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 ةــــدمـمق

 )فضيلة ألاستاذ الشيخ سلمان الحسيني الندوي حفظه هللا(

المر دد ال لحمددهلل ر  ا اللددنلمال الالوددسال الالىددسد   دد   دداهلل ا
 .محمهلل الآله الصحبه أجملال

 يخ اإل سد حنفل بنللبنقرال الالنوابغ الالفطنحل مل فإن تنالبلهلل! 
ال ظمددن  المدددهللويل الالمودد حال، القددهلل اددنن  اددر ال ددرالن قددرن  ،الل مددن 

ثدددل ت دددو ال دددرالن اليدددل انادددو فدددل مدمو  دددن تيفدددنال   النبدددل صددد   ار ،
و جنت ددن، اللهن ددن اناددو  ددنمرال بنلمدددهللويل الالمودد حال، تنبدد  ب ددل النبددل 

، ميشدنب ل فدل حنويد  ميلدهللوال مي ن بدل الملند أ فدلص   ار   اه ال  ل 
 : -   ار   اه ال  لص –اليلبار، ف هلل قنل 

" إن ار يبلددد    ددد   أأ ادددل مددد ال  دددنل مدددل يددددهللو  ميدددل أمدددر  
 أال امن قنل، (1)وين ن " 

ال تداال انففددل مدل أميدل نددن ريل  القدنل صد   ار   ادده ال د ل: " 
 (2)" ن ل    الحق،ال يضر ل مل  ذل ل إل  قاند الى

                                                           
( وصووو  ل ااووووي وا مووود اااسن صووود اا وووو  ا 4291رواه أبوووو داود مر ووو    1

 (599(، واألاب  د مد اااولول  ااص ي  ا مر   149م
ستووواتر ، موود أدلووت در وو   اا ووديا ااسوو حور  ووديا صوو يح ، و ووو  ووديا  2

َبَ  615( وسووول  م7311ااصوو   ، و وود رواه اابيوو را م وو ر ِةوو ا ْر با يووَر ( َدوو ا اااِسير

ترود  و ا أِسَّ و م سر ََ ََ ِر الِ  ََ لر َوَولََّ  َ  لَ : مََل َيو ِ َدلَيا بردِّ َصلَّت هللاَّ رضد هللا د ل ، َد ا اا َّ
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القددددنل صدددد   ار   ادددده ال دددد ل: "يحمددددل  ددددذا الل ددددل مددددل   دددد   
ه ينفدددددددون  نددددددده تحريددددددد  الندددددددنلال الاايحدددددددنل المبط دددددددال الت اليدددددددل  هللاللددددددد

  (1)الدن  ال"

  ددددد  صدددددنحب ن  –القدددددهلل تح  دددددو  دددددذم النبدددددو ا  المحمهلليدددددل  
، ف دددل يقدددل قدددرن مدددل  بدددر اليدددن يخ اإل دددسمل -اليىددد امن الوددد وا  ال 

لمب نددددال، الالمودددد حال المدددددهللويل، فددددل الل مددددن  الرا ددددقال، الالددددهلل نال ا
، اللد دددوو ل الميواصددد ل الدددهلليل   ددد  أيدددهللي ل دددهللان، الب دددل ال دددن ا  الالب
، الاللبد  بده، ال غدل ال المحنالال  ل نال منه، التحريفده،  غل  صنفان ا ان

ر دن الن و الاإلبطنل الالد ل اليل جن  ذ المبيهلل ن  الالمحهللثن ، الآثن  ا
 فل الحهللي .

 نددهلل لهبددن  بددل   دد   أ دد ل فددل الاددنن مددل  ددمال  المدددهللويل ا 
بل  بددهلل ا حددهلل الىددر نهلل  اإلمددند أحمدهلل :اددنن فدل ال ددرن اللن ددر غدل أادده  

يل الالحضن يل الالث نفادل الذ  ايب له إ راج  ذم البسو مل الروال الل نفهلل
الدددهلل وال إلا دددن، التنفادددذ ن، الإادددرام الندددنأ   ا دددن أقدددو  واللدددل   اليدددل تبنددد

، ف دوال بلدهلل قدهلل  ار روال ال ىدريل ن، ففرض الديا تهلل انغامنولال مى مل، 
ايودن  ل دذا لس بدهلل ا حدهلل الج دووم الم  مدلال دنيه فدل    ده أحمدهلل بدل  

                                                                                                                         

ر وَ  ِر هللاَّ يَ  َ تَّت َيأاترَيِه ا أَسا رر ِروَ ( ومد روايو  اوول  مَظ  ر الِ 1037ِ  ا َظ  ر ََ ( مََل َتو

ََ م سر  وِر ََ ِر وت َيوأاترَد أَسا ََِه ا َ تَّ ِ  ا َسو ا َيوَ اَِه ا أَوا َيو اَ ر ََل َيِضوره رر هللاَّ ترد َ  ِرَسً  برأَسا  ا أِسَّ
ِروَ  َدلَت اا َّ سر  ر َوِ  ا َظ  ر  (هللاَّ

 رواه اابيهند 1
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الإحانفددده لهنادددو  دددل أاهلللىدددن أ دددر ، أ دددهلل قينمدددن النسمدددن الدددهلليل، البلثه،
الضددددسال، ف ددددهلل قددددند اإلمددددند الىددددر نهلل  بنإلصددددس  الشددددنمل الاليدهلليددددهلل 

 دنو  الدبسو بلدهلل اللظال، حي  أ دنو لس دسد وال م الحهمده ال د طناه، ال 
ت ا  الدو فل ال درن الثدنال  شدر الروال اللن مل إل  حضل اإل سد، حي  

ال در  لظ و  مدهللو ل ل ود اإل سمال ، تفىارا الحدهلليثن الف  دن الاسمدن، 
الحهمددددل، ال رضددددن ملنصددددرا ل شددددريلل اإل ددددسمال الأ ددددرا  ن الموددددنلح ن ، 

ال، التحريدر الحرادل فهريدل إصدسحال  دنم ل، إلقنمدل حهومدل إ دسمال  ا دهلل
  دددد  أا ددددنض الهللاللددددل الدددبسو مددددل قددددو  اللددددهللالان الالطناددددنن اليددددل قنمددددو 

المنولاددل المفههددل المن هددل، ت هددل  ددل  قوددال اإلمددند المدددهللو أحمددهلل 
 دد( الدذ  قدند يددهللو  1176-1114بل  بهلل الرحال الف يل الهلل  و  )

  دددل الهدددسد جنملدددن بدددال أ دددينته، ينفدددل الن دددو فاددده الالشدددط ، الاليىدددن ل 
ه ي ددددال المادددداان ال ىدددد  بهينبدددده " الل اددددهللال الىددددنال " المبنحثددددالاليمادددد ، ال 

الهسمادل فددل م ثرتدده اللظامددل " حددل ار البنلنددل" ، اليدددهللو   ددود ال ددرآن 
فاه مياان  نوال، بال إفراط الرالاال، التفري  الل سااال، ف قص المبنحد  
الم مددل فدددل " الفددور الهبادددر فدددل   ددل اليفىدددار" اليدددهللو   دددود الحدددهللي  

لددددن بددددال المددددهللا أ الف  اددددل، المم ىددددن لمددددن   ف  ددددل جددددنم  الالف دددده جنم
لددذ  الضددله بطددر  جهلليددهلل، الت ريددب ، مددن   الف  ددن  المحددهللثال، اجهلليددهلل
، الحراددددل حدددديسل الهريدددده البنددددا االغ، اللددددوال ، التدهلليددددهلل مددددمثر ب اددددمايددددهلل

اإلصدددس ، ال دددهللد تمهدددل   فنفددده مدددل تنفادددذ مقططددده، الاشدددر ال الم نالمدددل 
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وفه، لهدددنن ل مىددد مال فدددل من دددده، الصدددانغل المندددن   الهلل ا دددال فدددل ضددد
لل اإل دسمل لحرادل ريدق فدل ب دهللان اللدنال نهلل   ن الوال   افدهلل، يم دهلل الط

  .إصسحال  نم ل

الل ددهلل قنمددو فددل ال ددرن الثنلدد   شددر حراددل اليدهلليددهلل الالم نالمددل  
الاإلصس      أيهلل  أحفنوم، ال  فن    فنفه تحو لدوا  أمادر المدممنال 

  لددددرا رفددددنن الشدددد اهلل اإلمددددند أحمددددهلل بددددل  شددددر االثنلدددد  مدددددهللو ال ددددرن 
اللوددابل ل  اددند بحراددل الم نالمددل بري ددو ، الددذ  اضددطرته نددرال  الددبسو 

الاإلصس ، قبل ا يهمنل حرال اليدهلليدهلل الاإلصدس  ، الت ب ده  ا اللداال 
الالدسل م  صحبه النر المادنمال فدل الشد هللا  الالودهللي ال، ثدل تينبلدو 

حددب  ل الاددرو، ال فددل الصدد ب، الافددل   فنفدده ال أ سفدده المحددل، مددل قيدد
ف ون الالمنهلل دددون نل، ذاقدددو الحرادددل فا دددن ا مدددريل، الاغيدددنل المندددنالا ي ددد

 ذم ا الضنع، ف  ن وا الأ جفوا، المهنوا مل االحيسل، الحدناللوا ال ضدن  
     دذم المحدنالال ، الفرقدوا المىد مال الأثدن الا بلضد ل   د  بلضد ل، 
اللهددل  غدددل اددل  دددذم الد ددوو اللما دددل المنرضددل، ادحدددو حراددل اإلمدددند 

القنمو     من د ن الددنم : مم ىدن  المنظمدن  الحرادن   الهلل  و ،
امال الو ويل إصسحال فل  به ال ن ال ال نهلليل، الانن ل دن تد ثار  دنلمل، تل 

وا  الل دددود  د، فمدددل حرادددل اإلمدددند الشددد اهلل إلددد  قادددنبدددن رالوال  إصدددسحل 
ويوبنددهلل، الوا  الل ددود الينبلددل لحراددل اددهللالال الل مددن ، إلدد  حراددل المننويددل 

جملادددل الل مدددن ، الاإلمدددن ال الشدددر ال، إلددد  حرادددل الدددهلل وال  الحريريدددل، إلددد 



 

7 
 

مددددددل المنظمددددددن   ب اددددددغ، الالدمن ددددددل اإل ددددددسمال، ال شددددددرا  غار ددددددنيالال 
ثمن  ت ك الشدرال المثمرال البن  ل اليدل غر د ن  الالمم ىن  الالحران 

اإلمدددند الدددهلل  و ، ال ددد ن ن اإلمدددند مىدددنهلل ال ندددهلل  بدددهلل اللايدددا الدددهلل  و ، 
 فرال  ددن، البدد   ددبهي ن اإلمددند الشدد اهلل، الحر دد ن ال  ن ددن، الامن ددن، الأقددند

 متل أا  ن الثمن  ن الانالل.الال تاال تلىل الت

القددددهلل تنددددنالل ا   اللايددددا الفنضددددل مداددددب الددددرحمل  ياددددق النددددهللال   
 قوددال اإلمددند الددهلل  و ، الآ ا م ، الوال م فددل اإلصددس  الاليدهلليددهلل، الحددنالل 
أن يقيودر مبنحدد  الا ددلل، المدددنال  المندنحل اثاددرال، حددول  ددذم الشقوددال 

  الاإلصددددسحل الد ا دددل، الآ افدددده فدددل مواضدددد  اثادددرال، إذ اددددنن وال م اليدهلليدددهلل
 بددنوال الملنم ددل، الفددل مقي دد    ددنمس لس ددسد، وينددن الواللددل،   اددهللال ال دد وان،

مدددنال  الحاددنال، القددهلل الفددق فددل  ددذا اال يوددن  الدددنم ، يشدد هلل   دد  ذلددك 
ف ددرأ اللنددناليل الددذ  ا دديو ب إلدد  حددهلل اباددر منددنحل المبنحدد  اليددل ايددب 

إلمدددند، الأبدددهلل  آ ا م اإلصدددسحال الاليدهلليهلليدددل، الأ جدددو أن يهدددون  دددذا فا دددن ا
مىدددددو حنجدددددل  البحددددد  ال دددددال المدددددنا  مفينحدددددن لهلل ا دددددن  أال ددددد  الأ مدددددق،

المى مال إلاه فل  ور ان  فا ن الن دو فدل اوافد  الاليشدهللو الالينطد ، امدن 
ال ي ر مددن اظددند الطددنففيال غ ددب اليىددن ل الاليىدداب الالينوددل، الاددس اري ددل 

إلمدند الدهلل  و  الآ دريل مدل أمثنلده يان اللدنول الدذ  اددهللم  ندهلل ااإل سد الم
شددددنابل، الابددددل مددددل المودددد حال الالمدددددهللويل، اددددنللا بددددل  بددددهلل الىددددسد، الال

 – ل مددل ف  ددن  اإل ددسد الحهمنفدده، الأو دددو ار ر   ددهللالن ، الابددل ال ددال الغادد
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أن يوفددددق المملدددد  الشددددنا الننبدددده ل بحدددد  الاليح اددددق المايددددهلل، الأن  -تلددددنل 
اإلمدددند التسمذتددده، الوال  دددل اللظدددال فدددل ا جادددنل الينلادددل،  يهيدددب  دددل   فدددن 

    ه الصحبه ال  ل.الص   ار     النبل الآل
   منن الحىانل النهللال     الايبه /  

 لهننؤ -اهللالال الل من                           د1433 وال /26
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 كلمة المؤلف

لهددريل، حمدهلل ر  ا اللددنلمال، الالوددسال الالىددسد   دد  النبددل الا
 لهلليل، البلهلل!ال    آله الصحبه المل تبل ل بإحىنن إل  يود ا

  الىدد اللظمددن  ال صددفحن  مشددرقل مددل حاددنال الهلل ا ددل الالنظددر فددل ن إفدد 
، امدن أن حادنت ل تحمدل و ال دن   تهون منن ال اريق الملدنلل  دبال ل ق د ل اليل 

اثاددددرال ال ظددددن  التدددددن ا الا ددددلل فددددل مدددددنال   ددددي  مددددل الددددهلل وال الاإلصددددس  
المددل فوافددهلل و ا ددل تددن يخ الفهددر الالددهلل وال الاإلصددس  الاليدهلليددهلل يرباددل، الاليل ددال الال

التبلددد  فدددل الدددنف   حذ ال مدددل، التدددنفخ الدددرال  الال دددوال،أا دددن ت دددو  اللددداافل، التشددد
قدددول ار  دددبحناه التلدددنل : )الادددس  الودددبر الالودددموو، اللندددن أن اىدددي  ل ذلدددك مدددل

مو ظدل  ص   اك مل أابن  الر ل من اثبو به فدماو،، الجدن ، فدل  دذم الحدق ال ا
هلل نال  اددر ولاددل الذاددر  ل مددممنال( امددن أن الجددوو  ددمال  اللظمددن  الالمودد حال الدد

 ددددذا الددددهلليل، التهللف دددده بنلحاويددددل الالنشددددنط فددددل اددددل  وددددر الموددددر،   دددد    ددددوو 
الصددسحه لهددل رمددنن، ال  دد  أن  دددرته ال تدداال تثمددر ال  ايدده ال تدداال تلىددل إلدد  

 أن يرث ار ا  ض المل   ا ن.

قودال بدل  بدهلل الدرحال الدهلل  و    إن  قوال اإلمند الل  ارال 
ال الاليااادل،  قوال جنملل بال الل ل الاللمل، الاليل فذال انو ال  مسقل، 
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ق مددن يدددوو الامددنن ب مثنلدده، ال دددو الالددهلل وال الالد ددنو، الالددرال  الاللنافددل، 
بنإلمددددند الددددهلل  و   أ دبددددو الددددذ  جمدددد  الل ددددل الالفضددددل مددددل جواابدددده،

 اق قددهللد بلدد  ا ال اليىددلهللال أن أال قوددايه الفهددرم منددذ رمددل الط ددب، 
 مل حانته الفهرم الآ ا م، 

 الأقددهللد  ددنلص الشددهر الالي ددهللير إلدد  فضددا ل ا  ددينذ الشدداخ الهددريل
الددذ  يرجدد  إلادده الفضددل الالمنددل بلددهلل  أبددل يو دد   دد منن الحىددانل النددهللال 

توفاق ار  بحناه فل ا  منل الل مادل الالبحد  الاليح ادق، الالدذ  ا ديلطو 
لهددريل، فددداام ار  اددرا، تحددو إ ددرافه ا ددذا الهيددنا  أن أقددود بمثددل تدد لا 

الاف  به اللبنو الالبسو، الاىد ل ار  دبحناه أن يوف ندن لهدل مدن يحبده اليرضدنم، 
اليدلن نددن  ددهللاال م يددهلليل غاددر ضددنلال الال مضدد ال، اليحشددران فددل رمددرال  بددنوم 

 الونلحال، الص   ار     النبل الهريل.

 مداب الرحمل  ياق النهللال         

 حىنل النهللال  ل هلل وال الالفهر اإل سملل الحىل   ل المل هلل اإلمند أب

 ه1434محرد الحراد  / 15        
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 مقدمة الطبعة الثانیة

الحمددددددهلل ر الالوددددددسال الالىددددددسد   دددددد    ددددددول ار ال  دددددد  آلدددددده 
 الأصحنبه المل الاالم، أمن بلهلل

أ  ددددددل ار إلدددددد  النددددددنأ   صددددددس  ي ددددددهللالا ل إلدددددد  الوددددددراط القددددددهلل  
مدهلل صد وا  يم ل بىاهلل ا ابان   داهللان محالمىي ال، الالهلليل ال ويل، ال 

ار   اه، فب َّغ ص   ار   اه ال  ل   نلل  بده أحىدل مدن يهدون الدبس ، 
الأو  أمناددل الددهلليل أحىددل مددن يهددون ا وا ، ثددل حمددل ا مناددل مددل بلددهللم 

باده ، الا يدن  ل ليب ادغ وينده، الال اثدل امدل  ادرال  بدنوم  جنٌل اصطفن ل ار
اصددل إلدد  يددود  ل، الن َّددوه  ددذم الى ىدد ل تيو القددنتل صدد   ار   ادده ال دد

 .يرث ار ا  ض المل   ا نالننأ  ذا، الإل  أن 

المل دود أن مددل حمددل  ددذا الل ددل ف دهلل حمددل ا مناددل الالو اثددل  ددل 
ل دددددذا ا ددددديح و الدددددهلل وال النبدددددل المودددددطف  صددددد   ار   اددددده ال ددددد ل، ال 

دن  نصادناإل سمال  ذا الشر  المداهلل،  ، الا يحق المشين ون ب ن تهريم 
اال يمددددند بِىددددار الالل مددددن  الالشددددبنا يدددددب   دددد  الددددهلل نال  لددددكالِمددددل  نن

، الالوقددددددو    دددددد  دددددددهللويل، الالددددددهلل نال الموددددددنلحالالتددددددراجل الل مددددددن  ال
ج ددددوو ل الهلل ويددددل، الال  ددددك أن ذاددددر الددددهلل نال الِ ددددا ر ل ي شددددحذ الِ مددددل 

امن أ ن  إلاده حنانال؛  الي و  اللايمل؛  ن النف  اإلاىناال تمال إل  الم
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 نل تلدنل :   ال اصدسا اد  صدَص     اهدك  ِمدله أ ادهب دنِ  نل  فل اينبه، ف بنن تبن ، التل
 الَر صِل م ن ادصث بِّوص بِِه فدصم او ،  ﴾

 :ي ول الشاخ أحمهلل موطف  فض ال

الال  دددك أن اال يمدددند بىدددار الل مدددن  فاددده  ادددٌر اثادددر ل شدددبابل المممندددل؛ "
ل  ددداهللان الل مدددن   ادددر قدددهللالال الأ دددوال بلدددهلل اباندددن ا  ظدددلاددددهللالا فدددل حادددنال 

 ص ددق  ظددال ا دديلَّ بدده الل مددن  جدداس  محمددهلل صدد   ار   ادده ال دد ل، ال ددذا 
بلهلل جال، فهنن  صمينن المى مل والن غار ن مدل ا مدل  دذا الهدل ال نفدل 
مل ايب اليراجل اليل تصلهلل ولاس    د  غنن دن بنلل مدن ، ممدل ل دل مواقد  

 (1" )ع  ل ويل ارمش ووال فل الهللفن 

مواقد  إيمناادل ":م هللمدل اينبدهبدهللار الا راادل فدل ي ول الشاخ   ل بدل  
؛ حاددد  ي دددول: )ال  دددك أن االادددسع   ددد   دددار "مدددل حادددنال الودددنلحال

لده فدل الدنف  آثدن   -الونلحال، الملرفل أ بن  المي ال، الآثن  الطنفلال 
المايددل،  مهلل شددل، ال سمددن  باِّنددل، الآيددن  الاضددحل؛ ف ددو يحاددل ال  ددوا

ذ  تددراا ل   ا ددن، اليصشددلل فددل النفددوأ اليصايددل قىددوت ن، اليايددل الوددهللأ الدد
دددذال  ال اإليمدددنن، اليودددهلل  ن دددن اادددهلل الشددداطنن، اليدص  ادِّنص دددن لطن دددل الدددرحمل، ج 

اليصذ ب  ن دن مدن تدراا ل   ا دن ِمدل غبدن  النفدس ، المدن تلنق دب   ا دن ِمدل 

                                                           
 (29الشین حیاته وجهوده في خدمة اإلسالم، )ص ) العالمة موسى  1
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إلا ددن بري ص ددن صددهللِّ الشدد وا ، المددن  ِ ددق ب ددن ِمددل  صددمد القطا ددن ، فالددوو 
 " ن الذ  مصِحا و آثن مالذ   ب و أاوا صم، الصفنؤ 

جن  فل اينا: )فوافهلل اال تحنل الاينف  الىفر فل أ بدن  ال درن الحدنو  
 ( شر

مدددل  -اللددو بيددوا يق ل  -إن اال دديننل بنشددر أ بددن  فضددس  اللوددر  "
 سمن   دلنوال الدهللاان الار درال؛ إذ  دل  د وو ار فدل أ ضده، البدذار ار 

البدددذار الودددنلحال تندددال ل الرضدددوان، البدددذار   دددوله ت ندددال المحبدددلص، يندددا 
لنوال ج ىن ص م ل ذار  ل، الم ل أحبَّ  ا  ن أاثدر ِمدل الرحمل، ال ل فل الى

 "  (1)ذارم، اليصرج  لمل أ َّ  لدمن ل أن ي شف  الىلاهلل من ل ل ش لِّ

مددل  ددار الوددنلحال الدوااددب  الال  ددك أن االاددسع   دد   ددذم
أ فدددل ، اليلدددنل  فيدددو  ال مدددل، اليندددر شدددبناممدددن يربدددل الالتدددراجل الدددهلل نال 

  دد   لنبا ددل الالىدد و، الرافدد ، اليلددوو بفوافددهلل م مددلالنفددوأ ملددنال ال ددال ا
 الهللا  ال الاللنم ال فل مدنل الهلل وال،

                                                           

 36فر في أخبار القرن الحادي عشر؛ ص فوائد االرتحال ونتائج الس 1
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الممددن يىدددرال أن أقدددهللد  ددذا الهيدددنا  دددل حاددنال اإلمدددند المددددهللو 
ال ثناال، الأ جو مل ار أن يلدل افلده ل لبدنو اللل ار الهلل  و   حمه ار مر 
ل ا  مددنل، الاال يددهللا  ب ددهلل  الوددنلحال، الالددبسو، الأن يوف نددن لمحنبدده مدد

الاإلصدس ، الأن يي بدل مندن صدنل   الاال ياضن  برالاف  مآثر ل فل الهلل وال
ا  منل، ال و الموفق، الص   ار     النبل ا مل ال    آلده الأصدحنبه 

 أجملال.

  ياق النهللال  مداب الرحمل   

 د2020فبراير  /15
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 لی الموضوعإالمدخل 

اىددنن مددن لددل   ددل بدنل  ل   ددل اإل  ا اددرد الددذ لالل دد لحمدهلل را
رد ال  ددد  آلددده الأصدددحنبه الندددر ادددا  لالالىدددسد   ددد  النبددد يل دددل، الالودددسال

لد  الىدبال ا قدود المدل و دن بدهلل وت ل الا يدهللم ب دهللي ل إنمال ال دنوال االم
 !الا مل،أمن بلهللمل الشلوا 

يدددب ار لددده الق دددوو الالب دددن  إلددد  يدددود ا   ن  دددذا الدددهلليل الدددذفدددإ
ل      هللالله ينفون  نه تحر ي  الندنلال الاايحدنل احم ه مل  ال انمل ي

ك المبط دددال الت اليدددل الددددن  ال، إاددده يددداوان تن يقددده المدادددهلل برالافددد  أالل ددد
قددنموا ل ار الددذيل المدن ددهلليل فددل  ددبا نال ال المدددهللويل المق وددال الالددهلل

ل رمدنن ادفحدل البدهللع الالقرافدن  فدل  هنصس  الالد دنو المبنليدهلليهلل الاإل
ن  الهلل ا دل هديل غضدن اريدن بلدهلل مدن أصداب بن فهللذا ال، الأ نوالا  هننالم

الالنظريددن  الفن ددهللال، القددنالموا المبيددهلل ال الالمبط ددال الانضدد و ل فددل   ددر 
  رمدن  مدنهصدس  الالبطدوال  الالموا فل تن يخ اليدهلليدهلل الاإلاوا  ل، التر 

ن  بنددددو  ل ال اليدددن يخ ، ي يددددهللم فدددل الظ مددددبددددج  نن غددددرال مرموقدددل   دددداددد
 . هللا ل  بصسالي يهللم فل اليدهلليهلل الاإل
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النوابدددغ الاللبدددنقرال الدددذيل ق مدددن  كمدددل أالل ددد   و الإن اإلمدددند الدددهلل 
مدي هللا صددهللع بددنلحق اددنن مدددهللوا مودد حن،  وو الامددنن ب مثددنل ل ل ددهللدددي

الطريدق الو د  اللدهللل الميدان فدل أالضدنع   حان  الىدنل الو دن إلدإر بالج 
 ال أثددددر ا ددددك أن ل بالال دددد  طاددددرال النددددرال  قن ددددال مددددل جمادددد  النددددواحل،

ح ا دل ال  لرم، ال دهدويل    ايده الفهداىدنن التاإل اشد ال لفد ابادر ا  نم مو 
ال إ ب  ال يقدرج   ، الالذذن  بهإب تدحهلل، )الالب هلل الطاب يقرج ابنته

وو قامددددل الد دددد كجمنلاددددل   دددد  ذلددددإ مددددل  ددددسل اظددددرال ،الاددددهلل   هللا( هددددا
أ ماددل  ،مددن اىدديطا  أن اددهلل  ا،   و مددند الددهلل ن اإلبددذل  لاليدد صددسحالاإل

 ،،قند به يود ذا    الذالمن 

نظرة إجمالیة علی األوضااع السیاسایة والعلمیاة 

 :والدینیة

 كناددو الهللاللددل المنولاددل بلددهلل الفددنال الم ددهحاددل الىان ددال فأمددن النن
الأ دددذ  بدددهللأ  تضدددل  يومدددن فاومدددن، (1)”ريدددب اللدددنلم ار غأال اددد“اللدددنول 

                                                           

اددك أبددو المظفددر محددل الددهلليل محمددهلل أصال    ددو الىدد طنن اللظددال، ال المدن ددهلل الاا ددهلل :(1)
اللن در الأالافدل ريب  نلل اار،   طنن مم هل  دبه ال دن ال ال نهلليدل المدن حوالا دن فدل ال درن 

نوأ حيدد  ل َّبدده الشدداخ ا ويددب   ددل انطددنال  بددد " دد . ال ددرن الحددنو   شددر ال دددر 
مدددددل أايدددددوبر  24 دددددد   1028مدددددل ذ  ال لدددددهللال  15اللدددددهلل فدددددل )  الق فدددددن  الرا دددددهلليل"
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 د1707مددل فبرايددر  20 ددد    1118مددل ذ  ال لددهللال  28تددوف  فددل) : ال د( 1619
تددول  رمددند الحهومددل ، ! لل الشدد ار،ال ددو أحددهلل أحفددنو : تامددو  لنددك ! الطنغاددل المددنغو 

بانه البال المفىدهلليل مدل إ وتده  د ، بلهلل ملن ، انرفل1669 د1069المنولال بنل نهلل  ند 
الأقن به ، اللمن ج        رش المم هل ال نهلليل بهللأ يىار     من دنج النبدوال ا اللد  فدل 

مرتددهلليل نفر الددهلليل ، الإاوددن  المىيضددلفال ، ال فدد   ايددل الد ددنو   دد   ددنفر اللإقنمددل  دد
 امدل الالملناهلليل ، الأ ذ الدايل مدل افدرال ال ندهللالأ الغادر ل ، مد  ال ادند   د  حدواف  ا 

الالثهنل  الالف را  مل المدممنال ، ادل  دذا مد  الا دهلل الاللبدنوال ، الاشدر الل دل الالل دود بدال 
 دواو النددنأ .، الال ضددن    دد  اثاددر مددل البدهللع الالقرافددن  اليددل اناددو ذافلددل فددل مم هيدده 

اك ريب ( م  اواده م هدن  ظامدن : ف دهلل ادنن  نلمدن حنفادن القهلل انن : ) أال  يضل جهللا، اللر 
 دددقل فدددل أصدددول مدددذ ب ا حندددن  ، البددد مرم أصلِّددد  ايدددنا : )"الفيدددنال  ج ددداس ذا قدددهللد  ا

ال نهلليددل" ( ذلددك الهيددنا المشدد و  بددال أ ددل الل ددل قنابددل ، القددهلل اصىددب إلادده بلددهلل ذلددك : 
ل : إلد   دنلمهار ، ال دو ل دب الىد طنن : ) ( يلنل اىدبف ال  نه : )الفينال  اللنلمهاريل 

يضددن ، مدد  الملرفددل الوا ددلل بفنددون ن أحاالقددهلل اددنن  ددن را فودد. اددك ريددب ( امددن مضدد أال  
 دد ك الددهلل   فددل أ اددنن » قددنل  ندده المددراو  فددل ترجميدده مددل اينبدده : . ا وا الالشددريلل

ل  ددد طنن ال ندددهلل فدددل  ودددران، الأمادددر المدددممنال الإمدددنم ل ،ال اددد«: ) ال دددرن الثدددنال  شدددر 
 المىدد مال الاظددنم ل ، المدن ددهلل فددل  ددبال ار ، اللددنلل اللسمددل الوددوفل اللددن   بددنر ،

اننفىدد ل ، الم ددك ال ددنفل بنوددرال الددهلليل، الددذ  أبددنو الهفددن  فددل أ ضدده ، الق ددر ل ال ددهللد  
 ددسد الأ  دد  فددل ال نددهلل منددن م ، الجلددل ا مددل ار  ددل الل اددن ، الأضددل   ددرا ل ، الأيددهلل اإل
لدايددل مددل افددن  ال نددهلل ،اللددل ي  ددذ ن مددن ل م ددك قب دده ل ددوت ل القددند بنوددرال الددهلليل الأ ددذ ا

ظامل ، اللل يدال ينداال ل ، الا مدن قودهلل ب دهللا   د ه ن ، إلد  الاثرت ل ! الفي  الفيوحن  الل
أن ا  ددده ار إلددد  وا  اراميددده ال دددو فدددل الد دددنو ، الصدددر  أالقنتددده ل  ادددند بمودددنل  الدددهلليل 

ل ال يياىددر بلضدد ن رحددنو النددنأ ال هللمددل  ا اللددنلمال مددل الودداند الال اددند الالرينضددل اليدد
  القنتددده : فوقدددو ل لبدددنوال فضدددس   نددده ! الذلدددك فضدددل ار يمتاددده مدددل يشدددن  ،الادددنن مور دددن  
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 لاددددل حددددهللا ينىدددد ون املددددن فددددا مددددرا  الالددددوالال يقرجددددون   ا ددددن مددددل  
 فلددو الفدديل  أ دد ن ال امددو ال  طنن،الالىدد  لهر ددال ل ددياس  ال غبددل فدداال

 دددهلل الندددنأ مدددل أ (1)نادددو انففينالىددداخ الالمر يدددل االفوضددد  أاننب دددن، ال 
                                                                                                                         

،الالقددو ل يددهلل ي  ، الالقددو لموددنل  اللىددهر ، الالقددو ل شددهنال ، الالقددو ل ددرا ال الهيددب 
الا  بن  الوا وال   اه ال يدود اللا دل مدل مم هيده ، ال يق د   دا ن  بشدل  ! الالحنصدل إاده  

ن حىنل مل حىدنن  الامدنن ، لدا  لده اظادر فدل اظدند  د طنيه الال مصدهللاِن"  القدنل  نده ان
الالفِّدق إلد   : «  جدنل مدل اليدن يخ» ل ا ويدب الشداخ   دل انطدنال  فدل اينبده : اللسمد

  - : أمريل لل يىب ه إلا من أحهلل مل م و، المى مال
 نلمددن  طاددل أال  اتبددن إال انلبدده بلمددل و بيدد لا  أال بيددهلل ي  و  لا الل : أاّدده لددل يهددل يلطدد

المدنل بدس حدق الايمدنن ل س ي  ذ المنل الييهن ل و فاهون قهلل جمد  بدال الىدا يال  أ دذ 
 !! الل ل

فوضدلو لده ، ا حهدند الشدر ال فد  ايدنا الاحدهلل  الثنا  : أاّه أالل مدل  مدل   د  تدهللاليل
اللنلمهاريدددل"   دد  المدددذ ب  –ال  ال نهلليددل البدد مرم البإ دددرافه التحددو ادددننرم ايددنا "الفيدددن

  (..... الحنف 
تىددلال و   دد  هلل أن ب ددغ مددل اللمددر مددن يربدد ددنل مددل حهمدده   دد  الددبسو ، البلدد 52البلددهلل : 

 نمن ! مل الد دنو الاللدهللل الاللبدنوال الا مدر بدنلملرال  ، الالن دل  دل المنهدر : جدن م أمدر 
مدددل  20 دددد    1118ال لدددهللال ار الدددذ  ال مدددروَّ لددده فدددل : ) الثدددنمل الاللشدددريل مدددل ذ  

 د ( فمن   اضان  ل ار صنبرا1707فبراير 
بنلددهلل وال التبددنع  ىددنوأ  شددرال ددرن ال فددل ال نددهلل بددهللأ  فددل  ددمنل ويناددل ( الىدداقال 1)

فدل  ال  فنفده اليىدلل، الالىداخ أتبدنع  دذم الهللينادل، ن مدوا المىد مال غو ال انان، تل امن 
ر الدبسو مدل ال نهلل ال ذبو ل مرا  الارا ، الاناوا أ هلل فيهن ال مدال، ال  دامن بلدهلل تحريد

 ل أيضن صن  مل ال نهللالأياإلاه اا، الت ىال البسو، الالمر براثل 
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 ك رضددل ل ىددف ”لو  دد“اللنصددمل اناددو مارا، ال ن مددن ال ددهللالاان القدديس التددهلل
ناددو مثدددل ا  لاليدد الأصددبحو الهللاللددل المنولاددل الال يددل الالن ددب الالىدد ب،

من ددن  لالمددنب  والحددل  ظامددل ا دديظل ا مددل الا جاددنل بظ  ددن الددوا   مددهللال
 .لل تاوم ا يند إال ذبوال ارن إالالدذع الذ 

ل اددال وييحددهللث  ددل ر ددال حر  ” ددار الميدد  ريل“ي ددول صددنحب 
غدددن ال إنن ينادددر   دد  قددرم المىدد مال ادد  (:1)” ددنغوبنهللغرال غدد ”الىدداقال
ابادرا،  واوال، اليض  فا ل الىا  فدس يدرحل صدنارا الال    والن أ  هلليهللال

 ”المرا يددل“الحوامددل، الأمددن   الالنىددن  أحددهللا حيدد  ا افددنل الرضدد ،ييددر الال
لددددال ل “:  ” ددددنمرم ه ااادددد“ينبدددده ا  لفدددد (2)”لرامددددنآراو ب “فا ددددول  ددددن ل 

                                                                                                                         

 
(  و المل دل أال ال نفدهلل اللن در ل ىداخ،  دو الدذ  اظدل الىداقال، الحدول ل مدل انففدل  1)

يفددنب بن  ددان  القمىددل: القندددر، الشددلر، ويناددل إلدد  قددوال ال ىددهر، الألدداد   ددا ل االح
 .اللمنمل، المش ، الىوا 

 ددد(  ددو الشدداخ اللسمددل ماددر غددسد   ددل آراو الب نرامددل 1200) /  ( آراو الب  رامددل2)
ال نهلليدل فددل القدنم  الاللشددريل مددل « ب نددراد»الوا ددطل. ادنن مدداسوم فدل ب ددهللال الحىدانل 

الهلل ا دال   د  الىداهلل افادل  د. أامدل و ا دل الهيدب1704 د /1116  ر صفر،  ند 
محمددهلل. الو أ   دد  جددهللم لوالهللتدده الشدداخ  بددهلل الد اددل الب نرامددل   ددود  اللرباددل، الالىددارال 

ن  دددل. أو  فريضدددل الحددد  إذ تشدددر  النبويدددل، الالحدددهللي  الشدددري ، الالشدددلر اللربدددل الالف
 ددد، ف  ددل   من  مددن الا دديفنو مددن ل، ثددل قفددل إلدد  1151بايددن ال الحددرمال الشددريفال  ددنل 



 

20 
 

الدمادد  أن الفدددرقيال البرا مددل الالمر يدددل تريدددهللان الىدداطرال النن دددمل   ددد  
جمادددد  ال ددددنفل الملددددنش، اليريددددهللالن أن يىدددديحوذالا   دددد  الددددبسو والن أن 

 ثل يىيمر الي ول:  ”مل ل أحهلل ،يشير 

ثدرالا فا دن الفىدنو الالن دب الال يدل االأ ل د يل   د  والمر أغن  “
 (1)”الهللين ، حرقوا ا  واق ال هللموا الباو الاليهللمار فدن وا  سل 

                                                                                                                         

ال ندددهلل. ثدددل الافيددده المنادددل فدددل  دددذم  فدددل جندددوا« أال ادددغ آبدددنو»يوال مهلليندددل الا دددال ندددهلل، 
د، بلددهلل أن مددد الددهللاان بممّلفنتدده اليددل مددل أ م ددن: ضددو  1885 ددد/1200الحنضددرال  ددنل 

فددل  ددر  صددحا  البقددن  ، التىدد ال الفددماو ) ددلر(، التددراجل الل مددن ، ال ددفن   الددهلل ا  
 ، الالقااادل اللدنمرال، المدآثر الهدراد فدل الل ال، الغداالن ال ندهلل، ال درال  آراو، الالادهلل الباضدن

تن يخ ب نراد، ال ذم الثسثل ا  ارال بنلفن  ال، الالّىبلل الىان ال ال دل  دبلل والااليدل  دلريل 
انن موالادن غدسد   دل آراو مدل .بحل المرجنن فل آثن   نهللال دينن ربال له. الأ ّل ايبه:  

، القدهلل غ دب   د  قريضده الدنظلص الشلرا  الهبن  الناير  اإلاينج الشلر  فدل ال ندل اللربادل
الادنن ي دنل: « حّىدنن ال ندهلل»فل المهللي  النبو  ممن جلل م دك الدامل فدل رمناده ي  بده بدد 

باددل   دد  الددنم  الددذ  جددن  بدده اللسمددل غددسد إّن ال نددهلل لددل يددنظل فا ددن أحددهلل ال وددنفهلل اللر »
، 5هللو مد ّدل البلد  اإل دسمّل، اللدبح  ا  ينذ اجيبدن  الندهللال  فدل  :أاظر /«  ل آراو
 .80 :د، ص2007 د/ فبراير المن أ 1428، محّرد الصفر 52المد هلل 

 مد ل الفرقنن ، اللهللو الممينر  ل اإلمند الهلل  و  :( أاظر1)



 

21 
 

    مدن“ينبده ا  لفد ”نمحمدهلل مادن“الشد ار الي ول الشداخ المدم   
ر االمشدددرق لل مدددن  ال ندددهلل( ال دددو يدددذ  ل)المنضددد ”ن  دددناهللا  منضددد اددد ندددهلل  

 :ا الضنع القطارال كم قص ت 

فق فادده الىددال اللددرد مددل الفدديل الثددنمل  شددر قددرن تددهلل ددرن ن الإ“
ي فدددن أافن ددده  لادددنن  ددد طنن المىددد مال الىان دددضدددطرابن   ندددهللمن  الاال

 لدد  ألدد   ددند،إالددهللين    ددذم لتدد لق فدد  ل الددذنو ي فددل ادم دداددا  اددرال، ال 
، نن  دددو آ دددر م دددو ادددال  ”ريدددب اللدددنلم ار غأال اددد“اللدددنول  كالم ددد لتدددوف

هللال، البلددهلل الفنتدده ن ددنج القسفددل الرا ددأقددند الهللاللددل   دد  م  المىدد مال الددذ
النن ددددل الدبددددن ، ثددددل  ل دددديلمن  البريطددددنااال أنددددل   دددد  الددددبسو ال نهلليددددل

 ،فدن  الج دنو الملدن  ابلدهلل  ( 1) ”ابوت“ا يش هلل المدن هلل البطل الى طنن 

                                                           

د(  دو حدنال الاليدل ماىدو ال نهلليل الدنوبادل  دسل الفيدرال مددل 1799-1750تابدو  صد طنن )(1)
، فامدن يصلدر  ارن بواليدل  د، اللهلل تابدو  د طنن فدل ويفن دنلل، بواليدل ماىدو 1799د إل  1782

ارال فل تن يخ ال نهلل اإل سمل ، الإن له  قوال ى طنن يمينر بمااين اثالالانن  ارانتنان ال نهلليل، 
بن رال الج ووا مشهو ال لرف  مىيو  الحهومل اإل سمال فل ال نهلل ، ال ندهللمن اضدمح و حهومدل 

  دل ي نالم دن حيد  أحد  المنول فل ال نهلل الجل و قوال اإلاد ادا تنمدو التي دو  فا دن قدند حادهلل  
ال نددهلل الدنوباددل ، الب اددو حهومددل مندده اإلاد اددا  افددل ، اللددل يددال ا مددر باددهللم اددول حانتدده فددل 

اإلاد اددا الانقددنت ل محددهللالوال فددل مددهللا أ ف دد  ، البلددهلل الفددنال حاددهلل    ددل آل الحهددل إلدد  ابندده 
الشدنع المدن هلل تابدو  د طنن الدذ  و دل أ د  حهوميده فدل ماىدو  الال ندهلل الدنوبادل ، اللهدل 

يدد تمرالن  اإلاد ادا   مدوا أن حهوميده  دل أابدر  طددر لنفدوذ ل ال داطرت ل   د  ال ندهلل ، فدل دوا
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المنددذ الاددود “جثيدده:  أمددند  اد اددا  دديلمن ، ف ددنل ال نفددهلل اإلاالواماددل مدد  
الثدددن     ان دددال،ضدددطرابن  ال ندددهلل ا لنادددهللللو فدددف ”لندددنأصدددبحو ال ندددهلل 

                                                                                                                         

فامن بان ل  ل ا ي ونل ن القم  أصد  ن ال دهللد بنانا دن ، القدهلل ثدن الا   د  تابدو مدرا ا ، اللهدن ل لدل 
يندحدددوا فدددل مدددرام ل، الذاق اال ددديلمن  الطدددنغل البرادددنال  ايمدددل ت دددو ال ايمدددل مدددل  دددذا البطدددل 

إن مم هيدده اناددو مم هددل إ دسمال ، ف ددهلل فددي  ل مىدد مال مننصددب ج ا ددل ، ، ال اللظددالالمدن دهلل 
لددل يهددل لناددر المىدد مال تددهلل ل فددل حهوميدده ، الاددنن ي ضددل أاثددر أالقنتدده فددل اللبددنوال الالدديسالال ال 

الاليىبا  المن إل  ذلك ، اللهل غهلل  أمرافده ال ادناي ل  دنقو الحهومدل إلد  ال ايمدل الاالا ادن  ، 
قاناددل مددل مرضدد  المىدد مال فددل الددبسو ا  ددن ، المددل أجددل ذلددك الحددهللم الال  ددك أن النددهلل  الال

هللالا قامي ل ، الأصبحوا بحا  ال ينظر إلا ل اللهللال إال بنظرال ا  ن  ك الا  ن  ىرالا   ا ل الف 
 .ا تانا

اللهددل تابددو  دد طنن لددل يددال بطددل الحريددل الاإل ددسد فددل تددن يخ ال نددهلل الاا ددر ، القددهلل قددنل  ددن ر 
فاه : )أاو الا و فل الاو   وق فس تبح   ل المنال أبهللا ، الال  اإل سد الهللايو  محمهلل إقبنل

 المحمل اللو اناو فاه لا  (ت بل     
الإن الى طنن تابو انن يحب الل ل الالل من  ، الاناو  نهللم مهيبل ابارال محيويل     ايب اثارال 
ن اددنو ال فددل ) ددراهنبيل( اللمددن فددي  الىدد طنن )حهومددل او ددوال( الالجددهلل فا ددن مهيبددل بىددنلو  ددن

لهيددب اليددل ألفددو فااو ددن إلدد  مهيبيدده ، الأصددبحو مهيبيدده مددل أ ددل المهيبددن  فددل رمنادده ، أمددن ا
اللدل تىديرع  دذم المهيبدل اايبدنم أحدهلل  تحو إ رافه ف ل )تحفل المدن هلليل( ال )مفر  ال  دوا(

بلددهلل الفنتدده حيدد  مضددو   ا ددن  دديل أ ددواد ، ثددل  ددال باددنتر، البلددهللم مادددر ا ددين   الددذ  بددذل 
جم  الهيب المنيشرال ، ال تب ف ن أ المقطوان  اللربال الا الويل ، القدهلل  ج ووا مشهو ال فل

د مدل اامبدروج ، المدل اللددب أن اإلاد ادا لدل ييرادوا تدراث تابدو 1098   ذا الف رأ  دنل اب
ال ال فل ال نهلل ، بدل ذ بدوا بده إلد  إاد يدرا ف دل تبدق فدل ال ندهلل منده إال ايدب ملدهللالوال فدل مهيبدل 

 .اينبددددددن  687ال مددددددل  ددددددذم الهيددددددب النددددددنو ال يب ددددددغ  ددددددهللو ن التوجددددددهلل فددددددل لنددددددهللن ذ اددددددر  .آ ددددددان
 1968-1967إل سمال د المد هلل الثنمل الموهلل  : مد ل الحضن ال ا
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حدددرالا أ  ادددل  لندددهلل فدددالو  دددو ال  الفددديل الالفوضددد  الق  ادددل الالهللينادددل،
 ” ددهللد اال دددي را “اللوددر  دددو  كين ددب ذلددد  ادددنن الطددنب  الدددذال  ضددن يل،

، قيدل ،ومدل  شدرال م دو ه درش الح   و مدند الدهلل اإل حادنال لحيد  تدول  فد
مدل   طلدننا ادوا ل، الأصدب  المىد مون   لال دمل فد بلض ل أبشد  قي دل

مدددل  هللامدددل ل دددن، القنمدددو فدددرق ضدددنلل  لل ذفدددنا ضدددن يل ال  ا دددندددنل بددداال
ل حرمددن ،  ،المرا يددل الالبرا مددل بلددهللالان نددنلل بشدد  القيددل الا ددب الااي ددن

تنفاددددذ  طيدددده  لال مددددل فدددد  ددددذم الفرصددددل لالا ددددينل اال دددديلمن  البريطددددنا
هلل ل ددهلل  دد ،  (Divide&Rule) ”فددرق تىددهلل“ر هددبنلددهلل ن  الالم

 يلددددنن  لاددددنن يوم دددذ فدددد أ ددده، ال  لا الضددددنع بلاندددد  دددذم   و مدددند الددددهلل اإل
حددهللم   ددنف ه إ لاددل مرقددهلل، ي ددول فددالشددبنا فيم مددل ال ددنو قيددنوا  نددهللم  

 :بنل نل الفن  ال

احوال  ندهلل برمدن مقفد  ااىدو  “
ف ار ا دو،بسو  اه مولهلل المنش 

حددوال مددرود ا ددرا ااددا ويددهلليل، ال 
الاليددددددددددددددو ار ث ددددددددددددددن  ايندددددددددددددددن 

 (1)” ناهلليل
 

تمرب دن ال ندهلل  لن ا الضنع اليدإ“ 
، ف دهلل اللدهلل  لل   دلاىو  نفا

ال أيددو أحددوال  التر ر ددو فا ددن،
، ال ددملو لالددبسو اللرباددل بنفىدد

 ” ل بسو النرا ممل أثق ب ل

                                                           

  14 نم اللل ار ال  ان ل تحريك" )الحرال الىان ال لسمند الهلل  و ( ص: ( "  1)
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إن  دددذا  : نمدددلحادددل الل مادددل فنىددديطا  أن ا دددول بودددفل أمدددن النن
اليل  ناو الظن رالا، ال هر الالدهللا الف لانن  ورالدموو الل ماللور  
نن اد، ال لىدنبقدال او      من الصل إلا ل مل تراث الهالل وم  لتىو 
يدددب الميددد  ريل الفيدددنالي ل والن افدددوا   ددد   ه أأ مدددنل ل، حيددد    كذلددد

 ن دددددن بدددددنلل ود الل  ادددددل  ايدددددنا الالىدددددنل، ف دددددهلل ا دددددين و ه رضددددد ن   ددددد  ال
نادددو هاادددل الالمنطدددق الالددددهللل الالمندددننرال، أمدددن الل ادددهللال فالاوان الالف ىدددفال
سماددل الالمنط اددل التددهلل أ حىددب المددذ ب ا  ددلر  هيددب الهميدد ثرال بنل

 .منتريهلل الال

ال ممدن  دبق،  ن هناو أ دوأ حدنالأمن الننحال الهللينال الالق  ال ف
ون فريىددددل ل بددددهللع هددددمثددددل  ددددذم الظددددرال  ال نتمددددل إمددددن أن ي الددددهلليل فددددل

ي دددد  إلددد  منااليدددن مشدددن هون منهدددالالقرافدددن  الالل نفدددهلل البنا دددل الإمدددن أن ي
، يفددر بدده أ  دده ضددنن ب افىدد ل الفددرا ا بددهللين ل  ددو  الالمنددن ا  الالاالايددنهال

أ دددل   ر تدددالمرتلدددن  ودددبن،  نادددو البدددهللع الالقرافدددن  منيشدددرال ذافلدددلا  ف دددهلل
الاالالوا  دل مادهللان الدهلل وال فال   ا ن أا ل قهلل ف هللالا الرال  االاالاين الاللن 

  .الي نلاهلل الأحبوا الر ود الالمظن رفن  الا ين وا بنللنوا  ال هالال
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تلددنل  إلددد   ال ،فددل مثددل  دددذم الظددرال  اتد دددو  حمددل ار تبدددن  
صدددس  ل  بدددهلل الدددرحال إمنمدددن ل يدهلليدددهلل ال اإل بدددرا ال ندددهلل الاايقبدددو اللدددل

  .الاشر اليوحاهلل الإحان  الىنل الالهلل وال إل  ر

الفهدر مشديو البدنل مضدط هللا  مديملدن مبلثدر  اإلمدند الدهلل  و الاجه 
الل ددود  مددلمدل قبددل الحهددند الدددنفريل، مديملددن جنمددهللا  اادهللا قنالددن بمددن  نددهللم 

الهيددنا الالىددنل، القددهلل   الا فهددن ، موللددن بنلقرافددن  الالمحددهللثن ، بلاددهللا  ددل
قدددو   ، بدددنال الموددد   اجيمدددن ل ادددنن المديمددد  فدددل حنجدددل م حدددل إلددد  إمدددند

الف دددل، يدددد  ادددب  المديمددد  جىدددن صدددحاحن اليوددد  والا   يمدددنن  مادددقاإل
لدد  إالالماددنم  ،اوددنب ن   ددنفان، يضددرا   دد  الددوتر الحىددنأ اليلاددهلل ا مددو  إلدد

ل دددذا   صدددس   دددنمل ميهنمدددل، فدددن   اإلمدددند الدددهلل  و إمدن ي دددن، اليدددن   ب
الل دهلل أ دن   المنوب الد ال، القهلل  ار له النددن  اللظدال   د   دذا الدهلل ا،

  مهنادددل اإلمدددند الدددهلل  و   إلددد (1)نظدددو  النلمدددنال المحدددهللث الشددداخ محمدددهلل م
 :ب الجا  بن ال الأقوم أ  وا قنفس

                                                           

 ( الشاخ اللسمل منظدو  أحمدهلل النلمدنال  حمده ار  دنلل  ندهلل  مو دو ل الوا ادل ابادر1)
الالحدنمل ل دن، اللدهلل الالذاا الميحم   ل الدهلليل المحمدهلل ، الالنادو    د  الىدنل النبويدل 

الشاخ اللسمل محمهلل منظو  النلمنال  حمه ار فل بادو تيضدوع اادوا اإليمدنن فدل ادل 
رااليل مل رالايدنم، الت دو  صدو  اللبدنوال الالدذار   د  جبدال ادل  دنال مدل  دهناه فدل ب دهللال 
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  فدل أ  سد ال  جنلهال مل يمل  تن يخ أ سد اإليدب      “
الإال يليبددددر جددددن س أال   ،فددددرع مددددل فرال دددده أن ال ينىددددل اإلمددددند الددددهلل  و 

 (1)” نفنن

                                                                                                                         

بيدهللافل مدل قدرا ال ال درآن التدويدهللم التل دل الت  د  اليل دال االيدل أترابدراوي ،  نب ل مدل الال
ا  ويددل الالفن  ددال ثددل اللرباددل ، تقددرج الشدداخ النلمددنال  حمدده فددل جنملددل ويوبنددهلل ال نددل 

 :الت      ود الف ه الالحهللي  الاليفىار مل ابن  أ نتذت ن ال او  ن، المدل أ دنتذته الهبدن 
الشدداخ اللسمددل المفيددل  ايددا الرحمددنن الشدداخ اإلمددند أاددو   ددنم الهن ددمار   حمدده ار، ال 

القدند الشداخ بدهللال  فلدنل فدل مددنل الدهلل وال  .غادر  دمال الالشاخ  دراج أحمدهلل الر داهلل  ال 
ا يدن  امدن   الاإلصس  الالرو   د  الف دن  البنا دل المقي فدل الالحرادن  النن دطل ال هللامدل،

د ددل الشدداخ النلمددنال  حمدده ار ل ددهلل وال الاإلصددس  اريددق الهينبددل الالوددحنفل، ف  دد  م
"الفرقدددنن" الشددد ريل  نوفدددن  ب دددن إصدددس  الل نفدددهلل الا فهدددن  التودددحا  النظريدددن  الاليربادددل 
الهللينال للنمل المى مال الاليو ال اإل سمال ل شدبنا المىد ل فدل ال ندهلل، القدهلل ن در للم ده 

( 1ثددر فددل مقي دد  ا ال ددنط، اللدده مملفددن  قامددل انفلددل، مددثس:  )الج ددووم  ددذم أااددب ا 
يراااددل ( الثددو ال اإل4ال ددرآن ييحددهللث إلاددك )( 3 ددو اإل ددسد  )( مددن 2ملددن   الحددهللي ، )

(  ددارال مدددهللو 7( الددهلليل الالشددريلل، )6( اادد  تددمو  الحدد  ، )5فددل مادداان اإل ددسد، )
ل المهثفدددل ضدددهلل الشددداخ ( الهلل نيددد8،)ار ا لددد  الثدددنال الشددداخ أحمدددهلل الىدددر نهلل   حمددده

اإلفيددددرا ا   محمددددهلل بددددل الو ددددنا الندددددهلل   حمدددده ار الالددددرو   دددد  مددددن أثاددددر حولدددده مددددل
( بدددوا ق النادددب، الغار دددن مدددل الهيدددب الالمملفدددن ، ا دددي ثرم ار 9الاإل دددن ن  الهنذبدددل، )

فوافيدده المناددل لث دد  ب ددال مددل  دد ر ذ   لددهلل حاددنال  ددنمرال بنلددهلل وال الاإلصددس ،برحميدده ب
  . 1997لموافق لقم    ون مل   ر منيو  نل  د ا1417الحدل  نل 

 اإلمند الهلل  و ( مد ل الفرقنن اللهللو الممينر  ل  1)
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 جدنل  لفد  الندهللال  لالحىدن لأبوالحىل   د مندي ول الشاخ اإل
  سد: اإل لف ر الالهلل والهالف

ناددو قددهلل ا   در ال  شددر  لال ددرن الثددنا لنددهلل فددن ال إفدد البنلدم ددل“
  ي نويدلالاال جيمن ادلالاال وا يدل الالق  ادلالاإل ترو  مل الننحال الىان ال

ا طدددل مدددل االاحطدددنط  لددد  آ دددرإالالصدد و  الحضدددا  لابادددر فدددلدد  حدددهلل  إ
لىدددد وط الب ددددهللان  ون مرح ددددل  طاددددرال مم ددددفلهددددت لاليدددد لال دددد الاالا اددددن ،

الىدددداهلل  القددددهلل صددددو  اللسمددددل الااحطددددنط المديمدددد  المىدددد ل، ، ددددسمالاإل
م نالتدده توددويرا حددهللم إ لن فدد ددذم ا الضددنع بمدمو  دد   دد امنن النددهللال 
  :قنفسب انن موجاا، 

أفددددول، الاددددنن ل لددددنوا   لل ددددهلل اناددددو  ددددم  الهللاللددددل المنولاددددل فدددد“
فهدنن الدهللالاالي  الالمشدنيخ  المىد مال صدولل الجولدل ، لالالي نلاهلل الدن  ال ف

جنلىددال   بددنا ل، لنلون ميدربلال   دد  و دو مشددنيق ل فدطالهدنذبون المودد
الانادددو جنبددددن  المدددهللا أ تدددرت  ب صددددهللا   ،يوقدددهللالن الشدددموع   دددد  م دددنبر ل

 لفددد ليدددااد الحرفدددلالادددنن الي ادددهلل بنلنودددوص الف  ادددل الاال الف ىدددفل الالمنطدددق،
المىدنفل  لالادنن اليح ادق الالبحد  فد الف ه الالفيدنالم  دلن  ادل مفدو الف اده،

الادددنن القنصددل فضدددس  دددل اللنمدددل  جنادددب الدددهلليل ، لالف  اددل جريمدددل ابدددرم فدد
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الأحهددددند ا حنويدددد  النبويددددل  ال ددددرآن الحهددددال المطنلبدددده، لملددددنا ددددل جن  ددددل 
 (1)”ه  نوات ن الأ را  الف ه المونلحإال 

الإن صددددددراع ال ددددددو   “يل: ل مدددددن  الملنصددددددر  دددددول أحددددددهلل مددددددل الي
المقي فل الالناالا  الميلنقبل اليل  د هلل ن الحهدل المندولل ال دو ين درض 
ممن   ِمدل    د  قطد  أالصدنل اظدند الحهدل، الالنادل مدل تمن دهه، الالفدوِّ 
فددل  ضددهللم، المددن قددند بدده الشددنم اللددل ار مددل المددآثر الالمىددن ل الحثاثددل 

ن ددددل الددددذ  مصنِددددل  بدددده  اددددن  الىاالإن االا ....الم ددددند. ددددذا   يضدددداق  ندددده
: مددددل اليق دددد  الل مددددل  المنددددول جددددرَّ   دددد  المىدددد مال اليددددس ا الاليددددس ا
الالل  ل الالفهر ، بنإلضنفل إلد  الشد ن  الرالحدل الالق  دل، فنظدر الشدنم 

اظددددرال  م م ددددن  – اليدددل اددددنن يلاشدددد ن – اللدددل ار الددددهلل  و  فددددل ا الضددددنع
دددد ن و ا ددددل  الا اددددالحهمددددل، الاليبوددددر بنللواقددددب،  ل  مي ااددددل، فحددددذ  الو    

 مال، الأي ظ ددل مددل  ددبنت ل، فددنافدر  بد ددووم المشددهو ال ينددنبا ص المىدد
القاددر ال البراددل، ال مددو افحنتدده الأ ال ه غ ددل    ددقا مددل النددنأ، ال  ددهللَّ  

– حددنجي ل إلدد    ددل الحددهللي  النبددو . فمددن يشدد هللم  ددبه ال ددن ال ال نهلليددل
 ل مظدن ر  ل الهللينل، الاليحن ل مل  انوال الل ل، الاايشن  الو  – الاود 

                                                           

 57 /4( م نال    امنن ا س  ل  جنل الفهر الالهلل وال ل نهللال    1)
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ع، الالنفددو  من ددن؛ إن اددل ذلددك إال مددل حىددنن  الشددنم اللددل الشددر، الالبددهلل 
 (1) ”ار الهلل  و ، المن قند به مل ا  منل اليدهلليهلليل ال اإلصسحال

 :عقلیة مبتكرة تبتكر العالج

 ل الشدهلليهللالهد دذم ا الضدنع الحنل   و مدند الدهلل هلل اإلبلهلل من  دن 
 لنع اللنلل اللربد أم أالض ي   نهللمنال نهلل، البلهلل رين ته ل حدنر الشر  لف
القدرالج  دل  دذا المد رق ال دسج  دذم الدهللا  اللضدنل الالقدرالج  لهر فدف

اليفادهلل  فدرأم أاده ،يواج  دن المىد ون آادذا لال الالمين ب اليمل المشن 
صددس   اددب مددل  اددوا المديمدد  الال تنااددر اظددند والن اظددند الال يددمثر إ

ال مدددل ثدددو   اددده البدددهللإ :ل قدددوال الصدددراحلهدددمدددل ا والا ، ف دددنل ب دددسج وا  
  يودددنويل الاليل امادددلنالال جماددد  المددددنال  الىان دددال لفددد جنملدددل  دددنم ل

ال بدددهلل مدددل اقددديسع جدددذال  ال  ”ل اظدددنداددد  كفددد“جيمن ادددل، الال بدددهلل مدددل الاال
 دل   الشدر الدذ لد  اظدند الحادنال اليددب قطد  مدنوالإ درم   الفىنو الذ

مددل جهلليددهلل   دد   ددلب  ل ددسملنظددند اإلاددق ا  ددن، ثددل تطباال ددمل الحاددنال  
 :حدل ار البنلنل لن، ي ول ف  االحانال  

                                                           

 وال – مضنن  10 -9( ااظر: مد ل الهللا ل الونو ال مل وا الل ود ويوبنهلل ، اللهللو  1)
  د ،1433
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ين دددب   ا دددن افدددوأ  دددبلال اليهدددون ل دددل  لفنلمدددهللن الفن دددهللال اليددد“
ال إاىدنن اىدنن، ال يود  اإلبدهللن اإل لامن  و بمنالل ا ا ل فإتمن   هلليهلل 
قنمل اباليه البدهلل لده مدل ال طد ، إصس  مااجه ال إل  إييوجه   ب طله، الالذ

 (1) ”هثار الاجب فل ل  القار الهإذا انن مفضان إالالشر ال  ال 

الواع إلد  ار، المود    ،ناو حانال اإلمند حانال مل دل المدا ال هلل  
رافدددن  نف  ل بدددهللع الالقهدددل ىدددنل الم لالمحددد  دددسمال،اإل ال دددن   ل شدددريلل

القددهلل جمدد    ددبال ار، لهلل فدد ددسمال، المدن ددالالي نلاددهلل الا  ددرا  غاددر اإل
ن فدن ، صدهللع بدنلحق الو دهحانتده  دذم الدواادب المقي فدل ل لمدل الال لف

صدددس  إب   و مدددند الدددهلل ، المدددن اقينددد  اإليدددنا الالىدددنلهإلددد  اال يودددند بنل
ل ددنظل المن ددن ال الال وا ددهلل الميالالددل ل حاددنال، البينااددر  ددنوال  لفر دد  جدداال 

صددس  إ دنأ صدسحال اليدهلليهلليددل   د  أاإل يدهامدل اللدنوا  بدل أقددند حر 
  ك ددنمل، الاقدديسع مددنوال الشددر الالفىددنو الثددو ال جنملددل   دد  ا الضددنع الفدد

   و مدددند الدددهلل هلل اإل، الم ددد،الحادددنال الموجدددووال آادددذامدددل اظدددل ل اظدددند اددد
ريل ادل  قاند جمن ل تحهللث  ذم الثو ال، التربد    د  يهلليده جادل  إالطريق 

ل  بدددنقرال الدددهلل وال ادددرال حيددد  قدددا  ار ل دددذم الحر هددد  ددد  أ دددنأ  دددذم الف

                                                           

 2/157( حدل ار البنلنل  1)
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  اهلل  ب ددددر صدددس  مددددل الشدددداخ المدن دددهلل الشدددد نو الاليدهلليددددهلل الاإلالالد ددد
  (1)بل  رفننفن  أحمهلل هالهلل وال الالد نو الال

                                                           

ل أ درال اريمدل ال ددر  مد 1201اللهلل اإلمند أحمهلل بل  رفنن الش اهلل الندو  فدل غدرال محدرد  (1)
  ان حىدل بدل   د   ضدل ار  نده، الاشدبري ل" مل أ منل لهننؤ، يني ل اىبه إل   داهلل  فل " ا

فل توون تند الت له الاقيودنو فدل الم دب  الالم ادل ، اللدل يدال   د  ذلدك   فدن صدنلحن بدرا ت ادن 
ل  دنفر ال  ن  نبهللا را هللا ان هن صدوامن قوامدن ذاادرا ر  االجدل القنفدن  ندهلل حدهللالوم  جن دن إلاده فد

بددني  الشدداخ المحددهللث  ددراج ال نددهلل  بددهلل اللايددا الددهلل  و   حمدده ار الأ ددذ  ندده ا حددوال، ل ددهلل 
الطري ل حي  انل حظن الافرا مل الل ل الالملرفل الفنق ا قران، الأت  بمن ييحار منده أ ادنن الب دهللال 

ار فددذ ب إلدد  ملىددهر ا ماددر  لنو فددل  ددبافددل الل ددود الالملددن  ، ثددل غ ددب   ادده  ددوق الد دد
بض   نال، انن يحرضده   د  الد دنو، ف مدن  أ  منده أاده يضدا  القيده اواا  نن" اللب   نهللم "

الىددد فال والن جدددهللال  تراددده ال جددد  إلددد  و  دددل، ال دددهلل الم دددا  لنودددرال الىدددنل المحضدددل الالطري دددل 
 يوند بنلهينا الالىنل الالرجدوع إلدل الطري دل الىد فال القنلودل،القند القنلول، ل هلل و ن إلل اال

يحودل، ال يدهللم  دهللو ابادر    جدن ، فيدنا   داق الاسحال فل مقي   المندنبدوال  و ويل إص
حانتدددده فددددل الددددهلل وال   فددددل إلددددل ار تبددددن ، ال تلددددنل ، ال قضددددال جلددددو ال  ددددوا المىيلوددددال الدن

بلد  الل مدن    الحددنر ال حد  الرا  البادو، ل دهلل أفيدالاإلصدس  الالد دنو الالهفدن  ،  دنفر إلدل 
اليدل انادو مودهلل  ن مدل   فيدو  دذم ال  ند الشد اهلل   دريضل الح ، فرو اإلمدفل ال نهلل بإ  نط ف

الحل النف  الالش وال الالشاطنن، ال  نفر إلل الحدنر ل ح ، ال انن مله  بلل ال مىون ال ب  
بري ددل"  إلددل    ددل المبن اددل بمنددناق اثاددرال مددل " امدد ال  ددقص مددل أصددحنبه، فمددرالا فددل  ددذم الرح

شددو  قددنف  النريبددل الاه الو "ا هيدده" ، فددهلل ل فددل باليدده   ددق اليحوددون بحددهلل ال ددهلل، الحوددل لدد
لك الىفر المبن ، ، ثل بلهلل  جو ه بل  الشاخ إ دمن ال الشد اهلل الالشداخ  بدهلل الارامن  فل ذ
ار   ال دهلل ل يدذاار ال اإل  دنو، فدهللا ا الدبسو،  ناو  مل ابدن  أصدحنبه إلدل بدسو  ديالحل البهلل 

الابدن  أصدحنب من  ا يشد هلل اإلمدند أحمدهلل الصدنحبه الشداخ إ دمن ال ب من    دن اثادرا مدل اللبدنو.
 "د1831مل منيو/  ند /6مل ال درال  1246مل ذ  ال لهللال  ند  24فل 
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اهلل  دسمال الشد اإل مند اليوحاهلل البطل الهلل والإالالشاخ المدن هلل 
 (1) ار بددل  بددهلل الددرحال الددهلل  و  لمددند اللددحفاددهلل اإل   و  ددمن ال الددهلل إ

                                                                                                                         

 اجدد  لىددارته: اا ددل القددواار /  بددهلل الحددل الحىددنل، إذا  بددو  يدد  اإليمددنن / النددهللال ،  ددارال 
الىددداهلل أحمدددهلل الشددد اهلل / الندددهللال ،  دددارال الىددداهلل أحمدددهلل الشددد اهلل /غدددسد   دددول،   مدددن   ندددهلل ادددن 

 منضل/محمهلل مانن

الهبادددر اللسمدددل المدن دددهلل ال نفدددهلل البن دددل المندددوا  الشددد اهلل إ دددمن ال بدددل خ اللدددنلل  والشدددا(1)
 بهللالننل بل اإلمند ال مند المدهللو المو   اللل ار بل  بهللالرحال الهلل  و  اللمر  أحهلل أفراو 

ل الثندل  شدر   اللدهلل بدهلل الهللاان فدل الدذان  الالفطندل الالشد نمل القدوال الدنف  الالودسبل فدل الدهلليل،
ىلال الم ال الأل ،التدوفل الالدهللم فدل صدبنم فيربد  فدل   نيدل  مده الشداخ ل ثسث الت با  ار ر  ن

 بددهللال نو  بددل اللددل ار الددهلل  و  القددرأ   ادده الهيددب المهلل  ددال، الا دديفنو مددل  مدده الشدداخ  فادد  
الهلليل الالشاخ المحهللث  راج ال نهلل  بهللاللايا الهلل  و  أيضدن الالرم دل مدهللال اوي دل الصدن  بحدرا 

رد اإلمدند الىداهلل المدن دهلل أحمدهلل بدل  رفدنن الشد اهلل إلد  أن ول، ثدل الرا را فل المل ول الالمن د
انل الش نوال فل  بال ار مله، أ ذ  نه الطري ل ال نفر مله إل  الحرمال الشريفال، فح  الرا  
ال جددد  ملددده إلددد  ال ندددهلل،انن اإلمدددند إ دددمن ال الدددهلل  و  وا ادددل موف دددن الإمنمدددن موددد حن المدن دددهللا 

  ملند  ري ل الى   بهل قدوال الصدراحل، الأحادإل  االالرجوع  بن س، صهللع بنلحق الإحان  الىنل
اليوحاهلل القنلص فل مديم  مول  بنلشراان  الالقرافن ، الالجه  طنبدن  صدريحل إلد  ادل مدل 

فددل ار لومددل الفددل الاليقددن  الاليحددنبل الاليددهللا ل،  لاددنن اليبددنل، ال اللنمددل الأ ددل الددبسط الم هددل
ال طنبنته الاينبنتده انادو  د من مىدهللوا إن و وته ال جل ذلك الل فاه ال بو يون الالمبيهلل ون، ف

ل دددن، ل دددهلل قدددند الشددداخ  نإلددد  ابدددهلل الشدددراان  الالبدددهللع الالقرافدددن  الج  ادددن  ذلدددك الدددامل الالاددد
ال ن  ال ر  الالبسو ب مرم  دنيال  بنلدوال  الهلل ويل م  اإلمند المدن هلل الىاهلل أحمهلل الش اهلل ،

ىاهلل  بهلل الحل الحىنل الالهلل الشاخ ال وا ان إل  ار، فنايف  به   ق اليحو  بحهلل ال هلل، ي ول
الشاخ أبوالحىل النهللال   حم من ار فل "اإل سد بمل فل تن يخ ال نهلل مل ا  سد" فل الصفه 

لدد  ار ب  بدده القنلبدده مشددينس : الاددنن اددنو ال مددل اددواو  الامددنن البهلليلددل مددل بهللافلدده الحىددنن م ددبس إ
 ، الصدسبل ويدل ، الحىدل ال د نمل افدفنوال الاللبنوال م  تواض  الحىل أ سق الارد ال فن  بنإل
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ن  ادددبدددرم الحر ال، ف نمدددو  ادددل الطابدددل المبن  ادددالحر ال ف دددن  الأمددددنو  دددذم 
مدن  ”يلل الشد اهللادحر  ”ال ندهلل بن دل لفنحادل فدهصدسحال الالد نويدل الاإل
ن، ق بدددو الوضددد  ل أجمددد  الأال ددد  الأ مدددق أثدددرا من دددادددل ندددهلل حر  هلل  ا ددد
يمدددنن الأ دددل و النفدددوأ بنللنافدددل اإل ال دددحنو ال  دددوا بحدددرا ال ائالىددد

حدددهللالو ال ندددهلل  لفددد القسفدددل الرا دددهللالالأقنمدددو واللدددل  دددر ال   ددد  من دددنج 
 يددددد   ال بدددددو بوجدددددوو و وتددددده الشدددددمنلال، البدددددهلللو ا  ض غادددددر ا  ض،

                                                                                                                         

محنضرال القوال  ن ضل، الفونحل ال جنحل،  فإذا جنلىه منحر  ا  سق أال مل له فل المىنفل 
الهللينال بل    نق جن  مل  حر باناه بمن يمل  بال المن  الالنن ، اليدم  بال الضدب الالندون، 

أحهللالثددل، صددن  أمددرم فددس يفن قدده إال ال ددو  ندده  اض، القددهلل القدد  مدد  أ ددل  وددرم قسقددل الرالرل ال 
الجددر  فدديل  هلليددهللال فددل حانتدده البلددهلل ممنتدده، الالنددنأ قىددمنن فددل  دد اه، فبلضدد ل م وددر بدده  ددل 
الم دددهللا  الدددذ  يىددديح ه بدددل يرماددده بنللظدددنفل، البلددد  آ دددر يبدددنلغ فدددل الصدددفه الييلودددب لددده امدددن 
ييلوددب   اددده ال ىددل ا الل، ال دددذم قن ددهللال مطدددروال فدددل اددل مدددل يفددوق أ دددل  وددرم فدددل أمدددرم") 

 ل نهلل مل ا  سد(ل تن يخ ااإل سد بمل ف

الأمددن أ دد ر موددنفنته ف ددل  هلليددهللال :"الوددراط المىددي ال" بنل نددل الفن  ددال جمدد  فادده مددن صدد   ددل 
"إيضن  الحق الوري  فل ال بر الالضري " فل بانن ح ا ل ، ال اقه الىاهلل اإلمند أحمهلل الش اهلل

فريددهلل فددل  "منوددب إمنمددو" فددل تقودداص منوددب النبددوال الاإلمنمددل، ال ددو ايددنا،الالىددنل الالبهلل ل
،   نلل فل بحد  إمهدنن النظادر الاميندنع النظادر" الا  دن بنلفن  دال، ال موضو ه الممن لل يىبق إلاه

  ددنلل بنللرباددل فددل  و اإل ددرا، الالبددهللع مرتبددل   دد  ، ال مقيوددر فددل أصددول الف دده بنل نددل اللرباددلال 
مشدد و  فددل  " ت ويددل اإليمددنن " ايددنا، ال"تنددوير اللانددال فددل إثبددن   فدد  الاددهلليل" بنللرباددل، البددنبال

باددنن اليوحاددهلل ال ددو ترجمددل البددنا ا الل مددل   ددنلل فددل  و اإل ددرا،، القددهلل ا ددل  ددذا الهيددنا مددل 
 "  نلل اليوحاهلل"  ما  ويل إل  اللربال  منحل الشاخ أبوالحىل النهللال   حمه ار الأ من
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لدد  الشدد نوال الاللمددل إالالحنددال  ىددنليمددنن الاليوحاددهلل القددنلص الاتبددنع الاإل
 لفددد ال الشدددريلل المط دددرالهددد دددسمال التحالال ادددند بدددنلبطوال  اإل بنللايمدددل

واج ددددل ال ددددوا  ل بماددددالحاددددنال الفرويددددل الالدمن اددددل، القنمددددو  ددددذم الحر 
مدددل  اإلاه ادددا جدددس إ المحناللدددل ،النن دددل ل ددديلمن  البريطدددناالاال ا جنبادددل

الاللددنلل    ال نددهلل  نصددل ون القطددر الددهللا ل   ددهناوا يشدداددال نددهلل الددذيل  
 رالهددريمددل الطابددل فه ددذم النقبددل ال  فظ ددر    دد  أيددهلل ، نمددل ل ددسماإل
، الواقد  الاليطبادقلد  حادا إهادر الالينظادر يه مل اليفاالحر    و مند الهلل اإل

  المدددووالواللسمدددل  دددينذ ي ول ا ( دددهللالا ار   ادددهن) جدددنل صدددهللقوا مدددن  
  :ل اللظاملا حمه ار  ل  ذم الحر 

 لفد ل  رفدنن الشد اهلل جدهللو   دهلل القسفدل الرا دهللالد أحمدهلل بدإن اإلمدن  “
وميده   د  هنادو حا، ال ل سمهل اإلفيح ن الأقند فا ن الح لالمنناق الي
 :  الي ول اللسمل الىاهلل   امنن النهللال  ”من نج النبوال

إن  ددذم الحراددل  ددا  ال نددهلل ا  ددن ال   ددو جددو ر اإل ددسص الالوحددهللال “
 (1) ”ابنل البندناالبنننل إل  ا مو مل حهللالو  لالاللنافل اإل سمال الي

                                                           

(  جنل الفهر الالهلل وال / اإلمند أحمهلل بل  رفنن الش اهلل لد ينذ الاض    اهلل  1)
 النهللال 
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ال  ددوا  اددليددوقن النددنأ اليح فددهل ددهللفن   ددذا و وتدده ال باددر اهللا
هلل وال  ددبال ار ج ددنوا  ددد ه تددن يخ الدد لهلل فددالدنفددل المىيلوددال، الجن دد

  ياار،الالد نو ب حر  مل الفقر الاال

ن  اإل دددسمال ادددنادددو أقدددرا إلددد  الحر ال  اددداللمدددن أن  دددذم الحر 
ناو ل ن أ مال ابل الالق فن  الرا هلليل، ال ا الل  الأقرا إل  من   الوحن

بددرم ا يبددر   افددن  هللمددل الالمدددنل الددهلل وال الالد ددنو الا لفدد الآثدن   افلددل
بددر الددهلل نال انن اإلمددند الشدد اهلل مددل أاددال نددهلل، ال  لفدد  ددسمالاددن  اإلالحر 
نن اددددثددددرال ت لافدددده بددددل لمددددن  اال لنايددددر   مدددده ال  ،ودددد حال الالمدن ددددهلليلمالال

ييدددد لل  ال ددددلو  ،تيحددددر  رق ال نافددددليددددحمددددل ق ددددب ي يحمددددل بددددال جنبادددده
نن  جددس  ددنش وا اددن مدن ددهللا مق وددن، صددنوقن اددلموددنفب ا مددل، ال ادده  

 مددل المددم  ال انو   اددمدد  افىدده صددنوقن مدد   بدده صددنوقن مدد  قومدده، ل ددهلل  
مدند اإلاليدل بدذل ن وو د دل  اناو ايادلل الطابل  اتيفق     أن  ذم الحر 

 دسد اإل ددهللم  نوالإل رم التقطاطههالف  ار بل  بهلل الرحال الهلل  و  لالل
 .ل نهللته      ضنا انال ف   ايالي اهلل 
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 يمام الدهلوالتعریف الوجیز بشخصیة اإل

 قوددال   ار بددل  بدهلل الددرحال الددهلل  و  لمددند اللددن صدنحبنن اإلإال 
صدددددس ، الاإل ر الاالجي دددددنو، الالدددددهلل والهدددددمدددددل  منل دددددل الفال ج ا دددددل فدددددذال، 
 لفدددد ر مددددل وال ماالل ددددود الجمدددد  الفضددددنفل، القبددددل أن اددددذ  لالاليضدددد   فدددد

ر  ندددن ا قودددايه، فددد ذ صدددس  يددددهلل  بندددن أن ايلدددر    ددد  الاإل دهلليدددهللالي
  لفددد (1)لالحىدددن لالشددداخ المدددم   الىددداهلل  بدددهلل الحددد رمادددم قودددن ممدددن ذ 

 ”اا ل القواار الب دل المىنم  الالنواضر “ينبه : ا

                                                           

 بددهلل الحددل ، الشدداخ  د 1923 - 1869 ددد    1341 - 1286 بددهلل الحددل الحىددنل )( 1)
الالدهلل الشداخ اإلمدند أبدل الحىدل   دل الحىدنل  بل فقر الدهلليل بدل  بدهلل الل دل الحىدنل الطدنلبل

ااي دل أحدهلل جدهللالوم )قطدب الدهلليل( مدل بندهللاو إلد  ، بنحد  مدم    ندهلل ،  ربدل ا صدل النهللال ،
مدن هللا، التول  مشاقل اإل سد فل و  ل، الا ي ر  ذ ييده غاال فل فينل المنول، الو ل ال نهلل 

فددل ال نددهلل، المن ددن صددنحب اليرجمددل. اللددهلل  بددهلل الحددل فددل رااليددل الىدداهلل   ددل ار )  دد  ما ددال مددل 
البلددد  ايدددب الطدددب فدددل له ندددو ، ب دددهللال  أ  بري دددل، مدددل أ مدددنل له ندددو ( القدددرأ الف ددده الا وا 

فدل بظدن ر ب دهللال ) أ  بري دل( لده تودناا ، الا ي ر فا ن مهلليرا   منل )ادهللالال الل مدن ( التدوفل الو
ط( ثسثل أجاا  منده، جلدل أحدهلل ن ذيدس ل دهلل    -من ن )اا ل القواار الب دل المىنم  الالنوانر 

رافاددل ال نددهلل الأ بددن   ( فددل جن -الهنمنددل البددل حدددر، ال )جنددل المشددرق المط دد  النددو  المشددرق 
ط( بن دل )الث نفدل  -ود الالملدن   م وا ن ال طوا ن الآثن  ن، ال )ملن   اللوا   فدل أادواع الل د

اإل دددسمال فدددل ال ندددهلل( ال )ت قددداص ا  بدددن ( فدددل الحدددهللي ، الايدددنا )النندددن (. الا  دددن بنللربادددل. 
 .لل ا ا ا س  ل : ا  سد "   لرا الأوبن التراجل التن يقن بنل نل ا  ويلالصن  ايبن 
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 :اسمه ونسبه، مولده

مدددددند ال مند،حددددددل ار بدددددال ا ادددددند، قدددددهللالال ا مدددددل ال سمدددددل الشددددداخ اإل 
الدهلليل الميضد لال بحمدل ن ، آ در المدي دهلليل، أالحدهلل   مدن  الل من ،الا ث ا اباد

 دددداخ  الىددددنل، المددددل  ظمددددو بدددده ر   انددددن المنددددل، لمحدددد أ بددددن  الشددددرع الميددددال،
 : الهلل  و    سد قطب الهلليل أحمهلل بل  بهلل الرحال بل الجاه الهلليل اللمر اإل

 ب  الل ود الأ الم ال نمآن اللنلل الفنضل النحرير أفضل مل
المدددل  ل ددديخ و الدددرحال مدددل الجدددوم مشدددننن أبدددوم الشددداخ  بدددهلل اددد
 لفدد لبددهالدده حددن الافددر مددل الل ددود الظددن رال الالبنانددل مدد    ددو   أ اددنا ل،

 اري ل الووفال،

 لفد ه1114 وال  ند  /14يود ا  بلن    مند الهلل  و اللهلل اإل
 . ”ارهلنلمال“اللنول  لأيند الى طنن المنول

 : دراسته وزیارته للحرمین الشریفین

لدده الطنلددب الل شدداو  الالمددربال  نصددل يبي    الددذون ل مددن هددالي
رم هدددتددده الفن افاويل ذالق الطنلدددب الفيدددق موا بددده التفدادددر يندددنبا   هدددفدددل ت
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الحدددهللي   ،ر، المدددل  دددذم الننحادددل أتدددر هدددتدحدددهلل الأثدددر ال ينيدددهلل ال ال   ايددده
الدددا  ال طادد  فددل تددر “ :ينبددهاي ددول فددل   ،افىدده  لسمددند لايحددهللث  ددل
 :”جمل اللبهلل الضلا 

قو ا وع الشم  فل اب   وال ال ا  بلن    إال اللهلل  يود “
ن ل ، ال أ  الالهلل  الجم” ظال الهلليل“ د، ا مل الي  يقل 1114  نل

ال ول “، ال ل مذاو ال فل اينا لمل الو حن  مبشرا  قبل الالوت
، الفل القنم  مل اللمر أ   وال إل  ”الد ل فل ذار آثن  الولل

التلَّ ا يينال الهيَّنا، الأمر الوالهلل بإقنمل الوسال الالوود الأان ابل  ب ، 
فل الىنل افى ن، الاذلك أا او ال رآن الهريل  بهللأ الهيب الفن  ال، 

الأان ابل  شر  نال، التمهنو  ” ر  المس جنمل“ حي  قرأ  اينا
الجو فل الراب   شر مل  مر ، مل مطنللل الهيب ال و ا ي ن، التا 

البنيلو     يهلل الوالهلل فل القنم   شر، الا ين و ب  ننل المشنيخ 
ال ال نصل  الن شبنهلليل، القرأ  فل اف  الىنل جا ا  مل اينا الووف

فه ال أا او بذلك المن   الهلل ا ل الىنفهلل فل  ”الباضنال “
ل ن الننأ  البسو. ال  مل الوالهلل ب ذم المنن بل م وبل   ظامل  و ن   ذم

الأجنرال الوالهلل بنليهلل ي . ال قرأ  مل الل ود   نمي ل ال نصي ل.
الهللين  و  ن  و  ن  الهيب  الينلال : اينا  الالفنون الىنفهللال فل  ذم
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)إال النا  الاىار منه ال و مل اينا الباوع إل    ”مشهنال المونبا 
)لننيل اينا الط ن ال(،  ”صحا  البقن  ”اينا ارواا(، ال

تفىار ”، ال”تفىار الباضنال “)برميه(، ال ا ن  مل  ”الشمنفل ل يرمذ ”ال
 .”المهللا ،

رآن الذ  انن أن الف نل لحضو  و أ ال المل أ ظل الل ار   ل      
يلا، ال إملنن اظر ي  اه الوالهلل، الانو أقهللد   اه و ا ل   هللال ايبا تفىار 

ال رآن الهريل غار مرالا     الوالهلل، ال و   اووص أفا ن. البذلك قر 
ممن في    ل بنبن   ظامن  مل أبواا القار الالبرال، الالحمهلل ر     

 ذلك.

، ”الحىنمل”ال -فل الف ه  - ”  الوقنيلر  ”ال ”ال هللايل“القرأ       
 ر  ”ال -فل أصوله  - ”اليوضا  الالي وي “الجا ا  ابارا  مل 

 -فل المنطق  - ” ر  المطنل “ال ا ن  مل  -بهنم ه  - ”الشمىال
 - ” ر  المواق “الجا ا  مل  ”حن ال القانلل”م  ” ر  الل نفهلل”ال

فل  -الغار من  ”  نفل الن شبنهلليل”ال ”الاللوا  “ -فل   ل الهسد 
فل   ل  - ”ال واف “ال  ” ر   بن ان  ل دنمل”ال -اليوو  
م هللمل ا هلل ”ال ”ل ملن م هللمل  ر  ا“بنإلضنفل إل   -الح نفق 
ال فل فل  واص ا  من  الارين  قرأ  بل  المدمو ن   ”النووص
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 ر    هللايل “، الفل الف ىفل: ”الموجا  “ممن  م ه الوالهلل، الفل الطب: 
الفل   ل  ” ر  الدنمل”ال ”الهنفال  “ل النحو: الغارم، الف ”الحهمل

مقيور “الالدا  الذ    َّق   اه المس راوم مل  ”المطول“الملنال: 
 الفل   ل ال ا ل ال الحىنا بل  الر نفل الوجااال . ”الملنال

الأحمهلل ار تلنل      أن و ا ل  ذم الهيب أيند اليحوال      
ال  خ فل ذ نل أ ل قضنينم  أاىبينل او ن  مل اللسقل بهل   لا الفلا،

 الأبرر مبنحثه، الال ن ن ق بل.

وفل الوالهلل الأان ابل  ب   شرال  نل، الأجنرال ب  ذ البالل الاإل  نو الت     
ال و مري ، ثل ا ين و بيهلل ي  الهيب الهللينال الالمل وال  احو اثنل 
 شر نمن ، التاىر لل إملنن النظر فل ال   ل الفل. ال تشرفو باين ال 

 د 1144د، الفل  ند 1730 د /1143يفال  ند الحرمال الشر 
ي مذ      الشاخ تهرمل الالمهللينل المنو ال، ال د أقمو بمهل الم1731/

الغارم مل مشنيخ الحرمال ال أ نهلل  الحهللي    (1)أبل ان رالمهللال،

                                                           

 1145 -1081فلل ) و محمهلل بل إبرا ال بل حىل، أبو الطن ر الهو اال المهللال الشن (1)
د(: ف اددده، صدددنل   ددر  بهللينايددده الاىدددهه التواضددله ال فددد  جننحددده. لددده  1733 -1670 ددد   

مولدهللم الالفنتده بنلمهلليندل. اللدل فا دن   .اينبن  حىنل     مىنفل ف  ال   ل  ن ن مل بسو الامل
ل بندددددهللاو .  اجددددد :  ددددد ك « ا يودددددن   دددددر   دددددوا هلل الرضدددددل»الشدددددنفلال مدددددهللال. ال لددددده إفيدددددن  

  .5/304؛ الا  سد ل ا ا ل 2/77الهلل  ل مراو  
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بنلمهللينل    ن ل. الاناو الرالضل المط رال مح  أاظن    سل الجوو
من ال أقهلل  الصفه، امن  المنو ال، فنا مر    ّل مل الفاوض الالبران 

ين ال ال مدنلىل  هللوا غار ق ال مل   من   لهلل  اثارا  فل  ذم الرح ل با 
الحرمال الشريفال الاللنلل اإل سمل، ال      ل الشاخ أبوان ر المهللال 

الح  مرال  ثناال   رقل تدم  بال ارق الووفال ا  ن ثل قهللَّ  ار تلنل  لل 
 د 1145إل  البسو  ند د، ال هلل  1731 د /1144فل ا نيل  ند 

مل  جب  ند  /14د الدملل د حي  الص و إل  الوال يو 1732/
  د .1145

أن  -يلنل افىه  -المل أ ظل من أالل ار تلنل       ذا اللبهلل      
فهنن أالل مل أالالم   لل الفنتحال، ال    يهللم في   ذا الل هلل ا  ار؛ 

ه مل ا  منل: تهللاليل قرع  ذا البنا. الممن الف نل ار تلنل  ل  اند ب
 ه الالحهللي  مل جهلليهلل، المرضل مل الف ه، الت  ا  الدم  بال الف

التشااهلل الور  اللنلل ل ذا الفل الشري . ف مو بضب  أ را  الىنل 
ال نفر من جن  به ص   ار   اه ال  ل مل  به  ّا  المونل  ا حهند

ن ولل حي  أثبَو   نفهلل أ ل الىنل ب ضبطن  لل يىب نل إلاه أحهلل جل،ال 
بحا  ال تميهلل إلاه يهلل  ذ  أ ل المل ولالالحد ، الاّ رت ن مل ق

 الريب الالدهللال.



 

42 
 

 ن أثبدددو ملي دددهللا  أ دددل  -ادددذلك   -امدددن الف ندددل ار تلدددنل  
التوفاددق الىدنل الالدمن دل بن ولدل الالحددد ، ال أص هِطادوص الحهمدل اللم ادل، 

ح ن تشااهلل ن بهينا ار تلنل  ال نل   وله صد   ار   اده ال د ل، ال  در 
البانا دددن، التماادددا الل دددل المن دددول مدددل المحدددر  المدددهلل ول، الفدددرق الىدددنل 

 ااي  .  ”نال مل البهلل ل غار المرضالالى

حانمددن اسحددن  ددذم الم ددر ا  اليددل مرب ددن اإلمددند اوددل إلدد  أن 
نن مشدديمس   دد   ددهللال   ددود الجنملددن   ددين  الفنددون مددل ادد ددذا المددن    

ادل ايدب اليا اسد المدل  هدلاليفىار الالحهللي  الالف ه الا صول الالمنطدق الا
لطدددددب يدددددن  المدددددل ا دددددمن  الارفق ال دددددواص ا ح دددددنالاليودددددو  ال  دددددل ال

  دذم اإلحناددل  الادر  ل الال نهلل ددل،ا دالال  لالالف ىدفل الالنحدو ال  ددل الملدنا
، الادر  أاده رم ال   ايدلهيب اإلمند الهلل  و  الفاالالشمول فل   لملاالالدن

 يحهللث بنلمل ار  بحناه   اه ممن الفق إلاه مل ا  منل.

لدد  الشدداخ إاثاددرا أثنددن  الددهلل أ يقي دد      و مددند الددهللاددنن اإلال “
اثادرا فدنايف  بده    ودرم، لمدند الحدهللي  فدإ (1)لهوتمحمهلل أفضل الىدانل

                                                           

(  و الشاخ اللنلل ابار المحهللث محمهلل أفضل الحنفل أحهلل الل من  فل الحدهللي ، قدرأ   د  1)
هلل الحددهللي  الشدداخ  بددهلل ا حددهلل بددل محمددهلل بددل محمددهلل  ددلاهلل الىددر نهلل  ، الاايفدد  بدده اثاددرا الأ ددن
ل  بدهلل ار  نه،ثل  نفر إل  الحرمال الشدريفال فحد  الرا  الصدحب الشداخ  بدهلل ا حدهلل  دنلل بد
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 لبنليددهلل ي  احددوا مددل اثنيدد   و مددند الددهلل   ددل الحددهللي  الا ددينل اإل لفدد
 لاليوحادهلل الالدنادب الوا د  فد لالفدي  اللظدال فد الحودل لده  شرال  دنل،

 صول ف   ل  وضدن ب اندن،مذا ب ا  بلل الأال نض ف  بحن  ال ،الى و 
الا تضدد  مددل  ند،هددا ح لل فددنت هميمىدد لا حنويدد  اليدد   دد لالاظددر فدد

 بان ن اريق الف  ن  المحهللثال،

لا ددددن  ددددنل إالحددددرمال الشددددريفال فرحددددل  لدددد  ريددددن الإثددددل ا ددددينق 
الصددددحب   مددددن   نم ال،ادددده، الأقددددند بنلحدددددنر الشددددري   ددددنمال  1143

 لالمددهللا  هددرواددن ر ال ل  الشدداخ أبد، الت مدذ   ددالحدرمال صددحبل  ددريفل
  ن  صدحا  البقد المهللينل المندو ال، في  د  جماد  منده لف ه(1145 /)

ال دنل   ال دا ن مدل صدحا  مىد ل الجدنم  اليرمدذ من بدال قدرا  ال ال دمنع،
المىددددنهلل أحمددددهلل الالر ددددنلل  كمددددند منلدددداددددن اإلو الم واؤالو الابددددل منجددددل لأبدددد

 لد  آ درمإ اللدهمدل أ لالدهللا م بار، ال م  منه مىدنهللهالالدنم  ال لل شنفل
 تددنم ل ندهلل المحدراا اللثمدنا  ن بنلمىددهلل النبدو   ا شرال مدنل    لف

ال ا ن مدل أالل الشدفن    ال ا ن مل ا وا المفرو ل بقن   ،ال بر الشري 

                                                                                                                         

البور  ف ح  صدحبيه الاايفد  بده، ثدل  جد  إلد  ال ندهلل ال دهل بمهلليندل و  دل، أ دذ  نده الشداخ 
اإلمند اللل ار الهلل  و ، الالشاخ جنن جنانن ال  ق اثادر مدل الل مدن ، تدوفل  دنل  دو الأ بلدال 

 6/806الأل ، اا ل القواار الم ال 
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بدرا ال بدل الحىدل إرأ الشداخ ف د ”ا مل“ انض، ال م    اه  لل  نض
 كاددن منلددو رمددل الأ ددذ مهل المهددمدد  اليددذيال، ثددل ال و بم لالمددهللا  هددروال

 لالحضددر و أ الشدداخ تددنج الددهلليل ال  لدد ،له ددل الشدداخ الفددهلل ار المددنل
ال ددم    ادده  ، اددنن يددهلل أ صددحا  البقددن  أينمددن حددال   لهددالم لالحنفدد

ايددددنا ارثددددن  ال  لالددددهللا مالمىددددنهلل  كاددددن منلددددو يددددب الىدددديل المهأاددددرا  ال
الأ دددددذ  نددددده الحدددددهللي   يدددددب،هجدددددنرال  نددددده لىدددددنفر اللمحمدددددهلل، الأ دددددذ اإل

ال دددو أالل  لال بدددل الحىدددل المدددهللابدددرا إالشددداخ  المى ىدددل بن اللادددل  دددل
لد  ال ندهلل إال دنو  ،ملسو هيلع هللا ىلصلحهللي   م  منه بلهلل  ووته مل رين ال قبر النب

 .(1)ه1145

و   مدند الدهلل اإل  قودال لل الذ  أثدر فدالم   ائأن الش  الأ  
إلددد  الحدددرمال الشددددريفال  رتددده المياادددل اللنولددددل  دددو  ح يدددههون فادددحيددد   
 ل ج نبدذال الل دل تذتل دل القدرأ   د  أ دنتإاده   يفنوال مل مشدنيق من،الاال
أ د وا  أ   أن من    دذم المهلل  دل فدل  الاالفل فل  ور ل، ال  لالأفم

صددفن  المهلل  ددال الا بي ددن أ ددبه بنلمهلل  ددل اليددل  الفددل هاليددهلل ي  الغنييدد
صدفن  النادل ال  دو  فل تقرج من ن   من  الوحنبل الالينبلال المل بلهلل ل،

                                                           

 ( م قص مل اينا اا ل القواار ، المد هلل الىنوأ 1)
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الالمددددربال  وويددددل بددددال ا  ددددنتذالالمحبددددل الميبنولددددل الالوددد ل ال فددددلال  النظدددر
  ددد   ادددااال فدددل المظدددن ر، الالير البىدددن ا الالمىير دددهلليل، الفدددلالالطدددس

حل الودددددهلل ، ال دددددهللد اليلودددددب هدددددر ال دددددمنالننيدددددل المنشدددددووال، ال دددددلل الف
 ديس  فدل الفدرالع الالدافادن ، هللو، المبهللأ احيراد الدما   غدل االالاليش
 ددذم  ددل  ال،ر الاللبددنوااددل الاليل ددال البددال الددذ امبددهللأ الدمدد  بددال اليا  الفددل

ل قدرج فا ددن اإلمدند الدهلل  و ، الأنددل أا دن  ددبقونفود ن اليددل تالمهلل  دل 
إمنمددن مدددهللوا  ”اللددل ار بددل  بددهللالرحال“واددو ا ددال اليددل  اللوامددل ا  ن

   نو ال يبن  ر الاالجي هالف ل ب رين ال يدن  ، المو حنوا ان ال مسقن ف

 : يمام الدهلومیزات اإل

 ،الامدديسال ندل اللربادل  لفدد بنلفودنحل  مددند الدهلل  و القدهلل اميدنر اإل
 الف ددده   ددد  المدددذا ب ا  بلدددلل الالندددوص فددد انصدددال البادددنن اثدددرا ال دددلرا،

 لالاليو دد  فدد اددسع   دد  م  ددذ المىددنفل المنددنرع الحددد  الالددهللالفل،الاال
والااليدددل  لفددد   دددل الحدددهللي  مددد  حفدددن الميدددون الضدددب  ا  دددنااهلل الالنظدددر

ب ددذا الل ددل  لاددنن يلينداللدل ييفددق  حدهلل قب دده ممدل   المددنما  الالمىددنااهلل،
، ندن  البلادهللالاا  لفد  دن يهإا ثدر ال   الايدلقطرم من اتفق له مدل مل أ ل 
ن  ددفالل ددود المبنو مددن أادده  ددذا أصددول  ددذما  ددود ال ددرآن،   لالاليبحددر فدد
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 لبددنا اددهإ :نو يودد  أن ي ددنلهددثددر اليوددر  فا ددن حيدد  يا ددذيبن ب انددن الأت
 ددن هلل  ”أصددول اليفىددار لهباددر فددالفددور ال “ينبدده هف قو دد ن،  ن البددن  أ دد 

ادده ميفددرو بيح اددق  ددذا أالالحددق  ثاددر مددل أ   ددن،ايدده   دد   صدهللق   دد  برا 
 القدهلل أ دن  ابنده ف ه فا دن بدنع  حادب، الفل التهللقا ه، الأمن أصول الحهللي 

رفل لدل طن تح ا دن  مىديأن لده فا د   و اللايا الهلل الشاخ المحهللث  بهلل
ادده  ددر  أصددول المددذا ب المقي فدددل إف الأمددن أصددول الف ددده لا ددن،إيىددبق 

 ال و الجددوم  مددو  الدهلللاددل الا صددول الف  اددل،الجمل ددن البددال الفددرق بددال ا
الأ دد  قوا ددهلل الدمدد  بددال مقي دد   لدد   شددرال،إن ثرت ددا ددينبنط   دد   اال

ادده أتدد  إالأمددن   ددل الل نفددهلل الأصددول الددهلليل ف ا ولددل البددال قددوااال اليددرجا ،
ا  ودن   لن فدلا دإ  يدهلللم ثو  ممدن الي ناليطباق ب لف ب  را  غنمضل فاه
 ن  كلددددداددددده ار  دددددبحناه التلدددددنل ، الذال الاحدددددهلل بلدددددهلل الاحدددددهلل ممدددددل يديبإ

صنحب حدهللي  يي نفدو   د  ندوا رم أال  وامن  إذا الفل   له ل فالمي
و ددد  الفدددري ال أال أال صدددنحب ف ددده يي  الدددرأ لادددسد ييلمدددق فدددصدددنحب  

صددهلل م مددن  لفدد لدد  مددن ييد دد  لدده، القددهلل جمدد  ارإصددنحب ذالق يطمدد ل 
فضدل فا ددن ثادر مددل الل دود الالفندون الالح دنفق ا  كذلاد دييه بدال  دمال ، ال 

 ثارا ممل ت هللمه أال ت  ر  نه،اأ ل  ورم ال 

 الاحهلل لأن يدم  اللنلل ف رهاللا      ار بمىين
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  یه:ف آراء العلماء األجلة

الل مددددددن  النوابددددددغ الا فمددددددل  كمددددددل أالل دددددد   و مددددددند الددددددهلل ن اإلإال 
 ناي ل الىدنمالهد مل ا مل تيفق     جسلي ل المانو   االفطنحل الذيل  

صدددس  الشدددنمل اإل لل الفلدددنل الم مدددوأ فدددال  دددالل دددود الالفندددون الو لفددد
 لالمددددم   الشدددداخ  بددددهلل الحدددد رماددددر  نددددن م قوددددن ممددددن ذ اددددالدددددنم ، الأذ 

ار قدنل  نده  داقه المحدهللث الشد  مل آ ا  الل من  ا ج ل فاه، لالحىن
 : لال المهللابرا إر محمهلل بل ان أبو 

 مدل ا  أال ”نو أصدح  منده الملند اال فن ال  لانن يىنهلل  ناه  إ“
 لأبد لفد  يب له، ال ذا ي را مل قدول البقدن  افامن    نيباال  ،كتشبه ذل

اللدا   ”لك ممدن اايفلدو بدمدن اايفلدو بد“حدال قدنل لده:    اى  اليرمدذ
 مفقرال تراد الال فوق ن من بل تيمن ، مال ا 

 ال ا ي   ل ا جبنال  ر  ينط  الندود برالقاه
 ”نمدددررا جددددنن جناددددن“أن  دددداقه  لفدددد لادددر الشدددداخ غددددسد   دددالذ 

 نن ي ول: ا  (1)  و الهلل   الل و 

                                                           

صدل، ال ندهلل  المولدهلل نو ا مادر امدنل الدهلليل الطدنففل ا حفدأحباب ار جنن جنانن مل   و (1)
الطري دل  ال د ك   د  يهلليدهادو  محمدهلل  د. صدنحب الشداخ1780 دد د 1113الالمنش . اللهلل  ند 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%89&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%89&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B4%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B4%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B4%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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أ دد وا  ددنص  ار قددهلل بددال اري ددل جهلليددهللال اللدده لن الشدداخ اللددإ“
 مددل الل مددن ، ل بددنا اددهإال  تح اددق أ ددرا  الملددن   الغددوام  الل ددود، لفدد

 لالمح  ددال الددذيل جملددوا بددال   مدد الوددوفال لفدد اللل دده لددل يوجددهلل مث دده
 ”ال  جنال ملهللالويلإ  موا بل ود جهلليهللالهالت الظن ر الالبنال،

                                                                                                                         

: محمهلل أفضل حا  أ ذ  نه   ل الحهللي ، حنفن  دلهلل  ثل تي مذ     المشنيخ .الن شبنهلليل
الىددننمل... القددند بددنلهثار مددل الرينضددن  الالمدن ددهللا  حيدد  ااي دد  إلدد   ددهللال ار، محمدده  نبددهلل 

الثمناال مدل  مدرم البلهلل أن جنالر  د1780 د د 1195ا   نو الاليربال فل بسو ال نهلل. الفل  ند 
تد  لاين تدده ثسثدل مددل المددوأ، ف مددن ت ادهللالا مددل  قوده قددند أحدهلل ل بطلندده بىدهال  نصددرته. أ

ا ددي ر حباددب ار مددررا مظ ددر جددنِن جناددنن بنلا ددهلل بنلمددنل ، ال جددننالبلددهلل ثسثددل أيددند تددوفل الشدداخ 
 هدل الا دلل،  طدنال ممأ: ان ار  قدنل لده م دك ال ندهلل ». الالدنم، الاإلقبدنل بهنده ال مدل   د  ار
قصدله »:  : إن ار قهلل الص  الدهللاان بنلقىدل الال دوان ف دنل ف  جو أن ت ب وامن ن  ا  . ف نل الشاخ

من مم هيهل ف   الاليل صنارال مل أق دال مدل أقدنلال  دذم الدهللاان فدس أ 77:4«  الٌ ق  ِ  م ي نعص الهلَلادها ن
جنم الريدر المم هدل المنولادل  أ يهلل أن أ رأال فل  ذا الدا  الونار. القهللد إلاه مرال ا مار آص 

 ددذال ن القىددمو ن   دد  أ ددل الحنجددل :فددل ال نددهلل  شددريل ألدد   الباددل   ف ددل ي ب  ددن. ف ددنل ا مار
ويوان  لر فن  ل، أجوبل المل مملفنته:  ل  ذا اللمل فيولوا توريله بنفىهل،حىأ ف نل: إا  ال

البنال  لثنن ار اللثمنال أ  ر مريهلليه:     مىنفل.فل الحهللي  الاليوو ، بنل نل الفن  ال، الم
بيددل صدددنحب اليودددناا  فددل اليفىدددار الالحدددهللي  الالف ددده الاليوددو ، المدددراوار الملدددرال  بندددسد  

الملددددرال   الشدددداخ  بددددهلل ار الددددهلل  و فددددل البننددددنل، ال  الطري ددددل الن شددددبنهلليل اددددنال، القددددهلل اشددددر
 . اإل  نو بلهلل الفنال الشاخ، ال و الذ  تى ل غسد   ل بشنم

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B4%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B4%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B4%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%87%D9%84%D9%88%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%87%D9%84%D9%88%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
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ينبده ا  د    (1)” آبنوفضل حق  ار “للسمل اللمن اا   الشاخ ا
صدن    ن الدذإ“ثدر النظدر فاده الي دول: هنن يادأالل  بده، ال  ”رالل القفن إ“

ال إ  ددذا، اللددا  ي دد  فادده .”يددنا لبحددر ر ددن  ال يددرم لدده  ددنحله ددذا ال
أال  اللضدنل، فدهبه مدل وا نل ال يرج  أن يىيطب منمل الد  لل غبجن 

ودنل الج ادل  ددنين   مل   ال القرمه ار تلنلاحن هلل يحىهللم     من أ
 منل،هالشر  الال

  ار بمن قهلل فض و الندبن  ،آثر  ،ذا  أال إ ،حىهللال 
ار  لن الشاخ اللدإ “(2):   او ال ن ه ننيل أحمهلل ال لالقنل المفي

ل بادو مدل بادو  اد  لن فدبايده الفر  د لن فأص   مثل  درال اوب ،امث ه  

                                                           

(  و الشاخ اإلمند اللنلل الهبار فضل حق بدل فضدل إمدند بدل محمدهلل أ  دهلل اللمدر  الحنفدل 1)
المنتريددهلل  القارآبددنو  أحددهلل ا  ددنتذال المشدد و يل، اللددهلل  ددنل اثنيددل  شددرال المدد تال الألدد ، قددنل 

الالف ىدفال بدس مدهللاف  غادر أاده لحهمادل ال نوجل فل أبدهلل الل ود: إاه انن إمند القيه فدل الل دود ا
القدد  فددل أ ددل الاددنل مددن ل   دد  تلوددب مندده، ....اللددذا ااي ددهلل   ادده  وددنبل مددل   مددن  الحددق، 
الل شاخ  هللال مملفن  انفلل، من  الثنيل  شرال   ون مل صفر  نل ثمنن ال بلال الم تال الأل  

 6/1064: اا ل القوار بدايرال مل "جاافر الىسن" فهللفل ب ن،، ااظر

اخ اللددنلل اباددر المفيددل  ننيددل أحمددهلل بددل محمددهلل بقدد  بددل غددسد محمددهلل لطدد  ار  ددو الشدد (2)
الهلليو  ثل الهناو ال  أحهلل الل من  المش و يل، اللهلل ليى    ون مل  وال  نل ثمدنن ال شدريل 
المدد تال الألدد ، أ ددذ الدددهللي   ددل الشدداخ المىدددنهلل إ ددحنق بددل أفضدددل اللمددر  الددهلل  و ، المدددل 

قي د  الل دود، تدوفل لىدب   شدرال   دون مدل  دوال  دنل لل فدل ممشن ار رمناه، الله مملفن  انف
 6/1048: اا ل القوار تى  ال بلال الم تال الأل ، ااظر ل يفوال ااظر
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ال إل نددي هالأمنن مددل باددو  المىدد مال هددالمىدد مال، فمددن مددل باددو الال م
  .”الشدرال ال يلر  غنلب الننأ أيل أص  ن كالفاه فرع مل ت 

 :ينبدددها  لفددد (1)لنل الشددداخ المحدددهللث صدددهلليق حىدددل ال ندددوجالقددد
ر مدل جدن  بل دل الحدهللي  بنل ندهلل: ادذ  لفد ”ر الوحن  الىيلاالحطل بذ “
ثدددل جدددن  ار  دددبحناه التلدددنل  مدددل بلدددهلل ل بنلشددداخ ا جدددل الالمحدددهللث  “
ن الشداخ الطب دل الر ام د كام دن الفدنفق ت دهالح مل اناق  ذم الدهللال الاا 
ذا بددددد الالوم ا مددددددنو ادددددال  ه(1176)د   الرحال الدددددهلل  و  بدددددهلل ار لاللددددد

ذا الل دددل  ددددل  ددددنق الدددددهلل   ددددنو، المشددددمريل ل دددداإل لأاللددد الأالالو أالالوم
 نن  ددا ن فريددن،اددفلددنو ب ددل   ددل الحددهللي  غضددن اريددن بلددهلل مددن   جي ددنو،الاال

منال، الافدد  بىددلا ل بددنوم المددم ثاددرا مددل  االقددهلل افدد  ار ب ددل البل ددوم ل  
لا  الددهلليل مددن ل، الالبددهللع المحددهللثن  ا مددو  فدد ددراهو  مددل فدديل اإلالمشدد

راد قددهلل  جحددوا   ددل الىددنل هددف ددمال  ال بقددن    دد  أحددهلل مددل اللددنلمال،
                                                           

 ددددددو محمددددددهلل صددددددهلليق  ددددددنن بددددددل حىددددددل بددددددل   ددددددل بددددددل لطدددددد  ار الحىددددددانل البقددددددن    (1)
د(: مدددل الل مدددن  البدددن ريل، اللدددهلل الاشددد  فدددل 1890 -1832 دددد   1307 -1248ال ندددوجل)

ا بن ل ملاشل، ففنر بثرالالا الافرالا. له « ب وبنل»ال نفر إل «. و  ل»نل نهلل(، التل ل فل )ب« قنوج»
اا  ال يون مونفن  بنللربال الالفن  ال الال نهلليل. من ن بنللربال )حىل ا  وال فل من ثبو  ل ار 

ط(،  -ط( ال )فدددي  البادددنن فدددل م نصدددهلل ال دددرآن -ط( ال )أبددددهلل الل دددود -ال  دددوله فدددل النىدددوال 
ط( فل الحهللي ، ال )الل ل القفدنق  -ط( ال) ون البن   - مول مل   ل ا صوللمال)حوول ا

  .6/167ط(.  اج : ا  سد ل ا ا ل  -مل   ل اال ي نق 
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ود، الجددددن  هدددنليدددنب  لدددده الالمحال ددددوا الف ددده  الج   ددد  غار دددن مددددل الل دددود،
ل،  دد هلل  تحددهلليث ل حادد  يرتضدداه أ ددل الرالايددل اليبنادده أصددحنا الهلل ايدد

 لالمددل يرتددنا فددد يددب ل الفيددنالا ل الاط ددو بدده ربددر ل الالصددنين ل،ا  كبددذل
ر ل مدن وامدو ال ندهلل ه، فل   ال نهلل الأ   دن  دكل  من  ننلإك فارج  ذل

 ”الأ   ن

 ترالم أحنوي  من أاللاو مل منل لل تبر  جوا حه كمل را  بنب
 الال  ب  ل جنبر الالىم   ل حىل    ل ص لهفنللال  ل قرال الال

ال دددو ييحدددهللث  دددل  نف يددده ال مآثر دددن  -إتحدددن  الندددبس نفدددل فدددل ال دددو ال 
الاددل مدددن ل اددنو ال رمنادده، ال فريدددهلل و ددرم، ال الحاددهلل  ودددرم “ :-الأمدنو ددن 

ل: يدمدد  إلدد  قددوال الهددسد، ال  ددنقل ال  دد  مددن  ال  مددس ، ال  ددس  الف مددن ، 
مددددل الواليددددل الالا ددددنوال. الاددددذلك أالالوم ال  الي دددد  ال الددددهلليل ، المرتبددددل    اددددن

 (1)”فل  من  الل ل الالملرفل   موأ بنرغلأالالو ل، فه  ل 

 ”فحدهللث  دل البحدر الال حدرج“  :مند الدهلل  و الأمن مونفن  اإل
   مده البلدهلل غدو م الغوصده ال  دن تدهللل   د   دلل اظدرم الغداا  اثادرال ال ا  لف د

                                                           

فو  اط: النظنمل، ان 439 :إتحن  النبس  المي ال بإحان  مآثر الف  ن  الالمحهللثال له ص( 1)
  ال نهلل
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  ددود ال ددرآن الالىددنل الأصددول الددهلليل  لفدد الهللقا ددل لالح ددنفق الالملددنا لفدد
 ، الا وا الالىار ،الأ را  الشريلل ال  ل الح نفق الالى و 

بلهلل مآثر ج ا ل ن ارال يدود الىدبو  د خ   مند الهلل  و اإل لالتوف
الوفدل  ندهلل   ،   نل بمهللينل و /62ه  ل 1176  ر ار الحراد  نل 
  حمه ار الأغهللق   اه مدل  دآباب  ضدوااه الجداام( 1الالهللم  ن ج الب هللال)

 .به  بنوم الونلحال   سد الالمى مال  ار من يدا  ل اإل

 

 

 

 

 

 

 صالحالتجدید واإل يف مامدوراإل

                                                           

 .415 -398 /6(  اج  ل يفوال : اا ل القواار  1)
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النظرة إلاجمالیة علی دوره في الدعوة والتوجیه 

 والتجدید وإلاصالح

لاددل   دد  أ منلدده جمناإل ب ددذا الوددهللو النظددرال ليدددهلل  بنددن أن ا  دد
الاليدهلليدددددهلل  اليوجادددددلال مددددددنل الدددددهلل وال  اليدهلليهلليدددددل المدددددآثرم الد ا دددددل فدددددل

 :من ي لا  ال ل ،صس  الاليربالالاإل

المدن   الىد ال  دل لد  الحدق الو دن إلد  فل جنادب الل نفدهلل أ  دهلل إ - 1
الل ادددهللال  “فدددراط، الألددد    دددنلل الجاددداال لي يادددهلل مدددن   الىددد   الن دددو الاإل
 .مقي   مملفنته لامن تلرض ل ذا الموضوع ف “الحىنل 

ملنااه الالوقدو   ندهلل  الفل جناب ال رآن ال  ومه و ن إل  اليهللبر فل -2
، الصدن    ال دهوال حهمه ال أ را م، تدرجل ال درآن الهدريل الا ديل بح  نتده 

 ”الفور الهبار فل أصول اليفىار “اينبن جنملن فل أصول اليفىار 

مدددنل الحددهللي  الشددري  ال  ومدده ا يندد   ننيددل بنلنددل بيددهلل ي   لالفدد -3
ال دددرض الف ددده المدددو الث   ددد  الحدددهللي   ،  دددود الىدددنل  الحدددهللي  الاشدددر

 دذا  ل،أل   دهللال ايدب فد ، الاللمل بنلىنل والن البهللع الالي نلاهلل الشري 
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ادن و ، ال در  م الموضدوع ذا  ل  ”حدل ار البنلنل“ لته ل فالمدنل ال 
 اهسد المدي هلليل،  منلك  رحن بهلليلن ته ل فاه

 يودددند بنلهيدددنا الالىدددنل، و دددن إلددد  اال  دددسملاإل مددددنل الف ددده فدددل -4
القهللد  ، الو ن إل  ا  ذ بمن يوافق الىنل الوحاحل،لاالي  اهلل البن التر،

  دهلل الدادهلل “لف  ادل فدل ايبده مدل من دن أصدولان مياادن لين دا  المدذا ب ا
 ” ددبب اال دديس اإلاودن  فددل باددنن ”ال ”جي ددنو الالي  اددهللند االفدل أحهدد

الموددددف   ددددر  “اينبدددده   لالفدددد ”حدددددل ار البنلنددددل“المواضدددد  مددددل اينبدددده 
 .الغار من مل ايبه ”انو الم

 بمثنبدل ل دسمل قدهللد اظريدن  م مدل  دل اإلالفل جنادب إقنمدل الحهد -5
الالىان ددل فددل  ددهللو مددل مملفنتدده   قيوددنوالاال لجيمددن  ددسد االاظددند اإل

الم ددهلل الطريدق ل ادند جمن ددل  ”حددل ار البنلندل" البودو ال  نصدل فدل اينبدده
 . سمالإ سمان، التم   واللل إتحهللث اا سبن 

صددس  و ددن إلدد  الرجددوع إلدد  اري ددل الاإل الفددل مدددنل الددهلل وال اللنمددل -6
جد  ادب  المديمد  ال رفده ب مراضده  فل  نفر المددنال ، ملسو هيلع هللا ىلصالنبل
 .     سجه المىينب  مل الهينا الالىنلول ال 
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لدددد  الفددددل مدددددنل م نصددددهلل الشددددريلل بددددال أ ددددرا  ن الحهم ددددن، الو ددددن إ -7
 مدددنل الل دددل والن حريدددل اال يددداال الجمدددوو الظدددن رال فدددل ت لافددده الندددنو  إ

 الغارم مل ايبه، ”حدل ار البنلنل"اللظال

حىددددنن بددددال جمدددد  بددددال الل ددددل الاإل الفدددد  مدددددنل اليوددددو  الالياااددددل -8
 ددراقل الددرال ، امددن إالل ددل ال   ال الالقشددال ال  باددل، بددال وقددلالشددر  الحدددل

القبدول  قند بين ا  اليوو  ال رض منن ده الارقه     الهينا الالىنل،
 مدددددن الاف  مدددددن ال و   ددددد  مدددددن  نلف مدددددن، بدددددال الملنددددد  الودددددحا  ل يااادددددل

 .الأاهر      رافن  البهلل ن  ج  ل الميووفال ،حىنن الأ ماي منالاإل

 جددددنل الفهددددر “ لفدددد  النددددهللال  لالحىددددن ل  دددد الحىددددلي ددددول الشدددداخ أبو 
الفدددق ار  لاليددد ن ا  مدددنل الالمدددآثر الد ا دددلإ“: ” دددسداإل لفددد الالدددهلل وال
ن مدددددل اليدهلليدددددهلل ادنر دددددإن ال ليح ا  ددددد   و مدددددند الدددددهلل التلدددددنل  اإل  دددددبحناه

 الاشدددر الل دددود النبويدددل حادددن  الف دددل الودددحا  ل دددهلليل،إال  صدددس  ا مدددل،إال 
 ددددسمال اإل مدددلهللم الا فهددددر   ددد لفددد الالحاويدددل دددنوال الحادددنال الالنشددددنط إال 

اظاددر  ال م  ددن الج وو ددن تيىدد  وافرت ددن التينددوع  ددلب ن بحادد  ال يوجددهلل لدده
الل ددوو  لالل مدن  الالمدملفال فد  نمدل لبدل فدد ،الملنصدريل فحىدب لال فد

 دددهللا اليوفادددق الالي دددهللير  -الىدددنلفل أيضدددن، اليمهدددل أن يهدددون  دددبب ذلدددك



 

56 
 

 كلدد  ذلددإال  ، ن دده  هلل الددذالل ددلدد  م يضددان  ذلددك إيرجدد   -ل اددالاإل
  الدذ ل يل دال الاليربادل  القدنص الالمن  حيوا  الالشمول ال  و ال مل،اال

قددند    و مددند الددهلل أن اإل القددهلل اددنن ايادددل اددل ذلددك  ودده ار القددهلل  لدده،
 ”مدددنال  مينو ددل مددل الل ددل الاللمددل لفدد صددسحالالاإل بمددآثرم اليدهلليهلليددل

(1) 

 .الوضو  الاليفوالجمنل ب هلل  مل الأان أذار  ذا اإل

 
 
 
 

 

 

 

 
                                                           

 .4/105(  جنل الفهر الالهلل وال فل اإل سد   1)



 

57 
 

 هلوي في علم العقائدمام الددور اإل

قدددددند يدددددود ادددددنن   الدددددذ اريدددددهلل ب دددددذا الودددددهللو أن ادددددذار مدددددل وال م
ضدمح و الل ادهللال الثنبيدل اال  مونبن بنلبهللع الالقرافن  ،  نهللالمديم  ال 

موددددددط حن  الفس ددددددفل الالميه مددددددال الدنفددددددل،  لفدددددد بنلهيددددددنا الالىددددددنل
ال رافدن   أال دنط المىد مال، لالالمحهللثن  ف الاايشر  الي نلاهلل البنا ل

فهددددنن  ىددددو  الج  ددددل الميوددددوفل،امن  دددداطر  فهددددرال اليشددددا ،  مددددن  ال
اللمدددن  الفهدددر الالل ادددهللال الالىددد و،، لمودددنبن بنلشددد ل فدد  ندددهللالمديمدد  ال 

 لفدد ادداالر م الج ددووم   ددارته الأ منلدده ادددهلل أن من ددده اليدهلليددهلل لاددرم فدد
 :أ بلل جوااب تنلال

تودددددحا  الل ادددددهللال الاليمىدددددك بمدددددن     لدددددهلل وال إلدددددا-1
  ،الى  

ا نن مم دددو اددد    و مدددند الدددهلل بددد ن  ودددر اإل  ال دددنل دددهلل  دددب و اإل
الفهدر الاللمدل الالىد و،،  لالالبهلل ن  الالقرافن  الالقا بس  فدبنلفيل 

ال نددددددهلل  ددددددو مددددددذ ب الفس ددددددفل  لفدددددد ،االاددددددنن المددددددذ ب الىددددددنفهلل آاددددددذ
  الىد   الودنل  المن  الالميه مال، الالبلهلل  ل اينا ار ال نل   وله،
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ح ا ي دن   الذاتدهصدفن  ار لو القدوض فدالمل أضرا   ذا ا   وا   ،
أال تلطادل  لأالتلطادل أال افد ل  ضسل مل تشدباهإ ليفض الاافاي ن، الذلك

 القطدد  قددول اددل  طاددب،   و الددهلل اإلمددند ، ف ددند  أال تحريدد  أال تبددهلليل
الحىددل مددنوال الشددر الالفىددنو الاقي دد  جددذال  الفىددنو البددال أن الىدد   مددن  

  دددذم اليفنصدددال الل امدددل الالمددددنوال  الالىفىدددطل لناوا يقوضدددون فددداددد
 :”حدل ار البنلنل“ لل فف ن

يمدددنن بودددفن  ار تلدددنل  الا ي دددنو البدددر اإل  دددل أن مدددل أ ظدددل ا“  
اه يفي  بنبن بال  ذا اللبدهلل البانده  دبحناه اليلدهللم الاهشدن  إن فاتونفه ب 

  ل أن الحق تلنل  أجدل مدل أن ي دنأ ابرين ، من  ننلك مل المدهلل الاله
محنل دن  لض فدح دول ا  درابمل ول أال محىوأ أال يحل فاده صدفن  ا

القدددهلل أجملدددو ....أال تلنلدددده الل دددول اللنمادددل أال تينناللددده ا لفدددنب اللرفال
الم ل الىمناليل قنابي دن   د  بادنن الودفن    د   دذا الوجده، ال  د  أن 

 الال يبحددد  أاثدددر مدددل ا ددديلمنل ن، تشددديمل ت دددك اللبدددن ا    ددد  الج  دددن،
مددل  ثددل  ددنض انففددل ال  دد   ددذا مضددو ال ددرالن المشدد وو ل ددن بددنلقار،

البحددد   ن دددن التح ادددق ملناا دددن مدددل غادددر ادددص الال بر دددنن  لل فدددىدد ماالم
 لرالا فدددددددالق دددددددق الال تفهددددددد لرالا فدددددددتفهددددددد: ملسو هيلع هللا ىلصقدددددددنا ، قدددددددنل النبددددددد 

الاليفهدر فا دن أن  الالوفن  لاىو بمق وقن  الال محدهللثن ،....القنلق
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الا ددديطنل  دددمال  ....الق ق لرا فدددالحدددق ااددد  اتوددد  ب دددن فهدددنن تفهددد
 المشددددب ل،ىددددمل القنفضددددون   دددد  ملشددددر أ ددددل الحددددهللي  ال ددددمو ل مد

الضددددوحن بانددددن أن  لالقددددهلل الضدددد    دددد  ددددل المىددددييرالن بنلب هفددددل، :القددددنلوا
م ددددنلي ل  الايددددل  لن فدددد ددددو ل مقطالأا دددد ا دددديطنلي ل  ددددذم لاىددددو بشدددد  ،

التفوددددال ذلددددك أن   نددددن  الددددن ل أفمددددل ال ددددهللم، لن فدددد و ال ددددنا الو ايددددل،
 :م نمال

أحدددهلل من: أن ار تبدددن ، التلدددنل  ااددد  اتوددد  ب دددذم الودددفن   
ذاتددده  المدددن ح ا دددل الىدددم  الالبودددر  ذاتددده أال  دددالرافدددهللال   ددد   لال دددل  ددد
غاددر الفددق بدنددنا   ا لفددنب بددنور الددرأ ن المف ددود مددل  ددذمإفدد   نالغار دد

لل ييه ل فاه بشد   بدل حددر أميده  دل  ملسو هيلع هللا ىلصلال هللأ، الالحق أن النب
 .اليه ل فاه الالبح  فاه، ف ا   حهلل أن ي هللد     من حدرم

اليدددور  ئا دد  الأ يدددور أن اودد  تلددنل  بدده ائ دد  الالثددنا : أ
ن  رفنددن إاددن ال إ، بملندد  م توقافاددلالأ ددمن  أن اوددفه بدده  الالحددق أن صددفنته

صدهلل   لمدن حر ادن فدا  ،بن  الشرع بادنن صدفنته تلدنل    ا دن لال وا هلل الي
الوددفن  لضدد وا  لل القددوض فددمددل النددنأ لددو أبددا  ل دد االبددنا لهددل اثاددر 

الوصد  ب ددن جددنفاا لهدل قومددن مددل ن اددنن إثاددر مدل الوددفن  ال الا الأضد وا،
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الاثار مل الودفن  يدو ل  غار محم  ن، الهفن  حم وا ت ك ا لفنب    
ف  ددذم  حيددرار  ن ددن،فوجددب اال ا دديلمنل ن   دد  نوا ر ددن  ددس  المددراو،

الالمىد لل  ، ن بدنلرأالحهمل جل  ن الشرع توقافال، اللل يب  القوض فا 
البنلطدددددل مدددددل بدددددال يدددددهللي ن الال مدددددل اليحدددددود  مليضدددددهللال بنلل دددددل الالن دددددل،

 (1)”  ف ن

 ل اإلمدددند  دددذا الموضدددوع فدددل مقي ددد  المواضددد  فدددل اينبدددهنال تنددد
الألدددد    ددددنلل جنملددددل  ”ل اددددلامددددن  اإلاليف “الاينبدددده  ”حدددددل ار البنلنددددل"

ل دهلل و دن  ”الل اهللال الحىدنل“ لي رير مذ ب أ ل الىنل الالدمن ل ال من ن
الثنبيددل مددل ايددنا ار ال ددنل الوددحاحل الل اددهللال   اإلمددند ب ددذا الوددهللو إلدد
الحدددذ  مدددل الشدددر، بدددنر فدددل ذاتددده  الودددنلحال،   دددوله المدددن   الىددد  

 :القنل فاه الصفنته الأفلنله ال ونفوه،

ن ل لددنلل صددنالن قددهلليمن لددل يددال إانددل أ ي ددهلل مددل صددمال ق بددل أ “
الهباددددر الميلددددنل ميوددددفن  الاجبددددن الجددددووم، ممينلددددن  هللمدددده، ال ددددو يدددداال،الال

 ،ن مددددل جمادددد   ددددمن  الددددن ص الالدددداالال، منا ددددمددددنلبدمادددد  صددددفن  اله
، قدددنو    ددد  ال دددنلل لدماددد  المل ومدددن لمق وقدددن   دددنلق لدماددد  او ال 

                                                           

   64 -63 /1( حدل ار البنلنل 1)
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، ال  باه له الال ضهلل الال اهلل الال مثدل  ما  بوار لنن ، حجما  الممه
، الال فددددل ا دددديح نق اللبددددنوال، الال فددددل الق ددددق الجددددوا الوجددددوو لفدددد لدددده

بددل ال  ليحاددا الالد ددل،ال ددو فددوق اللددرش اللهددل ال بملندد  ا ...،الاليددهللبار 
الل دل ممدل آتدنم  لرا دقون فدالال دو ال إ ديوا  ذا اليفدوق الااليل ل انه  د

حىدددل  لل فدددال حدددنال  دددوام ف دددا  ل ل دددل حهددد ار مدددل لهللاددده   مدددن...
امددددن حىددددل ا  ددددان  قبح ددددن ب ضددددن  ار الحهمدددده إال  ا  ددددان  القبح ددددن...

 لال دد النددن ، لفدد يق ددهلل المىدد ل صددنحب الهباددرالل ننأ.....الال الته افدده
ه اهفددددر  ددددنهل ن تدينبددددوا ابددددنفر مددددن تن ددددون  نددددإ) :تلددددنل  قددددنل ار لاليدددد

الدهللاان  لتلدنل  فد فلدنل ارأ...الاللفو  ل الهبنفر جنفا غادر أن ( ا نتهل
مواف ل لىنل ار، الانفنل      بال  رق اللوافدهلل،  الار رال     الج ال:

الادذلك اللفدو  اللوافدهلل،ال فو الهبنفر  مل من  بس توبدل مدل بدنا  درق 
ا الجده اليطبادق  ل ح وق الننأ جنفا اللهل بطريق  رق اللوافهلل....ال ذ

 (1) ” بنور الرأ بال النووص الملن ضل

                                                           

 1/144اليف امن  اإلل ال:  :( الل اهللال الحىنل ، الاذلك  اج 1)



 

62 
 

 هدددذا بدددال مدددن   الىددد   فدددل  دددذم المدددوجاال، امدددن ته دددل  دددل 
مىدي  ل  للالألد    دن لنل،يحذير  ل الشر، فل حدل ار البناليوحاهلل الال

 .”يلتحفل الموحهلل“ ن الموضوع، ال من   مال

إبطددنل الل نفددهلل الالي نلاددهلل البنا ددل الالددرو   دد  البددهللع -2
  :محهللثن الال

فهددن  البنا ددل منيشددرال فددل أال ددنط ناددو البددهللع الالقرافددن  الا ا
، اللوجدددوو فدددن  الالدددوثناالط المىددد مال بنلهندددهلل ال ددديسالمىددد مال فدددل ال 

اهدن ، إل اإلمند أ هلل   من  الىو  الج نل الميووفال أيضن، ف اهر   ا 
ن إل  اليمىدك بنلهيدنا الو  فن  الفن هللال،اال و     جما  البهللع الالقر 

الذد   ددد  اللدددنوا   ي  ال دددول بدددهللالن مهللا ندددل الال مدنم دددل،بودددر  الالىدددنل
الأاهدر   د  الميودوفال ال  مدن  الىدو  الدذيل اتقدذ ل النددنأ  الالي نلادهلل،

فدن  الالل نفدهلل أ بنبن مل والن ار بهل قوال الصراحل،امن أاهر     القرا
اناو مرتلن  وبن ل ننأ آاذا، مل  هلل الرحدنل لايدن ال قبدو    لالي البنا ل

الاال يمهللاو من ن الاتقنذ ن مىنجهلل، ال و     الشدر، الأاوا ده الونلحال 
 .  ن ب ب غ أ  وا الحهمل المو ظلالمظن رم ا
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  دد   إلدد  الددرو اناددو الحنجددل من ددل: الددرو   دد  الشددالل -3

الرافضددل الددذ  اددنن  افدددن فددل  وددرم، حادد  اايشددر  لب الشددالالمددذ 
هاددل ال نددهلل تحددو نددل الحمنيددل الم  لفدد و نتدده ينشددرالن الل نفددهلل الشددالال

 ق وب ل اليشدا ، ال  دخ ذلدك لالا مرا  الذيل أ ربوا ف التشدا  الم و،
بطدنل إ لانلو  الاجدن القبدوال  د لالي ، الاناو النظريل الشالاللافو   لف

لا دن مدل ألفدنب التلبادرا  جما دل إناوا يضدافون الثسثل، الا سفل الق فن  
مثدددل حدددب أ دددل البادددو الالدددهللفنع  دددل ا  دددل الارل، فهدددنن  نمدددل الندددنأ 

ال ا فدذاذ إل المدن اددن مدن  حبنفدل اليشدا ، لل فالىذج ي لون فريىل ل 
يددرو   ددا ل  ل وددنم  لدد   جددل  ب ددر إ ، الاناددو الحنجددل من ددلالال سفددل

ن  هلليل ب ولل قويدل اليبدال  دذم الل ادهللال الأ ماي داليثبو  سفل الق فن  الرا
 مدنداإل ضو  الهيدنا الالىدنل بانادن  دنفان، ف دند ب دذم الم مدل الد ا دل لف
مدند الدهلل  و  ب دذا الودهللو اينبدن جنملدن فدل الأل  اإل ،  ار الهلل  و  للال 

ثبددو     دد ب ولددل قطلاددل   ماددل البددرا ال قويددل  فادده  الأتددال نددل الفن  ددال 
  ”رالل القفن   ل  سفل الق فن إ“القسفل ل ق فن  الرا هلليل، الأ منم 

جي ددنو  بددنلنص أد بنال ثنبيددل لن مىدد  ل ثبددو  القسفددل  ددل  ددإال 
  دودي   و مدند الدهلل ب اإلبال الل من ، ذ الالش نق  ا ل قس  اناو مثن
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 ن  سفدل الق فدن  ثنبيدل بدنلنص،بي ويل  دذا ا  دنأ اليودر  بهدل قدوال أ
 :اينبه من م قوه  لف نل ف

ند الشدرع الامدن أن مدهللبر الىدمنالا  الا  ض قدر  جماد  أحهد “
ن  ددهللال الشدد و  إ) قولدده تلددنل : لفدد لاددهإأ ددن    الددذ لسد النفىددالهدد لفدد
ايددنا ار يددود   ددق الىددمنالا  الا  ض،   لرا فددشددر  دد نددهلل ار اثنددن   

جمدنل حاندن بنإل ملسو هيلع هللا ىلص للد  النبدإثدل أالحد  ب دن  ،من ن أ بلل حرد ( اريدل
بنليوددري  أال الي مددا   ملسو هيلع هللا ىلصثددل بان ددن الر ددول ، البنليفوددال حانددن آ ددر
 ي دددنو  اددد  اللبدددنو بنالالتمدددو حديددده ال  دددل ته ،حيددد  ن دددر م ودددوو ار
 لسد النفىددالهدد لالق فددن  أالال فدد ت ددر    سفددلالاللمددل ب ددن، فهددذلك 

 لجمنال ثل فود و ل ر دول فدإال رآن  لثل أاالو ف، )ال و  المحفوب(
بثبدددو   ملسو هيلع هللا ىلص ؤيدددن بلددد  الودددحنبل حيددد  أ بدددر الر دددول  لأال فددد  ؤيدددنم

 ي دنو اال  دن ال، فل دل ضدرال الل ق فن  الرا هلليل بنليودري  أال اإلالقسفل 
ال دددذا  مدددممنال، الل  اضدددال بقسفدددي ل، ال مدددل بم يضدددنم أ دددل ال دددرن ا
ثبدددو   لال يوجدددهلل ادددص فددد ادددهإ : دددس  مدددذ ب ا  دددن رال الدددذيل ي ولدددون

الانن ثبوت ن اجي دنوا مدل الودحنبل، ال دس   القسفل ل ق فن  الرا هلليل،
الددذيل يا مددون أن النددنأ اتف ددوا   دد   دد ب القسفددل الغوددب ن ممددل اددنن 

نال  ذن اادددد  تشددددإ، القددددهلل ي ددددنل: مىدددديح ن ل ددددن  غددددراض منويددددل وااويددددل
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الال اجي ددنو مددد  الدددنص  الالددددواا  ،الوددحنبل الاجي دددهللالا الالدددنص موجدددوو
 دينبنط التدرالي  اال      ذا أن اجي نو ل ادنن لدمد  أحنويد  القسفدل

 (1)”تحم  ن أ بن  المآ ذ ميلهللوال لالي لار الملنامن ن التذا

جمادد     و مددند الددهلل الا دديو ب اإل :ا ولددل   دد  ثبددو  القسفددل

تثبددو  سفدددل الق فدددن   لاليددد الل  اددل الالن  ادددلارثددن  الا حنويددد  الا ولدددل 
 ددلل االاددسع  لمددند فدداإل الرا ددهلليل، المددل  نددن اىدديطا  أن اددهلل ،  ب ريددل

النودددوص،  لالقدددوض فددد لفددد منميدددهإالل دددود ال  لل الاليضددد   فدددالوقدددل الف ددد
 الموضدوع، لفد   و مدند الدهلل اإلاذار اموذجن مل ا يهللالال   لالفامن ي 

 :وهاينبه من م ق  لف  مند الهلل  و اإل قنل

ان ار  ددبحناه التلددنل  ي ددول: ) ال ددهلل ار الددذيل آمنددوا مددنهل  “
امددن ا ددديق   الدددذيل مدددل ا  ض   لل فدددال م ددوا الودددنلحن  لاىددديق فن 

ل ا تضدد  ل ددل اللابددهلللن ل مددل بلددهلل  ددوف   ل الددذاللامهنددن ل ويددن قددب  ل 
 دددا ن، المدددل افدددر بلدددهلل ذلدددك ف الل دددك  دددل  لون بدددال يشدددرا لأمندددن يلبدددهللالان
 (الفن  ون

                                                           

 .( إرالل القفن   ل  سفل الق فن  ص: الم وهلل ا الل1)
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ن اال ديهللالل ب دذم اريدل الهريمدل   د  إ :د  حمده ارنمي ول اإل
 :ثبو  القسفل ييل مل  هللال الجوم

مددن إال  مدن أن يهدون لىدنفر ا مدل، إ ”مدنهل“قولده تلدنل   لالقطدنا فد -1
 ددو الددراج ،  ن  ل، الالثددناأن يهددون لمددل اددنن موجددووا  نددهلل ادداالل اريددل
 فنفددهللال فادده، الال  ”الددذيل آمنددوا“ا الل يىددي اد اليهريددر بلددهلل قولدده  ددبحناه 

ذا ثبدددو  ددددذا فددددن  ل أن اريددددل تودددهللق   دددد  الق فددددن  الرا ددددهلليل قبددددل إال 
اللبددددنأ، الأثددددرم بنددددو تمددددال، مددددن ي ددددول اللددددرا: ا دددديق   بنو الدما ،ا

ا ديقس  اليريهللالن بلض ل ال ا  ل، فن يقس  الق فن  الرا هلليل  دو 
 .اريل لرالا فالمممنال الذيل ذا

 : االجددددددل لدددددد  ارإ مددددددلاريددددددل الهري ل دددددديقس  فدددددداال ن اىددددددبلإال  -2
ا  ض( تحمل ملناال  ظامال: الجدوا ادن ي ل   د   لل فلاىيق فن )

 ددديقسف ل المدددل اريمدددل المنحدددل  بناادددل  ظامدددل تىددديحق االبادددنن أن  ا مدددل
ذا الملنددد  مدددل تلدددنل ، اليي ادددهلل  دددلددد  ار إ ن الشدددر ال ينىدددب  الشدددهر،

نلمدل ذار بلهلل  ذا الو هلل، الذلك     مل لل يشهر  ذم ال  الو اهلل الذ
 لأن قددنت  )المددل افددر بلددهلل ذلددك ف الل ددك  ددل الفن دد ون( الال  ددك :ب ولدده
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ل أالل مل افدرالا ب دذم اريدل، ثدل   د  بلدهلل   ضل ار  نه  اهللان  ثمنن
 .منمال الذيل ال ي رالن بقسفل الق فن ،اإل

  ل الدددذاللامهندددن ل ويدددن التلدددنل : ) الادددذلك يدددهللل قدددول ار  دددبحناه -3
 ا تض  ل ل(     أمريل: 

ا تضدد  ل ددل  نددهلل تح ددق  ددذا   ر الددهلليل الددذار يظ دد: أن ا الل
 .الو هلل

أالل دددك الق فددددن    تيح ددددق   ددد  أيددددهلل لن ا مددددو  اليدددإ :لالالثدددنا
 دوا  انادو مدل الل نفدهلل أال اللبدنوا   -الذيل يىيق ف ل ار جل ال دس 

تهددون وينددن يرتضدداه ار الحدددل  ددر ال يلمددل  -أال ال ضددنين أال الملددنمس 
منماددل أن الددهلليل الحددق نددل اإل هدد  مددن ييا مددهب ددن المدي ددهللالن، ال ددذا  

ن دن  إ“ ال دا أ ل البادو  دل رمل الق فن  الرا هلليل، لفمقفان من وبن 
 .التمىهوا بنلي ال، ال ذا غار مل ول من ل ”الهلليل الحق

ه تلنل  ) اللابدهلللن ل مدل بلدهلل  دوف ل أمندن(   د  أن الاذلك يهللل قول -4
رمدددل الق فدددن   لفددد المىددد مال  ددداهواون بىدددسد الأمدددل ال احدددل الام ااندددل

اريل الهريمل، فدس  دو  ي دهللو ل الال ضدر  ي ح  دل الال  لالمو وويل ف
منمادل أن أفمدل أ دل البادو اإل أذم يمى ل، ال ذا أيضن  س  من ييا مه
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 ،ن ددوا مظ ددومال مضددط هلليل م  ددو يل بنفىددال يمىدد ل المىدد مون بىددو 
ل  ل ار الال أيدددهلل ل الال بدددهللل  دددوف ال اودددر ، هثدددل بدددنلرغل مدددل ذلدددك ا ددد

 (1)”أمنن

ا دديهللالله الا ددينبناه  لفدد   و مددند الددهلل اإل تظ ددر لنددن برا ددل هددذا 
مددند النظدر، ثددل ي ددول اإل النودوص الاليضدد   الوقددل لل الددهللقاق لملددناالالف د
ل مل يىديهللل  دذم الملدنا ، لا  أال  و اه إ :اف  الهينا لف   و الهلل 

ن أالل مدل إ “ يىدينب  مدل ايدنا ار  االجدل، ف دنل: اجهلليهلل ا ناللا   
الودحنبل  دو     د  الق فدن  الرا دهلليل مدل مفىدر  اريدلتطباق  ذم ف ل 

 م  دداهللان  مددر، ف مددن ا يشددن    ضددل ار  ندده انلددب بددل أبددل ل  دد دداهللان 
بنلب ددن   لدد  الملراددل أ ددن    اددهإ  ب  ددو بنفىددهأن يددذ  ضددل ار  ندده فددل

المهللينددل المنددو ال البشددرم بددنلفي  الالنوددر الا دديهللل ب ددذم اريددل، فهادد   لفدد
  هللالم دد“ ودر  ل دايح ق فد اريدل لو  فددن الو دهلل المدذايدا ل الشدالل أ

  (2)“ ملسو هيلع هللا ىلصلرمل النب لقهلل تح ق ف أال أاه ”المنيظر

                                                           

 20( إرالل القفن  ص: 1)
  65-20( م قص مل إرالل القفن  ص: 2)
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ل   اه الو وتده إلد  الرجدوع إلد  ا هللالمديم  الالحىب -5
صدس    إل ب در  يدن مدند نن ال بهلل ل نفهلل الإا : سد مل جهلليهللاإل

  ملدنن اليلددر إال  مدند الدهلل  و  أن ينظددر فدل المديمد  بهللقدل دنمل مثدل اإل
الالق ددددل، اليينددددنالل أفددددراو  لواضدددد  الضددددل  الالفىددددنو المنددددنب  الفوضددددم

مدددند الدددهلل  و  اإل  ن، ادددر يدددذار     دددن الأوالا  ددد ال ،المديمددد  اب دددل اب دددل
يوجددددده  طنبددددده صدددددريحن مثدددددل اللدددددن   القبادددددر إلددددد  ادددددل مدددددل الل مدددددن  

 فال الاللبدددددددنو الد دددددددنل الالم دددددددو، الا مدددددددرا  الاليددددددددن  ال نمدددددددلالالميودددددددو 
امدددن  اليف “ح ل فدددل اينبددده   صدددس، ينودددح ل اليدددهلل و ل إلدددالمىددد مال

 : ال النهلل لالحىن لي ول الشاخ الىاهلل أبوالحىل    ”ل الاإل
اددددده  نادددددب الىدددددساال الا مدددددرا  الأ ادددددنن الدددددبسط الالدندددددوو إ “

ال  مددن   ،خ الميوددوفاليالمشددنحيددرفال الأالالو اللىددهريال الالوددننع الالم
الىددددددددددو  المنحددددددددددرفال الالو ددددددددددنب الميشددددددددددهللقال المي شددددددددددفال الالا ددددددددددنو 

 ل،اددل اب ددل مددل  ددذم الطب ددن    دد  حددهللال الفدد  صددو ال مىددي  ل،المنلالا
ضدددلف ل الااحدددراف ل الول   ددد  مهدددنمل  الضدددرا   ددد  التدددر ل الحىدددنأ،

 دددسمال بودددو ال  نمدددل اإل امدددن  نادددب ا مدددل  هللا  ل، دددالأادددواع غدددرال  ل ال 
 الالصد   سج دن، الاشد   دل أمراضد ن الأوالا  دن،  طنبن جنملدن  دنمس،
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 دددسمال ال نافدددل اإل الحمادددل لفددد القدددهلل ب دددغ توجلددده الحرقدددل ق بددده الااهللفن ددده
 ددذم القطنبددن  القنصددل  لاليلباددر فدد الددهلل وال الهلليناددل البسغددل الباددنن القددوال

ايددب المددملفال الىددنب ال   لن فدديوددلب أن تدددهلل أمث ي دد أالج ددن الذ الت ددن،
  ددذم القطنبددن  القنصددل مددل وقددل لالييد دد  فدد ننقددهلليل...الالمودد حال ال

تددده الجرا  ال،الدددهلل و  لفددد ال مدددق مسحظيددده الحهميددده   و مدددند الدددهلل اظدددر اإل
اا دد    وا أ اليددن يخ الددذ الق  اددل الااس دده الوا دد  الددهللقاق مددن يحددن  بدده

  د  ااحطدنط  ددذا الل دهلل المديملده، المرا ددنال الل مدن  الأصدحنا ا قددسد 
صدس  ا الضدنع إالالمود حال مدل  اليد أ الدهلل نال لمونلح ل الشقوال،

 :لنن بل  النمنذج فامن ي الاذار  ( 1)”التنار ا حوال

 لالا مددرا  فدد القددنل مقنابددن ل م ددو، :الالىددساال طنبدده ل م ددو، 

 سو ددددل إ  ددددبال ار الأاهددددر   دددد  لنو فدددد وددددرم الحضدددد ل   دددد  الد دددد
 :ل  ا  ض ف نلإل التثنق  

 نددهلل المددد ا   دد  أن تىدد وا الىدداو   ! المددرضأي ددن الم ددو، “
الال تنمدددهللال ن حيددد  يدلدددل ار فرقنادددن بدددال المىددد مال الالمشدددراال الحيددد  

 ىددنق بضددلفن  ل ال يىدديطالون  افىدد ل  ددا ن،ي حددق مددروال الهفددن  الالف
                                                           

 4/255فهر الالهلل وال فل اإل سد (  جنل ال1)



 

71 
 

( )القددنت و ل حيدد  ال تهددون فينددل اليهددون الددهلليل ا دده ر :ال ددو قولدده تلددنل 
اددل مىددارال ثسثددل   لتنوددبوا فدد المددد ا   دد  أن نر الفرقددنن فرضددذا ن ددإفدد

أيدددند أال أ بلدددل أيدددند أمادددرا  دددنوال ي  دددذ ل مظ دددود ح ددده مدددل الظدددنلل الي دددال 
 ،الال قيدنل الال ا تدهللاو الال ابادرال لا ل بندلحهللالو اليدي هلل أن ال يحول فدا

 ددسد اليظ ددر  ددلنفرم الي  ددذ بفرافضدده اددل أحددهلل اليهددون  ماددر  اليفشددوا اإل
يهددون لدده  ددوال ييميدد   صددس  ب ددهللم، الالإن   دد  اددل ب ددهلل  ددوال ي ددهلل  ب دد

ي  دهللم  ق دال ابادر أمادراإل اد  لالينودب فد بىبب ن اليلود    د  الىد طنن،
 لهلليل ال يقدنفون فدلمدن دمدل الفدن أ شدر  لال ينل ف   يهون جمله اثند

 . لومل الفل ي نت ون ال بن  ال نوار

فددددنذا اددددنن ذلدددددك فرضددددن المددددد ا   ددددد  أن يفددددي  حان ددددذ مدددددل 
ال موافددددق إ ائون  ددددالاحو مددددن حيدددد  ال يهددددالنظنمددددن  المنالاددددل الاللفددددو 

 ”الشرع حي  ي مل الننأ مل الجه

  ! الأقددول لدمددرا : يددن أي ددن ا مددرا : طنبدده لدمددرا  الأ اددنن الهللاللددل

بنل ددذا  الفنااددل الدهللاثرال، التددرايل الر اددل ت اددل  أال تقدنفون ار   ا ددين يل
مندنرل بلض ن بلضن،أمن  ربو القمو  ج را الأايل ال تنهرالن  أمدن بنادو 
الددددبسو  لالوال  ل ااددددن ال ددددرا القمددددر الال مددددن  الأادددديل ال تناددددرالن  أمددددن  دددد
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مددل الجددهللتموم ضددلافن  ،مدد ال  ددنل الهباددرال لددل يضددرا فا ددن حددهلل منددذ  ددو
 لل فدددوم قويدددن ترايمدددوم ال يدددوم، ال نضدددو أفهدددن اأا يمدددوم المدددل الجدددهللتم

لد  ار إمحن ل الثانا الالهللال ، المن  فلديل لذافذ الطلند الاوا ل النىن  ال 
حهنيددنتهل ادد اهل تريددهللالالن بن ددل  لل فددال ب لىددنيهإ مددن ذارتمددوم أ ددن، ال 

التلنون أن الامدنن قدهلل  ”ار قنو      اذا“ :ار اا سا الامنن، الت ولون
 ....”ين  ب اذلك

، أيي دن اللىدهريل :الأقول ل لىهريل “ : طنبه ل دا  الاللىهريل

 الأ  ددده،! أ دددرجهل ار ل د دددنو الليظ دددرالا ا مدددل الحدددق التهبيدددوا الشدددر، 
الاتقدذتل  بدنط القادل الحمدل الىدس  اىدبن  فيرايل من أ درجهل  ج ده،

 دددربيل القمدددر  تىددديهثرالن بددده أمدددوالهل مدددل غادددر اادددل الد دددنو القودددهللم،
لنددددنأ، اللددددل ينددددنلوا ممددددن الأ فادددديل الشددددوا ا الن مدددديل ا  ل ال حددددالح  ددددي

نن فانبد هل بمدن انديل تلم دون، اد ،لد  ار  دو  ترجلدونإ ارت ا ون، فدو 
الوددنلحال مددل النددااال، الأ فددوا ال حدد    ل أن تايددوا بددا الحددق فدداه لمرضدد

أمدددوال  لفددد الات دددوا ار  القودددوا الشدددوا ا، الصددد وا الوددد وا  القمددد ،
الالبدد أ، التل مددوا   ددص الودد وا  انل وددر  حددراال لالنددنأ الاصددبرالا فدد
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الفدددراف ، الالدمددد  التدددر، الىدددنل الاليدددامل فيمىدددهوا ب دددن، ال ضدددوا   ددد  
 .”الأص حوا اانتهل يبن ، لهل  بهل الينورال     أ هللافهل

ضدددن و أمنادددنتهل،  :أقدددول ل محيرفدددل“ : طنبددده ل يددددن  الا ثريدددن 

ل، الذ  ددددديل  دددددل  بدددددنوال  بهدددددل، الأ دددددرايل بدددددربهل، الذبحددددديل لطدددددواغايه
، ال ا بددد   صدددنالهل ذلدددك( 1) ”الىدددنال ”ال ”المدددهللا “لددد  إالحددددديل 

لبن دده الريددده  ل دد  فددالاىددبه فدلددل ييهاىددنن مددنهل جلددل الطاددرال منلدده إ
اىدنن مدنهل ال ا إ ،فهلده اىدبه فاضدا  ح دوق اىدن لفدالمطلمه مدن ال يه

ن ار  ادددد  لهددددل مددددل إ، ه الملددددنوماايفدددد  بشددددرا القمددددو  فاضددددا  ملن دددد
ن أادديل اقيوددهللتل اايفادديل، إل، ح ددوقه  اللددذال لهددل  لفددالهىددب مددن يه
أ دد تل اليددهللبار، أمددن  لدد  الملددنو، الافددرتهل بنلمددل  بهددل،إ البمددن يهددون ب نددل

 لل فددتقددنفون  ددذاا ج ددنل البدد   الم ددنو، الاصددرفوا غددهللافهل ال شددايه
الاجل ددددوا  اىددددنفهل، لال اددددل فددددال  ،حددددرفيهل لن  فددددذاددددر ار الاددددول الن دددد

يددب الالف اددر، الذ الا الوددر  أقددل مددل الددهلل ل، فمددن غبددر فوا ددوا فادده النر 
 ” ذم ف هلل أ  تل اليهللبار لن  نلفيل فإل ف ا ن لنوافبهل اللحوافده

                                                           

  يمهللاو من ل، ال ييده الننأ إلا ل الي ومون بنالأ من  لبل  أضرحل الونلح(  ذم 1)
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أقددول لط بددل الل ددل :أي ددن الىددف ن   “ : طنبدده ل ل مددن  الالميل مددال

المىمون أافىهل بنلل من ! ا ين يل بل ود الاوادنااال البنلودر  الالنحدو 
ل مددل ايددنا الالملدنال، الننندديل أن  دذا  ددو الل دل، إامددن الل دل آيددل محهمد

ار أن تيل مو ن بيفىار غريب ن، ال دبب ااالل دن الت اليدل ملضد  ن، أال  دنل 
الااد   ملسو هيلع هللا ىلصأن تحفظدوا ااد  صد   النبدل ملسو هيلع هللا ىلصمل مدل   دول ارقنف

الاادد  يوددود الاادد  يحدد  الاادد  يدن ددهلل   توضدد  الاادد  قضدد  لحنجيدده
ا  هلليددده فدددنتبلو   الااددد  ادددنن اسمددده الحفظددده ل ىدددناه الااددد  ادددنن أ سقددده

، لال دنل ال   د  أاده فدرض المهيدوا   داه  ه  هللالا م وا بىنيه     أا
أ ادنن الوضدو  المنادنن أ ادنن الودسال أال فريضل  نولدل أن تيل مدوا منادنن 

أمدن الىدار   ند فراف  المادوالمن اونا الاانال المن قهلل  الواجب المن   
، الأمدن و فضدلالمن يرغب فل ار رال مدل حهنيدن  الودحنبل الاليدنبلال ف د

 .”  ود الهللاان لرال، إامن  ا  مل ار ن ي يل به فمن ا ين يل به الم

يحل موج دددل إلددد   ددذم القطبدددل انادددو بمثنبدددل و دددوال صدددن  ل صدددر 
 طددددي ل اليل اماددددل  الل مددددن  الالطددددسا مددددل قبددددل اإلمددددند  ن يناددددرالا فددددل

الاليربويل، فإاه يدب قبل ال  ئ اليراادا   د    دود ال درآن الالىدنل بمدن 
طريدددل ل حادددنال فا دددن مدددل  ال  الأ دددرا  الحهدددل الأ دددسق المبدددنور محهمدددل ف
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امددددن يددددددب الدمدددد  بدددددال اليل ددددال الاليااادددددل، بددددال المطنللدددددل   اإلاىددددناال،
بيلددنو  ددل اددل مددنال يمددو بودد ل اليدددب اال الالمهللا  ددل الاللمددل الاليطباددق،

 .إلا من

ل مددل الو ددنب الاللبددنو أقددول ل مي شددفا “  : طنبدده ل لبددنو الد ددنل

ل ادددل ينأي دددن المينىدددهون !  ابدددي :القنا ن دددن  )الاالايدددن( لالالدنلىدددال فددد
لددددد  إل  ادددددب اليدددددنب ، الو دددددوتل الندددددنأ صدددددلب الذلدددددول، الأ دددددذتل اددددد

امددن بلثدديل ماىددريل ال إ  الا بنااددل، ال ىددرتل   دد  الق ددق ال الموضددو ن
ملىريل، التمىهيل بهسد المن وبال مل اللشنق، الاسد اللشدنق يطدوم 

 لنن مرضدددالاددد ”االحيادددنط“الال يدددرالم، الا دددينبطيل الو دددواأ ال دددمايموم 
، فيحود وم لللم دالا  اال ي دنو حىنن بدافادهإلالحق فاهل أن تف موا ا
ن ددفال، فددنو وا  ددن ا  المهإأحدوال المن ددوبال ال  مدل غاددر أن تق طددوا بدده

ال بدده مددن جددن    هلللادده، أمددن تل مددون أن الرحمددل اددل الرحمددل الال ددإالنددنأ 
، أاددنن يفلددل فل هددل  ددذا أد اددنن أصددحنبه يفل ددون  ددذم ملسو هيلع هللا ىلصمحمددهلل 
 ”ا فن ال

خ يالمشددنأقددول  الالو  “ : طنبدده  الالو المشددنيخ الالمر ددهلليل

المير دددمال بر دددل آبدددن  ل مدددل غادددر ا ددديح نق: يدددن أي دددن الندددنأ! مدددنلهل 
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أاال دن ار  لاليد برأيده، التدرايل الطري دل  ل ذم  أالاتبد  اد تحابيل أحاابن،
ل ددددل،   هلل حمددددل بنلنددددنأ اللطفددددن ب ددددل ال دددد ملسو هيلع هللا ىلص  دددد  لىددددنن محمددددهلل 

نويددن لادده، الر ددل افىدده  إالنددنأ الو ددن  منمددن،إل فنايوددب اددل الاحددهلل مددنه
ب ددمال  الددذيل يبددنيلون الندددنأ   ال ددو ضددنل مضددل، احدددل ال ارضددم ددهللين 

ذ ال إ لاشدددديرالا بدددده ثمنددددن ق دددداس، أال يشددددوبوا أغددددراض الددددهللاان بدددديل ل   ددددل،
لد  أافىد ل إ، الال بنلدذيل يدهلل ون ال بنليشبه ب  دل ال هللايدلإتحول الهللاان 

 ددمال  قطددنع الطريددق وجددنلون اددذابون مفيواددون  اليدد مرالن بحددب أافىدد ل،
 لد  ايدنا ار ال دنل   دولهإال مدل و دن إل، ال تيبلدوا يدن إل ال يدناإ ون،فيدنا

المددنل   لفد  ن ا  الودوفالاإل  ن لإالال ارض  ب ل  افىه،إاللل يهللع 
قددول ار تبددن ،  لفدد حىددنن، أمددن لهددل  بددرالاإل لامددن المرضددإالالمحنفددل، 

مىددي امن فددنتبلوم، الال تيبلددوا الىددبل فيفددرق  لذا صددراا)الأن  دد :التلددنل 
 . ”ل  با هبهل  

 مومددن  أقددول لدمن ددن  المىدد مال “ : طنبدده للنمددل المىدد مال

آود! غ ب   داهل الشد  الا ديحوذ   داهل  ل طنبن الاحهللا: ين ملن ر بن
الشددداطنن، الرفدددر  النىدددن    ددد  الرجدددنل الغمددد  الرجدددنل   ددد  النىدددن ، 

ال مددن إافىددن  ار مددن ا دد  اربيل الحددراد الا يبشددليل الحددسل، فددو الا دديط
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 ل فددددوا فددددن اثددددرن، الال تيهإنهددددن  ال ا  دددد وال فددددرالجهل بنلتطاددددق،  ددددنلدو 
الال تضددا وا  ،اف دديهل الريهددل ممددن ال تطا ددون، الال تددا  الار ال ا ا ددن مل  ددل

لدددد  حددددهلل إل ن ضددددا يل  رجددددو افو دددهإل اهإل، فدددا مدددو    دددد  أافىدددده
 ن ار يحددب أن يو ددذ بر ودده امددن يحددب أن يم ددذ بلاافمدده،إالوددفق، ال 

الال تهوادوا   اايىبوا قدهلل  مدنيهفاهل،ال نلدوا   وال بطواهل بن المل، ال 
الال تهواددوا اددس   دد  الق فددن   تىدد لوا ل فددس يلطددواهل، ادس   دد  النددنأ

ل مدده ار أن أال  بددهلل إل، لهددل الهىددب ب يددهلليه لامددن المرضددإ الا مددرا  ،
آود! مدل  رقده ار  لمل آفن  الف در، يدن ملشدر بند ار يهفاك اليلومك

شددددبله الم بىددددن يىدددديرم المنهحددددن مىددددهنن يماليدددده المشددددربن يراليدددده المطلمددددن ي
ملاشيه ف هلل أوم لده الدهللاان بحدذافار ن ف اشدهر  لف يحول فرجه اليلنالاه

الملاشدددل، اللاني دددا الفرصدددل  لالال ودددهلل فددد ار، اللددداهل مدددل  ددد اه ال نن دددل
ذار اللاحددنفن   دد  ثسثددل أالقددن : النددهللالال الاللشددال الالىددحر، اللاددذار  ددل

ا الحددددهللي  الاحضددددرالا ار بنلي  ادددل الاليىددددبا  التدددسالال ال ددددرآن، الا ددديملو 
 تقدددذتل   دددومن فن دددهللال تنادددر الدددهلليل،آود! ا ليدددن ملشدددر بنددد ح دددق الدددذار،

ف ود اتقذالم م تمدن، أمدن تل مدون أن  ا بناال، لاجيمليل يود  ن و ا  ف
ار  ل ضدن ادنن حىدال إال  ل ار،ا الأن الحدواوث مدل مشد ا يند أيدند ار

ه محبددوا مددل يددود مددل ا يددند لددل يمددو فادد  الاددود فدد   ددذا لقيددل فدد  ندده
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راب ل ال سح ل، القود اتقذالم منىهن، حللبن ب مال القهلل اتقذ ،المحبوبال
يدددب  اليددا ل قددود أادده ال ي لددب قددود،اجيملدديل يددود البددرا  !لأ  لوددناله

ال  ددومن  ن اندديل صددنوقال،إل قددل  ددنتوا بر ددناه اثددن  ا المددل ل مددوت ،إ
مىدددن، إميندددنع  دددل الطدددسق الاالدددوالفل الانال لفراط فدددنإلتضددداق   ددداهل اددد

الر ددود  لل فددفضدداليل أمددوالهل الأالقددنته ال بلددهلل رالج ددن مددل النهددن ،المددرأ
الأن  أن ال تيقدذالا  ددذم الر ددود، لنن المرضددالادد التدرايل ال ددهللم الودنل ،

اثددن  إ ن اتقددذتل المدد تل  اددهللا ادد تيقددذالا   ددومن  دد  ل لددا  فا ددن ضدداق،
ا ين وا بمهن ب ل ف دل الضاليل الو وا ، القود  الطلند الاجب   اهل،

 المنشدد   ددذا الفىددنو أا ددل مددن أ ددذالا   ددص ار، الودد وا ، ي ددهلل الا   دد 
ف دو أا دل  القود ا ين وا بياجادل الوقدو الترفا ده بنلحهنيدن  الا حنويد ،

  حددب حددول المىددنجهلل يىدد ل   ددا ل الودد وا ، لل فدداتقددذالا مدنلىدد 
لم ددل ال لدده ميل  ددون مددل المحددنالي  يطإ ل، المددن مددل غندد الضدداليل الااددنال

 الضدداليل صددود  مضددنن، م،نال الاللبددنوال لهفددناللددو أادده اددوم الاادد اليوا ددا ل،
فضا  قود  ا ل صن الا  ىهريل ال ي هلل الن     الوود م  من  دل   اده 

  مددوا أاهددل أ دد تل اليددهللبار الصددرتل  اددنال   دد  الىدد طنن ا مددل المحنددل،
فمددددن أقددددب   اللمددددن لددددل يدددددهلل الىدددد طنن مددددن يلطدددداهل، ضدددداق   دددد  الر اددددل،
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الذلدك مدل  أ مدنال  دنقل،القدود ال ييحىدرالن الال يدينبدون  ا،صنالهل  ذ
 (1)” و  تهللبار ل ال    ل

الال  ددك أن  ددذم القطنبددن  ا  ددن اناددو بمثنبددل و ددوال صددن  ل 
بشدددددي   لنادددددو تلدددددنايدددددود ا ، دددددسمال ال نهلليدددددلاإل صدددددريحل ليوجاددددده ا مدددددل

 لالالىان ددددد لالالدددددهللين لادددددن  الق  ددددداحدددددسل الاالا ل الأادددددواع االالمشدددددنا
ل  ددذم الددهلل وال ، الاىدديطا  أن اددهلل ، مددل  ددسلالاالجيمددن   الاالقيوددنو
الأادددده جدددد  اددددب   ،مددددند ب  ددددل رمناددددهاإل لدددد  المديمدددد  ملرفددددلإ الوددددريحل

هللو مواض  الضدل  الأاه اا  ح ،هالأ  نم فهالمديم  الذارم بل  ه الأوالا
 أم المديمددددد  جماددددد   دددددلب الحادددددنال، اللمدددددن  لالالق دددددل الالفوضددددد  فددددد
اددنن قددهلل تا دداع اانادده التالددال بنانادده ال أم  ددذم    الميشدديو المنيشددر الددذ

المدددن   لذالبدددنن الم ددد  فددد  والا  الق  ادددل الالهللينادددل ذاا ق بدددهالفوضددد  الا
ا لددال، فقرجددو  ددذم الددهلل وال مددل ق ددب  ل لىددالتم مددل ل ددذا الوضدد  ا

 .مه ود الق ب مممل الاع حىنأ  ن    بار
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  في خدمة القرآن وعلومهلوي  مام الدهدور اإل

بددن م دددو ا فددل المددهللا أ الالملن ددهلل يناالهددريل  ل ددهلل اددنن ال ددرآن 
 رآن لد   دل ا،، الانن  نمل المى مال ال يىيطالون ف ل الالل مال آاذ

ب نيدده ال دددا   مددن  ل بملددر فيدده،اناو ال  ددوا م ف ددل  ددل اليددهللبر فددل  
ل ته، الانن ذلك مودهلل  ادل ااحدرا  المنشد  ادآين اينا ار الاليفهر فل

حىدددل  ادددهللال الالىددد و،، ي دددول الشددداخ الىددداهلل أبوالالل لفىدددنو الضدددسل فددد
 لن لددا  فدد ددالح ددنفق المىدد ل ب نن مددلالقددهلل ادد “ : النددهللال  لالحىددن ل  دد
 ددددن بمددددن فا -ت ريبددددن جمادددد  الب ددددهللان اللدماددددل لبددددل فدددد ،نددددهلل فحىددددبال 

 دن الاا نت دن الانادو ماول،  الالب دهللان المددنال ال ل  ندهلل تراىينن الأفنناىينن
المليددر  ب ددن  نددهلل ن تظددل   دد  ا ال دددنط الأ منل ددن الأذالاق ددن الح نف  ددن 
 ددددو ايددددنا امددددن ال إالحهددددأن ال ددددرآن  -الل ماددددل الالهلليناددددل التددددمثر   ا ددددن

الأن ف مدده ييوقدد    دد   القنصددل لاطددنللوم اليهلل  ددوم اليف مددوم الييددهللبرالم،
اللنمدل، التدو اي ل مبن درال  لف الأن اشرم  شر   من، لثر مل اثنملرفل أا

 هالاال ياضددددددن  بدددددد فهلدددددد  ا ددددددي هللاإ اللنمددددددلالالددددددهلل وال  بملناادددددده المطنلبدددددده،
 نا فيندددلالفدددي  لبددد الضدددسل ابادددر،  ددديفنوال منددده مبن دددرال  طدددر  دددهلليهلل،الاال

الال دددول  اللنمدددل، لفددد  ر ضدددطراا الفهدددلددد  االإ ا دددن و دددوالإال  مىددديطارال،
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ل  القدرالج   دا ل إ بل فوق ذلك و وال  يننن   ل الل من ،الاال ، بنلرأ
 (1) ”الاليمرو الالطنانن

 مدددده ،نمن ددددل إلدددد  تب اددددغ ملددددنال ال ددددرآن الأحهفهناددددو الحنجددددل 
 اادددهللال  دددذم الحنجدددل ا   و مدددند الدددهلل جلدددل اإل حادددن  ال دددرآن الالىدددنل،الإ

 يمددند بدده، فبددهللأ بإقنمددل ح  ددن  ال ددرآن فددل المىددنجهلل للننيددل الاالموضدد  ا
يحضر ن المى مون الييل مون ايدنا ار، ثدل قدند بيرجمدل ال درآن الهدريل 

الأثدر   يل ا ن  الالفوافهلل، الانن ل ن صهللالإل  ال نل الفن  ال الرالو ببل  
نبدده ، الإن اظدرال الاحددهللال فدل ايلصددي ل ال نم مدوأ   د  المىدد مال  دنمي 

صدددو ال الاضدددحل  دددل  الغادددرم تلطدددل “ترجمدددل ال دددرآن  لفدددي  الدددرحمل فددد “
مند بل ل اليفىار ال ل مهنايه البلهلل اظدرم ال دسمل ف مده  صدوله اإل  ننيل

  :"الموحهلليلتحفل " :اينبه  ل، ي ول فالأ را م

اليط دق بلد  الندنأ بدد ن ال درآن الهدريل الالحدهللي  الشددري  ال “
ال  ليدددب اليدددالقدددرأ اله هثادددرال،ال مدددل و أ الل دددود الإن يمهدددل أن يف م ددد

و اليددرو ار تلدددنل    ددا ل فا ددول: )  ددد ” سمدددل  وددرم“اليهددون  تحودد ،
ا مادال   دوال مدن ل يي دو   دا ل آينتده اليدااا ل اليل م دل  لالذم بل  ف
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( ف دددهلل ادددنن  ضدددسل مبدددال لناوا مدددل قبدددل لفدددن ادددإال  ،الهيدددنا الالحهمدددل
  د   لمدن تدس ملسو هيلع هللا ىلصاللهدل   دول ار أمان الأصحنبه أماال، ملسو هيلع هللا ىلصلالنب

 دددذم تاادددو ب دددن ق دددوب ل الصدددفو ب دددن  نبه آيدددن  الهيدددنا الحهدددالأصدددح
ال يمهندده أن يف ددل ال ددرآن الالىددنل، الال يم ددك  لنن ا مددف ددو ادد افو دد ل،

  أمهدل ل وددحنبل أن يياادوا ب دن الييط ددرالا ادهو اادده فإال  صدسحال لف مده
  (1)”صدددهلل ا“اليدددن أ دددف    ددد  قدددود يدددهلل ون ف دددل  مدددل الشدددرال  الالمفن دددهلل،

اللهن ل ييظن رالن ب ا ل مدرو ج  دل فامدن ييل دق بف دل  ”ال نموأ“ال  ل 
الي ددددول بلضدددد ل : احددددل الميدددد  رالن رمنددددن فدددد ا  لنددددن  ال ددددرآن الالحددددهللي ،

حيد     دن لار  ضدل ال دسمل ق دوا الودحنبل ملسو هيلع هللا ىلصلبران    هلل النب
 تلدددنل    ددد  ذلدددك: )الآ دددريل اليدددرو ار ادددهلل ، مندددام ال دددرآن الالحدددهللي ،

ناوا أن المي  ريل  دوا  اد  ال( أهمن ل لمن ي ح وا ب ل ال و اللايا الح
ذا اددناوا مىدد مال ال امددوا   دد   دد و، اريددق الوددحنبل إمث فددال أال أماددال 

ا من افاسن ل ل أيضدن إ، فل  الهينا الالىنلإل المانمال، الأصنوا بآذاا 
بيااال ق وب ل التوفال افو د ل، الي دول ار تلدنل : ) الل دهلل يىدران ال درآن 

 “ال  مدددن   ”الهنفادددل“ لا  ددد  لهللييىدددناددد  ل دددذار ف دددل مدددل مدددهللار( فه
ادنن يف مده    يدنا الدذأن ييظن رالا بلدا ل  ل ف دل ملند  اله ”الشنفال

                                                           

 لوهلل  الهلليل الشارارم ف  الف ىفل()اينا  ر   هللايل الحهمل (  1)
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)أفدس ييدهللبرالن  :تلدنل اللرا البدهللال اليدهلل اون ح ا يده المنداام، الي دول ار 
لل يهددل ال ددرآن ماىددرا فهادد  يدديمهل مددل اليددهللبر فادده: ) أد ال ددرآن( ف ددو 

ن ف مدددنذا ال ل أقفنل ددد دددوب  ددد  ق  ددد  ق دددوا أقفنل دددن( ال غدددل أاددده لاىدددو  
 (1)”تهللبرم الال ييفهرالن لل فون   ول  ميل

مددند   الىدد  ، الي يدداد اإل  ددل اليفىددار  ددو مددن  لفدد ن من دددهإال 
ل  بددن  الالمشددناند الا حهددبددنليطباق بددال اريددن  الا  تفىددارم  نصددل لفدد
ال يىددينهلل   ريل بددرأمددند أن يفىددر ال ددرآن الهددن، الال يددرم اإل نصددر  لاليدد
 يودددند مبحددد  اال لفددد حددددل ار البنلندددل لقدددنل فددد ، للددد  ولادددل  دددر إ

 بنلهينا الالىنل:

ال ددرآن برأيدده ف ايبددوأ م لددهللم مددل  لمددل قددنل فدد:  ملسو هيلع هللا ىلصقولدده “ 
  اليفىددار لمددل ال يلددر  ال ىددنن الددذ لأقددول : يحددرد القددوض فدد ”النددن 

الأصدحنبه الاليدنبلال مدل  در   ملسو هيلع هللا ىلصلالالمد ثو   دل النبد ،اال ال رآن بده
 (2)” منىو ال غريب ال بب ااالل الان خ 
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الفددور الهباددر فددل “القددهلل ألدد    ددنلل فددل   ددل اليفىددار لددل تىددبق 
، مل أ الع الأبدهللع مدنأل  فدل الموضدوع الإن  ذم الر نلل ”أصول اليفىار
ذا الموضدوع  د لفد لار فامن   هلل   منؤان مل تدراث   مدالال يوجهلل له اظ

 :ال هلليل الالحهللي ، قنل فل م هلل ميه لف

أن أقاددهلل  حهددال  طددر لددلبنبددنمل اينبدده ال ل  دد إادده لمددن فددي  ار“
الفوافددهلل الننفلددل اليددل تنفدد  إ ددواال فددل تددهللبر اددسد ار  االجددل الأ جددو أن 

  لل ملددنالدد  ف ددإل وا ددهلل يفددي  ل طددسا اري ددن الا ددلن مدددرو ف ددل  ددذم ا
يدب اليفىدار أال مطنللدل ا لل فدأ مدن  الأا ل لو قضدوا  اينا ار تلنل ،

ن، ال يظفدرالن الامن ذا  لل أقل ق ال ف    أا  ت ن     المفىريل، قرا
 .(1)”الا صول ب ذا الضب  الالينن ق ب ذم ال وا هلل

ون اليددددهلل  بندددن أن ا دددهللد أ دددل محيويدددن   دددذم الر دددنلل حيددد  اهددد
   دل ال درآن، لفد ه التضد لهملناد  الإمدند الدهلل  و اظدر اإل لمند بهللقدلإ    

يشدديمل  لريل اليددال ددرآن الهدد لملددناالمددل أ ددل موضددو ن   ددذم الر ددنلل: 
، ال دددبب النددداالل، لال ودددنفص ا  ددد وا ال رآاددد يل،  ا دددن ال دددرآن الهدددر 
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يحنج ددن ال ددرآن الهددريل،  لالباددنن   نفددهلل ال ددب ن  الفددرق البنا ددل الضددنلل اليدد
آن مددند   نفددهلل ل البددال أ ددبنا ضددسل ل الذاددر اادد  يقنصددم ل ال ددر  ددر  اإل

مدددددند موضدددددوع النن دددددخ الهدددددريل ببدددددرا ال قنالدددددل الأولدددددل قويدددددل، ثدددددل تندددددنالل اإل
 ،البدددال فاددده  دددس  المي دددهللمال الالميددد  ريل  ال دددرآن الهدددريل لالالمنىدددو  فددد

الموضددددوع اظرييدددده الميااددددل امددددن بددددال ح ا ددددل ا دددديس  الوددددحنبل  لالقددددهللد فدددد
اليفىار الح ا ل أ بنا الناالل ب   وا لل يىدبق لده اظادر فامدن  لالالينبلال ف

مددند فدد   ددر  مددن ، قددنل اإلللاددك بلدد  النمددنذج فامددن ي ددإ ددبق مددل الددامل، ال 
 :ل موضو ن يشيمل   اه ال رآن الهريل م

ال دددرآن ال تقدددرج  دددل  يشددديمل   ا دددن لاليددد للدددال ل أن الملدددنا“
 : مىل   ود

لواجددددددب الالمنددددددهللالا الالمبددددددن  الالمهددددددرالم   ددددددل ا حهددددددند: ان -1
 ددددوا  اناددددو مددددل قىددددل اللبددددنوا  أال مددددل قىددددل الملددددنمس ، أال  الالحددددراد،

 .ل  الف اهإجيمنع أال الىان ل المهللاال، اليرج  تفوال  ذا الل ل ال رحه اال

المحنجدددل مددد  الفدددرق ا  بلدددل البنا دددل:  ل ددد  دددل الددددهللل: ال  -2
الا ددددوو الالنوددددن م الالمشددددراال الالمنددددنف ال، اليرجدددد   ددددر   ددددذا الل ددددل 

 .ل  الميه لإ التفريله
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بادددنن   دددق الىدددمنالا  الا  ض ا  :   دددل اليدددذاار بدددآال  ار -3
 لاه، البانن الوفن  االل ال،إند اللبنو من يحينجون ل إال 

الوقددنف  الالحددواوث  ت دك ال ددو باددنن :ار  دل اليددذاار ب يدند  -4
النمن     المطالال الاهدنال ل مددرمال، ا ودص إتلنل   أحهللث ن ار لالي

 ا ابان    ا ل الو وا  الاليى امن  المواق   لوب ل الأقوام ل مل ل،

انلحشدددر الالنشدددر   :  دددل اليدددذاار بدددنلمو  المدددن بلدددهلل المدددو  -5
 ددن ال  ددذم الل ددود البانال الالنددن ، اليرجدد  تفوددالالحىددنا الالمادداان الالدندد

 .”ل  الوا ن الالمذارإالذار ا حنوي  الارثن  الميل  ل ب ن 

ال ددرآن الهددريل   دد  اري ددل اللددرا  لالل ددود فدد    ددذمالقددهلل جددن 
حهدند آيدن  ا  لالل من  المي  ريل، ف ل ي ياد فد ا اللال، ال     من  

تن دا  الميدون الف  ادل، الال اريدق  لمدملف يودن  ايددنر الاالاريق اإل منه
آيدددن  الدددددهلل  لا صددددولاون، القدددهلل اليددداد فدددد فل دددهالحدددهللالو ال ادددوو، امددددن ي

ال تن دددددا   بدددددرا ال القطنبادددددل،يدددددراو ا ولدددددل المشددددد و ال الالإ الالمقنصدددددمل
 (1)”البرا ال الت ىام ن     اري ل المنط اال

                                                           

 ( الفور الهبار فل   ل اليفىار / المبح  ا الل  1)
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بادددنن  دددبب  لفددد   و مدددند الدددهلل اإل  يدددن ما  الأمدددن الموقددد  الدددذ
 المهيبدددل لاظادددر فددد يوجدددهلل لددده النددداالل لتيدددن  ال رآاادددل موقددد  مميدددنر الال

ايدددب اليفىدددار   لذا الموضدددوع، الحانمدددن ينظدددر أحدددهلل فددد ددد  ددد    دددسمالاإل
ل،  دددبب النددداال  لتدددرالم فددد ال ب ودددص الآثدددن  اثادددرالن مم دددو بنلمددد ثو  يرا ددد

 :مند ب ذا الوهللوالانلمن تقي   التيلهللو، ي ول اإل

القددهلل  بدد   نمددل المفىددريل اددل آيددل مددل آيددن  ا حهددند الآيددن  “
  دبب النداالل، ل دبب اااللده، النندوا أا دن  د لم فدتدرال  المقنصمل ب ول

، اىدددناالذيب النفدددوأ اإلامددن ادددنن لي دددإريل الالحددق أن اددداالل ال دددرآن الهددد
 -ذنإ – ل، فنلىددبب الح ا ددرالددل الل نفددهلل البنا ددل، الا  مددنل الفن ددهللالإال 

افددددوأ  لفدددد ل  ددددو الجددددوو الل نفددددهلل البنا ددددلادددداالل آيددددن  المقنصددددم فددددل
امن  و  داوع المظدنلل الالجدوو إند المقنابال، ال بب ااالل آين  ا حه

 الأينمددده بدددآال  ار يدددذاارا  مدددنل الفن دددهللال فدددا ل، ال دددبب اددداالل آيدددن  ال
تا ظ ل التنب  ل بمن يدرالن اليمدرالن   اده مدل آال   هللد امن  و إ البنلمو 

ار الأينمددده، الحدددواوث المدددو  المدددن  ددداهون بلدددهللم مدددل القدددنف   نف دددل، أمدددن 
لمفىرالن ف دا  انا ن اتدشل ب لالي ا  بنا القنصل الال وص الدافال

 (1)...بل  ارين  الهريمل لال فإ ذلك لن و ل فل 
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 لفدددد المواضدددد  الوددددلبلأن مددددل   مددددند الددددهلل  و ر اإلاددددذلك ذادددد
النن ددددخ  ملرفددددل :تهثددددر مبنحث ددددن الالقددددس  فا ددددن لريل اليددددال ددددرآن الهدددد

و ا دديس  م  ددذم الوددلوبل  ددأن مددل أقددوم الجددو  مددندالالمنىددو ، البددال اإل
    دد  مددند الددهلل  و الميدد  ريل، التل ددب اإلال  صددطس  بددال المي ددهللمالاال

الالبحدد   اريددن  المنىددو ل، لمددن فدد   دد  موقف الىدداوال الابددل اللربددل
 لفددد   و مدددند الدددهلل أن وال  اإل لاددده، الال  دددكإ افددد  جدددهللا الغادددر مىدددبوق 

ل ل مددددن  ال نل ددددهلل فددددي  مددددد  هللمددددل ال ددددرآن الهددددريل وال ا مشددددرقن  افددددهللا،
 لفدد الهيددنا الالىددنل لفددال نددهلل أن ييددهللبرالا  لالالهللا  ددال بددل المىدد مال فدد

اددددنن اليددددهللبر الالقددددوض فا مددددن الا  ددددذ مددددل الموددددهلل يل    اللوددددر الددددذ
   النهللال  لمند أبوالحىل   ن، ي ول الشاخ اإلا  ن اال محظو ا ميرالا

 ددبال  لناددو تحددول فددا  لاليدد لانددن أن الوددقرال الودد هللالإاليقاددل “
ل  ددالدري ترجمددل ال ددرآن الهددريل الاشددرم بددال النددنأ أريحددو ب ددذم القطددوال

 . (1)“  مند الهلل  و نإل ا ل اقند ب ن  قوال ج لالي

 

 

                                                           

 118!4(  جنل الفهر الالهلل وال ل نهللال   1)
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 دور اإلمام الدهلوي في خدمة السنة وعلومها

مددل وال   لفامدن ي دالأمدن الىدنل النبويددل الشدريفل فنحدنالل أن اددذار 
ذا المددددنل، ل دددهلل و دددل   دددل  ددد لفددد المن دددده ال هللميددده   و مدددند الدددهلل اإل

نددهلل ال    دد   أتدد ، اللهنددهل ددسمأالافددل الفددي  اإل لنددهلل فددال  لالحددهللي  فدد
حال مل الهلل ر أصبحو فاه مف ىل فل   دل الحدهللي  النبدو  الشدري ، 

، الاندو ايدب ين ال االمهللاأ الالا  ر هلل فاه الل من  الالمشنيخ ال  و منه
المنطق الالف ىفل، الالل ود الل  ال التقريدن  الميد  ريل فهنادو تدهلل أ 
  دددددددد  حىددددددددنا الحددددددددهللي  الشددددددددري ، الغ بددددددددو تلباددددددددرا  الميوددددددددوفل 

اإلمدددند الدددهلل  و  قدددند   الاحدددل ادددر ادددر النبدددو ، ل   ددد  اليلبالمودددط حنت 
بددهللال م الفلددنل المشددرق فددل إحاددن  الىددنل المط ددرال مىدديقهللمن فددل ذلدددك 

   دنو الالر دنفل التوجادهالالو ن الاإل هينبل الالقطنبلجما  الو نفل مل ال
 الالقنصل. ف  ل لنملالنون

بددهللأ بيددهلل ي  الىددنل النبويددل فددل مهلل  دديه، فىددر نن مددن أصددبحو 
، ال هدددذا  رجدددو ال ندددهلل مدددل ن مدددن   دددلل  المددد ال الل دددل  مرجلدددن لط بدددل

، المل البهللع إل  الىدنل، المدل النف دل إلد  الودحوال، ل إل  او  الل لالد 
نن ال نو به   ل الحهللي  غضن ارين بلهلل مدن اد   الي هللد ،المل اليق   إل
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ن من ارام الاود مدل ذيدوع الىدنل النبويدل الاايشدن  ن فدل ال ندهلل  ا ن فرين، الإ
فدددل حمدددل   دددود ال دددرآن ل المهنادددل ال انويدددل بدددل مدددن أحدددرر  ال ندددهلل مددد -

ن  قنمو فا دن مدل المدهللا أ الالمم ىدن  الل مادل الالحراد من الالىنل، ال
 دد  ثمددن  ، الإامدن ذلدك إلدد  اإلمدند الددهلل  و اددل ضدل  جدد  فير  صدسحالاإل

م ن أبندن  ال د ن ،الفرالع ل ذم النريىل الطابل اليل غر د ن اإلمدند الدهلل  و 
 .ماذم بد وو لالتس

قاق الالف ددددل  ددددل اليطباددددق الددددهلل ئي  ينبددددحددددهللال فددددل الإن من ددددده
اددل صددنار الاباددر، ال ددل   اللماددق لددرال  الىددنل المط ددرال الالرجددوع إلا ددن فددل

 ” المودف“، الاينبده ندلندل   د  ا دينبنط ا حهدالبن القهلل تده لفهرته الميااد
الددذ  ته ددل فادده اهددسد المدي ددهلليل  اددر ولاددل   دد  من ددده، امددن يميددنر 

مددل الالل  ددل ،  الطنلددب الل  و ىدديم  ددر  الحددهللي  بمرا ددنال أ دد وبه فددل
 : حا  قنل "أافنأ اللن فال “صر  بذلك فل 

ي  الحرمال الشدريفال ليدهلل ي  الحدهلل ا  نلاب الرافدل فلإن “
  : ثسثل
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ي يوددر الشدداخ أال  أادده  أ :جمددنلن : أ دد وا الىددرو الاإلأحددهلل 
  ددد  مددددرو ال دددرا  ال، الال ييلدددرض بنلمبنحددد  ال نويدددل الالف  ادددل،   ال دددن  

 .الرجنلالب  من  

أادده ي دد  الشدداخ   دد  ا لفددنب   أ :الالثددنال : أ دد وا البحدد  
يلرفددون أال الددذيل  الددذيل ال الاالأ ددمن  الددرال  النريبددل الالمشددهس  اليرااباددل

يدددددددددنر ن  ددددددددرحن ميو ددددددددطن بددددددددال اإليشددددددددرح ال ، فاح  ددددددددن لي ددددددددل ذاددددددددر 
 ي  افىده،فل اص الحهلل  هنال  الوا واليرو     اإل اننا،اذلكالاإل

  .تم ذ مل  بن ال النصاليشر  المىنفل اليل 

يبحد  الشداخ  دل   و أن الالثنل  : أ  وا اإلملنن الاليلمق ؛
ذا ال و لفدن غريدب ن، فدإالمدن   ا د اليذار ال منل ن ي ،جم  ألفنب الحهلل

الهدددسد فدددل بادددنن مواضددد  ، الأادددنل سد الشدددلرا مدددثس ا يشددد هلل لددده مدددل اددد
لفدددددنب اليدددددل ن الا الالمدددددنوال اليدددددل ا ددددديق من ددددد ،ا ددددديلمنل ذلدددددك ال فدددددن

ال و فددل   ل الددذفددل جمادد  الددرالاال، الي ددا  الحهدد ه،اددذلك يدديه ل تمنث
يدن  الندنو ال الحهللي      المىنفل اليل لل ينص   ا دن، ثدل يبدال الحهن

 ”منن بل بان من  الال وص النريبل  وا



 

92 
 

أيددده  دددل  دددذم ا  دددنلاب ،ف دددنل  دددل     ثدددل قدددنل اإلمدددند الأبدددهلل 
 :ل الثدنالل  دالقدن ”إاه حىل المفاهلل بنلنىبل ل مني دال مدل الط بدل”ا الل:

القدنل  دل  “ دطال يو إاه منن دب المفادهلل بنلنىدبل ل ط بدل المبيدهللفال الالم “
، الالي ودهلل الوا ظال الأصحنا ال وص الالرالايدن إاه أ  وا “ الثنل :

 . (1)،أاه لا  أ  وبن   مان  أ ”ايل الحهللي ال   ال تحوال  به

  ددل  لفدد مددل اظريددن  م مددل  مددند الددهلل  و المددل أ الع مددن قددهللد اإل
اينبدده الفريددهلل النددنو    لفددالحددهللي     ىددامه لطب ددن  ايددبالحددهللي   ددو ت

ايدددب الحدددهللي    ددد  أ بددد      و مدددند الدددهلل قىدددل اإل ،" حددددل ار البنلندددل"
،  م قدص بحثده لر فامن ي اب ن  أ ن ال بن يبن  الوحل الالش رال، اذا

 قنل :

 "ادددنو الم:"ثسثدددل ايب لبنال دددي را  فددد منحودددرال ا اللددد  الطب دددل“
نفل : أصدد  الهيددب بلددهلل  قددنل الشدد ”صددحا  مىدد لال  ”صددحا  البقددن م“

  ددددل الحدددهللي    دددد  أن جمادددد  مددددن فادددده، اتفددددق أاددددن منلددددكو ايدددنا ار م
 غادددرم ف دددا  فاددده  الأمدددن   ددد   أ منلدددك المدددل الاف ددده،  صدددحا    ددد   أ
ال القهلل اتول الىنهلل به مل ارق أ رم، فس جرد أا دن إمر ل الال من ط  

                                                           

 178فال : ( أافنأ اللن  1)
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 لفد رمدنن منلدك ممادآ  اثادرال لالقدهلل صدن  فد صحاحل مدل  دذا الوجده،
 ذفددب الابددل  اانددل ليددنا ابددل أبددالصددل من طلدده مثددل ا تقددري  أحنويثدده ال

القددهلل  الام  ددل  الشدداو ، لن فددالملمددر الغاددر ل ممددل  ددن ، منلهدد  الالثددو  
بددنو القددهلل ضددرا النددنأ فادده أا منلددك بناددر الا ددطل أاثددر مددل ألدد   جددل،

 لفددد ذادددرم ملسو هيلع هللا ىلصلالدددبسو امدددن ادددنن النبددد لمدددل أقنصددد لددد  منلدددكإبدددل اإل
المحمددهلل بددل الحىددل  لنلشددنفلن مددل الف  ددن  افمددن ل المبددررال  (1،)حهلليثدده

                                                           

( الل ددهلل ثبددو فددل  قوددال اإلمددند منلددك اللمسقددل قددول   ددول ار صدد   ار   ادده ال 1)
  ل: " يو ك أن يضرا الننأ أابنو اإلبل يط بدون الل دل، فدس يددهللالن أحدهللا  أ  دل مدل 
 ددنلل المهللينددل "،  الام اليرمددذ ، القددنل: حىددل صددحا .قنل الل مددن : ال ددنلل المهللينددل  ددو 

صدد   ار   ادده ال دد ل. الفددل  الايددل: "لاضددربل شددر بدده النبددل منلددك بددل أادد  ال ددو الددذ  ب
 دنلل المهلليندل".الفل لفدن: الننأ أابنو اإلبل فل ا ب الل ل فس يدهللالن  نلمن أ  دل مدل 

الننأ رمنن يضربون أابنو اإلبل"، الفل لفن :"يو ك أن يضرا الندنأ آبدنط   "ي تل   
مدددل  دددنلل  فدددل لفدددن "أف دددهاإلبدددل ي يمىدددون الل دددل"، الفدددل لفدددن "مدددل  دددنلل بنلمهلليندددل"، ال 

المهللينل". القهلل  الام النىنفل،  ل أبدل  ريدرال، قدنل النبدل صد   ار   اده ال د ل: "يضدربون 
أابددنو اإلبددل فددس يدددهللالن  نلمددن أ  ددل مددل  ددنلل المهللينددل"، الفددل  الايددل: "يقددرج اددنأ مددل 
المشددرق الالمنددرا فددل ا ددب الل ددل فددس يدددهللالن  نلمددن أ  ددل مددل  ددنلل المهللينددل"، اليددرال  

اددنن فددل رمناددده   :نددو أقدددول:  ددو  ددلاهلل بدددل المىدداب حيدد  ق دددو ااندددل قددنل: ا ددل ابددل 
  امنن بل يىن  ال نلل بل  بهلل ار الغار من، ثل أصبحو الاود أقول: إاه منلدك لدل يبدق 
لدده اظاددر بنلمهللينددل. القددنل الشددنفلل: الصددهللق البددر، إذا ذصاددر الل مددن  فمنلددك الددندل. قددنل 

نن  فانن بدل  ااندل إذا حدهللث نو اإلبل": االابار بل بهن  فل حهللي  "لاضربل الننأ أاب
 ب ذا فل حانال منلك، ي ول: أ ام منلهن
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ر المحدددهللثال ااحادد س بددل  دددلاهلل الابددل ال ددب الابددل ال ن دددل، المددن ل احددن ي
المددن ل الم ددو، الا مددرا    الرراق،ال بددهلل  هللال طددنن ال بددهلل الددرحمل بددل م دد

حيددد  ب دددغ   ددد  جماددد  ويدددن    ودددرم لر فدددالقدددهلل ا دددي  ابناددده،نلر ددداهلل ال ا
( 1)ال الأقدوم بدده  ننيددل،ال ال ددو أاثددر لده  دد ر إثددل لدل يدد   رمدنن   دسد،اإل

 بلد  أمدر ل، لاللدراق فدل ال  اه بن  ف  دن  ا مودن  مدذا ب ل حيد  أ د
اللل يال الل من  يقرجون أحنويثه اليذارالن مينبلنته ال دوا هللم اليشدرحون 

لدد  إ غريبدده اليضددبطون مشدده ه اليبحثددون  ددل ف  دده اليفيشددون  ددل  جنلدده
 ....، (2) غنيل لا  بلهلل ن غنيل

                                                           

 ،لك ممل  ال   نه لل يحول ق  لنارم( قنل الىاوال:"الحن الذ  حول لمن 1)
فإاه  ال   نه ا انبر مل ال انففل مل حفنب الحهللي  الالف  ن   سفق اثارالن،المل 

المل الق فن : ،ال فانن الثو  ،الا الرا ل،الالشنفلل ،ب الميبو ال:أبوحنافلأفمل المذ 
أمار المممنال المنوو ، الالم هلل ، الال نو ، الالر اهلل، الا مال الالم مون ، المل أقرااه 
جمن ل، المل  او ه جمن ل، من ل: الا ر ،اليايهلل بل  بهلل ار بل ال نو، ال بالل اليحا  

 83بل  لاهلل" تايال الممنلك ص: 
  و  فددل المىددو   ددر  الموادد  بنل نددل الددرحال الددهلل ( قددنل اإلمددند اللددل ار بددل  بددهلل 2)

 ظدل م ن الأجمل دن، القدهلل اتفدق الىدواو ا الفن  ال: " الموا  أص  الهيدب الأ د ر ن الأقدهلل
مدددل الم دددل المرحومدددل   ددد  اللمدددل بددده، الاالجي دددنو فدددل  الاييددده الو اييددده، الاال يندددن  بشدددر  

مدددذا ب المدددل تيبددد  الملضدددسته المشدددهسته، الاال يمدددند بن دددينبنط ملنااددده التشدددااهلل مبنااددده، 
ال رق االتوددن    ددل المحنلددل أن الموادد   ددهللال مددذ ب منلددك الأ ن دده، ال مددهللال مددذ ب 
الشنفلل الأحمهلل ال أ ه، الموبن  مذ ب أبدل حنافدل الصدنحباه الابرا ده، ال دذم المدذا ب 
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 مددن مددل الميوددل المرفددوع   مددن فاأمددن الوددحاحنن   دد  أن جمادد
مودددنفا من، الأاددده ادددل مدددل ي دددون لددد  إمدددن ميدددواتران صدددحا  بدددنل ط  الأا 

 ”....أمر من ف و مبيهللع غار ميب   بال المممنال

ادن الالودحاحال اللهن دن و ل الثناادل: ايدب لدل تب دغ مب دغ المالطب 
ميدددون  لالالحفدددن الاليبحدددر فددد تي و دددن، ادددنن مودددنفو ن ملدددرالفال بنللهللالدددل

ايددددب ل  ددددذم بنليىددددن ل فامددددن ا دددديراوا   دددد    لاللددددل يرضددددوا فددددالحددددهللي  
 و الجدنم  اليرمدذ واال ىنل أبدل ا....أافى ل في  ن ن مل بلهلل ل بنل بول

 ل  دذم الطب دلالانو مىنهلل أحمهلل أن يهدون مدل جم دفل.... المديب  النىن
مند أحمدهلل جل ده أصدس يلدر  بده الودحا  الالىد ال قدنل: مدنلا  ن اإلإف

 ”....فاه فس ت ب وم

المودددددنفن  صدددددنفو قبدددددل  الثنلثدددددل: مىدددددنااهلل الجوامددددد ل طب دددددالال
رمنا مددن البلددهلل من جملددو بددال الوددحا  الالحىددل  لالمىدد ل الفدد  البقددن  

                                                                                                                         

ن أن بنلنىدددبل إلددد  المواددد  انلشدددرال  ل ميون،ال دددو بمنالدددل الهللالحدددل ل نودددون، ال  دددل أيضددد
و الالنىدددنفل، المدددن ييل دددق بنلف ددده مدددل ال اال دددنل أبدددل و فدددل الىدددنل اودددحا  مىددد لالهيدددب 

صددددحا  البقددددن  ، الجددددنم   المدددده، مطمدددد  اظددددر ل فا ددددن الصددددل مددددن أ  دددد ه، ال فدددد  مدددددن 
ا ددس  62 /1أالقفه،الا دديهلل ا، مددن فنتدده، الذاددر المينبلددن  الالشددوا هلل لمددن أ ددنهللم" المىددو 

 .121 ل "اإلمند منلك المهنال اينبه الموا " / و.ت ل الهلليل النهللال  ص: 
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الالضددددلا  الالملددددرال  الالنريددددب الالشددددنذ الالمنهددددر الالقطدددد  الالوددددواا 
ن رال إال  ، ددي ن اال الل مددن  ذلددك لر فدداللددل يشددي  الالثنبددو الالم  ددوا،

ف  دددن  اثادددر ن تفدددرو  بددده الاللدددل ييدددهللاالل مددد ، ن دددن ا دددل النهدددن ال المط  دددل
المنده  اللل يفحدص  دل صدحي ن ال د م ن المحدهللثون اثادر فحدص، تهللاالل،

لشدر  غريدب الال ف اده بيطبا ده بمدذا ب الىد   الال   لندو  منلل يقهللمده
الال أ يدهلل الميد  ريل  محهللث ببانن مشه ه الال مدم   بدذار أ دمن   جنلده،

 لي  ف ددل مددل أ ددل الحددهللا فمددل المي ددهللما لفدد لسمددامددن اإالميلم ددال ال 
المودن   بدهلل  ل  د لمىدنهلل أبدبنقال     ا ديين  ن الا يفن  دن ال مول دن ا

الايدب  لالمىدنهلل  بدهلل بدل حمادهلل الالطانلىد  دابل لالرراق المون  ابدل أبد
، الاددددنن قوددددهلل ل جمدددد  مددددن الجددددهللالم، ال لالالطبراادددد  الالطحددددنال  ل ددددالبا 

 ”...ت قاوه الت ذيبه الت ريبه مل اللمل

جمد  مدن  رالن ميطنالللمونفو ن بلهلل قالطب ل الرابلل؛ ايب قوهلل 
المددددددنما  الالمىدددددنااهلل  لنادددددو فدددددالطب يدددددال ا اللادددددال، ا للدددددل يوجدددددهلل فددددد

 المقيفاددددل فنو ددددوا ب مر ددددن الاناددددو   دددد  ألىددددنل مددددل لددددل يهيددددب حهلليثدددده
اهثاددر مدددل الو ددنب الميشددهللقال الأ دددل ا  ددوا  الالضدددلفن  أال    المحددهللثون

د ا رافال أال مل ادس لالالينبلال أال مل أ بن  بن اناو مل آثن  الوحنبل
 دد وا أال  مددهللا  ملسو هيلع هللا ىلصل  ط ددن الددرالاال بحددهللي  النبددالحهمددن  الالو ددنب 
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أال اناو مل محيمس  ال رآن الالحدهللي  الودحا  فرالا دن بدنلملن  قدود 
أحنويد  مرفو دل أال   لفدل وا الملنا صنلحون ال يلرفون غوام  الرالايل

 دددن ا  الهيدددنا الالىدددنل جل و دددن أحنويددد  مىددديبهللال إمدددل  لنادددو ملدددناا
أحنويد  مقي فدل جل و دن حددهلليثن  ل دي  فد جمدسنادو أ د ن  مدهللا أال ابر 

البل حبدنن  ”اينا الضلفن “المظنل  ذم ا حنوي   الاحهللا بنىق الاحهلل،
ر الال الالدورقنا  الابدل  ىدنا ليب القطاب الأبالا ” نمل ابل  هللا"ال

يهدددون مدددل  دددذم أن  ”لمىدددنهلل القدددوا رم“، الادددنو لالابدددل النددددن  الالدددهللي م
محدديمس الأ ددوؤ ن مددن اددنن  الطب ددل، الأصدد    ددذم الطب ددل مددن اددنن ضددلافن

هدددددددن ال، ال دددددددذم الطب دددددددل مدددددددنوال ايدددددددنا موضدددددددو ن أال م  وبدددددددن  دددددددهلليهللال الن
 ”...الموضو ن  البل الدورم

 ندددن، قىدددمن ن إ “:  مدددندذا الي ىدددال الدددهللقاق قدددنل اإلثدددل بلدددهلل  ددد
 ال الاحددو ل  ددي ر   دد  ألىددنل الف  ددن  الالوددوفال الالمددم  اآ ددر ال ددو مددن 

حهدل ادل اددوع  مدنداإلبدال ثدل  ”الطب دن  ا  بد   دذم لأصدل فد اللدا  لده
  : ذم الطب ن  ف نلمل 

فل ا مددن ا يمددنو المحددهللثال الحددود  :أمددن الطب ددل ا اللدد  الالثنااددل“
الأمدن الثنلثدل فدس يبن در ل لمدل   ا دن الال دول  حمن من مرتل ل المىرح ل،
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يحفظدددددون أ دددددمن  الرجدددددنل ال  دددددل ال النحدددددن ير الد نبدددددذال الدددددذيل إن ب ددددد
 :لالأمدن الرابلد.... مينبلدن  الالشدوا هللالل،  بمن يم ذ من دن ال ا حنوي ،

 (1)” ينبنط من ن اوع تملق مل المي  ريلن أال اال يننل بدمل فنال

ن  ذا البح  ال ال الننو  يهللل واللل الاضحل       دو البده إال 
الحدددهللي  الوقدددل اظدددرم المناليددده البلدددهلل اظدددرم ال دددلل ااس ددده   ددد  مددددنما  

ادددن يفضدددل مو   مدددند الدددهلل  و نن اإلالف مددده الودددحا  الذالقددده الدمادددل، الاددد
ذ ب الحنفددل إن موددهلل  اددل مددل المدد :المددل  أيدده أادده قددنل م،منلددك الي ددهلل  

 :قنل فل المىو  ان اإلمند منلكو الالشنفلل الاحهلل، ال و م

ودن  مدل افىده   دل ال محنلدل أن مل تيب  مذا ب ل ال رق اإلا“
مدددذ ب منلددك الأ ن دده، ال مدددهللال مددذ ب الشددنفلل الأحمدددهلل اددن  ددهللال و الم

برا دده، ال ددذم المددذا ب بنلنىددبل ل الاال أ دده، الموددبن  مددذ ب أبددل حنافدد
 .(2)”ال و من ن بمنالل الهللالحل مل النوون ان انلشرال  ل ميون،و ل م

  أ  وبن ممينرا فل  ر  الحهللي  مند الهلل  و الانن أ  وا اإل 
 لالقددددوض فدددد : ددددرا  الحددددهللي ه اددددنن مددددل وأا اددددالنبددددو  الشددددري ، فإ
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ايودن  االقيودن    د  ا ديهللالل المدذا ب الف  ادل ال الاإل المىنفل الفر ال
ضددددو  ا حنويدددد   لل فددددالالددددرو   دددد  مددددذ ب يقددددنلف  ،لمددددذ ب ييبلوادددده

النبويددددل، الذلددددك   دددد  حىددددنا ا ددددينبنط الحهددددل الا  ددددرا  الا دددديقراج 
 تشدددديمل   ا ددددن انددددور الىددددنل لاليدددد البددددرا ال الا ولددددل الل  اددددل الالفطريددددل

اللبددر الالمددوا ن  لر الاليددهللبر الىدد ال فدد  دد  حىددنا اليفهدد ال  المط ددرال،
 ملسو هيلع هللا ىلص لأقدددوال النبدددمدددل  دددواص  ل ددد لاليددد ل اللظامدددلالالدددهلل الأ اليربويددد
يددوح ، الال  ددك  لو اال الحددن  ددإ ،مددن ينطددق  ددل ال ددوم  الملوددود الددذ

 يندددددن  رافدددددهلل بنلقسفدددددن  الف  ادددددل ا هادددددنن فاددددد  الدددددذ  أن ذلدددددك المدددددن  
 ،ل ايدددددب الفس دددددفل الالميه مددددداللددددد  مراجلدددددأوم الل مدددددن  إ الاليلم دددددن 

 الددهللال الالمندننرالالحم  ل   د  مطنللدل ايدب الودوفال الايدب المنطدق ال 
ال إمدل الل دل  لل، فمدن ب دا ل الجهللالا فا ن مدن يىدهلل جدو  ل اليبدل غ دي إف

ااا دددن  المندددننرا  المددددنوال  اسمادددل الاايودددن ا  ل مدددذا ب الف  ادددل 
 دذا ا  د وا   مند الدهلل  و ان ،  أم اإل    المن وال  الالميو الجموو 

حدددل “الألدد  لددذلك  ،فم يدده الار  دده ، القددهللد من دددن أصددولان ميااددن  ددنوال
مددددل  اينبدددده الفريددددهلل النددددنو  اللظددددال، التنددددنالل فادددده مدمو ددددل ”ار البنلنددددل

بنادددو ا حهدددند  لا  ددد  اليدددال تشددديمل   ددد  ال وا دددهلل  لا حنويددد  اليددد
ذا المىددينبطل مددل ت ددك ا حنويدد ، الاددال ددر  ا  ددرا  الالحهددل    ا ددن،
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جهلليهللا  ظامن، انن فاده جمد  بدال ا صدنلل    من  مند الهلل  و أضن  اإل
   فددلمددند الددهلل  و ي ددول اإل  ددراق مددل االبيهددن  الاالجي ددنو،إال  الالملنصددرال

 :”حدل ار البنلنل“ل م هللم

الأ م  ددددددن   ن  نددددددهللن أوق الفنددددددون الحهلليثاددددددل ب  ددددددر إال  ، ددددددذا“
محيدددهللم الأ فل دددن مندددن ا الأاللددد  الل دددود الشدددر ال  دددل آ ر دددن فامدددن أ م، 

البنحد   دل حهدل  ،الأ س ن منالل الأ ظم ن م هللا ا  و   ل أ را  الهلليل
 - أ  دلالار -ف دو ،الأ را   واص ا  منل الاهنت دن ،هند الِلمِّاَّنتِ نا ح

 دذم  اليانقدل افدنف  ا القدن  الييقدذم إمدل  هأحق الل ود بد ن يودر  فاد
اىدنن   د  يودار اإل ذ بدهإ  هللال لملنوم بلهلل من فرض   اه مل الطن دن ،

 لأال  ددنض فدد هلهددل قددل مددل صددن  فادد ....بوددارال فامددن جددن  بدده الشددرع
مدل  لصول الالفرالع، الأتد  بمدن يىدمل الينندا  ه أال  تب منهت  ا  مبناا

 .(1)”جوع

  
 
 

                                                           

 1/3( حدل ار البنلنل  1)
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 سالمياإل مام في مجال الفقهدور اإل

 وددر النا ددل الي  اهلليددل اليددل اناددو    و الددهلل اددنن  وددر اإلمددند 
اليل أالجهلل  فراغدن  ل  ول ل ال   ل الل ل التىاطر   تم ك مشن ر أ 

أصددب   ددا ن اددنن نو جي ددأن اال  اللاددو  ددلر  جي ددنو،مدددنل اال  ددنفس فددل
 اللددددل يهددددل لد ددددس  مندددده اودددداب، ،قددددهلل ا  م ددددهللال ا  لد ددددس  فحىددددب

الف دددده المدددد ثو  ثددددرالال حمددددر، الاددددنن بريددددو ا الأصددددب  فددددل أال ددددنا ل انله
،   ا دن يلهفدون الي ب دون، ل أأ منل   يب المي  ريل الالفينال حانت ل الا

ولون اليحدددنجون، الحول دددن يدن دددهللالن الإلا دددن يرجلدددون اليددد الالن، الل دددن يددددن
ج  ددددن يضدددد  ون اليفىدددد ون اليهفددددرالن أحاناددددن، الاناددددو اون، بددددل  هللاددددهللالي

حدددددددرا المندددددددننرا  الالمددددددددنوال  الالمحنامدددددددن   ،الحددددددرا الشدددددددلوا 
ا الوقددد  مدددند  دددذ  ددد  قدددهللد ال دددنق، ل دددهلل ااي دددهلل اإل صدددمن  قنفمدددلالالمقن

 ب وته:  ا لال بدهلل الا يمند الانو

اللنمدددل  دددامن الادددود فدددل ادددل قطدددر يي ادددهللالن بمدددذ ب مدددل   تدددر  “
هللمال اليدرالن  درالج اإلاىدنن مدل مدذ ب مدل ق دهللم اللدو فدل مذا ب المي 
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رالج  ددددل الم ددددل ا ادددده ابددددل بلدددد  إلادددده أال افيرضددددو ان يدددده مىدددد  ل اددددنلق
 .(1)”  اه

فل  ذا اليان  الدن   الاللنصفل ال وجن  مل الي  ادهلل الاليلودب 
الاناددو تضددا  فا ددن ا مددل قوا ددن الل ماددل م، بل الددذ  ال انفددل ال ا المددذ 

 فراط فاه الال تفدري ،إ ال ،  ف  ن مياان  هللاللهلل  و مند اقهللد اإل الالفهريل
بهدل قدوال، الادنن مدل فهدرم أن  ئالقدنا الجده  دذا االتددنم لفد مدندقند اإل

 ددو أالفددق  اليم ددذ مددن ،يدمدد  بددال ف دده ا فمددل ا  بلددل فامددن اتف ددوا   ا ددن
إن  :م اليدهلليهلليدددل أاددده قدددنلن، المدددل آ ا ا ي فدددوا فا ددد مدددنبنلىدددنل النبويدددل فا

 -امدن ذارادن  ددنب ن-حدهلل ب الحنفدل الالشدنفلل الامودهلل  ادل مدل المدذ 
مددل تيبدد  مددذا ب ل ال رق “ :قددنل فددل المىددو  ،اددن اإلمددند منلددكو  ددو مال 

اددددن  ددددهللال مددددذ ب منلددددك و وددددن  مددددل افىدددده   ددددل ال محنلددددل أن الماإلا
الموددبن  مددذ ب أبددل  ال أ دده،الأ ن ده، ال مددهللال مددذ ب الشددنفلل الأحمددهلل 

ال دو  يدون،رال  ل مادن انلشدو برا ه، ال ذم المذا ب بنلنىدبل ل محنافل الا
 ”من ن بمنالل الهللالحل مل النوون

                                                           

 1/151( اليف امن  اإلل ال  1)
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جي دنو الللدل موضدوع اال جي دنو :مند مدل الي  ادهلل الاالاإلموق  

الا ددديهلل  ،اثدددر فا دددن الشددد نق الالقدددس   لمدددل الموضدددو ن  اليدددالالي  ادددهلل 
مدن بدال النااع فامن بال الل من  قهلليمن الحهلليثن، الاثر  ار ا  الالمملفدن ، 

 مدنل بدال إال  ن بدال حريدل جنمحدل فهريدلفراط التفري ، الغ دو الت ودار، مدإ
 اآ ا ال قددهللد اظريددن  م مددل وقا ددل    و مددند الددهلل ن اإلإالل ددل، ال  لدددو رال

حددددل ار “ لذا الموضدددوع فدددالموضدددوع، الايدددب  دددل  ددد لفددد مياادددل  نولدددل
أحهدددند  ل  دددهلل الدادددهلل فددد“ايدددنا   لالفددد ”ل ادددلامدددن  اإلاليف ”ال “البنلندددل 

 .(1)لموضوع،  هللال ايبه تننالل  ذا ا لالف ”االجي نو الالي  اهلل

إن “ :القدنل ل ا يسفدن  الف  دن  الأ دبنب ن،ح ا د مندمن بال اإلا
المىدددنفل اليدددل انادددو مثدددن ا ل ددددهللل الالشددد نق لدددل يهدددل القدددس  فا دددن 
ل ف  ددن  فددل أصددل المشددرال ال بددل اددنن فددل تددرجا  أحددهلل ال ددولال، الا  ددل 

                                                           

القدهلل جدنو  يرا دل  داقنن أبدل يو د  الىداهلل  د منن الحىدانل الندهللال  حفظده ار (  1)
االجي دنو الالي  ادهلل فدل “ال  نم فل  ذا الموضوع، الايب بحثن قامن   مادن   د  موضدوع : 

مل دهلل اإلمدند أبدل “الاب   ذا الهيدنا مدل ” اينبن  اإلمند الهلل  و  المهنايه الف  الضو   
 ددسمل فددل جنملددل اإلمددند أحمددهلل بددل الحىددنل النددهللال  ل ددهلل وال الالفهددر اإل الحىددل   ددل

 .” رفنن الش اهلل لهننؤ
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أالضد  اإلمدند  دذم الن طدل  ”لأ ذالا ب قوال الوحنبل البنوا   ا ن مدذا ب 
 :قنل يضنحن ل مط وا،إ ب مث ل اثارال  ، الأتل  طاب  قول االقط

 دديس  بددال الف  ددن  ال  ددامن فددل المىددنفل الا صددو إن أاثددر “
اليدددددل ن دددددر فا دددددن أقدددددوال الودددددحنبل فدددددل الددددددنابال ايهبادددددرا  اليشدددددريق 

 الاإل فدن  بنلبىدم ل ،، التش هلل ابل  بنأ الابدل مىدلووبارا  اللاهلليلالته
  تددرجا   ددإامددن  -الاحددو ذلددك  ،اإلقنمددلييددن  فددل البددآمال، الاإل ددفنع الاإل

يقي فدون فدل أصدل المشدرال ال، إامنادنن الانن الى   ال ،  أحهلل ال ولال
 دذم المواضد   ل المدذا ب فدلأفمد ....الال تر  سف ل فل أالل  ا مريل

 ،ذا أحدوط د إالال ل يضدلون ال دول اليباندون القدس ، ي دول أحدهلل ل :
ذلددك، ال ددذا   ب ننددن إال ، الي ول:مددنلذا أحددب إلددال دد ال ددذا  ددو المقيددن ،

 ”: اسد الشنفلل  ال اثار فل المبىوط الآثن  محمهلل

تقريدددن  الميدد  ريل، اددذلك فددرق اإلمددند بددال أقددوال ا فمددل ال 
جي دنو الالي  ادهلل الح ا ي مدن، الا يدن  الو د  بدال مهلل  ديل البال حهللالو اال

، القهللد اظريل وقا ل م مل لين ا  المذ ب الحنفل، قنل فدل   الالرأ ا ثر
 لإن فددل المددذ ب الحنفددل اري ددل أاا ددل  دد “ :”الحددرمال وضفادد“اينبدده 
الطددرق بنلىددنل الملرالفددل اليددل جملددو الا حددو فددل رمددل البقددن   أالفددق 
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الأصددددحنبه، الذلددددك أن يم ددددذ مددددل أقددددوال الثسثددددل قددددول أقددددرب ل ب ددددن فددددل 
بد  ا يادن ا  الف  دن  الحنفادال الدذيل ادناوا مدل يالمى  ل ثل بلهلل ذلك يي

 دهو  نده  ئالطحدنال ، فدرا  داجلفدر   من  الحدهللي  انلحدنفن أبدل 
ضدوا لنفاده، الولدو ا حنويد    اده ف دا  بدهلل الثسثل فل ا صول المن تلر 

 .”مل إثبنته، الالهل مذ ب حنفل

البددهلل أن  ”مددند الددهلل  و اإل بف دده“ال دذا مددن اىدديطا  أن البددر  نده 
الأن يضلوم  ،ل من   ذا الف ه الميان الو   ا يلراضن   ماناليىيلرض 

اليضدلواه موضد  البحد   ، مل الال امن فدل  ودران  دذا    المحك الل
،ايددب اإلمددند الددهلل  و  حددول  ددذا الاليح اددق بددل موضدد  اللمددل الاليطباق

 ”حدددددل ار البنلنددددل“الموضددددوع فددددل مواضدددد   هلليددددهللال مددددل اينبدددده الشدددد ار 
 ددددا ن اثاددددرا، الأفددددرو  "اددددنو  ددددر  الم ىددددو الم"ال "ل اددددلامددددن  اإلاليف "ال

اودددن  فدددل بادددنن اإل“:  دددمنمتودددنافن  نصدددن حدددول القسفدددن  الف  ادددل ال 
جي دددددنو حدددددول موضدددددوع اال الايدددددب   دددددنلل جنملددددل، ”نا اال ددددديس أ ددددب

 ”  هلل الداهلل فل أحهند االجي نو الالي  اهلل“: الالي  اهلل ال من ن

جي دنو مثدن ا نن موضدوع الي  ادهلل الاالل هلل اد : الي  اهلل لمند فاإل   أ

لموضددوع ل قددس  الالنددااع بددال الل مددن  قددهلليمن الحددهلليثن، القددهلل اثددر  فدد  ا
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ت ودار، القدهلل  دبق فراط من ن التفدري ، الغ دو ال إلمبنح ، من بال ر ا  الاا
ل الي  اهلليددددل  وددددر النا دددد  مددددند الددددهلل  و الاج دددده اإل  منددددن أن اللوددددر الددددذ

مددددند ، فينددددنالل اإل  دددد  الميواددددن  الف  اددددل  ر الشددددهلليهللال الالدمددددوو الفهدددد
 لالال وددهلل فدد  ددذا الموضددوع الأولدد  فادده ولددوم، الأ ددذ بنلو ددطال  الددهلل  و 

جي دنو   د  ، ف دل يفدي  بدنا االقدهللد اظريدل  نولدل مياادلال فهرم المن ده، 
، ي ول  اقنن أبويو د  مورا اه اللل يمن  و وله لمل ا يهمل  رالاه

   :النهللال  لالىاهلل   منن الحىان

جي دددددنو ال أن مىددددد  ل اال لبنحددددد   دددددر   ال يقفددددد    ددددد  أ “
ملرادل الددهللال  حمادو حول دن لالال تداال مدل المىدنفل اليدالي  اهلل انادو 
البحددد  ال  الأادددنل أصدددحنا ا قدددسد مدددل ادددس الددددنابال فا دددن ال الن دددنش،
 ل ادنن أمدرا فبدهللال انقشوم التنننرالا فاه الأولوا فاده   غل أن الذ الهسد،
المل ود أاه منوامدو  اللل يهل أمرا اظرين يبح   نه، ،ن يح  اليرماالاقل

مدددن ال  الالودددسحان  الل مادددل قنفمدددلالل دددول الوا ادددل الالهفدددن ا  الظدددن رال 
فمددل اليلىدد  أن ي نل:إادده ال  الالبحدد  الينفددهلل، ،الت ددب وامددو الل ددود 

ف دددل  ب نيددده   دددول ا اللدددال، تىددديطا  أن تب دددغ   دددول الميددد  ريل إلددد  مدددن
والن  وددددددر الموددددددرا والن موددددددر بنلل ددددددل الالبحدددددد   يقددددددص ار  وددددددرا

يبددددال الي، اوددددرا  اليددددندبنل مددددل الالدددددهلل الاال بددددل جلددددل ا مددددر، الاليفهاددددر
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  لاليد لحىن دلنادو مدل ال ضدنين اجي نو الالي  اهلل ااال ل هللا  ال أن قضال
 ،الأصدددب  الندددنأ فا دددن مدددن بدددال مفدددرط المليدددهللل اثدددر فا دددن ال ادددل الال دددنل،

أادده ال  الأن بنبدده من ددق، جي ددنو قددهلل اا طدد ،فمددل قنفددل إن اإل الق اددل مددن  ددل،
الي  اددهلل الأن  ال ددو  الت ددهلل، ،لددل ت ددهلل ا مددل بلددهلل ا فمددل ا  بلددل مدي ددهللا

المدل  ال   ل المفراون،م   جي نو،الال يدور اليدرؤ     اال ،فرض  ال
 جي نو مفيوحل     مون يل ن يدهلل ل فا دن مدل يشدن ،إن أبواا اال :قنفل

الأن تشدددهلليهلل  االجي دددنو، الأن ا فمدددل لدددل يحيهدددرالا الأن ال حددددر الال منددد ،
إن  :ي ولدددونأمدددن المليدددهلللون  ، ال دددمال   دددل المفرادددون،الل مدددن  مرفدددوض

القدهلل   ،نولسجي دتط دب  لاليد جي نو مفيدو  بنبده لمدل يىديح ه بم هنتدهالا
نن ممدل بدل اد ،  د   أأ  دمال  الل مدن  المليدهلللال   و مند الدهلل نن اإلا

مبنحثدددددده اددددددسد  باددددددر  لفدددددد فهددددددنن اسمدددددده ،جي ددددددنوا دددددديوف   ددددددرالط اال
 .(1)”البوار

لدد  قىددمال: صددحا  إ  ت  اددهلل الل مددن  مددند الددهلل  و ل ددهلل قىددل اإل
  دددل أن ت  ادددهلل المدي دددهلل   ددد  ا“ ف دددنل  دددل الي  ادددهلل الودددحا : البنادددل،
أن يهدددون مدددل أتبدددنع الرالايدددل واللدددل،  :ل: الاجدددب الحدددراد، ف حدددهلل منالج دددا

                                                           

جي نو الالي  اهلل فل ضو  اينبن  اإلمند الهلل  و  المهنايه الف  ال ل شاخ ( م هللمل اال1)
 انل النهللال الحى  منن 
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تفودددددا ه أن الدن دددددل بنلهيدددددنا الالىدددددنل ال يىددددديطا  بنفىددددده الييبددددد  الال 
 لفد ملسو هيلع هللا ىلصاال ينبنط، فهنن النافيه أن يى ل ف ا ن، مدنحهل   دول ار

  مدنذا أ بدر تبلده  دوا  ادنن مد  وذا مدل صدري  ادص أال ذامى  ل اذا الاد
لدد  الرالايددل إ   اجدد فهددل ذلددك  دد  المنوددوص،مىددينبطن مندده أال م اىددن  

ال  دددذا الي  ادددهلل أن يهدددون  م ددده ب دددول مدددن  إ ال....اللدددو واللدددل ملسو هيلع هللا ىلص نددده
 فدس يداال ميفحودن  دل الىدنل المدي هلل انلمشرالط بهواه مواف دن ل ىدنل،

أ ددذ بنلحددهللي ، فميدد  ن ددر حددهللي  يقددنل  قولدده  ددذا  مهددنن،ب ددهلل  اإل
 . (1)”لاه أ ن  ا فملإال 

ه لدل يدرو  ددذا الأالضد  أاد مدند ابددل حدادالقدنل مل  دن   د  قدول اإل
فددامل ال يددهلليل  اللددا  مح دده “ :"ادده حددرادإ" :النددوع مددل الي  اددهلل  نددهلل قولدده

، الال ال مدددن أح ددده ار ال  ددددولهإالال يلي دددهلل حددددسال  ملسو هيلع هللا ىلصلال ب دددول النبدددإ
اللهدددل لمدددن لدددل يهدددل لددده   دددل بمدددن قنلددده  ال مدددن حرمددده ار ال  دددوله،إحرامدددن 

الال بطريددق  فددن  مددل اسمدده،الال بطريددق الدمدد  بددال المقي  ،ملسو هيلع هللا ىلصلالنبدد
  دددينبنط مدددل اسمددده اتبددد   نلمدددن  ا دددهللا   ددد  أاددده موددداب فامدددن ي دددول،اال
ن  نل  مدن يظنده أق د  مدل إف ،ملسو هيلع هللا ىلصنن را ميبلن  نل   ول ار  لاليفي

                                                           

 27جي نو الالي  اهلل ص: (   هلل الداهلل فل أحهند اال 1)
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أحددددهلل مدددد  أن  صددددرا ، ف ددددذا اادددد  ينهددددرمإمددددل غاددددر جددددهللال الال   ددددن يه
، الال ملسو هيلع هللا ىلصللمىدد مال مددل   ددهلل النبددفيددن  لددل يددال بددال ااال دديفين  الاإل

 ذا حانن الذا، حاندن، بلدهلل أن  لذا وافمن أال يىيفي  لل أن يىيفيفرق با
 .(1)”يهون مدملن     من ذاران

 دل    و  مند الهلل: القهلل تحهللث اإلد مناإل  الي  اهلل البنال ف   أ

أن  ل:الثدنا الالوجده”ف دنل: مل الي  اهلل، ال دو الي  ادهلل البنادل، لالنوع الثنا
فم مددن ب ندده  ،ئل أن يقطدديمهدد يظددل بف ادده أادده ب ددغ الننيددل ال وددوم فددس

أال نددل أادده لمددن ق ددهللم   حددهللي  صددحا  صددري  يقددنل  م نليدده لددل ييرادده،
ن ب نددده حدددهللي  إفددد محددددو    اددده،لالادددنن انلىدددا  ا ،ا فددده ار بم نليددده

ف ددذا ا ي ددنو  الا دديا ل بوددحيه لددل ي ب دده لهددون ذميدده مشددنولل بنلي  اددهلل،
أحددهلل مددل المددن اددنن  ان ددهلل لددا  لدده  ددن هلل مددل الن ددل الالل ددل،فن ددهلل القددول  

 (2)”ل رالن الىنب ل يفلل ذلكا

                                                           

 156 -1/155( حدل ار البنلنل  1)
 28جي نو الالي  اهلل ص: (   هلل الداهلل فل أحهند اال 2)
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، لنن  وددر الدمددوو الل مددادد    و مددند الددهلل أن  وددر اإل مددرالقددهلل 
 مدند ب دذم النا دلفندهللو اإل  ودرم، لذا الندوع مدل الي  ادهلل  دنفهللا فدالانن  

  :القنل بهل صراحل مقنابن لط بل الل ل مواض  الأاهر   ا ن، لف

ا يحىددددنان  الف  ددددن  مددددل قددددب هل  لل القددددوض فدددد ضدددديل ادددد“
اىددنن إ، ال ا أمددن تلرفددون أن الحهددل مددن حهددل ار ال  ددوله تفريلددنت ل،ال 

 لامدن  م دإ :الي دول منهل يب نه حهللي  مل أحنوي  اباهل فس يلمل به،
ثدددل ا يدددنل بددد ن ف دددل الحدددهللي   ال   ددد  الحدددهللي ،   ددد  مدددذ ب فدددسن،

لدددل يهوادددوا ممدددل  (1)ن أفمدددل إال  الم دددرال، لالال ضدددن  بددده مدددل  ددد ن الهم ددد
الدهلليل مدل  لل فدال لوجه ن ر ل إ فمن تراوم ي ،يقف    ا ل  ذا الحهلل

ن آمنديل إ، ائ د لذا لا  مل الهلليل ف  موا أن  ا،،، اىخ أال مرجوحال
الحددق أن تشددين وا  لنن مرضددبنبدداهل فددنتبلوم،  ددنل  مددذ بن أال الافق،ادد

ن ل   ددداهل ا  دددذ ب مدددن فب دددن  ددد إابيدددهللا ، فددد بهيدددنا ار ال دددنل   دددوله
مدل مضد  مدل الل مدن  مدن   وا بدرأل فن يلانن قور  أف نمهإالالمو، ال 

 .(2) ”ترالم أحق الأصر  الأالفق بنلىنل

                                                           

 ”(ا فمل“ صل الللل الوحا  ا  ل( ) هذا ف 1)
 315 /1( اليف امن  اإلل ال  2)
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 ذا النوع مل الي  اهلل ال يود ، ب ن   مند الهلل  و الل هلل صر  اإل
  : الهلليل، ف نل بهل صراحل لل  تحري  فإ  يموالقهلل 

غاددر  لاليحريدد ( ت  اددهلل غاددر الملوددود أ ندد المن ددن )مددل أ ددبنا“
  مددن   دي دهلل الاحدهلل مدلالح ا يدده أن ي ثبيدو  ودميه،  الدذ ملسو هيلع هللا ىلصلالنبد
فادروالا بده  صدنبل قطلدن أال غنلبدن،    اإل مى لل فاظل ميبلوم أاه لف ا مل

ا ل إ، فدال ذا الي  ادهلل غادر مدن اتفدق   اده ا مدل المرحومدل حهلليثن صحاحن،
هلل يقطدددئ ل مدي ددهلليل مدد  الل ددل بدد ن المدي دداتف ددوا   دد  جددوار الي  اددهلل 

اللداد   دد  المىدد لل ال  لفد ملسو هيلع هللا ىلصل يشددرا  لدنص النبدداليوداب، المد  اال
ذا ن دددر حدددهللي  صدددحا   دددس  مدددن ق دددهلل فاددده تدددر، الي  ادددهلل الاتبددد  إ أاددده

)اتقدددذالا أحبدددن  ل  :قولددده تلدددنل  لفددد ملسو هيلع هللا ىلصالحدددهللي ، قدددنل   دددول ار 
ذا إل لهدددن ا دددل لدددل يهوادددوا لالبدددهللالا ل ال أ( ال  بدددنا ل أ بنبدددن مدددل والن ار

 .(1) ”ذا حرموا   ا ل  ا ن حرمومإال  أح وا  ا ن ا يح وم

 نندددن ن بإفددد“اينبددده الندددنو  الفريدددهلل:   لفدددموضددد  آ دددر  لالقدددنل فددد
فدرض ار   اندن ان يده بىدنهلل صدنل    حهللي  مل الر ول الملودود الدذ

                                                           

 1/121( حدل ار البنلنل  1)
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يدددهللل   ددد   دددس  مذ بددده، التراندددن حهلليثددده الاتبلندددن ذلدددك اليقمدددال، فمدددل 
 .(1)”أن ل منن  المن  ذ ان يود ي ود الننأ لرا اللنلمال

والن  الادهلل ا فمل ا  دسد أا دل صدرحوا بلدهللد جدوار الي  ادهلل مدل
الايدددددنا ار  إذا ق دددددو قدددددوال : ددددد ل أبوحنافدددددل  حمدددده ار اظددددر التفهادددددر،
الر ددول  اددنن  بددر  إذا ف اددل : ”بهيددنا ار لقددول اتراددوا“يقنلفدده  قددنل: 

  دول ار صد    بقبدر لوا قدولاتراد“قدنل:   هيقنلف    اه ال  لص   ار
 وللوا قداترا“قنل: ،انن قول الوحنبل يقنلفه  إذا :ف ال ”ار   اه ال  ل
 .”لب ول الوحنب

 لأن يفيدددددد للمددددددل لددددددل يلددددددر  ولا دددددد لالينبندددددد”:قددددددنل أبوحنافددددددل 
 ليلنددد ”النلمدددنن بدددل ثنبدددو  ذا  أ ددد“ :الادددنن إذا أفيددد  ي دددول، ”لسمدددبه

أاللدددد     ادددده،فمل جددددن  ب حىددددل مندددده ف ددددو  وأحىددددل منقددددهلل ان”ال ،افىدددده
 .”بنلوواا

المدد  وذ مددل اسمدده المددروالو   ادده  مددل أحددهلل إال مددن”:قددنل منلددك 
 .”إال  ول ار ص   ار   اه ال  ل

                                                           

 1/156لبنلنل ار ا( حدل  1)
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قددنل  ددس  ملسو هيلع هللا ىلص لنن النبددإذا ق ددو قددوال الادد“ :للشددنفلقددنل ا
ال ددددد ل أاللددددد   صددددد   ار   اددددده ليوددددد  مدددددل حدددددهللي  النبددددد فمدددددن لقدددددول

 .“ ال،فست  هللال 

إذا  “ أاددده قدددنل: ل دددل الشدددنفل الن نيدددل لا دددل إمدددند الحدددرمال فددد
 .”لبأاه مذ  الا  موا فنتبلوم، ،لبب نهل  برصحا  يقنل  مذ 

إذا صددد   أاددده ادددنن ي دددول: ل دددل الشدددنفل ل ددد الم الحددنال الالبا 
يقددنل  الحددهللي   لسمددإذا  أيدديل ا  الايددل : لالفدد ،لبمددذ  الحددهللي  ف ددو

 يددن ”ل:القددنل يومددن ل ماادد ”الحددنف  لسمددبها الاضددربو  ،فددن م وا بنلحددهللي 
فإاددده  ذلدددك لنفىدددك، لاظدددر فددداال  ،أقدددول ادددل مدددن  لفددد لالت  دددهللا !البدددرا إ

  .”ويل

قددول أحددهلل والن   ددول ار  لفدد لالحددد ي ددول :ه ار  حمددالاددنن 
ثمددل إالان ددل ار  المددن ، ددائ لفدد الال قاددنأ، لال فدد ،ال إن اثددرالا ملسو هيلع هللا ىلص

 .”ال  وله بنليى ال

صدد   حددهلل مدد  ار ال  ددوله لددا    ”:الاددنن اإلمددند أحمددهلل ي ددول 
 منلهدنت  دهللن  الال ،الت  هللال“لرجل :  القنل أيضن،  ”اسد   اه ال  ل  ار
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ال ددذ ا حهددند مددل حادد  أ ددذالا مددل الهيددنا  الال النقلددل، الال ا الرا ددل
  (1).”لالالىن

الال  ددك  :الموقدد  اللددنول الميددان تدددنم المددذا ب الف  اددل

ذلك يوافق مدن   الىد   الودنل ، اللهدل  لف   و مند الهلل   اإلأن من 
ل  اادرا  المدذا ب الف  ادل إيهلل وا    و مند الهلل أن اإل لا  ملن  ذلك

 مددنل  ددذا إ لدد  الهيددنا الالىددنلإلدد  الرجددوع إ الاددل، الي وددهلل بهلل وتددهالمهلل
صددسحال  ددذم الثددرالال الل ماددل  لفدد اللظددال أال اليشددهاك لاليددراث الف  دد

تر، مددددنال  ن يحمدددل اسمددده أال  مدددند بدددذلك المدددن، ل دددهلل الضددد  اإلال نف دددل
 :حدل ار البنلنل ل، ف نل فاسد ا فمل المذاو يل     غار محم ه

 الينباددده   ددد  مىدددنفل ضددد و بواوي دددن :الم دددند ممنينن دددب  دددذا “
أن  دذم المددذا ب ا  بلددل  من ددن ا ف دند الرلددو ا قدهللاد الانددو ا قدسد ،
   ددد  جدددوار - نأالمدددل يليدددهللب -المهللالادددل المححدددر ال قدددهللاجيملو ا مدددل 

 لمددل الموددنل  مددناليقف  ال ددامن فدد ذلددك لالفدد إلدد  يومنددن  ددذا،  نت  اددهلل

                                                           

” الاواقاو الالدوا ر“ ذم ا قوال ا  ن ذار ن  بهلل الو نا الشلراال فل اينبه (  1)
 ”ا بون  لي نب  مل أاللإ“الصنحب اينا ” المااان الهبرم”ال
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 دددربو النفدددوأ ال ددددوم أال ل جددددهللا ال مددد قوددددر  فا دددن لا يدددند اليددد  دددذم
 .(1)”برأيه  ل ذم  أالأ دب ا

ند أحهدد ل  ددهلل الداددهلل فدد“ه : اينبدد    فددلمددند الددهلل  و القددهلل   ددهلل اإل
 ت ااددهلل ا  ددذ ب ددذم المددذا ب ا  بلدددل“ بنبددن بلنددوان ”جي ددنو الالي  اددهللاال

 داددب  لب  دد وا   مدد الذاددر فادده ”نترا ددن الالقددرالج  ن دد لالاليشددهلليهلل فدد
اتبددددنع الىدددد    لفدددد لىددددسمل  ددددأن القاددددر اددددل القاددددر الالىددددسمل اددددل ال

ال  دددذم المدددذا ب إالىددد   اددده لدددل يبدددق مدددل مدددذا ب إالودددنل ، الحاددد  
ا  بلدددل المهللالادددل تلدددال الجدددوا ا  دددذ ب دددن، الادددنن القدددرالج  ن دددن تلريضدددن 

   و مدددند الدددهلل ر اإلغادددر ج دددنو، ل ددهلل ذاددد لنوا فددالج ددد ل قطددر الالضدددسل،
صدد  يقددنل  مددن   مددن الي  اددهلل الددذ، الحددرد من مددر اددو ال مددل الي  اددهلل امددن

أبويو دددد   دددد منن  فضددددا ل الشدددداخي ددددول ، ملسو هيلع هللا ىلصالملوددددود ل ددددل النبدددد
 :  مند الهلل  و   اإل ل من   النهللال  لالحىان

و  ددموقفددن ميااددن  ددنوال ف  ال هددذا اددنن موقدد  اإلمددند الددهلل  و  “
 اه ال يىديطا  أن يف دل  مل الننأ مذ به مذ ب مفياه، ليرم أن اللنم

ابدن  الالحدنذقال مدل ادل اللا  له إال الي  اهلل امن ي  هلل الندنأ ا  الهلللال،

                                                           

 .1/442( حدل ار البنلنل  1)
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 فهددذلك بددل أاللدد  مددل ذلددك ،اليرجلددون إلددا ل اليوددهلل الن  ددل  أي ددل ،فددل
المدل أغدرا ،  يهللالل أال ا ب الدهلللالحق اال لالأحق ب ن ال يلط  اللنم
ل  دذا اللوددر ال دد فا - لامدن يىددمون أافىد  -مدن ي د  فادده أ دل الحددهللي 

 إلدد  أ ددل الظددن ر أال القددوا ج إا ددل يطددنلبون مددل اددل فددس ال ددل أقددرا 
ال ددل  الال ي  ددهلل أحددهللا، الاددنو  التددنجر الصددنا  أن يهددون مدي ددهللا، ال نمددل،

افددد   لففدد ،لأافىدد  لالييننقضددون فددد بددذلك يقددنلفون جم دددو  الل مددن ،
تودحا  ا حنويد   لل فداجي دنوات  لالوقو ي  هللالن بل  المحهللثال فد
  (1)”ال الفوض !!إن ، الال يحهللثون  التحىان ن الينهرالن     ت  اهلل الف 

لسمدددند  ل دددسماإل مددددنل الف ددده لفددد دهلليهلليدددلالمدددل ا  مدددنل الي
اليطبادددق بدددال المدددذا ب الف  ادددل الت ريدددب  لفددد ه بدددذل ج دددهللمأاددد  الدددهلل  و 

 ودددرم بدددال  ل أم أن الندددااع قدددهلل ا ددديهلل فددد بلضددد ن بدددنلبل ، الذلدددك  اددده
ال أم  الحنفال الالشنفلال، الاناو الملرال الشدلوا  الل امدل قنفمدل بان مدن،

ل اليمداق الاليشديو الفيدنالم اليهفادر لاده  دذا الندااع مدإمدن أوم ب د  اناده 
صددددس  بددددال ل دمدددد  الاإل ال أن بددددذل  ددددلاهإ الاليضدددد ال، ف ددددل يهددددل لدددده
أ ددد وبن    و مدددند الدددهلل  يدددن  اإلان بدددبل ، ل دددهلل الطدددنففيال الت ريدددب بلضددد 

                                                           

 جي نو الالي  اهلل فل ضور اينبن  اإلمند الهلل  و  ل شاخ   منن النهللال ( اال 1)
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ب انددن يدمدد  بددال المددذا ب اشدد ا يال مددل أا الاحددهلل الأد الاحددهللال، ال ددذا 
  الل ماددل فامددن اليطباددق بددال القسفددن لوافمددن فدد مددل أبددرر مادداا  من ددده

 لب الحنفددد ن ادددس مدددل المدددذ: إ مدددند الدددهلل  و بدددال المىددد مال، ف دددنل اإل
مدند وا  ال ددرال منلدك بدل إادن و و ماابث ن مل مودهلل  الاحدهلل ال د لالالشنفل
مدند اإل المدل تسمدذ ل المحمهلل بل الحىل الشابنالف هلل انن الشنفل، أا 

 لم فدو ىدالم“ لال ال الننو  اللم  ل اينبهم هللم ، ف نل فلمنلك بل أا 
  : ” ر  الممان

ل ال محنلدل أن مل تيب  مذا ب ل ال رق اإلاودن  مدل افىده   د“
اددن  ددهللال مدددذ ب منلددك الأ ن دده، ال مدددهللال مددذ ب الشددنفلل الأحمدددهلل و الم

برا دده، ال ددذم المددذا ب بنلنىددبل ،الموددبن  مددذ ب أبددل حنافددل الاال أ دده 
 . ”ان انلشرال  ل ميون،ال و من ن بمنالل الهللالحل مل النوونو ل م

  أن الددر  مددن ل ددذا الددرأ  اددهلل ، مددل  ددسل  ددذا الددرأ الاىدديطا  أن
الموددهلل ،  لتحنو مددن فدد مددنو النددااع بددال أ ددل المددذ بال الإ لمدل أثددر اباددر فدد

الاحدددهللا ف ددل الددددهللال الالندددااع الالشدد نق  الادددذلك ادددرم أن ذا اددنن المودددهلل  إال 
ل  أن يلرض المذ بنن     ا صدل فام دذ مدن الافدق الحدهللي ، إمند يهلل و اإل

 ا يان  ار ا  الف  ال:  للمن   في ول بوهللو بانن ا
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الاحل ا  دذ مدل الفدرالع مدن اتفدق   اده الل مدن ، ال  دامن  نتدنن “
، الط دن ال الالودسال ل ووصدن فد ،الحنفال الالشنفلال :الفرقينن اللظامينن

تفددددددنق الا ي فددددددوا فن  ددددددذ بمددددددن يشدددددد هلل لدددددده نددددددن ر ن لددددددل يياىددددددر االإفدددددد
 .(1)”الحهللي 

اناددو   لاليدد اددل الفر اددلاليدهلليهلليددل أن المىددنفل الف   فددهالمددل آ ا
 لن فدمثن ا ل دهللال الالنااع الالش نق بال المذا ب لل يهدل القدس  فا د

ا فمدل ا  دل أ دذالا  تدرجا  أحدهلل ال دولال، لنن فدأصل المشرال ال، بل ا
ن إ “:   مددند الددهلل  و ي ددول اإل بدد قوال الوددحنبل، البنددوا   ا ددن مددذا ب ل،

 ن در فا ددن لل اليددالمىدنف لن  ال دامن فدد ددأاثدر صدو  اال دديس  بدال الف 
الددددنابال ايهبادددرا  اليشدددريق التهبادددرا  اللادددهلليل  لفددد أقدددوال الودددحنبل

 ددفنع البددآمال، الاإل ل فددن  بنلبىددم ، الاإلالابددل مىددلوو التشدد هلل ابددل  بددنأ
نن تدرجا  أحدهلل ال دولال، الاد لو فدامدن  دإ قنمل الاحدو ذلدكاإل ليين  فالاإل

أاللد   لل فدامدن ادنن  سف دإال  ،أصدل المشدرال ال لالى   ال يقي فون ف
ال ال ددددل إالمواضدددد    ددددذم لب فددددا مددددريل...... الال تددددرم أفمددددل المددددذا 

 دذا ”ال ” دذا أحدوط“ :يضدلون ال دول اليباندون القدس ، ي دول أحدهلل ل

                                                           

 .2/202ن  اإلل ال اليف ام(  1)
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ثادر ال دذا ا ”ال ذلدكإمن ب ننن “الي ول :  ”للإذا أحب  ”ال ” و المقين 
 . (1) “ حمه ار  لسد الشنفلالمبىوط الآثن  محمهلل  حمه ار الا لف

 لمدددند فدددلس المدددل ا  مدددنل اليدهلليهلليدددل: لالمدددذ ب الحنفدددتن دددا  

، التفوددال ذلددك أن المددذ ب لب الحنفددتن ددا  المددذ  ل:المدددنل الف  دد
لدددل يلدددهلل صدددنفان  -ه الهلل ا دددن  الل مادددل اللما دددللادددمدددن تشدددار إا  -لالحنفددد

ال امددن اددنن، الغددهللا بلاددهللا  ددل الىددنل للوامددل ال اللوددو  ا  اددر  من حددن فددل
يقريددن  الميد  اريل   اطدن ب للحنفدب االانن المدذ اقوض فا ن  نن، 

يشد  ااال  دذم الح ا دل،   مدند الدهلل  و إل، بدال احنافدل لمند أبدالأقوال اإل
 وددرم، ثددل الصدد   لفدد لب الحنفددالمددذ  لمواضدد  الضددل  الالق ددل فدد

 اللسج الننج  ف نل:

 لبن  دددددبب بلدددددهلل المدددددذ ب  دددددل الىدددددنل الاليلودددددب المدددددذ إ “
ب ، من دن: أن المدذ ل ال القنا و الجوو بل  المفن   ر الالدموو الفه

لدد  إ اليليبددر اللددهللالل  ندده ،حنافددل ل ددل أبدد  م وددو    دد  مددن  ال  لالحنفدد
اللو قنل به بل    من  ا حنن  بندن    د   ،قول آ ر مقنلفل المذ ب

أن ذلدددك لدددا  مدددل الودددواا،    و مدددند الدددهلل ، بدددال اإلولادددل صددد   ندددهللم
                                                           

 1/158( حدل ار البنلنل  1)
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 آ ا  ا فمدددل الثسثدددل، الالطري دددلمدمو دددل  لب الحنفدددالالح ا دددل أن المدددذ 
التبنع المذ ب أن يقين  مل  ذم ار ا  مدن يوافدق الىدنل، الأادهلل   ا اا ل

تبدددنع الالي  ادددهلل الوددحا ، القدددهللد اظريدددل وقا دددل م مدددل و  دددال االأن  ددذا  ددد
 :”فاوض الحرمال“لين ا  المذ ب الحنفل، قنل فل اينبه 

أالفدق الطدرق بنلىددنل  لإن فدل المدذ ب الحنفددل اري دل أاا دل  دد“
حددو فددل رمددل البقددن   الأصددحنبه، الذلددك أن الملرالفددل اليددل جملددو الا 

بد  ييم ذ مل أقوال الثسثل قول أقدرب ل ب دن فدل المىد  ل ثدل بلدهلل ذلدك يي
نلحددنفن ا ياددن ا  الف  ددن  الحنفاددال الددذيل اددناوا مددل   مددن  الحددهللي  ا

مددن  ددهو  ندده الثسثددل فددل ا صددول ال  ئأبددل جلفددر الطحددنال ، فددرا  ددا
بددددهلل مدددل إثبنتددده، الالهددددل تلرضدددوا لنفاددده، الولدددو ا حنويدددد    اددده ف دددا  

 .(1)”مذ ب حنفل

امددن قددهلل فددرق بددال أقددوال ا فمددل التقريدددن  الميدد  ريل الذادددر 
 :ف نل ”حدل ار البنلنل“اينبه الننو  الفريهلل   لن  فح ا ل ا يس  الف  

 دذم  لل يدا ل أن جماد  مدن يوجدهلل فدالجدهلل  بلضد  لأاد :المن ن“
فدل الصدنحباه، حنا لو قدول أبدالشرال  الطوي ل الايب الفينالم الضدقمل  د

                                                           

 84( فاوض الحرمال ص:  1)
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الح ا دل، الال  لفد الال يفرق بال ال دول المقدرج البدال مدن  دو قدول ا فمدل
  ددد  تقددددري  ”، ال”اددددذا  لر ددد  ددد  تقددددري  اله“ :يحودددل ملنددد  قددددول ل

، البال قدول ل: ”قنل أبوحنافل اذا“، الال يماا بال قول ل: ”اذا   الطحنال 
لدد  مددن قنلدده إ ل، الال يوددن”حنافددل اددذا ل  دد  أصددل أبدد جددواا المىدد لل“
 لفد مىد لل اللشدر لمدند الابدل النددال فدبل ال نمح  ون مل الحنفاال اال

، اليدامل الأمثنل مدن لا يراط البلهلل  دل المدن  مداس فد المث ه مى لل اللشر،
 ل البلضد الح ا دل، لبن فدأن ذلك مدل تقريددن  ا صدحنا اللدا  مدذ 

 لفددد يدددا ل أن بندددن  المدددذ ب   ددد   دددذم المحدددنال ا  الدهلللادددل المدددذاو ال
الال هللايددل الاليباددال الاحددو ذلددك، الال يل ددل أن أالل مددل  لمبىدوط الىر ىدد

اللددا    ادده بنددن  مددذ ب ل، ثددل ا دديطنا  أن ددر ذلددك فددا ل  ددل المليالددل،
ذلك المي  رالن تو لن التشدحاذا  ذ دنن الطدنلبال اللدو لنادر ذلدك، الار 

 لالالشدنفل حنافدل لل يا ل أن بنن  القس  بدال أبد  بلض أ  ل،،،الجهلل
، الاحدددوم  يددنا البدداوال ا  لفددد ول المددذاو ال حم مددن ار   دد   دددذم ا صدد

أن المىدد لل   ل، ال ندهللامدن الحدق أن أاثر دن أصدول مقرجددل   د  قدول إال 
الأن اللدند  الأن الاينوال اىخ، ب ن القنص مبال الال ي ح ه البانن، :ال نف ل
الأادددده اليدددددب اللمددددل  ،انلقددددنص، الأن ال تددددرجا  بهثددددرال الددددرالاالل  قطلدددد

الأن ال  بددرال بمف ددود الشددرط  ، ذا ااىددهلل بددنا الددرأإ بحددهللي  غاددر الف ادده
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الأمثدددنل ذلدددك  ،الأن موجدددب ا مدددر  دددو الوجدددوا البيدددل ،الالوصددد  أصدددس
حنافدل  ل دل أبد الأاده ال تود  ب دن  الايدل أصول مقرجل     اسد ا فمل،
جدددواا مدددن يدددرو  ل ددد  فدددنفظدددل   ا دددن الاليهالصدددنحباه، الأاددده لاىدددو المح

الغاددرم   اوال البدد ا ددينبنانت ل امددن يفل دده لن مددل صددننف  الميدد  ريل فدد  ا دد
أحددق مددل المحنفظددل   دد   سف ددن  مددن يددرو   ادده، مثنلدده أا ددل أصدد وا أن 

قولدده  لمددل صددنا  ا الافددل فدد القددنص مبددال فددس ي ح دده الباددنن، ال رجددوم
ال تددددار صدددسال الرجدددل “ :ملسو هيلع هللا ىلصالقولددده  )الا ددددهللالا الا الدددوا ( :تلدددنل 

 الحادددد  لددددل ي ولددددوا بفرضددددال ”الراددددوع الالىدددددوو لفدددد حيدددد  ي ددددال ن ددددرم
 لل فدديدل ددوا الحددهللي  باناددن لتيددل، فددو و   ددا ل صددنال ام نددنن اللددل اإل

  دد  انصددايه حادد   ملسو هيلع هللا ىلصقولدده تلددنل : )الامىددحوا برؤال ددهل( المىددحه 
 )الالىددن ق :فنج ددهللالا( القولدده لالالااادد )الااااددل :جل ددوم باناددن، القولدده تلددنل 
)حي  تدنه  رالجدن غادرم( المدن لح ده مدل البادنن  :الالىن قل فنقطلوا( القوله

 .”ايب ل  لو موجوو فا امن  فيه فوا ل دوا ،بلهلل ذلك

 :ل اثارالبلهلل ذار أمث   مند الهلل  و ثل قنل اإل 

الأمثنل من ذاران اثارال ال تقف      المييب ، المل لل يييبد  ال  “
ذا قددددول اليهفاددددك ولدددداس   دددد   دددد ددددن ال، فضددددس  ددددل اإل انلددددلاإل تهفادددده
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ال يددددب اللمدددل بحدددهللي  مدددل ا دددي ر بنلضدددب   :مىددد لل لالمح  دددال فددد
احدددهللي  المودددراال أن  دددذا    ذا ااىدددهلل بدددنا الدددرأإ ف دددهالاللهللالدددل والن ال

 لر ددالذ ددب اله مددذ ب  اىدد  بددل أبددنن، الا يددن م اثاددر مددل الميدد  ريل،
  دد  لي ددهللد القبددر   الددراال  لدد   ددهللد ا دديراط ف ددهإثاددر مددل الل مددن  التبلده ا
قنلوا : لدل ين دل  دذا ال دول  دل أصدحنبنن بدل المن دول  دن ل أن  ال انأ،

 لفد  ريدرال لل  م وا بقبر أب، أال ترم أا  بر الواحهلل م هللد     ال انأ
ن ادددنن مقنلفدددن ل  ادددنأ حيددد  قدددنل إال  ذا أادددل أال  دددرا ان دددان،إالودددنفل 

 .(1) ”أبوحنافل  حمه ار: لوال الرالايل ل  و بنل انأ

  ماددل  نولددل ميااددل وقا ددل الاريددق ال دد  بددال الدمددوو  ددذم آ ا  
 بف ده“ر  نده الالحريل الدنمحل، الذلك من اىديطا  أن البد لالل    ر الفه
البدددهلل أن يىددديلرض الل مدددن   دددذا الف ددده الميدددان الو ددد   ”د الدددهلل  و اإل

ا يلراضددن   ماددن الأن يضددلوم   دد  المحددك الل مددل الال ددامن فددل  وددران 
 . اق بل موض  اللمل الاليطباق ذا،اليضلواه موض  البح  الاليح

 

 

                                                           

 161 -1/160( حدل ار البنلنل  1)
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 وأهل الحدیث ياإلمام الدهلوي بین أهل الرأ

أاده ادنن  ل دسماإل   تدن يخ الف دهيلر  البنحثون الالمط لون   
مددن ل   وددر الوددحنبل الاليددنبلال، لنو فددفيددن  الاالجي دد نددن، مهلل  ددينن لس

، لذا لددل يدددهلل اوددن الال فيددوم صددحنبإغاددر ميوقدد    بددنلرأ لنن يفيددمددل ادد
ن لدددل يددددهلل مدددن يليمدددهلل   اددده مدددل ا ولدددل إنو المدددن ل مدددل ال يدددرم االجي ددد
لدد  من دددال أال إأال  لدد  قىددمالإ، فنا ىددموا ال طلاددل مددل ال ددرآن الالىددنل

 ” ل الددرأب  دد“مهلل  دديال، مهلل  ددل ا يددن   المددن   ا الل الا ددي ر  إلدد  
المدن ادنن  ”أ دل الحدهللي  “ أ   دن لال م الالثناال ا ين   المن   ار ر،

ن حيدددنج بنلىددنل أال قبول ددن اللدداالد ا  ددذ ب ددأصددل اال لل فددباددن القددس  
بنط ا دددددين لنو فدددددجي ددددا ددددديلمنل الل دددددل الاال ضددددرال ال لن ثبيددددو، الال فدددددإ

سد ادد  لفدد  ددن المددن  ددب و اإلا حهددند ل نددوارل الالمىدديدهللا  الف  اددل ا
 ،  و مند الهلل اإل

ثدددل اتىدددلو الفددددوال الالث مدددل بدددال المن ددددال البلدددهلل الشدددق بدددال 
 لل فريدددق فددداددد  ال بلدددهللا ال ددد نقن، فىدددن إمدددن ا يدددند و اللدددل تا  المهلل  ددديال،

الضدلو ن،  لالىدنب ون حيد  تقطد  الحدهللالو اليد مهللم أال   ممن  ن  فاه
ل ات مدو مهلل  دل أ د و مهلل  دينن ميدنوليدنن ميحن بيدنن منفود ينن،فهنا
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التبددرأ  مهلل  ددل أ ددل الحددهللي   ”ال تل ددل الال تف دده“ب ا ددن  ”الثنااددل“  الددرأ
ل الانن   نق الاااع ال س  بدال أ د  ا ن ال تحهل الىنل، ”ا الل “مل 
 “الالح ددنفق الالمددراو مددل  لذا تناددر  الملددناالأ ددل الحددهللي ، ال هدد  الددرأ
ببانن الطريدق الو د  الجمد     و مند الهلل ، قند اإل”الحهللي ال   ل الرأأ 

لودددحا  مدددل ا مدددل  دددنتال المهلل  ددديال   ددد  ا طدددل الاحدددهللال، بدددال المدددراو ا
القددهللد اري ددن  الذاددر  ونفودد ل المدن د ل، ”الأ ددل الحدهللي   ل الددرأأ د“

 “: اينبدددده  ليددددب بحثددددن قامددددن افاىددددن  افلددددن فددددالا ،ال ددددطن ل دمدددد  بان مددددن
ل  ددداقنن أبددد قدددهلل جدددنو  يرا دددلال  ”بادددنن  دددبب اال ددديس  لاودددن  فددداإل
     ذا الموضوع، فد ل  اينبدن   النهللال  لو   الىاهلل   منن الحىاني

 ل ددددسمتددددن يخ اليشددددري  اإل لفدددد   و مددددند الددددهلل آ ا  اإل “ :  ماددددن انفلددددن 
 .(1) ”الأ ل الحهللي   ل الرأالالموارال بال أ 

 
 
 

                                                           

 –( القهلل اب  الهينا مل "وا  الىنل ل نشر الاليوري  " جمالل  بنا اإل سد  1)
 .لهننؤ،
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 مام ومنهجه في مقاصد الشریعةدور اإل

 وأسرار األحكام 

هلل الشدددريلل الأ دددرا  ا حهدددند موضدددوع وقادددق الإن موضدددوع م نصددد
اذ فدل فل غنيل مل الهللقدل الالقطدو ال، لدل يطرقده إال اللبدنقرال ا فدذال  طار 

مثدددل الناالدددل الالشدددنابل الالددددوينل الابدددل  بهللالىدددسد  ل دددسماليدددن يخ اإل
اإلمددند أادده و ددل فددل  ضددل الموضددوع ف حىددل الأجددنو،   ل، الاددر الغاددر 

وص، اللدل ييلدهلل   د  النودوص  منل النودإ ل بالل فإاه لل ي مل جو رال
مليالادن ف ىدفان    و مدند الدهلل ل اإلهدي الللبنلمدنرفن  الل  ال المحضل، 
ن، الال ي بددل مددل حىددل ا  ددان  القبح دد لفدد يلي ددهلل أن الل ددل  ددو اللمددهللال

ال مددن يوافددق المل ددول، الال نن ريددن ال ي ددال ل ل ددل الراددن، اليلي ددهلل إالمن ددول 
بحددددد   دددددل مودددددنلح ن تلبهلليدددددل ال يددددددور ال دددددسد ند اإلأن جماددددد  أحهددددد

 ياال الالظن ريدل، اللدو املدل النظدر مل بال اال الحهم ن، الا ين  الو طال
 اددددر  أادددده يماددددهلل اليوددددر  أن الل ددددل لددددا  موددددهلل ا ”حدددددلار البنلنددددل"فل

، الال يددور اال يمدنو ندال فدل الل نفدهلل الال فدل ا حهد ، سمالاإل ل شريلل
ول بهدددل فدددل الف  ادددن ، الي ددد ال فدددل ثبدددو  الشدددر ان  الال ،  اددده ا ادددن

صراحل أن الشن ع الحهال يرا ل فل جما  اليهنلا  الا حهند تح ادق 
القدددهلل بدددال ال دددرآن الالحدددهللي  اثادددرا من دددن،  مودددنل  اجيمن ادددل الاافراويدددل،
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الف م دددددن المىددددد مون الالرا دددددقون فدددددل الل دددددل فدددددل مقي ددددد  اللودددددو ، 
 مدددن قدددنل لاددكإن بوددهللق الإيمدددنن، ال ملددنن امدددن من  دددو إال  الوا  ددو ن بهللقدددل

 : ذا الوهللوب   و مند الهلل اإل

مدددددل  ائلشددددد قدددددهلل يظدددددل أن ا حهدددددند الشدددددر ال غادددددر ميضدددددمنل“
، ادده لددا  بددال ا  مددنل البددال مددن جلددل ار جدداا  ل ددن منن ددبلأال  ،الموددنل 

ن مثل اليه ا  بنلشراف  امثل  اهلل أ او أن يقيبر ان ل  بدهللم، فد مرم أال 
اال يبددن ، ف مددن أاددنع  برفدد  حدددر أال لمدد   دددرال ممددن ال فنفددهللال فادده غاددر

جمددنع ال ددرالن إال  بلم دده، ال ددذا نددل فن ددهلل تهذبدده الىددنل  ور أال  ودد  جدد
امدن ا  مدنل بنلنادن  إ:  ملسو هيلع هللا ىلصلنبدامن قنل ال.....المش وو ل ن بنلقار

) أقدددل : ال  دددر و لدددذار ار المننجنتددده، امدددن قدددنل تلدددنل ن الودددس.... الإ
ار رال امن  لف المشن هللته( الليهون ملهللال لرؤيل ار تلنل   ر الو وال لذا

،  ؤييه لمن ترالن ال مر ال تضنمون فالن  بهل ا ير “:  ملسو هيلع هللا ىلصلقنل النب
ن ا دديطليل أن ال تن بددوا   دد  صددسال قبددل ا ددوع الشددم  الصددسال قبددل إفدد

ال  در و وفلدن لرذي ددل البقدل الافنيدل حنجددل ن الااددنالإ ...”غرالب دن فدنفل وا
الاادنال : )الال يحىددبل الددذيل يبق ددون  لمددنال لمددن قددنل تلدنل  فددا  ،الف درا 

و  اددرا ل ددل بددل  ددو  ددر ل ددل،  دداطوقون مددن بمددن آتددن ل ار مددل فضدد ه  دد
فدد  بر ل أن ار تلددنل  “: ملسو هيلع هللا ىلصل( امددن قددنل النبدد بق ددوا بدده يددود ال انمددل
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ن إال  ” ل التددرو   دد  ف دددرا  لفتم دددذ مددل أغناددن قددهلل فددرض   ددا ل صددهللقل
الامددددن قددددنل  ،)لل هددددل تي ددددون( :الوددددود ل  ددددر الددددنف  امددددن قددددنل تلددددنل 

لظددال  ددلنفر ن الحدد   ددرع ليإ،ال  ”ن الوددود لدده الجددن إفدد“:  ملسو هيلع هللا ىلصلالنبدد
ن إثددددل ..... ن الوددددفن الالمددددرالال مدددل  ددددلنفر ار(إ): مدددن قددددنل تلدددنل ار ا
 لمن قدنل فدبل  المواض ، ا لبال أ را  تلاال ا القن  ف ملسو هيلع هللا ىلصلالنب

الىدددمن  ف حدددب أن ن أبدددواا ا دددن  دددن ل تفدددي  فا دددإ“أ بددد  قبدددل الظ دددر : 
صود يدود  ن دو ا  :  لف ملسو هيلع هللا ىلص نه   ال ال  ”فا ن  مل صنل  ليولهلل ل

ن إذا الاددود، ال  دد لمددل فر ددون فدد رال ايه ادددنال مو دد  القومددهن  ددبب مشددإ
البدال أ دبنا بلد    بب مشرال ايه فانن اتبنع  نل مو د    اده الىدسد،

القدنل ....  ”أيدل بنتدو يدهللم  ال يهلل   اهإف“ :المىيا ن لند ف نل فا حه
مواضد  أن  .... البدال فدلذا اضدطد  ا دير و مفنصد هإ هادفل الندود: فإ

امدددن  دددو مقنفدددل ضدددر  إ ، دددل النا دددل لادددنلن   ل فا دددن وفددد  مفىدددهللالالحهمددد
 لن تط د  بدال قرادا دإف:  ملسو هيلع هللا ىلصالولهلل، أال مقنلفل فرقل مدل الهفدن  ا ولده
أال  ددهلل بددنا اليحريدد  ا ددول .... الشدداطنن الحان ددذ يىدددهلل ل ددن الهفددن 

ب دذا   دك مدل   :ل بنلفريضدللمدل أ او أن يودل الننف د  ضدل ار  نده  مر
.... يددن ابددل القطددناأصددنا ار بددك  :ملسو هيلع هللا ىلصلاددنن قددب هل، ف ددنل النبدد

 دددر   ن، البدددال ابدددل  بدددنأحودددن مدددل المواضددد  يلىدددر إ لددد  غادددر ذلدددكإ
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 دل باد  الثمدن   ل د دبب الن ل غىل يود الدملل، الريهلل بل ثنبدومشرال ا
قيودن    د  ا ديسد  اندال  در اال بدل  مدرالبال ا ،قبل أن يبهللال صسح ن

هللالن  ل الل مدن  المدي دثل لل يال الينبلون ثل مدل بلدهلل مل أ انن الباو،
يل  ددددددون ا حهددددددند بنلموددددددنل  اليف مددددددون ملناا ددددددن اليقرجددددددون ل حهددددددل 

  لو مبىدوط فددالمنودوص مننادن منن دبن لدهللف  ضدر  أال ج دب افد  امدن  د
الابدددددل  بدددددهلل الىدددددسد  لالالقطدددددنب ل، ثدددددل أتددددد  الناالدددددايدددددب ل المدددددذا ب ل

 (1)”ل التح ا ن   ريفلبنهو لطاف - مىن ا ل هر ار -الأمثنل ل

مدددددند اظددددر اإل المددددوجاال وقددددلالاددددهلل ، مددددل  ددددسل  ددددذم اللبدددددن ال  
 ذا الل دل الد ادل حاد  ته دل فا دن  دل أ مادل  دذا  لف الذالقه   و الهلل 

الصددحنبيه ال ددل موددنو م  ملسو هيلع هللا ىلصل  ددهلل النبدد لفدد الجددووم الل ددل التن يقدده ال
الودددحاحل مني ددددن المدددن   الو ددد  الميدددان اللدددنول الودددحا ، ثدددل بلدددهلل 

 ددذا ب ممددند باددنن فوافددهلل  ددذا الل ددل اللظددال النددنف ، الادددهللتنددنالل اإل ذلددك
يمددددنن اإل  و ي ددددو ل ممددددن  ددددالوددددهللو يددددذار مددددل فوافددددهلل  ددددذا الل ددددل اللظددددا

 : منداف  اللبهلل المممل، ي ول اإل لف الالطم اانل ال  بال

                                                           

 .6-4 /1( م قص مل حدل ار البنلنل  1)
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ن ددددن  ملددددداال مددددل ملددددداا  ابانددددن )أ  مددددل الفوافددددهلل( إ من ددددن :“
اللدل  ،امن أت  بدنل رآن اللظدال فد  دا ب ندن  رمناده ملسو هيلع هللا ىلصاه إ، فملسو هيلع هللا ىلص

ثدل لمدن اا درض رمدنن ال درن  ث ده،بىدو ال مدل م ليىيط  أحدهلل مدن ل أن يد ت
قددند   مددن  ا مددل ف الضددحو ن  ، دددنراإل   دد  النددنأ الجددوم ل فددا الل 

أامددددل  للاهلل ادددده مددددل لددددل يب ددددغ مب ن ل،اددددذلك أتدددد  مددددل ار بشددددريلل  دددد
ال ددر  أ ددل  الشددراف  ميضددمنل لموددنل  يلدددا  ددل مرا ددنال مث  ددن البشددر،

ل ألىدني ه رمناه  ر  من جن  به بنحو مدل أاحدن  الملرفدل حيد  اط دو بد
ون ف مددن اا ضدد   وددر ل الجددب أن يهدد  طددب ل المحددنال ات ل، لالتبددال فدد

 .... دنرذا النوع مل اإلا مل مل يوض  الجوم   لف

مدن قدنل ا  ،يمدننام ندنن الاافدهلل   د  اإلاال ل بدهوحي المن ن : أاه
 .ل()ب   اللهل لاطم ل ق ب :برا ال الق ال   اه الوسال ال الىسدإ

الطن ددددن  ال ددددو  لهلل فددددا اجي ددددذإحىددددنن ن : أن انلددددب اإلالمن دددد
يلددر  الجدده مشددرال اي ن الي اددهلل افىدده بنلمحنفظددل   دد  أ الاح ددن الأاوا  ددن 

 .الانن أبلهلل مل أن يقب   ب   شوا  افله ق ا  ن،
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اثادر مدل الفدرالع الف  ادل بندن    لن  فدذا ا ي   الف  دإ اهأن: المن 
الل دددل المقرجدددل المنن دددبل التح ادددق مدددن  دددو الحدددق  لل فددد  ددد  ا ددديسف 

 .المونل  لسد مىي ل فال بهإسد ييل اله  ننلك ال

 ددسمال ب ا ددن اثاددر مددل المىددنفل اإل  لالمن ددن : أن المبيددهلل ال  ددههوا فدد
 ددذاا  ل ددو مقددنل  لدده يدددب  وم أال ت الي دده،ا ول ل فدد الاددل مددن مقنلفددل ل ل ددل،

الحىددنا الالوددراط الالمادداان احددوا  لالقددنلوا فدد ادده يهذبدده الحدد  الالل ددل،إال بددر: 
ف دنلوا: لدل   ،ون بي اليس  بلاهللال، الأثن   انففل فينل الشدكفطف وا يمالل مل ذلك،

انن صود يود آ ر  مضنن الاجبدن الصدود أالل يدود مدل  دوال ممنو دن  نده  الاحدو 
ذلددك مددل الهددسد، الا ددي اأ  انففددل بنليرغابددن  الالير ابددن  نددناال أا ددن لمدددرو 

حيددد  قدددند أ ددد   ال دددود فوضددد   لددد  أصدددل أصدددال،إحدددري  ال ترجددد  الحددد  الالي
يلرض ب اده أضدر ا  دان  ال ييمادا  ندهلل المىد مال  ”نذادنن لمن أال لهب“حهللي  

ال بدد ن تبددال الموددنل  التم دد  إلدد  وفدد   ددذم المفىددهللال إمددل المنددنف ، الال  ددبال 
 .قنصمن  الا وو الالنون م الالهلل ريلم لل ن ال وا هلل امن فلل احو ذلك ف

المن دددن : أن جمن ددددل مدددل الف  ددددن  ر مدددوا أادددده يددددور  و حددددهللي  
لدد  اثاددر مددل ا حنويدد  إ، فيطددرق الق ددل اددنأ مددل اددل الجددهيقددنل  ال 

ف ددل يدددهلل أ ددل الحددهللي   الوددحاحل احددهللي  الموددراال الحددهللي  ال  يددال،
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الشدرع،  لفد ا ن توافق المونل  المليبرالأال أن يبانوا إل لاام إ لف باس 
 .(1)”حون  ن الهسدإب لال يف لاليمل الفوافهلل  ل  غار ذلكإ

حدددل ار “اينبدده النددنو  الفريددهلل   فدد    و مددند الددهلل القددهلل تنددنالل اإل
 دراقل فهدرم ال دفنفال  الحده إال  هيدهللل   د  ابيهدن     ايد الدذ  - ”البنلنل

حهددند الم نصددهلل موضددوع موددنل  ا  -الل ددود لفدد الوقددل اظددرم ال  ددو البدده
ل ب   وا وقاق ميان  نول يمينر بهللقدل النظدر ال مدق الف دل لدرال  الشريل
الوهللو أن ادذار مثدنال الاحدهللا   سمال النرا ، الاحل اريهلل ب ذااإل الشريلل

 .  و مند الهلل اإل تطبا ن لمن مض  ممن ذارم

 :ي ول ال و ييحهللث  ل مونل  الااوال ا  ن المونل  الاانال:

ترجد   الاادنال مود حينن: مود حل لف لمن  ال    ل أن  مهللالا “
أا دن أحضدر  الشد ، الالشد  أقدب  ا  دسق،  لل  ت ذيب النف ، ال إ

ق بدده ميل  ددن  لذا مددن  ب ددإ اددهإنن  ددحاحن فمددل اددال الملددنو،  لن فددب دد ضددن 
بنلمددنل ال ددذا بددذلك، المددل تمددرن بنلااددنال الأرال الشدد  مددل افىدده ادددنن 

 بددن  ر تلددنل   ددو الملددنو بلددهلل اإل ل، الأافدد  ا  ددسق فددذلددك انفلددن لدده

                                                           

 .1/6البنلنل (  اج  م هللمل حدل ار  1)
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لددددد  إاليط ددددد   لا ددددد بدددددن  يلددددهلل ل دددددنف   مدددددن أن اإلفه  ددددقنالال الدددددنف ،
 ا ددددن  القىاىددددل ال  دددل الن البددددرا الدبدددرال  فهددددذلك الىدددقنالال ت ددددهللم 

ذلددك  ن أصددل الىددقنالال ق ددر الب اماددل الأن تهددون الم هاددل ال  الهللااويددل،
المددددل  آ ددددذال حهم ددددن، ،الننلبددددل التهددددون الب اماددددل منوددددبنل بوددددبن ن ل دددد

فددو  مددل ن ددل الالوددبر لادده الاللإ المنب دن    ا ددن بددذل المددنل مدد  الحنجدل
  رال،ي ناده بدنرألدل الدهللاان إل الهري ن ، ب ن ي ون   اده ل    الشهللافهلل ف

 - ددددو بددددذل المددددنلال  -بهددددل ذلددددك الضددددب  أ ظم ددددن ملسو هيلع هللا ىلصلفدددد مر النبدددد
القددنل تلددنل   ددل  مواضدد  اثاددرال، ليمددنن فددالاإل البحددهللالو، القراددو بنلوددس

اللدل ادك اطلدل المىدهال، الاندن  أ ل النن : )قدنلوا لدل ادك مدل المود ال،
 ......اقوض م  القنفضال(

أا دددددن تدمددددد  ال محنلددددددل  للددددد  المهلليندددددل،،ال إترجددددد   الموددددد حل
الت ددك الحددواوث تنددهللال   دد  قددود التددرال    دد   ،الحنجددل  ذال الضددلفن  ال 

آ ريل، ف ولل تهل الىنل بان ل موا نال الف درا  الأ دل الحنجدن  ل  هدوا 
الأيضدددن فنظدددند المهلليندددل ييوقددد    ددد  مدددنل يهدددون بددده قدددواد  المدددنتوا جو دددن،

اللمددددن اددددناوا  ملاشددددل الحفظددددل الددددذابال  ن ددددن الالمددددهللبريل الىنفىددددال ل ددددن،
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الجددب  بدده  ددل أاىددنا افددنف ل، مشددنولال لددن، ددنم ال ل مهللينددل  مددس انف
 .(1)”أن يهون قواد ملاشي ل   ا ن

تدداان الاللمددق الاال يميددنر بنلهللقددل  ذا ا  دد وا ال طادد  الددذالب دد
جماددد   فددده فدددل دددسد المبنوقوا دددهلل اإل    و مدددند الدددهلل تندددنالل اإل الالو دددطال

 ن الحهم دددن الم نصدددهلل ن المواف ي دددن المددددنال  الا بدددواا، ال دددر  أ دددرا  
ر الال  ددددك أن  ددددذا ا  دددد وا لي ددددهلليل الفهدددد وقا ددددل، ل مل ددددول مواف ددددل

بنلف ىددفن   ئ ددو م ادد الددذ  -اللوددر الحددهللي  لالوددحا  فدد ل ددسماإل
 مدند المن دده يننن   دل آ ا  اإلل االال يمه -ل الالل  الالالبحوث الل ما

 . ذا الموضوع لف

 

 

 

 

 

                                                           

 2/39( حدل ار البنلنل  1)
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 جتماعاإلمام ومنهجه وآراءه في علوم االدور 

اىدناال، اللدا  اإل هنمل ل حادنالالمن   مي سد ويل  نمل ن اإلإ
 دددسد ن اإلال الييننالل دددإ اىدددناالاإل مدددل صدددنار الال ابادددر مدددل  دددلب الحادددنال

و الحددددق الالوددددواا اليهددددون فادددده افدددد  لدددد  مددددن  ددددإن اىددددنن فا ددددالير دددهلل اإل
 لويل مديمدددد  مثددددنللدددد  تهددددإ ددددسد هلل  اإلاىددددناال ، المددددل  ننلددددك ي ددددلس

الا دن ال،  الفهر الاللمل الالى و، يلا  صفن  الااا دل ال فدل لف لاموذج
يضدد   ددل الي ددود   دد  أ ددنأ اليلددنالن الاليهنفددل الاليلنضددهلل فامددن باددن ل، ال 

يحددل ل ددل الطابددن  اليحددرد  اناددو   ددا ل،  لل الا غددسل اليددصددر إالنددنأ 
ن بندددن  المديملدددن اليهدددون مديملدددن  فافدددن صدددنلحن ااي ددد   دددا ل القبنفددد ،
 دسد ي دهللد اإل المل  ننلدك لل اهللال الالملاشل،الفهر الا ل نوال م يوهللا ف

احطدنط ادن  الاالا مدل اال ور القوااال تضدمل حفدنب المديمد  الصدواهمبن
 ددسد  بددن ال  ددل   ا  ددسق ال ذافدل ا مددو ،  ن اإللدد   فن ددإ  الاليدرو

مدمو ل قوااال الصف ن الشن ع الحهال، الب ن دن الر دول ا مدال الاب  دن 
يدددددال الل مدددددن  المىددددد مون الالموددددد حون اىدددددناال، اللدددددل اإل   ددددد  الحادددددنال

ل  المدن، اىدناالاإل ل  تح ا  ن التطبا  ن     الحادنالإن اليىلون يشرحوا 
فددد   مر مدددل آ ا  دددذا الودددهللو أن ادددذا، الاريدددهلل ب  مدددند الدددهلل  و صدددنحبنن اإل
 .جيمنع الأ ىهمبنور اال
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مبددنور  لجيمددنع ييف ددون   دد  أن البحدد  فددنو   مددن    ددل االالادد
ون، الهدد لاىددنن فدداإل   دد  ملرفددل ح ا ددل لمبندد القامددهجيمددنع الأ ىدده اال

حدددل ار  لمددند فددم قددص مددن قددنل اإل لاددكإ، ال حانتدده لفدد اددهلإالمددن يحيددنج 
 :ي ول ال و بح  فريهلل انو   داب، ” تفنقن اال“بنا  لف البنلنل

ل لدد  ا اددإ الحنجددل لفدد اىددنن يوافددق أبنددن  جنىدده  ددل أن اإلا “
 ل ددديهللفن  فدددالشدددم  الالمطدددر الاال ددديظسل مدددل الالشدددرا الالدمدددنع الاال

 ل مده ااد  يرتفدق بد وا   دذمأ أادهالشين  الغار دن، الادنن مدل  ننيدل ار بده 
ل نمن ابالادن مدل م يضد  صدو ته النو ادل امدن أاده أل دل النحدل  إالحنجن  

 لأ ددقنص مددل بندد اادد  ت اددل الثمددرا  ثددل اادد  تيقددذ بايددن يديمدد  فادده
غادر أاده ااضدل لده ..... تلىدلثل اا  تن نو لالىدوب ن، ثدل ااد   او  ن،

  رابال     ال اوع:م   ذا ثسثل أ ان  لم يض  صو ته النو ال ال

لددد  إامدددن تنبلددد  إ فنلب امادددل ،ل دددا   لددد   أإابلدددنث اال :نأحدددهلل 
ل مدل اباي دن ادنلدوع الاللطد   ان  غرض محىوأ أال ميو ل مل وا ال

وا ادددل مدددل لددد  افددد  مل دددول لدددا  لددده إمدددن ينبلددد  ب  اىدددنن الاإل الالشدددبق،
المهلليندل أال يهمدل    ده أال  لفا وهلل أن يحول اظنمن صدنلحن فد اباليه،
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 صددهللال  لفدد مددل  ددذاا ار ددرال أال يمهددل جن دده ييفوددلفىدده أال ي ددذا ا
  .الننأ

مددن  لامدن تبيندإ فنلب امادل  تفددنق الظرافدل،ال: أاده يضدل مد  الالثدنا
الت ددذ اىددنن  بمددن أن ت ددر  اندده ن ف دد ، الاإلتىددهلل بدده   ي ددن التددهللف  حنجي دد

ذيددذا الم بىددن جما ددل الالنمددن ل افىدده ريددنوال   دد  الحنجددل، فاط ددب رالجددل
 .قنفن را المىهنن  نم

يىددددددينبطون  الالثنلدددددد  : أادددددده يوجددددددهلل مددددددن ل أ ددددددل   ددددددل الو ايددددددل
ل اللهد ،صدهللال  أالل دك لل مدل يقدي   فديوجدهلل مدن   تفنقن  الودنلحل،اال

ذا  أم مل الحهمدن  ال دم  مدن ا دينبطوم ت  دنم إال يىيطا  اال ينبنط، ف
 .(1)”ب  به ال     اه بنواجذم لمن الجهللم مواف ن لل مه

اىددنن اإل ذاددر ح ا ددل   و هلل مددند الددأن اإل  ددذم اللبددن ال لاددرم فدد
ب البلدددهلل ذلدددك ذ ددد المماااتددده مدددل   دددل الفهدددر الذالق ال دددلو  الالجدددهللان،

لددد  أ بددد  و جدددن   دددمن ن إي ىدددل حنجدددن  المديمددد     و مدددند الدددهلل اإل
،   و مدددند الدددهلل و مودددط    دددنص مدددل مودددط حن  اإل ددد ” تفنقدددن اال“

 : ي ول
                                                           

  تفنقن  بنا إقنمل اال 1/38ار البنلنل  ( م قص : حدل 1)
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جيمن ددن  ل االال يمهددل أن ينفددك  ندده أ دد  و الددذا الل :  دد “
البلادددهللال مدددل  لق الدبدددنل الالندددواح دددل البدددهللال ال دددهنن  دددوا ا   الفدددن رال،

 :الأ ظدل أ انا دن ،” تفدنق ا اللاال“اىماه   و الذا قنلال الونلحل، ال 
اربدددن  الحفدددر  الالدددا ع الالندددرأ، اىدددنن،ضدددمار اإل ل مدددن فددد ال ندددل الملبدددرال
 الال ددرا، التىددقار الب ددنفل الاقيننؤ ددن، لالاصددطننع ا الاادد الاافاددل الطددبخ،

نن ل المسبد ، التلادال منهوحدل ال يااحمده فا دن أحدهلل البنن  المىنال الصد
حوافدددده المنالادددل،  لن فددديدددهللف  ب دددن  دددب ه اليدددذ أ ب دددن اىددد ه اليىددديلال ب ددد

يددددنو مبدددنوال  الملنالادددن ، الالضددد   دددنل مىددد مل لفودددل  ودددومنت ل إال 
 ...لم لالاب  نن

مددددن   ادددده أ ددددل الحضددددر الال ددددرم اللددددنمرال مددددل ا قددددنلال  :لالالثددددنا
 فا ددن أ ددل ا  ددسق الفنضدد ل الالحهمددن ، الوددنلحل المىدديوجبل أن ينشدد 

جيمن دددن  الاروحمدددو الحنجدددن  الاثدددر  اليددددن ا اال اددده اثدددر  ننلدددكإف
الالطر  ا     مل  دذا  فن ينبطو  نل جاي ل ال ضوا   ا ن بنلنواجذ،

ييلنم ه الم و، أ دل الرفن ادل الهنم دل الدذيل يدرو   دا ل حهمدن  الحهلل من 
 .ا مل ينيح ون من ل  ننن صنلحل،،
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الذلدك   تفنقدن ثنلثدن،اأالجدب  ل تفدنق الثدنامل االاللمن ا ثنل :الال
أا دددل لمدددن وا   بادددن ل الملددددنمس  الوا   دددن الشددد  الالحىدددهلل الالمطددددل 

فدددا ل مدددل الأا دددل اشددد   الاليدنحدددهلل اشددد   بادددن ل ا يسفدددن  المننر دددن ،
ال يل الالن دب،  لف ال، أال يحال     الدرا لي وا  الروتن ب   اه الش 

قنمي دن أال إل   مشيرال النف  ال يطاق الاحهلل مدن الأا ل اناو ل ل ا تفنقن
 لي ضددقنمددل م ددك إلدد  إن فنضددطرالا ال تىدد ل   ادده أال ال تىددم  افىدده ب دد

مدددن ل القدددراج،  لل، اليدبددد ي ل الي دددنالد جدددر بادددن ل بنللدددهللل ياجدددر  نصدددا 
 .مورفه، لف اليورفه

ادده لمددن أ الذلددك ، تفنقددن  ابلددنا تفددنق الثنلدد  الرابدد : الأالجددب اال
 ،لادددده ا بطددددنلإا مددددوال الااضددددل  لاددددهإ لالجبدددد نددددلا ددددي ل اددددل م ددددك بمهللي

 تشددددنجرالا فامددددن باددددن ل الت ددددنت وا، ،الوا   ددددل الشدددد  الالحددددرص الالح ددددهلل
ل تىدددد   ا اددددنو لمددددل تىدددد     ددددا أال اال قنمددددل الق افددددلإلدددد  إا فنضددددطرال 

 .(1)”القسفل الهبرم

 

 

                                                           

  تفنقن  لبنلنل ، م قص البنا ا الل فل اال( حدل ار ا 1)
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 قتصادعلم اال يف هوآراء يلومام الدهج اإلمنه

لد  فيندل  إل ندنأ ييحدول  قانمدن جل ده ار  أن المنل الدذ الال ك
ذا أصددب  إ امددن أمددوالهل الأالالواددل فينددل( الذلددكإ) : االجددل امددن قددنل ار

ا مدوال  ل تتدنن، اللدو اريق اد  ال جم  ا موال مل أإ اىنن ال ي مهاإل
لددد  مفن دددهلل  نف دددل إبدددال الندددنأ جدددر  ذا اثدددر الأصدددب  واللدددلإأال  ،مددل حدددراد

المديمدد   لفدد لالملاشدد لفدد   دد  ال وددهلل الالو ددطال لت ضدد الأضددرا  اباددرال
 لجيمدددن الاال لاددن  الق  دددا ل مددل مديملدددن  أصدددابو بنالالاددد ،لاىددنااإل

  .قيونوبىو  النظند اال لو  الهللينالاليهلل 

بونو   لنن يلناا    و مند الهلل اإل الاج ه  نن المديم  الذالا
انن  دبب ن تدوفر ا مدوال   لالي جيمن الالا مراض اال مل ا والا  الق  ال

 ل تفنقددن ، الالقددوض فدداال لن، الاليلمددق فددناريددق ادد  ن مددل أالاايىددنب 
مدددددند الم دددددو، الا مدددددرا  يددددد ا ون  أم اإل لذافدددددذ الدددددهللاان الفناادددددل الدددددهللاثرال،

ون الدايدددددل ال، اليضدددددلأ طدددددن  النلددددد لشدددددربون الينلمدددددون اليي  بدددددون فدددددالي
الاددنن  ددو يلددر  ملرفددل  الالقددراج   دد  الر اددل ل ضددن  مددآ ب ل ال دد وات ل،
ذ    دا ل حادنال اليدر  جاهللال أن م دو، المندول الدذيل مضدوا قدهلل ا ديحو 

الالبذ  الان    دا ل بحدر المهللاادل الميرفدل الااففدل الالحادنال المداال ال حيد  
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افددق الملاشددل مر  ل، الوق ددوا فددال ال ددذال الالي ددند الحاددنالإل لددل يبددق ل ددل  دد
الحاددددنال تددددهللقا ن  ظامددددن، ال أم اادددد  يىددددار  لالحوا دددد الفضددددول المهللااددددل

، فهيددب  ددل   تفنقددن تلمددق اال لفدد مالأمددرا  المدميدد    دد  منددوال م وادده
 اينبدددددده حدددددددل ار البنلنددددددل، الذاددددددر المفن ددددددهلل الق  اددددددل  لفدددددد اددددددل ذلددددددك

التدددددددوفر   قيودددددددنود االتيرتدددددددب   ددددددد   دددددددو  النظدددددددن لاليددددددد جيمن ادددددددلالاال
 ددددو ال دددد  بددددال   الددددذ قيوددددنويل ددددسد االاإل ا موال،امددددن قددددهللد اظريددددل

موضددد  ال دددو ييحدددهللث  دددل أحدددوال م دددو،  لي دددول فددد الر بناادددل الالمنويدددل،
 :رمناه

 الالدددددرالد لمددددن توا ثددددوا القسفدددددل قرالاددددن اثادددددرال  ددددل أن اللدددددل ا “
لدذال الدهللاان الاىدوا الدهللا  ار درال الا ديحوذ   دا ل الشداطنن،  لال نضوا ف

مرافدددق الملاشددل التبدددن وا ب دددن، الال و   ددا ل حهمدددن  ارفدددنق  لتلم ددوا فدددال 
يىددينبطون ل ددل وقددنفق الملاشددل المراف  ددن، فمددن رالددوا يلم ددون ب ددن اليايددهلل 

ا دل ادناوا يلادرالن مدل ادنن إ :يد  قادلبلض ل   د  بلد  الييبدن ون ب دن ح
 ،ل منط ل أال تنجدن يهدون قامي دن والن مد ال ألد  و  دلي ب  مل صننويهلل 

أال ال يهددون لدده قوددر  ددنمخ الآبددان الحمددند البىددنتال الال يهددون لدده والاا 
 لالمطدددن ل التدمدددل فددد لتو ددد  فددد فن  دددل الغ مدددنن حىدددنن الال يهدددون لددده

يننادددك  دددل  ادددنالمسبددد ، الذادددر ذلدددك يطدددول، المدددن تدددرام مدددل م دددو، بسو
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الصددن  ال يقددرج مددل أصددول ملن دد ل،  لفدد فددهلل ل اددل ذلددك حهنيددنت ل،
جمادددد   لفددددال أن تمدددداع، التولددددهلل مددددل ذلددددك وا   ضددددنل و ددددل إل ق ددددوب 

اللل يبق من ل أحهلل مدل أ دواق ل ال  دينق ل  أ ضن  المهللاال الآفل  ظامل،
 لفدد الأ داتدده ال القددهلل ا دديولو   ادده الأ ددذ  بيسبابدده،إل الغنددا ل الف اددر 

الذلدددك  ن ت دددك   اددده غمومدددن ال مومدددن ال أ جدددن  ل دددن،افىددده الأ نجدددو  
الال تحودل ت دك  ال ببدذل أمدوال  طادرال،إل ليحودل ان  ا  ن لل تها  

ال بيضدددددلا  الضدددددرافب   ددددد  الفسحدددددال الاليددددددن  الأ دددددبن  ل إ ا مدددددوال
ن أاددن وا جل ددو ل إال  ن امينلددوا قددنت و ل ال ددذبو ل،إفدد الاليضددااق   ددا ل،

الال ت يند   النض  الالدهللينأ الالحودنو، لالحمار الالب ر تىيلمل ف بمنالل
الحنجدن  ثدل ال تيدر،  دن ل مدل اللندن  حيد  صدن الا  لن فدلاىيلنن ب دال إ

 لدد  الىددلنوال ا  راليددل أصددس الال يىدديطالون ذلددك،إل ال يرفلددون  ؤال دد 
 .(1)”ق ال الا   لا  فاه أحهلل ي مه وينهإنن ال بمن ا

بلدد   يددهلل ثددر فددل أذا اأن المددنل إ مددنديبددال اإل مفن ددهلل اثددرال المددنل:

 ل    ن   ظال الأضرا  المفن هلل ابادرالإل جر بان ل فامن الانن والل ،الننأ
التىددبب الضددر  ل مهن ددب  ،المديمدد  لتدداان الال وددهلل فدد  دد  اال لت ضدد
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، مدند ب دذا الودهللو، ي دول اإلا ص ال الوحاحل، التقدرا الدهللاان الار درال
 :ه ف  غنيل الدووال الالبرا لالاسم

 لوقدددنفق الح ددد لفددد لالمدددل مفن دددهلل المدددهللن أن ترغدددب  ظمدددن  “
 رينوال     من تلطاده ،الال بنأ الالبنن  الالمطن ل الغاهلل النىن  الاحو ذلك

الاجيم    ا ن  درا الندنأ  ،ال بهلل ل ننأ من ن لالي  تفنقن  الضرال يلاال
من دددن  لليددد ت ا مدددو  الطبالادددل ليىدددب الندددنأ بنليودددر  فدددال دم ل،فاه

ص الالحراددن  ل نندن  الالددرق  لد  تل ددال الدددوا  إ د وات ل، فانيوددب قددود 
الثاددنا التوددوير  لفدد لدد  ا مددوال المطربددلإالآ ددرالن  نن ددبل ال ذيددذال،المي

لدددد  إالآ ددددرالن  صددددو  الحاوااددددن  الا  دددددن  الاليقددددناا  النريبددددل فا ددددن،
لدد  ا بناددل إالآ ددرالن  الددذ ب الالدددوا ر الرقا ددل، لفدد الوددنن ن  البهلليلددل

لددد   دددذم إل ذا أقبدددل جدددل غفادددر مدددن إفددد الشدددنمقل التقطاط دددن التودددوير ن،
ذا أافدددق  ظمدددن  إال  أ م دددوا مث  دددن مدددل الا ا دددن  الاليددددن ا ،اىدددنا ا 

لد  إ المهللينل فا دن ا مدوال أ م دوا مث  دن مدل مودنل  المهلليندل، الجدر ذلدك
اليضددااق   دد  ال ددنفمال بن اىددنا الضددرال يل اددنلا اع الاليدددن  الالوددننع 

ذلدك ضدر  ب دذم المهلليندل ييلدهللم مدل  ضدو  التضدن   الضدرافب   دا ل،
 ل دب فدالييددن م فا دن امدن ييددن م اله الهدل،يلدل  ل   ضو حي إن من 
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ل بحىددب الددهللاان الأمددن تضددر   لل فدد ددذا  ددر  تضددر   بددهللن المه ددوا،
 .(1)” ل البانن لفنن  منل ا  رال ل  الهإالقرالج 

 مدددند يشدددر  اظريدددلثدددل  ا  اإل  دددسد بدددال الر بناادددل الالمنويدددل:اإل

 ضددن ار مددل الا  ددل أادده لددا  “ :المددنل ف دنل لفدد  دسد الميااددل اللنولددلاإل
اللل ي مر بذلك أحدهلل  الالثنل ، ل تفنق الثنامنل اال إ لالتلنل  ف  بحناه

لد  الدبدنل إقدود فدرالا  مل ا ابادن    دا ل الىدسد، اللدا  ا مدر امدن ننده
 الصددن الا بمنالددل الددوح ، القاددر الالشددر، لالنددنأ  أ ددن فدد التراددوا مقنلطددل
 ر بناادلبنلمدن بلثدو  “    مل أ او اليبيل القنل:  ملسو هيلع هللا ىلصلاللذلك  و النب

ل الىدسد أمدرالا لهدل ا ابادن    دا  امن بلثو بنلم ل الحنافال الىدمحل،إال 
الرفن ادل ام دو،  لن حنل الميلم ال فالأن ال يب غ ب  ، تفنقن بيلهلليل اال

نن  دددددوا ق الدبدددددنل السح دددددال لددددد  حدددددنل  دددددهإن اللددددددل، الال يندددددال ب ددددد
 .بنلوح 

بدده  يودد  ال نددن قان ددنن ميلن ضددنن؛ أحددهلل من: أن اليرفدده حىددل،
مدل  لارومد اميدنر بده لالي لالملنا المااج اليىي ال به ا  سق اليظ ر به

الالنبدددنالال الاللددددا الاحو مدددن تنشددد  مدددل  دددو  اليدددهللبار،  جنىددده، ل دددنفر بنددد
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لدددد  مننر ددددن  المشددددن ان  الاددددهلل إ حيانجددددهقبددددا  ال الثناا مدددن : أن اليرفادددده
نن  مددنل ليددهللبار ار ددرال، اللددذلك اددإ ددراض  ددل جناددب الناددب ال إال التلدب 
  تفنقددددن  الضددددل ا ذاددددن  مل ددددن الارواا،ب ددددن  االإاليو دددد ، ال  لالمرضدددد

 .(1)”ل  الدبرال إ الااي نر الفرص ل يوجه

منددي      و مددند الددهلل أن اإل المددل  ددسل ذلددك اىدديطا  أن اددهلل ،
دنمحدل، بدال غند  مطدغ المن   الو   بال الر بناال الدنمهللال الالمنويل ال

 .ض لالىنمال الفن سد مل مبنور اإل الذلك ،البال ف ر من 

ييحدددهللث  دددل ال دددنفل  مدددند: اددددهلل اإل دددينمن ىدددب الاالال دددنفل اله

 دددددديفنوال مددددددل  أأ لس  ددددددينمن  ال بددددددهلل منددددددهو ي ددددددر  أن اإل ددددددالهىددددددب ال 
ا  ض، لهددل يدددب أن  لفدد المنل،امددن يدددب ابينددن  الددررق الفضددل ار

 ددينسل الالحددراد، مددن   دد  أ ددنأ اليلددنالن بلاددهللا  ددل االيهددون ذلددك قنف
 ي ول : 

اليلددددنالن   لو ددددل فدددد فا ددددن بمددددن لددددا  لدددده ددددينمن  نن االن اددددإفدددد “
ن المف د  يضدطر إنلربدن فد يطدن  ااال انلماىر أال بمن  دو تدراض يشدبه
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الح ا دل، ف دا   ل ضدن فد ماللدا   ضدن ،فهيفنإل  اليااد من ال ي هلل      إ
امدددن  دددو بنادددل ال دددحو إ ،مدددل الل دددوو المرضدددال الال ا  دددبنا الودددنلحل

 .(1)”بنال ب صل الحهمل المهللاال

ف ىدددفل الماىدددر الالربدددن اليدددذار أن   و مدددن مدددل ثدددل  ا  يشدددر   
  ددددل أن ا “ي ددددول:  حرمي ددددن، لو الىددددبب فدددد ال  اليلددددنالن الاليلددددنا   دددد

مليمدهلل   د   ،الندنأ  دن ل اده ا يطدن   مدوال  الماىر  حو بنال ،
المناددل بنا ددل ال اددوا غددر  تبلثدده  ددذم   دد  الشددرط،  ،اتبددنع ج ددل الحددرص

منبدون  ددهو   دد  ن  ددهو الإاليمددهللن الاليلدنالن، فدد لو دل فدد اللدا  لدده
ن  نصل  نصل فامن اليامده بنفىده الاقديحل فاده ب ودهللم، إال  غان ال ابل،

ن ي  د  لد  أإ الال يهلل ده حرصده لد  اثادرم،إ الالننبل يىدي ذم اليدهلل وم ق ا ده
فىدنو لدمدوال إ اال يادنو بدذلك ل، الفد نده، ال مدن ق ادل تهدون اليدرال   اده

اليلددنالن  ددراض  ددل إال   مددنل لس تفنقددن  المط وبددلإال  المننقشددن  اوي ددل
أن يدموم   دو ال درض   د  أادهال  -الاذلك الربن.....   اه اليمهللن لالمبن

الم يرضدال ب دذا ل ن  نم حو بنال، فإ -لاه أاثر أال أفضل ممن أ ذإ
 ،الاثارا من ال يدهللالن الوفن   نهلل ا جدل النوع  ل المفنلا  المضطرالن،
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ال دددددو مظندددددل  فاودددددار أضدددددلنفن مضدددددن فل ال يمهدددددل الددددديق ص منددددده أبدددددهللا،
 . (1)”شن   ظامل ال وومن  مىيطاراللمننق

مدددددند ن اإلإال  الملدددددنمس : لالاليحدددددريل فددددد مبدددددنور اليح ادددددل

 لالملددنمس  فدد لموضددوع مبددنور اليح اددل الاليحددريل فدد يينددنالل   و الددهلل 
 لأن الن ددد : ن دددن الي دددول لاليىددديلرض البادددوع المن ددد  دددسمال،اإل الشدددريلل

 : ي   بلض نيهللال  حول  هللال ملنن،اذار فامن 

 لبل  فد ملسو هيلع هللا ىلصلالا  ل أن النب“ي ول  :قباثل حرادبا  ا  ان  ال

ارا ادددل بلضددد ن الجدددوار لاددده  إ فددد الح  ار اللدددرا الل دددل ملدددنمس  البادددوع،
 الالهرا ال تهللال      ملنن:  بلض ن،

قددهلل جددر  اللدددنوال بدد ن ي يندد  لملودددال أال  ائون  دددأن يهدد :من ددن
ايفدددنع الم ودددوو بددده  ندددهلل الندددنأ او دددن مدددل الملودددال ادددنلقمر ون االيهددد

 جريدددنن الر دددل ببال دددن الاتقنذ دددن تنويددده بي دددك لففددد لطنبدددو ،الا صدددنند الا
تحدددريل بال دددن  لالفددد الحمدددل الندددنأ   ا دددن الت ريدددب ل دددل من دددن، لالملنصددد
قددنل   ددول ار   مددنل ل ددن الت ريددب ل ددل مددل أن ال يبن ددرال ن،إن الاقينن  دد

                                                           

 .2/106( حدل ار البنلنل  1)



 

148 
 

 ن ار ال  دددوله حدددرد باددد  القمدددر الالمايدددل الالقنايدددر الا صدددنند،إ: ملسو هيلع هللا ىلص
 ”.....ا ن حرد ثمنهذا حرد  إ ن ارإالقنل : 

المن ددن أن ال “ي ددول:   :حرادو لدد  النددااع ف ددإ  ل   ددهلل يددموادد

 لفدد ب ددند اللوضددال أال يهددون الل ددهلل بالددلبددال اللنقددهلليل إل تن طدد  المننر ددل
 لون فدأال يهد ال برؤيل المبا  اللل يدرم،إل تح ق الرضن باليال، أال ال يمه

اللنقدددهلل   الأن ال يهدددون اليىددد ال بادددهلل..... الباددد   دددرط يحدددي  بددده مدددل بلدددهلل
ال  ائال دد   دد  غاددرم، ددو حددق توجدده لدده امددن الإ امبادد  لددا  باددهلل البددنف ،

 ديافن  الاايادنل االاحيادنل أال  لأال  دل قنمل باندلإأال  ال برف  قضالإ يدهللم
قضدددال أال يحودددل غدددر   لفددد اددده مظندددل أن يهدددون قضدددالإ، فأال احدددو ذلدددك

الا د   دل باد   ال تب  من لدا   ندهلل،،: ملسو هيلع هللا ىلصقنل   ول ار  التقااب،
 ”...ااب الال من لا   نهلل،النر  التق

المن ن: من يهون  ببن لىو  ”:ي ول  :حرادمن أضر بنلدمن ل ف و 

قدنل   منل دن الالودهلل  ن دن،إفادب  ضرا  بلض ن بلضن،إال  اايظند المهللينل
 ال ت  وا الرابنن ل باد ، الال يبد  بلضدهل   د  بلد ،: ملسو هيلع هللا ىلص  ول ار 

 ”...نضر لبنوالال يب  ح الال تننجشوا، الال يىل الرجل      ود أ اه ،
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مدن يهدون فاده  :المن دن “ الي ول: :ال يدور   هلل فاه غ  التهلللا 

بدددل أال ال تودددرالا اإل: ملسو هيلع هللا ىلصقدددنل   دددول ار  ، اليدددهلللا    ددد  المشدددير 
ن إن، فمددل ابين  ددن بلددهلل ذلددك ف ددو بقاددر النظددريل بلددهلل أن يح ب دد النددنل،

 ملسو هيلع هللا ىلصالقدنل  ....”ن  دقط ن  و دن الصدن ن مدل تمدرإال   ضا ن أمىده ن،
يرام الندنأ، أفس جل يه فوق الطلند حي  “   ن ب ل: صبرال الند الوا لف

 .(1)”ل....مل غ  ف ا  من
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 السیاسة يف وآراءه يلومام الدهج اإلمنه

أن  د طنن المىد مال   أ ه لبلانقهلل  أم    و مند الهلل نن اإلالا
 لاليدد  دسمال المنولادلاإل  ادرال، الانادو الهللاللددلا  ي فدن أافن دده لالىان د

ضدددطرابن  ال أم أن اال احيضدددن ، لفدد و قرالادددن اوي دددلحهمددو  دددذم الددبس
ن امدددددن ي دددددهللو   ،الدددددبسو لتندددددهللل  فددددد الالفددددديل الالحدددددرالا ا   ادددددل الهللامادددددل

 لفد النن دل، ال أم أن و دنفل الىان دل من دن ال ميالالدل ل يلمن  ا جنباال
صددددس  أن ي دددديل ب ددددذا الاإل مددددند الددددهلل والإلواجددددب النن مددددل  وددددرم، فهدددد

  ضددل الموضددوع، لفدد   و ند الددهلل مدد، فددهلل ل اإل نددهالدناددب الال يشددنل 
  : ي ول الشاخ الىاهلل أبوالحىل النهللال 

  دددذم دددسل اللددددنج الميدددراال مدددل   مدددند الدددهلل  و ل اإللددل يهددد “
جنلىددددن تحددددو  أمطن  ددددن ال نا ددددل النايددددرال لالحددددواوث الا رمددددن  بددددل فدددد

وددنا  بحادد  ال يلدد  البحدد  الاليدد لا  الاليددهلل ي  الالإالىددمن  منوددرفن 
ال قدددل مدددل اينبددده، الال تمحدددو قطدددرال مدددل   أ لافحدددن  الريدددن  اللنتادددت  دددب 

نن يلمدل حر  مل حرالفه فحىدب، بدل اد  المطر الناير أ قطرا   ذم
 جددهلل الاشددنط الحدداد الج ددنو لينااددر  ددذم ا الضددنع الا دديلنوال الىدد طل لفدد
قنمدددل مم هدددل قويدددل موادددهللال ا  ادددنن تشدددلر إال  دددذم البسو، لفددد  دددسمالاإل
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التحدددنفن   ددد   ال،  التنفدددذ ا حهدددند الشدددر بمىدددماللاي ن التليدددر  بدددنلواق
 لاليددد   ددد  ال دددوم ال هللامدددل لل الت ضدددأ دددراض الندددنأ الأمدددوال ل الأافىددد 

 دذا  لنن ي دود فدا  ض فىنوا، التنشر القار الالر ن ، ف دهلل اد لتلا  ف
لدد  إبوددار ال يمددو  لبددر  ان ددي ددود بدده أا  الددذ   اددنوالوددهللو بنلددهللال  ال

 .(1) ”لص   لا  الاليونا  الالبح  الاليهلل ي  ب الي 

لد  ايدنا مىدي ل، اللهنندن إيحيدنج  دنل الىان لم لف ن وال مإال 
اددوو ب ددذا الوددهللو أن اددذار مددوجاا مددل أ منلدده الوال م، فنددرم أن ج ددووم 

 لر فامدن ي د، الادذاالىان دل مددنل لفد ميرااال   د   دذم الدواادب الينلادل
 :يدنر الا يون إب

بلدد  لدد  إ   و مددند الددهلل ن اإلالج  دد لاليدد لالر ددنفل الىان ددا -۱
صدس  ا حدوال إلد  إل ، و دن  ودرم مدل م دو، وا ل البسو لا مرا  ف

لدد  ال ددنوال الا مددرا  الميحمىددال إيددب الىان ددال الت ويددل الهللاللددل، الحيدد  ا
لد  ال ندهلل مدل أفنناىدينن، إ ”لأحمهلل  دنم أبدهللال“الو ن  ،أيضن  ن ج ال نهلل

 :  ي ول الشاخ النهللال 

                                                           

 .4/228(  جنل الفهر الالهلل وال فل اإل سد ل نهللال   1)
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 ، الموددد   الننضددد لددد  أن ال ي يودددر إ انادددو الحنجدددل من دددل “
ل قنمدإ  د    مند الدهلل  و نإليمناال ااإل ب الفرا لالالمم   البوار الصنح

ي دددنب الحماددددل إل، ال  ددددالأمدددرا  بسا - دددمنا –الودددسال بدددنلم و، المنددددول 
 ددددسمال فددددا ل، التحريضدددد ل   دددد  م نالمددددل ا الضددددنع اإل الهلليناددددل الالناددددرال

أمدددرا  المنحرفدددل الال دددوم ال هللامدددل المقربدددل، ف دددهلل  دددرج  دددو مدددل اطدددنق 
ا مرا  القنوال الداوش الا بطدنل  ال ا ل أالل ك البسط الضاق المحهللالو،

بددددن  الاإل وا   ددددل بدمددددرال الحماددددل الهلليناددددل لذيل أحدددد  فددددالطددددنمحال الدددد
 . (1)”لال وم

توجادددل الم دددو،  لبادددر فدددصدددسحال وال  اذا الر دددنفل اإلالادددنن ل ددد
 لالالق  ددد لل الدددهللينااحطدددنا  لناوا قدددهلل الصددد وا فدددالا مدددرا ، اللهدددن ل اددد

  مددند الددهلل  و ن اإلا ددبددذ  ف لناددو ا  ض اليددلدد  حددهلل اباددر، الاإل الالددو 
)الالب ددهلل الطاددب يقددرج  ه الج ددووم لددل تهددل صددنلحل لددذلكصددسحبددذال  إ
 فدل  هللا( ي ول الشاخ النهللال ال اهإ ب  ال يقرج   الالذ ذن  بهإب ابنته

  : سداإل لف  جنل الفهر الالهلل وال

                                                           

 .4/236(  جنل الفهر الالهلل وال ل نهللال   1)
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 دددددننله الل مادددددل أأيضدددددن مددددد     و مدددددند الدددددهلل القدددددهلل ا ددددديقهللد اإل“
م البددنلغ ال  ددو ن ىان ددال الذاددصددسحال اليدهلليهلليددل حهميدده الاإل الج ددووم

أمددرا  الهللاللددل  لالفدد المنددول ب اددل مددل صددسحال، لنن فدداظددرم بحادد  لددو ادد
مددد مل مدددل  لندددهلل فدددالأ انا دددن مدددل   دددو  مدددل الحنهدددل  ان دددال، لهنادددو ال 
أقدددددهللاد ن اللددددل تط  دددد الطددددنمحال المفىددددهلليل ا   اددددال ال ودددددارم النظددددر،

 .(1)”اه اا الال ا يحهمو فا ن  اطرت لاإل

ا ددسا، الاال لدد  قاددند جمن ددل تحددهللث الثددو الإ هلل الطريددق ددم  -2  
 لفد ال ندهلل، فق دهلل آثدن ا  افلدل لفد ا سا الالثو الجال اال الترب      يهلليه

 الالبطوال ،الالهلل وال صس  تن يخ اليدهلليهلل الاإل

نن يرافدددق اددد   الدددذ (2)لدددنلل الد ادددل الشددداخ محمدددهلل  ن دددقمدددل أبدددرر ل ال
خ ادددو  ار لددد  الحددددنر، الالشددداإ ال دددنفر ملددده  ح ددده الترحنلددده، لمدددند فددداإل

                                                           

 .229 /4(  جنل الفهر الالهلل وال ل نهللال   1)
حمهلل  ن ق بل  باهلل ر بدل محمدهلل الودهللي ل أحدهلل  ( الشاخ اللنلل الهبار المحهللث  م2)

ابددن  المشددنيخ ، يرجدد  اىددبه إلدد  محمددهلل بددل أبددل بهددر الوددهلليق  ضددل ار  ندده بإحددهلل  
ال شريل الا طل ، ا ينل بنلل ل مل صبنم ، الالرد الشاخ ا جل اللل ار بدل  بدهلل الدرحال 

  د  أ ددنتذال الرا  ال دن اه فدل ا  ددذ الال درا ال  الدهلل  و ، ال دنفر إلدد  الحدرمال ملده الحدد 
الحددرمال، الالشدداخ أبددل اددن ر المهللال،أ ددذ  ندده الشدداخ  بددهلل اللايددا الصددنوم  فادد  الددهلليل 
الالىاهلل أبو  لاهلل البري و ، الله  هللال مملفن ، المل أ ظل مدآثرم : تبادا  المودف   در  
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  ناو البددهلل  لالحمددند المودد   اللددنلل الهباددر  بددهللجددهلل اإل (1) ناو البددهلل 
مدددند ، ألددد  اإلالحرادددل لاهلل فدددمدددند أحمدددهلل بدددل  رفدددنن الشددد رمادددل اإل (2)

                                                                                                                         

ناال المددد ال احددو  دددنل  ددب  الثمدددالمواددن ل شددداخ اللددل ار بدددل  بددهللالرحال الدددهلل  و ، تدددوفل 
 828 /6ار اظر اا ل القواالأل ، ا

(  دددو الشددداخ اللدددنلل ابادددر ادددو  ار بدددل ملدددال ار الودددهللي ل البر دددناو  أحدددهلل فحدددول  1)
ل، الالرد  دد ينل بددنلل ل مددل صددبنم، ال ددنفر إلدد  والل مددن ، اللددهلل الاشدد  ب ريددل "بر ناددل" الا دد

بدن  الل مدن  فدل و الأ اإلمند الهلل  و ، الأ ذ  نه الالرمده مسرمدل اوي دل حيد  صدن  مدل ا
د 1187ندده الشدداخ  ددراج ال نددهلل  بددهلل اللايددا الددهلل  و ، تددوفل  ددنل حا ددل  دداقه، أ ددذ  

 .856 /6اا ل القواار 
 و الشاخ اإلمند الهبار اللسمل  بهللالحل بل  بل ار بل او  ار الوهللي ل البر ناو  أحهلل (2م

الو ل و  ل فسرد الشاخ ب ن  الل من  المش و يل ال بنو ار الونلحال، اللهلل ب ريل بر نال، الاش 
ل نو  بل اللل ار الهلل  و  القرأ   اه الهيب المهلل  ال الأ ذ  ل الشاخ  بهللاللايا بل اللل  بهللا

ل، ثل الرد اإلمند المدن هلل الىاهلل   به افلن  ظامن، و أ الأفنو مهللال بهللار الهلل  و  الاايف  
الحرمال الشريفال، فح  الرا  أحمهلل بل  رفنن الش اهلل الأ ذ  نه الطري ل، ال نفر مله إل  

  نط فريضل الح ، نالد نل الذيل  ولو ل ل أافى ل ب اللور الذ  أفي  الل من الباو فل 
الفل  فرم إل  الحدنر  را "الوراط المىي ال   ل الحرمال الشريفال، البل  إلاه ال نضل 

إل  ال نهلل م   محمهلل بل   ل الشوانال بل  مونفنته م  اإلجنرال اللنمل لمرالينته، ثل  ج 
لدوال  الهلل ويل ال ن  البسو الال ر  ب مرم  نيال، فنايف  به  هللو ابار اإلمند الش اهلل، القند بن

ال  ق ال يحو  بحهلل ال هلل، ثل  نفر إل   را نن  نل إحهلل  الأ بلال ل د نو فل  بال ار 
 مل آ ر ا االجل، التوفل ب ن  ل حانال  نمرال بنلهلل وال الاإلصس  الالد نو الالهفن ، الاناو 

الانن ل شاخ وال  م موأ فلنل الج وو  رفاق ا    " لح نل بنلأ اب ب ن لىناه " ال  ل 
مشهو ال فل حرال الهلل وال الاإلصس ، حانمن يقطب الي  ل الموا ن ترق له ال  وا الدنفل 
المىيلوال ، الترج  إل  ار بيوبل اوو ، الال تنا     يهلليه الفدن  ا  را ، الال  لهلل  

الاليضرع إل  ار، الال انل الميلطشون  ل  نل  ن البن ف ن بنلرجوع الاإلانبل  ق وا جنفل بلاهللال
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   دد  ا بدده، الالشدداخ محمددهلل أمددال ”ل اددلامددن  اإلاليف “ اينبدده    و الددهلل 
حفاددددهلل اللددددنلل  (2)د اددددل أبو ددددلاهلل، الالشدددداخ اللددددنلل ال( 1)  شددددمار اله
مددددند ال نفددددهلل البطددددل الجددددهلل اإل ”  ددددل ار“الاا ددددهلل الهباددددر الشدددداخ  لناالربدددد

تربدد    دد   الاددذلك المدن ددهلل البن ددل المنددوا  أحمددهلل بددل  رفددنن الشدد اهلل،
لداددل  الربددنا  الالمربددلهللث الد اددل اللددنلل المحدد  مددند الددهلل  و اإل  يددهلل

                                                                                                                         

المن  الاالل البن و الا  وا مل مو وم الل مل الهريل،الل شاخ  بهللالحل مونفن  المملفن ، من ن 
بنبنن مل اينا "الوراط المىي ال" بنل نل الفن  ال فل الى و،     اريق الواليل، المن ن 

اثارال مش و ال ال    ال ،المن ن فينال ل فل حهنيل المنننر مىي ال" المن ن   نلتلريب "الوراط ال
يحوي ن الهللفنتر،ل هلل فنضو  الحه الطن رال إل   به  اضال مرضال إن  ن  ار فل   ر  لبنن 
 نل ثسث الأ بلال الم تال الأل  ب ريل " ن ا" مل  را نن الوفل ب ن  ل حانال  نمرال بنلهلل وال 

  و.الالد نو الاإلصس  الاإل  ن

أمدال الددولل ال  دل الهشددمار  ، ادنن مددل أج دل أصددحنا  (  دو الشداخ اللددنلل الهبادر  محمددهلل1)
الشاخ اللل ار الهلل  و ، ينيىب إلد   داقه اليلدر  بده، القدهلل صدن  اإلمدند الدهلل  و  لده بلد  

 . 808 /6اظر: اا ل القواار احو  نل  ب  الثمناال الم ال الأل ، ا  نف ه، توفل 
شددداخ ا جدددل   دددل ار و دددلاهلل بدددل محمدددهلل ضدددان  بدددل آيدددل ار بدددل ال(  دددو الىددداهلل الشدددري  أب2)

الن شبنهلل  البري و  أحهلل الل من  الربنااال، اللهلل الاش  فدل قريدل " ا  بري دل" قدرأ الل دل   د  مدس 
ا ماي دو  ثددل بددني  الىداهلل  مدده محمددهلل صدنبر بددل آيددل ار ،الرد الشداخ اللددل ار الددهلل  و  الأ ددذ 

اإلحىددنن الم ددر  الوقددن   ظددال ال ا ددل اددريل الددنف  ،مىددهلل   ندده، الاددنن أبو ددلاهلل  دداقن ج اددل 
الضافنن، اايف  به   ق، من  فل تن    مضنن  نل ثسث التىلال الم ال الأل  فل  ا  بري ل ، 

 .688 /6اا ل القوار 
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 و أالل مل أفيد   الذ (1)  ال الاالا سا الشاخ  بهلل اللايا الهلل  و الثو  
 حددددددرا، الأفيدددددد  بفرضددددددال الد ددددددنو   دددددد  لصددددددبحو وا  نددددددهلل أبدددددد ن ال 

                                                           

اللسمل المحهللث  بهلل اللايا بل اللل ار بل  بهللالرحال اللمر  الهلل  و ، ل به البل  (1)
ريل فل الومل أنفن م،  د، حفن ال رآن اله1159اللهلل  نل «.حدل ار»البد«  راج ال نهلل»بد

ي مذ     أج ل أصحنا الالهللم ت، ثل  -الشاخ  نم اللل ار الهلل  و -الأ ذ الل ل  ل الالهللم 
نته     أباه. انن اوالهللم انبن ن فل الحهللي  الالف ه، فحمل  ايل أباه بلهلل فن يفنو من ل من ف

المى ل، الالق  لساد اا حال أ ذالا يىيبهللالن بن مر، الي  وون   طن  الحنال  الفنته،
الأا ق اله مل الم ثو ال: "إاه ال يصيووَّ  الجوو م ك مى ل بهللالن افوذ، إال إذا توو ان الشم  

و  الش ارال ب ن ال نهلل أصبحو وا  حرا ال وا  إ سد، ال    بهللالن ضو !"، ال و صنحب الفي
ذ المى مال أن ي بوا جمالن ل د نو بلهلل أن أصب  إمند المى مال ال حول له الال قوال، الال تنف

، المن اناو  ذم الفيو  إال  ن   الطننال أحهنمه، الالحل الالل هلل صن  باهلل اإلاد اا المىاحاال
ال، وا فل المى مال وباب الحانال، فرف   ايل الد نو بلهلل به الرابنن الا ن ال نهلل رلالو رلاا

 يلمن  الطنغل الظنلل،انن  حمه ار أحهلل أفراو الهللاان بفض ه الآوابه ال  مه م ضهلل االفيوا
ذانفه الف مه ال ر ل حفظه، ا ينل بنليهلل ي  الاإلفنوال الله  م   شرال  نل، فهلل أ الأفنو ال 

الفضس  القوهللته الط بل مل أغ ب حي  صن  فل ال نهلل الل ل المفرو، التقرج   اه 
ا  جن .انن ل شاخ  بهللاللايا  حمه ار مملفن  ا  ن م بولل  نهلل الل من  محبوبل إلا ل، القهلل 

تفىار ال رآن  فل المىنفل الل هلليل، المل أ  ر مونفنته من ي ل: أاثر الح      الشالل
ال و فل مد هللا   ، صنفه فل  هللال المرض اللحوق الضل  إمس ، «في  اللايا»المىم  بد

 ثننا تحفه ، ال ابن ، ضنع ملظم ن فل ثو ال ال نهلل، المن ب ل من ن إال مد هللان مل أالل الآ ر
و  و   مل قو      الشالل  شريل )اواحل المممنال الفضاحل الشاناال(، ال 

ال و ف رأ ايب الحهللي  التراجل أ   ن ببى  التفوال ال ذا   "بىينن المحهللثالال"الرافضل.
ه ، الانن بنل نل الفن  ال ،القهلل قند بيرجميه إل  اللربال و. محمهلل أارد اينا غار مىبوق إلا

الهثارال فل  بنلفن  ال، فل أصول الحهللي .الغار ن مل المونفن  "اللدنلل الننفلل،ال"النهللال 
للايا  ل توفل الشاخ  بهللا، الل ود الالفنون المقي فل مثل المنطق الالحهمل التلبار الرؤين الغار ن



 

157 
 

 لفدد المىدد مال، ف نمددو بلددهلل فيددوام ابددرم الحراددن  الد نويددل الهفنحاددل
 -المدن ددددهللالنال تدددن يخ ال ندددهلل ب يدددهللم تسماددددذم،  دددمال  الل مدددن  الالدددهلل نال 

 ال الدددددهلل والادددددناوا  بدددددنقر   - لذا ذادددددرالا تيدددددرا  ا  طدددددن  بدددددذار الدددددذيل إ
  (1. )نهلل ال لف  الاو الحرال الد نويل صس  الالاإل

 دددو بنلد دددنو ال ي يضددد  أن ي دددود   مدددند الدددهلل  و نن  ودددر اإلالاددد
يدده أادده قددند بيرباددل جاددل الد ددنو الأ ددهلل لدده مالالثددو ال بنفىدده، فهددنن مددل حه

 :ل ال ف نلامن  اإلاينبه اليف   لف ل  ذلكإ، أ ن   طيه

رمددنن الاقيضددو ا  ددبنا  لذا الرجددل فددف ددو فددرض أن يهددون  دد“
صددسح  ل إ ق بدده لالافدد  فدد ،حددرالاقنمددل الإصددس  النددنأ بإون أن يهدد

الحدرا ال ي دنأ  لفدمنمدن إنن الاد ،ل ند  ذا الرجل ب مر الحدرا أتدل قادند
 . (2)”بنلر يل الا فنهللين  الغار من

                                                                                                                         

 د، الله ثمناون  نل،  1239 نو الاليربال الاإلصس  فل  وال  نل دالال حانال  نمرال بنلهلل وال
فرحمل ار جنب قبر الالهللم بهلل  ل. فل الانن قهلل  نش وا ان مو حن مربان ال نلمن ابارا، الوفل 

« اا ل القواار الب دل المىنم  الالنوانراظر: ، اتلنل    ا من الأو   من فل فروال ه ا    
  283-275/  7فقر الهلليل الحىنل النهللال  ل شاخ الشري   بهلل الحل بل 

 29-28 /2اظر : المنضل المشرق لل من  ال نهلل ، لمحمهلل مانن ا( 1)
 .1/101( اليف امن  اإلل ال  2)
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و ا دددل المىدددنفل  ل  فددد دددسد الىان دددال، الاادددي اإل لامدددن قدددهللد اظريددد   -3
ال الهيدددنا إن الىان دددال من ددددن  ددد فان  نلودددن، فندددرام أاددده ال يحهدددل فا ددد

حاحل ال دد و، الوددحنبل الاليددنبلال، اللل نددن الددر  ذلددك مددل الالىددنل الودد
رالدل القفدن   دل إ“ال  ”حددل ار البنلندل“ه اينباد  فدل مدنداإل  سل مدن ايبده
 . ” سفل الق فن 

ذا قنمدل  دإل  اليودهلل لفد الرفن دل اللنمدل ل د“مدند ي دول اإل  :القسفدل

نلد دنو المدن الال ادند ب ، دسدنن اإلقنمل أ ادإال  ،حان  الل ود الهللينالإالهلليل ب
  ل مددل الفدد  ، طددن إال  ييل ددق بدده مددل ترتاددب الداددوش الالفددرض ل م نت ددل

 لقنمل الحهللالو ال ف  المظنلل الا مدر بدنلملرال  الالن دإال  ،الال اند بنل ضن 
 .( 1) ”ملسو هيلع هللا ىلص ل ل المنهر، اانبل  ل النب

قنمددل   افددل إل لال يدداال الىددل“الي ددول:   :قنمددل القسفددلإالجددوا  

لد  يدود إ بن     المى مال الجدوا الهفنيدل رالط القسفل الاجتيوفر فاه 
 :ال انمل ا يهللالال بلهللال والفل

                                                           

 .الم وهلل ا الل 28القفن  ص:  ( إرالل 1)
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ار  دن ل ا دين وا بيلادال الق افدل قبدل  لمن ن: أن الوحنبل  ضد
أن   ددول ار  :الحددهللي  لن مددن جددن  فدد، المن ددملسو هيلع هللا ىلصلتددهللفال جىددهلل النبدد

 . ” ن ه بالل من  مايل جن  ال لمل من  اللا  ف “قنل:  ملسو هيلع هللا ىلص

حادن  إنو الفودل القودومن  ال ض الد دالمن ن : أن ار تلنل  فدر 
 دسد، الحمنيدل الدبسو  دل غداال الهفدن ،  دلنفر اإل قنمدلإ، ال الل ود الهللينادل
ال بده ف دو إالمدن ال يديل الواجدب  ال بيلاال الق افدل،إال ييح ق  الذلك ا ه
 . ”الاجب

 “قنمل القسفل الم نصهلل ن فا دول: إهللا  مند يذار أ ثل ارم اإل
قنمدل  دلنفرم الا مدر إ سد ال ان  تلنلال اإلحإن ن ملن  القسفل الم ووو إ

 .(1)”قنمل الحهللالوإنو الال ضن  ال  ل المنهر، الالد  لبنلملرال  الالن 

 :حدل ار البنلنل لو ال نفل فال  

 جمن ددددل المىدددد مال   افددددل لون فدددد  ددددل أادددده يدددددب أن يهددددا “
من اثادرال جدهللا، يدمل دن صدنفنن: أحدهلل   لال بوجووم، ال إلمونل  ال تيل 

 تندداال ل الت  ددر ل، لمددل ذا الدنددوو اليدد  ان ددل المهللينددللدد  إمددن يرجدد  
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مدن: مدن  الثناا.... الفول ال ضنين الغار ذلدك، الا  الظنلل  ل المظ ود،
 دددسد   دد   دددنفر ا ويدددنن ال ويددل اإل الذلدددك أن تنويددده ،لددد  الم ددلإيرجدد  
المى مال   افل ينهر     مل  درج مدل الم دل  لون فال أن يهإييوو  

أ ددهلل  مدده أال تددر، مددن اوددو   دد  افيراضددهالا تهددب مددن اوددو   دد  تحري
اليدددذل أ دددل  دددنفر ا ويدددنن الي  دددذ مدددن ل الدايدددل  دددل يدددهلل ال دددل  اهدددن ،اإل

حدهللم إن ل  جحدنالمرتبل ال يظ ر فدا  لناوا ميىناليل فا   الإال  صنغرالن،
الفدددددرقيال   ددددد  ا  دددددرم، اللدددددل يهدددددل ادددددنب  يهدددددبح ل  دددددل  دددددهللالاا ل، 

 "ظددنللبددنا الم"أبددواا أ بلددل:  لالحنجددن  فدد جمدد  ت ددك ملسو هيلع هللا ىلصلالالنبدد
 (1) " بنا الد نو"ال "بنا ال ضن "ال "بنا الحهللالو"ال

ل ال درالط مل صفن  الق اف مندر اإلذا صفن  الق افل ال رالاه:

  ا ددن جمادد  أ ددل ا قددنلال قىددل اتف ددو  :لدد  قىددمالإن ا ياددن م القىددم 
 دسد ف ر  دن، القىدل يقديص ثل جن  اإل المليهلللل الأمل ا ماجل الونلحل

أن يهدددون  “فمدددل ال ىددل ا الل امدددن ي ددول:   ددسد،ن اإلبددذار ن الا يبن  ددد
ال دم  البودر الاطدق، الممدل  د ل   را  ددن ن، ذا  أ دنقس بنلندن حدرا ذاد

قددهلل  ددر  مندده ال  ال ال يىددينهفون  ددل ان يدده، النددنأ  ددرفه ال ددر  قومدده،
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الل دددل   دددذا ا ددده ممدددن يدددهللل   اددده  ان دددل المهلليندددل، لييبددد  الحدددق فددد أاددده
اا ل الا دددديس  آود   دددد  تبن ددددهلل ب ددددهلل ل، الاجيملددددو أمددددل بنددددلاىددددنااإل

أويدددددنا ل   ددددد  ا ددددديراا ن لمدددددن  أالا أن  دددددذم ا مدددددو  ال تددددديل الموددددد حل 
 مددنل  ددذم إمددل  ائالقدد   ددذا إال  ال ب ددن،إ الم وددووال مددل اوددب الق افددل

 ".الار ه ق وب ل ال هيوا     غان  ل س  من ينبن  أالم

 نددهلل  ل ددسمال ف دداإل ا يوددو ب ددن الشددريلل لالأمددن الشددرالط اليدد
 سفددل النبددوال أمددو ا  لا يبددر  فدد ل الموددطفويلالالم دد ”:  و ند الددهلل مدداإل

 .(1)”لالال ر ا .... سد الالل ل الاللهللالل الاالجي نون : اإلأ رم ، من 

 مدندل اإلاللهد ،ال رط ال ر ال ا ي   فاه الل من  قهلليمن الحدهلليثن
 ه، اليىيهللل له بنلمن ول الالمل ول،يرج  قول مل ا يرط ب

مدند نن اإلل هلل اد “ ي ول  حمه ار : :بمشرعالق افل منفذ اللا  

امدن إال  منووبن لندو ال مدل المودنل ، ال دذيل ب مدن اايظدند الم دل الالمدهللن،
انادددو ان يددده ال مدددند انفبددده المنفدددذ أمدددرم إلالا  ج  مدددن، ملسو هيلع هللا ىلصلبلددد  النبددد

ال أن يدد مر إ ملسو هيلع هللا ىلصالملودايه ملوددال   دول ار ملسو هيلع هللا ىلصان دل   ددول ار 
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فحان دددذ ن دددر أن ان يددده لاىدددو بطن دددل ار الأاددده لدددا  انفدددب  ،بنلملودددال
 .(1)”ملسو هيلع هللا ىلصول ار  

ن  نددهلل  درالا  لتىديوف لاليد الااد  تنل دهلل القسفدل  :تلادال الق افدل

 :لامن ي   لال   ن تنل هلل ب حهلل الوجوم ا  بلل،، فارم أا منداإل

: بالدددددل أ دددددل الحدددددل الالل دددددهلل، ال دددددل الل مدددددن  الال ضدددددنال  اللا  “
 ار  نه، لر  ضبه لي  الالرؤ ن  الا مرا  امن اال هلل  القسفل

ثدل  ل  الاحهلل يقين م   افل مل بلدهللم،إ ل هلل الق افلأن ي :لالالثنا
الأن يهددددون ذلددددك الل ددددهلل  المىدددد مال بطن يدددده، لاليوصدددد  ياددددن م،ايل ددددل 

ل  رابددددل الال  ثرال،امددددن فلددددل أبددددوبهر لمودددد حل المىدددد مال الالددددهلليل، ال 
 .ار  نه لللمر  ض بنلنىبل

الالثنلددد  : أن يقيدددن  الق افدددل  دددهللوا ممدددل تيدددوفر فدددا ل  دددرالط 
مدن فلدل ا مر   ل الشو م أن يقيدن الا الاحدهللا من ل،ا القسفل ثل يير،
 .فن ين  الننأ  ثمنن  ض  ار  نه   نه،ار ل اهللان  مر  ض
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و  دددهللل ال ددد ثدددل يبنيلددده الندددنأ  اضدددال،الالرابددد :أن يين دددب أحدددهلل 
ال  ددددد   تيدددددوفر فاددددده  دددددرالط القسفدددددل فيهدددددون  سفيددددده  دددددر ال، لمرضددددد

  دفانن بلدهلل الفدنال لأببل  المى مال ان يه،امن اال هلل  القسفل لملناليل
 .نلحل الحىل ملهار  نه المو ل ض ل  

 ال تيدوفر فاده  درالط القسفدل يددب ان يده،و الأمن مل تن ب ال 
مددن واد حنامددن بمددن أاددال ار، ال  دد  المىدد مال   ادده،القددرالج   لالال ينبندد

لدددد   نم ادددده،امن اال ددددهلل  إل اليددددموالا راددددنال أمددددوال  أن يىدددد موا قضددددنينم،
 .(1)”ا الل لمرالان الالق افل اللبن الم ك بل  القسفل للبهلل

ا  ار  مدل تن دب الال   ذا الرأحهمل     و مند الهلل اإلاليبال 
 يىيدم   رالط القسفل فا ول: 

حرم دن  ليىدي اد ضدانع ا مدوال الالنفدوأ اليدن القرالج   اه إ “
الالفىدددنو، امددن ال تلددر  ايادددل القدددرالج  لثددر البنددار التشدديهلل الفدديل اليه

 (2)”ل  من  و أو   الأمرإ لض  حىل أد يني ل  ال إ  ل يمو    اه،

                                                           

 34 -33( م قص مل إرالل القفن  : ص  1)
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يدمدد   ن ا دديوم ممددل لددلإثددل  “ حددده ار البنلنددل: لالي ددول فدد
ال إال ييودددددو   لددددد  المقنلفددددل،  ن   لددددهإأن يبددددنو   لالشددددرالط ال ينبندددد

 بحرالا المضدني ن  الفا دن مدل المفىدهللال أ دهلل ممدن يرجد  مدل المود حل،
مددددن  ،ل : ال دددن ل ف اددددل : أفدددس اننبدددذ ل  قدددن ملسو هيلع هللا ىلصال ددد ل   دددول ار 

 ندهللال مدل ار فاده  ،ال أن تدرالا افدرا بواحدنإالقدنل:  أقنموا فاهل الودسال،
  .(1)”بر نن

 دسد الىان دال الح ا دل اإل لاظريد  مدند الدهلل  و ذا  در  اإلال ه
 . سمالاإل القسفل الشر ال
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ه حسان وآراءواإل مجال التزكیة يمام فاإلدور

 التصوف في

اللما ددل حىددنن الالودد ل لياااددل الاإلال تدحددهلل أن ا لاليدد الالح ا ددل
جما  اللبدنوا  الالنشدنان   ل سص الهنمل فالتلنل  الاإل ه بحنابنر 
 لالننيدددل ال ودددوم اليددد ل ال  ادددل  مدددل الاشدددنط الج دددهلل الج دددنو، ال ددد ل ددد

تو ادددو مدددل  للم مدددل اللظامدددل اليدددبلددد   ج  دددن ا ابادددن  الالمر ددد ون، الا
مدل ار   د  ) ل دهلل  :، ف دنل  دبحناه التلدنل ملسو هيلع هللا ىلص  نلل  داهللان محمدهلل 

ااا ل ذ بلدد  فددا ل   ددوال مددل أافىدد ل يي ددو   ددا ل آينتدده اليددإالمددممنال 
 (ضسل مبال لن اناوا مل قبل لفإاليل م ل الهينا الالحمهل، ال 

القشددوع ق ددب المددممل  لتددنفخ فدد لن الياااددل ال ددذم الددرال  اليددإال 
قبددنل حطددند الددهللاان، الاإل لالالا ددهلل فدد ار تلددنل ،  بددال يددهللالالي ددوم ا ادده 

مددددنل  لي دددن بنلنىدددبل ل ل مدددن  الاللدددنم ال فددد دددرال، ال تنهدددر أ ما  ددد  ار
 لالحىددددن لمددددند الهللا اددددل أبوالحىددددل   ددددي ددددول اإل صددددس ،الددددهلل وال الاإل

 :" جنل الفهر الالهلل وال : "هاينب    فلالنهللال 

،  دددسدتددن يخ اإل لن فددنهلل ميراف ددالقددهلل  أينددن أن الا ددهلل الاليدهلليددد “
الافددخ  الحددن  ،ممددل ق ددب الياددن ، الغاددر مدددرم اليددن يخ افددس الددر  أحددهلل
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تددددن يخ  لأال افيددددي    ددددهللا جهلليددددهللا فدددد ،ل ددددسمالمديمدددد  اإل لجهلليددددهللال فدددد
التن دددب   دد  الشددد وا  ال ددداطرال  الا ددهلل، له اا ددل فدددال اللدددإ .... ددسداإل

 .”    المنوال ال جنل ن

الودنلحال أا دل ادناوا جدنملال اليذار لندن تدن يخ الل مدن  الىد   
شدر ال الالقشددال بدال الل دل الالي دوم، البددال الل دل الاللمدل، بددال الحددل ال

اددل، بددال الظددن ر الالبددنال، ثددل ال  باددل، بددال مددن   اليددهلل ي  المددن   الياا
القنمدددو مهلل  دددينن مقي فيدددنن،  ل بلدددهلل ل   ددد  فوددد وا بان مدددن،مددد  ددد  
 ادددنن مل مدددن لدددل يهدددل مااادددن،   ل اليل دددال، المهلل  دددل اليااادددل، فنلدددذمهلل  ددد
وال   لل مددن، فريددق يددهلل أ الهيددب الل ماددل فدداددنن ماااددن لددل يهددل م   الالددذ

 لالفريدددق ج ددد  فددد حىدددنن،اللدددل يهدددل لددده اوددداب مدددل اليااادددل الاإل لل دددلا
الاالايدددددن الالقنا ن دددددن  قنالدددددن بمدددددن  ندددددهللم مدددددل أال او الأ دددددننل الالندددددنف ، 

جددهلل المددل  ننلددك ال  فحددهللثو فدددوال الث مددل بددال الفددري ال اللددل تددال تيىدد ،
ف ددددهلل الل مددددن  ترباددددل الددددرال  اللطددددنف  ال الل ددددل الالل اددددهللال،  لاحددددرا  فدددداال

 دل الل دل الودحا  المن دول  دل ن  دل ح اال  ب، الغفدل أصدحنا الاالايد
 ،ملسو هيلع هللا ىلصالملوود  لالنب
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اللطدددنف   جنملدددن بدددال ح دددنفق الل دددل  مدددند الدددهلل  و ال ندددن اددددهلل اإل
الالقشدال قل الدرال ، بدال الحددل الشدر ال ا در إال  ب، البدال وقدل الل دل ال 
حىددنن الأ مايدده اليددذار اريددق تاااددل لياااددل الاإلال  باددل، يينددنالل موضددوع ا

   مدن ابيهلل ده الد  دل الودوفال مدل  رافدن  ال  ب الالنف ، امن ينهر  
  اهن ،إا بس  أ هلل ال 

اىنن ثدسث لطدنف ؛ الل دل الال  دب   أن لسمند الهلل  و يبال اإل
دربدل، يددذار الالل ددل الالي الالىدنل ذلدك بهيددنا ار اليىديهللل فددل الالدنف ،

الصدحنبيه  ملسو هيلع هللا ىلص ل مدل بده النبد  ال الطريق الذإأن اريق تاااي ن لا  
 الشنمل الالوا  ، للمل الونل  بمف وم من الح ا الال يمنن بنرمل اإل

ذا آمددددل الرجددددل بهيددددنا ار أال بمددددن جددددن  بدددده ابادددده إالبنلدم ددددل “
يمنادددن يىددييب  جماددد  قددوام الل  ادددل إ وا  ار ال دددسمه   ادده مدددل بانادده صدد
اددددرا بنل ىددددنن التفهددددرا  دددديننل ذ لنفىددددال ثددددل ا ددددينل بنللبوويددددل حددددق االالا

ذلددك مددهللال مهلليددهللال  ددرا اددل الاحددهلل  بددن بددنلدوا   الواالد   دد آبنلدنددنن الوّ 
ا مدر  دبا ن بنلهللالحدل الادنن  مل  ذم ال طنف  الثسث حظه مل اللبوويل،

اددل غوددل مددل أغوددنا ن فددل    المددن  النايددر فاددهلل ل الددر  لىدد اللظامددل ت
 لفهذلك تهلل ل اللبوويدل فد الال ال ق مل أال اق ن ثل ينبو من ن ا ر ن ،
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 ،  الم هادل الفنضد لالودفن إلد التنار صفنت ن القىاىل  ، ذم ال طنف 
ن انادددو م هدددن   ا دددقل تىددديمر أفن  ا دددن   ددد  ا ددد  إفي دددك الودددفن  

 .(1) ”الم نمن  لف  الاحهلل،

نف  الثسثددل، تفوددال  ددذم الم نمددن  ل طدد لمددند فددثددل بددهللأ اإل  :الا ددال

القددددر  أن أصددددل الم نمددددن   لدددد  أصددددل الفددددرع،إالقىددددل  ددددذم الم نمددددن  
 : مندف نل اإل الا حوال الميل  ل بنلل ل  و الا ال،

 أصدددددل الم نمدددددن  الا حدددددوال الميل  دددددل بنلل دددددل  دددددو الا دددددال، “
الاليواددددل الالشدددهر الا ادددد   دددسص الينشدددلب مدددل الا ددددال: اليوحادددهلل الاإل

الال ابل الاليفريهلل الالوهللي ال الالمحهللثال الغادر ذلدك ممدن يطدول  دهللم، قدنل 
 ه، اليددرالم  فلدده،يمددنن ا دد: الا ددال اإل ضددل ار  ندده   بددهلل ار بددل مىددلوو

 ”قىل لنن مل الا ال من ت ون بده   اندن مودنفب الدهللاانالا“:  ملسو هيلع هللا ىلصالقنل 
أقددول : ملندد  الا ددال: أن يددممل المددممل بمددن جددن  بدده الشددرع مددل مىدد لل 

يمدددنن   ددد     ددده حيددد  يمي دددئ    ددده اإلال دددهلل  المىددد لل الملدددنو الين دددب 
اليير ددد  مدددل    ددده   دددحن    ددد  ق بددده الافىددده حيددد  يودددار الميدددا ل بددده  

 ليمددنن ا دده  ادده اللمددهللال فددال اإلامددن اددنن الا ددإال  انلملددنيل المحىددوأ،
                                                           

 .2/91بنلنل ( حدل ار ال 1)
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 ت دذيب ال  دب الالدنف ، لب الل ل  دو الىدبب فدالل ل، الت ذيت ذيب 
فدس  ذا غ دب   د  ال  دب ااشدلبو منده  دلب اثادرال،إالذلك  ن الا دال 

اللنوال   من منده بد ن مدن أصدنبه لدل يهدل  ليقن  ممن يقن  منه الننأ ف
نفب الدهللاان اام ننادن مودالي ون   اده  م لل يهل لاوابه،المن أ ط   هلاقط

ندده بدد ن افىدده بن  ددبنا الميهثددرال   مددن م  التدداو   ار ددرال، لبمددن ال ددهلل فدد
 اوال، الب ن ا  بنا  يان  الاإلاللنلل بنال لالممثرال ف لال هلل ال الوجوبال  

  النددنأ فادده اليهددهللالن اليهددهللحون فاىدديو   نويددل فافيددر  ددلاه فامددن يىددل 
 .(1) ”..... نهللم ذ ب الهللاان الحدر ن

فوافددددهلل الا ددددال  لل مددددل الهللقددددل الالبرا ددددل فددددبننيدددد مددددندثددددل ته ددددل اإل
أ ارا تحدهللث  دل ادنو  فريدهلل،موضدو ه  لالذلك بح   دادب فد الثمن م،

 :ح ا ل الا هلل ف نل

ال أن إمددرآال الددنف   لل  ددنل بمددن  ددوم ار اهيددل  ددووا  فدداد “
الأمدن  ذا ادنن بنادل الدبس  )الهفنيدل( ملفدو  نده،إحانته  لمن ال بهلل له منه ف

: ملسو هيلع هللا ىلصق ب المممل ي مر بنله   نه، قدنل  لار ف وم ذلك فوا ن 
اللهدددل  ضدددن ل المدددنل،إل الال يحدددريل الحدددسالدددهللاان لاىدددو ب لالا دددنوال فددد

                                                           

 2/91( حدل ار البنلنل  1)
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 ار،  يدهلل ليهلل، أالثق منك بمدن فد لالهللاان أن ال تهون بمن ف لالا نوال ف
ذا أصددبو ب ددن أ غددب منددك فا ددن لددو أا ددن إثددواا الموددابل  لالأن تهددون فدد
  ددد  الدددهللاان غ بدددل تحم ددده  ل دددهلل فدددأقدددول : قدددهلل يحودددل ل اا ”أب ادددو لدددك

فبدددال  الشدددرع ممدددن لدددا  بمحمدددوو، ل  نفدددهلل الأفلدددنل مدددن  دددو محمدددووال فددد
الشدددرع ممدددن لدددا   لمدددل محدددنل الا دددهلل مدددن  دددو محمدددوو فددد ملسو هيلع هللا ىلصلالنبددد

 ديننل بنلاافدهلل   د  الحنجدل ذا ااهش    اده قدب  االإبمحموو، فنلرجل 
مددق لدد  اليلإ  الضددن ال بددنلطب   بمددن يمويدده ذلددك فهر دده امددن يهددرم ا  ددان

ال ددذم   اددهللال بنا ددل  صددرا  الشددريلل، لفالي ددهلل مما ددذال ار   ادده فدد فادده،
الالا دهلل ادوع ااىدس   دل   ن الشرع انرل     و يو  الطبدنف  البشدريل،

ه تهمددداس لم نمددده  نصدددل افىددد لامدددن ذلدددك أمدددر ار فدددإ الطبالدددل البشدددريل،
 لبدده فدد لضددن ل المددنل الالرمددإلدد  إويدده ال بمددن يم  ،لاللددا  بيه ادد   ددر 

اللددل يليبر ددن منوددل  ال ددذم غ بددل لددل يوددحح ن الشددرع، الالدبددنل، البحددن 
ع منوددل  ددا نن: أحددهلل من ا يبددرم الشددر   بددل الددذ لظ ددو  أحهددند الا ددهلل،

وا   د  مدن ال دهللم ا بده ا يمدن للل يحول بلهلل فس ييه   فد  الاافهلل الذ
  الددذ ائالثناا مددن : الشدد ار ددرال، لالددهللاان الالثددواا فدد لار مددل الددبس  فدد
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يمنادددن بمدددن ال دددهلل ار إييبلددده افىددده الال يي  ددد    اددده فدددس  فدددن  مدددل يدددهللم
 . (1) ”الونبريل الالف را 

قددددند بين ددددا  اليوددددو    مددددند الددددهلل  و إلالمددددل  ننلددددك اددددرم أن ا
رو   دد  مددن اددنن مددل الددال  ،اااددل ال رضدد ن   دد  الهيددنا الالىددنلالأصددول الي
المددن اددنن مددل منددن   الوددوفال الد  ددل، ي ددول   ددذا الموضددوع، لو اددل فدد

ه  جنل الفهر الالهلل وال اينب    فلالنهللال     الحىنل الشاخ أبو الحىل 
  سد:اإل لف

مددن مرتبددن ه )حدددل ار البنلنددل( اظنقددهللد فادد  مددند الددهلل  و ن اإلإ“ 
 دد  و بدده أن يب ددغ اىددنن بىدد واه  يىدديطا  اإل ،من حددن لسحىددنن الالياااددل

 ”الالهمنل المراتب الواليل الغنيل ا حدوال الالم نمدن  لمهللا ج الرقأ    
(2) 

ييد لل   ال طبه الالصنينم حرقل الهللا ال الذموا ظه  لف امن ادهلل
 ق بده لهدل مددن يدرام مدل صددو ال المدميد ، الالحدرص الشددهلليهلل المياايدهلل   دد 

                                                           

 2/101( حدل ار  1)
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الا يادن   ،ادل صدنار الابادر  للا من فدإاليمىك بنلهينا الالىنل الالرجوع 
 :حهللم موا ظهإ لي ول ف لونل ،من   الى   ا

الأذادددرال  م،أالصددداهل بددنلي وم المدنابدددل ال دددو  لاإأمددن بلدددهلل! فددد “
  دبدو لمدل أي دل بدنلمو  ااد  يفدر ، المو  الالب د ،  نذد ال ذا  ،

ال دبدو لمدل أي دل بنلودبر   ال دبو لمدل أي دل بنلحىدنا ااد  يدمد ،
 من دن،ال دبو لمل أي ل بنر رال الالام دن ااد  يىديري   اا  يضحك،

ال دبددو لمددل  ددو  ال دبددو لمددل أي ددل بنلددهللاان الرالال ددن اادد  يطمدد ل ب ددن،
اللمددل يشددينل بلاددوا النددنأ غاددر مشددينل  ن ددل بنل  ددب، ددنلل بنل ىددنن ج
اللمددل يل ددل  اللمددل يل ددل أن ار مط دد    ادده اادد  يلودداه، بلاددوا افىدده،

 .(1)”أاه يمو  اليحن ب الحهللم اا  يىي ا  بنار ار

 دددل ا دددن ال الح ا دددل امدددن  دددب و اإل لالال  دددك أن الودددوفال فددد
 ددل الالياااددل  الل ددك الل مددن  الربددنااال المق وددال الددذيل جملددوا بددال الل

 ذلك دد هلل بدد ، ددسد الالددهلليل هللمددل اإل لالل ددل وال  فدد بددال الل ددل الالددرال ،
  لالل مددن  المح  ددون فددبدده الا يددر   الاا ددر المشددرق، ل ددسماليددن يخ اإل

اللوددو  الميدد  رال فريىددل  لأصددب  فدداللهددل اليوددو   اددل رمددنن المهددنن،

                                                           

 ( اليف امن  اإلل ال  1)
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 دراقال لد  الف ىدفل اإلإالصدن  أقدرا  ليحري  الندنلال الت اليدل الددن  ال،
الاتقددذم  بددنو  لدد  الهيددنا الالىددنل،إر مادل الالرينضددن  الب  واااددل مندده البال 

 الددددهللاان الج  ددددل الوددددوفال ال ددددا ل  ددددنفنل  اددددل أمددددوال النددددنأ بنلبناددددل،
و دددددنل ا  دددددرا  إ لفددددا مددددل فيمهندددددوا  لالا ددددين وا الد دددددل المنيشددددر فددددد

ن ا  الوددددوفال ال ددددا بس   ددددل نمددددن  الالمهن ددددفن  الاإلالرالحنااددددل الاإل
مدددند أادددال ار ب دددن مدددل  ددد طنن، الوال  اإللدددهلليل مدددن أصدددل ا لال رافدددن  فددد

، ا حده ل دسممددنل الف ده اإل له مدل اليودو  ادهللال م فدالموقف  الهلل  و 
لد  إال لاده إالالىدنل، فمدن الاف  مدن قب ده الو دن  تن احن ال رضده   د  الهيدنا
اهدددددن ا إالصدددددراحل، المدددددن  نلف مدددددن أاهدددددر   اددددده  اليمىدددددك بددددده بهدددددل قدددددوال

 :  هلليهللا،ف نل

 برأيده،   أ  هل تحابيل أحاابن الاتبد  ادل ذمنل !ين أي ن الننأ “
 حمددل بنلنددنأ  ملسو هيلع هللا ىلصأاال ددن ار   دد  لىددنن محمددهلل لالتددرايل الطري ددل اليدد

 لاده،إمنمن الو ن الننأ إفنايوب ال الاحهلل منهل  اللطفن ب ل ال هللم ل ل،
احل ال ارض  ب دمال  الدذيل  ال و ضنل مضل، الر ل افىه  نوين م هللين،

 ل لد  أافىد.... الال بنلدذيل يدهلل ون إسيبنيلون الننأ لاشيرالا به ثمندن ق دا
مفيواددون   ددمال  قطددنع الطريددق وجددنلون اددذابون اليدد مرالن بحددب أافىدد ل،

 ل  اينا ار ال نل   دوله،إال مل و ن إالال تيبلوا  ين ل،إينال ال إ فيناون،
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المددنل   ل ن ا  الودوفال فد ن ل اإلإالال ارض  ب ل  افىه،إاللل يهللع 
قدددددول ار  ل، أمدددددن لهدددددل  بدددددرال فدددددحىدددددنناإل لامدددددن المرضدددددإ الالمحنفدددددل،

فيفدرق بهدل يبلدوا الىدبل الال ت مىي امن فنتبلوم، لتلنل :)الأن  ذا صراا
 .(1) ” ل  با ه

لدا  مندن مدل لدل ييدهللبر ايدنا ار اللدل يديف ل  “ القنل  حمده ار:
الوددوفال  لأ ندد لددا  منددن مددل تددر، مسرمددل الل مددن ، ،ملسو هيلع هللا ىلصحددهللي  ابادده 

يل ل ددل الل دل الددذ للرا ددقال فددمددل الهيددنا الالىدنل أال ا الدذيل ل ددل حدن
الالمددددن رالن ل يودددو  الأمدددن الد دددنل مدددل الودددوفال  حدددن مدددل الودددوفال،

 جل نددن ار  ددبحناه يدن ل،إيددن، ال إف ف الل دك قطددنع الطريدق لوددوص الدهلليل،
 .(2) ”التلنل  ممل يطاله الييب   ضوااه

مي دهللمال الهلل  و  انن مني ددن ا د  ال المل  نن، ارم أن اإلمند
الالى فال لاىدو فدل    فان  نلون،الانن  ا  س ،الل من  الونلحال ال 
أ نل ب دن  دارال الىد   الودنل  فدل ال  الماال  الملنصر،الملن  المحر  
ق الالف دل الدهللقاق الأ نل ب ن الف ه اللما الاليطباق الاللمل، الفهر الالف ل،
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 ددسمال الم نصددهلل ن، الالد ددهلل الددهللافل الميواصددل لنوددرال لددرال  الشددريلل اإل
اللما ددل بددنر، الأ نددل ب ددن اإليمددنن ال ددو  الالددو ل الددهلليل الإقنميدده الالودد ل 

ب دن الطمدو  ال دمو  فرال ال بنلن ن  الالر بناال بنل ال، الأ نلالال ،الالشلو 
 ددددن الا ددددهلل فددددل حطددددند الددددهللاان ال ددددهللد النظددددر ال ددددمنحل الوددددهلل ، الأ نددددل ب

 ددديراحل إال بدددذارار المدددنالاالم، الأ ندددل ب دددن مبدددهللأ الدمددد  بدددال الحددددل اال
منده  ه، الأ نل ب ن ذلك الحان الذ  ال فرحل ألدذالشر ال الالقشاه ال  با

  يددر     ال ي رلده قدرا  حيدمندده، الالدذ  الوجد  الدذ  ال  احدل أح دالذلدك 
 لبنال را  ن،ا سد  نفهللا الالحق  اياا ال اإل

المشددنال نف  ال التمددر بدد ددسمال فددل  ددذم ا يددند تلددنإن ا مددل اإل: القنتمددل
التق د  ، ال ىد  الظدنلمالمند الهلل  و  مدل انادنن الحهدند اليل الاج  ن اإل

، ل ل بمددن ال يىددمل الال يننددل مددل جددوع، الا دديننالمىدد مالالل مددن   ددل قاددنوال 
الاايشددددن  البددددهللع الالقرافددددن  الالملنصددددل الالمنهددددرا  فددددل  نمددددل المىدددد مال، 

،  دددسمالن   ر دددل   ددد  اليل دددال الالث نفدددل اإلالالرضددن بنلحادددنال الدددهللاان، ال دمددد
مددن   اإلمددند الددهلل  و   يلرضففددل مثددل  ددذم الظددرال  ال بددهلل لنددن مددل أن اىدد

 ددذم  لنول الميددان، بددل اطب دده   دد  المديمدد ، حناللددو فددفهددرم اللددال  ،الآ ا م
  ل  دل الف ندن لمدن تحدب الترضدال الموجاال أن ألقص مدل فهدرم الآ ا م، الر نل

 ال  منن من ينفلنن، الاافلنن بمن   منن ،
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 الصددد   ار   ددد  النبدددل الآ دددر و واادددن أن الحمدددهللر  ا اللدددنلمال،
    آله الأرالاجه الأصحنبه أجملال، ال الهريل
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