيلِإاًبَيَحَوَأۍِذَلاواموبٰیصو
وےس ودعنإلم:اضيألاقو13:ىروشلا$ديفوفرعالوتيدااواأ

2:ءايبنألاك(يودعمكبراأوةدهماكتم
‹نتوبراحتيءادعأاوراصوءعساولافالتخالاوعازتلانمةلبقلالهأنيبعقو

‹نوقرتفيمهمأكلذدنعانملعف؛نوحرفمهيدلامبزحلکءنونعالتيابازحأ

‹نوبراحتيوكلذيفنونعالتينونيابتممهولدعلانوييصيالو
يفالإ؛دحاودرفقحلانألمهنمادحاوابزحالإقحلابيصينأزوجيالو

ادام:ىلاعتهللالاقوءاهيلعةقرفلاعقتالواهيففالتخالازوجتيتلاعورفلا

ورمککطرسامادک قحلابجاويفف2:سنوي$رصنافالِإحلادب
لرنملاهللاباتكىلإنوفلتخيهيفمهاميفنوعجريوعجرينأقدصلاناهربو

ءاممبىدتقانمبيدتقيوامشدعبيدتهيفملسوهيلعهللاىلصلسرملاهيبنةنسو
اعرنإل:لوقيثيحهباتکنملزنأاملدعيفهللارمأالكلذيفالاثتما

وووسےہکمےسو AG 22K E4 مو> ±كلككلاراووابنونيكنإلوساوألإءىيف
تاليواتوتالضمليبساوعبتتالف9:ءاسنلا4(“)البوت
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وُحِيَتاَكامسیراذنهنول:لوقيىلاعتهللانإفطقسلاوًاطخلا

صلعوہمکمومکلدولسنعہکدقرفليساوعيتلو

135:ماعتألاهك(نوقت

[ميقتسملاطارصلا]

هللابناميإلاوه:هعابتإيرمأوهسفنلهاضتراوهدابعلهعرشيذلاهللاليبسو

هلوسرىلعهلسرأيذلانيبملاهباتكبقيدصتلاوءهبهللانعاوؤاجاموهلسرو

اهغوكرواهروهطبةالصلاماقإوءاهتلمجبهللانعدادضألاوهابشألايفنو

اهبةلبقلالابقتساوءاهدودحواهننسواهضئارفنمهبالإمتتالامواهدوجسو

دوجوعممارحلاتيبلاجحوءاهلهأىلإاهعفدواهضرفبجاوىلعةاكزلاءاتيإو
قوسفلاوثفرلانعهللاىنامبانتجاوءةلئاحلاعناوملالاوزوةلحارلاودازلا

داهجلاورهشلاافرطلمكيىتحفافعلابناضمررهشمايصوةلداجملاو

رمألاو‹لاتقللددعلاناكمإولاجرلاددعلامكبكلذدوجوعمهللاليبسيف

ودعلاوفيعضلاويوقلاىلعهللادودحةماقإوركنملانعيهنلاوفورعملاب

رصيملورئابكلابوكربنتجاولمعلاولوقلايفقحلاقفاونمةيالوو
عجريىتح؛نيملاعلابرىصعونيملسملانيدفلاخنمةادعورئاغصلاىلع
هسفنوهلاميفقحنمهيلعبجوامبهللنيديوهبنذوهتفلاخمنمبوتيوهبرىلإ

ناتخلاوءةحيبذلاىلعهللةيمستلاوةنسلاوباتكلالدعىلعثيراوملامسقو

؛ضيحلاوةبانحجلانملاستغالاوةساجنلالسغوءةناعلاقلحوةروعلارتسو

مهيلعةالصلاومهنيفكتوتاومألالسغوءروعشلاقرفورافظألاميلقتو
قحنمجورخلاوهةنايخلاوبذكلاكرتوةنامألاوةداهشلاءادأومهنفدو

محرلاةلصوءاممهبرةيصعميفامنةيالوريغنم‹نيرجافمأنيراباناكنيدلاولا
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ظفحو‹تاروعلانعراصبألاضغوةيحصلانسحوراجاربو

هبهللارمأاموتويبلايفناذئتسالاو«تامرحلانعجورفلا

رهامالِإَنهَتَنيَزتيبالو؛نهجورفظفحونهراصبأضغنمتانمؤلا
طعع AA e ert Asیکمو1oس<ھریک2.

۷1TTس e4صء2.ء؟12ھوہک

يبووأگرهتلوعبءاوأگکرهیاڪاوأگرهتلوعبااوا

امهَلتهمفرضيالواسلالعاورهرللقاوألابا
اهلكءامدلاميرحتويفنحنيالو‹31:رونلا4َنهَتَنيزنمَنبِفَي
لايكملاونازيلايفسخبلاميرحتوءلالحلانمكلذيفحيبأامالإلاومألاو

لاومألكأوىماتيلالاومألكأوابرلاميرحتوءلاومألارئاسيفشفلاو
جيوزتوةنصحلاونصحلافذقوءةمينغلالولغميرحتولطابلابسانلا
ىلعداهشإريغنمةعجارملاةنسلاريغلقالطلاوقةدعلايفحاكنلاوءةعتلملا

ىرتشيامو‹نيكرشلملاءاسنءطوو؛ضيحلاوسافنلاوربدلايفءطولاوءةعجرلا

ميرحتوءالماوحنكنإنعضيوأالئاوحنكنإنضحيىتحنيملسلملاءامإنم
مكتاوخأومكتاهمأنمهللامرحامومهئابآىلعءانبألاومهئانبأىلعءابآلاءاسن
مكنعضرأناللامكتاهمأوتخألاتانبوخألاتانبومكتالاخومكتامعو

نممكروجحيفياللامكبئابرومکئاسنتاهمأوءةعاضرلانممكتاوخأو
لئالحومکيلعحانجالفنممتلخداونوكتملنافهبمتلخدياللامکئاسن

:حاكنلايففلسدقامالإنيتخألانيباوعمجتنآومكبالصأنمنيذلامكئانبأ

نمملسوهيلعهللاىلصلوسرلامرحاموءحافسلانمىلاعتهللامرحامعم
:ىلاعتهللالوقىلإىرتالأءامقدلاوةلزامبانألءاهتلاخواهتمعىلعةأرملاجيوزت

لوسرلالاقوءامأةلاخلاىمسف100:فسوي4شرمالعهوباعفرو¥
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محومدلاوةتيملامرحتوءامعناکوابأهامسف"يبأسابعلايلعاودر":مركألا

ركسملانمهللامرحامبرشوءريطلاوعابسلانمبلاخملاتاوذو

فزاعملابرضوريمازملانمملسوهيلعهللاىلصلوسرلامرخامورومخلاو
اموةحيطنلاوةيدرتملاوةذوقوملاوءةحيبذلانمهللاريغللِهأامجرحتوريبانطلاو
مرختومالزألاباومسقتستنأوبصنلاىلعحبذامومتيكذامالإعبسلالكأ

مهفيعضومهيوقةماعسانلاىلعلدعلاعفلحأنملالحلاليلحتوهلكمارا

:لوقيىلاعتهللانألمهييرقومهديعبومهبيبحومهضيغبومهفيرشومهعيضوو

نيدووأميشالعولوهيادهشًاونوكاونماءنَااينا
Eہکص اروننواوستنأومااوميككالكايلآهلاكاعمكينإتيلو
نيديفسيلف135:ءاسنلا$©احہتاميناکهَنفاوضرحتوا

هضغبلجأنمرجافلملظالوءهتيالووهبحلجأنمملسملفيحنيملسللا
.لضفلاباحصأولدعلالهأمُمإفكلذنمنيملسمللاشاحءهتوادعو

[مهنلاخنمممهنقومونينمؤهلاليبس]
نيقسافلانمهريغعبتانمهللادعوأيذلا؛نيملسملاليبسوهللانيداذهف

نمَلوُسَرلَاقاينمولع:كلذيفىلاعتلاقفىوثمسيبومنهجران

فالخبلاقوأ؛مهليبسنعبغرنمهللاقتيلف115:ءاسنلاك)لايِصَم

قدصأوءةنسلالدعبظفحأواهقفرثكأوءامهفرزغأواملعغلبأمهنإفمهليواقأ

نعنغريالفهئادعأوهتيالولهأبفرعأوءهئاضرىلعصرحأوهللابح

ةجحلامهنمقوسفلابىلوأوهنممهقسفيالومهنعبغرنممهليبس
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هلهأنمرهظنيحركنملااودعبأنيذلامهوهدالبيفقحابماوقلاو‹هدابعىلع

اونيبتف؛مهريغنعرتتسانيحفورعملااوفرعوءهيدلمهوبراحوهيلعمهوقرافف

الإهوبيعيملوةرفكمىلعالإادحأنوملسملاقرافيملوءهيلإهكرتنماوعدوهيف
ةحصكلذيفاوفرعينأالإءهلاعفأنمائيشدحأىلعنومقنيالةيصعمب

النأ:بجاولاقحلايفكلذكوهبىتأاملدعأبكلذدعبهنورمأيمثهلالض

نوملسملامقنامنإوهنملدعأةعاطلانموهامبالإهوفرعائيشدحأىلعاوضقي

نييزتوتاوهشلاعابتايفمهيبنةنسومحمربانكيفاوفلاخامسانلاىلع

.تالالضلا

اکرشمالإ؛انمسانلاوسانلانمانأسانركذدقامعم-مكرانإمث

يملانيعموأهنایصعبهرفکفرعدقهيفاکاشوأءادناعمهللارابجوأادحاج

ىلعارصموأهيفاكاشوهيلعنحنيذلاهللانيدلةفلاخموأهناودعوهملظ
.هيصاعم

[ةملظلاوةربابجلاةعاط]

عماورظنيملومهناطلسومهباسنألجأنمةربابجلاةعاطباوناداموقهللالتاق

دودحللمهليطعتوروكنمللمهكرتوقحللمهدمعتيفمهنايدأداسفىلإكلذ
ءاهلهأريغنملاومألامهذخأونوضغيينمىلعاهيفمهيدعتو؛نوبحينمع
شحاوفلاىلعمهتماقإومارحلاءامدلامهكفسوءاهلهأريغيفالمهعضوو
مغوبسنيكلذىلعمهوتابعلاملظوداسفلابمهوفرعينلمشامعتساوىامظعلا
الومهملظنعمفوعنميال؛نيملسملاىلعءافلخءارمأ
مغنولوتیومغولوتیومهلطابيفمهداضعأنودشيومهتعاطنعنوعتتمي

مهکلممهنمبصتغافملاظمهيلعجرخاذإتحيمهرمأهللاةيصعميف
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مهيلعاريمأهولعجومهيفامامإهوذختاوهيلعمهرومأيفاولوعوهيلإاوعجر
نوفرعيالوتاسفنماحالصنوزيمبالمهرهقنملاعابتأمهبلغنملديبعمهف
مهیفبرعأوهيلعتامومهريغصكلذىلعبشفتاشرنمالالض

مهئارقبكلذيفنودتقيمهكلمنمةعاطىلعمهسفنأنونطويمهمجعأ

ةامعلاليزتتلاقحبةلهجلاءنآرقلاءادعأءوسلاءاملع؛مهئاملعراثآهيفنونتفیو

ننمهماوعومهئافعضومهماغطوسانلاةاوغىلعنوسبليليوأتلالدعنع

ابممولضیفدسافنيبهلزيمتالوالونسحيفمحلرصبال

GCE:ىلاعتهلوقل؛تايآلاتامباشتموتابذاكلاتاياورلانممهلهبنوجتحي

.59:ءاسنلا4كنمتقلالألًَااوميليأكهااويلياينمانَا

[ةربابجلاةعاطبوجوبنيلئاقلاججحةّشقانم]
هللاصخدقف-مومعبوهسيلو-امومعموفيفكلذناكنإ:مهلانلق

وكرتالولج:ىلاعتهلوقبرمألاةالونمهتعاطبرمأنمةلمجنمملظلالهأ

ورشالمشايونمواوذنيمكتامداكاكتكاطنَال

مومعهلوقنملوألاو«صوصخهللالوقنماذهف113:دوه$©
لوقيفءصوصخلامومعلاىلعضرتعيالو؛مومعلاىلعضرتعيصوصخلاو
.اذهيفنيبلاقحلاباحصأونيدلاةمئأ

[صوصخلاهبداريوامومعظفللاءيجمىلعنآرقلانمدهاوش]

لء:ىلاعتهلوقكءاماعرهاظلايفدريواصاخنوكيدقظفللانإمث

اذهرهاظف18:حتفلاههدرجاَتَعمامدإےيمؤملانعهنأر
يئامملعنيذلامهونمضعبللصاخوهومهتلمجىلععقيمالكلا

419



SYLYANY Yêy Ya ےہوےس ابیا۳ یحالم
’Neےسوےسسو ^go BVE vo A

نيذلامهسيلوءابيرقاحتفممهباثأومهيلعةنيكسلالزنأفهلاضروهاثمهيولق
ىضريالهللانألهبمهنعيضروهلطخسوهاميفامهللاملع

كلذعمكفسوهللضوهبحاصاطخدقنممهنمةرجشلالهأناكاذإفةيصعمب
ىلعلتاقلانوكينأزوجيالفهيفهدصقلاراتخمهيلعادمعتمكلذلادصاقهمد

كلذ؛قحىلعهللضيذلاوقحىلعهريغلللضملاو؛قحىلعهلتقيذلاوقح
دادضألاودادضأءالؤهنألءادشرهبلوقلانوكيالاموادبأزوجيالام

يربكدلابَلم:ىلاعتهللالاقدقولاحاهعمجيالةيفانتم

.36-35:ملقلائ(ونكتكركم

نودمسالاهبتدرأنأ:انلق؛نوملسماعيجءالؤهنإ:ءالؤهلاقناف

هللالوقىرتالأءانمؤمهللادنعناكاملسميجنملكسیلوكلذكوهفهريغ

ىفنيالالحيملواسكاوفنكلووعموممللفانماءبارلايلامجيلم:ىلاعت
ىضمدقفاناميإهللادنعنوكيامالسإهبتدرأنمامأف14:تارجحلاككيو
:ىلاعتهللالاقدقوةيادهولقعهلناكنملءةيافكهيفامكلذيفباوجلا

ةسوشلاكوتحصلاوليانماءنلومألاىواَمَول
.58:رفاغهک۵ےکدناال

هللالوق:اماعارهاظدريواصاخهانعمنوكيدقمالكلانأاضيألديامو

:داعحيريفىلاعت

#

¿لاهنأمولعمو25:فاقحألا$يررميمیلك
:ىلاعتلاقدقورحبلاولابجلاوءامسلاوضرألاورمقلاوسمشلارمدت

رمدتانأىنعملاامنإوتاعحيراهرمدتملاهلكءايشأهذهوچمَعكرمت

نمتييوأَول:سیقلبةصقيفىلاعتهلوقوهيفاهريمدتعقووهيلعتتأءيشلك
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ناميلسكلمسيقلبتؤتملو23:لمنلا$مِيِظَعشرعاكوءى
ةيراجلاحايرلاوةيواحلاموجنلالثمةريشكءايشأنمكلذريغالومالسلاهيلع

.صاخةقيقحلايفوهوماعمالكلااذهرهاظفةيراسلاباحسلاو

[بوعلاوعشنمدهاوش]

:يسبعلادادشنبةرتنعلوقكلذنمهلكاذهبقطنتةغللاو

مهردلاکةرارقلکنکرتفةرحركبلكهيلعتداج

ىلعدوجكلذلبقرطملااهتفيليتلايهوركبةباحس[لك]نكتملو
:يركبلاةفرطلوقلئماذهوءهفصويذلاتيبلاكلذ

دتهلموجنلامغنإوٍيِإوبرأملكغلابنولوقي

وهوكلذنوكيفيكوءهباحصأهفصوامكهبراملكغلبيالهنأمولعمو

:لوقي

ديلارهاظيفمشولايقابكحولتدمهةقرببلالطأةلوخ
دغلاىلإيكبأويكيامتلل لئاحفانكأفيعمدةضورف

تسمأفةرماعابةلوخلالطأنوكتنأهدارمناكنأهلوقكلذنملدف

:اضيأهلوقوءهيفبغريالامالإهيكبيوهنزحيالوكلذهاكبأىتحءةيلاخاهنم

دعبیوينعأنيهنمندأتماکلاميمعنباويارايلامف

لوقوءايئاناديعبهنعحبصأفاينادهمعنبانمنوكينأهيأرنمناكف

:اضيأةرتنع
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يمعدغيفامملعنعيننكلوهلبقسمألاومويلايفامملعأو

هملعدقامملعيهنأدارأامنإو«سمألاومويلايفامعيججملعيالهنأمولعمو

لزنأامنإومهراعشأوبرعلاةغليفريثكاذهلثموءهلهجوهيلعيفخدقامنود
.مشاغلىلعنآرقلا

[ةربابجلاةعاطمدعبةقطانلاةلدألا]

4دكنيتقلالناوُميطَأوهلارثياينمايَاجايلء:ىلاعتهلوقف
هللانألهتيصعملهأنمقاسفلانودهتعاطلهألصاخوهامنإ59:ءاسنلا

لِاونكرتالرل:لئاقنملجلاقدقوءهلعفىلعبذعيمثلعفبرمأيالىلاعت
ىلعبذعيلمهتعاطبمهرمأولو113:دوهاَتنا
نَعهيفاَْعَانمعطشالول#:ملسوهيلعهللاىلصهيبنلاضيألاقومهيلإنوكرلا

مبعتالروم:اضيألاقو28:فهكلاچ(ندتاکوهوهعبشاواند

هيلعهللاىلصلوسرلاعمنولخادنحنو24:ناسنإلا$ونکوأام

سيلفكلذناكاذإفهلعفبصوصخمهنأحصامالإهبهللاهرمأاملكيفملسو
مزالهلنیمسالاالکوېئآوروفکرابجلاوءاروفكالوانآعيطننأمكلالوانل
."مكقلاخهللاةيصعمبمكرمأنماوعيطتال":ملسوهيلعهللاىلصلوسرلالاقو

:مالسلاهيلعميهاربإهليلخهللالاقدقو

تر4نيولت:ميهاريإ124:ةرقبلاهكلاكاِياكيتلاعينل
س

نوكينأىهنف4©ىِدْهَعلاياللءهللا$لاَلءسانللامامإ
.امالعإكلذبهملعأفءامامإملاظلا

فريو؛باوصلاوقحلاريغبلوقيوباتكلالدعفلاخينمهللاقتيلف
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:ىلاعتلوقيهباتكيفهللاربخأامكهنإملاشعابهدومنکمکن

م ےسطعےسصسو,nےہصےسومصصصمم

مافتلهیلشتمرخاومانھتیاهتمبلکلكّیلعلنآوه

eوا Ber o2ًسونسصههرب الإروكممياَمَوةتاباهتمهتكامعيدمهيقل

هرسرسسےرسسو

اولو!كدوردنعنملکوپاتمانولورَيفدخلول::لاقممشهکا

.7:نارمعلآ$(پبالا

ا

[ةظعوموةحيصن]

يفللزلانإفمكنيديفللزلانماورذحاومكسفنألةمالسلاوبلطاف

هترخآعابوهاوهعبتينممكتفيالو؛نيهملاباذعلاىلإيضفينيدلا

ءامياحصألةلتاقءاميالطبةرارغءاهيلإنكرينملةناتفءاهيوذلةرادغايندلاناف

ليلقاهریثکو؛باقعاهمارحو«باسحالالحورورغاهنطابورورساهرهاظ

اهرخآو؛نونظولامآافوأو«بيرغاهنكاسو«بيلساهعماجوليلذاهزيزعو
.نونفولاجآ

لكاهنعكلنابوءنافرعلاقحاهنمكلذتفرعدقل؛عماسلااهيألجأ

هتيعووهتعمسو.كينيعب.هترظننأدعبكلذفرعتالفيكوءنايبلا

ءكيخأيفىزعمحبصتو؛كيبأباعوجفميسمتذإ؛كناسلبهتوكشوكنانجب

اعوفدمتيبتوكلامىلعانوزحملظتو؛كنباىلععجرتو؛كدجلاقرافمودغتو

يفحبصتفكلذةركسنمقيفتمثكمقسبالغتشمكلابلبىلإ
كدغنعكمويكلغدقفءايسانكباصأدقالوءايهالكلاموءايداغكلالض

نعكرادو؛كلغشنعكصرحكلفغأفكنيدنعكايندوكسفننعكلامو

ملنأكوءناوخإلانمهدقفبتيزرنمبءنامزلابئاونكظعتملنأكوكربق

كحيرضدحليفو‹لومحمكشعنىلعوءلوقنمكتمعننعكنأبالاعنكت
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كرزونعالفاغ؛كرمأوكيهنبايهاللزتملف؛لوؤسمكلمعنعو؛لوخدم
‹كمامحكبلزنوكمايأتضقنااذإتحكرشنوكتومنعالهاذ

كزوعأو؛صالخلازجعأو.كنينأةدشلانميذهوكنيبجقرعلابحشرو
ردقتالكريصقتوكطيرفتىلعامدان؛كرومأوكسفنيفاريحتم.تلظ؛صانملا

دتشاوكترسحتمظعو؛كتزحتلحكلذدنعفرذتعتفلاقتلورصتسف

ارئاص‹كلعفءوسبانيهر؛كلهجيفاريسأتلصحفكؤاجرعطقناو
مكبونذنمهيلإاوبوتللاىلإاوبوتفميعنلانانارساخباذعىلإ

ةليحلاعاطقناولمعلاتوفولجألالوزنلبقمكسوفنصالخيفاودجو
.لمألاو

[ةهتاخ]

یلعوميحرروفغهنإ؛هتهحربمكيلعوانيلعنموءهتعاطلمكايإوهللاانقفو
‹نيرهاطلاهلاودمحمىلعهللاىلصونلاعلابرللدمحلاوںیدقِءاشيام

لهأنمنيحاصلاهدابعىلعونيبرقملاةكئالملاىلعو؛نيلسرملاعيخجىلعو
الإةوقالولوحالوءاميلستملسونيعجأمهيلعملسوتاومسلا

.ميظعلايلعلاهللاب
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ۇت|عجارملاةمئاق

ارام
ةبتكم:ط؛جراوخلاوة.ضانالانيبقرفلا:شيفطاميهاربإقاحسإوبأ

.م1991نامعةنطلس‹يرماضلا

ةيتكملا:ط؛,ليمحجلابتعلاىلعليلجلادقنلا:شيفطاميهاريإقاحساوبأ

.م1924ةرهاقلاةيفلسلا

ةفاقثلاويموعبابارتناةرارو:ط؛لاصخلارصتخم:يمرضحلاقاحساوبأ

١1.م1984/ه1404نامعةنطلس

ركفلاراد:طفجريم":حت؛ياغألا:ياهفصألاجرفلاوبا

.1968(طوطخ)؛ةبازعلا:ىسيعجاحلانبميهاربإناظقيلاوبأ

نهرلادبع:ت؛مهرابخأوةمئألاريس:ءايركزيبأنبيحيءايركزوبأ
.1986سنوت«بويأ

‹يرصملاباتكلاراد:ط؛ةيمالسإلاةوعدلا:روتكدلا)شولغدحأدحجأ

.م1987لوألا.ط

ىفراد:ط؛يومألارصعلايفةسايسلابدأ:روتكدلا)يفوحلادجأ

نانبل«توریب
قماننسالاةبتكم:طةلمجلا:(خيشلا)يليلخلادمحنب

.ےه1414.نامعةنطلس
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ءةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو؛ريسلاباتك:يخامشلاديعسنبدمحأ-0

.م1987/ه1407نامعةنطلس

:ط؛ةرهازلاةيبرعلاروصحعيفبرعلابطخةرهج:توفصيكزدمحأ-1
.نانبل.توريبةيملعلاةبتكملا

راد:ط؛ممبدأوجراوخلافقاوميفةديدجةءارق:فورعمناميلسدمحأ-2

.م1988قشمدسالط

.1:2ج؛ةيمالسإلاةراضحلاةعوسوم:(روتكدلا)يبلشدهحأ-3
ةضهنلاةبتكم:ط؛يمالسإلاخيراتلاةقعوسوم:(روتكدلا)يبلشدمحأ-4

.1974ةسداسلاةعبطلا.ةرهاقلاةيرصللا

نامعةنطلس؛ثارتلاةرازو:ط2-1ج؛فنصلملا:يدنكلاهللادبعدحأ-5

هفراعملاراد:ط؛ةرصبلايفةيبدألاةايحلا:روتكدلا)يكزلامكدمحأ-6

(ت.دررصم
ةضهنلاراد:ط؛سلدنألاوبرغملاخيراتدلاريدابعلاراتخمدمحأ-7

١.م1978نانبل.توريب

.م1988رئازحجلا«ثارتلاةيعمجرشن؛ةيمتسرلاةلودلا:زاحبميهاربإ-8
راد:ط؛يهذلااهدهعيفةيبرعلاةباطخلا:روتكدلا)صنلاناسحإ-9

.م1962رصم‹؛كراعملا

ةودن؛يلامةكلمممالسإيفةيضابإلاءاهقفرود:(روتكدلا)نيسحسايلإ-0
(ت.د)نامعةنطلس؛يرماضلاةبتكم:طةقرافألاءاملعلا

.ةغالبلاجفحرش:ديدحلايبأنبا-1
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ططج‹؛يضاقلاهللادبعءادفلايبا:قیقحت؛خيراتلافلماكلا:ريثألانبا-2

.م1987/ه1407ىلوألاةعبطلاةيملعلابتكلاراد

راد:طزاحبميهارباورصاندمحم:ت؛نييمتسرلاةمئألاخيرات:ريغصلانبا-3

.م1986توريب‹يمالسإلابورغلا

ركفلاراد:ط,2ج؛ءايفصألاتاقبطوءايلوألاةيلح:ةيزوجلاميقلانبا-4

.عيزوتلاورشدنلاوةعابطلل

‹يبرعلاثارتلاءايحإراد:ط.,2ج؛بيذهتلا:يالقسعلارجحنبا-5

.م1991/ه1412ىوألا.ط

.توريب«يبرعلاباتكلاراد:ط4ج؛ديرفلادقعلا:يسلدنألاهيردبعنبا-6

.م1983/ه1403نانبل

ةعماج.ةقمعمتاساردمولبد؛ةبازعلاماظن:رمعنبحلاصيوامسا-7

.1986.رئازجا

.ه1.1344م1ج؛جاهنملاةلجم:قاحساوبأشيفطا-8

.ه1302ةرهاقلاةيرجحةعبط؛ةاقتنملارهاوجلا:ميهاربإيداربلا-9

ىلوألاةعبطلاءيبرعلاثارتلاءايحإراد:ط؛ظافحلاةركذت:يهذلا-0

.م1991/ه12

.ةصاخةبتكم(طوطخم)؛مالظلاحابصم:يشيقرلا-1

نانبل.توريبءلالحلاةبتكموراد:ط؛نآرقلابئاجع:يليمجلاديسلا-2

م190

نامعةنطلسءعيزوتلاورشنلليرماضلا؛غمادلاقحلا:يليلخلادمحأخيشلا-3
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هضابیاةمئاق AEعجارملا vs Aےکیوس

.م1

.م1992‹نامعةماقتسالا:ط؛مالسإلادعاوق:يلاطيجلاليعامإخيشلا-4

راد:ط؛بدألارداصميفةسارد:(روتكدلا)يكمدمحأرهاطلا-5

.م1977ةعبارلاةعبطلا

نانبل.توريبةيملعلابتكلاراد:ط؛ةيناطلسلاماكحألا:يدورالا-6

.م1985/ه1405ىلوألا.ط

(ت.دربعصراد:طيزوفيماحملا:حت؛نييبتلاونايبلا:ظحاجلا-7

.م1931؛رئازحجلاباعك:قيفوتدححأدملا-8

راد:ط,2جءكيمحلادبعنيدلايحدمحم:ت؛بهذلاجورم:يدوعسملا-9

.م1973/ه1393ةسماخلاةعبطلاركفلا

طقسم‹نوسليودلونرأ.جيلخاخيرات-0

ةبتكم(نوقرم)؛ةيدنحلاةراقلايفةينامعلاراودألا:يروباخلادمحمنبداوج-1
نامعةنطلس(ت.د)996مقر«؛بيسلادمحأنبدمحمديسلا

راد:ط؛ايقيرفإيفةيبرعلاةفاقثلاومالسإلا:(روتكدلا)دومحمدمحأينسح-2

.م1986.ةرهاقلاركفلا

‹يمالسإلابتكملا:ط؛ةيمالسإلاةوعدلا:شاطيغميهاربادمحمنيسح-3

.م1985توريب

ةرازو:ط2ج؛نيبغارلاغالبونيبلاطلاجهنم:يصقشلاديعسنبسيه-4

.نامعةنطلسءةفاقثلاويموقلاثارتلا

.م1986دادغب,15ج؛لوألاملسملابلاطيبأنبيلع:حافلطهللاريخ-5
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الاعجارملادمنا

.م1965قشمدلوألاءزحجلا؛ءةثيدحلارئازجلاةضحن:يلعدمحمزوبد-6

مهتقالعوبرغملاورصميفةيضابإلا:(روتكدلا)ميلحلادبعدمحمبجر-7
.م1990/-ه1410طقسمبمولعلاةبتكم:ط؛ةرصبلاونامعةيضاباي

(ت.د)‹؛نامعةنطلس؛ةيضفلادوقعلا:يثراحلادمنبملاس-8

دمجحأ:ت؛ةمألارابخألعماجلاةمغلافشك:يوكزألاديعسنبناحرس-9

.م1986ءايسوقين‹يلديبع

ةأشن:ط؛يبرعلابرغملاخيرات:روتكدلا)ديمحلادبعلولغزدعس-0

.م1993رصم.ةيردنكسإلافراعملا

دمحم:حت؛ديحوتلارونبديحوتلاحاضيإ:(خيشلا)يثيغلارصاننبديعس-51
:يعرشلاءاضقلادهعمرشن؛يفيرشدمحمنبىفطصمويمعابابىسومنبا
.م1996/ه1:1417ط‹نامعةنطلس

:ط؛ةيبرعلاةباطخلايفةيقالخألاميقلا:(روتكدلا)روصنمنيسحديعس-2

.م1979ةيردنكسإلا؛باتكللةماعلاةيرصملاةئيحلا

(ت.د)ةيرجح:ط,2ج؛ةيضايرلاراهزألاناميلس-3

1970.ةنيطنسق؛حافكدلببازيم:دمحميهاريإيالط-4

راد:ط؛يعشلابدألاوخيراتلايفةيلاللا:روتكدلا)سنويديمحلادبع-5

.م1968رصمءةفرعملا

ةبتكم:ط؛نامعلهأةريسبنايعألاةفحت:(خيشلا)يلاسلاهللادبع-6

.ےه1417ةماقتسالا

ءةفرعملاراد:ط؛بورغملايفةيدحوملاةوعدلا:(روتكدلا)مالعيلعهللادبع-7
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والعجارملاُدمْناَف

.م1994.ةرهاقلا

.ءةيادرغءةيبرعلاةعبطملا:ط؛ةيضابإلادنعيسايسلاركفلا:نالهجنودع-8

.م10

كلجلا؛ءاتفإلاوةيملعلاثوحبللةمئادلاةنجللاىواتف:ةيدوعسلاءاملع-9

.م1991ضايرلاملاعراد:طيناثلا

ط1جءيالطميهاربإ:ت؛برغملابخياشملاتاقبط:يواطنطلايلع-0

(ت.د)نامع.عيزوتلاورشنلليرماضلا

.م1991ةدجةرانملاراد:ط؛مالسإلاىلإةوعدلاقرط:يواطنطلايلع-1

.م1986.رصمةروصنملا؛اهبيلاسأوةوعدلاجهانم:ةشيرجيلع-2

ءانعشلايبأةبتكم:ط؛ةيمالسإلاقرفلانيبةيضابإلا:رمعميحييلع-3
(ت.۵)

ةبتكم:ط«(ىلوألاةقلحلا)؛خيراتلابكوميفةيضابإلا:رمعميحييلع-4
.م1964.ةرهاقلاةبهو

,ةيادرغ‹(ةعبارلاةقلحلا)؛خيراتلابكوميفةيضابإلا:رمعميحييلع-5

1986.

,رئازجلا(ةلاسر)؛نويعلاوبابلألايوذلةلاحلافشك:دمحمجاحلانبرمع-6
1906

نممجرتم(خم)؛ةيضابإلانعتاسارد:(روتكدلا)يمانلاةفيلخورمع-7
.(ةصاخةبتكم)ةيزيلجنإلا

ةيضابإلادنعةيوبرتلاوةيعامتجالامظنلا:روتكدلا)تافيلخدمحمضوع-8

.1982.نامع؛ةيقيرفإلاميف
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ابال۱عجارملاةمئاق
صاسوع

رادعباطم:ط؛ةيضابإلاةكرحلاةأشن:(روتكدلا)تافيلخدمحمضوع-9

.م1988ندرألا.نامع.بعشلا

راد:ط؛نيرشعلانرقلاركفويمالسإلاخيراتلا:(روتكدلا)رمعقوراف-0
.م1985توريبءارقإ

ءةيملعلابتكلاراد:ط؛كولملاولسرلاخيرات:(روتكدلا)رمعقوراف-1

.م1988/ه1408ةيناثلا.طنانبل.توريب

دادغب؛يامعلاخيراتلارداصمةسارديفةمدقم:(روتكدلا)رمعقوراف-2

م9

.1971رئازجلا؛يبرعلابرغملادالبيفةيبهذملاةبسحلا:ىسوملابقل-3

‹(ةيسنرفلاب)ةيمالسإلافراعملاةرئاد:(رصاعميولوب)زوداتيكستفيل-4
.(ةقلحلا)ةدامثلاغلادلجملا

يام20-22)274:ع‹(لاقم)؛ةيقيرفإلاةروفلاةْلم:يبننبكلام-5

1968).

؛ههقفوةميركيبأنبملسمةديبعوبأ:روتكدلا)يدشارلاكرابم-6

.م1995نامعةنطلس‹عيزوتلاورشنلليرماضلا:ط

(تا.د)ةيادرغءةيبرعلاةعبطملا؛ةراتنخمبک:خياشملانمةعومجم-7

دمحأنبدمحمديسلاةبتكم(158)مقرطوطخم؛ةيضابإلاسلا:لوهجم-8

.نامعةنطلس؛بيسلا

يموقلاثارتلاةرازو«فشاكليعامساةديس:ت؛تاباوجلاوريسلا:لوهجمل-9

12ج.1986نامعةنطلسءةفاقثلاو
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ےپییاےسساtvsچعجالاكم

:يقوزرللادمحح:ت؛ةبرجرابخأيفةبحألاسنۇم:يبرجلاساروبأدمحم

.1960ةيسنوتلاةعبطملا

(ت.د)

رادA؛ليلعلاءافشولينلاحرش:(خيشلا)شیفطافسوينبدمحم-2

(ت.د)نانبل.توریب:حتفلا

ةيرجح:ط؛ديحوتلاةديقعحرش:(خيشلا)شیفطافسوينبدمحم-3

(ةصاخةبتكم)

.راد:ط؛ةيضابإلاخيراتيفةسارد:(روتكدلا)ضوعدمحأومهنيزدمحم-4

م9941ةرهاقلاةليضفلا

راد:ط1ج؛مالسإلاردصيفةباطخلا:(روتكدلا)شيوردرهاطدمحم-5

.م1994ةرهاقلا:ط23ج؛ريبكلابرغملاخيرات:زوبديلعدمحم-6

ةعبطلاةبيتقراد:ط؛ثارتلاىلإةديدجةرظن:(روتكدلا)ةرامعدمحم-7

(ط.م.د)1988ةيناثلا

‹نامعبنآرقلامولعةسسؤم:ط؛ةيضابإلاةكرحلاونامع:شقرقدمحم-8

.م1990/ه1411.ىلوألاةعبطلاطقسمةبتكم

م8وئازحا؛ةيفحصلاةلاقملا:رصاندمحم-9

داحتالاراد:ط؛يبرعلاقرشملايفةيضابإلاةكرحلا:مشاهبلاطيدهم-0

.م1981رصم‹يبرعلا
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@ںerrara)ةيسنرفلاب)سيسأتلاذنمةرارقلا:(رصاعميولوب)يكسنالتوم-1

sa fondationpuisعdم1908رئازجلا؛.

ىلوألا.طضايرلا؛نطولاراد:ط؛جراوخلا:لقعلاجركلادبعرصان-2

.ه6

نينرقلايفيبرعلاجيلخلايفةيضابإلا:روتكدلا)يليهسلارباجديعفيان-3

.م1994تيوكلا‹؛نطولارادعباطم:ط؛نييرجحلاعبارلاوثلاغلا

راد:ط؛يومألادهعلايفةيمالسإلاقرفلا:(روتكدلا)يضاقلانامعن-4
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rale rslEE باتكلاتايوتحم
Na i  

03مسنعف

05اةثلاثلاةعبطلاةمدقم

O7 ةمدعم

L5ديهه

L5.....جهنهلافيرعت

L6ةوعدلافيرعت

DBةيضابإلاةأشن

46جراوخلانعةيضابإلازييمت

(يخيراتلاداهملا)لوألابابلا

نيلدتعملاةارشلاروهظىلإةنتفلانم:لوألالصفلا

65ىخيراتلاداهملا

67باطخلانبرهعةعيابموركبيبأةافو

TDنافعنبناهثعةفالخ

TAبلاطيبانبيلعةفالخ

T5لمجلاةعفوم

TTaنيفصةعفوم
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ne EE vO)

80ناورهنلاةعقوم

(نامتكلاةلحرم)ةيضابإلاةاشن:يناشلالصفلا

BT:..(نولدتعملاةارشلا)ةرصبلايفةوعدلالهأ

89هداهجو.ريدحنبسادرملالبوبأ

105سسؤملاملاعلانبرباجمامإلا

119يسايسلاميعزلا.ضابإنبهللادبعمامإلا

127aكّنحملاططخملا.ةميركيبأنبملسمةديبعوبأمامإلا

(روهظلاةلحرم)ناديملايفةيضابإلا:ثلاشلالصفلا

137زاجحلاو.نميلاو.تومرضحيفةوعدلالهأ

169نامعيفةوعدلالهأةكرح

174ىمالسإلابوفملالةوعدلالهأبهذمراشتنا

ةيراضحلاصئاصخلاوتامسلا:يناشلابابلا

ةيدقعلالوصألانم:لوألالصفلا
190لمعو؛لوثو.ةديقع:ناميإلا

200«هللالإمكحال»ًادبمىنعم

ZSفوقولاوةءاربلاوةيالولا
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¥7۱NSEاکتبانكلا
۰

ےسو67

نلا

223ركنملانعيهنلاوفورعلابرمألاعمتجموأ

2372ةيضابإلادنعمكحلاةيرظن

يراضحلارودلا:ينالالصفلا

265حماستلاولادتعالا

285مالسإلارشنونوينامعلاةيضابإلا

287ايقيرفإقرشبمالسإلاوشن

290دنهلافمالسإلارش

294نيصلايفمالسإلارشن

297اهرواجاموايسينودنأ

299ايقيرفإبرغيفمالسإلارشنيفبرفملاةيضابإرود

310aةبازعلاةّقلح

طئارخلاوصوصنلاقحلم

349...........دنسلاودنهلادالبوةريزجلاومزراوخوناسارخيفةيضابإل
378ناورمنبكلملادبعىلإضابإنبهللادبعباتک

387.................يمالسإلابوغملايفهناوخإىلإملسمةديبعيبأةلاسر

389(قحلابلاط)يضابإلايحيهللادبعةبطخ

1ERةنيدملافلىراشلاةزمحيببطخ
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396قحلابلاطءاثريفنيصحلانبورمعةديصق

(افه445ت)ىدمحيلاديعسنبدشارينامعلامامإللةئيضملاةريسلا

401دنسلادالبنمةروصنملابةيضابإلاهناوخإىلا

425طئارخلاقحلم

429عجارملاةمئاف

439باتكلاتايوتحم
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:أل)ىلعةباجاللهقلاومديلادا6ادلواحم<
سورىددلاجورزحلاسبةبرمحوجلتورلااس۔

<جراوندايالازسىدلاامد
ليسأايوعدچهةيبضالازتفيكد
؟لسدرواتلماتولاام-
السالاكلیلیفاودتنآاوعاطتساشیک2

؟ابرغموارثنمةمالسالاةراضلماجفنفاحامیدمامن
تالاالرے۲مالاالاةلاسیراولشنااوعاطتسافك
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؟..ادرشۋارش
دولاتاقالعوطيرنااوحاطتس)يوعدحممیبم

za؟ملتروامالوذا
ىلاسرچىلىپمرنعترتشيك

اةالطن٠رنارىااولبمرتحءارلاااف
؟(ترمھحان)الاسسالابرملاسورعمخانجا
ماسالاباكاادصیدنأاچاا
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