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ةمدقملا

بركفشاكو،نيرطضملاةوعدبيجم،ريبكلاىلعلاهللدمحلا

ةالصلاو،نينئاخلاديكيذهيالهناحبس،نيركاملاركمنهوُمو،نيبوركملا

نمونيعمجأهبحصوهلآىلعودمحمانيبننيلسرملاوءايبنألامتاخىلعمالسلاو

.نيدلامويىلإناسحإبمهعبت

نيتلزاننيباوشاع١٣٤٢ماعمهتدحولالحنادعبنيملسملاّنإف:دعبامأ
.(1).سهمهم**ههم

:-"نيتيرامعتسا-نيتيبيرختنيتيبرح

قبيملو،مالسإلارايدةماعاولتحاىتح،نيملسملاباقرىلعتلصملامهحالسو

اهامحدقفبرعلاةريزجبلق،مالسإلامرحىوسرامعتسالااهلخدألاةعقراهنم

هللادمحب-اذهانمويىتحمالسإلارجفعولطذنمرفاكرامعتسااهلتحيملذإ؛هنمهللا

،هّدضًادحاوًاتوص-هللادمحب-نوملسملاناكرامعتسالااذهمامأو،-ىلاعت

ءاليتسانمدابعلاودالبلاهللاذقنأىتحعافّدلاوداهجلايفمهدوهجترمتساو

.نيملسملادالبنمءالجلامهيلعهللابتكو،نيرفاكلا

نمىكنأودشأوهو(يركفلارامعتسالا»:وهرخآزارطنمًارامعتسانيملسملاب

ةيفخًافويسو،ةدرامًارانو،ةركامةثيبخةيركفةكرعماهودقوأف!؟ةحلسملامهبرح

ملاعلاحبصيل؛ةايحجهنموًاركفوةديقعاهرامعتسابنيملسملابولقىلع

ىكنأناكو،قحلامالسإلانيدعمًارفانتم،هتاموقموهقالخأيفًايبرغيمالسإلا

.(٦٢٧-٦٢٦/٢):«طيسولامجعملا»:رظنا،رامعتسالا»ظفلنع(1)



«ةيملاعلاةيبنجألا-ةيرامعتسالاسرادملا»و«يبرغلاميلعتلاماظن»بلج:هلئاسو

مرحىوسةثراكلاهذههتلخدألإدلباهنمقبيملو،يمالسإلاملاعلادالبةماعىلإ

.اهنمهللااهامحدقف–برعلاةريزجبلقمالسإلا

يفءاملعلانيبلدجلحمنكيملمالسإلادالبيفةلزانلاهذهتلحاّملو

،اهيفمهدالوألاخدإميرحتيفو،نيملسملادالبيفةيبنجألاسرادملاحتفميرحت

،اهتعاشبو،اهيفرطبةماطلاهذهحبُقل؛ليلدةماقإىلإناجاتحيالنامكحلاناذهو

ميرحتبمكحلانمىلوأيركفلارامعتسالالوبقميرحتبمكحلاذإ؛اهتعانشو

ءادعأسرادمذوفنّدتما1419ماعماعلااذهيفف،لعفءاشاموهللارّدقنكل

اوحتفف،برعلاةريزجبلقىلإةدحالملاوةرفكلانممهريغوبيلصلاداّبُعهللا

اهرهاظيتلا،ةريطخلاةئيطخلاو،ةريبكلاةنتفلاهذهاهيفتئجو،مهسرادماهيف

نيملسملاءايتساتراثأف،نينمؤملاليبسريغىلإةوعدلااهنطابونييبنجألاميلعت

دهعالومهتريزجىلإتهّجُوةبرضمظعأاهنأاوأرو،مهساسحإتحرجو،اهيف

نايبنمّدبالنآلاف،اهتبقاعءوسنماهيلإنيعراسملااورذحو،اهبةريزجلابلقل

،داسفإلانمهقالخأوهتديقعيفهتشفنامىدمو،مالسإلاىلعةثراكلاهذهةوطس

،اهتوذجنمءيفطي،ذاقنإةخضمنايبلااذهنوكينأىسع،ماسقنالاوةّيدّدعتلاو

صيخشتواهمكحيفقحلاةملكنيملسملاعامسإلو،اهراعشواهريعسبهذيو

،هدابعنمءاشنمهبعفنينأهللاىسع،نامتكلاةرعمنمصولخلاو،اهرطاخم

:لوقأف،انكاسملقللتكرحاملةلزانلاهذهةعاشبالولو

ىتشيفمهريغوءاملعلانمنيرويغلانيحلصملانمًاريفغًاّمجًاددعّنإ

ماشلاو،قارعلاو،نادوسلاو،رصمو،ةكلمملايف:يمالسإلاملاعلاراطقأ

،تارامإلاو،تيوكلاىفو،ناتسكابلاو،دنهلاو،ايكرتىفو،ةعبرألاهماسقأب



مهفقوماونلعأاهريغو...ايزيلامو،ايسينودنأيفو،عبرألاهتايالوببرغملايفو

ةغلوًاجهنموةديقعمالسإلابةلصلاةعوطقملاسرادملانمحيرصلايمالسإلا

دالبيفتحتتفايتلا(ةيملاعلا..ةيبنجألاةيرامعتسالاسرادملا):ًاخيراتو

دالوألاخدإنمواهنمنيرذحمةملسملالايجأللنضاحمنوكتلنيملسملا

،اهلبقتسمواهرضاحيفةيمالسإلاةمألاىلعاهرطاخمنينيبم،اهيفنيملسملا

يفامو،ًايفاقثوًايركفوًايدقعمهلايجأرامعتسابنيملسملابةنايخلللقاعماهنأو

نمقمعأبيلصلادابعنمةيركفةيلجبرحاهنأو.«ملظُملاُتيبلا»:قحباهنأو

املمهنإف،بولقلاىلع(ةتلصملافويسلا)اهنأو،ةحلسملاةيبيلصلامهبورح

رجنخلا»:اهنأو،مهبولقىلعاهؤلسنيملسملاباقرنعمهفويساودمغأ

نوجلاعياوذخأفةددعتملتاقممهنمباصأفنوملسملاهبنعطيذلامومسملا

ىلوأف،ةيمالسإلاةمألامسجيفًازورغملازاممومسملارجنخلاو،فزانلاحرجلا

ىلعةطلسملاىوقلارشاهنأو.فيزنلافقيوحرجلالوزيلرجنخلاعازتنامهل

.يمالسإلاملاعلا

يهامىلعةيلهألاوةيموكحلاسرادملااوكرت،مهركمومهديكغلابلمهو

ءيطبلابولسألاةداجىلعاولمعنكل،اهلاوضرعتيملةميلسجهانمنمهيلع

اهضعبيفو،نيدلاملعتالوايندلاملعتل؛اهبناجب،ةيبنجألاسرادملاحتف»رشابملا

بناجبسئانكلاءانبلثمقحبيهف،مالسإلانمنيملسملاجارخإةلمجنموهءزج

.ةعاطومالسإتويببناجبةّدرورفكتويب،دجاسملا

نيملسملاىلعسرادملاهذهرطاخمةدشلابقإدمحمذاتسألانيبيو

مث،يحلانئاكلاةيصخشبيذييذلاضماحلاوه-يبرغلا-ميلعتلانإ»:''لوقيف

.يودنللةيبرغلاةركفلاوةيمالسإلاةركفلانيبعارصلا:باتكةطساوب(1)



.«ةيواميكةداميأنمًاريثأتوةوقدشأوهضماحلااذهنأو،ءاشامكنوكي

ًادوهجاههجويفعفدلاوةيلبلاهذهراكنإيفنوحلصملاكئلوألذبو

،تالاقملاو،لئاسرلاو،بتكلافيلأت:اهنموةددعتمبناوجتاذةروكشم

يفاهربخيتأيسًاددعنيتسنعتدازيتلااهنأشبىواتفلاوتانايبلارادصإو

.ىلاعتهللاءاشنإةقحاللاتانايبلا

ةريزجلابلقىلإسرادملاهذهفحزت١٤١٩ماعلااذهيف،مويلاو

ميلعتلالاجميفةديدجةمزالوألوخدوبيرغتلاوريصنتللحاتفملوأ،ةيبرعلا

اهبمحدزتف(ماتيألاراد-ىفشتسملا-ةسردملا):ريشبتلاثلثميفةليسوىلوأيهو

.ميكحلازيزعلاهللابألإةوقالولوحالو،راهننمةعاسيفرشتنتو،ندملا

نايدالاةدحولةعباتتملاتارمتؤملاتايلاعفنمةدحاونوكتالنأىسعو

يفةأرملابيرغتىلعزيكرتلاك،ةفيخملا«لوحتلاةرهاظ»يف،اهنيببيرقتلاو

...ناكسإلاوةأرملاتارمتؤمتايلاعف

سرادملا»راعشتحت-ةملوعلا-«طلخلاةيرظن»راثآنمنوكتالنأىسعو

:راعش،«دحاوملاعلجأنمملعتنو،دحاوملاعيفشيعننحن»:«ةبستنملا

.ةغللاونيدلادودحلةزواجتملا،ةيلودلاةيبرتلا»:راعشو،سرادملاةمأوتلا

نيملسملادالبرئاسوهللااهامح–ةيبرعلاةريزجلابلق–دالبلاهذهيفاننإو

:اهنمةيبنجألاسرادملاودفاولاميلعتلالاجميففقاومانبترم-ءوسلكنم

:لوألافقوملا

ةبيصملانميمالسإلاملاعلاراطقأةماعيفَلَحامععمسندالبلاهذهيفانك
،ىراصنلانملالضلاورفكلاممالحاَمَّسلانمةميلألاةحدافلاةيزّرلاو،ةميظعلا

دالوألنضاحماهلعجو،مالسإلاضرأىلعةيبنجألاسرادملاحتفبمهريغو

مهروعشيفتايلاجلادالوأنوكراشيو،تاغللاو،ميلعتلامهنقلت،نيملسملا



يهو،انضرأىلعاهارنالنأواهرورشنممهايإوانذيعينأو،نيملسملانعءالبلا

.مويلاةيقابلاةيقبلا

:يناثلافقوملا

رصميفنيرويغلاونيحصانلاوءاملعلانمنيصلخملادوهجىرنانكو

ميرحتو،اهحاتتفاميرحتوسرادملاهذهنمريذحتلايفاهريغوقارعلاوماشلاو

ىلعتايانجلاربكأوتامرحملامظعأنماذهنأو،اهيفنيملسملادالوألاخدإ

يفةكرابملامهدوهجنوكتتو،ةيمالسإلاةمألالبقتسمو،نيملسملايرارذ

؛ةيمالسإلاةيلهألاسرادملاحتفبيلاهألاباستحايفو،اهقالغإبةالولاةحصانم

ىواتفلاوتافلؤملارشنيفو،اهيفمهميلعتو،نيملسملادالوأناضتحال

–هربخىرتساممكلذريغىلإ،سرادملاهذهنمريذحتلايفةيفحصلاتالاقملاو

.ةقحاللاتانايبلايف-ىلاعتهللاءاشنإ

،اهتماقإيفهللاءاشنمانئاملعنممهكراشيوةجحلاةماقإىلعهللادمحنف

بسحةنوعملاديدمىلعراسيلايوذثحنو،ةبوثملاوتابثلابمهلوانلوعدنو

.ةردقلا

:ثلاثلافقوملا

ثاعتبارطاخمنمريذحتلاو،حصنلاانمنوحصانلالذبيبيرقلاسمألاب

دالبلايفةيبنجألاسرادملاىلإو،رفكلادالبىلإرايدلاهذهيفنيملسملاةبش

.مهراكفأثيولتومهكولسومهتديقعىلعرطاخمللءاقتا؛ةيمالسإلا

:عبارلافقوملا

جهانمةيامحبىرخألاولتةحيصنلاانمنوحصانلالذبيبيرقلاسمألابو

ةيمالسإلاةينيدلاداوملاةيوقتبو،اهيلإلالضلاذوفنو،ءوسلاتاثفننمميلعتلا

مهنيدبقوثوملانيسردملاءاقتناو،نيملسملايرارذبولقيفةديقعلاسرغو

بلجنمرذحلاو،دادّسلاوةمالسلاىلعمهكولسيراجلاومهدقتعمةمالسو



امل؛تاوهشلاو،تاهبشلاضارمأمهتلخادو،مهدوهعتجرمنيذلا،نيسردملا

.ىفختالرطاخمنمنيملسملادالوأمهناضتحال

. : سماخلافقوملا

فقوميتأيفمويلاامأ-دبألاىلإريخلالمأنو-سمألابيرجياذهلك

:١٤١٩ماعلااذهليساردلاماعلاةحتافيففقاوملا

نالهنذـهناوّداحأهلىوههلءازعالٌرمأةريزجلاىهذ

ىلإهّجوتةبرضمظعأاندالبيفلحت،«ملظملاتيبلا»:اندالبيفحتفيمويلا

.ةيرامعتسالاةيملاعلاةيبنجألاسرادملاحتفب/رهظلاةمصاقاهنإدالبلاهذه

.رصبلاوعمسلاءلمانضرأىلعيهمويلا

نيلمسملاةمصاعو،مالسإلامرح،ةيبرعلاةريزجلابلقيفتلزنمويلا

ريصنتلالئاسوىهدأو،ريشبتلالئاسوىلوأةلزان،رطخلاومؤشلاةلزان:مهتدعاقو

سرادملا–ةيمالسإلامهنضاحمنمنيملسملادالوأبةداحلاةلقنلاو،بيرغتلاو

لالضلاورفكلانضاحمىلإمهمالسإومهتلقنب-ةيمالسإلاةيلهألاوةيموكحلا

.(ةيبنجألا-ةيملاعلاسرادملا):يفداحلإلاوةيحابإلاو

نيمرحلاراوجبةيبرعلاةريزجلابلقيفلحتةيزريأوةيزرهللاواهنإ

سنجتهيفزوجياليذلادلبلايف،رهطملاعرشلاميكحتوديحوتلادلبيفنيفيرشلا

ءادعأوهلوسروهللاءادعألنذؤيمويلاو،هضرأنمًاءزجهكيلمتالو،هتيسنجبرفاكلا

،رهاعوأرفاكسردملا:اننيدىلعاوسيلنملاندالوألنضاحمحتفبنينمؤملا

..ةرفاكةدروتسمجهانملاو

،ةمادنلاوةرسحلاو،بارغتسالاوةشهدلافقوم،فقاوملافقومهنإ

.ملألاوةعيجفلاو

.ًاماعطرفعجلآلاوعنصا»:انللاقينأَنْحَف،انيفلوهذلاةعاساهنإ

.نيدلارييغتةيرحأدبمىلإةرطنقاهنإ



اهنيبو،ةفلتخملاللمللةينيدلاسرادملانيب(ميلعتلاةملوع):ىلإةجرداهنإ

.–ةيناملعلا–ةينيداللاسرادملانيبو

ديدجت)مسابءيضملالبقتسملاوقيرعلاقرشملايضاملامدهلةكرحاهنإ

لاقُينلهنأ:اهنمو،نيرفاكلاورفكلانمةرفنلازجاحرسك:اهراثآنمو(ءانبلا

.نآلادعب،رفاكاي:رفاكلل

لوقيهيفو(ةكمىلإفحزلا)يبلشدودولادبع:باتكل،ةتافتلاانيطعت:اهنإ

ريصنتيفانيعسواندوهجفقوتتنل»:سكامتربوريكيرمألارضتملانع

ىهتنا«ةنيدملايفدحألاسادقماقيو،ةكمءامسيفبيلصلاعفتريىتحنيملسملا

.-هلمأبيخوهللاهحبق–همالك

يكيرمألاةهربأراظتنايفنحن»:هدعبلاقذإ،يبلشفلؤملاىلإهللانسحأو

هلاثمأوهرظتنتيتلامنهجباوبأىلعنكلوًادبأاهارينلوهف،ةكمباوبأىلعال

.ىهتنا«لفسألااهكرديفكانهرقتسيل

حتفنإو،نيرّصنملانيرشبملامامأًاقلغمًادلبربتعيةيبرعلاةريزجلابلقّنإ

:اهدعبةوطخلافيفاقثلاويسنكلامهناطلسذوفنلةئيرجةوطخيهسرادملاهذه

حتفو،يريصنتلامالعإلاو،ةيريصنتلابتكلاو،ليجانألاثبو،(سئانكلاحتف)

انمامأيهامكةيريصنتلا-تاثعبلا–تايلاسرإلازكارمحتفوةيبنجألامكاحملا

ًادادتما!!ءانثتساالبيبرعلاجيلخلانادلبعيمجيفانلئامشنعوانناميأنعوانفلخو

.يمالسإلاملاعلايفنيزحلاعقاولل

:روصتناممعظفأةلكشملانإ،مالسإلامرحماحتقايفرفكلامامأةرماؤماهنإ

!؟ةيمالسإلاعبانملارصاحتةرفاكلالودلاةعومجمليفارغجمازحةماقإاهنإ

امةياغوانبولقاهلنئمطتنأوأ،سرادملاهذهباضرلانمكيلإأربنانإمهللا

نيبنفمهتماعونيملسملاةمئألوهلوسرلوهباتكلوهللةحيصنلالذبوههكلمن

اهتريسواهلوصأواهرطاخمواهخيراتيفةيبنجألاسرادملاهذهنعهملعنام



ًاصلخَتْسُماهتآامتناواهطاشنفاقيإواهقالغإونيملسملادالبنعاهذبنبوجوو

عفنينأهللالعل-مهوبأهللومهردهلل-مهباتكونيملسملاءاملعنمددعهبتكامم

يفرداصلانايبلابءاتفإلاوةيملعلاثوحبللةمئادلاةنجللانمردصامبًةوسأو،اهب

نعاهعفرواهقالغإبوجوواهنمريذحتلاواهميرحتبعطاقلا١٤٢٠/٢/٣

..نيملسملا

:اوُدشنُيَفٍةَبْرُكلاسيفنتبنيملسملانيعأرقتنأىسعو

ةسردملاطوقسوبوركلانمهتلقنامىلعهللدمحلا

.(ةيبنجألاةيملاعلاسرادملا)ةلزانلاهذهنعتانايبلاهذهملسملكىلإف

فلؤملا

بهيغلاديزوبأهللادبعنبركب

ُةَيىبنلاةنيدمىف



تانايبلا

.اهتمواقميفمهريغوءاملعلانمنيحلصملادوهج:لوألانايبلا

.اهؤامسأ:يناثلانايبلا

.اهتيعبت:ثلاثلانايبلا

.اهخيرات:عبارلانايبلا

.ةيرامعتسالاسرادملاحتفيفتايولوألا:سماخلانايبلا

.اهتذتاسأواهترادإوةيرامعتسالاسرادملاجمارب:سداسلانايبلا

.نيملسمللةرمدملااهراثآواهفادهأ:عباسلانايبلا

سرادملانعمهيواتفومهتانايبوءاملعلالاوقأنمجذامن:نماثلانايبلا

.ةيرامعتسالا

ىلعينبملاةيبنجألاسرادملايفةيمالسإلاةعيرشلاماكح:عساتلانايبلا

.ةماعلادصاقملاودعاوقلاوةيعرشلاصوصنلا

١١



لوألانايبلا

اهتمواقميفمهريغوءاملعلانمنيحلصملادوهج

ءالولاىلعةمئاقاهتايحوماع«١٣٠٠»:وحنةيمالسإلاةمألاىلعىضم

بحلاىلعو،نيرفاكلاورفكلانمةءاربلاونيملسملاومالسإللءالولا،ءاربلاو

نيبومهنيبف،نيرفاكلاورفكلاضغبو،نيملسملاومالسإلاةبحم،هللايفضغبلاو

الف،داتقلاطرخهنودنمو،لاجرلاقانعأهلاوننععطقنتناميإلانمزجاحرافكلا

.هنايكمدهيوهذبانياّمعًالضف،مالسإلاهضفرياملكضفرلاباولبقينأةبارغ

يتلا«ةيريشبتلاةيرامعتسالاةيبنجألاسرادملا»:تاضوفرملاكلتنمناكو

دسجيفةيرامعتسالااهبلاخمباشنإلةينارصنلاتايلاسرإلاوتاثعبلااهتدفوأ

رامعتسالا:يتاذلارامعتسالابوشنمهلُدَهَمُتمدقلوأناكو،ةيمالسإلاةمألا

ىلإ،تانبلاميلعتو،لافطألاةناضحنمةيادبميلعتلابيفاقثلاويركفلاويلقعلا

نادلبيفاهثبفيثكتو،تاعماجلاوتايلكلايفيلاعلاميلعتلاىلإ،سرادملارشن

.نيملسملا

اهتاملسمواهدعاوققرتخيةيمالسإلاةمألادسجىلعبيرغاذهنأكشالو

نمتادنلاو،تاحيصلاتلاعتو،ًانومضموًالكشهتضفرف،ساسألانم

نمو،سرادملاهذهنمريذحتلابمهريغونيرويغلاءاملعلانمنيحصانلا

.اهيفنيملسملادالوألاخدإو،اهحاتتفا

:ةيتآلاطوطخلايفةيعافدلامهدوهجتناكو

ىواتفلاوتالاقملاولئاسرلاوبتكلارادصإيف:لوألايعافدلاطخلا

:رشنلاخيراتوأتايفولابسحهيلعفوقولامتاممهأبةمئاقكيلإوتانايبلاو

١٢



.ىراصنلاسرادمنمنيملسملاريذحتيفىرايحلاداشرإ–1

.ىراصنلاسرادمنمنيملسملاريذحتيفىرايحلاداشرإرصتخم–٢

.١٣٥٠ةنسىفوتملاليعامسإنبفسوي:فيلأتنمامهالك

-مالسإلاةلجم–بيبحيلعديسلا/بناجألاسرادميفءانبألاميلعتراضم-٣

.١٣٥٢ةنسرخآلاعيبر

ةنسىلوألاىدامج–مالسإلاةلجم-وحبصديسلادمحم/ريشبتلاسرادم-4

.١٢م٢

ةنسةيناثلاىدامج-مالسإلاةلجم/نيرشبملادهاعمنعرهزألاةخيشمنايب-٥

.١٣م٢

:هريسفتنمعضاوميف.١٢٥٤ةنسىفوتملااضرديشردمحم/رانملاريسفت-٦

.010ـ10ع.ع١١ـع١/١٠ه

نيملسملادالوأميلعت:ناونعب٢٣٨٧صةاجًاضيأاضرديشردمحمىواتف-٧

هذهلصأو.ةينارصنلاسرادموأاهريغوةيموكحلاةينيداللاسرادملايف

.١٧٨،١٨١ص٣ج،٣٢جم١٣٥٠ةنسرانملاةلجميفروشنمىوتفلا

يفايلادعاسم/ةيبرعلاىلإاهلقنواهصخل-يمالسإلاملاعلاىلعةراغلا-٨

.١٢٨٩ةنسىفوتملابيطخلانيدلابحمو.١٢٦٣ةنسىفوتملا

٢٥جم١٣٧٣ةنسرهزألاةلجم-نيدباعيربصدمحمخيشلل/كسفنددج-9

.٣ج

ضيف.١٣٧٣ةنسىفوتملانيمأدمحأ/ةيقرشلادالبلايفةيبرغلاسرادملا–١٠

.١٥٤١ـ١٠/١٥٠١رطاخلا

ةدعقلاوذ-مالسإلاءاولةلجم–ةزمحدمحأ/مالسإلاوةيبنجألاسرادملا–١١

.١٢"0Vةنس

سرادملانمريذحتلاونيدلابكسمتلاىلعثحلايفةرصتخمةحيصن-١٢

١٣



.١٣٧٦ةنسىفوتملايدعسلانمحرلادبعخيشلل/ةيبنجألا

(١٧٤،١٧٦ص/ةيلهاجلامكح:تالاقمنمض)سرادملايفنيدلاميلعت

.١٣٧٧ةنسىفوتملاركاشدمحمنبدمحأخيشلل

.١٥٨-١٥٢/صحالصإلاىلإةوعدلا

.١٥٨ـ١٥٢/صحالصإلالئاسر

.١٥٢-١٥١/ص،ةيمالسإلاةيادهلا

.١٢٧٧ةنسىفوتملايسنوتلانيسحرضخلادمحمخيشللاهعيمج

قيدصلادمحمنبدمحأل/٦٥،٦٦ص.ةيرصعلاتاعارتخالاةقباطم

.١٣٨٠ةنسىفوتملا

.١٣٨٥ةنسىفوتملايميهاربإلاريشبلادمحمخيشلاراثآ

ددع–عمتجملاةلجم/ةيريشبتلاسرادملاةمواقملةيباجيإةليسوسيلءاكبلا

.١٣٩٢ةنسرفص٣9

٢٨٨ددع–عمتجملاةلجم/نيلوئسملابجاووةيرباجلايفريشبتلالقاعم

.١٣٩٢ةنسرفص

ددع–عمتجملاةلجم/ةحلمةرورضتيوكلايفةيريصنتلاسرادملاةيفصت

.١٣٩٦ةنسرفص٢٨٨

هتدقعيذلايمالسإلاهقفلارمتؤملةمدقمثوحبةعومجم)يركفلاوزغلا

تاعوبطم(١٣٩٦ةنسضايرلابةيمالسإلادوعسنبدمحممامإلاةعماج

.١٤٠٤ةنسمامإلاةعماج

٢٥٠ددع–عمتجملاةلجم/؟ىتمىلإ..ةيليلضتلاةيريشبتلاسرادملا

.١٣٩٧ةنسىلوألاىدامج

/ةيبنجألاسرادملابمهدالوأنيملسملاميلعتيفةيمالسإلاةعيرشلامكح

.١٣٩٩ةنسىفوتملايكملاطاشمنسحخيشلل

_ ١٣

ـ١٤
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ةنسىفوتملايرسودلادمحمنبنمحرلادبعخيشلل/تاهبشلافشكةمتاخ

.١٣وا4

يبرعلاخرؤملاةلجم-دومحمناضمرحلاص/رصمبميلعتلاوبناجألا

.1عه١ةنس١٧ددعلا

نيملسملانابشلاةيعمجتارضاحمنمىقتنملانمض)ةيبنجألاسرادملا

.(٣٣٥-٢٢٤ص

٣٠جم-١٣٤٨ةنس–رانملاةلجم/؟ملعلاناطلسلةعضاخةضهنلاهذهله

.٣ج

.١٤٠٢ةنسىفوتملاضهيونجاجعلامهالك

هتمجرتيفامكيزردهنأةنوالعلادمحأهنعركذلجرلااذهنأبيجعلاو

.[١٣٧صمالعألاليذيف

.رصاعملابدألايفةينطولاتاهاجتالا

ةنسىفوتملانيسحدمحمدمحملامهالك/اهلخادنمةددهماننوصح

.1عه٣

.يبرعلاةلجم-يخابسلارمع/ةيبرعلادالبلايفيبنجألاميلعتلارطاخم

ةلجم–حلاصنامثعلامك/ةبونلالابجقطانميفةميلعتلاةسايسلاوريشبتلا

رمك..١٤٠٥ةنسبجرلوألاددعلا-ةيقيرفإتاسارد

.١٤٠٨ةنسىفوتملاخورفرمع/(٩٠-٦٥ص)رامعتسالاوريشبتلا

.١٣٩٧ةنسىفوتملايدلاخلاىفطصمو

يروهنمدلاةبلطذاتسألل-ةيبنجألاسرادملاتاغللاسرادملةيبيرغتلاراثآلا

ةنسمرحم.لوألاباتكلا(ةيمالسإلاةيبرتلايفءارآوتاساردنمض)

. \ 8 \ \

/نيرشعلانرقلالئاوأورشععساتلانرقلايفماشلادالبيفميلعتلا
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ةنسيناثلاعيبر٤٥ددعقشمد–يبرعلاثارتلاةلجم-ينايلاميركلادبع

.١ع١٢

ىفوتملافاوصلادومحمدمحم/مالسإلاةحفاكملةيرامعتسالاتاططخملا–٢٦

.(٢٢٤-٢١٢ص).١٤١٣ةنس

سئافنلارادعبط.رقشألاناميلسنبرمع.نيملسملارايديفميلعتلاةملسأ–٢٧

.١٤١٤ماع

حالصإلاةيعمجلئاسرنم.فادهألاولئاسولا/يبيلصلاريشبتلا-٢٨

.١٤١٣ماععبطتارامإلاب

ةيملعلاثاحبألاوتاساردللناقلبلازكرم-زازهميدن/ةيريصنتلاسرادملا–٢٩

.١٥١٤ةنسلوبناتسا–

لآديزنبهللادبعخيشلل/نيدترملابمهقاحتلاونيدلانعبابشلافارحنا-٤٠

.(٢١٧ص٢ـجلئاسرلاةعومجم)١٧١٤ةنسىفوتملادومحم

.١٤١٨ةنسىفوتملاركاشدمحمدومحم/رامسأوليطابأ-٤١

ةلجم(رصميفيبنجألاميلعتلانمًاماع١٥٠ةصق)بولغمللبلاغلاميلعت-٤٢

.١٤١٩ةنس٥٩ددعةرسألا

.يناديملاةكنبحنسحنبنمحرلادبع/ميمصلايفوزغ–٤٢

دمحمنبهللادبعنبسامحم/ةيمالسإلاةعيرشلايفةاداعملاوةالاوملا-٤٤

.٦٨١-٦٦٩/ص٢ج.دوعلجلا

-٦٢/صقبيزلافيرشدمحموةشيرجدمحمىلع/يركفلاوزغلابيلاسأ-٤٥
يمي.V/ه

.٢٣٤-٢١٧/ص.بطقدمحم/رصاعملاانعقاو–٤٦

.م١٩٨٧ةنسعبط٣٦٦-٣٥٥/ص.طابرلاوةرانملا:طيقنشدالب-٤٧

.١٣١ـ١٠٠/صةعئاضلاةيدهلا١٠٠ةملسملاايقيرفإـ٤٨

٦١



.يوحنلاليلخلا/فيلأتامهالك

مداخ/ةيدنهلاةراقلاهبشبملسملاعمتجملافارحنايفيبرغلاركفلارثأ

.١٦٧-١٠٩/ص.شخبيهلإنيسح

.ةيزجلااوعفدتنألبقنوملسملااهيأاوقيفأ

.ةكمىلإفحزلا

.يبلشدودولادبعذاتسأللامهالك

.يودنلاينسحلايلعنسحلايبأخيشلل/ةرحلاةيمالسإلاةيبرتلا

.يودنلانسحلايبأل.ةيبرغلاةركفلاوةيمالسإلاةركفلانيبعارصلا

.١٨٧–١٧٣ص

.مظعلافسويذاتسألل/ملسملاليجلانضاحمنيأ

نيدلادعسل,٨٠-٧١/ص.مالسإلاةهجاوميفةثيدحلابيلاسألااورذحا

.حلاصديسلا

دمحم(اهدعبامف٧٦صةصاخو)يمالسإلاملاعلايفميلعتلايفبيرغتلا

ةيمالسإلادوعسنبدمحممامإلاةعماجتاروشنم–يسرمميلعلادبع

.١٤٠٩ةنسضايرلاب

.يدنجلارونأ/نوملسملاهبنعطيذلامومسملارجنخلا

.نبلدمحأيلعويداهلادبعلامج/ليلضتلاوةقيقحلانيبريوطتلا

ةلاسرنابصليهسفيلأت.لوبنطسايفةيبنجألاةيميلعتلاتاسسؤملا

يفاهصخلمرشنو.١٤١٢-١٤٠٩ماعضايرلابمامإلاةعماجنمريتسجام

.لوألاددعلا:رشعيداحلادلجملايفبتكلاملاعةلجم

-٦٢/ص.ةنابشلادمحنبهللادبع/ةيسفنلاةميزهلاةرهاظونوملسملا

.ضايرلاب١٤٠٩ماععبط.١٨١ـ٧٣،١٦١

رشن.يلعةشاكعميهاربإ/يبرعلانطولايفيريصنتلاطاشنلانعحمالم
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١٢٨-٣٢،١٢٧-٢٨/ص.١٤٠٧ماعضايرلابمامإلاةعماج

.يشاوحلاب

ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملابءاتفإلاوةيملعلاثوحبللةمئادلاةنجللاىوتف-٦٢

.١٢/٤/١٤٠١خيراتو(٤١٧٢)مقرب

ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملابءاتفإلاوةيملعلاثوحبللةمئادلاةنجللاىوتف–٦٣

نكامألاريجأتميرحتبزابنبهللادبعنبزيزعلادبعخيشلاةحامسةسائرب

.١٤١٩/٣/٣يف(٢٠٢٦٢)ىوتفلاهذهمقرو.ةيبنجألاسرادملل

يفةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملابءاتفإلاوةيملعلاثوحبللةمئادلاةنجللانايب-٦٤

ةسائرب،نيملسملادالبيفةيبنجألاسرادملاحتفميرحتب١٤٢٠/٢/٣

.هددسوهللاهناعأخيشلالآهللادبعنبزيزعلادبعخيشلاةحامس

هيفدازوهرقأوهتافوليبقزابنبزيزعلادبعخيشلاةحامسهيفرظندقناكو

ةريزجةيصوصخىلعصنلايفهتدايزتناكو،نينثانيمويبهتافولبق

ةمحرهللاهمحرفهعقوينألبقةينملاهتلجاعو،كلذيفثيداحألاوبرعلا

ىلإاهدروةمألاحالصإمهلمحيناكدقفنييلعيفهتجردعفروةعساو

.هتايحنممويرخاىلإةداجلا

بتكلايهو،كلذيفساسألارداصملانعًالضفهيلعفوقولامتاماذه

،هخيراتوميلعتلاو،يركفلاوزغلاو،رامعتسالاوريشبتلانعثّدحتتيتلا

تالاقملايفو،ةينارصنلا–تاثعبلا–تايلاسرإلاو،ةفاقثلاو،ةيعبتلاو،ةيبرتلاو

.تايرودلايفةعباتتملا

حتفبةيرامعتسالاسرادملاهذهنعسانلاءانغإ:يناثلايعافدلاطخلا

نأبجيءادةيبنجألاسرادملانأل؛ةصاخلاوةيموكحلاةيمالسإلاسرادملا

.نيملسملادالوألاهباطقتساففختيتلاةيودألانماذهو،ءاودلابلصأتسي
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بطخلاوةنسحلاةظعوملانمةملكلابةحيصنلارشن:ثلاثلايعافدلاطخلا

ىلعنأوةيرامعتسالاسرادملاهذهنمًاريذحتةماعلاةيملعلاسوردلاوةيريذحتلا

هذهىلإمهباوعفديالفمهدالوأيفومهسفنأيفهللااوقتينأدالوألاءايلوأ

لكنأو،مهتديقعنهوتو،مهقالخأضرمثو،مهنيدنعمهدصتيتلاسرادملا

.هلرثأالهللاىوقتريغنمبيدأتلكوهيفريخالفمالسإالببيذهت

راصو،رصميفريصنتلاةحفاكملةيرهزأةنجلتنوكت:عبارلايعافدلاطخلا

هتايداعّدصو،ريصنتللتّدصت،دعبامف١٣٥٠ماعرصمءاحنأيفةددعتمعورفاهل

.. . نيملسملانع

اهنمةيويندلانحملاضعبلنوحلصملاضّرعتةيعافدلاطوطخلاهذهءاقلو

انإوهللانإف."رهزألايفمهفئاظونمًاملاعنوعبسوةعضبلصف١٣٥٠ماعيفهنأ

.لاحلكىلعهللدمحلاونوعجارهيلإ

ةعماجعبط١٢٨-١٢٧/ص.ةشاكعميهاربإل.يبرعلانطولايفيريصنتلاطاشنلانعحمالم)1(
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يناثلانايبلا

كلديوهبفَرْعُيىمسملاىلعليلدمسالاف،هتلالدعونتل؛ميظعنأشمسالل

بلاوقءامسألاذإ،هيداعتوأهيلاوتو،هرذحتوأهيلإبغرتف،هتقيقحىلع

امفالخىلعءامسألابليلضتلاءاقلسيبلتلاوسبللالصحيلاحيفو،يناعملل

اذهل؛ينابملاوظافلألاباليناعملاودصاقملابةربعلانوكتف،قئاقحلانمهيوحت

اهفرعيل؛ةدفاولاسرادملاهذهءامسأنمنكمأامءارقتسانمانلدبالراص

.اهورذحيف،اهبللضُملاوأ،اهتقيقحلةقباطملااهئامسأبنوملسملا

:يهةثالثعاونأىلعاهءامسأنأدجوعبتتلابو

:ةـماعلااهؤامسأ-1

«ةيبنجألاسرادملا»:يهومالسإلادالبىلإرفكلادالبنماهتداقورابتعاب

ةبسن(بولندسرادم)و(ةيملاعلا)و(ةثيدحلا)و،(ةيبرغلا)و(ةيجنرفإلا»:لاقيو

:نيملسملاءاملعضعباهيمسيو.رصميفاهربكىلوتيذلابولندسيسقلاىلإ

املةرفكلانإف،دصاقملاوتاياغلابةيمستلابابنمهذهو(ةيرامعتسالاسرادملا»

مالسإلاىلعمهفويساونسنيملسملاباقريفاهولمعاملاطيتلامهفويساودمغأ

:بقلبيدنجلارونأاهبقلاذهلو...ميلعتلاقيرطنعنيملسملارودصيف

،(نوملسملاهبنعطيذلامومسملارجنخلا»:هباتكهبنونعو(مومسملارجنخلا»

يفةروشنملاهتلاقميف(ةيفخلافويسلا»:ظفلبناينثلازيزعلادبع/ذاتسألااهبقلو

.«ةيرفكلاسرادملا»:ةبراومالباهمسانأىرأو.ةريزجلاةديرج



:ةماعلااهؤامسأ-٢

تاثعبلا–(ةيلاسرإلا»:يهو،ةينارصنلابيريشبتلااهفدهرابتعاب

،(ةيتناتستوربلا)،ةيعويشلا،(ةيريشبتلا»(ةيريصنتلا»،(ةيليجنإلا»،-ةينارصنلا

قد:لاقُي.«نيفسألاقد»:نيقرشتسملاضعباهيمسيو،«ةينمرألا»،«ةيكولثاكلا»

.(18/1):«طيسولامجعملا»:يفامك،مهنيبقرفيأًانيفسأمهنيب

،ديمعتلاقبستيتلايهو،نيقلتلاسرادم»:مسابنيئدتبملاسرادمىَقَسُتو

.(شارحالاسرادم»:مسابو

:ةسردملكلةصاخلااهؤامسأ-٣

نيأ»:هتلاسريفمظعلافسويهركذاماهنموةيريشبتلااهتيعبترابتعاب

:لاقذإ(ملسملاليجلانضاحم

ءامسأوًاعيمجسرادملاكلتءامسأمكلتدرسلانهلاجملاعستاولو»

نممكمرحأنلنكلو،اهفلخنونمكينيذلادارفألاوأفئاوطلاوأتاسسؤملا

:عيرسضرعيفكلذنعًازجوممكللقنأفرطخلابساسحإلاوءادلاسملت

.ريرفلا.ةينوراملانارطملاةسردم.ةيعوسيلاةسردملا:اهنمفسرادملاامأ

.نارطملا.حلاصلايعارلا.فسويرامتابهار.اطنسارتلا.ةينادمعملا

.ةسدقملاضرألامتيم.ةيلهألاةيلكلا.ناكسيسنرفلاتابهار.تيوناملا

.سكذوثرألانمرألاو.ةكيريمألاةسردملا.راليبلانايتسابزوبنايموناه

.ةيعانصلا.نايزلاسلا.صلخملا.تتسنفالا.ةيحيسملانابشلا.ستاشنكراط

.يرصانلا.ةينيتاللا.ةيكريرطبلاةيلكلا.لسرلاةديستابهار.نييئبسلا

.نايرسلا.ةيكذوثرألاةفاقثلا.ةيدرولاتابهار.يحيسملا.براقتلا.يليجنإلا

.مالسلا.ةراشبلاةديس.ةنايمدةديهشلا.لفطلاراد.ةيطبقلا.نويهصتابهار

.ةيسيللاةسردملا.ةسدقملاةلئاعلا.الوقنسيدقلا.ميرمةيسدقلا.ةبحملا

.ناكسيسنرفلاتابهارلا
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:انهامهئادبإنمدبالنيتظوحلمنكلو..ريثكنمليلقاذه

.تانبلاونينبلاوضايرللةددعتمعورفتاذسرادملاهذهمظعمنأ:الوأ

قئادحلاوتويبلاكلتمتامنإو،ًاتويبرجأتستالسرادملاهذهلكنأ:ًايناث

.ريدلاءايفأوةسينكلالظيفتارامعلاو

:اهنمفةيريشبتلاسرادملاهذهفلخنمكتىتلافئاوطلاوتاسسؤملاامأو

ةسينكلاةيناكيلجنإلاةيفقسألا.تينوناملاةيعمج.ةينادمعملاةيلاسرإ.نمرألا

ءابآلا.ةيحيسملا.سرادملاةوخأ.ناكسيسنرفلاتابهار.ةينادمعملا

.يملاعلايروثوللاداحتالا.ةيرثوللاةسينكلا.ةيلاسلاةنبهرلا.ناكسيسنرفلا

ةيلاسرإ.ةيريخلانايرسلاةيعمج.سدقلاداحتاةيعمج.ناكيرمألاةسسؤم

.ىحيسملا.براقتلاةيعمج.سكذوثرألانايرسلاةينارطم.كيلوثاكلانمرألا

ملامكًاعيمجاهيلعتآملاهءامسأمتعمسيتلاسرادملاركذقايسنمحضاو

مهئانبألماقتالسرادملاهذهنألاودجويملمأىراصنلاهيفدجويندرأيحو،ةيرقو

نمانتصحورفاوظحاهنمانظحفكلذلو،لضتلامنإملعتلسسؤتالوانئانبألامنإو

.ىهتنا"...هاوسهوركمىلعدمحياليذلاهللدمحلاودسألاةصحاهدوجو

ايروتكفةيلك.ريرفلاةيلك.تيوزيجلاةيلك.ةيسنرفلاةيلكلا:ًاضيأاهنمو

تناسةسينكبناجب،نيرتاكتناسةيلك.ةيسنرفلاكرامناسةيلك.ةيزيلجنإلا

.«سّدقملابلقلاةسردم»:نيرحبلايفتيأرو

املوءامسألاهذهضعبوحنىلعتحتفف،برعلاةريزجبلقىفامأو
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(ةيكيرمألاقفألاسرادملا:ًالثمف،ةيمعتللمسالاريغراكنتساوةوفجتلصح

لبقتسملاةذفانةسردم»:اهنمو،«ةيملاعلاقفألاسرادم»:مسابرهشلالخترّيغ

نيسمخوةئامنعديزيامتغلباذكهو«ةيملاعلاةينيبلفلاةيميداكألا»و،«ةيملاعلا

.ميظعلايلعلاهللابالإةوقالولوحالف،ماعفرظيفةسردم

ثلاثلانايبلا

امهوامهعمجتدقو،نيتلظمىدحإتحتنوكي،سرادملاهذهحاتتفانإ

:ناعون

:ةيتناتستوربلاوةيكيلوثاكلا،ةيرصنتلا–تاثعبلا–تايلاسرإللةعباتسرادم–1

،ةيناملألاو،ةيناطيربلاو،ةيسنرفلاو،ةيلاطيإلا«ريشبتلاتايعمج»

«ريرفلاةيلاسرإ»:اهنمًابقللمحتةيلاسرإلكو...ةينانويلاو،ةيكيرمألاو

.رفكلاممأليوعدلاءامتنالابسحاذكهو،تيوزجلاةيلاسرإو

«ةيناملأ»و«ةيسنرف»:سرادماهدجتاذهلو؛ةيبنجألاتارافسللةعباتسرادم-٢

ةرهتشميهو«ةيموقلاسرادملا»:مسابىمستدقو،اهريغوأ«ةيكيرمألاو

.(تايلاجلاسرادم»:مساب

ةلحنونيدنمهيلإيمتنتاممدختنيروكذملانيعونلانمةسردملكو

ريثأتلاونيملسملاديلاومرامعتساهبدوصقملالوألاعونلانكل،جهنموكولسو

أدبمهيفف،طقفةيلاجلادالوأىلعًاروصقمنوكيدقفيناثلاعونلاامأو،مهيلع
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،اهيفنيملسملادالوألاخدإبحَمْسُيدقو،ةيمالسإلايضارألاىلعاهدوجو

.ةيرامعتسالااهراثآيفلوألاعونلاكراشتف

ريصنتللزكارمنوكتفاهتلمىلعاوسيلنيذلارافكلادالوألاخدإبحمستدقو

ةينيدالتناكنإداحلإللوأ،ةيدوهيتناكنإديوهتللزكارموأ،ةينارصنتناكنإ

.داحلإسرادماهعيمجو

ملسملوقيالو(ةيرفكسرادم)و(ةملظمتويب):نيلاحلاالكىلعيهف

لهأفلتخيالويمالسإدلبيفسئانكلا»:لثمىلاعتهللابهيفرفكيتيبحتفزاوجب

،مالسإدلبيفةسينكلاوةسردملاكىلاعتهللابهيفرفكيناكمحتفميرحتيفمالسإلا

.همرحيففيكف
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عبارلانايبلا

اـهخيرات

سرادمنمًائيشفرعتاليمالسإلاملاعلاراطقأوًانرقرشعةثالثىضم

سوجموىراصنودوهينملَحتلاوتانايدلابابرأؤرجيالو،ةيبنجألاميلعتلا

فراشمىلعنكل،نيملسملارايديفميلعتللزكارمحاتتفاىلعمهريغوسودنهو

شاعتناورشععبارلانرقلاةيادبورشعثلاثلانرقلارخاوأةينامثعلاةلودلالالحنا

ملاعلاراطقأةماعيفرامعتسالابوشنوملاعلايفةيريشبتلاةيرامعتسالاحورلا

يفاقثلاويركفلاوزغلاىوقرشيهو!؟(ةسردملا)وهلوألارشبملاناكيمالسإلا

.ةيمالسإلانادلبلاهذهيفةماعلاةيسفنلاىلعةطلسملا

ريغواهنمةيريشبتلانيبقرفالبتاعماجلاوتايلكلاوةيبنجألاسرادملااهنإ

.لاحلكىلعيريشبتلاوهاهنممظعألاداوسلاناكنإو،ةيريشبتلا

:نيمهمنيببسلريشبتلاططخىلوأ«ميلعتلا»و«ةسردملا»:تناكامنإو

ىلإةعفادةزيرغهيلعلابقإلافعطقنتالملعلاىلإسانلاةجاحنأ:لوألا

.هبلط

اهتغبصبمهغبصتسرادملاهذهولايجألاةئشنتنمضتيميلعتلانأ:يناثلا

- . اهتهجوبمههجوتو

مهوزغاوفثكدقوألإ،رانلاوفيسلابنيملسملاوزغنعرافكلاتفكنإامو

مم.ميلعتلاقيرطبنيملسملل

:نيملسملادالبيفةيبنجألاسرادملاحاتتفايفتحدقةرارشلوأتناكو

؛م١٨٣٠ةنسةينامثعلاةيروطاربمإلايفتانبللةسردمءاشنإب:توريبيف
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ىلعنرثأةينارصنلاسرادملاهذهيفنيبرتاذإفتاهمأنكيستانبلانأل

ةرطيسلاّنهلنوكتسيتاللاةريبكلاتويبلاورسألاتانببىنغُتتناكو!!نهدالوأ

ؤبؤبيهتوريبيفتانبلاةسردمنإ:مهتاعدضعبلاقاذهلو،لبقملاليجلاىلع

!!ينيع

.نييسنرفلاونييكيرمألادوهجهيفتزكرتيذلاوهنانبلو

ةيلكلاسيسأتبءابآلاماقةيريصنتلاتاثعبلالالخنمم١٨٤٠ماعرصميفو

ءابالاسرادماهتعبتمث،ةيتناتستوربلاةيليجنإلاةيعمجلاوةيردنكسإلابةيسنرفلا

بالطلاعومجمددعغلبوم١٨٨٢ماعرصملالتحالةمدقمم١٨٨٠ماعنييعوسيلا

ةيبنجألاسرادملاراشتناناكوم١٨٩١ماعىتحًاملسمًابلاط٧١١٧نيملسملانم

نيسرادلاةبسنغلبيوسرادملانمفالالاتارشعغلبتنالااهنإىتحًافثكماهيف

نأةيبنجألاسرادملاوخرؤمريشيو.رصمببالطلانم٪٥٢نيملسملانماهيف

يفاولعفامكةسردموةسينكهيفاوأشنأدلبيفاولحاملكةينانويلاةيلاجلا

،سيوسلاو،ديعسروبو،اطنطو،ةروصنملايفمثم١٨٤٣ماعةيردنكسإلا

.اهريغوةرهاقلاو

م١٨٦٦ماعةيناملألاةيلاجلاوم١٨٦٢ماعذنمةيلاطيإلاةيلاجلااذكهو

ةيلاجلاتايلاجلاىلوأتناكو،نييروسلانيينوراملاوم١٨٧٢ماعذنمدوهيلاو

.قالوبيفم١٨٢٨ماعةينمرألا

تاداسلاةقفاوم١٣٩٧/٥/٢٩يف٣٥٠/اهددع«عمتجملا»:ةلجمترشنو

طرشبيبرعلانطولايفيحيسملانيدلابريشبتللرصميفةعماجءاشنإىلعرتراكل

.اهليومتبةيكيرمألاةموكحلامايق

ىتحةيلاسرإلاسرادملاحتفلةعسومدوهجخيراتلااذهوحنيفايروسيفو

يفةسردم(١٧٤):م١٩٠٩ماعةيكيرمألاسرادملانماهدحوايروسبيصنناك

.ىرقلاوندملا
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يفاهالوأناكويلاعلاميلعتللتايلكلاءاشنإىلإلاحلامهبتروطتمث

يهمث(ةيليجنإلاةيروسلاةيلكلا):مسابدعباميفتلوحتيتلام١٨٦٢ةنستوريب

.(توريبيفةيكيرمألاةعماجلا):مويلا

.(تربورةيلك):لوبناتسايفاوحتفمث

هلدلوف،م١٨٣١ماعلوبناتساىلإلصويكيرمأرضتُملوأنأاهربخنمو

يفهحاجنل؛اكيرمأوايكرتنيبطبرلل«نطنشاونيطنطسق»:هاّمسواهيفدولوم

.ةيريصنتلاهتمهم

ءاشنإيدوهيلادلشورهقيدصىلعنيلماهرّصنملاحرطم١٨٦٣ماعيفو*

لوبناطساحتفلًانصحكارتألاأشنأدقل»:ًالئاق«يلمورلاةعلقلاراوجبةيوناثةسردم

.«مهمدهلةسردمانهءيشنأسانأو

اشابقيفودمحأ:لارنجلاايكرتيفنيرصنملاءالوهءالمعنمناكو*

ناكملانعيناثلاديمحلادبعناطلسلالئُساملاذلو؛ةسردمللًاضرأنّمأيذلا

عابيذلالجرلاعمتسيل؛(يلمورلاةعلقيف»:لاق،لارنجلاهيفنفديسيذلا

مويىلإسارجألاهذهتاوصأ،مهسارجأتوصاهيلعاوسسؤيلًاضرأتناتسوربلل

.ىهتنا''(ةمايقلا

.(ةيكيرمألاةيلكلا):ةرهاقلايفمث

.دنهلاندمنم(روهال):ةنيدميفةيلكنويسنرفلاأشنأمث

ةيلك):مسابم١٩٠٣ماعموطرخلايفةيلكزيلجنإلاسسأ:نادوسلايفو

.يزيلجنإطباضمساب(ندروغ

نإلب،ريثكلاءيشلاةيريصنتلاتاثعبلاوسرادملاعاونأنمنادوسلايفو

!!دجاسملاددعقوفيموطرخلايفسئانكلاددع

.ناقلبلازكرمرادصإ١٩،٢٠ـ١٧/ص.ةيريصنتلاسرادملا)1(
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ذنمةيناطيربلاتايلاسرإلااهيفميلعتلاىلعتلوتسادقفةبونلالابجيفامأو

سرادملانمحتفيامتلفقأوةيبرعلاةغللاومالسإلاعسوتترصاحوم١٩١٩ماع

.م١٩٣١ماعةيمالسإلا

ةيريشبتةسردملوأتناكيداليملانيرشعلانرقلالئاوأيف:قارعلايفو

ءاحنأيفمهسرادمترشتنامث،رئاشعلايفةبتكمو(تانبللةسردم):ةرصبلايف

.قارعلا

ليلخلل(طيقنشدالب):باتكىفءاج:ايناتيرومىفو

:ةيسنرفلاسرادملانعرصتخممعدا"هالص.يوحنلا

ةلزان-ةيسنرفلا-ةسردملااولعجنيذلاناكسلااهكردأةقيقحكلتو»

ىلإراغصلاءانبألالاسرإمكحةلأسميهقفلالدجلاطاسبىلعاوحرطف،ةيهقف

.رافكلاسرادم

لهأنم،يليترابلاىفطصملادمحمنبدمحمًارعشنيتفتسملانمناكو

:لاقيذلاتيمليتوب

لزاندالبلايفرمأمكحنعلئاَسًاباوجاَمدالبلاحلم

ىراصنلاسرادمىلإًاعوطاراغصلااندالوأانُمالـشإ

نعلاؤسلاومولعملانعلاؤسلابابنمءاتفتسالاءاملعلاضعبربتعا

قوفًاحيملتمهضعبباجأو،ةيقتوأًافوختمصلابمهضعبهجاوو(مومذممولعملا

.حيرصتلا

اذهناسرفنميورقشلاىتفنبنمحرلادبعخيشلانبدمحأخيشلاناكو

هلو.دالبلالالقتسادعبىتحاهضفريلظو،ةيسنرفلاةسردملامواقدقف،ناديملا

.ريثكرعشكلذيف

ةنسىفوتملالولبنبراتخملابهذةيسنرفلاةسردملاميرحتىلإو

ةسردملاىلإلافطألالاسرإعنمباهيفحرص،ةروشنمىوتفيفم١٩٧٨/١٣٩٨
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هنارصنيوأهنادوهيهاوبأنوكيىتحةرطفلاىلعدلويدولوملكنأبًاركذم،ةيسنرفلا

هتديقعةسارحهيملعمولفطلايوبأىلعو،ثيدحلايفءاجامكهناسجميوأ

..نايبصلابفيكف،عدبلالهأةسلاجمنعنوغلابلالاجرلايهندقف،اهتياعرو

يفيناهبنلانعو«لخدملا»هباتكيفجاحلانبانعىنعملايفًامالكراتخملالقنو

.(ىراصنلاسرادمنمنيملسملاريذحتيفىرايحلاداشرإ):هباتك

يفحتفتتناكوةقعاصلاعقوةطقانشلاىلعةيسنرفلاةسردملاتعقواذكهو

.هذيفنتمدعيفنورذعُيالو،هيفناكسلاُرَمأتْسُياليزكرمرارقبىرقلاوءايحألا

.ةثراكلا-ةسردملانمةدجنلابلطتةفئاطءاملعلانمترفنف

يحيفةسردمحتفتانيسمخلايفتررقةيرامعتسالاةرادإلانأكلذنم

ةنسىفوتملاالآنبادماحدمحمخيشلابهف،نيينسحلا«شادكأرمعأدالوأ»

خيشلانبميهاربإنبدمحمهتليبقميعزبدجنتساف،رارقلاضاهجإلم١٩٥٩/١٢٧٩

.نييسنرفلادنعةملكلايعومسماناكو،ايديسخيشلانبهللادبعخيشلابونسحلا

يحلاىقلتوةسردملاءاغلإررقتف،اهلكأدماحدمحمخيشلادوهجتتآدقو

:ماددمحأنبدمحأخيشلاناسلبهيلعهللادمحف،ميظعلارصنلااذهبيناهتلا

«هـسردملاطوقسوبوركلانمهسفنامىلعهللدمحلا

ىهتنا"..هرخآىلإ

نضاحمىلإتلآمثةيبنجألاتايلاجلادالوأميلعتلمهسرادماورذباذكهو

ةيبرعلاةريزجلابلقالإقبيملويمالسإلاملاعلاراطقأةماعيفنيملسملادالوأل

ةعفدلوأتناكفةيبرعلاةريزجلابلقيفةيبنجألاسرادملاتحتتفا١٩14ماعيفو

سرادملاهذهضعبتزرفأدقو..ةفلتخمءاحنأيفةسردم(١٠٠)ىلعوبرتاهنم

يفتابلاطللسابللاىرجامك،حاتتفالانمىلوألااهروهشيفةيريشبتةرشن

:!!تابهارلاسابلبجرختلالافتحا

ناميإومالسإبلقلايفناكنإيمكنمبلقلاُتومياذهلثمل
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ةيرامعتسالاسرادملاحتفيفتايولوألا

داحلإلانيبفارحنالاىلإةملسمريغمأتناكةملسماهلكبوعشلاّرجنإ

نكل،سرادملاهذهنمىوصقلاةياغلايه«ةسينكلا»ىلإاهّرجةصاخو،ةيحابإلاو

:اهنمضرغللًالالغتساو،رثأللًالاجعتسااهحتفيفتايولوأمهل

لهجلايلماعنمنمًالكنأل؛لهجلاورقفلااهيفرثكييتلادالبللةيولوألا-1

.ريصنتلاىلإةصاخبو،فارحنالارشنلرثكأةصرفلاجتني،رقفلاو

بيلصلاداّبُعهللاءادعأكردأو،ايقيرفألهاجميفمهطاشناوفثكاذلو

اندالبىلإىراصنلاءاجامدنع»:لوقيف،ةقرافألاضعبريثأتلااذهُدّسَجُيو،مهبرأم

."ضرألامهيدلوليجنإلانحنانيدلمويلاوضرألاانيدلوليجنإلامهيدلناك

،نانبل:لثم،يلملاددعتلاو،يركفلاعارصلااهيفرثكييتلادالبللةيولوألاـ٢

...ناتسكابلاو،دنهلاو،ندرألاو،نيطسلفو،ايروسو،رصمو

.اهتيونعمواهذوفنفعضل؛ةريغصلاعقرلاتاذتايالوللةيولوألا_٣

اموةلوفطلانسنأل؛لافطألانضاحمحتف،ميلعتلالحارملاجميفةيولوألا-4

،ريثأتلاةعرسو،ليوحتلاةلوهسو،ريصنتلاحيقلتل؛ةبصخلاةئيبلاوهاهبراق

.ةعيرشوةديقعةيمالسإلااهلاكشأمهعئابطذخأتنألبق

عرسأنهو،تاهمأّنكيستانبلانأل؛تانبللنيسنجلالاجميفةيولوألا-٥

يفيرامعتسالاضرغلامألايّدؤتف،ءابآلانمنهديلاومىلعًاريثأتىوقأو

تانبلاسرادمنإ»:«بسج»:نيرشبملادحألوقيةنوؤمالبنهدالوأبولق

.ناقلبلازكرمرادصإ4/ص.ةيريصنتلاسرادملا)1(
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ايروسيفرمألالبقتسمنأًامئادترعشدقل،ينيعؤبؤبيهمالسإلادالبيف

.«اهئاسنواهتانبميلعتجهنمبوهامنإ

ديةقباس:لثم،يونعملارامعتسالاءاقلةضياقملاهدعبواذهلبقو

،ةيداصتقالاو،ةيحصلاو،ةيسايسلاتامزألانمذاقنإلاتايلمعو،لاضفإلا

رامعتساللمهلئاسوىلوأنومحقييونعملارامعتسالااذهلالخنم،اهريغو

.يراضحلاميلعتلابدادمإلامساب«سرادملا»:يركفلا

سداسلانايبلا

اهتذتاسأواهترادإوةيرامعتسالاسرادملاجمارب

،نيملسملادالبيفةيرامعتسالاسرادملاحتفءارونمفادهأكانهناكامل

فادهألامكلتقيقحتل،ةيفاكلاتانامضلاو،ةمزاللاريبادتلاذختتنأًابيرغسيلف

:يتالاىلإةيانعلااوهجواذهلو؛تاياغلاو

مئادلاصتاىلعو،اهدالبيفةعبتملايهاهجهانمواهيفميلعتلاجمارب–1

.اهدالبيفينيدلايموقلاميلعتلاططخب

دلبللةيمسرلاجهانملانعةيرامعتسالاسرادملاهذهجهانميفداعتبالا-٢

اهتفصيفًاساسأًارصنعاهدقفياهبديقتلانأل؛اهيفُحتفتيتلاملسملا

.اًرُحميلعتلالعجباهتبلاطمدتشتاذهلو؛ةيريشبتلا

نابهرلاوسسقلانمًاقيبطتوًاملعمهلحنومهللمىلعنيذلانيسردملارايتخا-٣

.ةدحالملاوةرفكلانممهريغو

اماهمهأ،ىتشقرطنممالسإلاةهجاوململاعلايفةينازيممخضأدصر–4

.لافطألاضايروتاعماجلاوسرادملاىلعفرصي
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عباسلانايبلا

نيملسمللةرمدملااهراثآواهفادهأ

:رومأيفنايبلااذهنعثيدحلا

:ةمأيألميلعتلاةلزنم:لوألارمألا

.حؤروخيشهلو،رهوجوُمزُجهل،هتاذبلقتسميحنئاكيألثمميلعتلا

جتنينأدبالف،مهقالخأوهيعضاودئاقعللظالإهرهوجوميلعتلاحورامو

،قالخألاو،دئاقعلاىلعهتيلكبميلعتلااذهراثآسكعتيتلاتاياغلاوفادهألا

.عامتجالاو،ةسايسلاو،ةفاقثلاو

ىلعةسكعنمهفادهأجتنأ،اهقالخأواهتديقعيفميلعتلاماظنةمأتنبتاذإف

،ةيفاقثلاو،ةيعامتجالااهبادآو،اهتسايسو،اهقالخأواهتديقعىلإةمألاّدش

.ماسقنالاوددبتلاوعارصلاةحاسمقييضتو،كلذيفاهتدحوو

ريغقالخأو،اهتديقعريغةديقعلظيفدفاوميلعتماظنةمأتنبتاذإاّمأ

ةسايسلاوقالخألاوداقتعالايفاهيلعةسكعنمهفادهأجتنيهنإف،اهقالخأ

هيلعاملةرياغمتافارحناوراكفأنماهتئشانسوفنهيلعيوطنتامل؛عامتجالاو

،ةيركفلاةدرلامث،ةديقعلاةعزعزىلإكلذًايضفم،اهكولسواهتديقعواهناميإ

هلظيفشيعتو،عارصوعدصتو،ماسقناوددبتىلإةمألاةايحلوؤتهبو،ةيدقعلاف

ديازتيفققشتلاو،ءاردزالاومارتحالاو،بيذكتلاوقيدصتلاو،مدهلاوءانبلانيب

،ىضوفلاوشفنعذئنيحلأستالو،عاستاودعاصتيفعارصلاو،دادتماو

.لاوحألابارطضاو

،عامتجالاوةدحولاةرخصىلإذفنيدفاولاميلعتلاماظننألصاحلاو

نوكتف،اهيلعبلغتلابعصيلاحىلإلصتىتح،عارصلاوىضوفلاىلإاهككفيو

.ميكحلازيزعلاهللابالإةوقالولوحالو،ةياهنلاةيادب
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رو.هب

ماظنلااذهراثآيهامف،اهراثآو،اهفادهأو،اهروصتيفًةَمّلَسُمةقيقحهذه

!؟هبوزغلاءارغإلئاسويهامو!؟ةيمالسإلاةمألاىلعيبنجألايميلعتلا

:يرامعتسالاميلعتلايفءارغإلالئاسو:يناثلارمألا

ميظعو،ةيرامعتسالاسرادملايف،ةيداسفإلاتاياغلاوفادهألاةعاظفل

اوضافأو،نيللانمحوسملااهلاوسبل،ةيحابإلاوداحلإلانيبنيملسملاباهتياكن

،ركملاوعادخلانفاونقتأو،مهرئاصباوعداخو،نيملسملاراصبأىلعةواشغب

حاتفنالاةسايسمث،ةفاقثلاومدقتلاوةراضحلاوملعلاةروصيفىعفألاةعادواهنإ

تراصاذلو.مهفاّرُمومهتقسفو،نيملسملالاهجاهيلإعرهف،ةملوعلاوطلخلاو

:نيتلحرميفاهبتآارغإلا

سرادملللوخدلاةقاطب»:ةباثمبيهءارغإلئاسو:ىلوألاةلحرملا

.ةيمالسإلادالبلايف-يبرغلاميلعتلاماظن-ةيبنجألا

:اهنأمسابتئشنأف

.ناهذألاريونتوماعلافيقثتلاىلإفدهتةيبيذهتةيفيقثتسرادم-1

.نيملسملانيبةيراضحلامولعلارشنلو–٢

.تاغللاميلعتومولعلاوةفاقثللةمدقتمجذامناهنأبسانلاعانقإو–٣

.ءالعتسالاورورغلاءادبنيباصماهءارونوثهليفىوتسملاةعيفراهنأبسانلاماهيإو–4

.فلختلاولهجلانمنوملسملاهيناعيامةحفاكممسابو-٥

.تايلاجلادالوأميلعتمسابو-٦

.اهلذبواهلةلئاطلالاومألادصرو-٧

.اهيفنيملسملادالوأ«لوخدةقاطب»:ةباثمبيهءارغإلئاسو:ةيناثلاةلحرملا

:امهو،اهيلإنيملسملادالوأعفدواهيلعلابقإلانامضلنيتليسوهللاءادعأذختا

.فئاظولايفاهنمنيجرختمللةيولوألالعجةيحاننمقزرللةليسواهلعج-1

وأةيموكحلاسرادملايفنيسرادلاةناكمقوفتةيعامتجاةناكماهوبسكأ-٢
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ةقبطلاو،ةديدجلاةقبطلاب:اهيلإنوبستنملابقلياذهلو؛ةصاخلا

.ةروطتملاةقبطلاو،ةرصاعملا

:نيملسملانيبيبنجألاميلعتلارشنفادهأ:ثلاثلارمألا

هتحصىلعقفتملاثيدحلا،ةرهابلااهراثاو،ةرهاظلاةوبنلاتازجعمنم

ءاملعرثآمنمو(هناسجميوأهنارصنيوأهنادوهيهاوبأفةرطفلاىلعدلويدولوملك»

مهلةياقو،ثيدحلااذهمهدالوأومهتماعنيقلتىلعلمعلا،ةروكشملانيملسملا

.لالضلانممهلةيامحو،مهنيدومهترطفيف

ًاملعمالسإلابمهلكشتلبقمهميلعتوراغصلاناضتحانأًاقحراصاذلو

اذهلو؛رشلاوأريخلاوحنمههيجوتيفلوألاحاقللةبصخلاةئيبلاوه،ًالمعو

هذهةرفاكلاتانايدلابابرأنممهريغوبيلصلادابعنمنورشبملالمعتسا

ملاعلايفيدقعلاويفاقثلاويركفلاويلقعلارامعتسالابمهلمعاولمعفةيصاخلا

،نيملسملادالبيفةيرامعتسالاسرادملاحتفىلإنيّداجمهيعسب،يمالسإلا

،لوقعلاودئاقعلاداسفإلدوسألامهدقحرشنلمالسإلاضرأنمكانهوانهاهعرزو

،نورهظيمهلعلمهلعناصم،يعماجلاميلعتلاةياهنىلإلافطألاضايرنمةيادب

نموأ،مهدوهعتجرموأ،مهلوقعتفعضنماهبنوديصتيدياصموًاراكوأو

ةياغلاذهلكنيلاضلاءالؤهةضبقيفمهظحءوسمهعقوأنموأ،هبانبرقفلامهضع

ملولو،"مالسإلا»:قحلامهنيدنعةلماشةدربنيملسملاليوحتمهيدلتاياغلا

نيسردملانمنيرفاكلاهوجويفنيملسملادالوأنمرظنلابيلقتألإ:اهئواسمنمنكي

،هينيعضمغينارصنىلإرظناذإناكفدمحأمامإلاهللامحروذيمالتلاو،نييرادإلاو

:هيلعبذكوهللاىلعىرتفانمىلإرظنأنأردقأال:لاقف،كلذيفهلليقف

راعلاولذلااهيلعهوجولاسفنباهعمجأبتلضيتلاهوجولاكلت

راصآولالغأةيعرلاىلعمهررقمموقنعهللامالحأام

ميلعتلااهلخاداماذإف،ضرألالهألةنسحلاةوسألايهةيمالسإلاةمألاّنإو
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،اهتغلو،اهقالخأيفبايغو،اهنيديفةبرغيفاهبيصيسهنإف،اهنعيبنجألا

تايلآواهتدحويفراطشناو،اهرضاحواهيضاميفاهخيراتلراقتحاو،اهبادآو ربتعا.قافودعبيفالخو،عامتجادعبةقرفو،اهتايح

دقعو،مسالايفيمالسإ:لقألاىلعوه،ديدجليجنماهتدايقُدَسَتَو

مهسي،ريكفتلاو،يأرلاو،قوذلاو،ناسللايفيبنجأ،ديلاوملاليجستو،حاكنلا

.اهرهوجسمطيفوهتمأحورلتقيف

ميلعتلا»:بلجيمالسإلاملاعلاتلاتجايتلاةيغاطلاةجوملاهذهنإالأ

تاؤورملاوقالخألاونيدلاىلعةرماؤمةقيقحلايفيهاهتئشانفيقثتلةيبنجألا

.نورفاكمهةرخآلابوًاجوعاهنوغبينيذلانيملاظلاىلعهللاةنعلف،خيراتلاوةغللاو

سرادملا«ةملظملاتويبلاهذهحتفىلعرفكلامامأتلبقأمويلاو

ىلعةمئاقىرخألانيملسملادالبيفمهنأشكبرعلاةريزجبلقيفةيرامعتسالا

،اهدالبنيدبىنعتةسردملكف،خيراتلاوناسللايفيموقفيقثتوينيدبصعت

مهتطساوبىعستو،اهسرادمبالطاهنقلت،اهتايحتاموقمو،اهخيراتو،اهتغلو

ىلإيضفتعبطلابهذهومهرصبهيلإذفنيو،مهتوصعمسينمومهيلهأنيباهرشنل

.نيدلاو،خيراتلاو،ةغللا:يفةرمدملاراثالا

فيقثتلارشنلُداهم،ةمتاقلاةيموقلابةملظملاسرادملاهذهف:ةغللايفاّمأ

ملسملاليجلاةيلقعىلعيوغللايفاقثلاراصحلابرضلو،اهتغلواهناسلبيموقلا

،اهبنيقطانلاركفلمحتةغللكنأمولعمو،ةيمجعألاةناطرلابهناسلرامعتساب

يفيبنجألاركفللثب،داوملاسيردتلةيبرعلاةغللاىلعةيبنجألاةغللابيلغتيفف

. -- : ةيتالاراثالاىلإىضفياذهو،ةئشانلالوقع

ماحتقاهتاذدحيفوه،ةيساردلاداوملاميلعتلةغلةيبنجألاةغللاضرفنإ–1

،مالسإلالهألًاراعشاهتيرهظمداعبإب«ةيبرعلاةغللا»:يمالسإلانصحلل

؟مهسوفنيفاهضيغبتواهفاعضإنماذهيفمكو،ةئشانلاناسلنعاهبجحو



مت،نآرقلاةغلهتغلوملسملانيبليحاذإهنإف،مهمالسإنعمهللزعلب

هنمعزنياملوأو،هتراضحو،هداجمأوهمالسإنعلاحلاةعيبطبهللزعلا

متاخىلعنيبميبرعناسلبلزنيذلا"ميظعلانآرقلا».هبرباتكيفهداقتعا

.نيملاعللًاريذننوكيلنيلسرملاوءايبنألا

ساسحإلاةدـقعبلاطلاىدلنوكتي،ةيبرعلاريغبداوملاسيردتلةجيتن–٢

مولعلاهذهةلصعطقمث،ةثيدحلامولعلاسيردتنعهتغلروصقبقمعملا

.ةيبرعلاهتغلومالسإلاب

الإاهنماوملعيالىتحاهيفمهدهزو،اهبادآومهتغلنمملسملابابشلاةفنأمث_٣

بجحوةيبرعلاةغللاروهدتيفلاعفببساذهو،اهنميماعلاهملعيام

.اهلامعتساواهعويش

–ملسملاأشنلااذهةماعىدلماتدادعتسادوجوةيبضغلاةطخلاهذهراثآنمو-4

ةيبنجألاسرادملاهذهيفىبرتيذلا-همالسإنمءيشهليقبناكنإ

ةيساسحهدنعتحبصأو،بناجلكنمةيبرعلاةغللاىلإماهسلابيوصتب

رجحالفةيبرعلاهتغلامأو،اهنقلتيتلاةيبنجألاةغللايفىطخينمدضةطرفم

.نحللاتآوسعيمجهعمسىلعرميوأوهعمجينأ

مظعأوةيبرعلاةغللاببوتكموهاملكىلإعبطلابلقتنييرزملاعضولااذهو

همهفنعًالضفهتءارقنسحيالف،نيبميبرعناسلبلزنيذلاميركلانآرقلا»كلذ

.هربدتو

ةيمالسإلاةمألاثارتنعليجلافرصبولطملافاطملارخآاذهو

."ةنسلاوباتكلا»نافيرشلانايحولااهتمدقميفو،يبرعلااهناسلببوتكملا

،اهيلعبشواهنقلتيتلاةغللاببوتكملادفاولاثارتلاىلإفارصنالاو

لودلانمريثكءانبأيففورعمودهاشموهامك،اهتسارديفهتايحدوقعرسكو

.اهناسلرامعتسالاخلسيتلاةيبرعلا
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طارصلاءاضتقا):يف-ىلاعتهللاهمحر–ةيميتنبامالسإلاخيشلاق

،ةغللاو،لقعلايفرثؤيةغللادايتعانأملعاو»:(٢٠٧-٢٠٦/ص»:(ميقتسملا

ةباحصلانمةمألاهذهردصةهباشميفًاضيأرثؤيو،ًانيبًايوقًاريثأت،نيدلاو

.قلخلاو،نيدلاو،لقعلاديزتمهتهباشمو،نيعباتلاو

مهفنإو،بجاوضرفاهتفرعمو،نيدلانمةيبرعلاةغللاسفننإفًاضيأو

وهفهبالإبجاولامتيالامو،ةيبرعلاةغللامهفبالإمهفيالوضرفةنسلاوباتكلا

.ىهتنا"بجاو

اهتفاقثرشنلُداهمةمتاقلاةيموقلابةملظملاسرادملاهذهف:خيراتلايفاّمأو

خيراتبهنحشوهخيراتنعملسملاليجلاةيلقعىلعراصحلابرضلو،ةيخيراتلا

،اهتذتاسأو،اهداومو،هتساردلالخنمىريالوهف،ًالثماكيرمأوأابروأ

،ملاعللمألايهاهتيندمو،بوعشلاىقرأاهنأو،ًالثمابروأخيراتالإاهجهانمو

بوشمهنعبوجحمفمالسإلاخيراتاّمأو،ملاعلاىلعةرطيسلابةقيقحلايهاهتاو

.راقتحالاوصقنلاب

اهتفاقثيفاهلةغايصو،ةملسملالايجأللةدابإيبنجألاميلعتلانألصاحلاو

.نيملسملابالومالسإلابهلةلصالامبةيخيراتلا

وزغللديهمتوهيموقلايفيقثتلاسرادملاهذهوزغّنإف:نيدلايفاّمأو

يتلاو،اهلاطبأومالسإلااهاحميتلالَحنلاوتانايدلابريشبتلقاعميهفينيدلا

،كيلوثاكلا:ةثالثلااهبهاذمبةينارصنلاكاهيلإنومتنينورفاكلالازيال

.سكذوثرألاو،تناتستوربلاو

سرادملاهذهناضحأيفهاوبأهبيمرييذلاملسملاديلولانإو

:ةيرامعتسالا

ًانوحشمرعشيالثيحنمهتاموقمنمًاغرفمءاوخًاملسمجرخينأاّمإ

.مهتاياغومهضارغالهنومدختسي،هتفاقثوهنيديفهريغتاموقمب
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.ةينارصنلاكلطابنيدىلإةدرامإ

تابثلاهناحبسهلأسنوكلذنمهللابذوعن.«ةينيداللا»:نيدريغىلإةدراّمإو

.مالسإلاىلع

:ةينارصنلاىلإةّدّرلااّمأ

رفكللةياعداهاوقأو،ًاراشتناسرادملارثكأيهبيلصلادابعسرادمنإف

اكيرمأوابوروأيتراقنومنستيمهنأل؛ةينيداللاىلإوأ،ىرايحلاىراصنلانيدىلإ

.مهوبهرتساو،سانلانيعأاورحسف،ملاعلايفةيعانصلاةيداملاةوقلانوكلمتيو

نيملسملادالبيفحتفتيتلاةيريصنتلاسرادملاهذهيفعقيهنإفاذهلو

ىوقتلانيقلتبًاليفكنوكيامبيلصلاداّبُعرئاعشنم،مهديلاومنضتحتو

اذكه-ةايحللةيحيسمةفسلفىلعاهبالطةئشنتو،ىحيسملاكولسلاو،ةيحيسملا هم!؟-مهلوقّدحىلع

:ةيرفُكلاتالعفلاهذهنمو

دالوأةدهاشمو،اهريغو،مينارتلاو،ةينارصنلاتاولصلارئاعشةماقإ-1

.اهيفةكراشملابمهمازلإوأ،لقألاىلعاهلنيملسملا

.ةسينكلاىلإباهذلاببالطلامازلإ-٢

.ةيسنكلاةينيدلاميسارملايفةكراشملاببالطلامازلإ-٣

.مهبونذمهلرفغتىتحبيلصلاليبقتىلإمهداشرإ-4

.بيلصلاليبقتبلاطلاأطخةرافك-٥

.ةئيربلاسوفنلامكلتاهنيقلتومالسإلالوحهبشلاةراثإ–٦

.مالسإلايفنعطتيتلابتكلاضرع-٧

،نيملسملادالبيفةيريصنتلاةيكيرمألاسرادملايرظنمضعبنإفاذهلو

ال»:لوقيو،دايطصاللةراّنشلاب"ريصنتلا»:لثميو،معطلاب(ةسردملا):اثَمُي

عم"...س

!؟ريصنتالبةسردميفريخاليأ(مغطالبةراتسيفريخ
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داحلإلاىلإملسملانيدلةيرامعتسالاسرادملاهذهخلس:نيداللاىلإةدرلا

.ةينارصنلاكلطابنيدىلإهتدرنمةحاسمعسوأيهةنملعلاو

:يسحلاويونعملامهنايكمدهباوملسأنيذلايفاورفكنيذلاةمهميهو

.ةيمالسإلاةديقعلامده

.ةيمالسإلاقالخألامده

.ةيمالسإلاةدحولامده

.ةيمالسإلاةلودلامده

.داحلإلاجتنيةيمالسإلاةديقعلامدهف

ةيرامعتسالاسرادملاهذهتناكاذلو؛ةيحابإلاجتني:ةيمالسإلاقالخألامدهو

مدهوتاركنملاوداسفلاةعاشإنمهيفامل؛نيسنجلانيبطالتخالاةنتفلخدأنملوأيه

.."تابجحملاتابلاطلالوبقضفراهيفلصحو،"ماشتحالاوةفعلا

.ىضوفلاجتني:ةيمالسإلاةدحولامدهو

.ةرفاكلاةيالولاجتني:ةيمالسإلاةلودلامدهو

.- رمألا: نيملسملايفةرمدملااهراثآ:عبارلا

يتأتةيرامعتسالاسرادملاهذهفادهأنمفدهلكف،رثألاجتنيفدهلاّنإ

يفاومترانيذلامهتئشانةطساوبنيملسملاىلعةغلابلاهرطاخموةرمدملاهراثا

ةطساوبرفكلامامأنممهريغوبيلصلادابعلققحتدقو،سرادملاهذهناضحأ

ينبرومهيرارذومهسفنأنمنيملسمللةداضمىوقنيوكت،هذهرارضلاسرادم

تاقبطىلعمهو،مالسإلادالبلارمعتسملاةيونبةرفكلامهتذتاسأاوفلخ،مهتدلج

:يهو،داحلإلاوةيحابإلانمهاقلتامبهرثأتردقباهنمدرفلكةددعتم

:ةينارصنلابنيرثأتملاةقبط-1
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ةملؤمثادحألجذامنركذي،ةيرامعتسالاسرادملانعبتكنَمةّماعّذجت

اهيلإيدؤتيتلاراطخألافشكتمالسإلادالبنمهرطقريغيفوأهرطقيفتعقو

:ةيرامعتسالاةسايسلاةمدخوةينارصنلاىلإةدرلانمسرادملاهذه

ىراصنلاهلمحفةينارصنلاىلإدتراًاملسمًاباشنأرصميفثداوحلانمف-

لامجسفنيفكلذزحفمهسئانكومهعماجميفةينارصنلاىلإةوعدلاوظعولاىلع

ةيكبزألايفةسينكيفظعيوهوهفاطتخاىلعنيرخآعمقفتاف،يناغفألانيّدلا

،هيلإهدبعدمحمخيشلاهذيملتووهبهذف،يفخناكميفهوعضوو،اولعفف

."مالسإلاهنيدىلإداعىتحهاعنقأو

ىماتيلانمدادعالةعورمرصميفةيريصنتثادحأتلصح١٣٥١ماعيفو

."نيرّصنملاضعباهرثأىلعةرطنيملسملانملعفةدراهللصحدقونيرصاقلاو

ةصقيكحيءانغتيوكلابةيبنجألاسرادملاضعبتلمع١٤١٣ماعيفو-

بالطلاهنيقلتلىلاعتهللاىلعءارتفاعطاقماهيفو-مالسلاهيلع–سنويهللايبن

."هرطخنايبوكلذراكنإيفىوتفتيوكلايفىوتفلاةنجلتردصأف

مهباوجزنيذلابالطلارومأءايلوأضعبو-

ةيسنكمـينارـتهدالوأنمعمتسي،سرادملاهذهيف

."ةيحيسملاةالصلامهوملعدقمهنأملعيةعباتملادنعوكلذبرغتسيف

لكحابصيفبالطلالأسيتوريبيفةيعوسيلاسرادملايفسردمناكو-

الإكلذبمهعيمجاوباجأموييفو،معنباوبيجيفيحيسمهللاةمعنبتنأله»:موي

.١٥١/١:نيمأدمحأتالاقم)1(

عبط.يلعةشاكعميهاربإل١٢٨-١٢٦/ص،يبرعلانطولايفيريصنتلاطاشنلانعحمالم(٢)

. . ةيمالسإلادوعسنبدمحممامإلاةعماج

.٣٢٣/ددعلا.يمالسإلايعولاةلجم(٣)

.٤٦/ددعلا.يمالسإلايعولاةلجم(ع)



سردملالازامو،هلانامىذألاوبضغلانمهلانف،ملسمانأ»:هلوقبباجأًاملسم

."معن»:هلوقبباجأىتحهب

بهذف،هتسارديفقفخأ،هئاكذوهطاشنهدلاوملعيًابلاطنأاهثداوحنمو-

هفيقثتلمكيملبلاطلانأبةسردملاهتباجأف،كلذببسنعلأسيةسردملاىلإ

ءيسربتعااذلف،هناوخإنعةيفخيفنيملسملاةالصيلصيدهوشهنأل،ينيدلا

."هتسارديفقفخأوكولسلا

:مهيلهأتويبلاخدإو،حيسملاداليمديعببالطلاقلعتاهثداوحنمو

."!؟كلذبمهلهأرورسو«داليملاةرجش»

نمةغرفمةيواخةبولسم،مهيرارذنمنيملسملانيبةقبطدوجواهراثآنمو

ضارمأنيبنوشيعينيدلاىلعةريغلاو،نيرفاكلانمةءاربلاونيملسملاةالاوم

،تاوهشلاضارمأنيبويدقعلاويركفلاعارصلاوكشلاةدقعو،تاهبشلا

مهودغومهتايحطمنو،مهسابلو،مهتامولعمو،مهناسلبةيبرغلاةايحلانوشياعيف

.جنرفتلاوبيرغتلانمةياغيفمهحاورو

هللاءادعأبهبشتلاوبيرغتلانورشنيكولسلاوركفلايفةشياعملاهذهبمهو

.نيملسملانيب

لامسأريفراسكناو،يمالسإلادوجولايفةراسخةقبطلاهذهو

.نيملسملا

ًارهاظمالسإلانممهبيصننولمحينيذلانيقفانملاةقبطدوجواهراثآنمو-

.٨/ص.طاشمللةيمالسإلاةعيرشلامكح.٢٩-٢٨/ص.ىرايحلاداشرإرصتخم(1)

.٧٥/ص.حلاصنيدلادعسلمالسإلاةهجاوميفةثيدحلابيلاسألااورذحا:رظنا(٢)

.٣٢ـ٣٢/ص.ىرايحلاداشرإرصتخم:رظنا(٢)
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رباقميفاهنفدومهزئانجعييشتو،ديلاوملاليجستو،حاكنلادقعو،مسالاب

.داسفلاوةيحابإلانورهظيو،داحلإلانونطبتسيمهو.نيملسملا

.:نيدحلملاةقبطومن

مهرفكنونلعينيذلاًانطابوًارهاظنيرفاكلاةقبطدوجواهراثآنمو-

نمنورخسيونيملسملابنوؤزهتسيو،مالسإلاولوسرلاوهللانوبسيف،مهداحلإو

اهبناقيرفلادادزيلنيقفانملامهناوخإليقبامالإمالسإلانممهليقبامو.نيدلا

الومهنوؤشيففرصتلاولامعألاةيالوو،جوازتلابنيملسملانولخديفًارفك

.ميكحلازيزعلاهللابالإةوقالولوح

:مالسإلادالبيفتاقبطلاهذهتالعفنمو

ةكرحتداقيتلايهم١٨٦٣ماعلوبناتسايفتحتتفايتلاريصنتلاةسردمنأ-1

كروتاتأبيرغتلاوةنملعلاوداحلإلادئاقةماعزبةينامثعلاةلودلاىلعدرمتلا

..(٦٣٨١ـ١٩٢ع)

.''ةيمالسإلاةلودللمدهاذهو

ةركفتحرطيتلايهم١٨٢٣ماعتوريبيفتحتتفايتلاريصنتلاةسردمنأ–٢

.يمالسإلاطسولايفاهتدايقتلوتو(ةيبرعلاةيموقلا»

.ةعيرشوةديقعمالسإلابمكحلامدهاذهو

نيبعارصلا»:هباتكيفىلاعتهللاهمحريودنلانسحلاوبأذاتسألاهلاقاماهنمو-٣

مكحلاةالووةداقلانإ):(١٨٢/ص):(ةيبرغلاةركفلاوةيمالسإلاةركفلا

.هتراضحديلوويبرغلاميلعتلاماظنجاتنإمهلكةملسملادالبلايف

اوملعتمهنإفهتئيبيفاوأشنيو،يبوروأدلبيفاوفقثتينأمهلحتيملنيذلاامأ

رابكلاهيلثممفارشإتحتاهباوفقثتو،مهدالبيفميلعتلااذهزكارميف

.١٨٢-١٨١/ص.يودنللعارصلا.٣٣-٣٢/ص.ىراحلاداشرإرصتخم:رظنا(1)
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ميلعتلاباهيفيناعييتلاةيبرحلاتايلكلايفاوجرختمهضعبنإ،مهتباقرو

مويلايمالسإلاملاعلانأيفرسلاوهكلذو.ةقئافةيانعةيبرغلاةيبرتلاو

.ىهتنا"...ًامئادناعراصتتنيتفلتخمنيتهجوونيتفسلفونيتيلقعنيبحجرأتي

لامعألامهتيلوتيمالسإلاطسولافارحنايفتاقبطلاهذهرودليعفتنمو-4

اوُّدؤيىتح،نيملسملارظنيفمهنيسحتو،مهتايصخشعيملتو،ةيدايقلا

."ةيمالسإلاةمألاىلعةموؤشملامهتلاسر

ءالتبانملصحيامنيملسملافارحنايفاهراثآوتاقبطلاهذهتايلاعفنمو-٥

،مهتاحيصىلاعتتذإاهرحنيفةكوشوهاممليجلااذهبةيمالسإلاةمألا

ثبو،مهتايحنعةيعرشلادويقلازواجتو،نيملسملاةجنرفبمهتادندّدعتتو

نوهركتيو،نيملسملانيبًالثمةيكيرمألاوأةيبروألامهئاودأومهمئارج

،مالسإلايفايلعلالثملاوماشتحالاوهللةيدوبعلاىلعةينبملامهتايح

باهرإلاو،يحولاىلعدرمتلاةاعدةقيقحلايفمهو،ةنجامةيحابإاهنوغبيو

.مالسإلاةمعنىلعالإءيشىلعالمهتدلجينبومهيوذومهيلهأنيب

يفةنتفلاةاعسمه،مهباقعألملاظلا–هيوبأنم–مولظملاليجلااذهو

نعنيدلالصفاياضق:ىلعمهحاحلإلثم،ةيداحلإلاوةيحابإلاىدابملا

رمخلاوابرلاميرحتنعرظنلافرصو،ءاملعلارودشيمهتو،ةايحلا

اهتاواسمو،اهتيرحو،اهريرحتمسابةأرملااياضقىلعزيكرتلاو،رسيملاو

ديدجنمهغبصويمالسإلاعمتجملاةغايصىلإةوعدلاةلمجلابو،لجرلاب

."هثيولتىلوتنمركفبسحبلك...وأةيكيرمألاوأ،ةيبروألاةغبصلاب

ةيريشبتلاريغواهنمةيريشبتلاسرادملاهذهنأنيبتيةرمدملاراثآلاهذهنمو

.١٨٢-١٨٢/ص.يودنللعارصلا.٨/ص.طاشمللةيمالسإلاةعيرشلامكح)٢(
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:تاياغلاوفادهألايفةطبترماهلحارمواهعاونأفالتخاىلع

هلهأسوفنيفمالسإلانيهوتليمالسإلاملاعلاىلعةطلسملاىوقلارشاهنأ

--- . هضيوقتو

.داحلإلاوةيحابإلانيبداسفإلاتالآثدحأبةحلسمزكارماهنأو

.ةيركسعلاتاراغلانمرشاهلايجأوةمألاىلعةراغإللزكارماهنأو

.قالخألاودئاقعلابالتساةلآاهنأو

.نيملسملايفءادعألاعماطمقيقحتلدنساهنأو

.اهيلعءاضقلامث،اهتاردقيفكيكشتلاواهتاذيفةيمالسإلاةمأللنعُطهَرْدِماهنأو

.مالسإلاذبانتةغبصبةلبقملامهلايجأيفنيملسملااياعرغبصو

.مهخيرأتومهتغلومهنيدلءالولانمةئشانلالوقعيفءامتنالابلقو

عبطلابيغلياذهو.هدوقينملهمالستساوهتاموقمنمملسملالقعلاغيرفتو

.ةيمالسإةضهنيألطرشلوأ

ثبلةرفانتملاتآامتنالاو،ةيدقعلاو،ةيركفلاةيددعتلانمعاونأداجيإةلمجلابو

،ةيمالسإلاةدحولاكيكفتاذهيفو،ةيفئاطلاوةيسايسلاتاماسقنالاراجفناو،عارصلا

.نيمحارلامحرأوهوظفاحريخهللاو.ةفاكهتاموقمبيمالسإلانمألاديدهتو

بعُّرلارشنو،ةقيقحهلناكنإباهرإلايفةقيقحيهةيداسفإلاتاياغلاهذهو

...ملعتلاوملعلامسابدؤمتلاو

تيؤُيَوِتوُغاَّطلاِبْرُفكَينَمَفَنَعلاَنِمُدْشُّرلاَنَّيَبَّتدَق»:نيملسملارشاعماينآلا

كمسكممممموجوعمايموحرفومسبمسعرصحممكمم

. [ ٢ o ٦:ةرقبلا]«يبيلععيميهللاوالماصفناالىَقْثُوْلاِةَوْرُعلابكسمتشأدقفواي
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نماثلانايبلا

دالبيفةيبنجألاسرادملاحتفنمريذحتلايفمهمالقأنيملسملاءاملعدَّرَج

ءاملعنمددعلناكدقو.اهيفنيملسملادالوألاخدإنمريذحتلاو،نيملسملا

نألبقاذهيفةدوهشمتاملك-ءوسلكنمهللااهامح-ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملا

.مهلحصنلاومالسإلالهألةرصنلاونايبلابابنمنكل،مهرايديفلحت

،مهباتكوقافألاءاملعنممهريغلاوقأومهلاوقأنمجذامنهذهنآلاو

:يهوىواتفلاوتانايبلانمضعبو

:«ةيقرشلادالبلايفةيبرغلاسرادملا»:هتلاقميفنيمأدمحألاق-1

رامعتسالاوريشبتلاىوأماهنألسرادملاهذهعّجشُيألأقرشلابجاوف:دعبو

ةموكحاهسفننملعجتامك،دالبلانيدريغنيدلةيعاداهسفننملعجتيهو،ًاعم

.داسفللةاعدمو،لالقتسالارادهإكلذيفو،دالبلاةموكحلخاد

يفاهءانبأبصت،اهلامآديحوتواهتملكديحوتىلعةصيرحلاةيحلاممألاّنإ

دالبلاءانبألعجتفسرادملاهذهامأ،نيدناستمنيقفتماونوكيىتح،دحاوبلاق

،لامآلاعزانتتو،لويملابراضتتكاذذإو،ةصاخةغبصبغبطصتةفئاطلكًاعيش

"ىفخيالامداسفلانمكلذيفوضعبءادعأمهضعب،دحاولادلبلاءانبأنوكيو

.(١١٥٤/١٠ج.نيمأدمحأتالاقم»:نمىهتنا

:ناونعبةرضاحمبيطخلانيدلابحملةيمالسإلاحتفلاةفيحصيفو–٢

:اهيفءاج(ةيريشبتلاسرادملا»

8 c



ةدعهذخأتلةيريشبتلاةسردملاىلإهاخأخألاوهدلودلاولاملسينأمارحف

هلهأىلإهدرتنيحدعبمث،هنيدوهتفاقثوهتديقعبًاحيحصًادلوهملستتف،تاونس

الوهنمىودجالدساففهيطعأامو،هنمذخأدقهيفناكام،ًافيزمًادلوهدالبوهتمأو

.ىهتنا(ةعفنم

:-ىلاعتهللاهمحر–يواطنطلايلعخيشلالاقو_٣

ةيبنجأةسردملكقالغإبةحيرصلانيناوقلاةيبرعلاتاموكحلاعضتلو»

هذهتجرخأو،ًاثبعناكو،ءابهانلمعبهذألاو،ةيكيرمأوأةيسنرفوأةيزيلكنإ

برضىلوتنيحماشلايفعقوامك،انودعلًاناوعأوانلءادعأانئانبأنمسرادملا

:نمىهتنا"هللاةنعلهيلع-مامإلانيدلاءالعهمساخيشهوبأيبرعلجرقشمد

.(٧٤٣/ددعلاـةلاسرلاةلجم)

:هباتكيف-ىلاعتهللاهمحر-يوارمغلادمحأدمحم/خيشلالاقو-4

:(هيلعنينعاطلاةيداعدرومالسإلاةماركىلعةظفاحمللىلثملاةقيرطلا»

نيملسملانمنيغلابلايفيمالسإلاحورلافعضبابسأو»:هصنام(١٥/ص)

نيملسملاىلعفنذإو،ةيمالسإلاةيبرتلاءوسوهدحاوءيشيفاهلامجإنكميمويلا

نماهنوؤشنيةيمالسإسرادميفةيمالسإةأشنمهدالوأءاشنإباهلكةيانعلااونعينأ

.كلذلجأ

ريغىلعمهيبرت،حورلاةيمالسإلاريغسرادمللةسيرفمهدالوأاوُعّديالو

-مهدالوأاونوصيملنإنيملسملاّنإف،جيردتلابهنعمهجرختو،مالسإلارارغ

نأمهلنكيملمهسوفنومهلوقعيفملسملاريغوأدحلملامكحتنع-راغصمهو

ملعلامسابنعطينممهتعباتمو،نيّدلاقيرطنع-رابكمهو-مهجورخنماوبجعي

.ىهتنا«ريكفتلاةيرحوأيأرلاةيرحوأبدألاوأ

هللاهمحر–نيسحرضخلادمحمخيشلا/رهزألاعماجلاخيشلاقو–5

:هصنام١٥١/ص:(ةيمالسإلاةيادهلا»:يف–ىلاعت

هيج
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ًاشيعهدلولءيهينأعيطتسييذلانم:ريشبتلاسرادميفنيملسملاءانبأ

ًالماع،هترسألًاقيدص،ناسللارهاطبلقلاميلسأشنيف،ًانسحًاتابنهتبنيو،ًايضار

رامثينجيوهدلولهبحصنييذلااذهلعفينأىبأيهنكلو،هتمأنأشءالعإىلع

النماهيفهالوتيةئيبيفهيقليف،ةرطفلايفاصوهوهيلإدمعيف،هبقاوعنمدمحلا

ثبخيذلاو،ًارشهسفنيفنورذبيو،ًاغيزهنونقلينولازيالف،ةمذالوألانوبقري

.ًادكنألإجرخيال

نوكينألهّدعيو،ةيادهيفهبكلسيلًادلوهللاهبهييذلاملسملالثمكلذ

تسسأسرادمىلإهبثعبيوهاذإف،مهئاقشلملأتيو،هموقةداعسلحاتريًاوضع

يفاهئشنتيتلاسرادملايهو،ةيموقلاةفطاعلالتقلاو،فينحلانيدلاةبراحمل

.(ريشبتلاتايعمجلااهللاقييتلاتايعمجلااندالب

ةميرجنمهتميرجنوكتال،سرادملاهذهناردجنيبهدلوبفذقييذلاّنإ

ىلعليلدلارثإليلدلامقيملأ،ديعببقالمإةيشخمهدالوأنولتقياوناكنيذلاكئلوأ

،ةيمالسإريغةنايدتادقتعمنيملسملاءانبأنونقليميلعتلارمأباهيفنيمئاقلانأ

نأاهنأشقرطبمالسإلاةعيرشيفنعطللنوضرعتيو،اهديلاقتىلعمهنولمحيو

ةفرعمنيدلاقئاقحبمهتفرعممدعيفلافطألاةلزنمبمهنمولافطألاىلعرثؤت

يذلابريشبتلاسرادميفهنبابجزييذلاكلذسيل!؟ءاوغإلاكلذرشنممهيقت

الو،اهعمجأبةمألاىلعاذهدعبينجيو،ًاريثكًاقلخلتقيهنكلوةدحاوًاسفنلتقي

نمةميظعةفئاطىلعدسفيو،دعبنمًاذاتسأدلولااذهريصيدقف،ةغلابماذهلوقأ

هنيدرمأسسقلاكئلوأهيلعدسفأامك،مهتينطوومهنيدرمأنيملسملاءانبأ

ةطلسكلمينمسرادملاهذهيفنيجرختملانمنأيلايللاانترأدقو،هتينطوو

هنودجيالامةعيرشلامارتحامدعوركملاوةظلغلاهيفنودجيف،نيملسمموقىلع

.ىهتنا"مالسإلاريغىلعىشانلايف

:(001/ص):(حالصإلالئاسرلا:يف-ىلاعتهللاهمحر-ًاضيألاقوـ٦
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ىلعفطعلاوأملعلامسابانناطوأيفماقتدهاعمنأملعياليذلانمو

بتكاذهىلعلد،يوسلاهللاطارصنعسوفنلافرصاهنمةياغلاوةيناسنإلا

طحلاومالسإلايفنعطلابةوشحمًاذبنانأرقامكيهو،دهاعملاهذهيفاهنوسردي

ةيروسيفحتفتيتلاسرادملاهذهلانيأردقو...-ِةَي-مظعألالوسرلانأشنم

.ةنزحمًاراثآدالبلانماهريغورصمو

هموقلركنتلانملمحيوهواهنمجرختفاهيلإاهبثعبملسمىتفنممكف

.ىهتنا"نوبراحملامهموصخهلمحياملثممهتعيرشو

:"حالصإلاىلإةوعدلا»:هباتكيف-ىلاعتهتلاهمحر-ًاضيألاقوـ٧

:هصنام(٧٥ـ٧٤/ص)

ىلعتدعاسلئاسونأل،مويلاهيشفتفلساميفةديقعلاغيزشفتيمل»

:رومأةثالثلئاسولاهذهتاهمأو،لبقدجوتملهئابونايرس

لفغيو،ملعلامسابانناطوأيفبناجألااهحتفييتلاسرادملاهذه:اهدحأ

مهومهلافطأاوملسيىتح،اهرهاظمبمهذخأتف،اهتريرسنعنيملسملاضعب

مهلعجييذلابدألاحوراهنمعزنيو،داوسبرطفلاهذهغبصينمىلإةرطفلاىلع

.مهتمألءاحصنمهتريشعلاءايلوأ

دهاعمىلإئشانلانولسريذإ،مهئانبأبجاوبءابآلاضعبنواهت:اهيناث

يفيقاليف،ةنئمطمهتديقعلعجيامنيذلامولعنمنقلتينألبقابروأيفملعلا

امججحلانمهسفنيفدجيالًاهبشتاثداحملاضعبيفوأكلانهةساردلاءانثأ

قحلاهجورصبُيحبصأو،هبلقىلعتنارىشانلاىلعهبشلاتدراوتاذإو،اهعفدي

كلذو.ميدقلالضيفامهنأةديقعهيوبأللمحيوهوهنطوىلإدوعيف،ًامتاقًادوسأ

بصنموأ،عساوقزردرومهنبالنوكينأالإهمهيالو،هللايدهبنيهتسينمءازج

.نيواودلادحأيف

نيدلابزازتعالاحوراهيففعضةيمالسإلاتاموكحلانمًاريثكنأ:اهثلاث
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مولعلاوبرضيالنأاهسرادميفماعلاميلعتلاجمارباوعضاوحابتساف،فينحلا

هيفمضهييذلاميلعتلاو،لهجنمينغيالمهسبفاهلبرضينمو،مهسبنيدلا

وأ،اهنودرطيفهبشلامهيلعطقاستتءشنةئيهتهنمىجريال،ةينيدلامولعلابناج

.ىهتنا"اهنمنوذيعتسيفنيطايشلامهيلإسوسوت

:رانملاريسفت):يف–ىلاعتهللاهمحر–اضرديشردمحمخيشلالاقو-٨

:(م1ع/١ه

اوراصف،مهتمأومهتلمومهنيدىلعاونجفةضيرفلاهذهاوكرتمهرثكأنكلو

مهكلماودقفىتح،ةيسايسلاوةيلاملامهحلاصمىفًالاحممألاعيمجنمأوسأ

مهئانبأةيبرتيفىتحىرخألاللملالهأىلعةلاعاوراصو،مهفرشومهزعو

مهيلعنودسفيفداحلإلاةاعدوأةينارصنلاةاعدسرادميفمهنوقليمهف،مهتانبو

ةلذأًاديبعاونوكيلمهنودعيو،ةيسنجلاوةيلاملامهطباورنوعطقيو،مهايندومهنيد

موقياملاملانمدجنالاننإ:اولاق؟نييحابإلاةدحالملاوأ؟نيرشبملاونابهرلا

مهنكميامةريغلاوةمهلاولعولقعلاونيدلانمنودجيالمهنأقحلاامنإو.كلذب

ةيريخلاتايعمجلاوسرادمللنولذبيىرخألاللملاءانبأنوريمهف،كلذنم

ةيلاملامهتريغومهلوقعمهيلعهتبجوأامنإو،مهنيدمهيلعهبجويالامةيسايسلاو

،مهنيداوكرت.مهيلعةلاعاونوكينأنوضريامنإو،مهنمنوراغيالوةيموقلاو

«كروفيكفلامهكيلوأمهسفنأمهتسنأفهللااوُسَن﴿مهايندهلمهتعاضإبتعاضف

.٤١٠/صهوحنو،ىهتنا

نيبعارصلا»:هباتكيف-ىلاعتهللاهمحر-يودنلانسحلاوبأذاتسألالاقو-١٠-9

ذاتسألاهلًارقمهنعهلقنو:(١٨٥-١٨٤/ص):(ةيبرغلاةركفلاوةيمالسإلاةركفلا

-١٢٨/ص):«ةيلوؤسملا»:هباتكيف–ىلاعتهللاهمحر-يرصملانيمأدمحم

ةمهمتادايزعم-ىلاعتهللاهمحر-يودنلانسحلايبألةرضاحمنًعالقن(١٣٠
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:اهنم

اهتيصخشاهلةمأدروتستنأزئاجلانمالولوقعملانمسيلكلذل

اهخيراتاهلو،اهتيسفنواهتعيبطاهلو،اهتايحجهانمواهدئاقعاهلو،اهتلاسرو

نمًايميلعتًاماظندروتستنأ،ةصاخلااهفورظوصاخلااهطيحماهلو،اهيضامو

ىلإلوقعلاةغايصو،لايجألاةئشنتوةيبرتلاوميلعتلاةفيظولكتنأالو،جراخلا

هذهبنونمؤيال-نونفلاوتاغللاناقتإو،سيردتلايفةعاربلانماوغلبامهم-سانأ

يكيرمألاذاتسألالوقي.اهديضعتواهحرشلنوسمحتيالو،دئاقعلاوسسألا

ةيلمعتسيلميلعتلاةيلمعنإ):ةيبرتلاوميلعتلا:هباتكيفنكنوكب.جروتكدلا

اننإ،لخادلاىلإدروتستوأجراخلاىلإردصتةعاضبتسيلو،ءارشوعيبوطاعت

وأةيزيلجنإلاميلعتلاةيرظنداريتسابانحبراممربكأانرسخخيراتلانمتارتفيف

.«ةيكيرمألااندالبىلإةيبروألا

نمقبساملددقو،يبرغلاويقرشلاناركسعملاقفتيساسألااذهىلعو

،ةيبرتلاىلإءالؤهرظنةهجوىلعاكيرمأوةبروأيفركفلاةداقوميلعتلاءاربخلاوقأ

قيمعتو،نوكلاوةايحلاىلإةمألاةرظنوةديقعلاخيسرتلةرثؤمةادأالإتسيلاهنإو

يعامتجالاويدئاقعلاويلقعلاثارتلالقنو،اهسوفنوةئشانلابولقيفاهروذج

يفداهجلاو،اهيلعةرباثملاواهبظافتحالاةرورضباهعانقإو،ةمداقلالايجألاىلإ

دقنو،ميقلاوسسألاعيمجىلعةروثلابرهتشايذلايقرشلاركسعملاامأ.اهليبس

ةديقعلاوةيبرتلانيبقيفوتللةيرظنلاهذهبكسمتلاديدشهنإف،راكفألاةلبلبوميدقلا

يفهتغايصوضرغلااذهلةيبرتلاملععاضخإو،اهبنمآيتلاةفسلفلاواهراتخييتلا

نإ):ةيتيفوسلادالبلايفةعيبطلاءاملعرابكنمملاعلوقي.ةنقتمةقيقدةغايصهبلاق

هنكلو،ةيتيفوسلادالبلايفسردييملاعلاملعلاماسقأنمًامسقسيليسورلاملعلا

ملعلاةمسنإ،فالتخالالكماسقألارئاسنعفلتخيهتاذبمئاقلصفنممسق

انمولعساسأنإ..ةزيمتمةحضاوةفسلفىلعمئاقهنأ:ةيساسألايتيفوسلا



.(نيلاتسوزلجنأوسكراماهمّدقيتلاةيداملاةفسلفلاةيعيبطلا

ةيمالسإلاراطقألالظتنأبلقلاحرجتولقعلاريحتيتلايسآملانمو

نيبو،اهبنمؤتيتلاقئاقحلانيبسابتلاوضومغوضراعتوىضوفيفاهدحو

ةيبرتلانيبوقئاقحلاهذهبناميإلانيبقيفوتلايفركفتالو.هقبطتيذلاةيبرتلاماظن

نعسانلادعبأنوكتنأةيرحتناكو...اهتايناكمإنمءزجربكأاهيلعقفنتيتلا

ليزتنأةيرحتناكو،ةيبنجألاممألاةدئامىلعةلفطتماهيفشيعتيتلاةطخلاكلت

..نيدلاوملعلانيبنواعتلاومائولاليبسيفتابقعلاعيمج

ةيبرتللماظندوجووههبقترتيتلاةميلألاةياهنلانمملاعللديحولاذقنملاّنإ

،ناميإلاةوذجباهتلاوةفطاعلاةوقنيب،ةفاقثلاوةديقعلانيبقيفوتلاىلعموقي

نمةيرشبلالايجألاهيلإتلصوامثدحأةفرعمو،رّينلاركفلاوعساولاملعلانيبو

.فاشتكاوةبرجت

:اهتيصخشيفةمألاهذهًازرتوةياغلايفانتيتلارصانعلامكلمدقأو

.جراخلانمةيميلعتلاداوملاوةيساردلاجهانملاداريتسا–1

نلمهنأمهيفلاقياملقأنيذلااكيرمأوابروأنمنيملعملاوةذتاسألاداريتسا-٢

.ةمألاةديقعىلعديدجلاليجلاءاشنإيفاوصلخي

ىلعومنتاهنإف،اهقحنمرثكأاهؤاطعإوةيبنجألاتاغللابدئازلامامتهالا-٣

ثحبعضومحبصأدقامتقويفتاغلةدعسيردتنإ.ةيبرعلاةغللاباسح

.ةطسوتملاوةيئادتبالالحارملايفًاصوصخميلعتلاءاربخدنع

نأحصيفيكو.ةايحلاىلإاهترظنوةمألافادهأبنونمؤيالنيسردمدوجو-4

الولقعهلبقيالءيشاذه،نيهجومةداقونيبرمةذتاسأءالؤهلاثمأنوكي

.ىهتنا".(فرصتبيودنلاذاتسألاةملكتهتنا)«قطنم

ةئيضمتاملك،اهيفميلعتلالاجروةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملاءاملعنمددعلو::

يفاهحاتتفالبقيمالسإلاملاعلايفاهنعاوعمسامل،ةيبنجألاسرادملاميرحتيف
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:ةياوغلانمهللابذوعن١٤١٩ماعدالبلاهذه

دجسملاءاملعنموهو–ىلاعتهللاهمحر–طاشمنسحخيشلالاق–١١

يفمهدالوأنيملسملاميلعتيفةيمالسإلاةعيرشلامكح»:هتلاسريفمارحلا

.(٣٢-٣١/ص):(ةيبنجألاسرادملا

الوليلجلامكبرىلإاوعجراوةلفغلاموننماوظقيتساءايلوألااهيأاوقيفأ»

لوخدبمكدالوألمتحمساذإمكنأاوملعاورانلامكسمتفاوملظنيذلاىلإاونكرت

عامسورفكلاسوقطدوهشوسئانكلالوخدبمهلمتحمسدقفسرادملاكلت

.ةيناسنإلاةليضفلاهابأتوءارغلاةعيرشلاهنعىهنتاملكبومالسإلانيديفنعطلا

قحومكتمأومكنيدقحوىلاعتهللاقحيفنومثآكلذبمكنأىلإاوهبنتو

هللاهبجوأامكلذبنوفلاخمنايصعلادشأهلوسرلوهللنوصاعمكتريشعومكدالوأ

فلاخياملكنممهنوصوةيمالسإلاميلاعتلامهميلعتنممكدالوأوحنمكيلع

.كلذ

هنومهوتتامنأوةداعسلاوريخلاقالخألاونيّدلاىلعظافحلايفنأاوملعاو

ىلعةظفاحملابناجبهلنزوالةيبنجألاسرادملايفملعتللةجيتنلاملاوهاجلانم

ممعمفم
ريطلتقلاونينيكلاَوِهّلكّيلآكروتاوهّشلاُبُحساَّنلاَنيِز﴿ةلضافلاقالخألاونيّدلا مجعماماسماميمص

رخميمصمكهلفهبمومعرصمءالعجمربمسحمتيهبمعنيوعمص.مرسك-3صك.مرسصص.ديراج

غلكتمكلذُتركلاويكمتألاوةمّوسُملآليكلاوةكئلولاويبهذلااكروقرطتقُملا

لسع

معن.ماع

ةَيهللالوسرقدصو.[٤١،١٥/نارمعلآ]«باقملاترشُحُهَدنِعُهَّللاَواَيْنُّدلاِةؤيكلا

اهتعصقىلعةلكألاىعادتامكقفألكنمممألامكيلعىعادتنأكشوي»:لوقيذإ

ليسلاءاثغكءاثغمكنكلوريثكذئمويمتنأ:لاق؟ذئمويانبةلقنمأهللالوسرايانلق

لوسراينهولاامو:اولاقنهولامكبولقيفلعجيومكودعبولقنمةباهملاعزنت

اولمأواورشبأ»:مالسلاوةالصلاهيلعلوقيو«توملاةيهاركوايندلابح:لاق؟هللا

تطسبامكمكيلعايندلاطسبتنأىشخأنكلومكيلعىشخأرقفلاامهللاوفمكرسيام

.ىهتنا((مهتكلهأامكمككلهتفاهوسفانتفمكلبقناكنمىلع
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ةمتاخلايف–ىلاعتهللاهمحر–يرسودلانمحرلادبعخيشلالاقو-١٢

:هصنام،ةديدجلاةينثولارهاظمنايبيف١٥/ص(تاهبشلافشك

تاقبطيفميهافملاهذهنوزكريةيرامعتسالاسرادملااوجيرخلازيالو"

رامعتسالاضرفةصرفلوأيهيتلاسرادملايفصخألاىلعو،ةيمالسإلاةمألا

«ليبسلااذهيفاهكرحييتلاةيفخلاعباصألالمعتتذخأو،اهتطاسوبهتفاقثانيلع

-- . ىهتنا

يف–ىلاعتهللاهمحر-ديمحنبناميلسنبهللادبعخيشلايضاقلالاقو–١٢

:(١٢٢-١١٢/ص):(هنيدءرملاهبظفحياميفةنيمثلاةيدهلا»:هباتك

ةديقعىلعذيملتلانإف،جنرفإلاسرادميفنوملعتينيذلاءالؤهلثمو"

الإمهبرتغيالو،يمالسإلاعمتجملاىلعءيشرضأوهف،هقالخأوهنيدوهذاتسأ

.ىهتنا"...لهاج

ةلاسر–ىلاعتهللاهمحر–ديمحنبدمحمنبهللادبعخيشلاةمالعللو–١٤

ءزجلايفتعبطو١٢٧٨/٥/٢٧يفءارحةديرجيفترشنكلذيفةعوبطم

.٢٧ـ٢١/ص:(ةينسلارردلا):نمرشعسداسلا

:هتلاسريف–ىلاعتهللاهمحر-يدعسنبنمحرلادبعخيشلالاقوـ01

:«ةيبنجألاسرادملانمريذحتلاونيدلابكسمتلاىلعثحلايفةرصتخمةحيصنلا

:(١٦ـ١١/ص)

يفيعسلا:ايندلاونيدلاحالصلةمهملاةميظعلالوصألانمو:لصف

سرادملاعيمجيفةماتلاةيانعلابجياذهل،قالخألاحالصإو،ميلعتلاحالصإ

نيدلاقالخأقيبطتيفو،نيدلاميلاعتيفةيئاهنلاوةيئادتبالاميلاعتلاودهاعملاو

لوصحو،ميلعتلاجئاتننسحيفلاعفلاهرثأاذهلف،نيملعتملاونيملعملاىلع

.ةيويندلاوةينيدلاهتارمث

ميلاعتلاتقبطمث،ميلعتلايفلصألاوساسألايهتلعجاذإنيدلاميلاعتف
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نيدلانإف،اهيلإعجرتاهلكو،اهيلعنيعياممواهلئاسونماهنأو،اهيلعرخألا

مهنيديفسانلاديفتيتلامولعلاعيمجنمحلصأوموقأيهيتللدشريويدهي

.بناجألانعاهبنونغتسيو،مهايندو

يفحدقىتح،هتريصبتفعضو،هملعوهرظنرصقنمطلغكلذبملعيو

هنإليقامعيمجلبقنمًاطلغهنممظعأو،ةعفانلاةيرصعلامولعلايفو،نوكلامولع

مولعلانيبزييمتلابجاولانإف،اهرشواهريخ،اهراضواهعفانةيرصعمولع

يتلاةيرصعلامولعلانيبو،ةراضًاراثآةينيدلادئاقعلايفرثؤتاليتلاةعفانلاةيرصعلا

لهجلاىلعةينبملا،ةلطابلاةئطاخلاتايرظنلانمهيلإاهلليبسالامتكلس

راثآلانمةراضلامولعلاهذهلمكف،لسرلانيدنممولعملافالخىلعو،لالضلاو

نمنيدلابمهلةفرعمالنمو،رئاصبلاءافعضنمتكلهأمكو،ةحيبقلاجئاتنلاو

ءادعأللًاحالسو،مهناطوأومهموقومهنيدلءادعأاهبنولغتشملاناكمكو،ممأ

.مهيلع

اهيفسردتيتلاةيبنجألاسرادملالوخدنمريذحتلاورذحلابجياذهلو

مهلةريصبالو،نيدلايفةماتمهلةفرعمالنملًاصوصخو،ةراضلامولعلاهذه

سرادملهملسيوهدبكةذلفوهدلوعضينألقعونيدهدنعنمىضريفيكف،هيف

دصلالإسسؤتملو،نايدألاعيمجللب،مالسإلانيدلااهؤادعملُعدقةيبنجأ

ميلاعتلانمنهذلايلاخوهوهيلوملقاعلاملُسُيفيك؟هديحوتوهللانيدنعسانلا

داحلإلابهنهذنوشحينيذلاءالؤهىلإ،ةيضرملاقالخألانمو،ةينيدلا

شاّنلااَهُدوُقَواًراَنْمُكيِلْهَأَوْمُكَسُفنَأاوُقاوُنَماءَنيِذَّلااَهُّيأتي»:لوقيهللاو؟تاكيكشتلاو

مهملعيملنمف،مهقالخأبيذهتو،مهعفنياممهميلعتبيأ[6/ميرحتلا]«ةراجحلاو

هللاضرفاملثتميملهنإف،ةيضرملابادآلاوقالخألابمهموقيملو،ةينيدلامولعلا

قالخألاو،ةراضلامولعلامهميلعتيفىعساذإاذهعمفيكف،مهتهجنمهيلع

مهفعضأنمولب،ًامثإمهربكأوًانيدمهلقأو،ًامرجسانلامظعأنماذهف،ةليذرلا
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اذهتوفينألقاعىضريفيكف،ناسنإللبسكمومنغمربكأدالوألانإف،ًالقع

بهذاذإفهقالخأوهنيدبًاناسنإناسنإلانإف،ربجتالةراسخهدالوأرسخيو،منغملا

اوضرنيذلاءابآلاءالؤهدجوامبرو،ماعنألانملضأراصقالخألاونيدلا

اورقتحاامبر:ًالجعممهعمهولمعامجذومنةيبنجألاسرادملايفملعتلامهدالوأل

امك،مهريغلًاراقتحاوًاهيتوًاربكةءولمممهبولقنإف،مهريغاورقتحاامكمهءابآ

يلطنشريعيهللابتكيلعيفكنويكجنكيزلاّنإ»:مولعلاهذهلثميفىلاعتلاق

مهلشُرْمُهُتَواَجاَّمَلَف﴿،اهدارفاغ]«ُريغبنيمُهاَنْيتكالإّمهيوئشطيفنإّمهتتأ

ءبمهمرمأيبرا

.[٨٣/رفاغ]«َنوُهزهتسيموياوناكاَممهيكقاموملعلاَنِّممُهَدنعامياوُجرقّيكتيلاي

ةسسؤملاةيبنجألاسرادملانمنوجرختينممًاريثكدجتكنإفدهاشماذهو

مهيلعبجينمومهئابآىتحمهريغراقتحاوربكلانممهدنعمهنيدلةوعدلاىلع

مهريغو،ملعلاوةفرعملالهأمهنأو،اوفرعيملاماوفرعمهنأنومعزيو،همارتحا

يتلاةعفانلامولعلابو،نيدلامولعبقلخلالهجأكلذعممهو،ةيمألاولهجلالهأ

اوُتوُأَنيِذَّلاَوْمُكنِماوُنَماءَنيِذَّلاُهَّللاعفري»:ىلاعتلاقامكةرخآلاوايندلايفاهلهأعفرت

يهةرخآلاوايندلايفةيقيقحلاةعفرلانأىلاعتربخأف[11/ةلداجملا]«ّيكَرَدَمْلِعْلا

يفمهدالوأاوعضونيذلاءابآلاءالؤهف،حيحصلاناميإلاوملعلانيبعمجنمل

يفمهئازجضعباودجينأدبالو،مهايندومهنيداورسخدقةيبنجألاسرادملا

نممهوعيضومهولمهأامممهلليو،نيتهجلانممهلليوف،ةرخآلالبقايندلا

يدينيبمهوعضوذإىربكلامهتيانجنممهلليوو،هلامعأوهقالخأونيدلامولع

لفطبكنظامف،نيدلانممهوجرخأىتح،نوديرياممهيلعنوقلي،نيدلاءادعأ

،نيدللهتوادعتملُعدقملعميدينيبهوعضووهلهأهملسذإةريصبلافيعضوأ

فعضاذهىلعهيلوللماحلاو،هداحلإوهبهذمىلإةوعدلاىلإديدشلاهصرحو

بتارملالانيكلذبهنأهلهجبنظيو،ديدشلالهجلاو،ةريصبلافعضونيدلا

O O



تاسايرلاو،ةيويندلابتارملانإف،حضافلهجاذهو،ةيقارلافئاظولاو،ةيويندلا

تناكامك،كلذنًعالئاحنوكتامًاريثكو،سرادملاهذهبميلاعتلاىلعفقوتتال

يفريخالففئاظولاليننمنولمؤياملوصحردقوضرفولو،نيدلانعًالئاح

تانامأمهنإف،مكدالوأيفهللااوقتافقالخألاونيدلاباهذبالإلانتالبتارم

يفمهوعضتنأمكللحيالومهولمهتالو،مهوعيضتنأمكللحيال،مكدنع

نأّدبالف،لاوحألالالتخاوايندلاداسفكلذعبتيو،مهقالخأومهنيدكلهتسرادم

اذهنعنوبيجتاذامهللامكمحراورظناف،مهعممتلمعامعو،مكدالوأنعاولأْسُت

نممهوحنعيطتسنامانلذبو،ةنامألامهيفانظفحانبراي:نولوقتله،لاؤسلا

،ةيضرملابادالابمهانظحالو،ةينيدلامولعلابمهانيبرف،ةنايصلاوةيانعلا

ًاقدصاذهناكنإف،مهايندومهنيديفررضلابمهيلعدوعياملكنممهانظفحو

ةئنهتلاوءانهلامكلو،لجآلاولجاعلاباوثلابو،ناوضرلاوةمحرلاباورشبأف

.ايندلاونيدلارومأيفمكنوعفنينيذلا،نيرابلاءايكذألانيحلاصلادالوألاءالؤهب

ايو،نارسخلاوةبيخلابمكارشبفباوجلااذهسكعبباوجلاناكنإو

،بوهرمورشلكمكللصحو،بولطملامكتافدق،مدنلاوةرسحلانممكحيو

مكدشرمكتافو،مكارخأومكايندمترسخدق،بويغلامالعمكيلعبضغو

.نيمرجملاةحيضفايو،نيطرفملاةرسحايف،مُكاَدُهومكقيفوتو

سرادملاىلإمكرفسنعىربكةينغمكتكلممسرادميفمكلناكدقل

.رشلكبالإمكيلعدوعتاليتلاةفرحنملا

بهذملمهموزلو،عدبلانممهتمالسةريزجلالهأىلعهللاةمعننمو

نييداملابهذمنم–دمحلاهللو-مهتيفاعوحيحصلامهداقتعاو،فلسلا

ةيئادتبالا:ةعونتملاسرادملاحتفيفثيثحلامهتموكحيعسو،نيدحلملا

ةريخونيينطولاةريخنمةذتاسألارايتخاو،نيدلامولعيفمهتيانعو،ةيئاهنلاو

ىلعًاصرح،مهلهأنيبومهدالبيفمهومهميلعتىلعمهصرحو،نييرهزألا

o ٦



يتلاةيبنجألاسرادملابقاحتلالاولوخدلانعمهدئاقعلًانوصو،مهحلاصم

ليبسيفةلئاطلالاومألامهلذبو،دالبلاوبعشلاودئاقعلاونيدلاىلعريبكاهررض

هللامعنربكأنماذهسيلأ،ةليسولكبنيملعتملاونيملعملاطيشنتو،ميلعتلااذه

اهيلعاولبقأو،معنلاهذهىلعهللااودمحاف،مكيلإةلصاولاةليزجلاهيدايأو،مكيلع

.داحلإلالهأنييداملاسرادمنعةينغربكأاهيفنإف،داهتجاودجب

مولعيفةماتلاةيانعلاىلعنيملعملاثحتلازتال–دمحلاهللو-ةموكحلاو

يتلامولعلاعيمجنيدلامولعىلإمضتو،كلذيفمهظحالتو،هقالخأونيدلا

قلطييتلانوكلامولعكلذكو،ةيبرعلامولععاونأنم،هيلإهبلصوتيو،هيلعنيعت

حلاصملاوعفانملاىلإاهبنولصوتييتلا،ةيرصعلامولعلا:سانلانمريثكلااهيلع

مضتكلذكو،مهايندومهنيديفسانللعفنهيفاملكىلعاهنمرصتقتو،ةريثكلا

نيدلازعو،دالبلاظفح:اهنمدصقلايتلاعافدلاسرادمةيبرحلاسرادملااهيلإ

لامكنمتقولكيفىقرتتلازتالسرادملاهذهلكو،داهجلامايقاهبو،ايندلاو

.سانلاهدهاشاماهتارمثواهجئاتننمرهظدقو،لمكأىلإ

لكاهتلوأو،اهيلإتانيسحتلاعيمجلاخدإيفةحلملازتالةموكحلاو

ربلاىلعنواعتللًابعشوةموكحعيمجلاقفوينأميظعلاهللالأسنف،مامتها

هنإ،حالصوةحلصملكىلعلابقإلاوريخلاىلعبولقلاعمجينأو،ىوقتلاو

.ميركداوج

مليتلاةيبنجألاسرادملانمريذحتلاةياغمكرذحأنيملسملايناوخإ

ةوهيفمهنوقليو،اهيفملعتنملكاهبنوداطصيدئاصموًاكرشألإسسؤت

،ةميمذلااهبقاوعو،ةميخولااهجئاتنةفرعملاقحاوفرعتنأمتدرأاذإو،كالهلا

اهنأل،هنمأوسأىلإءوسنمُدرتيفنولازيالمهنإف،اهبنيملعتملاةلاحاورظناف

نمللحتلاىلعلمعتاهنإف،اهنوديرييتلاةياغلاىلعًاموسرمًاجهنممهلجهنت

هلئاضفو،ةينيدلاهرئاعشو،هتمأقالخأو،هقالخأوهديلاقتعيمجنمو،نيدلا
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فعضتةيبرتنيملعتملايبرت،ًاهوشمًاخسماهبملعتملاليجلاخسمتو،ةيماسلا

جتنتنأةيرحاهنإو،ةيداملابرغلابادهأبكسمتتو،مهقالخأبلستو،مهلوقع

ىلعةبئاديهف،ديجملاهخيراتوهنيدبهطبرياملكنعةماتةلزعيفايحيًاليج

يفثفنتلازتاليهف،مهتمأومهنيدبةلصوعباطلكذيمالتلاناهذأنموحملا

كشلاىلإةريغصلالوقعلابيضفتو،مهقالخأومهدئاقعلةلاتقلامومسلامهلوقع

،مهئادعألميظعتلاحورمهلوقعيفخفنتلازتالو،داحلإلاوكيكشتلاو

نورجي،رامعتسالالسالسنمةميظعةلسلسهذهو،مهلدّبعتلاومهبباجعإلاو

نيملسملاقفوينأهللالأسنفاهؤاصحإنكميالةيبنجألاسرادملاراضمو

مهلنوكينأو،نكمملكباهنعريذحتلاورذحلاو،اهتمواقمىلعةموكحوًابعش

مظعأنماذهنأكشالو،كيكشتوكشوةهبشلكهبنومواقياممهنيدنيهاربنم

.دمحمىلعهللاىلصو،قفوملاهللاو.هضرفأوداهجلا

٥يفهررحيدعسنبرصاننبنمحرلادبع:هللاىلإريقفلاهبتكوكلذلاق

.ىهتنا"ملسوهبحصوهلآودمحمىلعهللاىلصو١٣٧٤ةدعقلايذ

هذهيف-ةيرامعتسالاةيبنجألا-ةيملاعلاسرادملاةلزانتعقواملو-١٦

نمحرلادبعنبزيزعلادبع/ذاتسألا،ليجلاذاتسأو،ميلعتلالجربتك،دالبلا

يفةريزجلاةديرجيفترشن(ةيفخلافويسلا):ناونعبةلاقمناينثلا

:اهنم،١١/١٥/١٤٢٠:خيراتب١١٥١٤/ددعلا

؟هءانبأاهيفلجسييتلاةسردملانعيأرلاوةروشملابلطقيدصينلأس»

.ةيموكحلاسرادملابهقحلتنأىرأ:تلق

؟كؤانبأنيأو:لاق

؟ةيلهألاسرادملاىفكيأرامو:لاق
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ثيحنمتوافتتةيموكحلاسرادملاكيهوكلذنوداموديجلااهيف:تلق

.ةسردملاةئيبوسيردتلاةئيهوةرادإلا

؟ةيبنجألاسرادملاو:لاق

ًازيمتاهلنأاونظوءابآلاضعباهبرهبنايتلاةيفخلافويسلاكلت:تلق

بغارلكلاهباوبأحتفتنأباهلصيخرتلاواهيفعسوتلابضعبلاىدانولبًاقوفتو

.يوقللفيعضلاوبلاغللبولغملاةيؤروةرصاقةرظنكلتو

؟ةيفخلافويسلاباهفصتفيكو:لاق

.دّحوتالوُتّثشُتوعمجتالوقّرفتاهنأل:تلق

؟اذاملو:لاق

عمجهارثهللابيطزيزعلادبعكلملااهلطبوةكلمملادحومنأملعت:تلق

عمجيوةدحولادكؤيلميلعتلاءاجوقرفتدعباهفوفصدحووتاتشدعبةكلمملا

ةوشندادزتيتداعستناكفراعملاةرازوبةيلوؤسملاعقوميفتنكنيحف،فصلا

ًاجهنمنوأرقيبالطلادجأوىرقلاوندملافلتخميفسرادملاروزأنيح

نعقطانملاكلتيفانئانبألاؤسبدعسأتنكمكومهدحوتًابتكومهعمجي

سرادملاىرأوةدحاوةباجإنوبيجيمهاقلأف...انخيراتنعوةكلمملاتاظفاحم

رشنتو...ةيبرعلامهتراضحوةيمالسإلامهتفاقثبعمتجملاءانبأطبريفىرابتت

.ةدايقلاوعمتجمللمهءالويوقتومهتيصخشينبتةسناجتمةفاقثمهنيب

؟ةيبنجألاسرادملاجهانمو:لاق

تافاقثحرطتيهفاهلوصأبطابتراتاذسرادملاكلتجهانم:تلق

اهيفيداملابناجلاناكنإوسرادملاكلتيفميلعتلاواهلثمتيتلاتاعمتجملا

نيدلالهاجتياهيفميلعتلاوبدجأورقفأ..يحورلابناجلانأالإىرثأوىوقأ

...يمالسإلاخيراتلانعًالضف،ةيبرعلاةغللاويمالسإلا

؟كلذىلعبترتياذامو:لاق
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يفلتخمتاهاجتالايددعتمةيوهلايدقافةرفانتمًالايجأجرخت:تلق

ثلاثوةيسنرفللرخآوةيكيرمألاةفاقثللهؤامتنانماننيبدجوتوتاهجوتلا

.اذكهو...ةيناملألل

؟نوكيساذامو:لاق

لكنيبةيرخسلاوءاردزالاورحانتلاورفانتلاو،ءالبلاومدهلانوكي:تلق

اهدعاوقىسرأيتلاةدحولاقزمتتوبولقلارفنتوعامتجالاتتشتيورخآوقيرف

.-هللاهمحر–دحوملاكلملا

؟اهنمرذحلابجيةيفخفويسةيبنجألاسرادملافكيأركرابأًاذإ:لاق

ةرهمجوكلذنوكرديميلعتلاىلعنومئاقلاورومألاةالوفهللادمحأو:تلق

ةيوهلابزازتعالايفوتاذلاءانبيفيهةيقيقحلاةوقلافيأرلااذهنوريباتكلانم

.ىهتنا.(قيفوتلاهللابواذه...ةيبرعلاةغللاوةيمالسإلا

:هصنام١٣٥٢/١/ددعلامالسإلاةفيحصيفو–١٧

ةيمالسإلاةمألاىلعبجياميففيرشلارهزألابءاملعلارابكةئيهرارق»

:نيرشبملالامعأءازإهذاختا

(م١٩٣٣ةنسةينوينم٢٦)١٣٥٢ةنسلوألاعيبرنم٢نينثالاموييف

بحاصةرضحةسايرتحتفيرشلارهزألاعماجلابءاملعلارابكةئيهتعمتجا

نممهيلإةهجوملاةوعدلاىلعءانبرهزألاعماجلاخيشربكألاذاتسألاةليضفلا

مايقنمرابخألاهبتضافتساامعامتجالااذهيفهتليضفمهيلعضرعدقو

نمهنوذختيامبتاهجلافلتخميفمهتايتفونيملسملاءانبأريصنتب(نيرشبملا)

دعبوىرخأةراتباهرإلاوفنعلابورضوةراتءارغإلاوةعيدخلاوليحلالئاسو

. : يتأيامةئيهلاتررقةلوادملاوثحبلا

داسفلااذهروذبثتجيًامساحًامزاحًاعيرشتنستنأبةموكحلاةبلاطم-ًالوأ



نيدلاىلعنوملسملانئمطييككاتفلاليبولاضرملااذهةفأشلصأتسيو

يفمهبراقأومهناوخإومهدالوأنوكييكو،ديجملانآرقلاوميوقلايمالسإلا

.مهنيدنعمهليوحتلءارغإلاوأءادتعالابديمهيلإلصتنأنمنمأم

خيشربكألاذاتسألاةليضفلابحاصةرضحىلإكلذذيفنتيفتدهعدقو

.عيرشتلااذهنسبةموكحلاةبلاطمبموقيلرهزألاعماجلا

:يتالانايبلارادصإ-ًايناث

:فيرشلارهزألابءاملعلارابكةئيهنمةيمالسإلاةمألاىلإنايب

نومسينيذلاءالؤههلمعيامبرابخألاتضافتسادقل.نوملسملااهيأ

مهنأمكملعىلإلصوو،اهرخآىلإاهلوأنمدالبلاتمعو(نيرشبم)مهسفنأ

،مهنملوقعلاءافعضو،نيملسملالافطأريصنتىلإةعيظفلالئاسولانوذختي

هجوهنمرمحيامو،ةرطفالولقعهزيجيالامباكترانمنولجخيالمهنأو

كاردإلافيعضلاملسملاباشلاجارخإلًاقيرطكلذنولعجيو،ةليضفلاوةءورملا

.هنيدنع

،ميونتلاوريدختلاىلإ(فحصلايفءاجامىلع)اودمعةليحلامهتيعأاذإف

.مهتيغبىلإاولصيىتحبيذعتلاوباهرإلاىلإاودمعاذهمهدفيملاذإف

مامأاورهظفليحلااونقتأو،ىرقلاوندملايفنورشبملاءالؤهثبنادقلو

مهجلاعتوىضرملالبقتتايفشتسملااوأشنأف،ةمحرلالسررهظمبلوقعلاءافعض

ىجالملااونبو،لباقمالبمهملعتوءارقفلادالوألبقتسرادملااوئشنأو،ًاناجم

لتخالاهيفهنطابوةمحرلاهيفهرهاظلمع-ةقفنلايفمهيلععسوتونيزوعملالبقت

.عادخلاو

مهئجالمومهسرادمومهتايفشتسمىلعلوقعلاوكاردإلاءافعضلبقأف

.اهءاروامةمكألاءارونأنورديال،ةينلانسحمهدئارو

ىجالملاوسرادملاوتايفشتسملاهذهنمنوذختي،نوملسملااهيأمهنإ
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.نيزوعملاوءارقفلاوىضرملاولافطألانملوقعلاءافعضاهبنوداطصيًاكابش

هفعضوهرقفوملسملاضرمنمنوزهتنينيرشبملانإفتايفشتسملايفامأ

.مالسإلانيدنعهتحزحزلةصرفةحصلاىلإهتجاحو

نيدلادضيهًارومأنيملسملادالوأنوملعيمهنإفسرادملايفامأو

يفمسلاكسوردلايفكلذنوثبي،ميركلانآرقلادضوِةَيدمحمدضويمالسإلا

ىلعنورتفيو.ًاجعزمًافيخمًاريوصتةَيًادمحملافطأللنوروصيو،مسدلا

ةيدأتىلعلافطألاءالؤهنومغريو،اورتفينأاوءاشامديجملانآرقلاو،نيدلا

مهكيكشتلهسيكاردإلاءافعضلافطألانأىلعهلككلذيفنيدمتعممهتاولص

.مهنيدنعمهليوحتو

مهنوعضيمث،رضلامهسمنيذلاءارقفلانوديصتيمهنإفئجالملايفامأو

ىتحةينيدلامهدئاقعيفنورشبملافرصتبكلذدنعومهنوسكيومهنومعطيفاهيف

.مالسإلانيدنممهوجرخي

هتبارقيوذوهلهأبهوُرَصننمةلصعطقيفاودهتجااودارأاممهلمتاذإف

.هدالبىلإاهنمعجرياليتلاةديعبلادالبلاىلإهوبرغامبرو

مالسإلاهبجويامبمكوركذينأءاملعلاىلعهللاهضرفاممنإ:نوملسملااهيأ

.مكتمأومكناوخإومكدالوأومكنيدبةراضلالامعألاهذهوحنمكيلع

نيبومهنيباودعابتو.نيرشبملالامعأاوطبحتنأًاعرشمكيلعبجاولاف

.مكدابكأتاذلفمهنيذلامكدالوأ

هبيرقوأهتنباوأهنباضرعينملكاورجهتواوذبنتنأمالسإلامكيلعبجوي

.ةلضملاةلاضلاتائيبلاوةثيبخلانكامألاهذهيفلوخدلل

اهرمأحضتفانأدعبةءوبوملانكامألاهذهيفهضيرموأهدلولخدينمنإ

لبنيدلارظنيفرقتحملالجرلاوهلاهيفبكترتيتلاةعورملالامعألاتنيبتو

ًايضارنورشبملااهدصقييتلاجئاتنلاكلتبًاملاعناكنإمالسإلاةريظحنمجراخلا
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.اهب

الومكتلماعمنمهونكمتالوهورجهتنأنيملسمللرشاعممكيلعبجيف

هدالوأوهنيدقحيفبكترااممظعبرعشيىتحفطعوأليميأمكبولقيفهلنوكي

ىلإتاملظلانمهبيرقوأهريغصجرخيوهيغنععجريوهللارمأىلإءيفيفهتريشعو

.رونلا

ًانيدمالسإلاريغاوذختينأمكناوخإومكدالوألنوضرتله:نوملسملااهيأ

َنِمِةَرِخآلايفوهوهنملبقينلفانيدمالسإلاريغغتبينَمَو﴿:لوقيىلاعتهللاو

.«نيريخلا

مهليحمكعدختونيرشبملاةفئاطىلإمكدالوأاوملستنأمكلغوسيلهو

َدْعَبْمُكوُّدُريباتكلااوُتوُأَنيِذَّلاَنِماًقيِرَفْاوُعيِطُتنِإاوُنَمآَنيِذَّلااَهُّيأتي»:لوقيىلاعتهللاو

.«يرفكُكَيَّمإ

مالسإلانيدىلعاوسيلنملتاجوزنكينأتاملسملامكتانبلنوضرتلهو

مكنيدىلعمكتريغنيأوةيمالسإلامكتوخننيأنهنيدونهضارعأيفاوفرصتيف

.ةميركلامكباسنأومكباسحأو

نيبًادغمكفقومنوكياذامفمكنيدرمأيفمتنواهتمتنأاذإ:نوملسملااهيأ

نأمتملعدقل:نوملسملااهيأ-«ائيشنيَفَتنَعشقنىرجتالاًمْوَي﴿:ىلاعتهللايدي

يفاهنوئشنيءىجالملاوسرادملاوتايفشتسملاىلعتماقنيرشبملاءالؤهلامعأ

يفظحلاءوسورقفلامهعقوأنمانهنموانهنماهلنوديصتيوىرقلاوندملا

.مهلئابح

هذهلثماوئشنتفهساسأنمءابولااوثتجتنأمكيلعبجويمالسإلاف

مكضارعأومكنيدلًاذاقنإاهيلعةقفنلاباوموقتوئجالملاوسرادملاوتايفشسملا

متملعيتلاةءوبوملاةنكمألاكلتىلإباهذلانممكيزوعمومكئارقفلًاعنمو

.اهئاشنإنمنيرشبملاضارغأ
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ْمُكيِدْيَأِباوُقْلُتالَوِهَّللاليبسيفاوُقِفنَأَو﴿:ىلاعتهللالاق

را

اوُقَيَفُتْوَملامكدحأكقلينألبقنِمْمُكاَنْقَزَراَمنِمْاوُقِفنَأَو﴿:ىلاعتلاقو«ييبيخُملا

َنيِذَّلاَلَتَق﴿:ىلاعتلاقو،يجينطلاَنِّمنُكأوكقّدَصأفبيرقلجأىلإَيْرَتَالَوّيِبَر

ُهَّللاَوُهَبَحُهَتاَقَمَلُبُسِّلُكيفَليِكَسَعْبَسْتَتَبثأةّيَحلككولاليبسيفَمُهَلاَوْمَأَنوُقِفنُي

.«اهيلععيبُوهَّللاَوُءاَشَينَمِلُقيِضُي

هذهلثمءاشنإبنيملسملادالوأويمالسإلانيدلاذاقنإنإ:نوملسملااهيأ

ةيمالسإلاةمألاىلعبجاواهيلعقافنإلاوئجالملاوسرادملاوتايفشتسملا

اموهتردقبسحبلكءاملعلاةمدقملايفوتاقبطلافالتخاىلعًابعشوةموكح

سانلامهداشرإومهحصنومهلاومأاولذبينأءاملعلابجاوو–هلذبعيطتسي

.رمألااذهيفمهيلعيمالسإلانيدلاهبجويامةفرعمىلإناهربلاوةجحلاب

موقتنألاومألاوحاورألاىلعةظفاحملابينعتيتلاةموكحلابجاوو

ًاعيرشتعضتنأونيرشبملابلاخمنمنيلمسملادالوأذقنتنأونيدلاةسارحب

ًاَعَدنَّمِّمًالْوَقُنَسْحَأْنَمَو﴿.ةيرصملاةلودلانمنيرشبملالالضلصأتسيًامساح

.ىهتنا«.«نيملسُملاَنِمينَّنِإَلاَقَواًحِلاَصَلِمَعَوِهَّللاىلإ

يرصملارطقلابةيملعلاوةينيدلاتائيهلاعيمجميكحلارارقلااذهديأدقو»

فارشإتحتةلئاطغلابمباوعربتفءاهجولاوةارثلاسدقملابجاولااذهءادنىبلو

ةمألاىلعدوعيامءاشنإيفةميكحلاتارارقلاذاختالدوهجلادحوتسوةمظنمناجل

.«''ةداعسلاوريخلاب

عممهمد،مكو-جمعسبك،مم

يفجيهللاّنإاوُتيخأوةكلهتلاىلإ
عماي

:ةيريمألاتايفشتسملاوءىجالملاعورشملءاملعلارابكعربت)1(

خيشلاربكألاذاتسألاةليضفلاباحصأتارضحنيعربتملاةمدقميفلجسننأانرسيواذه

ديجملادبعخيشلاذاتسألاوهينج٢٠٠غلبمبعربتدقفرهزألاعماجلاخيشيرهاوظلايدمحألا

ليكوماحفلافيطللادبعدمحمخيشلانملكوهينج١٠٠غلبمبةيرصملارايدلايتفمميلس

–لازتالو.رصحتحتعقيالاممكلذريغوًاهينج٥٠غلبمبيلاونيسحخيشلاورهزألاعماجلا
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:ةيمالسإلاةعيرشلاةيلكيفءاملعلانمرارق–١٨

عمتجا(١٩٣٣ةنسةينوينم٢٧)١٣٥٢لوألاعيبر:ءاثالثلاموييف

ذاتسألاةليضفلابحاصةرضحةسايربةيمالسإلاةعيرشلاةيلكةذتاسأتارضح

نورشبملاهبموقياميفاولوادتو،ةيلكلاخيشيوانشلانومأمدمحمخيشلاليلجلا

ءاملعلاوةماعنيملسملاىلعبجياميفو،ةميلسلالوقعلااهنمرفنتلامعأنم

:يتآلانايبلااوردصأفكلذوحنةصاخمهنم

فيرشلارهزألابءاملعلارابكةئيههتردصأيذلاميكحلارارقلاىلعانعلطا»

مكحنعنابأوءاودلافصووءادلافشكدقهاندجوفنيرشبملاوريشبتلانأشيف

.نايبلادعبرذعالو-ءاضيبلاةجحملانيملسمللمسروهللا

.نيرشبملاناودعدصلمساحلاءاودلاوههنأىرنو،رارقلاكلذديؤنلانإو

مزاحعيرشتنسبرمألايلوأةبلاطميفءاملعلارابكةئيهتوصىلإانتوصمضنو

ىلعومهنيدىلعنيملسملانئمطيومهليبسنيجرهملاكئلوأىلععطقيمساح

.مهنمءافعضلاوةجاحلايوذومهلافطأ

ىلعودالبلايفنمألانوصىلعلمعتعيرشتلااذهنستذإةموكحلانإو

ءانبأءاوهتسانمنوكبتريامب،ًامئادنورشبملاءالؤهاهدقوييتلاةنتفلارانءافطإ

ءارغإنمةعورشمريغلئاسولامعتساو،مهنيدنعمهفرصو،نيملسملا

نمكلذريغىلإ،رخأتاراتمهنجسومهبرضنمو،ةراتتارصاقلاونيرصاقلا

ىلعظفحيًاعيرشتنإو،لقالقلاونتفلاريثتو،نيملسملاروعشجيهتيتلالامعألا

غلابملاومهتارضحءامسأًابيرقعيذتسونيعربتمللىطعتتالاصيإعبطيفنآلاةداجةخيشملا

.اهباوبتتكاىتلا

اومهاسنيذلارطقلادالبيلاهأنمنيرويغلالثامألاتارضحلليزجلاركشلابهونننأانتوفيالو

ةينامثبعربتدقفاينملاةارسريبكمهنملماكلالثملاوةلئاطلامهلاومأبةدعاسملايفرفاوطسقب

.هنيدةرصنلنيلماعلاهللاقفو-مالسإلانععافدلاةعامجلةندفألادوجأنًمانادفرشع
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ةليضفلاززعيوةيماسلائدابملانوصيليلجيناسنإلمعوهلاهنيدةيمالسإلاةمألا

ةبحملاومالسلانيدمالسإلاف.ًاعيمجسانلانيبمالسلارشنيوقالخألامراكمو

.مائولاو

مهتانبومهءانبأاولخديالأءاملعلارابكةئيهاهاعدامكةمألاوعدناننإو

ءيشزعأاهيفمهنوبلسيمهنأل.مهتايفشتسمالومهئجالمالونيرشبملاسرادم

.نيبملانارسخلاوهكلذومهنيدوهومهيدل

اوعنتمينأيفداشرإلاوحصنلابمهنيباميفاوصاوتينأىلإاهلكةمألاوعدنو

رهظنأدعبنيرشبملاسرادمىلإمهءانبأنولسرينيذلارفنلاءالؤهةلماعمنم

اهسفنتمسيتلاةئفلاهذهدصاقمتنيبتنأدعبونيدلاىلعغيلبلااهررضنايعلل

نأىلإاوهبنتيلو.ءودهلاوةنيكسلاوةمكحلاليبسكلذيفاوخوتينأونيرشبملاب

.نيّدللنيلماعلاليبسيفةبقعربكأوهصخشيأىلعءادتعايأ

ءارقفلابةمحرلاةفطاعاهيفاومنينأاهيرسوموةمألاءاينغأوعدناننأامك

ءالؤهذاقنإليبسيفلاومألانمهبمهيلعهللامعنأاممريسيلالذببءافعضلاو

.داسفلاةاوهنمنيسئابلا

مهمحرينومحرلا)ليبسلاهذهيفمهلاومألنيلذابلالوأنمنوكنسو

.(نمحرلا

ءاويإلسرادملاوىجالملاوتايفشتسملاءانبيفنوملسملااهيأاومهاس

رانلاكلتيفاولخدينأىلإمهوئجلتالو،مكنمةجاحلايوذومكئانبأومكناوخإ

ُهُلوُسَرَوُهَلَعُهَّللاىَرَيَسَفاوُلَمْعاِلُقَو»نيراتخمةروصيفنيرطضمةرعتسملا

.ىهتنا،«َنوُنِمْؤُمْلاَو

:هصنام١٣٥٢ماع٢٢/ددعلا/مالسإلاةفيحصيفو_\6

نيرشبملادهاعم:نعرهزألاةخيشمنمءادن»

:هفورحبيلياميفهرشننيتآلاءادنلارهزألاةخيشمنمانيقلت
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ءاملعلارابكةئيهتماقدقف.دعبوهللاةمحرومكيلعمالسلا:نوملسملااهيأ

ملعلاةمدخاهرهاظيتلاةيريشبتلاميلعتلارودنممكنورذحيةمألايفيأرلاةداقو

اهتائيهفالتخاىلعةمألانمًاعامجإكلذناكو،مهنيدنعنيملسملاةنتفاهنطابو

رابكةئيهسيئرورهزألاعماجلاخيشىرييساردلاماعلالخددقونآلاو،اهتاقبطو

بوجونمًاعرشاهيلعبجاولابةمألاركذينأهيلعينيدلابجاولانمءاملعلا

.دهاعملاهذهبنجت

:نوملسملااهيأ

يهاهو،اهيلإةجاحهبنماهجليلفاهباوبأتحتفدقةموكحلاىجالميهاه

سرادملاكلتنعاودعتبيلواهيلإمهدالوأبذيمالتلاءابآمدقتيلفةلودلاسرادميذ

.مهنيدنعمهءانبألوحتيتلا

:نوملسملااهيأ

يذلامامإلاف،هتيعرنعلوئسممكلكوعارمكلكالأ»:ُةَيهللالوسرلاق

لوئسموهوهتيبلهأىلععارلجرلاو،مهنعلوئسموهومهيلععارسانلاىلع

ىلععاردبعلاو،مهنعةلوئسميهواهدلوواهلعبتيبىلعةيعارةأرملاو،مهنع

.(هتيعرنعلوئسممكلكوعارمكلكو،هنعلوئسموهوهديسلام

ةيبرتىلعمايقلانسحينأاهنعلوئسموهوهتيبلهأىلعلجرلاةياعرنمو

لكلمهضرعيالأومهنيدمهيلعظفحينأوةلضافلاقالخألاىلعمهئشنينأوهئانبأ

.مهنيدنعمهنتفيام

يفمهككشتومكدالوأفعضةصرفزهتنتسرادملاهذهضعبنأتبثدقو

اولدبتسينأامإو،نيدالباوشيعينأامإةجيتنلانوكتومهيبنردقنمطحتو،مهنيد

ىلاعتهللايدينيبًادغكلذنعنولوئسممتنأف،مالسإلانيدبمالسإلاريغًانيد

دعبمهنودريومهنيدنعمهنونتفينملءافعضمهومكءانبأمتعفداذامل:مكللاقيف

؟نيرفاكمهناميإ
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راقعلامهلاوعمجتومكئانبألاودكتنأىلإمكعفدتةيوبألامكتقفشتناكاذإ

نأاهسفنةقفشلاهذهبىرحأفاهئاقشنماوجنيوايندلايفاودعسيلنيضرألاو

اهئاقشنممهوجنتلوةرخآلاةداعسمهلاوزرحتلمكئانبأنيدظفحىلإمكعفدت

.نيينسحلااولانيونيتداعسلااوزرحيلواهباذعو

:نوملسملااهيأ

هللامكح(اذكمكيلعولتنوًاصلاخحصنلامكيلإيدسننأنًماّدبدجنالاننإ

نمهبيرقوأهدلولخدأنمنأ.سرادملاهذهيفهدالوألخدأنميفبيهرلا(اذك)

(اذك)مالسإلانعدترموهفمهنيدنمسانلاجارخإلتدعأاهنأملعيوهورودلاهذه

دهاشلاملعيلدهشافمهللاتغلبدقالأ(اذك)ًاليبسهيدهيلالوهلرفغيلهللانكيمل

.بئاغلا

:نوملسملااهيأ

يفنيملسملاىلعةروصقمسرادملاهذهلوخدنمةمجانلاراضملاتسيل

ةرسألاهيفرطشتموينمهللابمكذيعناننإومهايندرمأىلإهادعتتيهلبمهترخآرمأ

رخارطشومالسإلانيدوهودودجلاوءابالانيدبنيديرطش،نيرطشةيرصملا

ردقبةرسألايفعقيفتائيبلاهذهنمهفقلتينيدبنيديوأاهلكنايدألايفككشتي

يفعقوامردقبةقرفلانمةمألايفعقيوىوقلالحنتوىرعلامصفنتففالتخالااذه

الومكروحنىلإمكماهساوبوصتالومويلااذهاودعبأفنوكيالنأهللالأسنةرسألا

ثحبتواهكالهىلإاهمدقبىعستةمأنمقمحأسيلهنإفةكلهتلاىلإمكيديأباوقلت

،«يبلألااولوأَركَذيِلَوُدجوهلإوُهاَمَّنَأاوُمَلْعَيِلَويِباوُنَذنُيِلَوساَّنلاغلباذهو

.ىهتنا

ثوحبللةمئادلاةنجللانم١٢/٤/١٤٠١خيراتو(٤١٧٢)مقرىوتف-٢٠

:ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملابءاتفإلاوةيملعلا
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تعلطادقف:دعبو.هدعبيبنالنمىلعمالسلاوةالصلاو،هدحوهللدمحلا

نمماعلاسيئرلاةحامسىلإدروامىلعءاتفإلاوةيملعلاثوحبللةمئادلاةنجللا

ةنجللاةسارددعبو،ألاؤسرشعةسمخنعيتفتسملالأسدقو...يتفتسملا

:هبسانيامبهبقعلاؤسلكنعتباجأيتفتسملاةلئسأل

وأ،ةيسنرفةسردميفهلجسيو،هتنباوأهنبالجرذخأينأمكحلاام»:اهنمو

.ًانسحًالبقتسممهلراتخيهنأوملسمهنأهمعزعمنيدلاميلاعتلنيتفلاخملاةيزيلجنإ

ةنامأمهنإف،ةيمالسإةيبرتًاثانإوًاروكذهدالوأيبرينأدلاولاىلعبجي:ـج

؛رافكلاسرادممهلخدينأهلزوجيالو،ةمايقلامويمهنعلوؤسموهو،هديب

لجهللالوقي،العولجهللاديبلبقتسملاو،قالخألاوةديقعلاداسفإوةنتفلاةيشخ

يفةنجللانمىوتفتردصدقلو.«ارتيويتآْنِمُهَللعجيهللاِقَّتَينَمَو»:العو

.ىهتنا"اهنمةروصكلقفرنعوضوملا

ةمئادلاةنجللانم٢/٣/١٤١٩خيراتو(٢٠٢٦٢)مقرىوتف–٢١

:ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملاب

:دعبو..هدعبيبنالنمىلعمالسلاوةالصلاوهدحوهللدمحلا

ةحامسىلإدروامىلعءاتفإلاوةيملعلاثوحبللةمئادلاةنجللاتعلطادقف

رابكةئيهلةماعلاةنامألانمةنجللاىلإلاحملاو..../يتفتسملانمماعلايتفملا

:هصناذهالاؤسيتفتسملالأسدقو.٢/٢١/١٤١٩خيراتو(١٥١٤)مقربءاملعلا

ةضورعمةرامعيدلدجويلوقيولأسيضايرلانمءاقدصألادحأيبلصتا)

مهدالوأبةصاخسرادماهلعجلاهراجئتساةينيبلفلاةرافسلاتبلطدقو،راجيإلل

ريخهللامكازجو،انوتفأ،المأمهيلعاهريجأتيلزوجيلهف،نيملسمريغمهو

.(...ءازجلا

ةروكذملاةلفلاريجأتكلزوجيالهنأبتباجأءاتفتساللةنجللاةسارددعبو

ناودعلاومثإلاىلعنواعتلانماذهنألمالسإلانيدريغنيداهيفملعيةسردم
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ش

مع

جمجممصمأصاصكيعمصهايمجياممهياممرمامأُتةامتواموههمرما

يتإلاىلعاونواعتالوىوقتلاوربلاىلعاوُنَواَعَتَو﴿:هناحبسهلوقبهنع
. اكييسمم

متي،ميلامكجمكماك1يكيسهنا

،هنمًاريخهللاهضوعهللًائيشكرتنمو.«باقعلاديدشهللاّنإةلأ وه

ىهنيذلا

معمءوعبم

ًااوقتاوناودعلاو

.قيفوتلاهللابو.كتمذىربيامعكلاؤسوكمامتهاىلعكركشنو

.و.ملسوهبحصوهلآودمحمانيبنىلعهللاىلصو

ءاتفإلاوةيملعلاثوحبللةمئادلاةنجللا

سيئرلاسيئرلابئانوـضع

زابنبهللادبعنبزيزعلادبعخيشلالآدمحمنبهللادبعنبزيزعلادبعنايدغلانمحرلادبعنبهللادبع

نازوفلانازوفنبحلاصديزوبأهللادبعنبركب

ةيميجيج:ج



حتفمكحنعءاتفإلاوةيملعلاثوحبللةمئادلاةنجللانمنايب–٢٢

:نيملسملادالبيفةيبنجألاسرادملا

هلآىلعودمحمانيبنهدعبيبنالنمىلعمالسلاوةالصلاوهدحوهللدمحلا

:لعبوهبحصو

نماهيلإدروامىلعءاتفإلاوةيملعلاثوحبللةمئادلاةنجللاتعلطادقف

يفةيبنجألاتايلكلاوسرادملاعويشةرهاظلوحتاراسفتساوةلئسأوتاباتك

هللانمىوقتريغىلعتسسأيتلاسرادملاكلتاهبدارملاونيملسملادالب

هخيراتوهتغلومالسإلاىلإتمتالةيجنرفإجهانمىلعتسسأامنإوناوضرو

ىراصنلاودوهيلاةوادعةدشهتريصبهللارونملسملكىلعىفخيالو

ططخلانولمعيوًاراهنوًاليلهلهأومالسإللنوديكينولازيالمهنأونيملسملل

ةياوغلابعشىلإقحلامهنيدنممهجارخإونيملسملابةعيقوللكابشلاو

نوسدياوذخأمث،نمزلانمًاباقحأحلسملاوزغلابنيملسملااوعراصف!!لالضلاو

هيلعحلطصااموهومهيبنومهنآرقومهتديقعيفةملسملالوقعلاىلعتاهبشلا

مهلوقعومهلايجأيفنيملسملانعطىلإةبونلاتلآىتحيفاقثلاوأيركفلاوزغلاب

ةيحابإلاوةهجنمةيداحلإلاةغبصلاتاذتايلكلاوسرادملاحتفقيرطنعةحارص

ةماعنمربكأددعبذجلًانومضموًالكشاهبةيانعلايفاوطشنف.ىرخأةهجنم

يفاهلحبصأىتحاهلةياعدلاواهريثكتىلإاودجومهئاوغإومهلالضإلنيملسملا

عرجتتامًاثانإوًاروكذنيملسملادالوأنماهيفجرختوتوصوةرانميمالسإدلبلك

يفةمألافذقيفيعسلاويقالخألاويدقعلالالحنالافانصأمهببسبةمألا

–ةيمالسإلاراطقألاءاملعنمةلثماقدقو،ليكولامعنوهللاانبسحواهئادعأنضاحم

سرادملاهذهرطخنايبباهريغوةيبرعلاةريزجلاورصموماشلايف-مهيعسهللاركش
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يفمالسإلاىلعءاضقللمهئادعأنمةسرشلاتامجهللدادتمااهنأونيملسملاىلع

نإفةمألاءاملعنمةكرابملادوهجلاكلتلًادادتماو.مهتايحونيملسملابولق

؛يليامررقتءاتفإلاوةيملعلاثوحبللةمئادلاةنجللا

لئاسونمةليسونيملسملادالبيفةيبنجألاتايلكلاوسرادملاحتف:ًالوأ

ةثيبخةطخاهنأو«نورصنملا»اميسالمهئادعألبقنمنيملسملادضمظنملاوزغلا

ةنجللاهذهنمردصنأقبسو.ةمألاهذهحلاصمىلعنورويغلااهتقيقحنعفشك

ريصنتلالئاسونمريذحتلايف١٤١٨/١٢/٢٢خيراتو(٢٠٠٩٦)مقربىوتف

.نيملسملادالبيفةيبنجألاسرادملاحتف:اهنمو

تايلكلاوسرادملاحتفنيملسمللزوجيالهنإفمدقتامىلعءانب:ًايناث

لئاسونماهنألاهيفنيملسملادالوألاخدإالواهباضرلاالواهعيجشتالوةيبنجألا

ققحمداسفورهاظررضاذهوةيوسلاقالخألاوةيمالسإلاةديقعللريمدتلاومدهلا

يفسرادملاهذهحتفًاميرحترمألادادزيو،هيلإةلصوملاعئارذلادسوهعفدبجي

«برعلاةريزجيفنانيدعمتجيال»:لاقهنأِةَييبنلانعتبثاملبرعلاةريزج

.اهنمرافكلاجارخإبىصوِأةَيهنألو

تايلكلاوسرادمللتالحملاونكامألاريجأتالوءانبملسملزوجيال:ًاثلاث

اوُنَواَعَتَو﴿:لوقيلجوزعهللاوناودعلاومثإلاىلعنواعتلانمكلذنألةيبنجألا

نأقبسو«باقعلاُديِدَشهللاَّنِإَهَّللااوُقَّتاَوِناَوْدُعْلاَوِمْثإلاَلَعاوُنَواَعَتَالَوَنوُقَّتلاَوِّرَبْلاَلَع

ميرحتبيضقت١٤١٩/٣/٣خيراتو(٢٠٢٦٢)مقربىوتفةنجللاهذهنمردص

.كلذ

ًاروكذدالوألاميلعتبةيانعلاةيعروةاعرنيملسملاعيمجىلعبجي:ًاعبار

ةيبرتلاجماربغيرفتزوجيالو،ًابادآوًاقالخأوًاماكحأوةديقعقحلامالسإلاًاثانإو

ءارالاوبهاذملاودئاقعلانمهريغبمالسإلانيدةمحازمالوكلذنمميلعتلاو

.ةلطابلا
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هذهنعهلأسيسلجوزعهللانأةيعرهللاهاعرتساملسملكملعيل:ًاسماخ

نإو،هللادمحيلفاهلحصنولمكألاهجولاىلعاهاّدأناكنإفاهلمحيتلاةنامألا
رصا

ْمُكَسُفنَأاوُقاوُنَماءَنيِذَّلااَهُّيأَتَي﴿:ىلاعتهللالاق،هسفنالإنموليالفكلذريغناك

نعلوئسممكلكوعارمكلك»:ِةَييبنلالاقو.«ةراجحلاوشاقلااَهُدوُقَواًراَنْمُكيِلهأو

مويتوميةيعرهللاهيعرتسيدبعنمام»:مالسلاوةالصلاهيلعًاضيألاقو،اهتيعر

.«ةنجلاهيلعهللامّرحالإهتيعرلشاغوهوتومي

نأونيدئاكلاديكلطبينأونيملسملالاوحأحلصينألجوزعهللالأسن

ملسوهللاىلصو،نيملاعلابرهللدمحلاو،ريدقءيشلكىلعهنإنيملسمانافوتي

.نيعمجأهبحصوهلآىلعودمحمانيبنىلع

ءاتفإلاوةيملعلاثوحبللةمئادلاةنجللا

سيئرلاوسافع

.نايدغلانمحرلادبعنبهللادبع
خيشلالآدمحمنبهللادبعنبزيزعلادبع

وضعوـضع

نازوفلانازوفنبحلاصديزوبأهللادبعنبركب
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عساتلانايبلا

صوصنلاىلعينبملاةيبنجألاسرادملايفةيمالسإلاةعيرشلامكح

ةماعلادصاقملاودعاوقلاوةيعرشلا

:اهنمةءاربلاواهراكنإنالعإبوجو:ًالوأ

بسحهتلازإيفىعسينأورهآراذإكنملاضغبينأملسملكىلعبجي

يفكلذبِةَييبنلاربخأامكهيفريخالفهركنيملوركنملاضغبيملنمو،هتعاطتسا

عطتسيملنإف،هناسلبفعطتسيملنإف،هديبهريغيلفًاركنممكنمىأرنم»:هلوق

.(لدرخةبحناميإلانمكلذءاروسيلوهبلقبف

ىلعةئيسلااهراثآوةيبنجألاسرادملالاحفرعينأدعبنمؤمبيرتسيالو

اهراكنإواهضغببجيفركنملامظعأنماهنأةمأوتاعامجوًادارفأنيملسملا

. . اهنمةءاربلانالعإو

:اهحتفبنذإلاميرحت:ًايناث

دوهينمةلطابلالحنلاولالضلاورفكلالهأنيكمتمالسإلالهألزوجيال

حتفبمهلنذإلاومهلطابىلإةوعدلانممهريغوةدحالموسوجموىراصنو

ةفاكىلعةيميلعتلاتاسسؤملااهنمو،كلذلجأنمتاسسؤملاوبتاكملا

ةدرللةحابإكلذيفنأل؛ةعماجلابءاهتناولافطألاضايرنمءادتبا،تايوتسملا

ىلعرفكللروهظكلذيفو،قحلانيّدلافلاخيامباضرلاو،مالسإلانع

لسكأتعّدلاَوُه﴿:ىلاعتهللالاق،ةيدمحملاةلاسرلادوصقمداضياذهو،ناميإلا

:ةبوتلا]«كوكرشُملاةركولومهلّفكنيّيلاىلَعُهَرهظُيِّقَحْلاِنيِدَوىَدُهْلاِبُهَلوُسَر

مالسإلايفنعطلاىلعلمتشموهفمالسإلافلاخيداقتعاوأدبملكنأامك[٢٣
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!؟مالسإلاضرأىلعنيملسملانيبكلُذرقيفيكفهتاعيرشتوهماكحأو

ةيامحلطابلكذبنو،سجنلكنممهدالبريهطتنيملسمللةحيصنلانمف

.هيلعنعطلانممالسإللةنايصو،مهل

عراضتةملظمًاتويبالإةيملاعلاةيبنجألاةيرامعتسالاسرادملاهذهىرنالو

اهماظنو،ةيرفكلااهجهانمل؛،ةيمالسإلاسرادملاراضتيهف،رارضلادجاسم

ةيمالسإسرادمبالط:مهتدحوقشونينمؤملاقيرفتةيعاديهو،يبرغلا

دجسم»كرتيومهضعبهيفيلصيرارضلادجسميفنأشلاك،ةيبنجأسرادمبالطو

رفكلامامأنمهلوسروهللابراحنملراكوأيهو،نوملسملاهيفيلصييذلا«ءابق

دالوأناضتحاوةملظملاتويبلاهذهحتفل،اهتذتاسأواهجهانمبتفحزيتلا

هللاويرشبلالقعلافيقثتوةراضحلاو،ملعلارشنمسابكلذو.اهيفنيملسملا

.نيقفانملانمرارضلادجسمةانبيفنأشلاك،نوبذاكلمهنإدهشيملسملكودهشي

جمممجرورصامك.مرمكحما عمامرخعمةيمرملاهم

كريباقيرفتوارفكواًرارضادجسمأوذكحتأكريزلاو»:-هنأشزع-هللالاق

ممرم

ام

هللاوىشخلاالإاندرأنإَنْقَلَخيلَوُلْبَقنِمُهَلوُسَرَوهللاكبراحنملاًداكمإوكينمؤُملا

.[١٠٧/ةبوتلا]«يكروبزكلمهتإُدهشي

:ةيمالسإلاسرادملاحتفبنيملسملاةيافكبوجو:ًاثلاث

سرادملاًاثانإوًاروكذنيملسملادالوألءيهينأهديهللاطسبنمىلعبجي

نيبطالتخالاوروجفلاوشحفلاوداحلإلاورفكلانمةيلاخلاةيقنلاةحلاصلا

،مهتمأومهنيدلنيحصانلا،ءافكألا:نيملعملانماهلراتخينأو،نيسنجلا

.مهحلاصمونيملسملادالوأىلعنيقفشملا

نمقلطنتنأوًانومضموًالكشةيساردلابتكلاوجهانملابةيانعلابجيامك

.تاعامجوًادارفأةمأللريخلاةدارإومالسإلابحيحصلاداقتعالا

ملعتنمةيساردلاتاررقملاوجهانملاليطعتمالسإلالهألزوجيالامك

رفكلانمهداضياموناميإلاوديحوتلاكلذنمو،هضئارفوهضقاونومالسإلالوصأ
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.هماكحأوهتالماعموهننسوهبادآومالسإلاضئارفميلعتكلذكو،كرشلاو

ًائيشهتيالونمدهامهللاف!!ريسعةمايقلاموياهنعلاؤسلاوىربكةنامأهذهو

.بيجمبيرقكنإريخلكىلعةنعأونيملسملارومأنم

:اهبلمعلاواهحتفبراجتالاميرحت:ًاعبار

ةعاطمهبساكماوبّيطينألاملاوةراجتلالهأنمنيملسملاةماعىلعبجي

اوبلجيالفءانطفةاعاواونوكينأو،هتكربلءاجروهناحبسهبضغلءاقتاو،هلل

ًالمعو،ليلقلاايندلاعاتملجأنم،داحلإلاوداسفلاورشلانيملسملامهناوخإل

راجتالاناكءاوس!!ةليسولارربتةياغلا:"ةيليفايكاملا،ةيئاغلاةيدوهيلاةدعاقلاب

نولوؤسممهنأاوملعيلو.قرطلانمهريغوأهيفلمعلاوأيبنجألاميلعتلاقيرطنع

.هداسفإوهلالضإيفاوببستدرفدرفلكنعةمايقلاموي

مالسإللمداهلاميلعتلااذهءارونمهنولّصحيمهردلكنأًاضيأاوملعيلو

هيفىلاعتهللاهحابأامنأباونقويلوىوقتلاقحهللااوقتيلو.مارحوتحسهنأةمألاو

.هنمًاريخهضوعهللًائيشكرتنمنأو،مارحلانعةينغ

:اهوحنوةياعدلاوأريجأتلاباهيلعةناعإلاميرحت:ًاسماخ

عاونأنمعونيأبةمألاومالسإللةمداهلاسرادملانيعينأملسمللحيال

َلَعاوُنَواَعَتَالَو»:لوقيلجوزعهللانألاهيلععيجشتلاوأاهيفةكراشملاوأةناعإلا

وألمعلابوألاملابةكراشملا:لثمبنوكتةناعإلاو.[٢/ةدئاملا]«َنوُدُعْلاَوِمْثإلا

هلنيعملاوركنملابيضارلاو.كلذريغوةياعدلابوألحملاوأضرألاريجأتب

.كلذنمهللابذوعنلعافلاك

:اهيفنيملسملادالوألاخدإميرحت:ًاسداس

ناضحأيفةكلهتلاىلإهدالوأبيقلينأرخآلامويلاوهللابنمؤيملسمللحيال

.(ةيموقلاةيرظنلا»:ءىشنم،يليفايكاميلاطيإلايدوهيلاىلإةبسن(1)
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مالسإلانمنوملعيالو،ًارضالوًاعفنمهسفنألنوكلميالمهوةيبنجألاسرادملا

ىلعكلذرثأبكيهانوداسفلاورشلاوداحلإلاورفكلانوقلتيفًاريثكالوًاليلقًائيش

هاوبأفةرطفلاىلعدلويالإدولومنمام»:هنأبَربخأِةَييبنلاورارغألاراغصلارطف

ىلعكرتولمالسإلاةرطفىلعدلويهنإفدولوملكف،هناسّجميوأهنارصنيوأهنادوهي

ةيضتقملابابسألانمةرطفلاهذهلضرعيامالولمالسإلاريغراتخااملهتبغروهلاح

اهيلإراشأدقو،ةدسافلاةئيسلاةيبرتلاوةلطابلاميلاعتلااهمهأواهرييغتواهداسفإل

دلولاعمنالمعيامهنأ:يأ«هناسجميوأهنارصنيوأهنادوهيهاوبأف»:هلوقبِةَييبنلا

:اذهنمو،ًايسوجموأايدوهيوأًاصلاخًاينارصنهلعجياملئاسولاوبابسألانم

ملعتلاةجحبةينيداللاوأةيرفكلاسرادملاىلإرارغألاراغصلادالوألاميلست

امللباقريغصلابلقو،مهنممهدئاقعومهميلعتنوقلتيومهرجحيفنوبرتيف

هذهىلإمهنوملسيف،رجحلاىلعشقنلاةباثمبكلذلبرشلاوريخلانمهيفىقلي

هلخديدقو،لهنواهنمّبعامردقبلك،نيثولممهنوملتسيمث،نيفيظنسرادملا

يفببستنملليولالكليولاف،كلذنمهللابذوعن،ًارفاكاهنمجرخيوًاملسم

ىعستاهنأملعيوهوةسردمًاراتخمًايضارهدلولخدأنمف،هتياوغوهنبالالض

وهفمهتديقعيفمهكيكشتومهنيدنمنيملسملادالوأجارخإلاهتاطاشنواهجهانمب

.نيملسملاعيمجلوانلةيفاعلاوةمالسلاهللالأسن

:ًاقلطممالسإلادلبيفاهحتفميرحت:ًاعباس

ولوىتحنيملسملانادلبنمدلبيفسرادملاهذهنمةسردمحتفزوجيال

نيدريغنيداهيفنقلُي،رفكتويباهنأل؛اهيفلوخدلابنيملسملابدالوألحمسُيمل

اعتهللابهيفرفكيتيبحتفىمالسإدلبلزوجيالو،ىلاعتهللاباهيفُرفكيف،مالسإلا حتفيمالسإدلبلروجيهمراسي

سيلنمريصنتك،مالسإلاريغةلمونيدىلإةوعدللزكارمنوكتاهنألو،هبنذإلاوأ

يفرفكىلإرفكنمهلقنلزكارمنوكتف،ىرخألاللملاباحصأنممالسإلاةلمىلع
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ةوقةرفاكلاللملايطعتاهنألو،نيملسملانمعمسموىأرمىلعو،مالسإدلب

مهلدباعمحتفبمهبلاطميفةرفكلاعسوتلةقباسو،مهرفكىلعءاقبللًارابتعاو

نييمذلاىلعطورشلانمنيملسملالمعهيلعىرجامفلاختاهنألو،سئانكلاك

.ناعتسملاهللاو.اهريغوةيرمعلاطورشلاباتكيفامك،مهوحنو

:اهئاغلإبةدشانملاوبرعلاةريزجيفاهحتفميرحت:ًانماث

يفدكأتتاهنكل،يمالسإدلبلكلمشتو،ملسملكْمُعتلصفلااذهماكحأ

ايازملانمةريزجللامل؛«اهبرع»:مهيلإتفيضأنمقحيفو،برعلاةريزج»:قح

،ةيتاذلا:اهايازمعمجت،يمالسإلاملاعلانادلبعيمجىلعاهليضفتتضتقايتلا

اهديريمكحلااذهو،ملاعلايفدلبيأاهيفاهسفانياليتلاةيمالسإلاروذجلاقمعو

زرأميهوةريخألاوىلوألاهتمصاعو،هتدعاقو،مالسإلامرحاهنإف-هناحبس-هللا

هتباحصنيرعو،مالسإلايبنرادو،ةودقلاوةنسلارادو،نآرقلالزنتمو،ناميإلا

الو،نانيداهيفعمتجيالو،مهترمغومهجحرادو،نيملسملاةلبقو،ماركلا

.ةمادهلاىدابمللاهيفلاجم

،اهباوطبتراومهبةريزجلاتطبتراف،مالسإلاةداموبرعلالصأمهاهلهأو

ملاعللسيئرلازكرملاوفارشإلاوهيجوتلاوةدايقلارادًالهأوًاضرأقحبيهف

.هتامرحوهدودحىلعةظفاحملاو،هللاىلإةوعدلانصحو،يمالسإلا

نسحو،ديحوتلاءافصوةلاصألابةعتمتمًالهأوًارادىقبتنأبجياذهل

ذوفنوديلقتلاوةيعبتلاضفرتنأو،ىتاذلاءافتكالاو،لالقتسالاو،ةوسألا

.اهذبنياملاهيفلاجمالفاهيلعةيبنجألاتادافولا

ةصاخبةريزجلاىسكُتالفىوقتلاةسبلأنمسابلوهف«ميلعتلا»:اذهنمو

.مالسإلانهويوىوقتلاثكنييميلعتسابلبةماعبمالسإلالهأالو

،ةيملاعلاةيرامعتسالاسرادملا»ةيبنجألاسرادملاحتفمارحمثمارحف

مارحمثمارحو،برعلاةريزجبلق:همرحومالسإلاراديفاورفكنيذلاسرادم
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عفررمألاهللاهالونمىلعبجيو،اهيفهديتحتنموهدالوألاخدإملسميأىلع

ةريسميفنيملسملاىلعهيدايأمظعأنمنوكتسو،نيملسملانعةبيصملاهذه

.ةميظعلاةيمالسإلاهدوهج

:اهنمريذحتلابنيملسملايصاوتبوجو:ًاعسات

اوظفحاو،ةيملاعلاةيرامعتسالاسرادملاهذهاورذحا:مالسإلالهأاي

اوحصناو،نايصعلاوقوسفلاو،داسفلاوةدرلابابسأنماهيفامل؛اهنممكيرارذ

اهراثآنملصحاميفةربعمكلونيملسملانممكناوخإومكبراقأاهنمرذحلاب

.هريغبظعونمديعسلاو،يمالسإلاملاعلايفةئيسلا

:اهراكنإبنايبلاةلصاومءاملعلابجاو:ًارشاع

هذهنعنايبلاوةحيصنلارثإ،نايبلاوحصنلااوعبات:نيملسملاءاملعاي

قحلاىلعمهولمحاو،اهتبقاعءوسنمنيملسملااورذحوةملظملاسرادملا

الإلّحىَلَنكنإلاّنإّيضملاو»:هنأشزعهللالاق.هيلعربصلاوهبيصاوتلاو

.«رضلاباوصاوَتَوِّقَحْلاِباْوَصاَوَتَوِتاَحِلاَّصلااوُلِمَعَواوُنَمآَنيِذَّلا

.نيملاعلابرهللدمحلاو،يدهُجةياغويتحيصنهذه

فلؤملا

بهيغلاديزوبأهللادبعنبركب
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٢...........................................ةمدقملا

٢١........اهتمواقميفمهريغوءاملعلانمنيحلصملادوهج:لوألانايبلا

٢".................................اهؤامسأ:يناثلانايبلا

٢٢...................................اهتيعبت:ثلاثلانايبلا

٢"................................اهخيرات:عبارلانايبلا

٢*............ةيرامعتسالاسرادملاحتفيفتايولوألا:سماخلانايبلا

٢"\........اهتذتاسأواهترادإوةيرامعتسالاسرادملاجمارب:سداسلانايبلا

٢٢.................نيملسمللةرمدملااهراثآواهفادهأ:عباسلانايبلا

سرادملانعمهيواتفومهتانايبوءاملعلالاوقأنمجذامن:نماثلانايبلا

4 " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ةيرامعتسالا

ىلعينبملاةيبنجألاسرادملايفةيمالسإلاةعيرشلامكح:عساتلانايبلا

٧٤............ةماعلادصاقملاودعاوقلاوةيعرشلاصوصنلا

 

ةيمالسإلارشنلاوةعابطلارادعباطم1

٣٦٢٣١٢-٢٦٣٣١٤:سكافيلت-٢بةيعانصلاةقطنملاناضمرنمرـشاعلاريونتللوقبللا

١٧٠٥٣٤٠:سكافيلت–٣٨١٣٧.4:تيسلدنألائناهنباش١٢رصنةنيدم:ةرهاقلابتكمةيمإ


