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يعد القردن داتوددالمالقيندايذيالقد هللااتدنلىالامعددتقكاقادماقذاير ددللا ديامنددذناتنذدتممانوددلالق ذدنااللقفددوزااذودل اللابندديايدلل القد نذتا
اللالخنةاليضتً،اال يالقطبذعيالداالاياماقاماذقكالالابينت اينتل مماايااامام لالقرتنلدااللق والمالالقايا ايثوًابيوي ا(اصاكالالاذىا
اللقىاالواما)ا ر الال ةا يالقظوقةاالمتتيامالقكالق لمااللقنبيةاالقرياالانباع اليا باغتنتاق ع القدكا لودلل تالقنسذنديالالاالمدلالقع لقدةا
الميالب القيفدتمذمالالوتودذةالقاديا عد الاذادتالقردن دااللقند ةالق بليدة،ابادكالدامد رالقافظدةاالمتاابعد ةا فدنتلااال عدتداعد ا ادتامويد ا
تالالاا اافةا،االقع ا تايع ذ تام تاماكالقيفنتلاالقاديامع ديالقع لقدةااديالقوردمابي اادلالتدرتقىا ااديالقنذتودةااللالتلمةااللقرضدتباالبدذيا
لقنلذةااللق نتبا .ا
اااااافياولمةالقشلمىاالمتاقلقىامعتقكا"اال نااالل لابذ رما"(1ا)الاياولمةالق نتباقتلامعدتقكا"االلداخفدامالالامعد قللااللبد ةا"...ا()2ا
ال خنىاا"االقيامناطذعللالدامع قللابذيالق نتباالقلابنصاما"ا()3ال خدنىا"االلذلابريدامابدذيالق دت الداموريدللابتقعد لا"()4االاديانفد ا
لقنلمةاا"ااوامابعللالقالىالدامع قللا)5("....االاياولمةالقيتس ةااقتلامعتقكا"االالايجن رمات تداقلمالادكالالامعد قللا)6("...االاديانفد ا
لقنلمةاقتلامعتقكا"الل قللاملالقن اقاارلىااللمردللال)7("...االادياودلمةالاللدنلااقدتلامعدتقكا""اال يدياخار دتال دةاياد الدابدتقو االبدىا
يع قلدا"اا()8االاياولمةالق و ااقتلامعتقكا"الدالايأ نابتقع لااللالبنتدااللياتباذهللاالقرنبك)9("..الغذنمتاعثذنا .ا
ااا قا لاباغالق بياا(اصاكالالاذىااللقىاالواما)اماكالالالل نالالقاذةاقاينايذياالتنلاتاقاماقارلدالقع لقدةالبد ىالقفدفتاالقاديايايذد ابادتا
لقيؤ لدا،االاوذيتاقتتةالقنلذةاالبرت اما .ا
ااا الالا ج ما يالا ال ذنالقيؤ ذيالايابيالبديااتقد(ا(الاذدىالقندوما)اقااأعد ااذدىالقع لقدةالقنديتاليةااللق نذليدةا،االعذدلاالايردلدالاد را
ع قكاالملا يالم ابذتالذم(الال امالقنج االاانممامطاذنلا(،).1االاذىان قتا تاالايوفدكالد ترا ديالاليدتاالقرنلنذدةالقرنييدةااادلا
نف الق بياا(اصاكالالاذىااللقىاالواما)ابأيدةالقيبتمادةابرلقدىامعدتقكا"اقد امعدتقللاند لللالب تبندتاال ب دتبعما...االلنفند تااللنفندرما"()11االمدلا
لقيؤ يابرلقىامعتقكا"الايياعتدا ؤ تًا،اعيياعتدااتورتًااالاينالالدا"ا()12لينا وتالقةالقلقذ ابيالربةا*القف نالادكالاديابديالبديااتقد(ا
(الاذةالقنوما)ابأنىالمتاقاراذبةااللون اقات ةلقبط القيشذخا يالاي(لاذىالقنوما)()13االملالقدن الق دت اقا بديا(اصداكالالاذدىااللقدىا
الواما)االلخفامابىا،انشأاايابجنرايابعىالمبتعالقفبياأل ىايااركا ىا رتممالالخوقاال وتوديالألتل اال فدتمذ القعادلمااللودنلمالقوذدتةا
الاانفااتاباكالدالم القعامابتقو يثاعأبي ابياب ب االغذنراقتقللا"النىاقماينتاايالقفوتزالقوندتداألبد ا ديالقفدوتبةا دتاالمتاقعاديا"ا
ال تان لاايا ب ا ياعات الامعتقكا تان لاايالاديا()14ا.الاذدىان قدتا"اال ديالق دت ا ديايشدانهللاانفندىالباغدتبا نودتةالااللامؤالاا
بتقعبتتا"ا()15اقيتام الايلم ا
قاجنةااياانلشالق بياا(اصاكالالاذىااللقىاالواما)اقذفناال ىالألل لبااليؤتهللاالأل تنتاالقكالماـدـاتاقارايد القنودتقةالقيوي يدةاالاديا
لم ابذاىاالاذىاان قتاولمةالق مناقيتامف قللالاكالقينــرذيااللقذاــذم ا
اللالوذنا()16ا.القيتان لاقلقىامعتقكا"اايابذلاا ذدالالدامناعاالي عنااذاتالويىاالينب اقاتابتقغ اللااللآلصتلا"ا()17اقذ اقا بدياا(اصداكا
لالاذىااللقىاالواما)ا هللاابذلاام راقتلا"ابذلاالالنبذتبا"ايماقذ اقىا ام لالقبذتا اتا_التدتمةالقدكابذدتالادياالاتايدةااردتلاا(اصداكالا
لاذىااللقىاالواما)ا"انعما يالاتوااتا"ا()18االبعايا(الاذىالقنوما)اعفكالالقيؤ ذيالقراتلابلقعدةالالبد ل ااردتلامعدتقكا"االمتالالقد ييا
عفناللابغذظاماقماي تقللاخذنلًاالعفكالالقيؤ ذيالقراتلا"ا()19اباكالدالبيا نعلتاعتدايرن الاليةا"االعفكالالقيدؤ ذيالقرادتلا"ابعاديابديا
لبديااتقد(ا().2االقيدتامفدتخنالقعبدت ابديالبد القيطاد(االااودةابتقندرتيةاالود لنةالقرعبدةالند لالامعدتقكا"الجعاداماودرتيةالقوجدت االليددتمةا
لقينج القونلماعييا يابتهللااللقذلمالألخنةاالجتم ااياوبذ الاالاينالالدال الااللاالايا هللاالقرلمالقظتقيذيا*الق ييال للاالمدتجناللا
الجتم اللااياوبذ الابأ للقامااللنفناماللظماتمجةال الاال القئكاممالقفتس الدا"ا()21اامشا ابجاتتالاي(الاذىالقندوما)االبطلالمدى()22ا
تالاليةالقرنييةا"النيتاالقذرمالاالمولقىااللق ييال للااللق ييايرذيلدالقفوةااليؤمدلداالق عدتةاالمدماملععدلدا"ا()23ااادياالامفذد االمشدا ا
بفضاىاال أينراايالالوومااون(اقر اتامؤع اخوااىاالالاليادىا()24ا.اال دتالاليدتاالقرنييدةابعد اخطبدةالقغد يناالادنةالقلاليدةاادأعبناتقذد ا
لاكاخوااىاال خاذتمرا يالامعتقكاقذايا نالال ةابع الق بيا(اصاكالالاذىااللقىاالواما)اارتلامعتقكا"القذلمالعيادتاقردماتيد رماال مييدتا
لاذرمانعياياالموذتاقرمالالووماتي تًا()25اربنالق بياا(اصاكالالاذىااللقىاالواما)الاكالعيتلالق يياالموتالامعدتقكابنودتقاىاالالاليدةا
لاي(الاذىالقنوم)ا يابع رااتصب االقياع ا ؤ ياال ؤ ةا()26االقيتان لاقلقىامعتقكا"االمعذاتا ذداالللذدةا"ا()27اقدتلالق بدياا(اصداكالا
لاذىااللقىاالواما)ابأدالاذتًااملالألذدالقلللذةا"ا()28الاعيتالدالاليتاالقرنلنذةااياااضد الادياال قادىااللييتندىاعثذدنةااتالبتتيدثالق بليدةا
لقايامشذ ابىاالبع قىاال ييتنىااللايىاال تقبىالعثنا يالداموفذىالقففوتاا اتاقلقىاا(اصاكالالاذىااللقىاالواما)ا"الايال ذنالقبنمةا،ا
قتم القفجنةا،ا فلما يانفنر،ا اللا ياخ قىا"اال( نتا ي ةالقعامااللايابتباتااييا ملتالقعاماااذأاالقبت ا)اال(قنيتالقوريةالشنةا
ج لبااألطيالايامندعةا جد لبااللق دت اجد بلااللبد لا)()29ا.الب يثدىا،ايدتلايالندتامبدذياأل اديا دتالخاافدللااذدىا ديابعد هللاا"ا().3االعاادتا
لبتتيثام لالاكا ت اىاالخوااىاال خاذتمرا يالاالمولقىاا(اصاكالالاذىااللقىاالوداما)اقذردلدابتعيدتًاق دةاقي ليدتراال تقبدىااللبد لمتا
لقع لقةاالناتاويةالقوتعمالق هللااينجللامبيةامبىا.عيتالنىامفنتابي قةاالايشتمعىااذاتالب ا ياصوتبةالق بي(اصاكالالاذىااللقدىاالوداما)اا
قيتاقتلاقىايتلايا"الندتا ديابي قدةامدتمالدا ديا لودكالالالندىاالانبديابعد هللا"ا()31اال ديالصد قا ديامودللالا(اصداكالالاذدىااللقدىا
الواما)الذاقتلاقعايا(لاذىالقنوما) ا"النتالاللا يال يابيا،االلنتالاللا يايفتاو يايلمالقرذت ةا،االلنتالقف ي الالعبنااللنتالقفتمالقا
مفنقابذيالقو االلقبتا ا،االلنتايعنل القيؤ ذيا،االلقيدتلايعندل القردتانييا"ا()32اعيدتاقدتلاقعاديا(لاذدىالقندوم)ا"االلقد هللاانبدأا ويد لًا
اللعن ىالنكاق لس اليابلويام التال ىامجتالًا،اعيتاي لتالقبعذنالقفتتهللااليالقيتبا،ابذ كالفتااللود اعدأنيالنظدنالقدكا رت دكا ديا
بلويا"()33القيتابعثالقنوللالاا(اصاكالالاذىااللقىاالواما)البتابرنابنلمةابنلبةاقايشدنعذيا دياقدنيرالمود اخافدىالاذدتًاقذأخد متا
ىاانجعالبلابرناينألالق بيالب ثااياتيبايتاموللالاارتلاا(اصاكالالاذىااللقىاالواما)ا"الاالقر يال دناالداالايبادغال ديالالالندتا
لالامج ا يا"ا(ا)34ا القلقىاا(اصاكالالاذىااللقىاالواما)األ اىا"ا يالب(الدايوذدتابذدتمياالييدلاا يدتميا،االيندرياج دةالد داغنوداتا
مبيا،اااذاللالايابيالبيااتق(ا،ااتنىاقياي نجرما يام ىا،االقياي خارمااياووقةا"ا()35ااا ام تكالتقةالعبنا يام راقاردلداتدتم لًا

37

مجلة العلوم االنسانية .........................................كلية التربية للعلوم االنسانية
لاكالوا واالق بياا(اصاكالالاذىااللقىاالواما)اقعايا(الاذىالقنوما)اقذرلدابتعمالال ةالقعتتلا،االيوات الال تمااللقودتعمالقدكاصدفتاا
مندتل رالادكالقوردما ادتاق ممدىالادكابد الق فدل تاااللق للددتااايايدةالقرتوديالتقااللخطدنالقيادتماالدالقرتوديالذلاقدمايرديالتمادتًا
بيللايالقو اماكااللماكاارتلالق بياا(اصاكالالاذىااللقىاالواما)ا"القضتعمالايا"()36اا .ا
()37
ااااااال تالمالعاب يثىاا(اصاكالالاذىااللقىاالواما)ا"الايا عالقرن دااللقرن دا عالاياقمايفانقتابادكايدنتالاديالقودلةا"ا اقذردلدا
تقذوًالادكالدالاديا(الاذدىالقندوما)امدلالقردن دالق دتا اال ديالقطبذعديالداي ادتمرالامعدتقكااللق بديالالعدنماقذردلدابدتعمالال دة،االقا بديا
(اصاكالالاذىااللقىاالواما)اايالايا(الاذىالقنوما)البتتيثاايالنىاعتداللد لالقردلماال ع دكالقع لقدةال د القودتعمالندىايردلدالدتتالًااديا
لبرت ىال تاياف ىاقناعان لعابذيالقينايذيا،االلتتالًااياوذنمىاالوالعىا عالق ت ا،االلتتالًال د تايرندمابذد امابذدتالقيدتلا،االلدتتالًا
اياع امفناتمىالقي اافةالقياعارةابتقشؤالدالقش فذةااللقعت ةا()38اااارتلاا(اصاكالالاذدىااللقدىاالوداما)ا"اعفدياالعدلالاديااديالقعد للا
وللبا"ا()39ا عيتاقتلااذىا""ايتلايالخفيكابتق بلةاالالانبلةا يابعد هللاا،االم فدمالق دت ابندبعاالالاي فديكااذادتالبد ا دياقدنيرا،الندتا
لالقامالييتنتًابتهللا،االلالادتممابعاد الا،االلقدل امابدأ نالقدىا،االلقنديامابتقندليةا،االللد قامااديالقنلذدةا،االلبفدنممابتقرضدذةا،االللظيدـاما
ل لا يةا"ا().4اليعامالقرتمهللابا تعتدابذ ىاالبذيالخذدىالرذد اقع لقادىا)41(.االقاجدتب امودتقةاملسعدةااديامفضــدـذ الاديا(الاذدىالقندوما)ا
لاكاجيذعالقفوتبةااللنىالب ابتأل تنةااللق واةاالنىالل لالق ت ابع الق بي(اصاكالالاذىااللقىاالواما)ااالم لاملاصا(ا لولل تا .ا
اااااقيتالنرنمالق ت ابذيام يذيا،ام هللاايرللالدالق بياا(اصاكالالاذدىااللقدىاالوداما)ا دتااالقدمايندا الالبد لًااأخادتمالقيندايلدالبدتابردنا
اخذدنةا ديا
اللقثتنيايرللالدالق بياا(اصاكالالاذىااللقىاالواما)الوا افىاالجعاىاقاينايذيال ت تًااذرللالقجتب ا"اانتق تمماجيذعتًا امد اهلل ً
خارىالصطفتممااللخاتممما؟اارتقلل انعماارا ت ا تابنمدتنرما؟ااردتقللا اقلقدىامعدتقكا"االمبدكاي اد ا تيشدتباالي ادتما تعدتداقادمالق ذدنةا"()42ا
انأق تمما ا يالق ذنةا؟اارتقللا امدمالقياردلداارا دتا ا تبنمدتنرما؟ااردتقللا اقلقدىامعدتقكا"الدالعن دـامال ــدـ الالمردتعما"()43اارا دتا امد اهللا
خذنةا يالقيارذيا؟ااردتقللانعدما،القيجتمد الدابدأ للقامابد قذ اقلقدىامعدتقكا "ااضد الالقيجتمد ييابدأ للقامااللنفندامالادكالقرعد يياتمجدةا
""()44اارا تا ام اهللااخذنةا يالقيجتم ييا؟اقتقللاجيذعتًا انعمالقنتبرلدا يالقياتجنييالقكالقجادتتابد قذ اقلقدىامعدتقكا "االايندالهللاا د رما
يالنف ا ياقب القفا االقتم ا""ا()45ااربا تا اماذقكاالجيتلامالاذىا،االلاي ًتالداخذنةالا ياخارىا لقيجتمد الدالقندتبرلدالقدكالقجادتتا.ا
يماقا تا ام اهللا اماخذنةا؟اقتقللانعما.اقا تا ا يامما؟اقتقللا العثنممال تباايالقجادتتا.االاع دتًاالبنبدتًاالقداوًاادياودبذ الا،ابد قذ اقلقدىا
معتقكا ا"ااييايعي ا ثرتلاذمةاخذنلًايدنرا""ا()46ا،ا""اال دتامرد للاالنفندرما دياخذدنامجد الرال د الا""ا()47ااربا دتاذقدكا د اماا،االلاي دتا
اللنا تالداخذنةالق ذنةا العثنمماايالقجاتتال ت ًبا،االلب قاماق فنىاايااتلةالااللقاااماقع الرا.اانأق تمماليام رالقنجاذيا.الايابيالبيا
اتق(االلبيابرنا–اليايتال ت ًباايالقون االلبنيابو ًبااياوبذ الا؟اادأبيعالقفنيردتدالادكال ذدنالقيدؤ ذيالاديابديالبديااتقد(ا(الاذدىا
لقنوما)النىاعتدالعثنااع تًاالبنبتًااللت اقاتالًااللتلالاكاتييالاالمولقىا.ااثبدتابيدتاذعنندتا ديالجيدتعالقفدنيرذياالتالقدةالقرادت االلقند ةا
لق بليةالدالاذتًالاض ا.الوأق تممايتنذتًا_الياخذنمىا يالقيارذيا؟اارتقللاممالق تتعلداب قذ اقلقىامعتقكا"االل قفتالقج ةاقايارذياغذنابعذ ا
*ام لا تاملل الداقر الالل ابفذ ا*ا ياخشكالقنبييابتقغذ(االاجتبابرا(ا ذ(ا"ا()48االقدتلامعدتقكا"االودتملللالقدكا غفدنةا ديامبردما
الج ةالنواتالقنيللاااللالمةالل اااقايارذيا"()49اايماوأق تمما يالق تتعلدا؟اارتقللا اممالقعايتباقرلقىامعتقكا"النيتاي شكالا ديا
لبتترالقعايللا"(.5ا)اايماوتق تمماجيذعت ً ا ياللامالق ت ا؟اقتقللا الل قامابتقرللا،االلم لممالقدكالقود ا،االلبرادمالدايردلدا ابللدتًاالاليردلدا
متبعتًاب قذ اقلقىامعتقكا"ايورمابىاذالال لا رما"()51اااجع القول ةاألم القع لا.اربا تاذقكاا د اماالودأق تممالدياللادمالق دت ابتقعد لا ديا
ملا؟ااقتقللا التقامالاذىاقا تا يالتلالق ت الاذىاقتقللا الم لممالقكالقو ا.االلبرامالدايرلدا ابللتًااالالايرلدامتبعدتًابد قذ اقلقدىامعدتقكا"ا
لاييايا هللاالقدكالقود الدايابدعا دياالاياد هللاالالالداياد هللاا"()52ااد لاعادت الاالود ةانبذدىا(اصداكالالاذدىااللقدىاالوداما)االلالجيدتعا الدا
لاض الال ةابع انبذاتال ذنالقيؤ ذيالايالبيالبيااتق(ا(الاذىالقنوما)االنىالذلاعدتدالعثدنمماجادتتلًاعدتدالمردتمما،االلذلاعدتدالمردتمماعدتدا
لخشتممااللذلاعتدالخشتمماعتداللايامااللذلاعتداللاياماعتدالتلالاكالقع لا_االم لا دتانوديابفد تامأعذد راال تقشداىاباد لالقبودثا_االلذلا
عتدالتلالاكالقع لاعتدالم ىالال ةالقكالقو االلذلاعتدالم ىاعتدالالقكالدايرلدا ابللتًا،االلدايرلدابتعيتًاالامتبعتًاالالا ورل دتًا.ااايدتا
ذلاتتبتا لال ةاب ظنمتال ىاالقمامير ىا يالق واةالالابع ايوثاالبع الدام اللالنىاالا تصا ياالالياىاالنىالل لالق ت ا!اللجيعتالال دةا
_ابع انبذاتا_ا(اصاكالالاذىااللقىاالواما)النىاخالاعات الاذعنراال دنممابدتقنجلعالقذدىالذلالندتباما دنا،االلقدكاود ةانبذدىا(اصداكالا
لاذىااللقىاالواما)ااذا بنالنايتاالينا بطللا اتا تاي اللابىالالتابترااتذلاقن اقتمسرما"االمبكاي ا ا تيشتباالي اتما"ااذرتلاقدىا اليباادتا.ايدما
يرن ا"الدالعن رمال الالمردتعما"االادياقدنلبةالبديا ندعلتا_الداخذدنعمال د الالمردتعما_ا"االل قفدتالقج دةاقاياردذياغذدنابعذد ا.امد لا دتا
ملل الداقر ال الل ابفذ ا ياخشكالقنبييابتقغذ(ا"اا قتامد رالاليدةالادكالدالقياردذيامدمالق تتدعلداااا.ايدمايردن اادتذلابادغاقلقدىا"النيدتا
ي شكالا يالبتترالقعايؤلا"االيرتلاقىا ا قنلاباكام ظنام القعايتبالاضد ا دياغذدنمماقدلاال؟اادتذلابادغاقلقدىامعدتقك"امد ايندالهللاالقد ييا
يعايلدااللق يياالايعايلدا"ا()53لامالدالقعايتبالاض ا ياغذنممايمايرتلا القن ا.ااتذلاباغالقدكاقلقدىا"اينادعالالقد ييال دللا د رمااللقد ييا
لالمـللالقعاماتمجتا"ا()54اقذ اق اتقتام رالاليةالاكالدالاق الخاتمالقعايتباالاضااماالماعاماتمجتاا،اللجيعتالال ةالادكالدالقعايدتبا
يالصوت اموللالا(اصاكال الاذىااللقىاالواما)الق ييايأخ ال امالقعاماعتنللالمبعة الايابيالبيااتق(االلب لابيالقعبت االلبد لا
بيا نعلتاال ي ابيايتبتاالقتقتااتسفةا اليناانأق تالال ةا ا يالالقكالق ت ابتقار يمالذلابضناالقفدوةا؟ااردتقللا الدالق بديا(اصداكالا
لاذىااللقىاالواما)اقتلا ايؤمالقرلمالقنؤمما"ايدمالجيعدللالادكالدالالمبعدةاعدتنللالقدن ا دياليدنااندر اليدنا.ايدماودأق تالال دةا ا هللاامدؤالبا
لالمبعةالقن اقرات الا،اال ارىاق ي ى؟ااتاخاافللا،ااأالقف تامماباكانعامايماوأق تمما اليادمالالقدكابتال ت دة؟اادتجيعللالادكالدالق بديا(اصداكا
لالاذىااللقىاالواما)اقتل ا"الذلاعتدالتقيتداارذاتدا ياقنيرااأعبنميتاو تًااللق ايتامجدنةا"ااندر البد لابديالقعبدت االبرديالاديابديا
لبيااتق(الاذىالقنومااذرلدالب ابتال ت ةاقيتالجيعتالاذىالال ةاالق القةالقرات االلقن ةالاذىا)55(.ا .ا
اااااااال يالقطبذعيابع ام رالالتقةايافض ال ذنالقيؤ ذيا(الاذىالقنوما)الاكاوتسنالقفوتبةالدانا را ثوًاقرد ابدتعمايدنالمالدايندل ا
لقنلذةابتالصوزااللقع لااللقنليةاعيتانصالقرن دااللقن ةالق بليةاالعيتااب اذقكال ذنالقيؤ ذيالايابيالبيااتق(ا(لاذىالقنوما) .ا
ااااايياوذتواىالالصوبذةاايالال ةابع الوا واىاخطباىالقايايبذيااذادتالق ردتاالالوتودذةاقللجبتمدىااذردللا"القاادمالندكامعادمالندىاقدمايرديا
لق هللااعتدا تا تانةاادياوداطتدا،االالالقايدت اتديبا ديالقوطدتما،االقردياق دنتالقيعدتقما دياتي دكاالنظادنالالصدوزااديابدوتكا،ااذدأ يا
لقيظال لدا يالبتتكا،االمرتمالقيعطادةا ديابد التكا"ا()56اادنتالقيعدتقمالقضدتسعةااديالقد نذتاالمتالقود القي اادكاقعبدتتالااللقت دةالقود التا
لقيعطاةاميالنج االلل لاوذتوةاايالقورمالالوو ياالالاللا نةاوذرتمالقع لاالينع القظاماالذقكااديالتد ابدتالاالقرادتلالالاالمدلالقرادتلا
لاكالقاأالي اعيتاقتم الق بيالاكالقا ي ا،االلالقكاخطللمىالالصوبذةااديا بتتدنمىااديام فذد القعد لااللقيندتاللةابدذيالقنلذدةاقذت دىابتقغدتبا
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العــدالة بين القرآن الكريم وعهد اإلمام علي(عليه السالم) لألشتر
لقايتي القطبريااللقينتاللةاايالقعطتبابذيالقنلذةا()57اارتلالاذىالقنوما"الالاالايرلقيامجتالًا د رماغد لًاقد اغيدنمامالقد نذتااأم د اللالقعردتما
الاجناللالالناتماالمعبللالق ذللالقفتممةااللم اللالقلصتسلالقنالقةا،اافتماذقكالاذامالتملًاالت تملً،الذلا دتا عدااما دتاعدتنللاي لودلدا
اذىا،اااللصنمامالقكابرلقامالقايايعايلدا،ااذ اريلداذقكاالينا رنالدا،االيرلقلدا ابن تالبيالبيااتقد(ابرلق دتا"()58االقدتلاليضدتًاا يدتا
م الابعضالقفوتبةا اماااوةااللق بذنااللب لابياليناالوعذ ابيالقعتصاال ناللداابيالقورمااقيتاوتالىال ذنالقيؤ ذيابذيالالبيدنا
اللال ولتااللقياتجنييااللالنفتما"اااأ تام لالقفيباااذ األب الاكالب اااذىالينةا،االق اانغالا ياقنياىا،ااالا تلالا،االلنامالبتتالا
لقينايلد، ...االم لاعات الابىالقنمنتاالقىالواي تا،االلا انبذ تابذيالظاننتا،اايياقماينوكابدىاااذادللاعذدلايشدتبا!اادتدالقعت د ابطتلدةا
لالقوتعمابورمالاالاالبشةالاذىا"ا()59االقتلاليضتًا"امبمالا نلًام ىابرتًااتلتدالاذىا،االم ىاجلملًاانترا،االعدتداللندتًاقاود الادكا
ياختقفىا"ا().6ا ارتدا لقلالايا(لاذىالقنوما)ا يامؤالباملالمبتعاقغةالقرن دالقرنيماالو ةالق بديا(اصداكالالاذدىااللقدىاالوداما)ا،ااادما
يب لابريتًااليناب لابأخناغذنالق هللااينلرالنىاجتتةالقفلل االلقو اال م القبتا ا.ال يا ظتمنال قىاال ندتاللمىااديالتلممدىاقاوردماليضدتًا
قذت ىالنا لعالال لللااللقثناللاالقايامفنااباتالثيتداالعأناتا ارىاالا ادكالقيندايذيا،اودذيتااللدالال دلللاعدتدايفدنااتا ديابذدتا دتلا
لقينايذيابذ يتاعتداي فراتالاكاذاليىاالختصاتًا ياب يال ذةاارتلا(الاذىالقنوما)اايام لالقشأدا"االلاقلاالج مىاق ام ال ابىالق نتباال ادكا
بىالال تباقنتتمى،ااأداايالقع لاوعةا،اال ياوتقالاذىالقع لااتقجلمالاذىالوذ ا""ا()61ارذلانافلمابعد امد رالقافدنيوتاالق طذدنةا
لدامرياب يال ذةاالالوذيتا عتاليةالقيلتةالالالقنيعااللقطتلةاقىا،االعذلاالايونةابعضامابعضتًالاكامو هللااوذتواىاار اعاد(اليدنالابديا
لقعتصاالقكا عتاليةايرللا "ا تاع تاصتنعتًااتاص عا،ا ذاقشنكالبيالبيااتق(اع ا تلًاميارىا،اعيتامرشنا يالقعفتاقوتمتا"ا! ا
ال تا عنعةالقجي االصفذيالالا تقةالاكال ماق مةالقي تمضذياقنذتواىالاكامويد الد مالالودومالقد هللااابردىالادذامالاديابديالبديااتقد(ا
(الاذىالقنوم)ا()62االبتق نبةاقنذتواىاايالقورمااللتلمةال لمالقنلذةاالوعال ذدنالقيدؤ ذيا(الاذدىالقندوما)اتودالملًالودو ذتًامندذنالاذدىا
لقنذتوةالقج ي ةاا ط(اايالقنلذةاقتسوًا"اق اجع الاوبوتنىاالمعتقكاقيالاذرمابرتًابلاليةال نعما،االقرمالايا يالقو ا ث الق هللاالاذرما
،اجع الا يابرلقىابرلقدتًا،الاانوداتاقدبعضالق دت الادكابعدضا،ااجعاادتامارتادأاادياالجلمادتا..الللظدما دتالاادنةاودبوتنىا ديامادكا
لقورلقا اب القللقيالاكالقنلذةاالب القنلذةالاكالقللقيا،انيضةاانواتالاوبوتنىاقر الاكاع ااجعااتانظت تًاالقفااماالل لًاقد ي اما
ااذنتامفا القنلذةالالابفوزالقلالةا،االالامفا القلالةالالابتوارت ةالقنلذةااتذلالتىاع ااناالقو اقوخنال القو ابذ اماالللا قتا
عتقمالقع لاافا اب قكالق تدااللقعر اصوذ ابذثايظانالقجلماالمعط الالبرتمااليعي ابتقالىا( .)63ا
المر لايش ا لايابيالبيااتق(الق م اقر اوذتوياالبتعمااليلو اقىاعذفذةالقعي اااارت القينؤقذتااالماعتود الالتاللمااليندالهللاالق دت ا
ل تمالقو االلقع لااليأخ ا ب القارتا الالجايتلياانيرىاقاللقعااذاماص تلةالقيجايعالق يلذجيابفض اوذتواىالق يلذجذةا .ا
اااااااالقريايطب اماكالقنذتوةالقايالوتوا تال لالقرن دااللقن ةالقيطانةاقتمابتواب للاالالةالقجلمااللقظامالقتم الثيتدابيالفدتداعندعذ ا
بيالقعتصالق هللاالنافضتالاذىالقرلاةااللب لابيالت ناصتب(القبفنةابتخنييا يا موةالايابيالبيااتقد(ا(الاذدىالقندوما)اعردذ ا
بياوع ابيالبتتةالالنفتمهللاالاكا فناب لا ياقني(الثيتدالب لابياوع ابيالبياونزالق هللاالنافضتالاذىا فناالودا ابدياب ذدلا
لاكالقشتماب الًا يا عتاليةااللثيتدابياب ذلاب لًا يالبيالت ناالليتمةابيابنتدالادكالقرلادىا)64(.عيدتاجعد البذد الابديالبدت الادكا
لقذيياالقثمالبيالقعبت الاكا رى)65(.االذقكالجنلبالع اقاجيذعالنىا(لاذىالقنوم)عتدانتا القبفذنةا ؤ دتًابتوداجتبةالقدبوتاعاادتاقى،لندىاقدما
يعي الالا تال ورالاذىاتعلمالم الال فتمانولالالقئكالقلالةا,وذيتاال دالق ياليبتاانلوداىااجتسادىالقطتلدىا دياعد الالقدتقذمالد لالقشدتما
لقاياالامعناا ديالالودومالالا دتايعدناامابدىا عتاليدىاااد اينودكالالالدايوااد(القنداطتدا دياعدلاغنييدىالقرد يما!()66القردياالاياشدع(ا
لقودد يثالقددكاجللندد(ا اعدد تراقنددذنةاالوذتوددةال ذددنالقيددؤ ذيالادديالبدديالبدديااتقدد(ا(لاذددىالقنددوم)االلقاددياالامانددعاقاددتا جادد لااالا
صفوتا,ق رفنالقو يثاليالب الالتقىالاكال لقةام لالقوتعمالق هللااقمامج الق نذتابيثاىاا داعتدالايا(الاذىالقنوما)اتي القع لقةالقايا
الايوجباتاغنبتلااأدامطبذرىاقااكالقنذتوىاماجن اايالالتراقر االالمدىالادكالال فدتماالاديالاد راقفدتببىا تقدكابديالقودتمثابديالبد ا
يغلثاللق عيالقيار(ا(بتالتانا)ختصةاقيتاالالرالاكا فناارد المود ا عدىاعاتبدتًاألمد ا فدنايبدذيااذدىالود اخواادىالقج يد را,العذفذدةا
مطبذ اذقكا يا لج القلصللالقكا جايعانيلذجيامارت ااذىالقيث االلقيبتتىبالقنت ذىالق تبعىا يالقرنبلدااللقن ةا.القريامردلدالقفدلمرا
اللووىاليام لالقعا االمد لالقدللقياالابد اق دتا ديالقردتبانظدنةاودنيعةالدياتد صالالتدانابألابدتمرالنيلذجدتًاالقذتتيدتًااللتلميدتًابدتم لا ديا
موةالايابيالبيااتق(ا(لاذىال قنوم)ا,المشبعابأنللممتا.االا تقكابيالقودتمثابديالبد ايغدلثابديا ندايةابديامبذعدةابديالقودتمثابديا
ج ييةابيا تقكابيالق عا)67(.ا لبيالينابيالاةابياجا ابيا تقكابديالتتابديا يد ابديايشدج(ابديالنيد(ابديا يد ابدياعادودابدياودبأ)68(.ا
لتمكالق بيا(اصاكالالاذىااللقىاالواما)االقماي ر اليالنىامالىال ىاالعتدامسذ اقبذااىا,تا الينابيالق طت ابتقجتبذةاقيتاااودتالقشدتما
لددتما17امددـ 638ما)69(.ا اليرددىالبددياببددتداالتددا القذن ددلكااضددنبىالبدد ممالاددكام وددىاانددتقتالقجنلبددةاقذوددتااشدداناالذ ددىاانددييا
بتالتانا,مالىالياعثذنا يالقفوتبىالالقامالايا(لاذىالقنوما)االصوبىا،االلبياذماالليناختق ابيالقلقذ االمالىالياالق رالبنلمذمااللبدلا
بنتدالاللن االلب القنبيياي ي الق عياالغذنمما.العتدا يالقطبردةالالالقدكا ديالقادتبعذيابتقرلادةاعيدتاقدتلالبدياودع ().7ايعد ا ديالعدتبنا
لقشذعةااللظيتماتا.ت ي القاور ابلالبال ذنالقيؤ ذياالنفنرااالالتاناايالقشذعةا يالبيالقا ي اايالقيعا قةا)71(.تا اقىالق بيا(اصاكا
لالاذىااللقىاالواما)ابأنىا ؤ ياقيتالخبنالدياالادتةالقفدوتبيالقجاذد البدياذمالقغفدتمهللاااردتل ا"اقذيدلميالبد عمابفدوةا ديالالمةايشدا را
لفتبةا يالقيؤ ذي"االاعتدالق فنالق ييابضناللا لاالبياذمابتقنبد ةاجيتلدةا د امابجدنابديالد هللااال تقدكالالتدان)72(.ل دتاتاتلدىالديا
لالووماالالقو االالقع لااتتانا يالدامغطذىام رالقففوتاالالالدا للقفدىااديالقد اتعالديا ثد الالودوماالا بتتسدىابدن اايدلمام ىاالالةا
لقجلماالوذيتااللقيالقرلاىاوعذ ابيالقعتصاالاظايىاقفنلذىااللجانلباب يال ذةالاكالقنلذةابجعاامالقندللتابنداتنتاقردنيراال دتاصدوبتا
ماكالقوتتيةا يا رتمبةالقشذعةاقوتاناباأ ذنمماقذرلدا اراياماالنىاالاي شكاايالاقل ةاالسماال تامبعاذقكا يالقيرتمبتاابذ ىاالابذيالم ا
لقرلادةا دياجاددةاالابدذيااللقديالقرلاددةاالالثيدتداالابدذيالثيددتداالالالتدانا دياجاددةالخدنىابادكالنددافضالقثدتسنييا ديالمد القرلادةابرذتتمددىا
قيوتصنةالق اذفةالقثتقثاايالقف ا ةالقايالتاالقكا رااىابنب(اوذتواىا يامأ ذنالقتمبىا ياب ديال ذدةاالالد مالقندذنالادكاعادت الاالاود ةا
لق بي(اصاكالالاذىااللقىاالوداما)االال دنالقد هللااقدمايدنةالبد اادو اجت عدةالاديابديالبديااتق((لاذدىالقندوم))73(.ل دتانفدنمىاال ذدنا
لقيؤ ذيالايابيالبيااتق(ا(لاذىالقنوم)االالالسىاقىااااجاكااياصوباىاقىا الوا واىا نالملابونبديالقجيد االاصدفذياالا د ينرااذادتا
اايتالواعنالاللمالقون ا عا عتاليىاالالبكالق للم الالالالنشرتقالاكالايا(لاذىالقنوم)االااابللا ىاللتتةالالتانالياصفلاا عتاليدةا
خط(ااذاماقتسوا"يتالم القعنلقا.يتالم الق لاالالقلميا،البذيالالممالقرلماالاظ للالنرماقاماقتمنالداماعدللالقيفدتبلايد للنرمالقدكا دتا
اذاتاالاااامماالالاق امنعللا تال نالابىااذاتاالاو ةا يالن قتالاذى؟اات االنيااللقتًااتنياق البننتالقفا اا( )74ا
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اااالذمامج الالتاناانتالاذىامج ا يالق عا""الورتااأدابذتمىام تالم القشتماال لمىام مالمـ القعدنلقا"()75ادوامنداغن الذدالدا
قنتدابتلالالتاناي ط ابرايتاالايا(لاذدىالقندوم)القينداي ةا ديالقردن داالالقند ةالالقومدياينالنادتاقد اودذعتاالايودتالالدالبذتبمدتا ديا
ج ي اقريايعلتالالووماغضتًاج ي لاااوذتالقنلذةااياظاايتال ةا طيئ ةابع لالقرن داالاو ةاخدتممالالنبذدتبا ويد ا(اصداكالالاذدىااللقدىا
الواما) .الاقا القففتاالقاياق انظذنمتابذيالقنجتلاليل تاقر اتا اللج ةابذيامجتالاالايا(لاذدىالقندوم)ال امالالتداناارد االصدفىابديا
لبيالقو ي ابتنىاجللتلامسذنتاباذيتاافذوتاتتلنلا،ايجيعابذيالقذياالالقع لا،االاقعيدنهللااعدتدالمد اقد قكا)76(.امادكالقفدفتاالقادياليدتماا
للجت الالل لباقب الالص قتبااا لا عتاليةاقيتاالصاىاخبنانعيالالتانا(موللدالالاذى)اخطد(ابجيادلمراقدتسوا((ل دتابعد ا،ااتندىاعدتدا
قعاياي لداييذ تداقطعتالب لميتايلماصفذياالملاليتمابيايتوناالاقطعتالالخنىالقذلماالاملا تقدكالالتدانا)77(.ارذدلاالايج د ا عتاليدةا
ع ااتقتمىاالاي ن نمتاقرطعاماكالقذيذيالقاياي شكاوطلماتاالنفنماتاقاود القييثد ابعاديابديالبديااتقد(ا(لاذدىالقندوما).اقاد لا،االبدذيا
لظمالاذىاالاليةالالتانالاكا فن_اقيتاباغالال تمالايا(لاذىالقنوم)اوعلال تمةا وي ابيالبيابرناالال قىا_ات اقىالقنما عا لقكا
آللالينابيالق طت ااالايالاكالينمتاقب اتخلقىا فنا()78اال تالقنذلاياا عنالنىاصتب(اخنل ا فناالملالقجتيندتمالقد هللااقد ماقدىا
اعت تاالورتراتنلبتا يالن ابطا(ا يا عتاليةاايتاا ى)79(.ا ل دتالقذعردلبيااتعد الدا عتاليدةات اقدىالقندما دعامجد ا ديالمد القي ي دةاقدما
ي عنالويىاخ ىاالاقتمابوللسجىايمالمترابرع(ااذىالن اصذنااذىالقنماانرتراليتراايتاابتقرا م**او ة38امدـ.ا().8ا،االابتقادتقيااتندىايير دتا
لقانجذ ابتدام لالقنج القي ي ياملالب ا للقيا لالينابيالق طتبلقذ النىامج اعتدايياكالموتااديالقعدنيراتالدالدامؤعد االقيفدتتما
لنىا يالقي ي ةالما يا فنان عال ىا عتاليةاخنل ا فنالشنييالت تا رتب الالباذتلاقوتانابتقنما.ا()81ا،ال دتالقيفدتتمالالخدنىاارد ا
لع ااالاتمىاليناتنبىاقاعن اقرياقمامؤع الناتابفع ا عتاليىا.ا()82ا،ا عالداوعلالقنالليتاام لابتتيتاقاجيذعالذاالايعرد الدايدؤتهللاالقعند ا
لقكالقيدلاا دعالدالامعدتقكاجعادىاتدفتباقا دت ا.ا()83ا،اضدوالديالالودبت القادياذعننتمدتاالالقادياتاعدتا عتاليدةاقد قكا،االاالامعد الامادكا
لقنالليتاالالامفنااالاالوعاالت اايالق فلصالقاتمي ذةابنب(امول(الالقومالال ليةالقادياعتندتامراد(اقيفداوةالقيادلكاعيدتايردتلا
ليالقاتميخالالالدام لاالايع يالنىاقمامريام تكالقو تان ياةا،االاماأينابادلىالالا ذد اعيدتامدلالقودتلااديا هللااالقدت!الابيدتالن دتااديامواذد ا
قا فددلصالقاتمي ذددةاالابد اق ددتا ددياالقفددةال ددتمال ددنيياياعارددتدابددت ذنالقيددؤ ذيا(لاذددىالقنددوم)االالوقاددىابتالتددانا يددتامد خاتابددىالالقددوما
لقيغنوةااشلمتالقورذرةاب اقابااتام وتالاكالر(اقذشلمللاماكالقعوقةالقرنلنذةابذ ايتا .اتامالليةاغذنا ن ةاذعنمدتالبديالبديالقو يد ا
بشأداالج القياكالالتانالاكالايا(لاذىالقنوم)اليناقذت ىاباعذذيالب تباليىالقعبت الاكالقوجت االالقذيياالالقعنلقاارتلالالتانا ااايدتذلا
قاا تالقشذخا_لهللاالثيتد-ابتال ااايتاباغالال نالايا(لاذىالقنوم)البضنراالالافىاالاللا مالقذىاالابذياقىالنىاقمايلل ا
لب تبرالالا ب يالخلمىاجعفنالالالرذ االالنيتاالقكالب تباليدىاالدالقعبدت اااد(ا ديالق بديا(اصداكالالاذدىااللقدىاالوداما)الال دتمةاالالداب ذدىا
يج الداايالنفناماقيتاالقكاغذنمما يالب تبالقطارتبااتب(الدايف امبياما،اا للا تاايانف الالتانا)84(.الالقورذردةالدا ظدتمناودعلا
لقنالليةااللووتا اتال ماال جلتالو تتايع مدتاعيدتالدالالتداناالايشدكاب ذدةالاديابديالبديااتقد(ا(الاذدىالقندوما)ااالالاعتقدىاعيدتامودتاللا
لقنالليةالدامثبتالدالاذتا تالخاالاليالثيتداقيتاالقكالقتمبىالاكالال فتما،ااضواليالداالالةالايا(لاذىالقنوما)ا يالب دتباليل ادىا
الايرتمنلدابعيتلالثيتدااتب مماببنالال ةاالامنجيتدالقرن داالاملالب الابيالبت ال تالبذ الاالقثمااوايرادلدال دىاالملدتاالصدوبت.ا
اااكالالقومالقوتق ةالاكالايا(لاذىالقنوم)االابرل اىاالامفي ال تمالقورذرةالقورةا! ا
الالأل نالقثتنياملا نأقةاالاتةالالتاناالقللالايا(لاذىالقنوم)ااذىاقيتاباغىاخبنالواشاتترا.اارد اذعدنالقر د هللااادياعاتبذدىالداالاليادىالادكا
فناعتنتاب ت ًبالاكااا(ا يالب الابياجعفنالق هللااموتاللالقنالليةامفلينرالنىالب القيدؤينييالادكالاديا(لاذدىالقندوم)ابتقيدتايرندما
لاذىابأخذىاجعفناا عناليالبياجعفناقتلا "اع تالذلالمتاالدايي ع دياالادياتدذئتًاقادتا يود اجعفدنا،ارادتاقدىا لودأقكابود اجعفدنالالا
بعثددتالالتددانالقددكا فددنارااددأداظفددنااااددلالق د هللاامودد(ا،االلالالوددانبتا ددىاقددتلاوددفذتدا_امبيددتايع ددياوددفذتدالقثددلمهللاالب د القيو د يذيا
لقيعنالاذيا يالب تبالقعت ةا_ا،يرللا ا"العتداق اير الاذىااللبغضىاالقدورا_ايع ديالاديا(لاذدىالقندوما)ا_اقدتلا ادلالراالبعثدىاالبعدثا عدىا
اذنيياقيا يالقعن ا،ااايتاق ماقا ما فناقرياباتابيدتاياردكابدىالقعيدتلام دتكا،اشدن اتدنبةالند اايدتاااايدتاقد مااذدنلهللاالخبنلنديا.ا
ا خاتالاكالايا(لاذىالقنوما)،ااأخبنمىاارتلا قاذ ييااللقفما_االملاتلدتابالاذدىابيع دكالعبدىالالادكاالجادىا(_)85اادأهللاالعتذيد(االبذد ا
م راالعذلاييرياقعر الدايف قاتا ،ااامايدنتابدذيالقيفدتتمالقاأمي ذدىا دتايشدذنالقدكالدالبد الابدياجعفدنالالالاديابديالبديااتقد(ا(لاذدىا
لقنوما)اعتنتاقايتا لج ةاالبغضامجترالالتانا،االاعذلايعر الداي للال ذنالقيؤ ذيالاكالب اصتق انفنراالليد را د اتخلقدىالالودوما
باكاالاتمىاموللدالالاذىا،اال اكاتلتا(لاذىالقنوما)الاكالل لسىاباكاي للالاكالصوتبىا!ايماليياصيلتامد رالقنالليدتاالقيغنودةا
اللالقومالقوتق ةا يالقنالليتاالقايامؤع اب دال ذنالقيؤ ذيا(لاذدىالقندوما)الادكالواشداتتراالي تسدىاالمنبيدىالاذدىااردتلااذدىا "مبدمالا
تقرتًااار اعتداقياعيتاع تاقنوللالا(اصاكالالاذىااللقىاالواما)ا()86الاقتلا هللا تقكا،قلاعتداجبوًاقرتداا لاالقلاعتدا ديابجدناقردتدا
صا لًا،الاكا ث ا تقكاااابكالقبللعيا،ااا ا لجلتاعيتقكا،اللنكا ث ا تقكا_ايرللالاريةابياقذ ا_االلا تا للا ااافدتًاال اأودفتًالاذدىا
باكام ي تالنىالقيفت اتالن تا87(.ا)الاقيغ ذةالبتمراقطذفةابا لالقشأدااذرللا ا"اغني(اباكالقرد االلالباذدتلاالابادكالقراد ابتقعند اقراد ا
لالقذدتبالا دياصد عالال د القيجدن ذياالا دياصد عام_االتدتمةالقدكاقدللاليدنالابديالقعددتصالالا عتاليدةالاللمد القشدتمالندتاهللاج دلتلًا دديا
لن _ا)88(.ااااالص قالقيعنهللاابذثايرللالاكاقنتدالتماي تا(الب تبرا ؤنبتًا "اع بامالاكاختقررماالمبرما،يدمالادكالتمالبدذرما،يدمالادكا
بللبال رما،الع ابعضرمالاكابعضاب االلاكالنفنرما"ا)89(.ال ندكالق ادتمالاد ال ذدنالقيدؤ ذي(الاذدىالقندوم)اقدللقيا فدنالقد هللااقدما
ينااماالالياىااذشنعاباطبذ اذقكالقعا الق والمهللااق اذفةالقينايذياالبنيالتلمةام لالقوتعمالقعتتلالق هللاالم د ا ديالقردن داالالقند ةا ندارتًا
وتمالاذىاالوذناالاذىالقنلذة.ا عالدام تكال نابافتالق ظنااذىال نالقعا ام لالذالداع القيفتتمالقاتمي ذدةالقر ييدةااللقو يثدةانراادىالديا
لبيالبيالقو ي ااياعاتبىاتنزانا القبوغةالقياأخناقذتوتاقايفتتمالالالقذةالقيعنالاةاالقماينتالقعا ابنالليةا ن راق رلالاكا ىاصدوةا
تاجتباايامد لالقرادت ا ديالبردتماالقدللنذيا،اتقاواذد االلقايودذصا،اتيد دالمد القادتميخاقالصدللالقدكالقورذردةا!اللذلاوداي تابفدوةانندبةا
لقرات اقعايا(الاذىالقنوم)االملا تاالام فذىالقيفتتمااللقينلجعااا رلال تماتقةالالبردتمااللق فد االالالمتدتتالقد هللاالبادغابدىالاديا(الاذدىا
لقنوم)اقيتقكالالتاناوذيتاماكالالج لبالقايامؤع الاكالقع لقةالقنيتاليةاالبنيالتلمةال لمالقنلذةاعيتاجتبااياعات الاالو ةالقنودللا
لاللظما وي (اصاكالالاذىااللقىاالواما)االلقايامع ابو اتوالمالوو ذتًاتنلذتًاعت وًاينعكاق ذناالصوزال ةا ويد (اصداكالالاذدىا
الل قىاالواما)اب اق ننتنذةاجيعتبااالاقماياي ااذاتاصغذنةالالاعبذنةاماعا ابيفتق القعبدتتاالعذفذدةالقاعت د ا عادماالصدفتاالقودتعمالقعدتتلا
ال تايو(الدايردلدالاذدىاالبند(انفدلصالقردن دالقردنيماالود ةانبذدىالالاذعنمدتااضدوًالدياالصدفىاقطبردتاالقنلذدةااللمدما بد اجدتبابدىا
لالوومالالاالملالقشلمىاايا لقوردماالصدفتااال ملسدىاالللللندىالقد يياودذرلنلداتلت دتااالاليادىاالبادماودذاور القعد لالقد هللااي شد رالاديا
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(لاذىالقنوما)االعيتاو نىا.اأاللاالصتيتراقىاايالا رامرلىالاالليثتمااتلاىااللمبتعاانلسضدىااللدايردلدالقعيد القفدتق البد(القد ختسنا
لقذىااللداالايابعالقالىا).9(.االلداي فنالاوبوتنىابذد راالقابدىاالقندتنىاقذ فدنرالامعدتقكااليعد رااردتلامعدتقكا"االقذ فدندالا ديانفدنرا
")91(.االلدايااطلاقانلذةااليوباماااماص فتدا"ال تالخاقكاايالق ييالالانظذناقكاايالق ا ا"ا()92االقتلاقىا "النفلالااللنفدلالق دت ا
يانفنكاال ياختصةالماكاال ياقكالقالىااذىا ياملذاكااأنكالالامفع امظاما،اال ياظامالبتتالاعتدالاخفديىاتالدالبدتترا)93(.ادأهللاا
الصذةااللتتمةاقاع لااللالنفتاا عالقنلذةالباغا يام راالللظماالليياتوتمذنابرلقالالننتداالقللنذيالق اللالقعنبذةااللقعتقيذةالقاديام شد ا
خذنالقيجايعتاالقبشنيةاالصوباتالاض ا يام رالقلصذةا!القتلاقىاليضت ً االقذريالب(الال لمالقذكالالوطاتاايالقو االللياتاايالقع لا
،االلجيعاتاقنوتالقنلذةا،ااأداو الق تصةايغافنا عامودتالقعت دةا)94(.ااالالصدتراليضدتًالدايبعد القي دتارذيالق يدت ذيالقللتدذيالقد يياالا
ينانالدالذل الق ت االلداالايد خ ااديا شدلممىاب ذد االلدايباعد الديالقورد ا)95(.ااالنادتاصدفتااالايفدا ا عادتالقدللقياالالايدايريا ديا
ميذذ القو ا يالقبتا ا,اانبيتاتلتراذقكالقكالقظاماالل مالبرتقالقو ا،اال تالعثنالاليتاالقرنلنذةالقايالع االادكاخاد القيندامااللقيدؤ يا
اللي القيبتتهللابالالوو ذةا اأوذياال را يياب بذ تا وي ا(اصاكالالاذدىااللقدىاالوداما)ااقيدتاالصدفىام القعد ةا"االلندكاقعادكاخاد الظدذما
"()96االقلقىا"اابيتامبيةا يالاق تاقاماالقلاع تااظتًاغاذ القرا(االنفضللا يابلقك"()97االاياتنزالالباعتتاليالقب د اقدتلالبديالبديا
لقو ي الداذقدكا ندالبكا ديالاليدةالقرنييدةا"القشدذطتدايعد عمالقفردنااليدأ نعمابتقفوشدتبااللايعد عما غفدنةا دىاالاضدوًا"ااتقفوشدتبام دتا
لقب ا)98(.الناترالالايا ابطتنةاعتنتا ياقب اابطتنةاقاظايةااأدا ديالوداعتدابادماعدتدا عذ دتًاقادمااردتلامعدتقكا"ا دتاع دتا ا د القيضداذيا
لض لًا"ا"االقتلامعدتقكا"االامجد اقل دتًايؤ دلدابدتهللااللقذدلمالالخدنايدللتالدا ديابدتتالاالمودلقىا"ا(99ا)ا.الل دنرابدتدايجعد المد القدلمعا
اللقف قاختصاىاالخوصىاالناماوذنتل النىابيتايشذنالدالاذىا يانفدتس اصدتقوةااديالبردتقالقعد لااللنفدتاالقيظادلماقرلقدىامعدتقكا"ا
التتالممماايالال نا"ا()..1االلداالايرلدالقيونيااللقينيبال رابي قةاوللبااأدااياذقدكام مذد لًاالمد الالبندتدااديالالبندتداالمد ميبتًا
الم الالوتبةالاكالالوتبةا()1.1اارتلامعتقكا"االامنالهللاالقون ةاالالالقنذئةا"ا(.)1.2البذياقىالدالقنلذةاابرتااالايفا ابعضاتالالابدبعضا
الالاغ كاببعضاتاليابعضا،ااي اتاج لتالاال اتاعات القعت ةااللق تصةاال اتاقضدتةالقعد لاال ادتاليدتلالالنفدتاااللقناد ا..اال ادتا
لقاجتمااللم القفد تلتااال ادتالقطبردةالقندفاكا دياذالهللاالقوتجدتاااللقيندر ةا...ا(ا)1.3االبتقادتقياادتدانظنمدىا(الاذدىالقندوما)انظدنةامادلا
لقيجايعابر الب تبرااذامالقرتتماالاذامالقعتج االلقيوات االلاكالق القةالدامرفذىاالمنذناقىا عتتى()1.4اعيتالالصترابأداالايعظمابوبامج االا
قشيبالالاألندىاتدنيلالقرد ماالالالقعرد ا"االلمتتالقدكالاالمودلقىا دتايضداعكا ديالق طدل ا،االيشدابىالاذدكا ديالال دلما،اارد اقدتلالا
وددبوتنىاقرددلمالبدد(المتددتتمما""ايددتالياددتالق د ييال ددللالاذعددللالااللقنوددللااللالقدديالال ددنا د رمااددأدام ددت لامااددياتدديبااددنتالرالقددكالا
اللقنولل()1.5اتقنتالقكالالالخ ابيورماعاتبىا،االلقنتالقكالقنوللالألخ ابن اىالقجت عدةاغذدنالقيفنقدةا()1.6االبتقادتقياادتدال ذدنالقيدؤ ذيا
(الاذىالقنوما)االو الداق مرالقوتعماايالتلمةال لمابريدىاالمثبذدتاتلدتسما اردىاياجادكااديامتاعد البرت دىالقدكالقردن دااللقند ةااللالقديا
لال ددنا دديالقددلالةااللقفراددتبالقفددتقوذيااباد لايفددا القيجايددعاالينددذنانوددلالق ذددنا.اايددماينعد ال ذددنالقيددؤ ذيالاددكالقرضددتبابألابددتمرالمددما
ؤونتاالق القةاايالموتباقللل القع لااوذيتااللنىاقدتمابتصدوزا ادمااديامد رالقيؤوندةالالتلميدةابفضد القنداطةالقرضدتسذةالديالقنداطةا
لقا فذ يةابع الداعتنتا لب ةاقباىاقكايرن(القرضتةابفدتنةااليدؤ امالردت القنداطةا()1.7ااردتلاقدى ا"ايدمالخادناقاوردمابدذيالق دت الاضد ا
ملذاكاايانفنكا يياالامضذ ابىالال لما،االالاميورىالق فلما،االالايايتتىاايالق قةاالالايوفنا يالقفيبالقكالقو الذلالناىا...ايدما
لعثنامعتم اقضتسىا،االلان اقىاايالقب لا تاي ي الااىاالللطىا ديالقي قدةاقد يكا دتالايطيدعااذدىاغذدنرا دياختصداكاقذدأ يابد قكالغاذدتلا
لقنجتلاقىال كا،ااتنظنااياذقكانظنلًاباذغتًا""ا()1.8اللايا(الاذىالقنوم)ابذي تايلقيالقرضتبام رالالميذةالقربذنةاالي اقارضتةا اتجتًا
وليتًاقاورمااأنىاينالبياذقكا يالقرن دالقرنيماقرلقىامعتقك "ايدتاتلالتالندتاجعا دتكاخاذفدةااديالالمةاادتبرمابدذيالق دت ابدتقو االالامابدعا
لق الىااذضاكالياوبذ الالدالق ييايضالدالياودبذ الاقادمالد ل اتد ي ا"ا()1.9ايدماااد(ا دىالداي ظدنابدأ لماليتقدىالادكاالاليدتاا
فددنااللدايندداعياامابعد الداي ابددنمماالالدايعذد اما وتبددتةاالمفضددذ االليددنةا،اعيددتايفعد القددبعضابتقذدتًااللداي اددتممما دديالمد القفددوزا
اللقنددب اادديالالوددومااللدايغ د قا لاددذامالال ددلللاقذغ دديالنفنددامااددواينمشددللاالالاينددنقللااذرلنددللا ددؤمي ذيا،اال ددتالعثددنالاليددتاالقرنلنذددةا
اللالبتتيثالق بليةابشأداذقك.االع قكالقوتلابتق نبةاقراتبىالاكالق اللالييا،اعيتالالصترابتقاجتمااللم القف تلتااخذنلًاادأناما دللتالقي دتاعا
اللوبت القينلا االق اقنما(الاذىالقنوما)اايالا رامؤالبالقكايويدةالقندتمالي دتدا د اماقااجدتماالميدتالقيردذمااللقيضدطن ايع ديالقيندتانا
اللقضن ايع يالقنذناايالالمةاقرلقىامعتقك "الذلاونباماايالالمةا"ا().11الااللب األمبدت القفد تلتااالااد(ا دىا(الاذدىالقندوما)ا
لدايي عالالبارتماألدالق بيا(اصاكالالاذىااللقىاالوداما)ا دعا دىاالقدذريالقبذدعابيدلل ييالد لااللودعتماالامجودلا.ايدمالوالصدتراعثذدنلًا
بتقطبرةالقنفاكااللقذات كاالذالهللاالقوتجتاامطبذرتًاقن ةالق بيا(اصاكالالاذىااللقدىاالوداما)اااردتلااديالعثدنا ديا لا دتا"اقديامرد ال دةاالا
يؤخ اقاضعذلااذاتابرىا يالقرلهللاا،اغذنا ااعاعا"االلالصترابأتلبالقفنلسضالقايالاانواتالالاكالبتتراارتلا"االلداعتندتاعاادتاهللارالذلا
صاوتااذاتالق ذةا،االوايتا اتالقنلذةا"االلذلاقيتااياصومكاقا ت اادوامردلنيا فدنتلًاالالا ضدذعتًااد دااديالق دت ا ديابدىالقعادةاالقدىا
لقوتجةا،االق اوأقتا_ايع يالايا(لاذىالقنوما)ا_اموللالا(اصاكالالاذىااللقىاالواما)اابذياالجا يالقكالقذييا اعذلالصايابادما؟ا
ارتلا "اصاياباماعفدوةالودعفاما،االعديابدتقيؤ ذيامبذيدتًا".اعيدتالالصدترابدأالايطذد الالباجدت الديالق دت االندىايرطدعالد امالادما دتا
لباجبللاتالنىا،ااذفغنال ممالقربذنااليعظمالقفغذنااليرب القونيااليونيالقربذ االيـشت القو ابتقبتا اا.ااعيتالالصترالداياد م"القود ا
يااق ةا يالقرني(االلقبعذ ا"()111االقتلاقىا"االلداظ تالقنلذةابكابذفتًااتبفناقامابع مكا،االلل لال كاظ لنامابتصوتمكا"االلا ا
لقذىاليضتًابتداالاي اعاصاوتًاي للرالقذىال الاهللااذىاموتااتداايالقفا اتلدةاقج دلتراالملبدةا دياميل دىا،االلذلالرد ا دعالقعد الا عتمد ةاا
اعاذىالقلاتباال نللتةاذ اىابتأل تنةاالب مرا ياوفكالق تبابغذنابااتاالبراتااللقرا القعي اقئوام اللانعيةالالاذىاالالام رطعا د ةاالاليادىا
عيتاب مراليضتًا يالاللجت االلقف ناااللقثرةالق لس ةابتق ف االب(الألانلبااللقث تباالب مرا ديا دنا خدنايدؤتهللاابتقندتس القدكالقااردىااديا
لقد نذتااللألخددنةالالاالمددلالقيدديالاددكالقنلذددةابتالبنددتدا"ااددتدالقيدديايبطد الالبنددتدا"اقرلقددىامعددتقكا"االالامبطاددللاصد قتمرمابددتقييااللالذىا
( )112عيتاقتلاقىاالليتكااللقا ي ااذيدتاعدتدا ديااعادكالالالدامعاد مما،اااابدعا للد كاب افدكاادتدالقا يد ايد م(اب دلمالقود االلق ادلايلجد(ا
لقيرتال لااللق ت اقتلالاوبوتنىاالمعتقكا "اعبنا راتال الالدامرلقللا تالامفعالدا"()113اعيتاناتراليالقعجادةاالذ ادتاقرلقدىامعدتقكا"ا
خا الالننتدا يالج ا"()114ا .اأهللاا ث االقذماالمعتقذماويتاليةام رالقاياي ط اباتااترالقوريةااللقع لااللندكا ثد ابدت ا ي دةالقعادماقدذ االا
قوتانااون(اب ا قر الالننتنذةالصللالالتلمةااللقنذتوةا،االليدياتودتمذنالقورل دتاالقعنبذدةااللقعتقيذدةاالقللنذ ادتالديامد لالقرادت االمد لا
لقعا الق هللااالو الو الق ظمالالوو ذةابر ا ؤونتماتالالتلميةااللقرضتسذةااللقنذتوذةااللقفرنيةااللالقافتتيةاالعذفذةامعت القلالةاالوتوةا
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لقنلذةا عاع اجتن(ا ياجللنباتا،اال تذلامنكال ذنالقيدؤ ذيالاديابديالبديااتقد(ا(الاذدىالقندوم)اقي ظيدتاابردلقالالنندتدا ديالبردتما
التنلسعاالع ا تايرابلنىاقتقىالقرن دالق تا اايام لالقعا الق هللااوذظ ابونلًايناريا ىالقفتقولداآلقئتًاق ذنالالننتنذةا .ا
اااااااااااااااااااااااااالقالل را ا
القشلمىا اليةا15ا .ا
-1
الق نتبا اليةا3ا.
-2
الق نتبا ا يةا129ا.ا
-3
لق نتبا ليةا58ا.
-4
لق نتبا اليةا135ا.ا
-5
لقيتس ةا اليةا8ا.ا
-6
لقيتس ةا اليةا8ا.ا
-7
لأللنلا ا يةا181ا.
-8
لق و ا اليةا.9ا.ا
-9
-.1الالب ل ا اليةا61ا .ا
-11ا لالينلدا اليةا61ا.ا
اااا-12القنج ةا اليةا12ا .ا
ملالقلقذ ابيالربةابيالبيالينالابيال ذةا،ا ر الزالق ن(اايالبتسىا،اعتداعتذبتًان قتااذىاليةالقفند اليدنالمودتقىا دياقبد الق بديا

(اصاكالالاذىااللقىاالواما)اقب يالقيناا ااتباغالق بيالناما علرالقف قةاارتلامعتقكا"ايتلياتالق ييال دللالداجدتسرمااتود اب بدأااابدذيا"ا.ا
ي ظنالقوجنلاا،اليةا6ارالبياقاذبةا،القيعتما،اصا.18ارالقعايا،اعفتيدةاادتمشا،الالودنالال ليدةالقادياقدمامادللالق وادةا_اتملودةااديا
لبللقاتالالجايتلذةااللالتلميةااللقنذتوذةااللقفرنيةا41ا-ا656مـاا،اااتعالملرا،اجت عةالقبفنةا_ا4..2مالقففد الالاللاارالقعاديا،اعفتيدةا
اتمشا،الونال ليةا شرلكابفوةاننبااتاقب يال ذةا،ا جاةاتملوتاامتمي ذةا،ال ت2ا اليتما6..2ا،اصا57-.4ا.اا ا
-13البياقاذبةا،القيف مالقنتب ،اصا.18ا.ا ا
-14البيالب القبنا،الالواذعت ا 3،ا51رالقنذلايا،اامتميخالق افتبا،اصا-134ا147ا .ا
-15القبرنة 2.7القطبنهللااا،القافنذنالقربذنا5،ا ا2.4ا.ا ا
-16اي ظنا لقطبنهللاا،مفنذن489-486 7 ،رلق شدنهللاا،القرشدتاا4ا 5.3ارالقدنل هللا,امفندذنا,اا.3ا ا243راالقشدلعتني،اا القرد ين 5،ا
349ارالالقلوي,امالزالقيعتنيا29ا 158-157ارالقبغلهللا,ا عتقمالقا ي ا5ا ا498رالبيالقنعلت،مفندذن،ا 9ا73ارلقبذضدتالهللاا،مفندذن،ا 2ا
1117-1116ارالق نفيا،مفنذن،ا 3ا628ارالقيلولهللاا،الووما،الال تمالاياوذنةاالمتميخا،صا49-48ا.12،ا .ا
لق لما ا36ا
-17
ا لق مالقي ثلمال امفنذنالاليةا،االقتلا الخنجىالبيا نتاليىاليالن ابيا تقدكاالذعدنرالقودتعماادياتدللم القا يد ا ديا
-18
ولمةالق لما568-567االلآلقلوياايامالزالقيعتنيا18ا ا174ا.ا
الألب ل ا 25ا.ا
-19
لبلانعذما،باذةالالالقذتب,ااصا172اا،امورذ القيويلتهللاا.ا
-22
القالبةا.2-19ا.
-21
اي ظنلصوت القافتوذنالقيعايد ةاعتقطبنهللا،مفندذن138-136،رالقبغدلهللاا،م 3 ، .ا14-13رالقرنابديا،مفندذن 4 ،ا
-22
25-23رلقنل هللاا،ام .ا 16 8 ،ا16-12ل امفنذنالاليتاا ياولمةالقالبةارالووما،م .ا،صا.121
لقيتس ةا ا55ارالق شنهللاا،اخفتسصالقعشنةاالقرنلمالقبنمةا،اص95ا.ا
-23
الياقفةامف قىابتق تمماي ظنا امفندذنالقطبدنهللاا 3ا.36رالقللبد هللاا،ام .ا،اصا114ارالقدنل هللاا مفندذنا 12ا26ارا
-24
لبلالقندعلتا اا 2،ا52ارلق نفي،لقيفد مالقندتب 1،ا .42ا،ارلقبذضتالهللا،لقيفد مالقندتب ا 1،ا275-274ارلقبغدلهللاا،لقيفد مالقندتب  2،ا
272رالقنذلاي،اقبت الق رللاايالوبت الق اللا،صا93ارالقشلعتنيا،القيف مالقنتب ،ا 2ا53رالالقلوي،لقيف مالقندتب ،ا6ا ا-167
169ارالق شنهللا،القرشتاا،ا1ا ا499-489ا.
القيتس ةا 3ارالق شنهللاا،اخفتسصالقعشنةا،صا96ا.ا
-25
القيلولهللاا،م .ا،صا129ا.ا
-26
القوتقةا ا12ا.ا
-27
القيذوندددي ،27-26لقدددد قذ القعرادددديالاددددكا ت دددةالاي(لاذددددىالقنددددوما)،ا27-26رلق شددددنهللاا،لقرشددددتا،ا 4ا151را
-28
لقنل هللا،لقيف مالقنتب .3،ا ا1.7رالقبوذمهللاا,الننت الالتنلاا,ا  2ا363ارالقطبنهللااا،مفنذن29،ا 36-35ر بلانعذما،لقيف مالقنتب ا
 ،ا 1ا.7رالبيالنتعن،متميخات ش ا361 42 ،رالق للم يا،القي تق(ا،ص.282ا
القنل هللاا،لقيف مالقنتب ا 12،ا76ارلبيالنتعن،م.ادا226 42 ،ا.38،ا381،384,رالق للم يا,ما.د،صا82ا.ا
-29
البلانعذم،لقيف مالقنتب ا 1،ا64رلبيالنتعن،لقيف مالقنتب ا،ا  42ا684ا ا1.14ا_ا1.18ا.
-32
لبيالنتعن،القيف مالقنتب ا ،ا 42ا186-147رلبيالأليذنا ،ود القغتبدةا 4 ،ا92رلبديابجدنا،لالصدتبة 3 ،ا-493
-31
496ا.ا
لقبوذمهللا،لقيفدددد مالقنددددتب  2،ا411-354رلبدددديالنتعن،لقيفدددد مالقنددددتب  42 ،ا41،42،43رالقيجاندددديا،بوددددتما
-32
لألنللم 38،ا227،33ا.
لبددياتددانا تددل ا ،تقدد(ا لا بدديااتقدد( 2،ا186ا 3،ا147رالق ددللم يا ،تقدد(ا،ا62-61ارلبدديالنتعن،لقيف د ما
-33
لقنتب ا 42 ،ا3.9ا.ا
لبياعثذن،القب ليةااللق اتيةا 7ا398اراالقيلولهللاا،ام .ا،اصا125ا.ا
-34
لبيابجنا،اقنتدالقيذ لد 2،ا34ا.
-35
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العــدالة بين القرآن الكريم وعهد اإلمام علي(عليه السالم) لألشتر
لق شنهللاا،خفتسصالقعشنةا،صا96ارلبيالأليذن،لود القغتبدة 3 ،ا587ا611-ا ،غ ذى ،لودللةالال دتمالادي 2،ا
-36
213ا،لقيذونيا،لقينجعالقنتب ا،اص.27
لقيذونيا،ام.د،اصا35ا
-37
م.اداا،صا13ا.ا
-38
الملاب يثايناليىالبيالنتعناايامتميخات ش ،امنجيةالال تمالاي،ا  42ا،369رلق طذ(القبغد لتهللا،اامدتميخابغد لت،ا
-39
9ا ا.37
لبلنعذما،لقيف مالقنتب  1 ،ا68رلبيالنتعن،لقيف مالقنتب  42 ،ا،58ا،59ا.133-131ا
-42
لقيذونيا،م، .اص42ا.ا
-41
لقرفصا اليةا68ا.ا
-42
لقوجنلاا اليةا16ا.
-43
لق نتبا اليةا95ا.ا
-44
لقو ي ا اليةا.1ا.ا
-45
لق ق قةا الالياذيا7ال8ا.
-46
لقبرنةا اليةا.11ا.
-47
قا اليةا31ارالقشعنلبا اليةا.9ا.ا
-48
لقو ي ا اليةا21ا.ا
-49
اتان اليةا28ا.ا
-52
لقيتس ةا اليةا1.6ا.ا
-51
يلن ا اليةا35ا.ا
-52
لق نا اليةا9ا.ا
-53
لقيجتتقةا ا يةا11ا.ا
-54
لال ددتمالقفددتتقااللقيد لم(الألمبعددةا 2ا 94ا،الذعددنامد رالقنوددتقةاالالمبادديا،اصددتب(اعاددت اعشددلالقغيددةاالقددتلالناددتا
-55
نن تاليا جيللةاقو ذنلبيا ويد القونديابديالذندكالقيراد مابدتهللا.اي ظدناصا13-12ا،انردوًالديا،اصدفيالقد ييا،ا ويد ا،اانيد ا
لق جتةاايا عناةالق بيااللم ابذاىا(ع)ا،اصا93ا1.1-ا.ا
نا القبوغةا اخطبةا131رالقيلولهللا،م .ا،صا183ا.
-56
لقيلولهللاا،ام.دا،صا184-183ا.ا
-57
لبيالبيالقو ي ،اتنزانا القبوغة 7،ا37ا.
-58
م.د،ا 7ا.4ارالقيلولهللاا،ام .ا،صا186ا
-59
لبيالبيالقو ي ،م.دا،ا7ا ا42-41ا،لقيلولهللا،ام.داا،اصا188ا.
-62
نا القبوغةا،الق طبةا15ارالقيلولهللاا،ام.دا،اصا188ا_ا189ا.ا
-61
لقيلولهللاا،ام.دا,اصا189ا.
-62
نا القبوغة،الق طبةا216رالقيلولهللاا،ام.د،ص.19ا.
-63
لقطبدددنهللاا،امدددتميخا،ا  3ا3اراالقددد ي لمهللاا،الالخبدددتمالقطدددلللا،اصا141ارالقيلودددلهللاا،م.دا،اصا191ارالقيدددوزا،ا
-64
لقلوذ اايالقنذنةالق بليةا،اصاا346ا.
لقذعرلبيا،متميخالقذعرلبيا  2ا179ارالقطبنهللاا،متميخ،ا ا 3ا43اا.ا
-65
لقيلولهللاا،م .ا،صا191ا193،اا.ا
-66
لبيابجنا،اللصتبة،ا  5ا234ا.
-67
لبدديالبدد القبن،لالنبددترالاددكاقبتسدد القددناللةا،اصا121ارالقر دد هللاا،االالةا فددنا،اصا46ارالقددلالةااللقرضددتةا،منجيددةا
-68
لالتان،صا23-21ارلبيالبيالقو ي ا،م .ا،ا 15ا 74ا.
القبوذمهللاا،ااالزالقبا لدا،صا145-144ارالبيالب القورما،ااالزا فنااللخبتممتا،.192،اصا56-53ارالبيابجدنا
-69
،الالصتبةارا  5ا234ا.
ل ددىاي ظددنا البددياوددع ا،القطبرددتاا  6ا213رالبدديابجددنا،الالصددتبةا  5ا234ا،امرنيدد(القااد ي(ا،اقنددما2ا ا565ارا
-72
لق معايا،الاللوما،ا 5ا ا259ارالق بذ هللاا،الب القنوتا،لقنوتس القنذتوذةابذيالال تمالاياال عتاليةا،اصا.32ا.
لبيالبيالقو ي ام .ا،ا 15ا 76-74ا.
-71
م.دا ،ا15ا 76-75ا.
-72
قر القوتتيةاي ظن البياللثما،القفالزا‘ا  2ا،4.3-384ا428ا.
-73
لبيالاليذنا،القرت ا 3 ،ا318-317ارالقيلولهللاا،م .ا،صا،211االلياصفذياي ظنا الق ي لمهللا،ام .ا،اصا156ا
-74
رابذضلدا،لبنلمذما،ا ياتالقةالينالقكاتالقةالب القياك،ااااااااااااااااااااااااصا131اا.
لقجتب ا,القبذتدااللقابذيا257 3 ,ا.
-75
لبيالبيالقو ي ا،ام، .ااا 15ا 77ا.ا
-76
لقطبنهللاا،امتميخا،ا  3ا127ا(ابللتثاو ةا38مـا)ارالبيالاليذنا،القرت ا 3 ،ا353رالق بذ هللاا،ام .ا،اصا321ا.
-77
لق بذ هللاا،م.دا،صا.23ا.
-78
بنيالقيوتونةاايالخبتما فنااللقرتمنةا1 ،ا ا584-583ا.ا
-79
ااااا**القرا ما ا ياعلما فناالاذىاغنقاانللداوييابونالقرا ماقوقاات ىا يامعبىا،اي ظنا ايتقلااااااااااا ا
اااااااااالقويلهللاا ،عجمالقبا لدا 4 ،ا387ا .ا
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اااا.8ا-امتميخا،ا 2 194ارا غ ذى،ا وي اجللت،االقشذعةااللقوتعيلدا،اصا55ا .ا
ااااا-81ا غ ذىام.دا،اصا54ا.ا ا
ااااا-82القر ددد هللاا،اقضدددتةا فدددنا،اصا48-47ارالقدددلالةااللقرضدددتةا،صا22-21ارالبددديالبددديالقو يددد ا،اااااااااااااااااااااااااااااااام .ا
15 ،ا 77ارالبيابجنا،الالصتبةارا 5ا 234ارا غ ذىام .ا،اصا55ا .ا
ااا-83الق و ا اليةا69ا.ا ا
ااا-84البيالبيالقو ي ا،م .ا 15 ،اصا-74اا75ا .ا
ااا-85البيالاليذنا,القرت ا,ا ا 3ا353ارالقر هللاا،القلالةااللقرضتةا،ص22-21اراالالةا فن،ااااااا ا
اااااااااصا48-47ا .ا
ااا-86الق بذ هللاا،م .ا،اصا.32راالبيالبيالقو ي ا،م .ا،ا  15صا74ا .ا
ااا-87القر هللاا،االالةا فنا،اصا48ارالقلالةااللقرضتةا،ص22-21ارالقذعرلبيا،امتميخاا،ا 2ا ا
اااااااااا 194ا ا
اا-88اي ظنا القر هللاا،القلالةااللقرضتةا،ص22-21اراالالةا فنا،اصا48-47ارالقنذلايا،ا ا
اااااااابنيالقيوتونةا 1 ،اا583اا .ا
ا-89ا غ ذةا,القشذعةااللقوتعيلدا،صا55ا .ا
اا
ا-.9ام ظنالاليتاالقرنلنذةااياب ليةالقبوثارلبيالبيالقو ي ا،م .ا ،ا 17ا26ا.
اا
ا-91القو ا،اليةا.4ارالبيالبيالقو ي ا،م.دا 18 ،ا-26ا27اا.ا
ا-92البيالبيالقو ي ،ام.دا،ا  17ص27ا.ا ا
ا-93ام.د،ا  17ا29ا .ا
ا-94ام.د،ا ا29 17اا ا
ا-95ام.دا،ا  17ا.3ا .ا
ا-96القراما اليةا4ا.ا ا
ا-97اللالينلدا ا159ا .ا
ا-98القبرنةا ليةا،268البيالبيالقو ي ا،ام .ا 17 ،ا34ا .ا
ا-99القيجتتقةا ليةا22رالبيالبيالقو ي ا،م.دا،ا17ا 35ا ا
ااا -..1لالينلدا ،يةا159رالبيالبيالقو ي ا,ام.د,ا  17ا36ا .ا
ااا-1.1ام.دا،ا 17ا 36ا .ا
ااا-1.2اافاتا اليةا34ا.ا ا
ااا-1.3البيالبيالقو ي ا,ام.د,ا  17ا39ا .ا
ااا-1.4اجنتلقا،اجلم ا،الاياصلاالقع لقةالالننتنذةا،ا  1ا.35ا .ا
ااا-1.5الق نتبا اليةا59ا .ا
ااا-1.6البيالبيالقو ي ا،م .ا،ا  17ا42ا .ا
ااا-1.7اجنتلقا،م .ا،ا ا1ا .36ا.ا ا
ااا-1.8البيالبيالقو ي ا،ام .ا 17 ،ا47-46ارالقذل بريا,اتملوتااايالق ظمالقعنبذةالالوو ذةا,ا ا
ااااااااااااصا.18-179ا .ا
اا-1.9اولمةااصا اليةا26ارالبيالبيالقو ي ا،اام.دا،ا  17ا48ا .ا
ا-.11الق نتبا،اليةا1.1ا .ا
ا-111اقر ا تامر ماي ظن البيالبيالقو ي ا،اام .ا 17 ،ا75-54ا .ا
ا-112القبرنة اليةا264ا .ا
ا-113القفلا ليةا3ا .ا
ا-114الالنبذتبا ليةا،37االقر ا تامر ماي ظنا،لبيالبيالقو ي ا،اام.دا 17 ،ا87-82ا .ا
ااااااااااااااااااااااااااااااالقيفتتمااااااااااااااا ا
 لبيالاليذنا ال الق ييابيالاليذنالبيالقونيالايابيا وي القج مهللاا(ااا.63امـا ا1232م)ا اااااااااااااااا-ا و القغتبةاايا عناةالقفوتبةا,اا1االاتلمالقفرناقاطبتلةااللق شنا,ا(ابذنالاا–ااقب تد 1419مـ1998-ما)ا .ا
ااااااااااااااا-القرت اايالقاتميخا,اتلماصتتما ابذنالاا–اقب تدا,ا(1396مـ1979-ما) ا
 لالمبايا البيالقونيالايابيالذنكابيالبيالقفا الالمبايا(اا692مـا ا1292م)ا ااااااااااااااا-اعشلالقغيةاايا عناةالألسيةا,اق ماقىالقنذ البي القون يا,ا شلملاالقشنيلا,اا,1ااا(لينلدا ا1421مـا ا...2م).ا ا
 لبيا لثما البيا وي البي ابياللثمالقرلايا(اا314مـ ا929ما)ا .ااااااااااااااا-القفالزا,ام الاياتذنهللاا,اا,1اتلمالالوللبا(بذنالاا اقب تدا1411-مـ1911-م) ا
الالقلويا اتات الق ييا ويلتابيالب الالقونذ يا(اا.127مـ 1854م).ااا اااااااااااااا-امالزالقيعتنيا,اتلمالبذتبالقانلثالقعنبيا(بذنالاا ا14.5مـا ا1985م)ا .ا
القبغلهللاا البيا وي القونذيابيا نعلتابياانلبالقبغلهللاا(اا.51مـا 1115م)ا.ا ااااااااااااا-ا عتقمالقا ي اايالقافنذنااللقاأالي ا,اا,1اتلمالقفرنا,ا(ابذنالاا اقب تدا1422مـاااا 2..2ام)ا .ا
 لقبوذمهللاا البي ايوذكابياجتبنا(ااا279مـا ا892اما).ا اا-الننت اللتنلاا,ابررىاالق ماقىات.اواذ ا عتما,ات.اميتةا معايا,ا,1اتلمالقفردناااقاطبتلدةااللق شدنااللقال يدعا,ا(ابذدنالاا–اقب دتدا
بوا)ا ا
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 لقبذضتالهللاا انتصنالق ييالبياوعذ الب لابيالينابيا وي القشذنل هللاالقبذضتالهللاا اا نددللمالقا يد اال وددنلمالقاأاليد القيعددنالاابافنددذنالقبذضددتالهللاا,امرد يما ويددلتالبد القرددتتمالألمنددتؤالاا,اا1ا,اتلماصددتتما,ا(ابذددنالاا اا1421مـا1..2-ما)ا ا
ا-اابذضلدا البنلمذما ا
ا ياتالقةالينالقكاتالقةالب القياكابيا ناللدا,اا,1ا(اقما ا1427مـ-ا6..2ما) ا لقجتب ا البيالثيتدالينالابيابونا(اا255مـا ا868م)ا.ا االقبذتدااللقابذذيا,ام االتنزالب القنوما وي امتمالدا,اتلمالقفرنا,ا(ابذنالاا–ابوا)ا ا جنتلقا,اجلم الاياصلاالقع لقةالالننتنذة,ا,1تلمالقيا هللا(,بذنالاا 1423ا1424-مـا ا4..2-3..2م).ا ا لبيابجنا البي ابيالايابيا وي ابيابجنالقعنرونيا(اا852مـا ا1448ما)ا.ا اااا القبتمهللااتنزاصوذ القب تمهللاا عامفوذوتماتا,اتلمالقفرناقاطبتلةااللق شنا,اا,1ا(ابذنالاا اقب تدا–ا.142مـا-ا...2ما)ا.ا االقر تاالقشتااايام ني البتتيثالقرشتاا,اوب االمليذ البديالبد لالقد لنيابديا ذدنااللا مدلهللاا,اتلمالقرادت القعنبديا,ا(ابذدنالاا اقب تدا)ا,ا(ا1429مـ-ا8..2ما)ااااا ا
الالصتبةا,املجعانفلصىاالوب اللو ىاالخن اب يثىاالاان اللو ىالاكابنالاااا القيعجماص قياجيذ القعطتما,اتلمالقفرناقاطبتلةااللق شنا,ا(ابذنالاا اقب تدا1421مـااا-ا1..2ما)ا.ا ا
اا-ا قنددددددددددتدالقيذدددددددددد لدا,بردددددددددد انفلصددددددددددىااللادددددددددد الاذددددددددددىالاددددددددددكانندددددددددد اذيا رادددددددددد(القاورذدددددددددد اب تددددددددددنلاا ويدددددددددد اااااااااااااااا
لب القنبييالقينلشيا,اا,2اتلمالببتبالقانلثالقعنبيا ,ؤونةالقاتميخالقعنبيا(بذنالا-ا اااقب تد 1422مـ1..2-م).ااااااااااااااااااااا ا
 لبيالبيالقو ي ا ال الق ييالبيابت الب القويذ امبةالالقيذ لنيا(ا656مـا ا1258م)ا.ا ااتنزانا القبوغةا,ام ا وي البلالقفض البنلمذما,اا,1اتلمالقرات القعنبيا,اا(القعنلقا-ابغ لتا ا1426مـ5..2-ما)ا.اااااا ا لق طذ(القبغ لتهللاا البديابردنالبيد ابديالاديالق طذد(القبغد لتهللاا(اا463مدـا ا.1.7م)ا-.امدتميخابغد لتا,اودب االمليذد اصد قياجيذد القعطتما,اتلمالقفرناقاطبتلةااللق شنا,اا1ا(بذنالاا ا1424مـا-ا4..2ما)ا ا
 لق للم يا،القيلا ابيا بي ابيا وي القيريالق للم يا(اا568مـ 1172م)ا .االقي تق(،ا ؤونةالق شنالالوو يا(،قما 1421مـا...2-م)ا .ا لقدددددددنل هللاا ا ويددددددد ال قدددددددنل هللااا دددددددنالقددددددد ييالبددددددديالقعو دددددددةاودددددددذتبالقددددددد ييالقيشدددددددااناب طذددددددد(القدددددددنهللاا(اا6.4مدددددددـا اااااااااااااااا12.6ام)ا.ااااا ا
امفنددذنالقف ددنالقددنل هللاا,القيشدداانابتقافنددذنالقربذددناال فاددتزالقغذدد(ا,اقد ماقددىالقشددذخا وذدديالق د ييالقيددذ ا,اتلمالقفرددناقاطبتلددةااللق شددنا,ا(ابذنالاا–اقب تدا ا1415مـ1995-ما)ا .ا
 لق بذ هللاا الب القنوتا االقنوتس القنذتوذةابذيالال تمالايا(لاذىالقنوما)اال عتاليةا,اا1ا,اتلمالقرات االالوو ي,لينلدا,ا(1379مـا ا1959م)ا .ا لق معايا اخذنالق ييا-الاللوما,اا17ا,اتلمالقعاماقايويذيا,ا(ابذنالاا 1427امـا -ا7..2م االق شنهللاا اجتمالالبيالقرتوما ويلتابيالينالق للم يالق شنهللاا(اا538امـ ا1143م).ا ااا تق(ا,ا ؤونةالق شنالالوو يا,ا(اقما ا1421مـا-ا1..2م)ا.ا االقرشتاالياغلل ضالقا ي االلذلدالالقتالي ااياالجلرالقاأالي االاالوب االمليذ البيالب لالق لنيابيا ذدناللا مدلهللاا,اتلمالقرادت القعنبيا,ا(ابذنالاا–قب تدا ا1429مـ8..2-ما)ا .ا
ا خفدتسصالقعشدنةالقردنلمالقبدنمرا,ابرردىااللاردتابللتدذىاالقد تاقدىاباذجدىابدتقنالقوند يا,ااااتلمالقجيالميدةا,ا(بغد لتا ا1388مددـا-ا1968اما)ا .ا
 لبياوع ا ا وي ابياوع ابيا ذعالقبفنهللاا(اا.23مـا ا844م)ا.ا-القطبرتاالقربنىا,اتلماصتتما,ا(ابذنالاا ا14.5امـا-ا1985ما)ا ا لبلالقنعلتا ،وي ابيا وي ابديا فدطفكالقعيدتتهللاا(982مدـ 1574م).اا-امفندذنالبدلالقندعلتا,اتلمالبذدتبالقادنلثالقعنبديا,ا(ابذدنالاابوا)ا.ا ا
 لقنذلايا،بولالق ييالب القنبييابيا بيابرن(اا911مـا ا15.5ما)ا .ااقبت الق رللاايالوبت الق اللا,اا3ا,اتلمالبذتبالقعالما,ا(ابذنالاا ا14.6مـا-ا1986م)ا .ااا
امتميخالق افتبا,املجعىااللا الاذىاجيتلا ويلتا فطفكا,اا2ا,اتلمالقفجناقاانلثاا(القرتمنةا ا1425مـا-ا4..2ما)ا.ابنيالقيوتونةاايالخبتما فنااللقرتمنةا,ام ا وي البلالقفض البنلمذما,اا,1ا(ا فنا1387مـ-ا1968اما)ا.ا اااالبياتانا تل ا،لبلاجعفنا وي ابيالايالقننالهللاالقيت ن ملنيا(ا588مـ 1193ام) .ا تق(ا لا بيااتق(ا،مورذ االاانوىات.يلولالقبرتليا،ا(،2لينلد،قم ا1427مـا-ا6..2ما)ا ,االقشلعتنيا،ا وي ابيالايابيا وي ابيالب الالقذي يا(.125مـ 1834ما) .ا
ااا القر ينا,اتلمالبذتبالقانلثالقعنبيا,ا(بذنالاا–ابوا)ا .ااصفيالق ييا ا وي ااا-ااني الق جتةاايا عناةالق بيااللم ابذاىا(ع)ا شلملاا نج الال تمالقونيا(بواا).ا االقطبنهللاا البياجعفنا وي ابياجنينا(اا.31مـا 922م)ا .اامتميخالال مااللقيالكا,ا شلملاا وي ابذضلدا,اا,1اتلمالقرا(القعايذةا(ابذنالاا ااقب تدا–ا1422مـا1..2-ما)ا.ا-امفندذنالقطبدنهللاا,الالاجت عالقبذتداليامأالي ا هللاالقرن دا,ام بىاصوزالب القفاتزاا ا
ااااالق تق هللاا,اخن البتتيثىالبنلمذما وي القعايا,اا,1ا(تلملقراما ات ش ,الق لمالقشت ذةا ابذنالاا)ا،ا(ا1418مـا-ا1991ما)ا .ا
 لبيالب القبنا البلالينايلولابيالب الابيا وي ابيالب القبنالق ينهللاالقرنابيا(اا463مـ ا.1.7ما)ا.ا االالواذعت اايالويتبالالصوت ا,اا,1اتلمالقفرناقاطبتلةااللق شنا,ا(بذنالاا اقب تدا اابوا)ا.ا-الالنبدترالادكاقبتسد القدناللةا,ابرردىاالقد ماقىالبنلمذمالالبذتمهللاا,اتلمالقرات القعنبياال(ابذنالاا–قب تدا ابوا) ا
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 لبددددددديالبددددددد القوردددددددما بدددددددلالقرتودددددددمالبددددددد القدددددددنبييابددددددديالبددددددد الابددددددديالبددددددد القوردددددددمابددددددديا لدددددددذيالقرنتددددددديالقيفدددددددنهللااااااااااااااااا(ا214مـا ا829ما)ا.ااا ا
ااالزا فنااللخبتممتا,ا(قذ دا-ابتمي ا ا.134مـا.192-ما)ا.ا االايابيالبيااتق(ا(ع)ا اانا القبوغةا,ابررىاالوب انفىالقنذ اجعفنالقونذ يا,اا,1ا(اقما ا13امج(ا1419مـا ا1992م)ا.ا االبيالنتعن،مريالق ييا بلالقرتومالايابيالقونيابيامبةالا(اا579مـا 1183ما)ا.ا اامددتميخاا ي ددةات ش ,تملوددةاالمورذ د ا ودد(الق د ييا بددياوددعذ اليددنابددياغنل ددةالقعيددنالهللا,ا,1تلمالقفرددناقاطبتلددةااللق شددنااللقال يددعا(1417مـ1996-م) .ا
ا-القعايا اعفتيةااتمشا ا
ا لألودددنالأل ليدددةالقادددياقدددمامادددللالق وادددةا اتملودددةااددديالبللقادددتالالجايتلذدددةااللالتلميدددةاااللقنذتودددذةااللقفرنيدددة 656-41مدددـا,ا,1اتعالملر(,لقبفنةا 1424مـا4..2-م).ا ا
اا-الونا شرلكابفوةاننبااتاقب يال ذةا,ابوثا شلما,ا جاةالق ملوتاالقاتمي ذةاا,لقع تالقثتنيا,ا(اليتما ا1426امـا6..2-ما)ا.ا ا
 لبياقاذبةا البلا وي الب لابيا نامابياقاذبةالق ي لمهللاا(اا276مـا ا889م)ا. اا-القيعتمااالا شلملاا وي الايابذضلدا,اا,1اتلمالقرا(القعايذةا,ا(بذنالاا–اقب تدا ا.142مـا-ا1999ما)ا.ا ا لقرنابيا البيالب لا وي ابيالبي الالنفتمهللاالقرنابيا(اا671مـا ا1272م)ا.اا-ا مفنذنالقرنابيالالالقجت عاالبرتمالقرنلدا,اوب ا نلجعىالاكالالصللاص قياجيذ االقعطتما,اخن البتتيثىالقشذخالنادتدالقعشدتا,ا
ا,1اتلمالقفرناقاطبتلةااللق شنا,ا(ابذنالاااا–اقب تدا ا.142امـا1993-ما)ا.ااااااااااا ا
 لبياعثذنا البلالقف لباليتتالق ييالويتلذ ابيالينالقرنتي(ااا774مـا ا1372م).ا-القب ليدةااللق اتيدةا,امد البيد البد القلمدت ااادذ ا,اا,6اتلمالقو يثا(القرتمنةا ااا1423امـا-ا2..2م) .ا
لقر هللاا,البلالينا وي ابيايلول(ااا353مـا-ا964م)ا .االالةا فنا,م ابنذيانفتما,تلماصتتما(بذنالا بو) .اا لقددلالةااللقرضددتةا,ام د ا وي د ابندديا وي د ابندديالودديتلذ ا,لبي د ااني د القي ي د هللاا ,شددلملااا وي د الادديابذضددلدا,ا,1تلمالقرادد(القعايذىا(,بذنالاا-اقب تدا 1424امـا3..2-م) .ا
لبيا تجىا,لبيالب الا وي ابياي ي القر الي ي(ااا275مـا ا888م)ا.ا او يالبيا تجىا,ا1ا,تلمالبذتبالقانلثالقعنبيا(,بذنالاا_قب تدا 1421مـا...2-م) .القيجانيا ,وي ابتقنا ا
اا-بوتمالالنللما,ا,1اتلمالقاعتمااقايطبللتاا(,بذنالا_قب تدا 1423مـ2..2-م)ا .ا
 غ ذى ,وي اجللتا ا لوللةالال تمالايا(لاذىالقنوم),ا ,1ؤونةاتلمالقيجابكا(,لينلد ا1425مـا5..2-م) .اا-ااااا-لقشذعةااللقوتعيلدا,ا,5لقعنلق,ا(لق جلالألتنا ا1398مـ1981-م) .ا
لقيوزا,متتمايوذك القلوذ اايالقنذنرالق بليىااللق واىالقنلت را(,لقعنلقا بو) القيلولهللاا,لووما ااا-الال تمالاياوذنةاالمتميخ,واناةالقيعتماالالوو ذةا ,نع القنوتقةا(,لينلد-اقم 1422مـا-ااا2..2م) .ا
لقيذونيا,لايالقون ي الق قذ القعرايالاكال ت ةالايا(ع)ا,ا رابةالال تمالقشذنل هللاالقعتقيذةا ,نع الالييتدالقعـرتس يةاا(,بذنالاا قب تداا-ابو) .الق نفيا,لبلالقبنعتاالب الالبيالبي البيا ويلتالق نفيا(اا7.1مـا ا..13ما)ا .اااااا-مفنذنالق نفيا,اتلمالقفرناقاطبتلىااللق شنا(,بذنالاا قب تدا_بو) .ا
لبلانعذما,لبي ابيالب الالالصفاتني,ا(اا.43مـا ا1.39ما) .ااااا-باذةالالالقذتباالابرتاالألصفذتبا,تلمالق تنجيالقرتمنةا,تلمالقفرناقاطبتلةااللق شن,ا(قب تد 1416مـ1996-م)ا .ا
يتقلا,تات الق ييالبيالب الايتقلاابيالب الالقويلهللاالقنال يالقبغ لتهللا(ا626مـا-ا1228م) .اااااا -عجمالقبا لدا,ا(,5تلماصتتما-ابذنالاا ا1427مـا7..2-م) .ا
لقذعرلبيا,لبي ابيالبيايعرل ابياجعفنابياالم(القيعنالاابتبيااللو الالخبتمهللاا(اا284مـ ا897اما)ا .ااا
ااااا-متميخالقذعرلبيا,ا,1ا(الينلدا 1425مـا-ا4..2ام)ا.
لقذل بري,ملاذ اواطتدا اااااا-تملوتااايامتميخالق ظمالقعنبذةالالوو ذةا,ا(,3لقعنلق_لقيلص ا 14.8امـا1988-م)ا .ا
ا
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