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ميحرلانمحرلاهللامس

%3ةمدعم

راهطألاهياحصأوهلآىلعوءهللالوسراديسىلعمالسلاوةالّصلإوهللدملا

.رايخألا

نيدلالوصأيفةلاسرلاهذهٌىيَمححىلعينزفحيذلايساسألاثعابلاّنِإف«دعو

ءاملعنم)-يطوشلملاىسيعنبدووادنبنيروغبتخيشلاوهونييضانإلانيملكنلادحل

ايبيلورئازجاوسوتيفانتابٽکمعارفنمهاراماهرشنو-(يرجحلاسماخلانرفلا

رخألاوهيذلايضانإلابهذملايفةّصاخولئاسّرلاهذهلثمنمءاهريغونامعةنطلسو

املعلورابدلاهذهبمالكلاءاملعوءَةيَسرفبةّيضاإلاةسردملاخرابيلاغتشانمضلخدب

قلعاثارتلااذهيفنيثحابلاونيسرادلامامهامدعوهخارفلااذهدوجوىلعدعاس

ءاهنعنيثدحموىمادقنيثحابلافارصناىلعتدعاسيتلاءايشألانمءاهمالعأويالا

كئاوأنوكلالإءيشلال.نيذلالوصأوةّيمالسإلاقرفلاخيراتيفةاثكلايفمهدهزو

ىلعايدحوادق-نيسرادلابلغأرصيذلايضابإلابهذملابنوبهءاملعلا

.حراوخلابهاذمنمابهذمهرابعا

يأ"ريهشلايعبانلامهمامإنعمهمالكومههقفيضابإلابهذملاوسسؤمىقلتدقلف
٥



نباذيمالتصخأنمناكيذلاوءهيقفلاثّدحلامامإلاءيدزألاديزنيرباج"ءاثعشلا

ةياحصلانمريبكددعوءاهنعهللايضرةشئاعنينمؤللأنعثيدحلاىورنموسابع

يفهبٌصاخبهذماذناكو«ثدحلاوريسقللايفامامإناكدف."اردب"دهشنم
.ةيرجه۳٩ةنسةرصبلابفوتوءةرجهلل١ةنسدلو.هَقلا

یلعو=يدزألادبرنبرباجنيمالتدحأةمركيبأنبملسمةديبعيبأنمزييو

تلصو-هسسأوبهذمللةوعدلالوصأمهنفلوةديبعوأمهدعأنيذلاملعلاةلمحيأ

اهبتنادهةمابولقوةيغاصاناذأتدجوثيحهقيقرفِإلامشىلإةّيضابإلاوعلا

ةيضابإللناكدقفهةيمرفِإفايريفاهراشتلاواهترصنلجأنمتبراحوءاهنعتعفادو
نوملع«فابرألاوندملانماهريغيفوناوربقلايفمهتاعدثناذإراظألاتفلروضح

دنايذلايقرعلابّصعلاو«نيبكاملافسعوملظلانومواقيو«مهبهذملوصأسالا

ذالملامهتوعديفنولهألادوف.ةّيمطافلاوةانيتلودلادهعيفةّصاخورمألاةالوهيل

نرقلاعلطميفةّيمرفِإيفمهحاجنناكدقو.اهيلإاوغهاملاطيتلاةلادعلاو«هباومصتعايذلا

اهرابتعابةيَمرفإىلإةلزتعملاوةعيشلاكىرخألاٌقرْفلاضعةدافويفاببسةرجهلليناثلا

لازىاماهريقو.ةيضانالاريسلابلكفلتخميفةينكلاهذهبهمسادرواذل.اهبیئکناکوهبايهتاعشلا١

.ةوعدلايفهراثأوينامعلاديزنبرباجمامالا:ياوصلالاص/د:رظنا.نامعةنطلسیوزنةبالوب«(ٌقرف)ةدلبيفافورعم

.۳۰ص١۱۹۸ةنس٢/ٰط



نعةيعرْفِإدعاهردصُسةريثكلماوعببسيضانإلابهذملاراشتالةلاصاضرأ

ةعيّشلافهةبلاغألانمةالولاماظمءارشتساوةّيسّدلاةفاقثلاةندودحموهةفاللاةمصاع

.(نييمطافلا

ةّيرفإفايرأيفمالسإلارشنيفةّيضابإلاىلإدوبلضفلانأةظحالملابريدجملاو

-ناكّسلااوملعويحبمهبهذمومالسإللةوعّدلاءاولاوعفردقف.ةيلبملااهقطانمو

ميمصنمهيفالهأريغنممكلايبصتفمىلعوملظلاىلعةروثلانأ-ربرإلاةّصاخو

فالتخاىلعنوملسملاامهدشنبنأبحينالاامهةاواسلاوةلادعلانأوماسلا

نمديزلتعستاف«راندلاهذهيفحوّرلاهذهترسدقو.نيموكحمواماكح«مهتاجرد

.لئمألابلطولدعلانادشنو«تاروثلا

سنوايبيليي:ةّيَسرْفِإلامسنمةديدعٌقطانميفراشتألاهلبلكبهذااذهنإ

لجأءاهقفمهتمو«نادلبلاكلّنوديدعویاىلإ-عابتأهللازبامو...رئازجلاو

يهوداميفوسانلاةنسلأيفءةفرشمةعصاناروصخيرامحللجسرايكءاملعو

.ةَصاحلامهتابتكميفبهذملالهأدنعاطوطخماهرثكألازباليتلابتكلاتاحفص

روطتتاقلحنمةقلحرجعتءانبدمأنيبيتلا(نيدلالوصأيف)نيروغبتخيشلاةلاسرو

نبالغمرزخيبأ:لاثمأنوريثكنوملكنمهقبسذِإهةْيقرفِإلامشبيضابإلامالكلاملع



.رٹکامهریغو«(ه۷۱٤)يتازملافلخينبناميلسعلايبأو(ه٠۳۸ت)ينايسولافاز

.مهبهذميفلاخمىلعدراةّيضاإلايملكمتامامتهاةلمجنمدعتةلاسرلاهذه

لاةّيمالكلالئاسملانمةلمجنبضةلاسرلاف

ي

ىلعاهيفدر«فلؤملارصعيفةدئاستناك

ريمعنبىسيععابتأةينيسملاوةّرمعلاىلعدروءةهبشماوراكلاوةلزعملالثمةريثكقرف

تادجنلاوةّيسهيبلاوةقرازألانمحراوخلاقرفىلعدرامك«يسلبارطالانيسحلانبدمحأو

.ةيربجلاوةيردقلاوةّنجرملانممهريغوهةنرفَصلاو

نععافدلايفمالكلاملعةيمهأنايبيفانمةمهاسموهءةلاسرلاهذهلئمرشننإ

مالكلاملعلءارثإیرخأةهجنميهوهلراصتالاىلعصرملالکصرحلاوبهذملا

ةلاصأوةّيضابإلانمقرقلاباكونيملكنملالوقعرّرَغىدمىلعحضاوليلدو«يضابإلا

انتورثوجبوهاندادجأواتفالسأهفلخامفهقَقيملانادشنيفيملعلامهنيۆكتومهرکفت

يذلانزلراسماهلاهطبضوايكيكنتدباندعاستنأىكيتلاةيركملانكتو
.هئانیآراکفأروسروس

ىلعدادجألالضفىلعناونعوهوءانّسرقبعىلعليلدومليركفلاانثارتنإ

.ةرَلامهنارآومهراكفأوةرمشملامهتادوهجميلاتلابوهو‹تانحألا

ةَيصابإلاءاملعمامّنهانعةحضاوةروصنلمد۳يفةلاسرلاهذهةميقنمكتو

ةكئاشلاةَيهَقْاوةّيمالكلالئاسملاعبىلعةّقئافلامهتردقومهيفلاحمىلعةرلايفمهتقدو

۸



ةلئسأمضتايكمالكلاملعيفنوفلمهارتفةفلاخملاٌقرفلاةشقانميفمهرَحبتىدمو

ةبوجأوةّيمالكةلئسأهلک»تالاهملا»:هناونعاکفلآاتبحاصف.اطةبوجأوةيضارتفا

.ال

يفوبهذملالهأدنعالإةدوجومريغةطوطخماهنوكىلإةلاسّرلاهذهةَمجرتو
بسح.يضانإلابهذالوصأتلواتتيلاةديحولاةلاسرلاkiىلإوةّصاخلامهتابتكم

اهدجتةرشعلوصأمهلفةّيضاإلااأةسمخةلزعملالوصأنأاملع.يعالطاويملع

.ةلاّسرلاهذهنمض

؟ةلاسرلاهذهبحاصنمف



نيروغبتعيشلاةابح

ةدلبىلإةبسن()يطوشلملادووادنبيسيعنبنيروغبتخيشلاوه

"/يرجهلاسماخلانرقلاءاملعنموهو("/ةطوشلماهللاقي

و'يتازملافلخينبناميلسعيبّرلايبأخيشلانعملعلاذخأ

ايبأخيشلايرصاعمنمناكو.(دمحموبأ)يتنللاهللادبعخيّشلا

رئازجلاءىلوأةقبطءرمعنبنامحرلادبعيلكبقيلعتوقيقحتءمالسإلادعاوق:يلاطيجلا)

.٢٣٤صءريتعلاباتکيخاّمشلا۰/۱۹۰جع٥(ةيادراغ)

برقعقتاهنأةّيضابإلاريسبتكلالخنموءترثدنااهنأودبيوءةيضابإلاءاملعاهدتحيمل

ةدلب»مويلاىَّمستيتلاةدلبلابرقمقتاهنأبرّمعميحييلعخيشلااهدتحيتلاولجآةنيدم

عجار.رئازجلايقرش«ترقت»بونجارتموليكنيرشعدعبىلععقتورئازجلاب«رمع

ىيحييلع.٤و٦۳صءةبرجيفةّيبهولاةّيضابإلادنعةبازعلاماظن:يريبعجلا

.٥٢٤۳-٤٤٤ص.۹۱۹۷طء٤ج؛خيراتلابكوميفةّيضابإلا:رّمعم

.۳۲4صءريّسلا:يخامشلا.١/٠٠ج(قباتملا)يلاطيجلا9

يبانبيحيءايركزيبأدنعءرثكأليصفتبهتمجرترظنا.ه١4۷ةنسعيبرلاوبأيفوت

ةيسنوتلاراذلاةعبطءبويأنامحرلادبعقيقحتدّسئألارابخأوةريتسلاباتکيفرکب

:يخاّسشلا.اهدعبامو۲/٥۲٩ءزجتاقبطلا:ينيجرلا.۲۷۷ىلإ۹٠۲صء١۹۸٠رشنلل

.١٠٤صريما

ةيداحلاةقبطلانمءهتاقبطيفينيجرآلاهذدعءيتنللادمحمنبهللادبعدمحمدماحوبوه()

ةعبطءيالطميهاريإقيقحت«برغملابخئاشملاتاقبطءهنعرظنا.(ه00٥°/۰٠۰٥)ةرشع

ے۱ا۱١١۳۰نسةيرجحةعبطءريسلا:يخامشلا.٣۸٤-٢۸٨٤صجع٤ءرئازجلا

.٤٤٤ص

 



بسح(ه١٠٠ه0°4)ةرشاعلاةقبطلاءاملعنمركبنبدمحم

.(”يخاَمشلاو(”ينيجرلا

املعمهرثكأواردقسانلامظعأنم»ناكهنأيخامشلاهنعركذ

.(«داسفالعلابلطوءدافأودافتساوءاهملعومولعلاملعتالمعمهدشأو

وبأ:مهنمركذنةّيضابإلانمءءاملعلانماريثكنيروغبتخيشلارصاع
وبأوريخلانبنسكامو(قباتسلا)يتازملافلخينبناميلسعيبرلا

سابعلاوبأوءينيفلزلاناميلسعيبّرلاوبأوفسوييبأنبدووادناميلس

نبيحيءايركزوبأوءليعامسإنببويأليعامسإوبأويليلولادمحأ

.(”ريثكمهريغويتاوللادمحميبأخيشلاوءايركزيبأ

لاجّرلانمال؛مهطاسوأيفةرادتصلامهلتناكةعامجهيلعجّرخت

اهنأاهنعليقيتلا(')ذاعمتنبةشئاعةملاعلاكءءاسنلانمىتحلبطقف

ءاملعلالجاستتناكوءاديعباوأشملعلايفتغلب.«ولجآ»ءاسنريخ

.('اهبناجيفشاقنلانوكياماريثكو«مهشقانتو

.اهدعبامو4۲/۲٤ءتاقبطلا

.440و47ريّتسلا:يخاّمشلا

.٢۳4ءريتسلا:يخامشلا)

:يخاَمشلاو.487ىلإ۲/٥٤جءينيجردللتاقبطلاباتكيفتايصخشلاهذهةمجرترظنا)

٤٤٤.0ىلإ١٤٠٤صنمءريتىلا

ةعبطء(ةعبارلاةقلحلا)خيراتلابكوميفةّيضابإلاءرّمعميحييلع:اهنعرظنا١
١/٠0.۹ج(قباتسلا)يلاطيجلا۷٤۰.۳صء۹۷۹٠ىلوأ

.٢4۲٤صءريتملا:يخامشلا.۷٤۳-٢٤۳ص(قباتسلا):رّمعميحييلع)۱۱(

۱١۱



تناكوءنيروغبتخيشلااهذاتسأىلعمالكلاملعةملاعلاهذهتسرد

دحأنيبواهنيبىرجاذإفءةّجحهلاوقأربتعتوءهيلعاهتساردبوهبرختفت

لاق:لوقتنأةّجحاهيفكيناكمالكلاملعاياضقنمةّيضقيفاشاقن

ةَجحغلبأاهرظنيفاذهناكوءاذكواذكيطوشلملاىسيعنبنيروغبت

.('مالكديزمىلإهدعبجاتحتالفءاناهربعطسأو

تغلبو«ولجآ»يفءاملعلالحاطفىلعذاعمتنبةشئاعتسردو

يبأنبدمحأساّبعلاوبأمهنمءاهغولباهئارظنىلععيملعلايفةجرد
.'”«لهجلانمتملهالول»:هنعتلاقيتلا('”ركبنبهللادبع

تناكو«ناديملكيفلوجيفراعمةرئاداذهساّبعلاوبأناكو

نوقوفتملاناكفءنونفلاعيمجيفىقلتتارضاحمنوكتنأهبشتهسورد
.اهيفحبسييتلاقافآلايفهعمةحابتسلاوهعامسمهلذليبالطلانم

فلتخمبةعيرشلامولعيفنيحاّبسلارهمأنمهذهةشئاعتناكو

امواهبادآوةغللاملعتنأىرتتناكوءبدألاوةغللامولعيفوءاهعورف

مهفعيطتسيىتح('”ملسملاىلعديكأبجاوفرصووحننمهيلعموقت
.الکاهلوسرةنسوهللاباتک

١۱َ.7 .٢٢٤۳ص(قباتسلا):رمعميحييلع!(

.4/۲٤٤ءتاقبطلاءينيجرآذلا:يفهتمجرترظنا)۳٠(

.٤٤٤:يخامشلا

.٢٣۳ص(قباتسلا)رمعميحييلع

1



لاجّرلاكراشتيتلاةرينتسملاةملعتملاةملسملاةأرملالثمتتناكو

ءاتيبىعرتٌمَأكاهتلاسرنعىلختتنأنودةّيفاقثلانيدايملاعيمجيف

اهسفنيفاهجوزىعرتواهتيبواهسفننوصتةجوزكوءادالوأىعرتو

نودوءرارقتسالاوةداعتملاوةحاّرلالئاسوهلرفوتوءهتيبيفوهلاميفو

ضافضفلايئاسنلااهبوثاهقعيملفءةمشحلاوءايحلابوثاهنعىقلتنأ
:(')هيلعقوفتتنأوبالطلاىكذأشقانتنأ

َمَألثماهكولسواهملعبرئازجلايفذاعمتنبةشئاعتناكدقف

ةأرملاىلعةّجحلاناتأرملاناتاهتماقأدقوءايبيليف('”/سوطام

غلبتنأعيطتستاهنإفتءاشاذإةاتفلانأىلعاتنهربوءةحتفتملاةملسملا

ءاهقالخأواهنيدىلعةظفاحملاعمةفرعملانملاجّرلاهغلبيامىصقأ

.اهتيبواهترسأةنايصو

ءنارجهلانمملسيملةيلاعلاةّيملعلاهتجردمغرنيروغبتخيشلاو

ببسبوءةبوتلاىلإًرطضأنأىلإالوزعميقبوهعمتجمهنمًأًربتدقف
ءنارجهلابهيلعاومكحنميدينيببوتييک«لاونيت»ىلإرفاسكلذ

.ةحفصلاوردصملاسفن()

(قباتىلا)رَمعميحييلع:اهنعرظنا.يرجهلاثلاثانرقلايفتشاع«ةيفاع»اهمسا)
امو۷٠۳صءريتسلا:يخاَمشلا.٢٠۲ىلإ۲۳۹صو.اهدعبامو٩۸صيناثلامىسقلا۲ج

.اهدعب

۱۳



نيبشاعوهتناكمدرتساذئدنعوءهنماولبقىتحهيلإبسناممرذتعيو

.('”ههنمدحاوكةّيضابإلا

هنعركذتملوةّيضابإلارداصملاهلمجرتتملءّيعملألاخيشلااذه
ةءاربلابهيلعاومكحولبهنعهومالءيشبمهدنعمهتُهنأیوس

نومجرتيالمهتلعجةعطاقملاهذهنأودبيوءخياشملاهعطاقفنارجهلاو

نأدجننارجهلاكلذمغرهنكلءةريخألاوىلوألاهتايحبنومتهيالوهل

ةّيضابإلادنعاعجرمتناكبتكنمهفلأامبوهملعبهسفنضرفخيشلا
.كلذريغوهقفلاومالكلاملعيف

4۳۲.٠صريّملا:يخامشلا.۲۹۳/۲۹۲ص(قباتسلا):رّمعميحييلع٠”
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۳

هتافلؤم

دئاقعلايفةمّيَقلافيلآتلانمةّيملعةورثنيروغبتخيشلاانلكرت

:يهوءهتجردًولعوهنأشةهابنىلعلدتَصخألاىلع
.('”هققحنيذلااذهوهو(مالكلايف)نيدلالوصأباتك١

.("")(هقفلالوصأيف)نايبلاوةلدألاباتك-١

.(")(مالكلاملعيف)تالاهجلاباتك۳

.("ةوعّدلالهأرابخأيفتاقلعملاباتك4

وهوءةّيزيلجنإلاةغللابهتحورطأبقحلمكيمانلاةفيلخورمعروتكذلاهرشنباتكوه
.4۳صيخاّمشلاهيلإهبسنةيعامتجالئاسمسمخوءةرشعلاةّيضابإلالوصأنّسضتي
يفةّيضفلادوقعلا:يفيثراحلاو.١۹ص(قباتملا)يلاطيجللمالسإلادعاوقباتكققحمو

:يداَربلاو٢۲۸صءخيراتنودبءنانبلايروسةّيبرعلاةظقيلارادةعبطءةّيضابإلالوصأ
٢٠٢۲و۱۲۷ص(قباتسلا)رّمعميحييلعو.٠۲۲ص:ةّيرجحةعبطءةاقتنملارهاوجلا
١۹ص(قباتملا)يلاطيجللمالسإلادعاوقباتكققحمو.٠۲۸ص(قباتملا)يثراحلاهيلإهبسن٠
رامعوبأخيشلاهحرشدقفءهتيمهألنييضابإلاخياشملانمةيانععضومناكباتكلااذه)

ةثلاثلاةقلحلاهاروتكدةحورطألينلهقيقحتوهتساردبنحنانمقو)يضابإلايفاكلادبع

خيشلاو(ه١٠ق)يبعصملافسوينبدمحمخيشلاو(١۱۹۸ةنسلالخةنوتيزلاةعماجب

فسوينبدمحأاريخأهحرشوىشحملابروهشملايبرجلايبصقلارمعنبدّمحمةّتسوبأ
.(م١١۱۹ت)شيفطأ

.هيلإهتبسن۲۸۰ص(قباتسلا)يثراحلاو٢۲۲صيداّربلاكشباتكلااذه
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مالكلايفنيروغبتدوهج

يرجهلاسماخلانرقلانميناثلافصنلايفنيروغبتخيشلاشاع

ةطفنبنيجردوفوسدالبونالجراونيبالقتتميرئازجلابونجلايف

نوخرؤملااهركذةديدعاقرفتوحيتلاندملاكلتىرقوسنوتدالبنم

هتاقبطيفينيجرلاركذيو.ةّيضابإلانمريسلاباتكوةّنسلالهأنم
ةّيضابإلايملكتمنأءريتسلاباتكيفيخاّمشلاوهريسيفءايركزوبأو
نيبتالباقماهلمظنتتناكامكءةريثكلاتارظانملامهنيبرودتتناك

قرفو(ةلزتعملا)ةّيلصاولالثمةفلاخملاقرفلاعمةّيضابإلايّسلكتم

نوكتنأنكمييتلاتارظانملابةرخازبتكلاهذهفمهريغوراكتلا

.نيتحابللةسارد

نونفبةرخاّزلاةّيملعلارضاوحلانيبلقتتلااذهبخيشللنكمأدقو
لصحينأتقولاكلذيفراثتتناكيتلالئاسملانمديدعلايفمالكلا

نالديناباتكهنمانلصويذلامالكلاملعاهَّهأنموةريثكمولعىلع
هدافتساامىلإهيفلضفلادوعياذهومالكلاملعنفيفهتيرقبعىلع
دقتلانماهيفامللوقعلااضيأتدافأيتلاوةعّونتملامولعلانمخيشلا

بهاذملافلتخمىلععساولاعالطإلابتنّوكتكلتوءةنراقملاوهيزنلا

يتلاةّيدقعلاتالجاسملابتمنانرشأامكيتلاوكاذنآةدجاوتملاوةميدقلا

.ةفلتخملابهاذملانيبرودتتناك

نمنراقملادقتلاوعساولاليصحتلااذهبانبحاصنكمتدقو
٦١۱



تامامتهاٌمهأناكيذلاونيدلالوصأيفمالكلاملعرحبيفضوخينأ

يفاذههباتكهبدهشياموهوءازراباملعهيفحبصينأوقطانملاكلت
هبىتتعايذلاوهو«تالاهجلاىلعدرلا»يفرخآلاهباتكو«نيدلالوصأ»

رشععساتلانرقلايفهلحورشلارخآتناكوهوحرشفهدعبنمنوملكتملا

.يداليملا

ىرخألاقرفلاىلعدرو-ًيضايإوهو-هئارآنعنيروغبتعفاد

يفخيشلارصتقيملفءريثكمهريغوةئجرملاوجراوخلاوةلزتعملالثم
هتارظانمتعستالباهنيعبةنايدىلعوأةّيمالسإلاقرفلاىلعهتارظانم

لدتهبتكونيملكتملاءارآبريبخوهف.هلةئوانملاقرفلانمديدعلالمشتل

ةلدألا"هباتككلذيلعلديوءمهمالكوقرفلاءارآيفهرّحبتىلع

لعةرلايفوهو"تالاهجلا"باتكو.هقفلالوصأيف'نايبلاو

.("تالاهجلا

هيلعمهمكحوهلنيئوانملانمهماهتامغرنيروغبتخيشلاو
ركذامك-ماكحألاهذهنإفخئاشملايديأنيبةبوتلاىتحنارجهلاب

نوكتامانايحأوقّبطتاهنأالإةلطاباهرثكأ-رّمعميحييلعخيشلا

.("٩ەذاتسألديملتنمةرداص

كلذوءدحاوىنعمىلعفدارتتظافلأدرطلاوداعبإلاونارجهلاو

ىتأوأءةيزخهيلعترهظوأءامرجقيرطلالهأنمدحأمرجأىتم

هحورشىلعوةدحاوةخسنىلعكلذيفنيدمتعمهيقيقحتيفانعرشدقباتكلااذه”)
.ةصاخلاانبتكمبةرفوتملا

.اهدعبامو٢۲۹ص١/۱۹۷۹ةعبط(٤:ج)رئازجلايفةيضابإلا:رظنا
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الفحالتصلالهألكهرجاهيهتإفعييضتوأ«لمعوأءلوقيفةصيقنب

هنيبةطخَنأكوءسلاجُيالوءلكاوُيالومويالوءةعامجرضحيالوملكي
لازوةعامجلاىلإعجروءهنملبقرفغتساوباتنإفءريخلالهأنيبو

مرجلامظعردقبنارجهلاةشحويفهؤاقبناكوء؛مسالاكلذنيشهنع

ءلاحلايفعجريوبوتينممهنمفءهرارصإومرجملاةبوتوهرغصو
....("نيمويوأامويوأنيتعاسوأةعاسىقبينممهنمو

رمألاكلحضتيءاهناضميفاهتعجارمنكميلئاسملاهذهو
.مالّملاو

۰.س..)٢٥۲ ةعبطءةماقتسالاباتك:(ديعسوبأ)يمدكلا.تاحفصلاوقباتملاردصملاسفن)٢۲)
.نامعةنطلس١۹۸٠ةعبط(هل)ربتعملاباتكو.نامعةنطلس١۱۹۸ه٥
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امقيقحتيڼانبهنموةلاسرلاخسن

ةفيلخورمعروتكدلاةحورطأ-عورشمنمضتناكةلاسرلاهذه

قيقحت-(جديربمك)ةعماجنمءهاروتكدلاةداهشلينلاهمدقيتلايمانلا

اءزجاهيفلوألاصنلاناك.يضابإلاثارتلاباهلكلصتتصوصنةثالث
ىسومنبليعامسإرهاطيبأفيلأت«مالسإلادعاوق»باتكنم

قلعتيو.امهليصافتو«ةءاربلاوةيالولا»عوضومثحببقلعتيوءيلاطيجلا
مالكلاملعثحابمبوأءةّيضابإلادنعنيّدلالوصألئاسمبيناثلاصنلا

یسیعنبدووادنبنیروغبتفيلأت«نيدلالوصأ»باتكوهوءمهدنع

بوقعييبأفيلأت«نوفلخنبةبوجأ»وهفثلاثلاصنلااَمأ.*يطوشلملا

.نراقملاهقفلايفةلاسريهو”يتاّزملانوفلخنبفسوپ

وه(نيروغبت)هفلؤملانيديأنيبيذلا«نيدلالوصأ»باتكنإ
(٦۷)اهبو‹ء١۱۹۷۱/۱۹۷۰ةنسلالخةنقارلاةلآلاىلعةنوقرمةخسن

يمانلاةفيلخورمعروتكدلاذاتسألااهصوصنةنراقمبماقةحفص

قيقحت.يتازملانوفلخفسويبوقعييبأفيلأت«نوفلخنباةبوجأ»باتكةمدقمءرظنا٠

ء١۹۷٠ةنستوريب-رشنلاوةعابطللحتفلارادةعبطءيمانلاةفيلخورمعروتكدلاقيلعتو

...هتامامتهاةلمجنمناكباتكلااذهنأققحملاركذثيح.۸ص

ابنبت»يفشاعواشن«ءيرجهلاسداسلانرقلاةَّسئَأدحأوءةّيربربلاةتاززمةليبقءاملعنموه°

:ينيجردلاءهنعرظنا.رئازجلابونج"نالجراو"ةنيدملةرواجملاىرقلاىدحإ«سوطام

اتتبتكمبهنمةخسنانلروكذملاهباتكو.454صءريّسلا:يخاّمشلا.٥4۹صء۲جءتاقبطلا

.ةصاخلا
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ةبرجنملكباهيثراونمةفلتخمخسنىلعكلذيفادمتعم(قباتملا
.فرحبةخسنلكىلإزمردقوءايبيلو

يهوءقيقحتلللصأك«ت»فرحباهيلإزمر:ىلوألاَةخسَنلا

ةريمدنتىلإةبسنءيتريمدنتلارمعنبديعسديتملاةزايحيفةلماكةخسن

.(سلبارط)ايبيلب

اضيأيهو«ج»فرحباهيلإزمريتلايهو:ةيناثلاةخسنلا
ايبيل-وداجب-ينورابلادمحماخيشلاةزايحيفةلماكةخسن

.(سلبارط)

ةخسنيهو«م»فرحباهيلإزمريتلايهو:ةثلاثلاةخسنلا

-نواسرم-ينواسرملادوليميلعخيشلاةزايحيفةلماك
.(ايبيل)تابيحرلا

اضيأيهو«ب»فرحباهيلإزمريتلايهو:ةعباّرلاةخسنلا
.سنوتب-ةبرج-ينورابلافسويخيشلاذاتسألاةزايحيفةلماكةخسن

يفرحبامهيلإزومرملا:ةسداسلاوةسماخلاناتخسنلااأ

ىلوألا‹(قباتسلا)ينواسرملادوليميلعخيشلاةزايحيفامهو«ر+ح»

.ةطوطخمنمءزجةيناثلاوةصقانةطوطخم

ملفةلاسّرلاهذهنمةطوطخمخسنىلعلصحأنأيفتدهتجادقو

ةثرودوجووةّصاخلاتابتكملاىلإلوصولاةبوعصلكلذنمنكمتأ
تاحرفروتكدلاذاتسألاانليمزنأىتحتاطوطخملاهذهلنيرخآ

ةخسنلاىلعدامتعالابينحصن-يسنوتلايضابإلا-يريبعجلا
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هلوبنحدوعسمهللادبعروتكدلاذاتسألااروكشميلاهراعأيتلاةنوقرملا

ةجردىلعلوصحللسنوتبهتماقإءانثأابهذميضابإلاو-يبيللا-
.ركشلاليزجهلفء١۱۹۸ةنسلالخةنوتيّزلاةعماجنمهاروتكلا

ةفيلخورمعذاتسألانأ(اقباس)انلقامكيهف:قيقحتلاةقيرطاّسأ

تقلعدقفانأاَمأطقف*تايآلاجيرختوصوصنلاةنراقمبماقيمانلا

ىلإلاوقألاةبسنتعجرأوءضعبلاتحرشوةّيمالكلالئاسملاىلع
رداصملاىلعتلحأوءهدعباهبلاقنمىلإو.تعطتسااماهباحصأ

ثيداحأنمةلاسَرلايفدروامجيرختيفتدهتجاامكءعجارملاو

مالعألاتكرتو«تاعامجوقرفولاجرنماهيفدروامبتفرعوءةّيوبن
نملاليهستةحورطملااياضقلاضعبرداصمىلإتدشرأوءةفورعملا

.صنلابقحلييليصفتسرهفعضوبتمقامك.عالطالانمديزملادارأ

ةلاسرلابحاصةايحةساردنأىلإريشأنأاذهدعبينتوفتالو

نمتناك-ةّيمالكلئاسمنماهدعبءاجاموةرشعلاهلوصأليلحتو
.صاخلايلمعنموه-ةّيضابإلايملكتمتامامتها

ىرخألاخسنلانمفيضأامىلعليلدتلل(+)ةراشإتلمعتسادقل
يهوةدمتعملاةخسنلانمطقسلاوأصقنلاىلعليلدتلل(-)ةراشإو

.[.]نيتفوقعمنيبكلذلعجةملكنمرثكأصقنلاناكاذإف‹(ت)
ةقرولاهجوىلع(١)مقرئدتبيةدمتعملاةخسنلاىلعماقرأتعضوو

.ادبأءاطخأكلذيفدجأملفاهروسيفاهمقروتايآلاةعجارمبتمق*
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.ةلاسرلاةياهنىلإاذكهوءاهرهظىلع)۲(مقرمنءناونعلااهبيتلا

.ةحفصوةحفصنيب(/)لصافلاطخلااذهلعجو

تاحرفروتكّلاليمّزلاوخألاركشأنألمعلااذهدعبينتوفيالو

-يضابإلاثارتلاىلإلوصولايفةدعاسملادييلمّدَقيذلايريبعجلا
ليزجامهلفهلوبنحدوعسمهللادبعذاتسألاموحرملاكلذكو-اقحالواقباس

.ركشلا

ةدافإيفةمهاسملاءاهرشنوةلاسّرلاهذهقيقحتبتدصقينإواذه
تقفودقنوكأنأوجرأو.اصوصخنيثحابلاوامومعيمالسإلاركفلا

دنعنيدلالوصألاجميفنيثحابلاتابلطيّبلينأايجارلمعلااذهيف

.مهريغوةّيضابإلا

هلأسأءاصوصخنيثحابلاوءارقلاىلإةلاسّرلاهذهمدقاذإيننإو

يلعلاللابالإةّوَقالولوحالوميركلاههجولاصلاخالمعينمهلبقي
.ميظعلا

رماعرهاطلانبسينو

۳/۰يف(نامعةنطلس)یوزن
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يمانلاةفيخورمروټكدلا

روطصيڼ

ايبيلبتولانةنيدميفيمانلاةفيلخورمروتشدلادلو

زوجانأيلإيئادتبألاةميلعتكلدُحوةدلبيفنآرقلاهلعتو(سلبارط)

ةعماجلابةيبرقلاوبادألاةيلكبايلعلاةتساردلصاوفةماعلاةيوناثلايلع

ةنسةيبروعلاةغللايف(سناسيللا)ةيداتسألايلعلصحيحةيبيللا

ةجرديلعلوصحللايناطيربب(جديربمش)ةعماجبقتلاوثو۲
.ء۹۷*ةنسةجودلاةطهلانضيحةيمالسإلاتاساردلايفداروتكدلا

لينلامميتلاةيحورطأعورشمنمضناكهنأروټشدلارشذدقو

اهلكلحصتتصوصنةثالثقيقعت(عديربح)ةعماجنمداروتكدلاةداعش

(ءالسإلاتغاوق)باتنماعزجاهيفلوألاصنلاناك.يضابإلاكارتلاب

ناكييناقلاصنلاو.ةءاربلاوةيالولاعوضوميفءيلاطيجلافيلاتنم

دوادنبيسيغنبنيروغبتعيشلاويلاتنم(نيدلالوصأ)جاتك

ميوقعييبأةلاسرلوحناشفكلاثلاصنلاامأ.(ييرغملا)يطوشلملا
:اهناونغو.يتازملانوفلخنبےفسوی

,رشنلاوةعابطللعقفلارادةلاسرلاذهعبطدقو((نوفلخنبأةبوجأ))

.و١۹۷۱ةنستروريب

بدألاةيلشباوضاحماذاتسألغتشاهاروتكدلاةجردلاناملو
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.ايبيلةعماجبةيمالسإلاتاساردلاوييرعلا

هاقملاهلمبطيهلو.ةيماسإلاةوعدلاةيعمجبيمالمإةيغادشلمعام
يدجإبارضاحملغتشايحةيكيرمألاةدحتملاتايالولاىلإلقتنافءايبيلب

.اهتاعماجبكانهارضاحمنوكيلنابايلاىلإلقتناهث.اهتاعماج

ةديرجهلترشندق.اموداكرحتماطيشنيمانلاروتكدلاناشو
.ةيبحأوةيمالسإتالاقمولعلا

انركذدقن.ةئايحإوءهرشنويضابإلاثارتلاقيقحتبانبحاصينتغاو

ناوءويرشلايراقللهمّقنيطلاباتشلااذهنيقحتباقهنأليلقلبق

راشأيحصوصخلايلعةدحتملاةيالولاوايناطيرببةدوجوءايأهلةقيقحت
لدعلا"بياتكنقحدقوكلذُشحو.هقيقحتةمدقميفكلذيلإانبحاص

يقحامك.ةيزيلطنألاةغللايلإةمجرتوجبوقعيوبأيناليراولل"ماصنإلاو

ةقعبط(ناميإلاوهلعلا)يترطنق.يلاطيبللتاريخلارطانقجاتكنماعزج

.ةعفص(21)هبةرهاقلاءةبهوةبتكه

((ةيمالسإلانيزاوملاراطإيننافنلاةرهاظ))ناونغتحتجاتكهلو
.ء۹۷/۹ةنسةعبطناڪ

لإعبطللةّعموةققحميرخأجتكهلهنأهبنولصتملاةنغرخو

.انيشاهريصمننوملعيالو.هويلاىلإرصظتولاهنأ
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.ادجةمهموةعئارةيرعشدئباصقهل

هلاعلاةلبميف((ويأعوكانلادمحمدومحم))دليمزهنرشطدق
وتتميييليمالسإتاك"ناونعبلاقم٤أنابعش/۱۹۹۲ريانييمالسإلا
.ههقاوموهټریس:يهانلاورهځ.روټڪدح..1ڭنسطن

هالمإلاةنامأ,نييبيللانيفلؤملاليلد:ةهجرتلاهطهعجرم

..۱۹۷۷ةنس.سلبارطءبتكلارادءايبيل.ةماجثلاو
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هلبتكينأهنمبلطادحأنأهباتكةمدقميفنيروغبتخيشلاركذي

قئارطاوراسىتحةمألاهيفتفلتخايذلانيدلالوصأهيفهلنيباباتك

نكمياليذلاباتكلااذههلبتكوخيشلاقفاوفةفلتخماقارفأوءاَدَنق

نمهلَرَنَضَحامغلبأبهظفحئدتبملاىلعرذعتيالوهيفءاجاميفكشل
ءردقلاءديحوتلا:يهو("”«ةرشعنيّدلالوصأنإ»:لاقنأىلإنايبلا

ءنيتلزنملانيبةلزنمال«نيتلزنملانيبةلزنملاءديعولاودعولاءلدعلا

مث.ماكحألاوءامسألاءةءاربلاوةيالولا«يهنلاورمألا«تافتصلاوءامسألا

`:لئاسمعبسيهوةّيضابإلالغشتتناكىرخألئاسمكلذدعبركذ

.ةجحلايفىلوألاةلأسملا-

.ةعاطتسالايفةيناثلاةلأسملا-

.ةمصعلاونوعلايفةثلاثلاةلأسملا-

.هللامالكونآرقلايفةعبارلاةلأسملا-

يلعنبرماعخيشللتانايدلالوصأباتكرظنأ.لوصأةعستركذنمةيضابإلانم

انهعقوفالتخالاو.۷۹صءخيراتنودبةيرجحةعبطءيتالتلارمعحرشبءيخامشلا
نوكرهظاذهبو:يتالتلالاق.نيروغبتبسح(عباسلالصألاوهو)تافصلاوءامسألالوح

نيبةلزنمالنأونيتلزنملانيبةلزنملادعبةينامثاهلعجىلوألاّنأوةعستلوصاألا

.ةعلاودرتسلاليبسىلعالصأنيتلزنملا
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.ةيؤرلايفةسماخلاةلأسملا-

.ةعافشلايفةسداسلاةلأسملا-

.هباذعوربقلايفةعباسلاةلاسملا-

اهلوحرثكيتلاواهنیبنسيتلالئاسملاهذهفلؤملالوانتدقو

ةصاخباهفالتخاىلعةّيضابإلاقرفوةماعبةيمالسإلاقرفلانيبفالخلا

دنعلوألالصألاوهوديحوتلاةلأسمبهباتكًادتباوءةيمالكلالئاسملايف

دبالانهنحنوءلوصألاةيقبمثمهريغوةّيضابإلانمنيملكتملاعيمج

نيبفالتخالااهيفعقويتلالئاسملاكلتولوصألاكلتنيبننأنمانل

.نيملكتملانممهريغوةّيضابإلا

كهللدارفإوهوءدبعلالعفوهديحوتلانأنيروغبتخيشلانيب

دحوملانيبقرفلاوءةفرعملاورارقإلاوهو.هنعهابشألايفنوهتافصب

ءدبعلاهدحو:مهلوقنمكهللاوهدحوملانأءرسكلابدحوملاوحتفلاب

هسفندحووءديحوتلابنونمؤملاهدحو:لاقيفءاحلاحتفبدحومهللاو

ةَحومو.دحاوهنأهسفننعربخأيأءهسفندحوىنعموءديحوتلاب

امنإوءاحلاحتفبادحوملزيمل:لاقيالفءديحوتللالعافيأءاهرسكب

.اهرسكبادحوملزيمل:لاقي

عمدعنيقلخلانمدحاولاذإءاالإةقيقحلايفدحاوالو:لاقو
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دعنيفضيعبتلاالوددعلاهيلعيرجيالهللاوءددعلاهيلعيرجيوريغ

امومسجلانألةيمسجلاهللانعىفنو.قولخملافالخبهريغعم

:تاهجةتسنمكفنياليذلاءازجألافلؤملاةعنملاوههتافصبفصوي

رخأللنيابموءيشلقصالموءقوفوتحتوءلامشونيميو«فلخومامأ

.هیفرقتسيرارقوهيوحيناكمنمهلدبالو

هللانإ:لاقف؛ماسجألالعفكلعافهللانأنومعزينيذلاىلعدرو

ملو«دوجومءيشهنأوءلعافٌيَحهنأهسفننعربخأىلاعتوكرابت

ربخألب«نومعزيامكةروصالومسجهنأهرابخأنمءيشيفربخي
«ءيشهلظمكسيل»:هلوقيفةينامسجلاهسفننعىفنومسجبسيلهنأ

نم١٠٦ةيآلا:اهنمةريثكتايآبدهشتساو«ايمسهلملعتله»:هلوقو

قو(۸۳)ةعقاولاو(٤)ديدحلاو(۳)ماعنألاةروسنموميرمةروس
ءيحوه:انلقاذإفءمسجبسيلهللانأ:مهلالئاق.(۷)فارعألاو(١۱)

.صقنلاومذلاتافصهنعتفندقحدملاتافصهذهف:رداق؛ملاع؛لعاف

...خلازجاعوهفرداقبسيلنموتيموهفيحبسيلنمنال

تافصيفنوكيالو«توملاهيلعىرجيالهنأيأ«يحهللاىنعمف

ءنيزجاعلاهبشيالوزجعلاهيلعيرجيالرداقيألعافو.تاومألا

القلاخلاف.ىلاعتهتافصوهئامسأعيمجوريصبوعيمسوملاعيفكلذكو

.هوجولانمهجويأبهتاقولخمهبشي

هابشألاهنعاوفنوهللادارفإباوءاجمالسلامهيلعءايبنألانأنّيبو

معىلاعتوُهناَحْبُس»:ىلاعتهلوقيفهبشلانعهوهزنو
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تاَواَسَئملارونهللا»:ىلاعتهلوقبجتحانمىلعةرو.١١)«نوُكِرْشُ

يرْجَت»:هلوقو©«هيديأقوفهللاد:هلوقو()«ضرألاو
ةغللايفرونلاىنعمنّيبفهللابنجيفاذه:برعلالوقو۳انيعأب
نيبامك.ةيوبنلاثيداحألاوةلظمألاوتايآلابلدتساو«سانلانيبةيراجلا

نأنيبفةيوبنلاثيداحألاوتايآلابدهشتساوةيبرعلاةغللايف"ديلا"ىنعم
ءايشأةدعىلعقلطتنيميلانأنيبوءةمعنلاوةنملاىلعقلطتاضيأديلا

ةدشلاوةوقلاىلعقلطتوءمالكلايفةلصلاوهوهسفنءيشلااهنم

هنأاحضوم٠٠مكَناَسْيأاوْظَفْحاَو:ىلاعتهلوقنمفلحلاىلعقلطتو

هنأو.هنسحأىلعمالكلالمحينأبجيهنأوناهجوهلوالإمالكنمام
:تيمللمهلوقبادهشتسم.بذاكتوضقانتلهرهاظىلعنآرقلالمحول
لوقنأو!!ربقلايفهبرنأاوديريملو.هبرىلإراصوءهبرنالفيقل

ثيحىلإهباهذيأ"١«نيدْهَيَسييرىلإبهاَذينإ»:ة99ميهارب
هنأمهدنعحصاذِإاعضوممهبرلاوفرعينأبةهبشملامزلأو.هبرهرمأ

.لقتنيولوزي

.١٠:لحنلاةروس)

,.٥۳:رونلاةروس
١٠0.1:حتفلاةروس

.١٠:رمقلاةرون)

.۸۹:ةدئاملاةروس)

.۹۹:تأفاتصلاةروس
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يفنولضافتيالنيدحوملانأنوريةّيضابإلانإفلوقلاةصالخو

نوكينأهانعمديحوتلايفاولضافت:لاقاذإلئاقلانألهشمهدیحوت

اذإديحوتلاةفرعموءزئاجبكلذسيلوضعبنملضفأديحوتلاضعب

زئاجةلدألايفلضافتلانأواهبةفرعملاتيوقوتدكأتلئالدلابتناك

هنملقأنممانايبحضوأوةّجحمظعأناكىوقأهملعناكنمنأل

.ةلالد

داحلإلاتاراتنوضفرياثيدحواميدقنويضابإلانوملكتملاو
وأةّيسوجموأةينارصنوأةّيدوهيوأةّيرهدوأتناكةّيدامهيبشتلاو

يفنيروغبتخيشلانّيبدقف.ةّيلولحوأةّيضيفوأةّيميسجتوأةئباص
ءثودحلالثمىلاعتهللاىلعةليحتسمتافصكانهنأةَرمامريغ

ءىمعلاوءممّصلاوءهاركإلاو؛زجعلاوءلهجلاوءتوملاوءءانفلاو؛مدعلاو

.تافصلاوأتالايفهقلخنيبوهنيبةيوستلاو

برلادارفإهانعمفديحوتلاامأ)):هللاهمحريلاطيجلاخيشلالوقي

نأملعتنأهناحبسهبةفرعملاةقيقحف؛مهيناعمعيمجوقلخلانعهناحبس

الومسإالولعفيف:تاهجلاعيمجيفاههبشيالوههبشتالءايشألا

لخدلليلقلالقأيفولوءايشألانمائيشهبشأولهنأل«تاذالوةفص
ةقيقحفرعينأفلكملاىلعبجوأاذهلفةفصلاكلتنمزجعلاهيلع

.("”((تافصلانمهبقيليامبهفصيوىلاعتهللةينادحولا

١/٢٤۳جمالسإلادعاوق:يلاطيجلا



نعهللادارفإهنأبديحوتلاةفرعمبجت)):هللاهمحربطقلالوقيو

هيلعلخدلليلقلالقأيفمهعمهباشتولوءمهتافصومهلاعفأوقلخلا

.((اوجاتحاامىلإجاتحالوهنمزجعلا

هملعف«تامولعملافاشكنايفةيفاكهتاذنأىنعمبملاعوهلوقتو

ءايشألانأةمعازلاةيرهدلاكهللاركنأنمفاذكهو...لاحريغماعميدق

البهريغىلاقلخلابسننموءمدعلايفهريغبهاوسدقفاهلثدحمال

دقف...ءايشأللناقلاخةملظلاورونلانأنيمعازلاةيناصيدلاكليوأت

.((...قلخلايفهبهريغیّوس

هلتمكسيلدحاوىلاعتهللانأبتّرقأةيمالكلاسرادملاعيمجو

ءناسنإلاتافصلثمتافصهللنأبلوقتيتلاةهّبشملاادعامءيش

.اريبكاولعكلذنعهللاىلاعت

نأوهلاعفأوهتافصوهتاذيفدحاوىلاعتهللانأءلوقلاةصالخو

نملاحيأبامءيشهيفهکراشيالودحاوءيشهتافصوهللاتاذ

هنودبف؛مالسإلادئاقعخيسرتيفليصألاساسألاوهديحوتلاف.لاوحألا

ةايحيفةديقعلاهذهترقتسااذإفءةبلصةديقعبملسملاعتمتينأنكميال

.ىلاعتهللانذإبلمعلاولوقلايفةَوجرملاةرمثلاتناكملسملا

ةيملاعلاعباطملاةعبطءصلاقلاملعلابهونملاصلاخلابهذلا:(فسوينبدمحم)شيفطا

.٢۲ص(نامعةنطلس)يورب
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ءءيشهلتمكسيلدحاوهللاَنأبترقأةّيمالكلاسرادملاعيمجو

هللاىلاعتءناسنإلاتافصلثمتافصهللنأبلوقتيتلاةهّبشملاادعام

.اريبکاًولعكلذنع

1



ردقلالحأيڼو

نمممهلوقبلاقنموةلزتعملاىلعنيروغبتدرلصألااذهيف

.دابعلالامعأنعءهناطلسوهريدقتوهللاةَرْدَقاولازأ

ذإءنيملكتملانمهريغكلاعفألاقلخةيضقىلإفلؤملاضّرعتو
رشوريخنمهيفامو«ضارعأورهاوجنمهيفاموملاعلانأىري

نمجراخبهنمءيشسيلذِٳءهريبدتنموهللاقلخوهءةيصعموةعاطو

لاموءدابعلاىلإفاضيامءاوسكملعوهتداراوهریدقتوهلنریبدت

ةفاضملالاعفألانأىلعلديامدابعللةفاضإلايفسيلو.مهيلإفاضي

امءمهنايصعومهتعاطومهنوكسومهتاكرحلرايتخالاوبسكلابمهيلإ

ةلاداهلعجفاهثدحأيذلاوههللانألءاهايإهقلخوءاهلهللاريبدتليزي

هتينادحوىلعةلالدكلذلعجوءماسجألانمهبتلحامثودحىلع

ءايشألاتناكدءكلذكءايشألانملاعفألارئاسلعجامككټهتیبوبرو

.كَيهللاىلعةلالدلاهجويفةيواستم

نعارداصدحاولعفنوكينأاوركنأنيذلاةلزتعملاىلعدرو

زاجلنيلعافنمدحاولعفردصينأزاجولهنأل(ناسنإلاوهللا)نيلعاف

نمدحاولوقوءنيكرحتملةدحاوةكرحوءنينكمتملدحاوناكمنوكينأ

لعفدبعلانإ:لاقينأزاجلهللاقلخدبعلالعفنوكينأزاجولوءنيلئاق
ادیرمهللانوكينأزاجولوللاقلخدبعلالعفنوكينألطبفاقلخ

:ءارتفالاوروزلاوةيصعملاورفكللاًديرمنوكينأبجوءدابعلالاعفأل
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.هدارأهنأبلجوزعهللافصويالامماذهف

:اولاقةّيردقلانأهدافمو«مهيأردروأةّيردقلاىلعنيروغبتدريفو

نمةدحاوةكرحنوكتنأزاجلءنيلعافنمدحاولعفنوكينأزاجول

ريغبليٿمتوءةَجحريغبمكحاذهو.نينکاسنمدحاونوكسوءنيكرحتم

نملعف:لاقينأزوجيالهنأنمهيلإبهذامبيأرلااذهدنفوةلع
هللاو.رخآلايفلحييذلاريغءامهنمدحاولكيفلحييذلاذإءنيلعاف

ةلعلاتناكنأاملف.هقلخنمهريغيفلحتاهنإلبءهلاعفأهلحتالىلاعت

يّسسامنإهنأنماقباسركذاملثمنيكرحتمنمةكرحلاطيإيفهنم

ءنيكرحتميفلحتالةكرحلاوهيفةكرحلالولحلاكرحتمكرحتملا
يذللهبشُمريغدابعلالعفلقلاخهنأبهللانمفصولاناكءاهبنافصويف
يفلوقلاكءدحاو.ناكميفنينكمتملايفلوقلاكلذكوءاولثم

لغاشهنألانكمتميمسامنإنكمتملانألةدحاوةكرحبنيكرحتم

ناكميفنانكمتمامهنأبنايمسيفنامسجهلغشيالناكملاوءناكملل
ليثمتلادسفءدحاوناكميفنينكمتمداسفيفةلعلاتناكنأاملف.دحاو

نيهجوىلعنينثاىلإفاضيالثمنوللاف.نيلعافنملعفلاكلذب

يفلحهللاقلخوه:لاقيفءلولحلارخآلاوءقلخلاامهدحأ:نيفلتخم
.نالفضايبوأءنالفدسج

ىربكةيّسهأاهلنأىرييتلاوةكرشلاةلأسمىلإفلؤملاضّرعتو
هللعفلانأركذفءةهجلاحلطصمقّبطدقانههنأكوردقلاةلكشملحيف

.احيبقوأانسحوأءةيصعموأةعاطنوكيو؛«ثدحموهفةديدعتاهج

٤۳



لعفللنأامبو.دبعلليهوبسكةهجوءهللايهوقلخةهجلعفللو

ثيحنمهللبسنيوءهيلعردقثيحنمناسنإالبسنيوهفءتايٿيح

باحصأاهبضراعيلةكرشلاعوضوملعجو.هنعناسنإلازجعتوبث

اَمَأوءدبعللوأللاقلخنوكينأاًمإلعفلانالكلذوء'ةّيردقلا'قولخملا
.ةقيقحامهدحأ:نيهجولمتحتةكرشلانأنّيبف.امهنيبةكرشنوكينأ
ةراجتوأثرإنملاميفناكرتشينالُجّرلافءزاجموةراعتسايناثلاو

اموةكرشلاةقيقحيههذهورخآللاكيرشامهنمدحاولكنوكيف

ريغكلذعمهللاوهللدبعكلذنمدبعلاوءلاموكلمهللوهفهيفاكرتشأ

هنأ:امهدحألالوامهللاقيالوامهدحألالوءامهلةكرشلابفوصوم

.'كلملاتاهجفالتخالءكلذنعىلاعتهللكيرش

ةنواعملاىنعمىلعاضيأنوكتةكرشلانأفلؤملاحتضوو

ىلعاقفتاوأةنيفسرييستوأةبشخعفرىلعانواعتنيلجركقافتالاو
ىنعمىلعاكرتشاامهنأ:يناعملاهذهيفلاقيفءهايضمأفرومألانمرمأ

ىلاعتوكرابتهللانإ:لاقُيالةنيفتسلاحيّرلاتعفداماذإفءاقفتاوانواعت

ةنيفتسلااهبيرجتاهلعجيتلاءحيّرلابةنيفتسلاريسيفنيحالملاكراش

هللانألاقُيالفكلذلةسائرلايفاكرتشاامهنألاقُي«نيحالملانأىلع

تاهجفالتخالءهلعفيفهللكيرشامهدحأوأامهنأالوءامهلكيرش

.هيناعمولعفلايفةفاضإلا

نمنيملاعلنيتصنبةلأسملاهذهيفنيروغبتخيشلاهلاقاممّعدنو

لوقي.رمعميحييلعخيشلاويلاطيجلاخيشلاامهءةيضابالاءاملع



البسكلاولكوتلاوءنايفانتيالبلطلاوردقلانأملعاف)):يلاطيجلا

.۳((ناداضتي

ردقلاةلكشمنإ)):(هلاهمحر)رمعميحييلعخيشلالوقيو

ةلكشملاهذهوءةّتصاخملسملاوةّماعناسنإلاريصمبامودتطبترا

ةرصاعملاةيركفلابهاذملايفةحورطملازتالةيقيزيفاتيملاةيفسلفلا

ءناميإلاوهنيدلااوربتعادقفلئاوأللةبسنلابامأءةعاتسلادحىلإ

يفضوخلانودهرشوهريخردقلاباودقتعاوءنيدلاوهناميإلاو

رحناسنإلاله.ناسنإلاةيرحلوانتتيتلاةهباشتملاةينآرقلاتايآلا

.("((؟هبدّيقممأ؟هردقوهللاءاضقنم

ةيضابإلايملكتمنمهدعبءاجنمونيروغبتخيشلايأرةصالخو

قلاخلاوهناسنإلانأيعدييذلايردقلابهذمللمهتضراعميفلثمتت

لكناسنإلانعيفنتيتلاةّيربجلايأركلذكنوضراعيوءلاعفأل
هذههيفقلخيذلاوههللاولعفلاىلعةردقناسنإللنأىنعمبةّيلوؤسم

يتلالامعألاىلعبصنيباسحلانإلب.اهيلعهبساحُيالفةردقلا
دنعبسكلاف.ةّرحلاهتدارإوهحراوجقيرطنعاباستكاناسنإلااهبستكا
هنكلماصاذِإملسملاف.ةلزتعملاوةّيردقلادنعقلخلاماقمموقيةّيضابإلا
كيهللادنعنميربجرمأشطعلاوعوجلاةرهاظنفءادّمعتمامویلكأ

لكألايفدّمعَتلااَمُأ.ةّيرطفلاهعفاودليزُينأعيطتسيالناسنإلانأكلذ

)٥r(۲۲ص١حءمالسإلادعاوق:يلاطيجلا.

۷۳ص١ح«خيراتلابكوميفةيضابإلا:رمعميحييلع

۳



ىلعو.هتاذناسنإلانمبستكمرمأفةّيوقةدارإبعفاودلاطبضمدعو

ءاقبسمميدقلاَيلزألاهلمعوىلاعتهللاةدارإنيبضراعتكانهسيلفاذه

ىلعبذعيهللانِإ»:"”يضابإلاةديبعوبألاقدقف.ناسنإلابسكنيبو

لبنوقفتيالةّيضابإلانأاذهلالخنمحضتيو«ردقلاىلعالرودقملا
عماذهيفنوقفتيةّيضابإلاو.يردقلاهاجتالاةحارصنوضراعي
.ةرعاشألا

(ديزنبرباجذيمالتنم)ةميركيبأنبملسمةديبعيبأنيبتراديتلاةلداجملارظنا

لوحو.۲/٤٦٤۲جءتاقبطلا:ينيجرلا.مارحلادجسملابايقتلااملءاطعنبلصاوو

ء‹(يرصبلايدزألارمعنببيبحنبعيبرلادنسم)حيحتصلاعماجلا:رظناءردقلاعوضوم

نامعةنطلسءطقسمءةماقتسالاةبتكمرشنءينالجرولافسويبوقعييبأخيشلابيترتب

.٠/۳۱/۳۰/۲۹جء‹(قباتسلا)مالسإلادعاوق:يلاطيجلا.١/١۲جےهھ۸

۳۷



روجلانأامكةماقتسالاوهةغللايفلدعلانأنيروغبتخيشلانيب

امك«ناَدضامهوءدصقلانعلاماذإقيرطلايفراج:لاقيءليملاوه
نأامكءهلديحوتكيهللليدعتلاو.اضيأنادضريوجتلاوليدعتلانأ

.هبرفكوهللابكرشقيهللريوجلا

ذِإنيَدلالوصأنملدعلانأىلإةّيضابإلانمهريغكخيشلابهذيو

هللانألوقعلايفةمكحلاهتتبثأونآرقلاهبقطنوهيلعةّمألاتعمجأ

مُهَسفنأسانلانكَلوايشَسانلاْملْظَياللهّتأوروجياللدع

َنأنيبو”«ديِبعللمَاللَظبكيرامو:ىلاعتهلوقو”«نوُملْظَ
هانعمونيدلالوصأنملصأوهوةفصوامسانوكيهللاةفصيفلدعلا

نوملسملاعمجأدقوءكلذبهسفنفصووالدعهسفنىّمسكهللانأ

ذرو.لعفيفسانلاملظيالو؛مكحيفروجيالهنأوءلدعهللانأىلع

امريغىلعدابعلاذخاؤمهللانأمهمعزيفةربجملاوةّيمهجلاىلع

.هوراتخيملوهوبستکيملامىلعمهبقاعموهولمع

نأيهلإلالدعلاةلأسميفةّيضابإللانأرقاملالخنمودبيو

ةّيضابإلافءةلأسملاهذهيفةلزتعملاعماوفلتخاةّيضابإلانمنيملكتملا

٤٤.۰سنويةروس

.٤٦٤تلتصفأةروس

۳۸



نيبوهللاىلإلعفلاةفاضإنيبطّسوتلايأةقيقحلايفملظالنأنوري

اوفاضأوءهلعفنمسيلامناسنإلانعاوفنكلذبوءناسنإلاىلإهتفاضإ
ىلعةردقلاهلاوتبثأوءهيلإةفاضإلاهبنسحتيتلاىنعملابهللاىلإكلذ

.اههلإواهبرواهكلامهنأوءاهلريبدتلاوءءايشألا

ةمكحلانملقعلاهيضتقيامهنأ:ةلزتعملادنعلدعهللانأىنعمو

نوريفةّيضابإلااَمأ.ةحلصملاوبوجولاهجوىلعلعفلارادصإوهو

.دیرياممكحيوءاشياملعفيهكلميففّرصتمهنأىنعمبلدعهللانأ

اوعفترافملظلانعهوهّزنينأهللايفمهتيرظنيفةلزتعملادصقدقو

نوريةّيضابإلاناكنإوءاهلمعنعةلوؤسماهولعجوءةّيناسنإلاةدارألاب

هنأاهتصخلمو«بسكلاةّيرظنباولاقكلذلوللاةردقنماقييضتكلذيف

هللاقلخنرتقيوءهقلخلبقءيشلكرقهنأولاالإلاعفألللعافال

.دبعلانمةبوسكمهللانمةقولخملاعفألافهبسكبناسنإلالاعفأل

عمنوقفتيمهدجندابعلالاعفأيفةّيضابإلابهذميفلمأتلابو
لعفلاهنمىتأتييذلاقولخملاتانكسوتاكرحعيمجنأنمةرعاشألا

نارتقاوهيذلاهباستكاقولخملاكلذلبسنييذلاًنأوىلاعتهللةقولخم

لكلقلاخهللانأيأ-ىلاعتهللقولخملا-«لعفلابةثداحلاهتردق

ةيرايتخالاهلاعفأرئاسلاضيأقلاخوءلعفلاهنمردصيقولخم

ضايبلاكدبعلابامئاقناكنإوىلاعتهللقولخملعفلافءةّيرارطضالاو
دارأنميفةعاطلاةردقلقلاخوءهداجيإوىلاعتهللاقلخبمسجلابمئاقلا

هترصنكرتدارأنميفةّيصعملاةردقوهتبحموهاضرىلإهلوصو

۳۹



يذلاُةَدْعَواريخهبدارأنملطعُموهتبحموهاضرنعهدعبوهتناعإو

دابعلالاعفأةّيضقيفةّيضابإلانأىلع.لزألايفهتدارإهبتقبس

وهوءريثأتنودبةردقلاةنراقمهرابتعاببسكلايفةرعاشألايأرنوري

ءاجنمو-هلبق-يّماحلارزخوبأخيشلاونيروغبتخييشلاهيلإراشأام

بوقعييبأوَيضابإلايفاكلادبعرابعيبألثمنيملكتملانمامهدعب
.ناهربلاوليلدلابحاص-ينالجرولا



تيعولاوتعولالصأيو

كاكشلاوةّيوشحلاوةئجرملاىلعلصألااذهيفنيروغبتخيشلادر
يفقداصهللانأنمةّمألاهيلعتعمتجااممهضقنلءةّيكلاملاوةّيمهجلاو

ةَّمألاعيمجدنعيفنمهنعبذكلاو«بذاكبسيلىلاعتهنأوهدیعووهدعو

ال:هلوقو(°)يشهلثمكسيلا:هلوقلنيبذاكلاهبشيالىلاعتهنأو

مالظباأامويدللوقْلالدبيام:هلوقو©”«داعيملاهللافلخُي
.(٠)دبل

ءلجونزعهنأيفءةّيضابإلانمهباحصأوفلؤملايأرصخلتيو
َنأوءرئابكلالهأيفهديعوذافنإبوءهنيدبنيفوملانينمؤمللهدعوزجنم

يفادنتسمءرانلايفدلخمهنأوءةلطابهتعاطأبوءاهبذوخأماهبكترم

ءطقفنيرفاكللمئادلادولخلابنولوقيفةرعاشألااَّمُأ.ةريثكتايآىلإكلذ

ءاش.نإوهبذعءاشنإهللاىلإهرمأفنيملسملانمةريبكلابكترماأ
.(٠)هنعافع

.١۱٠:یروشلاةروس

.٢۲:رمّزلاةروس

.۲۹:قةروس”

.طءةبارغةدوّمحروتكدلاقيقحتءعدبلاوغيّزلالهأىلعةرلايفعمللاباتك:يرعشألا

.۱۲۹٠-۱۳۰ص.١٥١۹٠ةرهاقلا
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اَمُأنيرفاكلابصاخرانلايفمئادلادولخلانأىلإةئجرملابهذو

يئاهنلاهريصمَنكلوهبقاعيدقوءهنعهللاوفعيدقفيصاعلاملسملا
.(*ةّنملا

›:مهلوقلةّيكلاملاىلعلصألااذهيفنيروغبتخيشلاةرو

وهفكلذنملعفامّيأف«مهنعافعءاشنإومهبذعءاشنإءمهيفةئيشملا

ةعافشبرانلانممهجارخإنمدبالف؛مهبذعنإنكلوةمكحوهنملدع

«“*)يتمألةعافشاهتأبتخافةوعديبريناطعأ»:لاقهنأقايبنل

.دعولافلخاوزيجيملوءديعولافلخاعيمجاوزاجأو:لاق

دئاقعلالوصأنمالصأدعتيهلإلالدعلاوديعولاودعولاةّيضقو

الوءهقحقحيذلكليطعييذلايهلإلالدعلابةطبترميهفةّيضابأإلا

هلالهنيلامپدحأىلعمكعبالملظلاوروجلاهللاىلإبسني

ءلدعةنجلاب1هدعووء؛لدعلتقلابلئاقلاىلعیلاعتهمكحف

. E
CO اُعيِمَسلاوهوےەتىملکللدبم

دغوتو

لّدَع

ک

ے

ء۸١۱۹ءةرهاقلا.طءليكولادمحمزيزعلادبعقيقحتءلحنلاوللملا:يناتسرهشلا)190

.٥٢٤۳-٢٤٤٤نامیإ:ملسم.۳۱ءدیحوت:يراخبلا)°10(

٥:ماعنالاةروس

٢٤



ءنيدحوملانمرئابكلالهأنأنوريةيضابإلانألوقلاةصالخو
ءادبأامئادرانلايفنودلخممهفةرغرغلالبقةبوتريغنماوتامنإ

.ادبأامئادةدلاخلاةنجلايفنودلخممهفنونمؤملاامأو

۳



لصأيڼو
انيټلزذملانيبةلزنملا

ذإ.ناميإلاوكرشلانيبقافنلاهانعم:نيروغبتلاقلصألااذهيف

نملفسألاكردلايفمهنأوءنورفاكنيقفانملانأىلعةّمألاتعمجأ

ء؛مهعمنوّجحيءرودلاوتويبلايفنيملسملاوّيبنلاعممهنأوءرانلا

فصوفءهباتکنمعضومريغيفمهتلزنمهللانيبدقو.مهعمنودهاجيو

:ىلاعتهلوقاهنمءزيزعلاهباتكيفلزانمةثالثىلعسالاهللا
كلذرتضوء0(ءالؤَهىلإالوءالؤَهىلإالكيدنبَنيَدَبَذُم)
ىلإالوءءافولاوباوثلاومسالايفنيملسملاىلإالىلاعتديري:لاقف

ربتعانمىلعةرو.("راكنإلاودوحجلاوةريسلاومكحلايفنيكرشملا

ةّينسحلاوةيديّزلاوةّيضابإلانأنّيبوءةقرازألاكنيكرشمرئابكلايبكترم

تكلسيتلايهقرفلاهذهَنأو«نوقفانمرئابكلايبكترمنبنولئاقلامه
هيلإىهتناامنأوهظحلييذلانأديب«باوصلاةّجحماهمكحيف
فقومنعلآملاثيحنمفلتخيالنأشلااذهيفةصاخةّيضابإلا

=نوقفانم)ةّيضابإلارظنيفءالؤهنالرئابكلايبكترميفةلزتعملا

لوانتييظلفالخنيفرطلانيبفالخلانِإفيلاتلابو«(ةمعنرافک

.نيتلزنملانيبةلزنملابلوقلاىلعدرلا:كلذنمدصقلا
.١٤٠:ءاسنلاةروس)
.ماكحألاوءامسألايف(فلؤملا)هبتكيذلالصفلاعجار

٤٤



قسفلاوةّيضابإلادنعةمعنلارفكوأيلمعلاقافنلا)مدختسملاحلطصملا

.(ةلزتعملادنع

نولوقيةلزتعملاكةّيضابإلانأوهكلذءارونمهيلإصلخنيذلاو

اقيقحتهنعوفعينأهللسيلوءبتيملاذإرانلايفةريبكلابكترمدولخب
.هدیعول

يفمهنأبهدافمامبمهيلعروشاعنبرهاطلادمحمخيشلادردقو

يفيدؤيرمأوهوءيصاعلاوكرشملانيباقالطإاوقرفيملاذهمهمكح

ماداممالسإلايفلوخدلانمةدئافالهنأبكرشملاماهفإىلإةياهنلا

هنأبملعلاعم«بوتينأنودةريبكبكترااماذإرانلايفادلخمملسملا

.ًأطخلايفعوقولاناسنإلاةعيبطنمّنأوءءايبنللالإةمصعال

لقيملوءمهلوقمزالريغةيضابالالَّمحُياذهروشاعنبايأرو
نيبنوقرفيمهفء؛مالسإلايفلوخدلانمةدئافالهنأكرشملمهنمدحأ

رماعوبأهبحرصاموهوءةيويندلاماكحألايفيصاعلانيبوكرشملا

تسيلنيدحوملاماكحأنأنيدنو'تانايدلانتميفيخامشلانكاس

.'نيدحوملاماكحأكتسيلنيكرشملاماكحأوءنيكرشملاماكحأك

الوءةينآرقلاصوصنلاةلالدهيفمهتدمعفيورخألاريصملاامأو

.كلذيفلقعلللخد
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لصأيڼ

بيتلزنملانيبةلزنمال

ديحوتلايتلصخنيبةلصخالنأهدعبءاجنمونيروغبتىري

ءديحوتلاةلصخيفقافنلالوخدلامهريغةلصخالىنعمب.كرشلاو

ىّمسملالعفلاوألوقلاريغصاخمسابىّمسيلعفالولوقالنأوهو

لقيمللصألااذهو(/ناميإلابىّمسملالعفلاوألوقلاريغوءديحوتلاب
عباسلانرقلادعبلوقننأعيطتسنوءةّيضابإلانمنورخأتملاهب

.يرجهلا

نيبةلزنملدوجوالهنأسداسلالصألااذهبنيروغبتخيشلادصقيو

دادضألاكنادضامهنيذللارفكلاوناميإلانيبةلزنماليأنيتلزنملا

نأىلإاذهيفدنتسيوهو.توملاوةايحلاونوكسلاوةكرحلاهبشاهلك
هلوقلرفاكوهفنمؤمبسيلنمنأىلعةعمجمولبةقفتمةمألا

نمكلذريغو١€نُركنيَورفارُكِديَفكَم):ىلاعت
ادحاجاًِإوءةينادحولاباًرقمنوكينأاًمإناسنإلانأىَّرّيوهفءتايآلا
.اهل

.۹٠/٠۲٠ص(قباّسلا)تانايدلالوصأباتكرظتأ)۱(

.ه٢:نباغتلاةروس9
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ةلزتعملاءارآاضحادعوضوملااذهيفهيأرنعنيروغبتعفادو

مهيلعجتحاوءنيتلزنملانيبةلزنملابنولوقينمممهريغوةئجرملاو

رفكدقفهللامعنركشعّيضنمنأيهوءبرعلانمةغللاباحصألوقب
:رعاشلالاق.مهراعشأيفدوجومكلذوءهتمعن

«معنْملاسفنلٌةَّنِبْخُمرفكلاو**يتمعن:رکاشريغاًرمعتتبن»

رئابكلالهأنإ:مهلوقيفمهفلفلنموةلزتعملالوقداسفنّيبو

ةحلطالإنودلخمرانلايفنوقسافمهنَأو«نيرفاكالونينمؤمباوسيل

لجهبتنادقو.مهبهذمضقانتومهطالتخارثكدقهنأانيبم.ريبّزلاو

وأارفاكاَمِإناسنإلانأنوريذإضقانتلااذهىلإةّيضابإلاءاملع
دادضألاةيضقىلإعوجرلابو.رفاكوهفنمؤمبسيلنميأءانمؤم

يفلخددقفرفكلانمجرخنموءتوملاوةايحلاكناميإلاهدضرفكلاف

هنأبنيروغبتجتحاو.رفكلانمجرخدقفناميإلايفلخدنمو«ناميإلا

جرخينأزاجلناميإلايفلخديملورفكلانمجرخينأناسنإلزاجول

فلكموهوامهدحأنمنوكيالوءرانلايفلخديالوءةنجلاوباوثلانم

الوءاكرشمالوادحومالوءاديعسالوايقشالنوكيفءلقعلاحيحص

.سانلااهنعكفنياليتلادادضألايههذهَنألءاحلاطالواحلاص

ناميإلاةلزنمنيبةلزنمكانهسيلهنأيفنيروغبتيأرصخلتيو
ذئمويهوجو»:(٢٤-۳۸)سبعةروستايآاولمأت:لوقيوهف.رفكلاو

مويلاكلذيفىقبيلهو:لوقي.¶ةرجفلاةرفكلامهكئلوأىلإ...ةرفسم

اَمماهيسنوأءاهلفغأوأءك#هللااهركذيملوءنيتاهريغىرخأهوجو
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.اريبكاولعكلذنعهللاىلاعتي؟متلق

ىلعةعذالادودراوترةّيضابإلانأوههظحالننأنكميامو

يفنيدمتعممهبهذماوضقنوةقرازألاوةّيرفتصلاوةئجرملاوةلزتعملا

نمونيروغبتّنإفلوقلاةصالخو.”ةّيلقعلاوةّيلقنلاةلدألاىلعكلذ

ةلزتعملاىلعةّدشباوتردقيفاكلادبعرامعيبألاثمأنمهراكفأبرْثأت

ءديعولامهتابثإعمءةمعنرفكارفاكةريبكلابحاصمهتيمستمدعيف

.ةيضابإلادنعدسافنيتلزنملانيبةلزنملابلوقلانإفاذهلو

ءصلاخلابهذلا:شيفطا.۲/١۱۱۷/۱۱جءيفاكلادبعرامعيبالزجوملا:رظنا©

.۹۲/۸۹ص١/حخيراتلابكوميفةيضابإلا:رمعميحييلع.٢٥۲/٠٠ص
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لحأڼو
تافّصلاوءامسألا

نأانّيبمءةفصلاومسالاىنعملصألااذهيفنيروغبتخيشلاللح

يفهللاهبىمسينأنكمياموءلزألايفهئامسأنعهدابعربخأهللا

ءهاضروهطخسوهvايإهتوادعوءهلهضغبوءناستإللهللابحفءلزألا

امبيهتسيلىلاعتهتفصوءلاعفأتافصتسيلءةّيتاذتافصيه

ىنعمبيتاذرمأويقيقحءيشيهةفّصلاامنإو«نوفصاولاهبهفصو

نمءىلاعتهتافصتبنيلئاقلاءةمّتسجملاىلعادار«ناسنإلاظفلبسيل

ءاغلابريصيمثءاعفاينوكييبصلاكةفصىلإةفصنموءلاحىلإلاح

نيبامک.یرخأيفاکرحتمولاحيفاناكسوءاخيشمثالهکمثءاباشمث
:ماسقأةعبرأىلإمسقنتاهلكءايشألاءامسأنأفنصملا

.ثدحموء؛مسج:لثمءءيشلاةعيبطاهيلعتينبيتلاةينبلاءامسأ١

ءتّيمويحلثمءهيلعلوادتوءهيفلحىنعمبءيشلااهقحتساءامسأ-٢
.نكاسوكرحتمو

نمؤم:لثمءهتبقاعهيلإريصتاموهلمعمتاوخباهقحتساءامسأ٣

.رفاكو

الوءاوءاشنإاهنوعزنيواضعبمهضعبسانلااهبقليبقلءامسأو٤
.مهنيبفراعميهلبءهيلإقلعتتاهلىنعم
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ءاهلعفلاعفألاهقحتسالاقيالءهتاذءامسأيهىلاعتهللاءامسأو٥

.اريبكاولعكلذنعهللاىلاعت

يهءايشألاتافصنأةّيضابإلانمهدعبءاجنموفنصملاىريو
فصونمدجويامتسيلوءاهبالإاهدوجوروصتياليتلااهقئاقح

هللاتافصنأتابثإكلذيفمهضرغوءنيّمسملاةيمستوأءنيفصاولا

فصوقيرطنعهيلإةفاضمتسيلوءلزألايفةدوجومةيقيقحةيتاذ

مهلاعفأنموهفمهفصووأسانلاةيمستاَمَأ«نيمسملاةيمستوأنيفصاولا
تسيلهللاتافصنأامكءهئامسأبالوهللتافصبكلذسيلوءمهتافصو

هوعضواموأ‹مهبولقيفيتلامهتاداقتعاوأءنيفراعلافراعمدرجم

وأءاهومهوتاماهوأنوكتنأنعديزتالءةيتاذقئاقحنممهسفنأل
.(')اهولیختتالایخ

ءاهرياغتبوتافصلاددعتبمهلوقيفةرعاشألاىلعنيروغبتدرو

ملعلافءىلاعتهمدقبةميدقيهوريغهللاتافصنأىرتةّيرعشالاف
الف.هتاذيأهرهوجتسيلاهنكلوءىلاعتهتافصنمةميدقةتباثةفص

هللاتافصنأ:لوقتفةّيضابإلااَمأ.هتاذهتدارإوةدارإبديرمهللانأ:لاقي

ةيفاكهتاذنأيأءهتاذبرداقهللاوءةيرابتعاتافصيهوءهتاذنيعيه

ةميدقةيلزأهللاتافصنأىلإايهتنم.تارودقملاعيمجيفريثأتلايف

رئازجلاةعبطءيضابإلايفاكلادبعرامعيبال(زجوملا)ةيمالكلاجراوخلاءارآ:يبلاطرامع)0

.۸٤جء۱۹۷۸كنس



فلاخيوةعيشلاوةلزتعملايأرعمقباطتيلصألااذهَنأو.ةثدحمريغو

.ةرعاشألايأر

نيعةيتاذلاىلاعتهتافصنإ)):(هللاهمحر)يملاسلامامإلالوقي

تناكولاهنألكيهريغسيلةيلعلاهتاذيهةيتاذلاهتافصلولدميأهتاذ

هللانوكينأهمازلتساللطابوهوهلبقةدوجومنوكتنأامإمزللهریغ

اضيألطابوهوهدعبةدوجومنوكتنأامإوءكلذنعهللاىلاعتاثداح

ةفصتمريغتافصلاكلتدوجولبقىلاعتتاذلانوكتنأهمازلتسال

دوجولايفهلةنراقمنوكتنأامإو«صقنلاباهفاصتامزليفتالامكلاب
هبورفكءامدقلادّدعتبلوقلاوءءامدقلادعتهمازلتسالاضيألطابوهو

.("((ىراصنلاترفك

.١/٤٤۳حءلوقعلاراونأقراشم:رظنأ
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لصأيڼو

يفعتلاورمألا

هتعاطبسانلارمأىلاعتهللانألصألااذهيففنصملانيب

نعيهنلاوهتعاطبرمألاهدابعىلعًضّرفهنأوهتيصعمنعمهاهنو

ءنيدلاضئارفدكوأومالسإلاىرعقثوأنمكلذلعجوءهتيصعم
.ةرخآلاوايندلايفاعفناهلجأوارجأاهمظعأو

يهنلاورمألاضرفهللاّنألةضيرفةمامإلادقعنأنيروغبتىريو

رمأنيذلااهلهأيفاهعضوواهعضاومنمقوقحلاذخأولدعلابمايقلاو

ةمئألابالإدجوتالوماقتالاهبوجوعمدودحلانأىريوهف.مهبهللا
ء؛ماكحألاودودحلاةماقإلاهضرفةلازإوةمامإلالاطيإيفو.مهتالوو

ءاجاملضقانمءلطاباهتعاضإبلوقلاو«نيملسملاىلعاهضرفةلازإو

دعبقيدصلاركبيبألةمامإلاةّيلوتكلذىلعمهليلدو.هللاباتكيف

.اهتيضرفواهبوجوىلعليلدوهوءهللالوسر

ةيضقنأءةّيضابإلانمهدعبءاجنمونيروغبتيأرصخلتيو
يهامكءةّيضابإلالوصأنملصأءركنملانعيهنلاوفورعملابرمألا

.هللادودحةماقإللاطيإةمامإلالاطيإيفنل

ةماقإنأىلإايهتنمهةّيلقعوةّيلقنةلدأبهتركففنصملامعددقو
ةلوقملاهدهو.ةمكاحلاةطلسلاقیرطنعالاماقتالونوكتلء؛دودحلا

نأمهيلعامنإوءمامإىلإنوجاتحيالسانلانأ:نيلئاقلايأرتدنف
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هدجييأرلااذهيفلمأتملاو.هلوسرةنسوهللاباتكيفءاجاماوقبطي

.ةيسايسلاتاطلسلالكطاقسإىلإوىضوفلاىلإوعديايأر

ديب.ةريبكءيهنلاورمألاعييضتنأىلإاعيمجنوبهذيةّيضابإلاو
.ةّيرعشألاعمكلذكوةمامإلاةيضقيفجراوخلاعمنوقفتيمهنأ

رصنعيفاهنورصحيالمهنأالإمامإلابصنبوجونوريةّيضابإلاف
راتخملاصخشلايفةيعرشلاةءافكلاوهيساسألامهطرشلبءصاخ

مكحلايفراجنإف«هراعشلدعلاوءقحلاىلعمادامهتعاطبجتوءاهل

.حاجنلابلغاذِإهيلعجورخلازاجبتيملوقحلافلاخو

.رئاجلامامإلانعجورخلازوجيال:مهروهمجلوقيةّيرعشألاو

مهريغنماهأًوبتنمو«ءشيرقيفنوكتنأبجيةفالخلانعنولوقيو
.(ہهقحلبصاغوهامنإف

نيراطعلاقوسءةماقتسإلاةبتكمرشنءةيضابإلاخیراترصتخم:ينورابلانامیلسعيبرلاوب)0(

٤۷ص۱۹۳۸ء«سنوت
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لصأيڼو

ةءاوبلاوةيَولا

ىلعدمتعينيدلاىلعظافحلانألصألااذهيفنيروغبتىري

ثيحویلوتيثيحفرعنمِٳء؛يصاعملاكرتوةءاربلاوةيالولالصأ

.هنيدىلعظفاحدقفيصاعملاكرتيثيحواربي

وهوءتاحلاصلالامعألاةفرعمةيالولالصأنأفنصملانيبو

بجتامنإءةّيضابإلادنعةيالولانألةيالولابجتهباملصألابديري
ةفرعملاو.صاخشألاةيألواهبدارُيهنأوأ«تاحلاصلالامعألاةفرعمب

ىلعءانمألاةداهشبتناكامبروءتاحلاصلالامعأللةدهاشملابنوكت

نيبةيالولانيعنأنّيبو.ةفرعمنيهجولاالكو«تاحلاصلالامعألا

يفءلمعلايفاوقفاوتاذإ«سانلانأذإةعيرشلايفةقفاوملايهدابعلا

نيدلاةيالوةّيضابإلادنعىّمستو.ةيالومهنيباميفكلذفمالسإلاةعيرش

ةيالولاًدضنأانيبمءلمعلاولوقلابمالسإلاةعيرشيفاوقفاوتينأيهو
ةنعللاوةمتشلاباجيإيهةءاربلاّنأوءةيالولاةءاربلاةدضوقءاربلا

يحيىلع:ةيضابإلانمنيرخأتملادنعرثكأليصفتبرظنأ:لصألااذهىلععالطإلاديزمل
ء٤٦١۹٠ةنسءاةعبط(يضابإلابهذملاةأشن)١جءخيراتلابكوميفةيضابإلا:رّمعم

ةعبطءةبرجيفةيبهولاةّيضابإلادنعةبازعلاماظن:تاحرفيريبعجلا.اهدعبامو١/۸ج

.اهدعبامو٤١٠ص.١۱۹۷سنوت
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ةءاربلانيعأوءةثيبخلالامعألاةفرعمةءاربلالصأٍنأوءنيرفاكلل

.عئارشلافالتخا

هنيدبيفوملانمؤملانأةّيضابإلاعيمجونيروغبتىريو
:مالسإلاقالخأبقلختملاو؛مراحملانعدعتبملاءهتابجاوىلعصيرحلاو
ةيضقلاهذهو.نيملسملانيبهتيالوتنلعأونينمؤملاىلعهتبحمتبجو

نمؤمنيباوواسُيملفةيمالسإلاقرفلانممهريغنعةّيضابإلااهبدرفنا

الثمتمعمتجملاىلعبجيهنأنوريلب.)ةلماعملايفَيَقشصاعوّيقت

ةيبرتو«نيفرحنملاميوقتونيزشانلابيذهتىلوتينأءةمكاحلاةطلسلايف
مهيلعنومكحيالوةّلملانمةاصُعلانوُجرْخُيالةّيضابإلاف.نيئطخملا

یتحء؛مهلكلذنالعإوءمهضغبومهنمةءاربلانوبجوينكلوءكرشلاب

.مهبرىلإاوبوتيو؛مهتيصعمنعاوعلقي

ةجلاعميفةّيضابإلاةيعامتجالادئاقعلالوصأنمدعيلصألااذهو

كشالف«نورخآمهدلقيالو«شحاوفلااورهشيالىتح«نيفرحنملاكولس
دقمهحلاصمنأاوسحوءيمالسإلامهعمتجمءانبأنمءافجلااودجونإ

قيرطنعمهسفنأحالصإبنوموقيسءةلاحلاهذهيففءةيلكتلطعت
باستكاىلإيعسلاومهكولسطامنأرييغتىلإةفداهلاةيتاذلاةيبرتلا
.ةليذرلانعداعتبالاوةيقالخألاةليضفلا

باتك:يمدكلاديعسوبأءرظنا.صاخشألاةءاربوصاخشألاةيالوبةيضابالادّرفتي

.(٥٠۲)ص١١جءلوقعلاراونأقراشم:يملاسلاو.ربتعملاباتكوءةماقتسالا
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هاڪااوءامسألا

نأانيبم.مكحلاومسالاةيضقلصألااذهيففنصملاجلاع
ءهدابعءاحلصىلعهللااهقلطأيتلاةنسحلاظافلألايهءامسألا

.هئابحأوهللاءايلوأوءةنجلاباحصأوءنيقتملاوءنينمؤملاو«نيملسملاك

نيرفاكلاكهدابعةاصعىلعهللااهقلطأةحيبقظافلأاهنمءامسألاهذهو

.كلذريغونيقسافلاورانلاباحصأونيرساخلاو

تاقدصلاذخأكدابعلاىلعاهبمكحُييتلارومألايهفماكحألااأ

ءةيزجلاولتقلاوءيبسلاوةمينغلاوءءارقفلايفاهعضووءاينغألانم

موكحمىنعمب؛مكحعمجماكحألاو.ديحوتللءاعدلاوءةوادعلاوةيالولاو

ءاملعلوقبةينبملاامهدئاقعءامسألابوءانهاهبدارملاو.ًاررقتامكهب

نيدحوملاماكحأَنأوماكحأللةعباتءامسألاَنأبنونيديمهنأءةّيضابإلا
‹نيدحوملاماكحأكتسيلنيكرشملاماكحأّنأوءنيكرشملاماكحأكتسيل

ةيمستلاوةيالولايفالإةدحاومهنيبنيدحوملاماكحأًنأبنونيديمهنأو
.هنيدبيفوملانمؤملاالإاهقحتسيالاهنإف«ناميإلاب

ءامسألانإ:نولوقيامدنعةّيضابإلاروهمجونيروغبتخيشلاو

ءتابعلاىلعاهبموكحملاماكحللةقفاوماهنأءنونعيمهفماكحأللةعبات

هيلعمكحنموءانمؤميمسناميإلابهيلعمكحنمذِإءاهدعبةلصاحو
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مكحنموءايقتميمسءىوقتلابهيلعمكحنموءادحوميمسديحوتلاب

اذكهءاحلاصيمسحالصلابهيلعمكحنموءاحلفميمسحالفلابهيلع

ءاکرشميمسكرشلابهيلعمكحنموءارفاكيمسرفكلابهيلعمكحنم

...خلااقسافقسافلاو

ةدعنعثدحتيذخأةرشعلالوصألانعفنصملاثيدحدعبو

:يهلئاسملاهذهلوأولئاسم

ةجحلاةلأسم

نّيبدقوءاثيدحواميدقةّيضابإلالئاسمنمةلأسملاهذهربتعت

ءلوقعلايحيحصنيغلابلاعيمجىلعءةغلابلاةّجحلاهلهللانأفنصملا

ىلعةّجحلاماقأهللانأانّيبمءلسّرلاوبتكلاةفرعميفمهلرذعالهنأو

مهاعداموءلسّرلاوءايبنألانممهلصواموءمهيلعضرفامبvدابع

.هتيصعمنعمهيهنوءهتعاطنم«هيلإ

نأةمكحلانمسيل:لئاقلاديزينبهللادبعىلعنيروغبتةرو

نبدمحأوءةّيردقلاىلعةرامك.هاّيإمهعمسيملامهدابعهللافلكي

هلقعبلصينأنكميناسنإلانأاومعزنمم‹؛مهلوقبلاقنموءنيسحلا
هلتّحصنملكف»:مهلوقبكلذوءاهبهللارمأيتلا«فيلاكتلاةفرعمىلإ

هللانأءهلقعبفرعينأهيلعفءركفلاةزيرغهلتملسولقعلاةحراج

:اولاقیتحءهتیربنمءيشههبشيالوءهقلخيفهلكيرشال«دحاو
ةلطعملابهذموهاذهو.«هيلعلولدملاوليلدلانيبامهلقعبفرع
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.ةمهاربلاو

نأركذوءلسرلادوجوبالإنوكتالعئارشلانأنيروغبتنيبو

امىلإابهذةّيضابإلانميسلبارطألانيسحلانبدمحأوريمعنبىسيع

عرشلانعلقتسيهنأوةجحلاوهلقعلانأنمةلزتعملاهيلاتبهذ

.ةيلقعلاتابجاولاىلإهلوصوب

ةيئانلارزجلايفنيعطقنملانأىلإاعيمجنوبهذيةّيضابإلاو

ىلعاهلزنأيتلاهللانايدأنمنيدىلعاوناكنإسانلانعنيعطقنملا
نيدىلعاونوکیملناوءهيلعمهامىلعاوميقينأمهيلععساوفءهلسر

اذهىلعو.كلذيفنورذعيالوهنيدبالوللابلهجلامهعسيالفءالصأ

هغلبتالوءهتهفاشمهنكمتالنمىلإليهللالوسرةوعدتناكءىنعملا

نالہللاءايبنأنميبننيدىلعمهنمناکنمىلععسوينأءهتلسارم
اهلوأفلاخيالامكءاهلّوأاهرخآلطبيالءةلصتمهتجحوءدحاوهللانيد

الوءةّجحلانوعمسيالوءمالكلانولقعيالنيذلامكبلاًمصلااًمُأ.اهرخآ

امهمزلءهنعمهفيوأهلبتكيوأ«بتكينمماوناكنإمهنأءاهنومهفي
ملنإوءهقابطنالروذعمءرفاوريغصوقنموهفالإوءهعايشأمزل
وهامنإوءفيلكتللةَّلعسيللقعلانألنوروذعممهفمهفلااوعيطتسي
.اهعسوالإاسفنهللافلكيالوءفيلكتلامهفلةلع
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ةعاطتسالاةلأسميفو

ءلاملاةعاطتسا:اهنمهوجوةدعىلعةعاطتسالانأفنصملانيب

اذهعيطتسي:مهلوقلثمةقلخلاةعاطتساوءّجحلاىلإليبسلاةعاطتساو

هذهطئاحلااذهلمحيو.هتعيبطهلمحت:نوديريءاذكواذكلمحلمجلا

نوديريءءامسلاىلإناريطلاناسنإلاعيطتسيال:نولوقيو.ةبشخلا

.ةنامززجعوءةقلخزجع:نيهجوىلعوهفزجعلااَمأو.هتقلخل

اقالخلعفلاعمةعاطتسالانأ:ةّيضابإلالجونيروغبتلوقي
.لعفلالاحيفىنفتولعفلالبقاهنأبةلئاقلاةلزتعملل

لعفلكةعاطتساو.رفكلاةعاطتساريغناميإلاةعاطتسانإلاقو

هلعفيالوهنكميالوناميإلاعيطتسيالرفاكلانأو.هريغةعاطتساريغ

نكميوعيطتسيىنعمّنأوءرفكلايفهتوقلاغتشابرفكلاهلعفلاحيف

.ةنسلاوباتكلانمةلدأىلإكلذيفادنتسم.دحاوةّيضابإلادنعلعفيو

الذإءةنامزلادنعلعفلامدعءلعفلاعمةعاطتسالابوجوىلعمهليلدو

.هدضهدجوياممدعيوءهّدضهدجوياملافالخوادضءيشدجوينأدب

هعطتسيملنإوناميإلااهبنكميرفكلاةعاطتسا:لاقنمةّيضابإلانمو

رفاكلانكميالمهدنعهنألةّيضابإلابلغأدنعلاحماذهو.هلعفيملو

.الصأرفكلاةعاطتسابهنكميالولدبلاىلعالإهعيطتسيالوناميإلا

دبعلالعفنأءهدعبءاجنموءهقبسنمونيروغبتيأرصلختيو
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ءيشهكراشيالهنأوقولخمهاوساموقلاخلاوههنألىلاعتهللقولخم

هريغلاهتوبثليحتسيهتصاوخنمةيصاخداجيإلاوريثأتلاناوءهكلميف
امكءارايتخاوابسكدبعلاىلإوءاعارتخاواقلخهللاىلإفاضتلاعفألاف

ةرعاشألاقفتيو.ةيلقعلانيهاربلاوةّيلقنلاةلدألاكلذىلعتلد

ولوناسنإوأنجنمردصءاوسهللقولخملعفلانأيفةّيضابإلاو
مهلاعفأنوكاوركنأنيذلاةفسالفلاوةلزتعمللافالخءانايصعلعفلاناك

.مهسفنالاهقلخاوبسنلبىلاعتهللةقولخم

ةمصعلاونوعلانعو
اذهيفهيأرلنيفلاخملاىلعةلأسملالوأيففنصملادر

نبدمحأوءديزينبهللادبعوءراجنلانيسحلاوءةلزتعملالثمعوضوملا

نيروغبتىريف.مهيأريفمهقفاونموءيبلطملايسلبارطألانيسحلا

هللاهيطعيينعموهحرشلاوديدستلاوةمصعلاونوعلانأةّيضابإلالجو
نيبومهنيبلوحيهللانيدبءافولاوناميإللمهلعفلاحيفءنينمؤملل
ناطيشلانعهبهمصعيوءملسملاىلإهناسحإوهلضفبءرفكلاوةلالضلا

.هریبدتفئاطلنمهللانمةمحروهوءهنذإبهلضينأدرينمو؛ميجرلا
.ةريثكهللاباتكنمتايآىلإكلذيفدنتساو

كلذنإهلوقبءنوعلايهناميإلاةعاطتسانإ:لاقنمىلعدرو

نوكيىنعمرفكلاةعاطتساوناميإلاةعاطتسانيبسيلهنألزئاجريغ
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ءةمالسلاوةحصلايهاهنيعيفاهلكةعاطتسالانلءاهنيعيفانوعهيف

.انالذخىرخألاوءانوعامهدحأهبنوكتفالتخاهيفسيلو

ءىنعمبسيلهّنإ:لاقفنالذخلاةلأسمىلإفنصملاضّرعتو

ءهبهمصعيائيشهلضفنمهطعيملذِإءرفاكللهللانمكرتهنألفصويف

.هسفنىلإهلكولب

هّدضلعفهيفسيلكرتلكف:نيهجوىلعهللانمكرتلانأركذو

كلذلثمو.ءيشوهفهدضلعفهيفكرتلكوءءيشالولعفبسيلف

...هرخآىلإكرقفأيأءكينغينأكرتوءكايحأيأكتيمينأهللاكرت

نيدنأل.نوعلانمائيشهيفقلخيملكرت:هانعمنالذخلاكلذكو

قيفوتلاهللالاؤسىلعءنوقفتماننأةرعاشألاونحنهيلعيذلاو

لعفيفدبعلاىلعىلاعتهللانمدرتيتلاةوقلاف.نالذخلانمهبةذاعتسالاو

هللانمدرتيتلاةوقلاو.ادييأتوةمصعواقيفوتعامجإلابىّمستريخلااهب

يتلاةوقلاو.انالذخعامجإلابىّمستءرشلااهبلعفيفءدبعلاىلعىلاعت
ىّمستةيصعمالوءةعاطسيلاماهبلعفيفدبعلاىلعىلاعتهللانمدرت
لوحال»:نيملسملالوقةحصحضتياذهنمو.ًالْوَحوأةّوقوأءانوع

الهنأصفءاهبالإلعفةتبلادحألنوكتالةوقلاو.«هلابالإةّوقالو

.اريسيتىَّمسيكلذكو.ميظعلايلعلاللابالإدحألةوقالولوح

لعفيالهنأوكيهللالعفيهةعاطتسإلانأذإاذهىلإبهذتةلزتعملاو

حلصي:اولاقمهنأالإ.اهاّيإىلاعتهللاُاطعأةّوقبالإءارشالوءاريخدحأ
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.اعمرشلاوريخلااهب

هللامالکونآرقلاةلأسميفو

نممهريغوةهبشملاوةّيوشحلاىلعءةلأسملاهذهيففنصملادر

عيمجنأىرينيروغبتنأكلذ.قولخمريغنآرقلاَنأِبةلئاقلاقرفلا

نيذلانالءءايشأيهءمهتنسلأىلعوأءهلسرىلعهللااهلزنأيتلابتكلا

يفنوكتكلذبوءةلزانلابتكلاهذهنولطبيمهنإفءايشأاهنأبنولوقيال
ءقولخمءيشلكنأىريهنإفىرخأةهجنمو.يشالتلاومدعلادح
ررقتيءايشألاثودحلانراكنإبهنأو«قولخمريغءيشكانهسيلو

:روسنمتایآباذههيرىلعدهشتساو.لسرلاهبىتأامنالطب

باتكنأىريهنإفهيلإدنتساامىلعادامتعاو.رمزلاوءدعرلاوءماعنألا

:امهلثلاثالنيهجونمولخيالءيشلااذهَنأوءءايشألانمءيشهللا

بهڏاملثمثدحمريغناکاڌمئتخُريڪوآتشنونال

نممہتابامو):هلوقهللاىلعاودرواولطبأدقفءهمدقبنولئاقلاهيلإ

انههوهو(٠:ءارعشلا) َنِضرَعُمُهَنَعاوُناكالإثّدحمنحرنسرك
:اولاقنفلوثيحقللهئارقتسايفةّجحلانيملكتملامزلأ

ىلإهتودحاوفاضأاذإمهنأىريوهفانهو!هثدحأنم:مهلليق«ثدحم
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.اولطبأهللاريغ

نآرقلانأىرياذهبوهو.هقلخباوّرقأدقفهثدحأهللانإاولاقنإو

‹ىلاعتهللاةيبوبرىلعليلدوهوءقلخلانمءايشألارئاسكهللاىلعلاد

دقفءكلذمهفارتعابهنأىريهنإفانهنموءهتينادحوىلعةداهشوهو

ثدحمنآرقلانأةّيضابإلالجوفنصملاىريذإ.نآرقلاقلخباوّرقأ

ىلإاوراصوهللاعماميدقهولعجدقفكلذاوفننإفنكيملنأدعبنئاك
فنصملادنعثودحلاو.هقلخباوّرقأدقفثدحماولاقنإفءنينثالابهذم

الوعجماثدحمنوكينأزاجولف«ثودُحلانيبوهنيبقرفالوقّلخلاوه

لطباَملف.لوعجمبالوثدحمبسيلاقولخمنوكينأزاجل«قولخمبسيل

هبفصوامبنآرقلافصوهللانأىريوهو.هريغلطباضيأاذه

نملعجلاىنعمو.قولخموثدحموءلوزنمولوعجمهنأوءقلخلارئاس
ريغنمنوملكتملاعمجأذإ«فنصملادنعدحاوثدحلاوقلخلاوهللا

ةروسنمتايآبلدتساو.موهفمو؛عومسمو«مالكوءنايبهنأةّيضابإلا

يتلاتايآلاو.ريوكتلاوةقاحلاو«فارعألاوءنجلاوءفاقحألاوءةبوتلا

ىلعةلدأيهتايآلاكلتنأنيروغبتىري"لزن"و"لعج"ةملكاهيفركذ
نآرقلانأبجوياممءقلخلانمهريغكقولخمهنأونآرقلاقلخيفهيأر
.اهنمجراخريغءقلخلاةلمجيفلخاد

نمالامالكهقلخذإهللامالكنآرقلايمسامنإهنأنيروغبتنّيبو

اَمالكهلعجو.ٌدحأهتادحإوهفيلأتىلإهقبسيملوءدحأنمالهأدتباوءدحأ

ضعبلمهضعبناكولوءقلخلاهبيتأيالءاًيبرعاًموهفماعومسم
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مهلكءارعشلاوءاغلبلاعمتجاولوءهلثمةروسباوتأينأمهزجعأو.اريهظ

:لاقامكهببهذيوهلثمبيتأينأردقيىلاعتوكرابتوهو.اوردقامل

.(٦۸:ءارسإلا)كيلايَحَوَأئابُنهَذََلاتشنيَو)

لاقُيامك.هللامالكنآرقلانأىريفنصملانإقايّسلااذهبسحو
قطنلاوهفيلأتىلإهقبسيملذإ«هثيدحوهظافلأوءّيبنلالوقوّيبنلامالك
هطبنتسااميفنالفةديصقوءنالفرعش:نولوقيبرعلافكلذكو.ٌدحأهب
.هدعبهلوانتينأسانلانمدحأهيلإهقبسيملوهسفننم

هروسبروصحمزيزعلانآرقلانإ:هلوقبهيأرىلعفنصملاللدو

زوجيالفءقحالصنبءقباسّيعرشمكحعفريأ؛خسنلاهيفوهتايآو
نأانبحاصىرياذهبو.ثودحلاليلداذهوميدقلايفخسنلاعقينأ

نأتأرنيحةلزتعملاهقنتعادقلصألااذهوءثدحمميركلانآرقلا

ءميدقهللامالكنآرقلانأىرتةّيرعشألاو.ثداحوهوهللامالكنآرقلا

.ةثداحفقرولاوربحلاوفورحلااأ

.اهدعبامو۳٦۱صءغمادلاقحلا:يليلخلاءرظنا:ليصفتلانمديزملل

٤٦



كةيورلاةلأسمنعفنصملاهنيدحيفو

هتداعكاعوفشماحيرصادرهلةفلاخملاقرفلاىلعفلؤملادر

.رعشلاوةنسلاونآرقلانمةلدأب

نأيلبالءيضابإملكتمكنيروغبتيأرللحأنألبقهنألإ
يهءاهيفنو(ىلاعتوهناحبسهتيؤريأ)ةيؤّرلاةلأسمنأىلإريشأ

مهريغونيملكتملانمءاملعلالوحفاهيفعراصتاًدجةكئاشهيض

قيرفلككَسمتثيحبءمتاشتلاوربادتلاىلإمهبىهتناءافينعاعارص

لكلعجوءضقنلالبقتالةحيحصاهنأهلتءارتيتلاةلدألابمهنم

ظافلألانماذهريغوءقفانموأعدتبموأءرفاكهنأبيناثلاىريقيرف

نوكيالأملسملاةفصنمَنأل.اهنعمهانغأناكاميتلاةعذقملا

ىرجدقاذه«فسألاعمنكلو.ازامهالوءاماتشالوءابابسالوءاناعل

مهنيباوعمجيونيملسملانيباوخاؤينأ؛مهيلعناكنيذلاءاملعلانيب

يتلاةلدألادجننآرقلايفف.ةربادتمةرحانتمقرفىلإمهوقرفينألدب

اهبتبثأيتلاةلدألانأامكءةنسلايفكلذكوءيرابلانعةيؤّرلايفنت

.ةنسلاونآرقلايفكلذكتدروةيؤّرلانوفلاخملا

٥1



ةيؤرلايفنيروغبتيأر

نمو":هلوقبةرخآلاواينّدلايفةيؤّرلانيروغبتخيشلاركنأدقو
وأكقلخنمدحأهاروأهتيؤرنكمتوأاينّذلايفىرهللانأمعز

اناكمهلًدحوأءهقلخنمءيشبهلثمفءاذكواذكلثمةرخآلايفىرُي

هلثمهيفكاشلاوءكرشموهفءفارطأوأءةياهنبهفصووأ؛ناکمنود

."هلثمهيفكاشلاورفاكوهفكرشلاهنعىفننمو

تلأساملثمءانايعهبریرینألأسيملیسومنإ":لاقفهبریرینأ

:لاقنيحءهبئاجعنمابجعوءهتايآنمةيآهيرينألأسامنإوءدوميلا
ىلإرظنأنأديرأيأ(٤٤١:فارعألا)(َفايلِإظنتفرأبرلاق)

هير991ىسوملاؤسهجواذهفء؛كبئاجعنمبجعوءكتايآنمةيآ

."ةءارقللفلاخمليوأتلاوىلاعتوكرابت

ةقيقحىلعالةيؤرلالأسامنإىسومنأةلاسرلابحاصنّيبو

كرشيملىتحفيكفءكلذمعزولهنأل-ةهبشملامعزتامك-ةيؤرلا
فيكفدعبو.ىسوملأسيذلالثمباهلاؤسبدوهيلاتكرشأامكىسوم

ينبىلعهيفظلغأدقو«ءيشيف8اىسوملصخرهللانوکينأنوكي

(۳٥٠:ءاستلا)(ةهملظبةقعصلاُمُهَنَدَحأَف»:كهلوقيفءليئارسإ

وسًدََف»:ڭ$هللالاقدقو.مهكرشبينعي:ريسفتلالهألاق
٦۹



هيليةَقعصلاُمهَتَدَحاَفةرهجهلآاتراوُلاَقَفكِلٴَذنمريكااسوم,

نأانيبم(١٥٠:ءاستلا)€تبلهَتءاجامدعبرملجلودعام

نوكينأبجوةهّبشملاودوهيلاهيلإتبهذامىلعرمألاناكاذإهنأنيب

اَملاظللاباكرشمةهبشملاعيمجوةيؤرلاباحصأدنعل5اىسوم

: اتناباقحتسم تالاقمنمهميلكوهللاهلوسراشاحوءهملظبةقعاصلاهذخأت

لاقفءكلذريغبوءراصبألابنوكتدقةيؤرلانأنّيب.اطخلالهأ

جرختدقةيؤرلاذإءراصبألابالإنوكتالةيؤرلاأب۳ائطخم

ىلعينرأ:هبحاصللجرلالوقيدقفءةلالدلاةيؤروةمالعلاىنعمىلع

ءاشولوللًادَمفيككبَرلِرَتٌمَلَأ»:ىلاعتلاق.اناهربتلقيذلا

هنأوه:اهريسفتيفنيروغبتلاق.(٤©:ناقرفلا)¢اًنکاسلعل

.ڭَيهللاىلعليلدوهيذلالظللةيؤرلادیرییلاعت

نِكلَوىنلرتنل»:ىلاعتهلوقةيؤرلاىفنهللانأىلعلدياممو

(١٤٠:فارعألا)€ىرَتَفوَسفءهَتاكُمرَقَعَسانفلَبَجْلاىلإظنا

اهقلعوأهكدكدتو؛هكرحتدعبهرارقتسابوألبجلارارقتسابةيؤرلاقّلعف
نألءلبجلارارقتساباهقلعةيؤرلانوكتنأزوجيالو.هكرحتلاحهب

۹1۷



نل»:ىلاعتهلوقوهرخآليلدو().هټریسومریملو«رقتسادقلبجلا

اذهوةتبلاايئرمنوكينأهللاىفندقفءديبأتللةعوضومانهنلف«ينارت
نأهرهاظىلعرهظياذهىسوملاؤسو.هيلعةيؤرلاةلاحتساىلعلدي

ىلعةيعطقلاةلدألانممهلءايبنألافةيؤرلابلطيذلاوهىسوم
يذلاوءهموقنعالاؤسناكاذهلو«ىلاعتهتيؤرنوبلطيالفابمهناميإ
اباتكمهيلعلزنتنأباتكلالهأكلأسيو»:#%دمحملكيهلوقءهيلعلدي
4ةَرْهَجهللاانرأل:اولاقفكلذنمربكأيسوماولأسدقفءامسلانم

یريحكَلنيوننل'سوُمديلٌقذِإَو»:ڭك$#هلوقو(١٥٠:ءاسنلا)
ےہ

نيذلامهموقلاَنأبىلاعتهللانمحيرصتاذهو(٥٠:ةرقبلا) َةَرَهَجهل

ىسومنعايكاحىلاعتهلوقءاضيأهيلعلديو.لاؤسلااذهىلعهولمح

نأنّيبف(١٥۱:فارعألا)€اتمُءاَهفُسلالعفاماكل)ا

.مهبنذبنذلاَنأو؛هموقنعلاؤسلاؤسلا

يفوةلأسملاهذهيفنيروغبتخيشلانأوهةظحالملابريدجلاو
وهفهللاهّبشنمنأىريذإءهيبشتلانعىلاعتهللاهزنيهارنءاهريغ
وأانايعراصبألابةرخآلايفالوايندلايفىريالهدنعهللاف.كرشم

ه

.ةرهج

ةبتكمرشنءنامثعميركلادبع.دءقيقحتءةسمخلالوصالاحرش:رابجلادبعيضاقلارظنا0(
‹٢٥٦۲ص١٠٦۹٠ىلوأةعبطءةرهاقلاةبهو

.ةيؤرلاةلأسميفةماعةفصبةلزتعملاو
رابجلادبعيضاقلايأرعمقفتينيروغبتو

۹۸

 



ةيضقلاهذهلهليلحتيفنيروغبتخيشلانأانيباملالخنمحضتيو
هليلحتيفهبعتمتييذلاءيلقعلاىوتسملايفولعلاوومّتسلابزاتما

كلذو-يربربهنأمغر-اهكاردإوتازاجملاوةغللهمهفو«صوصنلل

يملكتمعمكلذيفاقفتمهلهراكنإوميسجتلاتافصنعهداعتباب

اهليتلاتافتصلاهذهنعىلاعتهللاامئادهزنيهدجنكلذلو.ةّيضابإلا

ةّيضابإلانأةلدألاكلتنمحضتيامك.يداملاعقاولايفهيبشوريظن

اهتقنتعادقةلأسملاهذهو.ةرخآلاوايندلايفهللاةيؤرعانتمابنومزجي

يفنكلوءراصبألابىَرُيهللانأنوريفةرعاشألااَمأ.ةعيشلاوةلزتعملا

.لولحريغ

ةعافشلانعفنصملاثيدحيفو

نودطقفنينمؤمللالإنوكتاللهللالوسّرلانمةعافشلانأنيب
ىلعارصمتامنملنوكتالفءرئابكلايبكترموءةقسفلاوةاصعلا

ءرشحلامويةدشنممهيلعففختلنينمؤمللنوكتيهو.رئابكلا

و۸٤مقرةيآلابانبحاصدهشتسادقف.ةنجلايفلوخدللمهبليجعتلاو

تنبةمطافاي»:ٍلوسرلالوقبكلذدكأوةرقبلاةروسنم۳

ينغأالينإفءامكسفنألالمعأهللالوسرةّمعةيفصايوللالوسر

.ثيداحألانمكلذريغىلإ«ائيشهللانمامكنع
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ةرعاشألافالخبرئابكلالهأنعةعافشلانوفنياضيأةلزتعملاو

ثيدحىلعادامتعاكدمحمةمأنمرئابكلالهألاهنوتبثينيذلا

ةلزتعملاوةّيضابإلاو.«يتمأنمرئابكلالهأليتعافش»:لوسرلا

نمرئابكلالهأيتعافشلانتال»:هيفلوقييذلا¥هثيدحنودمتعي

ءحلاصلمعالبةعافشبةنجلالوخدنكميالهنأىرينيروغبتف.«يتمأ
.ميلسلاقطنملاعمونيملسملادئاقععمهدنعىفانتيكلذو

نازيملانعهثيدحيفو

هقلخنيبهعضويذلالدعلاوهنازيملابدوصقملانأنيروغبتنّيب

قحلاولدعلاينعي(٤٠:سيء47:ءايبنألا)ايشسفنملطال)موي

؛مُهروُدْصيفختامومهرئارسبمهيفمكحيهنألمهنمملعامبهقلخنيب
ةداعإلاالوهةلاقتلاوةفخلااهيلعىرجتالضارعأدابعلالاعفأنأعم

امههتيتفكونازيملادومعنأىريوهو.ةرخآلايفداعيفءاقبلاالو

ءالوهةفكوةَّنجلاءالوهةفكلانازيملفوفكامهوءرانلاوةنجلا
نألوقلاةصالخو.لدعلاوقحلانمهيلعدمتعاامدومعلاو.رانلا

مےهف

ءهيلإراقتفالانعَينغهللاويسحبسيلنازيملانإ:نولوقيةّيضابإلا

Y۹



(.۸:فارعألا)€قَحْلَاذموُنزَوُلاَو»لامعألليونعمزييمتوهامنإو

.اهعوننمنازيمبنزوتىتحةسوسحمرومأبتسيللامعألاوفيك

نمميوقلاهقيرطوءقحلاهللانيدوهامنإويسحب;سيلاضيأطارتصلاو

نأزيجيجينمةّيضابأإلانمو..یوهورسخهنعداحنموءاجنوزافهعبتا

.ةيرعشألاتلاقاموحنىلعسيلنكلنييسحطارتصلاونازيملانوكي

ربقلاباذعيركنمنعنيروغبتدر

امهونيكلملالاؤسوءنينمؤمللمعنتلاوءنيرفاكللربقلاباذع:لاق

قداصلااهبربخأةنكممرومأاهنألةيعمسلالئالدلابتباثريكنوركنم
لئاسمنمتسيلربقلاباذعةلاسمف.صوصنلاهبتقطنامىلعنيمألا

مث.مدناهيفطروتنمومنغاهملعنموءملساهلهجنمفءتانايدلا

مَهقزرلکالهءمارحلالكأنميفسانلافالتخانعفنصملاثدحت

لكأنم:لاقفءنيملسملايأروهاررکذمثريغءارآنيبو؟ال
:ناقزرقزرلانألءاكلمهقزرلكأيملوءءاذغهقزرلكأدقفمارحلا

لاقو.لصتنيملنإءهيلعبذعيةيذغتقزرفءكلمقزروءةيذغتقزر

للاقزربشاعوهللاقزرلكأدقفمارحلالكأنم:ةّيضابإلاضعب

كلذناكولوءهاطعأيأهلهللاهقزرليوأتنألصاّيإهللاهقزر:لاقيالو
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لتقنميفسانلافالتخانعثدحتمث.ةعابتلاهنعتطقسلءكلذك

لبقنوتوميالسانلانإ:لاق؟هلجأيفوأهلجألبقتاملهءامولظم

.مهقازرأريغنولكأيالو«مهلاجأ

1
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هيحرلانمحرلاللاوسب

لسودهحمانديسيلعللايلصو

يتلانيدلالوصأهيفكلنبأاباتككلبتكأنأهللاكمحرينتلأس

لك»ةفلتخماقارفأوءاَدَنَققئارطاوراصىتحةَمألااهيفتفلتخا

نإ-كلذنمكلبتكأسو.نورشبتسمنوُحرفميدلامبزح

هظفحئدتبملاىلعرذعتيالوكوكشلاهيرتعميرتعيالام-هللاءاش
.مامتلاو([قيفوتلا]هبوئدتبأهللابوءنايبلانميلرضحامغلبأب
:لوقأو

ققوملاوهوءهبمهدّبعتامليبس(”هدابعىلعلّهسملاهللدمحلا
اوُرَقَكنيِذَلامب»رونلاوتاملظلالعجيذلاءداشّرلليداهلاوباوصلل

ٍقَحْلانيِدَوئَدُهَلََب»ادصحملسرأو©€رولدْعَيمر

هيلعلزنأو(روُكْرتُمَلَاهَروَلَولكنيدلآىلعءهرهظيِل
م

“ا
.٢۳:مورلاةروُس)

.رنم+0

.هئايلوأءب8

٤۰.
.۱٠:ماعنالاةروس(

.۴۳:ةبوتلاةروس

٤۷



مهللعجالإهدعبءيشبَةَسَألالتبتملوءاعطاسارونوءانيبماباتك

قحلافلاخنمعيمجىلعةّرلاهيفنّيب)[انّيب]اناقرفوءهنماجرخم

نعجنمیِخيَوِوَنَيَبنعفللهنمللمي»قفانموكرشمنم

.هلبقنمةهبشبدحأىتؤُيالئل9وَ

اممكيفتكرت»:لاقف؟هللالوسرايكدعبانلنم:لانقايبنللليقو

ءةنتفيتأتس»:لاقو«للاباتك.[ادبأ]اولضتنلفهبمتكتسمتنإ
ًأبنهيفهللاباتك»:لاق؟هللالوسراياهنمجرخملاام":هلليق«اثالث

نم؛لزهلابسيللصفلاوه؛مكنيباممكحو؛مكدعبامربخو؛مكلبقام
همصقرابجنمهکرت وههللاهلضأهريغيفىدّهلاىغتبانموهللاهمصق

[]/طارتصلاوءميكحلاركذلاوءنيبّبسملارونلاوءنيتملاهللا('٠)لبح
نمقلخيالوءءاملعلا(')هنمعبشتالوء؛ءاوهألاهبليمتال.ميقتسملا

حلفأهبمصاخنموءلدعهبمكحنموءقدصهبلاقنم.ةّرلاةرثك

نمقحلابسانلاىلوأَنإو.'”«ميقتسمطارصىلإيدههيلإاعدنمو

4هی٦

.نيبو:جيفو.ر«تنم-9

.٤٤:لافنألاةروس

.بنم+

ءدواديبأننسيفدروو.١/٤٠ج(حيحصلاعماجلا)بيبحنبعيبّرلادنسميفثيدحلارظنا

٢۰۲ء۳لبنحنبدمحأو.۳ردقءاطوملاو.٤۸كسانمءهجامنباو.٠٠ءكسانم

.لبحو:ج
م

.٦۱ء۹نتف:هجامنبا.۱۲نامی.۱نتف:يراخبلا”
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سايقلاهيلعرمْوُيملو‹('”)ههباشتملامامإهمكحملعجوهللاباتكعبتا
باتكلامَأنهتامكحمتايآهنم»:ىلاعتهللالاقامك«سفنألايوهتامو

همكحملعجفكلذبمهرّيعف.('هليوأتءاغتباهلوقىلتاهباشتمُرْخأو
ىلعألاميكحلاةمكحبملعلانمةريثكىوتفلاعماج

اوُغبَتاَو»:لاقو١[كيِمَجهلألبخمأوُمِصَعَعاَو»:لاقول
4

لإانتمصعاموءقيفوتلاهللابوكلذلّوأف۷َرْدَعَملزئلرولا
E
۱ .ةرشعنيدلالوصنا.هللاب

.هتهباشمل:ت

٤1E
۷:نارمعلآةروس(

\o7

.١۱۰:نارمعلآةروس(

.جنمطقسنيتفوقعمنيبام
.۷١١۱:فارعألاةروس)۷(
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اهنلوألالصألا

ايوقلايق

الهنأو«(ءيشهلثمكسيل)دحاوهللانأىلعةّمألاتعمتجادق

هماكحأوكرشلانمنوجرخيرارقإلاكلذبو.هتيربيفهلريظن

سيل»:هباتكمكحُميفكيهللالاقو.اهلكديحوتلاماكحأيفنولخديو
ا2ِ هلاوهلق)»:لاقو.0) #_شلیک

هلوقيفو.٨(يحااًرُفكهلنكيملو©دلويْمَلَودليمل

ةمكحمةيآيهوءزجعلاوثدحلاتافصعيمجلٌيفنٌءيشهلثمكسيل

مكحممالكوهوأ"هليناثاليذلادحاولاو.ًوُهُكءيشسيل:اهانعمو

ىلعةرلاهيفوءنيقولخملاتافصعيمجليفنلاو([ديحوتلا]عيمجمظتني

ُدَمّصلأدلا دح

:يبلاطرامعرظنا.نيملسملاةيقبلثممهلثمديحوتباحصأةّيضابإلانأهيلعقفتملانم
ءاطمالسإلادعاوق:ينوانجلاءايركزوبأ.١/٠4٠ج(قباتسلا)ةّيمالكلاجراوخلاءارأ

ءشيفطاميهاريإقاحسإوبأقيقحت«صلاخلابهذلا:شيفطافسوينبدمحم.٤۲-٠/٣ج
حرشباتكيفءديحوتلايفبابرظناوء۲۳؟صءه١٤۳٠رصمبةّيفلسلاةعبطملاعبط

.اهدعبامو١٠٠صانقيقحتبةنوقرمةخسنءيفاكلادبعرامعيبالءتالاهجلاىلعدرلا

.١٠:یروشلاةروس

.٤-1١:صلالخأإلاةروس)9

.هعم:بءمجيف)0
9)..

.جنم

(۱)

YY



ذإفلاالإةقيقحلايفدحاوالو.ىلاعتهللاتافصيفدحلأنمعيمج

هيلعيرجيالهللاوءددعلاهيلعيرجيوهريغعمدعنيقلخلانمدحاولا
[هنأ]معزنممهنمو.تاهجلاعیمجنمءيضيرونهنأمعزنممهنم

نمهللاملعيملو.[قولخملافالخي]هريغعمةعنيفضيعبتلاالوددعلا
ملعيملنمءيشلاملعيالوهريغتافصنماهزرفيوهتافصبهدّحويمل

ھهيهنه

.هتافصنمهبوهامةقيقح

دمصييذلاو.”ددؤتسلايفىهتنادقيذلادّيَسلا:دمصلاىنعمو

دحأهلنكيمل:دحأاؤفكهلنكيملو.مهجئاوحيف[4]/قئالخلاهيل
اذهلوءاريبكاًولَعدادنألاىلعهللاىلاعت.ريظنلاوّنلا:ءفكلاو.اؤفك

.*”باتكلااهبلوطيًالئلاهتكرتبرعلاةغليفلئالدودهاوش
الءلازنإلاولاسرإلاوقلخلايفدحاوهنإ:دحاولاىنعميفليقو

هذهةروكلذنعلجوًزع-هيفهلكيرشالوءهلعفلثملعفيدحاو

مسجهللانأمعزنمهيلعاوعمجأاموهللاباتكنمةريثكتايآوتايألا

نمءيضْيرونهنأمعزنممهنمنأكلذو؛مهفالتخاةرثكىلعةروصو

هنأمعزنممهنمو؛مدآةروصىلعهنأمعزنممهنموءتاهجلاعيمج

.مىسجهنأ:بيفو.مجنم+©

جنم+)

.هقلخ:اهدعبدیزتم)۷(

.نع:بج
.برعلاناسليف(يفكودمص):ةدامرظنا

۷۸



”ءاوتسالاو'ةيؤّرلايعتيمهلکو.ماسجألاةفصهنعىفنومسج

فصويامومسجلاّنألللاباتكمكحملنوتارمهلكوءلوقعملاىلع

مامأ:تاهجتسنمكفنياليذلاءازجألافلؤملاةعنملاوههتافصب

نيابموء”(ءيشل)قصالموءقوفوتحتوءلامشونيميوءفلخو

مسجلايناعمهذهو.هيفرقتسيرارقوهيوحيناكمنمهلدبالو.رخآلل

امسجنوكينأنعهللانوهّزنيمهفءةمايقلامويىلاعتهللاةيؤرنوفنيةّيضابإلاعيمجنإ

هلثمفاذكواذكلثمةرخآلايفهتيؤرنكمتالوايندلايفىرُيالهللانأ:نولوقيمهفءايئرم
ءمهدنعكرشموهففارطأوأةياهنبهفصووأءناكمنوداناكمهلدحوأءهقلخنمءيشب

ءرظناو.(ةّيضابإلابتكعيمجيفو.١۱۷ص'ةيوّرلايفةلأسم'باتكلااذهرخآيفرظنا)

.اهدعبامو۷٠ص«غمادلاقحلا:يليلخلا

.هتيربقوفهتردقوهرمأىوتسايأ«ىوتساشرعلاىلعنامحّرلا»:ىلاعتهلوقنميه”

نملاوزبىلاعتوكرابتهللافصويالو.هقلخىلعهدجموهؤانثوهركذعفترا:نسحلالاقو

هرمأىوتسايأ(ناخديهوءامتملاىلإىوتسامث»:ىلاعتهلوقيفو.ناكمىلإناكم
هتردقوهرمأىوتساينعي«شرعلاىلعىوتسامث»:ىلاعتهلوقو.ءامتسلاىلإهتردقو

.قلخلاىلععقيامكفصولاهيلععقيالوقلخلاتافصبهللافصويالوءهقلخقوفهفطلو

ءينالجرولابوقعييبأبيترتب(يديهارفلابيبحنبعيبرلادنسم)حيحتصلاعماجلاءرظنا
.۲۳۸/۲-۲۳۹ج.ه۳۸۸٠١ةنسءنامعةنطلسةماقتسالاةبتكمةعبط

ىلعزّيحتملاوهوموقلالوصأىلعمسقنملاوه:(يضابإلا)يداّربلادنعمسجلاةقيقح

نايبومسقنمةّيضابإلادنعزّيحتملاو.مهدنعرهوجلانيبوهنيبقرفالو.ةّيضابإلالوصأ
الوءتاهجلارئاسيفكلذوءبرغلاةيلاوملاةهجلاريغقرشلاةيلاوملاةهجلانأكلذ

نمضيداربلل*قئاقحلا*باتكرظنا.قدورغصناومسقنمريغزّيحتممهدنعررقتي
٤۳صءلئاسرسمخهبعومجم
.س

ملم

۷۹



هثدحىلعلدتيهوءهباهذبالإهليازتاليتلاةعيبطلانمهتافصو

.رئاظنلاولئالدلاتلطبًالإو.ثدحُمىلإهتجاحو

نيذلاةلطبملا“[ةّيرهدلاىلع]نوجتحيوهبنوقتيءيشيأو
كفنيالمسجلانأنماهثدحىلعةلدألاةرثكىلعرهاوجلامدقاوتبثأ

قبسيملامفءاهنعفلختيالواهقبسيالهيلعلوادتتوهَلحتضارعأنع
.هلثمناففينافلادعبىقبيالو”فلختيالاموءهلثم)ثدحفثدحلا

يحودوجوموءيشهنأمتمعزامكرونومسجهللانأانمعزامنإ:اولاقو

مهلانلق-اومعز-اندهشاميفامسجلإنوكياللعافلاّيحلاوءلعافو
لعافيحهنأهسفن[ه]/نعربخأىلاعتوكرابتهللانإ:قيفوتلاهللابو
ةروصالومسجهنأهرابخأنمءيشيفربخيملودوجومَءيشهنأ

ةّينامسجلاهسفننعىفنومسجبسيلهنأربخألب؛متمعزامك

ُلمَلَعَتلَه»:هلوقو.(ىشيلفيُكسيل):هلوقيف

ءايحنوتومناينآلاانتايحالإيهاماولاقو»:ةيآلانمةذوخأمةملكلاهذهو.م؛جبنم+)9

داقتعالااوركنأنيذلاكئلوأىلعةّيرهَدلاةملكقلطتوء(٢۲:ةيثاجلا)(رهذلاالإانكلهيامو

اولاقوءةقحلانايدألاهبتءاجامباومْلسُيملوءةيهلإلاةيانعلاوملاعلاقلخاوركنأوهللادوجوب
لوصألاحرشو.۳/۲٠٠جءيناتسرهشلللحنلاوللملاءرظنا.ىنفتالةاملانأوءرهآلامدقب

.٤١٠صء(قباتسلا)رابجلادبعيضاقللةسمخلا
.يف:ر؛حي٢

.ٹداحفحمچ)9

.فلتخپ:ت



مكريسمعضرینوتاوّمّسلاىفهَلوهو»:هلوقو٠”€اًيِمَس

هو):هلوقو٠€شكاًمنيامكَعَموهو»:هلوقو٠”<مكرهَجَو

٢٢(ديرَوَلألبَحنمِهيَلِإبرقانغَو»©”«مكيِهَيلِإبرق
امم؛ریثکہللاباتکنماذهلثمو٩” <.ريببآغانكاًمَو»:هلوقو

بملاع؛لعافيح:انلقاذاأعممسجبسيلهللانأ[ىلع]لدي

"نمنألءصقنلاوملاتافصهنعتفندقحدملاتافصهذهف:راق

وهفملاعبسيلنموزجاعوهفرداقبسيلنموءتّيموهفيحبسيل

تلقاذإكنألء؟"نالطبومدعوهفدوجومالوٌءيشبسيلنمو.لهاج

ءاصوصخمامسجالإفتتمل؛مسجبسيلتلقاذإو.تلطبأءيشبسيل

٥:میرمةروس
۳:ماعنالاةروس0

.ميركنآرقبسيلاذهو(اوناكامنيأمكعموهو»:خسنلاعيمجيفءاجو.٤٠:ديدحلاةروس١

.٥۸:ةعقاولاةروس)۲(

.١۱:قةروس

.ه۷:فارعألاةروس)۲9

جنم4()

(٢)_
.منم-

)۲(
.خسنلاةّيقِبنمتبثموهاموءالصبومودعم::تيف

۸۱



تافصيفنوكيالوءتوملا"[هيلع]يرجيالهنأيحىنعمو
هبشيالوزجعلاهيلعيرجيالرداقيأعيمسولعافو.تاومألا

ءامسألارکعيمجوءريصبوعيمسوملاعيفكلذكوءنيزجاعلا

ءيناعملاقفتتملظافلألاتقفتانإو.ىنسُحلاءامسألاوىلُعلاتافتصلاو

الوءيناعملانمىنعمبالوهوجولانمهجوباهقلاخقئالخلاهبشيالو

هللاوةرشابموةنوئموجالعبنولعفيذإءلعفالوتاذيفالوةفصيف

داراذرەرمآامن».نوكسوةكرحبالوةنوئمالوجالعباللعاف

ملعيملو.ةبطاخملوقاللعفلوق( ُنوُكَيَفنكمللوُقَينأايش
ةقيقحب"هزرفيوهتفصهنكبهللا و [٦]/نمهتفصزرفيملنمديحوتلاةقيقحب

.انركذامكلزيملهنأملعيو«نيقولخملاتافس

.جءمءبنم+1(

AY۲.:لیةروس)۴۸(

ادحاوءهبحاصلزورفملابيصنلا:ةزرفلاو.هتمسقاذإهتزرفأوءيشلاتزرفوءازرفزرفلعفوه
تزرفكلوقردصمزرفلا:يرهوجلالاقو.هزام:هزرفأو ازرفهزرفيهزرفو.نيشثةثإولناک
يأهكيرشنالفزرافو(رسكلاب)ةزرفهنمةعطقلاوءهتزموهريغنعهتلزعاذِإهزرفأءيشلا
يأءيشلانمءيشلاتزرف:لوقت:زرفلانمبيرقزرفلا:ةفلالهأضعبلاق.هعطاقوهلصاف
اريثكةّيضابإلاوملكتمو.٠/۳۹۱ج:روظنمنبالبرعلاناسليفزرفةداماذهفرظنا.هتلصف

نيبو9"سئإلانيبورئابكلاوممللانيبزرفلا:الثمءايشألانيبزرفلاةّيضَقنوركذيام

رظنأ...خلإ«كرشلاورفكلاوأرفكلاوةيصعملانيبو؛ناميإلاوديحوتلانيبوةكئالملاوناسنإلا
و٤۱۹٠.٠-۹۳١۱ص«انقيقحتبيضابإلايفاكلادبعرامعيبالتالاهجلاىلعدرلاحرشباتك:الثم
.۲۱۸-۲۱۹ص

.ةالص:ج

AY



هللافصونمنأىلعنوعمجممهنأانركذامباوصىلعليللاو

نوكيفيكفءديحوتهنمفصولاكلذوءدحوموهفهبوهامىلعهتفصب

قلخلابطاخامنإهللاَنأو؟هقلختافصنمهزرفيملنمادّحوُمواديحوت

ناسلبلِلوُسَرنماَتلَسَرَأامو»:لاقامكمهتاغلنمنومهفيامب

لئمسيل»:هلوقيفمهلنيبف٣”ةيآلا(مشبلبيو
7

اوقَدصْيوءناميإلابيغباونمؤينأ"”€ُريِصَبَلاميِمَّسلاوهوءش

تلاملإكردتال.لوقعلاألمهراكفأهنتالوبهلوقعهرتقتالامب

يفو.كلذ"ىلعسايقلاوةلالدلاباوملعاموأءهلثموأساوحلاهيلإ
نمىلعةغلابةّجحوفاشنايبمالتسلاو"ةالتصلامهيلعءايبنألاةلالد

مهيلعاوّجتحاو‹مهموقىلعاودهشتسانيحىلاعتهللاتافصيفدحلأ

ذِإ9ميهاريإلاقو.هقلخةفصبهوفصيملوهريغبهولثمُيملوءهقلخب

نأ»:رفاكلالاق“١€ٌتيمَْوىحکلاىر»:رفاكلاهّجاح

جتحالكلذيفهيلعجتحينأ"'”ہیھاریإدارأولوا(ُتييأَويج

..٤:میهاريإةروس

.١۱:ىروشلاةروس

.نع:ج۳7(

جنم+۵

)٥۳(.
.۸٢۲:ةرقبلاهروس

.٢٢۲:ةرقبلاةروس١

.ليلخلاح)۳

A۳
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ايهللا١ىرإق{:لاقفاديحماهنعدجيالةّجح)وارانكلو

ذإ"4۷رَفَكىلاتهببرغَمْلانسابتقِقرْشَمْلاسسّمْشلاب

هللالاعفألثملعفيادحأنأولو.اهبيتأينأرشبلاردقيالةيآبىتأ

كلذنعهللاىلاعتءنيلعافلاهابتشانيلعفلاهابتشايفَنألءَُهَبْشَألىلاعت

.اریبکاًولُع

:لاقفهبرنعهلأسنيحنوعرفل(*°)[مالّتسلاهيلع)یسوملاقو

بَر»:لاقو€ئَدَهمرُدَفلَحویشلکىغائلاتبرلاق)

كبَر»:لاقو9€نیقوُب٤منكنإامامَوضَرَأْلََوتاومّسلا

اموبرغملاوقرشملابر»:لاقو«”€نَامُكيَباَءبرو

ملورونالومسج:هللقيملو٠(ًنولقعتمتنكنإ[۷]/امهنيب

.داز:مج

.٢٢۲:ةرقبلاةروس

.جنمةدايزنيتفوقعمنيبام

۰٥:هطةروس

.٤۲:ءارعشلاةروس

.٢۲:ءارعشلاةروس

راكتإالودوحجىلعهلنوردقيالاًمماذهو:يفاكلادبعرامعوبألاق.٢۲ءارعشلاةروس
ردقيالام(نوعرف)هللاودععمسنأاملفءةّيشعلكبيفغتوةركبلكيفمهلعلطتتاهنأل
نمكنلعجأليريغاهلإتذختانئل»:لاقفءةشطابملاوةرباكملاىلإراصهعفدىلع

==عئادبنمرهظامبهّبرىلع3هللالوسرلديكلذلكيفف.۲۹ءارعشلا(نينوجسملا

A



تمعزامكناكمنوداناكمهلةحي”الوءءايشألانمءيشبهمي

لئازلاينعي٠€<.رفألاأالال»:ميهاريإلاقامكءةهّبشملا

مهيلعمهلكءايبنألاتءاجو.اهلإوابرهلنوكينأضريال”لقتتملا
هبشلانعهسفنهّزندقوءىلاعتهنعهابشألايفنوهللادارفإبمالّملا

°)امتإهنأانغلبو١٠٠٠€روكرشياًمعلعَتَوءهَنَحَبُس»:هلوقيف

فصفاّيِبنتنكنإ:ةلفاّيبنللاولاقنيح”دوهيلايفةيآلاهذهتلزن

تاوامّسلاقلخنم”لثمأفيكف:مهللاقف؟وهفيككبرانل

هللالزنأف.اذكواذكوهلب:اولاقوءّيبنباذإتسل:اولاقف؟”صضرألاو

درلاحرش:باتكاذهيفرظنا.اهدوحجىلعركنمالواهلثمىلعطاعتمردقيالاممهلاعفأ

.۱۸۳/۱۸۲ص«‹(قباتسلا)تالاهجلاىلع

.ال:م

.ملو:ج

.٢۷:ماعنألاةروس

.لقتنملا:رءم؛حءت)٤

.ءايشألا:رحح

۱٠ٍ:لحنلاةروس

.امل:مجيفوءبنم-”

ةروكذملاةيآللريونتلاوريرحتلاهريسفتيفروشاعنبرهاطلادمحمخيشلاهاريامبنراق

١۰۱۲-١٤۱۲صء١۱٠۱جء۸۱:سنویةروسيفو.۹۸صء٤١جءلحنلاةروسيف
.فيک:م؛ب

نبعيبرلامامإلادنسم)حيحتصلاعماجلايفهريسفتوثيدحلااذهيفرظناو.ن:نم-
.۲۳۳ص؛قباتسلا(بيبح

۸o
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امعىلعتَوءهنحَبس»:مهيلعارومهلوقلابيذكتانآرقكلذيف

روکر ااوُرَدَقاًمَو»:لاقو.0” ے

(°۷) e
) ءىشنمرشىلعهلا

2E

اوُلاَقذِإَهردَقَقَحهَ
ی

ام

لزناام

ىلإمهبسنفءهتفرعمقحهوفرعامينعي.

َسَما:هنأربخأوءهبكرشلاوهلهج نَمَوُضَرَألاَوْعَبَسلاتوسلهلحبس

۴ P4

هللاو-دیری©تهدمحبسلءسنِمنإو):لاقو0(رف

الومههبشيالدحاوهللانأىلعلديهلكقلخلانأ-ريسفتلاةقيقحبملعأ

تروقدنإويناعملانمىنعمبالوهوجولانمهجوبهنوهبشي
لذلانمىنعملاكلذمزلام"همزلل×رنعمبمههبشأولهنأل

نمحيبستلاو.اقلاخهلنأهسفنىلعقلخلاةلالدتلطبًألإوء”ةجاحلاو

.جنم

معهسفنهللاهزنف.كرشمهنمتناكيتلاةفصلانال.۱٠:لحنلاةروس.۸:سنويةروس»

.نوکرشُيونولوقي
۲۳۳٠ص«(بيبحنبعيبّرلادنسم)حيحتصلاعماجلااضيأاذهيفرظناو.٠۹:ماعنألاةروس

.4£:ءارسإلاةروس

.٤٤:ءارسإلاةروس

.م:نم-2

.ینعم:م

.همزل:م

ىلعيوتحتتافصثالثاهنإفقلخلااهبفصويتلاةجاحلااًمَأو:يفاكلادبعراعوبألاق”

ةثدحُملاتاقتصلابفاهثدحامأفءزجعلاوةجاحلاوثدحلا:اهضرعواهمسجتاقولخملاعيمج

ثدحُملاَنألةثدحُيثدحمىلإثدحُملاةجاحيهفةجاحلاامأو.اهنمكفنيالوءهيلعةيراجلا
=“هسفنثدحأنوكيوأءهثدحأثدحُمريغبثدحنوكينأاإ:ءايشأةثالثدحأنمكفنمريغ

۸M



ءةغللايفدوجومكلذو‹مهتافصومههبشيفنهيزنتلاوءهيزنتلاوهقلخلا

نعتفنراتلا:نولوقيو.ءايشألاهبشهسفننعىفنهللالزيمل:لوقت
هلك[۸]/لعفلالدوءةدراببتسيلةًراحتناككلذكيأةدوربلااهسفن

هللاوالعافلعفلاوالعفلعافلاناكلههبشأولوءهلعافههبشيالهنأىلع

ميدقهّنأل«ضعبلمهضعبفالخيفمهلافالخدشأوهلعفهبشينأدعبأ
نمهباوّجتحااماَمَأو.ةّيفنماهلكهنعثدحلاتافصونوثدحممهو

هلادي»:©هلوقو©€ضَرَأْلاَوتاومّسلاروُثُهَلَأ»:ىلاعتهلوق

اِديَعَأبیرجت»:٢€مبِْيَأقوق ٢«هلآبنجیف»:و٢«اتبع

قلخلاىلإاورظنمهنأكلذو.ابوبرمابولغماروهقماليلذقلخلاناكاًملو...هريغهثدحأوُ

ابوبرموهرهقيارهاقهلنأاوفرعفاروهقمهدجووهلذَأازيزعًالذمهلنأاوفرعفءاليلذهودجوف
الو«هريغلالذُمازيزعنوكيالبوبرملابولغملاروهقملاليلذلاَنألهكلميابرهلنأاوفرعف
اذهو؟ابوبرمابرواروهقمارهاقواليلذازيزعنوكينأحصيفيكفءابرالوءابلاغالوارهاق

درلا]حرشباتك:رظنا.قلخلاةفصيفنوكيالقلاخلانأاوفرعيناعملاهذهبو.دسافلاحم
.٤۸و۷۰صءانقيقحتب؛تالاهجلا[ىلع

زوجيالهنألةمسجملاوةهبشملاىلعادراهدعبتايآلاوةيآلاهذهفلؤملاركذ.٢۳:رولاةروس

ءرانلاوةنجلانمالوةرخآلاواينلانماذكعضوميفالواذكعضوميفهّنِإ:لاقينأقيهّللاىلع

-فرخزلاةروسيفوأةروسلاهذهيفكهلوقلاعابتأضرألايفوتاوامتسلايفهللاَنأبلوقلاالخام

يفهنإ»لاقيامنإقلخلاونكامألانمكلذىوسامو(هلإضرألايفوهلإءامّسلايفيذلاوهو)٤

تالاهجلاىلعدّرلاحرش-رثكأليصفتبكلذيفرظنأ.ديدحتلامهويامكلذبدصقيالو«ناكملك

.۳۸۳/٤۳۸ص(قبّسلا)

.هللألوق:م

.٠:حتفلاةروس

.٤:رمقلاةروس

.٠٠:رمزلاةروس

۸Y



ةتيبنلانعتاياوّرلاو”تاهباشتملاتايآلانماذههابشأوءهسفنو
سيل»:كيهللالوقاوكرتوهليوأتريغىلعهولمحورظنلاهيفاولفغأف

:هلوقو")€امسهَلُمَلعَتله»:هلوقو(وشفلتمك

لثموأهبشبهللافصونم»:يبنلالوقو)۷ُراَهَقْلادحولا»

اليذلاسانلانيبةيراجلاةغللايفرونلاىنعمنأملعاو«"”هفرعيمل

ءكالبلارون:ملاعللسانلالوقيءداهلا:ةغللالهأنمدحأهركني

:لاقو٩”€رولوتالالَعَجَو»:ىلاعتهللالاقوءرون:ىدهلاو

۰Yoمِهو1N"ب ينعي(”رولاىلإتاّمْلظلانمْمهْجَرْخُي"[اونمآنيذلايلولل
.ناميإلاىلإرفكلانم

اذهلثمف>€ٌءابتصِمايفٍوُكشمكمرونلثَم»:هلوقيفو
بلقيفناميإلاهنأانلقامباوصىلعلديامحابصملاىلإرولا

.ةهباشتملاج)9

تالاهجلاىلعدرلاحرشباتکءاهیفنيملكتملاءارآواهريسفتيفرظنأ.٥:میرمةروس)۷۰(

.١٤٠ص(قباتسلا)
.١۱:رفاغ.٤٠:رمّزلا.١1:ص.٤٤:ميهاريا.1:دعرلا.۳۹:فسويةروس

.۲۱۷-۲۱۸ص«(۸۳۲)+(٥۸۳)ثیدح:بیبحنبعيبرلادنسم
.١٠:ماعنألاةروس

مجنمطقسنيتفوقعمنيبام

.٢٢۲:ةرقبلاةروس)¥(

A۸

 



هللارونبهّنإف«نمؤملاةسارفاورذحا»:95ّيبنلامالكنمو.نمؤملا

قحلانيبزّيميوءهبربخيملنِإوهبلقبقحلارصبُينأداكوءرظني
ريغيفاروننآرقلاهللاىَّمسدقو"«هلىطعأيذلاهللارونبلطابلاو

ديلانمركذاماًمأو.ةمحروىّدههاًمسامكءهباتكنمعضوم

اليادوواديفهللالاقو.ةردقلاو(^*)ةيلغلا۷۹[لع]وهف(۷)ةضبقلاو

غوک2صککلوسساَ
یواو)^۱(4ديالااذددواداندّبعًرکذاو{:مالسلامهيلعءايبنألاو

.هيفةريصبلاوءنيدلايفةّوقلايلوأيأ[1]/”€رّصبألاوىِْيَلا

اذه:نولوقيو.حراوَجلامهلمدآينبلكنالحراوجلاىلعمهحدميالو

:لاقو“”€وبقمندهرف»:ڭهللالاق«يتضبقويدييفرمألا

ىلعقلطياضيأديلاو9ٍ٠حاكِيلآةدقعمِمىلااوفعيوأ)

.ثيدحلااذهةفرعمنمنكمتأمل"

نبعيبرلامامإلادنسم)حيحتصلاعماجلا:رظنانيميلاوةضبقلاوديللةّيضابإلاريسفتلوح
.٢۲۳و٢۲۳و۲۳۳ص«(قباّسلا)(بيبح

.مرحجنم+

.رهقلا:؛م؛حءجيفو.رهقلا:ر
.۱۷:صةروس

.٤٤٠:صةروس”

.۲۸۳:ةرقبلاةروس

.۲۳۷:ةرقبلاةروس

(A0)

(۸1)

۸۹



مظعأمهيلعهتنميأ”€بِيقوقهلاُدَي»:لاقوءةمعقلاوةّنملا

نأكيلَنوُمَي):لاقو.هلمهتعيبيف¥َيبنلاىلعمهتنمنم

لبكمللعاوُمَتاللُف»ةهيبلللالاقو9€ومل

يبنلالاقو.ةيآلاتلزنأاذهيفو٩”€كدهنأُكَيَلَعميهلا

نمؤمللعجتالوءاهيلعهدمحأءاضيبادييدنعلعجتالٌمهللا»:ايقا
:اهنمهوجوىلعاضيأنيميلاو.«اهيلعهضغبأءادوسادييدنع

°€هُكْمْيَأتكلماَمَو»:هلوقكمالكلايفةلصوهوءهسفنءيشلا

هئماتذخأَل{:هلوقوهوةوقلاىلع"جرختو.متكلمامويأ

نماوأطخأفهولوأتوهبشاتملاريسفتيفاوطلغنيذلاىلعفلؤملادري.١٠:حتفلاةروس
:ىلاعتهلوقلثمتايآلانماهريغوةيآلاهذهاولوأتةهّبشُملانأكلذونورعشيالثيح
:هلوقو(7٦:رمّزلا)(هنيميبتايوطمتاوامتملاوةمايقلامويهتضبقاعيمجضرالاو)ل

هيبشتلاىنعمىلعهولمحفنآرقلاهباشتمنماذهلثميف(١١:رمقلا)(اننيعأبيرجت)ل
حرشباتک:اذهنعرظنا...زوجيالاموقههللاىلعزوجياموةفللايناعميفمهطلغب
.اهدعبامو٣۳۲ص«(قباملا)تالاهجلاىلعدرا
.۱۷:تارجحلاةروس

.١٠:تارجحلاةروس
.ثيدحلااذهةفرعمنمنكمتأمل

.١۳:ءاسنلاةروس
.جرخيوج)۹۰)



:هلوقوهوءفلحلاىلعنيميلاو.ةدشلاوةّوقلابيأ)4نِمَيَلَب

انركذيذلااذهنأمهدنعواندنعحصاَملف."4مُكَمْيَأاَوظََحَأَو)

هبشلاهللانعانيفن«برعلاتاغلنمريثكيفلوقعملاريغىلعجرخي
الإمالكنمام»:ةلا©[َيبنلا]لاقو.هسفننعهافنامكلوقعملاو

لوقعملاىلعاضيأبنَجلاو«هنسحأىلعمالكلااولمحافناهجوهلو

:رعاشلالاقءكلذريغمالكللهجوالوءهتعاطوهرمأيفيأ٠هلا

(*ملكتملنإوىبتعلاكللقت**ةعينصنمينتيلوأامبنجيفو

.4©:ةقاحلاةروس

.٩۸۹:ةدئاملاةروس”

.مءبجنم+9

ِ.٣/٤٢٤۲ج:بيبحنبعيبرلادنسم)40

يفتطرفامىلعاترسحايسفنلوقتنأ»:زيزعلاليزنتلايفءاجو.٠٠:رمزلاةروس
قلابنجيفتطرفامىلع:هلوقوءبرَقلا:بْنَجلا:ءارفلالاق‹(٦٠:رّمَّزلا)(هللابنج

ءةذجْلانمهللابرقيفيأهللابنجيفليلقاذه:مهلوقهنمو«هراوجوهللابرقيفيأ

وهوءهيلإيناعديذلاهللاقيرطوهيذلاقيرطلايفتطرفامىلع:هانعم:جاجزلالاقو

ء«بنج»ةدامءبرعلاناسلرظنا...خلا.ل%دمحمهلوسرةّوبنبرارقإلاوهللاديحوت

.يسبعلاةرتنعلتيبلا3

)٥4(

۹۱



للابنجيفليلقهلکاذه:نولوقيوفلاةعاطيفىنعملا:لوقتو

ىلعوكظفحلاوملعلاىلعجرختاضيأنيعلاوہللاةعاطيفينعي

هللالاقوانملعبيأ9”اِيَیرجت»ىنعمو[٠٠]/ءلوقعملا

.هيفكشالانيقيينعي”(نيقَيلَأعاولرُت»:ىلاعت

هلو».“”هملعبديريينعينالفلعفامونالفىلعينيعنولوقيو

ىرجت»كلذكوءيظفحويدارموينمملعبيأ'(ينيَعلع

ئ

ءةسوفنمسفن:اهنمءنيهجوىلعجرختاضيأسفنلاو(ادع

هَمكردَحُيَو»:ىلاعتهللالاقوهسفنبءيشلاىلع۳

َءاجَو»:لاقامكهتبوقع:ليقوهايإمكرذحييأ٠”4رهف

بممهيبهللاف»:لاقوكبررمأءاجويأ٠٠”كبَر

دنعمېسوءروسكان»:لاقوهتبوقعوهرمأينعير(9٤4qدعاَوَقْلا

.١٠:رمقلاةروس

.۷:رثاكتلاةروس

.هملعبم)9۹(

.۳۹:هطةروس)٠1)

.مالكلاقايسعمقفتيوهوبنمهانتبثأيذلاوينرم:مءر؛حءيتيؤريأ:ج
.٢۲:نارمعلآةروس

.٢۲:رجفلاةروس
.٢۲:لحنلاةروس

(1۰1)

۹۲



هرهاظىلعنآرقلالمحولو.ةمايقلامويمهبرلمهعوضخيأ(مهر

اوديريملوهبرىلإراصوءهبريقلتێمللسانلالاقوبذاكتوضقاتتل

ىرلإبِهاَذىِإ»:99ميهاريإلاقو!!ربقلايفمهرنأ

ةهّبشملامزليو.'٠”هبرهرمأثيحىلإ٠"هباهذيأ١(نيدََس
.لقتنيو(٠”لوزيهنأمهدنعصاذاعضومأہھبرلاوفرعياب

ءيشلا:لوقعملاريغفءلوقعملاريغىلعولوقعملاىلعاضيأهجولاو

الهلليأ٠هلآجولُكْبِعَطُنامِإ»:لاقوسفن :لاقو0دریغالا

هجَو»:لاقو.هدنعةعيقرلاةلزنملااذيأ4اًبحَوهلآدنعناكَو)

ههجونمرمألاذخ:مهنيباميفسانلالوقتو.هلوأينعي٠(رال

سفن:نولوقيامكءمالكلاهجواذه:نولوقيو.ههجونممالكلاذخو

اينداىفاًهيِحَو»:ةىسيعيفلاقو.قيرطلاسفنوةجاحلا

.۹۹:تافاتصلاةروس
.بهاذ:م)1۰9
.هب:ت(۷(

)۰۸٠(TF
.الام0

۔9
.مهبرم‘ج

Taسم)۱
.(نكمتم)ةرابعديزتخسنلاةّيَقب
..۹رهاةروس
.هريغلمج۱

.1۹:بازحألاةةروسأ۳(

.۷۲:نارمعلآةروس)۱9

۹۳



17۶حت٥۰۰إمم الإٌكِلاَمءىشلك»:لاقو.هللادنعهاجاذديري٠(هَر
g9 لمعلكفءلمعلانمهللاهيداريامالإ:ليقو.هاإلإيأ۱۱(رُدَهجَو

رمأب»:هلوقلحلاتصلاءلمعلانمهللاهبداريامالإلحمضملئاز

g9ی oo
.٠00(لردَهِجَومسا

.٤٥:نارمعلآةروس

۸۸:صصقلاةروس)١1۱

.١۱۱:ةرقبلاةروس

۹

 



)ودقلايف

هاوساموءيشلكقلاخهللانأىلع[١٠]/سانلا()عمجأدقو

لع

مهديحوتلصارارقإلااذهو4ٌمِلَعءىشلكيوهوءىشلكقلَخَو)

ام:ل%يبنللليقو.مالسإلاهبنولخديوكرشلانمهبنوجرخييذلا

ءرخآلامويلاوللابنمؤتنأ»:هلئاسلابيجملاقفهللالوسرايناميإلا

لاقو(”«هللادنعنمهنأهرشوهريخ)هلكردقلاونيّيبنلاوةكئالملاو

ةديبعيبأيأرو.١/٠۲جءبيبحنبعيبرللحيحصلاعماجلا:يفةّيضابإلاهبتكامرظنا:ردقلانع)9

نبلصاوعمهتلداجموردقلايف‹(روصنملارفعجيبأةفالخيفيفوت)يميمتلاةميركيبأنبملسم

.٢۳و١/۳۱ج«مالسإلادعاوق:يلاطيجلا.۲/٠٤۲ج‹(قباتسلا)ينيجرتللخئاشملاتاقبطيف.ءاطع

ةنسنامعةنطلسةعبطءريفّصلاعماجلا:هباتكو.۲۲صءصلاخلابهذلا:شيفطافسوينبدمحم

(عيمجنبرمعصفحوبأةّيربربلانعاهمجرت)ديحوتلاةمدقم:باتكو.اهدعبامو١/١جء٩

.اهدعبامو۳۲ص.م۱۹۷۳ةنسء۲ط.يلتالّتلاويخاَّمشلا:حرشب
„(۱
.عمتجا:ق

.۲:ناقرفلاةروس
۳
.١٠٠:ماعنألاةروس9

e .نع:حرج(4)

ح:نم-)

.١۲۰ص

٥۹



لكفءاولمعا»:لاقف«ةقرتسلاوانزلاىتحردقلابءيشلك»:([]

نممهلوقبلاقنموةلزتعملا")كلذتضقنف(«هلقلخاملرّسيملماع

ءدابعلالامعأنعءهناطلسوهريدقتوهللاةردقاولازأنيذلاةليرُملا

.ةنجلالهألامعأوءةميهبوكلموناجوسنإنمبستكملكباستكاو

يفاولاقاملثمككلذلثمدابعلالاعفأىلعتابّبسملانإ:مهضعبلاقو

َنأوءهيبشتلاو('”كيرشتلايفن-اومعز-اذهىلإمهأجلأامنإو.مهلاعفأ
.ملظلاو('”روجلاو('")رفكلللعافلامهدنعرئاجلاوملاظلاورفاكلا

اذهولخيال:('اولاقو.نيلعافنملعفلانوكينأ-مهدنع-لاحمو

امهوأءهبادرفنمدبعلانوكيوأءهبادرفنمهللانوكينأاإلعفلا
لعفامىلعهدبع('[مذیو]بذعينمميكحبسيل:اولاقوءهیفناکرتشم
.مهسفنأيفكلذربكىحناطيشلامهللوسوهت

۷
.رەمەحنم+

(۸)..... ۷٠1صء(٦۷۹)ٹثیدحو٢/٥۲ج‹(حيحتمصلاعماجلا)بيبحنبعيبرلادعمرظنا

)۰)۹..:َ .٦۸۷جءردقلاباب:ملسم.٤/۹۲جءردقلابابيفءيراخبلا:رظنا

.جنم-

.كيرشلاج)۱

١۱

۱۳
.روجلل:رءح(

ء.)4 .اولاق:م(

.هللچ

٦1- نم-((
ءال

۹



نيبةكرشلانممتركذاممالخلعفلانإ:قيفوتلاهللابومهلانلق
دبعلاىلإبسنيوءهرّبدوهأشنأوهقلخهنأهللاىلإبسنيهنألهدبعوهللا
كلتبهللاىلإبسنيالو.ىلصو؛ماصوءنكسوء؛كرحتوءرفكو«نمآهنأ

لثموءةدحاوةهجنمنيلعافىلإلعفلابسنينأةكرشلاامنإوةبسنلا

نوكرتشيامكءاذهعاطأ[١٠]/اذهعاطأنإوأاذهىصعنإهنأكلذ

كلم:نولوقيو.هحرجوهبرضيفوءةعامجب('دحاولجرلقيف

(')ہيمجيف('”كلذكءناكرتشمنولوقيالوللاهكلموهدبعناسنإلا
.تاكولمملا

الوضارمألاوتوملاو«كرحتيلاقيالوتاكرحلاهللاقلخدقو

دابعلاىلإبسنياممءيش'"ٴ[للا]ىلإبسنيالوضرمالوتاملاقي

هبلعفامىلعهدبعبذعيال:مهلوقاَمأو.ةبسنلايفناكرتشمنانوكيف

هنألبذعيملهنإ:قيفوتلاهللابوكلذيفلوقنانِإَفءرئاجلاملاظلالإ

رفكوىصعهنألهيلعهبذعامنإوءهنمهرّبدالوهيفهلعفهنألالوءقلخ

ملهنأامك«ماقتاوهدبعوهعاطأهّنَألهباثأامنإ("كلذكو«هدودحىدعتو

عملاحلااذهىلعباوتلاكلذكوهقلخهّنألالونمهملعهنألهبذعي

.رمحنم

نوركذييتلاةضراعملايفةّيردقللةلأسم'بابيفةكرشلاعوضومنعرظنا.كلذب:س
.اهدعبامو4۷/۲ج«(قباتسلا)ةّيمالكلاجراوخلاءارآ(زجوملا)باتكيف"ةكرشلااهيف

)۱۹(.

لم

(۱۸)

11
ء.ےک(٢۲)

.تنم

.اذکم)۲(

۹۷



هلتِمُكسيل»:هلوقنممهايإونحنهيلععمتجملالصألانأ

َوهَوعَمّسلاىقَلَأوأبلفهَلناكنمل)ةيافكهيف(اش

جرخأنمنالمهلوقلاضقنومهيلعدرةيآلاهذهيفنأل"۷(ديش

ةَّجاحلاوزجعلابهفصولبهتفصةقيقحبهفصيملهتردقوهكلمنمائيش
امكءةلذلاوهركلابهفصودقفهتئيشموهتدارإنمائيشجرخأنمهنأامك

اندنعلهجلابهفصودقفهتطاحإوهملعنمائيشجرخأنمهنأ

و۶geمصم۰۲۳۰
برهللاَءاسُكنألانوُءاْسَنامو»:هلوقيفو)دهدنعو

م

ادعللَذلِعاَفىتإءاعاَسِللوقتالو»:هلوقو٨(رمل

جرخيملهّنأوءدابعلالاعفأدارأهنأتشيام٠هلأءاَمَبنأاإ@

نيتدارإيأ:(")ةّيونتلللاقيامكمهللاقيفهتئيشموهتدارإنمائيش

هلعفبدرفنمالكنأمتمعزنإ؟دبعلاةدارإمأ[هلا]ةدارإذغن

.۷قةروس)٢۲(

Y۳جنم.

.۹:ريوكتلاةروس)۲4(

.٢۲٢۲:فهكلاةروس

؟هلاعفأنملعفمأهتاذيفهللاةفصيهله#3هللاةدارإيفلوقلاباب":رظناةدارإلاعوضومنعو.ةّيونثملا:ج)۳
.اهدعبامو۷۲/۲جءَيضابإلايفاكلدبعراعيبألزجوملاباتك.'كلذيفقحلاريغبلاقنمىلعضقنلاو

.(دعبأ)؛تادعام)۲۷(

تنم-)۲۸(

۹۸



[۳٠]/عنصامبهلإلكدرفنارخآاهلإمثنأمعزنملاقامكهتدارإو

هلالكبهھذَلاذِإهلنمُدَعَمراڪاًَو»:هلوقبمهيلعهللاڌرو

هشهللاوُلَعَجْمأ»:لاقو٨(ضْعَبلعَمُهَضعَبًالعَلَوَقَلَحام

:#هّيبنل[ىلاعت]هللالاقو١(مَعلََكهبَسََفيقلكاوف
نيلعافلاهابتشانيلعفلاهابتشانأهربخأ"۷(يشلكقلَخهلالق)

دحاوهللالاقيالوهبرلاريظندبعلانوكيالوقلااذه'"”دايقىلعو

هتداراوهتئیشموهکلمنمءينشجرخنمنالءءيشهلٿمكسيلالو

كنمةّيهولألاوةيبوبرلابىلوأوهفهرهقوهبلغنمفءبولغمروهقمف

.اريبكاًولعةهاركلاوزجعلاتابثإنمنولوقياًمعهللاىلاعت

ائيبننيعبسناسلىلعةّيردقلاتنعل»:ليًيبنلالاقو

ةّسألاهذهسوجموسوجمةشسألكلط»:لاقو۳«يلبق

امو٩٥٤٤ص«‹(قباتملا)تالاهجلاىلعكرلاحرشباتك:اهنعرظناو.١4:نونمؤملاةروس

ةّجحلاوءكلذنماولاقاملكلراكئإلاىلعكهلوقف.هللاالإةهلآامهيفسيلينعيو.اهدعب

...لاحمكلذعيمجنوكوءاذهناكاذهناكولنأديري؛مهيلع

.١۱:دعرلاةروس

.یلاعتلاق؛حءريفو؛جنم
.١۱:دعرلاةروس

.سايقیلعو:م

البلوقناميإلانإلاقنمىلعةّجحلاباب٠٠۲ص«بيبحنبعيبرلادنسميفثيدحلارظنا٩
.۷۱۹مقرثیدحءلمع

(٠۳(

)۳۱(

)۲۲(

۹۹



نعرشلاقلخسوجملايفنل'"”سوجملابهبشأةّيردقلاو"«ةّيردقلا

.هرشوهريخهلكباستكألايفنةّيردقلامهيلعتدازفشلا

اضرعلعفلااندجوانأهبرارقإلاىلإهعماسرطضييذلاسايقلاو

نأوةدحاولاحنمرثكأءاقبالوهلدوجوالافيعضضارعألانم

ىلإدصقيملوهدريملدبعلانأوناميإللفلاخممومذمحيبقهنمرفكلا

نأهتدارإوهدصقامنإوءةهجلاكلتنمهلعجيملوكلذكهلعفنوكينأ
انملعاذكهاذهناكاًملفءهتئيشموهتدارإبرفكيونمؤيو«نكسيوكرحتي

هلعفهللانوكينأالإقبيملوهلعفنمسيلهتئيشموهتدارإفلاخامنأ
هلعفهللانأحصهللعافاللعفلانوكينألاحتسااًملف؛هللعافالوأ

الالعافنوكينألاحتساامكهيئاشوهديرمهنأوةهجلاكلتنم

.هيئاشالوهلعفل("')اديرم

لسرأىتح]ةنيفتملارييستوةبشخلاعفرنعفعضيدبعلااندجوو
لعفحيّرلاعفدو.”)[ةنيفتسلا[٤١]/رّيسوةبشخلاعفرفهناعأفحيّرلاهللا

نايعأيفءهابتشالاوكارتشالاامنإو."”ناكرتشملاقيالوكلا

.۲۰۷صء۹۸مقرثيدحءبيبحنبعيبرلادنسم:رظنأ

.سوجملاب:ت٣)

اموهباوتصلاو.انههلهجوالو(ةنونمةرسكبءاج)جيفو(لعاف)خسنلاعيمجيفءاج

.هلبقةعقاولانوكيلاربخءاجهنأىلعابوصنمنوكينأوهوءالعأءهانتبثأ
.حرجنمطقسنيتفوقعمنيبام”)
هباتكيفّيّساحلاينايسولافاتلزنبالغيرزخوبأخيشلاهركذامعوضوملااذهيفرظنا

قيقحتبانمقدقو)اهدعبو٢٠ةقروءةلزتعملاىلعدرلابابيفءنيفلاخملاعيمجىلعذرلا
.(رشنللمدقوهتساردوباتكلااذه



)اریبکاًولعنوکرشياًمعهللاىلاعتف«نيكرتشمنانوکیو؛لعف

لوقوهةدارإلايفهبانلقيذلاو»:زجوملاهباتكيفيضابإلايفاكلادبعرامعوبألاق
اهنوثراوتييتلاةلمجلامهلقنب؛مالسإلاردصهيلعاموةّماعلاوةئجرملاوةّيديزلاوةّيضابإلا

.۸۰/۷۹/۲جرظنا.«"نكيملاشيملامو«ناكهللاءاشامنأفالسألانمنيضاملانع

EB



يلاَبلالصألا

WAلاهن

ةَّمالاتعمتجا'"”يذلاو.لدعلاردقلاوديحوتلادعبنيدلالوصأنمو

اللدعهللانألوقعلايفةمكحلاهتتبثأو]نآرقلاهبقطنوهيلع
ةيسْفنأسالاكلوايشساَنلاُملَظَيالهَلنإ»هتأوءروجي

:لاقو©€ِديَِعللمىلظبكبَراَمَو»:ىلاعتلاقو9َ[نوُملطَ

سيل»:لاقو.دحاولدعلاوًقحلاو١(ُنيُسَلَاُيَحَلاَوُههلانأ)

كلذتضقنفءنوملاظلاونورئاجلاههبشينوكينأىفنءيشهلثمك
ىلعمهرهقودابعلاربجهللانأةمعاّزلايهو(ةلبجُملاوةرّبِجُملا

.مرجنم-)

رامعيبألء(ةّيمالكلاجراوخلاءارآ)زجوملاباتكءرظناءةّيضابإلادنعلدعلالصأنع©

تابثإيفولدعلايفلوقلاباب"تحتاهدعبامو۸۰/۲جو.اهدعبامو١/١٤٠جءيفاكلادبع

.'كلذيفقحلاريغبلاقنمىلعةّرلاولدعلا

.يذلا:ت9

.٤٤:سنويةروس

.منمطقسنيتفقعملانيبام9

٤٤.۰:تلتصفةروس9

.٥۲:رونلاةروس

.ةلبجملااهلعلوةليحملا:ت)۷(



امكنورخسممهنأوةقيقحلاىلعرايتخاالوباستكامهلسيلمهلاعفأ

ءاهلكتارخسملاورانلاقارحإوءراهنألايرجوءرمقلاوسمشلارخس

0ديحوتلالّوأيفهيلععمتجملالصألااوضقنف
A

هللانإ»هنأوءروجياللدع سالارکوايشسالاُملظَيالهَل

.املظبستكيملو(')مرجيملنمبذعيهنأهوفصوذإ((َنوُب

عيمجوةّمألاعيمجدنعهسفننعهللاهافنيذلاملظلاوروجلاوهاذهو

ريغبهبقاعيوادحأذخأينمثباعلارئاجلامهدنعملاظلاناوءلقعينم
„vo

نمالإدختنُهلاداعملاق»مالتملاهيلعفسويلاقامكهلطف

يذلادبألاباذعبفيكف١(روُمِلَطَلاذِإاإددنِعانَعَتَمادَج

اینکولعكلذنمهبهوفصواتعدللللا!؟ةلرالوديفرتل

المهنأكموروءارُهوُدَبَنَف»:ىلاعت[٥١]/هللالوقاوكرتو

:هلوقو]"4(همشاموّلمعأ»:هباتكيفلئاقنمًزعلوقيذِإنوملعي

ےہ

(^)

(۹)

.ىرخأج

.٤٤:سنويةروس

9٠٠(Ae
.موحيءم.مرحيهر4

.۷۹:فسویةروس

)١۱(1 .۱۸۷:نارمعلاةروس

.٠٠٤:تلصفةروس

۱.۳



اوتاکاميءارَج»:هلوقو٠(رمقءاونِمّوُبلفءانمف)

ًاولخذأ»:هلوقو([(()نوُیِسکیأوُناکمبءآزج»طو4َنوُمعَي

رمألاو('[رجألاو]ءازجلااولطبأدقوا۱(َنوُلَمْعَتمُکمبنجل

لعفالذإ؛مهلوق٢لدللعةعلومهليتلودملاىيو

هللعفالنميهنيورمأيوفلكينمَنأوءرايتخاالوباستكاالومهل

.لدعالوميکحبسيلرئاجثباعوهف

سيل»:(")8#هللالوقاوترومهديحوتاوضراعاذهلثمبو

نعىفنهللالزيملو«بويعلا""عيمجلايفنهيفَنأل€#رشثےلتمک

.۲۹:فهكلاةروس

۷٠.٠:ةدجّتملاةروس

۸۲:ةبوتلاةروس)1(

۷٧۱o.
.جنمطقسنيتفوقعمنيبام
.۳۲:لحنلاةروس)

.يهنلاةملكدعب«بيفتتأوءرنم+

نممهقفاونموةّيمهجلاىلععوضوملااذهيف«(قباتسلا)يفاكلادبعرامعوبأدر.سايق:ر

مهلدصقالواولعفاميفدابعللرايتخالاىلعاهولمحوةقباتسلاتايآلااولوأتنيذلاةربجملافانصأ

...ةميلتملالوقعلاباحصأىريامكاوطلغفكلذعيمجمهللعافلاوههللاَنأباوتأاميفةدارإالو

.۳۲۹ص«انقيقحتبتالاهجلاىلعدرلاحرشباتكرظنا

.یلاعت:ر«ب)
(٢۲)...

.عيمجيفن:ر



ةقيقحنمهيلعناك("”امبانربخأمثءربخلالبقهتاذبءايشألاهبشهسفن

نممانلعجينأ("هلأسنوءهنيدنمانرصبامىلعهللدمحلاو.هتاذ

.ىقثولاةورعلاب("”كسمتساوهلبحبمصتعا

 

.امع:رءب)۳(

(۲۶).. .هلکنو:م

.كسمتورابل)٢۲



عيارلالصألا

)ديعولاودولايف

.'[هللابالإ()انقيفوتامو]نيعتسنهللابو

سيلهنأوءهدیعووهدعويفقداصهللانأىلعةّمألاتعمتجا

نيبذاكلاهبشُيالوءةَّمألاعيمجدنعيفنمهنعبنذكلاوءبذاكب

َ°داَعبِمَلاهلافلال):(ەلوقو(بيلقوكسيل):هلوقل
.4٠٠يدللَوَفْلالدبيام»:هلوقو

.لصفلا:ر)

تحتينالجرولابوقعييبألءلوقعلالهألليلدلاباتكءديعولاودعولاةلأسميفرظنا©

‹(قباتملا)زجوملاباتكوءاهدعبامو۲/٥۳جءليوأتلالهأمكحوديعولاودعولاركذ

ءشيفطاميهاريإقاحسإيبأقيقحتبينوانجلاءايركزيبألعضولاباتكو..٠-۲ج
ءةيرجحةعبطءيبصقلاةتسيبأحرشبباتكلاسفنو٣۲صت.د.ةديدجلاةلاجفلاءاط
اهنمواهلبقنمةّمألافالتخاعقويتلاةعستلالوصألاركذلصفتحته١۳۲٠سنوت
.ءارآلاتبّعشت

.يقيفوتم‘حايل

.ديعولاودعولا:جيفهنعاضوعءاجو.رنمطقسنيتفوقعمنيبام©
.هلوقلوم‘ج)4(

٣۲:رمّزلاةروس

ءهدیعووهدعوزجنمهللانأيضابإلايفاكلادبعرامعوبأىري.۲۹:قةروس©

(۲)

==هللاتاملكلليدبتالهدّعوتوهدعونمعيمجيفهئاضمإوكلذذمامتبامهقذصمو

٦١.۱

 



يف"ةفقاولاكاكشلاوةّيوشحلاوةئجرملا][هلك]كلذتضقنف

('۰)اهولخديملوماوقال(*[راتلادعوتهللانِ:اولاقنيح(^)“;ريحلا

لضفتىلاعتهللانمكلذنأاومعزوءديحوتلالهأنمرئابكلالها

مهنمو.راتلاىلعضرعتالدمحمةَّسألقنمينمو.('ركتو

ء؛مهتقباستلاقامكاهنمنوجرخيمنةمولعمةذدماهنولخدي:لاقنم

٢٠«رُدرَيريخةَرَذلاَفَتِملَمّعَينمف»:ىلاعتهللالوقباوّجتحاو

٠ًالَمَعنسخانمَرَجأعيِضُتالاإ»:ىلاعت[١٠]/هلوقوةيآلا

مهوءلوخلادعباعيمجامهيفنمورانلاوةنجلاءانفبلاقنممهنمو

يدللوقلالدبيامديعولابمكيلإتمتقدقويدلاومصتختال»:كيلاقءهرمالليوحتالو

:ماعنالا)؛(نوقداصلانإومهيغببمهانيزجل:هلوقو‹(ق/۲-٢۲۹)«ديبعللمالظبانأامو

لعجونينمؤملاهئايلوألةنجلاهدعولعجف«نيرخآدعوتواموقدعوكقهللانأكلذو(٢
الوالوحمالوالبمهديعووأهدعونوكينأزوجينلو.نيرفاكلاهئادعألرانلاهديعو
.۲/١٠٠ج:زجوملارظنا.هنعاعوجرمالوهيفىنشتسم

.ر٬پنم+”

.ةربجملا:جيفوةربجلا:تيفو.رنم+

.بنمطقسنيتفوقعمنيبام

.اهولخديالو:رم«ب
.لضفومرك:ر

.لوقي:ر«ب٣

..۷:ةلزلزلاةروس
۳۰:فيكلاروس٢



نم('”اريثكعماجلايربجلا”ناوفصنبامهجباحصأةّيمهجلا
هقلخيفلعفينأ('”[هلدعب]('هل:لاقهنأهنعيكحو.لاوقألائواسم

للعلالهأبذعيوءنيصاعلامحريو('”نيعئاطلابذعينأهلءاشيام
.ةكئالملاو("")ةنامرزلاو

نإوءمهبذعءاشنإ("مهيفةئيشملاهلل:نولوقيمهنإفةّيكلاملااأو
مهبذعنإنكلوءةمكحوهنملدعوهفكلذنملعفاميأفمهنعافعءاش

تاياورب-اومعز-]اَيبنلاةعافشبرانلانممهجارخإنمدبالف
اهتأبتخافةوعديّبريناطعأ»:("”[لاقهنأ]""[94ّيبنلانعاهوكح

ضعبيفةلزتعملاقفاوءذمرتبهتعدبترهظءةصلاخلاةّيربجلانموهناوفصنبمهج

لحنلاوللملاباتكيفرثكأليصفتبكلذرظنا.مهردنبدعجلاذيمالتدحأوهو.اهئارآ

١٠0۲صءقرفلانيبقرفلا:يدادغبلاو.اهدعبامو۸ص/٠ج«يناتسرهشلل
.ريثكلل:حيفو.ريثكل:مءرءب0

.هلل:ب0

.منم+*)

.نيعيطملا:ر«ب
ىلعدّرلاوهيبنتلاباتكناوفصنبمهجىلعدرلايفرظنا.تانامزلا:بءرءحءج)۲۰

.١٤٠ىلإ٦٩نمء‹(قباتملا)يطلملل...ءاوهألا

.ةئيشملامهيفهلل:ر«ب

.م٤حنم-9
.(طقف)لاقدیزت:ر.(طقف)هنآدیزت:ج.بنم+

۱۰۸



فلخاوزيجُيملوءديعولاًفلخاعيمجاوزاجأو.("”«يتّسألةعافش

.دعولا

لهأيففوقولاوةكشلابنيمعاّزلاكاكشلا"”مهناوخإبهبشأةّيكلاملاو

ءاولزن("”نيتلزنملاَيأوءاوباصأءامسألايأيردنال:اولاقو.رئابكلا

:مهيف("”فوقولاالإسانلاعيمجالوانعسيال:اولاقومهيفكشلاباونادو

لصألااوضقنوهتايآنمانركذامهيلعاوتروءةيرفلاهللاىلعاومظعأو

تأبتخاينإوءةباجتسمةوعديبنلكلنإ...»:اذكهنيحيحّتصلايفثيدحلااذهدرو

رظنا.«ائيشللابكرشيالتامنمهللاءاشنإةلئانيهفةمايقلاموييتمألةعافشيتوعد

.٢٠/۴۲۹.١۱/١4۱4۳۰4۸۷‹لبنحنبدمحأيفثيدحلا

(٢۲(20 .مهناوخإنم:حج

.ةلزنملا:ح

:لوصفةثالثاهنمعّرفتتةلمجوهو.ءاضمإلانعكاسمإلاوهًةّيضابإلادنعفوقولاأ""

ءصاخشألانمهيففوقوملامكحيف(يناَلا)و؛هبوجووفوقولاضرفىلعةلدألايف(اهدحأ)

ةّيضابإلاءاهقفنيبةّيخيراتلاثادحألايفىرجدقو.اهيففوقوملالاعفألايف(ثلاَلا)و
ىلإمكحلاىهتناثيحءةّيضابإلاةكرحلاامعزتنيذللارابجلادبعوثراحلاةلأسميفمهفوقوو

يلكبقيقحت«مالسإلادعاوق:يلاطيجلا:انركذاميفرظنا.امهيلعمكحلانعفقوتلا
ةكرحلاةأشن:تافيلخضوع.د.اهدعبامو١/۲٩جء١۱۹۷ىلوأةعبطءرمعنبنامحّرلادبع

‹٠/۲۲جءينيجرتلا:تاقبطلابتكو.١٤۱-٤٤١صءنامعةنطلسب۹۷۸٠ةعبطءةّيضابإلا

دبعنبا.اهدعبامو١٠ص«(قباسلا)ءةّسئألارابخأوةريتملاباتكينالجرولاءايركزوبأ.٤

‹م١۱۹۲ليبيةعماجةعبطم.نفياهوين«يروتزلراشتقيقحتءاهرابخأورصمحوتف:مكحلا
.١۲٠صءريّسلا:يخامشلا.١۱۷۱/۱۷صةاقتنملارهاوجلا:يداربلا.٢٠٣/٤۲ص

ءاصقتسالا:يوالتملا.١/۱۲۳جه۲۸۳١ط.ربخلاوًادتبملاناويدوربعلا:نودلخنبا

ءلوقعلالهألليلتلا:ينالجرولا.١١۹٠ءاضيبلارادلاةعبط«ىيصقألابرغملالودرابخأل

.٤٤۲-٣/٤٤٢جيرجح/ط



يفنوناميإلاوديحوتلالصأيفاءدبمهاَياونحن"هيلع("”همتجملا

َنأوءباذكالإهيدللوقلالدبيالوءداعيملافلخيالهنأنمهنعءابشألا

(""[وهام]””فالخىلعءيشلانعربخلاسانلادنعبذكلا)نيع
ضعبلاقنإوهبوهامىلعءيشلانعربخقدّصلا]نأامكءب

ربخ("”-هدنع-بذكلاوءهبقاوعدومحمنعربخقدّتصلا:("[نيدحلملا
.هبقاوعامومذمناکاذإهبوهام/فالخىلعءيشنع

نعليقدقوءاناهربالواليلداهيلعنودجيالىوعدمهبهاذمو
.()(ةئجرملا(۳)يتمدوهوءدوهيةَلكل):لاق(۳۷)[هنأ]ليبنلا

م

اًماََألإرالاتسَمَتنل»:مهلوقيفدوهيلابهبشأ[۷١]/مهو
ص

.ةمالاهذه:ر«ب

.ثيدحلااذهةفرعمنمنكمتأمل

 



rd.ۋَء4 تدازو(*(ردُونبحأَوهللاوتبنح»:مهلوقيفو۱(َةَدوُدَعُم

هللاالإءانفريغبيقابال:اولاقوءراتلاوةنجلاءانفيفةئجرملامهيلع

َ€دَبَأايفريد»:ىلاعتهللالوقاوترو.راّهقلادحاولا

9€نرميايمهاَمَو»:هلوقو١(نوثكاممكنإ»:هلوقو

۴9€ةُعباَذَعملو):لاقو€رالنمنيحِرَخيمهاَمَو)و

.۸۰:ةرقبلاةروس9
۹٤ّ--ّ

ءانبأنحنىراصنلاودوهيلاتلاقو»:ىراصنلاودوهيلايفةيالاهذه.۸؛ةدئاملاةروس((

وبألاقء«ءاشينملرفغيقلخنممرشبمتنألبمكبونذبمكبذعيملف:لاق«هواّبحأوهللا
نوكينأءانثتسابتسيلاوغلتناكاهنأهيلإاوبهذامىلع(ءاشينمل)هلوقناكولو:رامع
ءاجرإلالهأهيلإبهذامناكولوءةطيرشالوءءانثتساريغبمهلاروفغمىراصنلاودوهيلا
نيكرشمللرفغينأبجيناكللاحىلعءهبنيذخاؤمريغءهلهألروفغمكرشلانودامنأ
مهلاومألمهذخأومهئامدلمهكفسونينمؤمللمهلتقيهيتلامهيصاعمنممهكرشنودام

ركنملانعيهنلامهكرتورومخللمهبرشوشحاوفلامهلعفوملعريغباهفسمهدالوألمهلتقو

لاعفألاهذهمهلاروفغمنيكرشملانوكيف؛ميرمنبىسيعودووادناسلىلعهباونعليألا

ىلعاعيمجكلذنودامرفغيوهبكرشينأرفغيال:لاقهالللايصاعمنماهلاثمأو
.۲/١٠٠ج‹(قباتىلا)زجوملاءرظنا.مهتلاقم

.٢۲:ةبوتلاةروس

رامعيبألزجوملاباتكءاهلاثمأوةيآلاهذهنايبيفرظنا.۷۷:فرخزلاةروس
.اهدعبامو۱۱۱/۲جءيفاكلادبع

.۸٤:رجحلاةروس)9

.١١٠:ةرقبلاةروس

.۸٦:ةبوتلاةروس٠”

١۱۱

 



ًالَوةَعوطقَمال»:لاقوذودريغءاطَع):ةنجلايفلاقو

نمءيشيفلقيملو٤اَهلِظَوماداهلك»:لاقو١ةو

ورورفغلاراداهلعجوءءانفلاؤولاولاهفصولبكلذلثماينذلا

اهيفميعنلامادولو.سمألابنغتملنأكوحييرلاُهوُرذَناًميِشَه)

سانلانكلوءدولخلاوءاقبلاباهفصيمل9حونرمعكةنسفلأ

.كرمعلاطولوايندلايفدلخمبتنأام:ضعبلمهضعب)نولوقي

ءثباعبسيلميكحهللانأنمةّمألاهيلعتعمتجاامةئجرملاتضقنف

(°"لعجينأ]هتمكحنمنأوءهلاعفأعيمجيفيفنمهنعثبعلاّنأو
نعرجّزلاةياغبىقتتفيكهتيصعمللعجينأوءىتؤتفيكهتعاطل

Eعي۳م۰َي۰ف ىیتؤتالئلهتعاطىلع(°)رضيضحتلاوبيغرتلاةياغوءهتيصعم

ء۱۸:دوهةروس

.۳۳:ةعقاولاةروس

.٢٥:دعرلاةروس)4۹(

.٤٤:فهكلاةروسا
۰ّل .لوقي:جيفوءبنم-
.رنم-
:يرهزألالاقو.ءيشلكيفوريملايفٌثحلانمبرضٌضحلاو«ضضحلعفنموه

يفومهتضرحذل:اضيضحتلاتقلاىلعموقلاتضتضح:لاقيو.ريخلاىلعثحلاضحلا
نأ:ةنضاحملاوءهضّرحيأهضتضحوءعضومريغيفءاجءيشلاىلعضحلاركذثيدحلا

ءنيكسملاماعطىلعنوضاحتالو:ئرقوءثاحتلا:َضاحتلاو.هبحاصامهنمدحاولکثحي

ةدامرظنأ.باوصلكو:ءارفلالاق.نوضاحتالوءنوتضحتالو«نوضحيالو:تئرقو

.۱۳۱/۷جءبرعلاناسليف«ضضح»

١۱



اذهلعفنمَنأوءهلبقنمهيهنوهرمأوهقحبفختسيوءهلبقنمهتيصعم

یّدسمهکرتیومهلمهينأ[زاجل]هللاىلعاذهزاجولوءميكحبسيل

مهرمأينأزاجلاذهزاجولو.ءالقعمهنأىلعمهيلعفيلكتالنيلمهم
هلالجإوهتعاطنعمهاهنيوءهيلعةيرفلاوهتيصعمىلإمهوعديو

مولمهنأشریغصهیفسوهلب؛ميكحبسيلفاذهلعفنمو.هميظعتو
هبرمألازاجاملكوءهبرمألازاجهتحايإتزاجاملكنالمومذم
.هكرتىلعباقعلابوجوو[۸٠]/هيلعباوثلابوجووهضرفزاج

باقعلابوجوواضيأةحابإلاهيفزوجتامىلع"[يهنلا]زوجيو
انلو.اريبكاًولعةئجرملا°"[هي]هتفصواًمع“[للا]ىلاعت.ا*")[هيلع]

ينأل(")[و]راصتخالاةدارإهتكرتةريثكمازلإو]لاخدإاذهيفمهيلع
فرعنمّنأل؛عورفلانودلوصألاىلإ"[باتكلااذهيفتدصقامنإ

امىلعوءهقيفوتوهادهىلعهللدمحلاوعرفلاهيلعفخءيشلالصأ

.هنیدنمانرصب

 

e e. otم
.لوقي:جيفو.خسنلاةيقبنم+((

.سيل:مءح)6
._ )(

ا۱٦(
.بنمطقسنيتفوقعمنيبام

1



سماخلالصألا

(,ټلزذملانيبةلزنملايڼ

نأ'[ىلع]ةّمألاتعمتجادقوءناميإلاوكرّشلانيبءقافتلاوهو

يبنلاعممهنأوءرانلانملفسألاكردلايفمهنأوءنورفاكنيقفانملا

هللالاقامكمهعمنودهاجيومهعمنوّجحيروتلاوتويبلايفنيملسملاو

مهتلزنمهللانّيبمث٠(ِقاَفّيلَاىلعاوُدرَمهعمللَهانيَو»:ك

هلوقيفلزانمةثالثىلعسانلاهللافصوفءهباتكنمعضومريغيف

لاوٍتقِفَُمْلاَونيقِْفَتمْلاهلاَبْذَعيَِل»:ىلاعت

اًروُفَغهاناوتنيْوُمَلاَونييِيَوُمَلاىلعهلابوتوتكرشُمَلَ

النأمهيملكتمروهمجلوقيذإ.نيتلزنملانيبةلزنملابلوقلاىلعةّرلاكلذبةيضابإلادصقي١
ىنعمو»:رابجلادبعيضاقلالوقي.ةرشعلامهلوصأنملصأوهونيتلزنملانيبةلزنم

ءنمؤملامساهلةريبكلاباحصأنأيفمالكهنأوه؛ماكحألاوءامسألايفمالكهنإ:انلوق
مكحهلُدرفُيلب«نمؤملامكحالوءرفاكلامكحهمكحنوكيالفكلذكو.اقسافىّمسيامنإو

بحاصناف.نيتلزنملانيبةلزنملابةلأسملابيقلتببسوههانركذيذلامكحلااذهوءثلاث

لبءنموملاةلزنمالورفاكلاةلزنمهتلزنمتسيلفءناتلزنملاناذهاهبذاجتتةلزنمهلةريبكلا

.اهدعبامو۹۷٦ص«(قباسلا)ةسمخلالوصألاحرش:رظنا؛«امهنيبةلزنمهل

خسنلاةيقبنم+
.ا١١:ةبوتلاةروس

١٤۱۱



لَكِلَذنيبنييَدَبدُم»:لاقف)كلذبنيقفانملافصوف©€امير

باولاومسالايفنيملسملاىلإالديرُي€ءالْؤََهلإالوءالؤتَهىلإ

.راكنإلاودوحجلاوةرّيسلاومكحلايفنيكرشملاىلإالو«ءافولاو

معزنممةّمألانمريثكعامجإلااذهوباتكلااذه(/ضقنو

ةقرفوءةّيضابإلاالإكرشلا(”نومتاكديحوتلانورهظمنوكرشُممهنأ
اوباصأ('")امنإمهنأنيقفانملاهللانيبدقو.(')ةّينسحلاو)ةّيديزلانم

۷۳:بازحألاةروس)£(

جءبنم=)0(

.١٤٠:ءاسنلاةروس١

(۷)_.

.عامتجالاج)۸(

.نيمتاک:مءح)9

ڌحىلإاورثأتدقو.نيسحلانبيلعنبديزىلإدوعتاهتبسنوءةعيشلاقرفنمةقرفةّيديَزلا

بونجوءةّيلامشلاوةّيبونجلانميلايفنودجويةّيديَزلاعابتأوءةلزتعملابمهدئاقعيفريبك
:رظنا.ةّيلعامسإلاءنويولعلاءةّيمامإلاءةّيديزلا:نآلاةعيشلاقرفنمو.ةّيبرعلاةريزجلا
:يحبصدومحم.د.٤۱۹۸ةنس«نانبل-توريبءءاوضألارادةعبطءةعيشلاقرف:يتخبونلا

ةضهنلارادء٣ط«(ةيديزلا)نيدلالوصأيفةيمالسإلاقرفلاءارآلةساردمالكلاملعيف

.١۱۹۹ةنسءةيبرعلا

زيزعلادبعنبانعهقفلااوذخأءَيضابإلانيسحنبدمحأعابتأمهةّينيسحلاوأةّينسحلا

باتك:يخاَمشلا:رظنا.مهريغوفرعملانببّيعشوروصنمنبمتاحوجرؤملايبأو

ءسنوتبةّيعامتجالاوةّيئاسنإلامولعلاةّيلكةعبطءنسحدمحمةساردوقيقحتبءريّتملا
.١/٠٠جء‹(قباسلا)‹مالسإلادعاوق:يلاطيجلا.۲۲۲ص.١۹۹٠ةنس

.جنم-

٥\۱



ةرجهلامهكرتبةلبقلالهأيفقافنلالّوأناكامنإوءىتشلاصخبقافنلا

:لزنمهيفوءكرشلاللمنمادحأهبٌمَسُيملمسا«نيقفانمهللامهامسف

[۹٠]/مسا.('(اوبسكامبأ'”مهسكرأهللاونيتئفنيقفانملايفمكلامف»

ملثيحنمءيشلاجورخوهوءقفنلانم'ذوخأميعرشيمالسإ
تقفنوءكله:قفنو.هبابريغنمجرخاذإعوبريلاقفن:لاقُيامكلخدي
نمىبأنيحقافنلاناطيشلانمقبساملوأو.كله:لاملاقفنوءَةَباَدلا

نمو.اكرشُماديرماناطيشسيليإراصفهتدابعىلإاعدمثءدوجتسلا

وُطَعأنإَف».تاقدتصلايفّليبنلا'ءاذأبقافلاباصأنمنيقفانملا
2 ےلوو1رص

اهنوعمطي.("<.روطَخسَيمهاذِإايماَوَطْعُيملنإَواوضَرام

۱۳)
:ثيدحلايفو.عيجّرلابهيبشسكرلاو«سانلانمريثكلا:ليقوءساَنلانمةعامجلا:سكررلا(

ىنعملاهيبشسكررلا:ديبعوبألاقسكرهّنإ»:لاقفءاجنتسالايفثوربيألءّيبنلانأ
مهَللا»:فيرشلاثيدحلاهنمو.هتعجروهتددراذإهتسكرأوءيشلاتسكر:لاقي؛عيجّرلاب

ىلإمهّدرلوقي:ءارفلالاقءاوبسكامبمهسكرأىلاعتهلوقىنعمو«انمكرةنتفلايفاهسكرأ
.(سكر)ةدامبرعلاناسلرظنا.رفكلا
.۱۸۸:ءاسنلاةروس9
.م؛حنم9

.خسنلاعيمجيفتءاجاذكه

لوصحلاهضرغامّئإوءةنسحةيناذنكيملنعاطلانإنورسفملالوقي.۸٥:ةبوتلاةروس0
ةعقاولانأثيداحألاحارشرکذيوءيضراهنميطعأنإفتاقدصلانمطسقىلع

مئانغ8يبنلاةمسقيهءروهشملاثيدحلااهيفليقوةيآلاهذهاهيفتلزنيتلاةيخيراتلا

:يبلاطلارامعرظنا.ةرجهللةنماثلاةنسلانمةدعقلايذيفةنارعجلانمةفرصنمءنينح

.١4صء‹١جءقباسلا؛(زجوملا)ةيمالكلاجراوخلاءارآ

٦١۱٠۱



يفاوعمطام(”/نوكرشممهنأولوءنينمؤملاعممهديحوتبمهنم

(')ةبلعثلثمةقدتصلاهعنمبقفاننممهنموءاهنوريالوتاقدتصلا
نماناتأنئلهللادهاعنممهنمو»:هنع۲)اربخأامك(")ريغو

مويىلإمهبولقيفاقافنمهبقعأف].نيحلاتصلانمننوكنلونقدصنلهلضف
ءلاذلاةفيفخ("ًنوبذكياوناكامبو(""[هودعوامهللااوفلخأامبهنوقلي

.نيکرشم:م)

نمبلطيذلاهراصنأو#هللالوسرباحصأنمناكيراصنألابطاحنبةبلعثوه

ءهركشيدؤتليلقةبلعثايكحيو»:#هللاقفاريثكالامهقزريلهلهللاوعدينألوسرلا
يطعيسهنأهلمسقأىتحعنتميلوسّرلاوارارم...كلذدعبءاتأمث«هقيطتالريثكنمريخ

ىصحتالةريثكامنغةبلعثقزرف«لاقامةبلعٹقزرأمهللا»:لاقفهقحقحيذلك

لبقناكو.دودلاومنيامكومنتتحبصأاهنأليقىتحاهنعةاكزلاءادأوهللاةدابعهتسنأ

نامثعانديسةفالخيفاذهةبلعثكلهو.دجسملاةمامحهللاقيدجسمللهتمزالمةرثكلكلذ

-توريبءيبرعلاثارتلاءايحإرادتاروشنمةعبطءةّيوبنلاةريتملا:ماشهنباءرظنا.#

ءةّيملعلابتكلارادةعبطءةياهنلاوةيادبلا:ريثكنبا.١۱۹صء٤جء۱۹۹۳ةنسءنانبل

ريرحتلا:روشاعنبرهاطلادمحم.۳۲صء٥جءدلجمء۱۹۸۸ةنسءنانبل-توریب

.۲۷۲صء١٠جءريوتتلاو

.فيحصتوهو(ةبلغت)انيديأنيبيتلاخسنلاعيمجيف

.خسنلاةيقبنم-

.هلوقىلإ:اهریغيفءاجورنم-
(نيحلاصلا)ىلاعتهلوقنيباموهوةيآلانمءزجطقسو۷-٢۷۷:ةبوتلاةروس

مهواولوتوهباولخبهلضفنممهاتآاًملف»:هالعأصنلانمطقساماذهو.اهدعب(مهبقعأ)و

ج(ريونتلاوريرحتلا)روشاعنبرهاطلادمحمخيشلاريسفتبنراق.٢۷ةيآ«نوضرعم

دومحمقیقحتباهدعبامو۳۱۹ص١٤۱ج(ريرجنبدمحم)يربطلاريسفتو.٠

ريسفتعمروشاعنبرهاطلادمحمريسفتقفتيو.رصمبفراعملارادطءركاشدمحم

-=بيطبةاكزلاءادآبجاولانمهنأىلعةيآلاريسفتيفشيفطافسوينبدمحمخيشلا

۱۱۷



يفدوجومكلذوءلوقلايفاللعفلايفاوبذكنوقفانملا:لاقاهلقثنمو

يفبذكمءهتلمحيفباترم"كاشنالف:نولوقيءركتتسمريغةَ

ٌدجِيملوءهتلمحيفقدصيملاذإهيرجيفسرافلابّذك:لاقيو.هتلمح

هسفناهيفدجيملوهتميزعضميملاذإقفانملاكلذكو.هيرَجيفَسَّرفل

ريذنلاربخيفنالفبذك:نولوقيو.ُهَمَدوُهَلَموُهَسفَناهيفلذبيیتح

:"[رعاشلا]لاق"[و].برهلايفةجيملاذإ«نيقيلاهاتأىّتح

"بذاكريغَمُهسأَبموقكئلوأ**رماعنبورْسَعَواَنُهَوُ
س

ىلإوأءمهثروأيألخبلاىلإدئاعبقعأيفريمضلاو«باستحالاوهيلعربصلابوأسفن
هللااوفلخأامب»:هلوقلديعبلخبلاىلإقافنلاباقعأدانسإَنألوءاقافنمهتبقاعريصيأني

اقافنبقعأقافنهنأباوجلا.هسفنلخبلابقعأهنأكف؛لخبلابوهفالخإلانإفء؛«هودعوام

رامضإيفقلطيقافنلانأيفرهاظاذهو:لوقينأىلإ...ةيصعمثروتةيصعملاورخآ

ريغنم-انموقوهناسلوهبلقيفهللادحوينممقسفلايفوءديحوتلاراهظإعمكرشلا

هّبش:اولوقينأىلإاوجاتحاديحوتلاراهظإوكرشلارامضإبقافنلااوتصخامل-ةّيضابإلا
قسافلايفكلذنإ»:مهنمضعبلوقينأىلإوديحوتلارهظأوكرشلارهظأنمبقسافلا

ضعبلوقينأىلإوءهدهعىلعنيقفانملايفكلذضعبلوقينأىلإو.كلذهيلعبلاغلا

ءريسفتلاريسيترظنا.«الّوأتلقامقحلاوءطبخكلذوهدهعيفصوصخملجريفكلذ

.٤١۱-٢١١صج

.كاشلا:م)4(

.مرحنم
.منم+9)

.ثرحلانبورمعحدميفةديصقنموهوءينايبذلاةغبانللتيبلا

۱۱۸

 



-ەهلوقىلإ-نينمؤملانمنيعّوطملانوزملينيذلا»:مهنمو

اوبغروءداهجلايف#8هللالوسرنعنوفلخملا:مهنمو.((مهدهج

هّيبنل[٠۲]هللالاقو]١۳رَیاورالولاَ):هسفننعمهسفنأب

.مهلاديعو")ةيآلاارحةشأمنهج[٠۲]/رانلق»:)س

مِهَوالإنوقِفنُيالولاَسكمهَوالإةوَلَصلاَ(نوُتَأيالو»:لاقو

ةقدصلاىلعينعي١(ٍريَكَأىلعةَحِشَأ»:لاقو١(ًنوُهرك
نعربخأوءنيقفانمهللامهاَمسهلاثمأواذهبف."[هللاليبس]يفداهجلاو

نم:ةبوتلا)لاسمهوالإةولصلاَنوُتَأَبالو:لاقومهتالص

كيتو»:لاقو"”ىطشنالويلاسكنولصُيالنوكرشملاو.(٤٠ةيآلا

ضرتفاام'"[مه]كرتباونمؤيملهَلَمعأهلا|طَبَحأَفاونمؤيمل

.۹:ةبوتلاةروس)۸(

.۸۱:ةبوتلاةروس
(٢۲)_. .رنم
.۸۱:ةبوتلاةروس)۳(

.٤٥:ةبوتلاةروس١

.۹٠:بازحألاةروس
)٤۳(.

Padءب:نم+

.ع...(٢۲)
.ميلسريغوهوءاطشنمحءتيقو.يطاشنج

.۹:بازحألاةروس)9

)۳۷(.
.رنم

۱۱۹



(۲)*۳اض..ٌ
|]هيأهبنمؤيملدحاولاهبرفكاملكو«كلذباورفكيأ؛مهيلعهللا
نوكرشملاو.كلذريغيفمهلمعرجأ"طبحيأءمهلامعأهللاطبحاف

اورفكنيِذلاَو»:لاقامكطبحيلمعالو()لبقيلمعمهلسيل

وأ»:نيكرشملايفلاقو()ةيآلارخآہکہیلع رح۱»...۱7۱

ص110ر دقنيقفانملانأعم(؟"ةيآلارخآىلإ(...سلرىفتملك
)1ريخ مهرئاميفننوفيامومرارنعهللا

احهللالوُسدلافك3قيام
ص

1٦‘
يأ)4روغلِرلوسو11اتدعوم»:اولاقو)٤ًاوُضفني

لنحنو‹؛رصيقویرسکزونکاندعبناکوهلوسروهللا)غ:اولاق

.رنم

.طبحأ:خسنلاةيقبيفءاج

.نينمؤملانملبقيامكيأ:اهدعبديزتم
.۳۹:رونلاةروس
(41)

(t۴)
٠4:رونلاةروس

.رنم-

١٤۰.1:ةبوتلاةروس)44(

)4°(

)٦٤(

۷٠:نوقفانملاةروس

١۱:بازحألاةروس

.ميلسريغوهوانرغأ:رەحجءتيف

١۱۲



يفمهلبازحألانارصحةدشلناسنإلاةجاحىلإجرخينأاندحأردقي

.ةنيدملا

هللاربخأف€اًميلَسََواًَميِإالإجهدااًمَو»:نونمؤملالاقو

.نيملسملارئامضونيقفانملارئامضنعىلاعت

يفمهلتناكةّيمحودوهيلل)اسرحونيملسمللارض("[نينمؤملا
ةنسوهباتكيفنيقفانملانعهللاربخااذهب.مهدنعهاجلاذاختاوءةيلهاجلا

نم:قفانموهفهيفنكنم)ثالث):#(°')[لالوسر]لاقو.ةهلوسر

اذهلثمو(”فلخأدعواذإوناخنمتوأ[۲۱]/اذإوبذكثّتحاذإ

:لاقنملاقامكوهسيلف.قفانملايفريثك8َيبنلانعثيداحألانم

تيالاكرشقافنلااولعجو.كرشلانامتكوديحوتلاراهظإوهقافنلانإ
هدضبالإمتيالءيشءاذهلثمنوكيائيشملعنملو.ديحوتلابلإ

٢۲:بازحألاةروس)٤
ا۹ِ

.خسنلاةّيقِبنمةدايزنيتفوقعملانيبامو.١٠٠:ةبوتلاةروس

414٠۰۰)۰(  .فيحصتوهو.اصرح:خسنلاةيقبيف
.ڕ()

.ابللم

(9)..
.بنم

.خسنلاةيقبنمءهانتبثأامو«فلخ:حجت

دنسم.۹٠٠ء۷٠٠ناميإ:جاجحلانبملسم.١٠بدأء٤۲‹ناميإ:يراخبلايفثيدحلارظنا
.٢٤/٦٦۲:بيبحنبعيبرلا

)°٥(.

۰ملم

(°۳)

۱١۱۲



هلاماكحأيفو.اميظع)نیمرخآلانودامهدحأبمتيالوءهفالخو

اوسيل*[و]نودّحوممهنأتبثيونّيبيامنيقفانملايفهلوسرو

‹مجرلاوءقراسلاديعطقوطايسلابدودحلاتلزنمهيفونيكرشمب

اولضهبامكرتو؛مهقافنراهظإنعاوهتنيملنإ'“لاتقلاو«فذقلاو

.اولزو

:دیزنبيدعلاق:بذكلاوهنيملا

.انيموابذكاهلوقنفلأو**هيشهارلميدألاتددقف

.باذکنايمونويملجروءبذاکيانئاموهفءبذك:انيمنيمينامو.نويمنيملاعمجو

:رعاشلالاققداصريغناكاذإدولانيامتمنالفو«نيامتمنالفدوو

.نيامتممهڌونكلوءانيلإ**مهمايدثامذجالعديور
.«نيم»ةدام«ءبرعلاناسلرظنا

.پنم-
.لتقلاوج)°۸(

1

 



”نيتلزنملانيبةلزنمال

ءرفكلاوناميإلانيبيأ:نيتلزنملانيبةلزنمالمهانعمنأكلذو

دقو.توملاوةايحلاونوكسلاوةكرحلاهبشاهلكدادضألاكناّدضامهو

هللالوقلرفاكوهفنمؤمبسيلنمنأىلعمهلصأيفةّمألا()تعمجأ

اكاَشاًمِإ»:هلوقو ةموُمركنيَوفاَكرُكدنِمَفَرُكَفَلَح»:ىلاعت

((رفكأمأركشأأ)ينولبيل»:ةلنقاناميلسنعهلوقو4اروُمَكامو

«نولاضنوقسافمهؤامسأوءرفكبتسيل؛لالضوقسفمهرئابك:ةلئاقلاةلزتعملادروه

ءاڻلاٹامسااوعداوءرفكالوناميإبتسيلةثلاثةلزنمءالوهتبثأفنينمؤمالوءنيرفاكباوسيل

ء(قباتملا)زجوملاهباتكيفيضابإلايفاكلادبعرامعيبأدررظناو.ارفاكالوانمؤمال

نمقحلاريغبلاقنمىلعةرلاوةّلملالهأنمرئابكلالهألةيمستلايفباب"ناونعتحت
صلاخلابهذلا:شيفطافسوينبدمحم:نيرخأتملانمو.اهدعبامو۲/٦۱۱ج.'كلذ

ءىلوالاةقلحلاءخيراتلابكوميفةّيضابإلا:رّمعميحيىلع.۸۹-۹۲ص«(قباتملا)

.۸۹-۹۲ص

.تعمتجا:خسنلاةيقبيف
()..

.بلم

.٠٠:نباغتلاةروس)0

.۳٠:ناسنإلاةروس©
اس

.تنم

.٠٤:لمنلاةروس١

۱۲۳



ةهكأدبامك»:لاقو.(ةيآلارخآىلإ€دِبعَسَوةَمُهَنِمَف»:لاقو

ءادعسينعي4ةّللضلاُمَْلعَقَحقيریدهقير©ً@نوُدوُعَت

تّوسانيذلااَمأفإهوجودوستوهوجوضيبتموي»:لاقو.ءايقشأو

نيذلااَمَأو«نورفكتمتنكامبَباذعلااوقوذُفْمُكناَميَِدْعَبمَترفكأمههوجو

عضوميفلاقو(”(نودلاخ[اهيفمههللاةمحريففمههوجوتتضيبا

ِدِيَمَوَيهوجوو@)هربتةكحاضٌ@ةرفُمذيَمَوَيهوجو»:رخآ

ةموااهيلوايتفامفََت©بعاع

نأبرعلاةغليفوء8هللالوسرةنسيفوريثكنآرقلايفاذه
مهراعشأيفدوجومكلذوهتمعنرفك('"[دقف]هللامعنركشعيض

:رعاشلالاق

سو

تئن ()معتُملاسفنلٌةَفَبْخُمرفكلاو**يتمغنركاشريغاًرْسَعتئبن

(۷)

(^)

)۹(
.نودلاخ:هلوقىلإ:هلدبءاجوخسنلاةيقبنمطقاسنيتفوقعمنيبامو٦٠٠:نارمعلآةهروس

.٤٤-٢٣:سبعةروسا

.نُأىلع:ر«ب)
(۲١)..٠

.ةمعن۰م

.١۱۰:دوهروس

۹-۳۰:فارعألاةروس

.رءبنم+
®.م٤۱۰ يبلشفوؤرلادبعمعنملادبعقيقحتءةرتنعناويدحرشرظنا«يسبعلاةرتنعلتيبلااذه

“=وهوءنارفكلارفكلابينعيو.٢۲صتاقلعملاو.١١۱صرصمةعبطءخيراتالب

١٤١۱



.مهتبطاخمو('*مهبطخيفو[٢۲]/

اوسيلرئابكلالهأنإمهلوقبلاقنمو('ةلزتعملا")كلذتضقنف
.ريبزلاوةحلطالإنودلخمرانلايفنوقسافمهنأو«نيرفاكالونينمؤمب

لصألاىلعانتبثفءمهبهذمضقانتومهطالتخانمريثكاذهلثمو

َنأوءرفاكوهفنمؤمبسيلنمنأىلعمهاّيإاونحن“هيلععمتجملا
يفلخدالإامهدحأنمجرخيالوءتوملاوةايحلاكناميإلاةضرفكلا

نأزاجلناميإلايفلخديملورفكلانمجرخينأزاجولو.رخآلا

امهدحأنمنوكيالوءرانلا"يفلخديالوةنجلاوباوثلانمجرخي
الوادحومالوءاديعسالوايَقْشالنوكيفءلقعلاحيحصفلكموهو

.سانلا("")اهنعكفنياليتلادادضألايههذهَنألءالاصالوءاكرشم

الاقساقراكنَمكاًنيؤُمناكنَمَفَأ»:ىلاعتهللالاقدقو

اذهو.هيلعمعنملاىلعمعنملابلقدسفيةمعنلارفكينعيءةدسفملايأ:ةثبخملاوءدوحجلا

يناوريقلاقيشرنباهبدهشتساو(ثبخةدام)«برعلاناسلبحاصهبدهشتساتيبلا
راد.١ةعبطءنازقرقدمحمروتكدلاقيقحتب.هبادآورعشلانساحميفةدمعلابحاص

.4۸۳/۲٤جءم۱۹۸۸ةنس.نانبلتوريبةفرعملا

.مهباطخ:ريف0

.هلکكلذ:ب0

.ةئجرملا:م)0

.ي()
.ب

٥۱۲

 



4 زاجولف.)۲۲(نيقسافللرانلادعوأونجلانينمؤمللدعوف۲۱۱(نرس

سيلوارفاكنوكينأزاجلرفاكبسيلورانلايفادّلخُماقسافنوكي۴

‹قتمملسمبسيلوةنجلايفادلخمانمؤمنوكينأاضيأزاجلو«قسافب

فيكركلامً@نيمرَجلَكنيِسُلَالَعَجَتَفَأ»:ىلاعتهللالاقو

و
نينمؤملاوءاراجفنيملسملااولعجفهللاباتکءالؤه2درف)۲-نوہکحم

.۸٠:ةدجسلاةروس)

رامعوبأةرو.(ر)ةخسنلاعطقتتانهو.رانلاقسافلل:م؛حيفوءرانلانيقسافلل:ج

هنأقسافلاةيمستيفاديدشاطلغتطلغيتلاةلزتعملاىلعتالاهجللهحرشيفيفاكلادبع

ءرفكلادضوهناميإلانأكلذوءلصألاوعرفلااوفلاخمهنأونيتلزنملانيبةلزنميف

نأامكرّبلادنضروجفلاوءقسفلادضحالتصلاوءّيغلادضدشرلاوةلالضلادضىدهلاو

تمعزفءرجافڌدنض!رابوءلاضهڌدضايدتهمو؛ءيسمهدضانسحموءرفاكهدضانمؤم

ولونورتامكاوطلغفءدّحومةلزتعملادنعهدضفرفاكاَمأف«ءقسافنمؤمدضنأةلزتعملا

دضنوکيذئنيحفءىدهلاىلإمهلبرقاناكلاكرشمدحومةدداضميفرفاكضوعاولعج
قثوأةجحهللاباتكيفمهلملعأالفءةيآلاهذهبمهتجحلالتعااموءانلقامكانمؤمرفاك
ليزياماقسافهللاهاَمسنأيفسيلفمهتاطلغنمطلغاضيأاذهوءةيآلاهذهنممهسفنأيف

قرفتالفیکفءاقسافیّمسينأهنعليزيكلذسيلفارفاكهامسنمنأامكءرفاكمساهنع

ص(قباسلا)حرشلارظنا.ءامسألانممسايفالوءءايشألانمءيشيفقسافورفاكنيب

٤.

.٠٦۳-٢۳:ملَقلاةروس)۳

٦۱



(۲)ءاسلج۲هوءاوجرخمهنممهوءةئجرملابهبشُأةلزتعملاو.اقاّنسف

.ليكولامعنوهللاانبسحوءأ"نسحلا

 

)٤۲(
.امهمحج

.اوسلاج:ب)٢۲(

٦۲(,17.۶7
وحنةرصيلابيود؛حيصقفوهيففءةرصبلالهامامإويعباتءيرصبلانسحلاوه

.۲/٠٦۲۲ج(قباسلا)يلكرزللءمالعألا:هنعرظنا.م۷۲۸/ه٠

۱۲۷



عباسلالحألا

)تاهلاوءاعسألايټ

نآرقلاهبقطنوءتافتصلاوءامسألاهللنأ)[ىلع]ةّمألاتعمتجا

امك‹؛مهقزارومهقلاخومهبرومههلإوهكيهللانأللوسرلاهبءاجو

بيغلاملاعوهالإهلإاليذلاهللا)[وه]»:لاقفمهلهباتكيفركذ

(ەيكحلا:هلوقىلإ.ةداهشلاو

:لاقهنأشاهمحرسابعنبانع-ملعأهللاو-[۲۳]/انغلبو

تضقنف.("هتيلزأيفهئامسأنعانبرانربخأ:لاقتايآلاهذهأرقاذإ

ةقولخماهنأمهمعزيفءهتافصوهللاءامسأيفةدحلملاةقرفلاهلثمواذل

لهألليلدلا:ينالجرولا.4۲۹-١/430ج(قباتملا)زجوملاءاضيأرظنالصألااذهيف©

ةخسنءنيفلاخملاميمجىلعدّرلاباتك:ينايسولافاتلزنبالغيرزخوبأ.۳۷-٠/۳۹جءلوقعلا

تانايدلالوصأىلعيلتالتلارمعخيشلاحرشباتكرظناو.....صةبتاكلاةلآلاىلعةنوقرم

.١۸۱صءخیراتنودبةّيرجحةعبطءيخامشلايلعنبرماعخيشلل

حجنم+ه4

.بنم+0

.٢٤۲-٢٤:رشحلاةروس©

.هنعهللايضرج)٤(

.هللالوسرةيلاتلالاقلعافنوكينأالإءىلوأاهطاقسإوء(ب)ادعامخسنلاعيمجاهتتبثأ

.ةيلزألاهئامسأمحج)9

۱۲۸



هللاىلاعتللمهفاصوأومهتيمستودابعلاظافلأاهنأو«نكتملذإدعبتناك
.اریبکاًولعكلذنع

(“هبهللاانربخأيذلاربخلااذه”ولخيال:قيفوتلاهللابومهلانلق
يفناكامك)كلذنعهللاانربخأاولاقنإف.؟هريغنعمأهسفننعأ

ئرابلاقلاخلاوهوءبذكلاهللا)نعاوفنفءلوقنيذلاوهفهسفن

ريغنعانربخأاولاق'')نإو.هتّيلزَأيفهسفنهللافصوامكروصملا

وتبثامهبهذمدايقوهوءهبوهامفالخنعانربخأ9وهتاذ هلاوت

نمارّيغتمهولعجفوهامفالخىلعءيشلانعاربخمناكذِإبذكلا

ريصيمثاعفاينوكييبتصلاكءةفصىلإةفصنموءلاحىلإلاح
يفاکرحتموءلاحيف('انكاسواخيشمثالهھكمثءاباشمث('”)اغلاب

اورساجتواذهنعاولهاجتناف:اریبکولعكلذنعهللاىلاعت«ىرخأ

مسجلا('/تافصب('”هوواسوميظعلاهللاباوكرشأومهؤطخنابهيلع

.يوغلًأطخوهوءةلعلافرحطاقسإب.لخي:خسنلاعيمجيف

جيفاذه) .ضومغلاضعبةرابعلايفنأودبيو«ء؛خسنلاعيمج

.هتاذجب(

(١). .یلع:م

.نافمءب)

.2أ.
.انربخاوم

)۱۳(_

(١).
بنم

ام:)٥)
.هوور٠ب

9١۱(
.تائیهب:۰م

۱۹



نألءديحوتلالهألوقنماذهسيلو.ةفصىلإةفصنملقتنييذلا

تءامسأوهتافصقبسيالىّمستملاءيشلاوهفوصوملادوجوملاءينشلا

هتبثأ؛ملعهل:تلقاذإكتألدجوتوقتشتهتافصنمىّمستملاءامسأَنأو

لكوءةفتصلابجويمسالكو.ارداقهتيّمسةردقلابهتفصواذإوءاملاع

نمسانلاهعنمامالإءءامسألاتناكىنعملااذهىلعفءامسابجوتةفص

لثمءلماكلامسابصقانلا[٤۲]/ةيمستوأ'/ةعينشلاةيمستبلماكلامهتيمست

امماذهوءةعينشلاءامسأبهللااوَمسيوءلامكلاءامسأبمئاهبلااوّمسينأ

تثدحنماَمأو.لاوحألانملاحيفهوبأفةغّللاهتعنموسانلاهيلعقفتا

ثدحلاقبسيملنمفءاهقبسيالذإثدحموهفتافّصلاوءامسألاهيلإ

وهسيلوءءيشالوهفىّستمالوفوصومريغناکنمفءهلثمثدحف

هنأعمءنالطبومدعوهلبءءايشألانمءيشالوءيناعملانمىنعمب
ةينافلا('”ةّيفنملاوءاهثودحباهلبقةفصتفنالإفوصوملةفصثدحتال

فوصوملانوكيوأءةياغالوهلىهتنمالامىلإكلذريصيفءةثدحم
.هظمثدحلاب

رمأو.حبقلاوةعاظفلايهوءةعانشلانميهةعينشلاو.انههللحمالوءةعيشلا:م«ب
:رعاشلالاقهتعنشتسايأاعنشهبتعنشارمأتيأرلوقت«حيبق:عينشوعنشأ

.عناشكيأربعنشيال؛كيفكيس**هنإفءرومألاهللاىلإضّوف
.روظنمنبالبرعلاناسليف'عنش'ةدامرظنا.خبقتسمكيأرحبقتسياليأ

.ةعفنملا:م9



('”رهاوجلانأنومعزينيذلاةّيرهَذلاىلعةّرلاكمهيلعدّرلاو
هودعتالفوصوملاتافصنأعمءةثدحمضارعألا.نمهتافصوةميدق

ىلوأهيفتلحيذلاناكلهريغيفلحتنأزاجولفهريغيفنوكتالو

نأ")زاجلةثدحمةفصبميدقلافصوينأزاجولو.اهبفصوينأ
انلو.داسفلاةياهنولابكرشلانيعاذهو.ةميدقةفصبثدحملافصوي

اهبرثكيوءباتكلااهبلوطينأةفاخماهانكرتةريثكججحاذهيف
.ظفللا

هنأوءلزيملميدقهللا'")[نأ]نمهيلعانعمتجاامءالؤهضقنو

روهذلاهيلعرواعتتالوءثادحألاهبونتالهنأوءءيشهلڻمکسيل

ءكلمهديحوتوءدابعلاظافلأهللاءامسأنأمهنممعزنماَمأو.نامزألاو

اطخاسواقزارواقلاخهلمهفصونعنوُلاسيَفهلمهنمفاصوأهتافصو

امىلعيهأءلعفلاىلإاهنوبسنييتلاءامسألانمكلذهابشأوءايضارو

:اولاقنإف؟"[هبهوفصوامفالخىلع"وأهتاذنم]هبهوفصو

اَمأ.زيحتملاوه:يداربلادنعرهوجلاةقيقحو.رهوجلا:خسنلاةّيَقبيفوم؛جيفاذكه
نيبوهنيبقرفالوةّيضابإلالوصأىلعزّيحتملاوهوموقلالوصأىلعمسقنملاوهفمسجلا

برغلاةيلاوملاةهجلاريغقرشلاةيلاوملاةهجلانأكلذنايبومسقنمزّيحتملاوءرهوجلا
رظنا.قدورغصنإومسقنمريغزّيحتمةّيضابإلادنعرّرقتيالوتاهجلارئاسيفكلذو
ءت.دءرئازجلابةّيرجحةعبطءلئاسرسمخعومجمنمضةعبطقئاقحلايفةلاسر

.٢٤۲ص
.مبنم+

.یلعو:ميف
.م؛جءبنمةدايزنيتفوقعمنيبام

۱١۱۳



ءارتقالاوهللاىلعبذكلابمهسفنأىلعاوّرقأهبهوفصوامفالخىلع

يذلاوهفءهتاذيفناکهبهانفصوامىلعوه:اولاق[٢٥۲]/نإاو.هيلع

اقزارواقلاخهللااوفصينأمهسفنأيفربكدقوءهنولوقيالولوقن

ليلدلانولأسيفءكلذبهفصونمنوكرشيوءهتَيلْزَأيفايضارواطخاسو

اناهربالواليلدهيلعنودجيالوءمهظافلأ("هتافصوهللاءامسأنأىلع

اوضقنوءةّمَألاعامجإيفالوكيهللالوسرةنسيفالوهللاباتكيف

هللامهّبرءامسأنأاوعمجأمهَنَألدملاهيلعتعمتجاامعيمجمه

.العفالوالوقنوكيالهنأوروصملائرابلابيحَرلاءنامحرلا
:هجوأةعبرأىلعاهلكءايشألاءامسأو

؛ثدحمومسج:لٹمءءيشلاةعيبطاهيلعتينبيتلاةينبلاءامسأ

لثمهيلعلوادتوءهيفلحىنعمبءيشلااهقحتساءامسأو].كلذهابشأو
اموهلمعمتاوخباهقحتساءامسأو.("[نكاسوكرحتموتّيمويح
مهضعبسانلااهبقليبقلءامسأو.رفاكونمؤم:لثمءهتبقاعهيلإريصت
فراعميهلبءهيلإقّلعتتاهلىنعمالواوءاشنإاهنوعزنيواضعب
لاعفألاهقحتسالاقيالهتاذءامسأ('[يه]ىلاعتهللاءامسأومهنيب
.اريبكاًولعكلذنعهللاىلاعتاهلعف

.بنم-

.بنمطقسنيتفوقعمنيبام
مجءبنم+)۲(

۱۳۲



مهلاعفأباهوقحتسا("نيذلا-نيرفاكلاونينمؤملانادبأءامسأاَسأو

عزانتلامهيفرثكوءسانلامهيففلتخانيذلا-مهتبقاعهيلإريصتامو

هللادارأنملىنغلاوءازجلااهيفام"”ىلاعتهللاءاشنإاهيفكلركذأسف

.هللابالإانقيفوتاموهقيفوتوهداشرإ
هيفرثكوسانلاهيفتفلتخااملصأنأهللامكمحراوملعاو

هللارابخأنولمحيمهضعبف«هدابعىلإهللانمةدراولارابخألاء("عزاتتل

صوصخلا[٦۲]/صخأىلع")اهنولمحيمهضعبوصوصخلاىلع

نکميناکاذِٳ“اوفقونورخآو.نكميوزوجيامىلعاهنولمحينورخآو

هدابعىلعهدارمیفخُينأهللاىلعاوزوجواومعزو.اذكنكميوأاذك

ءاجربخلكنأاومعزء(""هقلخلةحلصموابيغرتكلذنوكيوهربخيف

يفابلهتصخي"اميتأيىتحهمومعىلعوهفمومعلاىلعهللانم
امةنسلايفءاجوأ"هصوصخىلعلدتىرخأةيآيفوأةيآلاسفن

.لوقعلاوةغللاهتبجوأاًمماهصوصخىلعةَّمَألاتعمتجاوأاهصخي

(۲۷)_.
نم

.مءبءبنم۔-)۸(

|هر .عازنلا:ج
۳۰
.اهولمحيجءاهلمحيمءب((

(۲۱)....
.اوفن:ج

.هقحل:م
(r۳)امبم.

(۲)..
.اصوصخم

۲۹)

۱۳۳

 



ةنجَو):كيهللالوقيفانرظنف تبعاضَرَألاَوتوّمّسلااهضّرعةنج

ص

القيؤموهوتحلصلارملمعينَمَف»:لاقو۳(َنسَقَكُمِلِل

۳<ريِيِحُمْلَاَرْجَأُميِضُيال):لاقو"۷(ءِميعَسِلَنارَفُ

الإدُهوايِلوَأنإ»:لاقو[(نسيِيحُنَابُعهَلَأَو»:لاقو

لهأيفهلوقونيملسمللهدعويفريثكاذهلاثمو"4َنوُقَكُمْلآ

بَحْصأمهنرملأو»۱(نيرِفَكْلِلتّدِعُأ»:راشل

ال»:لاقو4(َنسمِلّظلامولاىدّهَيال»:لاقو٠رانلآ
ہو

ْمَوقَلاىدال»:لاقو°”(ررفكلامَوَقْلاىهي

.۳۳:نارمعلآةروس)

.٤۹:ءايبنألاةروس)۳

.۹۰:فسويةروس)۳۷(

.مءبنمدايزنيتفوقعمنيبامو١٤۱:نارمعلآةروس)۳۸(
.٢۳:لافنألاةروس

.١۱۳:نارمعلآةروس)٠٤(

٢٤:رفاغةروس)4(

.۸۱:نارمعلآةروس9

.۷:ةبوتلاةروس)4۳(

١٤۱۳



باذَعىفنيِمِلظلانإالأ»:[لقول“(رسلموق

لثمو(٤٠۲ةيآلانم:ةرقبلا)«نوُملاظلامهنورفاكلاو)۱رمق

.یصحيالريثكديعولانماذه

لهأاهبهللا'”ىَمسيتلاءامسألاوديعولاودعولااذهيفانرظنف

ءرفكلاىلعتامنملوأناميإلاىلعتامنمليهاذإفرانلالهأوةنجلا

باتمثرفكنملاالوءرّيغولّدبلبهيلعتميملوناميإلابىفوأنملال
ريغيفكلذهللانيبدقو.هيفعزانتالعامجإبءهملظوهرفكدعبنم

امعمجيفقناصهللنأءانريغدنعواندنعحصالفءهباتكنمعضوم

نم(*”تاوادبلاَنأوءتاوادبلاهلاودبتالوءهديعووهدعويفءلوقي

كلذلبقهنعيفخامهلرهظنإتاوادبلا(اذنألءلهجلاتافص

كلذنعهللاىلاعتالّوأهيلعناكيذلاكرتيوهلرهظامىلعلمعيف

هئايلوأل*)ايلاوملزيمل[۲۷]/هللانأانملعاذهحصاّملف.اريبكاًولع

 

.٢۲:ةبوتلاةروس2
.مالكلاقايساهيضتقياتمةدايز
9

.45:ىروشلاةروس
ب(

.اهبیمسي:
()_. .بنم-
)۹٤(

جءبنمءهانتبثأاموءكلذح؛ءتيفوءمنم-

ةءاربلاةقيقحو.هلاعفأبيوصتوّيلولابح(قباتملا)يداربلادنعةيالولاةقيقحو.بنم-)0۰(

.۳۹صءقئاقحلايفةلاسررظنا.هلاعفأةئطختوءرملاضغب

١۱۳

 



م7

ودعهللابرإف»:كيهلوقلهئادعألايداعمو يفلاقو٠نيرِفكلَلودَع

نمنيرفاكمهامسف(<.ريرفكلانمناكَوريكَتْسَاَوىل»:سيلي

متحوظوفحملاحوللايفكلذبتكورانلا"مهلدعوأفاونوكينألبق

لَوُهَلاَو»:نيملسملايفلاقوءنوكينألبقهملعيف

اذهحصاًملفاَ(نوُقَكُمَْلاالإُدواَيِلوَأنإ»:لاقو٠(<رقَّتُمَلَا

رابلاوهملسملاوملسملاوهيقتملاو«يقتملاوهنمؤملانأحصانلقامك

ءاهلهأءامسأمهلعمجوةنجلابمهلهدعوحص")ذإحلاتصلاوهو

لخديالمسالكو.مالسإلااولعفينألبقوءاونوكينألبقاهبمهاّمسو

هنعاوالوهازۇلهليبهننبويفةنجلاهبحاص
Gو(+“ركىمواككمَفرُكَفَلَحىلاوه)هللالاقامك

.۹۸:ةرقبلاةروس

.٢۳:ةرقبلاةروس

.مهدعوأف:ب

.۹٠:ةيثاجلاةروس)٥£(

.٢۳:لافنألاةروس)°°(

.اڏٳ:بيفو.منم-

.٢:نباغتلا)°۷(

٦١۱۳



‹:قسافلاوملاظلاورفاكلاوهو]()«هَّمأنطبيفّيقشيقشلا»:يبنلا

.هلاهدعوو(°*)[راتلاهلهللادعوأيذلاو

مساوهف(')رفاكلاندبلمساوهفهبالإرانلا)لخديالمسالكو
“أو.الّوأ()ءانركذامكرفكينألبقهامسدقوهنعلوحتيالوهليازيال

.هتيالووهاضروهبحّنأوءهئادعأل('”ايداعموهئايلوألايلاوملزيملهللا

يفمتحيهوهتافصنمةفصيهوهتعاطلهأوهئايلوأل]باوثلابوجو

هطخسوهضغبوهتوادعكلذكوءأ"“[باوثلامهلابجومهللالزيملفهملع

ءاملاعهللالزيملءهتافصنمةفصيهوفكئادعألباقعلابوجوو

امىلعنيملسملاهللاىلاوف‹مهتبقاعهيلإريصتاموءدابعلالمعمتاوخب
مهنمملعامىلعنيرفاكلا("”ىداعو]مهلامعأةمتاخنممهنمملع
ةمتاخنمهللاملعامملعنمانمنأولو.(')[مهلامعأةمتاخنم

"الفهفالخوكلذنودالمعمهنم[۲۸]/انملعوانيأرولوءمهلامعأ

۰.۱۷۱ء۲لبنحنبدمحأو.۳٢ةمدقم:يمرادلاو.۷ةمّدَقم:هجامنبايفثيدحلادرو)2

جنمطقسنيتفوقعمنيبام

.لخدت:ب

.رفكلا:ب9

۔انرکذ:م«ب9

.داعم:حءجءتيف)9

جنمطقسنيتفوقعمنيبام

.داعو:ءاج(ب)ادعام)9

جنمطقسنيتفوقعمنيبام
.لپ:ب

۱۳۷

 



ملاعلاقداصلاهنألهبانربخأوانلرهظاميفهللافلاخننأانلزوجي

.ءايشألابيغب

لهأنمهنأا۲”ہلعنملوعدنوىضرنوًبحننأانلزوجيفيكو

هلوعدنوةنجلالهأنمهنأ(۲۹)ہلعنميداعنوضغبنوًأربنوأرانلا

ك8هللاو«فيكوءلقعيدحأمهويفميقتسيالوزوجيالاذهف؟رانلاب

دابعلانملاوحألابلقتبهيلوهتوادعبلقتتنأءبويغلامالع

مهنمملعاذإمهيداعيو؛مويلاناميإلامهنمملعاذإمهيلاويو«لامعألاو
.اريبكاًولعكلذنعهللاىلاعتءناميإلادعبادغرفكلا

هضغُبوهتوادعوهللاةّيالَونأنومعزينيذلاءالؤهتلأسولو

كوتأينأنوردقيالفءهلعفتافصنميهوءةقولخمهاضروهطخسو

.("ادبأهبنوتأيالفهتفصهنأهنوتبثيوهنوحتضويءيشب

اندنع("')نالدبتيالديعولاودعولافءديعولاودعولاوه:اولاقنإف

مهامسونيملسمنيملسملاىّمسدقفةيمستلاوه:اولاقنإف.مهدنعو

وه»:هلوقيفانفصوامىلع"”[اوملسيو]اونمؤينألبق"'/نينمؤم

.ملعنجں١

۹.2ِ ضغب:ةءاربلاةقيقحوءهلاعفأبيوصتويللابح:ةّيضابإلادنعةيالولاةقيقحو.ملعن:ج«ب

.۲۹ص‹يادربلل(قباتسلا)قئاقحلاةلاسررظنا.هلاعفأةئطختوءرملا

ةّيضابإلالوصأنملصأوهوءاذهدعبيتآلاعساتلالصألاةءاربلاوةيالولاةلأسمنعرظنا

.ليب:ب)۷۰(

.نينمؤملا:ب)۷(

ءبنم+)٢۷(

۱۳۸



يفينعي)اذهيفو(لوألاباتكلايفينعي)لبقنمنيملسملامكامس

-هلوقىلإٌتىتِموُمماَسَوَنوُنمؤُملاجرًالَوَلَو»:هلوقو”(نآرقلا

زّيمولينعي9١«اًميِلَأاباذَعمهَنِماورفكريناانِبّدَعَلاوليتول

مهنأملعنيذلانيرفاكلانيبوءنونمؤيمهنأمهنمملعنيذلانينمؤملانيب

.مهبذعفردبوياوزۆمفمهنمنيرفاكلابّذعلنونمؤيال

َكيلعتكربوانِممىلسبطبهأحوليليِق»:9حونللاقو

مهامسونكيملنمىلعهللامّلساًملف٠(عمنميمَمُأعَ

ءاحونبلصيفذئموينكيملنّممممأوءاونمؤينألبقنينمؤم

 

ةلالجلاىلإدئاع(نيملسملامكاَمسوه)ل:ىلاعتهلوقيفريمضلاو.۷۸:َجحلاةروس

مسالااذهبمكتصخومكابتجاوهيأ.ايناثافانتتساةلمجلانوكتف«مكابتجاوه»ريمضك

دقتىلعناكمضلاىلعينباذإ(لبق)وميهاريإىلإدوعيالومكريغهطعيملفليلجلا
(لبق)ينبو:فوذحم(لبق)هيلإفيضأيذلامسالاو.هظفلنودهانعمبئونمهيلإفاضم

يأء(اذهيفو):هلوقةنيرقلاو.نآرقلالبقنم:ريدقتلاو.هيلإفاضملاباراعشإٌمضلاىلع
نبرهاطلادمحمخيشلاريسفترظنا).نآرقلايفنيملسملامكاًمسويأ.نآرقلااذهيفو
.(۷١/١۳۱جءريوتتلاوريرحتلا:روشاع

نعمهضعبدعبأيأ؛مهليزوناكمنعهدعبأاذإهليزعواطم:ليزنتلاو.٢۲:حتفلاةروس
ول:ىنعملاو.زّيمَتلاوقرفتلاىنعمبانهوهو«مهنيبانليزف»:ىلاعتلاقمهكرفيأ«ضعب

نيذلااوبدعفنيكرشملاىلعنيملسملاانطلسلكرشلالهأنعتانمؤملاونونمؤملاقّرفت
خيشللءريوتتلاوريرحتلا:رظنا.ةّيضابإلاريسفتلقفاومريسفتلااذهو.فيتملاباذعاورفك
.۱۹۲صء٦۲جءروشاعنبرهاطلادمحم

.۸٤:دوهةروس

۱۳۹



مسامهلتبثوءاونوكينألبقمهالاويتلا[۲۹]/هتّيألومهل”تّحص
مسامهلبجوأوءاونوكينألبقمهاداع("”نورفاكلاكلذكو.ءايلوألا

مهلكدابعلاهللاىَّمسدقوءمهليازتالمهنادبأءامسأيهوءءادعألا

لوقل("”عوجرلاالإهيلإنوئجليًاجلمءالؤهلسيلودنعمهئامسأب
الوءتاوادبلاهلودبتهللانأنومعزينيذلاةضفاّرلاوةّيمهجلاوةلزتعملا

مهمزلف«بذكلاو(“”)رييغتلاولهّجلابهوفضوف«نوكيىتح')ائيشملعي
هناسحإوهنمىلعهللدمحلاوءاصيحماهنعنودجيالامةلالضلانم

نيدلاوءميقتسملاطارتصلاومّيقلانيدلانمهلانادهامىلعو«انيلإ

.صلاخلا

حص:اب)۷(

۷۷.

.اوعجرينأ:ب

.ءيشلاب)۷۹(

.ريغتلاءاي)۸۰(



نماثلالصألا

ا(يمتلاورمألايڼ

للزلانمةمصعلايفبغرنهيلإوءلكوتنهيلعو«نيعتسنهللابو
.نتفلاتالضمنمهللابذوعنوء(لطخلاوًاطخلاو

ةياغباهيف)بغاروهتعاطبرمآهللانأسانلا(عمتجادقو
ةياهنورجنزلاةياغباهنع١رجازوهتيصعمنع()ەانوءبيغرتلا

ہہ

بلطيهتلاو.تايهنملاككرتوتارومأملالعفيهيتلاةعاطلابنايتإلابلطكلذيفمهانعم©

ىلعبجاووهو.اعمامهلعفوتارومأملاكرتوتايهنملالعفيهيتلاةّيصعملانعفكلا
هتيصعمنعىهنوءاباوثاهيلعبجوأوهتعاطبرمأهناحبسهللاَنأملعينأغولبلاعمفلكملا

يلتالتلارمعخيشلاححرش:باتکيفرثكأليصفتباذهيفرظنا.اباقعاهيلعبجوأو

ريغو.١/40جءيلاطيجللمالسإلادعاوق:باتكو.٠۸صءتانايدلالوصأىلع(قباتملا)
۱.ةّيضابإلايملكتمبتكنمريثككلذ
مهسوءلجعلاقمحألا:لطاخلاو.لطخأولطخوهفالطخلطخةعرسوةفخ:لطخلا0

:رعاشلالاق«فدهلادصقدصتقيالالامشوانيميبهذيفلجعي:لطخ
لطخلاشئاطلاانموبيصملااهنم**هسْهْنسأءرملالوقوكاذلاذه

:رعاشلالاق.لطخأوهوءالطخلطخكلذلكنملعفلاو

هلطخريثكرهذلاو؛لطخأ**هلبخامجرهذلاتيأراسل
قطنملا:لطخلاو(لطخلامهلنّيزوللزلامهببكرف):ةلبلاطيبأنبيلعثيدحيفو
.برعلاناسليف(لطخ)ةدامرظنا.دسافلا
.عمجأ:مءبا.

.بشغر:مجءب0

.یھنم

.رجزأم

(4)

١٤۱

 



لعجوءهتيصعمنعيهنلاوهتعاطبرمألاهدابعىلعضرفوءبيهرتلا

هدابعىلعاهقيضأونيدلاضئارفدكوأومالسإلاىرعقثوأنمكلذ

ايندلايفاعفناهلجأوارجأاهمظعأوةقّوقلانمردقلاىلعاهمودأو

يههللاةملكنوكتونيدلاامهبًزعيوءنيملاظلاهللاعمقيامهبةرخآلاو

اهكرتنمىلعلعجوءىلفسلاايهاورفكنيذلاةملكنوكتوءايلعلا
صقتناامهنمهللامقتنيهيديىلعيذلاتامنملعجوءراغتصلاولألا

نيقفانملاو(نيكرشملاداهجهللاضرفوءهرخآىلإهلوأنممالسإلا
دهاج»:ةكهّيبنلهللالاقامكاوئيفيوأاورجدزيىتحمهيلعطيلغتلاو

كلذنّيبو)منهجمهاوأمو][٠۲]/مهيلعظلغأونيقفانملاورافكلا
.هرسفو

ةيزجلاوءةمينغلاويبتسلاولتقلاوفيتسلاوةوعلابنيكرشملاداهجو
.اهريغمهنملحيالوءكلذلثمسوجملاوءاونعذأاذإباتكلالهأل

لكأومهنمرئارحلاحاكنوءةيزجلا:ةثالثلاباتكلالهأنملحيو

ءةيزجلا:ليقوءلتقلانممهنعتزجأاهنألةيزجاهلليقو.مهحئابذ

.('*)ةيطعلا

.بنم-9
.نيكرشملايفداهجلام«ب)۷(

.بنمطقسنيتفوقعمنيبام

.۹٠:ميرحتلاةروس

لاقءهنميّسألاةيزجو.يأزجوىزجعمجلاو«ضرألاجارخ:برعلاناسليفةيزجلا
==يباتكلادقعييذلالاملانعةرابعيهو...ةَمذلالهانمدخؤيأمةيزجلاو:يرهوجلا
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دودحلاتلزنمهيفوءدودحلايفطايسلابنودهاجييمهنإفنوقفانملااأو

وأمهقافناورهظأواوغبنإوزرحلانمقراتملاديعطقوءينازلادلجنم

ىلآوُلَفَف»:ىلاعتهللالاقامكاولتقنيملسملاةّمئَألهللاقوقحاوعنم

قحلانماوجرخهنمامىلإاوعجرييأ4٠أرَلإَءَىفَتىحىت

نيكرشملايفهللالاقامكهللارمأىلإءيفلاالإةياغمهلاتقلهللالعجيملو

كرشيأ۱نتفنوُکَتليحمولف»:ناتثوألاباحصأ

نود('[ةياهنإمهلئاقللعجيملو4يلنيانوكُيو)
.مالسإلا

هللايضررمعوركبوبأءهدعبنمناتفيلخلاوكييبنلالمعو
امفكاباوقحلأونيقيلامهاتأىتحكلذنمهبهللامهرمأامبامهنع

اولئُسدقوءاوناكتساامواوفعضاموهللاليبسيفمهباصأاملاونهو

 

.«يزج»ةذامرظنا.ةيزج
۱

۹:تارجحلاةروس

كيهللانيدريصيوهللنيدلادوعيويأ:اهريسفتيفرامعوبألاقو.١۱۹۳:ةرقبلاةروس09

.٤٤٤ص«انقيقحتب؛تالاهجلاىلعةرلاحرشباتكرظنا.ارهاظ

.۳۹:لافنألاةروس0

.مهلاتقل:مجب
e ب

.اوقحل:جءب

۳١٤۱

 



اوقحلأىتحهللاليبسيفلاتقلاوداهجلالإاوبأف('ةنهادملاوةعداوملا

يف'مكلاتقبقوقحمل('”ينإ»:ه#ركبوبألاقو.مهنعهللايضرهللاب
برعلاتتترانيحءهقوفىلع"شيرَملامهّتملامادامةرثك")وةلق

كلذىبأفةاكزلااوتؤيالوةالتصلااوميقينأمهضعبيضروهترامإاوبَأو

هلونهللاهالوأومهباوثنمباخمهتقيرطومهتريسنعبغرنمف.مهل

ريغعبتيو»:لاقامك]۳۱]/ءاريصمتءاسومنهجهالصأویلوتام

7o e ee A. اريصمتءاسَومنهجفلَصنَوىلوتاملوننينمؤملالييس

.ةنداهملاهّلعلو.خسنلاعيمجيفاذكه
)1۸(

.بنم-

.مهلاَتَقِبمجءب)0۹)

).1
۰وم

۔(۲۱)
ثیدحيفو.شيّرلاهيلعبكر:هشاتراواشيرمهّسلاشاروءهشيرتبن:شاررئاطلاقي
ماهسكمهلاقف«سانلانعينربخأ:ةفوكلانمءاجدقوءكلادبعنبريرجللاقدرمع
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نأ:ةثالثلاب”باتكلالهأيفاومكحو.مهئاسننم(رئارحلاحاكنو

ىلعةلادلااهبمهبطاخوهدابعىلعىلاعتهللااهقلطأيتلاةنسحلاظافلألا:ةّيضابإلادنعيه

ظافلألاو.هواَبحأوهللاءايلوأوةنجلاباحصأونيحلفملاونيقتملاونينمؤملاكةنسحلايناعملا

نيقسافلاونيرفاكلاكةحيبقلايناعملاىلعةلادلاهدابعةاصعىلعهللااهقلطأيتلاةحيبقلا

دابعلاىلعاهبموكحملارومألايأماكحألاو.نيكرشملاورانلاباحصأونيرساخلاو

ىلعيتالتلارمعحرشءرظنا.خلا...ةيزجلاولتقلاوةمينغلاويبّتسلاوةءاربلاوةيالولاك

.١۸۲/۸ص«‹(قباتعلا)يخامشللتانايدلالوصأ

.بنمطقسنيتفوقعمنيبام

.نورغاصمهودي:مءبيف
.لعجي:ب9

.مهئاسنرئارح:ب
.مجءب:نمهانتبثأامو.ةثالّكلابتكلا:ت)9

٥0\



(نورغاصمهوراغصولنعةيزجلااوطعيوأاونمؤيىتحاولتاقُي

اَمأو.باتكلاردصيفانركذامكمهنمرئارحلاحاكنوةيزجلامهنملحتف

فئذاقلاويناّزلايف[و]دودحلاتلزنمهيففرارقإلالهأنمرئابكلالهأ

ةئفلالتقوءينازلانصحمللمجرلاوءقراتسللعطقلاوءرمخلابراشو

مهلكءالؤهماكحأهللانّيبدقوفلارمأىلإءيفتىتحةيغابلا

.انركذامكهللالوسرةنسيفوءنآرقلايف(”مهءامسأو

هللاالإهلإالاولوقيىتحسانلالئاقأنأترمأ»ّ:يبنلالاقو

الإ)[مهيرارذيبسو]مهلاومأومهءامدينماونقحدقف(')[اه]ولاقاذإف
رفکوناصحإدعبىنز»:لاق؟هللالوسراياهقحامو":ليق('«اهقحب

نبرباجلاق۱[دق]و(”«شامرحيتلاسفنلالتقوناميإادعب

.مهودينع:مب

.بنم-9

مءبنم=)^(

.مهامسو2

.مجءبنم+)

۰ \
.انهاهلىنعمالوء(مهيرارد)خسنلاعيمجيفتءاجو.بنم-)

١۰۱۲صء۲ج:بيبحنبعيبرلادنسم.١1۹۲مقرثيدحء٣بابلا:يراخبلارظنا)1
:داهج:دوادوبأ.٢۲ء۲ماصتعاء۱ةاكز.٢۲ةالص.٢۲ء۷١ناميإ:يراخبلارظنا)9

ريس:يمرادلا.۳-١نتف:هجامنبا.۳ةاكز:يئاسنلا.۸۸ةروسريسفت:يذمرتلا«٥
.۸-٤:لبنحنبدمحأ.٠

.ب

١١۱



ىتحيغبتيتلااولتاقف:هللاباتكنمةعبارديزأ":'"هللاهمحر”ديز

موياولتباىتحراصنألاونورجاهملاكلذبمكحف»هللارمأىلإئفت
مهلاومنغيملوةّيَرذاؤبسيملوةاغبلااولتق«نيفصمويولمجلامويورادلا

ملواقيرطمهلاوعطقيملوةمرحمهنماولحتسيملوءالام
ذِإ”[هب]هللامهرمأامباولعفنكلو«نيكرشمب[٠۳]/مهوتسي

ضرَممهيوُلفىفَونوقِفَسُمَلَاهنيمَر»:لوقي
لإففانورواجالمثمهبَكلنيِرْغَْلةيدَمْلافروَفرُمْلاو

ليفتاوفواوُدِحأاوفمْےرنوکلمیالی

@

هلاهس

نعىورءثّحم؛مامإوهوءءاثعشلايبأبينكيوءليلجيعبات.َيدزألاديزنبرباجوه”

رمعوةداتقهنعیورو.مهریغونایفسيبنبةيواعموريبّزلانباورمعنباوسابعنبا

هللاباتكبسانلاملعأوةرصبلاءاهقفنماهيقفناكو.مهريغوملسمنبىلعيورانيدنب

رباجمهدنعوانيلإنوجاتحيفيكقارعلالهالابجع»:سابعنباهنعلاق.اًّيضايإ«ناكو

ليقوھه۹۳نسيفتوه۱ةنسدلوهنليق«هملعمهعسولهوحناودصقولءديزنب

٠0۸ص«ريتملا:يخامشلا.۳٠۲ىلإ٢/٠٠۲ءتاقبط:ينيجرلا؛هنعرظناھ٦۹ةنس

ءبيذهتلابيذهت.٣/٥۸جءءايلوألاةيلح:ميعنوبا.اهدعبامو١١٤٠صءةريسلا:ءايركزوي

:رمعميحييلع.٠۲۷صء'ةّيضايإ':لاقمءةّيمالسإلافراعملاةرئاد.۸-/۲

يتلاةحورطألارثكأليصفتبهنعرظناو.اهدعبامو١/١٤٠ج؛خيراتلابكوميفةّيضابإلا

ءةوعذلايفهراثآوديزنبرباجمامإلالوحءيفاّوصلادمحأنبحلاصروتكدلااهمدق

0۱۹۸۹ةنسءنامعةنطلسبةفاقتلاويموقلاثارتلاةرازو۲ةعبط

.هنعهللايضرج09

.۹:تارجحلاةروس٠”
۸

.بنم+

\o۷



ميقافنراهظإنعاوهتنيملنإينعي"(لبقنيولعيذلاىف
لتقلاالإمهنملحتسيملوءكلذريغمهلاتقنعدزيملو.هيلعاولتق

("”لحأل("°)ةّيرقتصلاتلاقامكنيكرشماوناكولو.مهلةنعللاوةءاربلاو

.اولاقامكةمينغلاويبّسلامهنم

ةمينغو(")هيبسلحيكرشموهفابنذباصأنملكنأاومعزو
هبمكحامو("”نآرقلاهبقطناموةَّمألاهيلعتعمتجااماوضقنفءهلام
ةرموءناثوألالهأةلزنمبمهفلاخنمنولوقيةَرمف.نونمؤملاولّيبنلا
مهنوحكانيوهللاديحوتبنوّرقينيذلانيقفانملاةلزنمبمهنولزني
مارحثرويلاملك»:لاقهنألًيبنلانعءاجدقو.مهنوثراوُيو

لهاثراوتيال»:لاقو.('«هثاريممارحفمنغيلاملكوءهتمينغ
عمتجيالوءنمؤملارفاكلاثريالورفاكلانمؤملاثريالوءنيتلم

هتوفصلهأوهللاءايبنأاوكرشينأمهمزليو.("”«ةدحاوةلميفنامكح

.1-١1۲:بازحألاةروس

رومأيفةّيضابإلاوتادجنلاوةقرازألااوفلاخءرفصألانبدايزىلإبستنتةقرفةّيرفَصلا)

رظنا.نييمالسإلاتالاقمبحاصوقرفلانيبقرفلابحاصولحنلاوللملابحاصاهركذ
١٠٠ص:يرعشألا.٠1-١٠ص:يدادغبلا.۱۷۳ص/١٠ج:يناتسرهشلا
.لحيال:م

.جءبنمهانتبثأامو.هابس:ت)٢۲(

.باتكلا:ب

.ثيدحلااذهةفرعمنمنمكتأمل

دمحأ.١۱ضئارف:يذمرتلا.١٠ضئارف:دوادوبأ.٤١1۷ثيدح.٢۲باب:يراخبلارظنا”

.۲۹ضئارف:يمرادلا.1ضئارف:هجامنبا.١۱۹ء۲.۸۷٨۱لبنحنب

۸١۱



مهنيد("[يفمهّبر]نينئاخهللنيبراحم"مهولعجيوءهلسرنم

‹نيرفاكلاونيرئاجلاسانلاىلإلسرأذِإثبعلاوروجلابهللااوفصوف
ثباعلاورئاجلاتافص(")اذهف-اومعز-مهرذعمهبعطقيةّجحمهلعجو

اوعمجأدقو€ءىشلمكسيل»:هلوقاوضقنو.همكحوهريبدتيف

تسيلاراغصابونذمهنمباصأنمباصأ("[مالتسلا]مهيلعءايبنألانأ

.ادمعتاهيلعاورسجيملو-نيملسملادنعكلذ-مهنمةلفغواوهسرئابكب

ىلعينعي٠۳(اًمَرَعهَلدخلَوئسف»ا:ةمدآيفهللالاقو

دعببونذلابلسّرلاوءايبنألافارتعاهللاركذدقو[۳۷]/.)ةيصعملا
.هيلععومجمهباتكنمعضومريغيفةلاسّرلاوةءوبنلا

هلوقبمهمالسإعمنيملسملاهدابعىلعةبوتلاهللاضرفدقو

وُبيَخنإ»:("لاقونونمؤملاهيأاعيمجهللاىلإ"اوبوت»

 

(٢۲)_...
.مهنولعجيوخسنلاهيفييفو.منم

)۲۷(.
.بنم

ذهفاهلعلو.خسنؤاذكه(*) .هذهفاهلعلو.خسنلاعيمجيف

.تنم-

(۳۰(
.١۱۱:هطةروس

امزحهلدجنملوهللادهعكرتواهنمهلكألبقةرجشلانملكأيالنأبهاصوأهللانأهانعمو

.١١/۳۱۹جءروشاعنبرهاطلادمحمخيشلاريسفتبنراقو.هنعيهناًمعاربصو

.ةروكذملاخسنلايفتءاجامكاهانتبثأو(اوبوتو)فحصملايف
)۳۳(َ

.۱١۳:رونلاةروس

.خسنلاةيقِبنمهانتبثأامو.اولاق:ت

۱۹

 



ص

الهانإ»:لاقو۳(كيسمكنعرِفُكُنهَنَعنوهامریابکڪ

ابونذىّمسف۱(ءاينَمِلَكِلَذَنوُدامرِفْعَيَویبكرينأرفع

تضقنف.كرشلانودتائیسوءكرشلانودرئابکوءكرشلانود

تءاجوءنآرقلاهبقطنامبهركذنملاموانركذاممكلذعيمجةّيرفَصلا

راصنألاونيرجاهملانمحلاتصلافلتسلاهبمكحوءهبترجوةنتسلاهب

ءالّوأهيلععمتجملالصألاىلعنحنانتبثف.نآرقلالوزناودهشنيذلا

.هقيقحتوهنمو«هقيفوتوهادهىلعهللدمحلاو

.۳۱:ءاسنلاةروس

.١۱۱و۸٤:ءاسنلاةروس)

۹۰٦۱



ةجعلايةلأسم

ىلعهللانمةّجحلايفاوفلتخادقسانلانأهللاكمحري-ملعا

اهنأوقغلابلاةّجحلاهللنأىلعمهعامجإدعب؟اهانعمامو؟يهام«هدابع

اوعوطقمنوجوجحممهنأوءلوقعلايحيحّصلانيغلابلاعيمجتمزلدق

ىلعهللاةّجحنإ:مهلوقبلاقنمو(”كلذيفانباحصألاقف.رذعلا

ءعامسريغبوعامسبنيغلابلاعيمجتمزلدقوءلسّرلاوبتكلاءهدابع

ملوأعمسهيلعتماقةلالضىلعناکنموعامسبفىدهىلعناکنمف

(”وهللالدعبفعمسيملنإوللالضفبفعمسنإءروذعمريغعمسي

َلَهَأاَولَعسَف»:هللالوقلهيلعضرفوهيذلامّلعتلاوبلطلايفهطيرفت

ملعلابلط»:%3يبنلالوقو.(روُمَلْعَتالمىكنإركذنلا

ولوملعلااوبلطا»:لاقو(”«ملسملكىلعوملاحلكىلعةضيرف

اوعمسدقسانلانإ:هلوقبلاقنمو(ديزينبهللادبعلاقو.()«نيّصلاب

.كلذب:مج0(

.هیلع:دیزت:ج

.۰۷:ءايبنألاةروس)9

8لوسرلانعكلامنبسنأنعهجامنباهاورثيدحلا
.١/۲٠ج؛حيحصلاعماجلا؛بيبحنبعيبرلامامإلادنسم:رظنا
وهويرجهثلاثلانرقلالئاوأويناثلانرقلارخاوأءاملعنميرازفلاديزينبهللادبعوه3

--باتكاهنمءةددعتمابتككلذيففلأوراكتلاةعامجلةّيركفلاةدايقلاهيلإبستتيذلا

١۱۹



ملامهدابع[۳۸]/هللافلكينأمهدنعةمكحلايفسيلوءاعيمجهللاةّجح

‹“[ضئارفلا]نودةتصاخديحوتلايفكلذ:اولاق[و].هايإمهعمسي

الامضئارفلانممهفلكذإًاطخلاوروجلابمهبراوفصينأمهمزليف

ريغ-مهدنع-رفاكلانالءهنويعطتسيالومهلوقعبهنولانيالونوعمسي
هنألءهنمًرضأوعمسلادقفنمدشَأةعاطتسالادقفَنإو«ناميإللعيطتسم

ريغبديحوتلافيلكتناكولو.([لعف]عاطتسااذإو«لعفيالوعمسي
ةمصعالوةعاطتسا(')البديحوتلافيلكتنوكينأزاجلاروجعامس
امنالمراحملاعيمج)[نعفكلاوضئارفلاعيمج]كلذكو.اروج

اديحماذهنعنودجيالو.دحاوسنجهنألءروجهليلقفاروجهریثكناک

كلذنموءبابلااذهيفةريثكمهيلعانللاخدأعمءارارف"[هنع]الو

.اناطلسهبلّزنُيملامهللاىلعبذكلاوءروزلابسانلاىلعمهتداهش
اهوعمسدقفةميدقلااَمأو.ةفنأتسملاةّجحلايفمهنيبواننيبمالكلاامنإو

باتكوةعاطتسالاباتكوءةضفاَرلاىلعدرلاباتكوةلزتعملاىلعةرلاباتكوءديحوتلا

ء۳۷/۲٠جءبهذلاجورم:يدوعسملارظنا.ايبيليفةراوزتابتكمىدحإبطوطخمدودّرلا

١۹۹٠.0ةنسنسحدمحمقيقحتبو٠۲۸ءريّتملا:يخاّمشلاء٣٥۲صتسرهفلا:ميدنلانبا

ءةريسلا:ءايركزوبأ.١٤۱ء١٠/٤۲ءتاقبط:ينيجرڌلا.اهدعبامو۲۲۲صرظنا

.٦۲۲۷/۲۲ص

.بنم-

.مجبنم+

.جءبنم+)۹

.ةعاطتسالاب:ت

.جنمطقسنيتفوقعمنيبام)

.جءبنم+()

١٦۱

 



ىتحءابآلا"نعءانبألارفكلاثراوتفءرفكنمرفكفل9امدآنم

ٌذإ»:ك#هللالاقامكعوبتملامزلامعباتلامزليفدهعلامهيلعلاط

ولص  Eوورمىصهو.وم۰إ مهبتعطقتَوَباذَعلاوارووعناَِذلانمأوُعبَتانيِذلاربت

م
.ريثكاهلاثمأو٠(باَبتسَأل

لهأنممهلوقبلاقنمو(”نيسحلانبدمحأوةّيردقلااأو
لوقعلانممهيفبكرامهدابعىلعهللاةّجح:نولوقيركفلاو('”رفكلا

مهللعجدقولإهدابعفلكينأ-مهدنع-('”ةمكحلابسيلوءةحيحصلا

نوكرديامممهريغ“نممهلوقعبعامتسلاوبلطلانع-اومعز-

.یلع:ب

.١١٦۱:ةرقبلاةروس

الاوناكةّيضابإلاروهمجوءةّيضايإللنيفلاخملادحأءيسلبارطألانيسحلانبدمحأوه
مهريسبتكيفةّيضابإلاهلمجرتيملو.مهذيمالتاهنمنورذحياوناكولبءهبتكنوأرقي
بهذاميفهيلعاوتروهوركذمهنأالإيخاّمشلاوينيجردلاوءينالجرولاءايركزيبألثم

ء١۱۱ء۳١۱۲ء١۱۲١ء۸۲ء۸٦صانقيقحتبتالاهجلاىلعةرلاحرشباتك:هنعرظنا.هيلإ

ةفيلخنبنامثعورمعوبأ.١۱۸۱/۱۸۰ص«ءايركزيبألريتسلاباتك.۳١٠

:رماعسينو۰٦۰صءخيراتنودبعومجمنمضعبط.ةقرفلكنايبيفةلاسر:يفوسلا

ةسارد.يضابإلاينغراملايفوتملاةفيلخنبنامثعورمعيبألةقرفلكنايبيفةلاسر

.۲۹۹/٠٠۳صء١۱۹۹ةنسءددعةنوتيزلاةعماجةّلجميفترشنقيلعتوقيقحتو
.جنم

.ةمكحلايف:ب٠”
.نع:مجءب)۱۸(

۳٦۱



هللاةفرعميفكلذوءنيهاربلاولئالدلانمهقلخيفلعجاملمهركفتب

مارحلانمكلذنودام:سانللاوحيبُينأمهمزلیو.اهاوسامنود

راكنإوةكئالملاراكنإوءمهلتقو[۳۹]/ءايبنألاراكنإمهلاوعّسوُيو

لكاذهىلعاوأرتجاو.ةمايقلاوءرانلاوءةنجلانمءاهلكتاصوصنملا

برعلايكرشمىلعاوركنأنذإيذلاامف.هللابكرشلاسانللاوحابأو
ءضرألاوتاوامتسلاقلخومهقلخيذلااوههللانأاوّرقأنيذلا

نمعيمجدنعمهؤطخومهتيرفتنابورانلاوةنجلاوثعبلااوركنأو

نأمعزيهنإفءنيسحلانبدمحأءريكفتلايفمهبحاصاَسأو

هنوكرديو"هنولانيامعيمجيفهدابعىلعهللاةّجح(")لوقعلا
ةقرتسلاوءىتزلاوءراتلاوءةنجلاوهللاةفرعملانتهنأمعزو.مهلوقعب

ذخأوءةنسلاوباتكلاكرتو.هيفةّجحالاًمماذهلثموءرمخلابرشو

هذبن'")[هسایقفلاخامو«انيدهذختا]هسايققفاواملكفهلقعسايقب
رمعلاقو.5٤هّيبنةنسوهللاباتكيفادوجومناكولوهرهظءارو
ننتسلاوءاهوظفحينأراثآلامهتيعأننتسلاءادعأمهنإفساّيقلااوقتا:#

ءاوسنعاولضواريثكاولضأوهباولضفمهيأرباوساقفءاهوعينأ
هلقعسايقفلكتملااذهعبتأف.ًاطخأفسيلياساقنملّوأ:لاقو.ليبتملا

.مبنم-9

.م«بيف-0

.خسنلاةّيقبنمءهانتبثأاموءهنوليواني:ت
.بنمطقسنيتفوقعمنيبام

١٤٦۱



نوُمَفعُيونوبينودحاجمهنكلوءنيكرشمباوسيلباتكلالهأنإ:لاقو

هتجحيف:لاقو.نورغاصمهودينعةيزجلااوطعيملنإ-معز-

ةفرعمنوكتال:لاقو.ادخومناكنإودحاجلاىبسيوكرشملاىبسي

ضقانتو("-معز-هريغلراكنإّيبنلاراكنإالو«هريغلةفرعم"يبل
الوتباثلصأهلسيلوءهلوأضقنيهرخآوهرخآضقنيهلّوأءهلوق

هنأ«باقعلاو«باوتلاوءءانفلاوقلخلاراكنإنملوقياميفوتباثعرف

ءاهليلحتوءامدلاميرحتنمةّمألاهيفتفلتخااميفوءهلوقلطبيامكرش

لطبيبامعئارشلا[4۰0]/خساتتوكلذضماوغوءلاومألاوءجورفلاو

رئابكلانمانركذاماميفو.("”ريكفتلايفهتجحضحديوءهلوق

هللاحرشنملةيافكهيفاماهلكتاصوصنملاضئارفلاوتاصوصخملا
.هنيدلهقفووهردص

وأاباستكانوكينأنمءهسفنلانيدهلعجيذلاريكفتلااذهولخيالو

.ةيصعموأةعاطنوكينأنمولخيالفاباستكاناكنإفءارارطضا

اولاقناو.مهتُجحهباودسفأومهلوقهباوضقنكلذنماولاقامف

.بلقلايفرارطضاهللاةفرعمَنأبنيلئاقلاربجلالهأباوقحلارارطضا
انمؤمنوكيوءهدحويوهدرفيملنمهللاعيطي(")فيكف؛ةعاطاولاقنإف

ةيصعمنوكتفيكفهيلعةمارحمةيصعمتناكنإو؟هفرعيملنمهب

)۲۳(.

.ابللم
٤Y

.بنم+
1مصسره۳َ۰1)٢)

.خسنلاةّيَقبنمءهانتبثاامو‹ريفكتلا.تب

.سيلف:ب
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؟ريكفتلااذهدارأىتمفاضيأو؟هبرومأمهللاةفرعملببس"يهو

اولاقامّيأف؟هغولب"لاحيفوأ“[ةّيلوفطلا]ةلاحيف؟هعاطتساىتمو

لافطألااولعجةّيلوفطلالاحيف:اولاقنإف.مهلصأاوضقنكلذنم

؟مهنعفيلكتلا"”)رخأتهجوامفءرفكلاوناميإللنيعيطتسمونيديرم

ةعاطتسالاوءدارملاعمةدارإلااوتبثأغولبلا""[لاحيف]:("')اولاقنإو

.ةمايقلاموياهيطعأمويلااَمّيطْعُأنمفءةغلابلايههللاةّجحف.لعفلاعم

نماموءةفرعملا۳يههدابعىلعهللاةّجحنأمعزنممهنمو

امّنإو("[اهيلع]هًرطضاوهبلقيفةفرعملا"هلهللالعجدقوالإلقاع

.مهناميإوهو-اومعز-هبرارقإلامهفلك

تركنأدقءالؤوهلكو.هبلغَتشُيالاًممكلذريغمهضعبلاقو

هلوقىلإمهأجلأامّنإو.مهلعفومهلوقمهسفنأهيلعسانلادجوامولوقعلا

_ )۲۷(
ءال

.مجءبنم+)۲۸(

(٢)_

.ريخأت::ب۰9٢

.لاق:م)۳۱(
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روجلابهوفصوىتح("“)[ىلاعت]هللاىلعروجلا(”)يفن-اومعز-

لوقنع”)اولفغأو.اريبكولعكلذنعهللاىلاعتهريبدتيفثبعلاو

سانللنوكي[١٤]/الئلنيرذنمونيرشبمالسر:لوقيذإهتجحوهللا

هلبقنمباذعبمكانكلهأنأولو»:هلوقو()(لسرلادعبةّجحهللاىلع

لذننألبقنم]كتايآعبتنفالوسرانيلإتلسرأالولاَنبر:اولاق
الوُسَرمڪَءاَجدقبَعِڪْلَالهي»:هلوقو([ىزخنو
هلهک)۱٤اس27€|ءو2
بتڪلانمنوفمتنڪامياريِثڪمکليبي

4١

:هلوقو

نألّسُرلانسةفىلعمكلنيبيانلوُسَرمكءاجدقبتِكْلالهأتي)ا

امباوجتحيوكلذاولوقيالئل.(ريِذَتالورشينماتءاَجامًاولوقت

ىلعهبهللاجتحااممنآرقلايفريثكاذهلثمو.ةّجحهيفمهلسيل

.جنمهاتتبثأامو.ءافنإ:م«تيف”
.نع:بی9

.
.ملم7

اولفغو:ب

.٥:ءاستلاةروس9

خسنلايفءاجيذلاوءةيآلاقايسلانمحيحصتوهنيتفوقعملانيبامو.١۱۳:هطةروس
ةروسةيأبفلؤملاوأخاّسنلاىلعطلتخاهنأودبيو[نينمؤوملانمنوكنو]ةدمتعملا

.۷:صصقلا

)£۲
.١٠:ةدئاملاروس

)۳٤
.۹٠:ةدئاملاةروس
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لانتاليتلاايندلاعئانصنم)اندهشاميفو.ةنّسلاو«باتكلانمvدابع

يذلاهنيدملعوهللاملعنأىلعلديامهيبتتوفيقوتوميلعتبالإاهتفرعم
ميلعتبالإ(*)ىّرذتنأدعبأاهنأىلعلديامءلوقعلانمدعبأوضمغأوه
ائيشهدابعفلكيالهللانأدحاولصأىلعاوقفتامهلكءالؤهف.هيبقتو

لصأاذهفءهبمهفلكاملعفىلإاهبنولصييتلاببسألامهنعسجي

دحاولكلوقف.يهفيكوءبابسألاكلتيفاوفلتخاو.اعيمجمهبهذم)

:هلوقبلاقنموديزينبهللادبعلوقاأو.هبحاص)لوقضقنيمهنم

ديحوتلانوديهيتلاضئارفلاةفرعمنمسانلاىلعسيلهنإ
نأ:ىلوألامهتجحلضقناذهو.-اومعز-اهبلمعلامهيلعامنإو.ءيش

.اليبس)[هيلإ]لوصولاىلإمهللعج([ام]الإهدابعفلكيالهللا

لمعينألاحمو؛ميلعتبالإاهبلمعلاىلإلماعلالصيالضكئارفلاّنأو
.لوقعلايفركتتسموهوءهملعبالإائيشلماعلا

فوقولاو.هلهجمهعسيامعيمجنعفكلاو«فوقولامهيلعبجيو

يتلاءاعيمجهللاضئارفيفاوكشو.نورديالاملعفنمعيمجيف

.يإ»د.(٤) .اندهاشم

.كردتج)4°(
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.هنيدعيمجيف)اوكشىتحءرفكوأةيصعماهنأمهيلعهللاضرتفا
الو:هللالوقل؛َقحلاهنأاوملعيملامىلع([فكلا]مهمزليو

مهيلعنأاهلكةّمألاتعمتجاهنأعم٠(ملعهبكلسيلام[47]/فَت

هنأهتنايدنمهيلعامداقتعاوهللانيديعديمهلكوللانيدباونيدينأ

دنعباوصاهنأملعيواهدقتعينأالإىنعمهتنايدلسيلو.هللادنعباوص

فئاظوَّنأو.()الصأاهلالوءىنعممهدنعةنايدللىرأامءالؤهو.هللا

يفةراهطلالثمءا)اهلمعبالإحصتالوءاهبالإمتتاليتلاةالتصلا

ىلإاهبدصقلاوهللاىلإاهببرقتلاورهاطلاناكملاوسابللاوداسجألا
ملنمو.مهدنعواندنعهزْجتملةضيرفهوتيملنإوءهتمزلةضيرف
اموللةعاطبسلفةدابعبسيلاموءهنمةدابعنوكتالفاهببّرقتي

ةدابعتناكامنإةدابعلاَنأل؛ةلوبقمالوةضيرفبسيلفهللةعاطبسيل

رمألاةّلعلةعاطتناكو.مازلإلا(°ةّلعلةضيرفتناكوءبّرقتلاةلعل

انقصَوامىلعاهطورشبالإةدابعهلنوكتوءةعاطهللالبقيالوءاهب
ناطيشلاةعاطو[شلا]ةعاطنيبقرفلاامفًالإو.هضئارفعيمجيف

ہ—’„—~—۔——-——-

()_.*
2dارکشب.

oY

مبنم+((

اع:بت)°۳(

of٦۳:ءارسإلاةروس. 9
a .الصأمهلالو9©)

)٦٥(.

.اهملعب:ج؛ب

()_.
ملم

o۸

م‘لنم+((

 



اًولع)كلذنعهللاىلاعتةءاربوراكنإوةلاهجبعاطُينأيضريذلا

زوجيوءديحوتلايفاضيأزاجلضلئارفلايف")كلذزاجولو.اريبك

جيفكشلا هدروهضقننميفوءهنیديفهلنعطنميفوہللانيدعيمج

ءهللدمحلاو.هنمانيدبوصأهيفلاخمنمهريغٌنأوهيلع

نيديفةدحلملا(”راكنلاتلاقامىلع()لوقلاسيل

.اذه:ج9

.اذه:ب()

رمألا:ب)

باهولادبعةمامإاوركنأوءم۷۸۷/ه١۷٠ةنسنيدنفنبديزيعماوراثةعامجمه:راكنلا

ةقرفراكنلا":لاقفءريّسلاهباتكيفيخاّمشلامهفرعدقف.[يسرافلامتسرنبنامحرلادبعنب

نبالوقبهقفلايفنوذخأيوءيرازفلاديزينبهللادبعمالكلايفاوعبتاةّيضابإلانم

لوحروديمهفالخو.فّرعملانببيعشوءروصنمنبمتاحو؛جرؤملايبأوءزيزعلادبع

نبنامثعورمعوبأمهيلعرو.يسرافلامتسرنبنامحرلادبعنبباهولادبعةمامإراكنإ

هللادبع:مهلَوأوءءامسألايفةدحلملاةقرفلاراكنلاريفكتبخئاشملاتلا“:لاقفيفوتملاةفيلخ

بيعشوءيسودسلادمحمنبورمعجرؤملاوبأوءزيزعلادبعنبهللادبعويرازفلاديزينب

نإ:اولاق:لئاسمعبسمهلولكوتملاوبأوءنيدنفنبديزيوءروصنمنبمتاحوءفرعملا
ريغةمامإلانإ:اولاقوءةقولخمهللاءامسأنإ:اولاقو...لاوحألاببلقتتهتوادعوهللاةيالو
ًاطخةشأىرخألئاسمعبسمهلو...عامسبلإموقتالهللاةّجحنإ:اولاقو...ةضرتفم

ةَمئَأفلخةزئاجريغةعمجلاةالصنأاهنم.اهيلعدمتعيالواهبلمعيالوءابذكوامثإو
ىلإاوعسافةعمجلاموينمةالتصلليدوناذإا:مهيلعادرىلاعتهللالوقاوسندقو.روجلا
ملهللانإاولاقو.ةّسئأللافالخءاهذخألحيالكولملااياطع:اولاقو.(۹:ةعمجلا)هللاركذ

ةلجميفترشنءانقيقحتبةقرفلكنايبيفةلاسراذهيفرظنا...خلإ...لفاونلابرمأي
.اهدعبامو٢٥۲۹صء١۹۹٠ةنس۳٠ددعلا(ةّيمالسإةّيملعةّيلوح)ةنوتيزلاةعماج

==ءنسحدمحم.دفرطنمةققحملاةعبطلاو.٤٤٠/٠٠٠/٠۲۸صءريتملا:يخاّمشلا

1۷۰



۵ىلإهلككذبباقل.كالهلاهقالخيفأوةاجنلاهيفنودنع 2 .نيملاعلابرهللدمحلاو.ةدابعوءةعاطمهنمنوكيكلذفءانفصوامك

:ينيجرڌلا.۲۲۲و۹٥٥و٦٩صء١1۹۹سنوتةّيعامتجالاوةّيناسنإلامولعلاةّيلكةعبط

١/٠٠.0جءبرفغملابخئاشملاتاقبط
.تاحقصلاسفنةقباتملارداصملارظنا.مهريغوةّيبهولاةّيضابإلالجمهنعلوقياذكه)1۳(

١۱۷



ةعاطتسألايةلأسه

؛لعفللةبجوماهنأمهعامجإدعبةعاطتسالا[4۳]/يفسانلافلتخا

هابشأو(”مودقلاوسأفلالثماهبلعفييتلاتاودألايه:مهضعبلاقف

حراوجلايه:مهضعبلاقو.عيطتسملايه:مهضعبلاقو.كلذ

نم'”اهتمالسوحراوجلاةّحصةعاطتسالا:مهضعبلاقو.تاملاتملا

قرافتالةّلعلاوءةّلعاهنأل(هليازتاللعفلاعميهوءتافآلابئاوش

لعفلاو«هدعبنوكتالامكهلبقنوكتاللعفللةَبجوُم(اهنأوءلولعملا
.اهدوجوواهيلعليلد

عماجتالوةّحصلايهوءلعفلالبقةعاطتسالا:ةلزتعملاتلاقو
يهرفكلاةعاطتساوءهدضلةعاطتسالعفلكةعاطتسانإو.لعفلا

يفوءراجنلااهلمعتسيلآوهوءديدشتلاوفيفختلابوهو.مءبنمءاتبثأاموموداقلاجت9

.مودقلافرطبلتقةعيرفجوزنأ:ثيدحلا
.ب:نم-)٢(

.مےجءب:نمہاتتبثأامواهتاملس:ت
.اهليازت:م)4(

.ب:نم=)°(

.اهدعبامو٠۳۹ص«(قباتىلا)ةسمخلالوصألاحرش:رابجلادبعيضاقلاءاذهيفرظنا)9
لعفلادجواذإفءلعفلالبقهدضىلعوءلعفلاىلعةردقلايهةعاطتسالانأةلزتعملاىريو

ءثعابلامزالتاهنأيأءاهرودقملةمدقتمةردقلانأباولاقو.اهيلإةجاحناسنإللنكيمل

.اهيلعهمدقتوةردقللرودقملاةنراقمزاوجب:اولاقفنويدادغبلافلاخو

۱۷۲



نأمهدنع(”لوقعلايفةركنوءةمكحلايفسيلو.(”/ناميإلاةعاطتسا

اليتلابابسألاهنعكسميوأءهنكميالوعيطتسيالامهدبعهللافلكي

.(”يناعملاعيمجنماهبالإلعفلاىلإلصي

ةعاطتسا:اهنمهوجوىلعةعاطتسالانإ:قيفوتلاهللابومهلانلقو
حكَنَينأ]ًالوطمكنمعطتسيملنمو»:ىلاعتهللالاقامكلاملا

هللالاقامكّجحلاىلإليبتملاةعاطتساو.أ"”(![تانموُملاتانصحُملا

٢٠الِسهلِإعطانمتّيبلأيحساتلىلعلَو)
ءاذكواذك(”[لمَح]لمجلااذهعيطتسي:لاقُيامكةقلخلاةعاطتساو

ال:نولوقيو.ةبشخلاهذهطئاحلااذهلمحيو.هتعيبطهلمحت:('نوديري

.هتقلخلنوديريءءامّتملاىلإنااريطلاناسنإلاعيطتسي

.۲۳۱صءيرعشاللنييمالسإلاتالاقميفءاجامبنراق0

ءيماحلارزخيبألنيفلاخملاعيمجىلعدّرلاباتكنمةركفلاهذهفلوملاذخأ.لقعلا:م©

.٤٤ةقرو

ادبعهللافلكينأمهعمجأباوركنأوءلعفللةبجومريغيهوهّدضىلعوهيلعةردقيهاولاق
.هیلعردقيالام

0
ddءبءملم

.٢۲:ءاسنلاةروس

رظنا.ةلحارلاودازلا:عوضوملااذهيفليبسلاو:رزخوبألاق.۹۷:نارمعلآةروس09

٤٤۰ةقرونيفلاخملاميمجىلعدّرلاباتك
)۱۳(

جءبنم+

.(هنأ)دیزت:پ9

۱۷۳



.ةنامززجعوءةقلخزجع:نيهجوىلعوهفزجعلااًمأو

يه:ةلزتعملا('”صضعبلاقف.لعفلاةعاطتسايفمهنيبواننيبفالتخالاو

لاقو.('[لعفلا]لبقيه:مهضعبلاقو.لعفلالاحيفىنفتوءلعفلالبق
.('”هكرتلولعفلللعفلالبقيه:نورخآ

نإوءلعفلاعم[44]/ةعاطتسالانإ:قيفوتلاهللابو“مهلانلقو

رفاكلاناو.هريغةعاطتساريغلعفلكةعاطتساريغناميإلاةعاطتسا

لاغتشابرفكلاهلعفلاحيفهلعفيالوهنكميالوناميإلاعيطتسيال
.دحاواندنعلعفيونكميوعيطتسيىنعمَنإو.رفكلايف('هتوق

رثؤُيوعبتينأقحأوههللاباتكنمانلقامباوصىلعليلدلاو

ام»:لاقو"١ًالييّسَنوُعِطعنَيالقاولضَف»:هلوقريغىلع

.ابلنم=)٥(

.مجءبنم+)0

.هکرت:ب)۷(

.بنم-0۸

. )۱۹(
.هلوق:تشماهيف

اولضمهناوه:يضابإلاشيفطافسوينبدمحمخيشلادنعاهريسفتو.۸:ءارسإلاةروس

لصوُياقيرطيأ(اليبسنوعيطتسيالف).هتفصريغبهفصوولوسرلانأشيفقحلانع
طقاستلطابلايفنوطقاستيوءءاوشعطبخنوطبخيمهف¥هفصويفاولاقامةّحصىلإ
:رظنا.قحلاىلعاقيرطوأ؛مهلوقسالالوبقىلإلصوياقيرطوأءرانلايفشارفلا
.۷/١٦۱۸ج؛ريسفتلاريسيت

٤۱۷



ناميإلالوبقينعي."'١(َنوُرِصَبُيأوئاكڪاَمَوعَمّسلانوُعيِطَعَسَيأوُئاك

نبىسوملرضفخلا"”ىسومحلاتصلاهدبعلوقوهو."هيفةريصبلاو

المهنأاذهيفىنعملاسيلو:ينايسولارزخوبألاق(...اوناكامو)تءاجو٠۲:دوهةروسأ"")

هيلإمهاعدامنولبقيالءلوبقلاعمساذهنكلو.ناولألانورصبيالوتاوصألانوعمسي
الىنعمىلع«نورصبيال»كلذكوءهيلإمهاعدامللوبقلاكرتبمهتوقاولغشذإ59يبنلا

ةقروءنيفلاخملاعيمجىلعدّرلاباتكرظنا.نوعيطتسيالمهنأىلعهللامهفصوف.هنولعفي

ثيحشيفطافسوينبدمحمخيشللءريسفتلاريسيتباتك:رظناءةيآلاهذهريسفتيفو.٢

ةقيقحةعاطتسالامدعو:لوقيىتح...ىمعأومصأوهنمكقحلانعمهضارعإنأىري
ءةرفكلايفزاجمةهلآلايفةقيقحةعاطتسانوعيطتسممهنإفءةرفكلايفزاجمءةهلآلايف
معزو.ارايتخاوةردقدبعلايفقلخالعولجهللاوةرثؤمريغةعاطتسانوعيطتسممهنإف
ةردقودبعلاةردقباهنأمهلقأوالالقتسااهدحودبعلاةردقبةعقاودابعلالاعفأنأةلزتعملارثكأ
ىتحعمسلامهيلعبعصيمهنأكلذوءةيليثمتالةدرفمةراعتساروكذملازاجملاوقهللا

ريسفتلاريسيتنم.٥/٠۳۹ج:اذهيفرظنا.فلكتانهةيليثمتلايفوءهنوقيطيالمهنأك

.(قباسلا)شيفطال

يذلالاحبمهلالضلاحلاليثمتنوكينأزوجيو«ىدهلاليبسانهليبسلابداريهنإليق

نوكتنأزوجيةيناثلاةيآلايفو.دوصقملاىلإكلسيةهجةيأنميرديالءافيفيففقو

ةراعتسممهنعةيفنملاعمسلاةعاطتسانوكتفهنمالاخوأةراشإلامسانعاربخةيآلا

:ىشعألالوقيفةقاطإلاتيفنامك3يبنلالاوقأونآرقلاعامسمهتيهاركل

*لجرلااهّيأاعادوقيطتلهو*

ةلدالابيكرتىلعلمتشمعومسملامالكلانلاودتهالهوعونآرقلااوعمسولمهنألكلذو

اوناكامو»:انهىلاعتلقيملكلذلو.ءادتهإلالوصحيففاكهعامسفءاهجئاتنو

ريونتلاوريرحتلارظنا...ةينادحولالئالدنورصبياوناكمهنأل«اورصبينأنوعيطتسي

۱۹۷۸ةعبط١٠جو.٢۳۷/۳ص١۱۹۷ةعبط١١٠جروشاعنبرهاطلادمحمخيشلل

.۱۲۲ص
_ ۲)

٥۱۷



:مالتىلاوةالَّصلالضفأانّيبندمحمىلعو«مالتىلاامهيلعنارمع

َءاَشنإَفُدِجََس»:ىسومهللاقف"اَصيمعيِطَعَسَتنلَكْنِإ)

Êمحسسو

للاىلإهتئيشموهربصرمأرف.ا۱°(ارمَأكَلىصعأالواًرباَصهلآ

لاقربصيملاَملفللاةئيشمبالإائيشلعفي(")[نأردقيال]هنأربخأف
مالكلادكوف"٣(اربيمعيِطعسَتنلَكْنِإكُللأملألاق»:هل

.هللاباتكيفريثكاذهلثموربتصلاهعمعيطتسيالهنأبارارملوألا

كثيدحلعيطتسأالوءكيلإرظنلاعيطتسأال:نولوقيمهنأبرعلامالكيفو

.هرمألةيهاركوهلاًنضْغُب؛عامتسالا

ْذِإءةنامّزلادنعلعفلامدعلعفلاعمةعاطتسالابوجوىلعليلتلاو

ء""ءدضهدجوياممدعيوهَدضهدجوياملافالخوادضٌءيشَدجوُينأڌبال

.۱۷:فهكلاةروس9

.1۹:فهكلاةروس

.بنمطقسنيتفوقعمنيبام

.هيلإرظنلالامعتسانعهلالغشمهضفغبناكف؛(قباسلا)رزخوبألاق.١۷:فهكلاةروس
امبهتوقهلاغشإلهدضلعيطتسمريغهنأءيشلعفيفدحأنمنوكينأحضاونيباذهو
المهنأ:یلاعتهللالاقامكمهلانلقف:لاقو.لعفلانمعنملالوةنامزلالهلعفوهيلإدصق

ذِإاونمؤينأسانلاعنمامو:ىلاعتهلوقللعفلانمعئاملالوهبتلحةنامزلالنوعيطتسي

وهمهلعفوهيذلامهلوقناكف‹(٤۹ءارسإلا)(الوسرارشبثعبا:اولاقنأالإىدهلامهءاج
.٤٤ةقرورظنا.مهلعناملا

.دوجو:اب)۲۸(

.بنم-(۲۹)

٦۱۷



ءانثلا"”بجومقلخلانسحومركلانأامكءلقاعلکدنعدوجوماذهو
قالخألافاسفسوأ”)قوسفلاورفكلانأو.ميركلاباوثلاودمحلاونسحلا
نأامك("”ناميإلانمعونمم"[رفاكلاَنأو].ميلألاباذعلاوٌمْنلابجوي
.رفكلانمموصعمنمؤملا

عنمامو»:لاقوعضومريغيفكلذنعهللا[٥٤]/ربخأدقو

ارشبهللاثعبأ:اولاقنأالإ"[ىدهلامهءاجذإ]اونمؤينأسانلا

وسر

ل

عنماملعيطتسمريغعونمملاوءمهلعناملاوهمهلوقناكف۳(ا
.هل

.بجوي:جب

.قسفلا:م
.بنم-)۳۲(

.رفكلاهلعفلاحيفكلذبديري

.ابلنم=)٤

لاقو4.٠ةقرويماحلارزخوبأهركذاملقفاومةيآلادعبءاجاموء٤۹:ءارسإلاةروس)٥۳)

اذهيفاوعبتاوءلاحىلعزئاجريغفناميإلانمرفاكلاعنماًمأو»:يفاكلادبعرامعوبأ
لاقوءهسفنىلإكلذفاضأفء(٢۲:لافنألا)(هبلقوءرملانيبلوحي)ل:كيهللالوقباوجلا

لاحلهةلزتعملالاؤسو.عنملامهيلإفاضأف(ةيآلا)اونمؤينأسانلاعنمامو:عنملايف

ةلوليحلابهذهتسيلوءهباورمأاعهنعاوهناملعفمهرايتخابهباورمأامنيبومهنيبهللا

.رفكلالعفنعناميإلالعفهرايتخابرفكلانيبونمؤملانيبلاحكلذكوءعنموربجةلوليح

لاَحوٌمَنَمنيبباوجلااوقرف-ةّيضابإلانمانباحصأنأهللامكمحراوملعا:راّمعوبألاق
نيبلاحوءرفكلانيبونمؤملانيبلاحهللانأاوزاجأوءدحاواهانعمةغللايفناكنإو

نمرفاكلاعنمالورفكلانمنمؤملاعنم6هللاَنأبلوقلااوزيجيملوءناميإلانيبورفاكلا
.٢٥٠٦۲صءانقيقحتب.تالاهجلاىلعدّرلاحرشباتكرظنا.ةلصلابلوألازاجوءناميإلا

۷Y



ملنإوناميإلااهبنكميرفكلاةعاطتسا:لاقنمةّيضابإلانمو

الوناميإلارفاكلانكميال:لاحماندنعاذهو.هلعفيملوهعطتسي

دقمهلكو.الصأرفكلاةعاطتسابهنكميالولدبلاىلعالإهعيطتسي

َسيَل»:هلوقنمناميإلالصأنمالّوأهيلعانعمتجاام)اوتر

ردقيناطيشلانإلوقيذإ[نورعشيال]ثيحنم(غملقك

لهأنمهنأونوتفمريغهنأهللاملعنموءهنمهللاهمصعنملضينأ
هادههللادارأنمو.هتوفصلهأولسرلاو"ءايبنألانمهتمحروهتنج

؟كلذىلعَرَدَقذإهلضُينأناطيشلاعنمامفهلالض"[ناطيشلا]دارأو

.هتئيشموهتدارإنعمهلوحيوءءايلوألضيملذإةنملاهللاىلعاذِإهلف

هلدعونمناكا*)ذإهدابعيفهملعوهللادعولوحينأناطيشلاردقيو

هليزينأرفاكلاناطيشلاردقيةريثكةدمَءاقبلاو«نسحلاقزّرلاوةنجلا
.هلکكلذنمهعنميو

.لکدر.ءال)۳(

,؛«ےجءبنم+)۳۷(

.(ءايغصاألاو)ديزت:ج
(۲۹)_. .بنم

.اذإ:ب

۱۷۸



.(٠(َتَبَحَأمىدال»:لوقيذإهللاىلعڈراذهف

مو

ۍوډاهالفهلأللَضُينم»4واهنمدلامفهلأللّضُينمو)

نأدحأردقيناك؟ذإبولغمزجاعمهلوقدايقىلعْمُهْبَرف.(رل

ءةّيونثلاىلعلخدياممهيلعلخديو.هديعووءهملعوءهتدارإنعهلوحي

كلذنماولاقامّيأف؟مكبرمأمتنأةردقوةدارإذفنأمكي:مهللاقيو

ةّيونتلابهبشأمهنأل؛ههؤطخنابوء؛مهلصأاوضقن ةردقلامهتابثإلالوقةي

دحأهعزانينأهللاىلاعت«هولعفيملاموهللنودمهلامعأىلعمهسفنأل

امك[٦4]/شاهادهنملضُينأدحأردقيالو.هريبدتوهلعفوهكلميف

الَكّنِإ»:9هّيبنلهللالاقامكُهلضُينأهللادارأنميدهينأردقيال

 

.١٠٠:صصقلاةروس()

زئاجبسيلو»:يفاكلادبعرامعوبآلاق.٣:رفاغ٦۳و۲۳:رمزلا.۳۳:دعرلاةروس)£(

ةعاطلاهنمتناكنممةعاطلاديريالوءنئاكريغوهمثءايشالانمائيشنوكهللاءاشينأ

؟عميطْينأ:يصاعلانمونمؤينأرفاكلانمهللاداراله:لئاقلاقنف:لاقةنئاكريغ

هدنعنمؤينأنالرمألاوءاعلاىنعمىلإهجولااذهيفنوليميفتابثإلالهأاأ:ليق

نمرفكلاهللادارألهلئاقلاقنإفلوقينأىلإ...ةعاطلاوناميإلانمرثكأعيطينأو

نأدارأامكرفاكلانمارفكرفكلانوكينأدارأ:ليق؟نمؤملانمناميإلادارأامكرفاكلا

ولكلذكوءناميإلاىلإاعدامكرفكلاىلإاعدهنأىلعالاناميإنموملانمناميإلانوكي

اذهيفرظنا.ىلوالالثمرفاكلانمرفكلادارأامكنموملانمناميإلاهللادارأله:لاق

٣۲۷٠صءقباسلاانقيقحتب*تالاهجلاىلعةرلاحرش*باتك
٤
.۱۹:فارعألاروس((

)٤٤(.
.اذا:مءب

)4°(
مءےجنمءانتبثأامونع:تءب

۱۷۹

 



d4

نمناکامىلع۹(امينمیدهلاکلوَتبَبَحَأنمیہ

مهلكسانلاىلعوكتریشعیدهىلعهداهتجاوهصرحنميبنلا

نمزنكللابالإةّوقالولوحال»:ٍلهلوقيفو.هللادابعيفهتحيصنو

(ليوأتوةّيردقلاليطابألطبيامةضافتسمةياور(«ةنجلازونك

.ةّيسوجملا

ءحراوجلاوتالآلايهوأءعيطتسملايهةعاطتسالانأمعزنمو

اممهيلعلخديومهلوقالطبيامضارعألاتابثإيفف.كلذريغوأ
اذخآنوكينأنمولخيالءهغولبلاوحألّوأ)[يف]غلابلانمانركذ

نماولاقامّيأف.باتكلاردصيفانلقامكانكاسوأاكرحتموأءاكراتوأ

ُہَهَفَياللاحمباوتأينأالإهعمهتعاطتساوهتدارإنوكتنأمهمزلكلذ

.ةدارإلعفللنوكينأاوّرفكلذلجأنموءلَقَعُيالو

وأباستكابنوكسوأةكرحنمولخيالمهدنعواندنعمسجلاو

رارطضابناکاموءةدارإوةعاطتسابفباستکابناکامو.هرورض

تلاحتسادقوءتاومألاوءايحألانمولخيالاذهو.زْجَعَوةنامزبف

نأتبثاذكهاذهناكاًملف.مالكلامهيفسيلوفيلكتلاولاعفألامهنم

.١٠:صصقلاةروس)٤(

۷(..:
1 ٥.١١۱:لبنحنبدمحأو.١١١1و٤٤٤٠ثيدحء۷٦باب:يراخبلارظنا()

£۸ ليواهتمچ((

OR (4۹)

.اللللم
م

.مجءبنم+)°۰(

.هتم:ب)°۱(



(°هببررقتملاعمبرقتلاوءدارملاعمةدارإلاوءلعفلاعمةعاطتسالا

ىلعهللدمحلاوءهكرتوأهبرمأاَمإلعفلاعمرمألاكلذكو.انلقامك

.هنموهقیفوت

اهلسيلو°ءيشبتسيلدابعلالاعفأنأمعزنم”ةليزُملانمو
تابثإنمانركذاممهمزلينأارارف«نوكتىتحاهملعيالهللانأوهةدارإ

متئجدقل»:ك%هللالوقنعاولفغو.اهعماهتعاطتساواهتدارإواهقلخ

ُهوُلعَفءئشلكَو»:هلوقو°(اكنايش»و[471/°(©°[13ايى

ىلعهللامهبذعينأمهمزليف۱(وَعُسرکوريغصلکو@ربزلاىف

رئاجملاظوهفءيشبسيلامىلعبذعينمَنأل؛مهملظيفءيشريغ
.باقعالوباوثهيلعقحتسياللطابمدعوهفءيشبسيلامو

نأكلذو.دعبالولبقالءدارملاعمةدارإلانإ:كلذنملوقنيذلاو:رزخوبألاق.هل:ب

مزعلاةدارإةدارإلاهذهبهاندرأيذلاو.لولعملاةلعلاقرافينألاحمودارمللةلعةدارإلا

قرافتالةلعلاولعفللةلعاهنألاهعملعفلاناكالإنوكتالمزعلاةدارإفءيتمتلاةدارإو

٠°4ةقرورظنا.هلةلعبتسيلاهنألدارملانوكتالونوكتينمتلاةدارإولولعملا

ةليازمهلوازنمةليازملانموهو.ةّيمالسإلاقرفلابتكيفركذهلدجنملمساةليزملا
.ةقرافملا:ةليازملاوالايزو

.ءايشأب:ب
.جنم

.۸۹:میرمةروس

.٤۷:فهكلاةروس)°۷(

.٢٥/۳٥:رمقلاةروس

۱١۱۸



يذلاانلوقو.("*”هتقيقحوءيشلاىنعميفسانلافلتخادقو

فوصوملاودوجوملاوءيشلانأللامهمحرانرايخأنعهانظفح

امو.اينافناكنإواًمتقويفنوكيوأناكهنأمولعملاوهىّمسملاو
مودعموءنافمودعم:نيهجوىلعمودعملاو.مدعولطابوهفءيشبسيل

؛مودعمبسيلرضاحلادوجوملاوهءيشلانإ:سانلاضعبلاقو.دجوي

ءايشأبتسيلاهلكتامودعملاوءرانلاوةنجلاوةرخآلانوكتنأاذهمزليف
.نوكتاهنأملعواهفصووهللااهاّمسامدعب

هنكلولاحمبهنوكسيلوةردقلاهيلعترجاملك:نورخآلاقو
جورخنوكينأهمزليف.هنوكمهويهنألءيشمهدنعوهفةمكحلالاطيإ
هلةقولخموةمولعمءايشأكلذ[ءابشأورانلاوةنجلاءانفو]رانلالهأ

هدنعءايلكو»:()[لا]لاقو.قولخمهللاريغءيشلكنل

امىلعهللدمحلاو«لاحمبهنوكسيلانركذيذلااذهوء1"(راَدَقِب

.هنیدنمانرصب

مهدنعمودعملاو.دوجوملاوهةّيرعشألادنعوهنعربخملاوه:يداربلادنعءيشلاةقيقح(”)

يفةلاسررظنا.ءيشبسيلاندنعمدعلاومودعمءيش-ةّيضابإلا-اندنعوءيشبسيل
.٢٥۲صء(قباسلا)قئاقحلا

.منم

.بنم+)

.۸:دعرلاةروس)۱(

۱۸۲



ةمصعلاونوعلايفةلأسم

هبمضلونينمؤملاهبللاصحايذلارودصلاعرشو

:()[ةريثك]هوجوىلعنوعلايفسانلافلتخا
ءاهنيعيفناميإلاةعاطتسايهةمصعلاونوعلانأمعزنممهنم

.()[دیزيني]هللادبعوءاراجنلانيسحنعكلذيكحو

هقفاونمو(ىيبلطملايسلبارطالانيسحلانبدمحألاقو[4۸]/.نالذخلا

0
)۲(

.هلینعمالو(اَمَأو)دیزت:ب

.بنم-

ةنسدودحيفت)ةّينيسحلاوأةّيراجنلاهعابتأىلعقلطيوءراَجنلادمحمنبنيسحلاوه۱

ثدحيهناحبسهللانمنوعلاَنأولعفلامدَقتَتنأزوجيالةعاطتسالانأىري.(ه٠

َنأوءنالعفاهبلعفيالةدحاولاةعاطتسالاَنأوءةعاطتسالاوهوءلعفلاعملعفلالاحيف

دوجواهدوجويفّنأوىقبتالةعاطتسالانأو«ثدحاذإهعمثدحتةعاطتسالعفلكل

ناسحإوةمعنولضفوديدستوقيفوتناميإلاةعاطتسانأوءلعفلامدعاهمدعيفولعفلا

يفةلزتعملافلاخيراّجنلاناكو.ًرشوءالبونالذخولالضرفكلاةعاطتساَنأوىدهو
ءءاذغقزر:نيبرضىلعوهوءقزرمارحلاوقزرلالحلاوءءاجرإلابلوقيوردقلا
ءلحنلاوللملا:يناتسرهشلا.اهدعبامو۲۸۳صءتالاقم:يرعشألارظنا.كلمقزرو

.اهدعبامو۷٠۲صء(قباسلا)ءقرفلانيبقرفلا:يدادغبلا.٠-١/۸۸8ج‹(قباسلا)

نيدلايفريصبتلا:ينيارفسالا.۳٥٠۲صء؟جء١1۹۸ةنسء۷ةعبطءمالعألا:يلكرزلا

.١٠٠ص‹مهحئاضفنايبوةيراجنلاتالاقمليضفتيفبابامك‹(قباسلا)
.١٦شماه(ةَجحلايفةلأسم)بابيفةّيصخشلاهذهلانمجرتدقو.مجهبنم+

.(ةّجحلاةلأسمنم١١شماهيف)اقباسهلانمجرتدق

۱A۳



مهئادعأىلعنينمؤمللهللااهيطعييتلاةرصنلاوةبهلايه:هلوقىلع

.نيرفاكلابولقيفهفذقييذلابعّرلاومهلاومأومهئامدةحايإو

يذلارودصلاحرشوةمصعلاونوعلانإ:ةلزتعملاضعبلاقو

يذلاوهناميإلاءامسأبمهلةيمستلايههبمهتصخو(”نينمؤمللهركذ
.نيرفاكلانودهبمهصتخا

حرشلاوديدستلاوةمصعلاوءنوعلانإ:كلذيفقحلالهألاقو

هللانيدبءافولاوناميإللمهلعفلاحيفنينمؤمللهللاهيطعيىنعم[وه]

ملسملاىلإهناسحإوهلضفبرفكلاوةلالتضلانيبومهنيبلوحي

دكَيَلعهللالصفًالوَلَو»:كيهللالاقامكهريبدتفئاطلنمهللانم

gf-27صووسس۰مرگودسر,ےس
ہكيلعهللالضَفًالَولف]طو۱٢٠ادبدَحَأنممكنکزامہەتمحرو

سےسصوصصمً>22س

29کل9ےس ىلعهللاىلصفسويلاقو.('٨ًاليلقالإَسطيشلامتبلهَر

.مجءبنمءانتبثأامو.نينمؤملا:تيف

.مجبنم+
.هب:دیزتب

.نم:مب)

.۱٢۲:رونلاةروس١

جنمةيآلاهذهتطقسدقو.٤1:ةرقبلاةروس)

.۸۳:ءاسنلاةروس

٤۱۸



Yoo}ص E sgج روفغىرنإيرَمِحَرامالإوسلبةَراَمَأَلسفَنلانإ»:هيلعوانّيبن

ممردعفل):لاقو
نمنکاونإبصنهديکتعفرصتالإو:لاقو.محجر

3ص ٠(هديُكهَنَعَفَرَصَف»:لاق9(نها

نستكلييرةمْعِيًالّوَلَو»:هنيرقلنيرقلابحاصلاقو
یوډابِعنِ«:ناطيشللهللالاقو.رانلايفكعمينعي)4َنيرِضصَحُمْلَا

اذِإف)»:لاقو.(نواَعْلانسَكَعَبتَأنمالإُرطُسَملَعكَلس

ميرانطْيسلانسهابذيعساَفَناََرَفلَأتر

@

هَلسيِلإ
4نوويهَرلَعَواوُتَماءيذلاىلعرطل

نممهريغنودنينمؤملاهبصخيالضفهدنعنأهللانيبدقو

نمكلذو.نوملسملانونمؤملاهيفبغريلو]4۹[/؛هريیبدتفئاطل

.هدنعاميفةبغّرلابمهدبعتساوءاَبْهَرواًبغَرهوعديلهتمكحوهلضف
 

(۱۳(

)١٤(

.۳٥:فسويةروس

.۳۳:فسویةروس

.٢۳:فسوپةروس

نيرضحملانأوه:روشاعنبرهاطلادمحمخيشلادنعاهريسفتو.۷٠٠:تافاصلاةروس0

ريرحتلارظنا.باذعللكعمنيرضحملانمتنكليأءرانلايفنورضحملامهبديرأ

.۱۱۸/۲۳جءريوتتلاو
.٤٤:رجحلاةروس٠”

.۹۸-۹۹:لحتلاةروس

٥۱۸0



ءهلضفيفلوُضْفَملابغراممهيواسينأالإزوجيالناكولو
بابسأيفمهيواسينأهيلع")مهلكذإهلضفلاوزلضفلاوذفاخلو
.ناميألا

هنألءزئاجريغكلذَنإَف«نوعلايهناميإلاةعاطتسانإ:لاقنمو
يفانوع")هيفنوكيىنعمرفكلاةعاطتساوناميإلاةعاطتسانيبسيل
هيفسيلوءةمالّتسلاوةّحصلايهاهنيعيفاهلكةعاطتسالانألءاهنيع

سيلنأامك.انالذخ("”[ى]رخألاوءانوع(")امهدحأهبنوكتفالتخا

ةعاطتساهذهتمساهنأالإفالتخارفكلاةلاحوناميإلاةلاحيف

رفكلااهبلعفهّنألرفكلاةعاطتساهذهتيّمسوءاهبهلعفهنألناميإلا

سيلهنإفءنالذخلااَمُأ.راجنلالاقامكاهنايجأفالتخالالنيتلاحلاك

ائيشهلضفنمهطعيملاذإرفاكللهللانمكرتهنألفصويفىنعمب

ملاذإءيشبسيلاذهلثميفنالكولاو.هسفنىلإُهلكولبهبهمصعي

ةحايإو«بعّرلاهنأمعزنمو.ةيمستلاوههنأمعزنماًمأو.هدضلعفي

َنإف؛طيلختلانمهيفاورثكأامواهتحابتساولاومألاوءاهتقارإوءاملا
كلذَنأل؛هللاهحضوأيذلاناهربلانعناغوّرلاونايذهلانمهلككلذ

۱۹ نم-((
ءال

Þ : ۱ ۰ ۳
.(مهلك)شماهيئوءمهلكومب((

.iدل:ج(۲۱)
.هبميګو۰ايليګ

.اهدحأ:ب)

مءبنم+)۲۳(

٦۱۸



نودهبمهتصتخاونينمؤمللهللاهعنصءيشالإءيشهيفسيل("[هلكإ
.نيرفاكلانممهريغ

مهيفهلعجامبسانلاعفتنيامنإوللانمةيمستلابعفتنيدحأسيلو
.مهلحَأو]

سيلفهدضلعفهيفسيلكرتلكف:نيهجوىلعهللانمكرتلاو
كلذ[٠٠]/لثمو.ءيشوهفهدضلعف("[هيفكرتلكوءءيشالولعفب
نأكرتوءكرقفأيأكينغينأكرتوءكايحأيأكتيمينأهللاكرت

ءاهقلخينألبقءايشألاقلخكرت:("”لاقيامكءءيشبسيل.اذهءقلخي

.هانفصوامىلعةدايزومالكيفةلصالإءيشب")سيلكرتلاكلذو

دقو.نوعلانمائيشهيفقلخيملكرت(هانعمنالذخلاكلذكو
نيملسملانيدوءنوعّرفتيهيلعوةليزُملالصأهنألبابلااذهيفترثكأ

ىلع")ةلالدلا"[مظعأ]نمكلذو.اضعبهضعبيوقيلصتممهلك
نعليوءاضعبهضعبضقنيفلتخممهلكنيفلاخملانيدو.هتابثإوهباوص
.هادهوهقيفوتىلعهللدمحلاو.رانلامهاوأمواضعبمهضعب

 

مجءبنم+)۲

.بنمطقاسنيتفوقعملانيبام
e. ۲)

.لوقي:م

.م؛جءبنمهانتبثأاموءءيشل:تيف”
ینعم:ت)۸(

م‘بنم+)۲۹(

.تالالألا:ب)۳۰)

۸Y



هللامالمونآرقلايټةلأسم

مهيلعلزنأوءهلسروءهءايبنأملكهللانأىلعسانلاعمجأدق

لعجيملوءامّيَقايبرعانآرقهامسوكدمحمىلعناقرفلالزنأوءهبتك

لوقبوهاموءليربجلوق"(ميرُکِلوُسَرُلَوَقَل»هامسو.اجوعهل

اًرَوُسهلعجو.(”الوزنموءالوعجمواثيدحهاًمسوميجرناطيش

ءتاهباشتمتايآوءتامكحمتايآهنموتالّصفمتايآوءتادودعم

ءعامجإلااذهدعبمث.ضعبريغهضعبارياغتمهلعجوءخوسنموخسانو

ملعلاكاهبلزيملهتاذيفهلةفصهمالكنإ:اولاقنايبلااذهدعبو

.قولخمبسيلوثدحموءلوزنموءلوعجم:ةّيوشحلاتلاقو.ةردقلاو

ريحأالوقلغأالولفغأةقرففرعأامفءةهّبشملانمابيرقاوعقوف

قرفلاامف؛مهنماليبسلضأمهلب(()مَعَنَاَلَكالإمهنِ»ءالوقع

تسيلةثدحم(”[دابعلا]لاعفأنأنومعزينيذلاةلزتعملانيبومهنيب

ءيشلاتصاخهولعجف۱(ءَلكقل»:هللالوقاوكرتوءةقولخمب

.ملکدق:بيف)

.۹٠:ريوكتلا.٤4:ةقاحلا٠”
.انيديأنيبيتلاخسنلاعيمجيفاذكه)۲(

.٤٤:ناقرفلاةروس

.مجءبنم+

.۲٦:رمّزلا.١٠:دعّرلا.١٠۱:ماعنألاةروس)٤(

۱۸۸



نمبنوقحليف()هنولطبيفءيشبسيلنآرقلانولعجيوأ«[ءيشنود]
هللاوههنولعجيوأ.((ءيشنم[١٠]/رشبىلعهللالزنأام»:لاق

.ةهبشملابنوقحليفنوكرشيف

نوكينأزاجلقولخمبسيلالوعجماثدحمنوكينأاضيأزاجولو

اميفو.هريظنلطباضيأاذهلطباًملف.لوعجمبالوثدْحُمبسيلاقولخم

مالكومیرکلوُسَرَلّوََل»:هنأنممهايإونحنهيلعانعمجأ

هنأتبثيامهدادعناوهرياغتو؛هلضافتوهخسانتىلعو.نايبو؛ىدهو

أو.اهلكءايشألاةلالدتلطبًالإوءاهلكتاقولخملانم(هظمكقولخم

هبملكتنوکينأهمزليفةردقلاوملعلاكاهبلزيملهلةفصهنأمعزنم

لكُملا:اولازيملءايشأةثالثأنوكيفلزيملىسومملکوهيلزيف

.منم-*)

.هنوبلطیف:تءجءبيفا

:هلوقبمهيلعادرلاقىلاعتهللانأةيآلاهذهيفيفاكلادبعرامعوبألاق.١:ماعنألاةروس

ءيشهللاباتكنأنّيبتاَملف:لاقء(٠۹:ماعنألا)(ىسومهبءاجيذلاباتكلالزنأنملقا

ريغوأاڻدحمنوكينأاً:امهلثلاثالنيهجونمءيشلااذهولخيال:انلقءءايشألانم

نمرکذنممهيتأيامو»:لاقثيحللاىلعاودرواولطبأثدحمريغ:اولاقنإف«ثدحم
نم:ليقءثدحم:اولاقناف.(٥:ءارعشلا)(نيضرعمهنعاوناکلاثدحمنامحرلا

رظناو.اهدعبامو.۱۳۲/۲-۱۳۳ج‹(قباسلا)زجوملا:رظنا...خلا.هقلخباوّرقأهثدحأ

يتيراعتلاديعسءنيرخأتملانمو.٠٠۲ىلإ٣۱۸ص‹(قباسلا):يداربلامساقلاوبأ:اضيأ

0.۱۷۸ىلإ١٤٠صءةيرجحةعبطءدودرلاةفرعميفدومحملاكلسملا؛باتك:يبرجلا

.۹٠:ريوكتلا.٠4:ةقاحلاةروس

.جنمهانتبثأامو.هدادنأ:م«بيفو«تيفضايب©

۱۸۹



نوقحليوءاحارصهللابكرشلاوهاذهو")شامّلكُملاوءمالكلاو

هتملكوهحورنوكيالوءهتملكوهللاحورىسيع:نولوقيذإىراصنلاب

مهتقيرطاوذحوءاقولخمهمالكوهيحونوكيفيك:ءالؤهلوقيو.اقولخم

.لعنلابلعنلاوذح

هللابتكونآرقلا:نولوقيمهنأهباحصأوديزينبهللادبعنعيكحو

اهيفةءارقلاو.لعفهيفدابعلل'”سيلوضارعأبتسيلماسجأاهلك

.اهريغاهيفةياكحلاوءاهريغ

لوعجمهنأبهللاهفصوامكنآرقلانإ:قيفوتلاهللابومهلانلق
ثدحلاوءقلخلاوللانملعجلاىنعمو؛قولخموثدحمو('”لوزنمو

0):هللالوقلموهفمو؛عومسمو؛مالكوءنايبهنأاوعمجأو.دحاو

انْعِمَساإ»:َنجلانمنيملسملالوقو.€لَامكعَمنسيتح

ناعزفتس:مهلوقو.أ'۱سوُمدعبنملزنأابد

اوُعِمَعساَفُناَءَرَقْلاكرفاذِإَو»:ك#هللالاقو.١١€رّْشْولَاىلإئر

`.هيلإَمّلكملاو«مالكلاوءمّلكملا:اذكهةرابعلارقتاهبوءأطخوهو.هيلإ:جيف
.تىسيل:ميف)

.اهيف:بيف
.لزنم:بيف

.1٦٠:ةبوتلاةروس
۳۰:فاقحألاةروس)

.۱-۲:ًنجلاةروس



€ميرٍلوُسَرلوَعَل»:لاقوء6نوحيٍمُكَعلاوترصنأَوشل
ملکوللانمهلكقدصوربخهنأو.عيطقتهيفسيلهلكعطقمهنأتبثف

ىلإليربجمالكوهو[۲٥]/.ةاروتلابىسومملكامك951ادمحمهب
هبنولصيوهنولتيهوظفحفهتمأدمحمهبملكومالتسلا"هيلعدمحم
ةءارقلاوءةياكحلاوةوالتلاو.(")[هل]نيلاتلانمموهفملاعومسملاوهو

.هریغالوههيف

ملوءدحأنمالهأدتباوءدحأنمالامالكهقلخذإهللامالكيمسوا

الءاًيبرعاموهفماعومسمامالكهلعجوءدحأهثادحإوهفيلأتىلإهقبسي

ةروسباوتأينأمهزجعأو.اريهظضعبلمهضعبناكولوقلخلاهبيتأي

ىلاعتوكرابتوهوءاوردقاملمهلكءارعشلاوءاغلبلاعمتجاولو]هلثم
2

Can ^

نبِهذَنَلاِسنيلَو»:لاقامكهببهذيوء(")[هظمبيتأينأردقي
هلدهروږو_

.("َيَلِإاتيَحَوَأۍلاب

۔_- ہہ

.٢٠۲:فارعألاةروس
۸ََ .۹٠:ريوكتلا.٠4:ةقاحلاةروس

.امهيلعمب

.م4ءالنم+)٠۲)

۱

.جنمطقاسنيتفوقعمنيبام
.٩۸:ءارسإلاةروس1

۱۹۱



مالكنولوقيونوّمسيامكءهانركذامبهمالكنآرقلا("”ىّمسيو

.دحأهبقطنلاوهفيلأتىلإهقبسيملذإءهثيدحوهظافلأوهلوقوّيبنلا
هيلإهقبسيملوهسفننمهطبتتسااميفنالفةديصقونالفرعش:نولوقيو

.هدعبنم("هلوانتينأسانلانمدحأ

ريغهيفةءارقلاو«ضرعبسيلمسجنآرقلانأمعزنمو
مالكلا:لاقنإف؟وهاممسجهنأ")معزييذلانآرقلااذهنعانربخيلف

("و]دابعلالوقوهيذلامالكلانأتبث‹موهفملاعومسملاعطقملا

'.ًامسجلعفيالمسجلاومسجهنألمهلعفبسيلمهظفل

ءانمتوصولوقوهيذلاعومسملامالكلاريغهنإ:لاقنإو
مهنمانافکو.نايبالوهيفةّجحبيتأينأردقيالو؟اذإوهامانربخيلف
اماوترو.("۷۱هلأمَكعَمسَيىحُهرِحََف»:هلوقيفهللاىلعمهر

نمهباورمأامو:مهرايخأونجلاةاّرَسلوقنمباتكلاردصيفهانركذ
ةءارق)۹نمةّمألاهيلعتعمتجااموئرقاذإ"”هيلإتاصنإلا

.یمسم؛ِب

هنولوانتی:)٤۲(

Yo۰

.معز:ميفو«بنم-!(

.جنم+)

.٦٠:ةبوتلاةروس)۲۷(

.مجءب:نمهاتتبثأامو.هب:تيف
نم-)۲۹(۹

(۸)

ءپ

۱۹۲



يتأتس»:ٍلّئبنلالاقو[۳٠]/.تادابعلالضفأنمهيلإعامتسالاونآرقلا

.("°)«ناتبايغوأناتمامغامهنأكامهئراقلنارمعلآوةرقبلا

("هعضوماذهسيلوءاهبيتآ")نأنمرثكأنآرقلالئاضفو
لوقنمنآرقلايفنيملسملالوق'"”راهظإوقحلانايبىلإاندصقامنإو
امّنإو.نوملكتملااهيفَراَحةلأسم:نولوقيسانلاضعبناكنإو.مهريغ
.هردصقاضوهمهفلقنماهيفراح

لوقوهوءانركذامكموهفملاعومسملاعطقملااذهوهفنآرقلااًمأو

عيطقتلاَنألريغهيفعيطقتلاو؛عطقموربخهّلكوءانمظفلوءانم

لاعفأ”)امهالكو«فورحلافيلأتوءتاوهللاونيتفشلاوناسللاكيرحت

لعفامهوءهنعابّبسمعطقملاماقعيطقتلانعوءعطقملاوعيطقتلا:دابعلا
اببسمناكنإو.مالكلانعفكءاشاذإوملكتءاشاذإهنألء("ادابعلا

لكةبايغو.اهرتسييأءامتملاٌمْغيهنألامامغيمسامنإبرعلاناسليفو.ناتيايغ:ج

.ثيدحلاةفرعمنمنكمتأملو.هنمكرتسامءيش

.مجءبنم+)9

(۲)..
.هعوصومم

.حاضيإءال)۳(

.امهلكوWdت)٤

.دسعلا:ج)٢)

۱۹۳



(")[هببسعاطقنابعطقنيالبّبسملكوءهلعفوهف]هببَسعاطقنالعطقتي
.هببس'"")[عاطقنال]عطقنيالاممهريغومهتسلاريسلثم

‹قحلابلوقلاانفلكهللاَنِإوءهانلقامىلعةريثكاذه"يفلئالدلاو

اوُلوَقَتناو»:لاقو.ةيآلا(لبماءأوُلوُق»:لاقو.ديحوتلاو

لوقلابهللارمأو؛ملعريغبلوقلامرحهنألء٠َنوُمَلعَتالامهلاىلَع

.ةريثكعضاوميفملعلاوقحلابمالكلاو
ےسہو4

نملإ»:لاقو9(قحالِهللاىلعاوُلوقَو»:لاقو

يفملعلاوقحلاريغبلوقلانعىهنوءانوُمَلَعَيَمهَوقَحْلابدس
هلكلوقلاوديحوتلانوكينألهاجلااذهمزليف.انولتامكةريثكنطاوم
هللدمحلاوريثكاذهيفمهيلعةرلاو.ماسجألانممسجوهذِإهلعفنم

.هقیفوتوهادهىلع

.تنمطقسنيتفوقعمنيبام

.مجبنم+
.یلع:ب

.١۱۳:ةرقبلاةروس

.۱۱۹ةرقبلاةروس)

.١۷٠:ءاسنلاةروس

.٦۸:فرخزلاةروس9

٤۱۹

 



ةيؤرلايفةلأسم

نمدحأهآروأء(")هتيؤررنكمتوأءاينّلايفىرُيهللانأمعزنمو

هلدحوأءهقلخنمءيشبهلثمفاذكوأاذكلثمةرخآلايفىريوأهقلخ

كاشلاو«كرشموهففارطأوأةياهنب[°4]/هفصووأ«ناكمنوداناكم

.هلثمهيفكاشلاوءرفاكوهفكرشلاهنعىفننموءهلثمهيف

ءاوتسانملقعيامىلع(”شرعلاىلعىوتساهنأمعزنمكلذكو

و«كرشم"وهفلوقعملاىلعهنإلاقوأهشارفوأهريرسىلعكلملا

.([هلثمهيفكاشلاوءرفاكوهفكرشلاهنعىفننمو]هثمهيفكاشلا

.هللاءاشنإةيافكلاهيفامبةهبشملابابيفمهيلعةرلاىلعتيتأدقو

.جنم)

هؤانثوهركذعفترايأ(ىوتساشرعلاىلعنامحّرلا»:ىلاعتهلوقلةّيضابإلاريسفتيفءاج

نبالاقدقفءكلذنعهللاىلاعتادادنأواهابشأهلنأنوددنملالاقامىلعالهقلخىلع

ءاوتساوهشرعلاىلعءاوتسالاو.نيقولخملاتافصبفصوينألجأومظعأهللانإ:رمع

الوءهقلخىلعهدجموهؤانثوهركذعفترا:$نسحلالاقوءهتيربقوفهتردقوىلاعتهرمأ

ىلإىوتسامث:ىلاعتهلوقاَمُأ.ناكمىلإناكمنملاوزبىلاعتوكرابتهللافصوي

شرعلاىلعمثل:ىلاعتهلوقوءامتعلاىلإهتردقوهرمأىوتسايأناخديهوءامتملا

بيبحنبمعيبرلامامإلادنسم:رظنا.هقلخقوفهفطلوهتردقوهرمأیوتساينعيیوتسا

ءتالاهجلاحرش:يفاكلادبعرامعوبأ.٢۲۳صء۲ج(قباسلا)(حيحتصلاعماجلا)

.۲۸۲-۲۸۳صء٢٤٠۲ص‹(قباسلا)
هاف:ج

.جنمطقسنيتفوقعمنيبام



لاقوأراصبألابلاقولوءةمايقلامويىرُي)نإمعزنماَسأو

كلذكو.هلثمهيفكاشلاو«قفانموهفتايئرملاكلاقوأةةرهجوأءاناع

اذهلتبثأنمو.ةرخآلايفهتيؤرنكمتوأیریهنا[هیف]كشنم

.هلثمرفاكوهفقافنلاهنعىفنوأكرّشلالوأتملا

Wr e eee a e

امكهتيؤريفنوماضتالمكبرنورت»:لوقيذإ9ّيبنلانعةياورو

:هللالوقيف:اولاقو.”«ردبلاةليليفرمقرمقلانأيفنوماضتال

اولاقو«هريغالهيلإرظنلاىنعامنإهنأ«بيرلاةلازإ€ٌةرظاَتاهرلإ)

ماكحأَنأو.تامولعملاكالملعُيامك«تايئرملاكالىرُينأمتركنأامف:انل

:هللالوقىنعمنإ:قيفوتلاهللابوءمهلانلق؟اينّدلاماكحأكتسيلةرخآلا

امبةمعنلاوةرضنلابهجولاةرضننمةمعانيأ€ٌةَرضانٍيَمَوَيهوجو)

.هللأنأ:ب)°(

.بنم+9
٠seصا-۰|)۷(

يفشيفطافسوينبدمحمخيشلاريسفتبةيألاهذهريسفتنراقو1۳:ةمايقلاةروس

هذهبحاصنيروغبتخيشلاعمقفتيثيح٤۳۱-۳۱۲-٤١/۳۱۳جريسفتلاريسيتهباتك

.ةلاسرلا

.۳٥قاقر.۲(۰٥)ةروسريسفت.۱۲۹«ناذآ.۱-١۲۱«تیقاوم:يراخبلا

ذم9
.مهدمم



لاقو0'۱١(نتتهكاةيبويوُجُو):هللالاق
رلِ(-مهنمهللاانلعج-7ميعنلاةرضَنمههوجوىففرعت(

لاقهنأةباحتصلاضعبنعليقامكهمعندئاوزلةرظتنميأ:€ٌةَرِظاَت

يفهيلإنورظني:لاق؟ةرخآلايفهيلإسانلارظنيلههللانعهلأسنمل

('رظنلانأءةغّللالهأعمجأدقو.اينتلايفهيلإنورظنيامكةرخآلا

هبةرِظاَنَف»:هللااهمحرسيقلبتلاقامكاريثكراظتنالاىلعجرخي

:('9٠رعاشلالاقو[°°٥]4نوُلسرَمْلاجَرَ

'*)لالهعولطىلإجيجحلاظن**مُهَلاَجَسنوُرْظنَيقئالخلالك

.۳۸-۳۹:سبعةروس
.٢۲:نيففطملاةروس

هوجو:لاقىلاعتهنأكفءراظتنالاىنعمبوهةقباتملاتايآلايفرابجلادبعيضاقلادنعرظنلا

عجريمبةرظانف)سيقلبنعىكحاميفًزعولجلاقوءةرظتنماهبرباوثلةرضانذئموي
‹(قباسلا)ةسمخلالوصألاحرشباتكرثكأليصفتةدايزبرظناءةرظتنميأ(نولسرملا

حيحصلاعماجلاءبيبحنبعيبرلا.(رظت)ةدامەبرعلاناسلرظناو.اهدعبامو٢٤٢۲ص

.۲۳-٠۲۳۱صءةغْللايفرظنلايفبابناونعتحت‹(قباسلا)

.٢۳:لمنلاةروس

.يتألاتيبللةّيضابإلالجركذمغررعاشلااذهةفرعمنمنكمتأمل
ةفرعميفدومحملاكلسملاهباتكيفيبرجلايتيراعتلاديعسخيشلاهبدهشتساتيبلااذه

يفشيفطافسوينبدمحمهبدهشتساكلذكوهبسنيملوةّيرجحةعبطء١1۹ةقروءدودّرلا
.٤٠۳۱۳/۱جريسفتلاريسيتهباتك

(۱۳)



الهسفندارأهنأكشلاوةبيّرلاتلازأ«اهبرىلإ:('"هلوقاًمأو

رَتمُلا»:لاقامكهلعفدارأنكلومتلقامكرمألاسيل:مهلانلق.هريغ

فيكَكِيَرلإ .هللاهدمفيكلظلاىلإرتملأ:لوقي4۷٠لْطلادمَفّرَك
2

نوک.(۱۸)رعانشلالاق

('حالفلابيتأينامحّرلاىلإ**تارظانردبمويهوجو

.مهلوق:مب١

يفميهاريإّجاحيذلاىلإرتملأ:لثماهريغوةيآلاهذهبفلؤملالالدتساو.4©:ناقرفلاةروس
لبقنمتوملانونمتمتنكدقلو»:هلوقو(ةفطننمءهانقلخانأناسنإلاريملوأ»:ىلاعتهلوقو(هّبر
ةيؤرديريالونيقيلاوملعلاههابشأوهلكاذهبينعيامنإ(نورظنتمتنأوهومتيأردقفهوقلتنأ

:ديزنبتيمكلالاقءرعشلاهبدروونآرقلاهبقطناممملعلاىنعمبةيوّرلايتأتو.راصبألا
انينطاقةكمبمهنكسأو**ارازنىّسسذإهللاتيأر

انيعمجأحونموقودومث**داعموقكلهأهللاتيأر
.الضافانالفتيأروحنءنيلوعفمىلإىدعتتملعلاىنعمبتناكاذإةيوّرلافءىلاعتهللاتملعيأ

.٠۲۳ص«(قباسلا)حيحصلاعماجلا:بيبحنبعيبرلارظنا

دفيةّيلهاجلايفناكءء%يبنلارعاشويباحص:يراصنألايجرزخلاتباٹ“نبناسحوه

هنعرظناءم٤1۷/ه١٤٥ةنسةنيدملايفيفوتء؛مهحدميوةرذانملاوةنساسغلاكولمىلع

ء٣جء۲طءةيمالسإلافراعملاةرئاد.٠۱۷-١۷٠١صء۲جمالعألا:يلكرزلا

.۲۷۹-۲۸۱ص

كلذكو(صالخلابيتأينامحّرلاىلإ):يدادغبلارهاقلادبعمامإلاورباجلادبعيضاقلاةياور
ةنسايكرتةعبطءياتأنيسحروتكدلاقيقحتبءنيدلالوصأيفةلدألاةرصبتيفيفسنلا
:ءاج.١/١٦۱۷جءةّينونلاحرشليلاطيجلاةياوريفو.١٠٠ص.۲

.اصالخلارظتنتنامحرلاىلإ**ردبمويتارظانهوجو
دومحملاكلسملا:رظناشيتباثنبناسح¥هللالوسررعاشلتيبلااذهيتيراعتلابسنو

.١۹٠/٠۱1۹ص(قباسلا)

(۹)

۱۹۸



الامكهيفنوماضتالمكبرنورتس»:%يبنلالوق()اذكو

-نأةمايقلاموينوملعت:ديري.أ"”«ردبلاةليلرمق]رمقلانأيفنوماضت
حاضيإلءردبلاةليل"[رمقيفنوكشتالامكهيفنوكشتالابرمكل
اوكشيالومهبراوركنيالىّتحاهيفكوكشلاةلازإوءةمايقلامويلئالآلا
َفيَكرَتَمَلَأ»:هللالاقامكءاينتلايفسانلانمريثكهلهجيامكهيف

باحصأريملوهو.ملعتملأ:ينعي]٠(ليلابعأبكبَرلعق
لاقامكءهريغمهدارموءيشلاركذتبرعلاو.مهنايعأب("[ليفلا

بمهبهلأيف»:لاقو0كرءاجَوط:نيهللا

:لاقوء2"(نوضحاكمُمُعَتعَأتف):لاقو۷(رال
.ريثكنآرقلايفاذهلثموء1"(هَردنِعمرِسوُراوُسِكات)

 

.كلذك:ب

ةنجلايذمرتلاء۱۹ةتنسلاءدواد.۱۲۹«ناذآء١۱/٠٦۲تيقاوم«يراخبلايفدروثيدحلا

.۱-۱۷-۱۱-١۲۷-۳:لبنحنبا

.جنمطقسنيتفوقعمنيبام
..۱:ليفلاةروس

.بنمطقسنيتفوقعمنيبام

.٢۲:رجفلاةروس

.٢۲:لحنلاةروس

.٤٠:ءارعشلاةروس

.١٠:ةدجتملاةروس

1۹۹



مهلانلق.تامولعملاكالملعيامكءتايئرملاكالىري:هلوقاًمأو

ء('”سبليوءقاذينأزاجتايئرملاكالىرينأزاجنإ:قيفوتلاهللابو
امنإرصبلانأعمءاهلكتاسوسحملاكالساوحلاعيمجبكرديو؛عمسيو
اهلكساوحلاكلذكوءنوللاةهجيهوةدحاوةهجنماهسوسحمكردي
ةّساح("ٴ)نمانركذامىلعتقفتاامةهجنمنهتاسوسحمنكرديامنإ
.رصبلا

تفلتخاامةهجنمءايشألاكردت"بولقلليهفملعلاةّساحاَمأو

تاسوسحملا[٦٠]/ملعيهنأرتملأvابتشااهكرديفسيلوءتّاضتو

اماهنمةدحاولككردتالاهلكساوحلاو؛ثدحملاوميدقلاملعيوءاهلك

امةهجنماهلكاهملعيبلقلاوءاضعبنهضعبكرديالواهتبحاصكردت
.ةفعاضمافاعضأهيف("")ديزولوءانولالإكرديالرصبلاو.تفلتخا

وأ«ناكمنودناكميفهكردينأزاجولاضيأو.اهلكساوحلاكلذكو
.ةنكمألاعيمجيفهکردي

:لاقناو.هللابكرشأوءادودحمهتبثأ«ناكمنودناکميف:لاقناف۾

يفهيلعةرلاو.لقَُيالو"مهياليذلالاحملابىتأةنكمألاعيمجيف

.ملسأهلعلو‹سمليج)۹(

.نع:ب)۳۰9

.بلقلا:ن)

.مجءبنمهانتبثأاموءاطخوهوءهيفنولو:تيف
.مهويمجءب)۳۳(



هلوقوء4٠«دصَبَأْلاهرنال»:ك8هللاربخيفو.ريثكاذه

يفالواينتلايفىريالهنأىلعلديامء۳(ىَّرَتنل»:ىسومل
اَمَأو.باتكلاردصيفهللارابخأيفانركذامكماعربخهنألةرخآلا

يفةكشوأءنيملسملاليوأتركنأوءلوقعملاريغىلعءاوتسالابلاقنم

سانلافلتخامث.لوقعملابهفصيملامكرشمريغقفانموهف‹مهريسفت

لهألاقو.هباذعوربقلاةطغضوعافشلاوطارصلاوءنازيملايف

ابيذكتيناعملاهذهمتركنأمكنإ:اهريغوةطغّتضلايفةّيوشحلاوثيدحلا

رابجلادبعيضاقلاعمةلاسرلابحاصقفتيةيوّرلايفنةلأسميف.١٠٠:ماعنألاةروس

(٥۳(

رظنانكلوينارتنل»:هلوقبةيوّرلاىفنهللانأىلعلدياًممو»:لوقييذلا(يلزتعملا)
نأامإولخيالفءلبجلارارقتسابةيوّرلاقلعف«ينارتفوسفهناكمرقتسانإفلبجلاىلإ
نوكتنأزوجيالهكرحتلاحهباهقلعوأءهكدكدتوهكرحتدعبهرارقتساباهقلعنوكي

قلعدقنوكينأبجيفءهبرىسومريملورقتسالبجلاّنأللبجلارارقتساباهقلعةيوّرلا
رارقتساةلاحتساكهيلعةليحتسمةيوّرلانأىلعكلذبالاد«هكرحتلاحبلبجلارارقتسابكلذ

يفلمجلاجليىتحةنجلانولخديالو»:ىلاعتهلوقةلزنمباذهنوكيو؛هكرحتلاحلبجلا

رظنأينرأيبر»:هلاؤسلابيجملاقىلاعتهنأوهرخآليلدو.(٠٤:فارعألا)(طايخلامس

لدياذهوءةتبلاايئرمنوكينأىفندقفءديبأتللةعوضومنلوء(ينازرتنل»:لاق(كيلإ

بلطيذلاوهىسومنأهرهاظىلعرهظياذهىسوملاؤسوءهيلعةيؤرلاةلاحتساىلع

ناكاذهلوءىلاعتهتيؤرنوبلطيالفللابمهناميإىلعةيعطقلاةلدألانممهلءايبنألافءايؤرلا

لزنتنأباتكلالهأكلأسيو»:3دمحملق8هلوقكلذىلعلدييذلاوءهموقنعالاؤس

ء‹(١٥٠:ءاسنلا)(ةرهجهلاانرأاولاقفكلذنمرثكأىسوماولأسدقفءامسلانماباتكمهيلع

حرشرثكأليصفتبعجار.لاؤسلااذهىلعهولمحنيذلامهموقلاَنأبىلاعتهللاحرتصف

.٢٠۲-٢٠٢۲صةسمخلالوصألا

.١٤۱٠:فارعألاةروس

۲۰۱



رفکدقفهللا"”.ركذامبسحىلعيئاعملاهذهركنأنم:انلقو.انيلع

يفناّولتمنازيملاوءةعافشلاءاهيلع"ٍمَُْماهنألءاديعبالالضلضو

.نآرقلا

رسجىلعبورضمطارتصلانإ:ةّيوشحلاوثيدحلالهألاَكو
حيارلاكمهضعبهيلعسانلارميفءنولقعيامكهوفصوفءفيتسلاحكمنهج
طبضيرخآلاوء«باوتلاعرسأكرخآلاوءعماللاقربلاكرخآلاو«فصاعلا

يفمهلناطيشلانييزتنماذهو.رانلايفطقاسرخآلاوءهنطبىلع
:ڭيهللالوقدعب[۷٠]/نيملسملايفاذهنوكيفيكو؛مهثيداحأ

ههجىلإنمرجُمْلَاٌقوُسَوادْفَونخَلاىلإَنمَكُمْلارشحموي)

نوكيفيكمأ.(٠(اًهَسيِسَحَروُعَمسيال»:لاقو.(دزو

هيلعُفوَحًالَو»:هباتكيفهللالاقدقوهنطبىلعاطبضمنمؤملا
صم

.ةرضنلاوةراضفلانمهبمهفصوامو.٠٠(<روُنَرَحيمهالو

.اهرکذءال)۲

.عمتجم:جے۲۷
.بنم-
۳۹(

.٦۸-٥:میرمةروس

.١۱:ءايبنألاروس)٤

.۲۷-٢۲۷۷-٢۲۹:ةرقبلاةروس

Y.٢



امكرمألانكلو.هللدمحلاوةّيوشحلاهتفصوامىلعرمألاسيلو

)٤ف1َطرصلااندهھآ»:اولاقذإهئايلوألهملعوهللالاق

َسَعَتَأنيلطرص»:اولاقهوتعنوطارّصلاكلذاوفصوف

هلأَمَعَنَأنيِذَلاكيتو»:مالتسلامهيلعءايبنألانيدينعي٠(يلع

ًميِقَعَسُمىطارصاًدنهنإ:لاقو.ةيآلا3نصملَع

ٍطرےکرکوووےکوےس ناطيشلالاقو.ا*(ليسنعهكبقّرْفَعَفلبسلااوعبتالوُهوعيَناف

مهلذخينأينعي*(مقسماكطارصمَْنَدّعَفأل»:ديرملاميجّرلا

نكلودحأىلعمكحاهيفناطيشللسيلةرخآلااأوءهتعاطوهللانيدنع

يذلالدعلاوءهدابعىلعهللاضرتفايذلاميقاهللانيدميقتسملاطارّصلا

هوهَبشكلذلو.تاوهشلاالوىوهلاالوءكلملاقفاويالقيقدوهو.هلزنأ

وذالإاهزّيميالءةقيقتلاةقيكرلاةرفشلاوءهتبئنضوفهرملافيتسلادحب
1۱ك

لوسرلاقامكءهقيفوتوهللانوععمءةذفانلاةريصبلاوىّهنلاوىجحلا

ةليليفءءاّمصةرخصيفلمنلابيبدنمىفخأكرشلانإالأ»:ٍلهللا

.١٦٠:ةحتافلاةروس

.۷٠:ةحتافلاةروس)47(

)9٤٤ّ.
.,۸٥میرمةروس(

(5)_.
متءبلم

.۳١٣۱:ماعنالاةروس)£5(

.١٠:فارعألاةروس)۷٤(



هيفدصقلابمكيلعفءهبلغينيدلااذهداشنم»:لاقو()«ءاملظ

لاقو.(°°”«ىقبأارهظالوعطقاضرأالتبنملانإ»:لاقو٠(٠«اوغلېت

°01”«ابابنيعبسواعضبكرشللنإالأ»:اضيأ

بابتحت٦۲۱صء۸۲۳۰ثیدح:بيبحنبعيبرلا.٤٠4ء٤:لبنحنبدمحأيفثيدحلا

.لمنلابيبدنمىفخأكرشلا

ناميإ:يئاسنلا.٢۷۲۳و٤٤٤٠و۷۳٥٥و۳۹مقرثیدح.۲۹نامی:يراخبلارظنا

.٤.٢٤٤.١.١٥۰۳۱١:لبنحنبدمحأ.۸

.ةدابعلايفّولغلاركذنيحلهلاق١)

.هدنسميفبيبحنبعيبرلاهركذيمل

1:



 ءافجشلايڼ

اىبنلاةعافشنإ:قيفوتلاهللابوءاهيفلوقنانإف:ةعافشلااَمأو

امبوجولال«رئابكلالهانیرفاكلانممهريغنودنيملسملا[8ل/ةتي

هبنمآنمالادحلمانامالقالكهلدللنبلاضفارمريع

نيلوألانممهلكعمجلاءلهأمهلهتعافشىلعهدمحيوءهقدصو

يف٨(اَدوُمَحاًماَقَمكبَرَكَتَعَبَينأيسع»:هللالاقامكنيرخآلاو

باسحلانماوغرفاذإفءنيملاعلابرمهبساحيهيفسانلاموقيماقم
ىلإمهلزانمىلإمهلنذأينأهللاىلإمهلعفشينمنوملسملانذأتسا
ىلإمهعفدف29%حونىلإمهفرصفمهلعفشيملف59%مدآاوبلطفءةنجلا

هلیطعأفهّبراعدفهوبلطفةفدمحمىلعمهلديمهلكولياميهاريإ

يفةعافشلايفحصاماذه.دومحملاماقملاوهاذه.ةنجلاحيتافم

كيهللاباتكنمكلذقيدصتو.("يبنلانعيورملاثيدحلا

=

.۷۹:ءارسإلاةروس
وهو.الماكثيدحلاركذثيحء٠۲ء٤/٠۲۸ج‹(حيحتصلاعماجلا)بيبحنبعيبّرلادنسمرظنا

انههرکذانعسيالوليوط يفمهاوسنمنودنيملسمللتباثقحةلزتعملاوةّيضابإلادنعةعافشلاو.انه

رظناو.ىمظعلاهتعافشيهوءءايبنألانمهاوسنودءهناحبسهللانمةماركيهوءرئابكلالها

.۳.۲۱۳:لبنحنبدمحأ.۲۷دهز:هجامنباو.۱اةمايق:يذمرتلا:يفثيدحلا

Ys



2

ك“4قوا(س

7ِِ2٤ِِہرۇس

(اشےمدلاونعِزاَجوهُدوُلوَمالوملونعدِلاوفزع

موي»:هلوقو١(ايشسفننعسفتىزجتالاًموَياوفو):هلوقو

ةمأوےسول
.اهلاٹماو٠(روضيمهالواشلومنعلومينغيال

لوسرةّمعةّيفصايوهللالوسرتنبةمطافاي»:ةاّيبنلالاقو

الكالاقو.ا«ائيشهللانمامكنعينغأاليّنإفءامكسفنألالمعافشلا
الونازيتعافشلانيالوءيتَمأنمرئابكلالهأيتعافشلانيال»

الإهللامرحيتلاسفنلالتاقالوءرمخىلعنمدمالو«قراس

؛یسوميخأىلعاوبذكدقمهتدجوفدوهيلاتولب»:#%لاقو.(«قحلاب

بذكيسو[۹٠]/«ىسيعيخأىلعاوبذكدقمهتدجوفىراصنلاتولبو

امفہللاباتکىلعهوضرعافثیدحنمينعمكءاجامف؛يدعبنميلع

.٢۲:ءايبنألاةروس

.۳۳:نامقلةروس9

.۱۲۳ء۸٤:ةرقبلاةروس9

.١٤:ناخآلاةروس
:يراخبلاءاياصو:يئاسنلا.٢٠۲.۲۸۲ء١٠۲صءبيبحنبعيبرلادنسميفثيدحلا)۷

۔١٢۲۰:لبنحنبدمحأ.۲۳قاقر:يمرادلا.۲ء٢۲ةروسريسفت.١:ایاصو
.(١١٠۱)مقرثيدح۲۷۹/جءبيبحنبعيبرلادنسم:رظنا

۲۹

 



ملوينعسيلفهللاباتكفلاخاموءهتلقانأوينعوهفهللاباتكقفا

.(«ېّبرينادههبوللاباتكفلاخأفيكو.هلت

ءلاتضلاريعبلاذاذُيامكيضوحنعلاجرًَنْذاذيلو»:ةلاقو

ملوكدعباورّيغدق:يللاقيفءيباحصأءيباحصأءَملهبله:لوقأ

ًرميفينوداوجلتخافءاقحسءاقحس:لوقأف.مهباقعأىلعنيدترماولاؤ
(٠)«لامشلاتاذمه

فيكو.ة9هنعيورملاثيدحلانمهللاباتكقفاوامبانذخأو

:هلوقيفهوادعمهنأمهنعهللاربخأامدعبرئابكلالهأللّيبنلاعفشي

دع»و٠(<.رقّتُمَلَاالإ|ُدَعضعضعذموالخلا

اوُباَتينلَرِفْغاَف»:مالتسلامهيلعةكئالملاتلاقو.٠نیرِفكلَ

نوُكلَمَال»:ەلوقو.(”ةيآلا(محاباَذَعههوَكَلِيِبَسًاوعبتاو

.هنيدبءافولا:هدهعو٠*٠(ادَيَعنيخَرلادنِعدَعَانملإةَعفشلا

 

۹(٤٤۰)مقرثيدح.٤/۹٦۲جءبيبحنبعيبرلادنسم

۲۸٠ءةراهط:ًاطوملا.١۳دهز:هجامنبا.۳۹ةراهط:ملسميفثيدحلا
9(ِ

.۷٦:فرخّزلاةروس

.۹۸:ةرقبلاةروس

..۷:رفاغةروس

(1)

(1۳)

۱9(َ

AY:میرمةروس



:يناَزلايفهللالاقو٠٠(نييِلْظلاىدّهَعلانيال»:هللا")لوقو
()يتلاايندلادودحيفاذهء1"هلأنيدىيٌةَقأَرامركذُخأَتالو)ر

اليتلاةرخآلافيكو.اهنعضارعإلاووفعلاوكرتلابدابعلااهيفمحارتي
اونمتوءدرلابهلوسرةنسوهللاباتكاورباكو؛محارتالواهيفلصاوت

مهرغوءحلاصلمعالبةعافشبةنجلالوخدورانلانمجورخلامهسفنأل

.نورتفياوناکاممهنيديف

نازيملاامأو

وههقلخلهللانيبيذلانازيملانإ:قيفوتلاهللابو«لوقنانإف
سفتْمَلَظَتالف»مويهقلخنيبهعضويذلاقحلاوءلدعلا

:لاقو€مكتبلصٍفةَمِيَقْلا»موي:()[لل]لاقامك.٠(

انلَرنَأَو»[60]/:#ك9ءايبنألايفلاقو٠(قَحْلَادمويُنَزَوَلََو)

.لاق:م«پ

.١۱۲:ةرقبلاةروس

..٢:رونلاةروس

ةادآطاقسإنأكلذءقايتملابسحميلسريغوهو.محارتياليتلا؛خسنلاعيمجيفءاج

.مالكلاميقتسيلبسنأ(ال)يفنلا
.٤٥:سيةروس.7٤:ءايبنألاةروس

.مجبنم+79
.۳٠:ةنحتمملاةروس

.۸٠:فارعألاةروس)۳



هللالسرأهبءهدابعنيبلدعلا:ينعي۲(<.رارِمْلاَوبَتِكْلامهَعَم

برضينازيمللاكسممارجاتهلسرألسرلانمادحأمتعمسلهوءلسرلا

اننيباولعجا:ضعبلمهضعبنولوقيمهنأسانلامالكنمفورعملاو!؟هب
نازيملاجاتحيامنإهنأعمءالدعايضاقنونعيءاننيبلدعيانازيممكنيبو
مالعاَمأو.نازيملايفهعضيىتحءيشلارادقمفرعيالنملوقعملا

("*)ہهيفمكحيهنألمهنمملعامبهقلخنيبلدعلاهنازيمفبويغلا

الضارعأدابعلالاعفأ[نأعم]مهرودصيفختامومهرئارسب
.ةرخآلايفداعيفءاقبلاالوةداعإلاالوةلاقثلاوةفخلااهيلعىرجت

0رانلاوةنجلافهيتفکونازيملادومع)ماورکذاماَمأو

اعدمتعاامدومعلاوءرانلاءالؤهةفكوةنجلاءالؤهةفكلانازيمل

.٢۲:ديدجلاةروس
9

.مهديبج

ل9
۰ملم

نع:م.(۲)
ضرتفايذلاميَقلاهللانيدوه«ميقتسملاطارتصلابمهدارمنأةّيضابإلايأريفصلختسي

كلذلو«تاوهشلاالوءىوهلاالوءكلملاقفاويالقيقدوهو)ءهلزنأيذلالدعلاوهدابعىلع

هزيميالقيقدنيذلاوءنيذلاوهطارّصلانإفىرخأةرابعبو(فهرملافيتملاةحبهوهّبش

مويهقلخنيبهللاهعضويذلاقحلاولدعلامهدنعوهفنازيملااَبأو.ىهّنلاويجحلاوذالإ

مهعمانلزنأو)لءايبنألايفهللالاقومويلاكلذيفء(۷٤ءايبنألا)(ائيشسفنملظتالفةمايقلا

-=اذهوءلسرلاهللالسرأهبءهدابعنيبلدعلا؛كلذنمدارملاو(نازيملاوباتكلا

۲۹



هباذعوربقلاةطغضاّسأو

يفسانلافلتخاوءروكنمريغروهشمثيدحيفءاجاوركذيذلاف
وهسيلوءقافنلاورفكلالهأيفربقلاباذعامنإ:مهضعبلاقفهريسفت

نإ:('ضعبلاقو.قيقحلاوحيحتصلاوهوء«صالخإلاوىقتلالهأل

(۱)

انازيمهرابتعانمءةنسلالهأنممهلنوفلاخملاهيلإبهذييذلانازيملاىنعمفالخب

.دابعلالاعفأهيفنزوت

اهتالالدنماهوجرخأةيزاجماهوربتعاونازيملاوطارصلايناعمةّيضابإلالوأتدقو

املمشرعلاىلعهللاءاوتساصوصخبكلذكمهدنعظحالياموهو.ةحضاولاةيظفللا

.هعضوميفاقباسانيب

رئابكلالهألةعافشلانوتبثيةرعاشألافءةعافشلاةلأسميفةرعاشألاوةّيضابإلافلتخيو

مهيلعنودريفةّيضابإلااَمأ«يتَمأنمرئابكلالهأليتعافش»لوسرلاثيدحبنوجتحيو

؛۸8:ةرقبلاةروسنمةعافشلاةيآبو«..يتمأنمرئابكلالهأيتعافشلانيال»:¥%هثيدحب

لهألةعافشلانوركنياضيأمهنيذلاةلزتعملاعمةّيضابإلاقفتيو.١۱:رفاغةروسو

نأ:نولوقيةّيضابإلاو.عوضوملااذهيفمهريغوةّيرعشالاعمنوضراعتيوءرئابكلا

ءهنعوفعينأهللسيلوءبتيملاذإرانلايفدلخيءةمعنرفكرفاكلايأةريبكلابكترم
:يبرجلايتيراعتلا:اذهيفرظنا.ةلزعتملابمهنمايسأتءَهللااومزلأدقاونوكيكلذبو

ديعسنبسیيمخ.اهدعباموء٤٦صء(قباسلا).'دودّرلاةفرعميفدومحملاكلسملا“

ةرازوةعبطء(يثراحلادمحنبملاسقيقحت)'نيبغارلاغالبونييلاطلاجهنم":يقاتسرلا
ملاعم'“باتک:يبعصملازيزعلادبع.۱١٥ىلإ۹۹£/جء۱۹۷۹نسةفاقثلاوثارتلا

ء‹(قباسلا)حيحصلاعماجلا":بيبحنبعيبرلا.۱۸۹/۲-۱۹۲جء‹(قباسلا)ء"نيدلا

A-Aftةديصقحرشىلعينيمثلازيزعلادبع.١٠٠٠ىلإ١٠١٠٠مقرثيدحنم

ءرئازجلاءةيادرغبةّيرجحةعبط؛(ه۷ق)يواشلملاحوننبحتفرصنيبأخيشللةينونلا

.۲۹۷ص؛م۱۹۸۱ةنس

.مهصضعب:ابل

AE



طخس()[لهأ]نمتيملاناكنإكلملاةنياعمدنعهباذعوربقلاةطغض

ةظلغلاوةعاظفلانمطقهريملاموةراشبلاءوسبُكلَملا)يتأهللا

اممىرياموءهاينذوبابحألاقارفوتوملاةرسحَباذَعلاهيلععمجو

ُقاَسلاتّفَعْلاَو»:هللالوقكلذوءنوهلاناوهلاوباذعلانمهيلإريصي

.ةدشلابةَدْشلاتعمتجايأ9(ٌقاَسَمْلادمويكبَرلإِ@قاَّسلآب

ءاديزنبرباجنعكلذنووريوءربقلاباذعنوتبثيمهضعبو
يف[١٦]/لاقامكةرخآلايفاذهىنعملعلو.امهنعهللايضرةشئاعو

مهنأسانلالوقباوّجتحاوَ'نوُقَرَرُيمهَيَرَدنِعٌءاَيَحَألب»:ءادهشلا

.مجءپنم+9
.هاتأ:ب

نولمعتسيبرعلانأروشاعنبرهاطلادمحمخيشلاىريكلذكو.٠۳-۲۹:ةمايقلاةروس©

تماق:نولوقي؛ميظعلمعلضهانلاوأيعاتملاقاسباليثمترمألاةجوةدشلايفالثمقاتعلا

ريسفت:رظنا.ةبيصمىلعةبيصمتأرط:ةروكذملاةيآلاىنعمف.قاسىلعبرحلا
لاقیي»:شیفطافسوينبدمحمخيشلااهریسفتيفلوقي.۹٥۳ص۹ج.ريونتلاوريرحتلا

ةدسعمتوملاةَدشوأتوملاةَدشيفايندلاقارفةَدشكلذوءةّدشلابةدشلا«قاسلابقاسلا

هلوقيفو.اهنمدشاىرخألالخدلإةدشنمجرخيالدئادشلاهيلعتعباتتوأءةرخآلا

صاعمنعلوحالوكلانمًأجلمالوحنيفيهلاق؛(قاسملاذئمويكبرىلإ»:ىلاعت

دوعوموأكبرمكحىلإيأفاضمردقيوكلذنّوننملاذإللاةعاطىلعةّوقالوشا
-٤١/۳۱۸جءرثكأليصفتبكلذيفرظنا.ةكئالملاوأكلملاقئاتملاورانوأةنجنمكبر

.'ريسفتلاريسيت"هباتكنمء۹

.هناکميفهرظنافاقباسهلانمجرتدق
.۹٦۱:نارمعلآةروس۲



لهأنمتيملانوّمسيو.توملاىلعفرشأاذإربقلالهأنمهنوَمسي

ًالَو»:ىلاعتهللالاقامكةّيعسولمعايندلانمعطقناهنألقرخآلا

نويحيونوقزريسينعي.۱ءِلَضَفنيهلاُمُهَاَءامييحرق

اولاق(ذإنيكرشملا)لوقلادرءاهيفنورشبتسيوةرخآلايف
.اهملأنوقتتارانالواهيفنويحتةَنجال:الطابمكسفنأمتلتق:نيملسملل
هللادنعبيرقتآوهاملكنال:مهتبقاعريصتهيلإامىلإهللامهبسنف

.ءاجوىتأهنأك

.۰۱۱۹۱۷۰:نارمعلآةروس
.یلع:ج)۸(

.ذٳءدیزت:ج)9

٢۲۱



مارحلالكأنميفسانلافلتخا

.؟المهقزرلكأله

زوجيالوءامارحهقزرلكأدقفامارحلكأنم:"ةيوشحلاتلاق
.(۱مااهللاهقزرلبءالالحوأامارحهقزر(۱۱)[ريغ]دحأ(۰٠)لکأينأ

مارحلالكأنم:ةئجرملاوةيضابإلانممهقفاونمونوملسملالاقو
قزر:ناقزرقزّرلانألءاكلمهقزرلكأيملوءاذغهقزرلكأدقف

لدجلاومالكلايفضوختالاهنكلءربجلاىلعتعمجأةّيمالسإلاقرفلانمةقرفيه0

نبدمحمىلإبستنتيهوةهبشملابتيمسكلذلوهيبشتلاوتاياورلارهاوظوديلقتلانودمتعيو
ء١جءمالسإلايفيفسلفلاركفلاةأشنءراشنلا:هنعرظنا.(ه٥٥۲ت)يناتسجسلامارك
٦٢.

.دخأي:ج)۰(

.مجنم+)

وأسابلوأبرشوألكأبهبعفتناوناويحللللاهقاساموهقزّرلانأةّننسلالهأىري”
اماقزرىّسيالو(اهقزرهللاىلعالإضرألاىلعةّبادنمامول:ىلاعتلاق...نكسم

قيرطبناستإلاهكلماموهقزرلانأنوريفةلزتعملااأ.هبعفتنيملوناسنإلاكلم

ريسفتىلعبترتيو.مارحلاهللاكلميالامكمارحلاقزريالهللانأاومعزو.يعرش
سيلةلزتعملادنعواقزرةنتسلالهأهربتعيمارحلاقيرطنعاقزربستكايذلانأةلزتعملا
نأدقتعينأناسنإلابجاونمو.ردقلاوءاضقلابةقالعاهلقزرلاةلأسمنأديب.اقزر

داهجلانمفوخلامدعىلعزفاحاذهوءديزتالوصقتتالةدتحموهللةقولخمقازرألا

-٤۷۸صءةسمخلالوصالاحرش:رابجلادبعيضاقلارظنا.قزَرلاعاطقناوتوملاةيشخ

٥۷.
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ملنإهيلعبذعيةيذغتقزرف.كلمقزروءةيذغت

.(۱لصتني

نم:ةلزتعملاوةيضابإلانمهقفاونموأ"”ريمعنبىسيعلاقو

هللاهقزر:لاقيالوهللاقزربشاعوللاقزرلكأدقفمارحلالكأ
هنعتطقسلكلذككلذناكولو.هاطعأيأهلهللاهقزرليوأتّنأل:هاّيإ

لكهلوءءيشلكلكلامهللانأل:ةنّيباذهيفانتجحو.-اومعز-ةعابتلا

هلعجيأ('[هلهكلميأ]هاّيإ]هللاهقزرامريغبدحأشيعيالو؛ءيش

.هلهکلم:يأهلهللاهقزروأ('")[هيبريوهمسجهبيذغيءاذغهل

الاًمميصاعملانمهريغوأامارحداسفبموقعٴرَزلخدنميففلتخاو

ةبتكمةعبط.ينيوجلانيمرحلامامإلداشرإلاباتكءليصفتةدايزبعوضوملااذهيفعجار
-٤٤٠١صءنيدلالوصأ:يدادغبلا.اهدعبامو٤٠۳صءم١٥۹٠ةنس.رصمبيجناخلا

تالاقم:يرعشالاءاهدعبامو٤۷۸صءةسمخلالوصالاحرش:راّبجلادبعيضاقلا٥

نودبءمويجدرفلاقيقحتءمالكلاملعيفمادقإلاةياهن:يناتسرهشلا.۷٢١۲ص«نييمالسإلا

.٤٤٤و٤٤٥٤صخیرات

ةّيضابإلاعمقفتتمل-ةّيرمعلااهللاقيةقرفمَعزتهنأةّيضابإلانمريّسلاباتكهنعركذي
دوعسمهللادبعىلإمهبهذمنودنسياوناكولبةّيضابإلانمهنأهتقرفومعزو-بهذملايف
ةنسيفوتملاةّيضابإلاةقرفلليسايتملامامإلاضايإنبهللادبعدهعيفكلذو.يبيجتلا
ةلاسر:رظناو.١۹صء‹(قباسلا)ءةَّسئألارابخأوةريتملا:ايركزوبأرظنا.م٠٠۷/ه٦

‹(قباسلا)‹(انقيقحتب).يضابإلايفوسلاةفيلخنبنامثعورمعيبال.ةقرفلكنايبيف
شيفطا.١/47جءبرغملابخئاشملاتاقبط:ينيجردلا.۷٠۲ص١٠٠شماهو۹٢۲ص

.٥٥صءخيراوتلاضعبيفةيفاشةلاسر:(فسوينبدمحم)

.جنم+(
ا٦۱(

.جنمطقسنيتفوقعمنيبام(

٤۱

 



ةبوتلادارأومدنمث[١٠]/مارحبًذلتساوأءداسفبلإهنمجورخلاهنكمي

.؟المأكلذىلعةبوتلاهنكمتله

مهيلع:ةلزتعملاوةئجرملانممهقفاونموةيضابإلاضعبلاق

مرغلايفهيلعءيشالفاوذلتساواودسفأنإوهيفاولخداممجورفلا

لاومأيفداسفلاومارحلاجورفبذاذلتسالااوحابأمهنأك.نوبئاتمهنأل
.سانلا

الوهلككلذنمهيفمهامب'”[جورخلا]مهيلع:انباحصألاقو
رذعيالامكءماقهببسنعهلككلذنألءاوذلتساواودسفااميفنورذعي

ىلعهيفیّدرتفلبجیلعهسفنیمرنموهرکسيفلعفاميفناركسلا
نمهلتموءهلككلذيفرذعيالفاسفنلتقوأهدسفأفهريغوأناسنإ

هيفمهسلاعقينألبقمدنفمهسبالجرىمرلجرككلذلثمو.تابّبسملا

نأامك.جرخمكلذيفهلنوكيالفيمرملاتوملبقيماّرلاتاموأ
ءةمايقلامويىلإهعبتانملمعبذخؤيهنأاثدحمالسإلايفثدحأنم

ةريسنم4َرّخَأَودَاَبدمويننسنإلاۇب»:كهللالوقل

.ةحيبقوأةليمجةنسوءةئّيسوأةنسح

 

)۱۷(
م+ .جنم

.۱۳:ةمايقلاةروس)۱۸(

o

 



4

ہو۶

كريذلارازوأنمَوٍةَميَقْلامويةلماكَمِهَراَرَوأاولمَحَيِل»:هلوقو

€0ةهرشاَءواوُمَدَقامبيكو»:لاقوءا"(ملعرتَعِبمهدولضُب

يفةالصنعمانلجرو.ءاملعلاهيلعتعمتجاأامماريٿکاذهلثمو

امردقتقولانمىقبيملاذإىتحاهفئاظوواهلسغكرتوأادّمعتماهتقو

عطقىتحليبسلاعاطتساوءّجحلاىلإريتسلاعّيضلجرو.مدنفهيفاهمتي

ىلعىدامتنمكلذكو.هكرتبرذعيالّجحلاهمزليفمهكسانمجاّجحلا

امىلإهلليبسالفاهنعجورخلادارأفتوملاهرضحيىتحيصاعملا

ٍتّسيِلَو»:هلاكشأنمهريغونوعرفيفىلاعتهللالاقامككلذنمدارأ

."ةيآلا€تاسلَانوُلَمْعَييِنَلِلةبَوَتلا

يفوأهلجألبقتاملهامولظملتقنميف[1۳]/سانلافلتخاو

.؟هلجأ

هنأيرصبلانسحلانعىكحو.هبذخاؤيالفهلجأيفتامول-:اولاقو
A غ 87 WE ل 7 ۰ 

.٥۲:لحنلاةروس)09

51:سيةروس

.۱۸:ءاسنلاةروس

٦۳۲



مهايحأف]مهلاجآلبقمهتامأهنأ٠(مين]|نوتومهللامهللاَقَف

السانلانإ:كلذيفنيملسملالوقو.همعزيفمهلاجآةيقباوفوتسيل

دق»:ك$هللالوقلمهقازرأريغنولكأيالو("”[مهلاجآلبقنوتومي
T۶ى212٥«4سرو

رخأتيالو("مهمّدقتيالاتقوينعي"٠(ادقءیشلکلهللالعج

يفتافالتخاةَدعهريسفتيفروشاعنبرهاطلادمحمخيشلاركذي.٢٤۲:ةرقبلاةروس

مهئادعأنمنيفئاخاوجرخمهنأرهظألاو:لوقيف.مهرايدنماوجرخنيذلاءالؤهنمدارملا

لحميهولاحةلمجهنإف(فولأمهو»:ىلاعتهلوقهدنعكلذةنيرقوءانبجمهرايداوكرتف
زأشَنِإفءودعلانمفوخلادوصقملاناكاذإبيجعتللالحمددعلاةرثكنوكتامنإو«بّجعتلا
ال»:فولألاغلباذإشيجلللوقتبرعلاو.اعلهوافوخمهرايداوكرتيالأنيريثكلاموقلا
اوقراففداهجللمهايإهتوعديفمهليبنىلعاوفلاخليئارسإينبنممهليقف«ةلقنمبلغي
ءلاتقلايفنبجلالهألاحلاليثمتةنصقلانوكتفءرهظألااذهوءداهجلانمارارفمهنطو
نيبجلاةفصيفرهظأاهبهبشملاةلاحلاتناكونبجلاعماجبمهرايدنماوجرخنيذلالاحب

نإلاقيالف.ىرخأرخؤيوالجرمدَقينملاحبءيشيفدترتملالاحليثمتلثمء؛عظفأو
نوكتنأنآرقلالاثمأرثكأنالهوجولاحجرأاذهو.هلثمبءيشلاهيبشتىلإعجريكلذ
يهتنيتاضارتفاةدعروشاعنباخيشلاركذو.ليئارسإينبةتصاخبوةريهشلاممألالاوحأب

توملانمفوخلاّنأوءنبجلاكرتبنيملسملاةظعوماذهنمدوصقملاو:لوقيفرخآلايف

ءتوملانمنيفئاخمهرايدنماوجرخلثملااذهمهببرضنيذلاءالؤهفءتوملاعفديال

الصاحمهلةعاجشلاقلخريصيل؛مهايحأمثتوملاللامهارأوءائيشمهنعمهفوخنفيملف

ريسفترظناو.٠4۸ء4۷7۹ء4۷۷47۸8صء۲جريوتتلاوريرحتلا:رظنا.سحلاكاردإب

ةعبطءشيفطافسوينبدمحمخيشلل؛ميركلانآرقللريسفتلاريسيت:باتكيفةيآلاهذه
.۳۸۱-٢/۳۸۷جم١۱۹۸ةنس«نامعةنطلسةفاهثلاوثارتلاةرازو

.جنمطقسنيتفوقعمنيبام
1:قالطلاةروس)9
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لثمو)٢نورخغئتسيامواهلجاهمانمقبّستام(«:لاقامك(")هنع

.ريثكنآرقلايفاذه

يذلالجألاكلذهللاملعلهءهلجأيفمهلوقنعءالؤهلأسُيو

وأ؟تقولاكلذىلإشيعينأهلدعووظوفحملاحوللايفهبتكوهيفتام

ملعاذإرخآلاهلجأىنعمامفءامهنمرخآلانود("”/تامفنيلجأهللعج

هوفصودقف.هملعيال:اولاقنإو؟هلهدعيملوهبتكيملوهكرديالهنأ

اذهىلإمهأجلأو.اريبكاًولعكلذنعهللاىلاعتدعولافلخبولهجلاب

.("”نوعيطتسيالاممهفلكيوأءعنمدابعلالاعفأيفهللنوكينأارارف

.هنع:ج

.١٠:رجحلاةروس

.م؛جءبيفلصتممالكلاو.تيفضايبهدعب
يذلاهلجأبتامامّنِإف«لتقوأهفنأفتحتامنملكنأانباحصأقفتي:يدادغبلارهاقلادبعلاق

ملةذمىلإهقبيملاذإهنكلهرمعيفةدايزلاوهئاقيإىلعرداقهللاو.هرمعلالجألجوًزعهللاهلعج
نكمأنإوهلةأرمإنكتملهتوملبقاهجّوزتيمليتلاةأرملانأامك.هلالجأاهيلإقبييتلاةدملانكي
(يدادغبلا)لوقلثماهيفليذهلاوبألاقف:ةلاسملاهذهيفةّيردقلاتفلتخاو.تميملولاهجّوزتينأ

الوهلالجأنكتملاهيلإشعيمليتلاةدملانأل.هلجأبهلتقتقويفتاملتقيملوللوتقملانأوهو
لجأهيفلتقييذلاتقولانأةنسنيرشعللقيهنأهنمهللاملعنميفاضيأيئابجلالاقو.هرمعنم
نمنوقابلامعزو.ناكمإلاريدقتىلعالإرخآلجأهلنوكينأزوجيالوءهتوملجأوهوهل
اوردقيملرخآلجأيفةدايزلانأىلعنيرداقدابعلااولعجف.هلجأهيلععوطقملوتقملانأةّيردقلا

هلهللايضقنملجأيفاوديزينأزاجلكلذزاجولو.هتقوولجونعهللاهلجأاممناصقنلاىلع
لوصأءرظنا.هنمناصقنلاىلعاوردقيملرخآلجأيفةدايزلاىلعاوردقيملاذإوادودحمالجأ

.۷۸۲-۷۸۳صءةسمخلالوصألاحرشءراّبجلادبعيضاقلارظناو.٤٤٠/١٤٠ص:نيثلا

.۲١۲-٦٢۷صنييمالسإلاتالاقم:يرعشألا

۳۲۱۸



نيملاعلابرهللدمحلاوهلككلذيفمهيلعضقنلاىلعانيتأدقو

نمانمصعيوعابتإلابانيلعنمينأهلأسنوءهنيدنمانرتصبامىلع
متاخدمحماندّيسىلعهللاىلصو.ليكولامعنوانبسحوهو("٠)عادتبالا

.نيبّرقملاةكئالملاوءايبنألاعيمجىلعوءنيلسرملاونيئيبنل

.باتكلایھتنا

سسس

.نيملاعلابرهللدمحلاو:ديزتجءب)9

۲۹



دلم

”يخاَمشلايلعنبرماعييألتانايدلالوصأ

يهولوصأةعستلبقنمسانلافالتخاءاجامنإو...»:لاق

دعولاوءيهنلاورمألاوةوادعلاوةيالولاوءردقلاوءلدعلاوءديحوتلا

.«ماكحألاو

يفالو«تعاذيفالوءةفصيفءءيشهلثمكسيلهللاَنأبنيدن-

.لعف

رَصَبألاكردتال»ةرخآلايفوايندلايفىريالهنأبنيدنو-
م72ڪملواو

.(١٠٠:ماعنألا)(ريبخلاْفيِطللاوهَورصبألاكرديوهو

ريغءاوتساءيشلكیلعوءشرعلاىلعیوتساهنَأبنيدنو=

عمءءايشألايفهنوکبوءةردقلاوظفحلابناکملکيفهنأبنيیدنو=

لولحلاىلعالناصقنلاوةدايزلابوءاهلةطاحإلابءءايشألا

.نانتجالاونكمتلاو

ايبيل«سلبارطةسوفنلبجبنرفيينبنمءيخامشلاوافسييلعنبرماعنكاسوبأوه©
ةّيضابإلا:رمعمىيحييلع.۹٠٠صءريسلا«يخامشلا:هنعرظنا.(م١۱۳۹/ه۷۹۲ت)

.اهدعبامو۱۱۳/۲ج«خيراتلابكوميف

Ys



ءهتاذبرداقو«هتاذبملاعءوههتافصَنأبوءوههءامسأَنأبنيدنو

.تافتصلاف.هتاذبملكتموءهتاذبريصبو«هتاذبعيمسوءهتاذبديرمو

.لعفيفالومكحيفروجلاهيلإبسنياللدعهللاَنأبنيدنو
نيمكحلاميكحتيلعىلعاوركنأنيذلارهنلالهأبيوصتبنيدنو

يغبتيتلااولتاقف»:لاقنيحةيغابلاةئفلايفىلاعتهللامكحدعب

.«هللارمأىلإءيفتىتح

«نوملظيمهسفنأسانلانکلوائيشسانلاملظيال»:هللاَنأِبنيدنو

.هومرتجاامریغبمهبذعيالوهوبستكاامريغبمهذخاؤيالهانعمو

ألواهيلعاوربجيملوءاهولمعواهوبستكادابعلالاعفأأبنيدنو
.اهيلإاورطضي

.هللانمهَرشوهريخردقلاّنأبنيدنو

.اهديرمواهثدحموءدابعلالاعفأقلاخهللاّنأبنيدنو

.هلزنموءهلعاجوهثدحموءهيحووءهمالكقلاخهللاَنأبنيدنو

.هئادعألداعموءهئايلوألاومهللالأبنيدنو

الوءنامزألارّيغتبنارياغتتالهتوادعوهللاةيالوَنأبنيدنو

.لاوحألابلقتبنابلقتت

.ةفاكنيرفاكلاةءاربوءةفاكنيملسملاةيالوبنيدنو

.ةنجلالهأنممهنأهباتكيفهللامهركذنيذلاةيالوبنيدنو

۱8



.رانلالهأمهنهباتکيفهللامهركذنيذلاةءارببنيدنو

.رئابكلا

نيدنمهبنيدناممانيديأيفاملنيفانلانيفلاخملاةءارببنيدنو

.انبر

الإاهحيزتالةءاربلاو.ةءاربلاالإاهحيزيالةيالولانأبنيدنو
.ةيالولا

فرعيمليذلاصخشلاةفرعمدنعةضيرففوقولانأنيدنو

.ارفكالواناميإهنع

.هتيصعمنعىهنوءهتعاطبرمأىلاعتهللاَنأبنيدنو

.رفكاهلكهتيصعمتسيلوءاناميإاهلكهللاةعاطأبنيدنو

لكيفبجاوركنملانعيهنلاوفورعملابرمألانأبنيدنو

.ةقاطلاردقىلعنامز

.اهيلعاوردقاذإسانلالكىلعةبجاوةمامإلاَنأبنيدنو

.هدیعووهدعويفقداصهللاَنأبنيدنو

.رانلايفرانلالهأوءةنجلايفةنجلالهأديلختبنيدنو

.ادبأناينفتالناتمئادرانلاوةنجلاَنأِبنيدنو

الةرخآلايفهئادعألهباقعوةرخآلايفهئايلوألهباوثأبنيدنو

٢۲۲



.ايندلايفهباقعوهباوثهبشي

.كرشلاةلزنموءناميإلاةلزنمنيبقافنلاةلزنمأبنيدنو

.نيكرشمبالونينمؤمباوسيلنيقفانملانأنيدنو

.نيقفانمبالونينمؤمباوسيلنيكرشملانأبنيدنو

لكىمسأنموءنيكرشمبالونيقفانمباوسيلنينمؤملانأنيدنو
.رفكدقفهبحاصمسابمهنمدحاو

.رفكلاةلزنموناميإلاةلزنمنيبةلزنمالَنأبنيدنو

ملکهتيصعموءديحوتاهلكهللاةعاطنأمعزنمريفكتبنيدنو
.كرش

.كرشهلكرفكلاوءديحوتهلكناميإلانأمعزنمريفكتبنيدنو

رفغيالوءرئابكلابنتجانملرئاغتصلارفغيهللانأنيدنو

.ةبوتلابالإرئاغصلا

.اهجرفنوداميفىتؤتيتلاةقسافلاةأرملاريفكتبنيدنو

.مهليوأتيفنيئطخملاليوأتلالهأريفكتبنيدنو

.ماكحأللةعباتءامسألانأنيدنو

ماكحأوءنيكرشملاماكحأكتسيلنيدحوملاماكحأنأنيدنو

.نيدحوملاماكحأكتسيلنيكرشملا

ةيمستلاوةيالولايفالإةدحاومهنيبنيدحوملاماكحأنأنيدنو

YY۳



.هنيدبيفوملانمؤملاالإاهقحتسيالاهّنِإفناميإلاب

اوسيلنيئباتصلاوىراصنلاودوهيلا:باتكلالهأنأنيدنو

.نوکرشممهنكلونينمؤمب

.هلوسرماكحأوهللاماكحألدبنمريفكتبنيدنو

.ةنسلاويأرلاركنأنمريفكتبنيدنو

.لسرلاوبتكلاهدابعىلعهللاةّجحنأنيدنو

لانتالهللاةفرعمَّنأبنيدنو.ةكمحتفدعبةرجهالنأبنيدنو
حصيكلذو.ميلعتلاوباستكالابلانتامنإوءرارطضالابوركفتلاب
.كلذىلعهبنموربخمدعب

‰تانايدلانتمىهتنا

Y٤



سرامتقلا

ةينارقلاتايألاسرج"

ةيوبنلاثيداحألاسره"

ءالعألاسره

سانجألاوللملاوقرعلاولئابقلاسرم

نُغامألاسرم

ججارملاورداصملاسرق

تاغوضوملاسرخ

۲Yo



 

Ãروسلا

ةحتافلا

ةرقبلا

 

ةييالا

(...ميقتسملاطارصلااندها)ل

(نيرفاكلانمناكوربكتساوىبأ)ا

(اسفنىزجتالاموياوقتاو»»

كلنمؤننلىسومايمتلقذإو»ا

(هتمحرومكيلعهللالضفالولف)
(ةدودعماماّيَأالإرانلاانسمتنل)ا

(نيرفاكللودعهللانإ

(نيرفاكللودع

ششههجوملسأنميلي)

(نوملاظلايدهعلانيال)»

(نوملعتالامهللاىلعاولوقتناو»

(انمآاولوق)

(انلزنأامنومتكينيذلانإ
(اوعبتانيذلاأًربتذإ)ا

(رانلانمنيجراخبمهامو

(ةنتفنوكتىتحمهولتاقو)ا

(حاكنلاةدقعهديبيذلاوفعيوأ

(فولأمهومهرايدنماوجرخنيذلا)»
نممهجرخياونمآنيذلايلوهللاا
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ءاسنلا  

(تيميوييحييذلايبر

(قرشملانمسمشلابيتأيهللاَنِإفل
(نونزحيمهالومهيلعفوخال»
(نونزحيمهالومهيلعفوخالو)»
(باتكلاٌمُأنهتامكحمتايآهنم»

(هسفنهللامكرذحيو»

(ءايلوأنيرفاكلانونمؤملاذختيال»

(ةرخآلاوايندلايفاهيجو»

€(راهنلاهجو

(نيملاظلاموقلايدهيال»

(تیبلاَجحسانلاىلعهللو»

(اعيمجهللالبحباومصتعاو»

(نوعديةّمأمكنمنكتلو»

(هوجودوستوهوجوضيبتموي»

(سانللتجرخأةّمُأريخمتنك)»
(نيرفاكللتّدعأ»

(ضرألاوتاوامسلااهضرعةنجول

(اونمآنيذلاهللاصحميل)

€نينسحملابحيهللا

(نوقزريمهبردنعءايحألب))

للاليبسيفاولتقنيذلانبسحتالو

(مهروهظءاروهوذبنف)ل

(نولمعينيذللةبوتلاتسيلو (الوطمكنمعطتسيملنمو 
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ةدئاملا

 

(هنعنوهنتامرئابكاوبتتجتنإ)ا

(مكناميأتكلمامو»
(دحأهبكرشينأرفغيالللانإ

(هتمحرومكيلعهللالضفالولو)»

هلوننينمؤملاليبسريغغتبينمو)ا

(طسقلابىماتيللاوموقتنأو)»

(ءالؤهىلإالكلذنيبنيبذبذم)ا
(مهيلعلزتتنأباتكلالهأكلأسيو)ا

كلذنمربكأىسوماولأسدقف)ل

(مهملظبةقعاصلامهتذخأفا

(نيرذنمونيرشبمالسر)ا

(قحلالإهللاىلعنولوقتالو)ل
€نيتئفنيقفانملايفمكلامف))

(انلوسرمكءاجدقباتكلالهأاي)
€واَبحأوهللاءانبأنحن)

انلوسرمكءاجدقباتكلالهأاي)»

€هللالزنأامبمكحيملنم)

(مهنمهنإفمكنممهلوتينمو)

€ليئارسإينبنماورفكنيذلانعل»

€رونلاوتاملظلالعجو)»

€نولدعيمهبرباورفكنيذلامث»

€ضرألايفوتاوامسلايفهللاوهو)

(نيلفآلابحأ)|
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فارعألا

 

(ءيشنمرشبىلعهللالزنأام»

(.ردققحهللااوردقامو)»

(ءيشلکكبوهوءيشلكقلخو)ا

(ءيشلكقلاخ)»

€راصبألاهكردتال

الدعواقدصكبرتاملكتمتو»

(اميقتسميطارصاذهنإ)ا

هلاوعمتسافنآرقلائرقاذإو»

(نيبئاغانکامو»

(قحلاذئموينزولاو)»
(ميقتسملاكطارصمهلندعقأل)

€...اقيرفنودوعتمكأدبامك)»

(كيلإرظنأينرأبرف

(لبجلاىلإرظنانكلوينارتنل)ل

انمءاهفسلالعفامبانكلهتأ»
(هعملزنأيذلارونلااوعبتاو»

(هليداهالفهللاللضينمو

€فؤرعملابرمآووفعلاذخل

(نوقتملاالإهوايلوأنإ
ششهلكنيدلانوكيو)ل

(متمنغامنأاولمعأو)»
(ةنْيبنعكلهنمكلهيل)

شامالكعمسيىتحءارجأف)ل
(ادبأاهيفنيدلاخ)»
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دوه 

 ی

نيقسافلاموقلايدهيال)»

نيدلاىلعهرهظيلقحلانيدوىدهلاب)ا

نيرفاكلاموقلايدهيال)»

(يلاسكمهوالإةالصلانوتأيال))

ملنإواوضراهنماوطعأنإفل

(مهيلعلزتتنأنوقفانملارذحي)»
(ميقمباذعمهل»

اناتأنئلهللادهاعنممهنمو)ا

(نيعوطملانوزملينيذلا)»

رحلايفاورفنتالاولاقو)»

ارحدشأمنهجرانلق»

(نوبسكياوناكامبءازج»

ىلعاودرمةنيدملالهأنمو)
(ةقدصمهلاومأنمذخ)ا

(ارفكوارارضادجسماوذختا)ا

€....ڭاودعهنأهلنّيبتاملف»

نوكرشيامعىلاعتوهناحبس)ل

(ائيشسانلاملظيال)

(عمسلانوعيطتسياوناكام)»

اتممالسبطبهأحوناي))

(ديعسويقشمهنمف)ل

(دوذجمريغءاطع)ل

(نهديكينعفرصتالأو
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میهاريٍ

رجحلا

لحنلا

 ءارسإلا

(نهديكهنعفرصف)
(راهقلادحاولا»

€ءوتىلابةراَمألسفنلانإ)ا

(اندجونمالإذخأننأهللاذاعم)ا

(نينسحملارجأعيضيال»

(رادقمبهدنعءيشلكو)ا

(ءاكرشهللاولعجمأ)»ل

(ءيشلكقلاخهللالق»
€راهقلادحاولا»

(داهنمهلامفهللاللضينمو

(اهلظومئاداهلكأ)

(ناسلبالإلوسرنمانلسرأامو»

راهقلادحاولا»

(اهلجأةَّمأنمقبستام»

(ناطلسمهيلعكلسيليدابعنإ
(نيجرخمباهنممهامو»

(نوكرشيامعىلاعتوهناحبسل

(ةلماكمهرازوأاولمحيل)ل

(دعاوقلانممهناينبهللاىتأفل

نولمعتمتنكامبةنجلااولخدال
شابذعتسافنآرقلاتأرقاذإف»ل

(ملعهبكلسيلامفقتالؤ)»
(عبسلاتاوامسلاهلحّبست)ل

(.دمحبحّبسيلإءيشنمنإو)»
٢۲۳
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میرم

 ءايبنألا

اايبسنوعيطتسيالفاولضف)ا

(اماقمكثعبينأكبرىسع)ا

€نبهذنلانئشنئلو»ا

اونمؤينأسانلاعنماموف

(لعافينأءيشلنولوقتالو»

(نمؤيلفءاشنمف)ل
المعنسحأنمرجأعيضنالانأ»ا

(حايرلاهورذتاميشه)ا

(اربصيعمعيطتستنلكنإ)
(ارياصهللاءاشنإيندجتس)ا

اركنائيش)
(يعمعيطتستنلكنإكللقأملأ»
(مهيلعهللامعنأنيذلاكئلوأ)»

(ايمسهلملعتلها

(نامحرلاىلإنيقتملارشحنمويا

نمالإةعافشلانوكلميال)
13!ائيشمتئجدقل)»

(ينيعيلععنصتلو)»
(هقلخءيشلكىطعأيذلاانبرا

(امرغهلدجنملويسنف)ل
(باذعبمهانكلهأاأولو)»
متنكنإركذلالهأاولأساف)»

(ىضترأنملالإنوعفشيالو)»)

(ائيشسفنملظتال)
1
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نونمؤملا

رونلا

ناقرفلا

ءارعشلا

(وهوتاحلاصلانملمعينموا

(اهسيسحنوعمسيال)»

لبقنمنيملسملامكامسوهل

(بهذلاذِإهلإنمهعمناكامو)ل

ةفأرامهبمكذخأتال»

(ةفئاطامهباذعدهشيلو

(هتمحرومكيلعهللالضفالولو»ل

(نيبملاقحلاوههللانإ

(نونمؤملااهيأاعيمجهللاىلإاوبوت)ل

(ضرألاوتاوامسلارونهللا»

(حابصماهيفةاكشمكهرونلثم»

(بارسكمهلامعأاورفكنيذلاو)ل
(يجلرحبيفتاملظكوأ)»

(اريدقتهردقفءيشلكقلخو

(لظلادمفيككبرىلإرتملأ»

(نيعضاخاهلمهقانعأتلضف

(نامحرلانمركذنممهيتأيامو»

(امهنيباموضرألاوتاوامسلابرا

€نيلوألامكئابآبرومكبر»

(امهنيباموبرغملاوقرشملابر

(ئيربينإلقفكوصعنإف)ل

(نولسرملاعجريامبةرظانف»

رفكأمأركشأءينولبيلل  
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مورلا

نامقل

ةدجسلا

بازحألا

تافاصلا

 رمزلا

(تببحأنميدهتال)»
(ههجوالإكلاهءيشلك)ا
(نوحرفمهيدلامببزحلك)»

(هدلونعدلاويزجيالموي)»
(مهبردنعمهسوؤراوسكان»ا
(نولمعياوناكامبءازج)ا

اقسافناكنمكانمؤمناكنمفأ)»
(ارورغالإهلوسروهللااندعواما

(ريخلاىلعةّحشأ)»
(مهلامعأهللاطبحأفاونمؤيملكئلوأ»

(اميلستواناميإالإمهدازامو

نوققانملاهتنيملنئل)
(اهيجوهللادنعناكو

ç«تاقفانملاونيقفانملاهللابذعيل€

(مهراثآواومّدَقامبتكنو»ا

ائيشسفنملظتال)

ائيشدارأاذإهرمأامنإ»ا

(نيرضحملانمتنكليبرةمعنالولو»

(ينيدهيسيبريلإبهاذينإل
(يديألااذدوواداندبعركذاو

€(راجفلاكنيقتملالعجن0

€(راصبألاويديألايلوأ)ل

(راهقلادحاولا»

(راهقلادحاولا»
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ىروشلا

فرخزلا

ناخدلا

ةيثاجلا
فاقحألا  

(داعيملافلخيال»

(داهنمهلامفهللاللضينمو

للابنجيف

(ءيشلکقلاخ»

اوباتنيذللرفغاف»

(راهقلادحاولا)»

داهنمهلامفهللاللضينمو»

رانلاباحصأمهنيفرسملانإ
متئشاماولمعأ»

(ديبعللمالظبكبرامو»

(ءيشهلثمكسيل

(ميقمباذعيفنيملاظلاَنِإالأ

ودعضعبلمهضعبذئمويءالخإلا)»

(نوثكاممكنإ»
(نوملعيمهوقحلابدهشنمالإ
(ائيشىلومنعىلومينغيالموي)ل

(نيقتملايلوهللاو»»

لزاباتكانعمسانأ)» (نينمؤمللوكبنذلرفغتساو 
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(
+

رمقلا

ةعقاولا

ديدحلا

رشحلا

ةنحمملا

نوققانملا

نباغتلا  

سسس

(مهيديأقوفهللادي))

(ءاسنونونمؤملاجرالولو)'

(مهنيبءامحر

 

(يغبتيتلااولتاقف))

اوملسأنأكيلعنونمي)ل
(ديرولالبحنمهيلابرقأو)ا

يدللوقلالدبيامو)»

(عمسلاىقلأوأبلقهلناكنمل»ا

(اننيعأبيرجت)

(ربزلايفهولعفءيشلكو)ا

(ةعونممالوةعوطقمال)»

(مكنمهيلإبرقأنحنو)»ا

(متنكامنيأمكعموهوا

(نازيملاوباتكلامهعمانلزنأوا

(وهالإهلإاليذلاهللاوه)ا

مكنيبلصفيةمايقلاموي)»

(نودبعتاممومكنمءاربانإ)ا

(مهيلعهللابضغاموقاولوتتال)

نمىلعاوقفتتالاولاقو)»

(نمؤممكنمورفاكمكنمفمكقلخ)ا  
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١۱

ملقلا

ةقاحلا

ةمايقلا

ناسنإلا

 

(نيقفانملاورافكلااودهاجل

(نيمرجملاكنيملسملالعجنفأ)»
(ميرکلوسرلوق»

(نيميلابهنمانذخأل»

ابجعانآرقانعمسانإ»
(ذئمويناسنإلاًابني»

(ةرضانذئمويهوجو»ل

€قاسلابقاسلاتفتلاو»

(اروفكاًمِإوركاشاًمإ»

للاهجولمكمعطنامنإ»

(ةرفسمذئمويهوجو

ماعنألاكالإمهنإ
شاءاشينأالإنوءاشتامو)»
(ميعنلاةرضنمههوجويففرعت)ل

(...كبرءاجو)»

(نيقيلانيعاهنورتلمثل

كبرلعففيكرتملأ)»

(دحأهللاوهلق
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مثيدعحلا

«نمؤملاةسارفاورذحأ»

«نيصلابولوملعلااوبلطا»

«اهتأبتخافةوعديبريناطعأ»

«رسيملماعلكفاولمعا»

«لمنلابيبدنمىفخأكرشلانإالأ»

«ابابنيعبسواعضبكرشلانإالأ»

«ءاضيبادييدنعلعجتالمهللا»

«نادنجركنملانعيهنلاوفورعملابرمألا»

«سانلالتاقأنأترمأ»

«رخآلامويلاوللابنمؤتنأ»

«عطقاضرأالتبنملانإ»

«مهتدجوفدوهيلاتولب»

«متکسمتنإاممكيفتكرت»

«هتیؤريفنوماضتالمكبرنورت»

«قفانموهفهيفنکنمثالث»

«لطابلابقطانلاكقحلانعتكاسلا»

«امهئراقلنارمعلآوةرقبلايتأتس»  
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«ةنتفيتأتس»

«نوماضتالمكبرنورتس»

»يتمأنمرئابكلالهأاليتعافش»

«هَمأنطبيفيَقشيقشلا»

«ملسملكىلعةضيرفملعلابلط»

«ردقلابءيشلك»

«هتمینغمارحثرویلاملک»

«رئابكلالهأيتعافشلانيال»

زونکنمزنکهللابلإةوقالولوحال»
«ةنجلا

«ناسلىلعةيردقلاتنعل»

«سوجمةَّمألكل»

«...وهيوءدوهيةَمألكل»

«نيتلملهأثراوتيال»

»يتمأنمرئابكلالهايتعافشلانيال»

»ناهجوهلوالإمالكنمام»

«هبلغينيدلااذهداشنم»

«لثموأهبشبهللافصونم»

«يضوحنعلاجرنذاذيلو»

«هللالوسرتنبةمطافاي»  
۲۳۹
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مسالا

سیلی

سابعنبا

بويألیعامسإوبأ

قيدصلاركبوبأ

فاتلزنبالغيرزخوبآ
فلخينبناميلسعيبرلاويأ

يتازملا

ينيفلزلاناميلسعيبرلاويأ-

يبأنبايحيءايركزويأ-

دوادنامیلسوب

يلاطيجلارهاطوبأ

يليلولادمحأسابعلاوبأ-

ركبنبدمحمسابعلاوبأ

ةميركيبأنبملسمةديبعوبأ

يفاكلادیعرامعوبأ

يتآوللادمحموب

ينالجراولابوقعيوبأ

الءألاسرو
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نوفلخفسويبوقعيوبأ

يسلبارطالانيسحلانبدمحأ

سوطامم

يطوشلملادووادنبنيروغبت

بطاحنبةبلعت

يدزآلادیزنبرباج

مالسلاهيلعليربج

ناوفصنبمهج

يرصبلا.نسحلا

راجنلانيسحلا

مالسلاهيلعرضخلا

ماوعلانبريبزلا

مالسلاهيلعدوواد

(سابعلاوبأ)ينيجردلا

يتريمدنتلارمعنبديعس
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مالسلاهيلعناميلس-
——’_—

(سابعلاوبأ)يخامشلا-

(لوسرلاةمع)ةيفص-
ةحلط-ا
نينمؤملامأةشئاع-

ذاعمتنبةشئاع-

ةلوبنحدوعسمهللادبع-
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)عجارملاورداصملا

.ميركلانآرقلا

راد.طءيقابلادبعداؤفدمحمعضوءميركلانآرقلاظافلألسرهفملامجعملا

.م١۱۹۸ةنس٬توريبعيزوتلاورشنلاوةعابطللركفلا

-كتسنو-يوبنلاثيدحلاظافلألسرهفملامجعملا

يرصبلايدزألارمعنبابيبحنبعيبرلامامإلادنسمو؛حاحصلابتك

.(ه١ق)يضابإلا

بيترتنمثيدحلايفدنسمءحيحصلاعماجلا:(٠۷٠/٦۷۸)(عيبرلا)بيبحنبا

ةنستوريبءرشنلاوةعابطللحتفلارادرشنءينالجرولابوقعييبأ

.(ءازجأ٤هبدحاودلجم)ه۸

ًادتبملاناويدوربعلا:(ه۸۰۸ت)(دمحمنبنامحرلادبع)نودلخنبا

.م١١۱۹١ةنسءتوريب.طءربخلاو

‹نوفلخنباةبوجأباتك:(ه٦ق)(يتازملافسويبوقعيوبأ)نوفلخنبا

ءتويبءرشنلاوةعابطللحتفلارادء١طءيمانلاةفيلخورمع.دقيلعتوقيقحت

.م١٤۱۹۷نس

قيقحتءهبادآورعشلانساحميفةدمعلا:(ه٦45ت)(يناوريقلا)قيشرنبا

.م۱۹۸۸ةنس؛«توريبءةفرعملارادءاطءنازقرقدمحم.د

ةعبطلاىلإةمئاقلاهذهيفانزمروءعجارملاورداصملالخادتايرودلاوأتاطوطخملانمةلقدجوت

ةافولاو‹(م)يداليملاو‹(ه)يرجهلاو‹(ق)نرقلاوء‹(ج)ءزجلاو‹(ت.د)خيراتنودبو«‹(ط)ب
.(ص)ةحفصلاو‹(ت)

Y٤۸



ةيسنوتلارادلاء!طءريونتلاوريرحتلا:(٠۲ق)(رهاطلادمحم)روشاعنبا

.(ج٠۳)رئازجلا«باتكللةينطولاةسسؤملاورشنلل

ءاهرابخأورصمحوتف:(ه۷٥۲ت)(هللادبعنبنامحرلادبع)مكحلادبعنبا

.م۱۹۲۲ليبةعماجةعبطمءنفياهوين«يروتزلراشتقيقحت

قشمد.طءريبكلاخيراتلابيذهت:(نسحنبيلع)ركاسعنبا

.م۱۹۸۸/ه۰۳۳۱ةنس

-توريبءةيملعلاباتكلاراد.طءةياهنلاوةيادبلا:(ظفاحلاءادفلاوبأ)ريثكنبا

.م۱۹۸۸ةنسنانبل

ءرداصراد.ط«(اءزج١٠)برعلاناسل:(نيدلالامجلضفلاوبأ)روظنمنبا

.ت.د«توریب

ءتسرهفلاباتك:(ه٥۳۸ت)(قاحسانبدمحمجرفلاوبأ)ميدنلانبا

.م۱۹۷۱/۱۳۹۱.ط

ثارتلاءايحإرادتاروشنمةعبطءةيوبنلاةريسلا(١٠١٠/١١۱نيب)ماشهنبا

.م۱۹۹۳ةنسنانبلتوريبءيبرعلا

سابعلايبأحرشبءديحوتلاةمدقم.(۸/٤۱):(عيمجنبرمع)صفحوبأ

.م۱۹۷۳ء۲طءيتالتلاناميلسيبأويخامشلا

عيمجىلعدرلاباتك:(ه٤ق)‹(ينايسولافاتلزنبالغي)رزخوبأ
م١۹۷١ةنسلالخةنوقرمةخسنءيمانلاةفيلخورمعقيقحتب‹نيفلاخملا

.ةيكيرمألاةدحتملاتايالولاب

رابخأوةريسلاباتك:(ه٤٤٥٤/٠٠٥ت)(ركبيبأنبىيحي)ءايركزوبأ

.م١۹۸٠ةنسءرشنللةيسنوتلارادلا.طبويأنمحرلادبعقيقحتءةّمئألا

.دهققحمالكلايفزجوملاباتك:(٠٠٥/٤۷١۱لبق)يفاكلادبعرامعوبأ

۹٢٤۲



.م۹۷۸١ةنسءرئازجلاءاطء«ةّيمالكلاجراوخلاءارآ»ناونعبيبلاطلارامع

ةلآلاىلععبطءرماعسينو.دقيلعتوةساردوقيقحتءتالاهجلاحرشباتك*

.(ةنوتيزلاةعماجبةثلاثةلحرمهاروتكدةحورطأ)م١۹۸٠ءةنقارلا

ةلاسر:(ه٦قرخآ.ت)(ينغراملايفوسلاةفيلخنبنامثع)ورمعوبأ

ىرخأو.٠۷-٠٠صنمءت.دءرئازجلا.طءةّيضابإلاقرفلايفةرصتخم

.۲۸۹-۳۲۹صنمء١۱۹۹ةنسء٣ددعةنوتيزلاةعماجةلجمرشنانقيقحتب

.ةماقتسإلا:يمدكلاديعسنبدمحمديعسوبأ

فالتخاونييمالسإلاتالاقم:(۳۳۰/٤۹ت)(نسحلاوبأ)يرعشألا

.م١۱۹۸۰ةنسء٣طءرتيرتوملهحيحصتءندابسيفزنارفرشنءنيلصملا

ةرهاقلا.طءةبارغةدومح.دقيقحتءعدبلاوغيزلالهأىلعدرلايفعمللاباتك*

0٥..

زييمتونيدلايفريصبتلاباتك:(٤٠۷٤/۷۸٠۱ت)(رفظملاوبأ)ينييارفسإلا

تامدخلازكرمءتوحلافسويلامكقيقحتءنيكلاهلاقرفلانعةيجانلاةقرفلا

.۱۹۸۰ةنسءتوريبء١طءباتكلاملاعءةيفاقثلاثاحبألاو

وبأقيقحت«صلاخلابهذلا:(۱۳۳۲/٤١۱۹ت)(فسوينبدمحم)شيفطا

ةعبطو.ه١٤۳٠ةنسرصمبةيفلسلاةعبطملا.طءشيفطاميهاربإقاحسإ

.(نامُعةنطلس)يوربةيملاعلاعباطملا

ءنامعةنطلسءةفاقثلاوثارتلاةرازو.طءميركلانآرقللريسفتلاريسيتباتك*

.م١۱۹۸نس

.م١۱۹۸١ةنسءنامعةنطلسءةفاقثلاوثارتلاةرازو.طءريغصلاعماجلا*

.ه۲۹۹٠ءرئازجلاءةيرجح.ط؛خيراوتلاضعبيفةيفاشةلاسر*

ةيمالسإلاروصعلايفديرجلابةّيضابإلا:(رصاعم)(حلاص)ةيجاب
Yo,



.١۱۹۷ةنسسنوتءعيزوتلاورشنلاوةعابطللةمالسوبراد.طءىلوألا

رشنءةّيضابإلاخيراترصتخم:(ه۹٥۳١ت)(ناميلسعيبرلاوبأ)ينورابلا

.م۱۹۳۸/ه۷١١۳١؛سنوتءنيراطعلاقوسءةماقتسالاةبتكم

.ت.دةرهاقلاةّيرجح.طءةّيضابإلاكولموةّمئأيفةيضايرلاراهزألاباتك

ثارتلاةرازوتاروشنمنمء۲جءيبيلصلايلعدمحمقيقحتبء۱۹۸۷.طو

.نامعةنطلسءةفاقثلاو

مامتإيفةاقتنملارهاوجلاباتك:(ه۹۷٦ت)(ميهاريإنبمساقلاوبأ)يداربلا

:ةرهاقلاءةيرجح.طءينيجردلاسابعلايبألتاقبطلاباتكهبلخأام

.ه۲

؛ت.دءرئازجلاءلئاسرسمخعومجمنمضءةيرجح.طءقئاقحلايفةلاسر

.٥۰٥-۳۳صنم

ةفرعملاراد.طءقرفلانيبقرفلاباتك:(ه4۲۹٤ت)(رهاقلادبع)يدادغبلا

.ديمحلادبعنيدلاىيحمدمحمقيقحتب«ت.دءنانبلتوريبءرشنلاوةعابطلل

م١۹۸٠ةنسء١طءتوريبءةديدجلاقافآلارادتاروشنمءنيدلالوصأ

باتك:(م٦۱۹۳/ه٥٥۳٠١۱ت)(يبرجلاتيراعتنبيلعنبديعس)يتيراعتلا

.ه١۳۲٠۱ةنسءةيرجح.طءدودرلاةفرعميفدومحملاكلسملا

حتفرصنيبأخيشللةينونلاةديصقحرش:(ه۲۲۳٠۱ت)(زيزعلادبع)ينيمتلا

.م١۱۹۸«رئازجلاةيادرغبءةيرجح.ط‹(ه۷ق)ءيواشلملاحوننب

ءةبرجيفةّيبهولاةّيضابإلادنعةبازعلاماظن:(رصاعم)(تاحرف)يريبعجلا

.م١۷٠٠سنوتءنونفلاوراثألليموقلادهعملا.ط

باتك:(ه٦قءرخآ.ت)(ريخلايبأنبىيحيءايركزوبأ)ينوانجلا
ميهاريإقاحسإوبأهيلعقلعوهرشنءهقفلاولوصألايفرصتخمء؛عضولا

1:23



ةَتسيبأحرشبباتكلاسفنوءت.دءةرهاقلاةديدجلاةلاجفلاةعبطمءشيفطا

.ه٥١۱۳۲سنوت؛ةيرجح.ط‹يبصقلا

يفةلدألاعطاوقىلإداشرإلاباتك:(ه47۸8/41۹)(نيمرحلامامإ)ينيوجلا

؛ديمحلادبعمعنملادبعيلعویسومفسويدمحم.د‹قيقحتبباقتعالالوصأ

.ه۰‹رصمبيجناخلاةبتكمرشن

.(ناءزج)٥۹۷2ةيادرغءرئازجلاءاط‹رمعنبنمحرلادبعيلکبقيلعتو

ء«ةينيدلالوصألاحرش»یمسیو؛حوننبحتفرصنيبألةينونلاحرش

.ةبرجببوقعينبملاسخيشلاةبتكمبطوطخم

ةّيضفلادوقعلا:(رصاعم)(يضابإلاينامعلاناميلسنبدمحنبملاس)يثراحلا

.ت.د«نانبلوايروسيفءةيبرعلاةظقيلاراد.طةيضابإلالوصألايف

عيزولاورشنلليرماضلاةبتكم(٠)طءغمادلاقحلا:(دمحمنلدمحأ)يليلخلا

.م0(نامعةنطلس)

نيخرؤملاداحتارشنءةّيضابإلاةكرحلاةأشن:(رصاعم)(ضوع)تافيلخ.د

.ندرألاء‹نامع؛ءبعشلارادعباطمء۱۹۷۸برعلا

برغملابخئاشملاتاقبط:(ه٠1۷٦ت)(سابعلاوبأديعسنبدمحأ)ينيجردلا

.ت.دءرئازجلاءةنيطنسقءثعبلاةعبطم.طءيالطمیهارياقيقحت‹(ناءزج)

ةنسسلبارطءبتكلارادءايبيلءةفاقثلاومالعإلاةنامأ:نييبيللانيفلؤملاليلد

.م۷

نبملاسقيقحتءنيبغارلاغالبونيبلاطلاجهنم:(ديعسنبسيمخ)يقاتسرلا
.م۹۷۹١‹نامعةنطلسءةفاقثلاوثارتلاةرازو.طءيثراحلادمح

YoY



ءبرغملاوةقيرفإخيرات:(ه°ق)(ميهاربإقاحسإوبأ)يناوريقلاقيقرلا
راد.۱ط؛یسومرمعنيدلازعروتكدلاوناديزلايملعلاهللادبع.د‹قيقحتب

رادء٦۹هنس.ط(ءازجأ۸(ءمالعألا:(رصاعم)(نيدلاريخ)يلكرزلا

.نانبل«توريب«نييالمللملعلا

ءتوريبءةماقتسالاةبتكمءطقسمءلوقعلاراونأقراشم:(نيدلارون)يملاسلا

.ها۹ةنسىلوألاةعبطلاءليجلاراد

ءاصقتسالا:(ه۹٠۳٠١ت)(يرصانلادلاخنبدمحأسابعلاوبأ)يوالسلا

.م١١۹٠ةنسءاضيبلارادلا.ط«ىصقألابرغملالودرابخأل

ةرهاقلاءةيرجح.طءريسلاباتك:(۲/۹۲۸١٥۱)(دمحأسابعلاوبأ)يخامشلا

ةلسلس١۹۹٠ةنسسنوتبةيعامتجالاوةيناسنإلامولعلاةيلكةعبطوهه١

ةياهنىلابرغملاءاملعمجارتبصاخلاءزجلا«نسحدمحمةساردوقيقحتب٤

رمعحرشب؛تانايدلالوصأباتك:()ه۷۹۲ت)(يلعنبرماع)يخامشلا

.ت.د؛ةيرجح.طءيتالتلا

قيقحتءلحنلاوللملا:(ه°۸ت)(ميركلادبعدمحمحتفلاوبأ)يناتسرهشلا

ةرهاقلاء؛عيزوتلاورشنللهاكرشوءيبلحلاةسسؤمرشنءليكولادمحمزيزعلادبع

.م۸٦۹۱

.ت.د؛مويجدرفلاقيقحت؛مالكلاملعيفمادقألاةياهن

.ت.د؛رصم.طءيبلشفوؤرلادبعمعنملادبعقيقحتءةرتنعناویدحرش

يفهراثآوينامعلادیزنبرباجمامالا:(رصاعم)(دمحأنبحلاص)يفاوصلا

.ما۸۹٩نس‹نامعةنطلسةفاقثلاوٹثارتلاةرازو.۲طةوعدلا

YoY



دومحمقیقحتبء؛كولملاوممالاخیرات:(ه٠۱ت)(ریرجنبدمحم)يربطلا

.ت.د؛رصمبفراعملاراد؛ط؛رکاشدمحم

ءميركلانآرقلاظافلألسرهفملامجعملا:(رصاعم)(داؤفدمحم)يقابلادبع

ء۱۱ةنستوريب‹؛عيزوتلاورشنلاوةعابطللركفلاراد.۲ط

طوطخمء(ه٤٠٦۲١)ةمألارابخألعماجلاةمغلافشك:(ديعس)ينامعلا

.۳۱۸۲مقرسنوتبةينطولاةبتكملاب

ميركلادبع.دقيقحتءةسمخلالوصألاحرش:(دمحأنبرابجلادبع)يضاقلا

.ح٥٦٩۱ةنس.١طءةرهاقلاةبهوةبتكمرشنءنامثع

ءنايبلاوفشكلا:(ه١١۱ق)(يدزألاديعسنبدمحمديعسوبأ)يتاهلقلا

.م١۱۹۸سنوت)۸(ةيمالسإلاتاساردلاةلسلسءليلجلادبعدمحمقيقحت

ةيمالسإلاقرفلاءارآلةساردءمالكلاملعيف:(رصاعم)يحبصدومحم.د

.م١۹۹٠ةنسةيبرعلاةضهنلاراد.۳ط(ةيديزلا)نيدلالوصأيف

نداعموبهذلاجورم:(ه٦٤۳ت)(نسحلانبيلعنسحلاوبأ)يدوعسملا

.م۹۸۱۱ءتوریبسلدنألاراد٤طءرهوجلا

ءنيدلاملاعمباتك:(ه٠۲۲٠١ت)(ينيمثلاميهاربإنبزيزعلادبع)يبعصملا

.حا٦۹۸‹نامعةنطلسڭفاقثلاوثارتلاةرازو.ط

باتكدنعةّيمالسإلاقرفلانيبةّيضابإلا:(٤١٤٤۱۹۸۰/۱)(ىيحييلع)رمعم

ج‹نامعةنطلسففاقثلاوثارتلاةرازو.ط؛ثيدحلاوميدقلايفتالاقملا

.م۹۹

ةيمالسإلاىوعدلاةعيطم)£+۱+۲+۳(تاقلحلا‹خيراتلابکوميفةّيضاباإلا

.م۹۷۹١ةرهافلابهوةبتكم
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:(ه۳۷۷ت)(يعفاشلانمحرلادبعنبدمحأنبدمحمنيسحلاوبأ)يطلملا

ءيرثوكلادهازدمحمميدقتوقيقحتءعدبلاوءاوهألالهأىلعةرلاوهيبنتلا

.۸٦۱۹٠دادغببىنثملاةبتكم

ةنوتيزلاةعماجاهردصتء(ةّيمالسإةيملعةيلوح)ةنوتيزلاةعماجةلجم

.م١۱۹۹ةنسء۳ددع«سنوتب

ةلدألاةرصبت:(م١١٠۱/ه۰۸٥ت)(دمحمنبنوميمنيعملاوب)يفسنلا

.م۱۹۹۳ايكرت.طءنيدلالوصأيف

راد.طءمالسإلايفيفسلفلاركفلاةأشن:(رصاعم)(يماسيلع.د)راشنلا

.حا۹۸۱٩ةرهاقلاءفراعملا

ءاوضألاراد.طءةعيشلاقرف:(ه٣ق)(ىسومنبنسحلا)يتخبونلا

.م٤ةنسءنانبل«توریب

يغابللوقعلالهألليلدلا:(٠۷٥٠/٤۷١۱ت)(فسويبوقعيوبأ)ينالجراولا

ءةيرجح.طء(ج۳)ءقداصلاناهربلابقحلابهذملاقيقحتلليلدلارونبليبسلا

.ها١۳۰نس
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تاغوضوملاسرھ

تياغوضوملا

ةسمدقملا

نىيروفبتخيشلاةايح
هتافلۇم

مالكلايفهدوهج

اهقيقحتيفانجهنموةلاسرلاخسن

روطسيف(يمانلاورمع)روتكدلا
باتكلاتاعوضوم

:ةرشعلالوصألاليلحت

ةلاسرلابةدراولالئاسملاليلحت

:ةلاسرلاصن*

فلؤملاةمدقم

ديحوتلايفلوألالصألا
ردقلايفيناثلالصألا-

لدحعلايفثلاثلالصألا-

ديسعولاودعولايفعبارلالصألا-

نيتلزنملانيبةلزنملايفسماخلالصألا-

نيتلزنملانيبةلزنمالنأيفسداسلالصألا-

تافصلاوءامسألايفعباسلالصألا-  
Yo
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يهنلاورمألايفنماثلالصألا-

ةءاربلاوةيالولايفعساتلالصألا-

ماكحألاوءامسألاىفرشاعلالصألا-

:ةلاسرلالئاسم؟*

4جحلايفةلأسم-

ةعاطتسالايفةلأسم-

رودصلاحرشوةمصعلاونوعلايفةلأسم-
هللامالكونآرقلايفةلأسم-

ةيؤرلايفةلأسم-

ةعافشلايفةلأسم-

نازيملايفةلأسم-

هباذعوربقلاةطغضيفةلأسم-

لكأله...مارحلالكأنميفسانلافالتخا-

؟أهقزر

:ةلاسرللقحلم*

«يخامشلايلعنبرماعيبألتانايدلالوصأنتم»

ةماعلاسراهفلا
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