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29قحلاناديميفةيضابإلا

انيس,82هالمصلاو٠ددو
لک

۴قطافدعوابرعابدهسوںیم
لعورتىلصانفاتال
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4Eعيضيالن.ءاز.نايی
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قحلاناديميفةيضابإلا

هةمدقملا
    

ىىاكلاس
ھه14ىه4پ

انديسىلعمالسلاوةالصلاو٠"اوقرفتالواعيمجهللالبحباومصتعاو`:لئاقلاهللدمحلا

ماركلاهبحصوهلآىلعوماصخلاوةقرفلانعيهانلاومائولاوةدحولاىلإيعادلادمحم

٠دعبو

تيلتبادقوءيرشبلازجعلاةعيبطىلإدوعترشبلاتامسنمةمسفالتخالاونيابتلانإ

هللاىلسرأيتلا-ملسوهلآوهيلعهللاىلص-دمحمةمأىتحملستملوممألالكقارتفالاب

'هناحبسهللالاقثسيجةقرفلانمهيفترذحباتكلجأاهيلإلزنأولوسرمظعأاهيلإ

نيذلاکاونوكتالو'هناحبسلاقو١٠٠نارمعلآ"اوقرفتالواعيمجهللالبحباومصتعاو

ء١٠١٠نارمعلآ'ميظعباذعمهلكئلوأوتانيبلامهءاجامدعبنماوفلتخاواوقرفت

٤٤٠لافنألا'مكحيربهذتواولشفتفاوعزانتالو`هناحبسلاقو

عمًأاطخلاف‹هللالإلامكالففلاخيوأرصقيوأناسنإلائطخينأبيعلاسيلت

لطابلابقحلاةرباكمقلخوهرفتغياليذلانكلواحدافناكنإورفتغيرافغتسالا

ةيادههيفيذلانآرقلاجهنمنعضارعإلاوقحللعوجرلانعرابكتسالاوهيلعرارصإلاو

'هناحبسلاقثيحعازنيأيفهيلإمكتحينأهيفىلاعتوهناحبسهللارمأيذلاوسانلا

ءيشيفمتعزانتنإفمكنمرمألايلوأولوسرلااوعيطأوهللااوعيطأاونماءنيذلااهيأاي

`اليوأتنسحأوريخكلذرخآلامويلاوهللابنونمؤتمتنكنإلوسرلاوهللاىلإهودرف
ء5۹ءاسنلا

ةفيظووهوىربكلامالسإلاصئاصخدحأوهلب‹ءانبلاويميوقتلادقنلاابيعسيلوت
هتعامجًأطخوأهاطخفشتكيالدقناسنإلانألًاطخلابناوجفشكلةيرورضةيعامتجا

.هريغىلعموللاايقلم‹هنمبؤورهلالواحيوًاطخلابفارتعالاهيلعبعصيدقو

    

     
  

     
      

  
  
  
  
  
   
     

  
   

  



قحلاناديميفةيضابإلا

ىلعةيمالسإلاقرفلاضعبباحصأاهنشييتلاءاجوهلاةلمحلاكلتبيعلاامنإوت

اليتلامالسإلاةمأقيرفتواهتقيقحسمطوقرفلاكلتهيوشتةلواحملىرخألاقرفلا
٠ةداوهريغنمراهنليلمالسإللنوديكينيذلاهللاءادعأالإهنمديفتسي

مههجوتنيذلانوبصعتملاءالؤهاهدقوأيتلاةنتفلارانباولصأنممةيضابإلاوت

ةيوبنلاةنسلاوميركلانآرقلاميلاعتنعنيضرعمةيسفنلامهؤاوهأوةركاملاةسايسلا

وعدتونيرخآلاملظوبذكلانمرذحتوةقرفلانمرذحتوةدحوللوعدتيتلاةفيرشلا

اونوكاونمآنيذلااهيأاي*ىلاعتهللالوقيموقلاكئلوأضغبغلبامهملدعلاىلإ

برقأوهاولدعااولدعتالنأىلعموقنآنشمكنمرجيالوطسقلابءادهشهللنيماوق

۸ةدئاملاةروس'نولمعتامبريبخهللانإهللااوقتاوىوقتلل

يفاهورطسيتلاتاءارتفالابةيضابالاىلعءالؤهاهنشيتلاةيفسعتلاةلمحلاهذهفت

سانلانعيضابإلابهذملاةقيقحءافخإبقحلاسمطلمهتنسلأهبتهوفتامبوأمهبتك
'قحلاناديميفةيضابإلا'اهتيمسينلاةريغصلاةلاسرلاهذهةباتكببسيه
كلذوةيوبنلاةنسلاونآرقلاهبءاجيذلاقحلارونبملظلاةملظولطابلاماكرةحازإل

قدصلالوقيفامهيدهعابتاوملسوهيلعهللاىلصهيبنةنسوهللاباتكىلإماكتحالاب

ضعبركذيفيناثلاوةقيقحلاةفرعميفلوألا:لوصفةسمخاهتنمض`قحلالوبقو
يفعبارلاويفتختنأبجيميهافميفاهثلاثواهبذكنايبوةيضابإلاىلعتاءاعدالا

اندیسىلعهللایلصواذه‹ةيضابإلاةماقتساةلدأركذبكلذتمتخوةيفالخلالئاسملا

ملسوهبحصوهلاودمحم

` 



©قحلاناديميفةيضابإلا

 

      

  

 

  

لوألالصفلا

يركفضلاحونجلابابسأوةقيقحلاةفرعم

    
لوألابابلا

ةقيقحلاةفرعملميحصلاقيرطلا
  
   
  
  
    
  
  
  
  
  
  

    
   

اهنعربعيوةقيقحلانعثحبينأهيلعمالسإلاةمألريخلاديرينمنإد
ةليلقنوكتفالخلاطاقننأثيحمهضعبنمنيملسملابرقيساذهويهامك

سمخيفناكاذإفعستيوديزيفالخلانولعجينيذلانيدقاحلافالخبادج

٠ارشعهنولعجيطاقت

ريغنماهنعثحبيوهوةقيقحلاىلإثحابلالصينأالوت

-ريبعتلاحصنإ-اهموصخدنعنمةقرفةقيقحفرعيفيكفاهردصم

عوضوملاوأةقرفللماتءارقتسابالإةقيقحلاىلإلصينأنكميالكلذكوت

حونجلاوًاطخلابابسأنمصلختلابالإةقيقحلاىلإلوصولانكميالاضيأو
عمستالامعمسيوءانيعىرتالامىريفهمصيوناسنإلايمعييذلايركفلا

.هانذأ

||ملسمللرئاصب"هباتكيفيناديملانمحرلادبعخيشلاةمالعلاداجأدقلوت

|بابسأحاضيإوةقيقحلاىلإلصوتيتلاقيرطلاحاضيإيف"رصاعملا
.ةقيقحلاكاردإنعناسنإلادعبتيتلايركفلاحونجلا



1)قحلاناديميفةيضابإلا

فرصتلاضعبعمكلذتلقنيناديملاةم..عناعمىقبنةدئافلامامتنمو۱:

.ةدايزلاوراصتخالاب

-:روكذملاباتكلايفيناديملالوقي

هنعريبعتوأكاردإلكوريداقمودودحةقيقحلكلو«ةقيقحرمألكلنإ)

-:ةيلاتلاهوجولادحأهلءاعدولوةقيقحلاةباصإىلافدهي

۰قحلامامتوهوةماتةقباطمةقيقحلاقباطينأ(١)

٠ةدايزلاردقبلطابلانمهيفوولغوزواجتكلذواهريغنماهيلعديزينأ(۲)

هيففةقباطملاءاعدإعمناكنإفروصقوأريصقتكلذواهنمصقنينأ(۳)

.صقنلاردقبلطاب

امهرادقمبلطابلانمهيفوروصقوزواجتكلذواهتقباطمنعفرحنينأ(٤)
.ةقباطملاءاعدإعمناكنإ

.لطابهلكريبعتوأكاردإوهوايلكاجورخةقيقحلانعجرخينأ(٠)

ءاعداوأروصتعمكاردإلااهلهجوييتلاةقيقحلادودحىلعةدايزلانإت

دنسيةقيقحللقباطمريغادسافاميمعتةقيقحلادودحيفةلخادةدايزلاهذهنإ

.اهلتسيلتافصواماكحأاهيلإ

ءاقحلطابلاوالطابقحلابلقهنعمجنيدقمكحلايفدسافلاميمعتلاوت

دقوءاقحهضعبىأردقهنألهلكبهذملالبقيدقادسافاميمعتممعملاو

.الطابهضعبىأردقهنألهلكبهذملاضفري

 
وأماعلاعوضوملارصانعئزجينأقحلابلاطثحابلاىلعنإت

 



  

  
  
   

۷قحلاناديميفةيضابإلا  

ريثكفءةحيحصبهذملالئاسمضعبىأروأةحيحصعوضوملارصانع
ضعيلاىلعمكحلاءاضتقاامببسبلكلاىلعمكحلانميتأتءاطخألانم

-:ناقيرفانهطلغلاوأاطخلايفطقسيو

هتالوقموءاياضقوبهذملاوأعوضوملارصانعلكنالطببمكحيقيرف(أ)

٠اهضعبيفانالطبوأأطخىأرهنأل

بهذملالئاسملكوأعوضوملارصانعلكلةحصلابمكحيقيرفو(ب)

٠احيحصاهضعبىأرهنألهتالوقموهاياضقو
نأوهةيميمعتلاماكحألايفهعابتإبجييذلاميلسلايركفلاجهنملاوت

يفلخدتيتلاةيئزجلاتادحولالكلماتءارقتسابالإنوكيالميمعتلابمزجلا

نإو.هيلعدامتعالاحلصيالةفيعضهتلالدصقانلاءارقتسالانأل٠مومعلا

وصنعلكةحصىدمفرعيلهرصانعىلإعوضوملامسقينأثحابلاىلع

يفكيمسلانماليلقنألةحيحصلارصانعلابرتغيالواهلكاهيلعيتأيىتح
)داسقالل

ىلعةلثمألانموةدسافلاتاميمعتلانميتأتةعينشلاتاطقسلامظعمنإت

اهيفامضعبنألةفلاخملابهاذملادنعاملكضفرةدسافلاتاميمعتلا

عم.قحيهممعملاهيلإيمتنييذلابهذملالئاسملكنأداقتعاولطاب
اذهلثمنإ.ايلالدتساايلمعاصحفهلئاسمنمةلأسملكصحفيالهنأ

مدعولهجلاوبصعتلاهيلإعفديامنإقحلاقطنمهبلبقيالميمعتلا

(°).ةينابرلاةيملعلاةريصبلا

  

     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

 
    

  
۷۷صقباسلاعجرملا



 

ےہ
2قحلاناديميفةيضابإلا1

يناثلابابلا

يرككلاحونجلاوأًاطخلابابسأ

 

 

|
|

|

:يركفنازتامدعوأيسفنبارطضانعئشانلامهولا

هثدحييذلامهولانعائشانةقيقحلانعيركفلاحونجلاوأًأطخلانوكيمكف

الاميثئارلاىريمهولابوءبضغلاوأةمراعلاةوهشلاوأعمطلاوأفوخلا

بناجيف(>ريغصلارّبكيوريبكلارغصيوءهانذأعمستالامعمسيوهانيعىرت
.داشرإلاوحصنلالبقيالوةقيقحلا

.بابسألاهذهبعقتءاطخأنممكفت

.فوخلاببسبهللاةيصعمولطابلايفاوعقوسانأنممكفت

نملهتنبالجرلاجوزينأاهلقأنمامبرعمطلابتعقوءاطخأنممكوت

.رثكأهلعفدي

.مهتاوهشةعباتمببسبمهتايحلعايضيفقاشعلاعقومكوت

امأو:ءايحإلابيذهتبحاصلوقيادجةريثكهؤاطخأفبضغلاامأوته

لقعلاوذهنميحتسييذلامالكلانمشحفلاومتشلابهقالطنافناسللايفهرثأ

هلببسيامبهناسلتقلطناامبروءبضفغلاروتفدنعهلئاقهنميحتسيو

 

 

٠۹صقباسلامجرم٠رصاعملاملسمللرئاصب()|



 

٩قحلاناديميفةيضابإلا

مدهتاوبرضاىلعءرأأاامأوققالطلاثمةيعامتجالكاشم

  

:يسفنلارورغلاعمهتليسووأكاردالافعض

مهوتهنعجتنيمثةليسولالامكوكاردإلالامكمهوتببسلااذهنعجتنيت

.ةبعوتسمةلماكةفرعمةقيقحلاةفرعم

ةريصبلايشغيفايضرمامروتمروتتىتحاهيفخفنيسفنلابرورغلاوت

رجتةريثكءاطخأيفرتغملاعقيفانايحأاهسمطيدقوسحلاتاودأوركفلاو

.ةميظعرورشوايالبوتابكنهعبتنملوهيلع

.تاعامجلاودارفألابيصيسفنلابرورغلانإه

نأبمهنمامهوتنجلاوةكئالملاكتايبيغلانوركنينيذلاعقوانهنموت

ةفصبعقاولاةقيقحنوكرديمهلعجتيتلااهلئاسوعمةكردملاةادألامهيدل

.دوجومريغوهفهوکرديملامفةيقارغتسا

يتلاةهيدبلابميلستلانعمهلوقعلطعدقةفيعضلامهلئاسوبرورغلااذهوت

دوجومدعىلع.لديالءيشللصقانلاكاردإلابحاصنادجومدعنأررقت
(.(ءيشلاكلذ

هريغىلإتفتليالفهبهذموأهبزحوهعابتأةرثكبرتغيناسنإنممكوت
ةرثكنأعمكلذليلديهةرثكلاوةميلسلاةقيرطللوقحللبيصمهنأادقتعم

 

ا.١١٠۱صء٢ج٠ءيماسلامحأحلاصءنيدلامولعءايحإنمبنهملا

ملسمللرئاصب١ .۹۹ص«قباسعجرم«رصاعملا
  



(_١٠)قحلاناديميفةيضابإلا۱

نآرقلاكلذىلعلديو«قحهنأىلعلدتالنيعمءيشعابتإيفسانلا|

 

:ةقيقحلاا

نمىلوألاءازجألاةيؤربرظنلاأدبيدقف)يركفلالوحلانمعوناذهوت

نعفرحنادقهنأكرديالمثحيحصلاءدبلاهرغيفاهنعفرحنيمثةقيقحلا

ريغريسيمثةحيحصةيادبقيرطيفريسلاادبينمكءكلذدعبةقيقحلا

يفعقيلبفدهلاىلإلصيالولضيوةوطخلكعمهريسمةحصلرحتم

.(ةحيحصلاهتيادبببسبكلذامهوتمباوصىلعهنأمعزيوهوتاهاتملا

 

:اهرواجامبةقيقحلاهابتشا

لوسرهّبندقوًأطخلاثدحيفاهرواجامبةقيقحلاضرأطلتختببسلااذهبت

يفعوقولانمرذحلاذخأةرورضىلع-ملسوهيلعهللاىلص-هللا
-ريشبنبنامعتلانعيراخبلاوملسمهاوريذلاثيدحلايفتاهبتشملا0

نإ"لوقيملسوهيلعهللاىلص-هللالوسرتعمسلاقامهنعهللايضر

سانلانمريثكنهملعيالتاهبتشمرومأامهنيبونّيبمارحلاونيبلالحلا||

عقودقفتاهبشلايفعقونموهضرعوهنيدلًأربتسادقفتاهبشلاىقتانمف
 .ثيدحلا"٠٠٠٠٠يف



١٠)قحلاناديميفةيضابإلا

  
:تدعابتولواهتافصيفد.هياشت

وأةروصلاوألكشلايفاهريغعمةقيقحلاهباشتنعًأطخلاًاشنيدقت

ءامبارسلاىرينمكنيرواجتمناهباشتملانكيملولوكلذريغوأنوللا

يتلالامعألاهبشتاهنأنوريثيحمهلامعأىلإنيرفاكلارظنكلذكوت
٠مهفدهىلإنولصيالوكلذليبسيفنودهتجيفةداعسلااهباحصألققحت

نيذلا‹الامعأنيرسخألابمكئبننلهلق"فهكلاةروسيفىلاعتهللالاق

نيذلاكئلوأءاعنصنونسحيمهنأنوبسحيمهوايندلاةايحلايفمهيعسلض

انزوةمايقلامويمهلميقنالفمهلامعأتطبحفهئاقلومهبرتايآباورفك
)١۱-١۱۰

ىلعمهقالطإببسلااذهبسانلانمريثكاهيفعقويتلاطالغألانموته

اهنيبنأالإمالسإللةداضميهلبةيمالسإريغئدابمءامسأمالسإلاماظن

ةيؤرلااذهىلعدعاسومهيلعرمألاهبتشافايئزجاهبشمالسإلاماظننيبو

وأةيكارتشالاءامسأقالطإكلذةلثمأنمو‹مكحلايفعّرستلاوةدسافلا

ءيشوهيذلامالسإلاماظنىلعةيروتاتكدلاوأةيطارقميدلاوأةيلامسأرلا

  

:ةيسفنتارثوميةعيبرسلاةيركفلالاعفألاددودر

|دضلاىلإةعيرسلاةيركفلالاعفألادودرنعائشانيركفلاًأطخلانوكياماريثكو

 .هولبقيملفهداسفاوأربهذموأاهوضفرةلطابةركفللباقملاىصقألا



    

            

  

 

  

  

  

١۱قحلاناديميفةيضابإلا WB
Hiةيعاولاريغلاعفألادودرلبقنموهيذلاعيرسلالاقتنالااذهببسبو

نيبءازجألاةعزوموأاهنمدحاويفةقيقحلانوكتدقيتلاطاسوألانوكرتي

اولقتنااميفوريثكلطابباطلتخمقحلاضعبهوضفرامنوكيدقوطاسوألا

اطخىلإًاطخنمنولقتنياذهمهلمعبوريثكلطابباطلتخمقحلاضعبهيلإ

نعادعبدشأوشحفأهيلإاولقتنايذلانوكيامبرو«هنماوّرفيذلالثمرخآ
.ةقيقحلا

م

اهوضفرواهيلعاوراثفةتيقملاةيلامسأرلاىلعلاّمعلادقحكلذلاثموت

ىصقألادضلاىلإ_ةسكاعملاةعيرسلالاعفألادودرب_اولقتنامهنكل
وهيذلاطسولااوكرتوةيكارتشالاوةيعويشلاتامظنملانثاربيفاوطقسف

ةيعويشلارانباووتشاامدنعفمالسإلاماظنوهولدعألاوحلصألاوعفنألا
.ةيلامسأرلابنودانياوماقوىرخأةرممهرئاصبتيمعةتيقمل

 

:راكفألاقياوس 

اهجومناسنإلاركفلعجتنيعمعوضوملوحةتباثلاراكفألاقباوسنإت
.اهريغنعابوجحموقباوسلاهذهرطش
هجونعفرحنيوحنجيركفلالعجتوةريصبلاورصبلايشغتيهفت
ريغةحضاولاقئاقحلانمراكفألاقباوسنوكتنألاحيفالإباوصلا

ههجوهلفشكنيالوقحلاهلحضتيالاطبختمسانلانمريثكلضيوت١
هلتضرعامهمةّمهملاةيساسألااياضقلانمةيضقبقلعتيعوضوملانأعم

١ قحلابعانقإللةيفاكريغةلدألانألال‹نيهاربلاوةلدألا |

ن
سسےن:-

 



۱۳قحلاناديميفةيضابإلا

تاردقضعبىلعةيشغتواهيفريثأتومهلوقعىلعناطلساهلناكراكفألا

.اهيدلةيؤرلا

:لماوعةدعىلإرثأتلااذهعجريوده

الحموءسوفنللاببحمفولأملالعجيصاخءاوهتسافلإللففلإلا(١)

نوكيىتحلوقعلاىدلبرغتسمريغاسونأمهلعجيو«ةنيكسلاوةنينأمطلل

هبكسمتتيهفءنيهاربوأةلدأىلإجاتحتالوشقانتاليتلاتايهيدبلاك

نأالإهومأةقيقحيفنالطبلاحضاوالطابناكولوادجيلجقحهنأىلع

ميلسلاقطنملانازيمبهميوقتوهصحفنعلقعلاةريصببجحفلإلا

الوارظنجاتحتاليتلاتاملسملانمهلعجفحيحصلايلمأتلارظنلاو

.الالدتسا

ةفلاسلاةدملالاوطهراصبتسامدعوًاطخلامازتلايماهتالانعرابكتسالا(۲)

.سفنلاحايتراولقعلاةعانقبراكفألاقباوساهيفتدبتسايتلا

بلحصأنيربكتملاربكحرجيباوصلاىلإأطخلانععوجرلانأاودبيوت

اماريثكوقحلاهجومهلرهظولونودناعيوًأطخلاىلعنورصيفتاينانألا

.هليلدىلإءاغصإلاوقحلاهجوةيؤرمهربكمهنعبجحي

امكرتمهيلعبعصمهنألًأطخلااذهيفنيكرشملانمريثكعقودقوت

نأنممهعنممهربكنألوديحوتلاةقيقحىلإعوجرلاومانصألانمهوفلأ

0(.(لهجولالضيفاوناکمهنأبمهؤابآومهاومهتي
الفقحلانعفراصلادانعلااذهنماريثكبهاذملاباحصأدنعدجنوت

|يتقرالقوسبیپرخآبهذمهبللاسيأيفقحلاالق
|
1

| ۱۳٦۱۳1-١۱ص‹قباسعجرمءرصاعملاملسمللرئاصب|
putےسسسس

 

 

 



)قحلاناديميفةيضابإلا ١۱

 

راوحلانعىتحنوعتتميمهنأدجنفمهبهذمبحومهبهذميفمهيلعترطيس

ةقرفبابسأنمهنألكلذىلإهبتنيلفءلطابللراهظإهنأىوعدبكلذيف

.مهتدحوىلإلوصولامدعون

نابلبيلا:
:ةميدقةركفوأةعامجوأموقوأصخشلبصعتلا

فلتخميفوةيرشبلاتاعمتجملافلتخميفةدوجومةرهاظبصعتلانإت

.اهتايوتسم

امنيحايضرمافارحنالثمتةرهاظهذهو":يناديملانمحرلادبعةمالعلالوقي

اميفقحلاةعامجوهللابزحراصتنالميركيقالخأنومضمتاذنوكتال

قحللراصتناوهلبابصعتهيمسنالذئنيحاننأىلعقحلانمهيلإنوعدي
.ىمعأديلقتلةعيرذقحللراصتنالاذخؤيالنكلوء0"قحلاب

ملسملارذحيلف‹ةيعامجلاوأةيدرفلاةينانألاعورفنمعرفبصعتلاوت
هتعامجلوأهتاوهشوهاوهلةرصانمءاوسلطابللةرصانماهنألاهعابتانم

.ةماعهيلاوينملوأ

فئاوطلاوقرفلامظعمدنعدوجومبصعتلانأظحالنديدشلافساللوت

.ءاملعلادنعىتحسانلافانصأو

يعبتموءاوهألاباحصأونييداملاسوفنولوقعىلعنميهملاءادلاوهوت
.ىراصنلاودوهيلاكةفرحملانايدألا

ءاهقفلادنعهظحالنفاضيأنيملسملادنعةيئزجرئاوديفدوجوموت

.مهريغوظاَعولاوةاعدلاوخويشلاوءابدألاونيرسفملاو

  

 

۱۳۸ص؛قباسعجرم4رصاعملاملسللرئاصبباتكعجار



قحلاناديميفةيضابإلا

Qûيبوجحمعافدناوىراكسلاعافدنانوعفدنيبصعتلاةرمغيفمهنإ

نمالإنوريالمهفاهيفمهسفنأاورصحيتلاةيؤرلاةيوازنمالإراصبألا

سأربةلصتملاةيؤرلاطوطخبهرصبطبترييذلانرقلاديحوك«اهلالخ

(1)رئاٿجئاهوهوهودعنطبهبجعبينأديرييذلاهنرق

:ةيؤرلاحوضومدععممكحلايفعرستلا

ةقيقحللرحتنودوةيورنودماكحألارادصإيفعافدتالاوعرستلانإت

‹ةريثكءاطخأيفعقوييأرلائداببءافتكالالباهنعثحبلايفربصالو
:رظنلانبدمحأخيشلالوقي

()اعقواكیشوراطاملك اعنصامىلعهيمولتال
فضطاوعلامهكرحتنيذلاءامهدلاوةماعلاةمسيأرلائداببءافتكالاو)ه

ةداعمهلغشيوةيئاغوغلامهبمكحتتوةيعاولاريغتالاعفنالامههجوتوةينآلا

يتلامهيلعةرطيسملاراكفألارثكأنإكلذلو‹ءاوهألاوحلاصملاباحصأ

ىلإدنتتستالدئاقعوقحىلعدمتعتالئدابموةلطابتاميمعتاهبمكحتت

ميلسلاركفلانازيميفاهلةميقالفطاوعلبعانقإللةيفاكةلدأالونيهارب

0>.يبيرجتلاعقاولانازيميفالو

رثحميركلانآرقلانألةنسلاونآرقلابرينتسملاملسملاجاهنمسيلاذهوت
:ىلاعتلاق«ةمادنلاهتبقاعنوكتوملظلايفعقويكلذنأربخأوكلذنم

 ۱۳۸ص؛قباسعجرم«رصاعملاملسمللرئاصبعجار



   

   

    

  
   

  

      

  

 

)قحلاناديميفةيضابإلا    ١۱

هللاىيلص-لوسرلالوقيو‹١تارجحلا*نيمدانمتلعفامىلعاوحبصتف

.يذمرتلاهاور"ناطيشلانمةلجعلاوهللانمينأتلا":-ملسوهيلع
ماكحألارادصإلريثأتيأتحتعفدنيالوهسفنطبضينأملسملاىلعفت

ةلاهجباموقاوبيصتنأاونيبتفًابنبقسافمكعاجنإاونمآنيذلااهيأاي

.ربخلاةحصنمدكأتيواقيقداصحفةيضقلاصحفيوةعيرسلادودرلاو|

 

:ةصاخلاحلاصملاوتاوهشلاوءاوهألاتارثؤم

:-هللاهمحر-يملاسلانيدلارونخيشلالوقي

هبيروهبيعنرتسيوهبيعيطغيءيشللكبح

رذيملهنإفىوهلانمرذحافَمصيويمعيكبح

()اکادهيذلاوهفهنيدنماکالومهبحيامبحلب
اهتاوهشوسوفنلاءاوهأنأشنمو":يناديملانمحرلادبعةمالعلالوقيو
اهيلعةمتوأىشعلاباهبيصتوناسنإلاةريصبيمعتنأةصاخلااهحلاصمو

هيلعطلتختوأ«اقحلطابلاوالطابقحلاكلذببسبناسنإلاىريفامةواشغ|
.ةواشغلاظلغرادقمىلعكلذوامةبسنبءايشألاروصهركفيفسبتلتورومألا

ناذآلامصيوقحلاةيؤرنعيمعييغاطلاىوهلانأهيفكشالاممو0

اذههنعبجحنيعميركفهاجتايفىوههلناکنمفقحلاةملكعامسنع

 

هاوههيلإهبذجوأهعفديذلاالإىريالوهفىرخألاتاهاجتالاةيؤرىومهلا

هلعمستانذأهيدلدجيالهاوههاجتاريغلهتيؤرحيحصتبهعانقإديرينمو|
‹ايكافارصناهنعفرصنمهنهذنأل انايبهنممهفياركفوأ‹احصن۱

|
رهوجا|

|

٨٥٥صءيملاسلانيدلارون‹ماظنلا

 



    

  

قحاناديميفةيضابإلا

    
    

    

 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
     

 

    

ةقيقحلانعةريصبلاونهذلاتبجحيتلاىوهلاتارثؤمكلذيفببسلاو

الاكشأالإىرتالنيعلاف.اهيلعضرعيامكاردإنعساوحلاتلزعو

يذلاكاهتبطاخمفافورحواتاوصأالإعمستالنذألاورهاوظواموسرو

)0ءادنوءاعدالاعمسيلامبقعني
۰

ص

ACERو e

ونا

APEEEREE
Aدلوهوى

ةقلاوأدلقملامامإلابةيلامجإلاةقثلاوأبصعتلانعًاشنيىمعألاديلقتلان

.هداهتجاةقيرطوأهجهنمب

ءاطخألالكيفعقياهوطخيةوطخلكيفةريصبنودمامإللدلقملافه

.ايئاقلتهمامإاهيفعقييتلا

هسفنبدهتجمناسنإلكنوكينأنكميالذإةرورضديلقتلانأقحلانموت
ناكثيحةنسحةوسأ-ملسوهيلعللاىلص-هللالوسرباحصأيفانلو

‹مهتمئأهبمهيتفيامبنولمعيونوتفتسينورخآونوتفيونوطبتتسيةمئأمهيف

نأل‹الطابهادعاموباوصىلعهمامإنأدلقملايعدينأًأطخلانمنكل

ةيداهتجالالئاسملايفداهتجالانألهسفنهمامإهكلميالءاعدإلااذهلثم

نأبانیقييطعيليحيجرتلاليلدلاويحيجرتلیلدنمرثكأمدقيالةيفالخلا

ةمصعلاو«(اعطقلطابهادعامواعطققحلاوهداهتجالاهيلإلصوام

.طقفءايبنألل

   

 

٠٤٠-۹١٠صرصاعملاملسمللرئاصب
فرصتب١٤۱صقباسعجرم«رصاعملاملسمللرئاصبباتكنمالقن



١۱۸قحلاناديميفةيضابإلا

 

يناثلا

    ةيضابإلاىلعتالاقملاباتكتاءارتفا
لوألابابلا

مهيلعتطلسثيحةيمأينبنمزةصاخونامزلكيفملظلامهراكنإ:الوأ
ضعبلاىلعتلطنافاليكمهتلامهيلعتلاكفرداهلااهمالعإةيومألاةلودلا

لشثمدوجوبرغتسملانمسيلو«ةلودلاىدلاميفنوعاّمطلااهرشنيفدعاسو

ليكبرغتسملانمسيلكلذكنامزلكيفنودوجوممهفنيعامطلاءالؤه

ءكلذنمملسيمل-ملسوهيلعهللاىلص-للالوسرفنيحلصملاىلعمهلا

.اذهانمويىلإةعبتمةقيرطهذهو

هللامرك-يلعنعجورخلايفجراوخلاعمنيقفتمةيضابإلانوك_:ايناث

نمجراوخلاقورمو.جراوخلابمهقاصلإلهسميكحتلالوبقمدعببسب-ههجو

.ةيضابإلاىلعءارتفالالهسنيدلا

نيذلاتالاقملاباتكف٠مهبتكيفتالاقملاباتكاهرطسيتلابيذاكألااثلاث

اودصقءاوسنيدقاحللروبعةرطنقاوراصواولضأواولضبيذاكالااورطسا

ةيحضاوعقووأكلذ|

:ةمايقلامويهوبتكامعنولوئسممهفاولضمهنوكامأ0

 

۱
1

1آ

ك
ل

 



 

ائيشفرعينأدارأنملكلاعجرمتحبصأمهبتكفاولضأمهنوكامأوت

نمباتكلاءالؤوهنوكل:نيببسلتلاقاميفاهباوقثوو٠ةيضابإلانع

نأعمبتكةدعيفةدوجومتاءاعدالاهذهنوكلو‹نيروهشملاءاملعلا

.اذكهولوألاهبتكاميناثلالقنامنإوةعونتمريغبتكلاهذهرداصم

ةيمالساإلاةقرفلاهذهنعةضيغبةروصاهئراقىدلبتكلاهذهتنوكفت

نماهيلإنيمتنملاذاقنإواهيفعوقولانمسانلاةيامحهبجاونمنأىأرف

امنألاحيحصةيضابإلانعبتكامناكولهلحميفيأراذهو«عايضلا
هذهكابشيفعقونمةقيقحلايفنكلوءميلسلاعبطلاهنمرفنيمهنعبتك
.ةلصبمهيلإتميالمهنعبتكامنأل٠يرديالوهوليسلاهفرجبتكلا

ةيضابإلابتكبكلذنراقيوتالاقملابتكيفةيضابإلانعأرقينمنإفت

 

ملتالاقملاباتكنألكلذومهنعبتكاملرثأيأدجيالثيح«ابجعدجي

ةلاضةقرفمهرظنيفةيضابإلانأببسبةيضابإلانعايقيقحائيشاوبتكي

وأمهتماعبانمكحلااذهناكءاوس٠قيحسناكميفاهبىقلينأبجي

ىتشبهتقيقحسمطوبهذملااذهىلعليلضتلاباوماقفمهريغلةيحضاوعقو
ةدحوببسبامنإوةفدصسيلكلذىلعمهنمريثكلاقافتاوءبيلاسألا

نمنورخآلامهعبتولوألاهبتكاميناثلاذخأوبهذملااذهنعمهتديقع

كلذذخأهسفنىلعطرشمهضعبنأعمةيضابإلابتكنمةقيقحللعبتتريغ

.ريدقتلاوركشلامهلفنيفصنملاباتكلاضعبءانثتساب.مهبتكنم

:لوقأامىلعلديوے

مهريغوةديبعيبأوديزنبرباجلثمةيضابإلاةمئأنعائيشاوبتكيملمهنإ(١)

.ةيضابإلادئاقعاوركذيمل(۲)  

5>قانادیميةيابلا

 
 

 

 



٠۲قحلاناديميفةيضابإلا

.ةيهقفلاةيضابإلاءارآنمائيشاوركذيمل(۳)||

قوقحوةسايسلايفرصحتتةيضابإلائدابمنمريسيلارزنلاالإاركذيمل(٤)

ليلضتلللئادباوركذلب.مهضعبىلعنيملسملا

يحونماهوجتنتساةيعرفىرخأوةيلصأقرفىلإةيضابإلااومسقف*

.هللابكرشدئاقعاهلاوركذوةمأعيبةيحرسملمهلايخ

الواهلركذيأدجويالوقرفلاكلتنعائيشنوفرعيالةيضابإلاوے

وأتالاقملابتكلبقتفلأيذلاءاوسةيضابإلابتكيفاهتمئألالواهدئاقعل

.مهباهقصلأنمموالصأدوجواهلناكنإاهنمنؤربيواهدعبتفلأيتلا

ةيضابإلااوقصلأمهنأثيحةدسافلاتاميمعتلابةقيقحلاسمطاولواح*

.دعباميفاهركذأسىرخألاتاماهتالاىتشوةلاضلاقرفلاوجراوخلاب

ءابطخلاةنسلاىلعوىرخألابتكلايفتاءارتفالاهذهترشتناو*

يذلاةيضابإلاباتكلثماذهانمويىلإةيعمسلاةطرشألايفونيدقاحلا

نيذختماهنمنوناعيةيضابإلاىقبوبيذاكألابيشحملاهيلعدرلايتأيس
مهسفنأنععافدلافقوم

|

 

اوفلاخاممنيقباسلاتالاقملالهأهلاقاممةدحاوةملكبتكاتنكامو*

.بيذاكألاكلتنوددرياولظيملوقحلااوعبتانيرخأتملانأولعقاولاهيف

ارهشمكدنعنيعضرفهنأكانمتشيراصمكنمقطنلافرعينم

مسااونودثيحتاءارتفالاهذهىلعباتكلاءالؤهلمحيذلاامنكلو+

!!؟ةلصبمهيلإتمتالءايشأاوبتكوةيضابإلا

ببسبيضابإلابهذملابمهتفرعمةلقىلإدوعيكلذنأاميرضعبلالوقي=
 :نيرمألاعنقمائيشسيلاذهنأةقيقحلايفو٠ةيرستناكهتكرحنأ



قحلاناديميفةيضابإلا

يفاهنفيلأتادبةيضابإلاىلعبذكلااهيفرثكيتلاتالاقملابتكنإالوأ

عيوبنامعيفف‹ارشتنمبهذملاناكهذهمهتباتكلبقويرجهلاعبارلانرقلا

دوعسمنبىدنلجلامامإلانماءدبءةمئأةتسيلاوحخيراتلااذهلبقةفالخلاب

يطغتمهتلودتناكنويمتسرلاةمئألابرغملايفو١۳٠٠ماعيفعيوبيذلا

ةنس١٠٠نمرثكأتمادوايبيلىلإرئازجلانميبرعلابرغملانماريبكازيح

نبهللادبعمامإلاكلذكويرجهلاعبارلانرقلالبقوهوه١١٤٠نم.

ىلعلوصحلارذعتاذهدعبلهفزاجحلاىلإهذوفنلصونميلايفيدنكلاىيحي

؟نيرخأتملابفيكفءامدقللةبسنلاباذه٠تامولعملا

لاقثيحهنعهللاىهناميفاوعقودقفتاقثلاريغنماوذخأاوناكاذإ-:اينا

اموقاوبيصتنأاونيبتفًابنبقسافمكءاجنإاونمآنيذلااهيأاي":هناحبسلا

یلصهللالوسرهدعاميفو١تارجحلا"نيمدانمتلعفامىلعاوحبصتفةلاهجب

قفتم"عمساملکبثدحينأابذكءرملابىفك":هلوقيفابذكملسوهيلعهللا

هيلع

قفمهبتكلامكإلمهنعاوبتكوةيضابإلانعائيشنوفرعيالاوناكنإ-:اثلاث

عمسلانإملعهبكلسيلامفقتالو"-:لاقثيحهنعهللاىهناميفاوعقو

٢۳ءارسإلا(الوؤسمهنعناككئلوألكداؤفلاورصبلاو

نأىهنهناحبسهللافبهذملااذهةيهارككلذىلإمهتلمحدقناكنإوے

نمزعلاقثيحلدعلابكلذلدبهرمأوملظلاىلعهضغبناسنإلالمحي
"يېوقتللبرقأوهاولدعااولدعتالنأىلعموقنائنشمكنمرجيال"لئاق

ىلكيفلدعلامكيلعامنإومهملظىلعموقيأضغبمكلمحياليأ(۸ةدئاملا

 .ءيس



    
  

  

   

   

 

   
   
  

   

۲۲قحلاناديميفةيضابإلا|۱

كوشلاةبسنولالضلابمهفصونمرثكأبهذملااذهىلعءالؤههلمعيملظيأو

١٠نامقل"ميظعملظلكرشلانإ"لوقيهللاومهيلإ

قحىلعمهسفنأنوريمهنأنوكلقحللراصتنالامهدصقناکناوے

ثيیدحكلذىلعصنامكاهيعديلكىوعدلاهذهنإفءلطابىلعمهريغو

ءنادضلطابلاوقحلافلطابلابدييأتىلإجاتحمريغقحلانكلوقارتفالا

`اقوهزناكلطابلانإلطابلاقهزوقحلاءاجلقو"-:ىلاعتهللالاق

`قهازوهاذإفهغمديفلطابلاىلعقحلابفذقنلب"-:لاقو١۸ءارسإلا

١٠ءايبنألا

لطابلاوقحلابالإنوكلااذههللاقلخيمللبقحلابالإضرألاوتاوامسلامقتمل

قحلاةعبتماهيلإيمتنييتلاةقرفلانأصخشيعديفيكءلطاببالإيتأيال

!؟قحلاقيرطكولسعطتسيملاهبتكيتلاةباتكلاسفنيفوهو  
يناتلابابلا

تالاقملاباتكولعدودر

[يرمشألانسملايبس|

يفبتكنملئاوأنموهويرجهلاعبارلانرقلاءاملعنمنسحلاوبأن
رطخأ"نيلصملافالتخاونييمالسإلاتالاقم"هباتكوةيمالسإلاقرفلا|

اذهانمويىلإهباتكىلعاودمتعاهدعباوءاجنمماريبكاددعنأثيحباتك

 

 



۲۳قحلاناديميفةيضابإلا

قرفىلإمهمسقثيحةيضابإللةبسنلابلقألاىلعاهلساسأالءايشأبتك

ثيح().ةلصبمهيلإتمتاللاوقأمهيلإبسنوةيضابإلادنعدوجواهلسيل
:لاق

نيبنأمعزءمادقملايبأنبصفحمهمامإةيصفحلا-:ىلوألاةقرفلا*

نمهاوسامبرفكمثهناحبسهللافرعنمفهدحوهللاةفرعمناميإلاوكرشلا|
ىنزلالالحتساوسفنلتقنمثئابخلاعيمجبلمعوأرانوأةنجوألوسر

.كرشلانمىربرفاكوهفءاسنلاجورفنمهللامرحامرئاسو

هللانأمعزءةسينأنبديزيمهمامإةيديزيلانومسي=:هيناثلاةقرفلا*

يفبتكيءامسلانماباتكهيلعلزنيومجعلانمالوسرثعبيسهناحبس

هللاىلصيبنللدهشنماذهديزيوبأىلوتوةدحاوةعفدهيلعلزنيوءامسلا

هتعيرشبلمعيملوهنيديفلخديملنإوباتكلالهأنمةءوبنلابملسوهيلع

.نونمؤمكلذبمهنأمعزو

ردقلايفاولاق‹ءيضابإلاثراحباحصأةيضابالانم-:ةثلاثلاةقرفلا*

"رفكرادناطلسلاراداولاقوءةيضابألارئاسهيفاوفلاخوةلزتعملالوقب

ليذهلايبأبهذمىلعاهبهللاداريالةعاطبنولوقي-:ةعبارلاةقرفلا*

ملنإوهبهللاهرمأائيشلعفاذإهللاعيطمنوكيدقناسنإلانأكلذىنعمو«

٠هبهدارأالولعفلاكلذبهللادصقي

جحلاىلإبوكرلاالوةالصلاىلإيشملاسانلاىلعسيلمهضعبلاقو*
"طقفاهلعفمهيلعامنإاهيلإاهبلصوتييتلاتاعاطلابابسأنمءيشالو

 

 

(٠٠٠-۳٠٠صءيرعشألانسحلاوبأ٠نيلصملافالتخاونييمالسإلاتالاقما" 

تیسهسسس



    

       

   

 

  

     

   

۲قحلاناديميفةيضابإلا

لتقالإوباتنافليوأتوأليزنتيفمهفلاخنماوبيتتسينإمهعيمجلاقو+

٠هلهجعسيالاميفوأهلهجعسياميففالخلاكلذناك

٠لتقالإوباتنإفبيتتسامثدحلاهيلعميقأقرسوأىنزنماولاقو*

 

۰هریغهللاعملعجيىتحاكرشمهركنأوهللادحجنمسيلمهضعبلاقو*

٠اهنيعبرمخلانكتملاذإاهريثكركسييتلاةبرشألاليلحتبمهضعبلاقو*

.زيوجتلاقيرطالباجيإلاقيرطىلعنيكرشملالافطأملؤيللانإ*
ةصقلاهذهيفركذف‹نيفلاخمللءامإلاعيبنعةصقنسحلاوبأدروأ4

دبعوةبلعثوناملسورابجلادبعونوميموميهاريإلثمبسنلاةركنمءامسأ

ئربنوميموزاوجلابىتفأميهاريإنأاهيفدروأوديعسمأودرجعنبميركلا

ةبلعثةأرماوءامإلاوءاملعلالثمفاصوأةصقلايفركذواوفقوموقوهنم

اهبدصقتاءارتفالانماروطسنوكينأودعياليرعشألاهلاقامنإے

ءىرخألاةيمالسإلاقرفلاىلإمههيركتويضابإلابهذملاىلععينشتلا
نكلوةيضابالادضداقحألاباحصألةيحضعقويرعشألاخيشلانأامبر

ثدحينأابذكءرملابىفك-:ملسوهيلعهللاىلصهلوقنمهجرخيالكلذ
هيلعقفتم"عمساملكب

-:لوقأامىلعلديوے

بهذملابةقالعاهلسيلقرفعبرأىلإةيضابإلامسقيرعشألانإالوأ
كلتعتتقتيذلامامإلاىلإبسنتةيمالسإلاقرفلاف٠ريثكوأليلقيفيضابإلا

ةيضابالانيبرثأهلدجويالاذهوةديقعلاصوصنلهليوأتوةينيدلاهئارآبقرفلا



 



قحانايمى

كلذبةدهاشيرعشألادعبولبقتفلأيتلاةيضابالابتكوءةموعزملاقرفلاو

٠.فصنملاثحابلاهديريعجرميأريفوتلنودعتسمو
تکنمباتکيأيفركذيأمهلسيلنولوهجممهركذنيذلاةمئألافے

٠كلذريغالوةديقعالوهقفالوةريسباتكالةيضابإلا

اهلدجيملقرفلاضعبوبأنودبمهضعببىتأهسفنبيرعشألاىرنوے
٠طقاماما

فيكفكرشدئاقعيهقرفلاهذهليرعشألااهركذيتلادئاقعلانأامكے

دعبلالبةيضابالادئاقعلةفلاخمكشاليهو؟ةيمالسإلاقرفلانمدعت

.ضرألاوتاوامسلانيبامدعبلانمرثكأامهنيب||

الوةيضابإلادنعةروكذملاقرفلاةمئأةريسلرثأيأدجويالناكنإفے

مهلعجينألبةيضابإلابمهقحلينأيرعشاللغاسفيكفمهئارأالومهدئاقع
!؟مهسفنأةيضابالا

يهمهضعبلىرخأالاوقأوةيضابالاعيمجلالاوقأبسنيرعشألانإ-:ايناث
٠امامتةيضابالالاوقألةفلاخماضيأ لوقأامةحصىلعةيضابإلابتكنمةلدألاضعب 

سيلراتلاوةنجلاولسرلابرفكلانإ-:لوقلااهيلإبسنىلوألاةقرفلا(١)

اکرش

دارملاةياغيفيضابإلايملاسلانيدلارونةمالعلالوقيے

الثتمافنابسحلاوثعبلاوتوملابةقطانناهربلاججحتتأدقو
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القنيغتبيالادبأهتانجهلخديللاعاطأنمهنأو

ا
 

 

 



   

  

 

  

           
  

قحلاناديميفةيضابإلا

a ۰ ۰.
1

۱ اهنعاعزفمدجيملوهنكسمنارينلايفقهاصعنمو

نيف

()القت

نولوتيومجعلانمالوسرثعبيسهللانإ-:لوقلااهيلإبسنةيناثلاةقرفلا(۲)

يفاولخديملنإوملسوهيلعهللاىلصلوسرلاةلاسرباودهشنيذلاباتكلالهأ

-:راونألاةجهبيفلوقييملاسلانيدلارونةمالعلاخيشلاوهنيد

عيدبلاانعرشبىدهلاىوسعيمجلاعئارشتخسندق

ريغيالماودلايلعوهف ريغمانعرشيأهلامو

:لوقيو

هقوقعنمرفاكللضغبلاو هقوقحنمنمؤمللبحلاو

الهجنمعفوقولامزليو ًالقعنمىلعبجاولكلاو
ردقلايفةلزتعملالوقبتلاقاهنأ-:لوقلااهيلإبسنةثلاثلاةقرفلاو۳

يفيملاسلانيدلارونلاقردقلايفةلزتعملالوقبنولوقيالةيضابإلاوے
:دارملاةياغ

القعنملبسكلاوللقلخلافبستكموقولخملعفلاامنإو
ةينريغنمهلللمعلاةحص-:لوقلااهيلإبسنةعبارلاةقرفلاو-٤

ثيدحيناثواهبالإلمعلامتيالنيدلادعاوقنمةينلانوريةيضابإلاوے
تاينلابلاسمعألا))ملسوهيلعهللاىلصهلوقبيبحنبعيبرلادنسميف

.((یونامئرمالکكلو
:دارملاةياغيفيملاسلاةمالعلالوقيو

   

    

٠٥ص.ىملاسلانيدلارون٠داقتعالايفدارملاةياغةديصق()   



۲۷قحاناديميفةيضابإلا

 

الظحاملکنععروةينولمعهدعبملعنيدلادعاوق

اذهفجحللبوكرلاوةالصلليشملانوبجويالةيضابالانأبلوقلاامأو-١

لطاب

٠.بجاووهفهبالإبجاولامتيالاملكنأنوريةيضابإلانألے
اذهفقراسلالتقبلوقلاكلذكو اولتقالإواوباتنإفمهيفلاخمةباتتسابلوقلاامأو

نوديزيالودودحلانمةنسلاونآرقلايفءاجامبنوديقتمةيضابالانأللطاب

لوسرربنمىلعوهو-هللاهمحر-يراشلاةزمحوبألاق‹ادحاوافرحاهيلع

للاباكرشم:ةثالثالإمهنمنحنوانمسانلا":-ملسوهيلعهللاىلص-هللا

هللادابعيفمكحيضرألايفاطلستموأ٠باتكلالهأنمارفاكوأ«نثودباع

"هللالزنأامريغب

ىلاعتهللاهمحر-يملاسلانيدلارونةمالعلاناسلىلعةيضابإلالوقيوےس

اداقتعامهيتداهشقوفادابعلابلاطنلنحنو۱

انمققوقحلابوانناوخإانلقنيتلمجلابىتأنمف
الاحممهنيديفاودقتعاوالالضاورهظأاماذإالإ

مهقحنمكاذنبسحنومهلباوصلانيبنانمق

ريرقتلاوديحوتلابتكيفريرحتلانمهتيأرامف

هبتنملللضنماهبءاجهبشدرولئاسملح

اقلخلالضياليكاندهجباقحلايدبنواهدرنانمق

اوملسينأبمهنميفتكنومهنعاتتكسانعاوتكسول
٠لطاباذهفاكيرشهعملعجيىتحاكرشمهللادحجنمسيل-:لوقلاامأو-١ ۷صيملاسلانيدلارونخيشللةقيرطلالهجنملةقيقحلافشك١) 



(۲۸قحاناديميفةيضابإلا

 

٠دارملاةياغيفيملاسلاةمالعلالوقيے

الزتعاهيغنعدعقميفنوكتيكلهنفرعتنأنمدبالكرشلاو

0”العوهناحبسهدحجوأقلخلانيبولجهللانيبةاواسملاوهو

ةيضابالالوقلفلاخماضيأاذهفرمخلاريغركسملاليلحتبلوقلاامأو-۳

:مئاعدلايفرظنلانباةمالعلالوقيے

ءامنمولوبورشملكنمهلكمارحهوركمركسلاو

ىلعالباجيإلاقيرطىلعنيكرشملالافطأملؤيهللانأبلوقلاامأو٤

ةيضابألاهلوقياملفلاخموهفزيوجتلاقيرط

٠ةنجلالهألمدخنيكرشملالافطأنابنولوقيةيضابإلانألے

تلضيتلاوةيضابإلاىلإةبوسنملاةمألاعيبةيضقامأو-:ةمألاةيضق:اتلان

مويلاىلإاهددرتيعداولالبقملثممهنديدبسلااوذختانيذلانيدقاحلاةنسلا

وأمسالاباهنمركذءاوسةلوهجمتايصخشلةيحرسمنوكتنأودعتاليهف

قيقحتيفنيلوهجمسانأنيبةرجاشملاهذهةميقامف٠ةرجاشملثمتفصولاب  
٠ةمألاقرففينصتودنئاقعلاتابثإهبدارييملع

الاذامل!!؟ةيضابالانممهنأليلدلاام٠ةدرجمءامسأالإتسيلاهنإے

!!؟ىرخألاقرفلانمنونوكي

ةنسوأهللاباتكلنيلوأتماومادامىرخألاقرفلانورفكيالةيضابإلانإ=|
!!؟اضعبمهضعبنورفكيفيكفهلوسر

!!؟ةيداهتجاهيهقفلئاسميفريفكتنوكيفيكے

 

|

|

1

ی

٥ص+٠يملاسلانيدلارونخيشلا٠داقتعألايفدارملاةياغ
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المهنألءامإلاعيبيفعازنلااذهاورضحيملةيضابالانأرهاظلاے

الوةيماحلاقوسلاكلتاولخديملو‹اينيدالوايخيراتائيشهنعنوفرعي

هذهةبسنفتانعللالدابتومئاتشلانمليسهنعجتنيذلاسرعلاكلذاودهش

مهئاملعومهتمئأىلإاهلاطبأةبسنوبجعلابجعأنمةيضابإلاىلإةصقلا
ىتحتزاجنإو‹ءايحلانمليلقبىتحرتتستمليتلاخيراتلابيذاكأنم
٠.نسحلانبالاثمأةمئألارابكىلع

ىلإةبوسنملاقرفلاددعنمرثكينأدارأةصقلاهذهعرتخمنإت

نيذلانيمذرشتملارهظمبمهرهظيىتحالصأاهلساسأاليتلاوةيضابإلا

عفاودوفطاوعلاءارواقايسنانوقرفتيونوفلاختيفبابسألاهفتألنوعزاتتي

.نيدلاوةديقعلاعفاودءارواقايسناوهاممرثكأبضغلا

ةيضابالانعنسحلاوبأهبتكاميفتدرويتلاءامسألاعيمجنإ-:اعبار

رازفلاديزينبهللادبعوضابأنبهللادبعامهنيمساالإةيضابالاباهلةقالع

-:اهنمهيلإةبوسنملابتكلانمددعميدنلانباركذدقو.راكنلا

باتكوءةضفارلاىلعدرلاباتكو.ةلزتعملاىلعدرلاباتك«ديحوتلاباتك

ةقرفلاهذهباحصأامأو٠يقبدقبتكلاهذهنمائيشنأملعأالو‹ةعاطتسإلا

٠ملعأاميفدوجومهلسيلف

 -:نيليلدبةيضابألانمدعياليرازفلااذهىتحوے



۲۰قحلاناديميفةيضابإلاا1

يرعشألااذهو«دئاقعلاببسبقرفلاماسقناوةديقعلايفةيضابالافلاخهنأل-١

ىلإمظنيملومهفلاخامدنعفءأةنسنيعبرأةدملةلزتعملانمناكهسفن

٠ةقرفهيلإبسنىرخأقرفدئاقع

رفعجوديزنبرباجكةيضابالاةمئأنمادحأركذيملنسحلاابأنإاسماخ
فصنلايفمهتمئَأنممهلاثمأويدبعلاراحصوربنقنايفسيبأويدبعلاكامسلا

٠مهلاوقأنمائيشركذالولوألانرقلانميناثلا

يبألاثمأيناثلانرقلانملوألافصنلايفمهتمئأنمادحأركذيملوے

حلاصوحوتيبيأوبئاسلانبامامضويميمتلاةميركيبأملسمةديبع

باضطخلاوينامعلادوعسمنبىدنلجلاو٠يدنكلاىيحينبهللادبعوناهدلا

ركذيملو«مهبارضأويناسارخلاةيطعنبلالهو٠يرفاعملاىلعألادبع
يناثلانرقلانميناثلافصنلاءاملعنمادحأركذيملومهلاوقأنمائيش

نبنمحرلادبعوليحرلانببوبحمونايفسيبأوبيبحنبعيبرلالاثمأ

٠مهلاوقأنمائيشركذالومتسر

نبحلفألاثمأثلاثلانرقلللوألافصنلايفمهئاملعنمادحأركذيملو=

نمائيشركذالومهبارضأويلعنبىسومورفيجنبانهملاوباهولادبع
٠مهلاوقأ

لاثمأثلاثلانرقلانميناثلافصنلايفمهئاملعنمادحأركذيملوے

نمائيشالومهريغوكلامنبتلصلاودابعنبدمحموبوبحمنبدمحم

().ہهلاوقأ

 

۸٠٦۲ص«يبرفغملاحاتفلادبعيلع..د«ةساردولخدمةيمالسإلاقرفلا)۱

۲۷نص٠جرمعمىيحيىلع٠ةيمالسإلاقرفلانيبةيضابإلاا١|
pment,ycn 



۳۱)قحلاناديميفةيضابإلا

ةيضابالاريغاقرفمهلركذةيضابالاةمئأنممهركذنمضعبنإ=:اسداس
ةدراجعلالثم

ةمئأىلإمهتبسنونييقيقحلاةيضابالاةمئأيرعشألالهاجتنإاعياس|
لهسيويضابإلابهذملاةقيقحةفرعمنعسانلافرصىلإيدؤينيلوهجم

نيفورعمةسمئأبمهركذنأولفالخبمهيلعلالضلاةمهتتابثإلمهيلعبذكلا

رباجلمهنعغيزلامدعوقحلاعابتابنيفورعمةيضابالاةمئأنألسانلادنع

۰ییحینبهللادبعوهدیبعيبأوديزنب

ديزنبرباجلثمنييقيقحلامهتمئأىلإةيضابالابسنوليرعشألانإے

ىلإمهبسنيومههوشينأعطتسيملمهريغوىيحينبهللادبعوهديبعوبأو

نوكيعقاوللفلاخممهيلإهبسنيءيشيأفسانلادنعنيفورعممهتأللالضلا

|الاملظماقيرطةيضابالابكلسينأراتخاهنكلوةعرسبفشكيوافورعم  
٠ةيؤرلاهيفحضتت

ةيضابالايفمهلخدأوعيطقلاكيرعشألامهقاسنمسيلةيضابالاةمئأفے

٠مهتلادعبخيراتلادهشيةمئأىلإنومتنيامنإو

e
m



-:يمرضحلاسيقنبميهاريإمامإلالوقي|

7)قحاناديميفةيضابإلا

مركملاىفطصملانيدنيدأ

مجعموأهلومسببرعمنم|

مكحملاملاعلاليحرلانباو

يمتسألالعلابابرألينإ|
مورلامورقوفنيمئارللا|

محفملالاقملابنيرهابلا|
ممعملايراشلايبسارلاو۱

يسمرضحلاىيحينباقحلابلاطو

مدقتلاولدعلالهألاإ

مهوتالباندامنيالا 

مشفتالانرمأبالهاجاي

ملسمورباجليبسوفقا

يستنأنيرصتنسملاىلإينإ
موقلامايقلاموقلانمينإ
مكحلاءابطخلانييراشلا

ملعملانصحنباوليذبنباک

مدقملاديسلاريدحنباو

مغيضلامولعلايذديمحنباو

ميقلاطارصلاباحصألانإ

مسطأريغقحلاانيفقحلا
مسوتلايلوألسوأنمسوت

0۱ياساتريوان|

٠هتاوطخاسمتلموهقيرطايفتقميرعشألانمنرقدعبيدادغبلاءاجدقل*

|ماكحأباهعبتأةنانرتاملکبهتمدقميف(قرفلانيبقرفلا)هباتكأدبدقوم

:ماسقأةثالثىلإةَّمألامسقثيحةمراص

يلعخيشلاةيمالسإلاقرفلانيبةيضابإلاباتكىلعيدادغبلانعهتبتكاميفتدمتعاا١|
٥٥-٤٢٤صاجرمعمدحج|

 



 

|وأةيمامإلاةضفارلاوأجراوخلاوأةلزتعملاةعدبسنجنمهتعدبتناكنم ةمالانموهفةمسجملاواةيرارضلاوأةيمهجلاوأهيراجنلاعدبنموأةيديزلا| 

نمهضحعتميالأيفونيملسملارباقميفهنفدزاوجوهوماكحألاضعبيف

٠دجاسملايفةالصلانمعنميالأيفو.نيملسملاعمازغاذإءيفلا

SE

| ببرایوسوميزنشومافركلدرو

| ۰٠هرظنيفاولض

| .رانلايفاعيمجمهبفذقولالضلابنيمسقلاىلعمكحمث *

| لهأنمهرظنيفهنألاضيأاقبسمةداعسلابهيلعمكحدقفثلاثلامسقلاامأ

۳
|

|

۰

نعشتفو«ةنسلانعاهلزعيتلاقرفلاكلتءاطخأسملتنيحهتيلوے

حصنإ-مهموصخرداصمنماهذخأيملومهرداصمىلإعجرمهحئاضف

.ريبعتلااذه

نأدعب"۳٠"ةحفصباتكلاسفننملوألالصفلايففلؤملالوقي*

-:يليام‹لدتمالعومالسإلاةمأىنعمشقان

 

الوهيلعةالصلازوجيالهنأكلذوءاهاوسماكحأيفةمألانمسيلو*

جوزتينأينسلللحيالوهينسةأرمإلهحاكنالوهتحيبذلحتالوهفلخ

٠مهداقتعاىلعتناكاذإمهنمةأرملا

أمالسإلاةلمنمنيملسملاجرخأهنأنمهانركذامىلعلديمالكلااذهوے
٠.نيكرشملاماكحأبمهيلعمكحهنألاهيلإمهئامتنامغر
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2٢٤C۳قحلاناديميفةيضابإلا1

نالنيكوشممهرابتعاىلعليلدمهفلخالومهيلعةالصلازوجتالهلوقفے
رجافورابلكفلخةزئاجةالصلا"-:لوقيملسوهيلعهللاىلصلوسرلا

للابنيرقملاةلبقلالهأىلعةالصلا"لاقو"رجافورابلكىلعاولصو

لدباهركنأةخسنيفو"رفكدقفاهكرتنمفةبجاورخآلامويلاوهلوسرو

.بيبحنبعيبرلاامهاور‹اهكرت٠

مهنيبىواسوباتكلالهأنمارفكدشأمهلعجمهتحيبذلحتالهلوقبوے

٠.مهحئابذلحتباتكلالهأنألنيعويشلاونيينثولاو
ملسملانألءمهتمةأرملاجوزتينأينسلللحيالو:هلوقكلذدكؤيوت

ةيباتكلاجوزتينأهلحابي

(يداقبلادنعةيضابإا

ليلضتلايفيرعشألاكلسمةيضابالانعهتباتكيفيدادغبلاكلسدقل*
لقنيةراتاريثكهيلعدمتعاهنإلبءةيضابإلارداصمىلإعوجرلامدعو
٠هنعلقنهنأركذيملاذهعموفرصتلاضعببىرخأةراتوةرابعلاسفن

-:يليام"١٠٠ص"قرفلانيبقرفلاهباتكيفلوقي*
اقرفاهنيباميفتقرتفاوءضابأنبهللادبعةمامإبلوقلاىلعةيضابالاتعمجأ

نمءاربءةسمألاهذهنممهيفلاخمنونعيةمألاهذهرافكنأبلوقلااهعمجيا

اوزاجأورافكمهنكلونيكرشمالونينمؤماوسيلمهناو«ناميإلاوكرشلا|
مهتحكانماوححصوةينالعلايفاهولحتساورسلايفمهئامداومرحومهتداهش|
قحلانيدنونيديالهلوسروهللنوبراحمكلذيفمهنأاومعزومهنمثاروتلاو|

٠حالسلاوليخلاهولحتسايذلاوضعبنودمهلاومأضعبلالحتساباولاقو«
٠ةمينغلادنعاهباحصأىلعاهنودريميناةضفلاوبهذلاامأف

mmmmosses
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٥۳قحاناديميفةيضابإلا

ةيثراحلاوةيصفحلايهوقرفعبرأىلإاهنيباميفةيضابالاتقرتفامث*

٠هللااهبداريالةعاطباحصأوةيديزيلاو

:بابسأةدعلباوصللبناجم«اقرفاهنيباميفتقرتفا-:هلوقامأ(١)ے

يفتفلاخاذإلصألاةقرفلانعجرختةقرفلانألقرتفتملةيضابإلانإالوأ

نممهبتكيفةنودمةتباثةيضابإلادئاقعوةيداهتجالالئاسملايفسيلودئاقعلا

فلخوفلسمهدنعسيللبفلتختملاذهانمويىلإويرعشألاويدادغبلالبق

۰مهريغدنعامك

الوركذاهلسيلوامامتةيضابإلاىدلةلوهجماهركذيتلاقرفلانإايناث

٠اهدئاقعل

اهلناكنإ.كرشدئاقعاهيلابسناقباسانركذامكقرفلاهذهنإالات

وأةميدقلابتكلاءاوسامامتاهلفلاخمةيضابالابتكيفاموالصأدوجو

٠ةثيدحلا

نممهيفلاخمنونعيةمألاهذهرافكنأبلوقلااهعمجي-:هلوقامأ(۲)ے

نيفلاخمللرفكلاةبسنببسبليلضتهيف‹ناميألاوكرشلانمءاربةمألا

ىمسياموهوةمعنرفكرفاكيصاعلاىلعنوقلطيةيضابإلانأةقيقحلاو

صيصختلىنعمالوايضايإوأافلاخميصاعلاناكءاوسرفكنودرفك

.نيفلاخملا

مكحهنألوهمالسإلانمهبهذملةفلاخملانيملسملاقرفجرخأيذلاوے

 ٠اقباسهانركذامكمهحئابذميرحتومهيلعةالصلامدعب



2قحلاناناديميفةيضابإلا

|هبدصقنلعلايفاهولحتساورسلايفمهءامداومرح-:هلوقامأو(۳)

|ببسبةقرفيأنمنيملسملاءامدنولحتسيالةيضابإلانألاضيأليلضتلا

ا-:يملاسلاةمالعلالوقيةينالعلايفالورسلايفالةيضايإللمهفالخ

۱المجلارضحتستنإتزفةثالثلمجهليصأتنمضرفلالوأو

|الظحاهبيبسلاولاملاوسفنللاهبتظفحاقطناهبتيتأنإو
|الومهريغنموأةيضابالانمناكءاوسيغابلانولتاقيةيضابالانكلوے

٠نلعلايفمهلتقزاوجهبدصقاماذهوةيبهذملابهلةقالع

|كلذيفاومعزو«مهنمثراوتلاومهتحكانماوححصو-:هلوقامأو(٤)ے

|ےیحصةحكانملاوثراوتلاةحصبلوقلاةبسنف«هلوسروهللنوبراحممهنأ

٠ليلضتالإاذهام!؟هلوسروهللانوبراحممهنألكلذاوحابألهنكلو

حيحصريغاذهفحالسلاوليخلااولحتسا-:هلوقامأو(٠)ے

|:يمرضحلاسيقنبميهاريإيراشلامامإلالوقي

|امئانغنيملسمنماومفغتالواربدمفحزلانمئلوابراهالو

ENEامئاركالبتواسارفأوافويس|

۱

_

|
|

 

o

|رادةكملهأنممهيفلاخمرادنأاهلكةيضابالاتمعزو-:هلوقامأو(١)
٠مهدنعيغبرادهنإفناطلسلاركسعمالإ«ديحوتإ

|٩4صيملاسلانيدلارونخيشلاداقتعالايفدارملاةياغ)أ|

|۱۷يمرضحلاسيقنبداقنلافيسلاناويد



۲قحلاناديميفةيضابإل 1

1:نيتطقنيفقحللةبناجموليلضتهيفاضيألوقلااذهےس

|قطنيدالبيأنوربتعيةيضابإلانإف‹ةكملهأنمنيفلاخملاصيصخت(أ)|

أيأوتناكةيمالسإلاقرفلانمةقرفيأنم«ديحوتراديهفنيتداهشلاباهلهأ| ا
|

٠.دالبإ

لداعلاناطلسلارادنوربتعيةيضابإلانألءيغبرادناطلسلارادهلوق(ب)|
املظراديهفلداعريغناکناكةيمالسإةقرفيأنملدعوديحوترادإ

|
|

٠ناکةقرفيأنم
-:اهنم4بلااقيذلابيذاكألايدادغبلالقندقو3

.ةالصلليشملابوجومدع()

٠اوكلاومهيقلاخمةباتتسا

ةيضابالانعاهتحصمدعنيييتقبسدقاهلكهذهوے

۱
|

 

ا

۱

۱

ا

۱
1
۱

1

|

أنأبجيةلاضةقرفجراوخلانمةيضابإلاربتعادقيدادغبلانأمهملاو*

أهلجأنممهركذيذلاهفدهاذهفاديعباهبفذقيلعئانشوحئاضفاهنعلاقي
۱-:كلذىلعلديوے

|ەديبعوبأوديزنبرباجلثمنييقيقحلاةيضابالاةمئأركذنعهداعتبا(١)|
٠يرعشأللاعبتنيلوهجمةمئأىلإمهتبسنو«مهريغوأ

|كلسىيلاهبةمهبملالاوقألاوبيذناكألاركذو٠ةيضابالادئاقعلهلهاجت)ا

|شيعيناكيدادغبلافالإوءيرعشألاهكلسيذلاملظملاقيرطلاسفنةيضابالاب|
٠مگا..

برغملاونميلاونامعيفةمئأةدعهدهعلبقىلاوتسماخلاوعبارلانينرقلا

ل

 



CDro EN
مدعىلإىعدثيحفوفصلاقشوةتتفلادقوةقرفلهتوعدىلإةفاضإلاب )۳( |

لكأمدعومهضعبفلخةةالصلامدعوضعبلامهضعبنمنيملسملاجاوز[

۹مهحئابذ

رعشتملمأتلقاذامردتأرصقأانيفحداقلااهيأ 

قلخلاهلإتبضغأكحيوقحلالهأبهذميفتحدق|
۱

(املعافانمقحلاءافلخلاملعالانويضابإلاامف

۱مزحنبا۱

دقو.ةيمالسإلابهاذملابينعدقويرجهلاسماخلانرقلايفشاعت

يفلبةيضابإلاىلعنيبذاكلاونيعنشملاكلسمرخآلاوهمزحنباكلس
ةمئأركذيملف٠هفالسأةلاحهتلاحةيضابالانعايقيقحائيشركذيملةقيقحلا

دئاقعركذيملواقباسانيبامكبرغملاوقرشملايفاوبقاعتنيذلاوةيضابالا

 

ةديدجتاءارتفافاضأهنإلبمهيفلاخمعممهتريسنمائيشالوةيضابالا۱

ركذب"أ"”١۸٠ص"لحنلاوللملايفلصفلا"هباتكيفهمالكأدبدقف*١

امووهلاقامكديرفوأةسينأنبديزيةقرفةيضابالادنعةلوهجملاقرفلا|

هذهبلاقنمنورفكيةيضابالانأهيلعبقعمثكرشلانمقرفلاكلتهتلاق

۱

|

١صيملاسلانيدلارونخيشلا٠ةقيقحلافشكةموظنم

ىيحيىلعخيشللةيمالسإلاقرفلانيبةيضابإلا'باتكنموهمزحنبانعهتلقناملك|
 1صاجرمعم۱



۳۹قحلاناديميفةيضابإلا

نعدعبلاوةيضابالايفقرفتلاراهظإالإاهركذنمضرفغلاامف؟لاوقألا
٠؟نيملسملاقرفبالصأاهقحلأاذاملو٠قئاقحلاركذ

قرسوأىنزنمنإيضابإلاثراحباحصأنمةفئاطتلاقو"لاقمث*

ىبأنإوكرتباتنإفلعفاممباتتسيمث‹دحلاهيلعماقيهنإففذقوأ
"ةدرلاىلعلتقةبوتلا

ثراحةقرفيرعشالااهركذيتلاةيناثلاةقرفلابيتأيمزحنباىرن

ىلعدرلادنعةيضابالابةقرفلاهذهقاصلإىلعدرلاانمدقدقويضابإلا

.يرعشألا

اكرشمةريبكلابحاصنوربتعيالةيضابإلاف٠ةدرلاىلعلتقهلوقوے

.جراوخلاوةيضابألانيبقرفلايفكلذتركذو

:۱۸۹صيفلاقو*

لكأنومرحيوباتكلالهأماعطنومرحيسلدنألاباندنعةيضابالااندهاشو'

وملتحافاراهنماننمىلعءاضقلانوبجويوشبكلاوروثلاوسيتلابيضق

"مهنماليلقالإاهنمنوبرشييتلارابآلاسوؤرىلعمهونومّسيتي
ةيضابالاةسمئألادبتسابهأدبيذلاعينشتلالامكتساديريمزحنباىرنے

لئاسملايفتاعينشتفيضينأبمهدئاقعريغدئاقعومهريغةمئأب

فالتخارهظيللاوقأةدعىلإةدحاولاةقرفلاهيففلتختيتلاةيداهتجالا

٠ةيضابالا

-:ةيضابالانعهلاقامعةرظنيقلنلفے

باتكلالهأماعطميرحت(١)+*

 
 



كقحلاناديميلةيضابإلا

١نولوقيةيضابالانألحيحصريغباتكلالهأماعطميرحتلوققالطإے |

|مهال.ءطقفمهنمةمذلالهأماعطنأبلوقكانهوباتكلالهأماعطليلحتب

||لوقيثيحلوألالوقلاحجريةمئألابطقنكلوةمذلالهأيفةيآلانأاوري

أةيزجلااوطعيملولومهرئارححاكنومهحئابذلحتنأرخآلوقبهذملايف) |

|مهومهيفنآرقلالزنوةيزجلاطارتشانعنآرقلاقالطإلاوبراحولو
۱(')(حيحصلاوهوانباحصأضعبوانموقلوقوهواهطرتشيملونوبراحم

.حيحصريغقالطإلاىلعباتكلالهأماعطميرحتامأهے

شبكلاوروثلاوسيتلابيضقميرحت(۲)+

أنمريبكلامامتهالااذهاذامليردأتسلرمعمىيحييلعخيشلالوقيے

|تناكءاوسدحأاهغيستسيالودحأاهلكأىلإدمعياليتلاهذهبريبكلاملاعلا

اهنودعبيةيضابالانإفةيضقلاهذهيفمزحنبأقدصدقو‹امارحوأالالح

-:نيببسل

يرفغياماهيفسيلوعبطلااهنمرفنيوسوفنلااهنمززقتةرذقءايشأاهنأل()
٠۱مسجلاديفيوألكألاىلع

١ةيضابالااهنموبهاذملانمريثكدنعلوبلاوهنماولختالوالوبةلماحاهنإ(ب)

1 ِ
۱سجن

|ماننمىلعءاضقلانوبجويو-:لوقي‹ملتحملاىلعءاضقلا(۳)

'ملتحافناضمريفاراهن
0

1

1|

 

١٠٠۳٠٠ص١جقباسعجرمةيمالسإلاقرفلانيبةيضابإلاباتكنمالقت)
1



ESE

٠4قحلاناديميلةيضابإلا

|حبصأنمىلعءاضقلانوبجويامنإولامجإلااذهباذكهرمألاسيلوے
أبيبحنبعيبرلاءاوريذلافيرشلاثيدحلابالمعطيرفتلانمءيشعمابنج
۱|راهنلايفمانييذلامئاصلانإنوريمهفًاطوملايفكلاموملسمويراخبلاو

|ءيشالولاستغالاىلإةردابملاظاقيتسالادنعهيلعبجيةبانجلاهبيصتف

|هنألءاضقلاهيلعبجيفنواهتوألمهأاذاامأ«نواهتيوألمهيملاذإهيلع

٠عيض
٠ءاملادوجودنعمميتلا(٤)+

|دهاشنمفىرخألاقرفلاعمنوشيعيةيضابإلافةلطابىوعدهذهےس

|يفكلذزاوجدجونموأ؟مزحنبالوقديؤيلكلذنولمعيةيضابالا

أنإهتالصتلطبوهمميتدسفءاملاىأرومميتنمنأنوريلب«!!؟مهبتك
-:ماظنلارهوجيفيملاسلانيدلاروتةمالعلالوقيةالصلايفناك

3
3

|امميتلادسفيكاذنإفامميتدقوءاملاىأرنمو

تاتبلابءوبتاهنإفةالصلايفكلذىأرولو

أضايأنبلادبععجرةبلاعثلالوقىلاو«١۹٠صمزحنبالوقيو*
|يفمهمدقميفوهنمتلأسدقلو«مويلاهنوفرعيالمهفهباحصأهنمئربف

٠۱مهنمدحأفرعامفهدنعمهبهذمومهملع

دقناكنإولاوقألابرغأنملوقلااذهورمعمىيحييلعخيشلالوقيے

يذلامهلوقوهامو؟ةبلاعثلامهنمءمالقألاوةنسلألانمريثكىلعددرت

|يفوأدحاولوقيفعجرلهو؟عجراذاملو؟ضابأنباهللادبعهيلإعجر
٠مزحنبادنعباوجاهلسيلةلئسأ؟لاوقألانمددع



)قحلاناديميفةيضابإلا ٤٤)

 

باتکمظعميفروکذموهوهدنعمهمدقميفوهنمهفرعيالفيكوت

؟هنوفرعيالمهوهنمنوؤربيفيكو؟اهريغوأةيضابإلاءاوسةريسلا

الوةبلاعثلالوقىلإعجرضابأنبهللادبعنأةيضابإلانمدحأمعزيملے
-:ضابأنبانعيملاسلالوقيءضابأنبهللادبعنمًأربيمهنمدحأدجوي

ادهشدقهئادعأنملكلاوىدعلامغرىلعقحلارهظأف

كلسملاقيضورمألاةدشعمكلملادبعمايأيفناكدق

اباهدقهسأبلنكيملواباوصلانيبوهشقان
هملعوهقحباززعتهمسابالإهوعديالناكو

()عيفرفرشنمیوحاملعيمجلاعمافورعمراصف

-:يليام١۱۹صيفمزحنبالوقيو*

-:لوقيناکهنإف«ديزينبدحاولادبعتخأنبركبلوقمهتاقامحنمو"
ةفيفخةبذكوأقحريغبلدرخنمةبحذخأناكولوريبكوأريغصبنذلك
٠"للابكرشيهفحازملاليبسىلع

تاقامحنمتسيلهذه"-:رمعمنبییحينبىلعخيشلالوقيے|
|
|

 
اليذلاركبلااذهوهنم‹مزحنباريبكلاملاعلاتاقامحامنإوةيضابألا

نوكيمث؟هلاوخأىلإبسنيامنإوهيبأةبصعىتحالوهمأالوهوبأفرعي
هقلسمثءبتكلايفركذيواهبدتعيلاوقأهلامامإبسنلالوهجملاركبلااذه

ةعبتمهيلعىقلأومهيلإهبسنوةيضابإلافوفصىلإملاعلااذه|
ىقليلوهجملجربىتؤيثيحعينشتلااذهنمفخسأءيشالعقاولايفے|

ةقرفلاكلتىلعهتاعبتبىقليوامامإلعجيوموقيفهب| 7
8

ا

۱
لا

ققم ١ص4٤‹يملاسلانيدلارون«ةقيقحلافشك

ein 1 53
اے

 
 

  



ا

ا

٠لاوقألاورع٠مدعوفنعلايهنيتظحالمرثوكلادمحمباتكلاققحم

٤٤قحلاناديميفةيضابإلا

ةرجافلاةياعدلاوقالغنالاوبصعتلااهطويخجسنتاقامحالاتسيلهذهے

ةركاملاةسايسلاهيجوتمثةداهشلاولقنلايفةنامألامدعوميقسلالايخلاو

ةفلتخملااهبيلاسأب

هحيذدعبالإكمسلالكأنوزيجيال-:ةيضابالانعمزحنبالوقيو.0

يعديدحألهف٠نورقلارمىلععقاولااهنالطببدهشيةرهاظةيرفهذهے

!!؟اكمسحبذيايضايإىأرهنأ

.ةنسلاروهشنمرهشيأيفجحلانوزيجيلوقيو*

ريغيفجحايضايإىأرنمءعقاولاهبذكيلطابءاعدإاضيأاذهوے
!!؟ةيوبنلاةنسلابةددحملاتاقوألا

ىلعسانلاصرحأمهوكلذنولوقيفيكو-:يليلخلادمحأخيشلاةمالعلالوقي

ريخأتوأميدقتريغنماهتاقوأيفجحلاكسانمءادأ

ضوغيمقحلاليبسنإفربصافضورفمنايدلاكلملايفربصلا

Eبالوينييارفسأل)رفلظلا73

"هباتكيفةيمالسإلاقرفلانعبتكءيرجهلاسماخلانرقلاءاملعنم0

يفيدادغبلاباتکنمهروصهنأظحاليباتكلااذهلئراقلاو"ريصبتلا

WH,٠يااقرفلاىلعهمجهتوهقنع |س«قباسعجرمةيمالسإلاقرفلانيبةيضابإلا 

|
|

|

 

 

 



 

>7ناديميلةيضابلا
مهنأوءةيينالعلايفمهيفلاخمءامدنوحيبتسيمهنةيضابإلانعركذف*

أليخلاوحالسلانولحتسيفاهضعبنومرحيومهيفلاخممئانغضعبنولحتسي

|يدادغبلاكلذكوةيضابإلاىلإيرعشألااهبسنيتلاةقباسلاقرفلاركذدقو

٠ةدسافلامهدئاقعو

ريفكتوقرفةمئأاهنمجرختسايتلاةيراجلاعيبةيحرسملضرعدقو+

٠اهرصتخاهنكلو

أىفاملاهتفلاخمواهبذكاقباستنيبوةيضابالانعتليقبيذاكأاهلكهذهوے

|هلاقاممائيشتبثيملفلؤملانألدياممةثيدحلاوةميدقلاةيضابالابتك

نيذلااهيأاي"-:لوقيللانكلو٠كلذلهعفدبهذملاهذهلهضغبوهدقحامبرو

۱|اولدعتالإىلعموقنآنشمكنمرجيالوطسقلابءادهشهللنيماوقاونوکاونمآ

^ةدئاملا"نولمعتامبريبخهللانإهللااوقتاوىوقتللبرقأوهاولدعا

|ىلعاديدشامجهتمجهتيهارناننأثيحةسايسلافلخىرجهنأميروم

|ىوهنأىلعلدياممنيملاظلاكولملابرختفيونيملاظللةيداعملا.قرفلا

قحلاسيلوهقوسي

ىورينيحقحللمهدوقتاوهألانأفرعتانهنمو

٠ةنسلالهأرثآمدعيوهو١۷٠ص"ريصبتلا"هباتكيفلوقي+|

|دالبيفةعامجلاوةنسلالهأىلعاهرادميتلاةيلعفلاتاداهتجالاعاونأامأو|

ةنسلالهأدالبيفةتبثملاتاطابرلاودجاسملالثمةروكذمةروهشمفمالسإلا|

1

۲

||مايأيفينبملاقشمددجسملثمسابعلاينبمايأيفامإوةيمأينبمايأيفامإ|
اضفاورلاوجراوخلانمهللاءاشامهمايأيفلتقاينسناكوكلملادبعنبديلولا|

أ¬66_6صقباسعجرم.ةيمالسإلاقرفلانيبةيضابإلاباتكنمالقتهنعهتلقناملك١

 



 

<Cقحلاناديميلةيضابإلا

-:يلياملمجلاهذهنمجتنتسنےس

.هاوههعابتادكؤياممةملظللهديجمتت(١)

"ضفاورلاوجراوخلانمهللاءاشامهمايأيفلتقاينسناكو"-:هلوق(۲)

ةنسىلإةبسنسيل"ةنسلالهأ"ةعبرألابهاذملاهيمستنأبةحضاوةلالدلدي
قلطييتلابهاذملاو٦٩ةنسيفوتديلولانألملسوهيلعهللاىلصلوسرلا

ةنسنباناككلاموامالغناكةفينحوبأفدعبدجوتملةنسلالهأظفلاهيلع

.دعبادلويملفدمحأويعفاشلاامأ«ةدحاو

ءةنسللاعابتانيملسملالتقسيلو

 
1ةيضابإلاويناتسرهشلامتكلاوبأ

نوريثكلاربتعيويرجهلاسداسلانرقلانملوألافصنلاءاملعنمناكت

التباثردصمكهيلعنودمتعيوعجارملامهأنم"لحنلاوللملا"هباتك

؟هريغاهيفعقويذلاءاطخألابنجتعاطتسالهىرنلفءشقاني

امىلعةقرفلكبهذمدروأنأيسفنىلعيطرشو:١صيفلوقيب

هحيحصنيبنأنود«مهيلعرسکالومهلبصعتريغنممهبتكيفهتدجو|
۰ةلطابنمهقحنيعأوهدسافنم

نمو"رسعمىيحييلعخيشلالوقيءهطورشبفويملهنأفسأللوے

 ةليوطريباوطاهفصيوقرفلافوفصمظنيلعجوهفيسدرجباتكلاةمدقم
 

 

 



."ةلابثبلتقودمحمنبناورمدهعيفجرخضابأنبهللادبعنإ"

 

     

  

         

   

     

7٤قحلاناديميفةيضابإلا

لكيفةذختمسيلبإدهعىلإهرصعنمخيراتلاقامعأيفاهروذجدتمت

ىلإنيقفانملاونيكرشملافقومىلإسيليإفقومنمابسانمارهظمرصع

ةلاضلاقرفلاهذهنيبةقيثولاقئالعلاطبرلواحيوءةلاضلاقرفلافقوم

٠نيطايشلاوأنيقفانملانمهرظنيفاهفالسأو

لقألايلعمهبتكنمبهاذملادئاقعلقنيفهطورشبفويملهنأامكے

٠ةيضاباللةبسنلاب

:٢٠۲صلوألاءزجلايفلاقثيح+

ناورمنبكلملادبعنمزيفناكضابأنبهللادبعنألًأطخاذهوے
٠كلملادبعمايأرخاوأيفيفوتدقوةدوجومهلهتابتاكمو

.حالسلاةمينغلالحتسانمهوقباسهبلاقامةيضابإلاىلإبسندقو*

:كلذتنيبامكةيضابإلانعحصيملاذهويغبرادناطلسلارادنإو

ليلدتالاقملابتكهتلقانتتامركذوةحيحصلاةيضابالادئاقعركذمدعفتے

().ةيضابإلابتكىلإعجريملهنأىلع

قرفلابسحوةمألاةيحرسمركذيملهنأءانثلاهيلعقحتسييذلانكلوے

اذهو.ةلقتسماقرفةيثراحلاوةيديزيلاوةيصفحلاكةيضابالانمةموعزملا
٠تالاقملاباتكىلعادرهتاذدحيفربتعي



 

17قحاناديميفةيضابإلا

 

ةيضابالاريباوغلاؤاتسالا

اروكشمادهجهتباتكيفلذب"ةيمالسإلاقرفلاخيرات"باتكفلؤموهم

ديعصىلعقرفلاعمجلواحوبصعتلامدعولادتعالارهظمبرهظيل

نمملسيملمهبهتقثوتالاقملابتكىلعهدامتعاببسبنكلوةبحملا

نايحألاضعبيفدمتعالبعقاوللبناجمهبتكاممظعمفتاقالزنالا
لكنعبتكيفاهلوصأنمةقيقحلاعبتينأىلوألاناكونيقرشتسملاىلع

.اهبتكنمةقرف

٠هتریحهرداصمنكلويعوبلمعينأورايتلاعمقاسنيالنألواح

ركذ«ةقباسلاهرداصمبسحخيراتلايفجراوخلاةكرحلهضرعدنعف*

ةعبرأنمصاخشأةعستالإمهنمجنيملواعيمجاولتقناورهنلالهأنأ

صاخشأةعستالإمهودعنماولتقينأاوعيطتسيملفالآةعبرألانإوفالآ

اللاحلااذهىلعكشالودالبلايفاوقرفتةعستلاكئلوأونوديقممهنأك

٠ةمئاقمهلموقت

نًمادتبايومألارصعلانأبخيراتلاثادحأضرعتسيوهوئجوفهنكلو+

ءةلصلاطبريفيكهلرهظيملفجراوخللةبئادةكرحبانوحشمناكةيواعم

نأدجوهنكلو٠«جراوخللافلسةمكحملالعجينأبالحمدقينألواحف

ةدايقبجراوخلاةكرحويرجه۳۷يفتهتناهرداصمبسحةمكحملا

|نذإءيباوغلاىريامكةرجهللنيتسوةعبرأيفتأدبتادجنلاوةقرازألا

٠جراوخلاوةمكحملانيبيلمعيخيرأتماصفناكانه
1
5

  



  
۸٤قحلاناديميفةيضابإلا

)

ذوذشلابمهيمرتهرداصمدجومهراكفأوجراوخلائدابمضرعتساامدنعو*
نماهربتعييتلاةيضابالاةقرفضرعتسااملف‹مهفلاةلائضوددشتلاو

مسرتيتلاةضيغبلاةسرشلاةروصلاكلتاهيفدجيملهرداصمبسحجراوخلا

لصحلاهلمدقتالهرداصموريكفتلاولمأتلانمةيناثلاهتفقوفقوفجراوخلانع

مث.فلخلامهةيضابالاوءةيضابالافلسمهجراوخلانأةيضرفعضوف

-:هوجونمةقيقحللبناجماذهوے

تفلأيتلابتكلايفةتباثمهفقاومةيضابإلاففلخوفلسةيضابإللسيل(١)

نلمعيفةمامإلاباوعيوبنيذلاةمئألاريسواذهانمويىلاوىلوألانورقلاذنم

٠كلذبةدهاشوةدوجوماقباسمهتركذنيذلاوبرغملاو

ىلعكرسشلابمكحيذلاوهقرزألانبعفاننأخيراتلابتكعمجتداكت(۲)

نبهللادبعنأىلععمجتداكتكلذكونيملسملاقوقحمهنعطقسأومهيفلاخم

٠هيأراذهعفانىلعدرنملئاوأنمضابأ

كامسلانبرفعجوضايإنبهللادبعوديزنبرباجوهةيضابالافلسنإ(۳)|
هللاىيلصهللالوسرةباحصالإمهقوفسيلويدبعلاسابعلانبراحصويدبعلا

ملسوهيلع|

لاوقألاكلتةعباتموههرداصماهيفهتعقوأيتلاتاقالزنالانمو+|

ركذوهريغوهلبقنماهركذيتلاقرفلاسفنركذفءةيضابإلاىلإةبوسنملا:

٠حالسلاةمينغزاوجلثملاوقألا

 

١۱

 

فرصتب١۹_۷۷ص١جقباسعجرمةيمالسالاقرفلانيبةيضابالاباتكنمالقن()|

 



 

<Cقحلاناديميلةيضابإلا

كلذنعهتدعبأنإوةقيقحلاعابتاهتلواحمىلعركشيوهفلاحلكىلعوے
۰هرداصم

ريمةہبشرواقلالربعذاتسالا3

|

ىلعررقمباتكلاو"ةرصاعملابهاذملاوقرفلاونايدألا"باتكفلؤموه

ةعماجبسردمذاتسألاونيدلالوصأوةعيرشلايتلكبةيلاعلاةداهشلابالط

٠ملسوهيلعهللاىلصلوسرلادجسميفاسورديقليو‹ةرونملاةنيدملا

نمناكولمشلاملوةملكلاةدحوىلإاوعدينأدارأولهلةأيهمفورظلاتناك

ىلصهللالوسردجسمىلعنودفاوتيمهوقرفلاءاملعبلصتينأهيلعريسيلا

هتلعجهبهذملةفلاخملاقرفللهتيهاركنكلوهتباتكوهديرياميف.ملسوهيلعهللا

جوخضايأنبهللادبعنإلاقوقرفعبسىلإةيضابإلاقرف«امامتهااهيطعيال

١٠ةبلاعثلاىلإعجرهنأودمحمنبناورمنمز
۰٠اقباساهتحصمدعتنیبةحيحصريغاهلكهذهو

نأكوءحيحصريغاهضعبطاقتسمخيفةيضابإلائدابمصخل*

.ريسيلارزنلاالإنيدلانممهيدلسيلةيضابإلا

نيعستىلإلصياماهنمدجولةيضابإلافيلآتىلإةطيسبةرظنىقلأولوے
اهنمودلجمنوسمخاهنمودلجمنوعبساهنموةعيرشلاسوماقلثمدلجم

٠هقفلالوصأيفاهضعبونيدلالوصأيفةصصخم

.ةيضابإلاةعمسهوشيةليلقلاطاقنلاهذهركذنكلوے  
 

   
١١٠صءقباسعجرمءةيمالسإلاقرفلانيبةيضابإلا
جحد
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)قحلاناديميفةيضابإلا .٥

نمةحفص١٠انمضتم"ةيضابإلا"ىمسملاريغصلاهبّيتكفلأرصاعمبتاك

عقاولاةفلاخموليلضتلابيشحم‹يرجه١٤١٤٠ةنسيفهرشنوريغصلامجحلا

نآوقهنأكوهولاقاميفالإقحلانوريالنيذلاومهبهذمبنيرورغملاقيرطاكلاس

٠ةيمالسإلاقرفلاىلعنيمجهتملالضوغيزءادعامولزنم

"نوليلقةمذرشةيضابإلانأكشال"٥٩صيفلوقي(١)+±

اذهونوعرفةجهلمدختساهارنف"نوضئاغلانلمهنإو"لوقيهلاحناسلوے
٠نوعرفموقمهنيريثكلاوىسومموقمهنيليلقلانألهيلعدرلليفكي
ىوعدوهومهبمتهأينلعجرخآرمأو"-:لوقيةحفصلاسفنيفو(۲)+

لماحتلابقرفلاباتكلمهماهتاوجراوخلانماوسيلمهنأةيضابإلاءاملع

٠مهيلع

قاصلإ"بابيفكلذحضوأسفجراوخلانماوسيلةيضابإلانوكامأ=
بيذكتوتالاقملاباتكقيدصتديريناكنإامأو"جراوخلابةيضابإلا

ةيضابإلابتكو«تالاقملاباتكهلاقامقدصىلعليلدبتأيلفةيضابإلا
٠ةيضابإلاىلإةبوسنملادئاقعلاوأاهوركذيتلاقرفلابتأيلفءةدوجوم

نإ:لاقوةيضابإلاعمةرظانمنوديريالمهنأ٦صيفركذو+
٠تاهبشوكوكشيفسانلاعقوتةرظانملا

بهذملاىلعامنإوقحلايفسيلعقتسكوكشلاهذهنكلوكلذحيحصے

ءافخإلابةرصانمىلإاجاتحمسيلقحلاف‹ةحضاوةنيبىلعريسياليذلا
.هئفاخإبكلذنوكيالوءهقاقحإبلفكتهللانأل



قحلاناديميفةيضابإلا

تاءارتقالابقحلارهظيلهفقحلاراهظإلحلصتالةرظانملاتناكاذإوے

ةدرجمىوعدبلبةنيبريغنمىرخألابهاذملاىلععباتتملاليلضتلاو

ةلاضقرفلاهذهنأىلعليقامىلعدامتعالاوحاضيإريغنمقحلاعابتاب

ىلعنوكتنأنكميالةرثكلانألاقنملوقدامتعالاوأ٠قحىلعكلتو
دعتيتلاوةلقلاحدمتوةرثكلامذتيتلانآرقلاتايآاربدتمريغلطاب

٠تارشعلاب

ملعلاةبلطنمادحأنأةاقثلاضعبينربخأ"۷صيفلوقي(٤)+

داقتعالالئاسمضعبيفيليلخلايتفملاشقاندقةنسلاءانبأنمنيرومغملا

٠"تهبىتحهمامأقحلارهظأوههبشضحدأو
خبوأالانأوةرظانملانعاوعتتمايذلانمملعأراصبلاطلااذهامبرے

ىلعتاءارتفالاوبذكلارشنينمخبوأنكلومهملعلمهمرتحألبءاملعلا

هللافءافخلايفلمعتالانتإهللوقأواهلمكأبةيمالسإقرفىلعلبءاملعلا

٠لوقتامرهظتلةحوتفمةوعدلاوهئافخإبسيلونيدلاراهظإبرمأ

ارتتسموابايهقحلابتنكامهجورتاماحیرصاقحناکول

مايأجرخيذلاضابأنبهللادبعباحصأمهفاضيأ۷صيفلوقيو(٠)+

۰دمحمنبناورم

ربتعيضايإنبڭادبعنإ"لوقيثيح۳٠صهسفنبهبذكياذههلوقو

نبكلملادبعىلإاهثعبيتلاةلاسرلايفامكىلوألاةمكحمللادادتماهسفن

انملةلاسرثعبيفيكفدمحمنبناورمنمزهجورخناکاذٍإف«"ناورم

 .!!؟هلبقناک



ةموعزملاقرفلاركذثيح«ميدقلالضيفشيعي۸صيفهارنو(١)*

نيبوتاءاعدالاهذهبذكتنيبدقوةيثراحلاوةيديزيلاوةيصفحلاةيضاباللا

`هباتكيفرّمعمىيحييلعخيشلايلبقةيضابإلاىلإقرفلاهذهةبسنبذك

امنإوقدصلانورحتيالءالؤهلاثمأنكلو"ةيمالسإلاقرفلانيبةيضابإلا

.بذكلانورحتي

دنسميفءاجثيدحب«ةيوبنلاةنسلانولطعيو"١٠صيفلاقدقو(۷)*

ىلعهوضرعافينعمكءاجامف«يدعبنمنوفلتختسمكنإ"عيبرلامامإلا

ينعسيلفهفلاخاموينعفهقفاوامفهللاباتك

نبرمعلوقيفلوقياذامفليطعتنآرقلاىلعةيوبنلاةنسلادرناكاذإے

يردأالةأرمالوقليبرلوقعدأال"سيقتنبةمطافثيدحيفباطخلا

هلهأءاكببتيملاباذعثيدحيفنينمؤملامأةشئاعو٠ءتيسنمأتظفحأ

له"ىرخأرزوةرزاورزالو"ىلاعتهلوقبثيدحلادريفتجتحا

تلمالععوضوملاثيدحللو"فبنملارانملا"يفميقلانبالاق!!؟ةنسلاالطع

هحوشيفيملاسلانيدلارونلوقيو.نآرقلاحيرصلثيدحلاةفلاخماهنم
ةمألانيبفالتخالاهيفعقواميفاذهو"ينعفهقفاوامف"هلوق)ثيدحلااذهل

هللاىيلصهنعهنأهيلعقفتملاامأ"يدعبنمنوفلتختسمكنإ"هلوقليلدب
رهاظفلاخنإوهبلمعلابجيلب«ضرعىلإجاتحيالفملسوهيلع

()(هرخآىلإ٠٠صصخموأخسانامإهنأل٠باتكلا

 

)

)١(

٤۱۱صءيبونقلاكوربمنبديعسخيشلا هدنسموهتناكمبيبحنبعيبرلانمالقنا"

٦٠۱۱صقباسعجرم.بيبحنبعيبرلا'نمالقنحيحصلاعماجلاحرشد
ا
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٢٥قحلاناديميفةيضابإلا

ليوأتلانوطتميوةحيحصلاثيداحألانولهجيو"لوقي١٠صيفو(۸)*

ملاسخيشلاريسفتبكلذيفجتحيو"هعضاومنعملكلانوفرحيففسعتملا

لخدشاالإهلإاللاقنمثيدحو"يلئامسلالوقي"يلئامسلادومحنب

ةنجلالوخدناعنميالةقرسلاوىنزلافباتمث(قرسنإوىنزنإوةنجلا

.هلبنذالنمكبنذلانمبئاتلافبنذلانمبئاتلل

ينإو":ىلاعتهللالوقعمقفتيهدقتنايذلاليوأتلااذهنأةقيقحلايفو

نمللضملااذهنيأو۸۲هط"ىدتهامثاحلاصلمعونمآوباتنملرافغل

دحأفيكف«اليلقناكولورانلابسانلالاومألكأينمدعوتتيتلاثيداحألا

!!؟ةبوتريغنمةنجلالخديوءاشيامسانلالاومأنمقرسي
نمثیدحنعهلوقو"يلئامسلاىلعهدريف١٠ةحفصيفلوقيو*

"ةنجلالخدمثإلفرتقمريغتاماذإ"ةنجلالخدائيشللابكرشيالتام

.ملظمودسافهنأبليوأتلااذهفصو

ببسلاوهكرشلانأوهقرشملاليوأتلانأديريللضملااذهلعلوے

رئابكلايفةريثكلاثيداحألاوتايآلانعايماعتمرانلالخدييذلاديحولا

.رانلالخدتيتلاىرخألا

ةقبرنعاولختينأوليلدلاباودرجتينأةيضابإلاحصني١٠صيفو(١٠)
.ءابآللديلقتلاوبصعتلا

|هلبقكلذاولاقنملديلقتالإوهسيلةيضابإلاهبفصويذلاديلقتلانإ=

|نعةدحاوةلاسمبالإو«ماعفلأنمتليقاهلةقيقحالءايشألقنو
.ةنسلاوباتكلاىلإدنتستالةيضابإلا

ىبأمأانيلعمصخلايضرابهذمانيفقحلالازيال3ے
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٤)قحلاناديميفةيضابإلا ٥   

   

            

   

    

|نيرصابلارعأع۱

باتكىلعاقيلعتبتكنيبتاكلادحأنأ)يليلخلادمحأخيشلاةحامسلاق

ابأيراشلامامإلامهنمنإوةميلسينبركذهيفءاج‹باسنألايفينامع
اقيلعتبتاكلااذهبتك‹كلاممامإلاهفرعيذلافوعنبراتخملاةزمح

نعالاضايغابةزمحابأكلاممامإلافرعدقلمعن":لاقمالكلااذهىلع

"ةيمالساإلاةلودلاىلعاجراخنيفيرشلانيمرحلامجاهنيح‹نينمؤملاليبس

:هلوقيبتاكلااذهىلعهتحامسدرو

هفصوو«!!ةزمحيبأنعبتكيذلابتاكلااذهمالكيففاصنإيأے

ملةزمحابأنأعم٠!!لالضإلاولالضلاوةيمالسإلاةلودلاىلعجورخلاب

ينعيلئاقلااذهولطابلاالإمواقيملو٠لالضلاويغبلاىلعالإجرخي
اهتفصقفةفرشملاةبعكلاةمرحتكهتنايتلاةيمأينبةيمالسإلاةلودلاب

ةيومألاةلودلاو.مارحلادجسملالوحلاتقلامرحىلاعتللاو‹قينجنملاب
٠يلعنبنيسحلا_ملسوهيلعهللاىلص_هللالوسرطبستلتقيتلايه
مايأثالث_ملسوهيلعهللاىلص_هللالوسرمرحتحابتسايتلايهو

ةرشعنمرثكأاهيفلتقيتلاةيخيراتلاةرحلاةعقوتناكو«ةرونملاةنيدملاب
دحاويردباهدعبقبيملو_ملسوهيلعهللاىلص_يبنلاباحصأنمفالآ
ببسبةنيدملالهأنمراكبألانم٠۳۰ةعقولاهذهيفلمحهنأليقدقو«

!؟مالسإلابةكسمتماهنأفصوتنأنكمملانملهفءيومألاشيجلاةرعم
تمدء18يشبتمرلرم
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٥٥قحلاناديميفةيضابإلا

نيمرحلايفلتاقيملةزمحابأنإ‹!؟نيفيرشلانيمرحلاةزمحوبأمجاه

مهعنقينألواحوةنيدملالهأهضرتعااملديدقيفلتاقهنكلو٠نيفيرشلا

مهنعاوفك"-:هباحصأللاقمث‹عوجرلااوبأمهنكلو«هنعاوعجرينأ

باصأومهماهسبهباحصأاومراملو"مكوءدبيىتحلاتقلابمهوءدبتالو

٠"مهلاتقلحدقفنآلامكنود"-:هباحصأللاقهلاجرنماضعباهضعب

ءةيسفنلاتارثؤملانعدعبلاوةهازنلاوةماقتساللالاثمهلكهخيراتناكدقو

‹كلذبخيراتلادهشامكهباحصألوأسفنللماقتنالانعادعبنوكيامرثكأناكو
يبيأل‹"يناغألا"باتكو"نادلبلاتاحوتف"يفيرذالبلاباتكيفءاجامك

اهلكبتكلاهذهوءروظنمنبالء"يناغألاتاراتخم"باتكويناهفصألاجرفلا

.!!؟لالضلابكلذدعبةيضابإلافصويفيكفةيضابإلانعتسيل 

يبيأءاولتحتاوناكنيذلاةيضابإلالتاقيلةيطعنباةيمأينبدئاقجرخامدنع

ميقيىتحمهلاتقنمهباحصأةزمحوبأعنم«ةرونملاةنيدملابيراشلاةزمح
ةيطعنبأهباجأف؟هللاباتكبنوعنصتاذامهللاق٠ةيطعنباىلعةجحلا

رجفنوهلاملكأنهياجأف؟ميتيلابنوعنصتاذامو-:هللاق٠قلاوجلايفهعضن

لكوؤينأو٠!؟قلاوجلايفهللاباتكعضوينأيضتقيمالسإلالهف!!همأب

لمعوقحلاقيرطمزتلانمنأيضتقيمالسإلالهو!؟همأبرجفيوميتيلالام

نيقراملانمربتعي-مالسلاوةالصلالضفأهيلع-هلوسرةنسوهللاباتكب

|جراخلضملاضهتأبةزمحوبأفصويىتحفينحلانيدلااذهنعنيجراخلا

().ةيمالسإلاةلودلانع

_ىليلخلاددمحأخيشلاةحامسلطيرشةيضابإلادضبصعتلابابسأا



 

۱۹۸ص؛قباسعجرم4رصاعملاملسمللرئاصب١|

    

            

   

   
 

)قحلاناديميفةيضابإلا ٦٠)

ثلاثلالصفلا

    یفتختنأبجيميهافم
لوألابابلا

ةرتثكلادنعقحلانأةلاسم

ةلقومهترثكبلطابىلعمهريغنأوقحىلعمهنأىلعضعبلالدتسيت

ةقرفولطابىلعمظعألاداوسلااذهنوكينأنكميالنولوقيومهريغ

فصوتاذهلو٠٠"هلوقةيميتنبانعيناديملاةمالعلاخيشلالقن+*

داوسلاوربكألاروهمجلامهوةعامجلاوةنسلالهأمهنأبةيجانلاةقرفلا

الو‹ءاوهألاوعدبلاوقرفتلاوذوذشلالهأمهنإفةيقابلاقرفلاامأ‹مظعألا

لباهردقبنوكتنأالضفةيجانلاةقرفلاغلبمنمابيرقءالؤهنمةقرفلاغلبت
ةنسلاوباتكلاةقرافمقرفلاهذهراعشوةلقلايفةياغاهنمةقرفلانوكتدق

().ىهتنا"٠٠٠عامجإلاو

ةمذ<دضابإلانأكشال":لوقيو‹نيمل]ادالبطعبيفةرثعب



|همجهتليلدبةيآلاهذهعبتيامبلوقيفهريمضامأوهباتكيفاذه()نوليلق
ك.كلذتدروأامكلطابلاببهذملاىلع

|نملبقحىلعمهلاوقأنأنودقتعيمهلعجةرثكلابرارتغالااذهببسبو
|ىرخألابهاذملاعمراوحلانوضفريمهنأليلدبشقانتاليتلاتايهيدبلا

.لالضىلعمهريغنأنوعديوةيضابإلامهنيبنمو
|نماظطخلابابسأهيفمهتعقوأمأةحصلانمساسأهلهنولوقياملهفے

.ةلأسملاهذهشقاننلف؟اهريغوبهذمللبصعتلاوراكفألاقباوسورورغ

:اندجولةنراقماندقعولے

"مهنماعيمجهللاانذاعأ"نيكرشملانملقأنيملسملانإ

.كلذريغىلإنيرجافلانملقأنينمؤملاو

يفمتعزانتنإفمكنمرمألايلوأولوسرلااوعيطأوهللااوعيطأاونمآنيذلا

ريخكلذرخألامويلاوللابنونمؤتمتنكنإلوسرلاوللاىلإهودرفءيش

۹٥ءاسنلا"اليوأتنسحأو

"نولمعيامءاسمهنمريثكوةدصتقمةمأمهتم٠٠N"یلاعتهلوق(۱)

٦6٦ةدئاملا

|اومصواومعمثمهيلعهللاباتمثاومصواومعفةنتفنوكتالأاوبسحو"(۲)
۷۱ةدئاملا"نولمعيامبريصبهللاومهنمريثك

 ٥صقباسعجرم«دمحمنبزيزعلادبعءةيضابإل



۸٥قحلاناديميفةيضابإلا

ضرألايفكلذدعبمهنماريثكنإمثتانيبلابانلسرمهتءاجدقلو٠٠"(۳)

۳۲"نوفرسمل

)٤(TW۹ةدئاملا"نوقسافلسانلانماريثکناو£

امسئبلتحسلامهلكأوناودعلاومثإلايفنوعراسيمهنماريثكىرتو"

۲٦ةدئاملا"نولمعياوناك

ةدئاملا"٠٠٠ارفكوانايغطكبرنمكيلإلزنأاممهنماريثكنديزيلوء٠٠"(٦)

TA

طخسنأمهسفنأمهلتمدقامسئبلاورفكنيذلانولوتيمهنماريثكىرت"(۷)

٠۸ةدئاملا"نودلاخمهباذعلايفومهيلعهللا

اريثكءايلوأمهوذختاامهيلإلزنأامويبنلاوللابنونمؤياوناكولو"(۸)
٠۸۱ةدئاملا"نوقسافمهنم

نيعأمهلواهبنوهقفيالبولقهلسنإلاونجلانماريثكمنهجلانأرذدقلو"(۹)

مهكئلوألضأمهلبماعنألاككئلوأاهبنوعمسيالناذآمهلواهبنورصبيال

۷۹٠فارعألا"نولفاغلا|

۲٩سنوي"نولفاغلانتايآنعسانلانماريثكناو1٠
. م 0. e. 0 ۱

۸مورلا"نورفاكلمهبرءاقلبسانلانماريثكناو07٠

»۲۸۳۰ایس»٩۰4مورلا"نوملعيالسانلارثكأنكلو٠ا

۲۱فسوپ۸لحنلا‹٦۲ةيثاجلا١٠٠رفاغ

٠۷تافاصلا"نيلوألارثكأمهلبقلضدقلو")۳

١دعرلا«۹٠رفاغ"نونمؤيالسانلارثكأنكلو٠")9

١٦رفاغ"نوركشيالسانلارثكأنكلو٠٠٠"(١٠)

   

          

    

    

 



  

 

  

   

  |۱
|
|

    

 

  
  
   

-:ةلقلانعنآرقلاهلوقيامىلإعمتسنلوے

ميلعهللاومهنماليلقالإاولوتلاتقلامهيلعبتكاملف٠٠٠":ىلاعتهلوق(١)

٤٦٤۲"نيملاظلاب

"نيرباصلاعمهللاوهللانذإبةريثكةئفتبلغةليلقةئفنممك٠٠٠"(۲)

٤٤١ةرقبلا

الإهولعفاممكرايدنماوجرخاوأمكسفنأاولتقانأمهيلعانبتكانأولو"(۳)||

٦٦ءاسنلا"٠٠مهنمليلق

^۳ءاسنلا"اليلقالإناطيشلامتعبتالهتمحرومكيلعهللالضفالولو٠٠٠"(٤)

موقأومهلاريخناكلانرظناوعمساوانعطأوانعمساولاقمهنأولو٠٠٠"(٥)

6٦٤ءاسنلا"اليلقالإنونمؤيالفمهرفكبهللامهنعلنكلو

"ليلقالإهعمنمآامونمآنمولوقلاهيلعقبسنمالإكلهأو٠٠٠"(1٦)
٤.دوه

الإضرألايفداسفلانعنوهنيةيقبولوأنورقلانممكلبقناكالولف"(۷)

۱۱"۰۰۰مهنمانیجنآنممالیلق

۱۳أبس"روكشلايدابعنمليلقو٠٠٠"(۸)
اوتمآنيذلاالإضعبىلعمهضعبيغبيلءاطلخلانماريثكنإو٠٠"(۹)
٢٤۲ص"٠٠٠مهامليلقوتاحلاصلااولمعو

٤١ةعقاولا"نيرخآلانمليلقو"(١٠)
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01

1

نكتتحألةمايقلامويىلإنترخأنئليلعتمركيذلااذهكتيأرألاق"(١٠)|

٢٦ءارسإلا"اليلقالاهتيرذ

٥ءارعشلا'نوليلقةمذرشلءالؤهنإ"|

حفصاومهنعفعافمهنماليلقالإمهنمةنئاخىلععلطتلازتالو7٠
.٠۳٠ةدئاملا"نينسحملابحيهللانإ|

۱

اناسرفوالجرتبرغاموسمشتعلطامهللانيدلةامحلانحن

اناريحتنكنإلسفليلقلاحدمرهتشمنآرقلايفوليلقلانحن

اناسناناكدقولونيلداعللفرتعمعامجإلاوةعامجلانحن

انأاطلسشلاهبميقنالإتفلسرصعأنملهفةارشلانحن

اناشغيدضلاريغهبنناضيأالونيملاعلاليبسفيخنانسل

اناوخرمألايلونانسلواصرحمهلامهللاقلخلئاستانسل

اتاكهلعفوأهرفكنمباتنمةرذعمبنذلالهألدرنانسل

انادبيلبقنمالوءاعدلالبقةضوافميغبينملتاقنانسل

اناعذإشرعلايذىلإءيفيىتحهمدنملحدقاممرحنانسل

اناميإاەوسكنالونيكرشملاكادلوالوالامهللحتسنال

0”اناهربهيفكتانتريسفهيفانلئاوأتناكامملعيءاشنم

 

١٥۳٠ص«قباسعجرم«داقنلافيسلا



)قلانادمييةيضابإل1

 

يناتلابابلا

ةبامصلاةيهاركبةيضابإلاماهتاةلاسم
۱

جهننوفتقينممةباحصلاةيضقيفةيضابإلاىلععينشتلارثكدقل*

نوهركيةيضابإلانإ-:لئاقلامهنمف٠مهلالضباولضنممونيدسفملا

٠كلذريغىلإةباحصلانورفكيلئاقلامهنمو٠ةباحصلا

يفتاعاشإلاهذهاورشنوعينشتللةعيرذةباحصلاةنتفنمنوذختيو*

هذهيفلوألاهلاقامرخآلااهيفعبتيتلاواهوفلأيتلابتكلاوتارضاحملا

.اهلرحتوأةقيقحلانعثحبريغنماياضقلانمريثكيفوءةيضقلا

-:يلياميفهللاءاشنإكلذحضتيسامكةقيقحللنوبناجمكشالمهو

 
نمىنبتالنيدلالئاسمنمةلأسميأيفمهفقاوموةيضابإلاءارآنإالوأ
ةدمتسمةتباثفقاوميهامنإو‹عامطألاوءاوهألااهكرحتالونالفونالفلوق

مهيلعهللاناوضرةباحصلانمةيضابإلافقومو٠«فينحلانيدلالوصأنم

ةباحصلانومرتحيمهفءةيوبنلاةنسلاوميركلانآرقلانمدمتسمهريغك

هعمنيذلاوهللالوسردمحم"-:ىلاعتهللالاقميركلانارقللاعبتمهنوردقيو

لناوضروهللانمالضفنوغتبيادجساعكرمهارتمهنيبءامحررافكلاىلعءادشأ

ليجنإلايفمهلثموةاروتلايفمهلثمكلذدوجسلارثأنممههوجويفمهاميس«

مهبضيغيلعارزلابجعيهقوسىلعىوتسافظلغتسافهرزآفهأطشجرخأعرزك

أتروس"اميظعارجأوةرفغممهنمتاحلاصلااولمعواونمآنيذلاهللادعورافكلا

|نييذلاوراصتألاونيرجاهملانمنولوألانوقباسلاو"-:ىلاعتهلوقو٢۲حتفلا

 



 

١٠٠ةبوتلا"ميظعلازوفلاكلذادبأاهيفنيدلاخراهنألا

"ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرلاقنيصحنبنارمعنعيراخبلاةياوريفو

٠"مهنولينيذلامثمهنولينيذلامثينرقيتمأريخ
كلذبربخأامكهفيصنوأمهدحأدمىواساملابهذدحألثمقفنأدحأناولو

٠ملسوهيلعهللاىلصلوسرلا

ىلص-لوسرلاةبحصبلضفلامهلومالسإلاىلإقبسلايفلضفلامهلفے

ءملسوهيلعهللاىلص-هنععافدلايفلضفلامهلو«-ملسوهيلعهللا

.مالسإلارشنلمهحاورألذبيفلضفلامهلو

 

|ةمحرلابمهلوعدنو«ريدقتلاومارتحالامهلنكنوةودقلاوةجحلامهفے

.كلذبةدهاشانبتكوةرفغملاو

:داقتعالايفدارملاةياغةديصقلوأيف-هللاهمحر-يملاسلانيدلارونلوقي

العفاندنيسوقباقىلإنموانديسراتخملاىلعةالصلامث القعنمتاريخللهللاهبيدهياملعىدهلاناكامبحصلاولآلاو| 

:ةديصقلارخآيفلوقيوإ|

السرلاهبىلوملامتخيذلاىلعاهنراقيميلستوةالصلامث

:-هللاهمحر-يحاورلاملاسنبرصانةمالعلاخيشلالوقيو|

۱

|
|

۱
۱

|
|

ردقلاقباسهيفقبسلامهاطعأةفئاطهللالوسربتنمآو

رطملانمىقليامبتابنلاوكزيامكنيبملارونلامهبولقىكز

رصتنممزعيفهباوماقوهلتحرشنافناميژلامهرودصیقال|

 



۳٦قحلاناديميفةيضابإلا

ربخلاولعفلايفمهقئالخرونمهرهاوظرونمهنطاوبرون

رشبلاةرطفيفالهللاةرطفيفمهتناكمىلعألاالملاقئاضت

رثأنمكفنيالنينيرقلامكحاذكوىفطصملانرقنورقلاريخ

(ريسلاومكحلالودعءايبنألاكمهتتعهللالوسرمهنعتامف

نالاهنعغيزلامدعواهبدّيَقتلابجيمالسإلااهبءاجتباوثكلانهنكلوے

ىلعةينبمنكتملاذإفقاوملايفطيلختلاوطّبختلاينعياهنعجورخيأ

.هنيتمدعاوق

-ةباحصلاامأو.ءطقفءايبنأللالإةمصعالنأتباوثلاهذهنمو=

كلذثدحدقوًأطخللنوضّرعمسانلانممهريغكمهف-مهيلعهللاناوضر
مكءاجنإاونمآنيذلااهيأاي":هلوقهيفهللالزنأنممهنمف٠ءمهضعبدنع

"نيمدانمتلعفامىلعاوحبصتفةلاهجباموقاوبيصتنأاونيبتفًأبنبقساف

لوسرلاربخأومئانغلامسقلبقاهذخأيتلاةلمشلابحاصمهنمو١تارجحلا

.كلذريغوءارانهيلعلعتشتساهنأبملسوهيلعهللاىلص

:-هللاهمحر-يحاورلامّيدعنبرصانةمالعلالوقي

رشبلايفمكحلاكمهفيلكتمكحفهتبحصلجأنماوفرشنإومهو
ريفغلاىلعاحدمالهللاةعاطيفمهتماقتساعرفمهلهحدمو

|

 
روسلامكحميفمهحدمنمءاجامهجتمناميإلايفنيفومللو

رجفنموربنمهللايفنامصخامهقحتساناضرفضغبلاوبحلاو

|نم٠يحاورلاملاسنبرصانةمالملاءملسميباناويد



  

 

   
   

   

119قحلاناديميفةيضابإلاا1

|

رذتنلابهللالوسرمهيفحاصوانلعافصلاسأريفةريشعلاىدان|
۱
رضحلاوودبلالهأنمنيبرقأللتتأفيكصيصختلاةمكحىلإرظناف|

|
|
|

رزونمهللانودهيفالوينغيبسنالفيلكتلاهنأاوملعيل

رطفلايفهللالدعلطعتنذإاعفترمفيلكتلافرشلابناكول

)۱(

:اينا

 

ةيلخلانمةيضابإلافقوم

ههجو

هنأنامثعنعنولوقيةيضابإلانأ:ةيضقلاهذهيفنيعنشملالاوقأنم+*

.بلاطيبأنبيلعنورفكيوعدببحاص

لاقلهو":هلوقبدمحنبدمحأخيشلاةحامسمهيلعدردقلوے

يفةسايسلاوةمامإلاهباتكيفةبيتقنباهلاقاممرثكأنامثعنعةيضابإلا

-يبنلاباحصأنمسانأعمتجاهنأاوركذو":لاقثيح٦۳و٣۳ص

ةنسنمنامثعهيففلاخامهيفاورکذاباتکاوبتکف-ملسوهيلعهللاىلص

هتبهنمناکامو«هیبحاصةنسو-ملسوهيلعهللاىلص-هللالوسر

 
ىماتيلاوىبرقلايوذمهنمو«هلوسروهللاقحهيفوناورملةيقيرفأسمخ

ناورمناينبو«هلهأتانبنمامهريغوةشئاعرادوراد«ةنيدملا

٤۳ص؛قباسعجرم«ملسميبأناويداا

۱
.يليلخلاخيشلاةحامس٠يلعونامثعنيتفيلخلانمةيضابإلافقومطيرش:

 
 



 

    

    

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
    
   

 

ثادحأةيمأينبنمهمعينبوهلهأيفتايالولاولمعلاهئاشفإنمناكامو

رومالابمهلةبرجتالو-ملسوهيلعهللاىلص-لوسرللمهلةبحصال«ةملغ

مهبیلصذإ-اهيلعريمأوهو-ةفوكلابةبقعنبديلولانمناكامو4

|هليطعتو«اثالثمكتدزمتئشنإ:لاقمثءتاعكرعبرأناركسوهوحبصلا
.هنعكلذهريخأتودحلاةماقإ

مهريشتسيالو‹«ءيشىلعمهلمعتسيالراصنألاونيرجاهملاهكرتوے

‹ةنيدملالوحىمحيذلاىمحلانمناكامو«مهيأرنعهيأربىنغتساو
سيلةنيدملابماوقأىلعتايطعالاوقازرألاوعئاصقلاةرادإنمناكامو

هتزواجمنمناكامو«نوبذيالونودغيالمث‹يبنلابةبحصمهل

امنإو‹سانلاروهظطايسلاببرضنملوأهنأوءطوسلاىلإنارزيخلا

.نارزيخلاوةردلابنيتفيلخلابرضناك

نبرامعباتكلارضحنممناكو‹نامثعدييفباتكلانعفديلموقلادهاعتمث

اولعجرامعديبباتكلاواوجرخاملفةرشعاوناكودوسألانبدادقملاورساي

نذأتساف٠نامثعرادءاجیتحیضمفءهدحويقبىتحرامعنعنوللستي

ينبنمهلهأومكحلانبناورمهدنعوهيلعلخدف«تاشموييفهلنذأفهيلع

:لاقءمعنلاقف؟باتكلااذهتبتكتنأ:هللاقفهأرقفباتكلاهيلإعفدفةيمأ

اوقتفیتحمهعمنامثعهبرضوهوبرضفهوبرضا:نامثعلاقف«هءارونمهب|

||-ةملسمأهبترمأفءرادلابابىلعهوكرتىتحهورجف«هيلعيشغأف«هنطب||
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(11)قحلاناديميفةيضابإلا

_ةريغمأاوتبهيفتيضغوءاهلزنم=ماسوهيلعهللاىلصيباجوزا

لاقتةنيبنممیثعالجرهبناهينمراتامواوان

"خلا٠كانهتسل:نالعا

يفةيعامتجالاةلادعلاهباتكيفبطقديسةيعادلاهلاقاممرثكأسيلوے|

 

امائيشريغتمكحلاةقيقحلروصتلااذهو":لاقثيح١١٠صمالسإلا

ةفالخلاتكردأدقل٠مالسإلاجايسيفيقبنإو٠نامثعدهعىلعكشنود

ريثكبرمألافرصيمكحلانبناورمهءارونمو«ريبكخيشوهونامثع

ديدشلاهبدحو«ةيخرلانامثعةعيبطنأامك‹مالسإلانعفارحنالانم

نمنوريثكلااهركنأتافرصترودصيفامهالكمهاسدقىلع

ىناعيتلاةنتفلايفراثأوةريثكتابقاعماهلتناكوءهلوحنمةباحصلا

.اريثكاهنممالسإلا

يتئامهسرعمويمكحلانبثراحلاهتنباجوزلاملاتيبنمنامثعحنم=

نيملسملالامتيبنزاخمقرأنبديزءءاجحابصلاحبصأاملفءمهردفلأ

نمهيفعينأهلأسفعومدلاهنيعيفتقرقرتونزحلاههجويفادبدقو«
ءنيملسملالامنمهرهصلهتيطعهنأفرعوببسلاهنمملعاملو«هلمع

يذلالجرلادرف"يمحرتلصونأمقرأنبااييكبتأ":ابرغتسملاقف

كنظأينأليكبأنكلونينمؤملاريمأايال"فهرملامالسإلاحوررعشتسي
ىلص-لوسرلاةايحيفهللاليبسيفهتقفنأامعاضوعلاملااذهتذخأ

نامثعبضفغف"اريثكناكلمهردةئامهتيطعأولهللاو٠-ملسوهيلعهللا

 



1۷قحلاناديميفةيضابإلا

برلقأىلعنيملسملالامنمةعسوتلاهذههردصقيطياليذلالجرلاىلع

"كريغدجنسانإفمقرأنباايقلأ":هللاقو٠نيملسملاةفيلخ

تاذريبزلاحنمدقق«تاعسوتلاهذهىلعنامثعةريسيفةريثكةلثمألاوےس

نبناورملفنوءفلأيتئامةحلطحنمو٠فلأةئامعستموي

نبيلعمهسأرىلعةباحصلانمسانكلذيفهبتاعدقلوةيقيرفأجارخ

ناكامف:هولأسوهيلعاوركنأف«امحروةبارقيلنإ:باجأفبلاطيبأ

   

 

   

ت

:نولوقينيبضاغهنعاوماقف«يتبارقءاطعإيفبستحأانأوامهتبارق

.اذهنمانيلإبحأهللاوامهيدهف

مهيفو‹نامثعةبارقنمةالولاىلعقدغتتايالولاتناكلاملاريغو

ةدايقهلعمجوءصمحونيطسلفهيلامضفكلملايفهيلععسويذلاةيواعم

ءيلعةقالخيفكلملابلطينأكلذدعبهلدهموةعبرألادانجألا

هللايلص-هللالوسرديرطصاعلانبمكحلامهيفودانجألاولاملاعمج

هريزومكحلانبناورمهنبالعجو‹نامثعهاوآيذلا-ملسوهيلع

.ةعاضرلانمهوخأحرسلايبأنبدعسنبللادبعمهيفو۽فرصتملا

ىلإنوعادتيفبقاوعلاةريطختافرصتلاهذهنوريةباحصلاناكدقلو

|ريهومصناقدلوماهلةي

يفمالسإلاحورمهتتنأبعصلانملهنإو٠ناورمنمهرمأكلميال

|يهاسقتيلاطلنميناخبصلنمنوناش

.نامثعةربكيفةرازولاناورمةيالو

 

 



قحلاناديميفةيضابإلا1

(

1۸

هيلالخدف«هملكيفلخدينأبلاطيبأنببيلعاوفلكفسانلاعمتجادقلوے

امو«كللوقأاميردأامهللاو«كيفينوملكدقويءاروسانلا:لاقف

امءملعتامملعتلكنإ‹هفرعتالءيشىلعكلدأالو‹هلهجتائيشفرعأ

رمأبانصصخالو«هكغلبنفءيشبانولخالوهنعكربخنفءيشىلإكانقبس

-ملسوهيلعهللاىلص-هللالوسرتبحصوتعمسوتيأردقوءكنود

باطخلانباالوءكنمقحلالمعبىلوأبةفاحقنبااموءهرهصتلنو

هيلعهللاىلص-هللالوسرىلإبرقأكنإوكنمريخلانمءيشبىلوأب
‹كسفنيفهللاهللاف«ءيشىلإكاقبسالو«الانيملامتلنوامهنم-ملسو

    

  

  

    

  

       

  
  
 

٠نيبحضاولقيرطلانإو٠لهجنمملعتالوىمعنمرصبتامهللاوكنإف

.ةمئاقلنيدلامالعأنإو

ةنسماقأفءىدهويدهلداعمامإهللادنعهللادابعلضفأنأنامثعايملعت

اهلةمئاقلننسلانإوءنيبلامهيلكنإهللاوف«ةكورتمةعدبتامأو«ةمولعم
ةسصمولعمةنستامأف«هبلضولضرئاجمامإهللادنعسانلارشنإوءمالعأ|
':لوقي-ملسوهيلعهللاىلص-هللالوسرتعمسينإو«ةكورتمةعدبايحأو|
'منهجيفىقليفرذاعالوريصنهعمسيلورئاجلامامإلابةمايقلامويىتؤي|

اميناكمتنكولهللاوامأ٠تلقيذلانلوقيلتملعهللاودق"::نامثعلاقفأ
تددسوامحرتلصونأاركنمتئجامو٠كيلعتبعالوكتملسأالوكتفنع۱
٠يلعايهللاكدشنأ«يلويرمعناكنمباهيبشتيلوو«اعئاضتيوأو«ةلخ|

نإينومولتملف:لاق«معنلاق‹؟كانهسيلةبعشنبةريغملانأملعتله|
نملڪناکرمعنا۽كربخأس:يلعلاق؟هتبأرقوهمحريفرماعنباتيلو|

‹ةياغلاىصقأهبغلبمث‹هبلجفرحهنعهغلبنإهخامصىلعًأطيامنإفىلو

 



سیس

ءاضيأ:نامثعلاقكبراقأىلعتققروتفعضلعفتالتنأو

:نامثعلاق٠مهريغيفلضفلانكلوةبيرقلينممهمحرنإيرمعل:يلعلاق
هللاكدشنأ:يلعلاقهتيلودقف؟اهلكهتفالخةيواعمىلورمعنأملعتله

٠معنلاق؟هنمرمعمالغفرينمرمعنمفوخأناكةيواعمنأملعتله

رمأاذهسانلللوقيفاهملعتالتنأو٠كنودرمألاعطقيةيواعمنإف:يلعلاق

.ةيواعمىلعريغتالوكغلبيفنامثع

ىلعةرئاثلاتراثاريخأو":كلذدعبمالسإلاديهشذاتسألالوقيمثے

يفرظنينملدبالنكلورشلابريخلاولطابلابقحلااهيفطلتخاونامثع

ةروشلاكلتنأررقينأمالسإلاحوربرومألارعشتسيومالسإلانيعبرومألا

لهءاروناکامللافغإنودكلذوءمالسإلاحورنمةروثتناكاهمومعيف

."أابسنبللادبعيدوهيلاديكنم

6٤ص"ةسايسلاوةمامإلا"باتكيفةبيتقنباهلاقاماضيأانهلقننلوے

رهزأنبنمحرلادبعنأاوركذو":لوقيةقيقحلايلجتسنلنامثعنفديف
ءانفبسلاجلينإفءهلالوهيلعالنامثعرمأيفتلخدنكأمل":لاق

يخأنإ:لاقفريبزلانبرذنملاينءاجذإةليلبنامثعلتقامدعباليليراد

هللاو:تلقف؟كللهفنامثعنفدننأاندرأانإ:لاقف«هيلإتمقفكوعدي

 

مهاذإف٠هتعبتاففرصنامثكلذنمديرأاموهنأشنمءيشيفتلخدام

‹ةمرخمنبروسملاوةفيذحنبمهجلاوبأو‹معطمنبريبجمهيفرفنيف

نإوءبابلاىلعهولمتحاف«ريبزلانبهللادبعو٠ركبيبأنبهللادبعو

نملاجرمهيلإماقف٠زئانجلاعضوميفهوعضوف«قطقطلوقيلهسأر
انوعدتالأ:مهجوبألاقفهيلعنولصتالهللاوال:مهلاولاقفراصنألا
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۸٥ص٣جريثالانباو١٣صجيربطلاخيرأت١|

ةباحصلانعيربطلاوريثألانباهلقناممرثكألهو:كلذىلإفيضأوے

مهبتكيفمهودقتنمهلاقامعادحاوافرحدزيملةيضابإلاهلاقامناكاملفے

)قحلاناديميفةيضابإلا ۷۰

تنكنإ:لجرهللاقف‹هتكئالموىلاعتهللاهيلعىلصدقفهيلعيلصن

عمكرشاحللانإ:لاقفهعمهللاينرشح:لاقفءهلخدمهللاكلخدأف

تكسأ:مهجلايبألموقلالاقف انمزجعلهبمكانكرتنإهللاو٠نيطايشلا

هسأرعقوعمسأينإو«نيعرسماوقلطنامث‹هولمتحاوفكف«فكومهنع

نميدعاسلارماعنبةلبجهاتأف‹عيقبلاىندأيفهوعضوىتححوللاىلع

هيلعهللاىلص-هللالوسرعيقبيفهونفدتالهللاوال:لاقفراصنألا

لصتملنإفانباوقلطنا:مهجلاوبألاقف«هيلعنولصتمككرتنالو«ملسو
اهعمنامثعتنبةشئاعمهعمواوجرخف«هيلعىلصدقهللانإفهيلع

اوماقمثةرفحهلاورفح"بكوكشح"اوتأاذإىتح"قح"يفحابصم

هتتنباهتأراملف«هترفحيفهولدأمث«معطمنبريبجمهمأوهيلعنولصي
ملوهونفدف٠كينيعيفيذلانبرضأليتكستملنئلهللاو:لاقف‹تحاص

."بارتلاهيلعاوثحو نبللابهودحلي

   

   
     

 

   

   

  
  

  

نمةنيدملالهأنمعمجبتكليقو":الاقثيحمهيلعهللاناوضر
نإفهيلإاوملهفداهجلامتدرأنإ:مهنمقافآلابنمىلإمهريغوةباحصلا
)۱(."هوميقأفمكتفيلخهدسفأدقدمحمنيد

!!؟عينشتللالإعدببحاصنامثعنإاولاقمهنأبةيضابإلااذاملف
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قحاناديميلةيضابإلا
:-ههجوهللامرك-بلاطييأنبيلعنمةيضابإلافقومامأو

 

امأو۽نايفسيبأنبةيواعمهلاتقيفقحىلعهنأوهتفالخبنوفرتعيمهفے
دحألةاباحموأسفنىوهنمةعبانتسيلفميكحتلالوبقيفهلمهتئطخت

يفاهركذأسيتلاوايغابناكةيواعمنأتبثتيتلاةعطاقلاةلدألانمامنإو

رمأىلإءيفتىتحلاقتنابةيغابلاةئفلاىلعمكحهناحبسهللاو«دعبام

ىلإءيفتىتحيغبتيتلااولتاقفىرخألاىلعامهادحإتغبنإف":هلوقبهللا

٠هللارمأ

هنأاملاطنيملسملانمادحأنورفكيالةيضابإلافريفكتلاةيضقامأوے

ركشيملهنأىنعمبةمعنرفاكهنأبيصاعلاىلعنوقلطيدقنكللوأتم

.رفكنودرفكىمسياماذهوءهللاةيصعميفاهمدختساوةمعنلا

ميكحتلالوبقنمهيفًأطخأامركذدنعلماكلامارتحالانومزتليمهو=

:لوقي-هللاهمحر-يحاورلاملاسنبرصانهيقفلارعاشلااذهف

روفتهاشحيفردبتاحارجقسافةموكحاهرذنسحابأ
ريصبيوفغلاتاياغبتنأوىدهلاىلعتنأفمدقأنسحاب

ريدقريدقلاناطلسبتنأوةيندنيطعتالنسحابأ

ريفنوهلبقريعرجامواقدنخوادحأسنتالنسحابأ

 

ريدغريدغلاوهوخأتنأوتردوغقباوسلانيأنسحابأ

ريبمورجافاهارعلحيلزتملمويلااهطعتنإنسحابأ

()ريسأيرعشألاديقبتنأواهقيلطلاهتقلطنسحابأ

٤٤۳صقباسعجرمملسميباناويد(۱)



    

  

:ةنسلالهأفقاوميفرظنلا-:الات

:مهفقاومنمدجنةنسلالهأفقاومعبتتنامدنع*

.اناودعواملظلتقنامثعنأمهلوق(١)

.روذعمئطخملاوروجأمبيصملا.ةيداهتجاةباحصلاةنتفنإ(۲)

ةباحصلانعنوعفاديمهنإنولوقي(۳)

:رظناهيفاندجولاوقألاهذهيفرظنلاانعمأاذإفے

نعركذاملفلاخموهاناودعواملظلتقنامثعنأ:مهلوقنإالوأ
:بابسأةدعلمهيلعمجهتهيفلبةباحصلا

ةيضابإلاريغاهركذةريثكءايشأنامثعىلعاوركنأمهسفنأةباحصلانإ(١)

ديسويربطلاوريثألانباوةبيتقنبالةسايسلاوةمامإلاباتكيفاملثم
.اقباسرکذامكبطق

هوركنأءيشنعهوحصتنمهنأىلعليلدهلبلاطيبأنبيلعةحيصن(۲)

.هيلع
م

  

  
   

   

  

 
مهتداقومهلةنيدملالهأنمةبتاكمباوءاجنامثعراصحلاوءعاجنيذلانإ(۳)

|سيدعنبنمحرلادبعمهسأرىلعرصمنماوءاجنيذلاف«ةباحصلانم(

ىلعةفوكلانماوعاجنيذلاو‹ةرجشلاتحتعيابيدحأيباحصوهو|

٠ليلجيباحصديزواأيعخنلارتشألاويدبعلاناحوصنبديزمهسأر١

احصوهوريهزنبصوقرحمهسأرىلعةرصبلانماوءاجنيذلاو|

|.تارمثالثةنجلابهللوسرلادهشليلج

.نامثعلنيملاظلالوأةباحصلاءالؤهنوكيمهمعزىلعف=

|

  

0ِ

|
1

ل

ا

5٥٥ص٠6Eريالانباخيراتلايفلماكلا4

 



۷۴)قحلاناديميفةيضابإلا€

)

الةباحصلاواموينيعبرأنمرثكأرصوحامنإوةليغلتقيملنامثعنإ(٤)

عمنيضارريغمهنأانلقولف٠ءفلأةئاميلاوحغلبيمهددعنأعمهنعنوعفادي

ةفيلخنععافدلاوهوبجاولاكرتبونبجلابمهانفصوهنعاوعفاديملمهنأ
١١۱نارمعلآ"اوعفداوأهللاليبسيفاولتاق":لوقيىلاعتهللاف٠نيملسملا

یرسکنوصحاوکددقوفيكف«مهيلعبجاولاكرتونبجلانعمهاشاحف

.رصيقو

كلوقامأو"مهبطاخامدنعنامثعلةنيدملالهأباوجنمريثألانباهركذ

:تيمسنيذلاةثالثلاريغلتقهللاباتكيفدجنانإفةثالثلتقالإلحيالهنأ

لاحنملتقو«هیغبىلعلتاقویغبنملتقواداسفضرألايفىعسنملتق

ترباكوهنودتلحوتعنموتيغبدقو‹هنودلتاقوهعنموقحلانمءيشنود

ملكنأتمعزنإف«انيلعةرامإلابتكسمتدقوتملظامكسفننمدقتملوهيلع

ةرامإلابككسمتلكنولتاقيامنإانمكوعنموكنوداوماقنيذلانإفاهيلعانرباكت|

()."نامثعتكسفلاتقلانعاوفرصنالكسفنتعلخولف

امعمضراعتيفهنععافدلانعةنيدملالهأعنمنامثعنأمهلوقامأوے

ةلاسرهللسرأثيحهدجتتسيةيواعمىلإبتكنامثعنأ:يربطلاهركذ

اورفكدقةنيدملالهأنإفدعبامأميحرلانمحرلاهللامسب":اهيفلاق

ىلعماشلالهأةلتاقمنمكلبقنميلإثعبافةعيبلااوثكنوةعاطلااوفلخأو
ملعأهللاوخيراتلابتكهتركذاماذه()."لولذوبعصلك

۱۷۲ص«*ريثالانبا'ميركلادبعنبيلعنبدمحم«خيرأتلايفلماكلاأ

۳۹۸ص۳ج6يربطلاخيرأت)  p
a



     

  

                 
  

78)قحاناديميةيضابإا

ئطخملاوروجأماهيفبيصملانأوةيداهتجاةباحصلاةنتفنأمهلوقامأوے| |
1

1
.نوروذعممهفنودهتجممهعايشأوصاعلانبورمعوةيواعمنأوروذعم||

هذهنكلوةباحصلابسلسانلاأرجتياليكلةينسحبمهنعردصامبرفأ
نأيهولفغتنأحصيالةدعاقكانهنألةةقيرطلاهذهبجلاعتالرومألا

كلذىلعبترتيهنألبّوصينأزوجيالئطخملاوًاطخيهبنأزوجيالبيصملا|

اموقدجتال':ىلاعتهللالاق«بجاوضرفةءاربلاوةيالولاف«ةءاربوةيالوأ

وأمهءايآاوناكولوهلوسروهللاداحنمنوداويرخآلامويلاوهللابنونمؤي|

.٢۲ةلداجملا"مهتريشعوأمهناوخإوأمهءانبأ

رانلاب-ملسوهيلعهللاىلص-هللالوسرمكحاملبيصمدهتجملكناكولو

.ةدحاوادعامقرفلالكل

:كلذنمودهتجمسيلوغابةيواعمنألدتلئالدلالكنأعمے

نإهللاوامأ":لاتقللهثحيوهوةيواعملورمعلوقي:يربطلاهركذام(١)

نملتاقنثيحاهيفامكلذنمسفنلايفنإةفيلخلامدببلطنكعمانلئاق|
ةيواعمهحلاصفايندلاهذهاندرأامنإنكلوهتبارقوهلضفوهتقباسملعن|

()."هيلعفطعو|

هيلعهللايلص-هللالوسرورسانبرامعلتقهشيجىأرةيواعمنإ(۲)

.عدتريملفةيغابلاةئفلاكلتقت:رامعللاق-ملسو

لهف«هيلعهلضفملعيومهلةفيلخنوملسملاءاضترانملئاقيهنأملعيهنإ(۳)
!!؟ارهقرمألايلوتومهدينمنيملسملاةمامإعازتنايفدهتجموه

 

٠٦0صقباسعجرم٠يربطلاخيرأت

 



  

  

    
  
  
  
  

      

      
    

    
    

      
      
       

  

٥۷قحلاناديميفةيضابإلا

دقوكولملاكلسمكلسامنإوءافلخلاكلسمكلسيملرمألايلوامدنعهنإ(٤)|

.هعابتاىلعةباحصلامغرأ

!!؟ربانملاىلعبلاطيبأنبيلعنعلسانلاهمازلإيفدهتجموهله(٥)|

رجحلتقاملثمبلاطيبنبيلعنعلنععنتمينملتقاداهتجادعيله(٦)|

:هتومدنعةيواعملاقدقو٠عرولاودهزلابروهشملاءهباحصأويدعنب|

-يملاسلانيدلارونةمالعلالاق"يدعنبرجحايليوطكبيموي'
:-هللاهمحر

  

سابتلالانيدلايفمهمعسانأاذدعبنمترهظو
ةيادهلاكلذباوأطخأفةيالولايفعيمجلااولعجف

اوفلتخانيذلادمحأبحصنمفلسهيلعمهلنكيملو

انونعالتيلاتقلاعمانيلتاقتملانأكاذو

هلزنأهلإلااممكحفالخةلزنميفمهعيمجمهلعجو

قسفلالهألةءاربلاريغقحملاةيالوامنأل

اولزنثيحقلخلااذهفانصألعجنانيلعوضرفلكلاو

اودشرأضعبوضعبلاًاطخأفاودهتجاعيمجلانإمهلوقو

دمتعيملذإأاطخأنإرذعيدهتجادقهنيديفنملكو
ادهتجانيحًاطخامكاحيفادروثيدحلاوءيشبسيل

اهاظلالصنيدلائطخمفاهاوسالعورفلايفكاذو

بيوصتلابقحمللماقوبيرقنمباتاماذإالإ

١١٠صء۸جءريثكنباءةياهنلاوةيادبلا
 



قحلاناديميفةيضابإلا

اوريغنمملالضلاولوأاجن

قالطإلافلاخم

ةماقتسايلوأاوناكةقرفل

()املعافاضيأعامجإلاكلذكامكحيقاوبللكالهلابو

مهارناننألحضاوريغكلذفةباحصلانعنوعفاديمهنأمهلوقامأوے

لدتيتلالئالدلالكنوطختيوراذعألامهلنوسمتليوةيمأينبنعنوعفادي

نممهنتأعماليكبسلامهلنوليكيفناورهنلالهأامأو٠مهئطخىلع

لثمةنجلاب-ملسوهيلعهللاىلص-لوسرلاهلدهشنممهيفوةباحصلا

:يملاسلانيدلارونةمالعلالوقي‹يدعسلاريهزنبصوقرح

مهبويعيفضوخنالونحنمهبورحنعتكسنمهلوقو

ابسلاناورهنللاوهجوذإابحصلااوبسواوضاخدقفبذك

اوبرهلالضلافوخنمواقحاوبلطدقمهومهونعلو

لوقيهلتارمثالثلوسرلادهشنممهيفو

باوشثلاوةنجلاىلإوهفبابلااذنملخدينملوأ

صوصخملاوهوريهزلجنصوقرحنلخديثالثلايفو

ادھاشكاذبهمصخناكوادهاشملاهشنممهيفو

هوتأذإقيرطلااوكلسوءهوأرذإركنملااوركتأدق

راربألاةمئألاةريسيفراتخملاةيصوىلعاوضع

موللاومهمتشمهنمردصيموقلافهلكاذهدنعو

 رڌعبنكستمسلىلعرخصلجنرذعيفاولوعدق



)قحلاناديميفةيضابإلا ۷۷

|قسفلاباومرنميفةدوجومقحلامازتلاعماهلكو

1ىورينيحقحلاالمهدوقتاوهألانأردتكانهنمف

:اندجوةباحصلانمةيضابإلافقومانلمأتاذإے

 

ةودقلاوةجحلامهنوربتعيوريدقتلاومارتحالاةباحصللنونكيةيضابإلانإ(١)

.ةديدعءايشأيفلضفلابمهلنوفرتعيو

|بتنأذإهيلعليلداللوقةباحصلانوهركيةيضابإلانأبلوقلانإ(۲)

  

 

|يضرتلاومهلنومحرتيومهنعنوضرتيمهنأليلدبةباحصلانولوتي

|.كلذبةئيلممهبتكوةيالولانيعامهمحرتلاو
رشبلانممهريغكمه-مهيلعهللاناوضر-ةباحصلانوريةيضابإلانإ(۳)

١.مهتمصعىلعليلدمقيملذِإًاطخلانمنيموصعمريغ

١هبدصقي‹عدببحاصهنأب:نامثعنعنولوقيةيضابإلانأبلوقلانإ(٤)

|هتركذامعادحاوافرحوديزيملةيضابإلانإفالإوةيضابإلاىلععينشتلا

صئاصخنملوقلااذهلعجياذاملفءمهسفنأنيعنشملابتك

!!؟يضابإلا

مادامنيملسملانمادحأالوبلاطيبأنبيلعاورفكيملةيضابإلانإ

يفمعنلاهذهمدختسيملهنأىنعمبةمعنرفاكيصاعلانومسينكلوالوأتم
كلذنمضعبلامهوتساامبرو.ىلاعتهللاةعاط

٥ص يملاسلانيدلارونةقيقحلالافشكةموظنما0



1

 

۷۸قحلاناديميفةيضابإلا

 

وأيسايسعصمطموأسفنىوهلسيلًاطخنيمكحلاميكحتنوربتعيمهنإ)٦(

.ةلدأىلعدنتسمامنإويويند

ينبينمةباثمبوهاناودعواملظلتقنافعنبنامثعنأبلاقنملوقنِٳ(۷)

نمفالآلاتارشعىلإةمهتلاهجووادحاوأربهنألارصممدهيوارصق

يفتبثاملكلذبمهاضرىلعلديةنيدملالهأنعلقنامنأذإةباحصلا

اهلمعيتلاثادحألانمخيرأتلابتكهتركذاملو‹مهمالكنمخيرأتلابتك

ملوعيقبلايفهنفدنماوعنممهنألو‹نوتكاسمهوراصحلالوطونامثع

.ملظلاكلذبةباحصلااضرينعياملظهلتقبلوقلافهتزانجاوعيشي

ركذاملءيشبسيلهنععافدلانمةنيدملالهأعنمنامثعنأبلوقلانإ(۸)

هنععافدلانمةنيدملالهأعنميفيكفماشلايفوهوةيواعمبدجتتساهنأ

مدعةيواعملهتلاسريفركذهنأىلإةفاضإلاب!!؟ماشلايفنمبدجنتسيو

.هنعةنيدملالهأاضر

قوفلالكتناكلكلذكرمألاناكولفًاطخنودهتجممهلكمهنأبلوقلانإ(١)|

.نيدلاةرصنلجرخيملةيواعمنأتبثامعم«ةيجانةيمالسإلا

)ت
كلت":ىلاعتهللالوقعابتاواهركذنعفكلايغبنيةباحصلاةيضقنإت

|ةرقبلا"نولمعياوناكامعنولأستالومتبسكاممكلوتبسكاماهلتلخدقةمأ
‹"اوفكفيباحصأمتلصواذإ"-ملسوهيلعهللاىلص-هلوقعابتاو٤

جزنأالولةيضقلاهذهنعرصتخملااذهيفةدحاوةملكبتكألتنكامو

ا
  



C2ندانسنیا

هراهظإويضابإلابهذملاىلععينشتةيضقتلعجثيحاجزكلذيفانب

.لطابىلعمهريغوقحلاىلعمهنأنوعنشملارهظيلفارحنالاب
ريغيفناكاذإاذهءريهشتلاالونعللاالومتشلااننيدنمسيلفے

.-ملسوهيلعهللاىلص-هللالوسرةباحصبفيكفةباحصلا

:-هللاهمحر-يملاسلانيدلارونةمالعلالوقيعوضوملااذهيفو

ىضتريانيدمتشلادعنالوىضمدقامعتكسنىلألانحن

متشلابالوبسلابكيملمظنلااذهبهتركذامو

رذعلايذنمئطخملارهظيلرمألالصألفشكهنكل

تبسكاماهلةقرفلكوتلخدقوةمأكلتلوقن

انمتشنفلضنممتشانفقوتيملاننيدو

ناسللابلوضفلانعلغشنمحرلاةعاطفونصيفو٠

اركذيلنكيملديزيامواركنملانركنتنأانمزلي

الوطتنذإنيلضملاركذىلعافوقومداقتعالاناكول

ملظلالهألمتشلاوبسلابملعلاتادلجمتأالتماو

()يغباندنعفرعيهلعفلبيشباندنعكاذسيلتاهيه

 

0

افاوتامملایتحمهنيبافالخلافرعيالانلهاج

ضرفنمهمزليامرسلايفيضميفالتخالابملاعو

لوخدهبمهلنكيملاماولوقينألاهجلانمافوخ

لصاحملعبهلنكيملاملهاجلالوقينأباوعنممه  
٦ص4قباسعجرم«ةقيقحلافشك)|



۷ص.قباسمحرم٠ةقيقحلافشك()]

     

  

    

  

)قحلاناديميفةيضابإلا ۸8۰)

الاحهوركتأملعريغبالاقملهاجنماوعمسنإ

اوملعدقيذلابكاذيفاومكحدقاملعلانإفاولاق

مهمكحلثمبمكحلاكلزاجمهملعلثمتملعنإتنأو

نکزناکيذلاةءاربلاىنعمنمبجاولابمايقللكاذو

فورعماندليبسوهو فوقولاكضرفتلهجنإو

نأربتهنملجألثدحنع نثحبتالمهلوقنمناكو
عيطملااندنعهنلعفيالعونممسسجتهنأل

ثحبتالنثحبتالمهلوقنمثدحلاكاذرمأاوساتتدقو

()ةعاطهنعثحبلاسيلهعدف ةعاسبولكلبقيضمامف

    
    

  

 

لزمومايب| ۱ميلتاتي

امهلنونكيسانلاوقورافلارمعوقيدصلاركبوبأناتفيلخلاىضمت
.هرشنومالسإلاىلعظافحلايفدهجنمهباماقاملريدقتلاوركشلا

نمةرتفللدعلابماقفنافعنبنامثعثلاثلاةفيلخلانوملسملاعيابمثت
ءهنودرمألانوعطتقيةيمأينبنمهلوحنمماقففعضهنكلو٠نمزلا
ملەهنكلوىرخألاثادحألاضعبهيلعاوركنأامكنوملسملاهيلعركتأو

نبةيواعمجرخف-ههجوهللامرك-بلاطيبأنبيلعنوملسملاعيابفت
مدبةبلاطملاباعرذتمماشلانمشيجبنيملسملامامإىلعايغابنايفسيبأ



 

قحانادیميلةيضابإلا

لصمحفةيواعموبلاطيبأنبيلعنيبنيفصةعقومتناكفنافعنبنامثع
ةيواعمىأراملوءمهنمةريثكافالآلتقوةيواعمشيجىلعيلعشيج

:ورمعلاقفورمعايكتأبخيفامجرخأ:صاعلانبورمعللاقةميزهلا۱

هذهترثأفنآرقلامكحبلطبنيدانمحامرلاىلعهعفريلففحصمهدنعنم

ءوجللاولاتقلافقوىلعقفاوممهضعباومسقنافيلعشيجىلعةديكملا

.ضراعممهضعبوميكحتلاىلإ

يرعشألاىسوموبأوهوامكحثعبفميكحتلارمأيفىضمايلعنكلوت

علخىلعالوأنامكحلاقفتافصاعلانبورمعوهامكحةيواعمثعبو

ىسوموبأعلخكلذنالعإدنعنكلو‹(”نوديرينمسانلاراتخيمثنينثالا

اذهيمتاختبثأامكةيواعمتبثا:لاقوربنملاورمعدعصوةيواعموايلع

مكحالاولاقوالصأميكحتلاباوضريملنيذلايلعباحصأنمددعجرخف«

.يلعمهلتقنيذلاناورهنلالهأمهوةمكحملامهومسوهللالإ

 
 

ثلاثلابابلا
جراوخلابةيضابإلاقاصلإةلأسم

ةيضابإلاقاصلإيفبهاذملاضعبهلذبيامعمسنوًارقناماريثكت

قووملاوداسفلابمهراهظاومهيلععينشتلادصقلالاءيشلالكلذوجراوخلاب

|ايلاحةيضابإلا"نولوقيجراوخلانوركذيامدنعمهنإلبنيدلانم

۲۰۷ص۳جريثألانبالخيراتلايفلماكلارظنا 
  



۸۲قحلاناديميفةيضابإلا

؟جراوخمهنأبةيضابإلافصويغبنيالهنأىلعلدييذلاامنكلون

.ةريثكءايشأ:باوجلاے

الوأ

:

لثمجراوخللتالاقملاباحصأاهدروأيتلاتافيرعتلاىلإانرظناذإ

ةتتفلاباحصأنمنيريثكلاىلعقبطتتةماعاهدجنيرعشألاويناتسرهشلا

ىلعةباحصلامايأجورخلاناكءاوسايجراخىمسي«هيلعةعامجلاتقفتا

.نامزلكيفةمئألاوناسحإبمهلنيعباتلانممهدعبناكوأنيدشارلاةمئألا

|يلعىلعمهجورخجراوخهلاومسيذلاببسلاو":يرعشألافيرعتو+*
(*بلاطيبانب

جورخلاوهةيمستلاببسنأنادكؤيامهاندجونيفيرعتلايفانركفاذإفے
.ممعنموأيلعمامإلابهصخنمءاوسمامإلاىلع

نماوسيلهعابتأوةيواعموجراوخلانمةيضابإلالعجيذلاامف=

!!؟جراوخلا

نربتعيوةمكحملامهدييأتلجراوخمهنأبةيضابإلانوفصياوناكاذإ:ايناث

 



۸۲قحلاناديميفةيضابإلا

 

نيدلانمقورملاىلعلدتلاوقأولامعأمهيلاتبسننيذلاجراوخلاوء«نيدلا

ةمكحملاركتأامنإوءةنسنيثالثنمرثكأدعبقرزألانبعفاننماوؤدب
هلوقبهيفهللامكحءيشيفنيمكحلاميكحتوةاغبلالاتقنعهفقوتيلعىلع

ىلإءيفتىتحيغبتيتلااولتاقفىرخألاىلعامهادحإتغبنإف":ىلاعت

."هللارمأ

اهيفهللامكحدقةقرسلاةميرجلثمةميرجيغبلانإ"سابعنبالاولاقدقف

لهفءهديعلطقبقراسلاىلعمكحاملثمهيغبنععجريىتحيغابلالاتقب

؟مكحهيلإثعبيدحلاهيلعبجواذإقراسلا||

قودصاولتقتالاونمآنيذلااهيأاي":ىلاعتهلوقبسابعنبامهجحامدنعو

|مکنملدعاوذهبمکحيمعنلانملتقاملثمءازجفادمعتممكنمهلتقنمومرح

مرحموهوديصلالتقنمنعانربخأ:هلاولاقء١۹ةدئاملا"ةبعكلاغلابايده

لحتسيومرحموهوديصلالتقلالحتساهنيدنمديصلايفمكحينأهعسيله

هللانيديفمكحينأايلععسيفيك:اولاقءال:لاق؟مرحلايفديصلالتق

لاتقنمهللالحأاممرحيونيملسملاءامدنمهللامرحاملالحتسابنيدينم

.ةيغابلاةئفلا

لاتقيفاکاشناکیسومابآنأملعتله:سابعنباایللابكركذن:اولاقمث

ءلاتقلانعسانلالذخيوةيغابلاةئفلالاتقنمهللالحأاممرحيءةيغابلاةئفلا

().معنمهللا:لاقفنيملسملاءامدنمهللامرحاملحتساصاعلانبورمعو منغومهتايرذومهئاسنيبسونيملسملالتقزاوجلثمنيكرشملاماكحأبنيملسملا 

٤٤۲-٤٤۲ص٠يتاهلقلاديعسنبدمحمخيشلاءنايبلاوفشكلاأ
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‹مهيفنيدلانمقورملاثيداحأريسفتنمهارنامكلذىلعلديوءمهلاومأ

ةصاخثيداحألاهذهنوكتنأةرورضلابسيلنولوقيةيضابإلاءاملعناكنإو

نإلوقينمعمنوقفتيمهنإفنامزلكيفءوسلاءاملعلمشتنأنكميذإمهب

|رونةمالعلالوقيءنيدلانمتقرممهريغوةيرفصلاوةقرازألالثمقرفلاهذه|
:ماظنلارهوجيفيملاسلانيدلاأ

اولحتساهلموقنکيناولحياليغبلالهألامو

:لاقثيحقورملابمهفصوونيملسملالاومأاولحتسانيذلارڪذمث|

ةقرازأةيرفصاهنيدنم ةقرامتراصفتلضجراوخ|

امنغممهنملاملااولحتسادقامكفيسلابسانللاوضرعف

مهتقسفومهتللضومهتقرافراتخملاةمأو

راثآلاعمرابخأةلمجراتخملانعمهيفتدروو

انأربنكشالمهنموانفرعيقورملامهيفو

:اذهنمحجتنتسنوتے

.قلطممذةيمستلاهذهنإ(١)|

هلجأنماومسيذلاببسلايفمهنوكراشيالمهنألمهنماوسيلةيضابإلانإ(۲)
.مسالااذهب

.مهنماوسيلمهنأليلداذهوقرفلاهذهنمنوؤربيةيضابإلانإ(۳
هللاىهنيذلاباقلألابزباتتلابابنموهجراوخلابةيضابإلاةيمستنإ)٤

وهرضاحلاانرصعيفقهيلعلوعملاىنعملانأةصاخ«هنعىلاعت

ثيداحأبهطبريوالإجراوخلادحأركذيداكيالهنألنيدلانمقورملا
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ناديميفةيضابإلا قلاناد

 

|

الفجراوخلابنومسيةيضابإلامهديؤينيذلاةمكحملانإضرفىلعىتحے |

||هئارآبتعتتقايذلااهمامإبىمستةيمالسإلاةقرفلافةيضابإلاىلعقبطني
.ةمئأمهلولقتسممسامهلةيضابإلاو

ولوىتحباقلألابزباتتوهبقللاكلذهركيناسنإىلعبقليأقالطإفے

ةيمستلاهذهمهيلعقبطنتالةيضابإلاوفيكفبقللاكلذبةقالعهلناك

.نيدلانعفارحنأالاىنعمنملمحتاملاهنوهركيو

أنوكيهجراوخلانمةيضابإلانإىلعاهبنوجتحييتلاةجحلانإ:اعيار
.ةليلقلاطاقنلاضعبيفجراوخلاعمنوقفتيةيضابإلا

ضعبيفاهضعبعميقتلتنأدبالةيمالسإلاقرفلانألةيهاوةجحهذهنكلو

.طاقنلا

نإهركذنأسريثكاهريغوةديقعلايفجراوخلاوةيضابإلانيبفالتخالاوے

.للاءاش|
ةمهتلاهذهتابثإيفبيلاسألاىتشنوعبتياوذخأهلكاذهنممغرلابو*

.نايحألاضعبيفيلقعلابولسألاراهظإبسانلالوقعببعالتلاةلواحمل [باصىلعدرومللؤس| 
٤٠-٤٤ص"ةيضابإلا"هبيتكيففيطللادبعدمحمنبزيزعلادبعلوقيم

ةكرتشملامساوقلائراقلايخأدرسأنآلاو؟جراوخلانمةيضابإلاله"|

نعباوجلاايئاقلتكلرهظيسوةيضابإلاوجراوخلانيباهيلعقفتملارومألاوأ

||وهاموحيحصوهامددعيماف؟المأجراوخلانمةيضابإلالهلاؤسلااذه|

|

أتافصنولطعيونآرقلاقلخبنولوقيوةمكحمللدادتماةيضابإلا"حيحصريغأ

 

  

 



   

   

   

   

      

   

  

٦۸قحلاناديميفةيضابإلاا1

)

ا

نوزيجيويصاعللةعافشلانوركنيورانلايفرئابكلالهأديلختبنولوقيوهللا
نبورمعونايفسيبأنباةيواعمىلعنومجهتيوروجلاةمئأىلعجورخلا|

."صاعلا|

ديريامأطخنيبأنأديرأامنإاهركذيتلاطاقنلاةشقانمانهديرأالانأوے
li

جراوخلانمةيضابإلانأىلعلديتافصلاهذهيفهباشتلانأنمهتبثينأ۱

ءدرقدسألانأينعيالءايشألاضعبيفدرقلاعمدسألاهباشتنإےس

.ءارآلاودئاقعلاضعبيفقرفلاضعبهباشتكلذكو||

ايمتلقإو":ىلاعتهللالاق«ةيؤرلابنولوقيدوهيلاىرناننإفالإو
"نورظتتمتنأوةقعاصلامكتذخأفةرهجهللاىرنىتحكلنمؤننلىسوم

نلاولاقمهنأبكلذ":ىلاعتلاقءرانلانمجورخلاباولاقوء°٥ةرقبلا

نارمعلآ"نورتفياوناكاممهنيديفمهرغوتادودعمامايأالإرانلاانسمت

ةهباشتملاتايآلامهيلعتلكشأامدنعهقلختافصبهللااوفصوو٤

نإنولوقيو«انلعفشتسانرابحأنأباولاقورئابكلالهألةعافشلابنولوقيو

اوثروفلخمهدعبنمفلخف":ىلاعتلوقي«ةبوتريغنمرفغتبونذلا
هلثمضرعمهتأينإوانلرفغيسنولوقيوىندألااذهضرعنوذخأيباتكلا

اماوسردوقحلاالإهللاىلعاولوقيالأباتكلاقاثيممهيلعذخؤيملأهوذخأي|
۹١٠فارعألا"نولقعتالفأنوقتينيذللريخةرخألارادلاوهيف

!!؟دوهيلانممهدعنلئاسملاهذهبنيملسملانمنيلئاقلالهفےس

 



عاقلىلبسنامرةيضاباللنيبفاللتخالاهجرشب)

.ةينالعلاورسلايفنيملسملاءامداوحابأ(۲)

ةيضابإلاے

-:يملاسلالوقو"٠٠٠مهنمنحنوانمسانلا"ةزمحيبألوقمدقتدق

اداقتعامهيتداهشقوفادابعلابلاطنالنحنو

مهلاقمنمةيضابإلالاقمنيأف|
وهوالإطسبلاهللالزنأذنملاتقلانعدحأفكام:نولوقي:جراوخلا(۳)

.لاتقلانعدعاقلانورفكيينعي٠رفاك

۱
۱_۱

|
أنمو۸۹١٠٠صيرعشألانسحلايبألنييمالسإلاتالاقم'نمةذوخأمجراوخلاءارآ)

٥٥٤4_۲٢٥٤4ج |



  

فقحلاناديميفةيضابإلا1

  

|هقوليملكورامستارقراولاةي

|ىتحمهتمواقملةردقلامهلنكيملومالسإلاءادعأرهظيامدنعةيضابإلااهعبتي

|.مهودعفصناونوكيامدنعكلذوكلذاوعيطتسي

|رارصإلانإمهضعبلوقيو‹كرشمةريبكلابحاصنإ:جراوخلالوقي(٤)

ةبصعمأ

.كرشبسيلةريبكىلعولورارصإلامدعوكرشةريغصلاىلع

سانلا"مدقتملاةزمحيبألوقكلذىلعلديامككلذبنولوقيالةيضابإلاو

٠٠٠ادابعلابلاطنالنحنو"مدقتملايملاسلالوقو"خلإ٠٠٠مهنمنحنوانم

يفهللامعننمائيشمدختساهنأىنعمبةمعنرفاكيصاعلانومسيمهنكل؛خلا

.ةريثكةلدأهلورفكنودرفكىمسياماذهوهللاةيصعم

هئارآةقباطمنماودكأتيلمهبقحتلينملكلناحتماًادبماودجوأ:جراوخلا(٠)

نيواستمنيملسملاعيمجنوربتعيوًأادبملااذهلثممهيدلدجويالةيضابإلاوس 

سسجتلانألهيلعاوسسجتيالوضرفغلااذهلادحأاونحتميالفقوقحلايف

.مالسإلااهعرشتالاحيفالإرفاكلاىلعىتحمارحمهدنع|

d4وهدویدللل

.هتثعبلبقارفاکناک

ةمصعبنولوقيةيضابإلاوےس :هللاهمحريملاسلانيدلارونلوقيءايبنألاةمصعب

امزلدقامولسرللزوجيامفرعتنأكيلعبجاوو١
مراكملايهاتعنمهقحيفمزاللافمهنعلاحتساامو

ةناطفلاكوطبضلاولقعلاو ةنامألاوغيلبتلاوقدصلاك:



 

ا
ل

اس

()بيرلاباكتراونونجلاكوبذكلاكاهدضليحتسملاو

نمءامدنولحتسيومهلاومأوةمذلاودهعلالهأءامدنولحتسي:جراوخلا(۷)

.نيملسملانممهفنكيفنوشيعي

:-هللاهمحر-يملاسلامامإلالوقي:ةيضابإلاے

()تبثمهمكحسوجملايفومهنمتتأةيزجلبرحلاعفريو
.مهنمتايانجلاودودحلاباحصأاولوت:جراوخلا(۸)

:-هللاهمحر-يملاسلامامإلالوقي:ةيضابإلاے

(اقسفذلاةءارباذكهواققحضرفنمؤملاةيالو

ةنجلامهلخديمثرانلاريغبمهبونذبنينمؤملابذعيهللالعلاولاقجراوخلا(۹)

لكىلعهداقتعابجيامم:يلاطيجلارهاطيبأخيشلالوقي:ةيضابإلا

هللاباوثيهوةنجلاهباوثوباوثههبشيالاباوثهللنإملعينأفلكم

().ةرخآلايفهئايلوأل

مهيلعامنإومامإىلإسانللةجاحالنأجراوخلانمتادجنلاتعمجأ(١٠)۱
 

.مهنيباميفاوفصاتتينأ

:دارملاةياغيفيملاسلانيدلارونلوقيةيضابإلاوے

الفغاهطرشنعنكتالاهطورشتبجوامنيحضرفةمامإلانإ

 
١٠٠ص«يملاسلانيدلارونراونألاةجهب
٥٥۱ص«قباسعجرمءراونألاةجهب

١۱۲ص«قباسعجرمراونألاةجهب

أ٠ص«يلاطيجلارهاطخيشلا.مالسإلادعاوق۷
 

 



    

   

     

   

  

  
  

  

0)قحلاناديميفةيضابإلا 9

اهیلاعتهللانألعاديإوقلخدبعلانملعفلا:جراوخلاضعبلوقي(١٠)|

.دابعلل|

:نولوقيةيضابإلاوے|
قمحأنمهلادعبانلاعأقلخيملانهلإلقينمو۱

قزارلاكيلملابرلاهناحبسقلاخءيشلكلهلوقل|

امتحاعطقەهلإلاددعتامزلهاوسقلاخناكول

رهبيذلاملاعلااذهداسفرهظلهلإلاددعتولو

باقصعلاهيوباوثلاهبباستكاانلعفيفانلنكل

ا"بستكتسيلفتاوبنلاالإ بترلاىلعهبليندقمثنم

:رظنلانباخيشلالوقيو

رشوريخنمملاعلاثدحأاموزعلاوذملاعلاقلخ

()رطفوقلخنمحرلانمو ىروللباستكاليعافألاف  
.دبعلانمهرشوهريخردقلا:جراوخلاضعبلوقيو

امهنألهردقوهللاءاضقهبناميإلابجيامو:يملاسلامامإلالوقيةيضابإلا|

."ناميإلانمنانكرونيدلالوصأنمنالصأ

.جورخلاالإهعسيالرفاكوهفرفكراديفماقأنمجراوخلالوقي|
:يملاسلانيدلارونناسلىلعنولوقيةيضابإلاوے|

(")الصتااهضورفمةرجهنمناكامتخسنىرقلامأتحتفامدعبو

٤۲ص‹رظنلانبدمحأخيشلا‹مئاعدلا



C2قحلاناديميفةيضابإلا

كلذهيلعرذعتونيدلاةماقإهيلععنماذإالإرفكلارادنمىتحةرجهلابجتالف

 

مالسإلاىلإىعديىتحلفطلانمةءاربلابجت:جراوخلاضعبلوقي(١٤٠)

غلباذِإهؤاعدبجیو

ةمحرلابنميىلاعتهنألغلابلاريغةيالوبجت":بطقلالاق٠ةيضابإلاے

(.ةرطفلاىلعدلويدولوملكنألوباذعلابملظيالو

.ةينالعلاورسلايفالالحاهوربتعاونيملسملالاومأاوحابأجراوخلا(١٠)

نيملسملالاومأنمءيشلحيالهنأىلعمهبتكتقبطأدقفةيضابإلاامأے

.لاتقةلاحيفولوةاغباوناكنإو

(*):ماظنلارهوجيف-هللاهمحر-يملاسلانيدلارونهلوقياماذهو

اولحتساهلموقنكينإولحياليغبلالهألامو

:هلوقبنيملسملالاومأاولحتسانيذلاركذمث

ةقرازأةيرفصاهنيدنمةقرامتراصفتلضجراوخ

انيملسملاةاغبىلعالهجانيكرشملامكحباومكحف

:لاقفكلذيف-ملسوهيلعهللاىلص-هللالوسرباحصألعفبجتحاو

يلعنميبسونيفصمويولمجلامويبمنغنكيملو

نلبقيفيكفمنغالويبسنكيملاضيأرادلامويكاذك

اولقندقهلاميفمهلقنواولعفاميفةجحلامهلعف

اومغزدقامكمنغالويبسمهيفنيرمعللنكيملو

داسفلاويفغبلابالنوعديدادترالابمهمنأل

 

 

 

 



  
.سفنلتقيفولوةزئاجةيقتلانإلاقنممهنم:جراوخلا(١٠)

۱ 1

:نولوقيةيضابإلاوے

لتقلالثموقرغلاوقرحلاك لعفلابةيقتزجتملو

|رهتشامدلاوةتيملللكألاك ررضللحيبأامزاوجنكل|

نمةصقاهنأنومعزيونآرقلانمفسويةروسجراوخلاضعبركني(۱۷)

.صصقلا

|حورلاهبلزنهليزتتوهيحووهللامالكهنأنآرقلانوفرعيفةيضابإلاامأے

|ةحتافلاةروسبءودبملا-ملسوهيلعهللاىلص-دمحمانديسىلعنيمألا

۱ 1" ۰ e

سانلاةروسبيهتنملاو

|
|
۱

املعهسفنلقلخىتحملعيملهللانأةبلاعثلانمةينابيشلاتلاق:جراوخلا(۱۸)

.اهدوجوواهثودحدنعهلةمولعمريصتءايشألاو«

:-هللاهمحر-يملاسلانيدلارونمامإلالوقي:ةيضابإلاے 

(')ابكرعمسبالعيمسوهوابلجملعبالميلعوهف

|تاوخألاوةوخالادالوأتانبوتنبلاتانبحاكنجراوخلاضعبزيجي(۹٠)

|.تامرحملايفمهركذيملميركلانآرقلانأىوعدب

|تدلواموتاهمألاجيوزتمارحف"يويسبلاعماجيفةيضابإلالوقيو=

ندلواموةوخالاتانبوتالاخلاوتامعلاونلفسنإونهتانبوتاوخألاو

)۲("اودلواموةوخالاينبو

 

 



ةرتفءاقثأةينيدلارئاعشلاعيمجضئاحلايدؤت:جراوخلاضعبلاق(٠۲)

.ضيحلا

ةفغللايفضيحلاو":حيحصلاعماجلاحرشيفيملاسلامامإلالوقيوے

وأءادلانمةميلسةأرمامحرهضفنيمدعرشلايفولاساذإضاحردصم

سمونآرقلاةوالتوعامجلاوةالصلاوموصلاعنمينإهمكحورغصلا

(."ةالصلانودموصلاءاضقاهيلعبجيودجسملالوخدوفحصملا

دحوينازلامجرلثمنآرقلايفدرتمليتلادودحلاطقسأجراوخلاضعب(۲۱)

.ءاسنلانمتانصحملاىلعهبوجوعملاجرلانمنينصحملافذق

:مجرلانعحيحصلاعماجلاحرشيفيملاسلانيدلارونخيشلالوقيوے

ةلزتعملانمهباحصأوماظنلاوجراوخلانعيكحواهيلععمجمةنسوهو

ةنسلابتبثدقفلطاباذهونآرقلايفركذيملهنأالإمهلدنتسمالوءهراكنإ|
.ةرتاوتملا

ةمظعوةزعلالريبكليلجميظعزيزعيلعهللانإجراوخلاضعبلوقي(٢۲)

.ناعملاهبفصويملوهلتسيليتلاتافصلارئاسكلذكوءايربكولالجو

:يملاسلانيدلارونلوقي:ةيضابإلا

هرجزوهیهنوهناحبسهرمألاثتمالجهدبعن

هلدعبانبذعاشينإوهلضفبانمحرياشينإف
()ناهربلاوةردقلااذكهل ناطلسلاوةزعلاوكلملاف

|

 

|
١۱۲ص4يملاسلانيدلارونمامإلاءحيحصلاعماجلاحرش

۳٢۲صء۳ج٠يملاسلانيدلارونةمالعلاءحيحصلاعماجلاحرشا"

قلاناديميلةيضابالا
e
e

ج 1



  EEE12تلاددةا0]
0۱

:جراوخلا)۲۳(۱

NEEا.:
|رانلايفنيدلاخمهوربتعاومهركسعميفاونوكيملنمملافطألالتقاوحابأك

:هشيجابطاخميمرضحلاسيقنبميهاريإيراشلامامإلالوقي|

امثاجرتبلانماحورجمناكنموةداغواخيشوالفطاولتقتالو

:جراوخلا(٢٤۲)

نإلوقنالوةنجلايفوهفانداقتعادقتعانمنأعطقنةيعدبلالاق|

|.كشريغنماعطقةنجلالهأنمنحنفداقتعالايفكشكلذنافللاءاش

:يملاسلانيدلارونلوقي:ةيضابإلا

.هلدعبانبذعاشينإوهلضفبانمحرياشيناف

۱.لمعلاولوقلانودبلقلابملعلابناميإلا:جراوخلا(٢۲ر

!:يملاسلانيدلارونلوقي:ةيضابإلا

|©”المعنكوهقدصفرملوقلافلمععمقيدصتلاولوقلاانناميإ

0۱

۱

 

 
عبارلابابلا

ديلقتلاوةعدبلابةيضابإلاماهتا

|ريغنمىوهلاعابتاوبصعتلاوىمعألاديلقتلاءاروايرجوأبهذملااذه

:ېهتاماهتالاهذهو.تاماهتالاهذهنمائيشتبثيدحاوليلد

|
|
|
۱

|

|ةيهاركنمةثعبنميضابإلابهذملاىلعةيمهوتاماهتاضعبلادروي*

1

|

.٠Oصقياسعجرمدارملاةياغا١| 

 



22)قحاناديميلةيضابإل

 

ةعدبلهأةيضابإلا(١)

.ليلدلانولبقيالومهخايشأنودلقيةيضابإلا(۲)

نوبصعتمةيضابإلا(۳)|
 

.تارضاحملاوبتكلايفرركتتيتلاةلطابلاتاماهتالانمكلذريغىلإ*

؟ةيضابإلابتاماهتالاهذهقاصلإىلعنورصياذامللعاستأانأوے|

؟مهريغلعفيامكصاخشألانوسدقيله؟روبقلانودبعيةيضابإلالهے٠

؟ةنسلاوأنارقلانمليلدىلإدتتستالةيضابإلادنعةلأسميأكانهله

الةيضابإلادنعةدحاوةلأسمبولويتأينأةيقيقحلانعثحابيأوعدأے|

عرشلاهبنذأيملامبهللاىلإبرقتوأ.ليلدىلإدنتست
تاماهتالاهذهبىلوألانمنايبوبناجلااذهيفقحلاحيضوتلجأنموے|

‹نيئيششقاننةنسلالهأبمهسفنأنوقصلينيذلاوةيوشحلامأةيضابإلا
نيبةيفالخلالئاسملاشقاننمثبناجلااذهيفنيفرطلالاوقأ:الوأے|

نمليلدلانعةيضايإللداعتباكانهناكاذإهنألةنسلالهأوةيضابإلا

ةيفالخلالئاسملايفامنإواهيلعقفتملالئاسملايفنوكيالفةنسلاونآرقلا۱

امكسيلةنسلالهأوةيضابإلانيبةيفالخلالئاسملانأهبنأنأديرأو=|

ليلقددعيفامنإوىصحتالودعتالاهنأنيعنشمللةيحضاوعقونمنظي

عابتاىلإةوعدلايفةيوشحلاوةيضابإلانملكهلوقيامبالوأًأادبأنكلو«
.ديلقتلاعابتاىلإوأليلدلا|

:ديلقتلاىلإةوعدلايفةنسلالهأبمهسفنأنيقصلملاةيوشحلالاوقأ:الوأ|

:فهكلاةروسريسفتيفنيلالجلاريسفتىلعهتيشاحيفيواصلالوقي*

نأسالاىلعبجيوةعبرألابهاذملااوعبتينأاعيمجسانلاىلعبجي"|



 

قحلاناديميفةيضابإلا

(17

۹

يفعقينأدعبيالو4لضملاضوهفمهدلقيملنموةعبرألاةمئألااودلقي

."ةباحصلالاوقأوةحيحصلاثيداحألاونآرقلارهاظقفاوهنأولورفكلا

FNونارقيفريخ

0“لاشوهفلالااهايقابباكىلإوعدينملكولاش

ارطخلابلجيارمأتمهجتىتحةبطاقرايخألامتشترصتقتملےس

ارشبلاذقنأنماهنسةنسيفالوطقنآرقلايفريخاللوقت

ىرتتنأءايمعلاةلبعزخلايفأامهدعبريخلانوكيءيشيأيف

نآرقلافلاخولوةيضابإلاديلقتىلإوعديةيضابإلانمدحألهفے
!!؟ةنسلاو

يفهتبثيوةنسلاونآرقلانعريخلايفنينمةيضابإلايفدجويلهوے

!!؟هفلس

روس"نيقتمللىدههيفبيرالباتكلاكلذ":لوقيىلاعتوهناحبسهللانأعم
۲ةرقبلا

۲-٠لمنلا"نينمؤمللىرشبوىدهنيبمباتكونآرقلاتايآكلت":لوقيو

اذإو":هلوقبهللامهفصوامكنيرفاكلاقطنمعمقفتييوشحلااذهقطنمسيلأ

انءابآهيلعاندجوامانبسحاولاقلوسرلاىلإوهللالزنأامىلإاولاعتمهلليق
,١٠٠ةدلملا*نوديالونيشنوملعيالمهوبناكولأ

:ةيبصعتلاةيوشحلالامعأ:

.تارضاحملاوبتكلايفةيضابإلابس+
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)قحلاناديميفةيضابإلا ۹۷)

دعياليذلاوءايحتساريغنمبتكلايفنودملاةيضابإلاىلعبذكلا*

.ملظلاوبذكلانعهلوسروهللايهننيلهاجتمىصحيالو

.ةيفالخرومأاهيفسيلناكنإوانلعةيضابإلابتكقرح+

ءاملعلاوقأنمنكتملاهنأكوةيضابإلالاوقأنملوقيأركذمدع+
.نيملسملا

:دبلقتلانعةيضايإلاهلوقبام:اًنلاثے

:يليلخلانافلخنبديعسخيشلالوقي

هفحصماولتيهللالسرلالإققحتنودديلقتلايضترننل

:هللاهمحريملاسلانيدلارونلوقيو

راتخملاةنسدعبعامجإيرابلاباتكهقفلللصألاو  
(اعدبماهیفناکنمكلاهواعنميذهدنعداهتجأالاو

:لوقيو

ءارمالوانسايقىلعءاجامهمثيدحلامدقن

:لوقيو

اراثآلافلاخاولوقينإواراتخملاعبتتنأكبسح

:لوقيو

نالفانللاقامثيحالنآرقلارمأثيحنحنو

:لوقيو

هاتأهبانلضغيمولهارنىتمقحلاذخأنف

اوفطصاهليذلالخلاهبىتأولواندنعدودرملالطابلاو

٤صقباسعجرم«راونألاةجهب)
ا



1
ا

6
1

أ

۹۸قحلاناديميفةيضابإلا

1

:لوقيو

املعلالاقمىلعدمتعأملاملعافليلدلاوفقأيننأل

اوجرعهيلعوليلدلانماوجرختسااماوجرختساءاملعلاف

لبقيامتحءاجنممقحلاولجرمهاوسولاجرمهف

تاملكتسيلديلقتلانوضريالوليلدلانوعبتيمهنإةيضابإلالوقنإے

:يملاسلانيدلارونهلوقياماذههفلاخنمكلاهمزلمأدبموهامنإوةنانر

اعدبماهيفناکنمكلاهواعنميذهدنعداهتجالاو

هدحوعيبرلامامإلادنسمنمليلدلاذخأيفاورصتقيملةيضابإلانإامكے

ىلثمثيدحلايقلتلردصميهاهعيمجثيدحلابتكامنإونوللظملالوقيامك

لالدتسالابةئيلمةيضابإلابتكوهريغويئاسنلاوًاطوملاوملسمويراخبلا

.بتكلاكلتيفةدوجوملاثيداحألاهذهب

الطلبءاعداسيلهنوريىتمقحلانوذخأيمهنإةيضابإلالوقنإفاضيأوے ريسافتنمنيفلاخملابتكبةئيلمةيضابإلاةبتكملافةتباثةقيقحيهامنإو 

ةصمئألالاوقأنأامكنونفلاعيمجيفةديدعبتكواهحرشوةنسلابتكو

لوقلاحجريملاعلاوةيضابإلابتكاهبةئيلمءاملعلانممهريغوةعبرألا

دكأتتنأتئشنإو٠لوقلااذهلئاقنعرظنلاضغبهعمليلدلاىرييذلا

يملاسلانيدلاروتمامإلللامآلاجراعمذخفبهذملاةقيرطيههذهنإ

عرفلاولصألالماشوصلاخلابهذلارظنافيناكملادعبلاذخوءينامعلا

.برغملانموهوشيفطإفسوينبدمحمخيشلل
نيفلاخملابتكيتتقينمنيبريبكلاقرفلافصنملاثحابلاىريانهو۰

.اهباحصأبسيوانلعاهقرحينمنيبواهءارآمرتحيواهنملقنيو



۹۹)قحاناديميفةيضابإلا

سماخلابابلا

ليطعتلابةيضابإلاماهتا

دصقياذامفةيلعفلاوةيتاذلاهللاتافصعيمجنوتبثيهللدمحلاوةيضابإلات

؟ةلطعمةيضابإلانأبةيوشحلاءالؤه

ةدايزلانوفنيوهتاذيههللاتافصنإةيضابإلالوقنودصقيلهے

ةلماكهللاتاذنأيضتقيهنأثيحءهناحبسهللالامكعمبسانتيلوقلااذهف

ىلإةرقتفمريغاهنأينعيتافصلانمكلذريغوةميلعوةريصبوةعيمس

.كلذريغىلإيرصبزاهجويعمسزاهج

تسيلتاذلانأيضتقيتاذلاىلعدئازءيشهللاتافصنأبلوقلانكلوے

ةيعمسةزهجأىلإةرقتفميهلباهسفنبةريصبتسيلواهسفنبةعيمس

.هيرصبو

هللاتافصنالئاقلالوقنيبقرفال:يكلاملايسلدنألايبرعلانبالوقيے

0."ةرابعلانيسحتالإريقفهللانإدوهيلالوقنيبوهريغ
ىلاعتهللاهيزنترابخألاونآرقلانمهباشتملاليوأتباوماقمهنألمأے

عيمجنإ":لوقييزارلارخفلااذهف.ةيضابإلاهبدرفنيملليوأتلااذهفے

‹رابخألاونآرقلارهاوظضعبيفليوأتلانمدبالهنأبرقممالسإلاقرف
:هوجوةدعبنآرقلايفامأ:هلوقبلالدتسالالصاويو

٢٢٤۳صنيمألاهللادبع٠ةرصاعملاوةميدقلابهاذملاىفتاسارد  



٠٠٠قحلاناديميفةيضابإلا

ركذودحاولابنجلاركذونيعلاركذوهجولاركذنآرقلايفدروهنأوه:لوألا

هجوهلصخشتابثإانمزليرهاظلابانذخأولفةدحاولاقاسلاركذويديألا|

قاسهلوةريثكديأهيلعودحاوبنجهلوةريثكنيعأهجولاكلذىلعودحاوأ

ءةليختملاةحيبقلاةروصلاهذهنمةروصحبقأاصخشايندلايفىرنالوةدحاو

|

    

 

  

 

  

           

   

 

.ةفصلاهذهبهبرفصينأبىضريالقاعنأدقتعأالو

نوكينأىضتقالهرهاظبرسفول"ينيعىلععنصتلو":ىلاعتهلوقيناثلا
هلوقيالكلذواهباقصتلمنيعلاكلتىلعارقتسم-مالسلاهيلع-ىسوم

.لقاع

ثتلاثلا

:

يدينيب":لاقو"ةقدصمكاوجنيدينيباومدقف":ىلاعتهللالاق

().نيديلابنايمسمناوضعامهلسيلةمحرلاوىوجنلاف"هتمحر
عبارلا

:

'يديبتقلخاملدجستنأكعنمام"ىلاعتهلوقريسفتيفمهلوقنإ
ةردقلانعةرابعديلاتناكولو«هديبهقلخهنألمدآلدجستةكئالملارمأهللانأب

.تاقولخملالكيفةلصاحةيدوجسملاهذهةلعتناكل

مئاهبلاتقحتسالهئافطصاببسوهنيديلابمدآقلخناكول:باوجلا=|
انيديأتلمعامممهلانقلخانأاوريملوأ":ىلاعتهلوقلءافطصالااذهاضيأ|

۷۱سي'نوكلاماهلمهفاماعنأ

|
|

 
ايسنكبرناكامو":لاقو۷٠ةبوتلا"مهيسنفهللاوسن"لاقهللانإ=:سماخلا

!!؟هيفنيمثهللاهتبثيفيكفدحاوىنعمبنيتيآلايفنايسنلاناكولو

ةهبشملاةيوشحلالعفامكهقلختافصبهللافصننأانمنوديريلهےس

 

 

|
|

تافصلاهذهبفصتيالنمعةيهولألااوفنوهقلختافصبهللااوفصوثيح



۱٠۱قحاناديميفةيضابإلا

ريدجريغوهفنذُأالونيعالوديالوهللجرالنمنإ"ةميزخنبالوقك
()."ةيهولألاب

مأاهبنوشطبيديأمهلمأاهبنوشميلجرأمهلأ":ىلاعتهلوقبكلذيفاجتحم

يالانأيسنو«١٥۱۹فارعألا"اهبنوعمسيناذآمهلمأاهبنورصبينيعأمهل

نأدبالقلاخلانأينعتالو‹اهنودبعتفيكفمانصألاهذهنملمكأمكنأينعت

.كلذنعهللاىلاعتتافصلاهذههيفدجوت

:يليلخلادمحأخيشلاةحامسلوقي

بهاذملانمةنسلالهأنمنيققحملانمريثكةيوشحلاىلعدردقلو)ے

اوربتعاوهبمهسفنأةيوشحلاقصلأيذلايلبنحلابهذملامهيفنمبةعبرألا

.ارافكمهوربتعاوتبنملاةيدوهيةديقعلاهذه

  

   

   

  
   
  

 
ينصحلانيدلايقتةمالعلاكلذاولاقنيذلاةعبرألابهاذملاةمئأنموے١

ىلإكلذبسنو"درمتوهبشنمهبشعفد"هامسيذلاهباتكيفيعفاشلا

ببسنإفدعبو":باتكلااذهةمدقميفءاجدقف"دمحأمامإلاليلجلاديسلا

ةريوسلاثابخأماوقأنمةريحلانمينمهدامةريسيلافرحألاهذهليعضو

كلذفالخىلعمهوءدمحأمامإلاليلجلاديسلابهذمىلإءامتنالانورهظي

عمهلالضإنومتاكتيو‹الملايفهنومظعيمهنأبجعلاو٠دمصلادرفلاو

ءافعضوماوعلالوقعنولضيودحجودرمتنممرفكأمهوءةمئألاةيقب

"ةيلطلا

حاتفلادبعروتكدلاءةيمالسإلاقرفلاىدلةيناميإلالوصألانمالقن‹ةميزخنبالديحوتلاأ
٢٥صداؤدمحأ  



     

  

        

     

  
  
  
  
  
   

 

٠٠قحلاناديميفةيضابإلا

يضاقلاودماحنبانملكمالكفصوامدعبلاقنأىلإكلذىلعرمتسامث

نممهمالكيفءاجامو«ةهبشملاةيوشحلاءالؤهةمئأنمينوغازلانباو

يفةيرماسةعزنيه":ءالؤهيفلاق‹هقلخبىلاعتوكرابتللهيبشتلا

٠.ةينارصنةعزناذكوهيبشتلايفةيدوهيةعزنوميسجتلا

"ميقلاهباتكيفلاقيعفاشلاينيسحلايديبزلاريبكلاةمالعلانأدجنوے

دقو:يريشقلانبالاق():"نيدلامولعءايحإحرشبنيقتملاةداسلافاحتإ

مهماهفأنمبرقيامبماوعلامهلالزتساالولعاعرلانمةغبانتغبن

:نولوقيءمهركذبهخيطلتنعبوتكملااذهتللجألمهماهوأيفروصتيو

ادحةيضتقملارابخألاواهيبشتةمهوملاتايآلاىرحتنورهاظلابذخأننحن

ءكلذنمءيشىلإليوأتلاقرطننأزوجيالورهاظلاىلعاوضعو

يذلاو-ءالؤهو"هللاالإهليوأتملعيامو":ىلاعتهللالوقبنوكسمتيو

ةدبعوسوجملاوىراصنلاودوهيلانممالسإلاىلعرضأ-هديبانحاورأ

نيدلااوتأءالؤهو٠نوملسملااهبنجتيةرهاظرافكلاتالالضنألناثوألا

عدبلاهذهبمهئايلوأىلإاوحوأف‹نوفعضتسملاهبرتغيقيرطنمماوعلاو
بوكرلاوحراوجلاوءاضعألابهناحبسدوبعملافصومهبولقيفاولحأو

نمف‹تاهجلايفددرتلاوتاذلابءاوتسالاوءاقلتسالاوءاكتالاولوزنلاو

حئاضفلادقتعافتاسوسحملاليختىلإهمهوبردابيمهرهاظىلإىغصأ
.يرديالوهوليسلاهبلاسف

تأنلوةيكلاملاوةيعفاشلاوةيفنحلاةثالثلابهاذملاءاملعهلوقيامكرتنلو

بهذملابنوقصتليةيوشحلاءالؤهنأعم«ةلبانحلاءاملعدحأهلوقيامىلإ

 

   

 

۹١۱۰ص٠Yeينيسحلادمحمنبدمحمخيشلا«نيقتملاةداسلا)۱
 



قحلاناديميفةيضابإلا

يلبنحلايزوجلانبنمحرلادبعجرفلاويأريبكلاةمالعلااذهف٠يلبنحلا

نمتسيأرو":"هيزنتلافكأبهيبشتلاهبشعفد"هباتكةمدقميفلوقي
وبأ:ةثالثفينصتللبدتناوحلصيالامبلوصألايفملكتنمانباحصأ

اهباوناشابتكاوفنصف٠ينوغازلانباويضاقلاهبحاصودماحنبهللادبع

ىضتقمىلعتافصلااولمحف«ماوعلاةبترمىلإاولزنمهتيأروبهذملا

اهجووةروصهلاوتبثأف٠هتروصىلعمدآقلخهللانأاوعمسف٠سحلا

تاحبسلايهههجؤلءاوضأواسارضأو٠تاوهلونينيعوتاذلاىلعادئاز

نيلجرونيقاسو٠اذْخفواردصو«اماهيإوارصنخو«افكوعباصأونيديو«

نمدبعلاينديو۽سمينأزوجي:اولاقو«سأرلاركذبانعمسام:اولاقو«
٠لقعيامكال:مهلوقبماوعلانوضريمث«سفتنيو:مهضعبلاقو«هتاذ

‹ةعدتبمةيمستتافصلاباهومسفتافصلاوءامسألايفرهاظلاباوذخأدقو

صوصنلاىلإاوتفتليملو٠لقعلانمالولقنلانمكلذيفمهلليلدال

امءافغلإىلإالو‹ىلاعتهللةبجاولايناعملاىلإرهاوظلانعةفراصلا

ىتح؛لعفةفصاولوقينأباوعتتقيملوءثودحلاتافصنمرهاظلاهبجوي
هيجوتىلعاهلمحنال:اولاقتاذتافصاهنأاوتبثأاملمث٠تاذةفصاولاق

قاسو٠.فطلوربىلعنايتاوءيجمو«ةردقوةمعنىلعديلثم٠ةغللا

دوهعملاوهرهاظلاو٠ةفراعتملااهرهاوظىلعاهلمحن:اولاقلبةدشىلع

نوجرحتيمث٠نكمأاذإهتقيقحىلعلمحيامنإءيشلاو٠نييمدآلاتوعننم

‹ةنسلاباحصأنحن:نولوقيومهيلإهتفاضإنمنوفنأيوهيبشتلانم  
 



)قحلاناديميفةيضابإلا ٤٠

ضعبتيأر:مسجملادماحنبالاقو":٢۲۷صباتكلاسفنيفلاقوے

ةباهلاحايرلااولاقو:لاق‹سفتتيهنأبهتاذيفافوصوهللنوتبثيانباحصأ

ةقولخم‹روبدلاوابصلاوءلامشلاوبونجلاو‹ميقعلاوةفصاعلاحايرلالثم

-تلق«نمحرلاسفننميهويتايحميسنتاذيههتافصنماحيرالإ

ءاقولخمادسجتبثيهنأل,ةنعللاهذهدقتعينمىلع:-يزوجلانبايأ

"نيملسمبءالؤهامو

مهامفنيملسماونوكيملنئلو«مالسإلامهنعىفنيزوجلانبانأنورتفے
.مهئاملعربكأنموهلبةلبانحلاةمئأدحأصناذهفءرافكالإ

هتقلأففصاوعلاهبتفصعيذلااضرديشردمحمديسلاةمالعلادجنو*

ىلإيتأيامدنعرانملاهريسفتيفحضاوكلذوءةيوشحلاةديقعلاعاقيف

لواحيتايآلاهذهنمةيآيأنعثدحتيامدنعهنإفءتاهباشتملاتايألا

.اهرهاظىلعاهلمحينأهدهج
هذهنممظعألاولوألانكرلانإ"١٤٠ص"يدمحملايحولا"هباتكيفلوقي

ىتحءممألاوماوقألاعيمجهيفلضدقىلاعتللابناميإلااوهو‹ناكرألا
بلغدق«ديحوتلاةديقعلصألمهظفحىلعدوهيلافلسرلاةيادهبادهعمهبرقأ

هللاتافصيفةهباشتملاصوصنلانيباوعمجينأمهنعباغو‹هيبشتلامهيلع

.مدنيوبعتيناسنإلاكهللااولعجدقوهيزنتلاةديقعنيبو

نيبعمجلانعاوزجعمهنوكوهدوهيلالالضًاشنمنأبتبثيهنأنورتف
تصعقويذلاوههنيعرمألااذهو«هيزنتلاةديقعنيبوةهباشتملاصوصنلا

 



 

٠٠قحلاناديميفةيضابإلا

تايآلابذخألاىلإاودلخألب٠كلذنعاوزجعمهنإفءةيوشحلاةمسجملاهيف

0>.(ةمكحملاتايآلابذخألااوكرتوةهباشتملا

عبارلالصفلا

ةيفالخلالئاسملا     
نلكنإىرنلةنسلالهأوةيضابإلانيبةيفالخلالئاسملاضرعتسننآلاوه

ةنسلانوكرتيومهخويشلاوقأنوعبتيوليلدلابنولبقيالونيعدتبمةيضابإلا
.ةنراقملاوليلدلاًادبماعبتمةيضابإلاىلعنوعنشملاكلذبلوقيامك

لوألابابلا

يسايسلابناجلا

ىلعجورخلازوجيالوشيرقيفنوكتةفالخلا:ةنسلالهألوق(أ)+

"هللاالإهلإاللوقيماداممكاحلا

اذابجاوضرفةيمالسإلاةفالخلاةماقإنأةيضابإلاىري:ةيضابإلالوق-ب

الففتعلامادختساىلإنوئجليالوةيشرقلانوطرتشيالواهطورشتلمك

.روهتبسانلادضمهفويسنولمحي

4٠٠٤يليلخلادمحأخيشلاةحامس«(عانقلاطقسو)نمالقن() 

 



    

  

قحاناديميفةيضابإلا

  

      
  
  
      
  
  
  
    
  
     

  

   

يفهللاعرشةماقإوهيساسالامهفدهنإعانقإلاوةوعدلاىلعنودمتعيمهنكلو
هللاهلعجهضرأيفهللاةنسوهلطابلاوقحلانيبعارصلانكلوءضرألا

.هنيدلنيصلخملاهدابعلارابتخاوءالتبا

سيلوقحلاريغبضرألايفنيطلستمهللاءادعأنوريامدنعةيضابإلاوے

رشنبكلذونامتكلاىلإنوئجليقحلاراهظإلمهتمواقمىلعةردقلامهل

كلذوةوقلامهسفنأنماوسنأاذإفداسفلامواقيوهللابزحديزيلينيدلايعولا

اوبلغيةئاممكنمنكينإف":ىلاعتهلوقىلعءانبمهودعفصتناونوكينأب

ءاقبلايفقرذعلانيملسمللسيلنأةيضابإلاىرينيحلاكلذيفء"نيتئام

نأنوريفلدعلاةماقإوملظلاةمواقمىلعمهتردقعمةملظلاةرمإتحت

نيدلارونمامإلالوقيءبجاورمألدعلابموقينيملسمللةفيلخةعيابم

:-هللاهمحر-يملاسلا

۱١0الفغاهطرشنعنكتالاهطورش تبجوامنيحضرفةمامإلانإ
ةيضابإلالوصأمهأ-للاهمحر-رمعمىيحييلعخيشلاصخلدقلوے

:ةيلاتلاطاقنلايفأ"ةيسايسلا

قوقحلاذخأولدعلابمايقلاو-يهنلاورمألاهللاضرفبةضيرفةمامإلادقع(١)

نماهيلعليلدلاوودعلاةدهاجموءاهعضاوميفاهعضوواهعضاومنم
.عامجإلاوةنسلاوباتكلا

  
٢٥٤ص6يملاسلانيدلارونةمالعلا.يغدارملاهياغ)۱

4رمعمىيحييلعخيشلا«لدتعميمالسإبهڏذمةيضابإلا)٦(



    

   

               

    

۰۷٠قحلاناديميثةيضابإلا

ىلعوأشيرقىلعةروصقمتسيل(ةفالخلا)ةيمالسإلاةلودلاةسائر(۲)

ةيشرقلاتناكتاءافكلاتواستنإفةقلطملاةءافكلااهيفىعاريامنإوبرعلا

.ةحجرمةبورعلاوأ

۱.لداعلامامإلاىلعجورخلالحيال(۳)

اعونممسيلو٠جراوخلالوقتامكابجاوسيلرئاجلامامإلاىلعجورخلا(٤)

اذإجورخلاناسحتساحجرتبزئاجوهامنإوةيفلسلاوةرعاشألالوقيامك

نظلاىلعبلغاذإملاظلامكحلاتحتءاقبلانسحتسيو‹هحاجننظلابلغ

وأنيملسملابقحلتةرضمىلإيدؤينأفيخوأجورخلاحاجنمدع

.مالسإلادالبنمناكميأيفءادعألاىلعمهتوقفعضت

طفمهيفلاخمنودصقيالةروجلاةمئألانعنوملكتيامدنعةيضابإلاوے

ةمئأنودصقيامنإو‹تالاقملاباتكونيخرؤملاتارابعهبيحوتامك

وأيضابإلابهذملاعابتأنماوناكءاوسهللامكحنعاوفرحنانيذلاروجلا

.بهذمهلسيلروجلاف«هریغعابتأنم

.دقعلاولحلالهأةيبلغأقافتاوىروشلاقيرطنعراتخيمامإلا(٠)

لهأريشتسينأهلنسحتسيو«هتالوتافرصتنعلوئسملاوهمامإلا(1)

|. مهنعمهلزعومهيلعلامعلاةيلوتيفةقطنملكلهأنمدقعلاولحلا
|.ناطلسوأمامإنودةيمالسإلاةمألاىقبتنأزوجيال(۷)

رومألازتعاببلوطبجتسيملنإفلدعلابالوأبلاطيرئاجلامكاحلا(۸)

أهلتقىلإكلذىدأولوةوقلابهلزعوهيلعمايقلازاجبجتسيملنإفنيملسملا

|

|

 

.ربكأةتتفىلإيدؤيالكلذناكاذإ



۱۰۸قحلاناديميفةيضابإلا

ةءاوبيفهناوعأووهمهريغنموأةيضابإلانمناكءاوسرئاجلامكاحلا(4)

.يغبركسعمهركسعمونيملسملانم
.ارئاجمهناطلسناكولومالسإدلببهذملايفمهلنيفلاخملادلب(١٠)

ناودعلادرالإاهدودحلخادةمئاقةملسمةلودىلعءادتعالازوجيال)۱١۱(

تدعبواهتعقرتعستااذإةملسملاةمألايفتامامإلاددعتتنأزوجي(١۱)

ماظنباهمكحرسعيثيحبودعاهءازجأنيبعطقوأاهنعدالبلافارطأ

اهيفسانلاحلاصملطعتواهاوقتتشتواهرايهنالاببسكلذنوكيوأدحاو

ةيمالسإلاةفالخلاةماقابوجوًأدبمقيبطتىلعةيضابإلالمعدقلاذكهوے

لوقنمةذوخأمةيسايسةينيدةدايقنعةرابعيهوةمامإلاباهنومسييذلاو
ةودقيأ"امامإسانللكلعاجينإ"-مالسلاهيلع-ميهاريإهدبعلىلاعتهللا

.ريخلايفادئاقو

دقفيرجهلايناثلانرقلاذنمةيضابإلادنعةيمالسإلاةفالخلاتأدتبادقلوے

نبىدنلجلامامإلاعيوبامكماعنميلايفقحلابلاطمامإلاعيوب

١٤٠ماعيرفاعملاباطخلاوبأمامإلاعيوبو١۳٠ماعنامُعيفدوعسم

عرشاوماقأامامإنيتسنمرثكأاهدحونامُعيفعيوبدقلوءسلبارطيف
.هضرأيفهللا

:-هللاهمحر-يحاورلاملاسنبرصانخيشلالوقي

نازعلكلامتخوىدنلجلاذنماهبصنتمللاءافلختبقاعت

نايدأهللانيدلليقموينممهبفينحلانيدلاظفحةسلئا

نابهرنوهاوأمئازعلاسمشىرشدسأميضلاةابأةارشديص
 ناطيحمالسإإللرئارسلارهطمهتداقسانلاةادهةاجنلانفس



 

1.قحلاناديميفةيضابإلا

اوناهنإواوزعنانيداهجلايفومهيعسءاضيبلاةنسلاىلعفقو

ناطيشوسفنمهمزعىنثالومهتوطخراتخملاةوطختليازام

)ناكرأنيدلاحورصلمهموزعهتقيرطيفاوماقتساواودهاجف

"ةيمالسإلاةيطارقميدلاونامع"هباتكيفشابغمناغديعنيسحروتكدلالوقيو

نع_نالوهجمرثكألايفامهو_اهتفاقثونامعخيرأتمني":باتكلاةمدقميف

قصتلادقلف‹ةزيمملاصئاصخلانمباوبأىلعناحتفيوةلاصألانمفونص

فلأىلعديزتةرتفلو(يداليملانماثلا)يرجهلايناثلانرقلاذنمخيرأتلااذه

يمالسإبهذمةيفلخىلعترهدزاوتأشنةديرفةكرحخيرأتبهرهوجيفماع

ةلداعةمامإدييشتىلإيعسلابةقيقحلاهذهتعبطناو٠ءيضابإلابهذملاوهيلقأ

.ةيمالسإلاةلودلليضابإلاجذومنلاقفوةحجانو  
.ركبمنمزيفةيركفلاوةيدئاقعلااهتيوهةيضابإلاةكرحلاتدجودقلوے

علمجإلاًادبمةمئاللرحلاباختنالاوىروشلاًادبمىلعاهتظفاحملالخنمو

نيدشارلاءافلخلاديلاقتليقيقحلاثيرولااهسفندعتنأودعتنأنكميدقاعتلاو

يبأةرتفنمىلوألاةرتفلاصاخلكشبو«م١11ه٠٤م1۳۲ه١

.امهنعهللايضرباطخلانبرمعوركب

ةافودعبةيمالسإلاةلودللةيجذومنلاوةيلاثملاةرتفلاهذهةفالخلاةلوددعتے

ةيضابإإللةبسنلابةرتفلاهذهلثمتو-ملسوهيلعهللاىلص-لوسرلا

ةيضابإلاةكرحلاتملتسااهنمو«ةديحولاةيمالسإلاةيعجرملامهريغو

 

٢۳۰صءيحاورلاملاسنبرصانخيشلا٠ملسميبأناوید() 

 



١٠۱قحاناديميفةيضابإلا

ةماقإليسيفكلذلكوةيروتسدلااهنيناوقواهئدابمواهتيعرشواهتيؤر

ةمامإلاماظندییشتلالخنمنييلاثملانييمالسإلاعمتجملاوةلودلا

ماسالطررش9

افيوشاعاجشاميكحالداعنوكينأمامإلاىلعبجييضابإلاروتسدلاقفو
مهمكحينأومهحلاصمومهقوقحىلعرهسلاوسانلانيبةلادعلارشنىلعارداق

الوادوسحمامإلانوكينأيغبنيالوةيمالسإلاةعيرشلابسحماتلالدعلاب

الوارامنوكيالأبجيو«ارادغالوارذبمالوالجعتمالواليخبالوادوقح
()."الومكبأالوىمعأالوادعقم

تملقيذلافدهلافصييمرضحلاسيقنبميهاريإيراشلامامإلالوقيے

هلجأنمةمامإلا

اناودعواكلمابلطالوالارطبالوانمقارشأالشاو

اتابدققحلاوانقلاختايآتذبنذإلدعلابانتودقكنكل

انايغطكلملاماروليبسلالضنمكسيلنحنانقلاخلاركش

انافرعنافرعلاوةيادهلاىدهأىلإلجلجانادههلإلانإ
انالتقميكحتلايفةيربلالكتدهشدقهللامكحبلوقتانإ

اناقليناودعلاوخأليبسلادصقىلعواننيدنمرصبىلعانإ|
انايصعماردقنمعلخنوانيدانقلاخةاضرمىلعثحناإ|

|ا
 نامعباتكنمالقن«۲۹-1۳ص٠۱ج«يدنكلاهللادبعنيدمحأ«فنصمل۱۱

 



امويلولانيبامزيمنانإ
ةنهادمامدقانلوأضريمل

:لاقثيحهتاضقوهتالول

دهعنمدبالفادهعمکلتمظن

هتلزعهلإلاناخامهنمنمف

نئاخدهعلاضقانالإانأامو

يتمرحطاقسإوينايصعسانلاىلع

مظعملتبصنيضاقلااهيأايف

دقفاضقلامكحلبصنينموتبصن

اهباسحنمنكفتانامأتلمح

ةفيخنضرعأضرألاوامسلانإف

۱

 

دمحأبدتقاوهللاباتكبذخف

ةولخوعارفنعالاضقتالو 

 

   

  
    

عدمةجحكتءاجاذاقرطأو

١۱قحاناديميفةيضابإلا

انالوملاقدقامكودعلانيب

()اناهدإضرنملاذكومهنيديف

دقلو٠لدعلاةماقإلمهتاضقومهتالوىلعدوهعلانوذخأيةمئألاناكدقلوت

يمرضحلاسيقنبميهاريإيراشلامامإلانعتايبألاضعبلقنترتخا

دنجلاىلعلاووضاقىلإنوكي

١٠دصقەريغاللانأملعيو

دضعهبتددشادهعنخيملنمو

يدهعيلونممناخنملزملاذإ
يدقعنصأملوأشرعلااذعطأملاذإ

يدبتاموديعتامرظنافرمألانم

دأرطخىلعىولبللبصتت

درفلاةشقانمركذاولجوىلع
دهعلاوةنامألالمحنمنقفشأو

دشرلاىلإدشرتودشرتهعابتأو
دهتسافللابللاباملعلاىلإ

يدرملابضغلاومومذملاللملانع

دبعلاورحلاسلجمءاوسواسو

دحجلاوذجتحااذإقرظطأاذكاليلق

ا

6

دغوالودیدسنممهوكمهول

P
e
m
a
,

١۳٠صءقباسعجرمءداقنلافيسلاناويد١



:لاقو

ايلاوكتلعجيلاولااهيأايو

ىذالليفنلاوفورعملابرمأللو

اهنإةراجتلاوايادهلاكرتو
مهبنكسانلابناسحإلاوكفطلو
)١(

 

1۱۲قحلاناديميفةيضابإلا

يدجنلاىفطصملاونمحرلاةعاطىلع

دضللعمقلاوروجلاراندامخإو

درطلاولزعلاىذأيلاولايلعثبت

درملابوبيشملابافيطلافوؤر

يناثلا

ةديقعلايففالخلالئاسم

|قلخلاسءةلرأ|

رثكويناصيدلاركاشوبأيدوهيلااهراثأةنتفهقلخونآرقلامدقةلأسمنإت

.هقلخبنيلئاقلاونآرقلامدقبنيلئاقلانيباهيفمالكلا
0
ةقرفهلوقتامانذخأولف٠اريثكافالتخااوفلتخادقفنآرقلامدقبنيلئاقلاامأب

:يفاوفلتخادقمهاندجوةلبانحلالثمةدحاو

.هتوالتونآرقلائراقتوص()

.هريغونآرقلاتاملكاهنمبكرتتيتلاةيئاجهلافورحلا(ب)
.اهنودبوأهتئيشمبلههللاملكت(ج)

:توصلايفمهفالتخا:الوأ

اوید)

 

   ۹٠صءيمرضحلاسيقنبميهاريإمامإلاداقنلافيسلان

 

 

 

 

 

 



قحاناديميفةيضابإلا

 

٠ىللعتهللاتاذبمئاقهنأداقتعاوئراقلاتوصمدقىلإمهنمقيرفبهذ*

يزجسلارصنوبأودماحنباويصيصبلادوادنبدمحمءالؤهنمو

مامإلانعاوكحو«نورخآوركبوبأكلذمهيلعركنأوىلعيوبأيضاقلاو

ريغلاقنمو«يمهجوهفقولخمنآرقلابيظفللاقنم"هلوقدمحأ

()."عدتبموهفقولخم
امضقاتتلانمهووريذلاصنلااذهيفو":يليلخلادمحأخيشلالوقيوے

نوكينأامإءيشلافءهمدعوقلخلانيبطسوتالهنإفلقاعىلعىفخيال

نإو!؟هقلخبلئاقلاللضياذاملفاقولخمناكنإف٠قولخمريغوأاقولخم

!؟هقلخمدعبلاقنمعدبياذاملفقولخمريغناک

!!؟هللاتاذبمئاقوميدقنيقولخملاتوصنوكيفيكىرخأةهجنموے

يف-ةلبانحلايأ-اوملكتامل":ةيميتنبالاق_:فورحلايفمهفالتخا:ايناث

فرحلاتلاقفنيلثامتملانيبتقرفةفئاطنيلوقنيباوراصمجعملافورح

سحللفلاخماذهاولاقونوريڻکمهيلعركنأف۽قولخماذهوميدقاذهنافرح

(لقعلاو

رخآنمتلقن":لاقىلعييبأيضاقلاطخبىأرهنأةيميتنياركذو*

نعيدنععقولاقوءءورقملاريغةءارقلانأيفيراخبللةلاسرلاباتك

٠ءاضعباهضعبفلاخياهلكاهجونيرشعونينثاىلعلبنحنبدمحأ

١۲٠صيليلخلادمحأخيشلاةحامسلغمادلاقحلانمالقت440صءةلسرملاقعاوصلاا١

  ١۲٠صغمادلاقحلانمالقن۸۳صرشععيناثلادلجملاةيميتنباىواتف

 



١١۱۱قحلاناديميفةيضابإلا

 

قولخمريغنآرقلابيظفللوقياملاعتعمسام:لاقهنأيدنعحيحصلاو

۱(."نیسمخنموحنىلعلبنحنبدمحأباحصأقرتفاولاقء

:غمادلاقحلايف-هللاهظفح-يليلخلادمحأخيشلاةحامسلوقيے

مهدنتتسملكامنإوةنسوأباتكنملصأىلإنوعجريالعزانتلااذهيفمهو

نمالصأهمالكاولعجمهنأكفهمالكنمنولوأتيودمحأمامإلانعهنووريام

ءيشيفمتعزانتنإف":ىلاعتهللالوقنممهنيأفاهيلادنتسملانيدلالوصأ

نسحأوريخكلذرخآلامويلاوهللابنونمؤتمتنكنإلوسرلاوهللاىلإهودرف

اولجياممهلوسروهللانعءاجاملكنعمهنيعأاوضمغأو.۹٠۲ءاسنلا"اليوأت

"ةلأسملاهذهةقيقحنعلهجلالودسفشكيوقحلاهجو

:اهريغبوأهتئيشميهللامالكيفمهفالتخا:الا

يضاقلابالكنبعابتامهو«هتئيشمبملكتيملهللانإ:مهضعبلاق+*

هللاتاذبةمئاقةميدقةفصيفرحلاهللامالكنأىلعاذهمهلوقونبوهريغو  
اهلاثمأوةايحلاوةردقلاوملعلاكةئيشمهقبستالهمدقبميدقلانإفءلجوزع

.یلاعتهللاتافصنم

.ءاشىتمملكتيهتئيشمبملكتمهللانإمهضعبلاقو*

مهنمدحألاقالو":لوقيهاندجوةيميتنباخيشلامالكىلإانعجراذإوے
كلذريغوأىسوملهئادنوأنآرقلاكنيعملامالكلاسفننإ-فلسلايأ-

فورحهبتماقهللانأوءلازيالولزيمليلزأميدقهنأنيعملاهمالكنم

دمحألوقهيلعلدالوهلقيملاذهنإف‹لازتالولزتملةيلزأةميدقةنيعم

 

١٤٠صغمادلاقحلانمالقن٢٠۳صقباسلاعجرملاأ١

 

 

 



       
  

 

  

)قحانادیميفةيضابإلا ١۱د

الكلب4نيملسملاةمئأنمهريغالو   

)٠(

يفحيرصةمئألانمهريغودمحأما

 

       

 

."اذهضيقن

؟قولخمريغنآرقلالاقياذاملفنآرقلاةيلزأركنيةيميتنبامادامفے

ىلاعتهريغنعائشانهنوكراكنإوهنآرقلاقلخبلوقلاراكنإليقنإفے

٠ادبهنمهنأوقولخمريغهللامالكنإمهلوقعم"ةيميتنبالوقهديفيامك

"هریغنمًأدتباقولخمبسیل

نأمهفيالىتحنآرقلاىلعقولخمةملكقالطإنوعيطتسيالمهنأينعيے
.هللاريغنمًأدتبانآرقلا

هللاريغنمأدتباهنأينعيالقولخمهنأبءيشلافصونإةقيقحلايفوے

هديعيمثقلخلاأدبينمأ":ىلاعتلاق٠ىلاعتهنمنوكلاًادبمنإفءهناحبس

متنكنإمكناهرباوتاهلقهللاعمهلإأضرألاوءامسلانممكقزرينمو
٢٦لمنلا"نيقداص

   

  

  

    

        

      

       
 

ثیح"قولخمبسيلأدبهنمهنا"هلوقةيميتنبالوقيفضقاتتلانموے

0"!!؟قلخالإةيادبلالهوةيادبلاتبثأوقلخلاىفن
رآرقلاقلخيفةيضابإلا

هدحونآرقلانماليلدرشعةعبرأبنولدتسيونآرقلاقلخبةيضابإلالوقيے
    "ىلاعتهلوقنآرقلاةلدأنمف«ةيلقعلاةلدألاوةنسلانمةلدألاىلإةفاضإلاب

  
  
 

 

   

"هلوقمومعيفلخادنآرقلاف.۲ناقرفلا"اريدقتهردقفءيشلكقلخو

هتاكرحوهفورحوهتاملکوهلمجوهتایآوهروسةردقمو"ءيشلکقلخو

  
٤١٤٠صغمادلاقحلانمالقن٦۸صرشعيناثلادنجملاةيميتنبيواتف

٤٤٤١صىليلخلادمحنبدمحأخيشلاةحامسء٠غمادلاقحلا



رقحلاناديميفةيضابإلا

يفو"غمادلاقحلا"يفةدوجومةلدألاو«هرابخأوهماكحأوهيناعموهتوالتو

   
    
     

       

    
  
  
  
  
  
    
     

         

.هرصنخم

ىلعاودمتعانيذلاةيضابإلاوةنسللةعبتمةبراضتملالاوقألاهذهلهفے
  

!!؟ةعدتبممهةنسلاونآرقلانمةلدأ

يتلاونآرقلامدقبنيلئاقلالاوقأنمطيسبلاءزجلااذهتلقن:ةصالخلاد

نإ"'لاقنمأاطخفصنملاثحابللرهظيلمهتمئأهلاقاملوحرودت

."ةعدبلهأةيضابإلا

نيبفالخلانأاندجوةنسلالهألاوقأنمديفملاانذخأولانتإفالإوے

لعلو":قاحسإوبألوقيامكيظفلةلاسملاهذهيفةنسلالهاوةيضابإلا

قلخلابنيلئاقلانألىظفلاهيففالخلانأبلوقلاةلأسملاهذهيفاملدعأ

(`)."ملعأهللاوهيناعمينعيمهريغوبوتكملاولتملانآرقلانونعي
:قاحسإوبأهلاقامىلعلدتةيلاتلاتاليلحتلانأاميرت

:ةنسلالهأوةيضابإلاهرقياماذهويلزأريغنآرقلابملكتلانإ(١)=

نأاندرأاذإو"ىلاعتهلوقكلذكو"ةلسرملاقعاوصلايفميقلانبالوقي

وهفعيرشترمأوأنيوكترمأانهرمألاناكءاوس١٠ءارسإلاةيرقكلهن
()"نڪيملنأدعبدوجوم

قبسيأ"قولخمینعمو٤مدعهدوجوقبسيمليأ"ميدق"ةملكىنعمنإ)۲(

.مدعهدوجو

١١١ص٠يملاسلانيدلارونخيشلا.نامعلهآةريسبنايعالاةفحت١
١١۱۱ص4قباسعجرم:غمادلاقحلانمالقن)



۱۷قحلاناديميفةيضابإلا

ءةغايصلاهذهبفحاصملايفبوتكملاولتملانآرقلادوجوىلإانئجولفے

ىوخأةملكىلإةجاتحمةملكلكو.ةملكلابكرتتلرخآىلإجاتحمفرحلك

.ةلمجلابكرتتل

ةيلزأريغفحاصملانأل.مدعفحاصملايفهدوجوقبسےس

يفالادوجومنكيمللزنينألبقهنألمدعرودصلايفهدوجوقبسوے

.ردصيفالوفحصم

.قولخمظوفحملاحوللانألظوفحملاحوللايفايلزأسيلكلذكوے

.هللاتاذبامئاقسیلوےس

.عيمجلاهيلعقفتياذهوءهناحبسهللاملعيفميدقيلزأهنكلو=

ناذآلاهعمستونسلألاهولتتيذلافورحلانمبكرملالزنملامالكلانذإے

(ميدقريغهبملكتلا)ةددحمتاقوأيفثداحهبملكتلالوقعلاهيعتو

(ميدقريغفحاصملايفهدوجو)فحاصملايفثداح

(ميدقريغرودصلايفهدوجو)رودصلايفثداح

(ميدقريغظوفحملاحوللايفهدوجو)ظوفحملاحوللايفثداح

(هللاتاذبةمئاقةيلزأتاوصأالوفورحدجوتال)هناحبسهللاتاذبمئاقريغ

.هللاملعيفميدق

.هللاملعيفهدوجوالامدقلابنيعملامالكلااذهلفصوقبيملنذإ

 



(((۸)قحاناديميفةيضابإلا

عولجيرابلاةيؤريفن:ايناث

 

ةنسلالهأو.ةرخآلاوايندلايفهللاةيؤرنوفنيةيضابإلانأمولعملانمت

ةدسيقعلا"باتكيفاهتركذينألةلدألاضرعددصبانهتسلانأو٠اهنوتبثي

ىلعءانبطاقنلاضعبىلعهبنأنكلو‹"لقنلاولقعلاءوضيفةيمالسإلا
.كانهاهتركذيتلانيفرطلاةلدأ

:ةيؤرللنيتشملالاوقأ+

.ةرخآلاوايندلايفعقتنأنكمياهنألوقيمهضعب(١)
.نونمؤملاالإهاريالوةرخآلايفالإعقتاللوقيمهضعبو(۲)

.مهرفاكومهنمؤمفقوملالهأعيمجهللاىريهنإنورخآلاقو(۳)

.نيرفاكلانودنوقفانملاونونمؤملاهارينورخآلاقو(٤)
0>.هباحصأليهودمحأمامإلابهذميفةريخألاةثالثلالاوقألاو* ةلدأىلعةينبماهنأللاوقألايفبراضتلااذهبرغتسنالنحنوے 
.ةبراضتم

.فقوملايفةيؤرلامهمعزبسحتبثيةريرهيبأثيدحف
.هرهاظبذخأولةرملوأاهنأىلعلدهقايسوةنجلايفاهتبثيبيهصثيدحو
.نيقفانملاونينمؤمللاهتبثيةريرهيبأثيدحو
.طقفنينمؤمللاهتبثيبيهصثيدحو

:الوألوقنفے

  

 



قحلاناديميفةيضابإلا

 

اهتبثييذلاةريرهيبأثيدحبنولمعتاذامفطقفنينمؤمللةيؤرلانأمتلقول(۲)

!!؟اضيأنيقفانملل

عمةريرهيبأثيدحبسحنيقفانملاونينمؤمللةيؤرلانأقحلامتلقول(۳)

ميعنلانمنيققانملاللامرحياذاملفةنجلانمميعنربكأةيؤرلانأمكلوق

!!؟رغصألا

-مكضعبلاقامك-اورسحتيلنوبجحيمثهسفنمهيريهللانأمتلقاذإو(٤)

يفنىلعةحيرصةلالدلدتةمكحمةيآبةيؤرللنوفانلاجتحاامدنع:اينا

<
at

فيطللاوهوراصبألاكرديوهوراصبألاهكردتال"ىلاعتهلوقيهوةيؤرلا
فيكفاهلساسأاللايخلانمتاهبشبجاجتحالااذهمتددر١٠٠ماعئألا"ريبخلا

ىضعمريغتلايخلانمةهبشبةمكحمةيآرسفتىلعهتديقعينبينأدحأنئمطي

:متلقثيحبتكلايفدييأتيأاهلدجيالوةيآلا
كاردإلارسفينمحاحصلابتكيفدجنملو٠ةطاحإلاهانعمكاردإلانإ(١)

!!؟ةقيقحدرلانوكيفيكفءانرسفامبسحاندجولبءةطاحإلاب

نأنوعيطتستلهفبلسلامومعلالمومعلابلسلتءاجةيآلانأمتلقو(۲)
يفنلاتنمضتوحدمللتقيسيتلاىرخألاتايآلاىلعليلعتلااذهاوقبطت

؛!؟١1۹ةرقبلا"نيدتعملابحيالهللانإ"ىلاعتهلوقلئم

حايرلاككلذيفهريغهتكراشمببسباحدمدعيالهتيؤرمدعنإمتلقو(۳)

هذخأتال"ىلاعتهلوقىلعليلعتلااذهقيبطتنوعيطتستلهف٠حاورألاو
!!؟مانتالةيوامسلامارجألانأل٥۲دةرقبلا"مونالوةنس  
 

 

اح



":ناخيششلاهاوريذلايرعشألاىسوميبأثيدحبةيؤرللنوفانلاجتحأ(٤)|

نيباموامهیفاموامهتينآبهذنمناتنجواهيفامواهتينآةضفنمناتنج

ندعةنجيفههجوىلعءايربكلاءادرالإمهبرىلإاورظنينأنيبوموقلا

هللاىلاعت!!؟ةيؤرلالصحتىتحىلاعتهنعلوزيءايربكلاءادرلهفے

.كلذنع

ةلدأىلعةينبمةبراضتملاوقأةعبرأبلاقيذلابهذملالهاريخأوے

نآرقللاعابتاوقحلايهاهنيبعمجلااهبنيلدتسملاعطتسيملةبراضتم

اودرينأهلهأعاطتساةلدأهمعدتدحاولوقبلاقيذلابهتملاو؟ةنسلاو

!!؟عدتبمهنأوقحللبناجمهنألاقيهلالدتساتاضارتعاعيمجىلع

۱بوتريغنمبونزلاثارفغمرعرعافشلاأس:ًاثلاث۱

نمءاشتاملعفتلتارربملاباهلاوتأواهاوهمهسفنأةيوشحلاعبتأدقل

يفسعتلاليوأتلانيعبتمنايدلاكلملاةبوقعنمفاختنأريغنمتاركنملا

تاداقتنالانمةلمحنونشيكلذقوفوةيوبنلاةنسلاوميركلانآرقلاتايآل

.احيحصاليوأتتايآلاكلتلوأنمىلعبسلاو

نيتداهشلابقطنلابيمالسإلانيدلاىلإهئامتنادرجمبناسنإلانإ:اولاقف*

هللاىيلص-هلوقبنيجتحم«ةنجلالوخدليسامولبدرفسزاوجهلراص

خيشلالاقامدنعو"ةنجلالخدائيشللابكرشيالتامنم"-ملسوهيلع

 .دسافليوأتاذهاولاق٠رخآامثإفرتقيملاذإاذهيلئامسلادومحنبملاس



قحلاناديميةيضابإلا

 

ةروفغمهبونذفهللاالإهلإاللاقماداملمعامناسنإلالمعولاولاقو*

وفغيوهبكرشينأرفغيالهللانإ":ىلاعتهلوقبنيجتحمةبوتريغنم
نم":-ملسوهيلعهللاىلص-هلوقبو4۸٤ءاسنلا"ءاشينملكلذنودام

:ةيضابإلالاقامدنعو٠"قرسنإوىنزنإوةنجلالخدهللاالإهلإاللاق

لابجلالثمهبونذوءاجول:اولاقودسافليوأتاذه:اولاق٠باتاذإ

اهيغلتوبونذلالكىلعحجرتفهللاالإهلإالاهيفبوتكمةقاطبهلجرخيسف

.ةنجلالخديو

لتقةريبكلاهذهتناكولورئابكلالهألعفشيسلوسرلانإ:اولاقو*

منهجهؤازجفادمعتمانمؤملتقينمو":لوقيىلاعتهللانأعم(')سفنلا

۹۳٩ءاسنلا*اهيفادلاخ

.اهنمجرخيسفرئابكلالهأنمرانلالخدنمنإ:اولاقو*

رئابكلانعرظنلاضغبةنجلالخدلابكرشيالتامنمناكاذافے

الإرانلامهلخدييذلاامفةبوتريغنمةروفغمبونذلانإو«ىرخألا۱

نمنوجرخيمهنعاولاقنيذلانمفرانلايفنودلخمنوكرشملاو!!؟كرشلا

.هللاةيصعمىلعسانلاءىرجتةدسافتاليوأتهذهنإكشالف٠!!؟رانلا

ببسيرانلانمجورخلابلوقلافصوىلاعتوهناحبسهللاناكاذإفے

الإراتلاانسمتنلاولاقمهنأبكلذ":هناحبسلاقثيحنيدلايفرورغلا

فيكف.٠نارمعلآ"نورتفیاوناکاممهنيديفمهرغوتادودعمامايآ

!!؟ىرخألالاوقألا

۲۷۳ص6ةميزخنبال6ديحوتلا)١( سً 

 



۲۲قحاناديميفةيضابإلا

 

ببسيالقحلافرورغلاببساملاقحرانلانمجورخلابلوقلاناكولفے

.لطابلا

لعجينيدلااذهىلإءامتنالادرجمنأءالؤهدقتعيامكرمألاسيلے

لكنأىلعةريثكتايآيفميركلانآرقلاصندقلفءازجلانمتلفيناسنإلا

دقولمعامبيزوجائيسلمعنمو٠لمعامبيزوجاحلاصلمعنم

نمزعلاقدقف‹ينامألابرارتغالانمةمألاهذهىلاعتوهناحبسهللارذح

دجيالوهبزجياءوسلمعينمباتكلالهأينامأالومكينامأبسيل":لئاق

۱۲۳ءاسنلا."اريصنالوايلوهللانودنمهل

ينلمأعمباتكلالهأينامأركذيفو":يليلخلادمحأخيشلاةحامسلوقيےس

لهأرتغاامكنورتغيفوسةمألاهذهدارفأضعبنأىلإةراشإةمألاهذه

مهلرفغينأىلاعتوهناحبسهللانمنيجارينامألابنوقلعتيفوسوءباتكلا

ىلضفأهيلع-يبنلابمهقيدصتوفينحلانيدلااذهىلإمهئامتنادرجمبمهبونذ

كلسمنعةمألاهذهلاريذحتةمألاهذهينامأركذدقو-مالسلاوةالصلا

 
.یلاعتوهناحبسهللاةعاطيفهدهجلمعيلوهرذحلكذخأيلباتكلالهأ

فوسدحألكنأنمةيآلاهبتءاجامديؤتةريثكتايآتءاجدقوے

يفمههوجوتبكفةئيسلابءاجنمو":ىلاعتهلوقكلذنم«هلمعبیزاجي

ءاجنم":هناحبسهلوقو١٠۹لمنلا"نولمعتمتنكامالإنوزجتلهرانلا

الإتائيسلااولمعنيذلاىزجيالفةئيسلابءاجنمو‹اهنمريخهلفةنسحلاب

هللانألدجلالبقتالةحيرصصوصتنهذهو٤۸٠صصقلا"نولمعياوناكام

.ارشوأناکاريخهلمعبدحألكيزاجيىلاعتوهناحبس



۱۲۳قحلاناديميفةيضابإلا

دقق‹نيرصملابونذالنيبئاتلابونذرفغيهنأىلاعتوهناحبسنيبدقوے

هلط'یدتهامثاحلاصلمعونمآوباتنملرافغلينإو"لئاقنمزعلاق

رفغييأ‹رئابكلانوبنتجينيذلاتائيسرفغيهنأىلاعتوهناحبسنيبو۲٠

ةطيوشوةريبكلابانتجاعمالإةريغصلارفغيالو‹مهرئابكنودمهرئاغص

هنعنوهنتامرئابكاوبنتجتنإ":ىلاعتوهناحبسهلوقلاهيلعرارصإلامدع

.۱٠۳ءاسنلا"اميركالخدممكلخدنومكتائيسمكنعرفكن

وفغيالهللانإ":ىلاعتوهناحبسهلوقىنعممهفكلذناسنإلاكردأاذإاوے

امإءاشينملرفغيف٤٤ءاسنلا"ءاشينملكلذنودامرفغيوهبكرشينأ

بلتتجابامإو٠ىلاعتوهناحبسهللاىلاعوجرلاورئابكلانععالقإلاوةبوتلاب

ريغنمواهيلعرارصإلادصقريغنمرئاغصلاضعبرودصعمرئابكلا

كلذنودامرفغيو":هلوقبدوصقملاوهاذهاهباكتراىلعرارمتسالا

وةرفغملامهلءاشينمىرخأتايآيفهناحبسنيبدقف‹"ءاشينمل

نعثسيدحلاءاجدقو.رئاغصلاىلعنورصيالورئابكلانوبنتجينيذلا

ةريبكالورارصإلاعمةريغصال":-ملسوهيلعهللاىلص-هللالوسر

"رافغتسالاعم

فوسدحألكنأنيبو‹نارفغلاينامأنمرذحىلاعتوهناحبسهنأامكوے

ىلإريذحتلااذههجودقو٠ةعافشلاينامأنماضيأرذحبسكامبىزجي

امماوقفنأاونمآنسيذلااهيأاي":نينمؤملاابطاخملاقدقفةمألاهذه

 

مهنورفاكلاوةعافشالوةلخالوهيفعيبالموييتاينألبقنممكانقزر|

|موياوقتاو":ليئارسإينبابطاخمهناحبسلاقو٢٥۲ةرقبلا*نوملاظلا

|مےھالولدعاهتمالوةعافشاهنملبقيالوائيشسفننعسفنيزجت
۱



١۱۲قحاناديميفةيضابإلا

قلعتلانماهريغلوةمألاهذهلريذحتاضيأاذهيفوء44ةرقبل'نورصني

ام":هلوقبنيملاظللنوكتالةعافشلانأىلاعتنيبو.تاعافشلاينامأب

لاسملكأنألئاقنملهو.١١رفاغ'عاطيعيفشالوميمحنمنيملاظلل

هنأبكلذريغوأالتاقناكوأمهضارعأوأمهلاومأبصغوألطابلابميتيلا

!؟ملاظريغ

نمصلختيفوسو«ةمايقلاموينويبنلاهلعفشيناسنإلانأنمليقامامأو

يفمهريغونييبنلاةعافشنوقحتسينيذلاىلاعتوهناحبسنيبدقف٠باقعلا

نودىضرللقحتةعافشلاف٢۲ءايبنالا"ىضترانملالإنوعفشيالو":هلوق

نماضيأةعافشلانوكتدقةنجلالوخدقحتسيىضرلاناكنإوءهريغ
‹هتيصعمنمبئاتلابوتيدقفةنجلالوخدىلإيدؤتيتلابابسألانمض

نورصملاامأو«هتبوتلوبقيفابيصنةعافشللىلاعتوهناحبسهللالعجيو

()."ةعطاقلاصوصنلاهذهبمهلةعافشالفرئابكلاىلع  

۱قاسماعبار۱

نوبذعيلوقيضعبلافءرانلايفرئابكلالهأدولخيفنوملسملافلتخا
الرانلالخدنمنإلوقيرخآلاضعبلاورانلانمنوجرخيمثمهلامعأردقب

.دولخلابنولوقيةيضابإلاو‹اهنمجرخي

.يليلخلادمحأخيشلا٠*طيرشيلعونامثعنيتفيلخلانمةيضابإلافقوم



قحلاناديميفةيضابإلا

ةدعلافيعضءاندجورانلانمرئابكلالهأجورخبلوقلاىلإانرظناذإفے

:ءايشأ

:هناحبسلاقثيحكلذبميركلانآرقلاحرصامكدوهيلادنعنمءاجهنإالوأ

هللافلخينلفادهعهللادنعمتذختالقةدودعمامايأالإرانلاانسمتنلاولاقو'

هتئيطخهبتطاحأوةئيسبسكنمىلبنوملعتالامهللاىلعنولوقتمأهدهع
۸۰-۸۱ةرقبلا*نودلاخاهيفمهرانلاباحصأكئلوأف

.هللادهعىلإةدنتسمريغاهنإوةديقعلاهذهلراكتتساةيآلايفنإ:اينا ۰
جہ

ملهنأينعي-هتئيطخهبتطاحأوةئيسبكترانمنأةيآلاتحرصدقل:الات

.رانلايفدلخموهف-ةبوتلاباهنمصلختي

نآوقلالبرانلانمجورخلاركذتميركلانآرقلايفةدحاوةيآكانهسيل:اعبار

.ةريثكدولخلاتايآنإفكلذىلإةفاضإلاب٠كلذدوهيلالوقركتأ

.رانلايفمهريغورئابكلالهأدولخىلعصتتثيداحأكانهاسماخ

عم«ةيوبنلاثيداحألاضعبرانلانمجورخلابنولئاقلاهبقلعتاملكاسداس

.نآرقلاعمةقفتمودولخلاتبثتىرخأتيداحأنأ

.؟اهعمةفلتخملامأنآرقلاتايآعمةقفتملاثيداحألاذخأنلهف

للعنمناكاذإو":رانملاريسفتيفاضرديشردمحمديسلالوقيے

ةفلاخمفتافتلانمهريغلةياورهتفلاخمةحصلابهفصونمةعناملاثيدحلا

0"هنعةحصلافصوبلسبىلوأنآرقلانميعطقلا

نعيعمسطيرشنمالقن٦ص۱4جءاضردیشردمحمديسلا٠رانملاريسفت١)

 يلعونامثعنبتفيلخلانمةيضابإلافقومناونعبيليلخلادمحأخيشلاةحامس



ہہ

۱۲قحلاناديميةيضابإلا

سيقتنبةمطافثيدحدرباطخلانبرمعنإفكلذىلإةفاضإلابے

تيملابيذعتيفرمعنباثيدحتدرةشئاعةديسلاكلذك٠نآرقلاهتفلاخمل

ثيداحأنوعجريتقولاكلذيفاوناكاذإو٠نآرقلاهتفلاخملهلهأءاكبي

فيكفًاطخلايفاوعقيالىتحنآرقلاىلإ-ملسوهيلعهللاىلص-لوسرلا

.لبانلابلباحلاطلتخاامدعب

سيلرانلالخدنملكلدولخلابمهلوقاونبدقفمهعمنموةيضابإلاامأ.ے

اهتحصيفكشيالةنسلاونآرقلانمةيعطقةلدأىلعامنإوىوهللاعابتا
.لقاع

اوتامنإرانلايفنودلخمرئابكلاباحصأنأيفتحرصنآرقلاتايافے

باذعيفنيمرجملانإ":ىلاعتهللالاق‹اهنماوبوتيملواهيلعنيرصم

مشاوناكنكلومهانملظامونوسلبمهيفمهومهنعرتفيالنودلاخمنهج

٥۷-٤۷فرخزلا"نوثكاممكنإلاقكبرانيلعضقيلكلاماياولاقونيملاظلا

نملهو":-هللاهظفح-يليلخلادمحنبدمحأخيشلاةحامسلوقيےس

وأرمخلابراشوأانزلاىلعرصموهوتاميذلاينازلانإلوقيلئاق

رئابكلاباكتراىلعرصملاوأابرلالكآوأقحلاريغبةمرحملاسفنلالتاق

لوقيو!!؟نيمرجماوسيلءالؤهنإلوقييذلانم!!؟نيمرجملانمسيل

موياهنولصيميحجيفلراجفلانإوميعنيفلراربألانإ":ىلاعتوهناحبس
هذهيفىلاعتوهناحبسهللانيب١٠-١٠راطفنالا"نيبئاغباهنعمهامونيالا

 

يفقراربألانأنيبو‹راجفوراربأ:نيمسقىلإنومسقنيسانلانأتايآلا

 



لتقنأو!!؟ربلانمانزلانأرخآلامويلاوللابنمؤينملوقيلهفے
لهو!!؟راربألانمكلذنمائيشلعفنمنأو!!؟ربلانمةمرحملاسفنلا

روجفلانمتسيليصاعملاهذهنأرخآلامويلاوللابنينمؤملانمدحأركني

.!!؟راجفلانمسيلاهلعافنأو
نولتقيالورخآاهلإهللاعمنوعديالنيذلاو":ىلاعتوهناحبسلوقيوے

فعاضياماثأقليكلذلعفينمونونزيالوقحلابالإهللامرحيتلاسفنلا

احلاصالمعلمعونمآوباتنمالإاناهمهيفدلخيوةماقلامويباذعلاهل

۷۰_٢٦ناقرفلا"اميحراروفغهللاناكوتانسحمهتائيسهللالدبيكئلوأف

قحريغبةمرحملاسفنلالتقنمنأتايآلاهذهيفىلاعتوهناحبسهللاصندقل

.رانلايفدولخلايفكرشملامكحامهلفىنزنمو

يأ‹ءاعيمجتافصلاهذهعمجنمىلعبصنمديعولانإ:لوقيالئاقلعلو

.ىنزوقحلاريغبةمرحملاسفنلالتقورخآاهلإهللاعمكرشأنم
كرشلاببسبرانلايفدحأدلخيالنألئاقلااذهمزليهنإ:باوجلاوے

كوشأنإامأءىنزلاوقحلاريغبةمرحملاسفنلالتقكرشلاىلإمضيىتح

النألوقلااذهىلعمهمزليءنزيملوقحلاريغبةمرحملاسفنلالتقيملو

.رانلايفنيدلاخلانمنوكي

یهتنافهبرنمةظعومهءاجنمف":ابرلالكأيفىلاعتوهناحبسلوقيوے

"نودلاخاهيفمهرانلاباحصأكئلوأفداعنموهللاىلإهرمأوفلسامهلف

نيذلارانلاباحصأنمابرلالكأنأيفحيرصصناذهف«٢٠۲ةرقبلا

 .اهيفنودلخي



قحانادميفةيشضابإل

يفادلاخمنهجهؤازجفادمعتمانمؤملتقينمو":ىلاعتوكرابتلوقيوے

اه

ريغبةنمؤملاسفنلالتاقنأىلاعتوهناحبسنيبدقف۳٩ءاسنلا«ةيآلا٠

 

صعينمو”:ىلاعتوهناحبسهللالوقيوءاهيفدلخيفوسومنهجهاوأمقح

١٠.٠ءاسنلا"نيهمباذعهلواهيفادلاخارانهلخديهدودحدعتيوهلوسروهللا

لهفءدولخلاباهيفيدعتملاىلعتمكحوثيراوملاماكحأنايبتدعبتءاجةيآلاف

()."!!؟كرشثاريملايفيدعتلا

هذهو«رانلايفدولخلاىلعةصانلاةريثكلاتايآلانمكلذءارواموے

نعوفعلاوأرانلانمجورخلادقتعينمةديقعةروطخىلعلدتاهلكتايآلا
."هيصاعمىلعةأرجلاوهللارماوأبنواهتلانمهرجتاملرئابكلالهأ

يفةيمالسإلاةديقعلا"باتكيفاهتركذنآرقلانمىرخأةلدأكانهوے

."لقنلاولقعلاءوض

هللاىلص-يبنلانأرمعنباقيرطنممهريغوملسمويراخبلایوروے

نذؤمموقيمترانلارانلالهأوةنجلاةنجلالهألخدي":لاق-ملسوهيلع

"هيفوهاميفدلاخلكتومالةنجلالهأايوتومالرانلالهأايمهنيب
 

قيرطنمهححصومكاحلاويناربطلاوةريرهيبأنعيراخبلاهلثمىورو

.-هنعهللايضر-ذاعم

.ةحضاوءانثتساريغنمدولخلاىلعثيدحلاةلالدو

دولخلابصتتمهريغويراخبلاوملسميفةحيحصثيداحأتدروامكے

قاصعلاورمخلانمدم:نملكدولخىلعتصندقو«رئابكلابكترانمل

قحعضطتقانمواهعاضأفةيعرهللاهاعرتسانموءثويدلاو«هيدلاول

يليلخلادمحأخيشلاةحامسءطيرش*يلعونامثعنيتفيلخلانمةيضابإلافقوم

 



7قاناديميفةيضابلا
طايسلابسانلانوبرضينمو٠مسبوأةديدحبهسفنلتقنمو«هنيميبملسم

"غمادلاقحلا"باتكيفةدوجومثيداحألاهذهوءتايراعلاتايساكلاو4

ناخيشلااهاوراهمظعمو.هرصتخميفويليلخلاخيشلاةحامسل

!!؟كرشلاريغرئابكهذهتسيلأے

!!؟اهلعفنوداهلالحتساىلعةبوقعلالهے

ءزجلايفرانملاريسفتبحاصاضرديشردمحمديسلاةمالعلالوقيےس

نألاعملمعلاوناميإلاىلعءازجلانأ"ةسداسلاةدعاقلا"١٠٠صلوألا

نأءايبنألانميبنىلإيمتنينمنظينأرورغلانمولمعوناميإنيدلا
نعانلهللاهاكحامهيلعدهاشلاو.ءامتنالادرجمبرانلايفدولخلانماوجني

:مهتنسعبتنالیتحمهيلعهبدرامومهنیديفمهرورغنمليئارسإينب
انعبتادقاننكلو:لوقيكلذدعبو'ةدودعمامايأالارانلااندنلاولاقو"

‹حيحصلاثيدحلايفدرواملاقادصمعارذباعارذوربشباربشمهننس

هلكانباتكصنظفحبواهلكالةمألاضعبنيعبتملانأبمهيلعزاتمنامنإو

ةمايقلامويىلإةمئاقىدهلاوملعلالهأةجحنايبوهنايبيفانيبنةنسطبضو
)(

ررقملاعمقفتتلدولخلانورسفملالوأدقو"ابرلاةيآريسفتيفلاقدقوے

:مهرثكألاقفرانلايفدولخلابجوتاليصاعملانوكنمهقفلاودئاقعلايف

لكأيفمالكلانأبمهضعبهدرو«اداقتعاهتحابتساوابرلالكأىلإداعنم

وهفميرحتلالبقهيفمهيأرلنايبوهعيبلاكهلعجنمدنعركذامو«ابرلا

قباسعجرم٠نيتفيلخلانمةيضابإلافقومنمالقن۲١۱صءءرانملاريسفت١

 



)قحلاناديميفةيضابإلا ۱۳۰

بسحفداقتعالاىلعارصاقديعولاناكاذإفءمرحملاةحابتساىنعمبسيل

٠"لعفلابلكألاىلعديعوكانهنوكيالف

نوملكتملابتكامقوفنآرقلانأقحلاو"اضرديشردمحمديسلاعباتيوے

هنمءيشليوأتزوجيالو«هيلإنيدلايفلوقلكعاجرإبجيءاهقفلاو

لتقيفدولخلابديعولاكالإانهدولخلابديعولاامو٠سانلامالكقفاويل

()."لالحتسالاةدارإىلعظفللايفةيمستكانهتسيلو٠دمعلا

=

ثلاثلابابلا

ةيهقفلاالخلالئاسمضعب

|رقى
:بناوجةدعيفةلأسملاهذهيفءاملعلافلتخات

.لضفأمامتلاوةصخرمأبجاووهلهرصقلايف(۱)

.اهغولبدنعرصقلابجييتلارصقلاةفاسميف(۲)

.رصقلااهيفبجييتلارفسلايفرصقلاةدميف(۳)

يهورصقلاةفاسمزواجتينملكىلعبجاورصقلانأةيضابإلاىريے

رفسلاةدموءم۷۲وأنيخسرفبتردقوةفيلحلايذوةرونملاةنيدملانيبام

.هدلبىلإدوعينأىلإ

 قباسعجرمءيعمسطيرش«نيتفيلخلانمةيضابإلافقوم١١أ



)قحاناديميفةيضابإلا ۲۳۱

يفيياطخلالاق.مهدحوةيضابإلاهبدرفنيملرصقلابوجوبلوقلاوے

رصقلانأىلعراصمألاءاهقفوفلسلاءاملعرثكأبهذمناكو:ملاعملا

نعكلذيوروسابعنباورمعويلعلوقوهورفسلايفبجاولاوه

يفىلصنمديعيناميلسنبدامحلاقونسحلاوةداتقوزيزعلادبعنبرمع
(`).اعبرأرفسلا

:كسلالبقتالةعطاقةلدأىلعدنتسيلوقلااذهوے

-ملسوهيلعهللاىلص-هللالوسرنأاوعمجأثيدحلاوريسلاةاورنإالوأ

.طقرفسيفمتيمل
ينومتيأرامكاولص":لاق-ملسوهيلعهللاىلص-هللالوسرنإاينا

يفيلصيهوأرمهنأ-مهيلعهللاناوضر-هباحصأانيلإلقندقو"يلصأ

هءارواولصمهنأوءنيتعكررفسلايفواعبرأءاشعلاورصعلاورهظلارضحلا

هيلعهللایلص-هللالوسرفلاخننأانلناكاموءطقرفسيفمتيملوكلذك

ىلص-هللالوسرانلهنيبلرخآمكحكانهناكولوانلعرشاميف-ملسوهلآو

.ةجاحلاتقونعنايبلاريخأتزوجيالذإ-ملسوهلآوهيلعهللا

نيبياهضعبونيتعكرتضرفةالصلانأنيبتةحيحصثيداحأكانهنإ:الات
.رضحلايفرصقلاكرفسلايفمامتإلانأ

:هانلقامةحصىلإنئمطتلةلدألاهذهكيلإوےس

هللايلص-هللالوسرمدقاملفةكمبنيتعكرنيتعكرةالصلاتضرفدق(١)

رتواهنإفبرغملايفالإنيتعكرنيتعكرلكعمدازةنيدملا-ملسوهيلع

 ١٤١٠ص٤جيناكوشلاراطوألالين)



(۳۲)قحاناديميفةيضابإل

.ىلوألاةالصلاىلصرفاساذإناكواهتءارقلوطلرجفلاةالصوراهنلا

نينمؤملامأةشئاعقيرطنمنابحنباويقهيبلاودمحأوةميزخنباهاور

.امهنعهللايضر

رفسلاةالصترفأفرفسلاورضحلايفنيتعكرنيتعكرةالصلاتضرف(۲)

٠ةشئاعنينمؤملامأنعملسموعيبرلاهاور"رضحلاةالصيفديزو

ىلعرفسلاةالصتكرتواعبرأتضرففرجاهمثنيتعكرةالصلاتضرف(۳)

.اثالثتناكاهنإفبرغملاالإدمحأدازودمحأويراخبلاهاور"لوألا

ملسمهاور"اعبرأرضحلايفونيتعكررفسلايفةالصلاهللاضرف"(٤)

.صاصجلاو

نيتعكررفسلايفواعبرأرضحلايفمكيبنناسلىلعةالصلاهللاضرف"(٠)
.دوادوبأويئاسنلاوملسمهجرخأ"ةعكرفوخلايفو

ناتعكررظطفلاةالصوناتعكرىحضألاةالصوناتعكررفسلاةالص"(٦)

هيلعهللاىلص-دمحمناسلىلعرصقريغمامتناتعكرةعمجلاةالصو

.هجامنباويئاسنلاودمحأهاور"-ملسو

هاور"ةعكرةرشعىدحإرفاسملاىلعوةعكرةرشععبسميقملاىلع"(۷)
.بيبحنبعيبرلا

نبانعيناربطلاهجرخأ"رفكةنسلافلاخنمناتعكررفسلاةالص"(۸)

.حيحصلالاجربريبكلايفرمع

 .دمحأهاور"نيتعكررضحلايفىلصنمكاعبرأرفسلايفىلصنم"(۹)



    

 

(۱۳۳)قحلاناديميفةيضابإلا

يېن:تلقفسابعنباتلأس:لاقةملسنبیسومتعمس:ةداتقلاق(١٠)

هيلعهللاىلص-مساقلايبأةنسنيتعكر":لاق؟يلصأفيكفةكمبنوكأ

.يقهيبلاهاور"-ملسو

متئشنإفءامسلانمتلزنناتعكررفسلاةالصرمعنبالاق"(١۱)

.يناربطلاهاور"امهودرف

يلصيارفاسمهتیبنمجرخاذا-ملسوهيلعهللایلص-ناک"(١۱)

.سابعنبانعيقهيبلاهاور"عجريىتحنيتعكرنيتعكر

-ملسوهيلعهللاىلص-هللالوسررفاسام"نيصحلانبنارمعلاق(۱۳)

اولصفاوموقةكملهااي"لوقيوءعجريىتحنيتعكرىلصالإارفس

هللايضر-ركبيبأعمتججحو«اهيفرمتعافةنارعجلاىتأو٠نيتعكر

اردصنيتعکرنيتعکكریلصفنامثععمترمتعاو٠نيتعكرىلصف-هنع

ظافلأبوقرطةدعنمثيدحلايورو"اعبرأنامثعىلصمثهترامإنم

.يقهيبلاةياورهذهوةفلتخم

بيطخلاهاور"توميوأهلهأىلابوؤيىتحناتعكررفاسملاةالص(٤١٠۱)

.صاصجلاو

دیزیالناکف-ملسوهيلعهللاىلص-هللالوسرتبحصرمعنبالاق(١٠)

يراخبلاهجرخأ"كلذكنامثعورمعوركبابأونيتعكرىلعرفسلايف

.دمحأوملسمو

ةفلتخمنكامأيفةفلتخماددم-ملسوهيلعهللاىلص-هللالوسرماقأ(١٠)

().ةالصلارصقيكلذلكيفو

  

      

  
      
      
    
  
  
  
    
  
   
           

۱.د0.ا..۱ اشرمايسرا



نحنواناتأملسوهلآوهيلعهللاىلصهللالوسرنإ":لاقرمعنبانعو(١۱)

يفنيتعكريلصننأانرمألجوزعهللانأانملعاممناكفءانملعفلالض

(يئاسنلاهاور٠رفسلا

:ةلدألاضعببةصخررصقلانأبنولئاقلاجتحادقو

١٠٠ءاسنلا"ةالصلانماورصقتنأحانجمكيلعسيل":ىلاعتهلوق(١)

.ةصخرلاىلعامنإوةميزعلاىلعلديالحانجلايفنمدعنإاولاق

ثيحمهيلعهللاناوضرةباحصلانمزيفناكشاقنلااذهنأب)بيجأوے

مكيلعسيل":باطخلانبرمعلتلق:لاقةيمأنبىلعينعملسمجرخأ

سلنلانمأدقف"اورفكنيذلامكتتفينأمتفخنإةالصلانماورصقتنأحانج
هللایلص-هللالوسرتلأسفهنمتبجعاممتبجع_رمعيأ_لاقف

٠"هتقدصاولبقافمكيلعاهبهللاقدصتةقدص:لاقفكلذنع-ملسوهيلع

ةباحصلاىلعتلكشأفرفسلاةالصيفالفوخلاةالصيفتلزنةيآلانإ

لاقورفسلاةالصمكحبمهباجأف-ملسوهيلعهللاىلص-هللالوسراولأسف

يشخدقواهركشبجييتلاةريثكلاهمعننمةمعنءهللانمةقدصاهنإ

هرمأردصأفةصخررصقلانأنظينأ-ملسوهيلعهللاىلص-هللالوسر

.بوجوللرمألاو-هتقدصاولبقاف-هللامكحلوبقب

رهظلانولصيمهنألسانيإلاونيمطتلاينعيةيآلايفجرحلاعفروے

ةيآلامهلتنيبفةصخررصقلانأاونظفنطولايفةيعابرءاشعلاورصعلاو

ىنعملااذهىلعدهاشلاوهيفمثإالوهللاعزشاذهنأوةصخرسيلهنأ

الفرمتعاوأتيبلاجحنمفهللارئاعشنمةورملاوافصلانإ":ىلاعتهلوق

 .١١٠ةرقبلا(ميلعركاشهللانإفاريخعوطتنموامهبفوطينأهيلعحانج



   

 

Eيفةيضابإلا|

يعسلانأسانلاناهذأيفقبسدقفسانيإلاونيمطتللةيآلاتءاجدقفے

نيمنصلالوحنوفوطياوناكمهنألةيلهاجلالامعأنمةورملاوافصلانيب
(هيفجرحالةضيرفيعسلانأمهلهللانيبفكلذنماوجرحتقفةلئانوفاسأ

)١(

لاقثيحاهيلعدرومهججحيناكوشلادروأدقوے

اهبهللاقدصتةقدص":-ملسوهلآوهيلعهللاىلص-هلوقةيناثلاةجحلاو'

.طقفةصخررصقلانإةقدصهلوقنمرهاظلانإف"هتقدصاولبقافمكيلع

.بولطملاوهواهنعصيحمالهنأىلعلدياهلوبقبرمألانأببيجأوے

عمنورفاسياوناكةباحصلانأهريغوملسمحيحصيفام:ةثلاثلاةجحلاو

مئاصلامهنمومتملامهنمورصاقلامهنمف-ملسوهيلعهللاىلص-هللالوسر

ملوملسمحرشيفيوونلالاقاذك"ضعبىلعمهضعببيعيالرطفملامهنمو

ثيداحأالإهيفسيلو٠متملامهنمورصاقلامهنمفهلوقملسمحيحصيفدجن

-ملسوهيلعهللاىلص-يبنلانأهيفسيلفكلذتبثاذإو٠راطفإلاوموصلا

نإررقتدقو٠كلذفالخبهلاعفأوهلاوقأتداندقوهيلعمهرقأومهيلععلطا

مهنيبفالخلاوةجحسيل-ملسوهيلعهللاىلص-هرصعيفةباحصلاعامجإ

.هتومدعبروهشم

هيلعهللاىلص-يبنلاعمتجرخ:تلاقةشئاعنعيورامةعبارلاةجحلاو

يمأويبأبتلقفتممتأواورصقوتمصورطفأفناضمرةرمعيف-ملسو

ينطقرادلاهاور"ةشئاعايتنسحأ:لاقفتممتأوترصقوتمصوترطفأ

.نسحهدانسالاقو ۳۷صءقياسعجرمءمالسإلايفرفسلاماكحأا) 



)قحلاناديميفةيضابإلا ٦۳

يوحنلانباهيلعدرو«هيفنعطوهيفريخالثيدحاذهمزحنبالاقے

لوقيةيميتنبامالسإلاخيشتعمسو"ثيدحلااذهلهركذدعبيدهلايفلاق

لوسرلاةالصفالخبيلصتلةشئاعنكتملوةشئاعىلعبذكثيدحاذه

متتمثنورصقيمهدهاشتيهوةباحصلارئاسو-ملسوهيلعهللاىلص-

يفتديزفنيتعكرةالصلاتضرفةلئاقلايهوفيكو٠بجومالباهدحو

فلاختوهللاضرفىلعديزتفيكفرفسلاةالصترقأورضحلاةالص

.!؟هباحصأوهللالوسر

لوقلاناحجرءهانركذامعومجمنمحالدقو"كلذدعبيناكوشلالوقيوے

هيلعهللاىلص-هتمزالمبةعوفدمفلضفأمامتلاىوعدامأوءبوجولاب

٠مدقتامكهنعمامتلارودصمدعوهرافسأعيمجيفرصقلل-ملسوهلآو

عديولوضفملاهرمعلوط-ملسوهيلعهللاىلص-مزالينأدعبيو
(۱)."لضفألا  
يفءاملعلافلتخادقفةالصلااهيفرصقييتلاةفاسملارادقميفامأون

لايمأةثالثضعبلالاقودحاوليموهوةفاسملقأىلإمزحنبابهذفكلذ

ضعبلادنعناتلحرمهلقأوليوطلارفسلاطارتشاىلاضعبلابهذو«

هاورامبنيجتحمناخسرفرصقلااهيفبجييتلاةفاسملاةيضابإلالاقوےس

رهظلا-ملسوهلآوهيلعهللاىلص-هللالوسرعمتيلص:لاقسنأ

.هيلعقفتم"نيتعكرةفيلحلايذبرصعلاهعمتيلصواعبرأةنيدملاب
م

ءيناكوشلايلعنبدمحمءج٠راطوألالين١



۱۳۷قحلاناديميفةيضابإلا

-هللالوسرناك:لاقفةالصلارصقنعاسنأتلأسيئانهلاديزينبىيحي

یلصخسارفةثالثوألايمأةثالثةريسمجرخاذإ-ملسوهيلعهللاىلص

.دوادوبأوملسمودمحأهاوركاشلاةبعش"نيتعكر

ءهحرصأوكلذيفدروثيدححصأوهوحتفلايفلاقےس

ةياغالرصقلااهنمأدبييتلاةفاسملادارملانأىلعهفلاخنمهلمحدقو

نمهتياوريفركذيقهيبلانأعملمحلااذهدعبىفخيالو:لاق٠رفسلا

رصقنعاسنأتلأس:لاقسنأنعهيوارديزينبىيحينأهجولااذه

نيتعكرنيتعكريلصأفةرصبلانمينعيةفوكلاىلإجرخأتنكوةالصلا

0.رصقلاهنمًادتبييذلاعضوملانعالرفسلايف

لاقثيحقباسديسمهيلعدرلادروأدقفليوطلارفسلاطرتشانيذلاامأوے

دنعناتلحرمهلقأوليوطلارفسلاطارتشانمءاهقفلاهيلابهذامامأو"

وبيأمامإلامهيلعدرلاةنؤمانافكدقفرخآلاضعبلادنعلحارمثالثوضعبلا

ةصمئألاهيلإراصامليردأالو:فنصملالاق:ينغملايفلاقيقرخلامساقلا

قفءفالتخالاعماهيفةجحالوةفلتخمةضراعتمةباحصلالاوقأنألةجح

ملكلذدجويملولمثانباحصأهبجتحاامفالخسابعنباورمعنعيور

هلعفو-ملسوهيلعهللاىلص-يبنلالوقعمةجحهلوقيفنكي

 ۱۲۲ص«قباسعجرم٠راطوألالين



قحاناديميفةيضابإلا

تمةفاسملابثيدحلاهنيبيذلاوريصقلارفسلايفرصقلابوجوبلوقلانأنيبتف

لوقلانأو.حيحصلاوهمك١٠هودجوفءاملعلاهساقوةفيلحلايذىلإةنيدملا

٠.ليلدىلإدنتسيالليوطلارفسلاطارتشاب

مايأةثالثبهددحمهنمفةريثكلاوقأىلإءاملعلافلتخارصقلاةدميفو0

.كلذريغلاقنممهنمونينسىلإولولاقنممهنمو

لوقلااذهبلاقدقوارفاسممادامرصقلاةدمنأبةيضابإلالاقوے

.هيفماقأيذلاناكملانطوتسيملامترصقمأتلاطرفسلامكحنعجرخت

يدهو-ملسوهيلعهللاىلص-لوسرلايدهنمةريثكةلدألوقلااذهلوے

:ملسوهيلعهللاىلص-لوسرلانعءاجدقف.هباحصأ

ةكمىلإ-ملسوهيلعهللاىلص-لوسرلاعمىلصهنأةريرهيبأنع(١)

دوادوبأهاور"نيتعكرنيتعكراوعجرنأىلإةكمبماقملاوريسملايف

.هدنسميفيسلايطلا

ةنيدملاىلإانعجرىتحنيتعكرنيتعكرىلصفةكمىلإةنيدملانم-ملسو
.هيلعقفتم"ارشعاهبانمقألاقائيشاهبمتمقأفأتلقف

اموينيرشعكوبتب-ملسوهيلعهللاىلص-يبنلاماقأ":لاقرباجنع(۳)

.دوادوبأودمحأهاور"ةالصلارصقي

-ملسوهيلعهللایلص-يبنلاعمتوزغ":لاقنيصحنبنارمعنعو(٤)

ايلوقينيتعكرالإيلصيالةليلةرشعينامثةكمبماقأفحتفلاهعمتدهشو
 .دوادوبأهاور"رفسانإفاعبرأاولصدلبلالهأ



۳۹قحاناديميفةيضابإلا

ةاالصام:تلقفرمعنباىلاتجرخ:لاقليبحرشنبةمامثنع(٥)

نإتيأرأتلق«اثالثبرغملاةالصالإنيتعكرنيتعكر:لاقف؟رفاسملا

هيفعيبنوهيفعمتجنناكم:تلق؟زاجملايذامو:لاق؟زاجملايذبانك

تنك:لجرلااهيأاي:لاقف«ةليلةرشعسمخوأةليلنيرشعثكمنو
"نيتعكرنيتعكرنولصيمهتيأرفنيرهشوأةعبرألاقيردأالناجيبرذأب

.دمحأهاور

بيطخلاهاور"توميوأهلهأىلإبوؤيىتحناتعكررفاسملاةالص(١)

.صاصجلاو

يفقباسديسهدروأدقف-ملسوهيلعهللاىلص-هباحصأيدهامأوے

:لاقثيحةنسلاهقفهباتك

للحدقونيتعكريلصيرهشأةتسناجيبرذأبرمعنباماقأ":عفانلاقوے

"لوخدلانيبوهنيبجلثلا

ةالصيلصينيتنسماشلابكلامنبسنأماقأ":هللاديبعنبصفحلاقوے

"رفاسملا

زمرهمارب-ملسوهيلعهللاىلص-يبنلاباحصأماقأ":سنألاقوے

۱صم ةالصلانورصقيرهشأةعبس
رصقينيتنسلباكبةرمسنبنمحرلادبععمتمقأ":نسحلالاقوے

"عمجيالوةالصلا

ناتسجسبو.كلذنمرثكأوةنسلايرلابنوميقياوناك":ميهاريإلاقوے
وهوىرتامكهباحصأوملسوهيلعهللاىلصيبنلايدهاذهف"نيتنسلا

 ٢٠۲۱صء١جءقياسديسءةنسلاهقف



٠٤قحاناديميفةيضابإلا

ديلقتلاامأوةاجنلاملسوهيلعهللاىلصهللالوسريدهيفف.باوصلا

.ناميإلافاعضليبسوهفىمعألا
نإومتأمايأةعبرأةماقإىوناذإدمحأمامإلالاقفسانلابهذمامأوے

هيلعهللایلص-هللالوسرنأىلعراثآلاهذهلمحوءرصقاهنودیون

.جرخنادغجرخنمويلا:نولوقياوناكلبةتبلاةماقإلااوعمجيمل-ملسو

ةكمحتف-ملسوهيلعللاىلص-هللالوسرنإفىفخيالرظناذهيففے

رمأدهميوكرشلادعاوقمدهيومالسإلادعاوقسسؤياهيفماقأويهاميهو

يفىتأتيالومايأةماقإىلإجاتحياذهنأاعطقمولعمو٠«برعلانماهلوحام

نموءودعلارظتنيماقأهنإفكوبتبهتماقإكلذكو٠نيمويالودحاوموي

المهنأملعيوهومايأىلإجاتحيلحارمةدعمهنيبوهنيبناكهنأاعطقمولعملا

رصقيرهشأةتسناجيبرذأبرمعنباةماقإكلذكومايأةعبرأيفنوفاوي

يفبوذيالوللحتيالجلثلااذهلثمنأمولعملانمو٠جلثلالجأنمةالصلا

ةماقإوءرصقينيتنسماشلابسنأةماقإكلذكو٠قرطلاحتفتثيحبمايأةعبرأ
رلصحلااذهلثمنأمولعملانموءنورصقيرهشأةعبسزمرهماربةباحصلا

داهجلماقأولهنإ:دمحأباحصألاقدقو«مايأةعبرأيفيضقنيالداهجلاو

يفةجاحلاءاضقناهنظىلعبلغءاوسرصقضرموأناطلسسبحوأودع

هيلعليلدالاطرشهيفاوطرشنكلءباوصلاوهاذهوةليوطوأةريسيةدم
لامتحاكلذطرشاولاقفةباحصلالمعالوعامجإالوةنسالوباتكنم

‹مايأةعبرألانوداميهورفسلامكحعطقتاليتلاةدملايفةجاحلاءاضقنا

ةدايزماقأامل-ملسوهيلعهللاىلص-يبنلاوطرشلااذهمكلنيأنم:لاقف

 مزعيملهنأمهلنيبيملوائيشمهللقيملكوبتوةكمبةالصلارصقيعبرأىلع



 

قحاناديميفةيضابإلا

نوسأتيو٠هتالصيفهبنودتقيمهنأملعيوهومايأةعبرأنمرثكأةماقإىلع

ةماقإقوفاورصقتالادحاوافرحمهللقيملفهتماقإةدميفاهرصقيفهب

ملوهدعبهبةباحصلاءادتقاكلذكوءتامهملامهأنماذهنايبولايلعبرأ

."كلذنمائيشمهعمىلصنملاولوقي

(تاتنث)مةرجاولهةالصل)ينميلستلالاس|

:يملاسلامامإلالوقي«كلذيفءاملعلافلتخات

ارتوريهشلاونيتميلست ىرسيوةنمينملسو

هللايلص-يبنلانأدوعسمنباهاورامبنوجتحينيتميلستلابنولئاقلاف*

ءهللاةمحرومكيلعمالسلا:هراسينعوهنيمينعملسيناك-ملسوهيلع

هححصوةسمخلاهاور"هدخضايبىريىتحهللاةمحرومكيلعمالسلا

.يذمرتلا

ملسوهلآوهيلعهللاىلصيبنلاىرأتنك"لاقهيبأنعديعسنبرماعنعو

يئاسنلاوملسمودمحأهاور"هدخضايبیرییتحهراسینعوهنیمينعملسي

نعةداتقنعماشهنعيورامبةدحاولاةميلستلابنولئاقلاجتحاوے

یلص-هللالوسرناکتلاقةشئاعنعماشهنبدعسنعیفوأنبةرارز

هللادمحيفةنماثلايفالإدعقيملتاعكرعستبرتوأاذإ-ملسوهيلعهللا

وعديوهللاركذيفسلجيفةعساتلايلصيمثملسيالوضهنيمثوعديوهركذيو

يئاسنلاودمحأاور"سلاجوهونيتعكريلصيمثانعمسيةميلستملسيمث
ىتحهتوصاهبعفريمكيلعمالسلاةدحاوةميلستملسيمثدمحأةياوريفو
'انظقوي
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2قحلاناديميف

-ملسوهيلعهللایلص-هللالوسرناک:لاقرمعنبانعو

.دمحأهاور"اهانعمسيةدحاوةميلستبدبرتولاو

‹ةدحاوةميلستملس-ملسوهيلعهللاىلص-يبنلانأةبيشيبأدنعسنأنعو

اوناكرمعوركبابأو-ملسوهيلعهللاىلص-يبنلانأالسرمنسحلانعو

)۱("ةبيشوبأكلذركذ"ةدحاوةميلستتنوملسي   

ةيضابإلاةماقتسإةلدأ

    
ىوعددرجمسيلةماقتسالاوقحلالهأمهنأبةيضابإلالوقنإه
:ةلدألاهذهنمو٠بصعتلاةقبرنمهسفنرّرحنماهكرديةلدأةدعهديؤت

هضرأيفهللاعرشةماقإلةيمالسإلاةفالخلاتماقأيتلاةقرفلااهنإ:الوأ
.نميلاوبرغملاونامعيفةقرفلاهذهتدجوامثيح

ىروشلاأادبمىلعةعيبامامإنيتسنمرثكأةفالخلابعيوباهدحونامعيفف

ةعقاوةقيقحوهامنإوطقفءاعدااذهسيلونيدشارلاءافلخلاجهنىلعدقاعتلاو

دودحةماقإنمهللاعرشنمءيشيفاورَصقمهدجتلهمهتريسنعثحبا

له؟تايعاطقإلامهدنعدجتله؟كلذريغوركنملانعيهنوفورعملابرمأو

نمءافلخلابىرخألاقرفلامهوعدتنملثمةنجاملاتارهسلانوميقيمهدجت

؟مهریغونيیینامثعونييوماونييسابع

١٦۱۸صقباسعجرمراطوالالين

 



 

٤٤قحاناديميفةيضابإلا

يذلاهشيجلكلامنبتلصلامامإلادهعلثممهشويجىلإمهدوهعرظنأے

نمشيجلاريذحتىلعهيفزكريذلاوىرطقسيفىراصنلاةلتاقملهلسرأ

يتلاةضيرعلاطوطخلامهلمسروةنسحلاةلماعملاىلعمهثحوهللانايصع

بساكملاىلعهزيكرتنمرثكأىرطقسلهأعممهجهنيفاهنوعبتي
.ةيركسعلا

.مهتريسىلعكلدتمهتالوىلإةمئألادوهعرظنا

مقتمليتلاقرفلانمةيجانلاةقرفلانوكتنألقعيلهىرخأةهجنموے
ةملظلايمحتلب!!؟روصعلارمىلعهللاعرشةماقإلةيمالسإلاةفالخلا

١.مهيلعجورخلازوجيالاهلوقبنيطلستملاو

ةقحملااهنأيعدتيتلاقرفلاضعبنأعمدوهيلادئاقعنعاهدعباينا

ةيضابإلانيبقرفلا"بابيفاهتركذةيدئاقعلئاسمسمخيفدوهيلاعمتققتا
."جراوخلاو

يفتنيفف«ةيفالخلالئاسملايفىتحةديقعلالئاسميفمهيأرةدحوالاٽ

كلذريغوةعافشلاورانلانمجورخلامدعيفكلذكودحاولوقمهلالثمةيؤرلا

ةنسلالهأنمةيؤرللنوتبثملافءىرخألاقرفلايفقافتالااذهدجتالامنيب

رانلانمجورخلايفولاوقألاتارشعنآرقلامدقيفولاوقأةدعةيؤرلايفمهل

.دحاوقحلافءداهتجااهيفسيلةديقعلاناعم.لوقنمرثكأ
نآارقلانمساسأاهلوالإةديقعلايفةلأسمكانهسيلفمهلاوقأةوقاعبار

نيفلاخملاىدلنأىرنامنيب‹اهلمهليوأتضقننوفلاخملاعطتسيملوةنسلاو

٠.ةيؤرلايفنيفكلذتنيبامكنآرقلاضقانتلاوقأ

|
اے

  

 

 



٤٤۱قحلاناديميفةيضابإلا

وهةقيقحلايفو٠لطابللراهظإكلدنأنيعدمرارمتسابراوحلانوضفريو«

مهارنوءةعدبلهأةيضابإلانأنوددريامئادمهالثمفةجحلانمسالفإ

تركذامكةيضابإلاوهللاهبنذأيملامبهللاىلإبرقتلا:اهنأبةعدبلانوفرعي

مهيدلسيلوروبقلابحسمتمهيدلسيلفعدبلاهذهنمعونيأمهيدلسيلاقباس

.ةددحمةعدبةيضابإلانعمهبتكيفنوفلاخملاركذيملوصاخشألاسيدقت

-ملسوهيلعهللاىلص-هللالوسرىلعوامومعبذكلانعمهدعباسماخ

.ثيداحألاعضونعنوكيامدعبأمهف«اصوصخ

مهضعبنعلولبضعبلامهضعببسواضعبمهضعبةضقانممدعاسداس

ليطعتللبةيضابإلامهتانمىلعدرلا"بابيفهتركذومهريغلعفيامكضعبلا

.مهبتكنمًالقن"

:يلياميفةحضاواودبتو:ةيملعلامهتيجهنماعباس

امكسيل٠ءىرخألاقرفلاعمىتحءيشلكيفمهماكحأيفةقدلايرحت(١)

لوقيفنيملسملاىلعكرشلامكحاحضاوودبيثيحىرخألاقرفلالعفت

الومهيلعالوىرخألاقرفلافلخةالصلازاوجمدعيفيدادغبلا

.مهءامدنولحتسيونيملسملانورفكينمىلإةفاضإلابمهتجوازم

هانيأرامكمهيلعمهتجحراهظإلىرخألاقرفلاىلعبذكلانعمهدعب(۲)

.ىرخألاقرفلادنع١دوجوم

ثيداحألانوذخأيفقحلانوعبتيمهنأثيحمهرودصةباحرومهقفأةعس(۳)

لوقيأنوحجريونيفلاخملالاوقأنولقنيوةنسلابتكعيمجنمةيوبنلا

.مهبتكيفحضاواذهو«هلاقنمعرظنلاضغبىوقأهليلدنوري

 



pn

٠٤١)قحلايلةيضابالا

|لظيفىرخألاةيمالسإلاقرفلانمنونطاوملاف‹ةيعامتجالامهتلادع:انماث|
|يىضايإنمملسملكاهقحتسييتلاتابجاولاوقوقحلاةفاكمهلةيضابإلاةلودلا|

|ئدابملا«ملظوهفكلذفلاخيامثدحنإو(للايفبحلا)ةيالولاالإ«هريغو

.هنمةئيربةيضابإلا

لهأمهنأبمهنعليقامنإوةماقتسإلاوقحلالهأمهةيضابإلانأاحضاوادب

٠قحلاروهظعمىشالتيمهولانمبابضالإسيللالض

۱‹مهبولقنيبفلؤينأوقحلاىلعنيملسملاةملكدحوينأريدقلايلعلاهللالأسأ

۱یلعودمحُمانديسىلعهللاىلصو٠ءبيجمعيمسهنإمهئادعألمشقرفينأو

ميظعلايلعلاللابالإةوقالولوحالوهبحصوهلآ|

 



   

.م۹۹۳-ه٤١٤١‹ةرهاقلاءيمالعإلايبرعلاحتفلاءقباسديسءةنسلاهقف(١)|[

-ھ۱۳۹۸«ةرهاقلاةبتكمءيناكوشلادمحمنبيلعنبدمحمخيشلا٠راطوألالين(۲)|

.م1۸

.م۱۹۹۸-ه٤ء٢ط«نامعةنطلسءعيزوتلاو|

ءنامعةنطلس«ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوعبط«رظنلانبدمحأخيشلاءمئاعدلا)٤(

.م۱۹۸۸ه۰۲۹ط

ءنأنبل‹.فراعملاراد‹يملاسلاديمحنبهللادبعنيدلارونةمالعلاءماظنلارهوج)٥(

.م11۸۹

ةنطلس«ةماقتسالاةبتكمءيملاسلانيدلارونخيشلا٠نامعلهأةريسبنايعألاةفحت

.نامع

ةمركملاةكمءزابلارادءميركلادبعنبيلعنبدمحمريثألانبا٠خيرأتلايفلماكلا(۷)

ءمه۱۲۰1

”ارتلاةرازوعبطءرمعمىيحييلعخيشلاءةيمالسإلاقرفلانيبةيضابإلا(۸)ێ
.نامعةنطلس.ةفاقثلاو

ةنطلسءعيزوتلاورشنلليرماضلاةبتكمءيليلخلادمحأخيشلاةحامسءغمادلاقحلا(۹)|

.ه١١٤۱.نامع

رشنلليرماضلاةبتكمءيليلخلادمحنبدمحأخيشلاةحامسءعانقلاطقسو(١٠)

..نامعةنطلسعيزوتلاو۱

|ةنطلسءيورءةيملاعلاعباطملاءرمعمىيحييلعخيشلاءةيضابإلاىلعءاوضأ(١٠)

۱ 



    

 

  

    
  
    
    
  
  
  

 

   
ءقسشمدءملقلارادءيماشلادمحأحلاصخيشلاءنيدلامولعءايحإنمبنهملا (١٠)|
|.م۹۹--ه۳|

|‹نايل«ديدجلاراد«شابغمئاغديبعنيسح.دءةيمالسإلاةيطارقميدلاونامع(١۱)|
.م۹۷|
|ءينانبللاركفلارادءيزارلانيدلارخفمامإلاءمالكلاملعيفسيدقتلاساسأ(١٤۱)|

|.م۲٠۱۹۹۳ط«توریب

|ناولألاةعبطمءيريبعجلاتاحرفروتكدلاءةيضابإلاةديقعلليراضحلادعبلا(١٠)|
.نامعةنطلس.ةثيدحلا

أ.نامعةنطلسءطقسمةبتكمءبيبحنبعيبرلامامإلادنسمءحيحصلاعماجلا(١٠)

.م٥0۹۹44

١‹.ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو٠يتإهلقلاديعسنبدمحمخيشلانايبلاوفشكلا(۱۷)

|.ها١١٠١٤٠.نامعةنطلس

|۾ينيسحلادمحمنبدمحمخيشلا٠نيدلامولعءايحإحرشبنيقتملاةداسلافاحتإ)۱۸(|

.م۱۹۸۹-ه١٠١٤٠«توريب٠ةيملاعلابتكلاراد

|توريبءرظتنملارادءيرونيدلاةبيتقنبملسمنبدمحمخيشلا‹ةسايسلاوةمامإلا(۹)

|.م11۸5ه4

أثارتلاةرازوء۲طءيمرضحلاسيقنبميهاريإمامإلاءداقنلافيسلاناويد۲( ٠)|

۱.م۱۹۸۸-به١٠٤٠‹نامعةنطلس«ةفاقثلاويموقلا

أةعبطملاءيملاسلانيدلارونخيشلاءعيبرلامامإلادنسمحيحصلاعماجلاحرش(١۲)|
0.م۳١۱۹-ه١۱۳۸«قشمد«ةيمومعلا|

أثارتلاةرازوءيويسبلايلعنبدمحمنبيلعخيشلاءيويسبلانسحلايبأعماج(٢۲)

.م١۱۹۸-ه٤٠١٤٠‹نامعةنطلس ةفاقثلاويموقلا

ةطوطخمءيملاسلانيدلارونخيشلاءةقيرطلالهجنملةقيقحلافشك(۲۳)|

.ةطوطخميملاسلانيدلارونخيشلا٠داقتعالايفدارملاةياغ(٢۲)

.يثراحلادمحنبملاسخيشلا٠ةيضابإلالوصاألايفةيضفلادوقعلا(٢۲)

 

  

 

         

      
    
  

 

   
  

  
  



    

    

    

         

     
      

        

  
  
  
  
  
  
  
  

    
   

۸٤۱)قحلاناديميفةيضابإلاا

ءةقيقحلاراد‹نيمألاهللادبعةرصاعملاوةميدقلابهاذملاوقرفلايفتاسارد۲( ٢)|

٠.توریب

|‹۲طءةبهوةبتكم«يبرغملاحاتفلادبع.د«ةساردولخدمةيمالسإلاقرفلا)۲۷(]

.م01145

 )۲۸( م١۹۷١_ه۱۳۸۷«توريبء۷طءبطقديسءمالسإلايفةيعامتجالاةلادعلا|]

.ةعبارلاةعبطلاتويبفراعملارادريثكنباةياهنلاوةيادبلا(۲۹)|

|ةفرعملارادداؤفدمحأحاتفلادبعروتكدلاةيمالسإلاقرفلاىدلةيناميإلالوصألا(٠۲)

.ةيردنكسإلاةيعماجلا|
.دوسأدمحمديمعلابهاذملاوقرفلاونايدالاةساردىلالخدملا)٢۳(|

م۱۹۸۷ء۸٤٤٠تويبليجلاراديدادغبلارهاطنبرداقلادبعقرفلانيبقرفلا(۲۲)|

|ةبتكميشاطبلاسماشنبدمحمةباحصلافآلتخايفةباصإلانعفشكلا(۲۳)[

.بيسلاطقسميرماضلا|

|ىجاوعيلعنيبلاغاهنممالسالافقومومالسإلاىلابستنتةرصاعمقرف(٤۳)|
٤٤٤٠٠۱.ةرونملاةنيدملارانملاءاوضأةبتكم|

توريبيبرعلاباتكلارادةيزوجلاميقلانباحارفألادالبىلإحاورألايداح|

|م٤

|رادةيزوجلاميقلانباملسوهيلعهللاىلصدمحمدابعلاريخيدهيفداعملاداز|

.توريبيبرعلاباتكلا|

¶ةبتكميرعشألاليعامسإنبيلعنسحلاوبأنيلصملافالتخاونييمالسإلاتالاقم(۳۷)

_م۱۹۸۰ء٤٤٤٠نداسیفنزیاتشزتارف]|

j.۰تويبةفرعملاراددمحأنبيلعدمحموبالحنلاوللملايفلصفلا(۳۸)

م٥

ةيرصمولجنألاةبتكميناتسرهشلاميركلادبعنبدمحمحتفلاوبلحنلاوللملا)۳۹(0

۹۷۷۹

ينييارفسإلارهاطنبروفهاشرفظملاوبأنيدلايفريصبتلا(٠4٤)|

  

 



4427قحلاناديميلةيضابإلا

ه١ضايرلاةبيطراددمحمنبزيزعلادبعةيضابإلا)١٤(

نامعةنطلسيورةماقتسالاةبتكمرمعمىيحييلعمالسإلايفرفسلاماكحأ(٤٤)

نامعةنطلسةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوشيفطافسوينبدمحمبركلافشك)٤٤(

م٥ه٥

م۱۹۹۲ها١٤نامعةنطلس

]|ةبتكميبونقلاكوربمنبديعسخيشلاهدنسموهتناكمبيبحنبعيبرلامامإلا)٦٤(۱

م١۹۹٠ه١١٤٠نامعةنطلسيرماضلا|

|م١۹۸٠اضرديشردمحميدمحملايحولا(۷٤)[

¶ه٤١٤٠ةيئانبللاةيرصملارادلاةعكشلاىفطصمروتكدلابهاذمالبمالسإ(۸٤)

م٤|
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۱۸

 

۱۹

 

    

  

 

    

عوضوملا

يصورخلافلخنبديعسخيشلاةليضفةمدقم

باتكلاةمدقم

يركفلاحونجلابابسأوةقيقحلاةفرعم:لوألالصفلا

ةقيقحلاةفرعملحيحصلاقيرطلا:لوألابابلا

يركفلاحونجلاوأًاطخلابابسأ:يناثلابابلا

ةيضابإلاىلعتالاقملاباتكتاءارتفا:يناثلالصفلا

ةيضابإلادضبصعتلابابسأ:لوألابابلا

تالاقملاباتكىلعدودر:يناثلابابلا

يرعشألانسحلايبأعمةيضابإلا

ةيمالسإلاقرفلاويدادغبلا

يدادغبلادنعةيضابإلا

ةيضابإلاومزحنبا

ةيضابإلاوينييارفسالارفظملاوبأ

ةيضابإلاويناتسرهشلاحتفلاوبأ

ةيضابإلاويباوغلا

دمحلاةبيشرداقلادبعذاتسإلاعم

فيطللادبعدمحمنبزيزعلادبععم

نيرصاعملاباتكلادحأعم

يفتختنأبجيميهافم:ثلاثلالصفلا

  ةرثكلادنعقحلانأةلأسم:لوألابابلا



  

ةباحصلاةيهاركبةيضابإلاماهتا:يناثلابابلا

لمأتةفقو

ماههيبنت

ميكحتلاةيضقلزجومنايب

جراوخلابةيضابإلاقاصلإةلأسم:ثلاثلابابلا

ديلقتلاوةعدبلابةيضابإلاماهتا:عبارلابابلا

ليطعتلابةيضابإلاماهتا:سماخلابابلا

ةيفالخلالئاسملا:عبارلالصفلا

يسايسلابناجلا:لوألابابلا

ةديقعلايففالخلالئاسم:يناثلابابلا

نآرقلاقلخةلأسم:الوأ

العولجيرابلاةيؤريفن:ايناث

ةبوتريغنمبوننلانارفغمدعوةعافشلاةلأسم:اثلاث

رانلايفدولخلاةلأسم:اعبار

ةيهقفلافالخلالئاسمضعب:ثلاثلابابلا

رفاسملاةالصةلأسم

ةيضابإلاةماقتساةةلدأ

ةمتاخلا

 عجارملا
   





ناسغةنطلس.١٠٠۳٠٠:نوفيلت.ةضهنلاعباطم


