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هفاَقْثلاوىوقلاثاملازو

تاطوطخملارشننماهقتاعىلعهتذخأامىوقلاثارتلاةرازوىلاوت

لهأقوفتبدهشتىلاو«ىالسإلاىلرعلاركفلاىرتتىلاةفلتحلاةينامعلا

عاونأفلتخمىفمهمدقتنعالضف«ىالسإلاعيرشتلاوهقفلاىفنامع

.بادآلاونونفلاومولعلا

٠.مالسلاوةالصلاهلعلوسرلادهعْقمالسإلانامعلهأىنتعانيحو

«ناعإلابملعلااوطبرو«مهايندومهنيدرمأباولغشو انسحًامالسإاوملسأ

تومرصضحونعلالممالسإلارايدءاملعنمرثكلانامءاملعىلعذملتتو

.اهقرشوةيقيرفألامشورصموناريإوقارعلاو

نحناهو «ءاثعشلاىنأعابتأنعءاثعولاةلازإدةطوطخمرشنبموقنمويلاءالوأ

سماشنبدومحنبملاسلالهنألضافلاهيقفلاليلحلاةمالعلاخيشلااهفلُرمل

.لئامسلاىنايسلا

؛مالمإلارجفىفىضابألابهذملاةمنأاهفلأومنيبيةطوطحملاهذهىو
ةفيرشلاةنسلاوميركلانآرقلانمةدمتسملاةحيحصلاىضابألابهذملالوصأو

:عامجإلاو



(د

ىفحبصنوروثلاةينامعلاتافلاملاوتاطوطخملادهاتتنآوجرملانإو

.ةرومعملاءاحنأةفاكىفءارقلاوبالطلاوءاملعلاونشحابلاىديألوانت

لظىفةيناسنإلارخواهئانبأربخهيفامىلإاهقفوونامعهللاظفح

.ديجسنبسوبولاطاسلاةلالحلابحاصةرصن

لصيفنبلعنبلصيف
ةفاقثلاوىوقلاثارملاريزو



نيلسرملادينموءايبنألامناخدمحمانديسىلعمالسلاوةاآلصلاو

ىفطصإنيذلاهدابع"ىلعو

ةمدقم

فشاكليعامسإةديس/ةروتكدلاةذاتسالالقب

؛ةيضابألاةأشن«ءاثعشلاىبأعابتألنعءاثعولاةلازإ»ةطوطخمحصوت

تيبثتباونعنيذلابهذملااذهللوألاةمنألاو«ىضابألابهذملارهوجو
ثدحتيكلذك.ةلودلاونيدللنتملاحرصلاةماقإىلعلمعلابومالاسإلامثاعد

لامشوتومرص>ونميلاقفنييضابالالوألاةاعدلانعةطولطحملافل*وم

ديزنبرباج«اهبقفواهملاعوةيضابألامامأنطومىهفنامع"امأ.ةيقيرفأ

ةدلبىفباطحلانبرمعةفالخةياهنليبقديزنبرباجدلو.ىنامعلاىدزألا

ىهو؛دمحيلانبورمعدلونمرباجو.نامعىفىوزنلامعأنمقرفلا

نوروهشملاصورخونب“المو؛؟نامعىفةزرابلاةيدزألالئابقلانمةليبق
عابتأنعءاثعولاةلازإمماةطوطخلافلّومراتخادقو.نامعخيراتىف

اهريقلازيالىلا«ءاثعشلا)هتنبابىنكيناكديزنبرباجنأل«ءاثعشلاىأ

فلمانأىأ«دهحلاوةقشملاىهفءاثعولاامأ.نآلاىلإقرفلاىفًافورعم

نيئحابلاىلعلهسينأو ىضابألاهقفلامامإلةمجرتلااذههباتكنمدارأ

رباجرودىلعديكأتلانعالضفهتأشنوىضابألابهذملاىفثحبلاءانع

ةيمالسإلاةمامإلاةماقإوىضابألابهذلملارشنبةيانعلاىفهذيمالتو

.ةحيحصلا

(ءاثعولاةلازإ-١٠م)



مه١

لحر3«نامعهنطوفهميلعتنمىلوألاةلحرملادذيزنبرباجىقلت

زكارملاىدحإكاذناةرصبلاتناكو«همفلاوملعلانمةدازيساللةرصبلاىلإ

نامعبةقيثوتالصاهلناك!ك«ةيمالسإلاةلودلاىةماهلاةيملعلا

٠ًايفاقثوًايرشبوًايفارغج

ءردبلهأنمايباحصنيعبسكردأ؛نيعباتلارابكنمديزنبرباجناك

وهو-ذاتسألاناكو«رباجةذتاسأمظعأنمسابعلانبهللادبعناك

مولعوثيدحلاونآرقلاةساردىفقمعتىذلاهذيملتبرخفي-رحبلا

ًةيمالسإلاةعيرشلا

ىرصمبلانسحلالثم«ءاملعلاوءاهقفلانمريثكديزنبرباجرصاعو

قلخلاوملعلاىفًاعمجميلعقوفترباجنكلءامهريغورايدنبورمحو

نمناكاك«ةرصبلاىفمديزنبرباجناكو.ىأرلاىفةعاجشلاولمجعلاو

الذبرباجقبسو نيسلاوثيداحألانيودتباونعنيذلانعباتلالئاوأ

.ةنسلالهأدنعةعبرألابهاذملاباحصأ

.هتنامأوهتقثىلعاودمتعاوبهاذملالهأرثكأديزنيرباجنعىورو

؛مريغوىئاسنلاوىذمرتلاودوادوبأواسموىراخبلا:رباجننعذخأو
١.:6ٍا

نمتارشعهيديىلعذملغتامك«صاصخلا:لثمنورسفملاهنعذخأامك

:نيزرابلاءاهقفلانموةاَمثلانثدخلانمةنسلالهأهريتعاو:ءاملعلا

نمىلوألاتاونسلادعبايسايسوايدئاقع"ةيضابألاةأشنثناكنإو

غبابو«ميكحتلا"ىلعلبقنيحوأ؛(ه74ةنسىلاوح)نافغنبنابعةفالخ

(مالالةنسىفنينمومللًاريمأىسارلابهونبهللادبعميكحتلاىلعنوجراحلا



ا

نممغراابو.ىضابألاركفلاوبجذملاسسؤومرمتعيديزنإرباحنأالإ

نيبومألاناطلسرصعىفوةرصبلاىفةيملعلاهتايحمظعمىضقءاثعشلاابأنأنم

الإ2ةلودللٌئوانملكبشطبتةيديدحلاجاجحلاديتناكثيح

ةيملعلاهتعوسومرباجفلأو.ةيملعلاةينيدلاهتلاسربمزنلاهنأ

نرمتلانمىلاثلافصنلافثالذو«رباجناويد(مسابتفرعىلاةسيهنلا

نمةدازتسالاوهقفتلاىلعديزنبرباجطاشنرصتقيملو»مىرجهلالوألا

ىلإةيمالسإلاةلودلابعوجرلللمعيناكلب«فيلأتلاوملعتلاىلعوأ«لعلا

لقبلاطبأن1ىلعوىلوألاهتفالخىْسقناّيعو؛رمعوركبنأجبس

ىلعةينمملاةلداعلاةمامإلامايقىلعلمعلاىلعهذيمالتضحبناكو.مكحتلا

.مالسإللةحيحصلالوصألإ

ةرصبلاىلإداعنأثبلامهنكل«نامنعهنطوىلإجاجحلاهافنةرفىو

دنتسيالىذلادبتسملاكلملاىلعءاضقلاالواحم؛ئمايسلاوىنودلاهبهذملالمكم

..عامجإلاوةنسلاونآرقلاىلع

لاسمةديبعوبأهذيملتلمحم97ةنسىفءاثعشلاوبأىفوتنحو

ظنتىفذخأو؛ةيسايسلاوةينيدلاهتلاسرىرصبلاىميمتلاةممركىأنبا

تماقو ءاثعشااىنأنطوم-نامع"ىفترصتناىلاةيضابألاةكرحلا

.ةيقيرفألامشىفو«تومرضحونميلاىفةمامإلاتماقكللذك؛اهيفةمامإلا

ىلإيضابألاهقفلاوملعلااولمحنيذلاءاملعلاءامسأةطوطخلافلّومدرسيو

ا.نميلاىلإوةيقيرفألامش

ىدزألابيبحنبعيبرلادنسمىلعهقفلاىفنآلاةيضابألادنتسو



عيبرلاناكو«رباجمىقتلانيحًاباشعيبرلاناكو,ىرصبلاىنامعلاىديهارفلا

.(بئاسلانبماضوحونىأوةديبعأو:ةثالثنمهقفلاتذخأ:لوقي

نبرباجنعءال'وهذخأدقو ْ'.دايز

نيذلانياملاىضابألاهقفلاةمنأضعبنعةطروطخملا"فلكمانئدحم7

؛ىناوزتلارذنملانبريشبرذنملاوبأمهْنمونامعىلإةرصبلانمملعلااولمح

اربوبحموَىوكزألارباجىنأنبىسوموىنالعحلارسينلانبريثمو

.ليحرلا

نمناكىذلاضايأنبهللادعنعمالكلابهتطوطحمفلووملامتحناو

ةنمأملاةعامجلاهذهىلعهمسانويومألاقلطأىذلاو ءاثعشلاىأعابتأ

(م١١٠-44)ىومألازيزعلادبعنبرمعةفالخذنمكالذوةملسملا

.(ةطوطحملانم49صرظنا)

ىلإعجريةيضابإلابةملسملاةئمأوملاةعامجلاهذهةيمستىفببدلالعلو

ضحدينأو«انلعهتعامجءارآنععقادينأعاطتساضابأنبهللادبعنأ

هللادبعباتكىقو.جراوحلاىفرطتمنموأ«جراوحلانممهنلوقلا

ىفهتوقوىتحلاىفهتعاجشانلنيبتي«ناورمنبكالملادبعىلإضابأنبا

مايأثادحألارصاعضابأنبهللادبعنأهنمفرعناك«ةلداحملاوةرظانملا

٠نايقعسنأنإةيواعم

ىلا«ةنمأملاةملسملاةعامحلاهذهءارآفرعنباتكلااذهنمو ترمس

تثدحىلاةيسايسلاوةينيدلاتاروطتلابقلعتيايفكالذو«ةيضابألامساب

ناورمنبكاملادبعن1١ىحمالسلاوةداصلاهيلعلوسرلاةافوذنم

.(ه19-776)



ل8ا

دضابأنبهللادبعدلوىمونيأنبتالفاهنلإانعجرىلاعجارملاامأ

ديزنبرباجمامإلارصاعهنأهتريسنمفرعءتانكنإو.هتافوةنسىلعقشتتالو

نايفسأنبةيواعمذنمةيومألاةلودلاثادحأرصاعهنأاك«هنعذخأو

ضعبلاهدعف«هتيصخشلوحردابملاتفلتضادقو.ناورمنبكلملايعىلإ

ًاضيأرداصملاتفلتخادقو.جراوحلاةالغنمنورخآهريتعاو؛ايجراخ

نبضابأباححأةيضابألانأضعبلاركذف6ةحي>صلاهتسسسلاوهمساقف

٠)١)ورمع

.مهسفنأةيضابإلاايففلتخيفاهرسكوأ«ضابأ)ةزمهحتفامأ

ىفو.«ةيضابألا»ضابأىلإةبسنلاحبصتكللذبوةزمهحلانوحتفيناملعىنف

.6ةيضابإلا»ضابأىلإةبسنلاحبصتوةزمهلانورسكيةيقيرفألامش

ضابأنبهللادبعوعابتأمهةيضابألانأركذي(©)ىزيرقملاىرنو

ضابأىلإنوباسنيلبلاقيو6ورحنبثرحلاهمسأوسعادمىبنم

.«رماعنبدجاهملزنةماملانمضرعلابةيرقىهوةزمهلامصب

نأ(؛)ىريرقملاو(©)قناتسرهشلالثمرداصملا"ضعبركذتكلذك

.ىومألادمحمنبناورمنمزقفناكضابأنبهللادبعجورخ

ةلودلارومأىفضابأنبهللادبعكارتشانععمسناملوأعمسناننكلو

ه7صدرلاوهيبنتلاباتك«ىعفاشلاىلعلملا(١)

مجعم4توقايَْق01نفابأ8ةدامرظناو٠٠٠هص١جططحخلا3ىزيرقملا)0

.(م19656/م1777رم.ةداعملاةعبطم--ىلوألاةعبطلا)17ص١جنادلبلا

ولملا(©) ض44صلحتلا
“ه6ص١جططخلا(()٠



سا

هللادبععمةكمنععافدللةمكحملاِقرفعيمجووهجرخنيحةيمالسإلا

.ىلإهعوجرمثءه14ةنشاىفةيواعمنبديزيشيجدضربزلانبا

٠3.ةكمتنمأنأدعبةرصبلا

هنإفضايأنبهللادبعةعاجشنعالضفهنأةطوطخملافلامركذيو

هلصأ»فلرملالوقيكلذىلو«ةرصبلاىفممتهتليبقىلإدنتسيناك

4.ص16خيراتلاىفكلذباوفرعامكنشملارجحلامهنيذلايمتنم

٠[هلعوطحملانم

مم

ةريكبزاتعرصاعمىنامعىضابأملاعو:هيقفويفةطوطخملافلمامأ

نمرثكىفريشبوهو.نامخهنطولوةيضابأللسمحتلاوعالطالا

ححصيهنأامك؛ابلعدمتعاىلاعجارملاورداصملاىلإةطوطخملاتاحفص

هنيامريثكهنأامك.عجارملافلتخىفةيضابألانعدرتىلاءاطخألا

:نمريثكلانوعيو«ةينيدلالااسملاوهقفلاىلعنوزكريةيضابألانأىلإ

...ةيضابألاةمئنأوءاملعدهم نامخخيراتامسالوخيراتلاقئاقح

ةيباطعحلاةقيرطلاىلإةطوطخلافلاِم-للخلاخرشلادمعياماريثكو

نعالضف6هامرموهداصقمحيضوتلةيميلعتلا.ةقيرطلاىلإو«هتباتكىف

.تايسانملانمرثكىفداشرإلاوظعولا

0ّم.ََ:

امأ خيسنلاظلئانةبوتكمىهزةحتص#4نعةزابعىهفةطوطخملاهذه
.اهخيبنهيف.ىبناىذلاتقولاو6اهخسانمسانمولحمتناكنإو4ديخلا



١2

ارتميتنس37,هةقرولاضرعو«ناتحفصةطوطخملانمةقرولكىفو

اضرعم..س١١وهفةحمصلكنمبوتكملاامأ.اريميتتس١٠املوطو

0ًايرقتالوطم.س١*

.ريغصعبرملخادباتكلاتاحئتصىنةطوطحملاتاحفصءاقرأانتلأدقو

كانههنأنعالضف.تاعوضومللسرهفنمةطوطخملاهذهولختو

.1و7و7ةحفصىهوةباتكنودبءاضيتاحفص

*#«+*؟|*

ةنسلابتكوميركلانآرقلاىلإعوجرلاىفاعسورخدنلاننإفدعبو

رئاودوةفلتخلاةيوغللامجاعملانعالضف«ةفيرشلاثيداحألاوةيوبنلا

خيراتلاوقرفلاوةديقعلاىفةفلتحملافيناصتلاومجارتلابتكوفراعملا

ايجهْمايملعاقيقحنةطوطخلاقيقحتىفانمةبغرثكالذو؛بدألاو

هيفًأطخأامحيحصتلنامعاهمدقتىلابتكلالففأنمباتكلااذهو

نيينامعلارودحيضوتلو«ىلوألااأشنوةيضابألامهفىفنوثدحملاوىادقلا

ملعلابلمعلامهطبروىضابألاركفلاوىضايألاهقفلاءاسرإىفىسيئرلا

.ناعإلاو

مَ.ل.و٠٠ّّ

لضذفبديحملااهئارترشنىلإىقفوتناونامرهدزتناوجرتلانإو

ومسىلاعملابحاصةرضحاهسأرلعونامخىفىوقلاثارلاةرازوطاشن

كللذونامةنطاسىفىوقلاثارثلاريزولصيفنبىلعنبلصيفرمألا



مسا

مظعملاديعسنبسوباقناطلسلاةلالحلابحاَصةرضحةياعرولظف

.هللاهظفح

ىلعلاهللادمحتوةطوطخحملاهذهقيقحتىفانقفونوكتننأوجرتلانإو

.مظعلاىالسإلاثارثلاةمدخىلعةردقلاهلأسنوريدقلا

ةروتكد

فقشاك.ليعامسإةديس
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ةعردف١كولسم7ريبعولأ#مرزاو

ملسمةديدعونأهذلاهجرددزنراميمامالاعاتأنم
ةمرد1نب هيجرفافقلابفورعملاهالولابىجمتلا
بقزملاةلسلسللةشلاغلاةقلصتوهوهنكيضروهدا
ابأىلايئاحتصلالوألاةقلحلاناقىضابألا
ناوضرةباصملاةلجءانبهربغو١سابعنااربلاناك
تيرمكزلا؛اثصتلاوبانيراثلاةقلحلاومسلعددلا
ملسمةليمعلامامالادئلاملاةقلحملاوهنيحرتكيذع
ةديصوبأسئاجلطبلالاعلالاقهيدادجر
نكملعلالحأملسم .افشتناةيثكتاعايجدبزنربام
ماسيعولمامالامههلفعأناكوبيغملاوقرشملاو
فزلخنودتيضايالاعجرمحصأىلاةمركوأن
العهنعنولقبرلوالمزهلنامعزريرباهرور
لاقبجياولاهسضتقياعملعلاالدنزلا:ابجإوب
وباوهه رتشمامجرملهتماكللعلامةديدع ةفرشوفاقعلاعصبغتشيناكهنألفانقلارقلب
وزرهبالطووهاهنمجتاعاطتساةنيغؤج
لان1نيملارلونبعفرعبالالحافيرش

أرمالالونعب 'ةأداوراصرزلا+انعلاهماطلاكتاو
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ورش بمبملونابالاوتيداهاولعةرتكر ارزىحم
لهاعرصاونوكسوةيرجزكاهءالضفوةماللاخ
بحابصإاقميرثوقحنمولظبوموببفكددصداولا
روٌدريبعونامامالاياسيئرنتلاىلوتبكوملا مامالا
هبلسااممررينكقلظرلولاهنعنخافددزنيراجب
سمونموهلعةباملاديرشتونايعطلاةقداضمنم
الومضملابخرلدلاةءضملا>ولاشبوماعاارشن

نيملاطناطغصتئطضارقولاقنارملانكح
جنناوارتسسمميلعتلابموقدنإ نعةمقلاهتسردم دكملكلااطلاكلذجالناوعاوجامحلارطنا
هليبزرمتهيربندمهنايفطوهتوريجنبا
لاقتاعلاينرنلابئاسلالزمامضهقبردمو لالانمعوبئواعهلريلايسوحت(هرماراشتساو
هيلعراثافتوهازاهبىتحهيالولكألاهببزعتيإ
امهساعطكلناكفثاالاوتيزلاامماعطاب لتاعالظنيلفامحارسقلطأفجاضامامنالاز
رك هتيانكلاوروهتياعزتحمشونانمزملاهدااواتييز كرتالخلالثاضفناماعبلولقاعل(ممسأتبلو
ناعواربابتداينرلاههةايقارئاعربصلارالا
راعمللةريلتحتهدلارثعمهازانم (ايرألاتئاص
للبموميرلعءانثتللاسراو نكمهلبحملا»ياة





ميلاهناشامت7

نمالإةمألاةادهمهلعجو«ءايبنألاةثروءاملعلالعجىذلاهللدمحلا

"ءامشألانممهنعدص

هيلعادمحمنأدهشأو«هلكيرشالهدحوهللاالإهلإالنأدهشأو

هلعهللاىلص؛ءايقتألاةوفصولسرلاةمئاخوءايلوألاديسمالسلاوةالصلا

رلعلاةذباهج'ةادملاراثآتيلتامءافصألاةداسلاهعابتأوهيحصوهلآو

.ايبغألاامتدشرأو

برعتذإ الألتملعلاءامسىئرجلاةمجنبهبشأةلاسرهذهف:دعبامأ

اهمررح.ءايفوألاةاقتلاهذةمألانمهعابتأوءاثعشلانأميظعلامامإلانع

مامعأوحلاصلافلسلانعنهربيو©لهجلاكلاوحهئوانسءىضضياساربن

مامإلانإثيحنمو.مهراثآءافتقاءاشنلًالاصاثارتمهدعبهوفلخامو

ًادبنهلللماعقدصأوةحلاصةودقلوأوههنعىضروهللاهمحرءاثعشلاابأ

.هللاءاشنإهب

هللادبعنبتوقايهللادبعوبأنيدلاباهشةمالعلاخرؤوملامامإلالاق

ةناسثتاورميبْقعوبطملاىناثلاءزحلاقف6نادليلامجعم|"هياتك2ىومحلا

فاقلاوحتفلامثمضلابةقرحلادناقرحلاةدامىفلاقمحمم16

ميجةقيقحلاىفانهءاكلانإف"2|«طلغاذهنآحيحصلاو«ناعبةيحان
٠مس

ىعملاو.ءافلصالاوهاهرخ1فاقلاو«واولصالاقفىهاهدعبءارلاو

ْ:فوخلاه

ءىكزأوىوزتلًإابيرغترماوعلارايدنمناكاملمشيمسااذهو
.ناونعلاىفهانقق-اك؛برغلاىفروكلالبجلإمىلموءارمحلاىلإو
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كاندفأىلافوحلاىأ.(١)«ءاثعشلا0اهل].بسني»:توقابلاق

ءاثعشلاوبأىأ«ديزنبرباجوهو؛ءاثعشلاوبأمامإلااهيلإبسنياهنقيقح

ةمئأ:دحأ«ىدزألاىدمحيلاديزنبرباجوهو«ةضوحلاىلإبسنِيىذلا

محابقوحلا:هللامْيو:لاقنألإسابعنبهللادبغباحصأنمةنسلا

.فوحلابردهللاقيناكمبدزألاىفةرصبلا.لزنهنألءافلاووأولاو

ئوزنبابىلعةدلبىورنلارعأنم1رفلهأنمهنأ:حيحتصلا:تلق

٠-..نامع.لهأدنعفرعيهلكناكملااذهو+نونابناحلانمةصاخ

فودورانيدنبررمعهعئىورْرمعنبإوسابعنِبنعىور:3ف

0م4“ةنس

ديزنبرباج.ناكاذإو.ةنسلاةمئأدحأهنأديزنبرباحدهشيهارت
هنإلاحلكىلعو.ةنسلاةمئأنمهريغىلعقبسألاوهناك«ةنسلاةمئأدحأ

ةدمبهدعباوءاج:ةنسللنيفلؤملانإف.هنعىضروهللاةمحركلذكل

فنصوفلأو©مهلبقهلفحديزنبرباجذخأدقف.دحألكاهفرعي

|نأكشالو+قبسلالضفهلو«دافتساودافأوققدوققحو

.مدقتملللضفلا

ءاملعدنعهركذعاشىذلاهباتكهللاهمحرءاثعشلاوبأمامإلافلأدقو.--

نأىأ«ةنسلاةمئنأدحأهنإتوقايلوقيامك.ةيوبنلاةئسلابانوحشممالسإلا

مامإدحأهدهعىفنكيمل:تلق.ةنسلاةمئأدحأديزنبرباجءاثعشلاابأ

ةمئأنإف«ةباحصلانمنوكينأالإةنسلاىف اماورتشاواهونودنيذلاةنسلا

لهأالذفرعياكةليوطةدمبرباجدعباوءاجامنإ ةمكألااصوصخوعالطالا

ةيعفاشلاوةيكلاملابةفورعملاةروهشملاةعبرألابهاذملاساسأمهنيذلاةعبرألا

را.و

اهربقو©ناممبقرفلاةنيذمىفتيفؤوتدقو:اهبىنكىلارباجتنبىهءاثعشلا(١)
>١ّصٍَجريبكلابرغملاخيرات:زوبدلعدم:رظنا0اهبفورغم
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دهعبهللاهمحرءاثعشلاىنأدعباوءاجامتإءالظوهلكف(١).ةيلبنحلاوةيفنحلاو

:..دحأىلعىفخال

غلبو6ملعلانمهظحلخأدقهنعهللاىذرديزنبرباجمامإلانوكيف

ءلوصفلادقو:لوصألادهمو«ققدوققحو«نودوفلأو؛هتياغ

لازيالهنعهللاىضرسابعنبانأكلذىلعليلدلاو.ىغبنياكهقفلاطبضو

هيلإاوءاجاذإنييرصبلابتوؤيوهللاهمرديزنبرباجىلعلئاسلاليم

دجنالو.هللاءاشناإكالذعمستفوساكديزنبرباجمامإلامهعمونيتفتسم

ىلعةلاحإلانمهنمناكامالإناكايأهريغىلعالثاسلاحأهنأسابعنبانع
نباليحنالو.ءاملعلاهلقانتوهنععاشكلذنإف.هللاهمحررباجمامإلا

ءاثعشلاىنأك1:عماحلاهقفلاوعساولاملعلاهنملعبناالإهيتأيالثئاسسابع

هنعىورف©كاذذإهنعذخألاىلعةنسلاةلقنلبقأكلذلو.هنعهللاىضر
ماعلالهأنمريثكلاهلدهشو.ةفورعمثيداحأامهبحيحصىفماسغوىراخبلا

اوجتحاو(مهمافلومىفهراثآاولقنفةنامألاوقدصلاوةناطفلاوطبضلاب

ةعبرألمحروكذلملارباجناويدنإلقدقو.مماكحأيفهلاوقأب .؛لامجأ

لثمنمدحاولمجلمحنا٠تلق.رثكألرقو؛دحاولمجلمحليقو
دادغبٌناطلسةبتكمحصدقو..ميظعءىشهللاهمحرديزنبرباجمامإلا

وبأدلو(1) وه-71"ةنسليقوه08ةنسةفوكلابتباثنبنامعنلاةفيتح دادغببقوت
ىفاقلادمحمنببوقعيفمويئبأ'هذيمات'هبهذمَّنودنمرهشأناكولنيةلس

نيكالاممامإلادلوو.(8١7ض؟جنايعألاثايفو:ناكلخنبا)(م1873-11)

ناكلخنبا)د47١ةنساهبقوتوزم44ةنسوأم47ةئسىفةروثملاةنيدملافىحبصألاىنأ

ةزغبىفرقلاىفاشلاسيردإنبدمحممامإلادلوو.(5+-00مص١جنايعألاتايفو

رصميىئوتودادغبوةنيدملاوةكمئفملعلاىقلتنأدعبم48١ةنسرصمىلإقأو»1668ةنس

ىرغتنبنساحملاوبأوءم٠0151صاََجنايعألاثايفو؛ناكلخنبالم١٠+ةنس

(77١-١"١صا١جةرضاحازح:ىطويسلا«176-177ض"جةرهازلاموجنلا:ىدرب

م١764ةنسدادغبىفقوتوم164ةئس.ىفىنابيشلا,لينحنبدمحأمامإلادلوو
'(22016ص١جنايعألاتايغو:ناكلخنياز
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.(١)هلثمدجوبالهلعلوهلهأىلإصلخمملوهتنازخةئيزهلعجوهيلعىوتحا

اضيأهبعفتنيملمىرغملاخيراتلاىفروهشملاىسوفنلاثافنهجرخأدقو٠

لضانيلظوءروكذلملاهافخأذإءدحأ رباجناويدهاوتحااممهرواحموءاملعلا

ةميثالاىديالأنكلو6نوملسملاهبعقتنأوهلهأىلإجرخهتيلو4روكدذملا

٠)0ايئيداخلاصىعارتال

ممدقمقىوسانلانمرثكلاهلل١همحرءاثعشلاىنأمامإلاملعبعقتنادقو

هباحصأوةديبعوبأو4هعابتأوبيبحنبعيبرلاوُِهتذمالتورانيدنبورمع

١.هللامهمحر

رابكنمديزنبرباج:«خيراتلابكومىفةيضابألا»بحاصلاق|ء]
شاعدقو.ىرجمهلالوألانرقلاىفةيمالسإلا_ةفاقثلااورشننيذلانيعباتلا
لكاشملابلغأنإو.ةيونلاةرجهلل64ىلإ١7ىتسنيبامميظعلامامإلااذه

عازُنلاناكو.نرقلااذهنمنيريخألانشاثلاىفةيمالسإلاةمألانببتأشن

عمسلاوديعولاودعولاولدعلاوردقلاوديحوتلاوتافصلاىفةمألاءاملعنب

مولعىفصصختلادارأنيحو«نامعهنطوىفهميلعتةيادبديزنبرباجىقلت(١)0

نمةيمالمإلاةميرشلاىفهرئارآتناكو.ءاهقفلاوءاملعلاىقتلمثيحةرصبلاىلإلحرةعيرشلا

هّتسأردأومرحوهلاويدلعاولوتساهينبوناورمنبكلمادبعنإليقو.نيملسملارخافم

رادةبتكمفهوعضووهخاشتساسانلاىلعاومرحنييسابعلانأىورو٠.سانلاىلعهرشنو

ويدناكو.نيملسملارخافمنمهنأنوملمياوناكودادغبىفةمكحلا ةميظعةيملعةورثميظعلاهنا

ض.مظعلاىملعلاةيئابألاثارتنمو
وجرريبكلابرغملاخيرات:زوبدىلهدمحم(٠٠صريسلاباتك:ىغامالا:رظنا

0ٍإ.ا؛١-7١ص

ىلعلصحةسوفنلبجىةيدغابألاةيثافنلاسسئؤم«رصننبجرفثافنلاذأىوري(3)
ميطتسيالىتحةطوطخمارمدهنكلةسوفنلبجىلإاجىقأوديزنبرباجناويدنمةلماكةخسن
رظنا..ةسوفنلبجىفهلماعلوترهاتىف"ىمتسرلامامإللهتوادعبيسباهيلعلوصحلاهوثوانم

:رمعمىيجيىلعو6١1ةقرو.ةمألارابخأوةريسلا:ركببأنبنبىدبايركزوبأ

.44١ص١جخيراتلابكومىفةيضابألا
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اياضقلاهذهققحدقديزنبرباجمامإلناكو.ةنامألاوةلاسرلاولقعلاو
حضوو؛داقتعالالئاس.سردو«مييلعهللاناوضرةباحصلاىدهءوضىلع

نكلو.هفلأىذلاميظعلاناويدلاالذىفنيدلانممهملاررحو«دارملااهنم

8هلهأنبوهيبتلاحفةتورءحلاىدبألاهيلعتلوتنأظحلاءوسنمناك

.ماركلاهتذمالتىلعملاكلذنمةقفدتملامامإلااذهتاناضيفتيقبو

وهأةمألاهبتعفتناامبلغأف هناكربتناكف"مامإلاكلذنعثاثلوأهلمحام

.حيحصلابهذلملاءاجرألةماع

:خيراتلابكومْقةيضابألا,بحاصلاق

.اهنما6ةنسىفوتو(١)١7ةنسيدزألاديزنبرباجءاثعشلاوبأدلو

كرامملاهرمعىضمأدقف«قارعلاىفشاعهنأالإاينامعناكنإووهو

اكةرصبلاىفشاع.نيحلاكلذىفةيملعلاقارعلامصاوعىدحإ«ةرصبلاىف

.نيعباتلارابكنمهئالمزرثكأشاع

عماجملاو|+)دجاسملاىفماعلارشني--ديزنبرباجىأ-شاع

؛ميوقلانيدلابنتملاكاسعلاىلإوعديو(سانلانبيديمحلاقلحلاثيبو

ىلالكاشملاىفىفيوهعورفوهلوصأىلعةظفاحملاو ىح؛سانللضرعت
لاقو.ديزنبرباجريغاهفاموةرصبلاتيأردقل:ةيواعمنبسايإلاق
فيكقارعلالهألابجع:هنعهللاىضرسابعنباكنآرقلانامحرت

كلامنبسنألاقىفوتاملو:لاق!!ديزنبرباجمهفوانيل)نوجاتحم

نبرباجخويشدحأروكذملاكالامنبسنأناكو:تلق.()8«ضرألارهظ

.سابعنبةداهشعوننمىهودايز

ىنسنيبرصحنتاهنكلوديزنبرباجمامإلادلومةنسلةفلتخم.خيراوتعجارملاف(١)
ىفةيضفلادوقعلا:لقراحخلا؛٠١هصرهاوحلا:ىداربلا:اضيأرظنام77وه8

١اوةيضابألالوصأ

٠٠7صريسلا:ىخامشلا:رظنا()

(ءاثشعولاةلازإ-,ٍ:إ
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:هللامذةافولاهترصضحدقوديزنبرباجىلعىنانبلاتباثلخدولاق_

نسحلاناكو.(١)ىرصبلانسحلاىقلأنأىهنشألاقف.؟ايشىبنشتله
٠مهلاأوجاجحلاكةروخلامهلامعونييومألاناغطنمافوخًانختسم

هقيدصىلإهبءاجوهرقمفرعيناكو؛نسحلاىلإتباثبهذف:لاق

ريبكلاملسملىعباتلاىلإريبكلاملسملىعباتلاثدحتو.رضتحملاممحلا

.ًاديعسةرخالاىفءاقلنالمأبو«()اليوطايندلاىثنابهأتيامهوايصاوتو

لبقتساوايندلازعلحرىذلاهقيدصوهقيفروهليمزنعنسحلاثدحنو
.ماعلاهيقفلاهللاواه:لاقفةرخأالا

ءال“ورمريغقلحلاةحامسوأ«نيدلاوملعلاوهقفلابهلدهشدقو٠

ىفتكأىنأريغ«نيعباتلاىعباتنمرثكو«نيعباتلاوةباحصلانمريثك

مهونينمؤملامأةشئاعو«كلامنبسنأو؛سابعنبهللادبعةداهشب

قئاقحبمهفرعأو6ماسوهيلعهللالصهللالوسرباحصأصخأنم

مهرثكأو(ةنسلاعقاومو2ركلانآرقلاىاعمبمهملعأو1هرارمأونيدلا

؛ىرصبلانسحلاةداهشاهبلإفاضي«ميوقلاهيدهوةرطعلاهتريسبًامالإ

.هبمهفرعأورباجنممهمرقأونيعباتلاديس

هيلعهللالصهللالوسرباحصأصخأاهطعيىلاةداهشلاهذهنإ:لاق

ةيملعةجردنعىطعتةدمتعمةزاجإمظعأرعتعتنيعباعلاديساهمتحموّماسو

.نيحلاكلذ

مةشئاعو(سايعنبهللادبعنعملعلادايزنبرباجذخأ:لاق

نيمباتلاتاداسنمناك:(ىرصبلاراسيندحلاىبأنبنسحلاديعسوبأ)ىرصبلانحلا(١)

نمنيقبنيتنسلهدلوموىرقلاىداوبأاغن٠ىراصتألاتباثنبديزلومهوبأو«مهناربكو

:(م١٠11)ةثامورشعةنسبجربلهتسمةرصبلابىوتو(م31)ةنيدملابباطحلانبرمعةفالخ
ةبتكم-ديمحلادبعنيدلاىدمقيقحت)704ص١جذايعألاتايفو:ناكلخنبا:رظنا

(ةرهاقلا-م1448-ىلوألاةعبطلا-ةيرصملاةضنلا

ليوط:هطوطخملاىف()
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؛ىلعهللاىضرباطلانبرمعنبهللادبعو؛كلامنبسنأو«نينمؤرملا

اتيوحف6ايردينعيستكردأ:ديزنبرباجلاق٠ةءاحصلانمييريغو

ءامهنعهللاىضرسابعنبارحبلابدصقيناكو«رحبلاالإماعلانمهدنعام
ِ.ماعلانمهعاملكلذبسابعنبابقلىدلاوهناكهلحأو

نأريصوءاكذودهجنمىنوأاممظعلامامإلااذهعاطتسااذإو:لاق

نسعمجنوكينإبيرغلانمسيلهنإفّردبلهأنمالجرنيعبسماععمجم

مددعةربكلرصحلاهغلبيالام]مىلعهللاناوضرةباحصلاةيقبملع

.مهمعلحألاةلوهسو

نباو«بويأو؛ىراخبلاخيشةداتقمريثكقلخهنعىملتدقو

ةممركىنأنبملسمةديبعوبأو«جرعألانايحو«بئاسلانبمامضو«رانيد
.الجألاماعلاةمئنأدحأريرضلا

'نيعباتلارابكنمهريغشاعامكديزنبرباجشاع:بكوملاىفلاق

ارسوعديو«لمعلاولوقلبماسوهيلعهللاىلصهللالوسر4سءايحإللهاحم

؛ةمأريخبنوكتلهللاةعيرشىلعظفاحتنأبجبةيمالسإلاةمألانأىلإانلعو

:.(١)سانللتجرخأ

هللانيدنعاوفرحتانيذلاكئلوأبهتاعمتجموهسوردىفددنيناكو

كرابيناكو.نيطايشلاليبس.اريعبتاو«ماوبشاوضرأوَمهءاوهأاومكحف

هيلعةنيمأديأقفهعتلةزوعلاىديأيبمكحلاعزمتوماظلبحيطتىلاَهروثلا

.ةيعرشلاماكحألاةسادقىلعةصيرح

ركنملانعنوهنتوفورعملابنورمأتسانللتجرخأةمأريخمنك):ىلاعتهللالاق(١)

ةروس(نوقسافلامهرثكأونوئمؤملامهممهلًاربخناكلباتكلالهأنمآولوهللابنودمؤتو

١١٠.ةيآنارمعلآ
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ناكاك مرومأعيمجىفهيأرنعنوردصيةيضابألاناكو:لاق

ديحولاىعباتلاوهرباجنسيلو.نيملسملانممهربغنمرشكهنعردصي

نيعباتلاوةباحصلاءاملعربكأىأرناكلب؛هدحوهلىأرلااذهناكىنلا

.نيحلاكلذىف

ةاءدلاءاملعلاكئلوأقحاليمحلامعونييرمألانايغطناككلذلو:لاق
؛ماظلانعنوفختسيفةادهلاءاملعلاكثلوأرفيامارثكو.ناكملكىف

هلمحتيفىذألانمريثكىضعبقحليدقو.توربخلانعمسدنورفيو

.هللاليبسىفارباع

فيرعتىلعصرعمالسإلالاطبأ|[4نمالطبرباجناكاكو:لاق
ريصىفحفاكيو«؛ملهللااهديريىلاةماركلاوةزعلابو«يدبنيملسملا

؛هسفرضيورتىفالطبناك«نيعدتبملاليلاضأو1نمملاظلانايغط«؛معزعو

سانلاةقثهعدجنالو«ىلعلاةرهشهرغتال«ىوسلاطارصلاكولسىلعاهلمحو

هبالطدحأامويىأر.موصخلاىلعراصتنالابزوفلاةوشنهيهدزتالو«هب

امأ«ةعبتمةنسوأ«ةمكحمةيآريغاثيشبتكينأهابنفسردلاءانثأبتكي

ىفاهلادنتسيىلانمىوقأةجحءاسملاىفدجدقهنأل«هبةريعالفهيأر

بتكاببلاطلابهذيو؛ىوقألاليلدلابتبلاعىلإاهنععجربفحابصلا
.سانلا2لطابلارشني

لكارباجبحبناكو«ماسمنبديزيىعديبناكجاجحللناك
ارباجةيداعلاةايحلافورظتذخأو؛باجعإلالكهببجعيو«بحلا
مدخمنأدارأبتاكلانأكو.ديزنبرباجمببجعملابتاكلااذهةرايزىلإ

عمتساو؛امهرعشينأنودءاقلةصرفامهلًايهف«هسيئروهقيدصنمالك

جاجحلابجعأف؛رحبلاقفدتقفدتيوهوديزنبرباجمامإلاىلإجاجحلا
:هلاائاقءاضقلاهيلعضرعف؛ةماخوهملعب



-١7-

ىههذهتناكو.نيملسمللايضاقكالعجن ادحأكلبرثوننأىغبنيال

ارباجنكلو.رباجمامإللقيدصلارهاملابتاكلااهيلإىريىلاةصرفلا

:جاجحلالاقف.كلذنعفعضأانأ|١١|:لاقف«ايندبلاطنكيل

حلصأنأنسحأاهرشاهمداخوةأرملانبعقي:لاق؟كفعضنمغلبامو

(١)!!فعضلاوهاذهنإ:جاجحلالاقف!!امهنين

اذهبحاصعنقأوةيغاطلاكلذنمربكألامامإلااذهصلختاذكهو

احرفنيرحآسانأنمسوفنلاهلريطتنأايرحناكىذلاميركلاضرما

.ةرسمو

؛صالختلااذهنممامإلادصقممهفيملقيدصلابتاكلانأرهظيو

.ةمئادةمدخهمدخمنأومامإلاةدئافلةصرفلاهذهلغتسينأديريناكو

نيملسمللنوعابفو؛خيشلانعفخنةلصخانهاه:جاجحلللاقكلذلو

حارتقالاىلعجاجحلاقفاوف.ةرصبلابناويدلابحاصناوعأىفهلعجن

نوكأقنارتأ.ًائيشتعنصام:ديزللاقف.قفاويملدهازلاملاعلانكلو

مدقنىذلاىناثلاضرعلامامإلالبقيملاذكهو!؟ناويدلابحاصلًانوع

ةموكحفئاظوىفلغتشينأهزنتو«ليلخحلامامإلااذهببجعملااذههب

موبلكددنيوهوةملظلاكاتلوأرباجنيعينأحصيلهو.ةملاظ-

ىلإاياطعلاولاومألاملستو.اهلهأىلإقوقحلاءادأبمهلاطيو!ملامحأب

هللانوقتي_نيذلاصارحلاءانمألااهلهأىلإفئاظولادانسإو!اهباحصأ

؟هباسحنوفاحمو

ريسلاباتا ىخامشلا«4ةقروةيضابألاتاقبط:ىنيجردلا:اضيأمجار(١)

الإص
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هنئاملغايزيرمأ6رمتسا)اوةرايزلاهذهنمعوجرلادارأامدنعو

ًابكرمبكرينأ|١اهبرنممامإلاىحتساف؛(١)نوذرلااوجرسينأ

ىفعتساف«نوفرمملاةربابحلاهبصتخاو؛نوهفرملانوملاظلاهلهراتخا

ةلغبلابوكرنأملعبوهو©اهبكرواهلبقفةلغبهلترضحأف«هنمهبحاص

هللالوسرةناسنمبرقأو.ىفنأوةحارلانمدعبأو6ةنوشحلالإلدأ

نأىأ6ءامهشلا()الدلدبكريقلحلاديسناكىف.ملسوهيلعهللاىلص

باجعإلاووهزلانمدعبأىهف6رامحلابوكرنمبيرقةاغملابوكر

نبرمعمامإلااذهىلإناشأاكرابكلاءارمألااموكرداتعانيذارعلانإف

.هللاهمرباطخلا

ماكحلااهفرعيىلاةقيرطلاىلعمامإلاماركإىفديزيغلابو:لاق

رباجسأرنهدينأهيراوجرمأف«ةملاظلالودلاىفنوفرسملانوفرملل
الدامهكلدوهتيحلوههجولغوةلجدىلإمامإلالزمف٠ةيلاغلابهتيحلو

ءال*رهدنعىلاممثتانمىظحلمجالمهللا:لوقيوموًادايداش

.موقلا

هياإثعبتارئسلاهذهىدحإىفو؛ةنسلكجحبنأرباجداتعا

ىفىنعي«كيلإنوجاتحمسانلانإفماعلاحرتتالنأ:ةرصبلالماع
اذهنإف«سيردلتلاصوصخ#خالةصاخلامهجناوح>ىع»ب:تلق.سيردتلا

سانلافىوتفقلاامأ(ةهسردوأملعلاسيردتبامهمناكام.(«)رماعلا

:.اهلإنوجاتحب

المعكربناهنأ.لماعلاغلبأو«هفقومىلعرصأًارباجنكلو:لاق

.ليخلانمىكرتلا:نوذربلا(١)

.مالسلاوةالصلاهيلعينلءابهشةلغب:لدلدلاوالدلدلا()
ةرصبلاىلعلماعلا:دصقي(؟)
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ةلودلالامعنمالماع]2١رشبلااذهناكو؛رشبرماوألجأنمهلل

ىواجحةجحلااىذلااملهأامدنعو.هلنجسولماعلاهذخأف4ةيومألا

"ةجحلاىذلالهلهأدق!!ريمألاهللاحلصأ:اولاقفلماعلاىلإسانلا

؛هحارسرممألاقلطأف؛هكموةرصبلانيبرفسللىفكيامتقولانمقيملو

.رفسلاهنكمبالهنأاناظىأ

ىلاهتقانىلعلحرلادشيأدب«هلزنمىلإرباجلصواملو:لاق

.(1)(املكسممالفةمحرنمىانللهللاحتفيام):لوقيوجحللاهدعأناك

.(١)ترضحأو!معن:هلتلاقف؟دازكدنعلههجوزةنمآلأسم

ياو.مويلاكلذىفهريسمبًادحأرخنالنأاهنمبلطو«نيبارجىف

رجمةقانلاتبرضف«فقوملابسانلاوتافرعلإ (؛)تلجلجنوضرألا(”)اهلا

ىذلالهتأرةقانلىرقح:لاقف!!اهكذ(ه)اهكذ:سانلالاقف
تملسو؛اذهابللعفيالنأتافرعىلسانلاتكردأو«ةرصبلاىفةجحلا

:لاق.ةرحموةجحنبةرمنيرشعوًاعبرأابلعرفاسدقناكو.(؟)ةقانلا

؛هبرلهفوخو؛هقلخورباجنيدنعثدحنأنألوقلا(«)ةلفاننملهنإو
ءةعيرشلارارسأنعقيمعلاهمهفو«ةعدبلانعهداعتباو«ةنسللهعابتاو

.؟ةيآ.رطافةروس(١)

.هتأيم()
قنملامدقم:نارحلا(+)

.تيوصتلاعمبارطضالاةدش:ةلجلحلا(؛)

.اهكد(ه)

(الاصريسلا_باتك:ىخامشلا:رظنا(١)
.١1-٠40١7#ص؟ِجريبكلابرغملا:زوبدلعدمحمو

.«ةلقانوةطوطخلاىف6
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ةبرقكلذىفناكاذإةيرشبلاسفنلاهركتامىلعاهلمحو؛هسفنلهتيساحمو

٠ِ“لجوزعهللاىلإ

ىلإءاركىف:ثالثىف(١)سكامبالناكهنأرباجنعرهشاا ؛ةكم
.ةيحضتللةاشىو«قتعيلىرتشيدبعىفو0

.ىلاعتهللاىلإهببرقتتءشفسكامبال:لوقيناكو

النعلضرألّاٌقهبىمرو(؟)هرسكقوتسهيدي١لاعقواذإو:لاق

ضافو«هللابنامبإلابهلقًالتما.شوشفغملامهردلاقوتسلاو«ملسمهبرغب

اعاحلاصالمحهحراوجىلعو(هللانيدىلإةصلخحمةوعدهناسلىلع

.هللاىضرب

ىلإًاعاطقناسانلادشأديزنبرباجناك.(*)بلهملاتنبدنهتلاق

ىدعابياثيشالو؛هبىرمأالإهللاىلإىبرقيائيشملعيالناكوىمألإ
ا٠رامخلاعضأنبأىنرمأيلناكو؛هعناهسالإهنرت

.مالسإلاىفبجاولابمايقلاىبتموعضاوتلاةياغاذهىف:تلق

لاحىفرباحلااهعضاوتواهنعهللاىضرةشئاعنينمؤملامأىأرامكو

ثيحىحاهايإهميلعتىفبلهملاتنبلعضاوتكلذك«اهنعملعلاذخأ
.اهرامخعضت

(١9١نع”جاططملا:ىزيرقملا)ةعايبلىفنمثلصاقتنا:سكملا(١)

497١<0نمتايمنلاملعوةيبرعلادوقنلا:'لمركلاساتنأبألا:عجار()

رباجنعوىرصبلانسحلانعواهبأنعتثدح.ةرفضنأنببلهملاتدبدنه(©)
رداصملاو1177-1174صا27ءاسنلامالعأ:ةلاحك[ضررمع:رظفا.ديزنبا

.اهنعلقنىلا
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؛هقالخأورياجملعنعتاداهشلاهذهلثمتسمتلاولو:لاق

اتقوانمتذخأوتاداهشلاهذهترثكلهتيرقبعوهثاكذوأ(هنيدوأ

.ًاناكمو

ةنسوهللاباتكنمىقبينأنمملعأهللاهمحرهنأملعتنأكبسحو

هنأو هفرعيالءىش«صاخلانهكواسىفىح(دمحمىدهوهلوسر

ىثخأو ةيفاخوأةرهاظةعدبةفرخزهيلعىلطنتنأنمىكذأ

لمعديؤينأنمعجشأو؛هنعتكسيو؛.اركنمىرينأنمهلل

مالسإلاةلاسرءادأىلعصرحأو«تغاطلاكولسنعىضريونمملاظلا

نأنم .ناكملكفملعتلانعلكي

ىلعأبىدانفةبعكلا14|قوفىلصيةبجحلادحأديزنبرباجىأر
ىف؛سابعنباناكو!هلةلبقالةبعكلاقوفلصينماي:الئاقهتوص

دلبلانمءىشىفديزنبرباجناكنإ:لاقفهعمسف«دجسملانمةيحان

.هنملوقلااذهفدلبلاىفديزنبرباجناكنإ:لاقوأ«هتوصاذهف

؛ةيرقبعلاةحلو«مهلاةحصبزاتمبهذيمالتنمنمثفرعيىرقيعلاذاتسألاو

مهبجوتومهداشرإىلعلمعلاو؛نيملسملارمأبمامهالاو:ةظحالملاةقدو

.موقألاقيرطلاىلإ

نكيملاذإمالسإلاىفنيفلؤملالوأنمرتعيارباجنإفهلكاذهدعبوم,

ض.قالطإلاىلعمهلوأ

ةباحصلانمنكيملهنأتبثدقو!؟مهلوأنوكيالفيكو:تلق

ليجةباحصلادعبتأيملو.ةديدعكانهلاوحألفيلأتلابلغتشادحأ

نيعباتلاردصىفهنعىضروهللاهمحرديزنبرباجناكو.نيعباتلاالإ

.هللاهمحرهدوجووهتأشنخيراتكلذبدهشيامك
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يفةنر«رباجناويد,هىمسملاميقلامخضلاهباتكلناكو:لاق<-

.هيلعةيمالسإلابتكلارود.قفسفانتعضومناكو٠مالسإلاردص

نماهريغىلعهبلخبتنأو«هيلعلصحتتنأدادغبةبتكمتعاطتساو

نماهريغنعهبزاتميف(هيفمهمحهلمأماظننأَو0مالسإلابتاكم

مو.هيلعديزمالًاريبكًاررحضةمألابرضمنيفدءاددسحلاو,نيملسملا

ةرقابعدحأاهيفدهاجديدشءانععمطقف16ةدحاوهخسنالإهنملقنت

.ايلعلوصحللةسوفنلبج

بتاكمراتتلاتقرحأاملو.تبهذفاهرشنىلعًاضيأقفويو:تلق

رشنتكاذذإةعابطالذإ«افباتكلاقرتحااهبئازختقرتحاوقارعلا

باتكلاعاضاذإو4ورمعوأذبزدنعرهدلانهرةدلاخىقبتوبتكلا

.اذكهوانهنسعضيلكاننس

هبرقلو ىدهوىلعنمهيفاملىربكةميقباتكلااذهلناك؛لاق

هللاناوضرةباحدلانعهفلاومذخألو«ةوبنلارصعنم هلتناكو.مهيلع

:مالسإلا©فامخضباتكلوأهنأىهوةيرثأىرخأةمق

دادغبةبتكمنمميظعلاثارنلااذهعيضينأفسكملانملهنإو:لاق

هنأامك«سئافنلافالآاهمتعاضوةميظعلاةبتكملاكلتتاقرحأامدنع

نمعاضاهف«ايبيلىلإتاصوىلا؛ةخسنلاكلتعيضتنأرملاملثوملانم

.سانلالدنةعفرلابلطو(دّمحلاولهجلاببسب6ميظعلاىمالسإلاثاملا

ةملسمةمألىبدلاوىقلحلاوىملعلاثاربلاعايضنمةنحبرظعأسبلاو

ناو.اهيضامابيلعىبناىتلاةنيتملادعاوقلاىلعالإاهرضاحميقتسيال

.اهلوأهبحلصامبالإةمألاهذهرضاححلصي

رباجميظعلامامإلللصفلااذهىفمجرتأنأنأتلواحدقل:لاق



ل77١-

قفهتردقامىلإلصأنأعطتسألوتقفخأىلأتفرثعاىنكلوديزنبا

:ّى٠عوضوملاهيلطتيامىلإوىدقن

ناكو46١ةقيقحلافشكحرشةقيثولاىرعلا»ىفانلعقوو:تلق

ىفرسابعنباهخيشناكف«ءاملعلاةلجأنببامظعاملاعديزنبرباج

ةليضفالولو؛اهلاثمأهيلإلاحأاملاطءايشأهلفرعيوهلجبامنعهللا

ىهقفلاراعلالمحمنملوأةيملعلاةببلاىفديزنبرباجناكلةبحصلا

مهعيمجمهقثوو؛بهاذملالهأرثكأهنعىوركلذلو.ةمألاءاغبننيب

لكشأاذإرباجناكف.هتنامأوهتقثىلعاولوعو©هلقنىلعاودمتعاو

ةلدابعلامهصخأوءالجألاهتذتاسأىلإمجرنيدلارمأنمءىشهيلع

هردصمنمقحلاهلاوحضوأو(ذفنلاهلاونيبف(()ةثالثلا

كئاوأنعءاثعشلاوبأىقلتاذإف.كلشوأبيرهيدلىقبيالف«حيحصلا

هانعمحخوروهرارسأمهفهلرهظيوةعيرشلاماكحأبقلعتيرممالعالاٍ

لاقىلانينمأرملاأءاريمحلاىلعو(سابعنبانآرقهلانامجرتلعهضرع

رطشلاقوأمكنيدفصناهنعاوذخ:ملسوهيلع(لاماىلص]هللالوسراهيف

4ملسوهيلعهللىلصهللالوسرمداخثتالامنبسنأىلإءاجالإو٠.(0)كنيد

هللادبعو6باطلانبرمعنبهللادبعو«سابعنبهللادبع:مهةثالثلاةلدابعلا(١)

.صاعلانبورمعنبا

(ةطوطخملاىف١١ص)«هللالصوةطوطخملاىناوهسفذح()

هيلعلوسرلاناك.اهنعهللاىضرةشئاعىأ©ءاريمحلانممكنيدرطشاوذخ»(«©)
.ءاضيبلاديري«ءارمحلًاريغصتءاريمحايانايحأامللوقيمالسلاوةالصلا

.ىبلغ|ىسيعةعبطم.478ص2١م096ث)رثألانبالثيدحلابيرغىفةياهنلا
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وأ«صاعلانإورمعنبهللادبعوأباطلانبرمعنبهللادعو

.مهنعهللايضرمهريغ

وأنأمهنعىضروهللامهمحرمهنعدنسملاىفهتياوراذهلدهشيو

ةمآلاداشرإلمالسلاوةالصلاهيلعهزاجأو«باطلالصفوةمكحلا

نس)0امليدقولافيكو6رعتحصاووهوالإهيجرحو.اهميلعتو

ّ؟حيجرلاأذاهرهظموحيحصلاهردصم

اوءاجنيذلاولهباتكقفلجوزرعملاراشأنيذلانمديزنإرباجو

.ةيالا(١)(ناعإلابانوقبسنيذلاانناوخإلوانلرفغاانبرنولوقيمهدعبنم

امهمحرىلياحلاومامإلاىواتفةمدقمفىخوتتلانيدلارعةمالعلالاقو

نمهيتأينملهيفلوقيناكىذلاسابعنباذيملتديزنيرباج:ىلاعتهللا

نبابرغتساىأ؟ديزنبرباجمكيفوىنولأست:ًايتفتسمةرصبلالهأ
نبرباجنوكعمسابعنبالةرصبلالهأءاتفتساامهنعهللاضرسابع

.ههقفمكعسيو©هملعمكيفكيىأ6ايفديز

نأول:سابعنبانعاطعنعرانيدنبورمعىورو:لاق

.هللاباتكنمًاملعمهعسوألرباجلوقدنعاولزنةرصبلالهأ

.ديزنبرباحةمظعةدابشهذهو

:لاقديزنبرباجنعىراخبلاخيراتىفونبدلازعةمالعلالاق

نبالاقو.ةرمدبلاءاهقفنمديزنبرباج:لاقفرمعنباىيل

.هللاباتكبسانلاملعأنمناكوابيفناك:ةاقثلاىفنابح

اثوقبسنيذلاانناوخإلوانلرفغاانبرنولوقيمهدعبنماوءاجنيذلاو):للاعتلاق(1)
١يآ.رشحلاةروسمحرفرءركئإانبر.اونمآنيذللالغانبولقْقلمجحبالونامإلاب
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ديزنبرباجتامامل:(١)لبنحنبدمحألدهزلاباتكىو:لاق

ملاعتاممويلا«لاقهيلعفقواملو«هربقىلعىتولد:ةداتقلاق

.اذهقارعلا

هثيداحأو()بيبحنبعيبرلادنسمىلعىنبمةيضابألابهذمو:لاق

ىفو:لاقنأىلإ«ةباحصلانعديزنبرياجنعةديبعىأنعةيورم

نسحلاناك:ةمثحأنباخيرات١قفحيحصلالب2سيمخلاخيرات1

هزغلجرخاذإىأ؛ديزنبرباجسانلاىفآازغاذإ[١ملىرصبلا

.هنعهللاضرءاثعشلانأىلإىوتقلا(©)[تدنسأّ

رباجريغتفممهلاموسانلاتكردأ:ةيواعمنبسايإلاقو:لاق

نأىرحأنوينامعلاناكو:هللاهمحرنيدلازعلاقنأىلإ...ديزنبا
إ
...خلإديزنبرباجىلإمههذمىفاوبسنيأ

نبهللادعىأ ردصبهنألنيدلاْزعطفحىأىطفحقو:لاق

معنوءاثعشلاوبأردصملامعن_:تلق.ديزنبرباجنعهرمأىف-ضابأ

هتامهمىفهعجرمناكضابأنبانأ"كلذبرهظف.ضابأنبهللادبعرداصلا

مامإلاوهدذيزنبرباجف.هللاًامهمحرديزرنبرباجمامإلابويندلاوةينيدلا

(م17057ىرقلامأةعبطم).دهزلاباتك:لبنحنبدمحأمامإلا(١)

مالا»هلو"ىرجملا!ىناثلانرقلانماغلا"فدصنلاىفىنوت:بيبحنبعيبرلا(«)
بومعيوبأهبترثيدحلاقدنسحيحصلاعماجلاو.ِم7١مسدقلا|0حيحصلا

"نمفالجرولاو(؛فالجرولاميهاربإنب_فسوب .ناهربلاوليلدلاباتكهلو»+نرقلا

,ءازجأ©-ةرهاقلا-ةينورابلاةعبطملا-ةيرجحةعبط
(تدنسأو)ةطوطخلاىف_(©)
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هضايحناكذإ ايفاصدروملاناكو؛ضابأنبهللادبعلدمتعملا

6دعبضايحلاردكتتملفىوامسلاضيفلابدهعةبيرقوةزوصموةءولمم

ضيفلابيزايمنأل«اهوفصردكينماهفغلوالو«ردكدعباهطلاخمملو

ايبلعو؛عزعزالىلا.قحلاةدمعأنيمايملاءايقتألاءالجألاكائلوأىوبنلا

ضابأنبهللادبعف.ةيلاعلاةنيتملاهحورصىبو«؛ىضابألابهذملازكرت

.طالتخالاهيفعقودقفةباحصلادعبامو«كلذكءاثعشلاوبأو©ىعبات

ىفةبذعلا«(١)[انيعم]ىفةيفاصلالوادحلاكلتنمعرفديزنبرباجف

.اهذخأمفةحيحصلا«اهدرو

دقو:«حلاصنبىسيعةمالعلاخيشلاةبوجأةمدقموىفنيدلازعلاقو

.ةمألاريحسابعنبهللادبع]14|ذيمالتربكأنمديزنبرباجمامإلاناك

نبانييرصبلادحألأسدقو٠ايردبنوعبسمهنموةباحصلاةلجأنعذخأو

!ديزنبرباجمكيفوىنولأست:هللاقفءىشنعسابع

سابعنبانأءاطعنعرانبنبورمعنعنايفسثيدحىفو.لاق

نعاملعمهعسوألديزنبرباجلوقدنعاولزنةرصبلالهأنأول:لاق

.لجورعهللاباتك

نع(9)ىزارلامتاحىلأنبالليدعتلاوحرحلاىفءاجو:لاق

ىورديزنبرباجءاثعشلاوبأ:لوقينيعمنبىحبتعمس:لاقةمثيخيأ

عل- ص0
تاا(اهنيفم)ةطوطخملاىف(١)
حرخلا:(ىزارلاىميمدلانبسيردإنبنمحرلادبعدمحموبأ)متاحوبأ(2©)

د1771ةينامثملافراعملاةرئادةيعمجةعبطم-دابأرديح-ليدعتلاو
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نأىأ نيعمنبىبحبةمامإىلعاوعمجأدقو.ةقثىرصبهنإةداتقنع

هنأبديزنب.رباجىلعىثأهنأو«هلدعينميفةدمعمهدنعنعمنبىبحب

ْذإ.فتنموهفءافناموتباثوهفهتبثأامف«نيدلاىفةجحىأ«ةمتل

رخآملارودصلاىفاملءافشنيعمنبىحمنمعامسلالينحنبدمحأنعاولقن

ءامإلاءاثمشلاأكنقداصلاقدصرهظيىذلاو:نيدلازعلاق.هنعىكحام

تباث_لخد:هللاهمحرىخامشللريسلاىو..نييضابألامامإديزنبرباج"

نأىهشألىلإ:لاق؟ائيشىهنشتله:لاقفرضتحانحرباجىلعىنانبلا
+رباجلوقبهملعأفتباجرخف.تومأنألبقىرصبلانسحلاىقلأ

هفاخبكروجرسلاىلعتباثلغببكرف«جاجحلانمايفختسمناكو
هيلعنسحلابكناعجطضموهوءاثعشلاأىلع)لخداملف:هناسليطبتباث

هللابذوعأ:لوقبوهوهينيعرباجعفرف.هللاالإهلإاللق:لوقي|«ء|وهو
نمهللابذوعأ:لاقف.هللاالإهلإاللقهل:لاقف.رانلاىلإحاوروودغنم

كبرتايآ"ضعبىنأبموي)ديعسابأاي:لاقمث.رانلالإحاوروودغ
.(1)(اريخاهلامإىفتبسكوألبقنمتشمآنكتلاهناميإاسفنعقنيال

نعىنرخأديعسابأاي:لاقمث.ملاعلاهيقفلاهللاواذه:نسحلالاقف

ةافولاهترضحاذإنموملاىفسسوهيلعهللاىلصهللالوسرنعهيورتثيدح

ةافولاهترضحاذإنمملانإماسوهيلع'هللاىلصهللالوسرلاق»:لاقف

ىلإمهللا!!هللا:رباجلاقف.«ادربهدبكىلعدجو !ىدبكىلعادربدجأ

.هيلعهللاةمحرضبقمث

٠٠مةيآ.ماعنألاةروس(١)



_79َ-

هرادبابةقيقشىفدعاقءاثعشلاوبأونيملسملانمنالجرّرم:لاق
اثنملعام:الامزٍ!ٍامنعلنسهللانعل:لاق.الجرانجاف6هايريو

هتيبثتىأو:لاق.هرمأكدنعتبثيملالجرنعلتفيكو!كناكمب

ىفامهثيحهناىفةجحامهلعجىأ(هنعأىلعامعمتجادقواهجنمتيثأ

.ةلوبقم.ةجحنامهفدحأنمةءاربلابادهشاذإنايلولاو«ةيالولا

جرحملوجحلاىلإهللاامهمحررباجةجوزةنمأتجرخو:لاق

؛(١)ابمأركنعرباجاهلأستعجراملفلاق.هللاهمحررباجةنسلاكلت

ىأ هيلإرباججرخف«احيبتءانثتنثأوةبحصلاءوستركذف

هلبإلىرتشاوًارادهلخدأو:لاق«هتجوزلبحاصملا"لجرلاكلذىلإ

ىفهرخآىلإامنهاسكنيبوثهلىرتشاو«اماعطهلجلاعو©افلع

.(7)ريسلا

..اهلصويلهلمجىرتكاىذلا:اهيرك(١)

ةصقلاةيقبامأ...هسفنمركوديزنبرباجقلخةثامدىلعلدتةصقلاهذه(؟)

مقدديزنبارباجنأىوريذإ...فرصتلاذهمهفسانلاءاسأالإواهركذننأدبالف

ءوسبكتريخأ:ةنمآهلتلاقف.كلذريغوتاودأوةبرقنمةنمآعمناكاملجرلااضيأ

:ديزنبرباجاهجوز.ةباجإتناكف.ىرأامتاعففةبحصلا
..اريخءوسلابواناسحإةءاسإلابهثئفاكنلب.ال.هلثم"نوكنفهلعفلثميهئفاكتفأ»

416١صا؟جريبكلابرغملاخيرات:زوبدىلعدمحم:رظنا
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.؟[ةميركىأنإملسمةديبعوبأمامإلا١|2ٍ

ىميمتلاةمجركأنبملسمةءايبعوبأهللاةمحردبزنبرباجمامإلاعابتأنم

ةلسلسلةثلاثلاةقلحلاوهو.هنعىضروهللاهمحرفافقلابفورعملا/ءالولاب

رحبلاناكايأىضرملاىناحصلاىلوألاةقلحلانإف.ىضابألابهذملا

.مهيلعهللاناوضرةياحصلاةلجأنمهريغوأ0سابعنبا

.هتمجرتكيلعترمىذلاءاثئعشلاوبةيناثلاةقلحخلاو

ىلعلطبلاملاعلالاق.هللاهمحربلسمةديبعوبأمامإلاةثلاثلاةقلحلاو
١

تاعامج«ديزنبرباجنعملعلاذخأماسمةديبعوبأ:رمعمىح

اسمةديبعوبأمامإلامهمظعأناكو«برغملاوقرشملاىفاورشتناةرشك

؛دايزنبرباجدعبفالخنودةيضابألاعجرمحبصأىذلاةممركىأنبا

هيضتقيامبملعلاالونيدلاتايجاوبالمعهنعنولقيالءالمزهلنأمغر

.بجاولا

بقلبرهشابىبىلومةميركىأنبميسمدديبعوبأوه:لاق

؛(١)ةفيرشةرحةفرحىهوفافقلاعنصبلخغتشيناكهنألفافقلا

دكونيبحلاقرعب(الالح:افيرشاقزرهبالطووهابمقزرينأعاطتسا

تيبنممهقوقحاوملظذإ.معىضروىلاعتهللامهمحر«نيعلا

ةادأاوراصنيذلاةاتعلاةملظلاكثلوأرمألاىلوتنيحنيملسملالام

منصيفءسلالعبتاتقيناكواريقفروعأ«نوللادوسأايجنزةديبعوبأناك(١)

ةديبعىلانععجار.ههقفوهلقعوهملعبضيبلاديسناكهنكلو«فافقلاببقلفافافقاهم

ي7٠ّ-١٠١ص١جريبكلابرذملا:زوبدىلعدمحم:ملسم

١(ءاشعولاةلازإ-3م)
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اوذأىحمهفكيملو(نامإلاونيدلالهأىلعةرتعرجحورش|[

ىفنيددهمماعلالهأحبصأو.نوكسوةكرحلكىفاهءالضفوةمألارابخ

:مهقوقح)0ىنمولظموِمهلويب

-ةديبعوبأمامإلاىأ-سيردتلاىلوت:()بكوملابحاصلاق
هبىلتبااممغر«ريثكقلخملعلاهنعذخأف ديزنبرباجمامإلادعب

ثبوملعلارشننمهعنموهيلعةباقرلاديدشتو4نايغطلاةهاضمنم

.ناوحلانعتكستالومضلابىضرتالىلاةررحتملاحورلا

ىخمنأوارسمملعتلابموقينأنيملاظلاطغضتحنرطضادقو:لاق

ةيغاطلاكلذ«جاجحلاناوعأو«جاجحلاراظنأنعةميقلاهتسردم

هقيدصوهليمزعم؛صلخهبربنموم؛هنايفطوهتوربجنمملسيدكييلىذلا

0قامعلاىبدنلاباسلانبمامض

١بذعتيلكألانمعونىلعهلدبلايموحمامهرمأ2راشتساو:لاق

ثاركلاوتيزلاامهماعطإبهيلعراشأف؛توملاىلإهبىضفيالولكألاهب

.(©)امهحارسىتاطأفجاجحلاتامنأىلإامهماعطكلذناكف

؛هتياتعنيعبوهتباعرتحنمهونينمأملاهللاىلتبيفيكلقاعلارظنيلف

رم"ىلعريصلابالإكردتالةرخآلالئاضفنأعيلو«لقاعلاامهسأتيلو
ىلعمركذديلجمهللادنعمثزانمىلعكلدياممو.ايندلاهذهيفةايحلا

نسحو؛مهلةبحلاببولقلاليمو؛مهيلعءانثلارارمتساومايألافئاحص

ًاضيأىهو"مهقوقحنيمولظموهتبتكامنإورحلافرحدجويالةطولمخملاىف(١)

.ًايوفلةحيدص

نأظحاللو.6«خيراتلابكوبقفةيضابألالهباتكو6رمعمىيحيىلع:ىعي)0

.أريبكًاداتعاباتكلااذهىلعدمتعيةطوطخملافاؤم

جاجحلانجسىفلخدةميركنأنبملسمةديبعابأمامإلانأىلإنصنلااذهريشي(©)

.ىنامعلايندنلابئاسلانبمامضهليمزوهقيدصووه
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امو؛هورثأاملوبقو؛هولاقامىلعدايعالاو؛مهدعبة؛ودحألا[مي
.لجوزعهللمصالخإةرمخالإكللذ

لوقيف؛باذعلااذهونجسلااذهممامضقاضامترو:بكوملاىفلاق

وبأهل .!؟قيضتنمىلعدهللاىفقثاولاصلخلانموملاريصىفةديبع

كلهنمكلهملالعوزعهنم”ءالتباهللادابعلعردقمةيغاطلااذهرمأنأىأ

.ةنيبنع(1)[ايحأ]نمىبحموةنيبنع

ىفهتلاسرلصاوفجاجحلانجسنمةديبعوبأمامإلاجرخ:لاق

رشنيةركفلارحناكو.هتعيرشبلمعلاوهنيدبثلسفلاوهللاىلاةوعدلا
ةبلاطمو«ناهمالاهلوبقمدعو«ماسملاةماركىفةحيحصلاةيمالسإلاىدايملا

لمعلاىفةماقتسالاوىتاحللاىبةماقتسالاونيدلاىفةماقتسالابناطاسلاىوذ

ةريسعابتاو؛ةنسلامازلابةطلسلاىوذوعديناك.محلاىفةماقتسالاو

ءاجاكىلاعتهللاماكحأذيفنتو«سانلانيبلدعلاةماقإوحلاصلافلسلا

لكىفنودبتسملاةملظلاهركيامهركأىهةوعدلاهذهو؛هللاباتكاهم

.رصملكىورصع

لضفلالهأهيفىقلامو«ملظملاوحلاكلذفصيبكوملاىفىضمم

هدباكو«داهطضالانممهلعمقوامو«بصنلانمهوناعامو«ىذألانم

؛مهريغلاجرلافالآوىرصبلانسحلاو«مامضوةديبعوبأو؛ءاثعشلاوبأ

ىلإةربابحلاهتداقوةملظلاهناوعأوجاجحلاةيغاطلاكالذنمهباوبيصأامو

ةديبعىنأىلعةديدشلاةباقرلاتناكاملو«ةعجنلالوطدعب[؟؛|:لاقنأ

دقف؛سيردتلانمهعنمتةملظلارماوأتناكو«هنعسسجتلانعكفنقال

ديدجلانملسالسهلخدمىلععضووليوطىفخبادرسىفهتسردمذحما

اوفقوأفمبلعلوخدلاديريًابيرغنأاوملعهبالطووهاملصلصعمساذإف

مهرداغاذإف.مهرمأفبزلاهبتشيالف«فافقلاعنصباولغتشاوسردلا

.ىتحيىحنمةحيحصىهو.ىح:ةطوطخملاىف(١)
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لمعمءرادإنماولقتنا:هيلعاوناكامىلإاوعجرةملظلانويبعاونمأو

ىفاورظناف.ةيوقلاميازعلاولوقعلاجاتنإللمعمةرادإىلإفافلاجاتنإل

نمبيرقلادهعلاكلذىئالجألالحاطفلاكاثلوأاهمىلتباىلاتامزألاهذه

هرشابمنوحيطتسيالبيدارسلا2مهو0وناعامو6ةلاسرلاوةوبنلادهع

اولأزاممهلاوحأبلغأو؛ءافتخالاةباغىفالإمالسإلافىيدلمعىأ

ىلعاهوعضوةلسلسةلصلصنمنوعاتريو«لالغألاودويقلاىفنوفسري

!!نيعللانوعرفمايأتبشأماظعلاهمإ.مهمادرسباب

ممولعلارعت:لاذ:ةديبعيأ.هللاهمحرىخامشلاةمالعلافصو

هيلإراشيىذلاوهو«اهكحأوثيدحلاتاياوربترو؛اهملعو .عياصألاب

:لاق.هظعوجاوزنمعاممألا:عرقيامعامسالمحدزيو«هنارقأنب

.عاستالانمهيلعامعمعابلاقيضبكلذعمفرعادقو

ىلاةيملعلاةكرحلانإفةميقنمةداهشلا[؟5إهذهلامعمو:لاق

ىكيو.رواعسىفتاملكاهروصتنأنم(06١مظعأل1مامإلاامماق

ىفهللاهمحرىملاسلامامإلالاق:رمعمىحمبىلعةمالعلاهركذم

؛روكذلملاةديبعىنألمجرتيذإبيبحنبعيبرلادنسمحرشةمدقم

رديلالاق.ءالولابىميقلاةميركىبأنبملسمةديبعوبأ:لاق

"ايمينكيملةديبعابأنأىأ8مهف(0 ىلومناك»:ىخامشلا

.روصتلارفعجىنأةيالوىفىنوت.الوًايميمثناكامنإو ابسن
.امهنعهللاىضربجاحةافوكلذوىبمابعلا

.مالسلاوتالصلاهيلعهللالوسررمألًاعبتاهملعو؛مولعلاملعت

.#7نم«مظعألا ةطوطخملاىف(١)

.٠ص8ىوناكوةطوطخملالصأقف0
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هملإراشيىذلاوهو4اهمكحأوثيدحلاتاياورةديدعوبأبترو

,هعىذروهللاهمحرهنارقأنأبنانيلاب

فقالطإلادنعدارملاوهو-_بوبغنإدمحمهللادعبألاق

مدقملاناكو؛حونىبأوماضنمهقفأةديبعوبأ-قرشملارثألا

نمىندألاعضوأرمعجناكنكلو؛كامسلانبرثعجلعو اميلع

ىلاةجحلاوهةديبعوبأىأ+نيدلاىفةجحلاوهناكو«ةديبعىنأ

.هتئايصوهطبضلةينيدلارومألاىفابلعدمتعي

ةديبعابأنإليقو+لضفوفرشلهأمهلكاوناكو:لاق
١

نعهتياورف؛ةباحصلانمهللاامهمحررباجمامإلاهكردأنمكردأ

نمرثكلانعةديبعوبأىوردقو.هلثمنعىعباتةياوررباج

ىردعقلاديعسىنأو0سابعنباو؛(ةريرهىلاو؛كلامنإسناو

ةباحصلاءاملعةلجأمهءالؤهو.اهنعهللاىضرنينماملامأةشئاعو

.ىذلاعيبرلادنسمىفدوجوماهضعبمهْلعهتياورومهنعهللاىضر

.ةوعدلالهأعامإبحيحصلا١(وهل

6نورشكمهوةباحصلانمهيقلنمعماعلاةديبعوبأذخأ

4ةمألاجارسوملعلارحديزَشرياجنعذخأامركو

رفعجنعذخأو«ىنامعلاىناحصلاةمالعلاسابعلانبراحصنعذخأو
.كامسلانبا

رثكأ:ليحرلانببوبحمنايفسوبألاق«هللاهمحرمامإلالاق
ناكو6سايبعلانبراححصنعوكامسلانبرفعجنعةديبعوبألمحم

بلنمةمكحلاعيبانيتثرجهتدماومهمداونملسملاأنم

.هناسلنمملعلاسومشتعلطو؛ةديبعيأ

انثدئعنمةدايزلا١(



مم-

عيبرلامامإلامتينمومددعىدخحماريثكقلخهعلمو:لاق

.هللاءاشنإًابيرق_هتمجرتىتأتفودسىذلا

باطلاوبأديهشلامامإلابرغملاىلإهنعماعلالمحو:لاق

مهنمو.(ا)م197ةنس ةمامإلابمبوببرغملابمامإلوأ©ىرفاعملا

دوادوبأمهمو؛(0)ىسمادغلاراردنبليعامسإرببكلاةمالعلامهو

ىلإءاجنملالهأنمىرفاعملاباطخلاوبأناكو.ىلبقلاىوارزفنلا
برغملاىلإةعبرألاخباشملاجورخ7قفاوف؛ماعلابلطلةديبعىأ

؛اهلهتيلهأاوققحنتنيحبرغملاىفةمامإلابهوعيابف«مهسماخناكف

نامعىلإملعلااولمحنيذلاةسمحلانيلباقمةسمخاوناكف.هباونأمطاو

ظحلادعسأامو!ةديبعوبأهسرغىذلاسارغلااذهمركأامهللف

ىحةمألاةادهوملعلالاجراهبنصرفزناىلاةنوألاكلتىف

ٍإٍنيدلاوماوأ

؛باطعللاابأاوعياب«هيلعهللاناوضرةديبعىلأمامإلاةراشإبو

هتمامإتءمجف()نمعلابىدتكلاىحمنبهللادعمامإلااوعيابًاضيأََرمأبو

٠زاجحلاونعلا

جورحلسااودأراملفنانسسمخةديبعبأعماوماقأملعلاةلمحناكو

دايصىف»166ةنسىفةمامإلابىرفامملاحمسلانبىلعألادبعباطخلاوبأميوب(١)

:ةيضابألاتاقبط:ىنيجردلاو4ةقرو.ةريسلا:ايركزوبأ:رظنا:سلبارطنمبرقلاب
.١٠-٠١١صربسلا:ىخامشلاو٠١ةقرو

رمأ() نييعتبومهلًامامإىرفاملاباطخلانأنييعتببرغملالهأةديبعوبأمامإلا
 "ةقرو:ةريسلا.ايركزوبأ:رظنا:مهلايضاقنوكيىسصادغلاراردنبليعاممإ
.4١١ص.ريسلا:ىخامشلاو8ةقرو.تاقبط:ىيجردلاو

.قحلابلاطبروهشملاوهو()



94

نمةلأسمةثامنالثنعىسمادغلاراردنبليعامسإهلأس«مهلاطوأىلإهنع

!؟راردنباايايضاقنوكتنأديرتأ:ةديبعوبأهللاقف؛ماكحألالئاسم

!كالذبتيلتباناتيأرأ:لاق

امتفتال:ىوارفنلاىلبقلادوادىنألهللاهمحرةديبعوبألاقو

.ايلكىوتقلانمهعنلمف(عمستْاعالوىمثعمس

ثعمسماعتفأ:مسرنبنمحرلاذيعلطبللمامإلالاقو“

؛ىرغنم هتعمسمو(ىمتعمسمعىأ:عمستملامْوىم

هنألكلذ«ملعلال»ألاوقأوسوردلاىفةعلاطملاب.هياعتلصحُموأ

رومألاملنيبزيمماداحانهذو«احلاايعوو؛ايوقًاكاردإهدنعىأر

.ةعوبطمةوقب

نيبطسولاهآرنيح!!ىنمتعمساممتفأ:باطعخلاىلأللاقو

.مفهتسأرفهذه.هيليمز

ناكو:لاق٠ةليلجهلمجلادعبدوادربأناكو:مامإلالاق

.ماعملاىدينيبسلجاذإىبصلاكهملع'ةرثكعمباهولادبعمامإلا

؛هنمراتلءاملعلااهركذتاماركهنعهللاىضرةديبعىلألتناكو
نكتملاذإو.همركوهلضفبمهصتخم(١)نئانظهقلخنمهللنأبيرالو

هللاماركإللهألمهنإ؟نوكتنملفزيزعلاهللاتاماركىوقتلاولعللهأل

لخداملك)«اهنعهللاىضرنارمعةنباميرمةماركب.كيهذنو.مهايإ

وهتلاقاذهكالىنأميرمايلاقاقزراهدنعدجوبارحملاايركزاهلع

.ةيآلا(2)(هللادنعنم

.هنمنقيتلاوءىشلاملع:اهانعمانهنظلا(١)

.مالةيآ.نارمعلآةروس()
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:(بيبحنبعيبرلامامإلا|[٠

ناك.روهشملاهيقفلاىرصبلاىئامعلاىديهارفلاىدزألارمعنبا

نمنايعنمةنطابلالهأنمناكمضحلاملعلارحنومثألابهذملادوط

؛ءاملعلاابمامصأوءالجألاالاجرنمملعلابلطلةرصبلاىلإجرخ.نافضغ

نامعلهأنإف.لحاطفلالاجرلاكثلوأبةينامعكاذذإةرصبلاتناكذإ

نبورمععماوجرخنيذلابكرلانإف6اهلطرطخملوأنمةرصبلااونطوتسا

(1)(ةرصبلاباولزت)ملسوهلآوهيلعهللالصهللالوسرلوسرصاعلا

.ىدزأىنامعوهوبلهملاةرصبةرصبلاتراصاملاودازو

ردصتوحلفأولانفةديبعابأبحص:عيبرلاةمجرتىفمامإلالاق

نامعىلإلمتنام6ملعوماعتفةرصبلالزلمحجنأفلضافألاىلعهدعب

ديهارفنمعيبرلا:هللادبعوبألاقو.ةنطابلاضرأنمنافضغنكسو

.نامعنمعيبرلانألدياذهو:لاق«نافضغنم

ربحتملوهدالبىلإعجرفنافضغىفهلصأنمناكلجرلانإ:تاق

اذهو:بوبحمنبدمحممامإلاوهوهللادبعوبألاق.هنطوىهفاليدباه

اهيلإلقتناهنأكف«روهشمةرصبلاىفهنوكو؛نافضغنمهلصأنألدي
كانههرمعرثكأبهذامدعبهدالبىلإكلذدعبعجرمّماعلاذخأل

ض.ابولطموابلاط

وهو2ديزنبرباجبيبحنبعيبرلارد:اضيأهللادبعوبألاقو

اوناكنامعلهأنأفورعملاو.نيسوقنيبىلاةلمحلاانفضأىنعملاميقتسيىح(١)

.باطخلانبرمعدهعىفاهريصمتدعبةرصبلالزننملرأ
.ىملاسلا:رظنا)نامعىلإراطوةرصبلابخرفوةنيدملابضابرئاطبملعلاهبشدقو

.(١ص١جنايعألاهفحت
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؛هللامهمحرديزنبرباجمهئاقتلادنعاباشناكعيبرلانأىأ؛باش

ىدزألابئاسلانبماضنععيبرلالمحامرثكأهلعلو.ىلعلاهنعلمحو

:لويعيبرلاناكو:لاقرباجنعمحلاةلمحدحأنإف«ديزنبرباجنع

.بئاسلانبمامضو؛حونيبأو(ةديبعنأ:ةنالثنمهمفلاتذخأ

ءآعرو؛دانسإلابيرقالجرانلاورظنا:ةرصبلالهأنمسانألاقو
.باحصألانمءاصخألارظنوهاذهو«هاوسامكرتنوهنعبتكنىنح

نعاىوريهنألبيبحنبعيبرلاريغاودجن:وأوراظنف:لاق

؛ىناحصلانعديزنبرباجنعمامغنعوأ«ديزنبرياجنعةديبعىلأ
ى>حادهعكلذىلعذخأو.هنعهللاىذرسابعنباهنعةياورمهرثكأو

*هناوخإنمهاتأنمالإهبابهيلعقلغأفالذعيشينأفاخ

اودهطضااملاطنيذلاهلاثمأوجاجحلاكةيمأىنبءارمأنمفوحلاناكو

الملادبعةرفصوبأخيشلامامضنعهتاياورنيودتبىتعادقو.ماعلالهأ

.هللاهمحرنىنامعلاىدزألاةرفصنبا

ىلإهولقنوةرصبلانمملعلانامعلهأنمعيبرلانعلمحو:لاق

؛نامحىفمهمرشتنافمهركذىنأبفوسنيذلاةسمخلاخياشملانامع

مهطبغةيملعةايحنامحلتداعو.مهعلاطمنممالسإلارجفقرشأو

راطرثاطبملعلااوهبش[©١]ثيحملعلاخانمنامعتحبصأىحمهورواجماهياع
ةلمحو.كلذهرقمتناكفنامعلإراطوةرصبلابخرفوةنيدملانم

رقعلهأن7قىناوزملارذنملانبراشبرّدنملاوبأمهوأنامعىلإماعلا

.لوقنفناكمإلابسحبمهمجارتدرفنسو.ىوزت
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.ىوزنرقءعلهأنمىرقعلا«ىئاوزنلارذنملانبريشبرذنملاوبأمهلوأ»

قرشملارثألاىفقالطإلادنعدارملاوهو©رببكلاحيشلاىمسيناكو

بلاغنبىوؤلنبةماسةيرذصوصخنمعفانىبنمناكو.خيشلابو

ٌتالذاتركذدقو.فقفاخريغنامعبىؤلنبةماسىرارذدوجوو.ىثرقلا

نودوجوملادايزونببستنيهيلإو«مناونعلا»ىو«فاعسإلادىف
لءاضتو؛سوؤئورلاهلعضخمنقومرمماقمنامعبريشبماقمناكو.نامعب
فدرأو4ريغنود(خيشلا»ظلهيلععاشىحسوفللاهيدذينب

.ربكلاخيشلا»)ليقفريبكلابكلذدعب

ىوريناكو«هلاوقأبسانلاىضرو«هيواتفبىنامعلارثألاالمدقو

؛حونىلأو6ديزنبرباجو6ةديبعىلأهخايشأنععيبرلانعملعلا
ءامسلاىل(١)سنكلاىراوحلابهبشأةسمخلاءالؤهو(بئاسلانبمامضو

.قدصلاملعلددئارلاو«ديدجدهعلاثيح

:جاجزلالاق,(ندكلاراوحلاسنملابمقأالف)ليزنتلانمسنكلاىراوحلا(١)

سنفلاىفليقو.اهيبيغتىنلااهبراغمنمبيغنأاهسونكوةيراجملطتموجنلاىنكلا
.رواغملاىفءابظلاركتاكرتتستوردكتومجرتواهارجمىندنختةسمخلاموجنلاىه:سنكلاو

.(برعلانال)ىرتشملاوةرهزلاودراطعولحزومارهب:ةسمخلاموجنلاو
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:ىنالعحلاربنلانبربنم[«<]
؛ىنالعحلابفورعملاخيشلااذهنامعىلإةرصبلانمملعلاةامحدحأ

بهونبراسونبكلملادعنبهيبالرغصمتلاةغيصبرعذلانبريثموهو

ةفئاطلادجوهاذهىرضحو.ىايرلامايرنبىرضحنبىحمنبديبعنبا
ىببسنىفقرعأمهلب©مايرونبمهفنامعىفىرضحىببةفورعملا
عيشأو ىرضحىبنموهفهيلعو؛ىتوعلاىفبسنلااذهءاج.ماير

.حيحصلاىلعكلذبمايرىنبلةرهشلانإفكالذل«ىئايرلاب

لجروهو«؛ىنالعجلارمثلانبريمو٠.هللاةمحرىملاسلامامإلالاق

ليعرلاىفمعلاءامعزدحأ؛ليبنةماهف؛ليلجةمالع٠,مايرىنبنم

.ملعلابكرنسلوألا

ركذيوهو«نامعخيراتىفنايعألاةفح»نملوألاءزجلاىفمامإلالاق

نامعنمدجارخإدصقلروبنبدمحمةبراحملىئانهلاماحمحنبفيهألاجورخ
جرخ:لاق«ةماسونبهبءاجنيحنامعلهأبنامعلهأىلعرصتناامدعب

جرخوروبنإامحمديري)0)رارجسيمخومْخضركسعبفيهألا

.نالعجلهأنمهعنعرعشملانبردممهف

روبنإدمحمغلف(نينسرشعوةثاعنباذثمويناكو؛لاق

.هركاسعبفرهألاهحتأفاراهجرخفهلقَْقبعرلالخدفمهجورخ

جرحتىحاديور23اديورهفلخاورتسيلبهوقحليالنأىأرلاناكو

اوراسءالوعفمناكًارمأىضقلةدارإهللنكلهنعاوعجريفنامعنم

فرألالقةيضتلارن:لاقنأىلإةنطابلانمهومىحنعرسم

مايرىبنموهومعلاةامحدحأوهو(قىنالعحلارينلانبرثملتقو
رخآلاعيبرنمتلخنيرشعوتسلةمقولاخيراتركذمث.هنعهللاىضر

.نشحلاشيحلاليقو.رارحلاشيحلاليقوشيحخلا,:سيمخلا:رارجنيمخ(١)
.ةقاسلاوةرسييملاوةنميملاوباقلاوةمدقملا:قرفسمخهنألكلذبىمسو

.(بارعلاناسل)مئانفلاهيف,نسمختهنألًايمخىنمسليقو



م

هنإفنيرمعملانمناكىأ«البوطًارمعشاعناكو.(١)م7860ةنس
اعبتكلاضعبىفو.اليتقخيراتلااذهىفتامىنحىناثلانرقلاىفأشن
هرمءىثبعفتنيادإطقفهيأربذحدليمهعمهوجرخأمهمأواليوطارمع

.كلذىوس

ثداوحلاواياضقأابةنوحشملاةدملاكالتشاعثيدحببرحمانسناك

عمنامعءاجو«مهعهللاىضفرائبيبحنبعيبرلاةذمالتنمناكهنإف

نبىدنلحخلادهعٌّق__مامإلاهركذو_شاعنوكيكلذو.هناوخإ

وهدوعسمنبىدنلحخاهلود3اجرةلمجنمهنأو(هللاهمحردوعسم

ن1فلخو6ىاوزملارذنملانبريشبو6ناكزألارياجنأنإىدومو

.ىنامعلاةيطعنببيبشو«ىنارحبلادايز
ضعببمهضعبىدتقاو؛ضعبنمريكأمرضعبءالوهناكو:لاق

6هللاءابعنبناسغمامإللىدنلخلامامإلاريسربزلانبردنمفصوو...خمل؛

دق|[وهو(دوعسمنبىدتلحخلامامإلارصاعروكذملاخيشلانوكيف

روكدملامامإلالتقىهكوةلوهملاثداوحلاكلتترمو.77١ةنسبصن

؛ةعزخضنبمزاخبرحوىجراخلانابييشلتقمم؛هتلود.أاجرو

راصامونافعىنأنبدمحمةلودو«هدعبنامعاولوتنيذلاةربابحلادهعو

ىمابعلاروصنملانبرفعجنبىسددملوخدو6ثراولامامإلادهعو4ابف

رصاعو«ىدتلحلاةريسهلفصوام«ناسغمامإلارصاعو.نامع

كلامنبتاصلاو٠رفيجنبانهملادهعدهاشو«ديمحنبكلملادبعمامإلا

ضرعتيلهنأكو0امملإراشملافورظلا21عقوامو4رظنلانبدشارو

وأصارمعأوأدروأذخِأٍهلعركذيلو4مهألاهلكمايآلاكالت2

اذهىحنامعبسانلارومأىنلوخدلا!نعهسفنفكهنأكو«داقتنا
لانيلوةيغاطلاملاظلاثللذدرطلجورحلابجاولانمانهىأرهنإف«دهعلا
.هنذإبىحللىضفترانمقفوىذلاهللدمحلاو«ةداببشلالجوزعهللادنع

ىلذلاوهو؛هدايعىلعهتجحهللامهلعجنيذلاءاملعلاةلجأنمردمو

.ىصورحلابرعلبنبثتالامنبتلصلامامإللةعرلبمام

:ىملاسلا:دفتمملاىمابعلاةفيلخلانمزناملروبنبدمحمبورحىفرظنأ(١)
.١7-6١٠7ص١جنايعألاةفح
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«ىوكزألارباجىنأنبىسوم١اد
ءةيكزلامامعأبىنامعلارطقلاىفاوفرعنيذلامعلاةلمحدحأ

.اهوعبتافمملامعأو؛اهونودفمملاوقأمهدعبءاملعلالوادتو

ةبضىبنملجروهوىوكزألارباجىنأنبىسوم:مامإلالاق
ةحناطنإدأنبةيضفورعملا:تاق.بلاعنبىذؤلنبهماسبنم

نبةبلعثنمةيناثلاةبضو؛ناندعنبدعمنبرازننبرضمنبسايلإنبا
نتبضلاىأنمىردأالوٌلئاونبركبنبىلعنببعصنبةباكع

بلاغنبىؤلنبةماسونبو.رازننمامهالكلاحلكىلعوءوه

روبنبدمحماورجنيذلانويماسلاءارمألامهْمو:ىكزأفنوفورعم

هللرمألاو6ةيناندعوةيناطحقىلإنامعلهأقارتفالاحنامعىلع

نماهلصأوالإنامعىفةئيفنوكتال:لغملاجرخمهفو.لجوزع

.نانرج

ةمامإلادقعىذلاباجىأنبىسومىأ-وهو:مامألالاق
ماهملا2غهيلعلوعينموةمألافةجحلاناكذإبعكنبثراولل

نمخيشلااذهناكو«همألىلعنبىسومدجوهو:لاق.ةينيدلا

فالتخادنعو.عوفرملاملعلانيدلاىفملنيذلانمو«نامعىفقحلامثاعدىوقأ

.مهرهأوجهبرهظتمكلمارهدلانإفلاجرلاقئافمحلجتتفورالا

امدقملازيالو«ىلاعلاتوصلاىنامعلارثألاىفهللازيالرباجىأنبىسومو

دقنو.ةريتعموةمدقمهاوارآوةرقومهتيمالعتاازالو«هسنجءانبأىلع

مهركذقبسنيدلاةممال1ناكرأنمناكوهثيح«والمزقالامنامبصننمقال

رئاطلاةحنجأدحأو«عيبرلاةذمالتدحأو«لوألاردصلاءاملعدحأهنأل

.نامعىلإىملعلا

ةنسىفلجوزعهللاهافوتىحنممايملاهئالمزريسمهمايأىفراسوامك

.تفرعامكىنالعملارعنلانبرمثممامإلالبقه81

ىلاةسمحلابهشلادحأناكذإهلىلريىنامعلاملاعلاو«هبدنيىنامعلارثألالزيملو

ولاهللالإايندلاوذهىفءامبالنكلو(ماعلارونبىنامعلارطقلاتءاضأ :راهقلادحا
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ناكلب©ثراولاةعيبرضحنمةلمحنمرباجىنأنبىسومناكو
ريبكاخيشوهوهبءىجهْنِإَف«اهناديمرجحعضاولاهناكرأىفابوه

.هينيعىلعهابجاحطقسىأ«ةمامعبهييجاحىلعدودشم

لزعىلعنيمزاعمنكاذإىأ؟انمامإ"نمت:ىسوملثراولالاق

ىلإثراولصواملف.مكمامإانأ:ىموملاقف.نافعىلأنبدمحم

ًادحأنأانملعاف:لاق.سانللًامامإهمدقفهديبىدومذخأ«ىوزن

باعُيفيك:تلق,ثراوىلعالوكلذىمومىلعباعسانلانم
؟هلهأىفعضواذإىتحلا

روكذملانسلاالذفوهوءاملعلاعجرمابهمايأ5ىبسومناكو

ْ.هتلاسرعضيثيحملعأهللانإهللدمحلاو



با

؛؛ليحرلانببوبحم»ان

فورعلملا"ىثرقلاىوزحلاةرييهنبفيسنبليحرلانببوبمامإلا

ناكف؛هنماولسلستنيذلاالجألاةداسلادجنايفسىنأبةعئاشلاهتينكب

لاجرلالوحفنمةمالعليحرلانببوبحمناك.لثملامهلسلسببرضي

؛امجاملعالماحهنامزرحخآنامعىلإلقتنا.ديعبنممهمل]راشينيذلا

ةياغىفكاذذإنامعو«بيبحنبعيبرلاووهءاج.ًاعساوىدهو

فرشدهعلاالذراكنعلأستالوراحببومولزنو.مهمجاهسبالا

.ىدمهلابحفتوملعلابرتلاذذإتناكف؛ًادجموالعوًازعو

؛نامعنمًآذخأمماركلالهابعلاءالؤوهنمدحاولكذخأدقو

ىفنالعجمرنلانبرينمو؛نامعبلقىوزتبرباجىنأنبىسومناكف
نبعيبرلاناكو«نامعلامشىفراحصبليحرلانباناكو؛نامعقرش

:ىدنكلاىلعملانبدم|1:

نمناكو.نامعبلقنمحشفلهأنمروكذنملاىلعملانبدمحمناك

ملعلاةلمحدحأهنوكهبسحو(لاجرلاةعيلطىفنيدودعملالاجرلا

.نامهىلإ

نأ(ا)ىرشلاعطقنمهسفنىلعفاخفًامامإهوبصنينأاودارأو

ىقتخاكانهنمو(ريصقتلاوأروصقلاىفعقيفناطلسهلنوكيال

٠ملعلاةلمحنمهبارتأنيهركذ

مدع4نينامعلاةداعىهاكنكلو:عالطالاعساوقفناكو

؛نيدلالسالسمهءاملعلانإف#.ىغبنيامكرلعلالهأمارتمهمتها

ىلإمدقةوأموقلانعلتاقفمدقت:ىرشلامطق(1) .مهنعملكتفناطلسلا
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مهلاسايسنمةدحخرويف.ناركنرغبةعيرشلاناكرأو؛قحلاةدممأو

هللاىلإةاعدلاوقحللاىلإةادهلامسا؛مهملعنمذخ؛اويامك؛ملامعأو

كلذىلإراشأاك(ةياوهسانلانمدحألكلناكنإو؛لجوزع

ىمأءاملع»:لوقيثيح«ملصوهلآوهيلعهللالصىنلانعثيدحلا

.افرشالذبمهبسحو(ليئارسإىبءايبنأك

6هلضفركنيالملعلالمحدحألازام«ىلعملانبدمحمنألوقلالمجمو
نأىلإو؟لعفاذامو؟تامىملعننأالنمنكلودلهجمالو

دشارلاتقبمكحنملوأناكهنأهنعهانملعىذلاو؟هرمأىبنا

امدنعو."9ْزهرشهومزهفةرهاظلالامعأنمةزاحلابهوقلو«رضنلانب

؛ىلوألاهنأىريدحاولكناكوءنافعىنأنباةيضقىئراظنللاوعمتجا

عنقمةرهاظعىتيبممتحما||قيرفترباجنأن1ىسومخيشلاةسايسنمناكف

اكو«املياموراحكانيلودق:ىلعملانبدمحمللاقف.لاخلاىف

نبدمحمانيلوو؛نامعتايالوريكأنمراحةيالونأىخال
ِ.هعضوملكىضرففوحلاةيقبوتايرقلانافعىلأ

.رذنملانبريشبوهو(اذههعينصخيشلااذهىلعمهضعبدقتناو
اوعمتجادقمهنألمكحلاابأ'ايةلودلاىرظنناكٍامنإ:هباجأو

نعانفرقفء؛فيضهدعيرمالاو(هسمننلرمألابلطيلكو ٍ'

.رمالاىوقيىحانهوجو

هركفةمامإللىلعملانبدمحمدارأهللاهمحررباجنأنبىمومنإليقو

'ىتحةمامإلارمأهياوينأىسومهركف«ىرشلاعطقينأىلعملانبدمحم
.ىرشلامطقي

نكلو6ةمامإللالهأناكىلعملا.نبدمحمنأاذه.نمدافتسيف

.ببسءىشلكلوَقفتتلءارأآلا

راصنيأالو٠ىلعلانبدمحمرابخأققحتتملكلذدعبو

.هماقمناكدلبىأىفالو«تامىمالو هماقم
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:«ضابأنبهللادبعمامإلاد|؛؛أ
:ناكو«هعابتأوءاثعشلاىنأبًاصاخًاعوضوممالكلاناكالىفخمال

.يلعلاةلمحركذدعبهركذمزالءاثعشلاىنأعابتأنمضابأنبهللادبع

.نامعىلإ

راصوةيضابألانمليحلااذههيلإبسنىذلاضابأنبهللادبعنإ

اجرناكضابأنبهللادبعنأىفخمال«نيملسملانمقيرفلااذهىلعاملع

.خيراتلاىفكلذباوفرعاكنشحلارجحلامهنيذلاممثنمهلصًأايقارع

داوسلااذهىلعلعبهذلالهأدنعنييضابألاوأةيضابألامسانأماعاو

ءاعاوملاىلعتباثلا ةيمالسإلاةعيرشلابعرشتملامركالاليلاومظعالا

ةدع*ىلاملا.ةيعرشلاقوقمتحللظفاحلا:ةيهلإلاتابجاولابمئاقلا«ةينيدلا

خسارلا ًامدقىنرعلاقارعلاىفرشتنملا؛نيملسملاايندنمقافآ

رشانلا«ًامعركًاعقصبرغملانمنطاقلا«ايظعابعشنامعبمادقألا

.ايعزوًاريمأوامامإ«ةرجهللعباسلانرقلاةيابلىحتومرضحمهمالعأ

نِلااعنصوبرغملاىفهلو«امامإواكلمنونامثوةسمخنامعبهلىذلا

هجىفممألاهذهىلعمع"ةيضابألامساف»كلذنمابيرقتومرضحو
نمانتءاجةيمستلادذهو'مريغونيملسملانآ*دحألكهملعر0عاقصألا

٠.اهنمنيمريثمريغاهانلقفانيفلاحم

فرعلاىضقاملنكل.قحلاريغايهذم|؛م]«بهذمتنالانكنإو

ىفكلذانركذ5؛مسالااذانومااحانامس؛ممأبةمألكشصختب

0:8(0جراوحلانمةيضابألاريغََقجمهانملاقدصاوانياتك

:,نييومألاكولمالهلاوقأىفضابأنبهللادبعدييأتانوفلا#لعنيحكلذو

ةيضقو.هللاهمحرزيزعلادبعنبرمعننموملاريمأذنمكلذباندهشدقو

(3)خيراتلالهأدلهموهمتمهعملاوقألانمهولاقامو«ةمولعمهيلإاندفو

فلؤملا«جراوملانمةيضابألازييمتىفجهانملاقدصأ»ةطوطخمقيقحتنمانيهننا(١)
زيزعلادبعنبرعةفياحلانأخيرراتلاىقفورمملا)0 .داضيرحناك(»١١٠-«؟ة؟ز)

(ءاثعولاةلازإ-4م)



_٠١80م

ريمأمهلومسينمىلعةراكنإىفضابأنبهللادبعةقفاومانماوآرالو

نأل«ضابأهيبألةبسنةيضابألامساانيلعاوقلطأوهيلإانوفاضأنينموملا
.ثالذبةمألاهذهاومنكلذاَفهنمرهشأهوبأناكو«هيبأةرمتوىلعناكهللاءايع

؛قيرفلااذهجهنمىلعاهنمءاجو«ةيبهذملاثداوحلااوركذاذإمهارمف

تعاشف؛ةيضابألاكلذبلاقوأ«ةيضابألالوقوهوأ«ةيضابأللكلذاولاق
هوأرنمدنعبرعلادنععئاشرمأاذهو.ةمألاهذهعويشةيمستلاكالت

ًاحدم(ًارشوأناكًاريخهيلإهوفاضأ«موقجيمحبلوأ«اموقدياب
ةيضابألاتناكف.ىالسإلاملاعلاىفكلذعاشف؛اذكهوًاحدقوأناك

ةيضابألاتماقأذإ«ملاوعلانببمالسإلاةنيزو«ملاعلاىفنيدلالامج

.ةعيسولاةعقرلاهذهىفةلملاةنايصوةعيرشلاةيامحو«نيدلاةرصنلةمنألا

.ةرحلاةعيلطلاةبجىف[؛7|هللاهمحرضابأنباناكو

:«نفلاحلاىلعادرنعتملالوقلا»ىفهللاهمحرىخامشلاخيشلالاق

هنعهللاىضرضابأنبهللادبعنوكلف«ةيضابألابانبهذمةيمستامأو

لوقعلااياضقحيحصتو«قئاقحلاقيقحتليبسىفلضانملا«انلعدهاحملاناك

ناكو6انبرةعيرشّقءاريفالاوروزلان7عدبلاوتالامثملالهأهئدحأامف

ةجحلاتناكفسافتلاوسطسلالهأعمتارظانمهلو؛ىلاعتهللاىفًاديدش
.راثرثلكاهمامأسنخمىلاةغمادلا

:لاق.«ةيضابألا»هلوقبنولوقينيذلاهباحصأنيملسملاىلعبلغفرابج

عمجةلمهملاءاحلاب؛قحلاءافلخلهلوقوىعملااذهىلعهمساببهذملاىمستو

ىأهفيلخلفيلحلاةمزالكهلمزالملاهبدارملاوقحللفلامىعمبفيلح

هبدارملاو؛ةفيلخعمجقتحلاءافاخو؛ةمجعملاءاحلابوهوأ(هفلاحم

:هيلعمماثلقحلاءاغلخممأميلعقدصينيذلامهفنيملسملاةمبأ

ةفالملازيزعلادبعنبرمعىلوتيدكيملومالسإلالدعمازتلاونيملسملافوفصديحوتىلع
؛ىربنملانيصحلانبىلعرحلوبأو«كامسلانبرفمجمهومهئاملعنمًادفوةيدضابألاهلمرأّىح

.ناوكذنبملاسو«ىرصبلارينقنايفسوبأو؛بيلكنببابحلاو«بتاكلانبتاتحلاو

9٠7١ص١جريبكلابرغملاخيراث٠زوبدلعدمحم:رظنا
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وهوأ؛ىمظعلاةمامإلابنييسملااوناكءاوس6ةمنألاىنعممءافلحلاف

هلمشينملكالحيحصلارهاشلاىلعهبدارملاوهوكلذنممعأ

.مهوحنوةربابجوةملظممألانممهريغكةيضابألاىفنإف«ةيضابألامما

نأدعب|:|١ةحفصثلاثلاءزدلافمالسإلاىحض١قفلاق

نمو:لاقو هرغلًاعبتمهمةيضابألادعيناكو جراولاركذ

4مظنمعساوهدفالو4فسلفمبهذمجرواوحلانع4دريلاذهلجأ

ىجراخلاضابأنبهللادبععابتأةيضابألانمناكامالإ«كلذوحنالو
.(١)«.ناورمنبكللملاديعدهعىفتامىذلا

كادعأمغرهنكلو؛قحلانمسانللاريفنتكلذبهفصو؛تلق
ةيقيرفإلامشىفترشتناوتشاعةقرفلاهذهنإفو:لاق.رهاظرهاش

نمناكف.اذهانمويىلإترمتساورابجنزوتومرضحونامعىفو
.(9)«ةيهقفملاعتوةيداقتعالوصأمهلنوكينأىعيطاا

هللادبععابتأةيضابألا:لاقىئاتسرببشاللحنلاوللملاىفءاجكلذكو
ةيطعنبهللادبعهيلإهجوفدمحمنبناورممايأىفجرخىذلاضابأنب

عيمجىفهلًاقيفرناكىضابألاىبحمنبهللادبعنإليقو:هلابتبهلتاقف

؛نيكرشمريغرافكةلبقلالهأنمانيفلاخمنإلاقو؛هلاوقأوهلاوحأ

حالسلانممهلاومأةمينغو(لالحمهثراومو(ةرئاجمهيحكانمو

(©),.لالخبرحلادنععاركلاو

أطخوقيفلتوهفةيضابألانمدحأانملعايفكالذبلقيمل:تلق

<ةيضابألا0ءىبسىعمهنمداري

ةرهاقلا-ىلوآلاةعبطلا)6#ص«جمالسإلاىحض:نيمأدمحأ:رظنا(1)
.(ماتا|د8

.٠١77صجمالسإلاىحض6«نيمأدمحأرظنا6و

ةعبطلا-ناردبهللاحتفنبدمحمرشن)744ص.لحتلاوللملا:فاتسرهشلا(©)
)رهزألاةعباطم-ىلوألا

ىف(؛) .«ائيس»#ةطوطخملا
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دعبالإةليغرسسلافمهلتقومميشمارحومارحهاوسامو:لاق|

ْ.ةجحلاةماقإولاملابص؛

ةنسلاوزيزعلاباتكلاهبءاجىذلاقحلاوه[؛م]اذهو:تلق
.مالسلاىنوأوةالصلالكأابحاصىلعةيوبنل

زاجآا6إو ماسلاوبرحلاىفمارحفةليقلالهألاومأةمينغامأ
اذإ؛برحلادعبو.طقفهنمًارظنمبمرحىفاهمةناعتسالانيملسملاضعب

اماووقتيالىحاهفالتإاوزاجأ«مهلإتدراذإامىوقتلامهمفيخ

«رييعرازمقرحومهليحتعطقومهعالقرسكومهلوصحمدهاوزاجأامك
نمهلوصأو4ىحريغرمأكلذو.مهيغبىلعمهلةوقنوكتالىح

؟(3)عاركلاوحالسلا(١)لالحتسابةيضابألاصختفيكو.ةحضاوباتكلا

!!ةيضابألااشاح

مههلاخمرادةيضايألاىأ-اولاقو:لحنلاوللملابحاصلاق

.ديحوترادمالسإلا12نم

:مايلوأىلعمهيفلاحمةدابشاوزاجأو:لاق

ىلصهللالوسرَنإَفمومعلالعمالسإللماريحاكلذ:تلق

هللالوسردمحمهللاالإهلزال:لاقنممةداهشلالبقيناكملسوهيلعهللا

.جحلارئاعشماقأوةلبقلالبقتساوةاكزلاىلآوةالصلاماقأو

.ديحوتلالهأعمةيضابالانأشاذهو:تلق

رمىفةيضابألا(*):اضيألاقو «.نونماومالا(4)نودحومرئابكلاىكت

«لالحتسالاب»ةطوطخملاىف(١)
.ريماولاغبلاوليحلاىلعقلطيمسا:عاركلا(؟)
.ةيضابألالبق«ىأ»ةملكتذيدضأةطوطخملاىف(©)
.74هص.رئابكلاىكترمىفةلزمملاىأرىلإانهىناثسرهشلاريشي(4)



م©-

بكتريالنمؤرملانألكاذ:تاق :ثيدحلبونذلاتائيسفرقيالورثابكلا

.نامعإلاهنعىفنيف«نمموهو|[؛هإاىنزينيحىئازلاىئزيالو

كلواونماوتمللقانمآبارعألاتلاق):لجوزعهلوقهيلعلديو
.١)4مكبولقفناعإلالخديالوانملسأاولوق

نمؤملكف.ةيضابألاكلذبلمعاكملسملاونماملانيبقرفلارهظف

نمضرعةعاطتسالانأمهنعىعكلاىكحو:لاق.نمئؤمملسملكاموملسم

ةقولخمدابعلالاعفأو:لاقو.لعفلالصحماهبلعفلالبقىهوضارعألا
مكلموىأ(”)(نولمعتامومقلخا:لوقيهللانألمعن:تاق.ىلاعتهلل

:.كلذلعلدنثيداحأوتانآىف

.دبعللةبسنكمواعادبإواثادحإلجوزعهللةقواذملاحلكىلعىهف

(©)زيزعلاهباتكىفلوقيهللانألمعن:تلق

.()(تبسنكااماهلعوتبسكاماهل

!!زمغوطلغاذهو:تلق.ننمؤملاريمأمهمامإنومسيالو:لاق

حالطصالاىفةحاشمالو«نيملسملامامإوننماولاريمأميمامإنومسيلب

نينماملاريمأردقكلذبنومرتحم_مهلعلو؛باقلأاهلإفتايمستلاىلع

سانلااوعمسالكلذاوكرتمهلعلوأ.نيدشارلاءافلخللناكهنإف

(ه)ةاغطلاةروحلاوةاتعلاكولملانمةملظلاوةقسفللندمأملارممأبنولوقي

.4٠ةيآ.تارجحلاةروس(١)

.6ةيآ.تافاصلاةروس(نولمعتامومكقلخهللاو):ىلاعتلاق(«)
ةرورضالةدئازىهو.ةميركلاةيآلالبق«لاق»ةملكتدروةطوطخملالصأىف(©)

.«اهملاثمأىفةيآلاولاق.ةيآلادروأنأدعبو.ا

..7859ةيآ.ةرقبلاةروس(4؛)

.سابعلاىنبىلإو-زيزعلادبعنبرمعةفيلخلاءانثتساب-ةيمأىنبىلإكلذبريشي(ه)
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نممهزاريحاو«مهتهازنىلعلدقىلالالخلانممهنعىلكحامىلإ

.لاقماقملكلو(١)مهبقيلبالاممىمستلا

ةيضابألا:ىرئازحلاىقعلاىلعهدرىفهنع|٠-اهللاىضربطقلالاق

ابيرقتالاقيقحتحلالهأنحن:لاق.ىرملاضابأنبهللادبعباحصأ

ىعردألامالكنإو.انبلمكتسيانريغلب«انرغبلمكتسنانسلو«طقف

.()ءوسمالكالانفريخمالكرج>نباونوداحخناو0(مرحنباو

اذهوأ؛مالكلااذهوأ«نالفاواونأبءاملعلاةداعترجلب

هنأ(؛)نوديريوَلمأوأهشأوأحلأىلإبرقأكلذوحنوأ؛داقمتعالا

.حلاقفاو

ديدانصماديدنصالسابالطبهللاهمحرضابأنبهللادعناكو

فالخ(مهباحنالوةملظلابهريالوةربابلابابنالامادقم«برعلا

.ةيضابألاةمنألإانهرشي(١)

.«مزاحنبا»ةطوطخملاىف()

لبجراوملاىفةيضايألالخدتةثيدحلاوةميدقلاةلوادتملاقرفلابتكنأظحال(©)

لعالوىضابألاهقفلالعاوعلطيبتكلاهذهتاحدأنألجراوحلاةالغنمًانايحأمهلمجم

ْ.ةيضابألارداصملا

ىللملاو«نيلضملافالتخاونييمالسإلاتالاقم:ىرعشألا:رظنالاثملاليبسىلع

:ىدادتبلارهاقلادبعو«عدبلاوءاوهألالهأىلعدرلاوهيبنتلا:ىفئارطلابفورعملاىعفاشلا

مزحنباو+نيكرشملاونيملسملاقرفتاداقتعا:ىزارلابيطخلاو«قرفلانيبقرفلا

يبطاشلاو«لحنلاوللملا:فاّيسرهشلاو«لحنلاوءاوهألاولمملاىفلضفلا:ىددنألا

قرفلاخيرات:ٍنارغلاىفطصمىلعو«ةميشلاوجراوللا:نزوهلفو«ماصتعالا:ىطانرغلا
0.ةيمالسإلاقرفلامهأ:رداتىرصنريبلاو«ةيمالسإلا

.«اوديربو8ةطوطخملاىف(؛)
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مهلنودةتعيوأمهرشنوقتيونيدسفملانوباحمنيذلاءاملعلاةيقبنمهرمغ

.(١)مهسيلامةعاطلانم

<«ءوسلالهألالضانم«حلانعاعفادمضابأنبهللادبعناك

لهأنعايماحم«نيملسملادالبىفهلةعاشإلاوراشتنالانعلطابللاضرتعم

رصقيالو+لطابلادرنعىثثنيالابضامافيس؛مهلًارصانم؛قىتحلا

.هتعاطتسادحىتحةرصانمَّق

كاذذإقارعلاْقمهروهمجناكذإ؛(١)نيملسملانعاهفادمناك

منمو6دمحأنبليلخلاو6ابوييحنبعيبرلاو6ديزنبرباجك

نبمامضو©ةعركىلأنبماسمةديبعىنأكملعلالهأنممهبارضأنم
.مالصإلاةعيرشةلمحو«ملعأمهلكو بئاسلا

هللاباممناك«نيدلاءادعألاعماقروكذملاهللادبعناك|ه٠|

ةوقو(همورقىفةعنماذناك.احلصماحلاصًايقناربنيدلاىفابلصايقت

انيلعتنأاموكانمجرلكاطهرالواو).هللاىفديدشساباذهتريشعنم

انيفوزيزعانيدلتنأكلذبو«ثاطهرنمافوخكمجرنالانكل(©)(زيزعب
.ىوق

تربكأوسيقنبفئدحألارعالذلو+قارعلافمعلاحىفخالو

ةلاحهذه.فيسفلأةثامهعملم(هفيسلماذإناكذإ(ةيواعم

«نطبيامفالخراهظإىأ«ةيقتلاىلإاجليالناكضابأنبهللادبعنأنيبي()
.ةوقلاوتوربحلاباحصأمامأكلذو

ىملاسلامامإلانأاضيأظحال.ةيضابألاوأ.ديزنبرباجعابتأانه«نيملسملابوىعي(«)
ةرابعبةملكلاهذهفدريجارملالوقينرح8نامعلهأةريسىفنايعألاةفحت»بحاص

٠.نيملسملاىعي.

١١ةيآ.دوهةروس(©)



١80--

ةينيدلاهتلاحو.(١)ةيليقلاةيصخشلاهتلاحكللتوةيموقلاضابأنبهللادبع

.ةيبهذملا ةماعزلاهبتغلب«نيدلامالعأوةلملالاجرنبةماقتسالابةريهش

؛مهعابتأايفمهدلقةصاخبهاذممهلنيذلاءاماعلانمنكيملواذه

ريغىلعنيمدقممهولعجو(مهعايشأمهللإنكرو ةباحصلاءاملعنممه

مالسإلاءامحزوماعلالاجرنمريثكضابأنبهللادبعلدهشدقو:نيعباتلاو

..ناورمنبثكالملادبعءايأىفناكو«قىحلاب

ةبسنةيضابألاو:1680ةحفصلوألاءزحلاىفمالسإلارجفىف(؟)لاق

ىلإهريغوبرغملاىفهعابتألازيالو«ىميمتلاضابأنبهللادبعمهسيئربلإ
؛مهيدالومهدلولغالىأمكحلاىفاولاغيملمهو:لاق.مويلا

هللادبعرهظدقو:لاقنأىلإ.ىقبأًارهظالوعطقاضرأالتبنملانإف

.ةرجهلللوألا|8|نرقلانمىناثافصنلاىفضابأنبا

اوقشيملىأ©ةفيلخللنيملاسممهاوخأرثكأىفهعابتأشاعو:لاق

ميدلبعالتالو.لطابلالهأىلعىوقناطلسمهلنكيملامةعاطلااصع

؛هللصلاخدصقمهلنكيملامةصتخلافطاوعلانومكحنالو«ءاوهألاب

نمىناثلافصنلالوأىفرهظكلملادبعناكو.قعانلكوحبنوليمبالو

؛(4)ةرهاقةلودوةيلاعةطلسهلاريبكاكلمناكو«(©)لوألانرقلا

كللملاديعضارغأنمريثكلةرثعرجحضابأنبهللادبعثكتالذعمناكف

وهو©ناورمنبكلملادبعةلوصضابأنبهللادبعشحمملو.روكذنملا
هللضابأنبهللادبعدصاقملك.ناكذإ«رهاقلاكلملاوطلسملاناطلسلا

ابلعهعبتةينيدةماعزضابلهيلعتفضأةرهشكللذبهلتناكف+هللاىو

.«ةيليبقلا»ةطوطخملاىف(١)
.٠79ض١جمالسإلارجف:نيمأدمحأ:رظنا(©)
.ه9ةنسىلإم6نمناورمنبكلملادبعمكحدتمأ(3)

«ءاقللانمربجتنملوأ»هنأبنوخرؤملاهفصو(؛)
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بناجنمعينملامهروسناكف©:هباوفرعوهيلإاوفيضأف«قحلالهأ
 "ةيلبقلاهتماعزلموقلاسيئرو«نيكملامهءدرو«ناطلسلا

ةفورعمو6همسابةلومشمتحبصأىلاةمألاهذهنأملعتانهنمو/

لاجرلااهدنعنأل همئاعتنمءىشىفهدلقتملو«هلذملتتملهبهذمب

بهذممامإضابأنبهللادبعنكيملف.لاجرلابقحلاالقحلابفرعت
لهأنعردصيةصاخوهناك.لب«هيفهودلدو«هعابتأهبذخأصاخ

نموهنكيملف:مهلاوخإو©ةديبعىلأو«ديزنبرباجكمهمملعلا

|+]دلقتاهلارثكىلعةمألاهذهتناكالو«بهاذمللنيسسأوملاخويشلا

صاخعجركهيلعدمتعتوالردصملاهلعجتف«هلاعفأوهلاوقأىفًاصاخاخيش

هتقثوهتيمالعىلععمجملاملاعلا«اثعشلاوبأناكلكلذكتناكولو.اهل

لوألاردصلالهأنمهرصاعنملكهلدهشدقو.(١)كللذبىتحأهتلادعو

كلذلوادتاكامهلعهللاىضرسابعنباةداهشبكيهانو.ةمألاهذهنم

بيذاكألاهقحىفقلتختوأ«ثيداحألاهلىلخننألاجاتحمناكامماعلالهأ

ذخألاىلعو؛هلاوقأىلعسانلاربجتةيرهقةطلسموقتوأ.هتيمالعجيورتل

ىفمهلابإوشاعمكف.هناوخإدضوهدضةرهاقلاةطلسلالزتمللب«هنع

نوعضب«ضرألاتاراغمىفاوشاعىتحمهبليكتتللةمئاقلاةرئاحلانوجسلا

نمدحأمهءاجاذإف©ةيوبنلاراثآلاهيفنوسرديىذلاراغلابابىلعةلسلس

نوذخأيوهيفمهامنوكرتيفةلسلسلاكلتكرحتت«سيساوحلاوأطرشلا

.ديزنبرباجءاثشلاوبأو»عيرشتلاوىوتفلاوهقفلاىفةيضابألامامإنأفورعملا()
ةيضابألانألكاذوجاوملاقرفمهولخدأومسالااذهبةيضايألانويومألاىمسدقو

فورظلامهتنكماملكةفاللانعاولصفنا .نييومألاةفالملاوحاتريملمهنأامك
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.قيليالائيشىرنوأعمسنالىحانسفنأ

«ديدجرمألاومالسإلاركصقفمهوهللامهمحراوناكاذكهو

هلو6ثالذلكنمةمالسلبانيلعنمىذلاهللدمحلاف.بيرقهيدهعلاو

.(©)(هللاانادهنأالولىدتبلاانكامو)هنذإب”قحلاانادهاك«ةنملا

نحنو.ٌزيممجةفرعمةيضابألابفرعندهعلالوأنماذهىلعنحنف

.زيزعلاباتكلادعاوقىلعًاقيقحتمالسإلاىفقحلالهأوةماقتسالا[.4]لهأ
هنملخمملىذلاهللاهمحراثعشلاوبأمامإلالوألاردصلاىفانثاملعريكأو

ىذمرتلاودوادىبأوماسموىراخبلاكبادقلاملعلالهأتافقل'ومنمفل*وم

.هيفعمليديزنبرباجمساوالإءالؤوهلفلؤمنمامو.مهريغوىئاسنلاو
ءامدقنم/3ةريغوصاصخلاكلجورعهللاباتكلريسففتلالهأكاذكو

لب«هاوسامكرتتوصاخبهذملزّيحتنالانلقامكاننأالإ.نيرسفملا

سابعنبأبهذموملسوهلوهيلعهللالصهللالوسربهذمانهذم

هللادعونينمؤملامأةشئاعو4ىردعلادعسىنأو6ةريرهىأو

ءاملحلابهذمو6صاعلانب.ورمعنبهللادعو«باطخلانبرمحنبا

ض.نيدشارلا

.ةنسلاونآرقلاانبهذفالإو«انبهذموهفصاخبهذمءال'وهلناكنإف

ٍ؛اليبسامهلعجبنالو,اليدبإامهمغباانمارحامهمارحوانلالحامطلالح

ةميركىنأنبملسمةديبعنأمامإلانعثدحتنيحةعقاولاهذهىلإفلؤملاراشأ(١)

(ةطوطخملانم74صم)

«الوةطوطحلاىف()

؛+3ةيآ.فارعألاةروس(©)

و»ةطوطخلاىف(+) .«مهريغ
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مالسلاوةالصلاهيلعانيبناناصوأناذللاامه؛ديلقتلامزلاذإامهريغدلقنالو

-.لاحلكىلعامهعابتاي

بهذملالمهأفصيوهو هتيميمقفهللاهمخرليمجنب١انخيشلاق

ماوقأديلقتلاببهذمتاكادبأمهيدضابأنبااودلقام

ضابأنبهللادبعمهمامإةيضابألا»:هرهاوجىفىداربلاةمالعلالاق

-6هنمرهشأوهللادبعنمفرعأهنألهيألإاوبسنو

:ىقعلاىلعهتيشاحىف-هللاهمحر-مامإلالاقا

دمحمةمأنمنيقحمللمساوهو©عيرشتللالزييمتللةيضابألابانتيمستو»

بهذموقحلالهأىلعلعةيضابألامسانأىأ.«ملسو»هيلعهللاىلع

.ةلقنوةيلقعةلدأبهللادمحلاوهيلعلازيالةيضابألا

خرنأاندرأاذإىضابألابهذملاةأشن:رمعمىحمىلعةمالعلالاق

رثأتلامناكنيذلالئاوألانيملعملانملسمللاهنبسنبةيمالسإلابهاذملل

الوأنمنوكيىضابألابهذملانإف«نسانلاىلعريكألاىناقثلاوىحورلا

!اورشننيذلانيمباتلارابكنهكيزنإرباجرثكألاهملعمناكدمف4ًاءوشن

ميظعلامامإلااذهشاعدقو.ىرجملالوألانرقلاىفةيمالسإلاةفاقثلا

كالذبحطصاهنأىعملاو٠نيعستوثسىلإنيرشعودحاوىنسنيام

4مناعدلاررقو6كتوفثوملعوفلق4هاهننمىحهلوأنمنرّملا

ةيمالسإلاةفاقثلاوةينيدلامولعلاعمجو«دعاوقلادّهمو«لوصألاًاطوو
اهادهسيبقباهنماوذخأف«سانلااهفرعواملوصأتدهمتواهرارقرقىتح

ةمألاايفتفلتخاىلالكاشملابلغأنأملعاو<اهئايضرونباورانتساو

.لوألانرقلانمنيرخألانلثلاىفتأشن
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امدلوتياكرابكلوصأةعبرأىفهذهىناتسرهشلارصحدقو:لاق

ةلاسرلاو«ىلقعلاوعمسلامث«لدعلامثءردقلامث؛ةيهإلاتافصلاىه

ىذلاو.اهممسقلكتحنجرتىلالئاسملاحرشم:لاق4ةنامألاو

؛لوألانرقلاىفاممريثأامىلإريشننألصفلااذهىفثالذنمانينعي

تامكحملاتابألاوةعطاقلانيهاربلاىلإنيدنتسممههذمهيفةيضابألاذخناو

تافصلاوردمتلالكاشمنرقلاكلذفريثأامن.لجْوزعهللاباتكنم

نماريبكادهجتدفنتسادق()ةفالحلاةيضقنأاك.(1)ديعولاودعولاو

.رصعلاكالذىفمكحلاوملعلالاجر

ةمحر_ديزنإرباجربكألامامإلامهمدقمىو4ةيضابألاسرددقو

نممهرغاهسردو«تركذملكااشملاهذه(ىنامعلاىدزألاهللا

هتحصباوعنتقاىذلابهذملاو«ماعلاىأرلاىلإاهيفاوبنناو«مالسإلاءاملع

ةيضابألاذْحتا.مالسلاوةالصلاهيلعهيبنةنسوهللاباتكقفاوياممهباوصو

لجوزعههممتلىلاعتوهناحبسىرايلاةيؤربقلعتيايفميهذللوألالصألا

نمدرواموهللاباتكنمتامكحملاتايآلاىلإًادانتساىلحلاةبماشمنع

نمهنأهبنامإلابحجبهنإف.هيبشتلامهوياممىأكلذىفمبركلانآرقلا

ليوأتكقايسلانمىنعملاهيضتقيامهيبشتللةمهوملاتايآلاليوأتو.هللادنع

ردقلاةيضقىنو:لاق.كللذىلإاموةردقلابديلاو«ءاليتسالابءاوتسالا

ردقلابناسنإلانمؤيىحمتيالناعإلانأنيحلاكلذذنمةيضابألاىأر

قلحخلاهلالأ)(©)(نولمعتامومكقلخهللاو)هللانمهنأهرشوهر

.ةلزتمملامثةيربحلاوةيردقلابهاذمباحصأاهياخلكاشملاهذه(١)
نعالضفهيدغابألاوةئجرملاوجراوملاوةميشلاقرفروهظىفًاببسةفالخلاتناك(©)

٠.مهلماعونيملسملاءاملعةفاك*ارآ

.3ةيآ.تافاصلاةروس(؟©)
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-(0(ءىشلكقلاخهللا)(©)(هللاريغ]ه»أقلاخنمله)(١(رمألاو

رثكأقفةيضابألاىأررهتسااذكهو.رايتخالاوباستكالاىحديللو

مركلانآرقلانإف.ةنسلاوباتكلانمةدمتسملالوصألالعفالحلالئاسم
.اًقلطم(؛)تاداقتعاللنكملالصألاامهةيوبنلاةئسلاو

نمهارتعااملهيلعليوعتلانكممالفيرشلاىوبنلاثيدحلانأالإ

الإتايعدملاجيورتللقنلاسدو؛عضولانمهيلعًارطامو«رييغتلا

.(0)هللاءاشام

ءىشلاخدإنكميالحيحلابحلادولخدلاخقابوهفنآرقلاامأ

؛هتحصىلعةجحلاتماقوًاحيحصةنسلانمتبثاممعن.هفلاخماممهيلع

.هلمحموهمهموهلكشمرسفيهبو؛هريهظونآرقلاريصتلاحلكىلعوهف

ةفورعملازتالةنيتمةدعاقكالذلماسوهيلعهللالصهللالوسرعضودقو

ىلع«مالسلاوةالصلاهيلع؛هنعىورمللضرعلاىهو؛ملعلالهأدنع

هفغلاخامو6ماسوهيلعهللاىلصهلعريفهمفأوامقميركلباتكلاصوصنت

.هعسيل

مهضعبىلإنوعجريءارغلاةعيرشلاةلمحمهوةياحصلالازامو

لاخلاكلذلازامو«لكاشملامهلعتلكشأاذإةجحلابلطىفًاضعب

.ءايحأمهوكلذىلعملسوهيلعهللاىلصهللالوسرةباحصنمةيقبومهيب

.4ةيآ:فارعألاةروس6

.3٠ةيآ.رطافةروس()

.1ةيآ.رمزلاةروس(©
.«تايداقتعالل»ةطوطخملالصأىف(4)

:فشاكليعامإةديسةروتكد:ىفثيدحلاىمضولاوثيدحلاملعنعءانبتكامرظنا(ه)

(١133ةرهاقلا-ىلوألاةعبطلا)؟١-١١ص:هيفثحبلاجهانموىالسإلاخيراتلارداصم
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دلهنمريثكىفةباحصلاىلإديزنبرباجريكألامامإلاعجردقو

؛نينمؤوملامةشئاعو؛سابعنيهللادبعكةباحصلاءارآىلإاهبعجر«لئاسملا

ىضرةشئاعا:ذإتلاقىجءاربسإلاةليليرابلاةيئؤرةلأسمىفمقوامك

.(6)1ةيرفلاهللاىلعمظعأدمفهبرىأرًادمحمنأمعزنم:امنعهللا

ىضابألابهذملانأميركللّئراقللنبتيلصفلااذهنمو:لاق

اًيحنورقلاريخىفهلامأوهدئاقعابلعىنبىلاةمبوقلاهلوصأسبتقا

ىأ مهملعبةفاقثلانورشنيمهلعهللاناويضرةباحصلانمةيقبتناك

نمكلذىلعدقو.نوكلااذهىلعدوجوىرخألابهاذمللنوكينألبق

نوحضويةيضابألاناكف.بيرالبلكلاهبفرعيىذلاحيحصلاخيراتلا

4مهداشرإبهللانيدنورصنيو:ماسوهيلعهللاىلصدمحمىدهمهلمعبسانلل

ركفيفعدلبلاجنتولكاشملاثدحنتتناكاميحهنأو.مهحيصتومهبجوتب

ةسارداهسردي-هنعهللاىضر-ديزنيرباجناك«مالعألاءاملعلااهيف

هخيرشناكف«ءاملعلاةلجأنببامظعاملاعديزنبرباجناكو.ققحملانمأملا

؛املاثمأهيلإلاحأاملاطءاشأهلفرعيوهلجنامهنعهللاىضرسابعنبا

معلالمحننملوأةيملعلاةبمحلاَْقديزنبرباجناكلةبحصلاةليضفالولو

.ةمألاءاغبننيبىهقفلا

اودمتعاو«مهعيمجهمنووبهاذذملالهأرثكأهنعىوركلذلو

نيدلارمأنمءىشهيلعلكشأاذإرباجناكف.هتنامأوهتقثىلعمهلقنىف

ذفنملاهلاونيبف«ةثلثلاةلدابعلاهبميصخأو«ءالجألاهتذتاسأىلاعجر
قاوسلالّقتسا[«4|رحبلادصقنمو«رحبلااسال؛قحلاهلاوحضوأو

.ظفللاسفنبىذمرتلانسىفثيدحلا(١)
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بيرهيدلىقبيالفحيحصلااهردصمنمهتمهمنعهلاوبرعأو؛اعبط
.ُتاشوأ

ماكحأبقىلعتيامممالعألاكئلوأنعًائيشءاثعشلاوبآىقلتاذإف

نآرقلانامجرتىلعهضرع«هيناعمحوروهرارسأمهفرهظيملو؛ةعيرشلا

هللالصهللالوسرابلاقىلانينمئوملامأءاريمحلاىلعوأ«سابعنبا

ثالامنبسنأىلإ.ءاجالإو.مكنيدفصناهنعاوذخماسوهلآوهيلع

مهرغوأ رمعنبهللادبعو«ماسوهلآوهيلعهللالصهللالوسرمداخ

ةالصلاهيلعهزاجأوباطخلالصفوةمكحلاىلوأنمممهنعهللاىذر

حيحصوهوالإهبجرختملو<اهميلعتوةمألاداشرإلمالسلاو

.ريحضاو

ءرصقتوأ:لوطتةفلتخمةنمزأبةيضابألاءارآرارقتسادعبو:لاق

ىمالسإلاملاعلاتاهجضعبىفرشتنتوىرخألابهاذملانوكيتتأدب

رثكأاهقنتعيىلابهاذملانماهريغنوكتمث«ةلزتعملانوكتتف

.نيملسملا

ةلدتعملابهاذملالوأىضابألابهذملانوكيرابتعالااذهنو

اهبرقأو©ًائشانةتباثلالوصألالعتبثبهذملوأو«ةحيحصل

:ةوبنلارصعىلإ

نعلضتملاءاملعلاريكأونيعباتلارابك(ا)سفرعامكهتمنأذإ
تفرعامكةوبنلارصعىلاًاذخأمبهاذملاقبسأو6ةعيرشلادعاومب

نورقلاريخباهقصلأو«مهلعهللاناوضرةباحصلالاجرنماهبرقأو/

.6اهفرعاكهةطوطخملاىف(١)
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فرقنورقلاربخ»:مالموهيلعهللالصلاق[«.[امك؛ًاخيرات
.هيلعدمحمىدهوعيرشتلارارسأومالسإلاحورلاهمهفأو(١)»ثيدحلا

.(؟)انعممهنعهللاىضرهباحصأومالسلاوةالصلا

..تت

هلورسميملعلاسلاجمنودعنيعباعلانماملعلارابكناكامدنع:لاق

نمماسوهيلعهللالصهللالوسرنعاوظفحامسانللنووربوهللاباتك

.ةفالعلاةيضقتناك«لكاشمنم5ضرعيامفسانللنوتفيو«لمجولوق

.'ىلدأبسحةنيعمءارآىلعسانلااهيفرقتساوشاقنلانماهظحتذخأدق

هللاهمحرديزنبرباجناكو«الإنودنتسيىلامملوصأوامنوعنتةيىلا

'سيردتلاىلاويوماعلااميفرشنيهلارقمةرصبلاذخنا«ءاملعلاءالاوهدحأ

.نيملسملانوئشبمموءاتفإلاوفيلأتلاو

تداكىح«نامعلهأنممالعألاءاملعلارقمةرصبلاتناكو:تلق
ىذلاليلحلاملاعلااذهابفرهظذإ«ةضحمةينامعكاذذإةرصبلانوكتنأ

ورمحنببيبحنبعيبرلاكلذكو.ةهازنوةقثوةلادعهيلعةمألاتعمجأ

نبليلخلاكلذكو.دنسملاىوارلماكلامليعلاكلذ«ىديهارفلاىدزألا
ةنطابلابدارملاو«نامعنمةنطابلانممادولهأنمىدزألاىديهارفلادمحأ

اهذقنموةرصبلاريمأةرفصىنأنبباهملامث.نامعنمىلامشلالحاسلا

(©)باينألانيبنماهجرخمو|+)]عابسلابلاحمنم .خيراتلاكلذفرعا

ريهشلاىلعوهومنامعن7سيقلادعنس؛لملاسايعلانبراحصو

هللاىلصهللالوسر_نعىور--لامعىرصبىفةمالعىذرمىناحص

رابخألاىفةعوفرملارارسألاهباتكىو««ىفرقىمأريخ»ىراخبلاحيحصىف(١)

ناطلسنبدمحمنبىلعنيدلارونةمالعلا«ىربكلاتاعوضوملابفورعملاةعوضوملا
4م9٠ا/١توريب-غابصلادمحمقيقحتلم4١١٠ةنسىقوتملاوىراقلالعالملابروهشملا

.«مهنولينيذلامثمهلولينيذلامثىلرقنورقلاريغ»
.«ىعم»ةطوطخملاىف()

'(بينألا)ةطوطخملاىف(©)
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ىضروهللاامهمحرةديبعىأخويشنموهوثيداحأةثالثماسوهيلع

.بدألاىففلأنملوأوهو؛امهلع

؛ىئامع!هالكواضيأهوخأوروهشملابيطعحلاناحوصنبةعصعصو

مةرصبلاْقهمسأعاشىذلاوهَرقصنأنببلهملاو٠ديلبلانبةرمو

خيراتلالهألكهفرعباذهو64بلهملاةرصبا»لامفهلكقارعلاقفلب

.ةنطابلانمىنامعىدزأوهو

مامإلادئاقفوعنبراتخلا؛ىراشلاةزمحابأالإةنطابلاجرخنملواو

.ىفكلنميلاىفىدنكلاىحمنبهللادبعىقحلابلاط

ماعلالاجربتالتماو"«نامعلهأنمنايعألابةرصبلاتصغدقلو

ديردنبابكبسحو.خيراتلاتاحفصىلعدلاحلافرشلامملنيذلاءالجألا

دربملاىسنننلو,ملعلانونفبعلضتممامإوهفةغللاوبدألاورلعللالثم

.قامعوهولماكلابحاص

خيراتلاىلإكلذامنإ«مهنايعأونامعلهأركذددصبنآلاانسلو

ىفنآلانحنامنإو:«ابليمنكلاوهواياضقلاهذهنعلوئسملاوهوقنامعلا

.مهئاملعوةيضابألاركذ

ةماهلااياضقلانم1|ةفالحلاةيضقباكو:«رمعمىحمىلعولاق

ديزرنبرباجناكو.ملعلالهألةلغاشتناكواهردقمالسإلاامهردهيىلا

تباثىأرىلإاهيفىمناواقيمعاضيفتسماسرداهسردوهيلعترمهنم

دنتسموميركلانآرقلانمدمتسمومالسإلاىفةلادعلاحورىلعىنبمحيحص
ناك٠ملسوهلآوهيلعهللالصىنلاباحصأنمحلاصلافلسلاةريسىلع

فرشتةطلسىوقأوةمألارهظممظعأوةلودلاقفارم2ةفالحلانأىري

حيحلاردصملاامهنيذللاةنسلاوباتكلاءاكحأقيبطتوهللارماوأذيفنتىلع

ءاثعوللةلازإ-0مل
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عضخمنأنكمتالوحنلااذهىلعورهظملااذىهو.لجوزعهللاماكحأل

ءاضيأنولوأ؛امةرصأوأةليبقوأسنجبطبترتنأالو«ادبأىأروماظنل

رهاوأةداعإو«هعضاومىفحلاعضوتاذلاباهّنمدوصقملاةفالملانأل

زعهللانألةقلطملاةءافكلااهفطرشيامنإو.عرشلاابرمأثيحةعيرشلا
"3امتنأهللادنعمركأنإ):هلوقبتاذلابابفدوصقملاىلإراشألجو

؛هيناعمعيمجممركلاامهو©اهاتماعدامهلب«ناثيشلاناذهبولطملاو

ناذهنكيملاذإف«ادبأامةفالخهنودبحصتالىذلالصألاىهوىوقتلاو

اهنعىنغأاممبرو اهدحوةيشرقلانغتمل«افعلااهلعفاهيفنتتباثنالصألا

ملاذإف«نامبإلا|+]حورىوقتلانألقعىذلكىلعىفحمالو.ىوقتلا

المعواًتاخوانيدةقلطملاةءافكلاتلصحاذإو.اعامجإناعإالفىوقتنكت

ابجحتماقو«ابحصلةطرشملاابفةبولطملالاصحلاتلصحدقفالقعو

سانلانمقيرفىفتناكاذإف.اطلوصحدنعمهمزلتنيذلاابعنيلوثسملاىلع

امو.هبمايقلامالسإلاىفبحجبامموقتوةمألاءبعلمحتنألتلصحدقف

ءانذنعطقفةيلامكىهوحيجرلالئاسونمالإةيبرعلاوأةيمشاهلاوأةيشرقلا

ىوسامامأ؛لامكلالوصحدنعةيرايتخاءايشأةيولوألاوأةلضافملانإف

حلاصملابلجودسافملاءردلءاجىذلاعراشلارظنىفهلباسحالفكللذ

.ةمألاىف

فرفنببمهمفيرعتلاوةيضابألاىعمنايبددصبانأثيحنمو
فيضأىذلاضابأنباركذو«ةيضابأمينيمستلصأركذومالسإلا

؛هعوننموهاممكلذىلإاموةبزييمتةبسنهياعاوبسنوهيلإةيضابألا

١ةيآ.تارجحلاةروس(١)
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؛ةيضابألالاوحأنمرمعمىحمىلعهبراشأامركذىفاندرطتسامث

مالعألاءاملعلاكئلوأهدضعو؛ائعشلاربأركألامهمامإهبماقامو

؛ةيضابألاىنعمقيقحتكالذنمدصقلاو؛ةيبهذملاةلامزلاملتناكنيذلا

هللادنعةميظعلاةمألاهذهلةممركلاةمسلاهذهنمحيحصلاىعملاحاضيإو

ًآاحرشهانعضوىذلافيلأتلانوناقنعانجرخانأناظنظيالف:لجوزع

مالسإلاقرفنمةقرفةيضابألافاذهىلعو.ةبولطملاةقيقحلل141ًافشاك

ةيضابألاف.ثيدحلاةمنأهاورىذلاقارتفالاثيدحىفتفرعىلا
كحتلّيازاماهلأللاعفألاولاوقألاىفةقداصلاىهو«ةقحلاةقرفلامه
املراشأىلالبسلاىلإءاوهأالاامتلامالو«ةرعشديقلجوزعهللا

٠ماسوهيلعهللالصهللالوسراهنيبونآرقلا

.هعىذروهللاهمحرىلملاسلامامإللْو

ىضاموانلًايمامناكضابأيفنأهلصأو

ةكوشلابانناوخإًارصانو|ةجحلابانءادعأًاعفادم

؛انلاقمنممدقتاممهتفرعاكضابأنبهللادبعبهذملالصأنأىأ

هللادبعنوكلصأنأىأ؛هللاهمحرضابأنبامامإلاىلعريمضلادوعيوأ

نوموري.نيذلاهئادعأنمًايماحمهلراصهنألبهذمللالأضابأنبا

.هديك

دضةئيساياونمهلنيذلاقحلاءادعألًاعفادمىميعلا,لطبلااذهناكو

.--هللاهمحر-ديزنبرباجرببكلاةيغاطلاجاجحلاسبحكف.هلهأ

ريغىلعااهنسمًاريسأهنوجسفشاعكوُهدوب#02فسريلظمكو

ماعلالهأللالذإوةناهإدرجملب(ةصضوعبحانجنزتةئيسالوهنممرج

ةرصنمهسفنأممهموأ4حلامالعأنبمهسوورأو»ذردالىح
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ةجحلابلضانمربكأضابأنبهللادبعناكف.فوهلمةثاغإوأمولظم

ءالوهةناهإعيطتسيهنأالإةلوبقمريغةيغاطلاكلذدنعاهنكلةحيحصلا

هعيضتالةمأىفناكضابأنبهللادبعامأو.ماركلالحاطفلاومالعألا

ناطلسللةرثتعرجحنفابأنبهللادبعلازامو.(١)هملستالةريشعىو

6مالسلاوةالصلاهيلعهللالوسرتثيدحىعمزربلةلملافبهذعلاو

راحصةمالعلاو«ورمعوبأو«ةديبعوبأو«اثعشلاوبأمامإلاناكف

ماعلاتالاجرنممملا]مصنانمو«بئاسلانبماميضو:سايعلانبا

مهيلعقاطأهيلعو.ءالوؤوهلمكألانكرلاضابأنبهللادبعو«لمعلاو

نيذلامهملاعهنأال«ميعزلاةلزنممهلراصهللادبعنوكلةيضابألاممأ

رمأنممهينعيايفهيواتفنعنوردصيو مهنامهمىفهيلإنوعجري
ًاردصممهناوخإلو«ًاعجرممهعابتألاوراصنيذلاملعلا_لاجرةيقبكمهنيد

ىعفاشلاو«ةفينحىأكهيفىيلاوقأاودمتعاوهيلعمهودلق؛ًايملع
1٠

6مهمايأىفإورهسلانيذلاماعلالاجرنسمهانعمىفنمولبنحنباوكلامو

اوكرتواماوذخأفمهنيددعاوقمهلاوررقومهماوقألًاقيرطاومستراو

؛اهباوضرامكلئلوأاهملعولتاداقتعا.مهيفاودقتعاذإ.اهاوسام

أوسفاتو(«هادذعاماوضفروادخإمهملاعلوقىلعمهنمقيرفلكرصأو

ناكف؛كلذىفًاضعبمهضعبلًادادضأاوراصىحديعبدحىلإكلذىف
٠ناكامهماليدبهبىهضريالوهاذعامىريالةفينحىبألوقبذخالا

اوحبصأو«ايفمهودلفماهصتخاةصاخبهاذمءالّؤهلراصكلذبو
؛بهاذمةعبرأكللذباوناكف«مهنعكلذخيراتلاىكحاكاهبنوفرعي

بدعتو.ةمألاقوهناسسوموهحجحوهدعاوقوهتيمهأهلاهنمبهذملك

.هلدنسريخاوناكنيذلا«يمتىنينمضابأنبهللادبعةريشءىلإكاذبريشي(١)



1

ءال'وهدحأنادلوقلاءاداذإناكف6«ذاتسأوهخشلقيرفلك

ىدمو.مهيبامفاولغأىحنيسدقمونيدي'ومهعابتأهأماقةعبرألا

نيذلاماعلالاجرنمئالذدعبءاجنمطسوتىحردسيريغدهعكلذىلع

خويشلادحألاوفأضعبباوذخأف«ًاضعبرهضعب"نمبارغقالانولواحم

بهذماذهاولاقف((١)ىضموامءىشىفهعمحماستلانكميىذلا

.نالفونالفبهذمكلذو«ىنالفلاءىشلاىفةفينحىبأ

هيلعهللالصهلًاقيدصت؛اهلدارالةذفاتهدابعىفهللاةنستناكف

مالعأنمكلذناكو.ةمألاىفقارتفالانمهنعبرعأامىفملسو

.لاخلااذهنعربخأذإ؛مالسلاوةالصلاهيلعهتوبن

لمحمناطلسهلماق0(اذإ6بهاذملاةمتدىلعبهذمطشنامرو

بداذملاضعبتقفتاامبرو؛نايحألاضعبىفرخأتارو«هيلعسانلا

0ريكيٌتالذبواحماالمههعابتأهبلخأف6ضصاخءىش2لوقلع

.ىالسإلاملاعلاىفسوسحمعويش

مامالكلراصككلذبو«ةديدعلايجأىفانلقامعخيراتلاريخأدقو

ةنسوهللاباتكىفامىلعهولاقاممدقفمهف(©)ىلغأنمءاجمث.بهذم

ءاجامقوف_مهخيشنعءاجامنأاوأرو مالسلاوةالصلاهيلعهلوسر
؛لاكشاهيف”ناكامرهللاباتكىفءاجامنأل«لجوزعهللاباتكىف

.كلذكرمألاىضموىأ)0(

.«ذإهةطوطخلاىف(؟)

.ةفرطتملاىأ«ةيلاغلاقرفلاىلإكذبريشي(©)
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هيفسيلفمامإلاخيشلانعءاجامامأ ًاضيأهباشتموصيصخبتولامجإك

نإف؛عوبتملاىلعالعباتلالعاذهلثمىفةميرحلاو.ماهمالولاكشإ

الإو ذخ*وبىلادعاوقلوقأامقفاواذإهنأ٠+امرصتناعأمهضعي

ءاجاذإر+,ىأراذهلوقيف+مهدحألأسو.طئاحخلاضرعهببارض

.«ىردأل»:رثكألاىفكلوقيفلأسينممهنمو.ىرهلالطبهللارهم

ىلعىتباسايقلانأىرب«ىداحألاليلدلاىلعسايقلامدقينممهنمو

ىرخأءاشأو؛اذكهو.سفنلاهبنثمطتالفىداحألاامأ«ىوقلصأ

؛داقتعالاىفلالحلابقلعتياهفامسال؛ماكحألالوصأفلاختماقملاىفتلأ

.تالماعملاىفمارحلابو

اموقحلاهنأهعتمدمتعاوأىأرامىلعرصأوديحماًأطخأامرو

٠.هللاهةمحرمامإلاريشيهلكاذهىلإو4لطابهاوس

ىفهنوعبتيفًاصاخاخيشاودلقيملمهنإف«ةيضايأمهلعقلطأنيذلاامأ
ٍٍ.

نمنكيملهنأهنعانثدحتاكضابأنبهللادبعنإف|«مل«هلامعأوهلاوقأ'

.مهمهاذمتذ»خأةلمحمهتناكوبهاذماوسسأنيذلاءاماعلا

صاخبهذمديقتتناوديقتتملةيضابألابفرعتىتلاةباصعلاهذهنإ
وأبزرنإرباجلاوقأقفهردجوءاوسدجننأقحلاذخأتامنإو4ادبأ

ثرحنم«رحصلاىوبنلارصنلاوأىثاآرقلاصنلادجنملاذإ«عيبرلاوأةديبعىبأ|
/٠ََّ

ىعفاشلاو٠ةفرنحىنألوقىفهتدجونإو«لقانلاىفكشتالولقنلابنثمطت/
:

هارتفوساك,ماعلامسامهلعقاولاتبثأنيذلاملعلالاجرنمهريغوأ|

اذهىلعءالكلادنعةرينلاةحضاولاةرحلافئاحصلاهذهىفًاررحمهللاءاشنإ
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دودرملطابلاو«ًايبحوأناكاضيغبهبءاجنمملوبقمقحلاو.ماقملا

هاوسامكربتوصاخخيشنعذخأننأانرمأيملهللانإف.كلذكهبءاجنمم

نباكماسوهلآوهيلعهللالصهللاوصرةباحصلاوقأبانذخألكلذكناكولو

نأللهأمهنإفةعبرألاءافلخلالاوفأبوأ«مهلاثمأورمعنباوسابع

؛لجوزعهللاباتكريغدلقنالانألكلذبلوقنالانكل.مهلاوقأبذخاوي

نيذلالودعلالقنبملسوهلآوهيلعهللاىلصهللالوسرةنسنمحصاموأ

اديلةتالادييقتملعلاذخأتف«مهلاوقأنماثيشركتنالو«مهللادعىفثاشنال

.(١)انيلعكلذضرتفاهللانل

.هللاباتكىفامب:لاقف(3)(؟ذاعمايمكحناذامب)رظناو

نإ:لاقف.هللالوسرةنسىفامب:لاقف.هدجنملنإ:لاقفادد

.(0)يبأردج:لاقف.هدجنمل

.هيفسبلالًاحيضوتةيضابألارهوجحضوتةرقفلاهذهنأقحلا(١)

جرزفلانمًايراصنألبجنبذاعمناكو«ليجنيذاعم»ىنعيفلؤملانأحضاو()

لوسرىغآو راصنألانمةبقعلاةعيبادهشنيذلانيعبسلادحأوهو.نمحررلادبعابأىنكيو

دهش.بلاطنأنبرفعجنيبولبجنبذاعمنيبةنيدملاىلإهترجهدعبملسوهيلعهللالصهللا

نآرقلاسانلاملعيلنميلاىلإمالسلاوةالصلاهيلعلوسرلاهلسرأو.كومريلاىفبراحوًاردب

هيلعلوسرلاناكو.نميلالامعنمتاقدصلاضيقهيلإلعجومهْنيِبىضقيومالسإلاعئارشو

ةنمسارمعنوعاطىفلبجنبذاعمقوتو.مارحلاولالحلابهملعىلإريشيمالسلاوةالصلا

-©2730ص7جفالقسعلارجحنبالةباصإلاشماهىلعربلادبعنبالباعيتسالارظنا)ه8

١74 ).

.ءىأر»ةطوطخملاىف(©)
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نإف:لوقناذكهوصاخلوقوأ«صاخليلدلديلقتلابهرمأيلو

؛هدعبنمملسوهيلعهللالصهللالوسرانلامهكرتناذللاامهةنسلاوباتكلا

امو©داهجالاىلإانلزنامهيفكلذدجيملنإف«امهمانذخأاملضننلو

..هاضرتالوهلبقنالهللاباتكفلا

:هللاهمحرمامإلالاق

هتوطسلهسأبقاطبالوهتريشعنمةعنملاىفناكدق

ادهشدقهئاذعأنملكلاو|ادعلامغرىلعىتحلارهظأف

ام«اهيفهتلزمولعوةمألاىفضابأ؛نبهللادبعماقمىلعكلديامم

معزنوكينألهلمهأاتيصىدهلامالعأوماعلاتالاجرنبركذلانمهلعاش

ةبراغملاىامامإراصىتح«ىملع(١)ذملتتبالوبسنةاصبتمنالةمأ

نامعىلإرصمىلإناسارخنماورشتنانيذلا«نقرفتملاةقراشملاونشانلا

.نملاوتومرضحىلإو

رفنيولطابلادريو©هيلإوعديو.قحلالوقيناكلجرلانألكلذ
سانلاىمانتينأنوديريثيحمايسايسءارمألاروجهيفدتشادهعىف6هنم

دهعلمعلاوماعلاءاهعةينيدلاةيرحخدهعحيحصلاىوبلادهعلا

ىبصتريالوةيمالسإلاىوقلاككفتىدضريالىذلاحيحصلانيدلا

؛ىوقتلالهأاهروجبتصقأو«ىوهلابنيدلاتلدبىلاةيومألالامألا

ىغبلانملغلغتامو+لوألاردصلارودصىلعًامئاج]00ارشتناكف

ىهىلا()تاعمحلاىفبلاطبأنبىلعنعلهنمو.انيدلطابلالعجم
صقتني-ءاشألالقأىلع--لعفيالنمو(ءايحريغيبو+.نيدلاعماجم

.6ذملتب»:ةعوطخملاىف(١)

.ةالصلانوملسملامعمتجينيحعملاةالدصباخقفنعللاكلذبىعيف
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دادعىفلعجبو«نويعلاهنعصكتتو؛لوقعلاهمحتقتنم7ورمتحيو

٠مارتحاالوهلردانم

؛بيرقةوبنلابدهعلانأعممالسإلاىفلضفلالهأبلاخلاقاضدقو

عطقتلضفلالهأوملعلالهأناكف«برقأةدشارلاةفالحلابدهعلاو

.اناودعواملظنوجسلاٌّقىلايللاومايآلانوفومهروهظ

هللاديعزارطنمناكنملالإعونلااذهنمدحألمارتحاقببىو

ًاروسكاذذإطهرلاناكف(كاتمجرلكطهرالول)ةيضقبالمعضابأنبا

ملأىلإلالامهسغلبىحهئاوخإوءاثعشلاىأسبح2اورظنا.ًاعينم

طمهرلامدعلًارسأوًارهقمهسارضأبمهرفاظأولوطتىلاروعشلانوعطقي

لاثمأنم«هبارضأوضابأنبهللادبعىلععىشكلذنمنكيملو.روذحملا

"لساذامهنولأسيال«فيسفلأةثامهعملسهفيسلساذإىذلافنحألا

٠هر

كلذفمهبارضأو6روعألاءائحشلاربأومريرضلاةديعوبأامأ

مهديواولاقاذإمهقدصيءالاوحلاثدرهللادبعناكىحهللدمحلاوبط

.اوتفأاذإ

لاطبأاوناك«هللامهالوتوهايأمحروهللاهمحرضابأنبهللادعناك

تلقتنامثكاذذإنييومألا1«1]ديىفةطلسلانأالإ«لمعلاجروملع

دحأنيدللمهففرعيمل(١)كالمةدمعأةاغطةاتعمهلكو«نييمشاهلاىلإ

ءاهقفلادخأدقو.ءافلخاوسيلونويويندكولممهنأ«كلملاةدمعأب»دوصقملا(١)

نوخرؤملاامأ.مهلبقنمءافلخلاةنسىلعمهجورخوكلملاةنسمهداجيإةيمأىنبلعنوملسملا

.مالسإلاىفكلملوأناوفسنأنبةيواعماوربتعادقف

ضةينيسحلاةعبطملابىلوألاةعبطلا)74صهجاكولملاومالاخيرات:ىربطلا:رظنا
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باطملادبعنبنسابعلاو؛ةرمأىنبىفهللاةمحر زيزعلادبعنبرمحالا
ةسائرلابحمهامعأمهمىقبنمر6ماهىبٌْق(١)رحبلاهنباو

مهمايأةليطالعبلاكتىفاوناكف«(؟)اثاريماهودقتعاو

نمناحبس؟ايندلامعنتءال'رهلثمو؟نيدلامويءالرهلثمبفأ

!!مماينهيلإىرتامودابعلالاوحأىريوهوهقلخهملحمع

فرسملاثدحأاملهنأقحلاىفهتبالصوضابأنبهللادبعرمأنمناك

نبديزيلماع(؟)راسم ؛مالسلاوةالصلاهيلعلوسرلاةنيدمبثدحأامةيواعم

َْريخعاشو"8اهنخأفهلمعامافلمعيلةمركملاةكمٌتالذبدص#قو

لودلاوةيناطلسلابادآلاىفىرخفلا:(ىتطقطلانبابفورعملا)ايطابطنبا(ةيرصملا>

ليعامساةديس/ةروتكد«(م1977/م174هةرهاقلاةعبط)724صةيمالسإلا
ةعومجمنم7١باتكلا-م157هرهاقلا)48-©.ص.كمنملادبعنبديلولا:فشاك

برعلامالعأ

.ايرابخأوايوغلوًارسفمواثدحمسابعلانبهللادبعناك()

نيدشارلاةعبرألاءافلخلانمزةيطارقميدلاةفالحلانيبالاقتناةيومألاةلودلتناك()

.ىمابعلارصعلاىفقلطملاىثارولاركحلانيبو

سابعلامهدجنعمهلثاريماهنأىلعومهلىعرشىتحةفاللانأىلعنويسابعلادكأدقو

هيلعهللالصىلانعثاريملاىفمدقممعلاو«مالسلاوةالصلاهيلعلوسرلامعبلطملادبعنبا

خيراتَْقحافلاسابملابأةبطعخعجارلنييولعلامأنييومألانمناكأءاوس.ريغلعملسو

نعنويسابعلاذخأكلذك(ةيرصملاةينيحلاةعبطملاةعبط.مساتلاءزحلا.ىربطلاكولملاوممألا

ةدمتسموةسدقمىمابعلاةفيلخلاةطلسنأىعمب«مكحلاىسدقملاىهلإلاقحلاةركفسرفلا

6م1417ةرهاقلاةعبط-270ص؟2جديرفلادقعلا:هبردبعنبا:رظنا)ىلاعتهنانم

.ذ١ةرهاشلا--أ٠ص١جبهذلاجررم:ىدوعلملاقف

دنحلااهحابتساوةرونملاةنيدملابرضىذلاةيواعمزبديزيدئاقةبقعنبملموه()
ريبزلانبهللادبعاهفىمتحمناكىلاةكملإراسةنيدملابرضدعبوه17ةئسةرحلاةعقومىف

ىفىرذالبلاركذيو.ىلوكللاريمنبنيصحلاهتمالدبةدايقلاىلوتفقيرطلاءاشأىنوتهنكلو

هعمنمووهةكمنععافدلاقفريبزلانباعمككريشاضابأنبهللادبعنأفارشألاباسنأ

'٠ةكحملانم
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.هاوهمامنيبوةنيبةلوليحللو«هاوهنعهدصلضابأنبهللادبعجرخ

شطبنمافوخ+.ضابأنبهللادبعريغكالذبرهاظتينأدحأرسجمملو

.نيدلالعوهللاداعىلعنيدرمتملاةاغبلاءالك*وه

«دحأبلامريغهرمأًارهاشهعاطأنمضابأنبهللاديععمجو

ةيضقلاو.ةرصلابهنطوىلإعجرتنمأالو«هنمةكمةيامجلاهجرتم

قئاقحلاعيضتكلذلف انيدلخيراتللةيمهأالنحناننأالإ-ةروهشم

.ثكلذباهملعانتوفيواندنع

لازامو.هناوعأوضابأنبهللادبعلعفرنأشنعربعتةردابلاهذهو

ءهفسلالهأمهقاخم«لطابللًاءادعأحللًاراصنأ[«8|ةيضايألاءاملع

و"رظنا.نيدلاىفةدشىلعارلازامملفداسفلالهأمههركيو ىلعممداف

لكءايحإبمدعوىحهبهولباقاموهعممهشاقنوزيزعلادبعنبردع
وهوةماعربمأهنوكلهنمكللذمهفكيماف.ةعدبمويلكةتامإو«ةنسموي

نإف+كنمكلذانيضريال:اولاقف.ةيسايسلارومألاىفلمعي(١)نأديري

كلذناعيلميمبلطف.نآلاوهتنأىنعملاوةيقتلاهعستاللدعلامامإلا
!؟دغاىلإشيعتنأكلنم:هلاولاقفسانلاعامجادنعربنملاىلعًادغ

:زيزعلادبعنبرمعلاقف.موقلاقدص:الئاق(؟)هنبامهدضعكاذإو

دلولاتاممث.اذهوحنوأ«اذهلثمىنمجرخأىذلاهللدمحلا
العطغيملنإًاضيأةروببشمةيضقلاو.ةيضابألاهالوتف:روكدذلملا

.هنمهللابذرعتنذدءادوهوديلا

.«نأ»ةملكةطوطخملاىندجوتال(١)

.ريبكلابرغملاخيرات.زوبدىلعدمرظنا.زيزملادبعنبرمعنبكلملاديعود()
ص١ج 0".ا7-١8١
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افيس(١)ناك هنعانمدقاكهللاهمحرضابأنبامامإلانأملعاو

ةفأشعطقلامادقمامامهو؛هلهأوقحلانيبلوحنىلاليقارعلاعطقلايضام

لكلبقهدحوهللاىلعدامعالاىفةديدشهتمبزعو«ههجاويىذلاداسفلا

هتوسقلال-نشخرجحمهومىبهتريشعنمةعنلاىلو؛ءىش

؛نيكملاهءدرونيصحلاهنصحمهوهموقىلعنوهيالو؛رومألاريسيب

لاحلااذهلازامو.هيلعليقأاذإرشلاىقتيمهمو«هتنجلجرلاموقو

راصتألاو«ماسوهيلعهللاىلصىنلانيبعقوامرظنا.رشبلاىفافورعم

نأعم+كَالوأومكمبرحهنمنوعنمت[«إاممىنوعنمنآووةبقعلاةعيبىف

هللاةنسنكل؛نوكلاىفدحألكنمهعنمىلعردقيلجوزعهللاىن

فرشالولوانهاذهكاذكف.ةديقمبابسأالنوكلاىفالعوزع

نيبملسوهيلعهللالصدمحمالخلهموقىثهتلزتموبلاطأ .ةاتعلاهموقبينأ

هيفلمعىأىلعاوردقيمللسابلادسألاةفقومملبلاطوبأفقوالنكل

عافدلموقيفاملسمبلاطوبأنكيملفةنايدلاامأ.هصخشىفهولواحامم

نألضفأىنأالإقحدمحمنيدنأىلعا:لاقدقو«همالسإنعهموق

هيخأنبانيدىلإابصبلاطابأنإاولوقيالىحخايشألانيدىلعترمأ
.هرمعرخآ

راصنأهللجرلاطهركنسيلو«راصنأىلإجاتحمقحلانأكشالو

نإهللادبعو:ضابأنبهللادبعكىوقنمؤمهالوتاذإقحلاو.اعبط

.«ناكهنأوةطوطخملاىف(١)
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رمعةبيبم كيهانو«ةلاعفةبيههلنوكتمملاثمأوسادرملاو((١)بهو

,هعهللاىفرباطخلانبأ

فىحةبيههلتماقو ىتحلاضابأنبثكالملادبعرهظألالاكالذبو

همضلواحموهلنيليوهفطعتسيداعىحناورمنبكلملادبعكلملابلق

,هللاءاشنإهلمَّقهارتفوسا()هيل

فجرخىذلاضابأنبهللادبع.لاقىناتسرهشلللحنلاوللملافو

نبهللادبعهلاتقلروكدملادمحمنبناورمهبلإهجوف«دمحمنبناورممايأ

داضعأنمنمامامإىدنكلاىبحمنبهللادبعناكو|«|.ةلابتبهلتاقفةيطع

صنأنبهللادبعنأو«هلاعفأوهلاوقأىوبرحلاهذهىفضابأنبهللادبع

رمأنأالإةماعزتيبنمناكىبحمنبهللادبعنأعم.هيلعسيئرلاوه
.مقتسمطارصلإءاشينمىدههللاوايندلارمأنمرمبكأنيدلا

.هيفكلشالىذلاقحلاىلعهنأه؛وادعأضابأنبهللادبعلدبشدقل

نإوعيضينلفكالذكناكامو؟هاتماعدامهةنسلاوباتكلاو؟الفيكو

بهذميفايقبيملامهانعمبنامبإلاومالسإلانأكشالو.هادعأهيلعبلأت

نولازيالةيضابألانألةيضابألابهذمىفالإةحيحصلااملوصأىلعام

كولملانإف.لدعللةثوانموقحللةفلامنوكتىلاتاماعزلانوعراصي

لوبقدعباوجرعنممناكو.نيدهازلاةباحصصلانمىردارلابهونبهللأدبعناك(١(ل

.م7الةتسلاوش١٠قىةمامإلاىلعهباحصأهميابوناورهنلاىلإميكحتلابلاطبأنبىلع

.ناورهلاةكرعمفلحقدقو

نويومألالواحفيكدبثيىومألاخيراتلاو؛لاجرلانوماطاصبنويومألاناك)9

ةيواعملعفاملثم«مهيلإنوليمبالنمموأمهددضاوناكنموأمهئادعأناوعأومهئادعأةلاّسا

عمناورمنبكلملا#دبعلعفاملثمو«هيبأنبدايزعموصاملانبورمععمنايقفسبأنبا

.ريبزلانببعصمعموةرفصبأنببلهملا
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مهلوقبنولوقيالنيذلاممثادعأدضاوناكامبرولب(ااابلاغمهلاوهشعابتأ

؟اهنابهزوءوسرابخأوكولملاالإنيدلادسفألهو.مهليمنوليالو

نيدلااودسفأمهمهيلعجورملانوريالوكولملانوسدقينيذلانأكاذ

دصقبكولملاعارصلنوموقينيذلاةيضابألاءاملعفالخم؛هلمشاوقزمو

راطخألانوبكتريفهيلعرمسملاهللابجوأىذلاىعرشلاجهنملاىلعمهلمح

كلذبدهاشمهخمراتاذهو.قحلاىلإهودريىتحم:ولتاقيفةمئألابصنب

.ةيضابألادالبعيمجىف

هذخأتال|مالإ«ةتباثةمعزعاذهللانيدىفايوقضابأنبهللادبعناك

ىريالوهتوقباهلوأهتوطسفاخنثكلمبىلابيالو«منالةمولحلاىف

(؟)ابنضومكولملالامعألًادقتنمهرعشديقهنععزمزميالوائيشقحلاريغ

هللاىلصلوسرلاةنيدملالذإلديزيلماعملسمحرخاملو.مهللعادار

؛مايأةثالثاهحابتساثيحةيساقلاتاركنملاايفلعفو«ملسوهيلع

ىلإربسملابمهمثاهملابيملو«ماسوهيلعهللالصهللالوسرمرحىهو

توكسلالحمال:ضابأنبلادبعلاق«كلذلاثمابفلعفيأةمركملاةكم

ىضقنكلو«هموقوهباحصأنمهعمنمبهايقللجرخف.لاحلااذهىلع

.هللااهملسفةكملصيملوقيرطلاىفتامفةيغاطلاكلذىلعهللا

ىلإضابأنبهللادبععجر؛روذحملالاوزونمألارارقتسادعبو

؛لجوزعدهللامرحىفهاياونوضابأنبهللادبعلعفاذه.ةرصبلا

ءاسؤرلاوكولملااهأ.ةملظلانيدبتسملاكواملاىلعقبطنيانهمالكلانأكشال(١)

ةلودءاسرنوربتعيءالؤهفديجملامهيضاملومهلمهحلبعشلامهراتخينيذلانويروتسدلا

.قلطمريغالداعًاحلاصمهكحماداماهكولمال

.«ابنأ»ةطوطخملاىف()



مهلعجوردلازوجبالنولوقيانموقو.ةاغطلاكئلوألامعأكالتو

7ركنملانعىبلاوفورعملابرمألانيألقألاىلعف6“ريصلامكيلعلب

فيكو؟فيسلامثاصعلاالإديلالهو؛الوأديلاهنأباعامجإتبثاكوهو

مكحمبهللامكحنولدبيونيدلاىفتودسفيمهومهلعجورخلازوجبال

هباتكاذهو!كلذبىضرينأهللااشاح«حضاولارفكلاوهاذهونناوقلا

الإدمتعنالهللاءاشنإنجنو.هيلزىدهببو[76أقحلابقطنيانيديأنب

.هنمالدبهريغىضرنالوقحلا

:«ةقيقحلافشكىف»-هللاهمحر ىللاسلامامإلالاق

كلسملاقيضورمألاةدشعمكلملادبعمايأىفناكدق

اباهدقهسأبلنكيمل#|اباوصلنيبوهشقان

هملعوههمضحب-اززعتهمسابالإهوعديالأناكو

عيفرفرشنمىوحالعيمحلاعمافورعمراصق

هتريسنسحرابشالهيلإ|هتقيرطىفناكنماوبسنو

*#*©ب

سمشدبعنبةيمأنبصاعلاىنأنبمكحلانبناورمنبكلملادبع

.ةرجهللنتسوسمخةنسىفهيبأتومدعبةفالحلاىلوت.فانمدبعنبا

«]بقليو.هتمزالمل«دجسملاةمامح»بقليناكوةيمأىبكاسننمناكو

هلخبل«رجحلاحشرب1بقليو010رخأناكدهرخبلبابذلانأاضرأ

ادعاقناكةفالحلاهتءاجاملو.()لخببلاتاجردرخآىلإاليخمناكهنإف

.ةعطاسةحئارلك:رخبلا()

ىددواجوهداوقممًايخسناكناوردءنبكلملادبعنأةفلتحلاةينمراتلارداصملاتور(١)
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اكسانادبعتمةفالحلالبقكلملادبعناك:ىرعمدلالاق.نآرقلاولتي

؛رخفللابحم«هريغىلإهرمألكيال«امزاح«ملعلاعساواسقفاملاع

.هلامعناككلذكو؛امدلاكفسىلع"امادقم

ةيعرلانيد»نأماسوهيلعهللالصهللالوسرنعحصدقل:تلق

نمالإهتعاطلهأهبحأاعيشبحبكلملاناكاذإف.«اهكولمنيدنم

.كولملانيدىلعمهفمظعألاداوسلاامأ«ليلقلامهوهللاءاش

؛ناسارخمةرفصىأنببلهملاو,««|قارعلابجاجحلاهلامعناك

برغملابريصننبىسومو«رصمبهللادبعهدلوو(١)ليعامسإنبماشهو
.ةريزحلابهرخأناورمنبدمحمونملابجاجحلاوخأفسوينبدمحمو

.ناكلخنباهلاق«رابجموشغمولظءال“وهنملكو:لاق

هامرف«نآرقلاارقيوهوةفالحلاهتءاجانلقاككلملادبعناكو

٠ٌتانيبوىيبقارفاذه:لاقوهدينم

هيفةيكلملاانهتلغلغتذإ«برعلاكولمىفامظعايتاعامولظناكو

ةالصلاليوطلريبزلازبانأو...)لوقياكفهلخبريبزلانبهللادبعىلعبيعيناكهنأول

نيحًابباشمًامالكديزني.ىلعلاقو.(ًائاسنوكينأمحلصيالهلخبلنكلو«مايصلاريثك

لالخهيذتناكو.مايصلاريثكةالصلاليوطهللادبعناكو:لاقريبزلانبهللادبعنعثدحت

نيزاتمملا”ىاكيناككلملادبعنأقحلاو.«جاحلوقيضولخب:ةفالخلانملواحاملةنيابم
.هلاونباورفظيمنمملخبلابضعبلاهامراذلولاؤتسلاهيلعدفينملكنيلو

ديلولاملعو(مال٠)دمالةنسىتحنيئسعبرأوحنةنيدملاليعايسإنبماشهىلو(١)
هنمىقلنيسحلانبًايلعنأوميذؤيوسانلاىلإءىسيناكليعامسإنبًاماشهنأكلملادبعنبا

زيزملادبعنبرحمدياولاىلوو»؛(28ص7+جخيرات)فوقعيلاركذيو.ًاديدشىذأ
ءاسأدقىوزخملاليعامسإنبماشهناكو:سانلليعامسإنبماشهفققينأرمأوةنيدملا
وهيلهللاىلصهللالوسرلآىلعلماحتوماكحألاىئراجوةريسلا ىربطلاامأ.«ملم

فقينأ»ماشهنمالدبةنيدملاهالونأدمي-زيزعلادبعنبرمعىلإبتكديلولانإلوقيف

'.(١١صمجىربطلاخيرات)«سانللليعامسإنبماشه



م١

.(١)اهمسارملكب

فلوادتملا6وفرصلاىلعلاوحأمررلاالمنيبوهنيبتناكو

مهاردلاىفسرفلاةغلبو6رذزاندلا2مورلاةغابةياتكهيف6نيملسملاىديأ

ىح«هيلعلدتامنوفرعيالبرعلانأالإ."ةيمالسإلاةمظنألاعمقانتت

ىلعاهءاقبإمورلاكللمدارأو.دعقواهفماقكالذكاملادبعلفشكناامل

.اهعضوبوهموقيوأاهادبإدارألب«كلذكاملادبعلبقيملفاهلصأ

نكلو+هذخأمهلقنملخأامناورمنإئالملادبعلمورلاككالمنمناكف

ض.(©)برعلالاطبأنملجرلا

-ناورمنبثالملادبعحلاصقفىبنارمألاوالإمورلاكلمرعّشيلف

اءرضىلادوقنلاراشتناهلك,ممالسإلاملاعلاىفىأرنيحمورلاكلملشفو

4ناورمنبكلمملايعلهتاديدهمذمفنتلعهموقهلمحو.ناورمنبكلملاديع

.ناكمإلاتاوفبمهماجأف

هبرضنملوأو6مالسإلا|مي|ىفكلملادبعبىمسنملوأناكو

4هللاالإهلالواهيناوجدحأىفشقنو؛مالسإلاىفمهاردلاوريئاندلا

.هللالوسردمحمو+رخالابئاحلابو

هىراصتنلاٌكككسنماهريغلبقينم8وتو6مالسإلادالب2:اهرشنو

ىرذالبلاركذو«ءافلخلانمريجتنملوأهناورمنبكلملادبعنأنوخرؤملاركذ(١)

.«ءافلخلانمربجتنملوأ»كلملادبعنبديلولانأفارشألاباسنأىف

.ةلمملاوأدوقنلاوأةكسلا«فرصلاب»ىنعي(7)

دالبلخدتتناكسيطارقلانأوهاذهىلإكلملادبحب!دحىذلاببسلانأنوخرؤملاىور(©)
لوأناورمنبكلملادبعناكف.ريذاثدلامورلالبقنمبرعلاقأيو+رصمضرأنممورلا

.للاركذنماهريغو(دحأهللاوهلق)نمريماوطلاسوءرىفبتكيىذلاباتكلاثدحأنم
ىفمكاتأالإوهومتكرتنافههركًناباتكمكسيطارقىفمثدحأمكنإ:مورلاركلمهيلإبتكف
ةنسحةئمعدينأهركوكلملادبعردصىفكاذربكف:لاق.هنوهركتاممكيبنركذنمريذاندلا
مرح:لاقنآالإهنمنكيمافكلذىفءراشتسافةيئواعمنبديزينبدلاخىلإلسرأفاهنم

ءاقعولاهلازأم1:ل
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.مالسإلادالبءلمىهوالإىورلاكالملارعشيملفمهريغوأدوبلاوأ

باطحلانبرمعلارضلغبلاسارنأل(1)ةيلغبلارثاثدلااهلبقتناكو

تحنوىرسكىدركةروصتعضوةيورسكتناكوهنعهللاىضر

.اثينهلك(١)«ىاروخشون»سركلا

وا(انذْخَألبنألااهددصيانسلةضيرعةليوطرابخأهلتناكو

عمرهاقلاناطلسلاهللازامىذلاكالملادبعكلمةمظعىلعلديامذخأت

٠.هتسرطغ

هضرفىذلانيدلاقحىفكلذبابىذلالجرلابضابأنبانكيو

ايفهلاضراعمكاملادبعىلعادارضابأنباناكلب+هدابعىلعهللا

.لوقصملامراصلابهبشأوهىذلاهملقبهلاان«قحلافلاخم

ناهللادبعءدجسملاةمامح»ُتالملادبعبقلىذلاو:ىرعمدلالاق

:لاقوهمتبطف:فحصملاٌْقأرقيوهوةفالحلاهتءاجولباطخلان7رمح

ىلإهقفلاىفرمعنباريشيناكو«كلثيبوىدبقارفاذهكيلعمالم

.ريماوطلاىفاوهركامةرفكلاءالؤهفعتالو«اككسسانللبرغاواهلمامتيالفمهريتادس

:٠7صنادلبلاحوتف:ىرذالبلا)ريئاثدلابرو26كانعهللاجرفىعابرف:كالملادعلام

كولموةرهازلاموجنلا:ىدربىرغتنبانمساحملاوبأو66صةيمالمإلادوقنلا:ىزيرقملاو

.(177-76١صا١جةرهاقلاورصم

فرعيناكومهاردلاكلتبرضىدومجمماوهو«لغب»ىلإةيسن:ةيلغبلامهاردلا)0ل

لاقثملاةنزهنزومهردلافسرافىفةيفاولامهاردلانمةيلغبلامهاردلاتناكو.لغبلاساره

٠)و١صةيبرعلادوّعنلا:لمركلاساتسنأبألابرظنا(.لغبلانودىعرشلامهردلاو.بهذلا

سوماقلاىفامأ«ًاثينهلك»ةرابعبفلؤملااهمجرتةيسرافةلمج.ىاروخشون(7)

ةملكامأ.«نسحلوبقبلبقتاوأ«لضفت»وأ«لبقتو:لاجحملااذهىفىنمتىهفىذيلجنإلاىمرافلا

«ىاروخ,»ةملكامأو«ىوقوأنسحءىشىأذخأ»وأ«ذخألا»لاجملااذهىفاهانممف«شونه

©.8ونمومبص:ذم000م16ط6ق16:مجار)لوبقلاوبترملاءىشلاىعتىهش

طعنممس-20وانبط0110ه1.0000.10100500000“1930.

0ل
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ثالثرمعلانمهلوننامثوتمس5ةنسلاوشىففوتو.(1)كللملادبع

هلعهللاىلصهللا,لوسٍرمحىهف6طمنوتلقوًُةهناسنوتسو

.(؟)هيلعىضقفربزلانبهللادبعلئاقناكو.ًاضيأايففالحلاىلعملسو

:هضرما«ىفلقثاملديلولاهباللاق(*)[نأ]هملظوهرمجنمناكو

لبءاطلولاةمالاكثتاذنعرصعتىرفحقىىتعضواذإثتانيشلاالايلوأي

-اذكهسأربلاقنفةغيبلاىلإسانلاعداورملادلجسبلاورمشورزتا

-هقنعبرضاىأ-اذكفيسلابلقف-الىأ

ةرخآلاىفهلوخدلوأةكئالملاهلاهلجستىلاةيغاطلاكلذةيصوهذه

ةذبنالهذهركذنمدوصقملانأ.ناعتسملاهللاوايندلانمهجورخرخآو

نبهللادبعهلزمىلعكالذبنهرمذلناورمنبكالملاداعخيراتنمزيجولا

نمف٠.ءايشألانبتتاهدضبو«لقامكنيبتيف؛ناطلسلااذهءايأضابأ

ذإ ضابأنبهللادبعماقماهنمملعناورمنبثلملادبعةلاحفرغ

كالتهيلعدقتنيو©هلاوقأهيلعدريو«ةديدعرومأىفكلملادبعشقاني

اهنمهذًُىراهمالزكدنفوسامكلامعألا

ديبهيلإهلسرأو(4)(اباتك)ضابأنبهللاديعلناورمنبتللملادبعبتك

نأضابأنبهللادبعنمهيفبلط(؛هلاجردحأمصاعنبنان

ىحهدلومذنمًاماعنيمرأىلاوح1رودملاةئيدملافنأورمصكلملادبعىف)١(

نعدخأدقو6نيعبأتلانمكلملادبعهعيرو.د+4ةنسىفماشلاىلإزاجحللهقرسأةردافم

كلملاديعنأىربكلاتااقبطلاىفدعسنباركذو,كاذذآةنيدملاباوناكنيذلانيعياتلاوةباحدصلا

هللالوسرباحصأنممهريغو«هللادبعنبرباجو«ىردهلاديسناو؛ةريرهنأنمعمس

جوزةماسمألثممدلععمسنمىلإراشأوًاضيأكلذىرهذلاركذو.ياسوهيلعهللالسن لومرلا
ىرهزلاو-ويحنبءاجرو+ًورعكلاديعنعزأننممو.معنبازمالسلاوةدالصلاهيلغد

:ٌ::إمهريغو

نبألتقو2هال#ةنسقزاجحلالعاوبلغتوقارعلالعةيمأوثبباغتدالةثسا(7)

ا.يلاءذهىفرعبزلا

1١.ادعنمةدايز:نأ3

.اًئدنعنمةدايز:ااتك(4ز
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ضاعو(هيلعوهامونايعهلركذناكو.هدنعامةقيقحهلفشكي

نأوءامزلااهنأشبواهميثيحباهلأو.هيفىهاموةمألارمأبهيفهل

ىلصهللالوسردهعنامعركذو؛مالسإلاىفلضفديوقبسمدقنامعل

راصتنالاوةطلسلانمهيلعوهاموهيواعمركذو6ةعبمهتاخوماسوهيلعهللا

هرهظأو(ةتجحبجلبوهرصنلجعومم|ةعمماقهللانأوهموصحخىلع

:نابعمديباطلافهودعىلع

نيكتسينأدصقلاو(همعزبنيدلاىفولغلانمضابأنبارذحبناكو

.كللملادبعهارييذلارمألادنعفقيو«هريغناكتساامكضابأنإ

هللاديعدتشرالنأهدارمو4نيدلاقفنولغيمهنأوجراوحلابهلضرعو

عادتخاموريالملاديعناكو.١امعوهلامعأىلعوهيلعضابأنبا

عئادخنمةقيقحلاىفىهوةعاطلارهظمبهلرهاظتيثيحضابأنبهللادبع

<ةينيدلاةايحلامفنوعارينيذلاءاملعللكولملا

هدصقلةعارضلاسابلضابأنبهللادبعلسبليكاملادبعماقكلذلو

«كلذبةرغبهلحلىابأنباهجوىفءاهدلالمعتسيوهددصب"وهايفىسايسلا

ثامالكلبقأوكحصنوجنرأ:هانعمامالكهيلإراشملاهباتكىفهللاقثيح

:وهو.كلذىلعهللابهركذوىحصنىفادهج(©)لأتالو«كرظنبلمعأو
انلزنأامنودتكينيذلانإ):لجوزعهلوقبهيلإراشأثيحقافنوعادخ

)9(..ىدهلاوتانيدلانم

«قرشملاوقارعلاىلعًايلاوىفقثلافسوينبجاجحلا:مهكلملادبعلامعرابكناك(١)

لعناورمنبدمحمو«لضفملاوديزيهانبامث«ناسارخىلعآيلاوةرفصنأنببلهملاو

هالبىلعىناسثلانامعنلانبناسحو«رصمووناورءنبزبزملادبعو(«لصولاوةريزحلا

ليعامسإنبماشهو«نافعنبنامنعنبنابإو؛محلانبىيحيزاجحلاىلعبقاعتو.برغملا

.ىوزخلا

.«ولأتالو»ةطوطخملاف(«)

.4٠٠ةيآ.ةرقبلاةروس(©
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باتكلااوتوأنيذلا"قاثيمهللاذخأذإو):هلوقىهوًاضيأةيناثلاةيآلاو

)0((<منهنومتكتالوسانللهنشمتل

ديىفىقبيالىحهيلإهباتكةداعإضابأنبهللادبعنمبلطو
.(9)ءايشأهيفنولوقيفسانلاهاريفضابأنبهللادبع

نمهيدل[مد|اعضابأنبهللادبعلضرعناك(©هنأهئاهدسو

.اهنيزواهشايربراريغالاو«اهلإليملاو«اهلدايقنالاهتمانظ(4)هايند

.ثكالذنماديعب(هنعىضذروهللاهمحرناكو

.ايفاوايفاشاباوجكالذهباتكىلعضابأنبهللادبعه:اجأامناعرسو

:هلايكاحىدارعلاةمالعلالاقامكلامف

.87١ةبآ.نارمعلآةروس(١)

نومهفيو؛بتاكلادصقامبرو.ءايشأدعب«نومهفي»ةملكتبتكةطوطخلالصأىف()
.©باتكلاىزغم

.ةطوطخملالصأىفدجوتالواندنعنمةدايز«هنأ»(©)

٠.كاذألكاشامرًابصنموأالامضرعهنأىعي(4)
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نبالملاديعىلإضابأن1هللادعنم٠محرلانمحرلاهللاميسي,

.وهالإهلإالىذلاكيلهللادمحأىتإف.كاياعمالسدعبامأ,ناورم

لبقتيامنإهنأمعاو.هللاىلإدرملاوىوقتللةبقاعلانإفهللاىوقتبكيصوأو

تتككانو6ميصاعنبنأنسللوسرعملي1قءاجلقو,نقتملانمهللا

.كايلإهتبتكف؛باتكبكلبتكأنأىنمبلطتىأ«كلبتكأنأىلإ
.امأو.ركنمهللادنعسيلهركنتىذلانكلوركنتامهنموفرعتامهن

دحأهيلعركتيسيلهللانإف؛ةمألانأشنمهبتضرعامونايعنمتركذام

امبمكحيممنمنأراسوهيلعهللاىلصدمحميبنىلعهلزنأىذلاهباتكىفهتداهش

الذبدارأناكو_نورفاكلانوقسافلاو(١)(نوملاظلاٍمكِلوأف)هللالزنآ

:.ركذأنكا1ىلإم):لاق.(7)ءالؤوهنمتنأثانأىأ6هيضيرعتلا

مىحهنأادتهللاوالإانشنايعنأشنمتال

نايعريخكرخأسوهللاباتكنمةنيبلاكلذلعنمكلعزنأسو

همداقنمتاركذ8نايعناكدمي٠هرمأوهنأشنيبأوعهيفهيلعانعط

ثعبهللانأكلذو.ةنتفلانمدابعلاام«'رجيملهللانكلو««مالسإلا

لفو6رمألكفهلنيوباتكلاهيلعلزنأوماسوهيلعهللاىلصًادمحم

موقلةمحرو)ىدههلعجو.هيفاوفلتخاايفسانلانيبوكحيلمكحلكهيف

ضضرفو+؛اماكحأمكحو:امارحهيفمرحوالالحهيفلحأف(©)(نونموي

دودحدعتينمواهودتعتالفهللادودحكلت):لاقو.ادودحوضئارف

امعبتاو):لاقوهباتكعابتابهيبنرمأمث(4)(نوملاظلامهكاثلوأفهللا

لمعف(0)(هنآرقعيتافهانأرقاذإف):لاق(0)(كبرنمايلإىحوي

0.؛هةيآ.ةدئاملاةروس(١)

اب0..ضايأنيالادبعباتكىفتنيلو٠فلؤملانمةيضارتعاةلجب()
111٠ةيآ,.فسويةروس0(

.374ةيآ.ةرقبلاةدوس(4)

ا2ةيآ.ًبازحألاةروس)0

.(.اذإف)نمالدب(اذإو.)ةطوطخملايفاوهس_بتكدقو]-18ةيآ.ةمايقلاةنس(*)
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باحصأنمهللاءاشنمونايعهعمو+هيْررمأيملسوهيلعهللاللصدمحم

الالهمرحمالوامارحلحتسالو«ًاكحلدالو«ًادحىدعتيهنوريال

فاخأىإ):لوقيماسوهيلعهللالصهللالوسرناكو.ةضيرفلدبيالو

راسوهيلعهللاىلصهللالوسررمعف)١)ميظعمويباذعفرتاضعأنإ

هيلعهللاهنمتئااملغلبو.هللادنعنمهبءاجاملاعباترمعينأهللاءاشام

.ءاسوهيلعهللالصهللاهافوتىتحمهلًارصبمنيدمومللاملعم

؛ماسوهيلعهللالصدمحمهبءاجىذلانينمئملالجوزعهللاثروأمث

.هكرتشالالضفنملضيالوهعابتابىدتهانمهبىدتبمىذلا؛هبانكوهو

لمجوهللاباتكذخأف«سانلاىلعهنعهللاىضرركبوبأهدعبنمماقمث

"نيملسملانمدحأهقرافبلو.ماسوهيلعهللالصهللالوسرةنسب

:ايندلافراقىحهمسقامكمالوهمكحمكحفهياعأوييعيم

ىلعايوقناكفرمحهدعبنمماقمث.نوعماجمهلونوضضارهنعمالسإلالهأو

لمعيو«ننموملانمهلبقناكنمبىدتبم«قافنلالهأىلعاديدش«رمألا

اينذلاقرافو.هيبحاصهبلتبيلمعايندلانمحوتفبهللاهالتباو.هللاباتكب

.ءافولابةمئاقهلنينموملاةداهشوةعماجمالسإلاةملكو«رهاظنيدلاو

يكانلعجكلذكو):لجوزعهللالاق.ضرألاىفهللاءادهشنرئمرملاو
مث(0).(اديهشمكيلعلوسرلانوكيونمانلاىلعءادهش|ونوكتلاطسوةمأ

فرعيامبهللاءاشاملعفو.نابعاولوف(«)مهفاهكرتفنيملسملاراشتسا

ىنرتيدمعنإفاخأىإلق):١٠ةيآماعنألاةروسىلو.5١ةيآ.سنويةروس(١)

:.(يظعموي.باذع

|..١ةيآةرقبلاةروس(3)

فانتينأنورجاهملاهيلعحلأ:باطخلانبرممىسوجملاةؤازلوبأنعطامل(©)
كرتدقفكرتأنإو:(ركبابأىنعي)ىنمبخوهنمفاختسادقففلختسانإ:لاقوددرتف

رابكنمةتسحيشرتىلعهيأررقتسامث.(مالسلاوةالصلاهيلع؛لوسرلاىنعي)ىمريخوهنم

اوراتخيلفوعنبنمجرلادبعوصاقونأنبدعسوريبزلاوةحلطونايعوىلعمهو6ةباحصلا

ِّ.مهنيبنمةفيلحلا
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ًارومأثدحأو.ضرألانئازخنمهلحتفوايندلاهلتطسبىتحمالسإلا

ىأراماف.مهمبيرقذئمويسانلادهعو«هلبقهابحاصاملمعيمل

ةنسوهللالوسرةنسوهللاباتكبهوركذوهوملكوهوتأثدحأامنونمإوملا

ضمهلقناكنم

ءاشنمبرضو.ةيرحلابذخأو«هللاتايآبهوركذنأهيلعقشو

؛هللاباتكبهوركذنألجأنمضرألافارطأىفمهافنونجسومم

:نينموملانمهلبقناكنمراثآو؛ملسوهيلعهللاىلصهيبنةنسو

هاديتمدقامىسنواهنعضرعأفهيرتايآبركذنهبماظأنمو

(1)(نومقتنمنيمرحملانمانإاهنعضرعأمثهبرتايآبركذنممملظأنمو)
هوقرافو4|ناميعىلعنوملسملاركنأامناورمنبكاملادبعايكلنيبأانأو

كانلمحيالف.كفرعأفالهاجوأ«كركذأفالفاغنوكتنأىسعهيلع

ًائيشهللانم'كنعىنغيالهنإف.هللاتابآببذكتنأكلملادبعاينابعءاوه

!!امازلنوكتنألبقوديعبناكمنمشوانتلالبقكلملادبعايهللاهللاف

هللالاق.هيلعهانقرافوهوقرافونوملسملاهيلعنعطاممناكهنإو

ىفىعموهمساايفركذينأهللادجاسمعنمنممءاظأنمو):لجوزع
ىرخايندلاىفمهلنيفئاخالإاهولخدينأمهلناكامكاثلوأاهمارخ

نأهللادجاسمعنمنملوأنابعناكو.(3)(ميظعباذعةرخآلاىفمهلو
.هللاباتكاهفصقي

:لاقلجوزعهللانأهانقرافوهيلعانمقناممو

ثايلعامههجونوديريىثعلاوةادغلابمهبرنوعدينيذلادرطتالو)

نمنوكتفمهدرطتفءىشنمميلعكباسحنماموءىشنممهباسحنم

.7ةيآ.ةدجسلاةروس(١)

.4١١ةيآ.ةرقبلاةروس()
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(1)(نيملاظلا

.ةنيدملالهأنمىفننمناكف«مهافنومهدرطدقةءألاهذهرايخناكف
0ىرافخلارذابأ

لوسرلوقيهيفو“مهدابعوةباحصلاداهزنمرذوبأناكو:(؟)تلق
ِماصوهيلعهللالصهللا

(©):رذىلأنمةجهلئذقدصأارضفلاتلظأالوءارغلاتلقأام»

لاحوأصرعقفردىأةيذأبىذربناعإنمةرفهيفدحأصضريلهو

هللانإ!شحوتمريغهلعفيالىذلاءوسلانمروكذملاباصأامعملاموأ

اذامفكلذلثمنينمؤملابولقىلعرثأيملاذإو|مو]نوعجارهيلإانإو

؟ايلعرثؤي

 ىنهجلاملسمنايعهاقثنموىأ-ىنهجلالسمو:(4)لاق»

نببدنجو؛بدنجنببعكةفوكلالهأنمىقنو.ماطحلانبمفانو

دوسأو؛ناحوصنبديزيو©ةرارزنبرمعىفنو«رحاسلالتاقريهز
سانأفىرضحلانبسودركو«قىئادمحلاسيقنبديزيو؛جيودنبا

هللادبعنبرماعةرصبلالهأنمىقنوٍةفوكلالهأنمنيرثك

.مددععاطتسيالنمو«ىرمنثعلاروعذمو

.0يآ.مامنألاةروس0(

ىلإضابآنيهللادبعةلاسرفنأتسينأىلإةطوطخملافلؤملمالكلاانهلوأنم()

....لاق:هلوقبناورمنبكلملادبعةفيلخلا

.همالسإنسحاوركذوتاقبطلابتكوىادقلانوخرؤملاىراففلارذىنأنعثدحت(©)
:رمعنبهللادبعنعإالقنمالسلاوةالصلاهيلعلوسرلانعدعسنبالىربكلاتاقبطلاىو
ةريرهنأنعالقنو:«رذنأنمقدصألجرنمءارضعخلاتاظأالوءاربغلاتلقأام»
«رذنأنمقدصأةجهلىذىلعءاريغلاتلقأالوءارضملاتلظأامو:مالسلاوةالصلاهيلعهلوق

ىربكلاتاقبطلا:دعسنبا)«رذنأىلإرظنيلفميرمنبىسيععضاوتلإرظنينأهرسنم
.(معاحمال/هلل-ترريبرداصراد--78ص4١ج

.ناورمنبكلملادبعىلإضنابأنبهللادبعةلاسرلفانثتسا(«)
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ىلعهرمأ همألهاخأةمعنإدياولاهاخأرمأهنأهرذعانمهقناممو

ىفقسافءتاركسسانلابىلصيورحسلاببعليناكف.سانلا

.()هللانيد

نيبةلودلاملالعجهيلعانمقناممو.هتبارقلجأنمهرمأامنإو

.ءانغألانبةلودنوكيال7(لجورعهللالاقدقو4ءاينغألا

.هارهعيتاوهللامالكهيفلدبف()مكنم

عمرو:هلهأالوهسمنلاهامحورطقملاعضاومعلمهنأهيلعانمعتامهو

لجوزعهللالاقدقو.مهماعنألو0ًاعاتمهدابعلهللاهلزنأىذلاىزرلا

.لقالالحوامارحهنمملعجفقزرنممكلهللالزنأامميأرألق)

.(+)(نورتفتهللالعمأمكلنذأهللا

زعهللالاقدقوتاقدنصملاىفىدعتنملوأهنأهيلعانمقناممو

)4ٍالعنيلماعلاونيكاسملاوءارمفللتاقدصاللاامنإل:لجو

ةيألا

4)وسروهللامحاىدقاذإةنمأومالونملناكامو):لاقو

.داقفهلوسروهللاصعب.نمومهرمأنمةريحخلا-مهلنوكينأًارمأ

.)6(انيممالداللص

نبرمحنينمألملاريمآاهضرفناكضئارفهعنمناميعثدحأىذلاو

.فلألأمءايطعأردذبلهأصقنأو|هنعهللاىضر:باطخلا

:ناركسوهزخيصلاسانلابلص«ةفنوكلاىلعريمأوهزةبقعنب:ديلولانأىور00

؛هيلعذحلاةماقإىلإعرسيملكلذنابعغلباملف.مكتدزةمكرمكديزأنأمدتشنإ.مهلاقمث

.رخأىلب و.ةمامإلا:ةبيتقنبا::رظنا).كلذ “ب.(.24صا١جةسايسلا

ا..الذيآ.رشحلا.ةروس(3)

2ه4ةيآ.سنويةرؤس(«©)

اماحااس:.60يآ.ةبوتلاةروس(4)

ا»077١ةيآ,بازحألاةروس(ه)
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:لجورعهللالاقو.هللاليسىفاهتفنيوةضفلاوبهذلازربكو

اهيلعىمحمموي.ملأباذعبمهرشبفهللاليبسفاهلوقفنيالو...)

َمكاماذهمهروهظومهمولجومههابجايسىوكتفمهجراثََق

ىلإةلاضلكمضيناك(هيلعانمقناممو.ةيالا.(١)كفنأل

اهدجواذإمغلاولبإلانماهذخأيناكو«اهفرعيالواهدريالوهلبإ

هللامكحىفمهلناكو؛(8)العاوملسأدقارناكنإودحأدنع

سانلااوسخبتالو٠:لجوزعهللالاقدقو.هيلعاوملسأام

اولكأتال):لاقو.نيدسفمضرألاىفاوثعتالو(مهءايشأ

.(4)(مكنمضارتنعةراجننوكتنأالإلطابلابمكنيبمكلاومأ

+هبراقأهنمىطعأو«هسفنلهللاسمخذخأهنأهيلعانمقناممو

لوسرللو3هللاسمخلاهللاضرفواهللامكحللاليدبتكلذناكو

لكىلعهللاوه)ليبسلانباونيكاسملاوىاتيلاوىبرهلا|ّىذلو

0'.ريدءىش

ب.0انيبمالداعلضًواديعبالاليلضخدمف0ابتكةطواطخملاصنىو

.٠7وينةيآ.ةبوتلاةروس0(

ا.املغاوحلاصت:اهلعاوملسأ(«)

7ٍ.مفةيآ.فارعألاةروس(©)

لريخاكالذاهحالصإدننطرألاىفاودسفتالومهءايشأ,سانلااوسدبتالو...)ةيآلاو

"3|.(نينمؤممنكنإ
"ب.١7ةيآ.ءاسنلاةروس()

لمكيموتطواطخملانم+3ةحفصىفكلذو(لاومأاولكأتالو)فالؤملابتكةليوطخملاىف
ىلإنضابأ"نبهللادبعباتكدردأ]ثيح'هاقتتملاةرهاوحلا:ىداربلاىلإانعجردقو.ةيآلا

طالتو|.ءاسنلاةروسنماهانتبثأىلاةيآلااندجوف"(16771576ص)ناوزمنبكلملادبع
دولاقو»بتكفلاومأدعبلّعيٍهنأو:اللبق«واولاوفرحفامأةطوطخملاىفهنأ

٠ٍُللاومأاولكأت

انا.١4ةيآ.لافنألاةروس(ه)
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مهماعطنمًاثيشاوعيبينأنامعلهأونيرحبلالهأعنمهيلعانمقناممو

اميزهللالحأو)هللالحأاملجرحتكاللذو.ةرامإلا(١)(ماعط)عابيىح

)١ابرلا(عرحوعيبلا

هللالوسرليبسفلاخدقو.هللالزنأامريغبمكحبهنأنايلعلمحنمو

:لجوعهللالاقو.هيبحاصلييسوملسوهيلعهللالص

نينمأملاليبسريغعبتيوىدهلاهلنيبتامدعبنملوسرلاققاشينمو)
:9ًاريصمتءاسومهجهلصنوىلوتامهلون

؛(4)(نوملاظلامهثاثلوأفهللالزنأاعمكحبملنمو):لاقو

.نوقدافلاونورفاكلاو

.(0)(نملاظلاىلعهللا"ةنعلالأ):لاقو

.(0)(اريصنهلٌدجننلفهللانعلينمو):لاقو
ٍ.(9مكسمتفاوملظنيذلاىلإاونكرتالو):لاقو

.(4)(نونمّويالمهنأاوقسفنيذلاىلعكابرةملكتقحكلذك):لاقو

هبتدهشامبهيلعاندهشامنإو«نامعىلعدهشتتابألاهذهلكو

نودهشيةكئالملاوهملعبهلزنأ)لزنأاعدهشيهللاو.تايآلاهذههيلع

ةتشمتسيلىهو:6ةاقتتملاوهاوحلا:ىداربلاوباتكنماهانفضأ(ماعطلا)ةملك(١)

.ةطوطنملاىف
.76ةيآ.ةرقبلاةروس()
.٠١١ةيآ.ءاسنلاةروس(©)

.هكةيآ.ةدئالاةروس(؛)

.8١ةيآ.دوهةروس(ه)
0يآ.ءاسنلاةروس0

نمهللانودنمكلامورانلاكسمتناوملظنيذلاىلإانكرتالو):ىلاعتهللالاف(«)
.٠١١ةيآ.دوهةروس(نورصنتالمثءايلوأ

.٠32ةيآ.سنويةروس(48)

.(...كذكو)ةطوطخملاىفًاوهسبتك
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.(١)(ًاديهشهللابىفكو

نونماوملاو«هللاةبصعمنمنانعهبىتأىذلانوملسملاىأراملف

:لجوزعهللالاقو+سانلالامحأىفنورظات«هضرأىفهللاءادهش
.()(نونماوملاوهللوسرومدهللاىرتسفاولمعالقو

لاقدقو.نفشلان١هللادعوامعتوو6لطابلاوىقحلا1هموصحارتو

مهوانمآاواوقينأاوكرئينأ"سانلابسحأ"ملل١):لجوزعهللا

اوُقدَصنيذلاهللا”نّملعيلفمهلبقنمنيذلانتفدقلو.نوتال
.(©(نبذاكلا”نملعيلو

ىلإاوراسف«سيلبإةعاطكالذىلعناّيع[م8]ةعاطنأنوملسملاملعو

؛راصنألاونيرجاهملانمألمىفهيلإاوعمتجاو«ضرألافارطأنمنامع

هورخأو:هللابهوركذفهوتأف:مالبلاوةالصلاهيلعىنلاجاوزأةماعو

ىلإبوتيهنأونولوميىذلافرعيهنأمعزف(هللاىمصاعمنمّقأىذلاب

فاراعالانمهبمهاتأىذلاهنماولبقف.قحلاعجاريو«هنملجوزعهلل
مالسإلالهأىلعًاقحناكو.قحلاةعجارمولجوزعهللاىلإةبوتلاوبنذلاب

هنعاوقرفتاملف.قحلاىلعماقتساامهوعماجمو«هولبقيقحلاباوقتلااذإ

ىلإبتكف؛هنمباتىذلانممظعألإداعو«هيلعمهدهاعىذلاثكن

نونمؤملارهظاملف.فالخنممهلجرأومسيأعطقتنأمهرابدأ0هلامع

:لجوزعهللالاقدقو.هللامكحبهولتقوهيلإاوعجردروهعلاهثكنوهباتكىلع

رفكلاةمئأاولتاقفمكنيدىفاونعطومهدهعدعبنممناعاوثكننإو|

نيملسملاعماجوهللهباتكيلمعدقو:ٍ(4)(نوبيمهدلعلِِطنامعأالمد

ىلعأودترانيذلانإل:لجوزعهللالاقدقوهعىلعدترا2انامز

.١١١ةيآ.ءاسنلاةروس(١)

.٠٠ةيآ٠ةبوتلاَروسو

.7و١و١تايآلا.توبكتملاةروس(©)

ءايلا.١ةيآ.ةبوتلاةروس(3)
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ِا#رع2

1مطىلماوملوسناطيشلاىدملامنيبتامدعبنممهرابدأ

.نونمأوملاونوملسملاهيلعهقرافىذلاوهنامعريخنمهلاثمأواذهف

هناوكتركذو.هيفمويلانحنانعطوهيفمحهلعاوئطوهيلعهانقرافو

بلطنأناىلعناكدقف«هعمهتلخوراسوهيلعهللاللصهللالوسرع

ةرجهمدقأو؛ةلخمظعأوملوهيلعهللاىلصهللالوسرىلإةبارقبرقأ

هتبارقتناكفيكف.كلذدعبانأوكلذبهلدهشتتنأو«امالسإقبسأو

رفكةمالعنألعاو؟اكالهمأقحلاكرتاذإةاجنتناكله؟هتاخو

نمقدصأنملزنأامريغباوكحوهللالزنأاممكحلااوكرتاذإةمألاهذه

هتايآوهللادعبثيدحىأيف):لاقو(©)نونقويموقلامكحهللا

.(3)(نونمأي

لاجرلاىلإكانيددنستالو«كسفننمناورمنبثكلملادبعايتانرغبالف

باتكو.اهمتاوخلامعألاكلمأنإف.نوملعيالثيحنمنوجردتسيمهل

مصتعاف.لضنوأىغبننأهعابتابهللاانراجأ.قحلابالإقطنيالادبأديدجهللا
١

.مقتسمطارصىلإايدهناورمنبكلملادبعايهللاب

(4)(ميقتسمظارصىلإئدهدقفهللابمصتعينمو):لجوزعهللالاق

اومصتعاو):لامفهباومصتعينأنندووملارمأىذنلانمتملاهللالبحوههللاباتكو

ايدتهمنوكتفنآرهقلااعمربدتنأهللالدشنأف(0)0(اوقرفتالواعيمجهللالبحم

:لجوزعهللالاق.هبايصاحهب

)<اهلاتفأبولقىلعأنآرقلانوربدتيدالفأ(

.76ةيآ,دمحمةروس60

نئحأنمر):ىلاعتلاق:ظفللاىفتفلتخاناوىنعملاسفنبةيآميركلانآرقلاىف)0

.,63ةيآ.ةرئاملاةروس٠نونلكويموقلًاكحهللانم

.+ةيآ.ةيثاحلاةروس()
.١١٠ةبآ.نارمعلآةروس(4)

١20ةيآ.نارعلآةروم5ه)

.7؛ةيآ.دمحمةروس(١)
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؛هتجحجلبو؛هرصنلجعو؛هعمماقهللانإةيواعمىفكلوقامأو|4)

ةلودلالبقنمنيدلاريتعتتنكنإف:نايعمدلبلطلابهودعىلعهرهظأو

نيراكلالعنوملسملارهظدةف.كلذلبقنمهرتعنالانإفءايندلاىفةبلغلاو

ىلعونيلمؤملالمبيلنينمأوملاىلعنوكرشملارهظو+نولمعيفيكرظنيل

ولمنيذلاهللاماعيلوسانلانيباطوادتءايألاكلتوا:لاقو.نيرفاكلل

قحممواونمآنيذلاهللاصحفلونيملاظلابحملهللاوءادبشمكنمذختيو

(١)(نيرفاكلا

رهظفيكرظناو.دحأموينيكرشملانمننماملاباصأامرظناو

لهأىلعىلعرهظو:)فرادلاموبهتعشىلعوهيلعنامعنبنايعهلع

:عيشمهوهباحصأوديز"لعرانخارهظو.()نابعةعيشمهوةرصبلا

رهظو.(ه)ةنيدملالهأىلعماشلالهأرهظو.(4)راتحلالعبعصمرهظو

سانلارهيظيدم«هلودلالبقنمنيدلارحتدف٠ةكحب1اشلالهألعريبزلا

ىطعأو:ضرألاىرهظواكلمنوعرفهللاىطعأدقو.ضعبىلعضعي
-.ح.ا.

نسحلانمةرامإلاىريشاةيواعمنإمث.اكلمهبرىفمهاربإجاحىذلا

لاقدقو.هللانيفوبلميظعلاهللادهاعوهيلعهطرتشااممهلفيلو.ىلعنبا

نعلأستالف.'(3)(اهديكوت!«١|دعبنامنألااوضقنتالو):لجوزعهلل

.168416٠اتيآ.نارمعل1ةروس(١)

ىدصتنمنيبومهيبلاتقلابشننأدعب«هرادنافعنبنامثعلعراوشلامحتقا()

مويلاكلذفرعو.هتيباوبهلاوهولتتومم«ةنسةجحلاىذنمرشعنمأشلاىف.ءالذوهنععافدلل

:رادلامويب

ةديلانيبو«هنيبترادىلالمحلاةعقومىفبلاطيأنبلعراصتناىلإريشي(2)

.ه*١٠ةنسةرخآلاىدامجفكلذوريبزلاوةحلطوةشئاع.

بمصمنيبوهنيبتارادىلابرحلاىف»+7/ةنسةفوكلاىفلتقوراتخملاءزه(4+) .ريبزلانب

.ىرملاةبقعنبماسمهدئاقديىلعوةيواعمنبديزيكحءانثأىف(ه)

.١4ةبآ.لحتلاةروس()
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هتكردأدقىنأل(١)(ىربغنمهبفرعأانأىأ)ىرغهتعانصنعوةيواعم

؛هللااهمسقىلاةمسقللكرتأسانلانمادحأملعأالو«هتريسوهلمعتيأرو

ايالبلانمبصيلولف.هنمهللاةمرحبمدلكفسأالوهللاهكحمكحلالو

ًارفاكانيعلاتسافديزيهنبافلختسامث().هرفكيامهيفناكلةيممنبامدالا

الف.رشلانمهيفكيفرمخلاابراش ..لقاعلكىلعديزيوةيواعملمعىفخم

مكتيبلهأانكردأقف«ةيواعمىفتاسفنعداجالوالملادبعايهللاىتاف

نامعىلوتينف.نوعنصياممارثكامهلعنوبيعيوديزيوةيواعمىفنونعطي
انتئسلاوانيديأبمِءادعأ6ٍممعاربنأهتكئالموهللاديشأىلإدعمنمو

؛انثعباذإهيلعثعبنو؛انتماذإهياعتومبوكلذىلعشيعن.انبولقو
لامهللادعكلذببساحمو

كللنببأسو؟!ولغلانمهللابذوعأ.نيدلاىفولغلاىثرذعتىلإتبتكو
؛قحلاريغهللاىلعلاقينأنيدلاىفولغلاف.هتلهجاذإنيدلاىفولغلاام

لهأاي):هللالاقو.نسىلاهيبنةنسونيبىذلاهللاباتكرغبلمعيو

لهأاي):لاقو«(©)(قحلاريغهللاىلعاولوقنالومكنيدىفاولغتالباتكلا

(؛)(قحلاريغمكنيديفاولغتالباتكلا

مهعمجنمهمعاطومهليبسىلعدعبتنأو.هءاعبةمنألاونابعالغام

؛لبقنماولضدقموق)مهءاوهأاوعبتادقو[4|مهعبتنوهللاةيصعمىلع

.باتكلافاؤمنمةيضارتعاةلمج(١)

درنيحم؛هةلسىفنايفسنأنبةيواعمهلمعامىلإريشيةطوطخملابتاكلعل)0

اذهونايفسنأنباهنأباودهشدوبشبأوهاخأهلعجينأبحأفهبسنىفةيمسنبدايزرابتعا
نبدايزمسابفرعيدايزحبصأو.ةيمالسإلاةعيرشلاقفزوجبالاموهوقاحلتسالابهنعربعيم

.ةينيدلاتارابتعالاىلعاهلغىلاةيسايسلاتارابتعالاكلذىلإةيواعممفددقو.نايفسبأ
.ىومألاتيبلاةمدخىفدايزىفافت:هيبألىعرشريفنبادايزبةيواعمفرتعانأذنمو

.١7١ةيآ.ءاسنلاةروس(©)

رهاوملاىفثدروامنإوةطوطخملاىفدرتملةيآلاهذهو-الةيآ.ةدئاملاةروس(+)
٠ىدارللةاقحملا
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«1(نيدلا"ولغلالهأمهءال'وهف(ليبسلاءاوسنعاولضو«اريثكاولضأو

هللاباتكىلإاعد,«هللامكحبىضرو؛ىصعنيحهللبضغنمسيلف
!!نيدلاىف,لاغبهدعبنينماوملاةتسوملسوهيلعهللالصهللالوبمرةنسىلإو.

ريغنوعبتيو.نيدلاىفنولغي,مأمعزتوجراوحلاب.ضرعتىلإتبتكو
نيملسملانم.رمغلا.كلذبدارأو).مالسإلالهأ»نوقرافيونينمأوملاليبس

ةحارص»ق.هلالئاقهل.هادبأاممهللاهمحرضابأنباهمحلاف«يفنعطلاو

.'مهليبسكلنيبأانأو(©)(لوقلانم

نيحهوقرافو«ةعدبنمثدحأامهيلعاوركنأنيذلانايعباححأمه

باحصأو«(©)اثكننيحةحلطورببزلاباحصأمهوهللامكحكرت

مكحو(هللامكحلدبنيحىلعباحصأو.ىغب؛نيح(؛)(ةيواعم»

.صاعلانبورمعو(5)سيقنبهللاديع

لاقو.اهلعتنأمهتعبتاو»مءاوهأاوعبتادقو.دعب+ىداربللةاقتنملارهاوحلاىف(١)

(ليبسلاءاوسنعاولضوًاديثكاولضأولبقنماولضدقمرقءاوهأاوعبتتالو):لجوزعمتا

ِ.«نيدلاىفولغلالهأمهءالوهف

.7"ةيآ.ةدئاملاةروسنمةيآلاو

.ةيضابألانيملسملابىعيهناظحالو,باتكلافلؤمنمةيضارتعاةلمج()
نبلعلمعيباثكننأدعيامهوقرافوةحلطوريبزلاباحصأاوناكةيضابألانأىأ(«©)

.بلاطىأ

.ىداربللةاقثنملارهاوملانم«ةيواعم»مماانلقنو.«ةطوطخملالصأىفضايب(+)
بجشينبأبسنبنالهكىلإبسشنيوهوىرمشألاىسوموبأوه:سيقنبهللادبع(ه)

رجاهوةكمبماسأوةعيبرنبةبتعلآلًافيلحناك.ىدعنبمثيهلالاق.ناطحقنببرعينبا
لاقو.نيعبرأونينثاةستاموربيخدهشفرفمجىلإمدقواهبماقأفةيناثلا:ةرملاىفةشبحلاىلإ

م7ةئستامو...دحألًافيلحالوطقةشبحلاىرجاهمنمىسوموبأنكيمل:هريغوىدقاولا

.هللاديمحدمحم.د؟قيقحت70ص١جفارشألاباسنأ:ىرذالبلارظنا)م64ةنسليقو
.(م904١رصمبفراعملارادممكارتشالابتاطوطخملادهعم

برقأمهسفنألاوراتخاموفلانإوالأ...»نيكحلانأشىفبلاطنأنبىلعمالكنمو
سيقنبهللادبعبمكدهعامنإو.نوهركتاممموقلابرقأمكسفنألمترتخامكنإو.4نوبحتانبموقلل
:ىوسوملانسحلانيىضولادمحمنسحلاوبأفيرشلا:رظنا)هب...ةنتفاهنإ:لوقيىسألاب
.محم١مملىلرألاةعبطلا/.تودريبىانبلاباتكلاواد-هبص.ةغاللاجب

(ءاثعولاةلازإ-#م)
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مكحنودرشبلامكحباوقرفينأاوبأو«مهلكءالؤهاوقرافرهف
ةنسومهليدىفنولوتياوناك؛ةقرافمدشأوةوادعدشأهدعبنملمهف؛هللا

نوعديوامنعهلاىضررمجوركبىنأو«ملضوهبلعهللالصدمحممهين

هيلعو؛:نوعديهيلإو؛نوجرخماوناك.كلذىلعنوضريومهليبسىلإ

المعنسحأاوناكمهنأمهلاحفرعومهفرعنمملعدقو.نوقرافي

.هللاليبسىفالاتقدشأو

ان'وادعأمهاداعنملانأةكئالملاوهللادهش؛جروخلاربخاذه

ملوكلمهعمنحنىأ)انبولقوانيديأوانتنسلأبانأوايلوأمهالاونملوا«
«روكذذملاكلملادبعدنعاهدجوناكلضابأنبهللادبعدارأولو.قحلاىلع

ثعبنو©انتماذإهيلعتومنو؛انشعامثكالذىلعشيعن(١)(انكل

.هعابتأوهعينصو(؟)قرزألانبعفاننمهللاىلإءاربانإ.انبردنعهيلع

نمهعابتأووهناكىأ)انلرهظاهفمالسإلاىلعجرخنيحناكدقل

ًارتف(ةمالسإدعيرفكودتراوثدحأهنكلو(©)“نيملسملالاجرةلمج

ْ.مهمهللاىلإ

ىفكلدهتجاو؛كباتكباوجبكيلإبتكأ.نأىلإتبتكتنأو
نومتكينيذلانإ)تلقنأهبىنتركذاملضفأوهللابىثتركذو«ةحيصنلا
؛(4)(باتكلاىفسانللهانيبامدعبنمىدهلاوتاييبلانم؛انلزنأام

.(00)(هنومتكتالوسانللهننيبتلباتكلااوتوأنيذلاقاثيمهللاذخأذإو)

نإف«كللحصنأنأىلعاقح.ناكو.ةمنألاريخكلتريخأو؛كللتنيبدقف

.ةطوطخملافلؤماهبتكةيضارتعاةلمجنيسوقلانيب(1)
..ةقرازألاحراوملاةقرفسأروهقرزألانبمفاتن(«)

اوناك»نمالدب«هعابتأووهناك»انبتككاذك..ةطوطخملافلؤماهبتكةيضارتعاةلمج()

.ةطوطخملالصاىفىهامك«هعابتأووه

..4٠٠ةيآ.ةرقبلاةروم(4)

.امالةيآ.نارمعلآةروس(ه)
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؛ىدفنىفسيلءىشبسانلاعداخأنأالو«هبرفكألًادبعىدختيملهللا
هيلعهللاىلصهينةنسوهللابانكىلإمكوعدأ.هنعىهنأامىلإفلاخأو
نوكينأو؛ائيشسانلااوملظتالو«مارحلامرحنولالخلالحتلملسو

هللاىلوتنمىلوتننأو.هيفانفلتخاايفمكتيبوىنيبًاكحهللاباتك
هللارمأنمىدصعنو«هتعاطبهللارمأنمعيطننأوهنمهللاأربتنممأربننأو
.ملسوهلاوهيلعهللالصانيبنهيلعانكردأىذلااذهف.هبانكهنائدنايصعب

 هيبنوهلوسرةنسوهللاباتككرتنيحالإامدكافستملةمألاهذهناو

مكلذهللاىلإهمكحفءىشنمهيفمفلتخاامو)::لجوزعهللالاقدقو

.(١)(بينأهيلاوتلكوتهيلعىلرهللا

ًادمحم«انلبقناكنمهبهللاىدهىدلاحضاولاليبسلاوهنآرقلاو

:لاقوهكرتنمىدتمالوهعبتأنملصيالو:نحلاصلانمتفيلحلاهباحصأو

نعمكبقرفتفلبسلااوعبنتالوهوعبنافامقتسمىطارصاذهنأو)
'ءإسابنلا-نإف«كاوهعبتتولبسلاكبقرفتتنأرذحاف(3)(هليبس

.6دهلامامإف.ةلالضمامإودهمامإ«نيمامإةرخآلاوايندلاىفنوعبتي

لاقىذلاوهو«هللامكحبمكحنوهللاةمسقبمسقيوهللاباتكعبتيىذلا

ةمخألامهءالؤدهو.(0انرمأبلودهةمحأمهانلعجو):هيفلجوْزعهللا

٠مهنيصعمنامومهمعاطبهللارمأنيللا

ًّمننومسقيو6هللالزنأمراغبنومكحم:نيذلا|مهلةلالصضلاةمأامأو

لاقنيذلامهءال'وهف.هللانمةنسرغبمهءاوهأنوعبتيوهللاةمسق :لجوزعءهللا

لاق:مهيفو.(؛)(نورصنبالةمايقلامويورانلاىلإنوعدبةمنأمهانلعجو)
ل

.١٠ةيآ.ىروشلاةروس0(

.٠٠١ةيآ.ماعنألاةروس(؟)

.ال؟ةيآ.ءايبنألاةروس(*)
.؛١ةيآ.صصقلاةروس(؛)
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انلفغأنم):لاقو(١)(ًاريبكًاداهجهبمهدهاجونيرفاكلاعطتالف)

اذا؛قحلابمكيلعقطنيانباتكاذهو(3).(هاوهعبتاو انركذنعهبلق
؟لالضلاالإقحلادعب

.هللاباتكىفنكشتالو«احفصركذلانعنبرضتالف||

ىحلوغشمتنأوهتأرقاملهللاكدشنأفكلباتكعوجرمبىلإتشعبدقو

يناتكباوجىلإبتكاو.ةريصبلانيعبهيفرظنتوهيناعمربدتتوهلغرفتت

قدصافهنمةنيبلاوهللاباتكنمدهاوشلاىلعزناو؛تعطتسانإاذه

؛ىجاحنمتسيلوافىلةبغرالهنإفايندلابىلضرعتالو.كالوقالذب

«ةحيصنلالضفأ,كلذنإف«توملادعبالوريدلاىفىلكتحيصننكتلنكلو

ىلعنكيملنميفريخالهنإف«ةعاطلاىلعكنيبواننيبعمجينأريدهللاو
.«كيلعمالسلاواضرلاهيفو«قيفوتلاهللابو؛هللاةعاط

-هنعهللاىضروهللاهمحر-ضابأنبهللادبعباتكىهسناانهىلإ

ةبناجمنعىهنلاو ىدهلاوحصتلاودشرلانمهيفو.ناورمنبكللملادبعل

لطابلابجوتلطابلاةعباتمنإف؛هاةعباتملاولطابللةبراقملاوهنمدعبلاوقحلا

.دحأىلعكلذىحمالوىدرلاو

ىفةدمعونيدلاىفةجحهللامهلعجنيذلاءاملعلابأدناكاذكهو

اوقزمواوكلهأنإولجوزعهللاىضرىلإالإنورظنيال؛نيملسملا

.العوزعهللاليبسىفكللذنولابيالابرإابرإ

ًاداهجهبمهدهاجونيرفاكلا).عطتالوةطوطخملالصأىف.ه7ةيآ.ناقرفلاةروس(1)
.(اريبك

عبتاوانركذنعهبلقانلفغأنمعلقالو...)ةيآلاو.28ةيآ.فهكلاةروص()
.(...ءاوه
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ملع؛هللاهمحرضايأنبهللادبعباتكىلإةرظنلقاعلاىقلأاذإو

هتتامأاممبىبحيلاجرهللو.ةيملعلاهتلزنمو؛حلانملجرلاةناكمهنم

؛هقلخىفهللانئانظ|هحإىهف+ةرخالاليبسمهبحضويوةربابحلا

وعديو©نيدلاملاعممهبرهظيو«ناريحلامهبىدهمولهاجلامهبدشري
٠نينمأملاليبسىلإمهب

٠محرميركهنإىدهلالينلقيفوتلاوىضرلاهللالأسن





باتكلافلؤمنعةذبن

سماشنبدومحنبملاسلالهوبأ«لضافلاىضاقلاوةمالعلاخيشلادلو
نمثلاثلادقعلارخآىف«نامعىف«يلئامسلاىنايسلاسيمخنبمبلسنبا

هدلومناكمامأ.ه1777و1779ىنسنيبةرجهللرشععبارلانرقلا

كلذعمو.هدادجأوهكوابآناكثيبحطقسملامعأنمالغدلبىفناكف

حتفب)نييرغلادلبىفهتدالونوكتدقف.طبضلابققحمريغدلوملاناكمنإف

ء(نوناههدعبةددشمامهالوأناءاياهدعبوةلمهملاءارلارسكوةمجعملانمغلا

خيشلانأفورعملاو.ركركنصحاهالعأىونامعىفةميدقةدلبنيرغلاو

.ىصورعلادشارنبملاممامإلاةلودلوأىفنييرغلاةدلبىفهميلعتأدب

نآرقلابخدقفةركبملاهتلوفطذنمليلحلاخيشلاغوبنوءاكذرهظدقو

سرديذخأو.ليامسىلإهترسأعمخيشلالقتناوةزيجوةدمىفميركلا

ىلإهسفنىلعكلذىفًادمتعمةعيرشلامولعوبدألانونفوفرصلاووحنلا

؛رشوبةدلبىفوحنللًاسردمةماعالهتايحليلحلاخرشلاأدبو.ريبكدح

ىفبلقتيكلذدعبذخأو.اهبضاقةافودعباهبءاضقلاىلونأثبلاممث
ةيعرشلاةكحمللايضاقحبصأنأىلإنامعءاحنأىفءاضقلاوةيالولابصانم

.طقسمىف

و>نلاىفريزغريفوجاتنإهلو«رغنلاورعشلامامزكلمانفلاومو

ىفهتافل؛ممنعالضفةيمالسإلاةعيرشلاماكحأوهقفلاوبادألاوفرصلاو

انمقدقو.ىضابألابهذملاىفًارثنوًامظنتافلاومهلكلذك.خيراتلا

«جراوملانمةيضابألا»زيممتىفجهانملاقدصأههتطوطخمرشنب

لاجرو؛ىضابألابهذملارهوجنايبىلعفلماايفزكرىلا
انرشندقو.جراوملابةيضابألاةلصمدعو«نيدلامالعأوبهذملا
ماكحأىفامسلابهو»هايمىذلامظنلا«جهانملاقدصأ:باتكىفًاضيأ



مه٠١.6

ةماسقلاىفةيميملاهتديصقكلذكو«صاصقلاماكحأبصاخوهو«امدلا

....ضاصقلاماكحألالاكتساًاضيأىهو

بهذملابوةماعةيمالسإلاةعيرشلامولعبًاريبكامامهامهيبليلحلاخيشلاو

.اهيفلئابقلاباسنأونامعخيراتبهماهانعالضفاذه«ةصاخىضابألا

.عيط«مساوقلاخيراتىفملاعملاحاضيإ»هناونعمساوقلاخيراتىفباتكهلو

هبتكنمو:ملاسنبدمحمنبرقصخيشلاةميحلاسأرريمأنمبلطبرشنو
ةمدقموهونامعخيراتنعباتكماشلاىفةروشنملاوةعوبطملاةينمراتلا

؛«.خيراتلاريعنامعوباتكل

.بادألاونونفلاومولعلافلتخمىفليلحلاخيشلاتافلئوممظعمنأطحاللو

ىذلاباتكلااذهىضابألابهذملاىفةطوطخملاهبتكنمو.ًامظنتبتك

«ءاثعشلاىنأعابتأنعءاثعولاةلازإ»ناونعبوهوءارقللمويلاهمدقن

ملعلاةلمحنمهذيمالتوديزنبرباجءاثئعشلاىأمامإلامجاازتىلعىوتحنوهو

باتكلافلكملامتتخاو.ةيقيرفألامشىلإوتومرضحونملاىلإونامل
:ضابأنبهللادبعةراسب

ىرزتيىحليلحلاخيشلارمعىفليطينأريدقلاىلعلاهللانموجرن

.ةصاخةينامعلاةبتكملاوةماعةيمالسإلاةبتكملا

ةوتكدْ

تفشاكليعامدإةديس



ا7

ابلعاندمتعاىلاةعوبطملاوةيطحللاعجازملاورداصملامهألبامفتبث

بتكو؛ميركلانآرقلاانعجازمةمدقمىفناكو.ةطوطخملاقيقحنىف

+7ةاتحملامجاعملاوفءاعملارئاودمثةفي,.كلاةنسلاوةيوبنلاثيداحألا

(أ)

ةظوطءحملاعجارملا

نرقلا,نمىناثلافصنلاىفت.ىحمايركزوبأ)ركبىنأنبا-

ةبيرصملابتكلارادىفةطوطخم.ةمحألازابخاوةريسلا(ىرجهلاعبارلا

.ح.فاكمقر:ةرهامااب

نرقلانمىناثلافصنلاىفتا.ملسمةديبعوبأ)ىسيدلاةميركىلأنبأ.-

ةيرصملابتكلارادىفةطوطخم.ةاكزلاماكحأىفةلاسر:(ىرجملاىناث»

:ب"١٠م8مقر.وةرهاقلاب

رشعىداحلانرقلارخاوأىفت8دمحأنبرفعج)|مالسلادبعنبا-

ةيرصملابتكلارادىفةطوطخم:جراوملاةحيصنىفجهانملاةنابإ:(ىرجهلا
رز.ةرهاقلاب .ب19494/مق

”نب”ناحرس)ىوكزألا- :(ىرجملارشعىناثلانرقلات.ديعس

ندناىفةيئاطبرعلاةبتكملاىفةطوطخم.ةمألارابخألمماحلاةمغلافشك

0:.87 .مقر(ىئاطبرلافجحتملا.ةتكم١

دييقتاهفةلاسر:(ه87تا.مهارنإنبمساقلاوبأ)ئداربلا

.ب1١7174مقر.ةرهاقلابةيرصملابتكلارادىفةطوطخم.انبامحأبتك



-١١٠-

:مالسإلادعاوقحرش:(م7660ت.ىسومنبليعامسإ»ىلاطيحلاَِ

.ب770791مقر.ةرهاقلابةيرصملابتكلارادىفةطوطخم

.ةنودملا:(ىرجهلاىناثلانرقلاىفتا.مناغوبأ)قىناسارحلا-

.ب11687مقر.ةرهاقلابةيرصملابتكلارادىفةطوطخم

:(ىرجهلاعباسلانرقلاىفتا.دمحأسابعلاوبأ)ىنيجردلا

ح67١مقر.ةرهاقلابةيرصملابتكلارادىفةطوطخم.ةيضابألاتاقبط

روميتخيراتفب6

ىخامشلادحاولادبعنبديعسنبدمحأسابعلاوبأ)ىخامشلا-

:(ه417/8تا.ىضابألا

.ةرهاقلابةيرصملابتكلارادىفةطوطخحم.ديحوتلاةمدقمخرش-١

.ب717مقر

ةرهاقلابةيرصملابتكلارادىفةطوطخم.هقفلالوصأةمدقمحرش-"

:.ب710/87مقر

سمادلا3رّعلاتاىبنوعلاىراحصلاملسمنبةملسلىتوعلا-

 ةرهاشلابةيرصملابتكلارادىفةطوطخم.برعلاباسأ:(ىرجهلا

خيرات١147مقر

(ب)

ت.ىيسحلادمحأىنأنبدمحمىضرلافيرشلا)ديدحلاىبأنبا-

ءم1774ةرهاقلا.تادلجمةعبرأ.ةغالبلاجبنباتك..!!(ه4

.عاكتا/رمل7-تورببةعبطو



-١١١

:م17تت:مركلاىبأنبدمحأنبلع(ريثألانبا_

م1776.قالوب.اءزج١١.خيراتلاىفلماكلا-١

ملةرهاقلا:ءازجألةباحصلافرعمًّىةباغلادسأ'

/١١٠١1ت.ىناوريقلارمعنبمساقلاىلأنبدمحم)رانيديأنبا

د18سنوت«سنونوةيقيرفأرابخأىفسنوملا»باتك.:(م148

:(ما45/ممفت.ىنالقسعلاىلعنبنيدلاباهش)رجحنبا-

م1788ةرهاقلا.ةباحصلازييمتىفةباصإلا-١

.م٠٠17قالوب.ىراخبلاحيحصحرشبىرابلاحتف-"

ٍىلوألاةعبطلا.توري.رداصراد.بيذهملابيذهمم

/د86١ةرهاقلا.ةثيدحلابتكلاراد.ةنماكلارردلا ؛4

.م14

وبأمامإلا)ىسملدنألامزحنبا :(م4516تا.ىرهاظلاىلعدمحم

.رصمبىجناحلاةسسئوم.لحنلاوءاوهألاوللملاىثلصفلا

.ىنابمشلالبنحنبامحمنبدمحأهللادبعوبأمامإلاللبنحنباهلك

.م١8٠ىرقلامأةعطم.دهزلاباتك:(م١741ت

.(160-11//ممنتدمحتنبنمحرلادبع)نودلخنبا

.م١١7١ةرهاقلا.نودنخنباةمدقم-١

_-نوداخنباخيراتبفورعملا6راواذتملاناويدوربما_ْ

.م1784ةرهاقلا ءازجأ

ركبنأنبمهاربإنبدمحأسابعلاوبأنيدلاسشسمش)"ناكلخنبا-

م11١ةرهدقلا,ناءزج.نارعألاتايفو:(ه181ت.ىعفاشلا



-8١١م

لوصولاريسيت:م444ت.قىنابيشلالعنبنمحرلادبع)غبيدلانبا_-

:(*»1745ةرهاقلا)لوسرلاثيداحأللودألاعماجىلإ

/ا.ريبكلاتاقبطلا:(م7790ت.ىدقاولابتاك)دعسنبا

م1406-1471نديل.ءازجأ

دقعلا:(م7244ت.دمحأنيدلاباهش)هبردبعنبا

.ه747١ةرهاقلا.ءازجأ7.ديرفلا

.ىريمحلاىرفاعملابونأنبماثشهنبكللملادبعدمحموبأ(ماشهنباِ-

.ءارجأ4يلوهيلعهللاىلصهللالوسرةريسباتك:(ه718ت

.م1707و1785ةرهاق

:نيمأدمحأ

.عةرهاقلا.مالسإلارجف-١

.م1477ةزهاقلا,ءازجنأ. مالسإلاىحصض-"

:نالحدىيزدحأ

.(ةيبلحلاةريسلاشماهىلع)ةيدمحملاراثآلاوةيوبنلاةريسلا-١
.د٠ةرهاقلا

.*1714قالوبريبكلاحرشلا-

امو.ةكمرابخأ:(م773وأه7214وأ704ت)قرزألا-
م67٠١-757١ةمركملاةكمبةيدجاملاةعبطملا.راثألانماهفءاع

:(ىرجملارشعىناثلانرقلا.تاديعسنبناحرس)ىوكزألا-
قرقحت.ةمألارابخألعماحلاةمغلافشكباتكنمسبتقملانامعخيرات

.م1476ىنظوبأ-ىسيقلا:بيسحديحملادبع



4١٠-

:(م١497ت.دمحمنبرهاطنبرفظملاوبأ)قىبيارفسالا

.م65/مللرصم.ىجناحلاةبتكمرشن.نيدلاىفريصبتلا

تالاقمو:(ه370تليعامسإنبىلعنسحلاوبأ)ىرعشألا-
نيدلاىحمدمحمقيقحنت.7و١ج.«نيلصملافالتخاونييمالسإلا

.م14564/م117845ةيناثلاةعبطلا..ةرهاقلا.ةيرصملاةضبنلاةبتكم.ديمحلادبع

.ةاقتنملارهاوحلا:(هل4ا77تا.ميهاربإنبمساقلاوبأ)ىداربلا

.ه7١1ةرمهاقلا

:(م7١١٠/م74ت.ىدادغبلارهاطنبرهاقلادبع)ىدادغبلا

راد.قرفلانببقرفلا م1747.ىلوألاةعبطلا.توربب.ةديدحلاقافأآلا

.ماكل|

:(ه١نرقلا.ىدبوسلابروهشملانمأدمحمزوفلاوبأ)ىدادغبلا-

م7/669١دادخب.مبرعلالئابقةفرعمقىبمهذلاكتائابس»

:م١إل/مكمألتارزيزعلادبعنبهللاديبعوبأ)١ىركبلام

.م١١9١سيراب.برغملاوةيقيرفأدالبركذْْقبرغملاباتك

باسنأ:(»774تا.رباجنبىحمنبدمحأ١ىرذالبلا

.م494١رصم.هللاديمحدمحمروتكدلاقيقحت.فارشألا

:(م845١/مالح١تاءرمعنبهللادبعنيدلارصان)ىواضيبلا-
لوبنتسإ.هدازخيشةيشاحهعمو6«ليوأتلارارسأوليزتتلاراونأ»

.ه7

راد.ةيضابالالوصأىفةسضفلادوقعلا:(دمحنبملاس)ىثراخلا

.تانبلوايروسىفةيبرعلاةظققلا

:(م6١1تا.بيطخملارمعنبدمحمنيدلارخفمامإلالىزارلاها



١٠١

.ةيرهزألاتايلكلاةبتكم-«نكرشملاونيملسملاقرفتاداقتعاوباتك
ماكحالح/م174ةرهاقلا

حرخلا:(ىيعلانبسيرد]1نبنمحرلادبعدمحموبأ)ىزارلا-

ماذ١ةينامعلافراعملاةرئادةيعمجةعبطم.دابأرديح.ليدعتلاو

-ةيناثلاةعبطلا.ءازجأ١٠.مالعألا.2نيدلاريخ)ىلكرزلا3

م١١٠-4رصم

ةفح:ىملاسلامواسنبديمحنبهللادبعدمحموبأ(ىملاسلاا

ةرهاملا.ىلوألاةعبطلا:لوألاءزدلا.نامعلهأةريسفنايعألا

.م144تيوكلا.ةسماحلاةعبطلا.ىناثلاءزخحلاو.ه7

/م411ت.نيدلالامجركبىبأنبنمحرلادبع)ىطويسلا-

م١١ةرهاقلا7ءافاحلاخيرات:م"06

نبىمومنبمهاربإقاحسإوبأ)ىطانرغلاىطاشلاِ :(ىمخملادمحم

م1777ةرهاقلا.ىربكلاةيراجتلاةبتكملا.؟و١ج.ماصتعالا

ةرهاقلا.ريسلاباتك:(ه47/8تا.ديعسنبدمحأ)ىخامشلا-

ما

2خيرات:(ه٠ت.ريرجنبدمحمرفعجوبأىرعطلا-س

.ةيرصملاةينيسحلاةعبطملابىلوألاةعبطلا-اءزج١١.كولملاو

:(م786ت.ىوحنلاديزينبدمحمسابعلاوبأدريملا

.م1777ةرهاقلاناءزج..لماكلا

:(ه746ت.ىلعنبدمحأنيدلاىقت)ىزيرهملا-

قالوب.تاءزج.راثألاوططحلاركذىفرابتعالاوطعاوملا-١

ال5

م7498١١ةينيطنطسقلا.ةيمالسإلادوقنلا" 



-١١١

رون)ىراقلاىلعالملا ؛(4٠١١٠ت.ناطلسنبدمحمنبىلعنيدلا

تاعوضوملابفورعملا؛ةعوضوملاراخألاىفةعوفرملارارسألاباتك

.157/1تور.غابصلادمحمقيقحت.ىربكلا

نبدمحأدمحمنسحلاوبأ)ىفئارطلابفورعملاىعفاشلاىطلملا-

«عدبلاوءاوهألالهأىلعدرلاوهيبنتلا»:(ه*ال/تا.نمحرلادبع

نسحلانبدهازدمحم«هيلعقلعوهلمدق.م1798ةرهاقلا.ىلوألاةعبطلا
.ًاقباسةينامعلاةفالحلاىفةيمالسإلاةخيشملاليكوىرثوكلا

:(م16١ا//م77١٠تا.ىلشبتاكىفطمصم)ةفيلخىجاح

/876هندنلوكسييل.«نونفلاوبتكلاىماسأنعنونطلافشكو

ميق

غنيدلاوىهايسلامالسإلاخيرات:روتكدلا(نسحمهاريإنسح

.تاعبطةدععبط.ةرهاقلاءازجأ4.ىعامجالاوىفاقثلاو

مالكلاىلعةأشنوةيمالسإلاقرفلاخيرات:ىنارغلاىفطصمىلع-

.م1447ةرهاقلا.ىلوألاةعبطلا.نيملسملادنع

:رمعمىبحبىلع-
م1417ةرهاقلا.خيراتلابكومىفةيضابألا-١

.19796ةرهاقلا.ةيمالسإلاقرفلانببةيضابألا-"

ةبرجىفةيبهولاةيضابإلادنعةبازعلاماظن:ىريعحلاتاحرف١

.9759١سنوت

نمحرلادبعةمجرت.ةعيشلاوجراوخلا:(سويلوي)نزوهلف
.م16ةرهاقلا.ىودب

قشمد.ثلاثلاءزخلا.ءاسنلامالعأ:(اضررمع)ةلاحك

.ماحن/م4



.7١١-

م1968ةرهاقلا)ةيمالسإلابهاذملاةرهزوبأدمحأدمحم,

.(باتكفلألاةعومجم

ةرهاقلا.٠و"جرعبكلا:برغملا.خيرات..زوبدىلعدمحم

م١"7١

/١17تاىورلاىومحلاهللادبعوبأنيدلاباهش)توقاب-

.م1777ةرهاقلا.ءازجأم.نادلبلامجعم:(ع4



فاشك

أر

(ضابأنبهللادبعرظنا)ضابأنبا
(رانيدنبورمعرظنا)رانيدنبا

(سابعنبهللادبعرظنا)سابعنبا

(رمنبهللادبعرظنا)رمعنبا
م١(م:ىرفاعملاباطحلاوبأ

6447046الم-١:(ديزنيرباج)ءاثعشلاوبأ

لآ"ل١خملكل+«1“حك+درهال(مم

28مال:قيدصلاركبوبأ

وبأ “+6:روصنملارفعج

“٠#:ىراشلاةزمحوبأ

ال١(ح١(28:(مامإلا)ةفينحوبأ

98.6(مامإلا)دوادوبأ

مو“م:لبقلاىوازفتلادوادوبأ

م4:ىرافغلارذوبأ

وبأ هم(7:ىردخلاديعس

وبأ ل:بلاط

سوماحفخخد:ةعركوأنبملصةديبعوبأ

72!١ذامال+ه4(7١(6ك

١(7٠:حونوبأ



مه5٠١١-

هم(077:ةريرهوبأ

نبدمحأ 18(74:لينح

*١“:ىكزأ

"3١م:ىسادغلاراردنبليعامسإ

نبدوسأ 84جيود

ءمآ؛!١-١0744(١٠0714:ةيضابألا

١٠خاحت+(احا(كل(1(94(١0(4

؛6#(١

الإ(ه6:سيقنبفنحألا

لإءال#(م(8١١4:نويومألا

"7+:راصنألا

؛:لىلانملاماحمحنبفيهألا

<ل6الى4(046:ةطابلا

97:نيرحبلا

همامحح(١١:ىراخبلا

جامحملبضخدحا(6:ةرصبلا
مف

٠١:نويرصبلا

اساف١٠07:توعباتلا

هم:ىنمرلا

م6:ةريزحلا

هماصاصخلا



#١١-

9١64١8:فوحا

ادوعسمنبىدنلحلا

"360"١٠6١76١9(اذ:ىفقتلافسوينبجاجحلا

ا(ا(١

خم:زاجحلا

١٠:ناقرحلا

م8١6١7١١3:ىرصبلانسحلا

نبنسحلا 69:ىلع
1(١#14:ةفالحلا

ل#١72(هم:نودشارلاءافلخلا

164(هه:دمحأنبليلخلا

١:ءارمحلا

؛١#:ةيلبنحلا

١ك:ةيقنحلا

467:جراوحلا

مامهاردلا

مك(ماسا

470-7407846(١١:بيبحنبعيبرلا

“2١٠ه0(؛؟'

/١:مورلا

7:ماوعلانبرعيزلا

الإ(479: ىملاسلا



-“١٠١١--

ل١؛8:ىعفاشلا

4٠١:ةيعفاشل

٠#:ماشلا

٠5:ىخامشلا

١٠1٠احآحلناقف١٠1(4١:ةباحصلا

نبتلصلا 44:ىصررحللابرعلبنبكلام

دبعنبسابعلا ال4:بلطملا

57:نويسابعلا

م*مف(44(7١١:قارعلا

ال:ةمعلا

4١:قرفلا

ًم40:ةفوكلا

4٠:ةيكلاملا

م:راتحلا

(ملسوهيلعهللالصهللالوسرةئيدم:رظنا)ةنيدملا
"لإل:سادرملا

لأ:ةقراشملاوقرشملا

مءالأ(44:ةبراغملاوبرغملا

معاحف(014(06:ةرغفصأنببلهملا

44:رفيجنبانهملا

هم:ىناسنلا

ل9/١46:نويمشاملا



-7١١

دبعنبديلولا م:كلملا

نبديلولا ١:ةيقع

4٠١:دمحيلا

مالا(44(م:نملا

للحااحال:كلامنبسس

"7١١6١١7:ةبواعمنبسايإ

(بز

١١:ردب

م476446ء١4:(رشنملاوبأ)قئاوزلارذنملانبرمشب

١١(١٠١:دادغب

(نويسابعلا:رظنا)سابعلاونب

ونب (تويومألا:رظنا):ةيمأ

لك(ه0446مثوثب

؟؟:ىرصضحونب

4764:مايرونب

44:ةصضوب

7:عفانونب

٠١:ىلم

تر

الإل:ةلات

(مممونب:رظنا)ميت



-0#٠١١-

(ث)

ا,ىنانبلاتراث

(ج)

(ءاثعشلاوبأ:رظنا):ديزنبرباج

اا:ىراصنألاهللادبعنبرباج

١١:روكلالبج

7:كامسلانبرفعج

؟7+(١دنالعج

مقريهزنبتدنج-

حر

الآ(4تومرصضح

4١:جرعألانايح

(خ)

2:ةعزخنبمزاخ

/*6(الآ:تاسارخ

54:قارحبلادايزنبفلخ

(د)

١.ةلجد

"::فوحلابرد



4٠١١-

(ر)

ماك:لغبلاساآا

؛م446:رظنلانبدشا

(ز)

ه١:رابجنز

نبداي ١:ةيمح

(س)

؛7:ىشرقلابلاغنبىوؤولنبةماس

؛:قوتس

(ش)ْ

!044:قامعلاةيطعنببيبش

44:ىجراخلانابيش

(ص)

دا6او:راح

7601661:سايعلانبرام

“٠:ناحوهصنبةعبصع»«م

|؛4ءاعنص

(ٍض)

٠410472٠32(7(#0ء١١:بئاسلانبمامض

ا



١7٠١--

(ط)

1:هللاديبعنبةحلطزر

2

١760817617:نينمألملامأةشئاع

“8.ىئاردسلامصاع

مف:هللادبعنبرماع

مادمسرنبنمحررلادبع

4١:سيقلادبع

ءمالاهه(م64400140:ضابأنبهللادبع

١٠٠(7٠ا-مْ“اح-ل١أل-١١(ه4

نبهللادبع ال6اذخك-7١(اذد:سابع

الغالاحا١فألا١٠٠مغ

م١:ناورمنبكللملادبعنبهللادبع

فامما1677ح١6(:باطحخلانبرمعنبهللادبع

مك؛الاءحا

م(0١4(70(اصاعلانبورمعنبهللادبع

.7١:(ىرعشألاىسوموبأ)سيقنبهللادبع

الإ:ىسارلابهونبهللادبع

"ىحمنبهللادبع ١:ىضابألا
لال(م6م:ىدنكلاىحمنبهللادبع



-٠١7١-

٠١4:(ةرغصوبأ)ىنامعلاىدزألاةرفصنبكاملادبع

ههرولادرآ ذزطأهدفشقكءلآلناورمنبكلمملادع

4'ْ

هال:زيزعلادبعنبرمعنيكلملادبع

64-497(40-49(47(4٠466١41:تامع

؟2١الآ+١#+4

يال-فف(-مكمتمك:نافعنبنالع

١:ىوزنرمع

ىبأنبىلع 47ف46:بلاط

معقدأللل(أ؟:باطحلانبرمع

مح:ةرارزنبرمع

الو67274(49:زيزعلادبعنبرمع

١/+صاعلانبورمعد

7١١٠+(١٠١6٠(54٠١:رانيدنبورمع

4:ىنمابعلاروصنملانبرفعجنبىسيع

غ١
7(يه:ُتاَعْضغ

(ف)

0٠:ديهارف

()

١٠١ِ:ةداو

17:شيرق



١77(

(ل

اايلا

م)

014466769661(١..(مالسلاوةالصلاهيلع)دمحم

ماامكفمن(١تكلتا

8:(مامألا)كلام

/4:ىرنشعلاروعذم

7727:(نايفسوبأ)ليحرلانببوبحب

48م(اىدتكلاىلعملانبدمحم

ىبأنبدمحب ؟8(44:نافع

نبدمحم ؟7:روب

وبأ)بوبخمنبدمحم ؛7(هللادبع
م6:ناورمنبدمحم

م٠١فسوينبدمحم

م1746/84:مالسلاوةالصلاهيلعلوسرلاةنيدم

نبةرم +6:ديلبلا
نبتاور لال(51:دمحم

4٠:نارمعةنباميرم

9م(٠٠:(مامإلا)ملسم

م4:ىهجلاملسم

ال6:ةبلقعنبماسم

/مثج(الآ:رقم



-"١-

الا:لبجنبذاعم

0427(4626هه:نايفسىلأنبةيواعم

الإ6ال06:ةمهركملاةكم

يل49644:ىنالعحلارنلانبرنم

44-62(ىناكزألا)ىوكزألارياجىبأنبىسوم

/كريصنتنبىسوم

()

048:قرزألانبعقان

م4:ماطحلانبعفان

7(١4٠١“:ىوزن

١١:ىموفنلاثافن

مر

م٠6:ليعامضسإنبماشه

74:بلهملاتنبدنه

(و)

+:مادو

(ا)

٠؛١“:ىومحلاتوقاي

نبديزي م4:ناحوص

89:ىنادمهلاسيقنبديزي

١٠:ملسمنبديزي

نبديزي ١ْ(ال4:ةيواعم



سرهفلا
ةحفصلاعوضوملا

ىلعنبلصيفديلاريمألاؤمسىلاعملابحاصةرضحلقميدقت

ٍج.نامعةنظلسُبةفاقثلاَوىوقلاثارتلاْريزولصيفنبا

١فشاكليعامسإةديس/ةروتكدلاةذاتسألاماقبةمدقم
1ديزنبرباجءاثعشلاوبأمامإلا

بةعركلأنبملسمةديبعوبأمامإلا

5ْبيبحنبعيبرلامامإلا
3ىناوزللارذنملانبرمشبرذنملاوبأ

3ىنالعحلاربلنبردم-

بضىوكزألارباجبأنبىموم-

2ليحرلانببوبحم-
4ضابأنبهللادبعمامإلا
٠“باتكلافلامنعهذين

١٠عجارملامأم

١١١“قفاشك-

اعادبإلامقر

ثبرعلالجسعباطم
9727.1تاءتيرلاداععراش9




