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:ةمدقم

اممءاوس؛ةيضابألانعًائيشبيرقدهعىلإفرعننكتمل
؛رداصمنمانيديأنيبرفوتامموأ؛تاعماجلاايسردلاءاثثأهانلصح

ةلدتعمةقكرفمهبنظلانسحعموأ؛جراوخلاقرفنمةقفرفمهنأىوس

اذهنعجرخيملنيثدحملانيثحابلانممهلواتتنممهلواتتامدنعو؛مهنم

ىرخأةراتو؛جراوخلالوقبنيلئاقمهنأىلعةراتاومدقيف؛مهلريوصتلا

كو.ىرخألاقرفلانممهريغوأةلزتعملابنورثأتموأنوعباتممهنأىلع

ةهجونم؛ةلزتعملاوجراوخلانملكربتعي؛ظحلاءوسلو؛لاوحألالك

ناكاذهىلعًاسايقو؛ةعدتبملاةلاضلاقرفلانمةنسلالهآرظن

.ةيضابألاىلعمكحلا

دقتعأو؛ةسردنملاقرفلانمةلزتعملاوجراوخلانملكنآلاربتعيو

وأىجراخهنأوأ؛ىلزتعمهنأهسفننعنلعينمنآلااننيبدجويالهنأ
امأ؛ىلاعتهللاىلعمهباسحو؛«مهرشومهريخبولودقف؛جراوخللعباتم

ةيبرعلاةحاسلاىلعةديحولااهلعللب؛قرفلانمربتعتىهفةيضابألا
مهتبسناهلهأنّلعيبرغلاوقرشلاىفةعساوًاعاقبدجنىتلاةيمالسإلا
.ةفرفلاهذهركفوةديقعىلإ

قيمعرثأنمركفلاوةديقعلاةدحولاملوحدحأفلتخيالو

مالسإلاريغىرخأةديقعلنأدقتعاالو؛ممألاوبوعشلاديحوتىلع
":ىلاعتلوقي؛مالسإللاملثمدحوتلاوةدحولاىلإةوعدلابمامتها

ىدمىسأرىنيعبثدهاشدقو."اوقرفتالواعيمجهللالبحباومصتعاو

مهفلوأ؛مهبلهجلءاوس؛ةيضابألانعةطولفملاةركفلاهذبلرثألا

روذبعرزىف؛ةيضابألاريغنمنوملسملاهجورامم؛مهدقتعملئطاخ

؛ةنسلهأمهنأنومعزينيذلانيملسملانممهريغنيبومهنيبلاصفنإلا
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ىفزحمكف؛عدبلاولالضلانعديعبلاحيحصلامالسإلاىلعمهنأوأ

نعتامولعملاعمجوةساردلاوثحبلابىمامتهاةرتفلالخامويىسفن

ىدحإخيسيردتلابموقأتنكثيح؛ىبالطدحأبتيقتلانأ؛ةيضابألا
دقتعيقيقشىمالسإدلبءانبأنمبلاطلاناكدقو؛ةيبرعلاتاعماجلا
:هتلأسونامعةلوديهوالأ«ىمسرلاىوتسملاىلعةيضابألادقتعم

هيلعترهظو؛مهجتدقوبلاطلاتيآرنأىنشهداف؟تنأىضابأأ

الأ:بدأىفًالئاستمباتعلابىنردابدقو٠«جرحلاوقيضلاتامالع

لهو:ىرودبهتلأسف؟ىنسلاوىضابإلانيبزيمتنأروتكدايعيطتست

نيباهبزيمينأءرملاعيطتسيةصاختازيمموأتامسةينسللمكدنع

ىرتكنأ:لاقاميفلاقف؟ىهام:تلق.معنلاقف؟ىنسلاوىضابإلا
لباقمخيةنويللانمًائيشمهثيدحةقيرطوةيضابألاةيصخشوبولسأ

نمكلذريغو؛ىتسلاثيدحةقيرطوةيصخشلاهارتىتلاةيدجلا

تامسنمهددعيامبدودحملاريغباشلازازتعاعم؛ةيصخشلاتامسلا

هسفنئربينأىلعبلاطلارصيىذلاوىضابإلاتامسلباقمذيىنسلا
فالتخالاىكزيدحلااذبلأ:ىسفنلتلقف؛نيشمئشاهنأكوءاهنم

بعشلاءانبأنيبةيسفنلاوةيداملاةقرفتلاولاصفنالالماوعبهذملايل

.ةلودوةلودءانبأنيبكلذلعفيامعكيهان؛دحاولا

مهفلارثأىدمبىروعشلكلذ؛ةرارملاباهمويترعشمكو

روذبرذبكلذلكهلعفيامو؛ءايمعلاةيبصعلاولهجلاو؛ئطاخلا

نعةديعبلاتافصلانمكلذريغوةركلاولاصفنالاوماسقنالا

ىغبلاىوقمهعزاتتتىذلاتقولاىف؛«نيملسملانيباذهعرزي«مالسإلا

؛ةعورشملاريغوةعورشملالئاسولالكب؛مهنملينللًايعس؛نايغطلاو
هللالبحلوحفانفتلالاو؛دحوتلاىلإةجاحلادشأىفمهلعجيىذلارمألا
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الو؛ةوقاودادزيىكل؛هبماصتعاللهللامهاعديذلا؛نيتملاىلاعت

ةيداعملاىوقلامامأ؛دحاولجرةفقواوفّقينأاوعيطتسيمثنمو؛اوقرشتي

تافالخبًابناجنيقلم؛تاهجلاعيمجنممهتاردقمبومهبدصرتتىتلا
ًامويتداسثيح«ضيغبلاىضاملانعاهوثروىتلا؛قرفتلاتاعارصو

ناميإلانعًاديعبمهبدعبلانيًايسيئرًاببستناكفنيملسملانيبام
تقولاكلدهجلانمريثكلاوريثكلامهيلعتعيضو؛قحلامالسإلاو

ديفياميفهوقفنأولنكميناك؛هءارولئاطالثبعايامهريغولاملاو
.مهايندومهنيدخينيملسملاىلعريثكلاريخلا؛ريخلابداعل

هذهبموقأنأىلعًامازلتدجو؛اهريغوبابسألاهذهلكل

نولوقينيملسملانمةوخإهدقتعيدقتعمةقيقحنعاهبفشكاألةساردلا

مالسإلاوهنوكينأودعيالاذهمهدقتعمنأةديدشةطاسببانل

ةيضابألاىمسمو؛ةنسلاوباتكلابمهدقتعمكينونمؤينوملسممهنأو

نممهنمو؛مالسإلاىلإةبسنلاالإىضتريالوهركنينممهنموءاذه

الإئشلالهبلوقينممهنمو؛مهفالسأنملضافخيشىلإةبسنهبلوقي
اهنوضتريىتلاةيمستلاامنإو؛اذكهمهومسمهيفلاخموأمهءادعأنأل

ىدمنعفشكلاكلذكو؛كلذريغئشالو؛«نوملسملاومالسإلاىه

نيثحابلانمريثكلارصأنيذللا؛ةلزتعملاوجراوخلانملكبمهتقالع

فشكلاكلذكو؛ىرخأةراتىرخألابو؛ةراتامهادحإبمهطبرىلع

ٍةيضايبألاهيضتريالامءارآلانماهلقرفنممهيلإبسنامةقيقحنع

نايبو؛مالسإلانمهبحاصجارخإلىفكيهنأرخآلااهضعبنوريلب

لوألامسقلاناكف؛اهنملكبمهتلصضىدمو؛قرفلاهذهخيمهيأر
؛ةيمسقتلاوةأشنلالوحلوألالصفلا:لوصفةعيرأىلإهتمسقىذلا

ةيضابألانعثلاثلالصفلاو؛جراوخلاوةيضابألانعىناثلالصفلاو
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ىلإبسنامعثيدحللهتصصخدقفعبارلالصفلاامأ؛ةلزتمملاو

.اهنملك©مهيأروقرفنمةيضابألا

ةيضابألاءارآنايبىلعةسأردلاهذهنمىناثلامسقلاتدقعدقو
ةيضابإللصوُصننمهيلعتلصحامىلعادمتعم؛ةديقعلااياضق

ةيضابألاريغقيرطنعمهنعبتكوأليقامىلعليوعتلانودمهسفنأ
ةعبرأىلعمسقلااذهتمقأدقو؛ةيمالنإلاقرفلاودئاقعللنيخرؤملانم

لصفلاىفو؛هللادوجوتابثإةيضقلوألالصفلاخيتلواتت:لوصف
لامفأالوقلاثلاثلالصفلاخيتلواتتو؛ةيبلإلاتافصلاةيضقىناثلا

هيفو؛تايعمسلالمهيأرهيفتلوانتدقفعبارلالصفلاامأءدابعلا

؛باسحلاوربقلاباذعونيكلملالاؤسو؛ةعافشلانعثيدحلاناك

اهيفتلواتتةمتاخبثحبلاتمتخوءرانلاوةنجلاو؛طارصلاو«نازيملاو

.ثحابلااهيلإلصوتىتلاجئاتنلامهأ

؛نراقملاىخيراتلاثحبلاجهنمبهذهىتساردايتمزتلادقو

قرفلانعو؛مهنعاهتعمجىتلاتامولعملاوصوصنلاىتتفعسأامردقب
نمةنراقملالالخنمنكمتأىتح؛مهركفبةقالعلاتاذةيمالسإلا

؛ىرخألاقرفلاءارآركذ:عسوتلامدعبًامزتلممهئارآةحصنمتبثتلا

.ثحبلاةطخنعجرخأالىتح

لوصحلاةبوعصو؛عجارملاةردننمةساردلاهذهايتيناعدقلو

دوعيامنإ؛ًاريخأوالوأريصقتلافمثنمو.اهنمهيلعتلصحامىلع

اذهبموقأنأ-ريخأتلاوفيوستلانمالدب-ترثآىننكلو؛ىلع

تاناكمإلادودحىفو؛هيفىسفنلاهتمسرىتلاةطخلادودحخي؛لمعلا
ىصقتلاوديوجتلاوثحبلاةيرارمتسانأدىنماداقتعا؛ىلترفوتىتلا

وه؛هبتمقامنأىعدأالىنإفىلاتلابو؛ىملعلاثحبلاتامسنمىه
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ىف-ثحبلالاجمخيةريخأةملكالفهللارفغتسا-ةريخألاةملكلا

ضومغلاةحازإوحنقيرطلاايةعضاوتمةنبلنوكيدقامنإو؛هعوضوم
ىريغلوىلنكمي«ىلصألااهنطومجراخنيثحابلادنعةقرفلاهذهنع

نمديزملاىقليكلذبو؛هلمكتسينأرداصملانمديزملاهلرفوتاماذإ

ةأشناياوزنم؛ةساردلاهذهيَةفشكعطتسأملامىلعءوضلا

.ةعستملامهركفتالاجمنمهريغو؛ىدقعلاةيضابألاركفو

دهجلانمعونبتمدقامبتمقدقنوكأنألمأءاريخأو

امو؛ىلاعتهللانمقيفوتبوهفهيفتبصأام؛لمعلااذهذيعضاوتملا
هللاهرفغينأوجرأ؛هنعلوئسملاو؛ىلإبوسنملاىلمعوهفهيفتأطخأ
.هحيحصتىلعىنتيعيو؛ىلىلاعت

؛نيملسملاومالسإللريخلاهيفاملاعيمجانقفوينألأسأهللاو

 هااَحَدَعذأارتٌىِرَجيكامباَذَهلاندمىلادلًلالعوًاركفوةديقع
.ميظعلاهللاقدص
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:ةيمستلاومسالا

كلذىلعو؛ضابأنبهللادبعىلإةبسنةيضابألااومسدقو
ادعام؛تاقبطلاومجارتلاوقرفلابتكنمهيلعتفقوامتعمجأ

.ىطلملانيسحلاىبأل""عدبلاوءاوهألالهأىلعدرلاوهيبنتلا"باتك

درفناىذلا"ورمعنباضابإ*ىلإةرمةيضابألاهفلؤمهيفبسنىذلا
ميعزةيمستب-ىرثوكلاخيشلالاقامك-لحنلابتكىقابنود
لادوعيمث؛مسالااذهبةقرفلاهذه ”هسفنباتكلاىف؛ىرخأةرمىطمل

بتكرئاسىفوهامك”ضابإنباهللادبع"ىلإةيضابألابسنيل
نوكينأهقيلعتخيحجريفكلذىلعقلعيىرثوكلاخيشلاو.قرفلا
وهو"ضابإنبىيحينبهللادبع”وه"ضابإنبهللادبع"بدوصقملا
امبرىرثوكلانأىلإبهذيف؛ىبلاطلارامعروتكدلاهيلعهركنيام

ىمسملاةيضابألادحآنيبو"ضابإنبهللادبع"نيبطلخدقنوكي
؛9ه130ةنسىفوتملاوقحلابلاطببقلملاىضابإلاييحينبهللادبع
لاقامكهلاوحأوهلاوقأعيمجايضابأنبهللادبعلاقيفرناكىذلاو

. ىناتسرهشلا

ضابإنبهللادبعىلإةبسنةيضابألانأهعمىقبيىذلارمألا

.انركذامكنيخرزملاروهمجهيلععمجأاموهو

نباتاللاميتنبضابأنبهللادبع:وه-ضابإنبهللادبعو

ىذلاوهو؛سيقنبفنحألاطهرديبعنبةرمىتبنمىميمتلاةبلعث
؛ةيتافصلاوةيردقلاوةلزتعملا:مهو؛قحلانعةلاضلاقرفلاعيمجقراف

مهبهاذمنيبنملوأوهو؛عيشلاو؛ضفاورلاو؛«جراوخلاو؛ةيمهجلاو
تايأآلاو؛تارهاقلاججحلابمهتاداقتعاداضضقنو

ةيواعمنامزًكاشن؛تارهاشلاتاريتلاتاياورلاو«تارينلاتامكحلا
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هيلإبتكو؛ناورمنبكلملادبعنامزىلإشاعو؛نايفسىبأنب

هيبألإتءاجةبسنلاو؛*ةروكذملاةفورعملاحئاصنلاوةروهشملاةريسلاب
هللادبعنأالأ؛ملعأوهنمهقفأناك”"-هيبأىأ-هنإ):ليقو"ضابأ"

لطابلادربىلابيالناكو؛ةرخصلانملطابلاءامعزىلعلقثأناك
اوطلستنيذلاءارمألاباوبأىبأيالو؛نيدلااىباحيالو؛هبحاصىلع

ملعيفرنكرو؛عينمىمحهتريشعنمهلناكو؛توربجلابةمألاىلع

.©(مردقنمطحلاىلعدحأرسجي

ىلعةردقو؛ةراسجوةأرجنمضابنباهبزيمتىذلااذهلارظنو

ةوقوةعنمنمهتليبقنمهبستكاامعالضف؛ةرظانملاولدجلاودرلا
نأةيضابألاىضترإهموقبضغةيشخهئاذيإوأ؛«هنملينلانودتلاح

نبانودنوربتعيةيضابألاءاملعنإفكلذنممغرلابهنأالإ؛هيلإاوبستني

ىذلاىنامعلاىدزألاديزنبرباجىلإسايقلابًايوناثًاروداذهخيضابأ
نبانوربتعيولب؛مهبهذمومههقفسسؤموةوعدلالهأمامإهنوربتعي

هلاوقألك2ردصيناكهنأو؛ديزنبرباجعابتأنمادحاوضابأ

سمؤملاديزنبرباجنوربتعيمهفكلذىلعو."ديزنبرباجنعهلاعفأو
مهتاقبطباتكدحأىنيجردلاهدكؤياموهوةيضابألابهذملىقيقحلا
ديزنبرباجىلإهسيسأتوهتأشنايىضابألابهذملاعجري":هلوقىف
رحبت؛هيقفثدحتممامإوهف.هلوصأوةيركفلاهدعاوقىسرأىذلا

ىلعهلعجلكضشبةنيدملاوةرصبلانيبهتايحىضمأو؛هقفلاخي.قمعب
سانلللاقسابعنبانعىوردقو.كاذنيحنيملسملاءاهقفربكأبةلص

دقو.هملعمهعسولبرغملاوقرشملالهأهلأسولفديزنبرباجاولأسا:
؛ضابأنباهللادبعكنوديدععابتأهلو؛ةرصبلاخيهيقفمظعأحبصأ
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ناركذدقو.ةميركىبأنبملسمةديبعوبأو؛رديحنبسادرمو

.ه93ماعىفوتوه21ةنسدلودقديزنبرباج

؛ضابأنباىلإةبسنلاتناكنذإاذامف؛كلذككلذناكاذإو

اذإهنأ:لؤاستلااذهىلعةباجإلاخيدريو5ةيضابألابةيمستلاتناكو

نأالإ؛ةيضابألابهذملىقيقحلاسسؤملاوهديزنبرباجناك'
نأتقولاكلذبمهيلعتمتحدقةيعامتجالاوةيسايسلافورظلا

ىطاياهميعزو؛مهتوعدنوكت ماكحلانماهنملينلاةيشخنامتكلا
مهئارآنالعإومهتملكراهظإيلإةجاحاياوناكاملمهنأالإ؛نييومألا
كلذلحشرملاوهضابأنباناكو؛ةيجراخلابفصولامهنعدعبتىتلا
لدجلاىلعةردقلاذلصخلتتىتلاولبقنماهانركذىتلاتامسلل
ناكىقلاةمنملانعالضفةقللذ2.ةقئافلاهتعاجشو؛ةهجاوملاو

هذهبمايقللهنومدقيمهلعجامم؛برعلانيبهتليبقةوقنماهبستكي
ىخامشلاهدكزياموهوهيلإةعامجلاةبسنضرفو؛هرهشأامم؛ةمهملإ
قيقحتليِبِساانلعلضانملا؛انلعدهاجملاضابأنباناكو":هلوقزي
.نمعدبلاوتالاقملالهأهثدحأاميف؛لوقعلاايآضقحيحصتو,قئاقجلا
هلو؛ىلاسعتهللاخلاديدشنآكوءانبرةعيرشيلءارتضالاوروزلا
سنخيىتلاةغمادلاةجحلاناك.فسلفتلاوسطلتلالهأعمتارظانم

لكسفنمضهيناورمنبكلملادبععممالكهلو,راثرثلكاهمامأ
؛ةيضابألاهلوقبنولوقينيذلاهباحصأ؛نيملسملاىلعبلغترابجرثأج
؛دئاقلامامإلانأكامنإو؛ىنعملااذهىلعهمساببهذملاىمستو

دييشتوهنيودتٌيلضفلاعجرم؛هيماحوبهذملاسأ؛دشارلاةليسولاو

.©هنعهللاىضرديزنبرباجناكامنإ؛هينابم
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مهنييومألانآىلإهباحصأهيفبهذيرخآىأركانهنأامك
ريخألانأل؛ضابأنبهللادبعىلإةبسنمسالااذهمهيلعاوقلطأنيذلا

نييومألانأامك.مهمسابرظانملاومهناعجشومهئاملعنمناك

؛راظنألامهيلإاوبذجيالىتحرباجىلإةقرفلاهذهةبسننوديريال

دبعىلإمهوبستف؛سوفنلامهيلإليمتفةقرشملارباجةلاهلنودبيالو

هنعلقيالناكنإو؛ملاعلايلرباجنمةلزنملقأوهو؛«ضابأنبهللا

09حالصلاوعرولاوىوقتلاذي

هوربتعيملمهفضابأنبابمهمساطبترإنإوةيضابألافكلذىلعو
وهمهبهذمسسؤمنأىلعادامتعا؛مبلعرشملاالومهبهذملسسؤملا

ةقيرطىلعتماقدقمهتقيرطنأنوعديمهنأنعًالضف؛ديزنبرباج

هللاباتكيلدروامىلعادامتعاءارآنمذخأتامذخأتىتلافلسلا

نيدلارونغاصدقو؛-ملسوهيلعهللاىلص-هلوسرةنسوىلاعت
:هلوقاامظنكلذىعاسلا

املعافانتمقحلاءافلخلاملعالإنويضابألاامف

ىضاموانلايماحمناكساباىتفنأهلصأو
هريسنسحراهتشالهيلإ-هتقيرطذيناكنماوبسنو
ىفهلىقلتالكاذنم بتكلاباهمسرنةلئسمبهذملا
ءاتأانلضغبمناكولهارنىتمقحلاذخانف

انيضراننآريغكاذبامهومسدقنيفلاخملانإ

ةكوشلاباتناوخإايماحوةججلابانءادعأانعفادم

انلمحيابهذنمضابألجنانلعرشيملنولوألانحنو

عيقضرلافلسلاقيرطىلععورفلاىفولصألاخينحنو

©!اوفطصاهلىذلالخلاهبىتأولواندنعدودرملالطابلاو
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ىلعنوقلطياللئاوألاةيضابألاناكهلكاذهىلعًابيترتو
وأ"نيملسملا"مسامهسفنأىلعنوقلطياوناكلب؛مسالااذهمهسفنأ

تافيلخضوعروتكدلادكؤيوةوعدلالهأ"وأ"نيملسملاةعامج"

:هلوقباذه

اهيفدجيالهنإفىلوألاةيضابألارداصملاثحابلاصحفتاذإو"

لهأوأنيملسملاةعامجلفلدجيامًابلاغلب؛ةيضابألاىأ؛منمالااذه

ىتلاتافلؤملاهذهىلإانعجراذإو.ةقرفلاعابتأىلعليلدتللةوعدلا

باتكو؛ىناسارخلامناغىبأةنودم:لثمةيضابألاخياشماهبتك

ديزنبرباجىلإةبوسنملاةيقابلاىرخألاراثآلاو؛ةديبعىبألةاكزلا

نمزلارورمعممهنأودبينكلو.ةيضابأةملكىلعاهيفرثعنالاننإف

ملمهنأةصاخو؛هباولبقدقمسالااذهبمهتيمستىلعمهيفلاخمرارصإو

تافلؤملاىفرهظدقو.مهتعمسىلإئسيوأمهيذؤيامهيفاودجي
.12*ىرجبلاثلاثلانرقلانمريخألاعبرلانيةيبرغملاةيضابألا

ةيمالسإلاقرفلاوةيضابألا)ل
هيلعبترتامو؛نيملسملانيبقرفتلاوفالتخالاةيضابألارقأدقل

اهتوحدقوءاضيأةعزاتتملاوةفلتخملاقرفلادوجونممالسإلاخيراتربع

خيشلاهدكؤيدحأهركنيالعقاووهو؛ابلثخرأىتلاةديدعلابتكلا

اميفقارتفالابةمآلكتيلتبادق":هلوقىفىليلخلادمحنبدمحأ
-دمحمةمأىتح؛ةمأكلذنمملستملو؛اهسفنىلعقاقشنالاو؛اهنيب

لازنإو؛اهيلإلوسرمظعأثعبمبتصتخاىتلا-ملسوهيلعهللا:ىلص
ابلتنيبو؛هيعاودوقارتفالانمريذحتاميأترذحو؛ءاهيلعباتكلجأ

:ىلاعتلاق؛هبتصتخاىذلاباتكلاتايآمكحم:ِيةئيسلاهتبقاع

:هناحبسلاقو."*«ْامرَتَتالذاَمييَجهللاِلَبَجامُمِسَتتَت
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ُباَذَعمكَكِيكْرأَوتيامجامرتبباثكَتخاَواثرتَنيِزَلَعارتال7
هيبنللاقو4قعرَبَهْذتوًاولَعْفتَفاور1)»:لاقو«04«ٌيظع

يفٌمُهنِمكسكايثامُجيواَرَةِلاإل:مالسلاوةالصلالضضاهيلع
ىذلالاضعلاءادلااذهنمملستمل"هلككلذعماهنإف,""9«يك

ظفحناباهصتخاىلاعتوهناحبسهللانآريغ؛ممألانماهريغباصأ

اقيقحتنيئوانملاليدبتونيثباعلافيرحتنماهيلعلزنملااهباتكابل"
ابلنكمو؛'”«©)وطفللنوٌرْكِلااننحتاَنِإ]ل:قداصلاهدعول

لعجو؛مالسلاوةالصلاهيلعهلوسرةنسنمتباثلاحيحصلاةفرعمنم

:لاقثيحهلوسروهللاىلإماكتحالابعازنلاوقاقشلانماصلخمابل

لإُهُُّرَفيعيفثْعرتتناككتيمشللألأاميليقاعيلاثمنيايك
الو"*'<اليرأتُنَسَحَأويحكيكآلامربلاَوهينوثمت ثُكدِإواوقا
؛ةقيقحلاهنممهلتستفهباتكىلإعوجرلابالإهللاىلإماكتحالانوكي
ملسوهيلعهللاىلص-هلوسرىلإماكتحالاكلذكو؛قحلاهبنابتسيو
..0ةحيحصلاةتباثلاهتنسىلإعوجرلاالإىنعيال-

رماكنيملسملانيباميفقرفتلاوةقرفلادوجورارقإنممغزلابو

ىلإةدوعلابكلذذبنىلإهتوعدو؛نامعييةيضابألاىتفمهرقأعقاو
هللانمنيذللاو٠-ملسوهيلعهللاىلص-هللالوؤسرةنسوهللاباتك

..فيرحتلادينمنيملاسمهلامهظفحنابنيملسملاننمىلاعتوةناحبس
تانايدلاباحصأىدلبتكلانمًامهريغلثدحامكليدبتلاو

ىلاعتهللامهقفوو؛مهسفنألهوضتراامبةيضابألادجنانثأالإ؛ىرخألا

مل؛حماستلاو؛ةنورملاو؛مهتمئألبصعتلامدعوعزنملاةمالسنمهيلإ
نمهباوماقاملاوركتتيملو؛لبقرفلانممهريغىدلاملكاوضفري

ىذلاجهنلااذهخيامعًالضفاذه؛نيملسملاومالسإلاةمدخىفلضفٍ
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هنمصانمالىذلارمألا؛ةيمالسإلاةمألاةدحوىلعظافحنمهوجهتنا

مضتةدحاوةدحوكةمألاىلإنورظنيمهدجنكلذلو؛اهئادعألىدصتلل

نمعيمجنمنوكتتةيمالسإلاةمألا:مهدنعف؛قرفلاهذهعيمج

وأجراوخلاىلإبستنينمعيمجوءاهيلإبسنيوأةعيشلاىلإبستني

نمعيمجو؛هيلإبسنيوأةلزتعملاىلإبستنينمعيمجو؛ءاهيلإبسني

وأةيضابألاىلإبستنينمعيمجو؛ءاهيلإبسنيوأةنسلالهأىلإبستني

ركنأفمالسإلالوصأنملصأبذخأنمالإاهنمجرخيالو؛اهيلإبسني

.2”مازلإلاةقيرطبالحيرصتلاةقيرطبةرورضلابهنمامولعم

ًارودقرفلاهذهنمةقرفلكلنوتبثيمهدجنكلذنمرثكأولب
:رمعمىيحيىلعلوقي؛ةيمالسإلاةمألاءانبيَهنعىنغالًايباجيإ

ىسقأبجراوخلانأركنينأهبهذمناكًامهمملسملاعيطتسيال"
ةمدخةيمالسإلاةمأللاومدقدق-هيلإنوبسنيوهبنوفصويامىصقأو

نعاوتكسونوملسملاماتتسانيحريرمحافكباوماقدقل؛ىلج

ىلعةجحلااوماقأف-ةيكلملاىلإةفالخلانممهتلودبفارحنإلا

امنوب-باجعإلاقحتستةرادجباوتبثأومهتنسلاومهفويسبنيملسملا

امدنعهيلعنومدقممهاموةديشرلاةفالخلاىفسانلاهيلعناك

نمهتجرخأو؛مالسإلاخيمكحلاىلعةيكلملاةيروتاتكدلاتطلست

.ضوضعلاكلملاماظنىلإىروشلاماظن

اومدقةعيشلانأركنينأهبهذمناكامهمملسملاعيطتسيالو

قحاوتبثأىتحرابجدهجباوحفاكدقف؛ىلجةمدخةيمالسإلاةمألل

ةيمأىنبتوربجىضقلةعيشلاالولو؛مكحلاكوةايحلايكتيبلالآ

نممهمساسوفنلاجيلفلغتملاىرسألادقحلااحملو؛مشاهىتبىلع

.ءاقبميلنوكيالثيحمهبدرشوأ؛دوجولا
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ةعاربنمتيتوأامبةميدقلاةفسلفلاتناكلةلزتعملاالولو

نعنيملسملاةديقعبفرحتتنأتعاطتسادقهيومتلاءاكذو«لدجلا

املةيضابألاالولو.مالسإلانممهنمريثكلاجرختنألب؛مالسإلا

فرطلكبكسمتطسوتلاولادتغالااةقلحكانهتناكاملتناك

للقيو؛ىرخألاقرفلاباهطيزيحّضاوبناجبةضرطتملافارطألانم
مكحلاءارآىفوأدئاقعلااينكلذناكءاوساهنيبدعبلاةفاسم

كلتتناكاملةيومألاةلودلااورصاننيذلاةنسلالهأالولو.ةسايسلاو

ىتلاو؛مالسإلانمسسأىلعبرعلااهانبىتلاةعئارلاةراضحلا

كلذلةيملاعلاتاراضحلامامآخومشايةيهاتتمفقتنأتعاطتسا

مامزملتستف؛تابثوةانأىفةيسابعلاةلودلادهع مدقتتنأمث؛نيحلا

؛خيراتلااهلهظفحىذلاطوشلاهبريستوملاعلاخيةيناسنإلاةراضحلا

اوكسمتسانيذلاةلباتحلاوةيرهاظلاالولو.ةبقاعتملالايجألاابلهردقتو

ةمدختمتامللقعلاىلعدامتعانوداوجتحاوهيلعاودمتعاوصنلاب

ىذلاقيقدلاىملعلاىوتسملااذهىلعراثآوةنسنمةيمالسإلاصوصنلا

ءاملعراظنأنيبىملعلاقيقحتللجذومتكهعضنو؛«هبزتعنورخفن
:ناسنإلا

ىلإمهداتتسإوقارعلاءاهقفنمةررحتملاةيلقعلاةعزنلاالولو
ىقبلصوصتلاوراثآلاةشقانمىفكلذىلعمهدامتعاو؛قطنملاولقعلا

.2!"دومجلاودوكرلانملاقثأتحتىمالسإلاهقفلا

ةعسوةنورملابلعفلابتمستاىتلاةرظنلاهذهنممغرلابنكلو
افقوممهلناكدق؛قرفلانممهريغلمهترظنيَةيضابألادنعقفألا
فقوملاكلذ؛ةلزتعملاوجراوخلاىتقرفنمئشلاضعبافلتخمناكامبر

ىلجتوأ؛ةصرفلامهلتناحاملك-مبلاضنومهحافك ىدبتىذلا
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ءاوسءامهنمىأبعونىأنمةلصىأىفنلجأنم--نيعمفقوممجبل

رثأتلاوأ؛جراوخللةبسنلابنأشلاوهامك؛ةبسنلاثيحنمكلذناك

نمىأىلإًاعجاركلذناكامبرو؛ةلزتعملاىلإةبسنلابنأشلاوهامك

ةعزنبابسألاهذهنمناكامبرو؛ةلمجاهيلإوأةيلاتلابابسألا

نملهنتثيحمدقلاىلإابلوصأذيدتمتىتلاةيضابألاىدلةيلالقتسإلا
؛نوعباتلاوةباحصلاهفلخاموةنسلاوباتكلانمىلوألاةيلصألاعبانملا

قرفلالصأوأقرفلامدقأمهسفنأنوربتعيةيضابألالمجيىذلارمألا
دعبلاقامنيحةيضابألاباتكدحأهركذاميفكلذحملن؛ةيمالسإلا

قرفلاةذتاسأةيضابألاربتعننأنكمي":ةيدئاقعلامبلوصألهضرع

.©*هديقعلااياضقليصأتيةيمالسإلا

ةيضابألاةلواحمذيلثمتامير-ىرناميف-ىناثلاببسلاامأ
ايلثمتتتناكىتلاةمشافلاةيسايسلاةطلسلابمادطصإلانعدعبلا

ناكىتلاو؛جراوخلاةقرفىلعقبطنياذهو؛ذئنيحةيومألاةموكحلا
ىلعدهاشلاو؛ةيومألاةطلسلانيبواهعابتأنيباميفامكتسمءادعلا

رمألاوهو؛جراوخلاونييومآلانيبترادىتلاةيمادلاتاعارصلاكلذ

مهطيرتةلصىأىفنو؛جراوخلانمةءاربلانالعإىلإةيضابألاعضدىذلا
ىتلاوامهنيبةعوضوملاتافالخلانعًالضف؛ةصرفلاتناحاملكاهب

ااهركذنسوجراوخلاىلإمهتبسنمدعىلعًاليلدتةيضابألااهددع

لكنيبومهنيبلصفلاىلعجراوخلاديكأتي.ثلاثلارمألاامأ

نملكاهيفتعقوىتلاءاطخألاىفلثمتتامبر؛ةلزتعملاوجراوخلانم
لبةنسلالهأراثآىذلارمألا؛ةيدقعلارومألابقلعتياميف؛«نيتقرفلا

؛ةنسلالهأنيبوامهنيبفالخلاروذبقمعامم؛«مهدضنيملسملاةماع
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نملوصأبكلذميعدتو؛رفكلابامهنملكلةنسلالهأماهتاو

؛لامفأللدابعلاقلخوردقلابةلزتعملالوقكلذلاثم٠«ةنسلاوباتكلا

مهبىنعنيذلاةيردقلافالخأمهنوربتعيةنسلالهألمجىذلارمألا

"ةمألاهذهسوجمةيردقلا":هلوقب-ملسوهيلعهللاىلص-لوسرلا

ىتلاةينآرقلاتايآلانمريثكللاذهمبلوقبمهتفلاخمنعًالضفاذه

كلذكو؛ءاوسقلاخالو؛اهريغولاعفألائشلكلهللاقلخدكؤت

مهيفلاخملمهريفكتو؛ةريبكلابكترمامبلوقو؛جراوخللةبسنلاب
؛خلا....مهئاسنلمهيبسومبلاومأومهئامدلميلالحتساو؛نيملسملانم
ىذلارمألا؛«ةصاخةعامجلاوةنسلالهأوةماعنوملسملامهيلعراثآامم

ىف؛ملسوهيلعهللاىلص-لوسرلالوقبنوينعملامهنأهعممهوربتعا
لاقف«مئانغلامسقيوهومالسلاهيلعلوسرلارضحىذلا"ةيدثلاىذأ

:لاقمث؛1؟لدعينماذإ؛ترسخوتبخ:هللاقف؛دمحمايلدعا:هل

قزميامكنيدلانمنوقرميموقلجرلااذهةّئضئضنمجرخيس

ىلعًابيترتهنأالإةفلتخمتاياوربثيدحلاىوردقو؛"ةيمرلانممهسلا
,23"ةقراملابةنسلالهأدنعجراوخلافرعثيدحلااذه

ةطرفملاةيساسحلاكلتتناكاهتمىألوأةثالثلابابسألاهذبهل

ىأنعلاصفنإلاىلعديكأتلاىلإمهتمفدىتلاةيضابألاباتكدنع
نمامهريغوأ؛امهنمىأريفكتوأبسكلذاوزواجتيملو؛امهنم
درفنسوقرفلانمامهريغنعًاصاخًاثيدحكلذلجأنمدرفنسوقرفلا

نيتقرفلانيتاهنملكوةيضابألانعًاصاخًاثيدحكلذلجأنم
..ةلزتعملاوةيضابألاو؛جراوخلاوةيضابألا»
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لوألامسقلاشماوه

ءاوهألالهأىلعدرلاوهيبتتلا":ه377تىطلملانيسحلاوبأ(1)

0ىشملاةبتكم:ىرثوكلادهازدمحمخيشلقيقحت1عدبلو

.52صم1968/ه3881(دادغب

.781ص؛قباسلاردصملا2غ

ثيدحلاىرصملابتكملارشن؛1ج«جراوخلاءارآ:ىبلاطلارامع.د(3)

204٠صم1971ةيردنكسإلا؛رشنلاوةعايبطلل

دمحمقيقحت«لحنلاوللملا:(ميركلادبعنبدمحم)ىناتسرهشلا(4)

/ه1387)رصم؛ىبلحلاىفطصمةبتكمرشن«ىناليكديس

.134نم1ج2م167

لوصأجيةيضفلادوقعلا:ىثراحلاناميلسنبدمحنبملاس:رظنأ(5)

/ه1403)نامع؛ةضاقثلاوىموقلاثارتلاةرازورشن؛ةيضابألا

.121صم3

يلىضايرلادهعملاتاقلط:ىبايسلاسماشنبدومحنبملاس(6)

نامع.؛ةفاقثلاوىموقلاثارتلاةرازورشن«ىضابإلابهذملاتاقلح

.77ص؛(م1980/7ه1400)

ةرازو0ةيضابألاةفرشللةيخيراتلالوصألا:تافيلخدمحمضوع.د)7(

9ص.(خيراتنودب)؛نامعاثارتةلسلس.؛ةفاقثلاوىموقلاثارتلا

؛برغملابخياشملاتاقبط:ىنيجردلاديعسنبدمحاسابعلاوبأ8(

تاسارد:تشوعأديعسنبريكب:نعالقن٠«205-207ص:

.20ص؛ةيضابألالوصألااةيمالسإ
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ةيخيراتلالوصألا"هباتكايتافيلخدمحمضوع:نعًالقن(9)
.هركذىلاتلا"ةيضابألاةفرفلل

؛ةيضابألاةقرفللةيخيراتلالوصألا:تافيلخدمحمضوع.د(10)

؛(12)اشارتةلسلس؛ةفاقثلاوىموقلاثارتلاةرازورشن؛2ط

.12؛11صخيراتنودب«نامع

؛ةيضابألالوصأاةيضفلادوقعلا:ىثراحلاملاس:نعًالقن(11)

122.
.12ص؛ةيضايألاةقرفللةيخيراتلالوصألا:تافيلخضوع.د(12)

."3"نارمعلآ(13)

."105"نارمعلآ(14)

."46"لافنألا(15)

."159"مامنألا(16)
.."9”رجحلا(17)

.59"ءاسنلا(18)

؛ةضهنلاعباطم؛غمادلاقحلا:ىليلخلادمحنبدمحأخيشلا(19)

ل

ةرازورشن؛2جةيمالسإلاقرفلانيبةيضابألا:رمعمييحيىلع(20)
151صم1986/ه1406نامع؛ةفاقثلاوىموقلاثارتلا

.160-161ص+هسفن(21)
؛ةيضابألالوصآألاخيةيمالسإتاسارد:تشوعأديعسنبريكب(22)

.121ص

ص؛1ج؛ىناتسرهشلللحنلاوللملا:يناتسرهشلاميركلادبع(23)
29.٠ْص؛ىنيارفسإللنيدلاٌيريصبتلاو5
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رسجراونلاوةيضابألا
7

>-يناثلالصفلاب
40





نأىلإةيضابألاريغنمتالاقملاوقرفلاوخرؤموباتكبهذ

اللاثملاليبسىلعهانيأراموحنىلع؛جراوخلاقرفنمةقرفةيضابألا

ت)ىطلملانيسحلاىبأو؛(ه330ت)ىرعضشألانملكدنعرصحلا

ء(ه456ت)مزحنباو(ه429ت)ىدادغبلارداقلادبعوء(ه377

نيدلارخفو؛(ه458)ىناتسرهشلاو؛(ه471ت)ىنيارفسإلاو

مهجهنىلعاوراسنمممهريغوءالؤهنعو؛(+)(ه606ت)ىزارلا

قرفعبرأىلإاهعرفيبمث.جراوخلاقرفنمةقرفةيضابألانأىلإيرعشألابهذ(*)
الةعاطبلوقلاباحصأو؛ىضابألاثراحباحصأوةيديزيلاوةيصفحلاىه
ص1جنييمالسإلاتالاقم)ةلزتعملانمليذهلاىبأبهذمىلعاهبهللاداري

172-0).

":مهنعلوقيو؛جراوخلاقرفنمضمهركذيفىطلملانيسحلاوبأبهذيامك-

اوجرخورمعنبضابأباحصأةيضابألامهجراوخلانمةسماخلاةقرفلاو
ءةمألاأورفكوءلافطألااولتق؛ةيرذلااوبسو«؛سانلااولتقف؛ةفوكلاءاوسنم

ىلعدرلاوهيبنتلا)"ةفوكلاداوسباياقبمويلامهنمودالبلاودابعلايفاودسفأو
.(52صعدبلاوءاوهألالهأ

اهنيبنمركذيةقرفنورشعجراوخلانأركذيفىدادغبلارداقلادبعامأ-

الةعاطْباحصأو؛ةيديزيلاوةيثراحلاوةيصفحلاىلإاهعرفيوةيضابألا

رخآيفمالسإلاةعيرشخسنبمهلوقلةالغمهنمةيديزيلاربتعيوءاهبهللاداري
.(72103104صقرفلانيبقرفلا'نامزلا

نم-هدنع-اوناكنإو؛جراوخللقرفنمةيضابألاربتعيمزحنباكلذكو-
ةنسلالهأىلإجراوخلاقرفبرقأو':لوقي؛ةنسلالهأىلإمهبرقأ

"ةقرازألامهدعبأو؛ىفوكلاىزازعلاىضابألانبديزينبهللادبعباحصأ
.(51ص؛5جءلحنلاوءاوهألاوللملايفلصفلا)٠

جراوخلاقرفنمةقرفكةيضابألانعثدحتيىنيارفسالارفظملاوبأو-
حداريالةعاطباحصأمهللاقيقيرفو؛ةيثراحلاوةيصفحلا:ىلإمهقرفيو.

27



خيشلاو؛"نيمآدمحأ"ًاضيأمبلاثمونيثدحملانيثحابلامظعمذخأ

رباص'روتكدلاو؛"ىديوهييحي"روتكدلاو؛"ةرهزوبأدمحم"

دلوج'دجننيقرشتسملانمو؛"فورعمفيان”روتكدلاو؛"هميعط

نمنومدقألاهبلاقامباولاقمهلكو«"نزوهلفسويلوي"و؛"رهيست
-ىرناميف-ءامدقلانمكلذناك؛(**)جراوخلانمةيضابألانأ

؛(ةيفقاولاوةينوميملاوةيميهاربإلاىلإمهنيباهيفنومسقنيو)اهبهللا»

٠(35؛34ص«نيدلايفريصبتلا)ةيهيبلاو

؛ةيصفحلامهيلإبسنيوجراوخلاقرفنمضمهركذييناتسرهشلااذكو-
.(136-134ص؛1جلحنلاوللملا)ةيديزيلاوةيثراحلاو

نعلوقي؛جراوخلاقرفنمضاضيأةيضابألاركذيفءىزارلانيدلارخفامأ-
مهو؛بنذلابارفاكريصيدبعلانأىلعنوقفتممهقرفرئاس":جراوخلا

مث؛رمعوركبابأنومظعيو؛ةشتاعوريبزلاوةحلطوايلعونامثعنورفكي

عابتأمه:مهنعلوقينيذلاةيضابألااهنيبنمةقرفنيرشعوىدإمهلركذي
لتقوةيمأىنبكولمرخآدمحمنبناورمنمزيفرهظ؛ضابأنبهللادبع.

.(51-46صءنيكرشملاونيملسملاقرفتاداقتعا).رمألاةبقاع

ىذلاىجراخلاضابأنبهللادبععابتانمةيضابألانأيلإيرعشألابهذي(**)
؛مالسإلاىحض:نيمأدمحأرظنأ)"....ناورمنبكللادبعدهعىفتام

'ْ'ًً(336ص؛3ج

-ضابأنبهللادبععابتأمه-ةيضابألا":ةرهزوبأدمحمخيشلالوقيو-
مهدعبأمهفءاريكفتةيمالسإلاةعامجلاىلإمهبرقأوءالادتعاجراوخلارثكأمهو
.(78صةيمالسفابهاذملاخيرات)"......اوقبكلذلو؛ولغلاوططشلانع

وأ(ةييهولا)جراوخلاةيضابألالاقي":لوقيفىديوهييحيروتكدلاامأ-

٠(44ص؛ةيقيرفألاةراقلايفمالسإلاةفسلفخيرات)"....(ةيباهولا)

ةيضابألاجراوخلانمةعبازلاةقرفلاو":لوقيهميعطرباصروتكدلاكلذكو-
لكشيفتاعومجمةفوكلانماوجرخنيذلاءورمعنبضابأباصأمه.....'
-ءاضيألافطألااولتقو؛ءاسنلاتبسو؛قيرطلايفسانلاتلتق؛ةلتاقٌتاعامج
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اهئادعو؛ةيومألاةلودللىلوألاةيسايسلاتاهجوتلابمهرثأتل

عبطلابناكو؛ىلوألااهتأشنتايادبذنماهوضراعنمل؛مكحتسملا

دقو؛هنوركنيالىذلارمألاوهو؛«نيضراعملاءالؤهنيبنمةيضابألا
ةضراعملاكلتزربأنمناورمنبكلملادبعلضابأنباةلاسرتناك

.ةيضابألالبقنم؛نييومألاماكحلةيركفلا

يفتاسارد)"ىومدلافنعلاوداسفلانمريثكلااوعاشأو؛اعيمجةمألااورفكو>»

نكلو؛لبقنمهانركذدقو؛ىطلملاهلاقاملقنيانهوهو.(149ص.؛قرفلا
.هردصمىلإريشينأنودو؛ديزتوفرصتب

مهنعلوقيو؛جراوخلاقرفنمضةيضابألاركذيففورعمفيانروتكدلاامأ-
قرفلاعماهفارجنامدعو«؛جراوخلانمةعامجلاءالؤهلادتعالعلو":

قطانمضعبيفةرضاحلاانمايأىلإءاقبلامهلحاتأىذلاوهىرخألاةيجراخلا

ص؛ن20ط؛ىومألارصعلايفجراوخلا)"رايجنزونامعوء؛ايقيرفألامش

ْض.(8229
لوقلاىلإجراوخلانعهثيدحيفبهذيريهستدلوجدجننيقرشتسملانمو-

نيبنمو؛ىجراخلابهذملابنيدتةيمالسإتاعامجهذهانمايأيفدجويال'هنأب

........اهماسقناىفاببسةيبهذملاقورفلاتناكىتلاةديدعلاجراوخلاقرف

لازيالو...ضابأنبهللادبعاهسسؤمىلإةبسننييضابألاةقرفتيقب
ىفامكصخألاىلعةيلامشلاايقيرفأىفةديدعتاعامجنوفلؤينويضابألا

رابزنزبرخآقيرفدجويو....برغلاسلبارطبةسوفنلبجميلقإىفبازم

ةيقيرفأىلإنورجاهينيذلانييضابّأللىلصألانطولاامأ؛ةيقرشلاةيقيرفأب

.(194ص.؛مالسإلايفةعيرشلاوةديقعلا)"ةيبرعلانامعدالبوهفةيقرشلا
":لوقي؛ةيضابألااهنيبنمقرفةعبرأىلإجراوخلاعرفيهارنفنزوهلفامأ-
ءرافصنباهللادبعباحصأةيرفصلاو؛قرزألانبعفانباحصأمهةقرازألا

جراوخلا)"ىهيبىبأباحصأةيهيبلاو«ضابأنبهللادبعباحصأةيضابألاو

.(67ص؛ىودبنمحرلادبعروتكدةمجرت؛ةعيشلاو
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ديكأتلاولب؛ةيومألاةلودلالبقنمءادعلا؛اذهىلعبترتدقو

مث؛مهنمةفرفمهرابتعالب؛دحاوركسعمكججراوخلاعممهعضوىلع

كلذلةنسلالهأحجنىتلا؛جراوخلاتاطقسىلعكلذدعبزيكرتلا

مهريفكتو؛ةنسلاىلعمهجورخوحننم؛«مهيلعاهذخأيع؛تقولا

؛مهئاسنىبسومهلاومآومهئامدلميلالحتسامثنمو؛بونذلابمهيفلاخمل

."ناميإرادمهرادو؛برحرادمهيفلاخمرادرابتعاو

ةلمنممهجارخإولب؛«نيملسمللمهتقرافمهيلعاوبترىذلارمألا

وركفموباتكذثئنيحهلجوراموهو.رفكلابمهماهتاومالسإلا
؛مهفنكىفو؛ةيومألاةلودلاةلظمتحتنوشيعياوناكنيذلارصعلا

عضورقتساىتح؛نيخرؤملاوباتكلانممهدعباوتأنملهوثروأاذكو

امإ؛كلذرمتساو؛جراوخلاقرفنمةقرف-نيريثكلادنع-ةيضابألا

ةلودلاتاموكحهيلإهجوتتناكىذلاىمسرلاىأرللًاديدرت
ءارآبًالهجامإو؛ةنسلالهأىأرلثمتبلغألااي.تناكو؛ةيمالسإلا
نيثدحملاباتكلامظعمنيبهسفنرمألاكلذكو...ةيضابألاراكفأو

الإاودجيملو؛ةيمالسإلاقرفلايلثحبلاوأخيراتلاباولفتشانيذلا

؛لاونملاسفنىلعتراسىتلاعجارملاورداصملاكلتنمروهشملاوعئاشلا

ةفرفاهنأىلعابلواتتوأةيضابألاعضوثيحنمفقوملاسفناوذخأف

فوقولاىلإىلاعتهللامهقفونيذلامهنمةلقلاادعام؛جراوخلاقرفنم

مدقتدعبةصاخ؛ةيلصألامهتاباتكيةيضابألالوصألاورداصملاىلع

ءاملعنيبو؛نيثحابلانيباميفلاصتالاةلوهسو؛رشنلالئاسو
لوقومهفاصناىلإىدآىذلارمألا؛ةيلصألامهنطاومىف؛ةيضابألا

.مهيفقحلاةملك
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ىلإمهتملكليصوتلجأنمقرطلالكبنولضانيةيضابألاو
2نوضفريوءرمألاكلذبنيمتهملانيملسملاىتحابوىركفمعيمج

.جراوخلاقرفنمةقرفمهلعجاذهمبلاضن

نعجراوخلاىلإءامتنالاةهبشلمهعفدخيةيضابألاقلطتيو
نممهنملينللمهؤادعأاهلغتساىتلاو؛مهسفنأ ؛هباوزيمتامقلطنم
لمهأنيبومهنيبفالخلاةدايزايببستىذلاوهقلطنملااذهناكامبرو
ةماعوةنسلالهأاهافضأىتلاةسادقلاةيضققلطنموهكلذ؛ةنسلا

ناكامم؛-ملسوهيلعهللاىلص-هللالوسرةباحصىلعنيملسملا
نم-مهنعهللاىضر-مهيلإبسنياميفىأرلاءادبإمامأةرثعرجح
دروامكةنجلابريشبتلاوأ؛ةبحصلالضفىلعاسيسأت؛لمعوألوق
.لضفنممهلامىلًعاليلدحلصياممكلذريغو؛ةنسلاىف

ءالؤهىلإبسناملراكنإنود؛كلذنمارورحتدقفةيضابألاامأ
املدقتلااوبيهتيملمثنمو؛ةنسلاوباتكلاصنبلضفنمةباحصلا

 ثدحيناكامبًايسأت؛مبلاعفأوميلاوقأبقلعتترابخأنممهنأشبدرو
ىضرهباحصألهتسايسوهتقالعىف؛ملسوهيلعهللاىلص-ىبنلاةايح
ةباحصنمةيضابأللفقوملااذهنعىثراحلاملاسلوقي؛مهنعهللا
لوقىأ-مبلوقكلذنمو":-ملسوهيلعهللاىلص-هللالوسر
مهنإ؛-ملسوهيلعهللاىلص-ىبنلاباحصأىف-ةيضابألا
؛ةيورخآلاةلزنملاوةبحصلاتاجردىفال؛لامعألاىفمهريغفك

مكتاوصأاوعفرتال":ىلاعتهلوقل؛مهدعبنمهريغكمهنمىصاعلاف

نأضعبلمكضعبرهجكلوقلاب.هلاورهجتالو؛ىبنلاتوصقوف

نمو”:ناوضرلاةعيبركذدنعىلاعتهلوقو؛""مكلامعأطبحت
هللاىلص-هللالوسرمجزردقو,”هسفنىلعثكنيامنإفثكن
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؛مهنمقراسلاديعطقو؛براشلادلجو؛مهنمىنازلا-ملسوهيلع

ىأرهو...اهعطقلهتنباةمطافتقرسول":لاقو؛مهيصاعرجهو

ا.©"ةوسأمهوضعبمهضعبا.مهسفنأةباحصلا

لمعىفمهيأرنالعإىفةيضايألاجرحتيملاذهىلعًابيترتو
-امهنعهللاىضر-ىلعونامثعنيتفيلخلاةصاخو؛ةباحصلانمىأ
.مهلهركذتساميفمهئارآومهققاومىلعةيلجهتاساكمناىرناموهو
؟جراوخةملكىنعتاذام

مهدجنجراوخلاىلإةبسنلامهسفنأنعةيضابألاىفنينألجأنم

نوبهذيفنيخرؤملاىدلدروامبسح"جراوخ'ةملكلولدمنوددحي

.ىلعانديسىلعجورخلاىنعمبجورخلااوركذدقمهنمضعبلانأىلإ

نيبوهنيباميفميكحتلاًادبمهلوبقدعب؛هنعهللاىضربلاطىبأنب
؛مهقانعأاةعيباوضقنكلذب-جراوخلاىأ-مهنأل؛هراصنأوةيواعم

نأىلإنيملكتملانمرخآقيرفبهذو؛ةعورشمةمامإىلعاوجرخو

-لوسرلاثيدحىلإاذهذيلاودتتساو؛نيدلانمجورخلاىنعيجورخلا

قورمنيدلانمنوقرميىتمأنمًاسانأنأ؛-ملسوهيلعهللاىلص

ذيلداهجلاىنعيجورخلانأىلإثلاثقيرفبهذامك.ةيمرلانممهسلا٠
هللاىلإارجاهمهتيبنمجرخينمو”:ىلاعتهلوقىلإًاداتتسا؛هللاليبس
.©"©هللاىلعهرجأعقودقفتوملاهكرديمث؛هلوسرو

نأوأ؛ىلوألاةمكحمللًافلخمهسفنأنوربتعيةيضابألاناكاملو
نيذلاكئلوأةمكحملابانهدصقملاو؛""ةيضابألافالسأمهةمكحملا

ًادبمهلوبقدعب؛هنعهللاىضر؛بلاطىبأنبىلعىلعاوجرخ
نمولوألاهانعمبجورخلالولدمتحتنوجردنيمهفنذإ؛ميكحتلا

نعزمشي-ةيضابألاباتكلانم-رمعمييحيىلعدجنكلذلجأ

32



ليقهنألًأطخلاىلعمامإلالمحيولب؛موللاوًأطخلانممهئربيلهدعاس

.نوملسملااهيلعهعيابهلعورشمقحوهو؛ةمامإل١ىلعميكحتل١لبق

هذهاوقلطينأمهسفنألنيخرؤملاضعبحابأاذإو":لوقيف
؛ىلعةمامابنيكسمتملاكلوأعيمجىلع-جراوخلاةملك--ةملكلا

دحأقحنمسيلهنأو؛ددرتلاهيفزوجيالىعرشقحاهنأىلعنيرصملا

لهاستينأالو٠«ةمألااهيلعتعمجأ٠ةمامإ4كشينأهسفنىلعىتح

مهيلعبجي؛ةيغابةئفهعابتآوةيواعمنأو؛ةمواسملااهيلعلبقيوأاهيف
صنيءاهركامإوءاعوطامإ٠«ةمألاوةمامإلاةريظحىلإعوجرلا

عضومىنيقيلاقحلاعضوواغبلابلطلىلعخضراذافءباحكلا

نإف؛ةعيبلاهبهتمزلأوةمألاهبهتطانأىذلابجاولانعلزانتو؛«كشلا

.©"رايخلابدعبمهو«مهقانعأنملحتتةعيبلاهذه

.ىلعاوجرخنمرذعنايبدرجمدنعرمعمييحيىلعفقيالو

ىناثلالولدملانمكلذكمهجرخيلب؛طقف؛هنعهللاىضرىلع

مامإىلعةروثلاعبتتيهنألكلذ"نيدلانمقورملا'ىنعيىذلاو؛جورخلل

؛ةدشارلاةفالخلاةيادبذنماينيدوايسايسهنعجورخلاو؛نيملسملا

ىلعةمكحملاجورخفصيو«ةيواعموىلعنيبةتفلاثودحىتحو

نأىلعًاسيسأت؛نيملسملاخيراتاي"ةسماخلاةروثلا"هنأبىلعمامإلا

ركبىبأ«نيدشارلاءافلخلالوأىلعاوجرخنميفتلثمتىلوألاةروثلا

ةروثلاهدهساسأوةاكزلاءادأنعنيعنتمموأ؛نيدترم«قيدصلا

راكنإوأء؛رفكلاىلإةدرلاوةلمجمالسإلاراكنإنمصتيهنألىنيد

.ةاكزلاوهوالأ؛هكادأنععاتتمالاو؛مالسإلالوصأنمىرهوجلصأ

ةروثلاو؛مهتبراحمككقيدصلاركبوبأبدرتيملكلذلجأنمو

ىضرءنافعنبنامثعثلاثلاةفيلخلاىلعةروثلايَتلثمتدق.ةيناثلا
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نيتفيلخلاةريسىلوألاتسلاهتفالختاونساراسىذلا؛هنعهللا

نمنيريتكلالعجامم؛«كلذنعداحمث؛رمعوركبىبأنيدشارلا

رمألاىهتنانأىلإ؛ىرخأةرمدقنلابوةرمحصنلابهنوهجاويةباحصلا

ةروثبةثلاثلاةروثلاو.هللاهمحر؛هلتقمبتهتناىتلاهيلعنيملسملاةرثب

ىلع-مهنعهللاىضر--ةشئاعةديسلاوريبزلاوةحلطةروثيَتلثمت

هللاىضر.؛ًايلعاوعياباوناكنممريبزلاوةحلطو؛بلاطىبأنبىلع

-نامثعةلتفةقحالم2ىخارتلاةجحبكلذناكوةفالخلاىلعمهنع

.هنعهللاىضر

نايفسىبأنبةيواعمجورخ كلذكتلثمتةعبارلاةروثلاو

ةلتفنمصاصتقالا اضيأريصقتلاةجحب؛«بلاطىبأنبىلعىلع

ةيلمعنمناكامو؛نيفصةكرعم#4رادامبتهتناىتلاو؛نامثع

نأةيضايبأللولحيامك؛ةسماخلاةروثلاتناكىتحميكحتلا

؛هنعهللاىضر؛ىلععابتأنمضعبجورخليتلثمتىتلاو؛اهنومسي

لثمتىتلا؛ةمامإلاوهوهبعوطقمرمأييميكحتلاةيلمعمهضفرلهيلع

كشينأهقحنمسيلىذلاو؛نيملسملاةعيببىلعمامإللايعرشاقح

هعابتأنمةعامجلاءالؤهىأراذههنمناكاملو؛هيلعمواسيوأ؛هيف

.ِهريغًامامإاوعيابوهيلعاوجرخوهترمإتحتءاقبلانملحيمهنأ

ىلإمسقتتاهنأةيضابألاىريسمخلاتاروثلاهذهفينصتبو

مبلودبياميفهيلإىساسألاعفادلاناكاهنملوألامسقلا:ماسقأةثالث

ةروثلاىلعقبطنيو؛بولقلانممالسإلانكمتمدعو؛«ناميإلافعضوه

هلنكتمل-اضيأةيضابألاىرياميف-ةروثلانمىناثلاعونلاو؛ىلوألا

 عمطلالوحرودتةينطابلاهبابسأتناكنإو؛ةلوقعمةرهاظبابسأ

دضريبزلاوةحلطاهداقىتلاةثلاثلاةروثلاىلعقبطنياموهو؛ةطلسلا
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مامإلادضنايفسىبأنبةيواعماهداقىتلاةعبارلاةروثلاو؛ىلعمامإلا

هلتناكدق؛ةروثلانمثلاثلافنصلاو.اضيأ-هنعهللاىضر-ىلع

ىلعقبطنياموهو؛ةلوقعماهنأرظانللىءارتتىتلاةرهاظلاهبابسأ

مامإلادضةسماخلاةروثلاو؛هنعهللاىضرنامثعدضةيناثلاةروثلا

--.هنعهللاىضرىلع

ملانهجراوخلاةملكنأ؛ةيضابألادكزيامك؛ظحالملاو

ىلإةبسنلابىعرشلاومئاقلامامإلاىلعاوؤجرخواوراثنممىأىلعقلطت

ةسماخلاةروثلاباحصأىلعطقفتقلطأو«ىلوألاعبرألاتاروثلاتالاح

ةراشإلاقباسلا"قورملا"ثيدحىلعادامتعا؛نيدلانمجورخلاىنعمبو

دقهنأو؛ثيدحلااذهةحصىفكيكشتلانملحيمهلعجيامم؛هيلإ:

ةيلمعدعبىلعىلعاوجرخنمملينلاهبدارينيعمفدبلعضو

.هوضهانوميكحتلا

ىلعهحجريىذلارمألاوهو؛هراصنأوةيواعماوضهانامك

ىتلاثيداحألاهذهنأثداوحلاقايسنمرهظيو":هلوقىفرمعمييحي

الإو؛ىلوألاتاروثلاثودحدنعةفورعمنكتمل؛جورخلانعثدحتت

ىلعنوجراخلااهبفصوينأوةنسلألاىلعرودتالنأنكمأفيكف

ٌنيدلانعنوجراخلاالو؛ىلعونامثعوركبىبأنمزكةفالخلا

وأةفالخلاراصنأاهنمديقتسيالةظوفحمىقبتاذامل؟قيدصلانمز

نيملسملانمليلقريغددعاهتيحضبهذةحماجتاروثعبرأخياهموصخ
لمحلو؛ناورهنلالهأىلععينشتللادصقكلذدعبتعضواهنأ.لاطبألا

؛مهئامدنمىلعجرحتينأنمافوخ؛مهيلعءاضقلاو؛مهلاتقىلعىلع

قحءالؤهلنوكيدقهنأكلايقطنماريكفتركفيو؛مبلاتقىفددرتيو
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ىلعءاضقلابالإءارآلاهذهىلعءاضقلانكميالو؛دنسمهيأرلو

.©"اهباحصأ

٠:ةيجراخلاوةيروثلا

-ةيضابألامهنيبنمو-لئاوألانيملسملالاحوهاذهناكاذإ

لكبركنلملانعمهيهنوفورعملابمهرمأو؛ملظلاىلعمهتروثىف

؛مالسإلاماكحأةفلاخمىلإكلذىفاوفرطتيملمهنأالإ؛هلاكشأ

ءامدنمديحوتلاةملكهتمصعوأ؛هللامرحاملالحتساىلإىدؤيامم

ةروثلاباوفرحنانمنيرئاثلاءالؤهنيبنمدجوهنأالإ؛ضارعأولاومأو

؛مالسإلاماكحأاوفلاخفنيملسملانمراوشلاهيلعجردامعهذه

لاومألامهنماولحتساو؛كرشلابنيملسملانممهريغىلعاومكحو

ىلإمضنيىتحوأ؛مهليبسضرتعينممدو«لافطألاوءاسنلاىبسو

عماورهظمهنأبليقدقوءاقحجراوخلامهءالؤهو؛مهيفلاخمركسعم

كلذناكو؛ةصاخةفصبجراوخلانمةقرازألابحاص«قرزألانبامايق

,09و64ةنس

لوقي؛نيملسملارئاسنعجراوخلاهبلصفنيىذلاقرافلاوهاذهو

هوأرو؛املظهودقتعاامىلعاوراثنيحجراوخلاو:رمعمييحيىلع

ىروتاتكدجهنمىلإىروثلاىمالسإلاجهنملانعمكحلابافارحنا
ولو-طقفدسافلامكحلاةزهجأىلعةروثلااورصقيمل؛دبتسم

نيملسملانممهريغىلعاومكحنأىلإكلذازواجتامنإ-مهرظن

.رافكلانمهللاهحابأاممهنماوحابتساو؛نيكرشملاماكحأب

ىنعيىذلاةيجراخلافصوىلإةيروثلافصونماولقتناكلذبو

لكهيفمهديؤتقحببلاطتتناكةعومجمنمىأ؛نيدلانمجورخلا

؛طقةروثةيأىفاوكرتشيملنيذلاكئلوأىتح؛اهبولقبولو-ةمألا
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الاصفنتاةملسملاةمألانعتلصفنادقةقرفىلإ-ناسللابالوديلابال

؛نيكرشلملاماكحأبةملسملاةمألاىلعتمكحثيحبءالماكاينيد

اهئاضربامإو؛نيملاظلاعماهنوكبامإ؛ترفكدقمهرظنيلاهنأل
ةملسملاةمألانمفقوملااذبللعفلادرناكدقو.مهمكحتحتاهئاقبو

؛مكحلاسفنبةفرطتملاةفرحتملاةيروثلاهذهىلعةمألاتمكحنأ

ىهو؛جراوخلاوةيجراخلاظفلاهيلعتقلطأوفقوملاسفناهتلدابو

نيملسملاىلعمكحلاببسبنيدلانمكلذبنيدينمجورخكلذبدصقت
ةقشلاتعستاو؛ةفاسملاتدعباذكهو.نيكرشملاةلماعم؛كرشلاب

نمو؛«مهمكحىلعمهناعأنمونيملاظلاماكحلانأنوريجراوخلاف

اورفكدقءالؤهلك؛مهناطلستحتىقبوهبىضروأ؛هنعتكس
نأنورينورخآلاو؛مبلافطأومهئاسنىبسومهيلاومأومهؤامدلحتو
. نيملسملااورفكمهنألاورفكدقجراوخلا

:جراوخاوسيلةيضابألا:ةجيتنلا

ىتلاتارربملاوبابسألاابلالخنمحضتاىتلاتامدقملاهذهدعب

قورملاو؛نيدلانعجورخلاىنعتو؛جاروخلابجراوخلاةيمستءاروتتاك

هذهنمىأخيجراوخلاعمنوكرتشيالمهنأةيضابألادكؤي؛هنم

مهتبسنمدعدكؤيامم؛ةفلاخملالكاهيفمهنوفلاخيلب؛بابسألا
ىفوارارمهيلعاودكأاميف-ةيضابألانألكلذ؛قالطإلاىلعمهيلإ
نمتبثامبديقتلاىلعنينمؤملاصرحأنم"-عضومنمرثكأ

قطننملكنأنودقتعيمهو«نيملسملاماكحأنمةيعرشلاصوصتلا

الف؛مهيلعامهيلعو؛نيملسمللامهلو؛ملسموهفةداهشلاةملكب
ةعيرشلاهتددحوهتنيبىذلاقحلابىلإةلبقلالهأنمدحأءامدنولحتسي
.دودحلانماهانعمىفاموسفنلالتقوةدرلاك؛ةيمالسإلا
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لماعتللةيمالسإلاةعيرشلااهتمسرىتلاقرطلابالإدحألامنولحتسيالو
امو؛ضارتنععيب؛ضارتنعةبه؛هللاباتكذيةضيرف:سانلانيب
اهنودتفقودقف؛ءاسنلاولافطألاىبسو؛ءايربألالتقامأ.اهانعمىف

ىتحاذهنولحتسيالو.ناوبلاوةلذملاهذهنعاهتناصو؛ديحوتلاةملك
ىهتنيىذلارمألا.ملاظلامهكلسمخياوغلابامهمنيدتعملاوةاغبلانم

اهلجأنم-جراوخلاىمسىتلاتارابتعالا"نأىلإىضابألاثحابلاهعم
اهنعسانلادعبأمهنإلب.ًاقلطمةيضابألادنعاهلدوجوالجراوخ-

.!*”المعوًالوقوةديقع

لبقنماهيلعديكأتلانمةيضابألالميالىتلاةجيتنلاىهكلت

نأنولواحيف؛مهنوداعينماهبنيدحتم--نيثدحموءامدق--مهيثحاب

جراوخلاىلعمكحامبمكحلاهيلعاوبتريل؛جراوخلامسامهباوقصلي

اوعجريو؛ثحبلااوررحتينأ؛ىرخأًانايحأمهيلإنيلسوتمو؛لبقنم

ىداعملارخآلارايتلانعاوذخأيالو؛ةيضابألاىدلةيلصألارداصملاىلإ

ءالؤهفقيىتحكلذو؛جراوخلاىلإةيضابألاةبسنلجورىذلاو؛مبل

ىتلاو؛ةلماكلاةقيقحلاىلعةيضابأريغرداصمنعنولقنينيذلا

.جراوخلانماوسيلةيضابألانأدكؤت
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يناثلااصقلاشماوه

19جمةيميثتنبمالسقاخيشىواتفعومجم:ةيميتنبا:رظنأ1ل

.71-73ص

.2تارجحلا(2)

."10حتفلا(3):

؛ةيضابألالوصألالةيضفلادوُقعلا:ىثراحلاملاس(4)

.269-2886ص

."100"ءاسنلا(5)

ىف)ىلوألاةقلحلا؛خيراتلابكومجي.ةيضابألا:رمعمييحيىلع(0)

تاسارد:تشوع[ديعسريكب:نًعالقن1ةيضابألاةآأشن

.30ص.؛ةيضابألالوصألاخيةيمالسإ

ةيضابألانيبقرفلاباتكلهتمدقم:ىبايسلاديعسنبدمحأ(7)

نبردب:نعًالقن؛شيفطاميهاربإقحسإىبأخيشلل«جراوخلاو

ىلإبسنامضحدىفةيضرملاةلدألا:ىدمحيلادومحنبلاله

.34ص؛ةيضابألا

30٠ص؛قباسلاردصملا(8)

.36-37ص؛قباسلاردصملا(9)

831٠ص+2ةيمالسإلاقرفلانبيةيضايألا:رمعمييحيىلع01(
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بوقعيوبأ:ًاضيأرظناو6187ص16ج؛قباسلاردصملا(11)

؛15ص؛1ج؛ناهربلاوليلدلا:ىنالجرولاميهاربإنبفسوي

.ه6ةرهاقلا؛رجحةعبطعبط

.9ص1؛قباسلاردصملا(12)»
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ةلزتعملاوةيضايألا
+>

*-تلاثل)لصفلا
دا67





ملعلئاسمجينيثدحملانيثحابلاوأنيخرؤملاضعببهذدقل

قيرطنعكلذناكءاوس؛ةلزتعملاوةيضابألانيبطبرلاىلإمالكلا

مهنعردصاميفمهنعمهذخأومهلمهتعباتموأ؛ةلزتعملابمهرثأتبلوقلا

لبءرارصإبكلذنوركنيةيضابألاو.ةديقعلالاجمكءارآنم

؛هيلعدرللاذهنمئشبلوقينملكءاروىعسللمهسفنأنودنجيو

فقوملااذهاوذختادقمهلعلو؛اذهنمئشبمهيلعهمكحدينفتو

مهنعاوذخأنيذلامهخويشمدقو؛مهبهذمةلاصأبمهناميإنمافالطنا

.اهمدقأوةيمالسإلاقرفلانمةقرفكمهنأمهداقتعاةجردل

طبرلانعثدحتنمرهشأنم"ونيللتوسنوفلاولراك"لعلو

؛ةلزتعملانعهبتكىذلاهثحب ةلزتعملاوايقيرفألامشيكةيضابألانيب

ةلزتعملاوةيضايألانببىأرلا2هباشتلاوأءامللاهجوأددعيهارثثيح'

رومأضعبليوأتو؛ىلاعتهللاةيؤرىفنو؛نآرقلاقلخبلوقلاوحننم

ارهاظةهباشتملاتايآلاليأتو؛«طارصلاونازيملاكتايعمسلا

لوقلااذكو؛تولالبقةبوتنودرئابكلارففيالهللانأو؛ءاوتسالاك

ةيضابألابهذنمنأريرقتىلإكلذدعبىهنيل"”تاذللتافصلاةينيع”ب

لوصحةيفيكلوحتالؤاستلاضعبراثأنإو؛ىلزتعمايقيرفآلامشكي

ءزجلاناكف”:هلوقىفكلذو؛عقاورمأكاهرقأىتلاةجيتتلاهذه

هوذخأمهلهف٠ىلزتعماذإايقيرفألامش2ةيضايألابهدمنمربكأل١

لهولبقتمهمأ؛؟برغملادالبىلإاوحزنينألبقنمقرشلاككمهو

ميلقإةلزتعمبو؛ةعيشلانمةساردألابمبلاصتاريثأتتحتةيقيرفألامش

نأمأ؛؟ةنسلالهأدضلعفلادرةفطاعبنيعوفدم؛ميدقلاةجنط

امىلإةديدجةيلزتعمرصانعايقيرفأيبدعبنماوفاضأبرغملاةيضابأ
بهذمنأوأ؟قرشملاةيضابأوةلزعملانيباكرتشم.لصألاىفناك:
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ريثأتتحتةدحاوىطخببرغملاةيضابإبهذموراسقرشلايةيضابألا
."5ىلزتعم

لامشكيةيضابألاةعباتمنم"ونيللن"هراشأامنأىرننحنو

مظعمىفةيلزتعممهنأررقيهلعجامم؛ةلزتعمللمهئارآىفةيقيرفأ

نيبمئادعارصنمةقالعلاهيلعتناكامةعيبطعمقفتيال؛مهئارآ

ىذلارمألاوهو؛ايركفوايسايس؛دالبلاكلتيَةلزتعملاوةيضابألا

ناكثيح؛رئازجلاىفةيضابأللهخيراتلرمعمييحيىلعهدكأ

ذنممهدهعادبنيذلا؛بازيمىنبوأ؛بعصمىنبةقطنخيراتلضرعي

ةنسىلاوحمالسإلاةقطنملاهذهناكسقتتعاامنيح؛ىمالسإلاحتفلا

امدنعو؛ىرجبلالوألانرقلارخاوأىفو.ىمالسإلاحتفلادعبه0

ناكسعماوجمدناو؛ةلزتعملامهيلإذفن؛ةيمالسإلابهاذملاطاشنآدب

اوأدباهنمو؛ةلزتعمللاهيفةرطيسلاتراصو«نيملسملاريربلانمةقطنملا

ءاحنأنمةريثكعاقباينورشتنياوناكنيذلاةلزتعملاعملاصتالا

مهبهذملةاعدراشتنالايياوأدبامك.ءرئازجلايلةيمالسإلاةلودلا

ىتلاىرخألابهاذملاباحصأنممهريغلةضهاتمو؛ىلازتعالا

اناكدقو؛مبلةيداعماهنأىلعمهتاعدمهلاهروصوأ؛اهوروصت
؛لازتعالابهذمبنيدتال؛ثالثلودمبلوحتنوكتدقتقولاكلذ

ةيضابأىهوه160ةنسىلاوحتأشندقو؛ةيمتسرلاةلودلاىهو

؛بهذملاةيعيشىهوه172ةنستاشندقوةيسيردإلاةلودلاو؛بهذملا

؛بهذملاةيكلامةينسىهوه184ماعتأشندقوةيبلغألاةلودلاو

.ةلودالبةلزتعملاو؛رئازجلاىفتاهجىلعذوفنتاهنملكلو

ةتضراعملاهذهو؛عارصلااذهةعيبطرمعمىيحيىلعروصيو

انايحأىرخألابهاذملاعممهعارصخي-ةلزتعملاىأ-اورمتساو":هلوقب
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ىنبةيداب-ةيدابلاهذهةلزتعمناكالو.ناتسلابانايحأوناسللاب
نوطيحينيذلاةلزتعملانمةريفولادادعألاعمايبهذمنيطبترم-بعصم

عماجملا4لدجلانيبحوارتتمهتقالعتناكنيذلاو؛ةيمتسرلاةلودلاب

ةلزتعملاساسحإلاعبتلاضنلانيدايمىفبرحلاولاتقلانيبو؛دجاسملاو

لامشلاةلزتعملفقوملااذبلناكو.فعضوةوقنمهيلعمهامبمهسفنأ
بهذملا4مهتوخأنأكلذو.بعصمىنبةيدابناكسىلعغلابلاهرثآ

معيداكيىضابإلابهذملانأنممهنورذحينوأتفياللامشلالهأنم

ىتلافواخمللةجيتنو.مهفوفصنيباولخدينوثبليالهتاعدنأوةقطنملا

نموةيضابألانماريذحتةلزتعملاةاعداهريوصتكَغلابيواهروصيناك
؛بعصمىنبدنعفينعلعفدرنوكتدقف.تاذلابةيمتسرلاةلودلا

نإمهتلودوهعابتأةبراحمو؛هباحصأوبهذملااذهةهباجملىوقدادعتساو

.©"”رمألاىضتقا

لةلزتعملاوةيضابألانيبعارصلاكلذلهريوصتثحابلالصاويو

مهو-بعصمىنبناهذأعرقتسادقف:لوقيفىمالسإلابرغملا
؛موصخومبلءادعأ-بهذملالنوفلاخممهوةيضابألانأ-ةلزتعم

؛ىعاودلاتعداذإمهتبراحمو؛مهنعدعبلاو؛مهتمزارتحالابجيهنأو

؛ةيمتسرلاةلودلاو؛لامشلاةلزتعمنيبتاشوانملاعقتتناكامدنعو

دقو.عافدلاةبهأىلعنوفقيو؛رطخلابنوسحيبعصمونبناك

؛ةيونعموأةيدامةدعاسمنممبلرسيتيامبمهناوخإةدجنلنوبهذي

؛ًاصوصخبعصمىنبوأامومعةلزتعملاىلعةلماكةرتفلاهذهتضمو

وأدادعتسالامإو؛ةمئاقلالودلاضعبعمةيلعفةبراحمىفامإمهو

ةنسلاىلعتدروىتلاةليلقلافتنلانممهفياممودبيو.برحلعقوت

ةلودلادضةهجوماهبلغأخي.تناكبعصمنبفقاومنأنيخرؤملاضعب
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؛اهاوسبنومتهيالواهريغنوشخيالمهف-ةيضابأىهو-ةيمتسرلا
؛اهناكملالتحاريغىف-مهلروصيمهيلإىقليامبسح--نوعمطيالو

نملةرصانمامإو؛لاتقامإ؛رمتسمءادعىلعاهعممهف؛ابلدبةدايسلاو

زفحتامإو؛ىأرلاولاملابولو؛هلةدعاسمو؛اهيلعمقنيو؛اهبراحي

برحوبارطضاولقلقاينرقفصنوًانرقاوشاعف؛دادعتساو

.”باصعأ

ةلودلانيبتاعزانملاهذهدوجوىلإهسفنونيللنراشأدقو

لوحاموةجنطدالبنإ":هلوقىفةيلصاولاةلزتعملانيبوةيمتسرلا
(ةرجهلل)ىناثلانرقلاىفاهيفناك؛كلذكرئازجلادالبذيترمات
لصاوعابتأنمىأ؛ةيلصاواوناكةيتانزمهبلغأريربلانمةيوقتاعامج
ريمألانيبو؛ترهاتلوحةيلصاولانيبناكهنأو؛لازتعالاىفءاطعنب

مكحىذلاثراولاوبأباهولادبعىأ)ةيمتسرلاةلودلاءارمأنمىناثلا

لاجمىفكلذككلذناكاذإو؛تاعزانم(ًابيرقته300-170نيب

ةديقعلالاجماتاعزاتملاهذهلثمىلإاضيأراشأهنإفةسايسلا

ةرظانمركذميدقلاهخيراتٌىكلاملاريغصلانبانأدروأف؛ركفلاو

ىبأمكحمايأترهاتنمديعبناكمترجىضابإوىلزتعمنيب

لامعأددصب؛ه240-280ىلاوح-نييمتسرلادحأ-ناظقيلا

ايخيراتحضتيِهريغواذهلكنم."*راتخمريغمآاهيفوهراتخمدبعلا
ةلزتعملانيبادئاسناكىذلاءادعلاو؛ىركفلاوىسايسلاعارصلاىدم

ةيعبتهعمدعبتتسيىذلارمألا؛:بهذمكوةلودكةيضابألانيبو

.ونيلنهيلإبهذىذلاوحنلاىلعمهنعمهذخأوأ؛ةلزتعمللةيضابألا

ذختانمنيملسملانمنيثدحملانيثحابلانيبنمًاضيأدجنامك

نيبنمو؛ةديقعلالئاسمخيةلزتعمللةيضابألاةعباتمارقم؛«فقوملاسفن
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امإةيعبتلابمهيلعمكحىذلاهميعطرباصروتكدلاناكءالؤه
.*اهنولوانتيىتلااياضقلابسحةرعاشأللامإوةلزتعملل

نيبومهنيبطبرنملكىلعدرلابةيضابألااوركفمماقدقو
ًاضيفتسمًادقناومدقىذلا؛هميعطرباصروتكدلامهنمو؛ةلزتعملا

دقو؛"انئدابمهذه"باتكهونمضمهنعهباتكىفدرواملكل

ءاجدقو.ةيعوضوملاوةيخيراتلاوةيجهنملا:ىحاؤنلانمدقنلابهولواقت
ذاتسألادئاسدقل”:لوقلا؛ةلزتعملابةيضابألاةلصبقلعتياملةبستلابهيف

نعبتكنممريثكاهبلاقةركف-هميعطرباصروتكدلادصقي-

دكؤتو؛«نامربلاوةجحلاىلإرقتفتةركفىهو؛نيثدحملانمةيضابألا
طاقنلانمريثكِهباشتلاىلعءانبةلزتعملاوةيضابألانيبةقالعلا

اذهىلعءانب-ةيضابألانأباتكلاءالؤهانلزوصدقف.:؛ةيدئاقعلا

.ةلزتعملانممهراكفأاوقتسأدق-قافتالا

ةيضابألانآأوةصاخاحيحصسكعلانوكيالاذاملىردأالانأو

ىهةدحاوةئيبخيناتعامجلاتشاع؛ةيخيراتلاةيحانلانماروهظمدقأ

هتيلالقتسانمىضابإلابهذملامرحيملف؛ةرصبلاةصاخو؛قارعلاةئيب

ىهتنياذهبو."ةرعاشألاوأةلزتعمللةيعبتلابهيلعمكحيو؛ةيركفلا
ةرورضلابسيلنيبهذمنيبقافتاطاقندوجوريرقتنأىلإهسفنثحابلا

تسيلامهنيبةلدابتملاةدافتسالانإوءرخآللامهدحأةيعبتىلعاليلد

....هيلعو.ةيركفلاسرادملالكىدلةماعةرهاظىهفءابيرغارمأ

مهريغوأةلزتعمللةيضابألاةيعبتبهميعطرباصروتكدلامكححبصي

نمحيحصريغامكحكانهوأانهامهنيبقافتاطاقندوجوىلعءانب

ْ. ةيجهنملاةيحانلا
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ةلزتعملانعاوذخاوأ؛«ةلزتعمةيضابألانأبمعزلايفتفقيالو

ةماقإىلعلمعينمةيضابألانيثحابلانمدجناننإلبءدحلااذهدنع
ىلعادامتعا؛هنالطبومهيلعمكحلااذهىفنىلعةلدألانمديزملا

امك-نوريمهنأل؛ةلزتعملاىلعروهظلاىفةيضابإللىخيراتلاقبسلا

بسحوهو؛ديزنبرباجمامإلاوهمهبهذملىقيقحلاسسؤملانأ-قبس

ماعحجرألاىلعتناكهتافوناامك؛ه121ماعديلاومنمركذام

ماعدلولازتعإلابهذمسسؤم؛ءاطعنبلصاونأنيحىف؛ه3
ىفاذيملتناكهنأكلذىلإانفضأاذإو."ه131ماعىفوتوه0

-وهو؛ىرصبلانسحلاسلجم نماعةنيدملاديلاومنم-نسحلاىأ

نمةيضابآلاهلاقامحص؛*ه110ةنسهتافوةنستناكو؛ه1

نبلصاوذاتسأىرصبلانسحللديزنبرباجةرصاعموةلامزو.ةبحص

تناكةيدقعلارومألاخيتريثأىتلاءارآلابلغأنوكنعالضفءاطع

حضاولامهيأرةيضابإللناكو؛ىرجبلالوألانرقلانوضغيةراثم
لوقلاعمقفتيالىذلارمألا؛دعباميفمهبهذملةاونناكىذلاو؛اهيف
ض.(ةلزتعملامهو)قحاللانعذخأدق(ةيضابألامهو)قباسلانأب

هذهنوركنيةيضابألاىرنكلذكو؛ةيخيراتلاةيحاتلانماذه
ىلع؛ىملعلاجهنمللكلذةاضانمىلعادامتعامهريغلوأةلزتعمللةيعبتلا

مهئارآنيوكتاي.اودمتعادقةيمالسإلاقرفلانممهريغومهنأساسأ
ةنسوهللاباتكيلدرواملمهمهفىلعىلوألاةجردلابمهتاداهتجاو

ىأربقرفلانمةقرفلوقىنعيالو؛-ملسوهيلعهللاىلص-هلوسر
نعتذخأدقةقرفلاهذهنأ«ىرخأةقرفىأرعمادحتموأاهباشمىتأي

نعتذخأىتلاىهةلزتعملاتناكل؛احيحصكلذناكولو؛كلت

؛ةلزتعملانمروهظلاخيقبسأةيضابألانأىلعًادامتعا,""!ةيضايألا
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امإةيعبتلابمهيلعمكحىذلاهميعطرباصروتكدلاناكءالؤه
.*اهنولواتتيىتلااياضقلابسحةرعاشأللامإوةلزتعملل

نيبومهنيبطيرنملكىلعدرلابةيضابألااوركفمماقدقو

ًاضيفتسمًادقناومدقىذلا؛هميعطرباصروتكدلامهنمو؛ةلزتعملا

دقو؛"انئدابمهذه"باتكهونمضمهنعهباتكىفدرواملكل

ءاجدقو.ةيعوضوملاوةيخيراتلاوةيجهنملا:ىحاوتلانمدقتلابهولواتت

ذاتسألادئاسدقل":لوقلا؛ةلزتعملابةيضابألاةلصبقلعتياملةبسنلابهيف

نعبتكنممريثكاهبلاقةركف-هميعطرباصروتكدلادصقي-
دكؤتو؛نامربلاوةجحلاىلإرقتفتةركفىهو؛نيثدحملانمةيضابألا
طاقتلانمريثكخيهباشتلاىلعءانبةلزتعملاوةيضابألانيبةقالعلا

اذهىلعءانب-ةيضابألانآباتكلاءالؤهانلزوصدقف.:؛ةيدئاقعلا

.ةلزتعملانممهراكفأاوقتسأدق--قاقتالا

ةيضابألانأوةصاخاحيحصسكمعلانوكيالاذاملىردأالانأو

ىهةدحاوةئيبخيناتعامجلاتشاع؛ةيخيراتلاةيحانلانماروهظمدقأ

هتيلالقتسانمىضابإلابهذملامرحيملف؛ةرصبلاةصاخو؛قارعلاةئيب

ىهتنياذهبو. ةرعاشألاوأةلزتعمللةيعبتلابهيلعمكحيو؛ةيركفلا

ةرورضلابسيلنيبهذمنيبقافتاطاقندوجوريرقتنأىلإهسفنثحابلا

تسيلامهنيبةلدابتملاةدافتسالانإو؛رخآللامهدحأةيعبتىلعاليلد

...هيلعو.ةيركفلاسرادملالكىدلةماعةرهاظىهقفءابيرغارمأ

مهريغوأةلزتعمللةيضابألاةيعبتبهميعطرباصروتكدلامكححبصي
نمحيحصريغامكحكانهوأانهامهنيبقافتاطاقندوجوىلعءانب

ْ.”"ةيجهنملاةيحانلا
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ةلزتعملانعاوذخاوأ؛ةلزتعمةيضابألانأبمعزلاىفنفقيالو

ةماقإىلعلمعينمةيضابألانيثحابلانمدجناننإلب«دحلااذهدنع
ىلعادامتعا؛هنالطبومهيلعمكحلااذهىفنىلعةلدألانمديزملا

امك-نوريمهنأل؛ةلزتعملاىلعروهظلاىفةيضابإللىخيراتلاقبسلا

.بسحوهو؛«ديزنبرباجمامإلاوهمهبهذملىقيقحلاسسؤملانأ-قبس

ماعحجرألاىلعتناكهتافوناامك؛ه21ماعديلاومنمركذام

ماعدلولازتعإلابهذمسسؤم؛ءاطعنبلصاونأنيحىف؛ه3
ىفاذيملتناكهنأكلذىلإانفضأاذإو.ه131ماعىفوتوه0

نماعةنيدملاديلاومنم-نسحلاىأ-وهو؛ىرصبلانسحلاسلجم
نمةيضابألاهلاقامحص؛ه110ةنسهتافوةنستناكو؛ه1

نبلصاوذاتسأىرصبلانسحللديزنبرباجةرصاعموةلامزو.ةبحص

تناكةيدقعلارومألاخيتريثأىتلاءارآلابلغأنوكنعالضفءاطع

حضاولامهيأرةيضابإللناكو؛ىرجبلالوألانرقلانوضغيةراشم
لوقلاعمقفتيالىذلارمألا؛دعباميمهبهذملةاونناكىذلاو؛اهيف
ض.(ةلزتعملامهو)قحاللانعذخأدق(ةيضابألامهو)قباسلانأب

هذهنوركنيةيضابألاىرنكلذكو؛ةيخيراتلاةيحانلانماذه
ىلع؛ىملعلاجهنمللكلذةاضانمىلعادامتعامهريغلوأةلزتعمللةيعبتلا

مهئارآنيوكتي-اودمتعادقةيمالسإلاقرفلانممهريغومهنأساسأ

ةنسوهللاباتكيلدرواملمهمهفىلعىلوألاةجردلابمهتاداهتجاو

ىأربقرفلانمةقرفلوقىنعيالو؛-ملسوهيلعهللاىلص-هلوسر
نعتذخأدقةقرفلاهذهنأ؛ىرخأةقرفىأرعمادحتموأاهباشمىتأي

نعتذخأىتلاىهةلزتعملاتناكلءاحيحصكلذناكولو؛كلت

؛ةلزتعملانمروهظلاخبقبسأةيضابألانآىلعًادامتعا,"!"ةيضابألا
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ىلعًادامتعارثأتلاوأةيعبتلابلوقلاراكنأنعو.قبسامكايخيرات
نيملسملاءاملعنمملاعىأنإ*:رمعمييحيىلعلوقبىملعلاجهنملا
ميركلانآرقلاىلإىأرىألبقهجتيةلكشمضرعتوأهمامأراثتنيح

نلعيو؛هيأرررقيكلذنمهلحضتيامىلعو؛ةرهطملاةيوبنلاةنسلاو
ةفيرشلاثيداحألاوةميركلاتايآلاب.ادهشتسمواجتحم؛«هتديقع

ىهعوضومىأىفةدراولاثيداحألاوتايآلاو؛عوضوملاخيةدراولا
وهامنإو؛ءاهباشتمسيلةددعتمفارطأنماهبجاجتحالاو؛ةدحاو

نوكينأىرورضلانملهف.كلذريغنوكينأنكميالو؛دحتم

.0!«ُناَصْبَألاةَكررْذُفّالأل:ىلاعتهلوقىلإهبتتنملوأمهةلزتعملا

اذهمهنعذخأامنإاهتلاحتسابلاقنملكنأو؛ةيؤرلاةلاحتساباولاقف

ىلإهبتنانملوأمهةلزتعملانوكينأىرورضلانملهو5لالدتسالا
ىلإامو؛لوعجمولزنموثدحم.هنأبميركلانآرقلافصوىتلاتايآلا

؛ةلزتعملانعكلذذخأامنإنآرقلاقلخبلاقنملكنإلاقيىتحكلذ
ةيآباوجتحادقةلزتمملامادامو؛ةلدألاهباشتوهمهنعهذخأىلعليلدلاو

نأكشال.ةلزتعملانعذخأنوكيكلذبجتحانملكنإف؛ثيدحوأ

ريجحتو؛«عساولاقييضتنمهيفاممكحتلاوولغلاوططشلانماذهكب

ةحتفتملاىلوألاهروصعخيمالسإلاءاملعةعيبطعمقفتيالامملعلا

."9ةررحتملاةقرشملا

وأةلزتعمللمهتيعبتبلوقلامهراكنإٌةيضابألافتكيملو

ةلزتعملانيبومهنيباميفعارصلاوفالخلاهجوأراهظإب؛مهبمهرثأت
جهنملالوصألكلذباولاقنيذلاكئلوأةفلاخمبالو؛ايملعوايسايس

"ةيضقةجلاعمدنعنيثحابلاوءاملعلانيبدوسينأىغبنيىذلا.ىملعلا

ةيحانلانمةفلاخملاكلتديكأتىلإاوبهذلب؛"رثاتلاوريثأتلا
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ةيضابألانيبفالخلاهجوأنمريثكذيترهظىتلاو؛ةيعوضوملا

 ةلزتعمللمهتفلاخمهجوألاهذهرهشأنمو؛ركبمتقوذنمةلزتعملاو

خيرات4اياضقلارطخأنمةدحاوىهو.دابعلالاعفأوأ؛ردقلاةيضق

نمدابعلالاعمفأنأىلإاوبهذدقةلزتعملاناكو؛ةيدقعلالئاسملا

دبعىضاقلالوقي؛مهدنعلذعلالصألاديكأت؛مهقلخومهداجيإ

مهفرصتنمدابعلالاعفأنأىلعلدعلالهألكقفتا":رابجلا
ىلعمهردقأزعولجهللانأو؛مهتهجنمةثداحمهدوعقومهمايقو

اهقلاخهناحبسهللانإلاقنمنأومهاوسثدحمواهللعافالو؛كلذ

مالكلاملعيلةلأسملاهذهتفرعدقو,!*”هؤطخمظعدقفاهثدحمو

"ربجلا"لباقمي"ةيردقلا"مساقتشااهنمو؛ردقلابلوقلاناونعتحت
2طارفاربجلا..":مولعلاعماج"بحاصلوقيهنعو؛"ةيربجلا"و

«هلةدارإالدامجةلزنمبدبعلاريصيثيحبىلاعتهللاىلإرومألاضيوفت
هلامفألاقلاخدبعلاريصيثيحب؛كلذينطيرفتردقلاو؛هلرايتخاالو

.19*...حئابقلاورورشلاداجيإذيالقتنسم

ةفلاخم.ةيضقلاهذهكيةلزتعملاوأةيردقلانوفلاخيةيضايألاو

؛ةلزتعملانيبوةيضابألانيبلصفىذلالصافلادحلاتناكولب؛ةعطاق

هنمةءاربللايفاككلذناكدقو؛ردقلابلاقنملكنيبومهنيبلب
ةيضابألاىلإنوبستنينمملبقنمناكولوىتحهنعلاصفنالاو
خيراتخيةيضابألابتكنمجتتتسي":رمعمييحيىلعلوقي؛مهسفنأ

ىبأمامإلادهعخيناكةيضابألانيبعقوىدجفالخلوأنأمهتالاقم

ةلغشىهنيحلاكلذفردقلاةلأسمتناك...(ه135ت)ةديبع

اهنمنوفقيةيضابألاناكو؛نيملكتملاوءاملعلادنعماهفألاولوقعلا

؛ىفوكلاةزمحةديبعىبأءالمزنمناكو؛ةلزتعمللاضهانمافقوم
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ىلعًادامتعارثأتلاوأةيعبتلابلوقلاراكنأنعو.قبسامكايخيرات
نيملسملاءاملعنمملاعىأنإ":رمعمييحيىلعلوقبىملعلاجهنملا
ميركلانآرقلاىلإىأرىألبقهجتيةلكشمضرعتوأهمامأراثتنيح

نلعيو؛هيأرررقيكلذنمهلحضتيامىلعو؛ةرهطملاةيوبنلاةنسلاو

ةفيرشلاثيداحألاوةميركلاتايآلاب.ادهشتسمواجتحم؛هتديقع

ىهعوضومىأىفةدراولاثيداحألاوتايآلاو؛عوضوملاكيةدراولا
وهامنإو؛اهباشتمسيلةددعتمفارطأنماهبجاجتحالاو؛ةدحاو

نوكينأىرورضلانملهف.كلذريغنوكينأنكميالو؛دحتم

,0!«ٌُناَصْبَألاُةكررْذُكاإل:ىلاعتهلوقىلإةبتتنملوأمهةلزتعملا

اذهمهنعذخأامنإاهتلاحتسابلاقنملكنأو؛ةيؤرلاةلاحتساباولاقف

ىلإهبتنانملوأمهةلزتعملانوكينأىرورضلانملهو؟لالدتسالا

ىلإامو«لوعجمولزنموثدحمهنأبميركلانآرقلافصوىتلاتايآلا

؛ةلزتعملانعكلذنخأامنإنآرقلاقلخبلاقنملكنإلاقيىتحكلذ
ةيآباوجتحادقةلزتمملامادامو؛ةلدألاهباشتوهمهنعهذخأىلعليلدلاو

نأكشال.ةلزتعملانعذخأنوكيكلذبجتحانملكنإف؛ثيدحوأ

ريجحتو؛عساولاقييضتنمهيفاممكحتلاوولغلاوططشلانماذهكب

ةحتفتملاىلوألاهروصعلمالسإلاءاملعةعيبطعمقفتيالامملعلا

.2ةررحتملاةقرشملا

وأةلزتعمللمهتيعبتبلوقلامهراكنإا.ةيضابألافتكيملو
ةلزتعملانيبومهنيباميفعارصلاوفالخلاهجوأراهظإب؛مهبمهرثأت

جهنملالوصألكلذباولاقنيذلاكئلوأةفلاخمبالو؛ايملعوايسايس

"ةيضقةجلاعمدنعنيثحابلاوءاملعلانيبدوسينأىغبنيىذلا.ىملعلا

ةيحانلانمةفلاخملاكلتديكاأتىلإاوبهذلب؛"رشاتلاوريثأتلا
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ةيضابألانيبفالخلاهجوأنمريثكايترهظىتلاو؛ةيعوضوملا

ثةلزتعمللمهتفلاخمهجوألاهذهرهشأنمو؛ركبمتقوذنمةلزتعملاو

خيراتخياياضقلارطخأنمةدحاوىهو؛دابعلالاعفآوأ؛ردقلاةيضق

نمدابعلالامفأنأىلإاوبهذدقةلزتعملاناكو؛ةيدقعلالئاسملا

دبعىضاقلالوقي؛مهدنعلذعلالضصألاديكأت؛مهقلخومهداجيإ
مهفرصتنمدابعلالامفأنأىلعلدعلالهألكقفتا”:رابجلا
ىلعمهردقأزعولجهللانأو٠مهتهجنمةثداحمهدوعقومهمايقو

اهقلاخهناحبسهللانإلاقنمنأومهاوسثدحمواهللعافالو؛كلذ

مالكلاملع:يةلأسملاهذهتفرعدقو؛'"*”هؤطخمظعدقفاهثدحمو

"ربجلا"لباقمي"ةيردقلا"مساقتشااهنمو؛ردقلابلوقلاناونعتحت
لطارفاربجلا..":"مولعلاعماج"بحاصلوقيهنعو؛"ةيربجلاو
؛هلةدارإالدامجةلزنمبدبعلاريصيثيحبىلاعتهللاىلإرومألاضيوفت

هلاعفألاقلاخدبعلاريصيثيحب؛كلذْطيرفتردقلاو:هلرايتخاالو

,09*...عئابقلاورورشلاداجيإخيالقتننم
ةفلاخم.ةيضقلاهذهايةلزتعملاوأةيردقلانوفلاخيةيضابألاو

؛ةلزتعملانيبوةيضابألانيبلصفىذلالصافلادحلاتناكولب؛ةعطاق

هنمةءاربللايفاككلذناكدقو؛ردقلابلاقنملكنيبومهنيبلب
ةيضابألاىلإنوبستنينمملبقنمناكولوىتحهنعلاصفنالاو
خيراتكلةيضابألابتكنمجتتتسي":رمعمييحيىلعلوقي؛مهسفنأ

ىبأمامإلادهعخيناكةيضابألانيبعقوىدجفالخلوأنأمهتالاقم

ةلغشىهنيحلاكلذنيردقلاةلأسمتناك...(ه135ت)ةديبع

اهنمنوفقيةيضابألاناكو؛نيملكتلملاوءاملعلادنعماهفألاولوقعلا
؛ىفوكلاةزمحةديبعىبأءالمزنمناكو؛ةلزتعمللاضهانمافقوم
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مهعانفإهباحصأوةديبعوبألواحو؛ردقلاباولاقف؛ناليغو؛ةيطعو

؛مهتديقعباوكسمتساواوعتتقيملفاوبوتينأمهيلعو؛اوأطخأمهنأب

اوأربتينأهباحصأرمأو؛مهنمربتةديبعوبأمامإلامهنمسنياملف

؛ماوعلاىلعاورثؤينأمهنمافوخمهسلاجمنعمهودعبينأو؛مهنم

ىلإاومضنامهلعلو؛نيحلاكلذذنمةيضابألانيبومهنيبةلصلاتعطقناو

نمدارفأكةيضابألانمدحأمهنعثدحتيدعيملو.ةلزتعملاقرفضعب
قرفتحتةلخادوأ؛ةلقتسمةقرفلةمئأمهربتعيملو-ةيضابألا
ٍ:5"كا

ةديبعىبألناكهنأنيثدحملاةيضابألاباتكدحأركذيامك

ءاطعنبلصاوعمءردقلاةيضق....ةيضقلاهذهلوحةرظانماضيأ

ىنيجردلل"خياشملاتاقبط"باتكنعاهلقني؛ةلزتعمملابهذمسسؤم

نبلصاونأانباحصأضعبىكح"هنأاهيفركذي262ص.ج
ىبأءاقلىنمتيناك؛ه143تديبعنبورمعبحاصىلزتعملاءاطع

دجسملاىفوهامنيبف:لاق؛ةيضابألاتعطقهتعطقول:لوقيو؛ةديبع
:لصاولليقف؛هباحصأهعموهديبعوبألبقأذإ؛«هباحصأهعمومارحلا

تنأ:لاقو؛هيقلف؛لصاوهيلإماقف:لاق.فاوطلاىفةديبعوبأاذه

ىلعبذعيهللانإلوقتكنأىنغلبىذلاتنألاق؛معن:لاق9ةديبعوبأ
بذعيهللانإ:تلقنكلو؛تلقاذكمهام:ةديبعوبألاقف؟ردقلا

:لاق؛ممن:لاق؟ءاطعنبلصاوتنأو:ةديبعوبألاقف.رودقملاىلع

:لاقهاركتسالابىصعيهللانإ:لوقتكنأكنعىنغلبىذلاتنأ

باحصألبقأو؛ةديبعوبأىضمو؛ئشببجيملفهسأرلصاوسكتف

؛ةديبعىبأءاقلىنمتتتنك:نولوقي؛هنوموليلصاوىلعلصاو

ءانبتيتب؛مكحيو:لصاولاقف)١١بجتملفكلأسو؛جرخفهتلأسف
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.19"ىناكمحربأملودعقأملف؛مئاقانأوهمدهف؛ةنسنيعبرأذنم

نيبومهنيبرخآًايعوضومًافالخوأًاقرفًاضيأةيضابإلاركذيامك
نمريثكلااياساسأناكفالخلاوأقرفلااذهلعلو؛ةلزتعملا

نممهريغنيبوةلزتعملانيبفقاوملااهيفتنيابتىتلاةيعرفلااياضقلا

ىلعلقعللةلزتعملاميدقتوهكلذ؛ةيضابألااهنيبنموةيمالسإلاقرفلا

؛لقعلاقفاويلغرشلاليوأتمهدنعمزليضراعتلادنعو؛عرشلاوألقتلا

دورودعبامأ؛عرشلادورولبقفلقعلابمهضعبدتعانإوةيضابألاامأ

.لقعلافلاخيامعرشلاخيدريدقو؛عرشللالإمكحالفعرشلا

؛نييلقعلاحيبقتلاونيسحتلابلوقلاةيضابألاضفريانهنمو
دورولبقالإمهللاامهدنعامهبدتعيالو؛ةلزتعملادنعنأشلاوهامك

مدعدنعحبقيونسحيلقعلانإاتباحصأدنعو":ىبعصملالوقي؛عرشلا

؛عرشللحيبقتلاونيسحتلاعجرو؛كرتهفالخبعرشلادرونإف؛عرشلا

."7"عرشلاوهةقيقحلاذيمكحلاف
باتكهيلعللدامبسححضتادقنوكيهلعلهلكاذهنم©

مهنعاوردصدقمهنأبلاقوأ؛ةلزتعملاىلإمهبسننمأطخ؛ةيضابألا
نيباملركتتلامدععماذه.ةديقعلااياضقىفءارآنممهلركذاميف

لكرودضصلكلذو؛اهيلإالصوتىتلاءارآلاضعبذيهباشتنمنيبهذملا
هنمايقتساىذلاردصملاةدحوبًارثأتمةدحىلعهيلإبهذاميفامهنم

.ملسوهيلعهللاىلص-هلوئسرةنسوهللاباتكوهوالآامبلوصأ
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ثلاثلالصفلاشماوه

روتكدةمجرت.ةلزتعمل2ثوحب:ونيلوستنوفلأولراك؛رظن14١ل

ةراضحلا4ىنانويلاثارتلا:باتكنمض؛ىودبنمحرلادبع

.208-204ص؛ةيمالسإلا

.433-431ص.ءرئكازجلا

.434_433صقباسلاردصملا3ل

#ىنانويلاثارتلاباتكنمض؛ةلزتمملااثوحب:ونيلن:رظنا(4)

.197,198ص؛ةيمالسإلاةراضحلا

قلخةيضقبةلزتعملالوقلهباشمىأرباولاقدقةيضابألاناكو(5)

ىتلاو؛ةيدقعلارومألانمامهريغوىلاعتهللاةيؤرىفنونآرقلا

؛ردقلابلوقلا2مهوفلاخو؛اهليصفتىتأيسواهيلإةراشإلاقبس

؛دبعلاالىلاعتهللاىلإاهداجيإواهقلخاوفاضأىتلادابعلالاعفأو

هبلاقاممبيرقوحنىلعدابعلاىلإلاعفألابسكاوفاضأو

ْ.ةرعاشألا

هذه:باتكنمض؛ةيجهتملاةيحاتلا:ىنجاويتلارمعىنهم(0)

48ّ49٠ص؛اتكدايم

؛ةيضابألالوصأٌكةيضفلادوقعلا:ىثراحلادمحنبملاسخيشلا(7)

.93ص

بشادم:ىودينمحرلديع.0:ىفاهرداصموةمجرتلارظن84زر

.82ص؛1ج؛نييمالسإلا
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؛ىناثلادلجملا10طىمالسإلاسوماقلا:هللاهيطعدمحأ:رظنا(9)

.81ص

هذه:نمضثحب؛ةيجهنملاةيحاتلا:ىنجاويتلارمعىنهم:رظنا(10)

.456ص؛انكدابم

.103"ماعنألا(11)

.6ص+1جةيمالسإلاقرفلانيبةيضايألا:رمعمىيحيىلع21(

ْْلدعلاوديحوتلاباوبأ2ىنغملا:رابجلاليعنسحلاوبأىضاقلا(13)

3ص(قولخملا)38

مولعلاعماج:ىركندمحألالوسرلادبعنبىبنلادبعىضاقلا(14)

.53ص«؛1«نونفلاتاحالطصا2

9ص2:ةيمالسإلاقرفلانببةيضايألا:رمعمييحيىلع50(

؛ةيضابألالوصألاخيةيمالسإتاسارد:تشوعاديعسنبريكب(16)

ناميلسنبدمحنبملاس:كلاهسفنةصقلااضيأرظناو؛64ص

441٠صةيضابألالوصأ2ةيضفلادوقعلا":ىشراحلا

:1جنيدلاملاعم:ىبعصلملاىنيمثلاميهاربإنبزيزعلالديع71)

.293ص؛725ص

54



صيلإةبوسنملائرفلا

+اميفمهيأروةيضابألا|

ل6





نملوقنوضفريةيضابألانأفيكلبقنمانيأردقانكاذإ

مهنإوأ؛جراوخمهنإلاقينأك؛ةيمالسإلاقرفلانممهريغىلإمهبسني
ىلعنيئدحملباتكحلاضعيجردىتلبستنلانمكلذريغوأةلزتعم

نممهيلإبسنيامنوركنياضيأةيضابألانإف.اهيلإةيضابألاةبسن

حصنإ-ةيضابألانماهنوكراكنإعم-نوريامقرفلانمو؛قرف
نمتسيلىهو.؛ةماعةيمالسإلاقرفلانيبعقتاهنإفةقرفاهنوك

؛ًاساسأةيمالسإلاقرفلانمتسيلاهنأنورياماهنمو؛ةيضابألا

مالسإلأنم؛«فقفاومنمهتذختاورآنمهبترهتشاامباهجورخل

ةيضابألاىلإال؛قافنلاوأرفكلاىلإاهتبسننأنوريانهنموءالصأ

.ىلوأةيمالسإلاقرفلاىلإالو

الو؛ةيضابألاىلإاهنوبسنيوةقرفاهنعلاقيهنأنورياماهنمو
درجمنوكتنأودعتالاهنألكلذءالصأكلذاهيلعقلطينأحصي

؛نيعمىسايسفقوموأءامةيضقجيىأرىلعاوقفتاسانلانمعمجت

نأً-اعمتجموأًادرفم-ىفكيالكلذلكو٠مكاحىلعجورخوا

.ةيضابألاىلإهتبسننعًالضف؛ةقرفلامساهباحصأىلعقلطي

وهاممهيلإتبسنىتلاقرفلاهذهنمنأًاضيأنورياريخأو

نإو؛مهيلإتبسننملدوجوالواهلدوجوالهنأو؛لايخلاىلإبرقأ

.ةيضايألاباهلةلصالفتدجو

اهنوركنيمهوةيضابألاىلإتبسنىتلاقرفلاالوقلامسقنيو
:نيمسقىلإ

ةيضابألادنعتالاقملاوقرفلابتك4هركذدروام:امهدحأ

...ةيضابألاريغنمتالاقملاوقرفلاباتكهبءاجام:امهيناثو؛مهسفنأ

:نيقيرفلانملكدنعقرفلاهذبلزاجيإبضرعتسىلياميفو
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:ةيضايألانمتالاقملاباتكدنعةيضايألاقرف:ًالوأ

:راكنلاوأةيراكنلا-1

نبديزيىلإاهتسنلصأو«ىمالسإلابرغملايلتأشنةقرفىهو

مامإلاوهو--هعيابنأدعب-ذئنيحمئاقلامامإلاىلعجرخىذلانيدنف

هعابتأووهسانلانيبفرعف؛متسرنبنمحرلادبعنبباهولادبع

"بةبسنلاتناكهيلإو؛ةيبعشلاو؛ةيوجنلاو؛تاكنلاو؛راكنلاب

اهنأىلإاهنأشبرمعمنبىييحيىهتنيو.""ةيراكتلا"وأ"راكتلا

صئاصخلانماهلحبصأدق؛ةيضابألاقرفنمضبسحتتناكدقو
ةيمالسإلاقرفلانماهريغنأشاهنأشةلقتسمةقرفاهلعجيامتازيمملاو

اهطيرتامك؛مالسإلاةقالع؛ةماعلاةقالعلاةيضابألاباهطيرت؛ىرخألا

دوعيمث.""ةصاخلااهتاداهتجاواهدئاقعاهلو؛بهاذملاوقرفلارئاسب

ةصاخلااهتالاقماهلةلقتسمةقرفراكتلا":هلوقبةحارصكلذدكؤيف

ةقرفىهامنإوءاهنماءزجوأ؛ةيضابألاقرفنمةقرفتسيلىهفءاهب
.©*ةماعنيملسملاقرفنم

:ةينيسحلا-2

لاجرنمىسلبارطألانيسحلانبدمحأدايزىبأىلإمهتبسنو
ةقرفعمتالاقملاباتكركذذامبسحهتقرفتجزتما؛ه3نرقلا

ليبسىلعاهنمءارآلانمةعومجمتبسنامهيلإو"ةيدمعلا"ىمستىرخأ
كيرشتبمكحلاو؛ىلاعتهللاىوسركنأنمكرشيالهنأبلوقلالاثملا
ىلإاهتبسنرمعمييحيىلعركنيو.ةمألا.نمنيئطخملاونيلوأتملا

امنأنيبتيتالاقمنممهيلإبسناميفلمأتلابو":هلوقىفةيضابألا
باتكاهرشحياملىردأتسلفكلذلو.مالسإلانعمهجرخياهيف

ننعةجراخنكتملاذإىلودبياميفاهنإ؛ةيضابألاقرفنمضتالاقملا
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ةلخادةلقتسمةقرفىهفاحيحصاهيلإبسنيامناكاذإو٠«مالسإلا

ةجراخاهربتعافىرخأةرمداعنإو"*...(مالسإلا)ماعلاناونعلاتحت

ريثكلااهراكنإلةيمالسإلاريغقرفلانمضبسحتىنعيمالسإلانع

.©ةيمالسإلالوصألانم

:ةيكاكسلا-3

برفملابرارطنقناكسنم«ىتاوللاكاكسلاهللادبععابتأمهو

هيلعاومكحشلهرذعاهيفاوعطقتالامم2نيملسمل|فلاخ٠«ىمالسإل١

ةيضابألاضقردقوء«قافنثلابهيلعاومكحفمهضعبلهاستو؛ءكرشلاب

.كاكسلاوةيكاكسلا

:مهئارآنمو

جرختسمهلكنيدلانأاومعزوسايقلاوعامجلاوةنسلااوركنأ-1

.نآرقلانم

.ةعدبمهدنعةعامجلاةالص-2

.رامحلاقهناولافهوعمساذإفْةعدبناذآلا-3

.نآرقلانمهريسفتفرعامبالإةالصلازوجتال-4

؛ساردلانيحباودلانمهيلعلوبياملسجن"”ردنألاماعط-5

. دامسلااهضرأخيعضواذإهسجنرضخلاولوقبلاو

 ةينيسحلاةقرفىلإاهمضىلإ؛رمعمييحيىلعىهتناكلذلو

ناتفرقةيكاكسلوةينتيسحلومهلوقيةيمالسإلقرفلنعجورخل

بوجولامهراكنتإبوعامجلاوةتسللامهراكنإبمالسإل١نعاتجرخ
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انديسةفرعمبوجوو.راتلاوةنجلاوةكئالملاوءايبنألاولسرلابناميإلا

.©"-ملسوهيلعهللاىلص-دمحم

:ةيثاكنلا-4

رصنناحرفىلإاهتبسنو«ىمالسإلابزغملاكاضيأترهظدقو

لبجنمةبيرقلاهتيرقىلإةبسنكلذلعلو".ثافن"بفورعملا؛سوفنلا

.©"ةثافن"بةضورعملاةسوفن

:ةيثترفلا-5

هلتناكدقو؛حلفأنببوقعينبناميلسىبأعابتأمهو

لجأنمهيلعاومقنف؛ةيضابألاروهمجاهيففلاخةيعرفتاداهتجا
:ةيلاتلالئاسملابلوقلاهيلإبسندقو؛كلذ

.ماعطنمهيفخبطامو,"”ثرفلاةساجن"-1

.نينجلالكأميرحت-2

.فوجلامدكلذكو«حيذملالسغدعبولوقورعلامدميرحت-3

.ضئاحلاقرعوبنجلاقرعةنماجن-4

.12ىكزملاةبارقىأ؛!أ'ةبارقللالإةاكزلاىطعتال-5

ىلإنيتقرفلانيتاهنأشبلوقلاىلإىضابإلاثحابلاىهتناو
؛نيتيغابنيتكفالو؛نيتينيدنيتقرفاتسيلفةيثرفلاوةيثافنلاامأ":لوقلا
ءاملعنمنيملاعدحأللاوقأباوذخأسانلانمتاعومجمامهامنإو

."03ةيهقفلاعورفلاايلئاسميلةيضابألا

.الصأنيتقرفامهنوكىفناذهىلعو
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:ةبقلخلا-6

ىلإاهتبسنو؛ىمالسإلابرغملادالباىرخألاىهتأشندقو
هترهشتناك؛ىرفاعملاىلعألادبعباطخلاىبأنبحمسلانبفلخ

ةيالوبلالقتسالاخيعمطلاو؛تقولاكلذخيةلودلاىلعةروثشلاببسب

باتكنكلو؛ةلودلاةطلسمامأهتميزهبرمألاىهتناو؛ةسوفنلبج

.ةيضابألاهضفرياموهو؛هيلإاهوبسنةقرفلمامإهنآاومعزتالاقملا

راثىسايسميعزعابتأةيفلخلا":رمعمييحيىلعلوقياذهىفو

لكونامزلك4هلثمعقيامم؛هتروثكبسانهعبتاو؛ةلودلاىلع

ادعام؛ةلاقمهيفهنعفرعتملو؛نيدلالئاسملضرعتيملو؛ناكم

؛ةلودللهتيعبتنع(ةسوفنلبج)اهيفوهىتلاةيحانلالالقتسابهتبلاطم

وهربتعيدق.ىخيراتًأاطخةيضابألانمةفرفهعابتارابتعانأكشالو

عقواماذهو-لتاقتوأةلودلاىلإعوجرلاببلاطتةيغابةّفهعابتأو

الإو؛حيحصباذهسيلفةقرفربتعتنآاما.هرمأىهتناىتحلعفلاب

مهعابتأرابتعاو؛قرفءاسؤرلودلانعنيجراخلاونيرئاثتلالكربتعال

."*نوكينأنكميالو؛نكيملاماذهوءاقرف

-:ةيضابألاريغنمتالاقملاباتكدنعةيضابألاقرف:ًايناث

نمديدعللركذةيضابألاريغنمتالاقملاباتكدنعدرودقل

الكشاهنوضفريةيضابألاو؛ةيضابألاىلإاهوبسنىتلاقرفلا

ىتلاصاخشألاوأ؛«قرفلاهذهدوجواساسأنوركتيولب؛اعوضومو

.ةيضابألاىلإةلصبنوتميالمهفاودجووأتدجونإو؛مهلتبسن

ةبسنلابتالاقملاباتكلاوقأىلعفوقولالالخنماندجولب

لاهنأشبفالتخالاوبارطضالانمولختالىهوتءاجاهنأقرفلاهذبل

نمضكلتوأةفرفلاهذهتبثيمهنمابتاكدجننأك؛عضومنمرثكأ
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ةلقتسملاجراوخلاقرفنمضاهتبثيرخآابتاكدجنمث؛ةيضابآلاقرف
لهاكىلعائبعلكشيالاذهناكاميرو.""ةيضابألاعمةيزاوتملاو

انففونمم-لبقنمانيأرامك--اعيمجمهنألكلذ؛باتكلاءالؤه

.جراوخلانمةقرفاهقفرفبةيضابألانوربتعيمهراثآىلع

لبقنماوضفرامكةيضابألانآوههتبثننأديرنوانهانمهيامو

مهيلإبسنياماضيأنوضفريء؛قرقلانممهريغوأ؛جراوخلاىلإةبسنلا

امتبثنالأثحبلااذهجيانيلعمهقحنمهنأاندجومثنمو؛«قرفنم

نمتمهاس«قرفلاهذبلءارآنمقرفلاىخرؤمنمباتكلاءالؤههتبثأ

اهراركتاندعأوللعفنكلذكو؛ةيضابألاىلععينشتلاجكلبق

هيضترنالو؛هنوضتريالاموهو«مهيلععينشتلا انرودباضيأمهاستف

ىدلتدروىتلاةروهشملاقرفلاركذبىفتكاسىننإفمثنمو؛اضيأ
ىتلارداصملاةلقنعرذتعاوء؛اهنأشبةيضابألاهركذامو؛قرفلاباتك

.ةيضقلاهذهتلواتتىتلاةيضابألارداصمنماهيلعتفقو

.ء0:ةيصفلا-1

دنعاهركذدرودقو؛مادقملاىبأنبصفحىلإبستتو

.09ىناتسرهشلاو,"*ىنيارفسالاو,"!”ىدادغبلاو,""”ىرعشألا

ىبأنبصفحدوجووأ؛ةقرفلاهذهدوجونوركنيةيضابألاو

تبلقامةرثكعمو":رمعمىيحيىلعلوقي؛هيلإتبسنىذلامادقملا
مسالااذهىلعرثعأملىتنإفثحبلاوةياتعلاعمو؛ةيضابألابتك

كلذكرثعأملو.مهتمئأنمامامإ(ىرعشألا)نسحلاوبآهربتعاىذلا

ةيأدوجوركنينأدعبدوعيهدجتمث."اهئارآوهتقرفرابخأنمئشىلع

3ءارآنمةقرفلاهذهىلإبسنامنيبوةيضابألابهذمنيبةلص

امةقالعابلو؛دوجومةقرفلاهذهنوكتدق":لوقيف؛اهريغوةديقعلا
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ةقرفىأيلامامإاذهصفحنوكيدقو؛نيملسملاقرفنمىرخأةقرفب
نأو؛ةيضابألال-اودجوودجونإ--هعابتأووهنوكينأامأ.ىرخأ

وهاذهف؛ةيضابألاءارآ(ىرعشألا)نسحلاوبأاهقاسىتلاهؤارآنوكت

؛ةيضابألادنعدئاقعلابتكنمباتكىأحفصتبو.هنيعبليحتسملا

اهقاسىتلامعازملاهذبلةلماكةضقانمضقانياهبامنأحضتيفوس

,"©!ةيضابألاىلإاهبسنوهبسنوصفحناسلىلعنسحلاوبأ

:ةيديزبلا-2

©ىرعشألااهركذي؛ةسيئأنبديزيىلإاهتبسنو
نمةقرفىدادغبلااهركذيو؛ةيضابألاقرفنمض'**ىناتسرهشلاو
.©*مالسإلاةلمنعاهئارآبتجرخىتلاجراوخلاقرف

امك؛ةيضابألاىدلةقرفلاهذهدوجونوركنيةيضابألاو

نيبةقرفلاهذههيلإتبسنىذلاةسينأنبديزيدوجواضيأنوركني

ىرعشألانسحلاىبأىلعهدرٌكرمعمييحيىلعلوقي؛«ةيضابألالاجر
اذإميركلائراقلانأرمألاىفبيرغلاو":مهيلإةقرفلاهذهبسنىذلا

ىناثلانرقلالئاوأذتمءاملعءامسآوبتكنمةيضابألارداصمىلإعجر

هامسىذلامامإلااذهةيضابألادنعدجينلهنإفرصعلااذهىلإىرجبلا

اركذمهدنعدجيالو؛-ةسينأنبديزي-ىرعشألانسحلاوبأ

تالاقملاكلتلثمبنيدينمىلعنومكحيمهنإلب؛هئارآلالوهتفرفل

مالسإلاةلمنعاجراخاكرشمناكنمو؛ةلملانعجراخ؛كرشمهنأب

ىبألغاسفيكىردأتسلو.نيملسملاقرفىفبسحينأنكميال
!؟هتقرفمهعمرشحينأو؛ةيضابألاىلإ-ديزيلااذه-ديزينأنسحلا

نماهبسحينأهلغاسفيكو-ةفرفهلتدجوواقحدجونإءاذه
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اهيلعمكحيهسفنوهو؛هفئاوطىدحإىلإاهبسنيو؛مالسإلاقرف

.©*مالسإلانمجورخلاب

:ةبتوراحلا-3

,"”ىدادفبلاو؛*ىرعشألانملكاهقاسدقو
ىلإاهتبسنو؛ةيضابألاقرفنمض**ىناتسرهشلاو؛*”ىنيارفسالاو

«ىناتسرهشلاوىرعشألانملكادرجماذكههركذىضابإلاثراح

.ديزمنبثراحىنيارفسالاهدروأو؛«ديزينبثراحىدادغبلاهركذو

نأاومعزمهنأوةلزتعملالوقبردقلاخيلوقلاىرعشألامهيلإبسنو

.لعفلالبقةعاطتسالا

اضيأنوركنيامك.؛مهيلإةقرفلاهذهةبسننوركنيةيضابألاو

:رمعمييحيىلعلوقي؛«مهتالاقميك"ثراحلا"اهميعزلركذىأدوجو

الوءارآ-العرزيملوةيضابألادنعثرحيملاضيأثراحلااذهو

ثرحاقحناكنإ؛ائيشهتقرفنعوأهنعةيضابألادصحيملو؛ابوبح

عمثراحلااذهرشح(ىرعضألا)نسحلاابأنأولو.ناكمىأ

مأىهردقلاةلأسمو؛ردقلايمبلوقبلوقيمادامبرقأناكلةلزتعملا

تقوىفةيمالسإلابهاذملانيبىرجىذلاىفسلفلاشاقنلاخيلئاسملا

الهنأعوضوملاخيمهملاو؛مهبهاذمنيبحضاولازيمملاتناكو؛ركبم
اذكمههبءاجف؛هلابأنسحلاوبأدجيملىذلاثراحلااذهلدجوي

ىأةيضابألاىأدنعدجويال.هكرتو؛ةيضابألادنعهلخدأىتحهقوسي

؛ةفايضورمىتحالو؛بسنوأةقرفوأىاروأثراحلااذهلركذ

نموهئارآنموهنمةيلاخهيلعلوصحلاتعطتسااممةيضابألاعجارمف
دنعىهامكعقاولاخيهئارآةقيقحوهتقيقحتناكاذإف؛هتفرف

الةروصىهفهؤارآامأ؛هتقرفلالوهلدوجواللجرهنإف؛ةيضايبألا
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كلاهتبثأو؛هبقثوف؛نسحلاىبأىلعاهاقلأةيضابألاىلععنشمةليخم

.©"سصيحمتوأدقننودهباتك

:اهبهللاداريالةعاطبلوقلا-4

ةعاطبنولوقياوناكةيضابألاقرفنمةفرفكىرعشألااهدروأ

:لاقفاهانعمنايبلواحو؛ليذبلاىبأبهذمىلعاهبهللاداريال
؛هبهللاهرمأائيشلعفاذإهللاعيطمنوكيدقناسنإلانأكلذىنعمو"

نمبيرقوحنىلعو.*”"هبهدارأالو؛لعفلاكلذبهللادصقيملنإو

ةلقتسمةقرفالوأاهركذدقفىدادغبلاامأ."'ىنيارفسالاهركذاذه

ىرخأةرماهركذفداعمث؛ةيضابألاعمةيزاوتمجراوخلاقرفنم
نعةياكحىناتسرهشلااهاكحامك,؛"**ةيضابألاقرفنمةقرفك
,3ىبعكلا

قرفنماهقبسامممهفقومةقرفلاهذهنمةيضابألافقومو

اهدوجواوركنأ؛ةيضابألاريغنمتالاقملاباتكمهلاهبسنواهركذ

2رمعمييحيىلعلوقي؛«مهنمتسيلىهفتدجونإو؛«مهبتك

امامإةقرفلاهذهلدجيملنسحلاابأنأودبيو":ىرعشألاىأرلهدينفت

ىتحعيطقلاقوسيامكاهعابتأقوسيءاجامنإوءامامإابلركذيملف

ام؛ةيليذبلابةقرفلاهذهىمسهنأول.مهكرتوةيضابألاةريظحلايمهلدأ
ملهنألهجوكلذلناكل-ليذبلاىبألوقىأ-هلوقُبلوقتتماد
ةقرفهذهفلاحلكىلعو.قباسلالوقلاريغالوقةقرفلاهذبلركذي
الوقاهيلإبسنهنآرمألاباملكو؛مسااهلسيلو؛مامإاهلسيل
عوضوملااذهىف؛ةيضابألادنعامةلماكةضقانمضقاني

ةضقانمةيضابألاىأرضقانيامبىهو؛ةيضابألانمنوكتفيكف
34ةلماك
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:ةبسمببلاو.ةيققاولاو,ةينوميملاو,ةيميهاربإلا(6-5)

له:ةلأسملوحرودتتناكو...ةأرملالوحةصقىرعشألادقو

دقميهاربإىعديةيضابألانملجرناكو«نيفلاخملانمةمألاعيبزوجي

ناكىوتفلاهذهلوحو.*”زئاجمهيفلاخمنمةمألاعيبنأبىتفأ

ناكلجرهفلاخنممو؛هلفلاخمو؛ميهاربإىوتفلقفاومنيبفالخلا

هذهلوحو.ىوتفلادضالوعمالىأ١ذهيَفقوتمنيبو؛نوميمىعدي

؛ةيضابألاىلإاهوبسنقرفةدعتالاقملاوقرفلاباتكجسنفقاوملا

.ةيسهيبلاو؛ةيفقاولاو؛ةينوميملاو؛«ةيميهاربإلا:اولاقف

ملهنكلو؛«فالخلاهجوأىلإراشأوةصقلاركذىرعشألاو

عبرألاقرفلاهذهىلإةحارصراشأنمهدعبنمءاجنكلو؛ءاقرفمسي

؟”ىنيارفسالادنعنأشلاوهامكةيضابألانمقرفاهنأىلعاهركذو
ىلإبستتىتلاةيسهيبلاةفرفلةبسنلابىرعشألاىنيارفسإلافلاخدقو.

نمةقرف-ىرعضشألاىأ-اهربتعيىتلا؛رماعنبميصهسهيبىبأ

.ىنيارفسإلابهذامكةيضابألانمتسيلو؛*”جراوخلا

؛هلهانمسرىذلاراطإلانعثحبلاجرخيالأىلعانماصرحو

2لوخدلامدعانرثآةساردلاهذهاهلمحتتالرومأىفليطنالآو

انثحبعوضوم-ةيضابألانأوةصاخ«قرفلاهذهءارآلةبسنلابليصافتلا

نيذلالاطبأللالو؛ءابلدوجالهنأوءاهتمربةصقلاهذهنوركني-

تناكاذإفمثنمو؛مهتالاقمومهبتكخي؛ةدرجماهبمهؤامسأتدرو

ىلإاهوبسنىتلامهقرفتالاقملاوقرفلاباتكابلوحجسنىتلاةصقلا

؛مهثارتلابلاطبألالوابلدوجواللقألاىلعوأ؛ةيمهوةصق؛ةيضابألا

اتاعدىذلارمألاوهو.قرفنماهيلعهوبتراملةبسنلابهسفنرمألااذكف

؛ةساردلاهذهنمليطتدقىتلاليصافتلادنعفوقولامدعىلإ
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رمعمييحيىلعلوقيامركذبطقفىفتكنوءاهراطإنعاهجرختو

؛نولوهجمسانةصقلاهذهلاطبأعيمجنإ":لوقي؛ةصقلاهذهنأشب

نمصصقلاتارشعدجينأعيطتسيبتاكىأنإ.ئشمهنعفرعيال

نوفلتخيف؛سانلانيبىرجتىتلاةيمويلاثادحألاخيعونلااذه
ىلإىضابإلاثحابلااذهىهتنيو.:..اضعبمهضعبنعليو؛نومصاختيو

هذهنمىألةيضابألانعتبتكىتلاتالاقملابتكهيدوجوالهنأ

نموأبيرقنمهبشتةصق؛ةصقلاهذهعةدرجمتدروىتلاءامسألا
رخآىهتنيو«لاطبألاءامسأاهيفتفلتخاولو؛ةصقلاهذهثادحأديعب

هذهعرتخافةيضابألاىلععينشتلادارأاصخشنأحيجرتىلإرمألا

متهيوهوىرعشألانسحلاابآدجومث؛لاونملاىلعاهجسنو؛ةصقلا

نودنسحلاوبأاهتبثافهيلإاهاقلأف؛اهئارآواهلاوقأوقرفلاةساردب

هردصمىلإهبسناذهبتكنيحنسخلاابأتيلوقيقحتوأصيحمت

ىلإةدهعلانوكتو؛ةيلوئسسمةيأنمميظعلامامإلاةحاسآاربتىتح
.5*اهباحصأ
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ىلإسايقلابالدتعماجهنةديقعلااياضقخيةيضابألاجهندقل
نيبةقالعلانمفقوملابقلعتياميفةصاخو؛ىرخألاةيمالكلاسرادملا
نمىأةجلاعموأريسفتوأمهفل.امهنملكناكمو؛لقنلاولقعلا

لعفامكلقنلاىلعلقعلااومدقيملمهدجناننألكلذو؛ةيدقعلارومألا

ا؛هقحلقعلااوطمغيملمهنأامك؛مهبكرايراسنموةلزتعملا
ضراعتيامدنعو؛ىناسنإلالقعلاتايحالصةحاسخيعقتىتلااياضقلا

نأاوضتريملو؛عرشلاوأ؛لقنلاميدقتنمدبالف؛لقنلاعملقعلا
امبلوؤيوأعرشلاعوطيضراعتلادنعهنابًالثمةلزتعملالعفامكاولعفي
مهتاجلاعملكىلعجهنملاكلذسكمنإدقو.لقعلاهيضتقيامعمقفتي
.ةيلاتلاتاحفصلاخيىرتسامكةديقعلارومأل

:هللاةفرعم

بهذينمانيأرلقعلابمهدادتعايَةيضابألاجهنىلعًاريس
ىلعادامتعا؛لقاعلاىلعىلاعتهللاةفرعمبوجوبلوقلاىلإمهنم
؛اتابثواحوضواهدازعرشلاءاجاماذإف؛عرشلادورولبقكلذو,لقعلا

."ناسنإلاىلعكلذبوجودكأو

ةقفاومنمفلسلادنعددرتامنودكؤيلوقلااذهبمهلعلو

هانيأرىذلاوحنلاىلعحيرصلالقعللحيحصلالقنلاوأ؛لوقنملللوقعملا
غلباذإناسنإلانإ”ةيضابألادنعو.*فلسلاءاملعنمةيميتنبادنع

ًاروصمو؛هقزرًاقزارو؛هقلخاقلاخهلنأملعينأبجوفيلكتلادح

اهغبصيملو؛هسفنقلخيملهنأملعيهنألكلذ؛هردقاردقمو«هروص

ىلعةوقلاولوحلاهلاهقلخقلاخنماهلدبالف؛هيلعو؛هتردقةغبصب

اهنمئشللثاممريغو؛اهلكتاقولخمللنيابمقلاخلاكلذنأو؛قلخلا
نحكيملنإهنإف؛صقنلكنعلماكلاهنأو؛لاحلانملاحيب
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ملامئشنعازجاعناكاذإهنأل؛ادبأابرنوكينأحلصيملكلذك

لقعلالامعأىلعدمتعيهلككلذنأو؛*"اعطقاهلإنوكينأحلصي

لوقبدكأتياممسفنألاىفو؛قافآلاىفىلاعتهللاتاقولخمل؛هربدتو

هنأمهلنيبتيىتحمهسفنأىفوقافآلايلاتتايأمهيرنسأىلاعتهللا

.”قحلا

ءالقعلادنعلقعلاةيافكاوأردقاوناكنإوةيضابألانكل

اوريملمهنإف؛عرشلادورولبقكلذمهيلعاوبجوأولب«ىلاعتهللاةفرعمل

كلتحوضوىلإةجاحلل؛الوأكلذو؛عرشلادورودعبكلذةيافك

ضوخلللقعلاحلصيالىتلارومألاىلإكلذبنوريشيمهلعلو؛ةضرعملا
رمألااذكو؛بيغلارومأبقلعتياملثم؛ءاهنعنيدللىنغالو؛ءاهيف

هللابناميإلادعبنيدلاخيبترتيامل:ايناثو؛امومعتايعمسللةبسنلاب
لكنعءاهتنإلاو؛هبهللارمآاملكبرامتئإلابوجونمهديحوتوىلاعت

؛ىهنورمأاميف"ىلاعتهللةعاطلا"تحتجردنياموهوهنعهللاىهنام

الإققحتيالاموهو؛باقعلاوباوثلارومأنمكلذىلعبترتيامو

لوقي.مهبكرييرابمنموةلزتعملاهيفاوفلاخىذلارمألاوهو؛عرشلاب

ةبجاوهتعاطوىلاعتوهناحبسهللاةفرعمنإ":تاريخلارطانقبحاص
لقعلانأل.ةلزتعمللافالخ«لقعلادرجمبال؛هعرشوىلاعتهللاباجيإب

نأل؛لاحموهو؛ةدئافريغلاهبجوينأامإولخيالفةعاطلابجوأنإ

امإاولخيالكلذو؛ضرغوةدئافلاهبجوينأامإو.ثبعلابجويآللقعلا

ضارغألانعسدقتيهنإف؛لاحمكلذو؛دوبعملاضرغىلإعجرينأ

امإو؛نايسهقحىفنايصعلاوةعاطلاو؛ناميإلاورفكلالب«دئاوفلاو
لب؛لاحلاىفهلضرغالهنأل؛لاحموهو؛دبعلاضرغىلإعجرينأ

نمو؛باوثلاالإلآملالسيلو.هببسبتاوهشلانعفرصنيوهببعتي
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نأعم؛اهيلعبقاعيالو؛ةعاطلاوةضرعملاىلعٍبيثيهللانأملعينيأ

الو؛ليمامهدحأىلإهلسيلاذإ؛نايسهقحايةيصعملاوةعاطلا
©"عرشلابكلذزييمتفرعامنإو؛صاصتخاهبامهدحأل

ةفرعمةيضقخيلقعلاةيافكمدعةيضابألادنعحضتاهلعلاذهبو

ىلإلصوتلاايحلصنإو-لقعلاىأ-هنألكلذو؛هتعاطوىلاعتهللا
لىلاعتهللاتايآربدتلالخنمنوكلااذهلدحوملاقلاخلا.ةرورض
ناميإلارصانعرارقإىلإلصوتلاهنكميالهنأالإ؛سفنألاىفونوكلا
كلذريغوباقعوأباوثنماهيلعبترتيامو,ىلاعتهللاةعاطوحننم

.عرشلابالإناسنإللرفوتيالامم؛ىلاعتهللةيدوبعلاتابجاونم
:مهدتعديحوتلاةديقعلمجم

هللاهيزتتوةيهولألاديحوتىلعموقيةيضابألادنعةديقعلالمجمو
ءامسألاوتافصلاتابثإو؛ميسجتلاوأ؛ةيبشتلاريثياملكنعىلاعت

باوثبنيعيطمللهدعوبرارفإلاعم؛«ىلاعتوهناحبسهلالجبقيلتىتلا

درواملنيقدصم؛لسرلالاسرإبنيرقم؛باذعلابةاصعللهدعوتو؛ةنجلا
ميرحتونيتمؤمللءالولانيتلعمتايعمسلارئاسنمهلسرناسلىلع

ةءاربلاو؛نيملسملارئاسىلعمبلقحوهاممكلذريغومبلاومأومهئامد

بجوأىلاعتهللانإ":"تاريخلارطانق"بحاصلوقينيكرشملانم
دحاوهلإهناحبسهللانأدقتعينأتافآلانمهلقعملسلقاعلكىلع

؛هلرخآالدوجولارمتسم؛هللوأالميدق؛هلدنالدرفنمهلكيرشال

ازجتيالو؛ماسجإلالثاميالو؛ردقمرهوجبالو؛روصممسجبسيل

رطاوخلاهيرتعتالو؛ضارعألاورهاوجلاهلحتالو؛ماسقنإلاب
ضرألاهفتتكتالو؛تاهجلاوراطقألاهيوحتالو؛ضارغألاو

.لاوزلانعسدقم.لاقتنإلاورييغتلانعهزنم؛«تاومسلاو
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هناحبسهلتبثيانيأرىذلاوحنلاىلعىلاعتهللاهيزنتدعبو

روصقهيرتعتآل؛رهاقءرابج؛رداق؛ىح":لوقيف؛تافصلاوءامسألا

ةزعلاو؛توكلملاوكململاهل؛مونالوةنسهذخأتالو؛زجعالو

ملاع؛عادبإلاوداجيإلابدحوتم؛عارتخالاوقلخلابدرفنم؛«توربجلاو

؛تاومسلاىلعأىلإضرألاموختنمىرجيامبطيحم«تامولعملاعيمجب

.خلا..ءامسلاكالوضرألاخيةرذلاقثمهنعبزعيال

عيمجلقلاخ؛«تاثدحمللربدم؛تانئاكللديرمىلاعتوهو

الوركنالورفكعقيال؛ابلاجأواهقازرألردقمابلاعفأوتادوجوملا

ال؛هتدارإوهمكحو.؛هتئيشموهئاضقبالإ؛نايسنالووهسالو؛نافرع

اديرمارداقاملاعءايح؛ادحاولزيمل.هئاضقلدارالوهمكحلبقعم

اهتاقوأ2تدجوف+ابلاهردقىتلااهتاقوأخيءايشألادوجوللزألا

.هتدارإوهملعقفوىلعتعقولب؛رخأتالو؛مدقتريغنماهردقامك

هنعبيغتالريصب؛تاوصألاهنعىفختالعيمسهناحبسوهو

؛يئرمهتيؤرنعبيغيالو؛ىفخنإوعومسمهعمسنعبزعيال؛ناولألا

ةخمصأريغنمعمسيو«نافجأالوةقدحريغنمىري؛قدناو

ةفشالبملكتمىلاعتوهو؛نانجالوبلفريغنمملعيامك.؛ناذآالو

.نايصعلاوةءاسإلانعهان؛ناسحإلاوةعاطلابرمأو؛ناسلالو

اباقعهتيصعمىلعدعوتم؛نانجلاودلخلاباوثهتعاطىلعدعاو

خيميكحىلاعتهنأو؛نارينلاقابطأنيب 4لداع؛هلاعفأ ؛هماكحأ

سانلانكلو؛ًائيشسانلاملظيال؛ناسحإلابنتمم؛ماعنإلابلضفتم

.نولأسيمهولعفيامعلأسيال؛نوملظيمهسفنأ

متاخ؛هللادبعنبدمحمنيمألاىبنلاهلوسرثعبىلاعتهنأو

عئارشلاعيمجهتعيرشبخسنف؛نيعمجأسنإلاونجلاىلإ؛نييبنلا
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هبمتخف.ةممتملاقالخألامراكمو؛«ديحوتلانمخستيالامالإةمدقتملا

هناحبسعنمو؛ءايفصألاوءايبنألانمهئايلوأعيمجىلعهلضفو؛ءايبنألا

ةداهشلاهبنرتقتملامهللاالإهلإاللوقوهىذلاديحوتلالامك

.هللالوسردمحمهنأبهلوسرل

لكبقيدصتلاةرورضةيضابألادنعةديقعلاةلمجتنمضتامك

ىتلا؛بيغلارومأنم-ملسهيلعهللاىلص-هللاهلوسرنعدروام
هيلعهللاىلص-هنعدروامبقيدصتلاوعمسبلاالإاهتفرعمىلإليبسال
..ةنسلاوباتكلاا-ملسو

ربخأو؛هلاقامعيمجذي.هقيدصتقلخلامزلاو":ىناطيجلالوقي
ةنجلانأو؛قحباسحلانأو؛ءقحثعبلانأو؛قحتوملانأنم؛هنع

ةكئالملاةملجو؛لسرلاوءايبنألاةلمجهللنأو؛قحرانلانأو؛قح
نيلوألانمهللاءايلوأةيالوو«ردقلاوءاضقلابناميإلاوبتكلاو

ديحوتلاةفرعمو؛نيعمجأنجلاوسنإلانمهئادعألةوادعلاو؛نيرخآلاو

ءامدميرحتةضرعمو؛قافنلارئابكنمكرشلارئابكزرفو؛كرشلاو

ليلحتةفرعمو؛مهعمىذلاديحوتلابمهيرارذىبسو؛«مبلاومأونيملسملا

ةفرعمو؛مهعمىذلاكرشلابمهيرارذىبسومبلاومأونيكرشملاءامد
.©"اهفاصوأعيمجبىلاعتهللةيدوبعلاداقتعاو؛اهماكحأوللملا

؛لقعلابنودتعملامهو؛ةيضابألادنعداقتعإلالمجمنمظحاليو

نيذلاكئلوأ؛مالسإلاخيىلقعلارايتلاباحصألمهتاراجممدع«لقنلاو
؛مهوكراشنأومهدجتناذلو؛ةلزتعملاةصاخو؛لقنلاىلعلقعلااومدق

ههيزتتوىلاعتهللاديحوتىلعديكأتلاىفنيملسملاروهمجاوكراشلب

عيِمسلاوهوٌءَشنك]غىلاعتهلوقبًالمعةهباشملاوةلثامملانع
م4ٌيِصلأ
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اهنأو؛هئامسأوىلاعتهللاتافصلمهتابثإبةلزتعملااوقرافمهنأالإ

نماذهباوجرخف,لامفألاعيمجلىلاعتهللاقلخلمهتابثإولب؛ةميدق
اديكأت؛تافصلاىفنباولاقامدنعةلزتعملاهيلإقلزناىذلاقلزنملا

ًاديكأتمبلاعفألدابعلاقلخبمبلوقو؛اودقتعاامكديحوتلايمهلصأل
ءاقتلادكأىذلارمألاوهو؛اضيأ-اومعزامك-لدعلاامهلصأل

ءاشنإكلذليصفتىلإدوعنفوسو؛داقتعالاخينيملسملاروهمجعم

.ةيلاتلالوصفلاايهللا
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ض.ليلحتلا
2هللادوجويلع+

للصقلا
لك





عورفىلإتبعشتو؛هللادوجوىلعليلدتلاخيقرطلاتددعت
ىلعدمتعياماهنمو؛هلالدتساايلقعلاىلعدمتعياماهنم؛ةريثك
ركفلانءارقٌظفقنملانكانو.لقنلاىلعدمتعياماهنمو؛بلقلا
مهدامتعاىلإريشيىلاعتهللادوجوىلعمبلالدتساخيئشىلعةيضابالا
عقيمهدنعهيلعانفقواملجلب؛ىلقتلاوأىبلقلاقيرطلاىلعكلذذي
عمقيرطلااذهىلعثيدحلارصقنسانإف؛ىلقعلاقيرطلاراطإخي
لالدتسإلاىفىلقعلاقيرطلاو.نيرخآلانيقيرطلانعثيدحلالافغإ
؛نيملكتملاكلسمو؛ةفسالفلاكلسمىلعلمتشيهللادوجوىلع

كلاسملاهذهنملكلزجومنايببانثيدحًادبنسو؛نآرقلاكلسمو
.اهبميلالدتسااةيضاباللوقباهنملكىفلوقلاعبتنمث؛ثالثلا
:(نكمملا-بجاولا)ةفسالفلاكلسم:الوأ

هيلعىنبىذلانكمملاوبجاولانعثيدحلالبقديفملانمهلعلو

دوصقملانيبننأىلاعتهللادوجوىلعمبلالدتسانويمالسإلاةقسالفلا

نمةيناثلاةلاقملاةيادبهكانيسنباامهددحدقو؛«نيحالطسصإلانيذهب

دوجوملاوهدوجولابجاولانإ":هلوقب:ةاجتلا"هباتكخيتايبلإلا

وهدوجولانكمملانأو؛لاحمهنمضرعدوجومريغضرفىتمىذلا

بجاولاو؛لاحمهنمضرعيملادوجوموأدوجومريغضرفىتمىذلا

هيفةرورضالىذلاوهدوجولانكمملاو؛دوجولاىرورضلاوهدوجولا

.9*همدعالوهدوجوىفالىأ؛هجوب

.ىتركفبىلاعتهللادوجوىلعهلالدتساخيىباراغلابهذدقو

نكمموأدوجولابجاوامإوهفدوجوملكنأىلإنكمملاوبجاولا

مسقهنأامك؛دوجولانمنيبيرضلانيذهىوسمثسيلو؛دوجولا
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وهكلذو«ريغلابدوجوبجاوىلإو؛تاذلابدوجوبجاوىلإبجاولا

.©دجواذإنكمملا

ةلاحىضو؛مدعلاودوجولالمتحيدوجولانكممناكاملو

ىلعهدوجوحجرتةلعنمهلدبالفءريغلابدوجولابجاوريصيهدوجو

ىهىتلاتانكمملانمنوكتنكميالةلعلاهذهتناكاملو؛همدع

كلذنأل؛ةلعىلإجاتحيامم؛مدعلالمتحتامكدوجولالمتحتاضيأ

-اعمنينثألاضفريلقعلاو؛رودلاامإولسلستلاامإ:ىفعقويس

هذهنوكتنأنمدبالف؛كلذككلذناكاملف-رودلاولسلستلا

وهو؛دوجولابجاوتابثإىلإىبارافلاىهتنيكلذبو؛دوجولاةبجاوةلعلا

.©لاحملاهنمضرعهدوجومدعضراذإىذلا؛هتاذبدوجولابجاو

.ىلاعتهللاوهو

اضيأمدختسيهدجنانيسنباسيئرلاخيشلاىلإانلقتنااذإو

:لوقيف؛ىلاعتهللدوجولابجاوىلعهليلدتخينكمملاوبجاولا
ناكنإف؛نكممامإوبجاوامإفدوجولكوءادوجوانهنأكشال"

انإفانكممناكنإو٠«بولطملاوهو«بجاولادوجوحصدقفابجاو

لانيسنباو.”"دوجولابجاوىلإهدوجوىهتنينكمملانأحضون

ميدقلانمالدبنكمملاوبجاولاوةركفقيرطنعدوجولابجاولهتابثإ
دقهنأدقتعي؛هللادوجوىلعنوملكتملاامهبلدتسانيذللاثداحلاو

ىريهنألكلذ؛نيملكتملالالدتساىفاصقنهارياممصلختوباصأ

هيلعنيلدتسمىلاعتىرابلاتابثإىلعناهربلاسمتلننأىغبنيالاننأ

امو؛دوجوموهامناكمإنمهطبتتسننأىغبتيلب؛هتاقولخمنمئشب

نيعهدوجو؛دوجولابجاو٠«لوأادوجوم؛هدوجولقعلاكزوجي
:إ”هحيهام
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زييمتلاىلعمئاقلانيملكتملاناهربنأىريانيسنبانألكلذ

قوبسمىأ؛ثداحهللاالخامدوجوملكنأهمزليثداحلاوميدقلانيب

دوجولابهللادوجوتقولطعيامماذهوءاملعفهيفهللنكيملنامزب
؛تقولادوجريغهللانوكيف؛تاثدحملاىلعقباسلانامزلاكلذيب

هذهىدنفلاتباثدمحمروتكدلاشقانيو."رخآتقواادوجو

زييمتنأظحالننأبجيكلذعمو":لوقيفانيسنبادنعةلأسملا

هلإلىنيدلاروصتللةقباطمرثكأثداحلاوميدقلانيبنيملكتملا

نمريضالو؛ءاشىتمثداوحلاقلخيىذلابوقعيوقاحسإوميهاربإ

ىلعقباسلانمزلاكلذخيهتدارإليطعتلةيمهأالواهيلعنمزلاقبس

امنإو؛امةرورضبةربجمالو؛قلخلابةمزلمريغهتدارإنأل؛ثداوحلا
امنإانيسنباناهربنأنيحىلع«ابلاعفأامئادفناأتستنأخيةرحىه

وأمازلإلاوأةرورضلاهيفمكحتتهلإلاينانوياينثواروصتنطبي

ناهرب؛ىدنفلاتباثروتكدلالوقبسحىلعهنأنعالضف؛بوجولا

ارحالايرورضوابجاوادوجوميدقملاعدوجولاينانوياروصترمضي

.*ارايتخاالو

قيرطنعىلاعتهللادوجوىلعلالدتسإلاخيلوقلالمجموهاذه
مهلانلثتمدقو؛نييمالسإلاةفسالفلادنعبوجولاوناكمإلاىتركف

.انيسنباىبارافلادنعهءانيأرامب

:ةيضابألالوق

بوجولاىلعمئاقلاىفسلفلاليلدلاىفامةيضابألاكردأدق

ىنيدلاروصتلانعدعبوةفلاخمنمهيفامعالضف؛صقننمناكمإلاو
هنأامك؛ةفسالفلانيبعاشىذلاملاعلامدقبلوقلابءاحيإنمهيفامل

ةيرورضوةيبوجوةروصبىلاعتوهناحبسعناصلانعملاعلادوجوروصي
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نومضموهو؛ملاعللهداجيإيلاراتخمارحىلاعتهللانوكاهعمىفتخي
نكمملاليلدللبقنمىدنفلاتباثدمحمروتكدلاههجوىذلادقنلا

مدقلاىلعمئاقلانيملكتملاليلدهيلعالضفمانيسنبادنعبجاولاو

دقىدتفلاروتكدلاانذاتسأناكاذإىردأالانأعبطلابو؛ثودحلاو

هيلإراشأىذلاوحنلاىلعليلدلااذهىلع.ةيضابألاةظحالمىلعفقو

ءراكفأقفاوتدرجمهنأمأ؛ه1223تىنيمثلازيزعلادبعخيشلا

ثارتلاوهو؛دحاوهفقومامهنملكهنمىقتساىذلاعبنملانأوةصاخ

.ىمالسإلا

نكمملاليلدنعثيدحلالواتتيىنيمثلازيزعلادبعخيشلاو

نمىتأيلوألاعضوملا؛"نيدلاملاعم"هباتكنمنيعضومىفبجاولاو

نيبقرفللهيفضرعيو؛"ابلاوحأوتانكمملا"نعهشيدحلالخ

ىتلاقورفلانيبنمو؛هريغبلالدتسالاوناكمإلاةقيرطبلالدتسإلا
اذهايرخاتيملاعلاثودحبملعلانأنكمملابلالدتسالااهبزيمتي
دصقيهلعلو؛ِهريغبلالدتسالاسكعىلع؛«عئاصلابملعلاىلعليلدلا

ملاعلاثودحبهيفملعلاف؛عناصلاىلعملاعلاثودحبلالدتسالاهريغب

؛ليلدلااذهخيةزيمكلذربتعيهلعلو٠عناصلابملعلاىلعامدقتمئجي

ناكمإلاليلدىأ-هنألكلذ٠+ةحارصكلذركْذيملناكنإو

ليلدلااذهبويعامآ.ملاعلابملعلاىلععناصلابملعلامدقي-بوجولاو

م"نيرمأاهدنعرصحتتف

نألمتحيهنأالإ؛عناصلادوجوجاتنتساىلإىدأنإوهنأ:لوألا

.هنعرايتخالاوةيرحلاءافتناىنعمب؛موزللاباعئاصنوكي

ىأروهامكاميدقاملاعىتأيهنمجتانلاملاعلانأ:ىناثلا
ْ.©ةفسالفلا
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وأةفلاخمنودهبلالدتسإللحلصيو؛ليلدلاميقتسينألجأنمو

عممزتلينأهسفنىلعىنيمثلاخيشلاذخأ؛ىنيدلاروصتلاعمةمداصم

العاف(عناصلا)ىلاعتهللانوكىلعليلدتلاب؛ليلدلااذهبلالدتسالا

رمألاىلعللدو؛ثداحملاعلانأىلعليلدتلاىلإةفاضإلاب؛اراتخم

نأامإملاعلاعناصلوقنف":هلوقباراتخمارحهللانوكوهولوألا
.هرايتخابهبجوأوأ؛«هعبطبهاضتقاوأهتاذ كلذلهبجوأنوكي

لكنأرصحلاهجوو؛ةثالثلاهجوألاهذهلةرصحنمريثأتلاتاهجو
.الوأكرتلاهنمحصينأامإولخيالرشؤم

.راتخملالعافلا:لوألاو

.الوأعنامءافتناوأطرشىلعهؤاضتقافقوتينأامإ:ىناثلاو

رثؤملانوكينآزئاجال:لوقتمث؛ةلعلاىناثلاو؛ةعيبطلالوألاو
نأل؛هعبطبابلايضتقمالو؛ةلعلاكهتاذبابلًابجومتانكمملاهذه

فالتخالاةلاحتسال؛لثمنعالثمصصخينأزوجيالكلذكرثؤيام

دقملاعلالعافو؛ةدحاولاةعيبطلاعوبطمو؛ةدحاولاةلعلالولعم

.©"ًاراتخمًالعافنوكينأنيعتف؛لثمنعالثمصصخ

نعملاعلاهنعردصيالىلاعتعناصلانأىنيمثلاتبثأنأدعبمث

ىلإهجتا؛راتخمرحلعفبهنعردصيامنإو؛موزللاوأبوجولاقيرط

ملاعلانئنيحلوقنف":لاقف؛ميدقبسيلوثداحملاعلانأىلعليلدتلا
مزلتسيهدوجوثداحلاذإ؛ثداحرايتخإلابعقوملكو.رايتخإلابعقوم
نكمملاتوبثو؛دوجولا2لصاحلاليصحتناكلالإو؛همدعقبس

.09"ثداحملاعلاجتنيف؛مدعلايلهنوكحصيالامع
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.نمناكىتلاريذاحملانمىضابإلا"ىنيمثلا"صلختنأدعبو
نودهبلالدتسالاىلإهجتا؛ليلدلااذهمادختساب؛اهيفعقينأنكمملا

فصتنملقاعهيفكشيالىذلاناهربلابتبثاملهنأملعا*:لاقف؛فوخ
عاتتماةرورضثدحمنمهلدبالثدحملانأمولعمو؛ثدحمملاعلانأ

هلنأتبث؛ةرمريغرمامكحجرمريغنمنكمملاىفرطدحأحجرت
بجاولاتاذلاىنعأ«ىلاعتوهناحبسهللاوههنأو؛اعناصواثدحم

جاتحيالقالطإلانعىنغهنأىنعمب؛هتاذلهدوجونوكيىذلا؛دوجولا

ملف؛ملاعلاةلمجنمناكلدوجولازئاجناكوولذإ؛ةتبلاامئشىلإ
نوكينأحلصياملمسا؛ملاعلانأعم؛هلاعناصو؛ملاعللاثدحمحلصي

تانكمملاأدبمنألاقياذهنمبيرقو؛هلادبمدوجوىلعاملع

وأًاعتتممامإناكلكلذكنكيملولذإابجاونوكينأدبالاهرسأب
انكممناكولهنأل؛كلذكىناثلاو؛نالطبلاحضاولوألاو؛انكمم

ليلداذهنأمهوتيدقوابلًادبمنكيملفتانكمملاةلمجنمناكل

لب؛كلذسيلو؛لسلستلالاطبأىلإراقتفاريغنمعناصلادوجوىلع
ةلسلستبترتولهنأوهو؛لسلستلانالطبةلدأدحأىلإةراشإوه
نوكتنأزوجتالىهو؛ةلعىلإتجاتحالةياهنالىلإتانكمملا
اجراخلب؛هللعلوهسفنلةلعئشلانوكةلاحتسال؛ءاهضعبالو؛اهسفن

,01!*ةلسلسلاعطقنتواًبجاونوكيف؛اهنع

نكمملابلالدتسالاااوحجندقةيضابألانوكياذهبو
دوجولابجاولاراتخملالعافلا؛ىلاعتهللادوجوتابثإىلعبجاولاو

هجوينأنودكلذو.دوجولانكمملاو؛ثدحملاملاعللدجوملاو؛هتاذل
..هسفنليلدلااذهبمهلالدتساىلعتاداقتنانمةفسالفللهجواممهيلإ
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ٍ:نيملكتملاكلسم:ًايناث

ميدقلانيبزييمتلاقيرطنعهللادوجوىلعلالدتسالادعي
اومسقكلذليبسىفو؛«نيملكتملادنعةلدألارهشأنمثداحلاو

.نيمسقفىلإتادوجوملا

مسقو؛ىلاعتهللاوهوةياغريغىلإًامدقتملزيملميدقمسق
لكوأملاعلاهبىنعيو؛""*ىنالقابلالوقوهو؛لوأهدوجولثدحم

دوجوملكوأ؛"!*ىدادغبلاروصنمىبأريبعتدحىلعهللاريغئش
لاقامكىلاعتهللاىوس ض.14ىنيوجلا

ىلإملاعلااومسقملاعلاثودحىلعلالدالتسإلاليبسىفو
اوتبثأمثضارعأوءاهنمفلاتتماسجأورهاوجوأ؛ماسجأوضارعأ

مثنمو؛ضارعألانعىرعتتالماسجألانإو؛ةثداحاهناو؛ضارعألا
نمهلدبالثداحوهامو؛ثداحملاعلافنذإ؛اضيأةثداحماسجألاف

لكىلعمهتلدألزاجيإىفضرمنىلياميفو.ىلاعتهللاوهو؛ثدحم
.اهتمربةلأسملاهذهاهنمنوكتتىتلاطاقنلاهذهنم

:ضارعألاتابثإ-1

ىتلاىهو؛اهؤاقبحصيالىتلااهنأمهدنعضارعألابدوصقملاو

لدتسيو.اهدوجولاحناثككلطبتو؛ماسجألاورهاوجلاىفضرعت

ايدلٌسّرَعتودين»:ىلاعتهللالوقبميركلانآرقلانمىنالقابلااهيلع

ديرلاو لاومألانمايندلاضارعأنالطبولاوزىلإةراشإ,"”«ٌهرِخَْلا
نممهلظأاميفمهداقتعاىفرافكلانعارابخإىلاعتهلوقبو؛اهوحنو
09407طصراع1:هلماودالاممهنأاودقتعاامل؛ضراعهنأباذعلا
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ىرتهنأساسأىلعضارعألادوجوتوبثىلعنوملكتملاللديو
ىذلاكرحتملااهنمىريف«ضارعإلانمدادضألااهيلعبقاعتتوماسجألا

؛دوسألاوضيبألااهنمىريامك؛كرحتيىذلانكاسلاو؛نكسي

ةكرحتمامإنوكتنأكلذكاهنوكىفزواجتتالهلككلذ ىهو

املاهسفقنلكلذكىهتناكولو؛اهيلعدئازىنعملوأ؛اهسفنلةنولتموأ

؛انكاسِهريغواكرحتماهسنجدارقأنمدرفىرينأحصيناك
ليحتسملانمناككلذريغتباثلاناكاملو؛ضارعإلاةيقبعاذكو

اهيلعدئازىنعملكلذكنوكتنأىقبتيفاهسفنلكلذكىهنوكتنأ

."*ضارعألادوجواوتبثأاذهبو.هسفنضرعلاوه

وحننمضارعألانماهريغلمشيامكةكرحلاكلذلمشيو
؛لهجلاوملعلاو؛توملاوةايحلاو؛فيلآتلاو؛حييارألاوموعطلاوناولألا

ىرخأةمسقنودرويةلزتعملاو.اهبورضنمكلذريغوءزجعلاوةردقلاو
نورصحيو؛كردمريغوهامو؛كردموهامىلإاهنومسقيف؛ضارعألل
؛ةرارحلاو؛حئاورلاو؛موعطلاو؛ناولألا:ىهعاونأةعبسقياهنمكردملا

؛ةايحلاو؛ةوهشلا:لثم؛كردملاريغو؛تاوصألاو؛مالآلاو؛ةدوربلاو

.19اهريغونوكسلاوةكرحلاو؛قارتفألاوعامتجالاو؛ةردقلاو

:ضارعإلاثودحتابثإ-2

ىلعبقاعتتاهوكنمجتنتسيفةثداحضارعألانوكنعامأ

ثودحو«تدجوثيحنماهنمئراطلاثودحدكؤيامم؛ابلاحم
نأل؛اهمدعلاحتسالةميدقتناكولذإ؛تمدعثيحنماهنمقباسلا

اموهو؛مدعلاهيلعلاحتسامدقلاهلتبثامنإو٠«مدعلاىفانيمدقلا

ِ.2ضارعألاثودحتبثي
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:ضارعألانعماسجألاىرعتمدع-3

رهاوجلاوأماسجألانأتابثإىلإكلذدعبنوملكتملالقتنيو
هنأىلعابيترتكلذو؛ةثداحاهنوكاوتبثأىتلاضارعألانعىرعتتال

وأعامتجالاوأ؛نوكسلاوأةكرحلابفصتمريغمسجروصتيال

امم؛كلذريغىلإلاقتنالاوألاوزلاوألاحملاخيثبللابوأ؛قارتفالا
.ضارعألانعماسجألاىرعتمدعهعمتبثي

:عناصلاوأثدحملاتاآبثإ-4

؛ةثداحضارعألاو؛ضارعألانعىرعتتالماسجألاتناكاملو

ةثداحماسجألانأتبث؛ةثداحلاضارعألاقبستالماسجألانأامك

؛ملاعلاثودحىلاتلابتبث؛ماسجألاثودحوضارعألاثودحتبثاذإو

؛ىلاعتهللاوهعناصثدحمنمهلدبالنذإ؛اثداحملاعلاناكامو

زئاجوهفاثداحملاعلاناكامكىنيوجلادنعو.ملاعللزبدملادجوملا

زوجيو؛همدعنمالدبهدوجوريدقتزوجياموهدوجولازئاجو؛دوجولا

نمالدبنكمملادوجولابملاعلاصتخااملو؛هدوجونمالدبهمدعريدمت

عناصلاوهو؛مدعلانوددوجولابهصخصصخمىلإرقتفازئالامدعلا

,أىلاعتوهناحبس

ىلاعتهللادوجوتابثإاقرخآًاكلسماوكلسدقفةلزتمملاامأ

دوجوتابثإنكميهنأاوأرمهنألكلذو؛ًاضيأثودحلاآدبمقيرطنع
دنعاهانيآرىتلاقيرطلاسفنب؛ضارعألاثودحتابثإقيرطنعهللا
وهوابلثدحملاتابثإىلإاولقتناكلذاوتبثأاماذإو؛نيملكتملارئاس

امك؛هثدحأثدحمنمثدحملكلدبالهنأىلعادامتعا؛ىلاعتهللا

ثودحتابثإقيرطنعهللاذوجوتابثإايهسفنقيرطلااوكلس

لاهوددعبابسألهقباسنمىلوأكلسملااذهنأاوأرو.ماسجألا
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ثدحمنمابلدبالهنأباولاق؛ماسجألاثودحتابثإدعبو.مهبتك

.©ىلاعتهللاوهواضيأ

:ةيبضابألالوق

؛هللادوجوىلعمهليلدتاي.ثودحلاليلدبةيضابألاناعتسادقو

نمرثكأكلذىلعانفقودقو؛نيملكتملانممهريغكلذبنيرياسم

دعبىفاكلاديعرامعوبأهركذامانهركذنو؛مهرداصمنمردصم

لهأنملئاسانلأسنإف":لاقف؛مبلوقريفبنيلئاقلالوقدنفنأ

ملةميدقاهلعلو5ةثدحمءايشألاهذهنأبمكيرديامو:لاقف؛"*ارهدلا

اذهكيانرظنانإفاهدحأامأ؛هوجونماهثودحانملع:هلليف؟لزت

مث؛هلةفصضرعوأمسجامإ:امهلثلاثالنيفنصهاندجوفملاعلا

الاتلقف٠«مسجلا4ةبفاعتمةداضتمتافصوهاذإف؛ضرعلاىفانرظن

ىلاتلابوملاعلامدقبنولئاقلامهو؛ةيرهدلابسنيهيلإوءدبألاهبدصقيورهدلا(*)
نوركنيامك؛ةيعيبطلانيناوقللةجيتندجودقملاعلانأو؛هلقلاخهلإدوجوزاكنإ

اماولاقو":ىلاعتهلوقريشياذهىلإوءايندلاةايحلاهذهءاروىرخأةايحدوجو

مهنإملعنمكلذبمهلامورهدلاالإانكلهيامو.ايحنوتومنايندلاانتايحالإىه

يفتافنصملانمونويداملاو«نويعيبطلامهيلعقلطيو24/ةثئاجلا"نونظيالإ
مامإلاذاتسألاةمجرت«ىناغفألانيدلالامجلنييرهدلاىلعدرلا":مهيلعدرلا

سوماقلارظنأ).ىدجوديرفدمحمل"ىداملابهذملالالطأىلعو؛هدبعدمحم

.397ص؛2جهللاهيطعدمحأذاتسأللىمالسإلا
نعلوقي؛جراوخلاقرفنمضاضيأةيضابألاركذيف«ىزارلانيدلارخفامأ-

نورفكيمهو؛بنذلابارفاكريصيدبعلانأىلعنوقفتممهقرفرئاس":جراوخلا

مهلركذيمث؛رمعوركبايأنومظعيو؛ةشئاعوريبزلاوةحلطوايلعونامثع
نبهللادبععابتأمه:مهنعلوقينيذلاةيضابألااهنيبنمةقرفنيرشعوىدإ

.*رمألاةبقاعلتقوةيمأىنبكولمرخآدمحمنبناورمنمزيفرهظ؛ضابأ

.(51-46ص«نيكرشملاونيملسملاقرفتاداقتعا)
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نوكتنألطبف؛ةثدحموأةميدقنوكتنأنمءايشألاهذهولخن

ىتآلانايتإىفسيلو؛ةبهاذوةيتآ؛مسجلابةبقاعتماهنوكلةميدق
؛هئانفوهنالطبنمرثكأبهاذلاباهذىفالو؛هثودحنمرثكأاهنم

لاحبمسجلاعاهداضتعمةعمتجمءايشألاهذهنوكتنألطبو

كلذكرمألاناكولو؛ةدحاولاحيلاهبهلفصولانالطبل؛ةدحاو

كلترئاسعمانكاساكرحتمو؛اًفرفتماعمتجممسجلاىمسينأزاجل

ةداضتملاءايشألاهذهبمسجللفصولالطباملف؛ةدحاولاحاكتافصلا

؛هدضثودحبالإلطييملاهنملطبامنالطبنأتبثةدحاولاحذي
رمألاناكاملف؛هنالطبوهدضءانفبالإثدحيملاهنمثدحامنإو

.نكتملنأدعبةنئاك؛ةثدحماهعيمجبءايشألاكلتنأانملعاذكه

كفنيالوتاثدحملاءايشألاهذهنمولخيالهاندجوفمسجلاجيانرظنو

امهوتمنأولو؛هعمىهوالإدجويالو؛اهدعبالواهلبقدجويوالءاهنع

دقناك؛«نكاسالو؛كرحتمالو؛قرفتمالوعمتجمريغمسجلامهوت

اذإهنأل؛الحمضمًأطخلانماهجوو؛ادسافلاحملانمابرضمهوت

4لوقلاىلإانعجرمث....هنوكداسضو؛هدوجونالطبمهوت؛كلذمهوت

لاحخيكفنمالو؛ضارعألاهذهنمراعريغمسجلاناكامل:مسجلا

نأزوجيالوةدحاولاحباهمدقتيالو؛هبىهوالإدجويملو؛هلاوحأنم

انيضق-انفصوامك-ةثدحماهعيمجىهو؛ةدحاوالاحاهدعبرخأتي

ملذإ؛ثودحلابضرعلاىلعانيضقامك,ثودحلابمسجلاىلع
قيرطلااذهنعةيضابألادنعتبثاذهيو.**اهلبقنكيملواهقبسي

ضارعألانمقبسامكنوكتيملاعلاناكالو.ماسجألاثودح

دعبلاقتنالاناكمث.ثداحملاعلافنذإ؛ثداحامهالكو؛ماسجألاو

لأسنإف":ليقف؛ثداحلاملاعلااذبلثدحملاةرورضتابثإىلإكلذ
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نمتثدحلهفئشنمالءايشألاثوذحىلعمتللدله:لاقفلئاس

:هلليق؟اهثدحيثدحمىلإاهتجاحىلعمكلدامو؛اهئاقلت

نوكتنأامإ:امبلثلاثالنيهجونمءايشألاهذهولختال
نألطبو؛«ثدحمالباهئاقلتنمتثدحوأءاهتدحأثدحمبتثدح

لبفتشدحلكلذكتناكولاهنأل؛اهسفنءاقلتنمثدحتنوكت

ءامدقتمرخاتملاو؛ارخاتماهنممدقتملاناكلو؛هدعبوأاهثودح
املف؛اعيمجةرخأتموأء«اعيمجةمدقتموأ؛ارخأتموأامدقتمطسوتملاو

امنودوتقولاكلذلبقامنود؛اهثدحتقولتثدحاهاندجونأ

رخأاتملاوءاطسوتمطسوتملاو؛امدقتماهنممدقتملااندجوو؛هدعب

اممدقف؛اهثدحأثدحمةدارإبالإنكيملكلذنأانملعو؛ارخأتم

؛هرخؤينأدارأامرخآو؛«هطسوينأدارأامطسوو؛«همدقينأدارأ

؛ثدحمريغاهسفنءاقلتنمتثدحءايشألانأبلوقلاانركذدنعلطبو

تاقوأني.اهثدحيثدحمىلإةجاتحمءايشألانأبىناثلالوقلاتبثو
.هريخأتدارآامرخؤيو؛اهنمهميدقتدارأاممدقيءاهثودح

لعلوءاهسفنأتثدحأءايشألاهذهلعلمكيرديامو:لاقنإف

تبثامدعبءايشألاهذهولختال"هلليق؟اهسفنأبىهاهلثدحملا

نمكلذنعةينفتسمريغاهنأو؛اهثدحأثدحماهلنأتبثو؛ءاهثودح

اهتدحأنوكتنأوأ؛اهسفنتثدحأنوكتنأامإ:امهلثلاثالنيهجو

لاحبولختالاهنألبقنماهسفنتثدحأنوكتنألطبيو.اهريغ

مودعملاف؛ةمودعمتناكنإف؛ةدوجوموأةمودعمنوكتنأنماهثودح

نأىلإاهتجاحامف؛ةدوجومنكتنإو؛هريغالوهسفن؛ائيشثدحيال

اَبلنأتبثناهجولاناذهدسقاملق؟دعبةدوجومىهواهسفندجوت
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برهللاكلذءابلهداجيإلبقدوجومءاهريغوهو؛ءاهثدحأاثدحم

.2*"نيملاعلا

ميدقلاقيرطنعهللادوجوتابثإىلعةيضابألالدتسااذهبو

ااهانيأرىتلاةريثكلاتاليصفتلانممهثيدحالخنإو؛«ثداحلاو

.نيملكتملانممهريغبتك

:لالدتسالااذهنمنييفلسلاففوم

قرطلاهذهنمىودجالهنأىلإنييفلسلانمةنسلالهأبهذي

نألكلذو؛نينمؤمللةبسنلاب؛ىلاعتهللادوجوىلعلالدتسإللةيلقعلا

دنعلوألاهليلدوهأدبمو-ةيميتنبالوقبسح--ىبلإلاملعلالصأ

هيلعهللاىلص-لوسرلادنعو؛هلوسروللابناميإلاوهاونمآنيذلا

دنعةرورضوةيادبهيلعبترتياموهو؛**هيلإهللاىحووه+-ملسو

نوركنيال-ةنسلالهأىأ-اوناكنإو؛ىلاعتللابةضرعملانينمؤملا
هللاتاقولخمىفلمأتلاورظنلاقيرطنعةضرعملاهذهديوجتوةدايز

ِ:ىهةفرعملامهدنعف؛كلذدعبىلاعت

نإو-ةعاطلاهعفتتالو؛هلهجنمؤملاعسيالىذلاضرفلالوأ"
-ىوقتوةقرعمهعمنكتململام-ايندلالهأةعاطعيمجبىتأ

نارودلثم؛هبئاجعنمقلخاموىلاعتهللاتاقولخمخيرظناذإملسملاف
؛ءاهتنموهئدبمىفو؛هسفنقيركفتوءرمقلاوسمشلاو؛راهنلاوليللا

نمو"4َةرِهُينأكيشفزلىلاعتهللالاق؛كلذبهتفرعمديزتف
كلءاجامبلالدتسالانعىلاعتهللاىلعمهلالدتساخياوجرخيملمث

كلذىلعاودهشتساو؛كلذلىلإلقعلاقيرطاوضضرو؛ةنسلاوباتكلا
بلطنم:لاقف؟كبرتفرعاذامب:هلليقهنأسابعنبانعىورامب

نعافئاز؛جاجوعإلاُئانعاض؛سابتلاخيهرهدلزيملسايقلابهنيد
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بحاصو..هسقنهبفصوامبهفصأو؛هسفنهبفرعامبهضرعأ؛جاهنملا

.©”ةنسلاوباتكلاهاوتحاامعجرخيالهلكاذه

لالدتساللاقيرطنويفلسلاهاضتراىذلاجهنلااذهىلعًابيترتو

قرطنممهريغونوملكتملاهكلسامممهفقومناك,؛ىلاعتهللاىلع

نبادجنمثنمو؛ىلاعتوهناحبُسعناصلاتابثإىلعاهباولدتسا؛ةيلقع
"نأبلوقلاىلإبهذي؛مهدنعقرطلاهذهةشقانموضرعدعبةيميت
-دمحمنأرارطضإلابملعيامم-نيملكتملاةقيرطىأ-ةقيرطلاهذه

ةوبنو؛قلاخلابرارقإلاىلإاهبسانلاعديمل-ملسوهيلعهللاىلص
اهنأبِهريغوىرعشألاك"مالكلالهأ"قاذحفرتعااذبلو؛هئايبنأ
اهنأاوركذو؛ءاهتمكئأوةمألافلسالو؛مهعابتأولسرلاةقيرطتسيل

اهيفاهتامدقمنأو؛ةلطابةقيرطاهنأىلعنوققحملالب.مهيلعةمرحم
هللاهيلعدمتعانمدجتاذبلو.اقلطماهبىعدملاتوبثعنميليصفت
اهنيبلباقيو؛اهفعضىلععلطينأامإ؛مزالهلنيرمألادحافهنيدلوصأ
ةراتاذهحجريوأ؛ةلدألاهدنعًافاكتتف؛ملاعلامدقبنيلئاقلاةلدأنيبو

غزاولاهلجألمزتلينأامإو؛مهنمفئاوطلاحوهامك.؛ةراتاذهو
ةنجلاءانفاهلجألمهجمزتلاامك؛لقعلاوعرشلاذيداسفلاةمولعم
موقمزتلاو؛ةنجلالهأتاكرحعاطقنااهلجألليذبلاوبأمزتلاو؛رانلاو
حيرونولومعطهلراثلاوءاوبلاوءاملانأ-هريغوىرعشألاك-اهلجأل
معطلاكضارعألاعيمجنأ؛اهريغلجأواهلجألموقمزتلاو؛«كلذوحنو
ضقنلاباوجىلإاوجاتحامهنأل؛لاحبامهؤاقبزوجيالامهريغونوللاو

ماسجإلاثودحىلعلالدتسالاعمهللتافصلااوتبثااملمهيلعدراولا

الفلوزتوضرعتاهنأىأ؛ضارعأماسجألاتافص:اولاقف؛اهتافصب
.ةيقاباهنإفهللاتافصفالخب؛لاحبىقبت
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.سحلابمولعمللةفلاخمهذه:اولاقفمدآىتبءالقعروهمجامأو

تافصىفن؛اهلجألمهريغوةلزتعملانممالكلالهأنمفئاوطمزتلاو

ءايشألاهذهثودحىلعمهدنع.لادلانأل؛اهضعبىفنوأ؛اقلطمبرلا

لكثودحاومزتلاو؛هدرطبجيليلدلاوءاهبتافصلامايقوه

اذبلو؛لالضلاودامسفلاةياغىفاضيأوهو؛هبةمئاقةفصبفوصوم

ىلعهولعو؛ةرخآلاييهللاةيؤرراكذناو؛نآرقلاقلخبلوقلااومزتلا
هذهتامدقمقرطنماهمزلاىتلامزاوللانمكلذلاثمأىلإهشرع'

اميفةلخادهذهف؛مهتيدلصأمهعبتانموةلزتعملااهلعجىتلاةجحلا

نيدلالوصأنمةقيقحلاتسيلنكلو؛نيدلالوصأءالؤههامسأ
.2*مدابعلهللاهعرشىذلا

لالدتسالاقيرطلةنسلالهأعمهضفضردعبةيميتنبادجنانتكلو

كلذنمهمادختسامتامو؛ملاعلاثودحقيرطنعىلاعتهللادوجوىلع

:لثمةنسلاوباتكلانيناهركذدريملتاحلطصمو؛سايقنم'

ىأ-مهربتعاامم؛كلذريغو؛ناوكألاو؛ضرعلاو؛ءرهوجلا

اممةنسلاوباتكلاىفسيلوهامبنيلئاقو؛ةعدتبمهب-نيملكتملا

؛لالضلاوداسفلاباذهمهلمعفصوىلإعضومنمرثكأىفهبادح
فرعاذإهنأىلإبهذيفدوعيهدجن؛ةيساقلاماكحألانمكلذريغو

نكلو؛ةنسلاوباتكلاخيتدروىتلاىناعملاةلدألاهذبلمدختسملا

هناحبسهللابريغلافيرعتايبيلاسألاوتاحلطصملاهذهمدختسا

اذهوةفللاهذهبالإداريامبمهفيرعتوأمهعانقانكميالهنأل؛ىلاعتو

ةلباقملاةيقيقحلاىناعملانعاريبعتظافلألاهذهنوكتثيحب؛بولسألا

ىناعمةمجرتبموقينمبكلذهبشو؛هتوسرةنسوهللاباتكابل

نآرقلااوهفينأاهلهألنكميالىرخأتاغلوأةغلىلإةتسلاوباتكلا
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الفكلذككلذناكاذإهنأىلإبهذيو«مهتفلاهنأل؛اهبالإةنسلاو

فلسلاو":ةيميتنباعمأرقنلو؛ةدئافلاةميظعنوكتلبهذهريض

؛ضرعلاومسجلاورهوجلابمالكلااوعدبواومذنيذلا-ةمكألاو

ظافلألاهذهبءالؤهاهدصقيىتلاىناعملالخدينممذمهمالكنمضت

فرعاذإاماف.اتابثإوايفن؛هلئاسمىضو؛هلئالدا؛نيدلالوصأ

هذهبمهفينملاهتعربعو؛ةنسلاوباتكلابةتباثلاةحيحصلاىناعملا

ميظعاذهف؛هفلاخامو؛ءالؤهىناعمنمقحلاقفاوامنيبتيل؛ظافلألا

امك؛هيفاوفلتخااميفسانلانيبباتكلابمكحلانموهو؛ةعفنملا

مهعملَآٌنِرِذنُمَوتيببمنيلهَلَتَسَبقٌةدِحَودمسالناك:ىلاعتلاق

امكحلالثموهو؛*”ٍ«هِفالحااميسالنيبْمُكَحَيليحلبٌبتكلا
اهنعنوربعيىتلاىناعملانمهيفاوفلتخااميفباتكلابممألارئاس

ىناعموةنسلاوباتكلاىناعمةفرعمىلإجاتحيكلذو.مهفرعومهفصوب
قفاوملارهظيل؛ىناعملاهذهبىناعملاهذهرابتعامث؛مهظافلابءالؤه
69"فلاخملاو

نيملكتلملاهبمهتاامععجردقاذهبةيميتنبادجناذكهو

ةيميتنباملعيوملعناميف-هنأل؛ليلدتلانمبولسألااذهمهمادختسال

لب؛نينمؤملاىلإاههيجوتلةلدألاهذهنوملكتملامدختسيمل-اضيأ

ةفيظولاىهو؛مهموصخةفلبو؛مالسإلاةديقعنععافدللاهومدختسا
نمو؛ةديقعلاهذهخينوككشينمدضكلذو؛مالكلاملعلةيلصألا

نوتمؤيالامبرولب؛ةنسلاونآرقلاةفلنورقيالوأنومهفيالمهفمث

نبامهيلإهههجوامممهئريبو؛مالكلاءاملعفصنياموهو.الصأامهب

.تاماهتاوتاداقتنانمهريغوةيميت
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:ميركلانآرقلاكلسم:ًاثلاث

ىذلاو؛هللادوجوىلعلالدتسالاخيميركلانآرقلاكلسمو

امىلعدنتسي؛اضيأنيملكتملانممهريغدنعونييفلسلادنععيشي
ىلامتهللاقلخةيلمعلوحرودتةينآرقتايآنمىلاعتهللاباتكييدرو

؛ىلاعتهللاريغلنارفاوتيالةمكحوزاجعإنمهنمضتتامو؛قلخلل
هلعجو؛ملاعللهعنصحقاستاوةمكحنماضيأهنمضتتامعالضف

.رخآلاضعبللارخسمواديفمهضعبىلاعتوهنأحبس

نأنكميامىلاعتهللادوجوىلعنويفلسلاهبلدتسيامنيبنمو

هلوقىفهيلإةراشإلادرتىذلاوهو.قلخلاليلدبهيمسن
مآ(©)كرثيكلامأكُننيامآ:ىلاست لٌبلَأْلاَبتوعَلارثلَع
ىلاعتهللالوقي.راكنإماهفتسانيتيآلانيتاهىفو؛*4َةُيِفُُ
"ريغنماوقلخلهف؛نيقولخماونوكيملنأدعباوقلخمهنأنيكرشملل
ىأ:ىفتلابنيلاؤسلانيذهىلعباوجلاو؛مهسفنأاوقلخمآ؟قلاخ
ليحتسملانمو؛قلاخريغنماوقلخينأليحتسملانمفءاذهالواذهال

ردقيالنمنإف”:ةيزوجلاميقنبالوقي.مهسفنأاوقلخدقاونوكينأ
ةدحاوةعاسةايحلابابسأهيطاعتو؛هدوجودعبهتايحىفديزينأ

82*هسفنلاقلاخنوكيفيك

تابثإايلاتلزندقنيتيآلانيتاهنأريثكنباريسفتنيدريو
نبةريبجثيدحهريسفت ركذيامك؛ةيهولألاديحوتوةيبوبرلا
هللاىلص-ىبنلاعمسهنابهيفانثدحدقو؛ىراخبلاهاورىذلامعطم

َنياوتخمآف:ىلاعتهلوقغلباملفروطلاببرغملاخيلارقي؛-ملسوهيلع

هذبلهعامسنإ:ليقو؛ريطييىبلقداكاهتعمسامل:لاقةيآلا4ِءَتَتََ

مالسإلاالوخدلاىلعهلمحامةلمجنمناكةروسلاهذهنمةيآلا
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راكنانيتيآلانيتاهىفنأىلإاضيأريثكنبابهذامك.كلذدعب

الهدحو؛قلاخلاهنأنوملعيمهوهللابمهكرشخينيكرشلملاىلع
33(..ءاد:
.كلذىلعمهلمحيىذلاوهمهكاقيإمدعنكلو«هلكيرش

هلالدتسا4ىنآرقلاكلسملاكلسنمنيملكتملانماضيأدجنو

هلالدتساىرعشألأدنعهاندجواموحننم٠«هللادوجوتابثإىلع

مثةغضممثةقلعىلإةفطنهنوكنمهلالقانناسنإللىلاعتهللاقلخب
مثالجرمثاباشمثالفطهنوكنمةدالولادعبهلقنو؛امظعوامدوامحل

ريسملااذهرييغتقيلخدتلانعناسنإلازجعو؛خلا.....**'الهك

ربدموهلقلاخدوجوىلعلديىذلارمألا؛لاحىلإلاحنملاقتنإلاو
:ىلاعتهللالوقبميركلانآرقلانماذهىلعلدتسيو؛اذهلكبماق

.-34ليمرعماوماممارتلرعاكرم<2ءدار
:لجوزعهلوقيو3ت+نوفلنحنا”دنوقلختدس,انونمتاميِفٍ

.9”نريتأكيشفك

املتم«نيملكتملانمىرعشألاريغدنعاضيااذهلثمدجنو

دشرنبااضيأهركذامك,""”ىناتسرهشلاو؛"""ىنالقابلادنعهدجن
.6عارتخإلاليلدوةيانعلاليلدىمسمتحت

:ةيضابألالوق

دوجوىلعليلدتلاخبنآرقل|كلسماضيأةيضابأل١كلسدقو

ةضرعملةيافككلسملااذهخينأىلإبهذنممهنمدجنلب؛ىلاعتهللا

ااا

يٌفةَقْلُتهانقلخّمُثنيطنمٍةَاْسنمَناَسْلاانقَلَخاقلو):ىلاعتهلوقىلإريشي(*)
اماظءعا0ااأض0كلااًنفلْخَفقلعةفطنلاانقلخمثنيكمرارق

نونمؤملا'(َنيِقلاَخْلانَسْحَأُهَّللاَكَراَبتَفّرخآافلحهانأشنأمثاملماظِلاانوسكف
ةَقَلَعنممثقطننممثبارتنُممُكَقلَخيذلاّوُه):ىلاعتهلوقو©2-14
لبقنمىَفََتُينممكنِموًاخوُيشاونوكتلمثمكذشأاوغلبتلٌمثاالفطْمكَجِرُْيمث
ّ[67:رفاغ]نولّعتمكلعلوىمسمالَجأاوغَبتلدلو
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رطانقبحاص"لوقاعمًارقنلو؛هدوجوىلعليلدتلاو؛ىلاعتهللا

2.ىفكيفىلاعتهللادوجوىلعةلدألاامأو":لوقيثيح"تاريخلا
هللالاق؛نايبىلاعتهللانايبدعبسيلف؛نآرقلاهيلإدشرأامكلذ
مآل:ىلاعت ,9«هنأبجيلهلوقىلإ4ادَلابْآَت©ادهمٌسَألال
أ]ف:ىلاعتلاقوةيآلا0+ٍضرألاَوتملَاقلَخىفنإ:هناحبسلاقو

"طيبرععرعر:هلوقىلإ4اٍيتوَتَستسلاكَحتِئكاَتَت
هلوقىلإ4نوعٌانْحَتمآ:هتوفطَتراءاملاونمتامٌيدَرفأ]ف:هلالجلجلاقو
ٍ.© َنيوْقتللمتمَول:ىلاعت

هذهنومضمهركفبلمأتاذإزييمتولقعهلنمىلعىفخيسيلف

فانصأو؛«تاومسلاوضرألاقلخبئاجعىلعهرظنرادآو؛تايآلا

؛ماكحإلاةياغمكحأىذلا.؛بيجعلارمألااذهنأتابنلاوناويحلا

لب؛هردقيوهمكحيلعافو؛«هربديعئاصنمهلدبآلبيترتلااذهبترو

ةفرصم«ريخستتحتةروهقماهنوكبدهشتسوفنلاةرطقداكت

ٌليِدَتلاهِلَعَساَّنلآرطفيتلاهنَبَرَطِفل:ىلاعتلاقكلذلو.ريبدتىضتقمب

دهاوشوناسنإلاةرطفخينذإف,*ُ«رثَيَتْلآثيزلأكلذرَثآقل

.*"نامربلاةماقإنعىنفيامنآرقلا

هللادوجوىلعمبهلالدتسايلاوكراشدقةيضابألادجناذهبو

ةفسالفلالوقباولاقف؛ةلأسملاهذهئءاوضاخنمممهريغنيريثكلا

؛نكمملاوبجاولاىتركفبىلاعتهللادوجوىلعاولدتسانمممهريغو

؛ىنيدلاروصتلاعمامهبلالدتسالاقستيلامهاعوطنأدعبنكلو

؛ثداحلاوميدقلاىتركفلمهمادختسا:ينيملكتملااوكراشكلذكو

ىفميركلانآرقلاباولدتسانمممهريغوةنسلالهأاوكراشامك
.ىلاعتهللادوجوىلعليلدتلا
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لوألالصفلاشماوه

عبط20ط؛ةاجتلا:انيسنبنيسحلاىلعوبأسيئرلاخيشلا-1

.224-225شصم1938/ه1357رصمىدركلانيدلاييحم

خيرات:روبىد57ص.«نديلةعبط؛لئاسملانويع:ىبارافلا-2
.207ص؛ةديروبأ.دةمجرت؛مالسإلاىفةفسلفلا

روتكد208ص.؛مالسإلالةفسلفلاخيرات":روبىد:رظنا-3

خيلقعلاةروث:ىقارعلافطاعدمحم ؛30طةيبرعلاةفسلفلا

.95-96ص

.235ص؛ةاجتلا:انيسنباسيئرلاخيشلا-4

.245ص؛مالسإلايلةفسلفلاخيرات:روبىد:رظنا-5

نبادنعامهنيبةلصلاو؛ملاعلاوهللا:ىدنفلاتباثدمحمروتكد-6

ىبهذلاباتكلا:ْنمضثحبءاهيفةيقثولابيصنوانيس

سرام28-20)دادفبءانيسنباىركذلىفلألاناجرهملل
.204ص1952ةرهاقلاءرصمةعبطمم2

205.0ص؛قباسلاردصملا-7

.844ص؛1ج؛نيدلاملاعم:ىنيمثلازيزعلادبعخيشلا-8

.85-84ص؛قباسلاردصملا-9

.85ص؛قباسلاردصملا-0

,158-157ص؛قباسلاردصملا-1

.41ص؛ديهمتلا:ىنالقابلا-2

.33ص؛نيدلالوصأ:ىدادغبلارهاقلادبع-3
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.76ص؛ةنسلالهأدعاوقىفةلدألاعمل:ىنيوجلا-4

.67“لافنألا-5

:ىنالقابلا:رظناو؛"24"فاقحألا-6-17 .44ص٠ديهمتلا

.30-31ص؛فاصنإلا42ص؛قباسلاردصملا-8

.اهدعبامو92ص؛ةسمخلالوألاحرش:رابجلادبعىضاقلا-9

عمل:ىنيوجلا-0 .79ص؛ةلدألا

.80ص؛قباسلاردصملا-1

.92116-94صةسمخلالوصألاحرش:رابجلادبعىضاقلا.-2

.39-38ص؛1جء؛زجوملا:ىضابالاىفاكلادبعرامعوبأ-3

.44-46ص؛قباسلاردصملا-4

ديحوت)2ج؛ةيميتنبامالسإلاخيشىواتفعومجم:ةيميتنبا-5

.44046ص(ةيبوبرلا

."12"تايراذلا-6

.2-3ص؛قباشلاردصملا-ةيميتنبا-7

لمجم)3ج؛ةيميتنبامالسإلاخيشىواتفعومجم:ةيميتنبا-8

.305-304ص(فلسلاداقتعا

"ةرقبلا-9 213".

.308ص؛قباسلاردصملا-0

."35-36"روطلا-1
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م2ص1جةلسرملاقعاوصلارصتخم:ةيزوجلاميقنبا-2

1380٠؛ةرهاقلا؛مامإلاةعبطم

.245ص؛4ج«ميظعلانآرقلاريسفت:ريثكنبا:رظنا-3

."58-59"ةعقاولا-4

غيزلالهأىلعدرلاعمللاباتك:ىرعضشألا21تايراذلا-5

19٠_-17ص؛عدبلاو

؛هكبيلهجلازوجيالوهداقتعابجيام2فاصنإلا:ىنالفابلا-6

.31-32ص

..2ص؛مالكلاملع2مادقإلاةياهن:ىناتسرهشلا-7

دروتنكدقيقحتدوميدقت؛ةلملادئاقع2ةلدألاجهانم:دشرنبا-8

م1955+ةرهاقلا؛ةيرصملاولجنألاةيتكم+مساقدومحم

٠.ًاهدعيامو01ص

©ًاداَّهِمٌضْرَأْلالّمْجُتْمَّلَأل:ىهتايآلاو*16-6"آابنلا-9

©ًاتاَبْسْمَُكَمْوَناَنْلَمَجَو8ًاجاَوزَأْمُكاَنْعَلخَو8ًاداكْوَأَلاَبِجْلاَو

اعْبَسْمُكَْوَاَنْيَتَبَو8ًاضاَعَمَراَهَّلااَنْلمَجَو8ًاسابَليَللااَنْلمَجَو
ءاَمِتاَريِصْنُمْلاَّنِماًْلْزنأَو3ًاِجاّمَوًاجاّريماَنْلَمَجَو8ًاداديش
افاٍقتاَّنَجَو8ًاناَبثَوًاَبَحهبَجرْخُشِإ8ًاجاّجك

ٍفالَتْخاَوٍضْرَألاَوِتاَواَمُّسلاقّْلُخيِفنإ:ةيآلاو164”ةرقبلا-60
َلّزنَأاموٌساّنلاُعَمََيمٍيرْحَبْلايفيِرْجَكيتلاِكْلمْلاَوٍراَهَّثلاَوليلا

نماًميِفُثَبَواَهِتْوَمَدْمَبّضْرَألاٍهِباًيْحَأَفءامنمءاَمّسسلاْنِمُهَللا
ٍضْرَألاَوءاَمسلاَنْيَبٍرْخَسُمْلاٍباَحُسسلاَوحالافيِرْنصتَوٍةَبآدلك
.«ُنوُلِقْعَيموقلٍتايآل
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مْبَسُهَّللاَقَّلُخْفْيَكاَوَرَكْمَّلآلا:تايآلاو”15-18"حون-1

.ًاجاّريسسْمُّشلاَلَمَجَواروٌنويِفَرَمَقْلاَلَمَجَو.ًاقاَبِطٍتاَواَمَتم
ْمَُكْجِرْنُيَواًميفْمُكْدِسُيًماتاَبنٍضْرَأْلانممُكَتْبنأُهَّللاَو
.4اجاَرْخِإ

ُهَنوَُلْخَتْمُتنَآ8ََنوُنْمُتاممُتْيَآَرْمَألا:تايآلاو"73-58"ةعقاولا-2

َنيقوُبْسَسِبُنْحَناَمَوَتْوَمْلاْمُكتَْباَنرُدَقْنْحَن8َنوقِلاَخْلاْنْحَنْمَأ
دَقََو َنوُمَلعَتالاَميِفْمكُتِشَنَُوْمكَلاَتْمَأَلدَبُتنأىلع8
ْمُتنَأأ8َنوُكّرَحَتاممُتَرَكأ8َنوُرَكَدتنولىَلوُأْلاةششلامُتْمِلَع
ْمُتْلَظَفًاماطُحُءاَْلَعجَْلءاَضُنْوَل#َنوُعِراَزلاْنْحَنْمُأُهَنوُعَرْزَت

ءاَّمْلاْمُتْيَأَرَفَأ3َنوُمِوُرْحَمْنْحَنْلَب3َنوُمَرْفُمَلان5َنوُهَكَفَت
ْوَل8َنوُلِزَنُمْلاُنْحَنْمَأٍنْزُمْلاَنِمُهوُمَُّلزنأْمُتنَآأ8َنوُبَرْشَتيذلا
©َنوُروُثيِتْلاَراَّنلاْمُْيَآرَفَأ5َنوُرَكْسسَتاَنْوَلَفًاجاَّجأُهاَنْلَعَجءاَشن

ةركذتاَهاَنْلَعَجْنْحَن5َنوُؤِضَنُمْلاْنْحَنْمآاَهَتَرَجَصْمُئاَضنَأْمُثنآآ

.ُنيِوُقْمْللًاعاَتَمَو

."30"مورلا-3

-222ص؛1ج؛تاريخلارطاتق؛ىطلايجلاليعامسارهاطوبآ-4

3.
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مايناثلالصفلاّ 6





اهتقالعوىلاعتهللاتافصلوحمهنيباميفنوملكتملافلتخإ

ىأ؛ةيتاذلاتافصلابتفرعىتلاتافصللةبسنلابةصاخوىلاعتهتاذب

فصتيالوىلاعتهللااهبفصتيىتلاكلت ىفنأل؛ءاهدضب هفاصتإ

امك.كلذنعهللاىلاعت؛كلذوحنوأزجعلاوأصقنلاهقحلياهدضب

ىهتافصلاهذهلهو؛ةدارإلاوملعلاوةايحلاوةردقللةبسنلابنأشلاوه

:نيقيرفىلإاذهخياومسقناو.اهيلعةدئاز؛تاذلازيغمأتاذلانيع

ىلاعتهللتافصتابثإبلوقلايَاوأرنيذلا؛ةلزتعملامسابطبتراقيرف
اموهو؛رثكألبنيميدقنيبلإلتابثإ؛اهيلعةدئازوأتاذلاريغ
عمقفتيال مهيفنناكمثنمو.ىلاعتهللقلطملاديحوتلا .تافصلل

ىلعقافتإلاوهو؛رهاظلوقىلعاهيفعرشيءاطعنبلصاوناكو"

ةميدقةفصىنعمتبثأنمو:لاق«نييلزأنيميدقنيبلإدوجوةلاحتسا

." نيبلإتبثأدقف

باتك ررقموهامبمدطصيتافصلاىفنبلوقلاناكامو
بهذ+-ملسوهيلعهللاىلص-هلوسرةنسوىلاعتهللا دعبةلزتعملا

اهنوكرارقإنودتافصبوأ؛تاذلانيعىهتافصبلوقلاىلإكلذ
ىبألوقاذهخيًارقنلو؛ميلاوقأهنعتربغاموهو؛تاذلاريغةدوجوم
.وهو؛وهىهةردقبرداقوهو؛وهوهملعبملاعوه":فالعلاليذبلا
املعهلتبثأملاعهللانإتلقاذإ:لوقيناكو؛خلا..وهوهةايحبىح

وأناكمولعمىلعتللدو؛الهجهللانعتيفنو؛هللاوه اذإو؛نوكي

ىلعتللدوىلاعتهللاىهةردقهلتبثأوازجعهللانعتيفنرداقتلق

ليذبلاىبأدنعايلجهنمودبياممتافصلارئاسخياذكهو. رودقم

.تاذلانيعاهلعجيلبتاذلانعةلقتسمتافصلاىفن
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نيعاهنأبحرصيالنكلواضيأتافصلابلوقينممهنمو
لكشبوأ؛حيرصلكشبكلذو؛تاذلاريغاهتبثيالاضيأوهو؛«تاذلا

عونلانمو؛اهنمدوصقملاىنعملاامنإوءاهدوجوبحرصيالنأكىنمض

-ةلزتعملانم-ناميلسنبدابعدجنةحارصاهدوجوركتيىذلالوألا.
؛ىحرداقملاعوه:تافصلاىفهلوقىرعشألاهنعلقنيىذلا

:لوقأو؛ارصبتبثأالواعمستبثأالوةايحالوةردقالواملعهلتبثأالو

؛عمسيالعيمسو؛ةايحبالىحو؛هردقبالرداقو؛ملعيالملاعوه
.9*..اهبىمسيىتلاءامسألانمهبىمسيامرئاسكلذكو

ىذلا-ًاضيأةلزتعملانم-ورمعنبرارضدجنرخآلاعونلانمو
هنأرداقهنأىنعمو؛لهاجبسيلهنأملاعهللانأىنعم:نأىلإبهذي
رايسنبميهاربااذكو.**"تيمبسيلهنأىحهنأىنعمو؛زجاعبسيل
لهجلاىفنوهتاذتابثإملاعىلوقىنعم”:نأىلإبهذيىذلا.ماظنلا
ىحىلوقىنعمو؛هتعزجملاىفنوهتاذتابثإرداقىلوقىنعمو؛هنع
.©"هنعتوملاىفنوهتاذتابثإ

وأةيتافصلابهباحصأفرعىذلاوهو؛رخآلاقيرقلاامأو
مهدنعاوضرعنيذلاةلزتعملاىأرهراصنأفلاخدقفتافصلاىتبثمب
ةنسلالهأةعامجقيرفلااذهىأرىلعناكو.تافصلاةافنىأ؛ةافتلاب

هللتافصلاتابثأىلإاوبهذدقوةيديرتاملاوةرعاشألانمةعامجلاو

نأنكميال؛قاستإوةمكحنمملاعلاىفامبمبلوقاورربدقو؛«ىلاعت

لوقي«خلا.....ةايحلاوةردقلاوملعلابفصتمنئاكنمالإنوكت

نأل:هلليق؟ملاعىلاعتهللانإمتلقمل:لئاقلاقنإف":ىرعشألا

زوجيالهنأكلذو.ملاعنمالإةمكحلايقستتالةمكحلملالاعفألا
اًملف.هملعيالوكلذنسحيالنمةعنصلاقئاقدعنصيوجابيدلاكوحينأ
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هللااهبكرىتلاةايحلاك.ةمكحلاقاستانمهيفامىلعناسنإلاانيأر

امو؛اهيفاهماسقناوبارشلاوماعطلاىراجمكورصبلاوعمسلاوهيف

هرمقوهسمشنمهيفاموكلفلاو؛همامتوةلامكنمهيلعوه
ملءانركذامعنصىذلانأىلعكلذلد؛ءاهيراجمو؛هبكاوكو

عئانصلاثدحتنأزاجولو.ههنكوهتيفيكبملاعوهوالإهعنصي

ناويحلامكحنمثدحيامعيمجلعلردنململاعنمالةيمكحلا

.لدكلذلاحتسااملف؛نيملاعريغمهومهنمثدحيمهعئانصومهريبادتو

ثدحتنأزوجيالكلذك.ملاعنمالإثدحتالةمكحملاعئانصلانأ

ملىحالورداقبسيلنمماهثودحزاجولهنأل؛ىحرداقنمالإعئانصلا

املف؛ىتومةزجعمهومهنمرهظيسانلانمرهظيامرئاسلعلردن

.©"رداقىحهللانأىلععئانصلاتلدكلذلاحتسا

تافصلابافصتمىلاعتهللانوكةرورضىرعشألاتبثأاذكهو

قاستاوةمكحنمهيفامبملاعلااذهلاقلاخهنوكلكلذةرورضل

؛ىلاعتهلاهتابثإدعب؛ىلاعتهتاذبتافصلاهذهةقالعنعامأ.ماظنو

اهنأبلاقو؛ىلاعتهللاتاذنيعىهاهنأبمهلوقخيةلزتعملافلاخيهدجتف
ىرابلانسحلاوبألاق":ىناتسرهشلالوقي؛هريغىهالووهىهال

لاذكهوةدارإبديرم؛ةايحبىح؛ةردقبةرداق؛ملعبملاعىلاعت
هتاذبةمئاقةيلزأتافصلاهذه"نأبلوقلاهيلإبسنمثتافصلارئاس

.""هريغال:الووهال:الو؛هريغىهالو؛وهىهلاقيال.ىلاعت

هللاهتابثإوتافصلابمبلوقخيهسفنىحنملاةيديرتاملااحندقو
ةيديرتاملاخويشنم-ىقسنلانيعملاوبأوهاهو.تاذلامدقةميدقىلاعت
مث"ريصبعيمسرداقملاع؛ىحملاعلاعناصنأكشالمث":لوقي-

عيمسرداقملاعىحهنأتبثاملمث:لوقيكلذىلعللدينأدعبهدجن
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.دينفتلذخأيمث"ًارصبوًاعمسوةردقواملعوةايحهلنأتبث؛ريصب

تابثإخيمهدنعهنأل؛تافصلاىفنىلإهيفاوهتنانيذلاةلزتعملالوق

تابثإديكأتىلإهبىهتنيامم؛نيبلابلوقلاىلإىدؤيامم؛ميدقريغل

دنعهانيأرىذلاوحتلاىلعهريغىهالووهىهالىلاعتهللتافصلا

هلتناكولىلاعتهللانأةلزتعملامعزيامو”:ىفسنتلالوقُيةرعاشألا

ريغةيلزأبلوقلاو؛ديحوتلالاطبإهيفو؛هلًارايغأتناكلتافصلاهذه
لكلب؛ىلاعتهللرايغأبتسيلتافصلانأل؛لطابمالك.ىلاعتهللا
عمامهدحأدوجوروصتي؛نادوجومنيريغلانأل؛هريغالووهالةفص
هتاذذإ؛عنتممهتافصوىلاعتهللاتاذقحايكلذو؛هبحاصمادعنا

؛ةرياغملادحمدعتاق؛لاحمىلزألامدعلاو؛هتافصاذكو؛ىلزأ

نيعالو؛«ةرشعلاريغنوكيال؛ةرشعلانمدحاولاكةرياغملاتمدعناو

اهمدعفءاهنموهذإ؛هنودباهئاقبوأ؛اهنودبهئاقبةلاحتسال؛ةرشعلا

.©"....هدوجواهدوجووهمدع

هللتافصلاةرعاشألانأشوهامكاضيأةيديرتاملاتبثياذهبو

لكدنعهءانيأرىذلاوحتلاىلع؛هريغىهالووهىهالاهنأىلع؛ىلاعت

.امهتم

تافصلاجيمبلوقخينيملكتملاتاهاجتالزجوملاضرعلااذهدعب

ةلأسم4ةيضابألاىأرنايبلوحانثحبعوضومنايبىلإىتأنةيبلإلا
.تافصلا

ةيضابالاولعفلاتافصوتاذلاتافص:تافصلاةيضابألالوق

تافصلامسقي-ةقراشملامهو-قيرف:نيقيرفىلإاذههبنومسقني

تافصنأ"ساسأىلعامهنيبنوقرفيو؛لعفتافصوتاذتافصىلإ
قزراعسوينأك«لحملافالتخادنعدوجولاٌ-اهدضعماجتلعفلا
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؛ديزللهجلاقلخيو؛ارمعملعلاقزرينأو؛ورمعقزركجقيضيوديز

؛اذكانالفعنميواذكانالفىطعينأو؛اذكنوداذكقلخينأو

ىلاويو؛نالفىلعطخسيونالفنعىضريو.انالفضغبيوانالفبحبو

.اذكهوانالفبذعيوانالفمحريو؛انالفىداعيوانالف

الاهدضعمعمجتالةدارإلاوةردقلاوملعلاكتاذلاتافصو

ءاذكلهجواذكهللاملع:لاقيالف؛لحملافلتخاولو؛دوجولا
؛ءاذكىلعهركأواذكدارأالو؛اذكنعزجعواذكىلعردقالو

.اذكهو

ضريملوناك:لوقنفلزألاهللانعىفتتلعفلاتافصنإو
ملومحريملو؛قزريملوقلخيملو؛ضغبيملوبحيملو؛طخسيملو

ناك:لوقنالفءلزألاخيهنعىفتتالتاذلاتافصو.اذكهو؛بذعي

تناكاذهىلعابيترتو." اذكهو؛قزريملوردقيملوملعيملوهللا

وهامكةثداحلاعفألاتافصو؛ةميدقةقراشملادنعتاذلاتافص

.ةلزتعملادنعنأشلا

نأ"ىلإاوبهذف-ةيضابألانمةيراغملامهو-رخآلاقيرفلاامأ

ىلعلزألاخيقلاخىلاعتهللا:لاقيهنآل؛ةيلزاةميدقاهلكهللاتافص

قرفلانإو...اذكهوقزريسىنعمىلعلزألاعقزارو؛قلخيسىنعم
هللالزيملتاذلاةفصخيلاقينأمهدنعلعفلاةفصوتاذلاةفصنيب

لبقدجويسامداجيإىلعارداقلزيملو؛نوكينألبقناكامباملاع
دجوينألبقدجويسهنأملعامدوجولاديرملزيملو؛دجوينأ

اقزارلزيملوقلخيسىنتعمىلعاقلاخلزيمللعفلاةفصو.اذكهو

.")"انكهو؛قزريسىنعمىلع
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نمىرناميفبيرق؛ةيراغملانمةيضابألاهبلاقىذلاىأرلااذهو
ةفضبهومسأامتحتلاعفألاتافصاوعمجامنيح؛ةيديرتاملاىأر

اعيمجاهوربتعاو؛ةيتاذلاتافصلا":نيبواهنيباوعمجو؛نيوكتلا

.1!تانلامدقةميدق

ةقراشملادنع-تافصللرخآميسقتىملاسلاخيشلادنعءاجامك
ةفصو؛طقفةيتاذةفص:ماسقأةثالثىلإهيفاهومسق--ةيضابألانم

لكىهىلوألاو.رخأآرابتعابةيلعفورابتعابةيتاذةفصو؛طقفةيلعف
لزألاالعفلاباهبفصتاو؛ىلاعتهنعاهدضىفنىلعتلدةفص

.ةايحلاورصبلاوعمسلاوةدارإلاوةردقلاوملعلاك

فصتيملو؛ىلاعتهنعاهدضىفنىلعتلدةفصلكةيناثلاو

ضبقلاو؛ضغبلاوبحلاوءايحإلاوقلخلاك؛لزألاىفلمفلاباه
..ةءاربلاوةيالولاوطسبلاو

هنإف"ميكح"كنيريافتمنيينعملمتحتةفصلكةثلاثلاو

4ءايشألاعضاوىنعمبو؛تاذةفصىلاعتهنعثبعلاىفنىنعمب

هنعبذكلاىفنىنعمبهنإفقداصوءلعفةفصاهبةقئاللااهعضاوم

هنإف"عيمس"و؛لعفةفصقدصلابربخمىلعمبو؛تاذةفصىلاعت

؛«لعفةفصءاعدلالباقىنعمبو؛تاذةفصىلاعتهنعممصلاىفنىنعمب

.2"لعفةفصميحرىنعمبو؛تاذةفصملاعىنعمبفيطلو

:ةيضابألادنعتاذلابتافصلاةفالع

نيبوةيتاذلاتافصلاةصاخوتافصلانيبةقالعلاتناكدقلو

وأتاذلانبيعىهلهو؛نيملكتملانيبفالتخالاطانمىلاعتهللاتاذ

امبوهسفنهبفصوامبهللانوفصيمهنأفلسلابهذمو.تاذلاريغ

الوفييكتريغنمو«ليطعتالوفيرحتريغنمهلوسرهبهفصو
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نولوقيالىلاعتهللتافصلاتابثإورارقإدعبمهدجنمثنمو."”"ليثمت
دقفانيأرامك-ةلزتعملاامأ.تاذلاريغالوتاذلانيعاهنأباهيف

هللتافصدوجوىفنىلإمهبىدأىذلارمألاتاذلانيعاهنأىلإاوبهذ

بسحديحوتلاخيمهلصألاديكاأت؛اهيلعةدئازوأهتاذبةمئاق؛ىلاعت

اوتبثأدقفةعامجلاوةنسلالهأنمةيديرتاملاوةرعاشألاامأ.مهمعز

نأقبسامكتاذلاريغالونيعالاهنأباولاقو؛ىلاعتهللتافصلا

.انركذ

نيعاهنأ؛ءاهوتبثانأدعبتافصلاخياولاقدقفةيضابألاامأ

هللانألتاذلامدقةميدقىهو.ةلزتعملاهبلاقىذلاوحنلاىلع؛تاذلا

كانهناكريغائيشتناكاذإف.مدقلاخيهلثمميدقلاةفصو؛ميدق

رابتعازوجيالو؛«ديحوتلالصأعمىفاتتيروصتوهو؛رثكأوأناميدق
ءازجأوضارعأىلإاجاتحمىلاعتهللاحبصيذإ؛ةثدحمةلقتسمتافصلا

لوقًارقناذهىفو.""*ىلاعتهللاةينادحووىضاتتياذهو.ابكرمودفيو

هتافصبهلالجلجهللافصنانإ":لوقيثيح؛ىفاكلادبعرامعىبأ
هفصنانأكلذو؛نيثدحملاتافصهنعىفننو؛هبالإقيلتالىتلاىنسحلا

ةجاحنمتبثاملثودحلاهنعىفننو؛ىلاعتهدوجولءدبالذإ؛مدقلاب

نمهلةياغامىلإكلذلسلستانيبدقو؛هشدحيثدحمىلإثدحملا

ىنفيالقابهنأبهفصنو؛هدوجوللوأالميدقهنأكلذببجوف...داسفلا

هناحبسناكاملهنأل؛ثودحلاهيلعليحتسيامىلعءاتفلاةلاحتسال

هفصنو؛دوجودعبامودعمنوكينألطب؛«مدعدعبالادوجومىلاعتو

نملامفألادوجوةلاحتسال«ريصبعيمس؛ديرمريدقميلحميلعىحهنأب

نعانيرىلاعتي؛نيزجاعلا؛نيلهاجلانماهعوقونالطبو؛تاومألا
ىتلاءايشألاهذهنعىنوربخا:لاقنإف"اريبكاولعصقنلاتافص
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ةزعلاو؛ةدارإلاوةردقلاو؛ةمكحلاوملعلاوةايحلانماهبهومتفصو

مأ؟ةهسفنلهثدحتسائشوهمأهبلزيملئشوهأ؛رصبلاو٠عمسلاو

.؟5كلذىفةصقلافيك

ملعلاوةايحلانمانركذامبافوصَوملزيملىلاعتهللانإ؛انلق
؛تافصلاكلترئاسي؛رصبلاوعمسلاوةدارإلاةردقلاوةمكحلاو

ةثداحتناكاذإتافصلاكلتودعتالهنألبقنم؛اهبافوصوملازيالو

وأ؛اهتدحأثدحمريغنمهيلإتثدحنوكتنأامإ:ةثالثاهوجوهيلإ

لطبو.هسفنلاهتدحتسانوكينأوأ؛هريغوهواهثدحأثدحمبتثدح

البثدحيائيشنأبلوقلاداسفنمانيباملثدحمريغنمنوكتنأ
ذإ؛«هلاهثدحأِهريغنوكينأدسضو؛انمالكنمعضومريغكثدحم

الو,فوصوملااذهخيبجياملثملوقلانمهيفبجيريغلاكلذناك
.ةياهنالامىلإكلذلسلستيف؛فوصوملااذههنمكفنيالاممكفني

كلذكرمألاناكولهتألهسفنلاهثدحأىذلاوهنوكينأدبضو

الو؛ملاعالوىحبسيل؛هسفنلاهثدحتسينألبقنمنوكينأبجول
ردقيملةئيبلاهذهبناكنمف؛ريصبالو؛عيمسالو؛ردافالو؛ميكح

هذهتلطباملق.ءايشألانماًئيشالوةردقالواملعثدحينأىلع:

انبرلزيملهنأبلوقلاالإقبيملءاهبلوقلالحمضاو.ةثالثلاهوجولا
لازيالو؛هتافصرئاسااريصب؛اعيمساريدقاملاع؛ءايحالعولج
|'05ْ*كلذك

ىلعىلاعتهللاتافصمهتابثإبةيضابألانأهلكاذهنمظحاليو

رصبلاوعمسلاوةايحلاوةدارإلاوةردقلاوملعلانمانيأرىذلاوحنلا

ناكىذلاوحنلاىلع؛تافصلاىتبثموأةيتافصلاعماوقتلادقاهوحنو
؛ةعامجلاوةنسلالهأنمةيديرتاملاوةرعاشألاوأ؛فلسلالهأدنعءاوس
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ىلاعتهللتافصدوجواوفننيذلاكئلوأةافنلااوفلاخهسفنتقولاىضو

؛تاذلانيعتافصلانأباولاقنيذلاةيضابألانكلوتاذلامدقةميدق
رطخاورعشتسادق؛هتاذلتافصلاهذهبفصتادقىلاعتهللانأوأ

تاذلانيبديحوتلاىلإمهبىدأو؛ةلزتعملاهيفعقواميفعوقولا
ةينيعبميلوقريسفتىلإاوأجلف؛تافصلاىفنىلإمثنمو؛تافصلاو
فيك:اولاقنإف":ىبعصملالاقاذهىفو.اهباولاقىتلاتافصلا

فوصوملانمدحاولكنأعم؛هتقيقحنيعئشلاةفصنوكروصتي
نعاشناممالإمالكلااذهلهو؛هبحاصلهترياقمبدهشيةفصلاو

ىتلاةيمهولااياضقلارئاسخي"امكقدصينأنكميال؛مهولاضحم:
.هنالطبىلعلالدتسالااةجاحالفءرمامكاهبقيدصتلاعتتمي

امهو؛ةفصابلواتاذكانهنأانركذامىنعمسيل:انلق

اماهيلعبترتيىلاعتهتاذنأهانعملب...نومهوتيامكةقيقحنادحتم

جاتحيالهنإف؛(ىلاعتهتاذىلإةببسنلاف)....اعمهفصوتاذىلعبترتي:

تاموهفملالب؛هبموقتةفصىلإاهروهظوهلءايشألافاشكنا

.الثمملعلاةقيقح؛رابتعالااذهبىلامتهتاذف؛هتاذلةفشكتماهرسأب
ىلاعتهنوكىنعمهلصاحاملاقو؛ىنعملااذهىتالتلاردبلاحضوأدقو.

نماماتافاشكناتامولعملاعيمجهلةفشكنتمةيلعلاهتاذنوكاملاع

؛فاشكنإلاكلذلىضتقمهيلعدئاز؛ىلاعتهتاذبىلزأئشمايقريغ

نأىنعمب؛هتاذنيعوهلب؛هبمئاقهيلعدئازهدوجونأبلوقنالانإف

؛اندنعىفنملاف؛هلتانئاكلاعيمجفاشكناافاكىلاعتهدوجو

لعافوهو؛ىلاعتهنعهيفننفيك«هسفنالتاذلاىلعالثمملعلاةدايز

دصقلابلعافىلاعتوهفاضيأو؛ملاعنمالإردصيالوهو؛انقتمالعف

دصقلاهجوتةلاحتسال؛دوصقملابملعلاعمالإكلذروصتيالو«رايتخالاو

نمىنعمملعلاتوبثبلوقنانسلو؛هملعيملامىلإلعافلانمةدارإلاو
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.-.ىلاعتهللاتافصنإ؛انلوقنممهوتيدقامكتاذلانيعهنآو«ىناعملا

هلءايشألاعيمجفاشكناخي.ىفكيهتاذدوجونإلوقنلب؛هتاذنيع

ىفو؛ةردقلاىلإةبسنلابتارودقملاجريثأتلاىفو؛ملعلاىلإةبستلاب
عيمجفاشكناىفو؛ةدارإلاىلإةبسنلابتادارملاعيمجصيصخت

؛رصبلاىلإةبسنلابتارصبملاعيمجو؛عمسلاىلإةبسنلابتاعومسملا
اذهف؛ةايحلاىلإةبسنلابتافصلاعيمجبهفاصتاةحصهمازلتساىفو
.19تاذلانيعاهنوكنمدارملاوه

مهريسفتكجةيضابألاهمدقىذلادهجلااذهنأىرننكلو

نيذلاةيتافصلاجهنملةبسنلابائيشريغيالتاذلانيعتافصلانأبميلوقل

؛ةردقلاو؛ملعلاىه؛«تاذلانعةلقتسمتافصبىلاعتهللافصوباولاق
؛ىلاعتهللتافصلاهذهاوتبثأدقةيضابألاناكاملو.خلا......ةدارإلاو

مهنعهللاىضرفلسلالهألعفامكاوفقوتينأبمهبىلوأناكامف
وأتاذلانيعاهنوكايل.اوفقوتو؛تافصلاهذهباولاقامنيحمهاضرأو
رومأكةيدقعرومألةبسنلابدقتعناميفملسألاوهو؛تاذلاريغ

؛ةياهنالامىلإهعمريسلاىفةبغرلاو؛لقعلاةوهشاهنكلو؛تافصلا
امبلاونمىلعوأامهبكرراسنموةيضابألاوةلزتعملالاثمأبتعفددق
0.جئاتنلاهذهىلإ

؛لوقباهنملكاياولاقدقفتافصلاباولاقةيضابألاناكامو
فالخلاعضوم؛تاذلاتافصايمبلوقبانهىقتلنسو؛ىلاتلاوحنلاىلع
ض0.نيملكتملانيب

ارداقالعوزعانالومنوكينأبجيهنأىلإاوبهذةردقلانعف
دجومىلاعتهللا:لاقينأهناهربريرقتوملاعلاداجيإهنمحصاملالإو

07رداقهللافرداقوهفرايتخالابدجوملكورايتخالاب
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:ميلوقبةدارإلابافوصومواديرمىلاعتهنوكىلعاوللدامك

ةفصىهىتلاةدارإلابفوصوملاوهواديرمىلاعتىرابلانوكينأبجي

ىلاعتىرابلانكيملولو.....نكمملاىفرطدحأحيجرتاهبىتأتي
نمالدبنامزالوةفصالو؛رادقمبآالودوجوبملاعلاصتخااملاديرم
انأكلذنايبو؛همدعرارمتساوأملاعلامدقامإمزليف؛ةزئاجلااهصئاقن

:لوقن
.نيزئاجلانيفرطلادحابثداوحلاصصخىلاعتهللا-

.ديرموهفكلذكناكاملكو-

تانكمملادوجوناكاملهنأىفخيالذإ؛ةحضاوفىرغصلاامأ

امهلب؛ليحتسيالوامهدحأبجيال؛ءاوساهيلإةبسنلاباهمدعو

ىلاعتهنأةرورضلابف؛نكمملااذهدجوأىلاعتهنإمث؛ءاوسلابنازئاج
هعبتيملو؛دوجولاوهوهيلعنيزئاجلانيفرطلادحأبهصصخىذلاوه

ىلعهدجوأاذكو؛مدعلاوهواضيأهيلعزئاجلارخآلافرطلاىلع
فرطلانمالدبرادقملاكلذباضيأهصخفهتاذييصوصخمرادقم

هصخاذكو؛هنمرفصأوأكلذنمربكأنوكينأوهوءزئاجلارخآلا

؛اذكةنسلءاذكرهشىف؛اذكموينم؛ءاذكةعاسيدوجولاب

رئاسبقلعتياماذكو؛هنعرخأتملاوأ؛كلذىلعمدقتملادوجولانمالدب

.هلباقىلإهكرتنمالدب؛كلذنمعونبوهصخ؛ضارعألا

نييوتسملانيفرطلادحأعوقوحيجرتنألف:ىربكلانايبامأو
هنأل؛نكمملاكلذسفنحجرملانوكينأليحتسيو؛لاحمحجرمريغب
نإهنألفاضيأو؛رمامكاحجارهتاذلايواسمنوكينأهيلعمزلي

هلحجرتنإو؛همدقمزليف؛دوجولابجاوناكهتاذنعدوجولاهلخجرت
ىتاذلاحجرملانألءادبأدجويالف؛همدعرارمتسابجوهتاذنممدعلا
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هنعاجراخحجرملانوكينأنيعتف؛لطابنيمسقلاالكو؛همدععتتمي

دحأَبنكمملاصاصتخالحجرمالنأىضتقيرسلاو؛هلعافةهجنم

رايتخاىهوةدارإلابالإهلباقمنمالدبتازئاجلاوأهيلعنيزئاجلا

اديرمىلاعتهللانوكتبثاذهبو.!"زئاجلاكلذلعفتلعافلا

.ةدارإلابافوصومو

مهدنعف؛ةدارإلابافوصوماملاعىلاعتهللانوكىلعاوللدامك

؛ىلكوىكئزجئشلكباملاعىلاعتوهناحبسهللانوكينأبجي"

تنأنكتمل؛املاعنكيملول"هنألكلذو"بجاووأنكممنئاك

قئاقدو؛ناقتإلاوماكحإلاةياغنمهيلعتنأامب"افصتمكتاذ

مكحيالهنأةهيدبلابمولعمهنأةمزالملانايبو؛رصحتتالىتلانساحملا
الإ؛نساحملاعاونأنمهبطاحيالاميفو؛لامكلاةياغل.هرزبيولعفلا

ةرورضبةمولعمفةيئانثتسالاامآو؛ةمكحلاي.ةياغميكحملاعنم

فصواهبطيحيالاممىلاعتهتاعونصمبئاجعنأىفخيالو؛ةدهاشملا

دنعاهجورخواهترثكعمبئاجعلاكلترودصزوجنمو«ضفصاو

ادحاج؛قحللادناعمناكقافتإلاليبسىلعلهاجنمرصحلا
تبثاذهبو!*ءالقعلازيحنعهجورخل؛هترظانمتطقسو؛ةرورضلل
.ملعلابافوصوماملاعىلاعتهنوكليلدلاب

هللملعلاوةدارإلاوةردقلاتافصتوبثىلعةيضابألابتريو

نأنكميالةقباسلاتافصلانأساسأىلع؛ةايحلاةفصتوبث؛«ىلاعت

نوكينأبجي":هنأبلوقلاىلإاوبهذيفةايحلابفصتينملالإرفاوتت
نمةقباسلاتالامكلاكلتبافصتمنكيملالإو؛ءايحلجوزعانبر

القعةطورشمتافصلاكلتنأ؛ةمزالملانايبو؛ملعلاوةدارإلاوةردقلا

ءافتنابوجولاهمدعبجولهمدعردقولف؛ايحاهبفصتملانوكيناب
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ةطورشملاتالامكلاكلتءافتنانكل؛هطرشءافتنادنعطورشملا

؛لاحمايحىلاعتهنوكو؛اهطرشىفنف؛رمامىلعاهبوجول؛لاحم
,29الافنوكينأاهبفصتانملبجوتةفصةايحلاو

رصبلاوعمسلابهناحبسهللافاصتاةيضابألادكؤيامك
ىمعلاوممصلانماهدضبهفاصتإنعىلاعتهلاهيزنتمالكلاو

زعانبرنوكينأبجي”:نولوقيف؛هلككلذنعهللاىلاعت؛سرخلاو
نمكلذدادضأبايحهنوكلفصتالالإو؛املكتماريصباعيمسالعو

هجايتحالاهنعههيزنتبجيصقنوتافآىهو؛«سرخلاوىمعلاومصلا

هيلإرقتفملا؛قالطإلاىلعىنغلاوهو؟فيك؛هلمكينمىلإذئنيح
الإاهنمولخيالهنإفةفصللباقىحلكنأكلذنايبو.هاوسامعيمج

نعلباقلاورعةلاحتسانمهديعتنساملو؛هانفلسأاملاهدضوأاهلثمىلإ

وأتافصلاهذهبفاصتإلللباقىحلبكنأليلدو؛«لوبقملاسنج
ءايحألافاصتإةحصو؛اهبىتوملافاصتاعاتتما...رمامك.اهدادضأب

امايأو؛اهمزاليرمأوأةايحلاامإتافصلاهذهلوبقلاذإححصملاف؛ءاهب

هنوكبىحلافصتيملاذإف؛اهبىحلكفاصتإلوبقهيلعمزليناك
مصأهنوكىهو؛ءاهدادضأبفصتينأمزل؛ءاملكتماريصبايعمس
؛ةليحتسمىلاعتهقحلدادضألاهذهنكلسرخأىنعي؛مكبأىمعأ

رقتفمصقانلانلءالقنوالقعاهنعهزنموهو؛صئاقنوتافآاهنوكل

بجاوىلعراقتفالاوثودحلاو؛هثشودحمزلتسيكلذو؛هلمكينمىلإ

ريدقتىلعمزليو؛ةرمريغرمامكةرورضلاباليحتسمهتاذلدوجولا
قلاخلانملمكأتالامكلابفصتملاقولخملانوكينأضئاقنلاكلت

.2*لقعيالامموهو؛كلذنعىلاعت

هنأىلعنيملكتملانيبرهتشاامنورقيةيضابألادجناذكه
ىتبتموأةيتافصلانيبهانيأرىذلاوحنلاىلع«ىلاعتهللةيتاذتافص
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اولاقف؛تاذلابتافصلاهذهةقالعلوحناكمهفالخنكل؛تافصلا

هانضرعو؛ةينيعلاهذههباورسفىذلاوحنلاىلعتاذلانيعاهنإاهنع

تاذ-نيميدقتابثإةيشخهنمصلختلااوعيطتسيملرمأوهو؛لبقنم

هللهيزنتلاوديحوتلاةيقلطمىف-مهيأربسح-رثؤيامم-هفصو

.ملعأهللاو.ىلاعت

:ةيربخلاتافصلا

حلطصااميفمهيأرنايبةيضابألادنعتافصلاةلأسمنمىقب

لاهربخءاجامتافصلاكلتىنعتو؛ةيربخلاتافصلابهتيمستىلع

,**ىجملاو؛**شرعلاىلعءاوتسإلاءوحننمميركلانآرقلا
2"ويميلاوةضبقلاو27٠,ديلاو«26سفنلاو25٠,هجولاو2٠*وريعلاو

هللاباتكاياهركذدروىتلاظافلألانمكلذوحنو؛””بنجلاو

.-ملسوهيلعهللاىلص-لوسرلاثيداحأنعرابخألاوأىلاعت

نعنايبلاو؛اهمهفيلاوقرفتو؛ابلوحنوملكتملامسقنادقو
ءاهرهاظىلعظافلألاهذهذخأىلإبهذنممهنمناكفءاهانعم

؛دهاشملاملاعلايكاهتالامعتسانمعئاشوهامىلعاسايقاهمهفو

وأةرسألاىلعكولملاءاوتساكضشرعلاىلعءاوتساىلاعتهللاىلإاوبسنف

؛انيميو؛ةضبقو؛اديواسفنواهجووانيعو؛انثيجمكائيجمو؛«شورعلا

مهفباذهىلعاولدتساوءرشبلاءاضعأىففورعموهامكءابنجو

.نإ":-ملسوهيلعهللاىلص-لوسرلانعىورىذلاثيدحللئطاخ
ىلاعتهللنأ٠«ئطاخلامهفلااذهىدؤمو+«"هتروصىلعمدآقلخهللا

ىلاعتهللنأاومهفينأريضالفمثنموءاهلثممدآةروصتءاجةروص
الثمتمدهاشملاملاعلاٌئحوهامك؛خلا..اديواهجووايجمو؛ءاوتسا

.اريبكاولعكلذنعهللالاعت.(30)مدآءانبأنمرشبلاهيلعاميف
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اريسفتنإف؛هبةهبشملاقلعتدروىذلاوروكذملاثيدحللةبسنلابو

ملو؛ةلمتحملاهوجولاعيمجىلعهيفهبلف؛ىزارلارخفلادنعدرواليوط

ءالؤهىلإبسنىذلائطاخلامهفلااذهدوروةيناكمإاهيفدري
هذهاهبتدروىتلاىآلاهذهلكنأ؛اذهمهتجحو."'ةهبشملا
ثيداحألايلتدرودقاهنأوأ؛ميركلانآرقلاينةروكذمتافصلا

دبعرامعوبأهدروأاموهاذهو.تءاجامكاهوذخأمهو؛ةيوبنتلا

مبلوقايكاح-لوقيهدجنةهبشملاءالؤهةلاقمىكحنأدعبىفاكلا
نعهبربخي؛لجوزعهللاباتكخياهلكرابخألاهذه"نأمهتجحو
دكؤيو.....هتفصبفرعاوهو؛هللالاقامودعننلو؛هتفصوهسفن
ىلعمدآقلخهللانإ”:ىرورملاثيدحلاىآلاهذهنمانولتامعيمج
ِ:إ٠32هتروص

ةهبشملاءالؤهلوقىلعدرلاةباثمبفلسلالهأمالكىتأيو
ىلاعتهللتبثيلكشب؛ىلاعتهللاتافصايلوقللةبسنلاب؛ةمسجملاو
تافصنم-ملسوهيلعهللاىلص-هلوسرهلهتبثأوهسفنتلهتبثأام

نبالوقي«ميسجتلاوهيبشتلاةهبشكيعوقولانودلالجلاولامكلا

؛هسفنهبفصوامبهللانوفصيمهنأفلسلابهذمو”:اذه:يةيميت

الوفييكتريغنمو؛ليطعتالوفيرحتريغنمهلوسرهبهفصوامبو
انرشأىتلاتايآلاهذهنيبنماوضرعتامدنعمهدجنكلذلو؛ليثمت

اهيفلصافلالوقلانأىلإاوبهذشرعلاىلعءاوتسإلاةيآللبقنماهيلإ

.قيليءاوتساهشرعىلعوتسمهللانأنمطسولاةمألاهيلعاموه
نعىوراماذهٌمهتدمعو؛هفيكلضرعتلانود؛هبصتخيو؛هلالجب

:لاقف"ءاوتسإلا"نعلئسامدنعاذهىفهنعهللاىضركلاممامإلا
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؛«بجاوهبناميإلاو؛لوقعمريغفيكلاو؛لوهجمريغءاوتسإلا"

,89*ةعدبهنعلاؤسلاو

مهيأرلهريوصتلاعماجازاجيإةيفلسلاىأرميقلانبازجوأدقو

ثيح؛ةيعفاشلامابغحيرسنبسابعلاىبأنعهلقنامبةلأسملاهذهاي

نألوقعلاىلعمارح":لاق نأماهوإلاىلعو؛ىلاعتوهناحبسهللالثمت

نأسوفنلاىلعو؛قمعتنآرئامضلاىلعو؛عقتنأنونظلاىلعو؛هدحت

(هللا)فصتنأبابلألاىلعو؛«طيحتنأراكفألاىلعوركفت

هيلعهللاىلص-هلوسرناسلىلعوأ؛هباتكخيهسفنهبفصوامالإ
ةنسلاوةنايدلالهأعيمجدنعحضتاوررقتوحصدقو.-ملسو

نيدتهملاةمكألانمنيعباتلاوةباحصلاو؛نيضاملافلسلانمةعامجلاو

ىلاعتهللانعةدراولاىآلاعيمجنأاذهاننامزىلإنيروهشملانيدشارلا

هللاىلص--هللالوسرنعةرداصلاةقداصلارابخألاو؛هتافصوهتاز

اهلبقو؛لقتلالهأاهححصىتلا؛هتافصوهللاىف؛-ملسوهيلع
دحاولكبناميإلا؛قفوملانمؤملاملسملاءرملاىلعبجي؛تابثألاذاقنلا
.69*رمأامكىلاعتوهناحبسهللاىلإهرمأميلستودروامكهنم

تايآلاركذىلإكلذدعبميقلانباهلقنامكصنلاضرعتيمث

ءاوتسإلاوئجملاو,نايتإلابىلاعتهللافصوىلعتلمتشأىتلاثيداحألاو

عمسلاو؛نيديلاو؛سفنلاو؛ةيقوفلاو؛نيميلاوةضبقلاو«شرعلاىلع

؛عباصإلاو؛مدقلاو....ةدارإلاورظنلاونيعلاو؛مالكلاو؛رصبلاو

4هركذيملامو؛هركذامالمجملاقمث؛اهوحنوهجولاو؛لوزنلاو
رابخألانم-ملسوهيلعهللاىلص-هنعحصامماذهريغو”:هلوق

حصاممانفلبيملامواغلبام؛هناحبسهللاتافص:يةدراولاةهباشتملا

ءاهدرنالواهلبقننأنآرقلاخيةهباشتملاتايألاىفوهيفانداقتعا؛هنع
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ديزنالو؛نيهبشملاهيبشتىلعاهلمحنالو؛نيفلاخملاليوأتبابلوأتنالو
هتافصنعمجرتنالو؛اهفيكنالوءاهرسفنالو؛ءاهنمصقننالو؛اهيلع

تاكرحبالو؛بولقلارطاوخباهيلإريشنالو؛ةيبرعلاريغةغلب

-ىبنلاهرسضامرسفنو؛لجوزعهللاهقلطأامكاهقلطنلب٠حراوجلا

نمنويضرملاةمئألاو؛نوعباتلاو؛هباحصأو-ملسوهيلعهللاىلص

امعكسمنو؛هيلعاوعمجأامعمجنو؛ةنامألاونيدلابنيفورعملافلسلا

لوقنال؛اهليزتتةرهاظلاةيآلاو؛رهاظلاربخلاملسنو؛هنعاوكسما

ةهبشملاوةمسجملاوةدحلملاوةيمهجلاوةيرعشألاوةلزتعملاليوأتب

لوقنو؛ليثمتالباهبنمؤنو؛ليوأتالباهلبقنلب؛ةفيكملاوةيماركلاو

5*ةعدباهليوأتءاغتباو؛ةنساهبلوقلاو؛بجاواهبناميإلا

ةبسنلابفلسلالهأدنعءانيأرىذلاجهنلاىلعىرعشألاراسو
باتكلا2تدروامكاهبناميإلاىلعدكأف؛تافصلانمعونلااذهل

ثيدحلالهأهيلعامةلمجلهلوقنمضلوقي؛فييكتنودةنسلاو
لعنسلملاقامكهشرعىلع-هناحبس-هللانأو......":ةنسلاو

(ىديبتقلخ):لاقامك؛فيكالبنيديهلنأو4وتسشمل

:لاقامك؛فيكالبنينيعهلنأو؛4ٍناَكَمُمَبَُءاَدَينبأ:لاقامكو
ٍلَتَجلوذكبَرُهْجَكقبو:لاقامكاهجوهلنأو؛4ايليىرت

لاقامك.*”ةنابإلا"هباتكيلاضيأاذهلثمبلاقو.""4را
.©ىنالقابلامامإلاةرعاشألانماضيأكلذب

كةرعاشألاىمدقتماوفلاخمهنأودبيفنورخاتملاةرعاشألاامأ

دنعءانيأراموهوتافصلاهذهخيليواتلابذخأنمءارناموهوكلذ
شرعلاىلعءاوتسإلاو؛ةيؤرلابونيعلاوتاذلابهجوللهليوأتوىدادغبلا
نإو«ليوأتلاجلفالتخاعم؛ىزارلانيدلارخفدنغكلذكو."”كلملاب
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؛ةسارحلاوةيانعلاةدشبنيعللهليوأتلثم؛جهنملاوًادبملاىلعقافتإلاأدب

.*”لاجملااذهايةراثملاتاملكلانمريثكلانيليوأتلاجهنمعبتادقو

اددرتممهيأرءاج؛ةعامجلاوةنسلالهأنمةيديرتاملاكلئكو

أدبمبذخألانيبو؛ىديرتاملادنعليوأتلانيبوفييكتالبرارقإلانيب

ًارقنف؛ىفسنلانيعلاىبأدنعهدجنامكدعبنمهعابتادنعليوأتلا

:لاقىلاعتهللانأكلذىفهنعلصألاامأآو":هلوقىديرتراملادنع

يل ؛هلعفيبهنأانيبدقو؛هقلخهبشهسفننعىفنف4؟ىىَشهتك
ىلعىوتساشرعلاىلعنمحرلابلوقلابجيفهابشإلانعلاعتمهتفصو

.4"ئشىلعهليوأتعطقنالمث؛لقعلاخيتبثو«ليزنتلاهبءاجام

دنعهارتاموهو؛«ليوأتلاباوحرصقفةيديرتاملانمنورخأتملاامأ

؛ةردقلاوكلملابةضبقلاوتاذلابسفنلالوؤيهدجنفىفسنلانيعملاىبأ
نمنيعبصأنيبنمؤملابلق”خيعبصإلاو؛بعصلاميظعلارمألابقاسلاو

(مدق)زسكلابامأرقيومدقلاو؛نالذخلاوقيفوتلابنمحرلاعباصأ

؛هللارمأبئجملاو؛رافكلانمهملعمدقىفناكامهدنعىنعيو

هارنثيحددرتلانماضيأولخيالىفسنلامالكناكنإو؛اذكهو

فيكالبىلاعتهللةيتاذةفصاهناباهيفلوقيديلاركذيامدنع
امأ؛مهلوقةمعنلاوةردقلاباهولوأنمىلعركنيولباهليوأتنعفقوتيو

متخيامنإوءاحيرصايأراهيفدرويالف؛شرعلاىلعءاوتسإللةبسنلاب

اهيفلوقلامتخيف؛فييكتلامدععماهبرارقإلاهبشيامباهيفلوقلا
ناكهنأ-هللاهمحر-نسحلانبدمحملوقبةهبشملاىلعدرلادعب

دارأامىلعو؛هللادارأامىلعهللادنعنمءاجامبو؛هللابنمؤنلوقي
هللادارمةيفيكبلغتشنالو؛-ملسوهيلعهللاىلص-هللالوسرهب
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رايتخاوهو-ملسوهيلعهللاىلصهللالوسر-دنعنمءاجامبو؛ىلاعت
.2ةمملالهأءاملعوةمكألاءاربكنمريثك

:ةيربخلاتافصللنولوؤملا

ةركفلنيضفارلانمضمهئارآلانضرعتنممنوملكتملاعقي

نمانركذنمءاثقتساباهركذدروىتلاةيربخلاتافصللليوأتلا

مهعضوانرثآو؛ليوأتلاجهنماوجهننيذلاةيديرتاملاوةرعاشألاىرخأتم

نمنيلوؤملاقيرفلزاجيإبضرعنىلياميفوةدئافلانمديزملمهتعامجعم
اذهءامعزةلزتعملاركذبمهتمىفتكنو؛تافصلاهذهبنيملكتملا

ةيضابألانعانثيدحدنعهليصفتيلالمأهيفلوقلازجونو؛هاجتالا
.ليوأتلاةرورض مبلوقلثمبنولوقينيذلا

مهعامجانمضتدقديحوتلايةلزتعملاةديقعلمجمناكامو
سيلو؛ريصبلاعيمسلاوهوئشهلثمكسيلداوىلاعتهللانأىلع
....صخشالو؛مدالو؛«محلالو؛ةروصالو؛ةثجالو؛حبشالو؛مسجب

حراوجوءازجأوضاعبأىذبسيلو....قمعالو؛ضرعالو؛لوطالو

قوفو؛فلخومامأو؛لامشونيميىذبالو؛تاهجىذبسيلو؛ءاضعأو

هيلعزوجتالو؛نامزهيلعىرجيالو؛ناكمهبطيحيالو؛تحتو

نمئشبفصويالو؛نكامألاخيلولحلاالو؛ةلزعلاالو؛ةسامملا

مهقتاعىلعاوذخأدقف**خلا....هثودحىلعةلادلاقلخلاتافص

ىلإريشياممةنسلاىفوأنآرقلاايتدروىتلاظافلألاعيمجليوأت

ىدذلامهتيدقعىوتحمعمضراعتتىتلاتافصلانمىأبىلاعتهفصو

وأةهجيننوكلاوأةيمسجلاوحننمقبساميفهنمئشىلإانرشأ

تدروىتلاتايآلاعيمجاوربتعادقفاذلو.نيقولخملاعمعمةهباشملا

هلوقهلءاوتسإلامبلوأتلثمكلذو؛اهولوأتفازاجماذهنمايأةنمضتم
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اوضفرو."رهقوكلموىلوتساهنأب؛4ئَّرَتسَأِشْرَمْللُعنجّلا]:ىلاعت
الإمسجىلعرقتسيالهنأل؛رهاظلاهانعمىلعشرعلاىلعءاوتسالا

نكمتملكنألو؛كلذنعهزنمهللاوضرعالإهيفلحيالو+مسج

ايواسموأرفصأوأهنمربكأنوكينأامإف؛ردقمةلاحمالمسجىلع

نممسجىلاعتهسامينأزاجولو؛ريدقتلانمولخيالكلذلكو؛هل
ىدؤياممهباطاحمريصيف؛تاهجلارئأسنميلاعتهسامينأزاجلةهج
ةديقع مهبهذمعمىفاتتياموهو؛«ديدحتلاوديسجتلاىنعمىلإ

.هيزنتلاوديحوتلا

ميركلانآرقلاخيةدراولا"ةيقوفلا"اضيأةلزتعملاىفنامك

لععلالةيآلاو."*"<نيمناي:ىلاستهلوقىضاسك
قوفهللانوكاولعجف؛ةهجلاىلعلدتةيقوفلانأل؛"*«ئوَتَسَآِشَرَمل
.ريزولاقوضريمألالاقيامك؛«لضفأوهنمريخىلاعتهنأىنعمبشرعلا

لَه]فةيآلاو"7َكُيَركبَرةيآلااياولاقف؛ئجملاتايآاولواتو
نيلُظقَُنأْمُهَْيأِينأآلَةوُرْب رمآءاجواهريدقتنأ؛"4رانا
اكرحتمناكلةقيقح(ىتأيوأ)ئجيناكولهللانأل؛كبر

فذكيرهجقيل:ىلاعتهلوقخيدراولاهجولااولوأتامك.”امسجتم

نأىلإاوبهذدف")4ُثَهْمَراَلُِكِلَمءْيحُّلكؤو"4راكإلابلكلا
؛ليوأتلامزلمثنمو؛مسجلاتابثإىنعيوهفهرهاظىلعذخأولاذه

هجوىقبيوريدقتلاو؛ةلصلاىنعيىلوألاةيآلاىفهجولانأىلإاوبهذف

دقف؛ةيناثلاةيآلاافهجولاةملكامأءزاجملاليبسىلعكلذوكبر

ىأهتاذالإكلاهئشلك:هبدارملانأىأ"تاذلا"ىنعمباهولوأ

تاذلاىنعمبهجولانأىلإاوبهذف؛ةغللاىلإكلذجياودتتساو؛هسفن

.69:ديجهتاذىأديجبوثلااذههجو:لاقي؛ةغللاخيروهشم
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ءاضعألاوةيمسجلاىفتبديحوتلاكمبلوقىلعاضيأابيترتو

ىتلا*ديلا"ةملكاولوأ؛كلذنعههيزنتو؛ىلاعتهللانعحراوجلاو

امك.ةوقلابل"َ#قَدَيتتحادُبََتنأمتم:ىلاعتهلوقذيتدرو
.”*ةمعنلاىنعمب(ناَنِطوُسْيَمُماَدَي):ىلاعتهلوقىف"نيديلا"اولوأ

هلوقنأىلإاوبهذو؛ملعلاىنعمب(نيعلا)ةملككلذكاولوأتو

"بنجلا"اولوأتاضْياو.ىملعب:ىنعمباهنأ**«يعلمَتَسْبر]ف:ىلاعت

عقَرَتحَبشنتلوكأل:ىلاعتهلوقىفاولاقو”رمألا"ىنعمب يفتيرم
.59هللارمأخيل:ىنعمباهنأ#هلآبَج

؛ةباشتملاتايآلانمكلذريغليوأتيسةلزتعملاجهنناكاذكهو

مهدقتعمنعاعافد؛كلذلثمايتيورىتلاثيداحألاورابخألااذكو

ىدؤياممكلذهباشامو؛حراوجلاوءاضعألاوةيمسجلاوةهجلاىفنب

.ىلاعتهللاىلعميسجتلاوإهيبشتلابلوقلاىلإ
:ةيربخلاتافصلايفةيضابألالوق

نمنمضنوعقيةيربخلاتافصلاةلأسمخيمبلوقبةيضابألاو
4وأميركلانآرقلا4تدروىتلاظافلألاهذهليوأتةرورضباولاق

؛ءاوتسإلاو؛«هجولاوحننم؛مالسلاوةالصلاهيلعلوئسرلاثيداحأ
ىلعظافلألاهذهذخأنمنورذحيو؛اقباسهانركذاممخلا...ديلاو

؛هبقيليالامبىلاعتهللفصولاناكلكلذكتذخأولاهنآل؛ءاهرهاظ

هللاهيزنتبلوقلاعمىفاتتياممهيبشتلاوميسجتلاىلإهلئاقبىدؤيو

.اضعبهضعبميركلانآرقلاةضقانمىلإىدؤيهنآنعالضفاذه؛ىلاعت

اهرهاظىلعظافلألاهذهاوذخأنمىلعنولمحياذهىلعو

رامعىبألوقاعمأرقتلو؛مهاطخىلعةلدألانوميقيومهوججاحيو
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:ميللوقنف:لوقي؛ةهبشملانماذهباولاقنمرظانيوهوىفاكلادبع

ىلعهبمهلداممهباتكخيةدابعهبهللابطاخامعيمجنعانوربخأ

هيلعهللاىلص-هلوسررابخأوهرابخأنمكلذريغو؛هعلفىلعو؛هتفص

ةلوقعمىلعو؛ةغئاسنود؛هرهاظىلعكلذعيمجلمحيأ:-ملسو

4غوسيامىلعلمجيوأ؛«هزاجمنودهتقيقحىلعو؛هموهفمنود

؛هبقيليالامنود؛هتفصلهبقيليامىلعو؛هلدعوىلاعتهللاةمكح

ةلالدهيضتقتامم؛مهباطخج4مهنيبسانلاوةغللالهأهلمعتستامىلعو

ىلعلمحيكلذعيمجنإ:اولاقمهنإف8ظفللاةرابعنودسايقلا
رهاظلاكلذنأولو؛غئاسلانودرهاظلاىلعو؛موهفملانودلوقعملا

.مالكلانمضقاتتملاةياهنو؛لوقلانمداسفلاةياغىلإجرخيلوقعملاو
زعهللالاقدقسيلا:مهلليق دنعتاركلإ:لجو ُْكلُءُكلأرذآ
:لاقو"4َهْوَيَتاَلَرُهَننع225]:لاقو"7ريتالترِإلا
نيرانميرينبنياَنْلَمَجَول:لاقو4ةرثجنبالمهنيعميز)

مين ٌراَّرُصأعيَشتآنآل:لاو؛"!4هرمهنمُهكْبَتغَتَّدَس
اماَكاَمَوَمْمَتلأنْعِلَتنبانكان:لاقو٠©يىلاىرُت

؛مالكلانمغئاسلانودرهاظلاىلعهلكاذهنولمحتأ.""«َترُِي

؟موهفملانودباطخلانملوقعملاىلعو
اماهبنوعمسيمهلعامسأالمصنذإمهف:انلق؛معن:اولاقنإف

لوقعالو؛هيلعنورصبياماهبنولديمهلراظنأالىمعو؛هبنوبطاخي

؛مهمزليامبنوقطنيفمهلةنسلاالمكبو؛هبنوفلكياماهبنولقعيمهل

الوعمسيالنمبطاخلجوزعهللانوكينأىنعملااذهىلعىغبنيف

الو؛فيلكتلامهفيالنمفلكو؛رسبيالوعمسيالهنأبهمذو؛رصبي
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لوقيالىذلالوقلانمو؛هيفسلاثباعلالعفاذهف؛هلقعيالو؛هلمتحي
.6كلذنعهللاىلاعت؛لهاجالوملاعسانلانمدحأهب

نيذلاكئلوأهبذخأىذلاجهنملاصقنوفخسكلذبنابدقو

ايةيوبنلاثيداحألاوأميركلانآرقلاخيتدروىتلاظافلألاكلتاومهف

؛ءاهرهاظىلعهوحنومدقلاوءاوتسإلاوهجولاوحننمىلاعتهللافصو
رمألاميلاونمىلعراسنموةمسجملاوةهبشملاءالؤهدنعحضتاامك

اقبط؛ءظافلألاهذهليوأتةرورضبمهسفنأنومزليةيضابألالعجىذلا
دعاوقىلعةظفاحملاءوضىلع؛ءاملعلانيبهيلعفراعتملاليوأتلاجهنمل

مكحموتباثوهامعمةمداصملامدعنعالضفةييرعلاةغللالامعتسا

قحايمهريغهيفعقواميفاوعقيالىتحكلذاوأترادقو؛ةهّللاباتك
دصقي-كلذعيمجانلمحدقف":زجوملابحاصلوقي؛ىلاعتهللا

نودمالكلانمموهفملاىلع-ةيربخلاتافصلابةدراولاظافلألا

ةفل زئاجلاو؛هبقئاللاوىلاعتهللاةفصىفغئاسلاىلعو؛لوقعملا
ءاوساممهدكؤيوءظفللاةرابعنودسايقلاةلالد.هيضتقتاممبرعلا

ولو؛ريسفتلالوحتمهضراعيالو«ليوأتلاهيرتعيالىذلانآرقلاصننم

رهظأىلع...ثيداحألاو"اهرهاظرهظأىلعتايآلاهذهعيمجتلمح

نمحيبقلاحبقأو؛مالكلانمشحفلاشحفأىلإتجرخلاهرهاظ

؛هبشمريغالوهبشمهزوجيالو؛«سانلانمدحأهبلوقيالاميفلاقملا
هللاةفصياهغوسأىلإاهبعجرىناعملاتمواقتوءرابخألاترظاتتاذإف

ةبطاخمباهالوأو؛.هتمكحو؛لجوزعهلدعىفهباهقيلأو؛ىلاعت

ةلالدهيضتقتامىلعكلذعيمجلمحيو؛اهمالكجياهنيباميفبرعلا

.©*اهانعمضقاتتيالواهلثمبذكيالىذلاسايقلا

ميلواتتىفو؛مهموصخلمهتهجاومخيةيضابألامزتلاةدعاقلاهذهب

ىلص-هللالوسرثيداحأيبوىلاعتهللاباتك:ي.ةدراولاظافلألاهذبل
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نمانديهيلعتعقواملمهتاليوأتلواتتنىلياميفو؛-ملسوهيلعهللا
.ظافلألاهذه

:هللاهجو

لكلو©َكَيَرُهَجَتَقَبَرل:ىلاعتهلوقخيلءاجامبهجولاقلعتو
"تاذلا"بنيتيآلانيتاهخيلهجولانولوأتيةيضابألاو4ُهَهْجَراَلإٌكِلاَهٍءْىَش
-ةيناثلاةيآلاىفوكبرتاذىقبيوىلوألاةيآلابهليوأتنوكينأىلعو

.وهالإىنعيهتاذالإكلاهئشلك

هللاىلعهجولاقالطإمدعةرورضىلعاذهمهليوأتنونبيمهو

اموهو؛ةمسجملاوةهبشملاهيفعقواميفاوعقيف؛رهاظلاىنعملابىلاعت
برعلاتالامعتساىلعهنونبيامك.نيملسملاعيمجولبةيضابألاهركني

:رعاشلالوقخيءاجاموحننم؛تاذلاهبنونعيومهتغلٌهجولل

حالفلابىتأينمحرلاىلإتارظانردبمويهوجو

ىفوتاذلاريغىلعهقلطتامك؛تاذلاىلعهجولاقلطتبرعلاو

ىلعءزجلامساقالطاهتقالع؛ىلاسرإزاجمتاذلاىلعهقالطا

؛نالفلىأنالفهجولالإاذهتلعفام:برعلالوقتامك؛لكلا

؛هباوثلىأهللاهجولاذهتقفناو؛كلىأكهجولةماركاذهتلعفو
..6"امريبكىأةدلبلاهجوو

:شرعلاىلعءاوتسإلا

ٍشْرَمْلالَعُنحّرلاو:ىلاعتهلوقبشرعلاىلعءاوتسإلاقلعتو

ىفاكلادبعرامعوبأدرفناو؛"”لآلعتساؤل"4نّرتنآ
ةردقلاوظفحلاوملعلاىنعيهنأب4يرَتَسَآشمّللَعُنَجَلؤ»ليوأتب
نمهريغكراشوداعامك."ةردقلاوناطلسلابروهظلاوةطاحإلاو
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رهقلابهنعاوربعو؛كلملاىنعمبءاوتسإلاليوأتبلوقلايلةيضابألاءاملع
.ءاليتسالاوةبلغلاو

اوعقيالىتح؛«ليوأتلااذهةرورضبمهليوأتةحصىلعاوللددقو

رارقتسالاىلعكرتول"ءاوتسإلا"نألكلذ؛ةيمسجلابهللافصوىف

وأ؛هلثمامأ؛شرعللاساممامسجنكمتملانوكهنممزللنكمتلاو
وهفلاحمىلإىدؤيامو؛لاحمكلذلكو؛رفصأوأ؛هنمربكأ
.””لاحم

ىنعمبءاوتسإلالامعتساايروهشموهامبمبلوقاوديأامك
وحننمةيبرعلامهتغلخيبرعلاتالامعتساخيرهقلاوةبلغلاوءاليتسالا
:رعاشلالوق

قارهممدوأ؛فيسريغنم.قارعلاضرأىلعرشبىوتسادق

لوتسمىلاعتهنأعمءاليتسالابشرعلاركذصيصختنباولاقو
ىلعايلوتسمناكاذإو؛اهمظعأشرعلانأل؛تاقولخملاعيمجىلع
خيشلادرامك.ىلوألاقيرطباهرقحأىلعلوتسموهف؛اهمظعأ
ةبلغلاوءاليتسالابءاوتساللليوأتلانأمعزنمىلعاضيأىملاسلا
نألموزللاكلذبملسيالهنأبكلذهلمتيىتحةلوازملاوةلواحملاىعدتسي

نأكلذو؛مهولافولأمنموهامنإوظفللالولدمنمسيلركذام

ةلواحمبابلاغنورقمضعبىلعاتضعبءاليتسانأدهاشسحلا
تاذ4هقلخهباشيالهللانأمدقتدقو.كلذبمهولاىضقف٠«ةلوازمو

.””معزلااذهطقسياذهبو؛لعفالوةفصالو
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:نيعلا

,7!«.َيّيَعٌلَعَمَتْشْإَرل:ىلاعتهلوقىفءاجامبنيعلا"قلعتتو
ةهبشملابهذو.""*«انييرو"*«اَنَْكلثلآعَتَسَاَول:هلوقو

هللاىلاعت؛انويعوانيعهللنابتايآلاهذبل؛ئطاخلامهمهفىلعابيترت
ىلص-لوسرلانعيروامبةهبشملاقلعتكلذىلإانفضأاذإو؛«كلذنع

ىلعمدآقلخهللانإ":-ملسوهيلعهللا مهنأنمدبالف؛هتروص

هيبشتلاىلإىدؤياممكلذريغوءافقفواسأرواهجوهلنأبنولوقي

؛ىلاعتهللانألكلذ؛ةيضابألاهضفريىذلارمألاوهو."””ميسجتلاو

اميفرشبلااهببطاختيتارابعىهامنإو؛كلذلكنعهزنتيوىلاعتي
امهدنعاهيناعمرارقتسالءايإومهنيباميفلجوزعمهبطاخفش؛مهنيب
تلجهللانأاوملعدقو؛اهريغىلإاهبنوبهذيالف؛ىلاعتهللاقح
::هلوقىفكلذمهلحضوامك.؛اهلكلاوحألاىفمهلنيابمهتردق
قحايناصقنلامهويامءافتنانامذألاٌظرقتساف.ي؟ىَتِإثَِك»
تازاجملادوجوباضيأمهملععم؛ىلاعتوكرابت؛نايدلاكلملا

نآرقلالب؛ىصحتنأنمرثكأىهو؛ىحصفلامهتغلبتاراعتسالاو
+اعئاطاهيناعملعضخيوأ؛امغارىبرعلااهلملسيثيحباهنمنوحشم

نآرقلاايلاهدوجوكةنسلاخياهدوجوواهينابمنمائيشركتتسيالو
ىمردقفمهجهننعداحنمف؛ادبأاهيفمهيدلفالخالودحاولصألاو
."”"|دبأاهنمهصالخىرديالةجلقيهسفن

ليبسىلعظفحلاىنعمبنيعلاةيضابألالوأتدقفاذهىلعو
ىذلاببسملاىلعةرصابلاوهىذلاببسلامساهتقالع«ىلاسرإلازاجملا
.79اهبالإابلاغلصحيالظفحلانأل؛«ظفحلاوه
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تايآلاهذهيسةرصابلابنيعلاريسفتي-اوأراميف-هنأامك

لَمْىلاعتهلوقخيةرصابلاباهريسفتنألكلذ؛لوقعملانعدعب
اضيأو؛ةرصابلاهنيعقوضمالسلاهيلعىسومنوكىلإىدؤي4بَ

نوكتنأهنممزلياييىريَخ]ل:ىلاعتهلوقىفةرصابلاباهريسفت
امماذهلكو؛اهبرصبيىتلاهنيعأبىرجتمالسلاهيلعحونةنيفس
.لقاعهبلقيال

:ديلا

قرتهَدي:ىلاعتهلوقخيتدروىتلا"ديلا"انهدوصقملاو
ُءدَبزبو"(تيُتلَعادبلنأَكَمتَتان)ل""”4ميدي

اكلْمُهَناًمكْنأيزلْكيَعاَنَيمَنانَلَعنأانيزكرأل«"”«ِنَكَعُمب
لب؛اديىلاعتهللنأىلعةهبشملالدتساتايآلاهذهبو.*”«نلت

نأاهزهاظىلعتايآلالمحخي“مهجهنمىلعاريسةيضابألامهمزلا
ديلاتناكنإهنأىلإىملاسلاخيشلابهذي«ريثكايديأهللنأباولوقي
امملاحماهيلعتايآلالمحفةهبشملاهبلوقياموهوةحراجلاىنعمب
تايآلاهذبلةهبشملالالدتسامتيالو....هقلخبىلاعتهللاهيبشتنممزلي

«آَيَيَأْتلَِعاَنَيؤىفوونيديهللنآنومعزيمهنأل؛مهيولطمىلع

ثالثلانمايديأهلنأمزلاهرهاظىنعملاهولمحنإف؛عمجلاةفيص

َتقلَحاملىلاعتهلوقىلعالمحةينثتلابعمجلااولوأتنإو؛ادعاصف

ظفلقالطإنأل؛هزاجمىلإهتقيقحنعظفللافرصمهمزل«كدي
نعلودعلانعهنعاورفاميفاوعقوف؛ةغلزاجمنينثإلاىلععمجلا

.لهيبشتلاشحفنمهوبكتراامعمزاجملاىلإةقيقحلا
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؛ادمرهاظىلعتايآلاهذهخي"ديلا"ذخأنوضفريةيضابألاو

مَكتوعابُبتبيزلانإ:ىلاعتهلوفىفةردقلاوأ؛ةوقلاىنعمباهولوأتيو

هلٌعدَهنَعامٌقْوَنويفعتُكتبامنكتنممهيديأقوقأدبهنأتسبوا

قوقهادي4نااميِظَعارجأِهَتوُبَستهنآ امك«يديتفلحاملو4ميدي

ىملاسلاخيشلالوقي.#ٍنَتَوُمَبَهَلف:ةيآلاخيةمعنلاىنعمباهولوأتي
؛ةلجآلاوةلجاعلاوأ؛ةنطابلاوةرهاظلانيتمعنلابنيديلاليوأتنيعتيهنإف
؛رخآئشالتاذلانيعتاذلاتافصنأل؛ةددعتمريغةردقلانأل

ددعت7ديلاةيثتنممزليالهنألاقيال.ىرخأددعتيالوةراتددعتيف

نإلوقنانآل؛ةعومجموةانثمىهو؛ةردقلاىنعمبتدرواهنإفةردقلا

انهو؛اهددعتلالةردقلالامكنايبلعضاوملاكلتخياهعمجواهتينثت

:ىلاعتهللالوقةهبشملادروأدقو.*”قايسلاليلدبمعنلاددعتنايبل

اموهوء؛ديهللنأىلعهباولدتساو4٠دٌيتّتوطَمُتونَسلاوؤ

"بحاصفيضيو.لبقنمهوضفروهودنفنأةيضابأللقبساميفلخدي
نآرقلاىفدروامىلعهيفدمتعي؛قبسامىلإاديدجادينفتزجوملا

الو؛ةغللاخي"ديلاونيميللبرعلالامعتساىفوأ؛ةنسلاوميركلا

ئشاهبداريوازاجمدرتتناكامنإو؛ةحراجلااهبدارينأنكمي
نأنمدبنكيملنيميبانعمسىتحانكولو":لامعوبألوقي؛رخآ

:رعاشلالاقاذإنأك.ةحراجادينيميلانوكي

رهشلكىشفغتاملف برغمسمشلارفاكيلاديىقلأوهمالظ

:هماعنو*"اميلظفصيرخآلاقو

رفاكاجاهنيمي5ءاكذتقلأامدعباديئوالقتركذتف
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لجهللالاقو....انيميو.اراسينيديسمشلللعجينأبجوأ

نأانملعدقو,'"" َمُحْتَتُأَكلَماملإسيلانُبتَتَصُْتْلاَو:هلالج

مالكلانخاننأبجويمالكلاناكولو؛الامشالوانيمينعيملهللا
نودنيميهلنملكةصاخةيآلاتناكل؛هنطابعدنو؛هرهاظب

هيلعهللاىلص-هيبنلهللالاقاذكو.بكنملالصأنمعطقألا

الوكقنعلإلومكدلَعََتالوزج:-ملسو ملو47طنبلكاهني

لخبلانعهاهنامنإو؛هندبخيةبكرملاديلاهذههركذبهللادري

ىلعو؛"**مسعألاىلععقودقىهنلااذهنأل؛اعيمجفرسلاو
تلاقىنعملااذهىلعو.ةدجاذناكاذإهلديالنمىلعو؛'””مذجألا

نأسيلو؛"*4اياتاينمركالوسقاديلاتاكك):دوههيلا
هقنعىلإتلغاهنأوانيدياكاديهللنأاهداقتعانمواهنيدنمدوهيلا'

,6*فرعنىذلالغلالاثمىلع

4مهاعدمدينفتبةهبشملالوقتفاهتاحضاورهظهريغبواذهبو

ةيضابألاهيلإهجتاامةرورضتبثو؛ارهاظىلعنيميلاوديلاظفلذخأ

.ةغللاتالامعتساوباتكلاعقاونم؛اهريغوديللمهليوأتخي

:عبصإلا

:-ملسوهيلعهللاىلص-هللالوسرنعىوراممذوخأموهو

ةيضابألاهلوأتدقو؛"نمحرلاعباصأنمنيعبصأنيبنمؤملابلقنإ”

هبلقينمحرلاةردقتحت:ثيدحلاايىنعملانوكيفةردقلاىنعمب
ةردقلاىلععباصألاقالطإو":"قراشملا"بحاصلوقي؛ءاشفيك

نمؤملاريغبلقنوكينأمزليهنإلاقيالةيببسلاهتقالعلسرمزاجم

ةصاخنمؤملابلقركذنأل؛كلذمزليال:لوقتانأل٠هللاةردقايسيل
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تيب:لاقيامك؛ءريغىلعنمؤملافيرشتللكللةلماشةردقلانأعم
:.2:

.”*"تويبلانمهريغىلعتيبلافيرشتل؛هللا

:لجرلا-مدقلا--قاسلا

93ماارتلعارم-". نٌَعفَتِكُيمَ:ىلاعتهلوقنمف”قاسلا”امأ امأو."'4يقاس

-ملسوهيلعهللاىلص-هللالوسرنعىوراميفتدرودقف"مدقلا"
طقلوقتفراتلاهمدقرابجٍلعضيفّاهنم«ةلوطمثيداحانمض

همدقاهيفةزعلابرعضيىتح":ىرخأةياورىفو؛"ىبسحىبسحىأ

:ىرخأىفو؛"كمركوكتزعبطقطقلوقتوضعبىلإاهضعبىوزنيف

كرابتبرلاعضيىتحديزمنملهلوقتو؛تألتمالهمنهجللاقي"
اهركذدرودقف"لجرلا"امأو."طقطقلوقتفاهيلعهمدقىلاعتو

هلجرعضيىتحئلتمتالفرانلاامأف":هيفءاجليوطثيدحكياضيأ

ملظيالو؛ضعبىلإاهضعبىوزنيوىلتمتكلانهف؛طقطقلوقتفاهيف
هذهبمهتداعكةهبشملاقلعتو.**"ادحأهقلخنملجوزعهللا

هدنفيوهضفرياموهوءالجروامدقواقاسىلاعتهللاوتبثتأفصوصنلا

.ةيضابألا

عقواميفعوقولانعايأن"ديدشلارمألا”ب"قاسلا"اولوأتدقو
:نيرمأىلعادامتعاوءاساسأةهبشملاهيه

؛قاسلللامعتسانممهتغلييبرعلادنعدرواموه:اهنملوألا

دق"برعلالوقتدقو.ةحراجلاوضعلاىنعمبقاسلاهباودصقينأنود

لاقدقو؛ءاقاسوالجراهلديرتسيلو"قاسىلعانببرحلاتماق
قاسىلعهنمرشلاماقو:رعاشلا

:رخآلافو
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رمشبرلاقاسنعترمشنأو|اهضعبرحلاهبتضعنإبرحلاوخأ

:رخآلاقو

قحالتلاناحوقاسىلعتماقواهبابعوبعتربلاجومكتقاذو

رهاظلاىنعملااهبنعيملقاسلانأصوصنلاهذهنمانهحضاوو

؛هباوذخأىذلامهليوأتديؤياممرابخألاخيءاجاموه:ىناثلاو

نبديعستيأر:لاقبيلكنبمصاعنع."ىفاكلادبعرامعوبألقن

الوقنولوقتأ:لاقفطقهلثمبضغهرأملاديدشابضغبضغريبج
مويىنعيامنإ:ديعسلاق-اوركذىذلاهيبشتلاىنعي-اميظع

ةيآللهريسفت:يهلثمىربطلاىوردقو.""”ديدشلارمألانعفشكي
ةريغملانعنايفسنعنارهمانثدح:لاق؛ديمحنبااثثدح":لاقءاهتاذ

.ديدشرمأنع:لاق؛قاسنعفشكيموي:سابعنبانعميهاربإنع

هذهةحصريدقتىلع)هنأاهنأشبةيضابألابهذف"مدقلا"امأ

وأرابجلادناعمعضيىتحهريدقتفاضمفذحىلعىهفتاياورلا
.هنييعتانمزليالوهبدناعمهللاملعنموهو؛همدقاهيفبرلادناعم

.*”"هلجرعضيىتح"يَلجرلاليوأتخياولاقلثملابو

صوصنلاهذهىلعهريمعنمحرلادبعروتكدلاقيلعتايءاجو
هباتكاىرشخمزلاهللاراجنعهلقناموحننمليوأتلاديؤيامب.
ىلاعتوكرابتبرلاعضيىتح"ىورامىف”ثيدحلابيرغيَقئافلا'

لاقهنأكف.عمقلاوعدرلللثمئشلاىلعمدقلاعضو-اهيلعهمدق
ىبأنعىكحامو.عدترتفديزملابلطنعاهيفكيفهللارمأاهيتأي

هللامهمدقنيذلامهمدقلا:لاقهنأىرصبلانسحلانعىوربلاةديبع

هنإف"لجرلا"ظفلبهيورينميفاذكو..اهلمهتبثآوهقلخرارشنمابل
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مهترثكهَنوهبشيةعامجاهلخديدرمل١نوكيفءدارجنملجر:لاقي

.٠.٠"97

.""اهيفتفاهتلانوعرسيفدارجلا
:هللابنج

ٌفتلركامىلعٌقَرَسَحَبسفٌنلوقَتنأزي:ىلاعتهلوقنمذوخأملاوهو
لمجيامماهرهاظىلعاهذخألمهضفرعمةيضابألاو.""ِ«هَّنَآفج

نوكيو"هللارمآ"باهليوأتىلإنوبهذي؛رهاظلاىنعملابابنجهلل

رماوألاكرتىلععقيامنإمدنلانأل.هللارمأخيتطرفامىلعاهريدقت

قلطتبرعلاو؛ةغللا2هودجوامبمهدنعكلذديأتي.ىهانتملاباكتراو

:رعاشلالاقءرمألاىلعبنجلا

1(99
* قرقرتنيعوىرحدبكهلقشاعبنججيهللانيقتتامأ

:نايتإلاوئجملا
(100»اهبرزضردرصامربسس----

+امصَكلملاوكبرءاجوٍِ:ىلاعتهلوقبئجملاقلعتيو

نيلَثُظٍقُدَتْمُهَيَينأ"لإَةوُرظَبلَه]:ىلاعتهلوقبنايتإلاكلذكو

,1!واصلا

للديو."ءاضقلاورمآلابنايتإلا”و"ئجملا"نولوأتيةيضابألاو
نيذلاةهبشملاىزديتقمتو«؛ليوأتلأاذهةرورضىلع١زجومل31بحاص

:نيقيرطبهرهاظىلعنايتإلاوئجملاهيفاوذخأ

روهشملاوتايآلانمكلذريغبموصخلاةهجاومىلعهميقيلوألا
ىلعاهيفامهلمحنكميالو؛امهنيعناظفللامدختساثيحةفللاىف
مُهتْتِحَدََلَو]ن:اضيأىلاعتلاقدقو":ةهبشملاارظانملوقيف؛امهرهاظ

٠.ء٠.٠-102ايابارس27 اوهوضرألاخيمهيلإءاجهنإ:نولوقتأ"4ِرَلِعَعُهَكْلَصَفينتكي
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:إ(103»4ٍدِعاَوَفْلاكتمهيننأات:لاقو.5مكمعزبءامسلا

هلابهذ:لاقو.5ضرألاتحتنممهلرهظهنإنولوقتفأ .0!درت

نماذهلاثمأىفنولوقتاموأءامسلاىلإضرألانمهببهذ:نولوقتفأ

امنإمتلقنإف؟ريثكوهوباهذلاونايتإلابهسفننعىلاعتهللارابخأ
:ميلوقنإ:متلقو؛هسفنهللامهتأيملوهللادنعنمباتكلامهءاج

هللاىلصىبنلابمهركملطبأىأِ*دِعاَوتْلاتترهيبهلآفان

انلق؛مهرونبهذأىأ4هربنَابَكَذؤلو؛هلمهديكو-ملسوهيلع
انلوقكلذكف؛تاداهشلاعطقمتكرتو؛تازاجملاىلإمترصدق:مهل

دقو.هباقعوهباوثوهرمأءاجىأ4اًنَصاَفَصَكلَمْلاَوكبَرءاجَو]>هلوقخي

2هللنأديريسيلو؛كببهذالوكبهللاءاجال:هدبعللجرلالوقي
00105اًثيجمواباهذهسفن

ةيآللنيعباتلاوةباحصلاريسفتخيدروامىلعهميقي:ىناثلاو
نعحلاصىبأنعىبلكلانعريسفتلاٌظ.ىوركلذكولوقيفهللارمأب

كيررمأءاج:ىأ(كبرءاجو):هلوقخي.امهنعهللاىضرسابعنبا
هرمأمهيتأينأ:ىأ(هللامهيتأينأ):هلوقىفكلذكو.هءؤاضقو

ىنعي:نسحلالاق؛دهاجمونسحلالوقوهومهنيبلصفيفهؤاضقو
رمأءاجو:ريسفتلابحاصحلاصوبألاقكلذكو؛هئاضقوهرمأب

,109"مواضق:ىأ؛كبر

نآرقلاقلخةلكشم

نمضهللامالكوأنآرقلاقلخةلكشمنعثيدحلالخدي

ثيدحابلدرفينأىلعفرعلاىرجنكل؛هَللاتافصنعثيدحلا
مالسإلالنيركفملاتلغشاهنألكلذو؛ةيمالكلاتاساردلاجبصاخ

نحتماو؛مهتاساردنمةريبكةحاسمتلتحاو؛نمزلانماليوطاحدر
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ىذلالبنحنبدمحأمامإلامهسأرىلعو؛نيملسملانمنوريثكلااهببسب
نأبهلوقمدعببسببذعونجس ْ.قولخمنآرقلا

ىلعةليخدةلكشمالصأةلكشملاهذهنأىلإضعبلابهذيو

نملوألاليعرلانيبظوحلملكشبرثتملمثنمو؛ىمالسإلاركفلا
رصعىفالو-ملسوهيلعهللاىلص-هللالوسردهعنماءدبنيملسملا
وأميدقهللامالكوأنآرقلاله:دحألأسيملف«نيعباتلاوةباحصلا

كاكتحاوةيمالسإلاةلودلاعاستانمنكلو.قولخموأثدحم

هذهترهظىرخألاتاراضحلاوتانايدلاباحصأنممهريغبنيملسملا

ىلإدفونآرقلاقلخبلوقلانأىأرلااذهباحصأبلغيو؛ةلكشلملا
هدكؤياموهو؛«ىراصتلانممهءاجهمدقبلوقلاو؛دوهيلانمنيملسملا

نآرقلاقلخبلوقلاًاشنمنألبقنمانيأرو":هلوقخي.نيثحابلادحأ
نآرقلاةيلزأبلوقلاامآ.ةاروتلاقلخبنودقتعينيذلادوهيلاريثأتبناك

نمدمتسمهنأحجرملاو؛ىبنجألصأىلإاضيأعجريهنآرهظيف

,107*ةملكلامدقبنونمؤينيذلانييحيسملا

نعرظنلافرصبنيملسملانيبةلكشملاهذهتريثألاحةيآىلع

نوركفلملااهيفبهذواهبلوقلاخيرثأتلاردصموأ؛اهتراثإىفببسلا
اوبترو؛ثودحلاوأمدقلابلوقلانيبحجرأتت؛ةنيابتمبهاذمنوملسملا
نعطلاو؛عارصلاخياببستناك؛مهنيباميفةصاخجئاتنمهبهاذمىلع
.ناحتمالاو

بهذينممهنماندجوف؛اطيربفتواطارضإمدقلابنولئاقلافلتخاف
وأتناكةيوتكم؛تاملكوافرحوىنعمنآرقللميدقلا2قالطإلاىلإ

ىنيوجلامهنعلوقينيذلاةيوشحلادجناذهىلإبهذنممو؛ةعومسم
هللامالكنأىلإرهاظلاىلإنومتنملاةيوشحلاتبهذو":نأشلااذه
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نمعومسملانأباوعطقو؛تاوصأوفورحهنأاومعزمث؛ىلزأميدقىلاعت

نأبمهنمعامرلاقلطأو؛ىلاعتهللامالكنبيعمهتامغنونآرقلاتاوصأ

.مهتالاهجسايقاذهو؛مهلوقنعهللاىلاعت؛ىلاعتهللاتوصعومسملا
ارطسأواموسرواموقرماسجألانممسجبهللامالكبتكاذإاولاقمث,
010ميدقلاهللامالكاهنايعأبىهفاملكو

ىلإاوبهذدقفلبتحنبدمحأمامإلامهسأرىلعوةنسلالهأامأ

دمحأمامإلاليلدتىفو؛قولخمريغىلزأميدقمالكنآرقلانأبلوقلا
وأ:لاقف؛ىلب:لاقاقولخمتسلأ":هلأسلجرللاقنآرقلامدقىلع

"هنمهمالكو؛قولخمبسيلهللاو.ىلب:لاق؟كنمكمالكسيل

؛همساىمسمالخادوههلةفصهمالكناكاذإقولخملاناهدارمو

ىمسمىفلخادهلةفصهمالكنوكينأىلوأقلاخلاف؛هبمئاقوهو
؛صقنةفصهمدعو؛لامكةفصمالكلانأل؛هبمئاقوهو؛همسا

قحأقلاخلاو؛ملكتيالنمملمكأملكتملاف نملامكلكب

ىلاعتهلل.ةفصنآرقلانأبلوقلاىلإهعمىهتنيىذلارمآلا""””هريغ
.قولخمريغميدق-نآرقلاىأ-وهوميدقلا

ىذلاظفللاوىنعملا؛ميدقلاهللامالكبدمحأمامإلادصقدقو

قاروألاودادملاوأ؛نآرقلاهبعمسىذلاتوصلاامأ؛ىتعملااذهىدؤي

ةقولخمىهفدابعلالعفنمىهىتلاو؛نآرقلااهيلعواهببتكيىتلا

وهفقولخمنآرقلابىظفلوأ؛نآرقلابظفللالاقنم":لوقيهدجناذلو

.عدتبموهفقولخمريغهنإلافنمو؛«ىمهج

ىنعيقولخمنآرقلابىظفللاقنم":هنعتاياورلاضعبىفو
وهفنآرقلاهب ؛ءاظفلظفليظفلردصمهبداريظفللانأل:ىمهج

ىذلالوقلاظفللابداريو؛قولخمدبعلالعفو؛دبعلالعفاذهىمسمو
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هنإلاقنمغف.ئراقلامالكاالهللامالككلذو؛ظفاللاهبظفلي

هؤرقيىذلااذهنأو.نآرقلااذهبملكتيملهللانإلاقدقفقولخم

رارطضإلابملعاملفئاخماذهنأمولعمو؛هللامالكوهسيلنوملسملا

.019"قولخموهفدبعلاتوصاماو.لوسرلانيدنم

دمحأمامإلاىلإهبسنامةيميتنبدمحأمالسإلاخيشحرشدقو

هانعمبنآرقلانيرمأنيبقرفدقلبنحنبدمحأنأانيبملينحنب

:قاروألاودادملاوأ؛نآرقلاةءارقلمزالملادبعلاتوصنيبوهظافلاو

هللامالكوههدنعلوألاو.همسرونآرقلاةباتكيمدختسملااهريغو

حرصدقو”:لاقف.قولخموهودبعلالاعفأنموهىناثلاو؛ميدقوهو
:طقدمحألقيملودبعلاتوصعومسملاتوصلانأبِهريغودمحأمامإلا

ىظفللاقنم:لاقامنإو.ىمهجوهفقولخمنآرقلابىتوصنإلاقنم

نملكفحضاوقرفهلغلبملاتوصومالكلاظفلنيبقرفلاو.نآرقلاب

؛هسفنظفلالريغلاكلذظفلغلبامنإفلجرلاكلذظفلبهريغمالكغلب

ةوالتلاوظفللاسفنو.ريغلاكلذتوصبالهسفنتوصبهفلبيامنإوهو

تاكرحوهىذلاردصملاهبداريناكاملكلذوحنوةباتكلاوةءارقلاو

مالكلاهبداريو؛دادملالكشومهتاوصأنماهنعثدحياموءدابعلاض

قالطإنمهريغودمحأعتم.هبتكيوهبظفليوهولتيوىلاتلاهارقيىذلا

تافصلعجوأ؛ةقولخمهللاتافصلعجىضتقيىذلاتابثإلاوىفنلا

ض.قولخمريغمهدادمودابعلا
؛فرصتثيحقولخمريغهللامالكنآرقلالوقن:دمحألاقو

وهفهللامدلكرمألاسفنيوهاممئرقوبتكوىلتثيحىأ
مبلاعفأودابعلاتافصنمناكامو؛قولخمريغهمالكو؛همالك

٠.قولخمؤهفمهدادمومهتاوصأكهمالكاهبنوبتكيونوأرقيىتلا
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؛دحاونآرقلانأمولعمهنإف.راحيقرفلااذهىلإدتهيملنماذبلو

؛ءارقلاةءارقةرثكبهسفنزيرثكيالنآرقلاو.ريثكقلخهارقيو
وهفدابعلاظثدحيورثكيامف؛نآرقلاهبنوأرقيامرثكيامنإو

نمليربجهعمسو؛هبهللاملكتىذلاهانعموهظفلهسفننآرقلاو.قولخ
ممألاهبرذنأو؛«سانلاىلإدمحمهفلبو؛ليربجنمدمحمهعمسو.هللا

سيلهللامالكوهو.دحاونآرقلبنَمَوهبمكّرِدنُأل:ىلاعتهلوقل
ِ:إ(111)٠قولخمب

لهوىلاعتهللامالكنعثيدحلا ةلزتعملارودكلذدعبءاجمث

اوبهذاميقنيددحمونيحضاوقحللاوناكو؛قولخمريغوأقولخموه

وهامكهللامالكبمهدنعدوصقلملااوددحءدبىذاءدبف؛هيلإ

ىذلاو':رابجلادبعىضاقلالوقي؛بئاغلاقحىفهباولاقو؛دهاشلا
هذهنمصوصخمماظنهيفلصحامهنأمالكلادحكيهراتخن

بجوكلذبصتخاامف؛فورحوأنيفرحللصح؛ةلوقعملافورحلا

ةهجنمناكنإو؛امالكهنوكبجيملهقرافامو؛امالكهنوك

كلذلف.؛ديفينأحصيوأديفينممعقواذإالإكلذبفصويالفراعتلا

افورحوأنيفرحنوكيدقناكنإو؛ءامالكريطلاقطنمفصويال
ٍإ(112)٠ةموظنم

ملاعلانمهومهفامكمالكللةلنزتعملافيرعتوأدحوهاذه

ىلعاذهاوبحسمث؛رشبلامالكنمموهفموهامكىأء؛دهاشملا
؛كلذككلذناكانو؛ىلاعتهللامالكىلعىأ؛بئاغلاملاعلا

اوللدوهودمتعااموهو؛ءاقولخمهنوكىأ؛ةيقولخملابهيلعاومكح

؛هلمالكهنأتبثىذلا؛همالكثودحىلعلديىذلاو':لوقلابهيلع

اتاوصأو؛ةموظنمافورحالإنوكيالهانمدقامىلعمالكلانأ
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اذإف.....هيلعمدعلازاوجلثدحمهنأهلاحهذهاميفتبثدقو؛ةعوطقم

؛همدقةلاحتسابجتف؛مالكلااذهسنجنمىلاعتهمالكنأحص

ليحتسينأبجيفاميدقنوكينأامهدحأخيلاحتسانيلثملكنأل

لهكراشامف؛هسفنلاميدقنوكينأميدقلاقحنمنألو؛رخآلازي
سنجنمهمالكنوكتبثاذإفءامينذقنوكينأبجيفهسنج

هناسحإثودحبءاضقلابجيامك؛هثودحبءاضقلابجوانمالك
0113هماعناو

نيهاجتالانيباطسوافقوماوذختاوةرعاشألاوىرعشألاءاجمث

امامهدحأ؛نيقالطاىلعهيفلوقلااومسقف؛هللامالكىفنيقباسلا

مالكبقلعتيامرخآلاو-مهريبعتبسح-ىسفنلاهللامالكبقلعتي
:تاملكوفورحوتاوصألكشايبوتكملاوأ؛قوطنملاىلاعتهللا

نيذهنيبقرفلاانيبمىنيوجلاهحرشاموهوكاذريغاذهنأباورقأو
ىوتسمو؛هدنعىقيقحلاوهو؛ىسفنلامالكلاىوتسم:نييوتسملا
'ميدقلوألاهللاماكلةبستلابو؛تاراشإلاوآتارابعلابهنعريبعتلا

؛ادهاشىقيقحلامالكلاو":ىنيوجلالوقي؛ثداحوأقولخمىناثلاو

لدتدقو؛اهيلععضاوتملاتارابعلاهيلعلدتىذلاوهو.نمفنلاثيدح

مئاقلامالكلاىلعتارامأكلذلكوتاراشإلاوزومرلاوطوطخلاهيلع

::لطخألالاقكلذلو؛«سفنلاب

ًاليلدداؤفلاىلعناسللالعج"امنإوداؤفلاىفلمالكلانإ

.نعرابخإلاخي"لجوزعهللاباتكنمكلذىلعدهاوشلانمو

*نأٌلوََيكَُإدَهَتكاولاتؤكل1اذ:ىلاعتهلوقنيقفانملا
امنإو؛مهرارقإامهبذكيملىلاعتهللانأملعننحنو؛(31)ةيآلا

.مهرئامضهنكتومهرئارسهنجتاميفمهبذكي
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الو؛ةمظتنمافورحسيلو؛مالك:سفنلابمئاقلانأتبثاذإو

:ميدقلامالكلانألقاعلانقيتسيلف؛«فورحلاجراخمنمةعطقماتاوصأ

؛ىلاوتتفورحلانإفتامغنالوناحلأالو؛تاوصأالوفورحبسيل

مالكو-ثداحقوبسملكو-ضعبباقوبسماهضعبعقيو؛بترتتو

4بوتكم؛ةظفحلاظفحبظوفحمءارقلاةنسلابءورقمىلاعتهللا.

نمىهو؛مهتامغنونيثراقلاتاوصأةءارقلاو.ةقيقحلاىلعفحاصملا

بقاعيدقو؛اهيلعفلكملاباثيو؛اهنعىهنيواهبرمؤيىتلالاعفألا

ظفحظفحلاو.اهنمموهفملأمولعملاوهىلاعتهللامالكو.اهكرتىلع
؛ةموظنمفرحأةباتكلاو.لجوزعهللامالكظوفحملاو؛ظفاحلا

امك.ىلاعتهللامالكاهنمموهفملاو؛ثداوحىهو--ةموقرملاكشأو

؛نيركاذلاركذريغوهو؛روكذممولعمبوتكم:ىلاعتهللانأ
,119*نيتاكلاةباتكو؛نيملاعلاملعو

؛ىسفنلاىنعملابىلاعتهللامالكمدقىلعىرعشألاللددقو

:لئاقلاقنإ":هلوقخيءاجاماهنمركذن؛ليلدنمرثكابالدتسم
؟قولخمريغىلاعتهللامالكنأو؛املكتملزيملىلاعتهللانإمتلقمل
سللوقتنأهدرااذإتولانامن:لاقىلاعتهللانألكلذانلق:هلليق

:هلالئاقىلاعتهللاناكلاقولخمنآرقلاناكولف0!”+نركب

بجوياذهنأل؛هلالوقمهلوقنوكينأليحتسيو؛هلوقنآرقلاو(نك)
4لوقلاك؛ثلاثلوقبهقلعتىفوىناثلالوقلالوقلاو؛ايناثالوقف

؛لاوقألانمهلةياهنالامىضتقياذهو؛ناثلوقبهقلعتولوألالوقلا
اموهو«!””اقولخمنآرقلانوكينأدسفكلذديفاذإو؛دسافوهو

امأ؛هتاذبةمئاقهلةفصكىلاعتهللامالكمدقبهدنعلوقلادكؤي

.©!”ةثداحكشالوىهفىنعملااذهىدؤتىتلاتاوصألاوفورحلا
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لابلانضرعىتلانيملكتملالاوقأىلإرظنلادنعةقيقحلاىفو

؛اهيفلمأتلادنعدجت؛اهرهاظثيحنماهنيابتنممغرلابوءزاجيإ

نأىرناننأل؛اهنيباميفنيابتلاوعارصلااذهلكلمحتتتناكاماهنأ
نوكينأنكميناكام؛اهنيبادبىنذلافالخلااذهو«نيابتلااذه

ةرظنلابايغوءاهيلإةثيزجلاةرظنلاةرطيسوأ؛جهنملاةدحوبايغالول

هللامالكىلإرظناهنمالكنأاهمظعمايىرناننألكلذةلماشلا

مث؛هسفنمالكلاىلإرخآلااهنمرظنىتتلاةيوازلاريغةيوازنمىلاعت
مالكنمبناجلاكلذىلعاهنملكمكحذخأنممهدعبنمءاج

عازنلاناكوةنراقملاتناكو؛لككهللامالكىلعهقلطأوهللا

نمرادامركذبكلذىلعالاثمذخأنلو؛نيملكتملانيبعارصلاناكو

لمهأوةلزتعملاامهوالأ؛ةيضقلاهذهلوحنيمصاختملارهشأنيبلالخ

لوقلابسنةيناثلاىلإو؛نآرقلاقلخبلوقلابسنىلوألاىلإو؛ةنسلا
كلذباودصقنآرقلاقلخباولاقامنيحةلزتعملانأنيحىف«نآرقلامدقب

؛تاملكوفورحوتاوصأسانلانيبدهاشموهامكمالكلاطقف

ىنعمباملكتمهللانوكبلصتي؛كلذءارونمئشىلإاوضرعتيملو
ابناجاوماقألب؛كلذنمئشباولوقيملو؛هنعزجعلاوأسرخلاىفن
ِهريغعمةهباشملانعىلاعتهللاهيزنتوديحوتىلعمهبهذمنمايساسأ
كلذكو.نيملسملاعيمجولبنويفلسلاهدكأاموهو.«نيقولخملانم
مالكلاهباودصق؛ىلاعتهللامالكمدقباولاقامدنعنييفلسلادجن

؛مالكلابافوصومىلاعتهللامادامو؛هوحنوأسرخلابهفصولداضملا
دبالمهدنعاهعيمجو؛هيلعلدتافورحوىنعماذهمالكللنأنمدبالف

اومعزيملو؛ءقبسامكمهدنعدكأتاموهو؛ةميدقنوكتنأنم

اذكهمو.ةميدقةباتكلاوأةوالتلالوحرودتىتلادابعلالاعفأنأادبأآ
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فالخلاناكامنإو؛نيملكتملاءالؤهمظعمنيبفالخالهنأرعشن

.ةيضقلاهذهرهوجنعاميرةديعببابسأل

:هللامالكيفةيضابألالوق

ثيدحناكنيملكتملارئاسدنعهانيآرىذلاوحتلاىلعو

هذهمضخيلاضيأمهولدباولدأامنيحهللامالكنعةيضابألا

وأنييوتسمىلعهللامالكنعثيدحلانومسقيمهاندجوف؛ةلكشملا

ةفصك؛ملكتملامتهللانأوأ؛ىلاعتهللامالكامهدحأ:نيقالطإ

.مالكىناثلاو؛هنعصقنلاوأزجعلاوأسرخلاىفنىنعتةيتاذلامك
ىلعةلادلاظافلألاوفورحللىلاعتهقلخىنعت؛ىلاعتهللعفةفصكهللا

تافصلارئاسنأشهنأشتاذلامدقميدقلوألاىتعملابوهو.همالك

تحتعقتىتلاتاقولخملارئاسنأشهنأشقولخمىناثلاىنعملابو؛ةيتاذلا

ضعبادعامةمسقلاهذهىلعةيضابألاروهمجو.ىلاعتهللالاعفأناونع

ملو؛لعفةفصاهنأبلوقلاييةلزتعملااوكراشنيذلامهنمةمئألا

تابثإكَفلتخاو”:ىملاسلاخيشلالوقي.كلذءاروامىلإاوضرعتي'
تاذةفصنوكتاهنأىلإانريغنموانمروهمجلا؛تاذةفصمالكلا

,!!*”طقفلعفةفصاهنأىلإانتمئأضعبوةلزتعملابهذو؛لعفةفصو

لعفةفصكقولخمهنأوتاذةفصكهتيلزأونآرقلامدقنعو

:نيهجوىلعهمالكو؛سرخأبسيلملكتمىلاعتهنإ:ىلاطيجلالوقي
هلةفصكلذف؛هنعسرخلاىفنىلعهلةفصوهىذلامالكلاامهدحأ

هبتكرئاسونآرقلاوههمالكىناثلاو؛هبافوصوملزيملهتاذلي
,7رامَعَمنِيَقَحهول:ىلاعتهلوقلهلاعفأنملعفكلذ؛ةلزنملا
دقو.......ثدحمعومسملااذهوهينذأبالإهمالكناسنإلاعمسيالو

لاصتالاولثامتلاوهباشتلابنآرقلاوهىذلاهمالكىلامتهللافصو
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؛ملعلااوتوأنيذلارودصىضو«ظوفحملاحوللااهنأاريخأو؛لاصفنالاو

ىتاعموثدحلالئالدنمكلذريغولوزنلاوثودحلاوباهذلابهفصوو
١ِ:إ(120)٠قولخملا

امىلإنآرقلاقلخىلعمهليلدتيلاضيأةيضابألادنتساامك
؛ءايبنألاولسرلاىلعهبىحومهنأو؛دبعتللةاداو؛زاجعإنمهبفصتا

ةالصلامهيلعلسرلاىلعلزنمولوعجمهنأنمهفصوايسءاجامىلعو
ظوفحملاحوللاظل.ةكئالملاقيرطنعهخسنوهيقلتمتدقهنأو؛مالسلاو

لوسرلاىلعاقرفملزناهنمو؛ىلوألاءامسلانمةزعلاتيبخيعدوأىذلا
.ةنسنيرشعايلاوحألاوعئاقولابسحب-ملسوهيلعهللاىلص-
ٍ,"2!هقلخىلعمهدنعليلداذهلكو

نأبمهبهذمىلعليلدتلاايكلذنمدعبأىلإةيضابألابهذيولب
ةيلقعلاةلدألانمديزملانيمدختسمقولخملعفةفصكهللامالك

بحاص"هركذاماهتمركذتاهودروأىتلاةيلقعلاةلدألانمو؛ةيلقنلاو.

نمللاقي":قولخمريغهنأباولاقنمممهيفلاخمىلعهدر"زجوملا
نمةلزنملابتكلاعيمجونآرقلانعانوربخأ:قولخمريغنآرقلانأمعز
:اولاقنإف5ءايشأبتسيلمأءايشأىهأ؛هلسرةنسلاىلعهقلخىلإهللا

:مهللاقيف؛ىشالتلاومدعلادحيلاهولعجو؛اهولطبأءايشأريغانأب
وأقولخمريغنوكيئشمثسيلذإ؟قولخمبسيلهنأمتمعزىذلاامف
هللادنعنمتءاجهللالسرنوكتنأىنعملااذهىلعلطبوءاقلخ

انَدَكاَمَكؤ:لجوزعهللالاقدقو؛ائيشهئايبنأىلعلزنأهللانإو؛«ئشب
ّنَملقأ:مهيلعادرلاقف,*لاولاَقذإهوردقيحهنأ

نمئضشهللاباتكنأنيبتاملف.427ىَموُمءوباجىلاَبتكلالأ
نوكينأامإ:امبلثلاثالنيهجونمئشلااذهولخيالانلق؛ءايشألا
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هللاىلعاودرواولطبأثدحمريغ:اولاقنإف؛ثدحمريغوأاثدحم

مووعمالإٍثّدُحُتمِهَيَننيركنيمهيأات»:لاقثيح

له:لاقيو.هقلخباورقا؛هثدحأهللانإ:اولاقنإف,'**«َنْبَتَي

نإف؟هتينادحويلهيلعادهاش؛هتيبوبرخيهللاىلعالادنآرقلاناك
رئاسناكامكهيلعدهاشو؛هللاىلعلادوهلبءاولطبأ؛ال:اولاق

الو5هللاىلعالادهلعجنم:انلق؛هللاىلعالادقلخلانمءايشألا

؛هتينادحوىلعةداهشو؛هتيبوبرىلعةلالدهلعجهللااولوقينأالإنودجي

.هقلخباورقأكلذاولاقاذإف؛كلذكقلخلارئاسلعجامك

ملنأدعبناكاثدحمسيلأ؛نآرقلانعانوربخأ:مهللاقيو

ىلإاوراصو.هللاعماميدقهولعجوءاولطبأءال:اولاقنإف5نكي

ثدحم:اولاقنإف؛ىضماميفمهلطابنعانأبنأنمم؛نينثإلابهذم

نأامكءقلخلاوهثودحلاو؛هقلخباورقأنكيملذإدعبنئاك
.025*ثودحلاوهقلخلا

اموحنىلع؛نآرقلاقلخىلعلقنتلانماضيأليلدتلاناكمث

قيقدءارقتساك2ضرعتسيهانيأرامثيحءاضيأ"زجوملا"بحاصلعف
ىلاعتهللافصي؛ميركلانآرقلاايتدروىتلاةكرتشملاتافصلاكلت

,"77"لمجلا"وحننماضيأهتاقولخماهبفصيامك.؛نآرقلااهب
030”هياشتملا"و129ثودحلا.3و(128)»٠ظفشحلا"و(127)٠لوزنلا"و

هنأو+(133)٠ةمحرلاوىدبلا"و+(132)٠عمسلا0"(131)٠ليصفتلا”و

:(134)٠تايآ"

ةنمضتمتءاجىتلاةديدعلاتايآللهئارقتسادعبىهتنادقو

ةفاضمىرخأةرمونآرقلاىلإةفاضمةرمتافصلاهذهنمةفصلكل

2اذهلثمو":لوقلاىلإ؛ىلاعتهللاتاقولخمنمرثكأوأدحاوىلإ
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اممقلخلانمهريغبنآرقللهيبشتلاوليثمتلانملجوزعهللاباتك

مكيلعبجيفءاهنمجراخريغ؛قلخلاةلمجيلخادنآرقلانأبجوي
؛ءهانركذاممءرئاسىلغمتيضقامك؛قلخهنأبنآرقلاىلعاوضقتنأ

هلهيبشتلاو؛ةفصلاييهبليثمتلابعقوامك؛قلخهناب؛هركذنملامو
ىوسىذلاقلخلانمانركذاممنآرقلارئاسىلعاوضقتوأ؛ةيلحلاىف
.035"مكحلالةيونفتلاىلعةقصلااينآرقلانيبوهنيبهللا

دقىلاعتهللامالكةلأسميةيضابألانأهلكاذهنمصلخنو
لامكةفصمالكلاوملكتمىلاعتهللانأبلوقلاخيةنسلالهأاوقفاو

ةلادلاهظافلأمدقبلوقلاايمهوفلاخنإو؛ىلاعتهتاذمدقةميدقةيلزأ

هظفلوهانعمبمالكلانوربتعيةنسلالهاف.مالكلااذهنعاهبربعملاو

فصولاىلاعتهنعىفتتةفصكمالكلانوربتعيةينضابألاوميدق

ظافلأوفورحكمالكلاامأ؛ةميدقتاذةفصصقنلاوسرخلاب

ةلزتعملانوقفاويةيضابألاو.قولخمثدحمفىلاعتهمالكىلعتالالدو

وأةءورقموأةبوتكمتاملكوفورحكهللامالكبلوقلاىلع
؛قولخمدهاشملاملاعلاامالكلاهيلعىذلاوحنلاىلعةعومسم

تاذةفصكميدقلامالكلارارقإب-ةلزتعملانعىأ-مهنعاودرفنيو

.تابثإلابالوىفتلابالةلزتعملاهلضرعتيالىذلاوهو.تاذلامدقةميدق

ال-ةيضابألاىأ-مهنأامك مالكلاةرعاشألاهيلعقلطأاملنوضرغتي
تاذةفصكمالكلابكلذنمالدباولاقو؛اميدقهوربتعاىذلاىسفنلا

لمهوقفاوو؛صقنلاوسرخلاهنعىفتتولامكلاىلاعتهللتبثتةميدق
هللامالكنعاهبربعملاوةلادلاتاملكلاوفورلاقلخوثودحبلوقلا
.ىلاعت
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:ىلاعتهللاةيؤر:ةيؤرلاةلكشم

عوضومبةلصلاتاذلئاسملانم"ىلاعتهللاةيؤر"ةلأسمربتعت

فالخلاةقطنمايًاضيأةعساوةحاسمتلتحااهنأامكهللاتافص

ةلكشملوحثدحاملتماهبلوحعارصلادتشيملنإو؛نيملكتملانيب

مهيمسيو؛ةتبثملا:نيمسقىلإاهبلوحنوملسملامسقتناو.نآرقلاقلخ

ةافنلاو؛"ىلاعتهللتافصلااوتبثأنيذلا"ككلوأ"ىأ؛ةيتافصلاضعبلا

وأ؛ىلاعتهللانعتافصلاىفنباوضرعنيذلاكئلوأمهو؛ةلطعملاوأ

لهأونويفلسلابستنالوألاقيرفلاىلإو؛تافصلانعتاذلاليطعت"

ةلزتعملابستناىناثلاقيرفلاىلإو.ميلوقبلاقنمو؛ةعامجلاوةنسلا
.مهبارضأو

:ةيؤرلاىتبثملوق

4اهعوقولوحاوفلتخانإواهناكمإىلعةيؤرلاوتبثمقفتا

تلاقنإو؛ةرخآلالاهعوقوىلعمهروهمجقفتاف؛ةرخآلاوايندلا
ىهله:نوريخألافلتخاو؛ةرخآلاوايندلاخيةعقاواهنأبمهنمةفئاط

ةعقاوىهمأةصاخ-ملسوهيلعهللاىلص-لوسرللايندلايلةعقاو

لوسرللةعقاواهنابلوقلابةيفوصلاةالغدرفناو.نينمؤمللولوسرلل

ةجردىلإىسولألامالكحتنجيكلذىلإو.ايندلااكنينمؤملانمهريغو

قحلا"بحاصلقنيهنعوايندلايلىلاعتهللةيؤرلاخيةيفيكلازيجيهنأ
هاورامعلّئسمامبلانبلامكلانأىواتملالقن):هلوق"غمادلا

للىبرتيأر":ملسوهيلعهللاىلصهلوقنمسنأنعهريغوىنطقرادلا
نأبباجأف(ةظقيلاييةيؤرلاىلعةيؤرلالمحىلعءانب"ةروصنسحأ

تاياورلاضعبخيءاجاملمحيزارطلااذهىلعو.ةروصلاباجحاذه

نالعنهل-ةدايزاهضعبىفو-باشةروصجيىبرتيأراهبنوعطملا

153



ةيؤرلاىلعىنطقرادلاةياور ةيؤرلالمحنمساتلانمو."بهذنم

ىذلاوهو؛رضتالاهيفةيفيكلانأىطويسلامالكرهاظوةيمانملا

حصاذإو:لاق.ةيفالخةلأسملاومهرارسأهللاسدقخياشملانمهتعمس

تيأردقدمحلاىلاعتهللوانأفىطويسلامالكهمهفأوخياشملاهلاقام

نيعبرألاوةسداسلاةتسلاىفةثلاثلاةرملاتناكو«تارمثالثامانمىبر

اهجوتمهلامرونلانمهلوهنأشلجهتيأر؛ةرجبلادعبفلألاونيتئاملاو

ىفةرمتيأرو؛تظقيتسانيحاهتيسنأتاملكبىنملكف؛قرشلاةهج

ؤلؤلبكيبحرتسهتيبوىنيبوىلاعتهيدينيبةنجلا2ىنأكليوطمانم

مثمالسلاهيلعىسيعماقمىلإيببهذينأهناحبسرمأفهناولأفلتخم

امتيارامهيلإىببهذف؛-ملسوهيلعهللاىلص-دمحمماقمىلإ

امىلإكلذبقعىسولألابهذلب.3""ةنملاولضفلاىلاعتهلوتيار

ىلعةيؤرلاةيناكمإىضاتتىتلاصوصنلادريذخأفكلذنمدعبأوه
.هركذىذلاوحنلا

هللاىلصلوسرللاينذلاخيةعقاواهنأتبثأنملةبسنلابكلذكو
-لوسرللثيدحنمهوورامىلعنودمتعياذهبنولئاقلاو؛ملسوهّيلع

هللالوسرنأامهنعهللاىضرسابعنبأنع*؛-مدسوهيلعهللاىلص

نباهجرخأفيعضثيدحهنإليقو؛هتيعبهآر-ملسوهيلعهللاىلص-

اذهنوركنيةعامجلاوةنسلالهأو.ةيرطضمظافلأبديحوتلاكَةميزخ

هنأبصندريمل"هنأبهلوقخيةيواحطلاةديقعلاحراشهدكزياموهو

ىفنىلعلديامدرولب؛هسأرنيعبهبرىأرملسوهيلعهللاىلص

لاق؛هنعهللاىضررذىبأنع"هحيحص”خيملسمهاوراموهو؛ةيؤرلا
ىنأرون)"لاقف؟كبرتيأرلهملسوهيلعهللاىلضهللالوسرتلأس"

ىسومىبأنعاضيأملسمىوردقو.(ارونتيأز):ةياورىضو.(هارآ
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هيلعهللاىلصهللالوسرانيفماق”:لاقهنأهنعهللاىضرىرعشألا

؛مانينأهلىغبنيالومانيالهللانإ):لاقف؛تاملكسمخبملسو

لمعوراهتلالمعلبقليللالمعهيلإعفري؛هعفريوطسقلاضفخي

تقرحالهفشكولراثلا"ةياورىفو(رونلاهباجحليللالمعلبقراهتلا

ىنعم-ملعأهللاو-نوف"هقلخنمهرصبهيلإىهتناامههجوتاحبس

(هارأىنأرون)هلوقىنعمو؛باجحلاىأرهنأ:"ارونتيأر"رذىبألهلوق

هارآأفيكف:ىأُ؟هارأىنأف؛هتيؤرنمعنميباجحلاوهىذلاروتلا:

ىفنلحيرصاذهف؟هتيؤرنمىنعنميهنيبوىنيبباجحرونلاو
,037ةيؤرلا

اهنوكنممهيدلاهنأشبءاجامىتبثملوقنمكلذدعبىقب

وتبثمكلسدقو.ايندلايالةرخآلارادلالطقفعقتاهنأوةنكمم

؛لقنلاولقعلاقيرطاهزاوجوأهللاةيؤرناكمإىلعليلدتلاخيةيؤرلا
ةيؤرناكمإىلعمهليلدتاينوطبريمهدجنلقعلاقيرطىلإةبسنلابو
هللةيتاذلاتافصلابمهناميإنيبو؛ةيؤرلاناكمإتابثإنيبىلاعتهللا
هللانأبناميإلانيبوةيؤرلاناكمإةرورضنيبطبرلاوحننم؛ىلاعت

رداقهللانأبناميإلانيبوىلاعتهللةيؤرلاناكمإنيبطيرلاو؛دوجوم

.هايإانيرينأىلعرداقهنأىلاعتهتردقرهاظمنمو؛ئشلكىلع

ادامتعاةيؤرلاةيناكمإىلعليلدتلاهيفموقيىذلالوألاكلسملادجنو

:لوقيثيح؛ىرعشإلادنعاروكذمادوجومهللانوكىلع

الإدوجومسيلهنأراصبألابهناحبسهللاةيؤرىلعلدياممو
املف؛مودعملاىرينأةيادبزوجيالامنإو؛لجوزعهللاءانيرينآزئاجو

زعهسفنانيرينأليحتسمريغناكاتبثمادوجوملجوزعهللاناك

ذوخأمةيميتنباهربتعيلبةيفلسلادنعدمتعمليلدوهو٠«039"..لجو
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هاورامكدمحأمامإلانعلبنحهركذدقو؛ةمئإلاوفلسلامالكنم

ىرخأةقيرطبليلدلاقوسيةيميتنبادجنلب؛ةنسلاباتك:لالخلا
رداقهللافدوجوملكنإلوقننأىهو؛ىرخأةقيرطكانهو”:لوقيف

نكممنوكيالامو؛سمخلاساوحلادحأبهسحنانلعجينأىلع
هللاناكانو,3**مودعمهنإفسمخلاساوحلاىدحإبهساسحإ

نمو«ساوحلابكاردإلانكممهنأنمدبالف؛دوجولاتبثمىلاعت

.راصبألابةيؤرلانكمموهفءرصبلاةساحساوحلا

ةيؤرلاةيناكمإنيبهيفنوطيريىذلاىلقعلانيتبثملاليلدامأ
انيرينأىلعرداقهنإفمثنمو؛ئشلكىلعرداقهللانأبناميإلانيبو
هللاىلاعت؛ارداقهنوكسكعىلاعتهللابقحليكلذراكنإو؛هسفن

؛نينمؤملارطقايرقتسمرمأ"اذهفةيميتنبالوقيامكو؛كلذنع

لهنوكشيامنإو؛هسفنمهيرينأىلعرداقىلاعتهللانأيَنوكشيال

هيلعهللاىلص-ىبتلانونمؤملالأسامكنوكيالوأكلذنوكي

ةيؤر-نوراضتله؛معن):لاقف؟ةمايقلامويانبرىرنله"-ملسو

نيكاشاونوكيمل؛مهبرنوريلهنيكاشاوناكامنإف....(سمشلا

نوزجاعمهتنأنوملعيداعملاي.كلذكو؛هسفنمهيرينأىلعردقيله

ىلعمهرصببومهعمسباوردقينأنعنوزجاعمهنأامك؛هتيؤرنع
ةديعبلاءايشألاةيؤرنعنوزجعيامكهيلعنيرداقمهاممرثكأ
149كلذمهيرينأرداقهللانأمهملععمةفيطللاءايشألاو

كلذمهدتنعكلذنآألهللاةيؤرناكمإزاوجلوحفالخالفنذإ

ىلعرداقمثنمو؛ئشلكىلعرداقلاوهو؛ىلاعتهللاةردقبقلعمرمأ
سيلهتيؤررمأفنذإ؛ىلاعتهيلعليحتسمئشالفهسفنمهيرينأ
.عضومامنإو؛مبلاؤسعوضومتسيلىهفاذهبو.نكمملب؛ليحتسمب
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.المأهتيؤرىلعمهيوقينأب؛كلذىلعىلاعتهللامهردقيلهوهلاؤسلا
نإلاقةرطفلاةميلسلاممألانمًادحأدجويالاذبلو":ةيميتنبالوقي

اسيلوايئرمنوكينأزوجيالهنأىنعي؛هيلعةعتتممهللاةيؤر
ةهجنمهتمظعلناكةيؤرلااوفناذإمهلب؛هسفنادحأىرينأهرودقم

؛هبطيحتال:ىأ”راصبألاهكردتال':هلوقلثمفصولاوأردقلا

اهنعىفنيءامسلانإف”ءارأىنأرون":ملسوهيلعهللاىلصهلوقلثمو
؛رصبلايشغيىذلااهعاعشواهتاهربلسمشلاو؛اهتعسلرصبلاكاردإ

,040*هردقوىثرملافصونعرصبلازجعلكلذنوكيف

هللاةيؤرناكمإىلعليلدتلاخيةيميتنباطْبريرخآليلدىفو
ثيح؛نيتيتاذنيتفصكةردقلاودوجولانملكنيبوكلذنيب؛ىلاعت

ةيؤربلوقلاعاتتمالباقمخيدوجوملاةيؤرمدعبلوقلاعاتتماىلإبهذي
ةردقتحتلخدتىتلا؛ءايشألا2لخديالهمدعبمودعملانأل؛مودعملا

؛ةيؤرللةبسنلابلاحلالثماهيلعانردقينأىلعرداقهللاو؛ىلاعتهللا
نأهسفنجيعتتمي-اميظعادوجومنإ:لاقينأاما":ةيميتنبالوقي

هيلعهللارطفامفالخاذهفمودعملاخيكلذعتتميامك.؛ًايئرمنوكي
ىرينأزوجينأبقحأناكلمكأدوجولاناكثيحلب؛«هدابع

هللاىلص--ىبنلالاقاذبلو؛هلامكوىئارلاىوقطرشبنكل؛دهشيو

نورتامكمكيرنورتمكنإ":ةحيحصلاثيداحألاٌي-ملسوهيلع

سمشلانورتامك)ةياورىفو"هتيؤرخينوماضتالرمقلاوسمشلا

ىفن"نوراضتال”و"نوماضتال":هلوقف"باحساهنودسيلاوحص

امإ؛ئشلاةيؤرخيايندلاخيمهقحليامكريضوأميضمهقحلينأل
هبساسحإلافمودعملاامأ.لالبلاكهئافخلوأ؛سمشلاكهروهظل

امودعمهنوكنإف؛امودعمادوجومنوكينأىضتقياهريغوأةيؤرب
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؛جراخلابهنأىضتقتجراخلا هتيؤرف؛جراخلابسيلهنأىضتقي

العنتمملطاباذهو؛مدعلاودوجولانيضيقنلانيبعمجلاىضتقيف
هيلعهللانإلاقيىتحئشلاىمسمايلخديالفءالصأهلةقيقح

."+2"ًالصأئشبسيلاذهو؛ريدقئشلكىلعهناحبسهنإف؛ريدق

قيرطنعةنكمماهنوكىلعنلاعتهللاةيؤرتبتللدنأدعبو
لقنلابليلدتلاىلإاوهجتالبقنماهنمائيشانركذىتلاةيلقعلاةلدألا
ىفدروامىلعكلذلنيدمتعم؛ةرخآلاظلاهعوقوواهزاوجىلع
.ةحيحصثيداحأنمةنسلاككدروامو؛تايآنمىلاعتهللاباتك

ةرخآلاكياهعوقوواهناكمإىلعةيؤرلاوتبثملدتسانآرقلانمو

اودعبتسانأدعبو"'**4رئَينإ0لضَدبَكرٌُتل:ىلاعتهلوقب
اهنأىلإاوهتنا؛ةيآلااهيلعلمحتنأنكميىتلانيعلابرظتلاريغىناعملا
.راصبألابهللاةيؤردكؤيامم؛نيعلابرظنلاىنعت

ئَسوُمهاجاّمَلَوي:ىلاعتهلوقيلدروامبكلذكاولدتساامك

يوكيتنألاقكليررْعنَأزربرلاقهجرُهَمْلكَوانينقبيل نإِلبَجْلالإرق
انكاَئَصىسٌٌرَحَركحُاآَسَجلَهجرلجمَيروستلَكَركن

هذهنماوفقوو.!**4كييبزتلاتانكلُِتُبكتكْبُسل
ةيؤرلانكتملولهنأهيلعاوبترو؛ةيؤرلاهبرىسوملاؤسدنعةيآلا
نأمالسلاهيلعهلىغبنيالهنأامكءاهايإهيرىسوملأسامةنكمم

؛ىلاعتهتيؤرناكمإبملعريغىلعنوكينأك؛كلذبالهاجنوكي

؛مالسلاهيلعىسومةناكمعمىفاتتياذهلكو؛ةيؤرلاعتتممهنأو

ىذلارمألا-ملسونيعمجأمهيلعهللاىلص-هللاءايبنأنموهو

.ةيؤرلاعوقوزاوجهيلعاوبتري
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َنِنَلِلؤ»:ىلاعتهلوقاذهخياهيلإاودنتتساىتلاكلذكتايآلانمو

هللاةيؤر”بةيآلاهذهخيةدايزلااورسضو.!**ُ«ةَداَسِرَوقتلارثَسْحَأ

الوتأرنيعالامميعنلانمةنجلاىفو؛ةنجلالهأبةصاخاهنأل"ىلاعت
نممظعأةدايزنوكيالمثنمو؛رشببلقىلعرطخالوتعمسنذأ

ا.ىلاعتهللاةيؤرىلعاليلداذهنماوذختاف؛ةيؤرلاالإهلككلذ

,149ةرخآلا

وهوردصبألاهكرتتال:ىلاعتهلوقباوضروعالو كردي

نأىأ"ةرخآلاايلالايندلاخي:مهلليق":ىرعشألالاق؛ٌ<ركتأْلا

ابلوأامكء؛ايندلاخيىلاعتهكردتالراصبألانأةيآلاهذهبدوصقلملا

نيرفاكلاراصبأهكردتالىنعي':هلوقبرخآعضومكناضيأ

ض.147نييذكلملا

:لاقف؛ةيؤرلاىلعاليلدضارتعإلااذهنمذختافىديرتاملاامأ

ٌدرَدَُْمَورَبأْلاةكحردخاَلل:ىلاعتهلوقفةيؤرلاىلعليلدلااما"

ا؛ةمكحكاردإلاىقنلنكيملىريالناكولو؛'!"*4ٌدَألا
كرديالقلخلانمهريغو-كاردإلاىفنعضومف؛ةيؤرريغبِهريغكردي

.+7"هلىنعمال-ةيؤرلابالإ

هللاةيؤرعوقوناكمإىلعاوللددقةيؤرلاىتبثمنأدجناذهبو
ةنسلالهأفلاخدقو؛ىلقنلاليلدلاوىلقعلاليلدلابةرخآلاخيىلاعت

؛فييكتلاعمةيؤرلابلوقلاةيفوصلاةالغاذكوةيوشحلامهنم

امبسحىزعشألادنعهاتدجواموهو؛فيكالبةيؤرلاازوجباولاقف

لولحريغنمىري":ىلاعتهللانأبلاقهنأنمركاسعنباهنعركذي

باتك"ىفىديرتاملابهذاذهلثمىلإو؛"""فييكتالودودحالو
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ةرث-ألاخيةيؤرلاعوقوناكمإدكؤينأدعب؛هدجنثيح"ديحوتلا

.الب:ليف؟ىريفيكليقنإف':لوقي؛لقنلاولقعلاباهيلعللديو

؛دوعقومايقففصوالبىريلب؛ةروصىذلنوكتةيفيكلاذإ؛فيك

؛ليوطوريصقو؛ةربادموةلباقمو؛لاصفناولاصتاو؛قلعتوءاكتاو

؛لخادوجراخو«نيابموساممو؛كرحتمونكاسو؛ةملظورونو

,©”!كلذنعهيلاعتللقعلاهردقيوأ؛مهولاهذخأيىنعمالو
:ىلاعتهللاةيؤرةافنلوق

ةلزتعملاوةماعةفصبتافصلاىفناي.مهبهذمةافنلابهذدق

هينىلاعتهللااوهزنىذلاديحوتلاخل"مهبهذمىلعًاسيسأتةصاخةفصب
:ديحوتلايَةلزتعملالوقلمجمايًارقنكلذىفو؛نيقولخملاتافصنع
؛مسجبسيلو؛ريصبلاعيمسلاوهوئشهلثمكسيلدحاوهللانإ
ءرهوجالو؛صخشالو؛مدالو؛محلالو؛ةروصالو؛حبشالو

ابخلا..ةسجمالو«ةحئارالو؛معطالو؛نولىذبالو؛ضرعالو

ىلعاهتلاحتساتابثإمهقتاعىلعاوذخأىتلاةيؤرلاباونعدقاوناكامو

.لدوهعملااهتأشوهامك؛رصبلاةساحبىلاعتهللاةيؤر؛ىلاعتهللا

عبارلاءزجلامظعمرابجلادبعىضاقلاابلحسضأدقو؛دهاشملاملاعلا

نعهيفثدحتثيح"لدعلاوديحوتلاباوبأٌىنغملا"هباتكنم
ةيؤرلاىلعةيؤرلارصقف.ةيرصبلاةيؤرللرفوتتنأىغبنيىتلاطورشلا

انمدحاولانإ”:لاق؛ءاهنودبةيؤرالو؛نيعلاىهو؛رصبلاةلآبمتتىتلا
وأاهدقفىتمو؛ةحيحصتناكاذإهينيعبالإئشلاىرينأحصيالل

ةيلمعمامتإلاوطرتشاامك."**!تايئرملاىرننأحصيالداسضفاهقحل
نيبلصيىذلاعاعشلادوجوةرورض"ةساحلاةمالسىلإةفاضإلابةيؤرلا

هتيؤرمتتلىكرملاخلاوطرتشاامك,**"ةيؤرلامتتىتحنيعلاوىثرملا

160



رصبلا:مهدنعنألكلذو؛نيعلللباقملامكحىفوأالباقمنوكينأ

امذ؛هللباقملامكحىفوأءالباقمناكامالإهبىرينأحصيالل
055هبىرينأحصيالهنعجرخامو«رصبلابىرينأحصكلذبصتخا

نعاهيفنهافنلادصقىتلاةيؤرلانأايلجضتيصوصنلاهذهنمو

اذإف.سحلاملاعخيةدوهعملاةيسحلاةيؤرلاىنعمنعجرختالىلاعتهللا

هنعحفانيىذلاديحوتلاخيداقتعالاكلذىلإ؛ةيؤرللىنعملااذهانفضأ

عماقاستاو؛ةيؤرلليفنلابميلوقةيقطنمانلحضتيمهعبتنموةلزتعملا
طقسىذلاميسجتلاوهيبشتلابلوقللادرومهدقتعمنعاعافدمهبهذم

دبعىضاقلاهدكؤياموهو؛مهعباتنموةيوشحلانممهريغهيف
امو؛ضارعألاوماسجألاهبشهنعىفناملهنأملعأ":هلوقجيرابجلا

اذهلامتشال؛ةيؤرلاىفنبهعبتا؛ماكحألانمامهنملكصتخي

ىنعي-بابلااذهو؛«هيفامهكارتشاو؛ضرعلاومسجلاىلعمكحلا

.059هيبشتلاىفنبابنمدعي-ةيؤرلاىفنباب

تابثإوهومهافتبمىلعنوللديةلزتعملاذخأكلذنممغرلابو
نأشلاوهامك-اذها.اومدختساو؛ىلاعتهللاىلعةيؤرلاةلاحتسا

نم؛ىلقنلاليلدلاوىلقعلاليلدلا-ةيؤرلاىتبثمنممهموصخدنع
ىنفملابحاصهركذامىلاعتهللاةيؤرناكمإىفنىلعىلقعلامهليلدت
تايئرملاسانجأنمنوكينأبجولايثرمهناحبسناكول":هلوقىف
اماهيفلخديالةصوصخمسانجأدهاشلاايتايئرملانأل؛دهاشلاخي

سنجلاكةيئثرماهنوكىفىهف؛اهنموهاماهنمجرخيالو؛اهنمسيل
تايئرملاسنجنمنوكينأهمزلىئرمهنإلاقاذإكلذكف....دحاولا

وأارهوجهنوكبجويكلذنأل؛ءاهسنجنمهنوكلاحتسااذإف.

.157*الصأىئرمبسيلهنأبءاضقلابجيف؛هثودحبجويوءاضرع
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باتكلانعالقنةيؤرلاىفنىلعليلدتلامهمادختساىفامأ

اهمدختساىتلاتايآلاسفنعضومنمرثكأغلاودروأف؛ةنسلاو

املثم؛تابثإلاالىفتلاديقياليوأتاهولوأنأدعبنكلو؛ةيؤرللنوتبثملا

ٌدارَدُيَوُهَورباهكرتتالا:ىلاعتهلوقبمبلالدتسالةبسنلابثدح

نمدبالفرصبلابنرقاماذإكاردإلانأىلإاهنأشباوبهذو؛َ«رَصَبَأْلا

ىنعمب؛(ُراَصْبَألاٌةَكِرْدُتًال)لوقلاناكمثنمو؛ةيؤرلاديفينأ
0158راصبألاهارتال"

هتباجإو"َكْيَلِإرظنأيِنرَأبر":ىلاعتهلوقبًاضيأاولدتساامك
هذهنماوذختادقةيؤرللةتبثملاناكاذإو.(ىنارتنل)هلوقبهلىلاعت

؛مالسلاهيلعىسوموهلئاسلانوكل؛ةيؤرلاناكمإىلعاليلدةيآلا
هيلعىسومبسنالإو؛ىلاعتهللاىلعليحتسياملاؤسهيلعزوجيالو
مالسلامهيلعءايبنألانموهو؛هيلإبسنينآزوجيالامىلإمالسلا
مالسلاهيلعىسومابلأساملالإو؛ةنكممةيؤرلانإفمثنمو؛اعيمج

هيلعىسومنأىلإاوبهذ؛ةيآلاهذهلمهليوومهمهفخيةلزتعملانكل.هبر

هنكلو؛راصبألابهتيؤرنكميالىلاعتهللانأبالهاجنكيملمالسلا

ىلعادر؛مهيلعةجلاةماقإو؛هموقتيكبتلىلاعتهللانمكلذلأس

متتىتحهللابناميإللمهفقولب؛مالسلاهيلعىسومنماهايإمبلاؤس
:ىلاعتهلوقىفميركلانآرقلاايهركذدرواموهو؛ةرهجىلاعتهتيؤر

رشذإَد ىَزَقَحَكلنيونأموب ةيآلافمثنمو,"*” َرْفَجَدَل
:ىلاعتهلوقبةيؤرللاحيرصاهيفىفنلالب؛ةيؤرلاناكمإديفتالمهدنع
ٍإ(160)٠ىنارتنل.

اوتبثماهبلدتساىتلاةيوبنلاثيداحألاورابخأللةبسنلابامأ

داحآثيداحأاهنأوءاهيفنعطلاىلإاهنأشبةلزتعملابهذدقف؛ةيؤرلا
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ثيداحأباوتاولب؛ةديقعلالوصأرومأخيهبلالدتسالاحصيالامم

نعرييزلاىبأنعىوراموحننم.ةيؤرلاىفندكؤتاهلةلباقماهلثم
ىرينلملسوهيلعهللاىلصهللالوسرلاق":لاق؛هللادبعنبرباج

هللالوسرنعرذىبأنعىورامو"ةرخآلاالوايندلالدحأهللا

رون”:لاق؟كبرتيأرله:هللالوسرللاقهنأملسوهيلعهللاىلص
.05!ءارزالىنعي"هارأىنأ

:راصبألابهللاةيؤرىفنىفةيضابألالوق

ةيضابألاربتعيلب؛ةيؤرلاةلأسمكيةافنلالوقبةيضابألالوقي

نمو؛دحأنعهوذخأمهنأبلوقلانوفنيو«ىأرلااذهعءالصأمهسفنأ

كلاورثأتمهنأمعزنملكىلعدرللمهدعاوسنعنورمشيمهدجنمث

ىلعادامتعا؛ةلزتعملابىلاعتوهناحبسىرابلاىلعةيؤرلاةلاحتسابمهلوق

درجملنيرخآنمذوخأمهنأبىأرىلعمكحلاايجهنمنوضفريمهنأ

مدقأمهسفنأنوربتعيةلزتعملابمهتنراقملةبسنلابو؛«نييأرلانيبهباشتلا

ىذلاديزنبرباجنعمهبهذماوذخأمهنألكلذ؛ةلزتعملانمادوجو

ءاطعنبلصاوهيلعذملتتىذلاىرصبلانسحللارصاعماليمزناك

.لازتعالاةسردمخيش

كلةيضابألارثأتبهلوق"ونيللن"ىلعنودرياذهىلعابيترتو

ةلزتعملانأبلوقلانولبقيالاضيأاوناكنإو؛ةلزتعملابةيؤرلاىفنبميلوق

نأبةيضابألاةديقعنإ":رمعمييحيىلعلوقي؛اهيفمهباورثأتدق

احضاوناكةرخآلاوايندلااليحتسمالعولجىرابلاةيؤرناكمإ

ةمثأضعبهشقاندقو؛لوألانرقلانمىناثلافصتلاخي.حوضولاديدش

ةشئاعكةباحصلارابكضعبديأتبمهفقوماهيفديأتو؛ةيضابألا

ةلزتعملانأمعزينأثحابللقحيلهف؛سابعنبهللادبعو؛نينمؤملامأ
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كلذىلإمهوقبسءالؤهنأل؛ةيضابألانمةيؤرلاعوضوملمهيأراوذخأ

.5ةيضابألااهبجتحيىتلاةلدألاسفنبنوجتحيةلزتعملانألو؛لوقلا

.062*معزلااذهمعزيناعيطتسيالفضنملاثحابلانأكشال

نأمهقتاعىلعنوذخأيىتلاةيؤرلاىنعمنوددحيةيضابألاو

امك-ىهو؛دهاشملاملاعلايَةدوهعملاةيرصبلاةيؤرلااهنأب؛اهنوفني
ةروصعابطناوأ؛ىئرملابةرصابلاعاعشلاصتا":ىملاسلاخيشلالوقي
هلاهفرعتبرعلاتناكىتلاةيؤرلاةقيقحهذه؛ةقدحلاذيىثرملا
متتنأنكميالطئارشعستابلوصحلركذيامك.**مهتيبرع
ةيؤرلازئاجئشلانوكو؛نيعلاىهىتلاةساحلاةمالس:ىهو؛اهنودب
؛ةلباقملامكح4هنوكوأةساحللىئرملاةلباقمو؛«ةساحللهروضحعم

ةياغمدعو؛دعبلاةياغمدعو؛ةفاطللاةياغمدعوءرفصلاةياغمدعو

نوكينأاريخأو؛ةساحلاوىثرملانيبلئاحلاباجحلامدعوءبرقلا
؛ةدوهعملاةيؤرلاطئارشاهسفنىههذهو.هريغبوأهتاذبائيضمىثرملا
الاهنأل”كلذوىلاعتهللةبسنلاباهتلاحتساىملاسلاخيشلاىريىتلاو

."99*ضرعالومسجبسيلىلاعتهللاو؛مسجالإلقعت

ةيؤرلاةلاحتسابداقتعالاةرورضةيضابألاىرياذهىلعًابيترتو

ىلعمكحلاو؛ةيرصبلاةيؤرلاىهو«هديدحتقبسىذلاوحنلاىلع
خيشلادنعهارقناموهو؛قفانمامإوكرشمامإهنأباهدقتعانملك
:امهدحأ:نافنصةيؤرلاىدقتعمنأملعأ":لوقيثيحاضيأىملاسلا
؛هارينأهللاءاشىلولك.ةرخآلاوايندلاخيىريىلاعتهللانإ:اولاق

لةيؤرلااوصخمهنمفنصو.باتكلاةمداصملنوكرشمءالؤهو

.ميلوأتلنوقفانمءالؤهو؛-ملسوهيلعهللاىلص-دمحملايندلا
هبرىأر-ملسوهيلعهللاىلص-دمحمنأ؛مهلعضوثيدحبباتكلا
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ىريالهللانإ:اولاق؛ةيؤرلاىدقتعمنمىناثلافنصلاو..ءارسإلاةليل

ءالؤهو؛ةصاخةرخآلاخيىريامنإو؛ىبنلالوىلولالالصأايندلااي

هلءزيخ؛ةهجذيةرخآلاذي.ىريهنإاولاق:امهدحأ:نافنصاضيأ
نوكرشمءالؤهو؛ءانيديأوانهجوأو؛انماسجأكديوهجوومسج

.ابرهنومعزيامنصنودبعيمهف؛هقلخبمهبرمهتاواسمل

البةرخآلااهارناولاقف؛هيبشتلااذهنعاورتست:امهيناثو
عمهيبشتلاحيرصنمرارفاذهو؛اهفيكنةلاحألوةئيهالبىأفيك

--:ىرشخمزلالاقاذلو؛ىنعمهيفعوقولا

هكفزمىرمعلرمح؛ةعامجوةنتسمهاوهاومسةعامجل

هفكلبلاباورتستفىرولاعنشاوفوختفهقلخبهوهبشدق

هبمهقلعتو؛باتكلامبلوأتلنوقفانممهنأاندنعءالؤهمكحو

2كاردإلاىفنبٌ«رَبأْلاهكرْدْتاَل: ىلاعتهلوقاولوأتمهنأكلذوو

15؟هرِيزَوبل2رمرَبَكييُتل:ىلاعتهلوقلءايندلاراد
:ىلاعتهللاةيؤرةلاحتساىلعليلدتلا

لقعلاىلعةيؤرلاىفنىلعمهليلدتخلاودمتعادقةيضابألاو
دقو؛اهتافنوةيؤرلاىتبثمنممهريغدنعنأشلاوهامك؛لقتلاو
اهبنوتبثيىتلامهتلدأبنايتإلامثمهموصخةلدأدينفتمهقتاعىلعاوذخأ

كلذعبتنمثىلقعلاليلدتلانمهوضرعاميفمبلوقضرعبًادبنو.مهيأر
.ةيلقنلامهتلدألضرعب

:ةيؤرلاىفنىلعلقعلاليلدتلا

لةلدألارهشأو؛ةيؤرللنيتبثملاةلدأدينفتبةينضابألاادبدقو

هنأ:هيفلوقلاةصالخو؛هضرعقبسدقو؛ىرعشألاىلإبسنامكلذ
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ىلاعتهللافاصتإىلعىلاعتهللاةيؤرناكمإىلعىلقعلاهليلدميقي
:ىلاتلاوحنلاىلعسايقلكشىفهليلدغوصيو؛دوجولاةفصب

دوجومىلاعتىرابلا

ىرينأحصيدوجوملك

ىرينأحصيىلاعتىرابلافنذإ

ضعبهيفهرياسوىرعشألاهبلاقىذلاليلدلاناكدقو
رخفلاهنعلاقف؛«ةرعاشألانمرخآلاضعبلانمداقتناراثم؛ةرعاشألا

عوجرلادارأنملنكميهوجونمهفعضىلعللدوفيعضهنأبىزارلا

ملاعلاخوهامكدوجولاوسيملفىلازغلاهضراعامك."!"اهيلإ
ناكنإفمثنمو؛هتاذنيعوهىذلاىلاعتهللادوجوعمدهاشملا

امهنوكخيالثمنايقتليتادوجوملادوجووىلاعتهللادوجونادوجولا

رئاسدوجوفلاخيىلاعتهللادوجونأالإةيؤرلاوملعلاقلعتعضوم

ىلعلديامبافوصوموأاثداحىلاعتهللانوكةلاحتساخيتادوجوملا

.197ىلاعتهللاتافصضقانتىرخأةفصىأىلعوأ؛ثودحلا

وأىفنجيمهيأرنايبلاديهمت؛ةيضابألاءاملعاضيأهدنفامك

نمهوأرامكلذىلعمهعجشدقو؛ىلاعتهللاىلعةيؤرلاةلاحتسا

دعبىبصعملادجنكلذلو؛مهسفنأةرعاشألانمليلدلافعضبةداهشلا

:لوقيهناشبىزارلاوىلازغلاهلاقامبدهشتسيو؛ليلدلاركذينأ
لانايبواحوضودوجولاوهةيؤرلاةلعنأنمهيلإاوبهذاملديزنو

ول:لوقنف؛توبكنعلاتيبنمنهوأهللاءاشنإريصيىتح؛هفعض

داقتعالابواهسفنةيؤرلابو؛حئاورلاوموعطلاوتاوصألابةيؤرلاقلعتزاج

؛دوجوملكلانوكينأةرورضةققحملاةدوجوملاضارعإلارئاسبو
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كلذىلعةيؤرلاححصمنأةمزالملانايبو.موزلملااذكخفلطابمزاللاو

رهاوجلانمهريغوهناحبسىرابلاهبفصتينأو؛دوجولاوهريدقتلا

.هلمزلتسمومكلايكقافتإلاليلدةلعلاايقافتالاف؛ضارعألاو

ةيؤرلاقلعتمدعبترجىلاعتهتداعنأ؛مزاللانالطبنايبو
مصخلاتلقنإف؛ةطشغسلااوكرتواوفصنأنإ«ضارعألانمريثكب

؛ةداعلاكلتقرخينأرداقىلاعتهللانإ:لوقيهنكلوكلذركنيال

نأزاجلكلذزاجولهنأةرورضالاحممزلتسيهنكلو.ملسماذه:انلف

قوذلاومشلااهبقلعتينأو؛كلذريغوحئاورلاوموعطلاوناولألابقلعتي"

ىلاعتهتداعبهيلعتعبطامريغبةساحلكنوكتفماضيأسمللو

ذئنيحلطبتو؛ةداعهلرقتستالفةيبلإلاةمكلاىضانملابالقنإلامزليف

.199*هيلعتعبطامبساوحلانملكصاصتخاةدئاف

ناكمإتابثإىلعموصخللىلقعلاليلدتللةيضابألادينفتدعبو

 مهيأرتبثتىتلاةيلقعلاةلدألاةماقإىلإمهرودباوهجتاةيؤرلا

.ىلاعتهللاىلعةيؤرلاةلاحتسا

لهوغاصىذلاليلدلاكلذنأشلااذهيي.ةيلقعلامهتلدانمو

:ىلاتلاوحتلاىلعسايقلكش

.هجولكنمئشههبشيالواثءيشهبشيالىلاعتوكرابتهللانإ-

٠.ىرينأهقح2لاحتساكلذكناكنمو<

.ىرينألاحتساىلاعتهللاف-

.قدصتلسايقلاىتمدقمقدصىلعاوللدينأمهيلعناكدقو

.بهذف؛ةيؤرلاليحتسمىلاعتهللانوكنماهيلإاولصوتىتلاةجيتنلا

الوائيشهبشيالىلاعتهللانإانلوقخي.ىرغصلاليلد":نأىلإىبعصملا
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ىلاعتهنأنمةرمريغرماملفلقعلاامأ؛لقتلاولقعلا؛ئشههبشي

هلوقلفلقنلاامأو؛كلذبمصخلافرتعادقو؛«ثداوحلارئاسلفلاخم

.اضيأهبفرتعاامكدارملاٌياصنةيآلاو4فك.هِلتِيَكَىلل:ىلاعت

وهنمو؛انلوقىهو؛ىربكلاامأو نأهقحللاحتساكلذك

؛هتيؤرابجاوامإناكلهتيؤراليحتسمنكيملولهنألف؛ىري

؛هتاذلوبقتنوكينأامإولخيالىناثلاو؛اقافتإلاحملوألاو؛زئاجوأ
هتاذلوبقلهنأوهولوألاو؛هلرصبلارهوجلوبقلوأ؛كلذنعىلاعت

نأنمولخيال ؛دسافامهالكوء؛ايرابتعاوأايقيقحلوبقلاكلذنوكي
؛ىلاعتهتاذسفننوكينأنمولخيالفًايقيقحنوكينأوهولوألاامأ

راصبألامدقامإمزلتسيلوألاف؛اهيلع.دئازوأ؛ةرمريغرماملقحلاوهو
؛لئاوقلاالسلستلابجويىناثلاو؛ىلاعتهتاذبثداوحلامايقوأ

.لاحملكلاو

ىرابتعإلانلف؛«ايرابتعالوبقلانوكينأوهو:ىناثلاامأو.

نممهدنعتايرابتعإلانأةرورض؛ىتوبثلارمأللةلعنوكينألحلصيال

:نيهجونماضيأدساقهلرصبلارهوجلوبقلهنأوهو؛مادعإلاليبق

جورخوا؛«ثداوحللالثئاممىلاعتهنوكامإبجويهنأ:امهدحأ

هكراشياضيأساوحلانمريغنوكيف؛هيلععبطامعرصبلارهوج

دقرهاوظتابلالدتسإلاو؛مكحترصبلابصيصختلاو؛ىنعملاكلذ

.هليوأترم

هتداعمويلاكلذيلهناحبسهللاقرخينأخيدعبالهنأبلوقلاو
؛داسفلارهاظ؛اهعبطخيهيلعىهامعمءارتفراصبألايةوققلخيف
؛لدبتتنأب«مويلاكلذخيهتداعقرخ؛اريبكاولعكلذنعىلاعتالعلو
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هنالطبنابدقاماذه؛تايئرملاليبقنمنوكتفةيلعلاهتاذ؛هاشاحمث

|.لقعينمل

هيلعوهامعم+رصبلارهوجللوبقل١كلذناكولهنأ:امهيناثو

التاذلابامزالالهجهبليقدقوءايندلاخيهارينأهلحصهعبطنم

عمريدقتلكىلعهنالطبروهظل؛ءاضيأروكذلملالوقلادريالو؛ريغتي
لوقلاىلإليبسالو؛هتالامتحاعيمجبزاوجلالطب١ذإو+فاصنإل

,177*ىلاعتههيزتتلىضتقملاعانتمإلانيعتبوجولاب

هناحبسهللانأخينامعىتفمهزجوأامًاضيأةيلقعلامهتلدأنمو

هتافصلدبتتوأ؛هتاذلوحتتملو؛هلكدوجولاقلخلبقناكىلاعتو

نمئشبهناحبسهتاذلصتتالفهلبقهيلعتناكامعقلخلادعب

تافصنمكلذلكنأل؛ءاهنعلسصفتتالاهنأامك؛هتاقولخم

ةياغامنإو؛القنوالقعًاليحتسماههنككاردإناكمثنمو؛ثداوحلا

نعزجعلا"ليقامكءاهينككاردإنعزجعلابروعشلااهبةفرعملا

,079*كاردإلاوهكاردإلا

نمًاعوندعتىتلاىرابلاةيؤرةلاحتساتابثإناكاذهىلعو
٠ىلاعتوهناحبسهتاذلكاردإلا

:ةيؤرلاىفنىلعىلقتلاليلدتلا

ةرظنلاىلإهيفاوبهذاكلسمكلذاةيضابألاكلسدقو

تابثإىلعمهموصخاهبلدتساىتلاةيوبتلاثيداحألاو؛ةينآرقلاتايآلا
7

وأ؛مهموصخمهفلارياغمامهفاهومهفف؛اهعوقووةيؤرلاةيناكمإ

هللاىلعةيؤرلاةلاحتسابلوقلاذيمهرظنةهجوديؤياليوأتاهولوأ
ميسجتلاوأهيبشتلاقلازمعوقولانعمهبدعبلانعالضف؛ىلاعت

ض.اريبكاولعكلذنعىلاعت,هلل
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ةيبرعلاةغللاةعيبطهبحمستامىلعهلككلذااولدتسادقو

.ىلعوأ؛ةغللبرعلالامعتساهيلعىرجامنعالضف«ليوأتوأمهفنم
تايآللمهليوأتوأمهمهفديؤتتايآنمميركلانآرقلاىفهودجوام

امنإو؛ضعبعمهضعبفلاختيالميركلانآرقلانأىلعاسيسأتةينعملا

ديؤتباتكلانمةديدجةلدأكلذىلإاوفاضأامك.اضعبهضعبديؤي

.مهموصخاهلضرعتيملو؛ئفتلال.مهرظنةهجو

ناكامامأ؛ميركلانآرقلانمهباولدتساامىلإةبسنلاباذه

هيفاوبهذفةيؤرلاتابثإىلعةنسلانمموصخلادنعليلدتلاعضوم

نمهباولدتساامبمهموصخلالدتساىفنعطلااهنم؛بهذمنمرثكأ
الاممداحآةياوراهنأوأ؛ةحيحصريغاهنأامإساسأىلع؛ثيداحألا

نإ-ثيداحالاليوأتىلإهاجتالااهنمو,دئاقعلارومأخياليلدحلصي
امهرظنةهجولةديؤمىتأتلمهموصخليوأتلاريافماليوأت-تحص
نمهلكاذهىلإاوفاضأامك.ىلاعتهللاىلعةيؤرللةلاحتسالاوىفنلا

ملوىفنلايَمهرظنةهجولًادييأتهيفاوأرامةيوبنلاثيداحألاورابخألا
-:ىلاتلاوحنلاىلعهانلمجأاملصفنىلياميفو.موصخلاهلضرعتي

فتنالاٌرِطااَجبلإ0)رضرَكريُرو:ىلاعتهلوقنآشبناكام(آ)

بهذنموةرعاشألاذختادقو,!”!لهينالمينا"رينت

راصبألابهللاةيؤرناكمإتابثإىلعاليلدةيآلاهذهنممهبهذم
ىلإرظنتلاداتسإٌئ--اوأراميف-هنأةصاخ٠ةرخآلاىفاهعوقوو

"برظنلاىدعتبضاضيأاولدتساامك.نيعلارظنىلعليلدهجولا

لامعتساخيروهشملاوهاذهنأنيمعاز«نيعلارظنهنأىلع"ىلإ
ٍِ.ةغللبرعلا

170



-ةيآلاهذهبةيؤرلاىتبثملالدتسانممهفقومكيةيضابألاو

ىلعةيآلاهذبلليوأتلاومهفلااذهاوضفر--ةافنلانممهريغنأشمهنأش

الةيآلاهذهىف(ةرظان)نأوه:لوألاهجولانيهجونم؛فلاسلاوحنلا

نيبعيبرلأبهذدقو.راظتنالاوعقفوتلاىنعتاهنكلوء؛راصبألارظنىنعت

دعبةيضايألاهيلعدمتعيىذلاهحيحصاي(ه170ت)ىدزألابيبح

:لاقفراظتنالاىنعيةغللاخيرظتلانأىلعليلدتلاىلإ؛ميركلانآرقلا

دٌوةَحَيَصالإَنرُطباَميف:لجوزعهللالوقلراظتنالاوهرظنلانإ"
172واحءاعسماعرغم
رظنلاىنعمبسيلو؛نورظتنيىنعي؛"4َنُْمَيِحيْمُهَومهذْخأت

نياهلامدٌوةَحَبَصالإهالْؤنَمرظنياموزن:لجوزعهللالاقدقو.راصبألاب
14رصماركد<مواسمر13.5ص
نمهوحنو7+ٌدَكِبَلَمْلاٌمُهَينأَتنأالإَنوُرُظْنيلَهو:لاقو0٠(قاف

؛كيلإمثهللاىلإرظناامنإ:لئاقلالوقةغللالكلذقادصمو؛نآرقلا

.٠هلبقنمهيتأيامرظتنيىنعي

ىلعنعىورامبراظتنإلاوهرظنلاىتعمناىلعدهشتسيامك

(ةرظاناهبرىلإ)؛قارشإلاوهومهوهجورضتت):لاقهنأبلاطىبأنب

ةيؤرلاىتعيالو؛ةنجلالوخدخمهبرميلنذأيىننمرظنتت:لاق

وهوٌرصألاةكرذُت:لاقامكُهكردتاراصبألانأل6راصبألاب

ٌرْمَررصألاديد 079.....ي1تذزيابِلا
وأراظتنإلابرظنللةافتلاريسفتاوضراعدهةيؤرللنوتبثملاناكوٍ

امبمهتعتمنينمؤملاىلعدسفيامراظتنإلاىفنأنيمعاز؛باوثللعقوتل,

:ةرخآلا2ميعننممهلهللادعأ

نعرهاظوبن"كلذنأىلإىخامشلابهذمعزلااذهىلعادرو

ةيآلانإف؛رينمباتكالوىدهالوناطلْسريغببرعلالامعتساناظم
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؛تاراشبلابمههوجوةرظاننونمؤملاف؛ةمايقلامويلاحيبتلزن

.لوخدنورظتنمنولوألاف؛ديعولاقيقحتبمههوجوةرسابرافكلاو
فارعألالهأواذه؛«ةمطحلاىفاوذبتينأنوعقوتينورفاكلاو؛ةنجلا

4نإفاضيأو؛نورظنيميعن2ةنجلالهأو؛«نوعمطيمهونولخديمل

؛ةرسابراظتنإلادعب؛مههوجوةرظاننونمؤملانوكينأب؛ارساجتكلذ

؛ردصلاقيضو؛مغلاببسو؛ةمعتلابلسهتمعنراظتنانوكينأو

امك.ردجأسؤبلابو؛رسخألاقلقلاو؛ربكألانزحلاو«رمحألاتوملاو

الىأ(اهيرىلإ)ميدقتبراظتنإلاىنعمبةيآلاكيرظنلانأىلعللديفدوعي
نمناكولو؛صاصتخإلاورصحلاديفيالىنعمىلع,هللاالإرظتت
مهنأمولعمو؛كلذنعىلاعت؛هللاتاذخيمهرظنرصحتالنيعلارظن

عرَفلامهترحيال]»نيذلا؛نونمآلامهنأل؛ةريثكءايشأىلإنورظني

وينب77ربحا ْمُهَلَتْمِِكَعُتَرَخالو79(معاد

؛سابتلإلااذهليزيراظتنإلاىنعمبرظنلاريسفتنيحذي!”<كثر
ض.ىلاعتهللانمالإباوثلانورظتنيالنينمؤملانأل

ركذبراظتنإلاىنعمبرظتلابريسفتلاىلعًاضيأللديامك
راقفمصقيعيظضلعفاهبلعفينأعقوتتىأ؛(ةرظان)ةلباقمكك(نظت)

«ريخلكاهبلعفينأاهبرىلإةرظانلاهوجولاىجترتامك.روهظلا
نظتامنإونظتالهوجولانأمولعمو؛هوجولاوه(نظت)لعافًاضيأو
ةنزاوملاوةلداعمللىناثلاولوألاخي.ةلمجلانعهوجولانوكتفبولقلا
ِ:إ(180)٠امهنيب

نأبميلوقةحصىلعليلدتلايَاوبهذدقةيؤرلااوتبثمناكاذإو

نأساسأىلع(ىلإ)برظنلاقبسب«راصبألارظنىنعيةيآلاىفرظنلا
؛راصبألارظنوأنيعلارظنىنعيوهف(ىلإ)باقوبسمءاجاذإرظنلا
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مثنمو.«راصبألابةيؤرلاىنعي(ةرظاناهبرىلإ)لمهمهفاذهىلعو

هيلإبهذامونحنىلععقوتلاوراظتنإلاىنعمبنوكينأنكميال

ضفرو.برعلادنعةيبرعلاةفللاتالامعتساىفكلذتوبثمدعل.؛ةافنلا

عبتتنعارصاقدعياذهبلوقينمنأىلإاوبهذلب؛اذهمهلوقةيضابألا
:ىلاعتهلوقبميركلانآرقلانماذهىلعاولدتساو؛ءاغلبلامالك

:رعاشلالوقيبرعلامالكنمو؛''*”ٌ«رَرَسْيَمَلاَُرظََ

52امعنىنتدزكنودرحبلاوكلمنمكيلإترظناذإو
رظنلانراذإهنأةيؤرلاىتبثمنمةيضابألاموصخفاضأامك

كلذمهيلعنودريةيضابألاو؛راصبألارظنىنعينآنمدبالفهجولاب

انورقمرظنلاءاجدقهنألكلذ؛برعلامالكىفتباثوهامباضيأ

لوقبكلذ4نودهشتسيو.راظتنإلاىنعمبوهو؛ءاعم(ىلإ)بوهجولاب

:تباثنبناسح

حالفلابىتأينمحرلاىلإتارظانردبمويهوجو

:ثيعبلالوقو

ةرظانفراعملانكركلمىلإىوبلاىلعزاجحلاليلاهبهوجو

.133هفورعملةرظتنم:ىأ

ةيضابألاىأربسح-ةيآلاهذهموقتنأفعضديأتاذهلكب

ىأرامبسح-ىلاعتهللراصبألابةيؤرلاعوقووناكمإىلعاليلد

ميلوقلمعدكلذايهنأنعالضف-مهوحنىلعراسنموةرعاشألا
. ىلاعتهللاىلعكلذةلاحتساب
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كإرظنأفرأبرَلاَقمُرثَمَلكَوانينَكِسِلئسوتتاجامول:ىلاعتهلوق(ب)

لجاَمَلَفقرتٌفْوَسَفتاٌكرَكَتَسأِنإَفِلبَجْلألإرننكتبرتل

ُتبكشسحُْشلاقّدفأآناموَصترمّرَحَوكٌتدَلَسَجلُبكْجَر
ُلَوآانأَيكك ىتبثمنمةيضابألاموصخناكو."**4َتيِضْرُتْلا

اهعوقوناكمإىلعةيآلاهذهباولدتسادقةيؤرلاناكمإ
:ىتألاىلعادامتعا«راصبألاب

ىسوماهبلطامىلاعتهللاىلعةليحتسمتناكولةيؤرلانأ-1

لهجلاهيلعزوجيالىبنلاو؛ءايبنهنوكل؛مالسلاهيلع
املاعنوكينأاضيأهيلعزوجيالو؛ىلاعتهللاتافصب
ليبقنمكلذنألهايإهلأسيو؛ىلاعتهللاىلعكلذةلاحتساب

.ةنكممىهف-مهيأربسح--نذإ؛ثبعلا

:لاقفلبجلارارقتساىلعةيؤرلاقلعىلاعتهللانوكل-2
؛(يِناَرَكَفْوَسَفُهَناَكَمٌرَقَتْساِنِإَفٍلَبَجْلاىلإْرْظناٍنيكَلَولا

وهفنكمملاىلعقلعامو؛نكممرمألبجلارارقتساو

.ةنكمماضيأمهيأربسح-ةيؤرلافمثنمو؛نكمم

وهوةيآلابةيضابألاموصخلالدتسانملوألاقشللةبسنلابو

-هيلعزوجيالاموهو؛ةيؤرلاهيرمالسلاهيلعىسوملاؤسبقلعتملا

نأىلإةيضابألابهذي.ةنكممنكتملول-موصخلاىأربسح

نماضيأناكالو؛لهجلانعاذههبرلأساممالسلاهيلعىسوم

امك.ىلاعتهيلعةيؤرلاةلاحتساملعيوهوكلذهلأسهنكلو؛نيثباعلا

درللابلأسامنإو؛اثباعكلذبنوكيف؛نيعمضرغلالإابلأسيملهنأ

؛ةرهجهللااوريىتحاونمؤينأاوبأنيذلا؛ليئارساىنبنمهموقىلع
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نأليحتسيوأىريالهللانإ؛مهلهلوقوحننمكلذنعمهناذآاومصأو

.لأالزلاتيتيالَنِلالكَر):ىلاعتهلوقهناشبءاجاموهو؛ىري
انْ 055( يبكُمرومهسشنأفابكتدمانبَرهكوأةكيتكملا
ُتَدَحَأَتٌةَْيَجهللىزَّحكلَنيُتنآسميمثلكٌدِإَف]ل:ىلاعتهلوقو

َليُتنأتكلُالْمَأكاتي]ل:ىلاعتهلوقو,"*4َوُرْظَتمُسأوُةَكَِصلا
ُمهتَدَكَتبجهنايآايلاتيكنيربكترنالأسدقتكسلانبابكر
؛تاقيمللهباهذناكمهعانقإنمسيامل,*”4عهملْطِبٌةَفِمتَتلآ

.مهتبكومهماحفإلةيؤرلاهبرلأسثيح.؛هموقنمالجرنوعبسهعمو

ءاذهخي.ليق4هموقمسابابلأسيملوهمسابابلأسمل"ليقنإو
هيلعةليحتسمةيؤرلانأمهعمسيىتح؛«ىلوألالعفليبقنمكلذلعفهنإ

.مهلةبسنلابكلذكنوكينأىلوأبابنمف«مالسلاهيلعهللاىبنوهو
ةماقإلكلذلأسدق؛مالسلاهيلع؛ىسومنأىلعاضيأهبللدياممو

:ىلاعتهلوقمهماحفإلكلذاولأسواوتنعتنيذلاهموقىلعةجحلا

َتْنِحْرَلَبَرلآُهَتْجِياُُبتدَحَلنكنيكيكبَرنيسهوترثداكنولف
هننساَيلتَكتنف"لإمنإانيهتشلالماباكيبتأنيولبقنبمُمتكلَمأ
.١159(نيكلرحتارنعزاوانلريحتنيتاتتنمفيتو

ىسومنمةيبوتلاتناكملف؛كلذككلذناكا:ليقنإف

ةيؤرلالاؤسىهوهتلعفبقعىلاعتهللانمةرفغملاوةمحرلابلطو
هنأكلذىلعدرلايليق.ىلاعتهللاىلعةليحتسماهنأبهملعنممغرلاب

خيهلىلاعتهللانذإمدعلكلذهنمناك هناحبسهللاناكنإو؛لاؤسلا

هنأو؛ىلاعتهللاىلعةيؤرلاةلاحتسابهملعىلعىوطنتىتلاهتريرسملعي

دكأتاموهو؛رمامكهموقىلعةجحلاةماقإلنكلوهسفنلابلأسام
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ناميإلاادكؤمو«ىلاعتهللااهزنمهلوقىفىسومناسلىلعةيآلانم

ُتلَسصبُم):ىلاعتهلوقجكدرودقو؛تافصنمىلاعتهبقيليامب

لَوانآوكيك لوأانأو؛راصبألابكتيؤرنكمينأىشاحىأَ*تِيِمْرُتْلا

."*!ىرتالكنأبنينمؤملا

؛ةيآلابةيضابألاموصخلالدتسانمىناثلاقشلاىلإةبسنلابامأ

؛نكمملبجلارارقتساولبجلارارقتساىلعةيؤرلاقيلعتبصاخلاوهو
ةنكممةيؤرلاتناكمثنمو؛-نكممنكمملاب-قلعتيامو

"بحاصهركذاماذهككًارقتلو؛ءاضيأةيضابألاهدنفدقف؛مهدنع

؛ديعبريغوملسمفايبسناناكمإاودارأنإ":لاقثيح'نيدلاملاعم
2طرشلاموهفمةجيتننأئلع؛«عونمموهفاقيقحاناكمإاودارأنإو
لبقتسملاخياهيفنخيةحيرص4قَترَسُكَكٌَترَكَتَسأنلف:هلوق
هيلعفايندلابصيصختلاىعدأنمو؛ةرخآلاوايندلاثىنعأءاقلطم

جتنمريغىنارتالفهناكمرقتسيملنإوهوموهفملا:تلقنإف؛هنايب
نأىفةيرمالو؛هموزلىفنهجاتنإىفنىنعم:تلقءنازيملاءاملعدنع

؛هجاتنإتبثف؛جاتنإلاوهومعألاىفنمزلتسيالموزللاوهوصخألاىفن

-.099*لطابىلاتلاو؛ىلاعتهمالكذيثبعلامزلالو
رارقتسا"نأبلوقلاىلإةلأسملاخيبهذدقفىملاسلاخيشلاامأ

نألهلثمليحتسمليحتسملابقلعتملاو؛ىلاعتهملعيلليحتسملبجلا
وهوهنمردصباطخلانأل-رسكلاب-بطاخملابكلذهيرابتعالا

رارقتساوحتفلاببطاخملالاحانهربتعاهنإ(لاقيال)هتلاحتسابملاع

هيعدمىلعوءرهاظلافالخاذهنإ(لوقنانأل)نكممهيلإلبجلا

03ليلدالوليلدلا
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راشملاةيآلابمهموصخلالدتسالةيضابألاهدنفىذلادينفتلااذهبو

؛هيلإاوبهذامىلعاهبلالدتسالالطبي؛ةيؤرلاناكمإىلعاقباساهيلإ

هللاةيؤرةلاحتساديفيل(ىنارتنل):ىلاعتهلوقنماهبءاجامىقبيو

اذكوايندلالةليحتسموأةنكممريغاهنأىنعمب؛دييأتلاىلعىلاعت

.ةيضابألاهدقتعااموهو.ةرخآلا

.ذي؟داَبِرَرقتلتارثسَحآَنيَِلِل»:ىلاعتهلوقجل

ديفترابخأةدعةيآلاهذههريسفتثىربطلاريرجنباركذ

:اهنمةيآلا.تدروىتلا(ةدايزو)ريسفتىفهجونمرثكأ

.ىلاعتهللاهجوىلإرظنلاديفتاهنأ-1

.باوبأةعبرأاهيفوأابلةدحاوةؤلؤلنمةظرغىنعتةدايزلا-ب

ةدايزلاو؛ةدحاوبتانسحلانمةدحاو"ىنسحلا"نأديفتاهنأليقو-

.فعضةكامعبسىلإابلاثمأرشعةدايزلا:ليقفامك.رشعلامامث

.ناوضروهللانمةرفغمةدايزلانأاهتمو-ج

؛ةنجلا:ىنسحلا:ديزنبالوقوهوايندلاخياوطعأامةدايزلانأ-د

.ةمايقلامويهبمهبساحيالايندلاخيهللامهاطعأام:ةدايزو

بحياممهاتأام:لاقو٠«ل93,ايلايِفُهَرْجآهاَتْيَتآَو#:اوأرقو

رابخأللهركذدعبىربطلاىهتناو.هرجأ2هللجعايندلا

كلذككلاوقألاىلوأو":لوقلاىلإةيآللهريسفتخياهركذىتلا

هدابعنمنينسحملادعوىلاعتوكرابتهللانإ:لاقينأباوصلاب

ضيبتنأو؛ةنجلابهايإمهتعاطىلعمهيزجينأمهناسحإىلع

ةدايزلاهدجوأددعو.اهيلعةدايزلاىتسحلاعممهدعوومههوجو

ىلإرظنلاكلذىفامباهعيمجراثآلاهبتدروىذلاوحنلاىلع
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هؤادثلجانبرمعو":لوقلاىلإىهتناهنكلو.ىلاعتهللاهجو
ائيشاهنمصصخيملف(ىنسحلا)ىلعتادايزلا(ةدايزو):هلوقب

ريغو؛ئشنود٠ لب؛مهلكلذعمجي.نأهللالضفنمركتتسم
ىلإىريطلاىهتنياذهىلعابيترتو:هللاءاشنإعومجمهلككلذ
زعهمعامكمعينأباوصلابكلذييلاوقألاىلوأنأ

ِوركز

وهةيآلاهذه:يميمعتلالضفنمىربطلاهيلإىهتناامنأدقتعاو

تابثإىلعةيآلاهذهباولدتساامدنعنيملكتملادجناننتكلو؛«باوصلا

؛قبسامكنيمسقىلإاذهااومسقنااهتلاحتساوأةيؤرلاناكمإ

ىفراسنموةيديرتاملاوةرعاشألاوةنسلالهأمضيوةيؤرلاىتبثممسق

امكراثآلاهبتدروىذلالوألاهجولاباوقلعتدقمهارنو؛مهبكر

ىلإرظنتلاىتعتةدايزلانآو؛ةنجلاىهىنسحلانأىنعيوىربطلاهركذ

ىتلا(ةدايزلا)لوأتثيحىرعشألاهيلإبهذاموهو«ىلاعتهللاهجو
ىلإرظنلااهنأب(ديزمانيدلو):ىلاعتهلوقخيتدروو؛ةيآلاهذهبتدرو

نملضفأبةنجلالهأىلعىلاعتهللامعنيملهنأو؛ىلاعتهللاهجو

,7*1هلمهتيؤروهيلإمهرظن

ةافنلامهو«ىلاعتهللاةيؤرخينيملكتملانمىناثلامسقلاامأ

لراصبألابىلاعتهللاةيؤرةلاحتساوأ؛ةيؤرلاىفنىلإاوبهذنيذلا
اهنأب(ىتسحلا)ةيؤرلاىتبثمليوأتالوأاودنفدقف؛ةرخآلاوايندلا

ىفاوقلعتمثنمو.ىلاعتهللاهجوىلإرظنلااهنأبةدايزلاو؛"ةنجلا"

ادعام؛ةيآلاىنعمىفىربطلااهاورىتلاىرخألاهجوألابةيآلاريسفت
ةافتركسعمىفنوعقيةيضابألاو.ىلاعتهللاهجوىلإرظنلا:هجو

مهدينفتخيًارقناذبلو؛ىلاعتهللاىلعاهتلاحتسابنيلئاقلاوأةيؤرلا
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هللاهجوىلإرظنلااهنأبةدايزلااولوأنمممهريغو؛ةرعاشألاليوأتل
لاذهلثمبلاقنمعضوىذلا؛ىفاكلادبعرامعىبألوق«ىلاعت

لَآ:ىلاعتهلوقلةهبشملاليوأتامأو":مهنعلاقو؛ةهبشملاةرمز

مهديزيامدجنالو؛ةنجلاىهىنسحلانإ:اولاقف«؟َداَبِزَوىلااَثَمْحَل

ديدشهاركتسابليوأتلانماذهف.ءايإهللامهيرينأالإةنجلادعب
ليمتىذلانمبيرقئشركذباوعمسىتمموقلانآريغ؛حيبقفسعتو
نممهسفنأىوهتامىلإاوبهذمهنمديعبوأ؛مهؤاوهأهيلإ
ضّ:إ196هههيبشت

فالخاذه":نأبهلوقكلىملاسلاخيشلامكلذدنفامك

؛هسنجنمالإنوكتالئشلاىلعةدايزلانأرهاظلافليلدالبرهاظلا
رهاظلافاضيأوءالثمبوثةدايزبةدايزومهردفلأىدنعرسفيالاذلو

؛ةنجلانمربكأمهمعزبىلاعتهللاةيؤرو؛هيلعديزملانملقآةدايزلانأ

سيردإنبدمحمنقيبملولهللاوامأ":ىمفاشلالاقاذلو؛اماقمالعأو

 ىروجابلاهنعكلذلقن."ايندلاخيهدبعاملداعملاخيهبرىريهنأب
.197ةرهوجلاةيشاح

ولهنأباضيأةيؤرلاىتبثملالدتسالمهدينفتٌيةيضابألالدتسيو
ةرخآلاخينينمؤمللهللاةيؤرعوقونأو؛احيحصهيلإاوبهذامناك
نمركذاملكنماردقمظعأىهو؛هومعزىذلاوحنلاىلعتباث

ام؛اهعوقووةيؤرلاناكمإىعدمنمموصخلاهرقأاموهو؛ةنجلاميعن
الإحضتتالو؛ةضماغاذكهىتأتهللاباتك اهيلإةراشإلاتناك

اهباذعورانلاو؛اهميعنوةنجلافاصوألةبسنلابةداعلاترجدقوليوأتلاب

نمةعاطلل«ريفنتلاوقيوشتلاوأ؛بيهرتلاوبيغرتلاىلإوعديلكشب
ةيضابألاىتفمهيلعدمتعياموهكلذ.ىرخأةيحاننمنايصعلاوةيحان
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نياهعوقووةيؤرلاناكمإاهيلعاونبىتلاموصخلاتاليوأتلهديتفتىف

.انينمؤملاهبدعوامهللاباتكيلدجتكنإ"؛هلوقهلآرقنلو.ةرخآلا

عضاوملارركمو؛تارابعلاحرصأباروكذمميعنلانمةرخآلارادلا

اهوتبثمهلوأتيامالإاركذةيؤرللدجتالامنيب.؛هيلإقيوشتلالجألىتش
نمىرتلهف؛المجمالإركذيملاموهو؛ابلاثمأو"ةدايزلا"ظفلنم
-ةنجلال.ميعنلكنملجأىهو؛ةتباثةيؤرلاتناكولدعب-لوقعملا

؛لكآملاركذتامتنيب؛اهيلإةفيفطلاةراشإلاهذهبىفتكينأ
جهابملارئاسوءراهنألاوقئادحلاو؛حكانملاو؛نكاسملاو؛براشملاو
.9١99ليوأتلالمتحتالةحضاوتارابعبةنيفلادعبةنيفلاتاذلملاو

هي"ةدايزلا"ةيؤرلااوتبثمهبلوأتاملىلقعلادينفتلااذهدعبمث

ريغباهريسفتخيتءاجىتلارابخألابلالدتسالاىلإنوأجلي؛ةيآلاهذه
ءاجامىلإاداتتساعستلاةدايزلاو؛«ةنسحىنسحلانوكوحننمةيؤرلا

ٌرْثَعدقةَتَسلاِهاجنمف:ىلاعتهلوق اهلؤلؤلنمةفرغاهناوأ اَهِلاَكتأ
:اهنأوأههجوهللامركىلعمامإلانعىورامبسحباوبأةعبرأ

ناوضروةرفغم:اهناوأ.هبمهفحتيوهلضفنمهللامهديزياملمهراظتنا
1كلذوحنوهللا

وهومهفدهوحن؛ةديدجةوطخةيضابألااوطخيدهنفتلااذهبو
.ةرخآلاوايندلاخيىلاعتهللاىلعةليحتسمةيؤرلانأتابثإ

ٌفيِطلاوُهَوٌرَصبأْلادرٌررَألاهكْردُتال:ىلاعتهلوق(د)
.195مد

ىلاعتهللاةيؤرناكمإةافنمادختساىلإةراشإلاتقبسدق

نماليلد4ُرَبَأْلاةُعحرَدُتاَلل:ةيآلاهذبلةرخآلاوايندلا:راصبألاب
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هللاىلعةيرصبلاةيؤرلاىفناي"مهاعدمقدصىلعميركلانآرقلا

اذإكاردإلانأىلإلالدتسالااذهةحصىلعمهليلدتيلاوبهذو«ىلاعت

:لاقىلاعتهللاناكاملو؛ةيرصبلاةيؤرلاالإىنعيالوهفرصبلابنرقام
هنأالإىنعيالوهف؛راصبإلابكاردإلانرقف ُرَسبَأْلاةَكحرَدُتاَل

,299راصبألاهارتالهناحبس

دقفمبلوقبلاقنموةعامجلاوةنسلالهانمةيؤرلااوتبثمامأ

نوكىفنىلإمهرظنةهجونمىدؤتلةفلتخمتاليوأتهذهككاولوأت

هاعدإىذلاوحنلاىلعراصبألابىلاعتهللاةيؤرىفنىلعاليلدةيآلاهذه
دوصقملانأب:ىرعشألالوقي؛ةيؤرلاتابثإىلعاليلدحلصتلولب؛ةافنلا
؛ةرخآلالهكردتوايندلااهكردتالنأ4ٌرََسأْلاةُكرَذُتالإب

2لضفأنوكتتاذللالضفأو؛تاذللالضفأىلاعتهللاةيؤرنآل

هَكرْدتاَل»:هلوقبدارأىلاعتهللانوكينألامتحاوأ؛نيرادلا

.20!نيبذكملانيرفاكلاراصبأهكردتالىنعي4ٌرَُأْلا

كاردإلانأاودكأدقف؛ةعامجلاوةنسلالهأنمةيديرتاملاامأ

اومهفدقو؛كاردإلاىفندقىلاعتهللاو؛ةيؤرلاريغةيآلاهذه

ىلعليحتسياموهو؛هبناوجوىثرملادودحىلعفوقولاهنأبكاردإلا

هللةيؤرلانوتبثياذهىلعو؛ةيآلاىفهيفنناكانهنمو«ىلاعتهللا
.ةمكحكاردإلاىفنلمهيأربسحنكيملالإو؛كاردإريغنمىلاعت

اندنعلجوزعبرلاةيؤرللوقلا":هلوقخيىديرتاملادعهاآرقناموهو
:ىلاعتهلوقفةيؤرلاىلعليلدلاامأف.ريسفتالوكاردإريغنمقحومزأل

ىفنلنكيملىريالناكولو4ٌرصْبأْلاُدَِنيَْعَيٌرَسْأْلاةكرَدْتاَل»
202*.ةمكحكاردإلا
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؛احاضيإلوقلا-اضيأىديرتاموهو-ىفسنلانيعملاوبأديزيو

وهوردصتبألاهكرتتال]ج:ىلاعتهلوقبموصخللقلعتالو":لوقيف كردي

ُوغَورسبألا ؛ةيؤرلاالكاردإلاوهىفنملانأل؛24)ديلاٌفيِطّلا

هيلعليحتسيامو؛هدودحوىشرملابناوجىلعفوقولاوهكاردإلاو

نمكاردإلاناكف؛ةيؤرلانودكاردإلاهيلعليحتسيتاهجلاودودحلا

فوفولاىضتقتىتلاةطاحإلاىفنو؛«ملعلانمةطاحإلاةلزنمالزانةيؤرلا
2اذهاذكف؛هبملعلاىفنىضتقيالدودحلاوبناوجلاىلع

,9*2ةيواحطلاةديقعلاحراشاضيألاقاذهوحنبو

ىلاعتهللاةيؤرناكمإىفنبةافنلاعمنولئاقلامهوةيضابألاامأ

'لب؛ةيؤرلاوتبثملعفامكةيؤرلاوكاردإلانيبنولصفيالفاهعوقوو
ٍضْفرامك,””راصبألاةيؤروهراصبألابنرتقملاكاردإلانولعجي

ثيحنمىئرملابةطاحإلاهنأبكاردإللةيؤرلاىتبثمريسقتةيضابألا

ًأطخهيفنيبايفاشًاصننامعىتفمةحامسدروأدقو؛هدودحوهتاهج

ضتلااذهلوطنممغرلابالماكهدرونةطاحإلايَكاردإلارصح

ةطاحإلاىفكاردإلارصح”:هيفلوقي؛ةيؤرلاعوضومخيهتيمهأل

دنع-ئشلككاردإنإف؛ةيبرعلاةغللاعاضوأهينضتقتامعجورخ
ديلاكاردإو؛اهتيؤرنبعلاكاردإفئشلاكلذةلاحبسحب-برخلا

كلذنمئشديفيالو.اذكمهواهعامسنذألاكاردإو؛ءاهسيسم

كاردلجرو؛هكردأدقو؛قاحللا:كردلاناسيللاىفف؛ةطاحإلاب

ناسللاىفو؛هحرشوسوماقلاىفاذهوحنو؛«كاردإلاريتككردم
ىتحتشعو؛هتكرداىتحتيشملاقي؛قوحللاكاردإلاوءاضيأ
ريسفتخيصنوهو.ه.أهتيأرىأىرصببهتكردأو؛هنامزتكردأ

-:رومأةدعهديؤيوةيؤرلابرصبلاكاردإ
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صنامكهنامزبةطاحإلامدععمهنامزتكردألوقتبرعلانإ(1)

وهو؛نالفةايحتكردأمهدحألاقاميرلو؛ناسللابحاصهيلع

.هتايحنمريخألانمزلاىفالإدلويمل

دوصقملاسيلهنأملعلاعمكرادتملابىلاوتملارطملاىمستبرعلانإ(2)
.ميدلاقحالتدصقملاامنإو؛اهريغبطيحتهنمةميدلكنأهنم

نمو؛مهسلاهكردأ:لاقنملوقباوصكيدحأةفلاخممدع(3)
هبطاحألئاقلاقولو؛هبمهسلاةطاحإعنمعجارملاسيلهنأمولعملا

ض.مالكلانايذهنمدعلمهسلا

امكةطاحإلاىنعمريغىلعةلادكاردإلانمةقتشملاظافلألائجم(4)

نألوقعملانمسيلذإ؛*”*4ايفرانإَرَح)»:ىلاعتهلوق
نأعمرخآلابرانلالهأنمجوفلكةطاحإةيآلانمدارملانوكي

نمدارملاامنإو؛بناوجلاوأنيبناجلانمكراشتلاىضتقيلعافتلا
.هللابذايعلاورانلاخيجاوفألاقحالتةيآلا

هكردتال):ىلاعتهلوقباهنعهللاىضرةشئاعنينمؤملامأجاجتحا(5)

دقف:هبر-ملشسوهيلعهللاىلص-ىبنلاةيؤرمدعىلع(راصبألا
؛قورسمنعامهيححصييناخيشلاوهدنسمخيعيبرلامامإلاجرخأ

نمثالث:ةشئاعابأاي:تلاقفةشئاعدنعاكتمتنك:لاق

تلاق؟نهامتلق؛ةيرفلاهللاىلعمظعأدقفنهنمةدحاوبملكت

.مظعأدقف؛هبرىأر-ملسويلعهللاىلص-ًادمحمنأمعزنم

مأاي:تلقف؛تسلجفاكتمتنكو:لاق:ةيرفلاهللاىلع

ألكدقو:لجوزعلقيملأ؛ىنيلجعتالوىنيرظنا«نينمزملا

هذهلوأانا:تلاقف,"*«يرثًالتُباَرتلول"7(©ني
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:لاقف؛-ملسوهيلعهللاىلص-هللالوسركلذنعلأسيةمألا

.نيتاهريغاهيلعقلخىتلاهتروصىلعهرأملليربجوهامنإ"
ءامسلانيبامهقلخمظعًاداسءامشسلانماطبهتماهتيآر؛نيترملا

هكردتال):لوقيهللانأعمستملوأ:تلاقف؛ضرألاىلإ

امرخآىلإ؛(ريبخلافيطللاوهورانصبألاكرديوهوءراصبألا

كاردإلاىفنباهنعهللاىضرةشئاعجتحتفيكف.ةياورلاذيءاج

اهنعهللاىضراهنأعمامهنيبقرافمثناكول؛ةيؤرلاىفنىلع

نيعمنمتوتراوةوبنلانضحكلتيرتدفو؛ناسللاودتحملاةيبرع

دصاقمىلعًاليلدةيلهاجلالهألاوقأتناكاذإو.ىحولا

؛كلذبىلوأمهنعهللاىضرةباحصلامالكنمتباثلاف؛ليزتتلا

اهصمئاصخلاهنعهللاىضرةشئامكناكنماميسالو
.2”ةفورعملا

ةطاحإلايَكاردإلارصحلخيشلاهدنفىذلادينفتلااذهدعو
ىأرنعهبربعيىذلاو؛ةيؤرلاوتبثمهيلإبهذىذلاوحنلاىلع
ىفتلاىلعًامطاقاليلدةيآلانوكىلعنوزكريمهدجن؛ةيضابألا

كلذغيصي؛ةرخآلاسايقىفالوايندلاخيالراصبألابهللاةيؤرلديؤملا
ةيرلاىفنوهومهدوصقمتابثإيلإهيفىهتنيىسايقلكشاىبعصملا
::ىلاتلاوحنلاىلع

..رصبلاكاردإةيؤرلا-

.ىلاعتهبقلعتيرصبلاكاردإنمئشال-

.ىلاعتهبقلعتيةيؤرلانمئشال-
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نأىرغصلاليلدو":لوقيفلوقلااذهيَلوقلاتادرفمحضويو
ليلدو.كاردإلاىفنعمةيؤرلاتوبثحصيالهنأل؛كاردإلاىهةيؤرلا

فلألابىلحملاعمجلانأل؛رصبلكنعةيآلال.كاردإلاىفنىربكلا

امكنامزألاكلهمومعنممزليو؛دارفألاعيمجقارغتساىضتقيماللاو

مومعلامزلتسيصاخشألايي.مومعلانأنملوصألاةمئأنمنوققحملاهيل

الونمؤمهاريالنأاذهىلعمزليف؛نامزألاو؛عاقبلاو؛لاوحألاا
.219ةرخآلاقلالوايندلااقرفاك

اودكأ؛ةيؤرلاوكاردإلانيبمهلصقفدعبةيؤرلاوتبثمناكاذإو

لاوأرو؛ىلاعتهللةيؤرلاتابثإوةطاحإلاىفنىنعمبكاردإلاىفنىلع
ئشاهيفناكاملكلذالولهنأو؛ةيآلاهذهبىلاعتهللحدمتلاهجوكلذ

ذإ؛كلذنمسكعلااوأردقمهعمةيضابألاوةافنلانإفحدمتلانم

ىلإاوبهذو؛كلذهيحدمتلااوأرو؛راصبألابةيؤرلاوكاردإلانيباودحو

؛ىلاعتهللاىلعةيرصبلاةيؤرلاىفنمهدنعوهوكاردإلاىفنيلنأ

توبثلاىفو؛هناحبسهلللامكللتابثإهيفنىفذإ؛هلحدمتللتابثإ
0211ىلاعتهقحخيلاحموهوصقنللتابثإ

ةيؤرىفنىلعليلدةيآلانأبهمزجعمىتفملاخيشلادجناننأامك
ةيآلانمكلذىلعليلدتلانمديزملاىلإهجتي؛راصبألابىلاعتهللا

؛<ديٌلثِطلارْعَوم:ىلاعتهللالوقنماهتياهنىفدرواموهو؛اهسفن
ىلعةميركلاةيآلاةلالدنأمدقتاملكنمةصالخلاو:خيشلالوقي

هبقلعتاملكو؛ةعطاقةلالدةرخآلاوايندلاخيىلاعتهتيؤرءافتنا

؛مهولانمابابضنوكينأزواجتيالكلذفالخبنولئاقلا

'كلذىلعاهتيصنديؤيو؛ةقيقحلاسمشقارشإبىشالتينأثبليال
؛(فيطللا):هلوقنإف؛وحفيلا)ل:ىلاعتهلوقباهلييذت
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ليلعتلاك؛(ريبخلا):هلوقو؛6ُرَبأْلاةكحِرْدُخاَلل:هلوقلليلعتلاك
هتاذتافصنمناتروكذملاناتفصلاو؛4ٌرَْلاُدِرَُيَْمَول:هلوقل
رهاظتاذلاتافصنمهنوكفرريبخلاامأءادبأوالزأنالدبتتالىلاعت

:-روشاعنبامامإلالوقيامك-هنألففيطللاامأو٠ميلعلاكهنأل

ههيزتتةفصىهو؛ىلاعتهللاتاذتافصضنمةفضىلعلدتةهيشمةفص'

؛هتافصوهتاذبساوحلاةطاحإوأ؛هتيهامبلوقعلاةطاحإنعىلاعت

ىهو؛ىلاعتهللابناجخيفصولااذهنعريبعتللاهرايتخانوكيف
ةيبرعلاةغللاخيةدامبرقأاهنأل؛ةملكلاخيةقاشرلاوةحارصلاىهتنم

فراعتمنمةغللاهلتعضوامبسحبىلاعتهتاذفصوىنعمبرقت
2012213سانلا

هيلعهللاىلص-لوسرلاثيداحأبةيضابألالالدتسانعامأ

:نيكلسماضيأاهيفاوكلسدقفةيؤرلاىفنىلع-ملسو

اهبلدتساىتلاثيداحألاليوأتىلع:لوألاكلسملااوماقأ- 

املةبسنلابثدحاملثمةيؤرلاىفنبمهلوقعمقفتياليوأتةيؤرلااوتبثم

"ثيدحثيداحألاهذهنمو-ملسوهيلعهللاىلص-ىبنلانعهوور

ةليلرمقلاخينوماضتالامكهتيؤريبنوماضتالمكبرنورتسمكنإ
ابرمكلنأنوملعت":مكنأ"ىنعيهنأىلإهليوأتيلاوبهذضف"ردبلا
زوجيالامك؛بيرلاوكوكشلامكيرتمينأزوجيالوهيفنوكشتال
هكردتراصبألانأىلعالءردبلاةليل؛رمقرمقلانأبملعلاذيكلذ
:إ(214)٠ةرهج

ملىرخأثيداحأبلالدتسإلاىلإهيفاوبهذ:ىناثلاكلسملاو-

هدروأاموحننمةيؤرلاىفنىلعاليلدحلصيامممهموصخىدلدرت
ىسومىبأنعامهريغوملسموىراخبلانامامإلاهاوراممىتفملاخيشلا
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ةضفنمناتنج"لاقهنأ-ملسوهيلعهللاىلص-ىبنلانعىرعشألا
موقلانيبامو؛امهيفاموامهتينآبهذنمناتنجو؛«امهيفاموامهتينآ

"ندعةنجلههجوىلعءايربكلاءادرالإمهبرىلإاورظنينأنيبو

ءايربكلاءادرةلوليحلهللمهتيؤرمدعخيةحارصهبلالدتسإلاهجوو
215*رونيبومهنيب

اهنأو؛ةيؤرلاةلأسمنمةيضابألافقومحضتاهلعلاذهبو

ةيقلعلامهتلدأتلمتكاو؛ةرخآلاوايندلاخيىلاعتهللاىلعةليحتسم

.كلذىلعةيلقنلاو
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يناثلالصفلاشماوه

.46ص؛1ج؛لحنلاوللملا:ىناتسرهشلا-1

.225ص1١ج؛نييمالسإلاتالاقم:ىرعشألانسحلاوبأ-2

.225ص؛قباسلاردصملا-3

.226ص؛قباسلاردصملا-4

.227ص؛قباسلاردصملا-5

نسحلاوبا-6 -24ص؛عمللاباتك:ىرعشألا 25.

.95ص؛1ج«لحتلاوللملا:ىناتسرهشلا-7

دبعروتكدقيقحت«نيدلالوصأ:يديهمتلا:ىفسنلانيعملاوبأ-8

.23ص«ليباقىحلا

.243-242ص.1جءراونألاقراشم:ىملاسلاخيشلا.-9

.243ص؛قباسلاردصملا-0

باتك:ىديرتاملا:رظنأ-1 -47ص؛ديحوتلا 49.

.243ص؛1ج«لوقعلاراونأقراشم:ىملاسلاخيشلا-2ْ

ءامسألا)؛5ج؛ةيميتنبمالسإلاخيشىواتف:ةيميتنبا-3

.26ص؛(تافصلاو

لوصألاخلةيمالسإتاسارد:تشوملادييسريكب:رظنأ-4

.533ص؛ةيضابإلا

177-178ص1٠جءزجوملا:ئىضابإلاىفاكلادبعرامعوبأ-5

18



.220-221ص؛1ج؛نيدلاملاعم:ىبعصملازيزعلادبع-6

.174ص؛قباسلاردصملا-7

.176-177ص«قباسلاردصملا-8

--190ص؛قباسلاردصملا-9 193.

.204ص؛قباسلاردصملا-0

.208-209ص؛قباسلاردصملا-1

5/هط(ىوتساِشْرَمْلاىلعُنَمْحّرلا):ىلاعتهلوقيلدروراموهو-2

.اهوحنو

خيءاج-3 [22:رجفلا]امصاقصكّلملاوكبرءاجّو):ىلاعتهلوق

39.هط]يِنْيَعىلَعٌعَتْصُتِلَو):ىلاعتهلوقىفدرواملثم-4

ماَرَكِإْلاَوٍلاَّنَجْلاَوكّبرُهْجَوىَقْبَيَو):ىلاعتهلوقلدرودقو-5
.اهريغو27:نمحرلا]

..(41:هطليِسفَنَِإكُّتْعَتْطْنصاَو):ىلاعتهلوقوحننم-6

نأِكْمَتَماًم)؛64/ةدئاملا(ناَنْطوُسْسَمُءاَدَيْلَب):ىلاعتلوقي-7

.75/صيدُيْضَلَخاَمِلٌدجْنَ

ٌتاّبِوَطَمُتاَواَمَسلاوٍةَماَيْلاَمُوُيُةتَضْبَقًاعيِمَجُضْرَأْلاَو):لوقي-8
.67/رمزلا(ٍةِنيِميب

56/رمزلا(هَّللاٍبنَجيِفُتطرَفاَمىلعىَثَرْسََحاّي):ىلاعتلوقي-9

:رظنأ-0 111-109112صءنيدلالوصأ:ىدادغبلا
.265ص؛1ج؛نييمالسإلاتالاقم؛ىرعشألا
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؛مالكلاملع4.سيدقتلاساسأ:ىزارلانيدلارخف:رظنأ-1

.87-83ص

.76ص؛«نيدلالوصأ:ىدادغبلا:اضيأرظناو-

..3ص؛1ج؛زجوملا:.ىفاكلاديعرامعوبأ-2

5ج؛ةيميتنبامالسإلاخيشىواتفعومجم:ةيميتنبا:رظنا-3

.26284041ص؛(تافصلاوءامسألا)

نودب)ةرهاقلا؛مامإلاةعبطم؛فسويايركزرشن؛ةيمهجلاو

.75-76صخيرات

.7778قباسلاردصملا-5

.320ص+1جْنييمالسإلاتالاقم:ىرعضشألانسحلاوبأ-6

.131-105صةئايدلالوصأنعةنابإلا:......ن7

ةعبط«ةلطعملاوةدحلملاىلعدرلاخيديهمتلا:ىنالقابلارظنأ-8

.262ص؛ه1337«توريب

لوصأباتك:ىدادغبلارهاطرهاقلادبعروصنموبأ:رظنأ-9

/ه10,1346ط«لوبناتسابتايبلإلاةسردمرشن.؛نيدلا

ْ.109-113صم8

ص؛مالكلاملعيسيدقتلاساسأ:ىزارلانيدلارخف:رظنأ-0

140-7.

.4صديحوتلاباتك:ىديرتاملاروصنتموبأ-1]4
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نودب)ديحوتلاملعييمالكلارحب:ىفسنلانيعملاوبأ:رظنأ-2
.م1922/ه1340؛رصم(رشانلاديدحت

.216ص؛1ج؛«نييمالسإلاتالاقم:ىرعشألارظنأ-3

.108ص.ةنابإلا:ىرعشألا-4

.50“لحتلا-5

*ناقرفلا-6 59".

.22رجفلا-7

"210"ةرقبلا-8

نسحىدهز:نعالقن؛106؛141ص.2ج؛ةلسرملاقعاوصلا:-9

.85ص.؛ةلزتعملا:هللاراج

."57”نمحرلا-0

."88"صسصقلا-1

قيقحت؛ةسمخلالوصألاحرش:رابجلادبعىضاقلا:رظنأ-2

؛1965؛ةبهوةبتكم؛نامثعميركلادبعروتكدميدقتو

.27ص

.75ص-3

.228ص؛قباسلاردصملا:رظنأ-4

."39”هط-5

.248206ص؛1ج«نييمالسإلاتالاقم:ىرعشضألارظنأ-6

."22"لاقنألا-7
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."172"ةرقبلا-8

.18"ةرقبلا-9

."9"سي-0

:"40"فرخزلا-61

."20"دوه-2

.124-123ص؛1جءزجوملا:ىضابألاىفاكلادبعرامعوبأ-3

.126-125ص؛قباسلاردصملا-4

؛402ص؛1ج؛لوقعلاراونأقراشم:ىملاسلاخيشلا:رظنا-5

.174؛1/2ج؛نئازخلانونكم.ىرشبلاىسيعنبىسوم

.5هط-6

؛"54"فارعألا:ىهةتسعضاومخيتايآنمءزجكتدرو-67

؛4"ةدجسلا؛"59"ناقرفلا؛"”2"دعرلا؛"3"سنوي

.4“ديدحلا

.132ص1١جءزجوملا:ىفاكلادبعرامعوبأ-8

؛ذج؛تاريخلارطانق:ىلاطيجلاىسومنبليعامسارهاطوبأ-9
ِ.227ص

.406؛405ص1١ج«لوقعلاراونأقراشم:ىملاسلاخيشلا-0

."39هط-71

."37*دوه-2

."14"رمقلا-3
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.143ص1١جءزجوملا:ىفاكلادبعرامعوبأ-4

بهذملاتاقلحخيىضايرلادهعملاتاقلط:ىبايسلاملاس-5
.99-100ص؛ىضابإلا

لاقدقو؛43ص؛1ج؛لوقعلاراونأقراشم:ىملاسلاخيشلا-6

.اذهلثمبقبسامك122ص«سيدقتلاساسأىفىزارلا

ض."10"حتفلا-7

."75"ص-8

.64”ةدئاملا-9

."71"سي-0

.403ص؛1ج؛لوقعلاراونأقراشم:ىملاسلاخيشلا-1

.اهسفنةحفصلاو؛قباسلاردصملا-2

.404ص؛1ج؛لوقعلاراونأقراشم:ىملاسلاخيشلا-3

ةدام).ماعنلانمركذلا:ةملظأو؛تاملظوناملظعمج:ميلظلا-4

.(ةيبرعلاةتغللاكَدجتملانم(ملظ

؛ةيبرعلاةغللاخيدجنملا)فرصتمريغسمشللملعمسا:ءاكذ-5
.(اكذ:ةدام

"ءاسنلا-6 24".

"ءارسإلا-7 29".

سبيوهو:ةأرمللءامسعو؛لجرللمسعاوهفامسعمسع:لاقي-8
ةغللالدجنملا)فكلاوأمدقلاتجوعتىتحغسرلالصفم

.(مسع:ةدامةيبرعلا
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دجملا)لمانألاوأديلاعوطقملا:ءامذجوىمذج:هعمجومذجألا-9
.(مدج:ةدام؛ىبرعلاةغللا

.64ةدئاملا-0

145-144ص؛1جءزجوملا:ىضابإلاىفاكلادبعرامعوبأ-1

.401ص؛1ج؛لوقعلاراونأقراشم:ىملاسلاخيشلا-2

."42"ملقلا-3

:ىلاعتهلوقلهريسفتنمضثيداحألاهذهرشكنبادروأدقو-4

"30/7ق'(ديِزُمنملَهُلوُقَتَوٍتْأَلْمالَْهمَثَهَجِلٌلوُقُتمْوي)
.228ص؛4«ميظعلانآرقلاريسفت:رظنا

.140ص؛1جءزجوملا:ىفاكلادبعرامعوبأ-5

.400نص11ج«لوقعلاراونأقراشم:ىملاسلاخيشلا-6

؛1جءزجوملاشماهىلع:ةريمعنمحرلادبعروتكدلاتاقيلعت-7

.141ص

."56”رمزلا-8

:رظناو؛339ص1ج«لوقعلاراونأقراشم:ىملاسلاخيشلا-9

.146ص1١جءزجوملا:ىفاكلادبعرامعوبأ

"22,5"رجفلا-0

."210"ةرقبلا-1

."52"فارعألا-1

"لحنلا-2 26".ٍ
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.17ةرقبلا-3

.4ص+1ج؛زجوملا:ىفاكلادبعرامعوبأ-4

.عضوملاسفن)قباسلاردصملا-5

..75ص.ةلزتعملا:هللاراجنسحىدهز-6

لةلدألاعطاوقىلإداشرإلا(نيمرحلامامإكلملادبع)ىتيوجلا.-7

1258٠ص11950ةرهاقلا؛ةداعسلاْط؛داقتعالالوصأ

.275ص2ج«لقنلاولقعلاضراعتءرد:ةيميتنبا-58

1هللامالكنآرقلا)21مالسإلاخيشىواتفعومجم-109

74.ص

75٠_74صقباسلاردصملا-011

7؛لدعلاوديحوتلاباوبأخيىتفملا:رابجلاديعىضاقلا-111

فيلكتلابطيحللا:اضيأهلرظناو؛6ص؛(نآرقلاقلخ)

.306ص.هيوتمنبنسحلاعمج

84٠ص؛قباسلاردصملاِ-121

."1"نوقفانملا-3

دئاقعدعاوقيلةلدألاعمل:(نيمرحلامامإ؛كلملادبع)ىنيوجلا-41

:ىناتسرهشلا:رظناو؛92--91ص؛ةعامجلاوةنسلالهأ

.96ص؛1ج؛لذلاوللملا

."40"لحنلا-5
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غيزلالهأىلعدرلايلعمللاباتك:ىرعشألانسحلاوبأ-6

.33؛عدبلاو

:رظناو؛313ص.؛مالكلاملعيَمادقإلاةياهن:ىناتسرهشلا-7

؛هقيبطتوجهنمةيمالسإلاةفسلفلاكل:روكدمميهاربإروتكد

.40ص؛2ج؛مالسإلاىحض:نيمأدمحأ؛50ص.2ج

.344ص؛1ج«لقعلاراونأقراشم:ىملاسلاخيشلا-58

."6"ةبوتلا-9

؛1ج؛تاريخلارطانق:ىلاطيجلاىسومنبليعامسارهاطوبأ-0

:ىبعصملاىنيمتلاميهاربإزيزعلادبع:اضيأرظناو.230ص
.10--9ص.2جءنيدلاملاعم

؛67ص؛ءاهحرشوديحوتلاةديقع:عيمجنبرمعرفعجوبأ-1

.587ص؛ةيضابإلالوصألاكلةيمالسإتاسارد:تشوعا

."91"ماعنألا-2

."91"ماعنألا-3

."5"ءارعشلا-4

.108-107ص؛2جءزجوملا:ىفاكلادبعرامعوبأ-5

."5"سنوي؛”12ءارسإلا"3"فرخزلا-6

؛"32"ءايبنألا25ديدحلا؛"9”رجحلا+"1"ردقلا-7

."6"رمزلا

."17رجحلا"9"رجحلا-8
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"هط؛”2"ءايبنألا-9 ."6"نامقل؛"95"مجنلا."113

."141"ماعنألا"7"نارمعلآ؛"23"رمزلا-0

."12"ءارسإلا؛"52"فارعألا؛"3"تلصف-1

لآ1ةلداجملا21“نجلا3فاقحإلا6ةيوتلا-2

."18"رمزلا؛"181"نارمع

."5"ةرقبلاا؛"107"ءايبنألا"52"فارغألا:-3

."12"ءارسإلا"259"ةرقبلا؛."21"ميرم؛"99”ةرقبلا-4

.108-111صءقباسلاردصملارظنا-5

قحلا:نعالق52ُ53٠ص1ج:ىناعملاحور:ىسولألا-6

رظناو2829ص«ىليلخلادمحنبدمحأخيشللغمادلا

هركذامفيكلاديدحتعمىلاعتهللةيؤرلاعوقوبلاقنميف
نسحلاىبأىلإبسناميفىرتفملابذكنييبت ركاسعنبا
.149ص؛ةيوشحلالوقنمىرعشألا

نبىلعنيدلاردصةاضقلاىضاق-7 نبدمحمنبدمحمنبىلع
؛ةيفلسلاةديقعلاخيةيواحطلاةديقعلاحرش:ىفنحلازعلاىبأ

؛دوعسنبدمحممامإلاةعماجتاعوبطمءركاشدمحأقيقحت

:اضيأرظناو.144--3صءه1405؛ضايرلا30ْط

-509ص؛6ج؛ةيميتنبامالسإلاخيشىواتف:ةيميتنبا
0.

قيقحتوميدقت؛ةنايدلالوصأنعةنابإلا:ىرعشألانسحلاوبأ-8

/ه3971ةرهاقلا؛راصنألاراد؛نيسحةيفوفقهروتكدقيلعتو

.51-52صم7
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؛ةيمالكلامهعدبسيسأتكةيمهجلاسيبلتنايب:ةيميتنبا-9

1392؛ةمركملاةكم؛«ةموكحلاةعبطم10د؛2دلجم

.349-350صاه

.352ص2دلجم؛ةيمهجلاسيبلتنايب:ةيميتنبا-0

.352-253ص؛قباسلاردصملا-1

353٠ص؛قباسلاردصملا-2

."22-23"ةمايقلا-3

.*143*فارعألا-4

."26"سنوي.-5

3ص+«عمللا:هيباتكىرعشألادنعةلدألاهذهرظنا-146

دنعاذكو3537414349ص؛ةنابإلاو5

ةديقعلاحرشو7-80ص١ديحوتلاباتك2١ىديرتاملا

.اهدعبامو135صةيواحطلا

."103"ماعنألا-7
65٠صعمللال47صةنابإلا:ىرعشألا-146

77٠صديحوتلاباتك:ىديرتاملاروصنموبأ-149

نسحلاىبأىلإبسناميفىرتفملابذكنييت:ركاسعنبأ-0

149٠ص؛ىرعشألا

.85ص؛ديحوتلاباتك:ىديرتاملا-151

.612ص+1ج؛نييمالسإلاتالاقم:ىرعضشألانسحلاوبأ-521
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؛4ج؛لدعلاوديحوتلاباوبأبىنغملا:رابجلادبعىضاقلا-3

.36ص

64ص؛قباسلاردصملا-4:

.14ص٠قباسلاردصملاسفن-5

8ص؛فيلكتلابطيحملا:رابجلادبعىضاقلا-6

؛4ج؛لدعلاوديحوتلاباوبأخ-ىنغملا:رابجلادبعىضاقلا-7

.129ص

.145-144ص؛قباسلاردصملا-8

-0."55"ةرقبلا-9

فاشكلا:رظنأوءاهدعبامو161صقباسلاردصملا:رظنأ-0

131.٠_-121ص؛2جىرشخمزلل

صقباسلاردصملا:رظنأ-1 230-228.

؛271ص؛1جةيمالسإلاقرفلانيبةيضابإلا:رمعمييحيىلع-42

ًنمضثحب"هللاةيؤر:ىسلدنألاهعمجدومحم:اضيأرزنأو

.136-137ص"انئدابمهذه

راونأقراشم:ىملاسلاديمحنبهللادبعدمحموبأمامإلا-3

..2ص+1؛لوقعلا

381٠_380ص؛قباسلاردصملا:رظنا-104

393٠ص؛قبانسلاردصملا-651
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نيمدقتملاراكفألصحم:ىزارلانيدلارخف:رظنأ-66

؛م1984/ه1404؛توريب؛ىبرعلاباتكلاراد؛نيرخأتملاو

.273-274نم

؛10ط؛داقتعالافداصتقالا:ىلازغلادماحوبأ:رظنأ-7

.31-30ص؛(نودب)رصم؛ىبلحلاىبابلاىفطصم

؛2ج؛نيدلاملاعم:ىبعصملاىنيمثلاميهاربإنبزيزعلادبع-8

.42-43نم

.47-45ص«قباسلاردصملا-9

.67ص؛غمادلاقحلا:ىليلخلادمحنبدمحأخيشلاةحامس-0

"ةمايقلا-1 25-22".

."49"سي.-2

."15"ص-3

."158"ماعنألا-4

."103"ماعنألا-5

عبط؛حيحصلاعماجلا:ىرصبلاىدزألابيبحنبعيبرلامامإلا-6

ريكب29-26ص,3ج؛ه1349ةرهاقلا؛ةيفلسلاةعبطملا
؛ةيضابإلالوصألاىفةيمالسإتاسارد؛تشوملاديعسنب

.59-60ص.20ط

"ءايبنألا-7 103.

."89“لمتلا-8
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.62“سنوي-9

؛2ج؛نيدنلاملاعم:ىبعصملاىنيمثلازيزعلادبع:رظنأ-0

:361ص1جء؛زجوملا:ىفاكلاديعرامعوبأ:23ص

هده:باتكنمصضصثحبهللةيؤر:ىسلدنإلةعمجدومحم

.146ص.انئدايم

."280”ةرقبلا-1

دبع؛273ص؛1ج؛لوقعلاراونأقراشم:ىملاسلاخيشلا-2
.34ص.«نيدلاملاعم:ىبعصملاىنيمثلاميهاربإزيزعلا

.273274ص؛1ج؛لوقعلاراونأقراشم:ىملاسلاخيشلا-183

."143"فارعألا-4

."21"ناقرفلا-5

."55"ةرقبلا-6

٠."153"ءاستلا-7

."155"فارعألا-8

؛2ج؛نيدلاملاعم:ىبعصملاىنيمثلازيزعلادبع:رظنأ-9

ص؛1جزجوملا:ىفاكلادبعرامعوبأ؛اهدعبامو230ص

؛1ج؛لوقعلاراونأقراشم:ىملسلاخيشلا؛ءاهدعبامو0

قحلا:ىليلخلادمحنبادمحأخيشلا؛ءاهدعبامو389ص

.اهدعبامو85ص.«غمادلا

2نيدلاملاعم:ىبعصملاىنيمثلاميهاربإنبزيزعلادبع-0

.33-32ص
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1١جلوقعلاراونأقراشم:ىملاسلاديمهللادبعدمحموبأ-1

ْ.368-367ص

."26"سنوي.-2

ِ."27"توبكنعلا-3

ىآليوأتنعنايبلاعماج:ىربطلاريرجنبدمحمرفعجوبأ-4

1دجركاشدومحمقيقحت«ىريطلاريسفتبفورعملا«نآرقلا

.هه3741؛رصميفراعملارادعبطداهدعبامو62ص

.46-45صةنايدلالوصأنعةنابإلا:ىرعشألانسحلاوبأ-5

.391ص1جءزجوملا:ىضابإلاىفاكلادبعرامعوبأ-196

374ص؛1ج؛لوقعلاراوناقراشم:ىملاسلادمحنبدمحموبأ-7

.95ص«غمادلاقحلا:ىليلخلادمحنبدمحأخيشلا-8

."103"ماعنألا-9

لدعلاوديحوتلاباوبأخيىنفملا:رابجلادبعىضاقلا:رظنأ-0

.144-145ص.4ج

؛47سص؛ةنايدلالوصأنعةنابإلا:ىرعشألانسحلاوبأ:رظنأ-1

65٠ص؛عمللاو

.77ص؛ديحوتلاباتك:ىديرتاملا-2

.39صنيدلالوصألديهمتلا:ىفسنلانيعملاوبأ-3

:ىقتحلازعلاىبأنبدمحمنبىلعنبىلعنيدلاردص:رظنأ-4

.140-139ص.ةيواحطلاةديقعلاحرش
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؛487ص؛1جلوقعلاراونأقراشم:ىملاسلاخيشلا:رظنأ-5

.36ص2جنيدلاملاعم:ىبعصملازيزعلادبع

.38"فارعألا-06

."23"ريوكتلا-7

."13"مجنلا-8

خيشلا:ىفىليلخلادمحنبدمحأخيشلاىتفملاةحامسلقيلعت-9

388ص؛1جلوقعلاراونأقراشم:ىملاسلا

؛2ج«نيدلاملاعم:ىبعصملاىنيمثلاميهاربإنبزيزعلادبع-0

.36-37ص

؛تاريخلارطانق:ىلاطيجلارظناو؛,37ص؛«قباسلاردصملا-1

.3869لوقعلاراونأقراشم:ىملاسلاخيشلا؛227ص؛ج

ةيسنوتلارادلا؛:417شص؛7ج«ريوتتلاوريرحتلا:روشاعنبا.-2

.84ص؛غمادلاقحلا:ىليلخلادمحنبدمحاخيشلاةحامس-3

.151-152صءزجوملا:ىضابإلاىفاكلادبعرامعوبا-4

قحلا:ىليلخلادمحنبدمحأخيشلاةحامس-5 .90صغمادلا
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ةدارإلا"وأ"رايتخالاوربجلا"وأ"ردقلاوءاضقلا"ةةلكشم

تدرونيوانعهذهلك١"باقعلاوباوثلا”وأ"فيلكتلاوأةيناسنإلا

ةدحاوةيضقجلاعتلتءاجاهلكو؛ىمالسإلاانثارتلتيرجأثاحبأل.

مدقلاذنمناسنإلااهراثآدقتالؤاستىلعًادر"دابعلالاعفأ"ةيضقىه

٠:لوحرودت

اميفهتردقوهتدارإبلقتسموهله؟ريخمواريسمناسإلاله

هنعردصتهلاعفأامنإو؛ةوقالوهللوحالهنأمأ؟لاعفأنمهنعردصي

5لاعفألاهذهللحموألماحدرجموهو؛«هتعنيتجراخةوقوةدارإب

تقوذنمةلكشملاهذه-مالكلاملعىف-نوملسملافرعدقو

ببسلالعلو؛مهنيباميفليوطشاقنولدجراثمتناكولب؛ركبم

نمميركلانآرقلايلدروهنأ؛ةمكحلاكلذخيهللو؛كلذخيىساسألا

تايآىفو«لاعفأنمهنعردصياميفناسنإلاةيرحىلإريشيامتايآلا

ةردقمهلاعفأنأو؛لاعفأنمهنعردصياميفربجمهنأىلإريشيامىرخأ

اربجمناسنإلانوكاهنمةدحاولاةيآلانمضتتامتايآلانمولب؛هيلع

.اهسفنةيآلاكياريخمو

ةيربجىلإاهرهاظريشيىتلاتايآلانملوألاعونلاةلثمأنمو

الك]:ىلاعتهلوق؛لاعفألا ُدِرُبُدلَأناكإكلحصننأتَرَنإحششتي

بالْعَرونألكيفتتدقول١"! .توعَجُدزكترشبين
2ُ«هلَكَّسأدكَتََحنكمُهْنيَزهنأىتَمْنَكمُهْنيِثتخلانتجهنآاود

الوِضأْلايفٍَبيُِتنيبام١"4تيكُاتَرهكتينألإواتتامك
نألقنَيينكيفلإمكسف بمدتألَعكلَنإامَأََت
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5ءءءمايسعحضووكصحب<مرومنرسماسالا0

يأ+هرمْنِمةربخلامنينأارمأ:كلوسروهلأىحقاذإٍةنِمْؤَمالوٍنيِزَمِلناك

.ريثكتايآلانمكلذريغو

:اهلعامهنأوهلاعفأناسنإلاةيرحررمتلتدروىتلاتايألانمو

2ىلععرس6اكرصرعركملا<-وف

اونااميءازجاا]:ىلاعتهلوقًارقن

كاكاّمإليلُاهَتْيَنَماَتِإ4َنْعِرَكَيانااا)»0

اًدوعَعهلآدجهللارِفْغَتبدشءٌدَسْفَتمِلظَيوأاًءوسَلَمْتَينمو)لوانفكار

1
هنعردصياميفناسنإلاةيرحررقتىتلاةريثكلاتايآلانمكلذريغىلإ

لابلاعفأنم

تايآلانمنيجذومتلانيذهنيبضراعتلاروهظبرمألافتكيملو

لب.ءرايتخالاديؤيرخآلاو«ربجلادضعياهنملوألاجذومتلاءاجىتلا

؛نآرقلانمعضومنمرثكأىفو٠ةدحاولاةيآلالضراعتلااذهاندجو

ةيآلاارهظيدقو”:هلوقخيىقارعلافطاعروتكدلاهدكؤزياموهو

مكتبصَأملول:ىلاعتهلوقك؛ىنعملااذهاضراعتةمثةدحاولا

هذهنعو02+مكسشنِأدنِعَْنمّوه8اذنأ1اَهبلْثَيبص7ةَبيِصُم

1<22مهور2رعد*ورصورجهع-١.٠( 13+هلاٍندِإبٍناَمَسْلاقتلامويمكبنصأامو:ىلاعتهللالوقياهنيعةلزانلا

:.ا"مكنتِيَرَتِبندبات

ردقلاةيضق4.ضوختثيداحأنمةنسلابتكلختملكلذكو

نمملسموىراخيل١يحيحص2ىوراموحننم؛دايعلالاعفأوأ

نإ":-ملسوهيلعهللاىلص-هلوقوحننمربجلابلوقلاديؤتثيداحأ
وأعارذريغاهنيبوهنيبنوكيامىتحرانلالهألمعبلمعيلجرلا

نإو؛اهلخديفةنجلالهألمعبلمعيفباتكلاهيلعقبسيف؛«نيعارذ
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وأعارذريغاهنيبوهنيبنوكيامىتحةنجلالهألمعبلمعيلجرلا

اماهنمو."اهلخديفرانلالهألمعبلمعيفباتكلاهيلعقبسيفنيعارذ

؛ليوأتلانمئشعمةدارإلاةيرحبلوقلانمائيشنمضتيهنأىلعلمحي
ظلانك"لاقىلعنع؛-ملسوهيلعهللاىلص-هنعىوراموحننم
دعقف؛-ملسوهيلعهللاىلص-هللالوسراناتأفدقرفلاعيقببةزانج

ام:لاقمث؛ضرألااهبتكنيلمعجفةرصخمهديبو؛هلوحاندعقو
اولاقف؛ةنجلانمهدعقموءرانلانمهدعقمبتكدقوالإدحأنممكتم

املرسيملكفاولمعا:لاقف؟انباتكىلعلكتنالفأ؛هللالوسراي:
نمامأو؛ةداعسلالمعىلإريصيسفةداعسلالهأناكنمامأهلقلخ

ضعمتقن:آرقمث؛ةواقشلالمعىلإريصيسضةواقشلالهأنمناك

0
4ةلكشملاهذهروهظنيبروكدمروتكدلاانذاتسأطبريامك

نأةسايسللدبالناكو":لوقيف؛ةسايسلانيبوىمالسإلاركفلا
ماعهجوبنوهركياوناكةيمأىنبنآرهظيو؛كلذنمئشكَمهست

مدخيربجلابلوقلانأل؛ةيسايسوةينيدتارابتعالةدارإلاةيرحبلوقلا

ىلعبجينذإو.هردقهللاءاضقباوءاجمهنإنولوقيمهف؛مهتسايس
-ه101ت)زيزعلادبعنبرمعلو٠مهبلعوضخلاومهتعاطنيملسملا

هيلعناكامبهكاسمتساوهعوروهاوقتايفرعننموهو(م0

دضةصاخبو؛ةدارإلاةيرحبنيلئاقلادضةروهشمفقاوملوألاردصلا

نعجرخيملو؛«لئاسملاهذه2ضوخلاتقميناكو؛ىقشمدلاناليغ

(م744>ه126ت)كلملادبعنبديزيالإةيمأىنبءافلخنمكلذ

اذحو؛ناليغباحصأبرقوهيلعهلمحوردقلاىلإسانلااعدىذلا
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.هذاتسأنعذخأىذلا(م750-ه132ت)دمحمنبناورمهوذح

|."7357-ه117ت)مهردنبدعجلا

ناميإلاةيضقبىرخأةقالعةلكشمللنأانداقتعاىفهنأامك

اهولوانتتنمةرظنةيلومشمدعبو؛ةيحاننمىلاعتوهناحبسهللاتاقصب

ربجلاب:اولاقنيذلانأىنعأ؛ىرخأةيحاننمةرظنلاهذهةيئزجو

ىلاعتهللاةردقبناميإلاباذهمهلوقاوطيردقدابغلالامفألةبسنلاب
ديدحتناسنإلاىلإلامفألاةبسنىفو.«ريدقئشلكىلعهنأوةقلطملا
؛ئشلكلقلاخلاىلاعتهلللامفألاهذهةبسننمدبالف؛ةردقلاهذبل

نابسحكدقتعناميفنكتملىرخأةلكشمةراثإىلإىدأاموهو

باقعلاوباوشلاوفيلكتلاةيضقىهوالأاذهباولاقامدنعةيربجلا

لوقلانألكلذ؛ملظلانعههيزنتوىلاعتهللالدعبناميإلانعالضف
اهنأل؛لامفأنمهنعردصيامعناسنإلاةيلوئسممدعىلإىدؤيربجلاب

هيزاجيو؛اهيلعهبساحيفيكف؛ىلاعتهللانمنوكتةلاحلاهذه
هللافصوىلإىدؤياممءاهبهلةقالعاللامعأىلعباقعلابوأباوثلاب

باحصأهيلإدنتساىذلارمألاوهو؛كلذنعهللاىلاعت؛ملظلابىلاعت

.ميلوقايرايتخالابلوقلا
ذنموىمالسإلاركفلاخيتريثأدقةلكشملانأ:لوقلاةصالخ

لوقلاراتخاقيرف:نيقيرفىلإاهلوحنوملسملامسقناوركبمتقو
دبعمقيرفلااذهسأرىلعناكو؛ردقلابلوقلاوأ؛رايتخالاةيرحب

نمردقلابلاقنملوأهنإليقدقو(م699>ه580ت)ىنهجلا
نأنايرياناكو(م722-ه105ت)ىقشمدلاناليغو."*نيملسملا
؛هتيرحتققحتاذإالإهتيلوئسملليبسالوءاشياملمعيةدارإلارحءرملا

لوقلاوهو؛ردقلابلوقلاىلإةبسنةيردقلابقيرفلااذهباحصأفرعو
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لاقىذلاوهرخآلاقيرفلاو.هلاعفأىلعةردقناسنإللتبثيىذلا

وهو؛(م745-ه127ت)ناوفصنبمهجلاهمعزتوربجلابهباحصأ
ههبشأامو؛ٍهلرايتخاالروبجمناسنإلانأةفوكلاىفددريناكىذلا

؛هنوكسبنكستو؛هتكرحبكرحتن؛حيرلابهمايةشيرلاب

ليبسىلعدبعلاىلإاهتبسنو؛ىلاعتهللةقولخماهلكلامعألاو
اهنمو":هلوقلهيلإىناتسرهشلاهفاضأامبدكأتيياموهو."”زاجملا
فصويالوئشىلعردقيالناسنإلانإ....:-مهجلا-هلوق

الو؛ةدارإالو؛هلةردقالو؛هلاعفأىفروبجموهامنإو؛ةعاطتسالاب.

رئاسيقلخيامبسحىلعهيفىلاعتهللاقلخيامنإو؛رايتخا
امك؛تادامجلاىلإبستتامكازاجملاعمفألاهيلإبستتو؛تادامجلا

سمشلاتعلطوءرجحلاكرحتو؛ءاملاىرجو؛«ةرجشلاترمألاقي

ريغىلإ؛تتبنأوضرألاتزتهاو؛ترطمأوءامسلاتميغتو؛تبرغو
اذإو:لاق؛ربجاهلكلامفألانأامكءربجباقعلاوباوثلاو؛كلذ

.29*اريجناكاضيأفيلكتلافربجلاتبث

اوركنأودابعلالامفأٌكةيردقلالوقاوثروفةلزتعملاءاجمث

؛ةيربجلاهبلاقىذلاوحنلاىلعىلاعتوهناحبسهللاىلإلامفألاةفاضإ
لدعلالهألكقفتا”:رابجلادبعىضاقلالوقي؛دابعلاىلإاهوبسنو
؛مهتهجنمةثداحمهدوعقومهمايقومهفرصتنمدابعلالاعفأنأىلع

؛مهاوسثدحمالوابللعافالو؛كلذىلعمهزدقأزعولجهللانأو

دقو.*”"هؤطخمظعدقفاهثدحمواهقلاخهناحبسهللانإلاقنمنأو

فاضأىلامتهنأتبثدق:اولاقف؛نآرقلاةهجنمكلذىلعاولدتسا

بيثلَهو:لاقفدابعلاىلإلمفلا :لاقو,**َ«ننَمتياااُرَدْكْلا

ىلامتلاقو؛**«َةْفَتتباثاتكج:لاقو,"«يكلافاو)
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.:لاقو4نيليَنيلْنَتإذ:ىسيعللاقو2”4اًكفإىتتتكوإل

.ةقيقحلاىلعكذلمحبجيف...*”4َنيِةلتلاٌنَسْحَأهنأَرَبَت]

قلَحفاكرتاَم:ىلاعتهلوقباولدتساو نعىفنف؛**4ِْيَتَتنينجلا
توملانمهقلخامهركذبيقعكلذهناحبسلاقامنإو.....توافتلاهقلخ

©+انبيٍبوكَسبَسنَلَحىلا:وههنأوفيلكتلاوةايحلاو

هجوىلعهقلخنأنيبيثيحنمكلذبهمعنميظعىلعهبنمث

4ناكولهنأل؛ةمعننوكينأنمهعيمججرخالإوةمكحلا2.قستي

كلذو؛ديعوالودعوبفلكملاقثيملو؛«ريبدتلادسفلحيبقئشهلاعفأ

دقناكولهنإ:هانلقامنيبيو.ةمعننوكتنأنمهلاعفألكجرخي

ةينثتلاوتيلثتلابلوقللاقلاخنوكينأبجولدابعلالامفأقلخ

تواقتلاىفئشالو+ملعلاولهجللاقلاخنوكينأبجولو؛ديحوتلاو

هلوقكلذىلعلدياممو.ابلاقلاخهنوكىفنبجيف؛كلذنممظعأ

وهئشالهنأبءاضقلابجيف,*”ُ«ثََلعٍءْيَتلَكنأىلاف:ىلاعت
الو؛هقلخامعحئابقلاىفنبجويكلذو؛نسحوهوالإهلقلاخهناحبس
ىلاعتهنأل؛هقلخئشلكملعهنأهبدارآهنأىلعكلذلمحينأزوجي

املف؛هقلخامبهملعكقلخيملامملعيهنألو؛هقلخنألبقكلذبملاع
,اءانلقامىلعلد؛كلذبهقلخامصخ

.ناسنإلااهبموقيىتلاةردقلانأاوركنيملةلزتعملانأامك

هذهناسنإلاىلاعتهللاحتميىتمخياوفلتخامهنكلو؛هللانمهلامعأب
ريغوناسنإلاريغاهنأو؛ضرعةعاطتسالانأنولوقينيذلاف.ةردقلا

خ4ةردقلاقلخيهللانأنوريىطوفلاوليذبلاىبأكةمالسلاوةحصلا
ةردقبلمعيناسنإلانأىأ.هلامعأنملمعلكةرشابمدنعناسنإلا
ىحناسنإلانإنولقينيذلاو.ىأرلااذهنوعبتيةلزتعملارثكأو؛ةثداح
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وأ؛ىراوسألاوماظنلاكريغامهةعاطتساوةايحب4هسفنبعيطتسم
تاغآلانماهتيلختو٠«حراوجلاةحصوةمالسلاىهةعاطتسالانألوقي

مهنألةثداحلاةردقلابنورقيال؛رمتعملانبرشبوةمامثك«ريغسيل
:ىريو.ةلمجناسنإلااي.لمعلاىلعةردقلاقلخيىلاعتهللانأنوري

.ءدضىلعو؛لعفلاىلعةردقاهنأو؛لعفلالبقةردقلانأاضيأةلزتعملا

ةردقلاهذهبفرصتي؛ةدارإلارحراتخملعافةلزتعملارظناي.ناسنإلاف

اهلفتسيو؛ديريامبسحاههجويو؛ءاشيامك.ةيبلإلاةيانعلاهتحنمىتلا

مهنأل؛داجيإلاوقلخلاةيحالصةردقللنوتبثيمههف؛هلامفأقلخايل
نأبجيو؛هرودقمىفريثأتلانمهلدبالئشىلعرداقلانأنودقتعي

ةفصبالدوجولابنوكيلعفلالوصحنأل٠دوجولا4ريثأتلاكلذنيعتي

.62"دوجولانراقت

دجومدبعلانأنمةلزتعملاهيلإبهذامنويفلسلاضتريملو

ىتأيامىلعربجمدبعلانأبةيربجلالقاوضفرامك.؛هلامفألقلاخو

؛ئشلكلقلاخىلاعتوهناحبسهللانأبلوقلاىلإاوبهذف«لاعفأنم
أشيملاموناكءاشامهنأو؛دابعلالاعفأنمريدقئشلكىلعهنأو

وأةردقلابمبلوقاياضيأةلزتعملااوفلاخامك.**نكيمل
ةعاطتسااهنملوألاعونلا:ناعونةعاطتسإلانأىلإاوبهذف؛ةعاطتسإلا

امأ؛هلةزوجمولعفللةححصم«نيدضللةحلاصءلعفلاىلعةمدقتم

.هلةققحمةبجوملعفللةنراقمةعاطتساف:ىناثلاعونلا

ةمدقتماهنأوةعاطتسالانملوألاعونلاىلعةيميتنباللددقو

ٌجِحسنَّعَْثَر:ىلاعتهللالوقبنآرقلابهلةنراقمتسيلولعفلاىلع

عمالإنوكتالةعاطتسإلاهذهتناكولو؛4اليتماطعِمنَمتيل
الو؛جحلاكرتبدحأىصعانو؛جحنمىلعالإجحلابجامللعفلا
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هللالوقو.هغارفلبقلب؛هبمارحإلالبقدحأىلعابجاوجحلاناك
ولو؛ةعاطتسالارادقمبىوقتلابرمأف؛ا]:ىلاعت

ذإ؛«طقفلعفامالإىوقتلانمدحأىلعبجواملةثراقملاةعاطتسإلادارآ

ُدَنَآٌِيَكُيل: ىلاعتهللالوقكلذكو.ةعاطتسإلاكلتهتنراقىذلاوه

ولف؛هقيطتوهعستىذلاوهو؛عوسوملا:(عسولا)و؛4اَهَعَسُوكراَسْنَت

هكرتامنودطقفهبىتأىذلالعفلاالإدحأفلكاملنراقملاهبديرأ

نأٍلَبَتنينيمنِيَرَبَماَيِوَقدبمَنك]ل:ىلاعتهللالوقو.تابجاولانم
؛ةمدقتملاةعاطتسالاهبدارملاو؛#اَنِكِتِيَنَيِساعطعِطَتَسبلنسقانمي

ذئنيحزوجيف.نيتسماعطإفمايصلالعفيملنمفىنعملاناكالإو
ىتحدحأىلعًابجاوموصلانوكيالو؛مصيملنملكلماعطإلا

اذإ":-ملسوهيلعهللاىلص-لوسرلالوقبةنسلانمو
ناكلطقفةنراقملاهبديرأولو؛"متعطتساامهنماوتأفرمأبمكترمأ

.هولعفامبالإنيرومأمنونوكيالفمتلعفامهنماوتأفىنعملا

:نيصحنبنارمعل-ملسوهيلعهللاىلص-ىبنلالوقكلذكو
ولو؛”بنجىلعفعطتستملنإف؛ادعاقفعطتستملنإفامئاقلص"
ىلعفعطتستملنإف؛«ادعاقفعطتستملنإفىنعملاناكلةنراقملاديرأ

؛اريخمنوكتفلعفتملنإفىنعملاناكلةنراقملاديرأولو؛بنج

هبوجوةنسلاوباتكلاخي.قلعرمألكنإف.ةددعتماذهرئاظنو
دقهللاناكاملالإو.ةنراقملاهبدريملاهمدعبهمدعو؛ةعاطتسالاب

مثأيالفاهلعفيملنمعاهطقسأدقو؛اهلعفنمىلعالإتابجاولابجوأ
.روكذملابجاولاكرتبدحأ
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اواَكاَمل:ىلاعتهلوقلثمفةبجوملاةنراقملاةعاطتسإلاليلدامأ

نَعهلعيفُْهْيَحَأتاكل:هلوقو؛4دورهًائاكاموممّانلت
.ةبجوملاةنراقملاىهةعاطتسإلاهذهبف.*#اَمَمَتتبوُعيطتْسبال6ىرْكذ

رمألاطانمىهو"ةيعرشلا"ىلوألاةعاطتسإلاىلعقلطيو

فرع4ةبلاغلاىهو؛ءاهقفلاملكتياهيلعو؛باقعلاوباوثلاو؛ىهنلاو

طانمىهو"ةينوكلا"ةيناثلاةعاطتسإلاىلعقلطيامك.سانلا

مهنأةيفلسلادقتعادقو.**لعفلادوجوققحتياهبو؛ردقلاوءاضقلا

كلذ؛ةيربجلاوةلزتعملالوقلافالخ؛ةلكشملاهذبلالحاومدقدقاذهب

مبلةقولخمدابعلالإمفأاولعجنيذلاةلزتعملالوقنيباوعمجدقمهنأ

نيذلاةربجملالوقنيبو؛مهتيرحلماكبواهيلعمبلهللارادقإباهنوتأي
الو؛؛اهيفدابعلللخدال؛ىلاعتهللةقولخمدابعلالاعفأنأىلإاوبهذ

ةنراقملاةينوكلاةعاطتسإللمهبيلغتبنييفلسلانأالإ.اهيلعمهلناطلس
ةزوجملاولعفلاىلع:ةمدقتملاةيعرشلاةعاطتسإلاىلع؛هلةبجوملاولعفلل

ةعاطتسإلاهلترفوتولوىتح؛ءاهنودبةنكميالناسنإلانأو؛هل
هنوكهللاملعامالإنوكيال"هنألكلذو؛لعفلابموقينأةيعرشلا

ةثيشمدنعو."*نكيملاشيملاموناكءاشامهنإفهنوكدارأو
عمو؛لعفلادجوياهبىتلادبعللةينوكلاةعاطتسإلانوكتهتداراوهللا
مثنموةينوكلاةعاطتسالاهذهنوكتنلهتدارإوىلاعتهللاةئيشممدع

ابيترتو.نيتلاحلاخيىلوألاةعاطتسإلادوجوعمكلذو؛لعفلادجويال

؛اومعزامكةلكشمللًالحاذهباومدقيملنييفلسلانأدجناذهىلع

.ىرخأةروصهوسبلانإو؛ربجلابلوقلاىلإىرخأةرماوداعمهنكلو

رايتخإلابنيلئاقلاوربجلابنيلئاقلانيبضراعتلااذهةهجاومىضو

ذيهتيرظنبه330تىرعشألانسحلاوبأانيلعجرخدابعلالامفأخل
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.دابعلاباسكانأىلإىرعشألابهذيةيرظنلاهذهىفو؛*'بسكلا
:ىلاعتهلوقوحنميركلانآرقلانمكلذىلعللديو.ىلاعتهللةقولخم

ريغو؛"”4هَانااكجهلوقو,""4ةاَتلاَبَرركَتلَعدَآَو
دابعلالامفألىلاعتهللاقلخبهلوقىلعللديامك,**'تايآلانمكلذ
:سانلالامعأقلخىلعسايقلانمليلدلاو":لوقيفلقعلاةيحاتنم
اندجوو؛فلاخنملافالخاضقانتمالطابادسافاحيبقرفكلااندجوانأ

نأىلإهسفنلهجيودصقيرفاكلااندجوو؛ًالؤمًابعتمًانسحناميإلا

ولناميإلااندجوو؛هدصقفالخبنوكيف؛ًاقحًانسحرفكلانوكي
ىلعانئاككلذنكيملًاضيرمالوالزمًابعتمنوكيالنأنمؤملاءاش

نمالإهتقيقحىلعثدحياللعفلانأانملعدقو.هتدارإوهتئيشمبسح
ثدحمنمالهتقيقحىلعثدحينأزاجولهنأل؛اهيلعهثدحأثدحم

هثدحأثدحمنمالالعفئشلاثدحينأزاجلاهيلعوهامىلعهثدحأ

ثدحمنمالإهتقيقحىلعثدحيملهنأحصكلذزجيملاملفءالعف

لعفثودحزاجولهنأل؛كلذىلإدصاقوهو؛هيلعوهامىلعهثدحأ

؛كلذكاهلكلامفألانوكتنأنمزيالمل:دصاقنمالةقيقحلاىلع
لامفألانوكتنأنمؤيمللعافنماللعفثودحزاجولهنأامك

رفعجوبأمامإلااضيأاهبلاقلب؛بسكلابلوقلابهرصعيفىرعشألادرفنيماو(*)
"دابعلانمبسكوهللقلخىهدابعلالاعفأو':هلوقنمو؛ه321تاىواحطلا

دمحمدمحأذاتسألاقيقحت؛ىفنحلازعلاىبألةيؤاحطلاةديقعلاحرش:رظنأ)
ةسردملامامإىديرتاملاروصنموبأاضيأاهبلاقامك"389صركاش

هيلعىهامىلعاهقلخنأبهللىهلب':دابعلالاعفأنعلئاقلاوهو؛ةيديرتاملا

نإ":اضيألوقيو:اهولعفواهوبسكامىلعقلخللو؛نكتملنأدعباهدجوأو
باتك':رظنأ"بساكلعافهنأوهلعفياملراتخمهنأهسفننمملعيدحألك

."226صفيلخهللاحتفروتكدقيقحت«ىديرتامللديحوتلا
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رفكللنوكينأبجودقف؛اذكهاذهناكاذإو؛كلذكاهلك

نأزوجينلو؛«كلذىلإدصاقوهو؛احيبقالطابارفكهثدحأثدحم

اباوصانسحرفكلانوكينأديريىذلارفاكلاوههلثدحملانوكي

ىلعهثدحأثدحمناميإللكلذكو.كلذفالخىلعنوكيفءاقح

ناميإلاعقينأدهجولىذلانمؤملاريغءاضمرمالؤمابعتمهتقيقح

اذإو؛ليبسكلذىلإنكيملهضامراوهباعتأوهمالبإنمعقوامفالخ

نوكينأبجو«نمؤملاهتقيقحىلعرفكللثدحملانوكينأزجيمل

.5"كلذىلإدصاقلانيملاعلابرهلاوهكلذثدحم

دابعلالامفآعيمجنألقعلاولقنلابىرعشألادنعتبثكلذبو

هبموقيىذلالعفللةنراقمةردقبعقتكلذكىهو.ىلاعتهللةقولخم

.كلذلهتينتبلامتحاودبعلانمةيلختلاطرشبىلاعتهللةقولخم؛ديعلا

رمألا«؛ضراعلكشبىرمشألادنعىتأيةينبلالامتحاوةيلختلاطرشو
وهوامهنعىرعشألالوقيذإاريثكهيلعنولوعيالنيرخآلالعجىذلا
ةيلختلامدععناكاذإف:اولاقنإف":موصخلاةرواحمددصب

.لوقنكلذك:مبلليق؛لعفلادوجوامهدوجوىففلعفلامدعقالطإلاو
ملفلعفلامدعلعفللةينبلالامتحامدعىفناكاذإف:اولاقنإف

؛لوقنكلذك:مهلليق؟هدوجوئشللةينبلالامتحادوجوخينوكيآل

.9"اهبموقيامالإلمتحتالةنيبلانأل

دبعلابقلخيالىلاعتهللانأصلختسننأاذهعمريسيلانمنذإ

ةينبلاةمالسعمالإلعفلاىلعةردقلا-اذهىرعشألالوقبسح-

اموهو.كلذنودلوحيامدوجومدعولعفللؤيهتلاىنعمبةيلختلاو

امسكعىلع؛ةقيقحلاىلعلعفلاثودحاياكراشمدبعلالعجي

ناسنإلالةردقلاقلخو«لامفأللهللاقلخبلوقيهناوىرمشألانعمهف
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.لعجيوأءزاجملاليبسىلعهيلإاهتبسنلعجيىذلارمألا؛لاعفألاىلع

.ةردقلللعفلاةنراقمدرجماهنوكوأ؛لاعفألاثودحللحمدرجمهنم

2ةقولخملاةردقلاهذهفصوىلإىدأامم؛ىلاعتهللقولخمامهالكو

نمهيفثدحيامثودحهكةرثؤمريغةردقاهنأبلعفلاىلعناسنإلا

ةروصدرجمهنأببسكلابىرعشألالوقفصوناكمثنمو“**'لامفأ

صلختللمهسفنأنودهجيهدعبنمهذيمالتلعجاموهوةيربجلالوقنم

ةبستكملالاعفألاعنصجيةردقلاىلإرثألاةفاضإبةيربجلاةمهتنم

ريثأتالىرعشألانسحلاىبألصأىلعمث":ه548تىناتسرهشلالوقي(**)

بيقعققحينأبهتنسىرجأىلاعتهللانأريغ.....ثادحألايفةثداحلاةردقلل

ىمسيو؛هلدرجتودبعلاهدارأاذإلصاحلالعفلااهعمَوَأاهتحتوأةثداحلاةردقلا
ءدبعلانمابسكوءاثادحإواعادبإىلاعتهللانماقلخنوكيفءابسكلعفلااذه

تىزارلانيدلارخفلوقيو.(97ص؛1جلعنلاوللملا)هتردقتحتالوصح

نأىلإ؛هنعىلاعتهللاىضر؛ىرعشألانسحلاوبأخيشلابهذ"ه6

نألبءاهيفريثأتمهتردقلسيلوءاهدحوهللاةردقبةعقاوةيرايتخالادابعلالاعفأ
دجوأعئامكانهنكيملاذإفءارايتخاوةردقدبعلايفدجوينأبهتداعىرجأهللا
ابوسكمواثادحإواعادبإهللاقولخمدبعلالعفنوكييفءامهلانراقمرودقملاهلعفهيف

هنمكانهنوكينأريغنمهتدارإوهتردقلهتنراقمهايإهبسكبدوصقملاو؛دبعلل

امك”228صسيدقتلاساسأ"هلالحمهنوكىوسهدوجويفلخدموأريثأت

:ه1756تىجيانيدلادضع'فقاوم"ىلعهحرشيفىناجرجلالوقي
نوكينأريغنمهتدارإو(ناسنإلاةردق)هتردقلس-هتنراقمهايإهبسكبدارملاو"

حرشعمفقاوملا)هلالحمهنوكىوسهدوجويفلخدموأريثأتهنمكانه

.(146ص؛8جىناجرجلافيرشلاديسلا
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(++++)ىنيوجلاو++!تالقابلادنعهاندجواموهودبعلل

.ةرعاشألانممهريغو*****'ىزارلاو

لوقنممهفاملافالخاريثأتةردقلللعجيناه403تىنالقابلالواحي(***)

كلذوءالسصأةردقلاىفنكاهلرثأالةردقتابثإنأىريهنأكلذوىرعشألا

للملا:ىناتسرهشلا:رظنا).ةقيقحهتردقىلإدبعلالعفةبسنىلإلصيل
.(98صض ؛1جلحنلاو

ةيدوبعلايف"نونعتحت"ةيماظنلاةديقعلايفابابىنيوجلامامإلادقعي(****)

اهرودقميفاهريثأتودبعلاةردق"يفهنملوألانكرلالعجيةيعرملاتافصلاو

قافتابىلاعتوكرابتهللةقولخمدبعلاةردق"نأأرقنهيفركذيامنيبنمو'

فاضمهنكلوءاعطقاهبعقاوةثداحلاةردقلابرودقملالعفلاو؛عناصلابنيملاعلا

ةثداحلاةردقلابرودقملالعفلاو؛عناصلابنيملاعلاقافتابىلاعتوكرابتهللاىلإ
ةديقعلا":اقلخواريدقتىلاعتوكرابتهللاىلإفاضمهنكلوءاعطقاهبعقاو

.(48؛4347صاقسلاىزاجحدمحأ.دقيقحت"ةيماظنلا

افالخ؛هلاعفأىلعدبعلاةردقلريثأتلاراهظإىلعىزارلانيدلارخفلمعي(*****)
ىلإعادوليمنمناسنإلايفةردقلاعمدلوتياملهنايبتلالخنمىرعشألل

ىلإىدؤيامم؛لعفلاىلعدبعلايفهللةقولخملاةردقلاىلإنامضنيلمعلا

لوقي.ةقيقحهيلإلعفلاةبسنيفمهاسياريثأتدبعلاةردقللعجيام؛لعفلاثودح

ةرابعىرايتخالالعفلاوىرايتخالعفناسنإلانعرداصلالعفلانإ":ىزارلا

مضنيف؛ليمداقتعالاكلذنعدلوتيفعفنلايفادئازهنوكئشيفدقتعااذإامع.

ىلعو"؛"ابجومةردقلاعمليملاكلذعومجمريصيفةردقلالصأىلإليملاكلذ

اهرسأبلاعفألانوكتفكلذعمو؛ةقيقحلاليبسىلعالعافدبعلانوكيريدقتلااذه

ةردقلاعومجمدنعلوصحلابجاولعفلانأبانفرتعاامك"؛هردقوهللاءاضقب

؛نآرقلارهاظةفلاخمانمزليالفالعاجوالعافدبعلانوكبانفرتعادقف«ىعادلاو

؛ىعادلاعمةردقلاعومجملعفلايفرثؤملانأبانلقاذإو.ىلاعتهللابتكرئاسو

"هردقوهللاءاضقبلكلانأبانلقدقف؛ىلاعتهللاقلخبلصحعومجملااذهنأعم

٠(7375116؛صنيدلالوصأيفملاعملا)
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:ةيضابألالوق

رايتخالاوربجلاوأدايعلالاعفأوأردقلاةيضقيَةيضابألافلاخي
اميفربجمناسنإلانآوءريجلابنيلئاقلانممهريغوةيمهجلانمالك

ةلزتعملاوةيردقلاو؛هيفهللااهقلخلاعفأللحمالإوهامولاعفأنمىتأي
قلاخودجومهنأو؛لاعقأنمىتأياميفراتخمرحناسنإلانأباميلوقلي

هذهخيهيلإاوبهذاميفةنسلالهألوقاذهىفاوقفاوو؛هلاعفأل

"ل.4!ةلكشملا

فشكي-ةيردقلاوةربجملا-نيقيرفلانملكلمهتفلاخمىفو
هذهةجلاعمٌيهاعبتاىذلاجهنملاخينيقيرفلانملكطلغنعةيضابألا
ةلأسملاىلإرظنامهتمالكنألكلذ.دابعلالاعفأةلكشم--ةلكشملا

لكىأرءاجمثنموءرخآلاقيرفلااهنمرظنىتلاةهجلانودةهجنم

ىلإهمالكاهجومىفاكلادبعرامعوبألوقي؛اًئطاخارصاقامهنم

4متقفتا(ةيردقلاىتعي)مهايإو(ةربجملا)مكنأكلذ.....::نيقيرفلا

ريتْغو؛ةّثزجتلالمتحيالهنأو؛«دحاوءزجلعفلانأىلعمكرمأءدب

ولخيال:اعيمجمتلقو؛كلذىلعمتقفتاف؛تاهجلابفصويال؛هجتم

املف؛دبعللهعيمجنوكيوأ؛هللهعيمجنوكينأنملعفلااذه

نيهجوىلعمتفلتخافمكنيباميفمتعجر؛مكلوقنماذهىلعمتقفتا

؛باطخلالصفوباوصلاهجونعديعبامهالكنيدعابتمنيفلتخم
لمتحيالةفصلاهذهبناكاملعفلانأب؛ةربجملارشعممتنأمتلقف
افاضمكلذبلعفلانوكينأىفبنيف؛تاهجلابفصويالو؛ةكزجتلا
ىفهلعجوهقلخنأبهسفنىلإكلذفانضأهنأللجوزعهللاىلإهعيمج

هلعجينأنعدبعلازجعتوبثلو؛مهادهوهبمهلضاف؛نيلعافلابولف

ريغلعفلااذهاندجوامللب:ةيردقلاتلاقو.اهبوهىتلاهتيفيكب
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ىلإافاضمهاندجوو؛ةربجملاةلعلثمىلعتاهجلللمتحمالوءزجتم

فاضينأزئاجريغو؛دمحيوهيلعمذيو؛هراتخيوهبستكيهنأب؛دبعلا

وأهبعيطيوأ؛رفكيوأهبنمزيو؛نكسيوأهبكرتيهنأبهللاىلإ

دبعلاىلإافاضماعيمجانركذامللعفلانوكينأبجيف؛ىصعي

الوكلمهيلعهلالو؛ريبدتالومكحهيفهللسيلو؛ههوجوعيمجب

؛هللاليبسنعلبسلامكبتقرفتو؛رومألامكيلعترشتناف؛ناطلس
؛نيتتوافتمنيتهجو؛نيتفلتخمنيتلعىلإمتدمعمكنأكلذو

نيتفرفتمنيتهجلعفللنأوهو؛ةدحاوةهجو؛ةدحاوةلعامهومتلعجف

؛ريدقتلاوريبدتلاوهللقلخلاةهجامهادحإ:نيتقفتمريغنيتنيابتم

نيتاهمتلعجفةيصعملاوةعاطلاو؛نوكسلاودبعللكرحتلاةهجىرخألاو
ةيردقلاتلطبأو؛ةدحاوةربجملاتلطباف؛ةدحاوةهجنيتفلتخملانيتهجلا

.2*اديعبالالضهللاليبسنعاعيمجكلذبمتللضف؛ةدحاو

امهنملكقلعتينيلوقبدابعلالامفأيسنولوقينذإةيضابألاف
؛امودعمناكنأدعبدوجومدبعلالعفمهدنعف؛دبعلالعفنمةهجب

هللاقلخنموه؛كلذنعدبعلازجعو؛ههنكىلاعتهللاملعدقو

وههيلإهنفاضاوهبسكودبعلاةردقتحتهعوقوثيحنموهو؛ىلاعت

.دبعلالعف

انمدقىذلاىنعملابىلاعتهللةقولخمدابعلالاعفأنوكنعو

؛رشوريخو؛ضرعورهوجنمهيفاموملاعلانإ":ةيضابألالوقي
اموهنمناكامم؛ىريالاموكلذنمىريام؛ةيصعموةعاطو

قلخوهف؛نوكيناكفيكناكولنا؛هنوكمهوتيامو؛نوكيس
هلعناصلاوهو؛هلربدملاوكلذعيمجلردقملاهللاو؛هلريبدتوهللا
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هناطلسوهكلموهريدقتوهللاريبدتنمجراخبهنمئشسيلو«كلاملاو

.**مهيلإفاضيالاموكلذنمدابعلاىلإفاضيام؛هملعوهتداراو

دابعلالاعفألىلاعتهللاقلخبمبلوقىلعةيضابألالدتسادقو

نمغفرابخألانمروهشملابكلذكوةيوبنلاةنسلابوميركلانآرقلاب

امباهولوأىتلاةينآرقلاتايآلانمريثكلاباولدتساميركلانآرقلا

احلايمتِقلَحَتًاوقلحءايرشهلياولعجم:ىلاعتهلوقوحننممهبهذمديؤي

هنآيفيع نمءايشألالكنمائيشجرخأنمىلعادر"4وحيكُكَِخ

رملنإًباورهجاوألوفاوريأو]ين:لجوزعهلوقبو؛هقلخنمنوكينأ

هورهظأوأدابعلارسأامنأىلعلدف"4قْلنَممليلأ)ارودساذ
هلوقبو؛اقولخملعفلانوكياللاقنمىلعاجتحم...؛هقلخنموهف
فيكف”«ءِيِلْشَتنبمُكُزآَعيَْوٍراَبَلاَولليرناَتتءِيَباَءنير]ف:ىلاعت
هيفسيلو٠هللاتايآنمدابعلالمعوهىذلالصفللءاغتبإلانوكي

امٌكسأْلاَوِبوعَتلاَقَلَخ]:لجوزعلاقو...؟قلاخهلوهالوريبدتهلل

ُهَّنَآَت]ل:ىلاعتهلوقبو؛«ضرألاوءامسلانيبقلخلالامفأو"”4اَنْ
ض.تايآلانمكلذريغو"*0نوماَمَوُرحَمَلَخ

هللاىلصىبتلانعىورامبكلذكةنسلانماولدتساامك

اومس”.ةيردقلاةمألاهذهسوجموسوجمةمألكل":ملسوهيلع

؛هسفننودهللهلعجيمهريغو؛مهسفنأىلإردقلانوفيضيمهنألاسوجم

مهنألو؛هريغلهلعجنمنودهبىمسينأبىلوأهسفنلئشلاىعدمو

هللانعتفنسوجملانألكلذو؛سوجملاىلعاودازلبسوجملااوعراض
نعقلخلالامفأعيمجنمريخلاقلخىفنةيردقلاتدازورورشلاقلخ
:لبجنبذاعمللاقهنأ-ملسوهيلعهللاىلص-هنعىورو....ىلاعتهللا
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ضرفريغنمهيفبغراممىنعي-قاتعلانمهيلإبحأقلخيملهللانإ"
هنعىهنامنودوهاممىنعي"قالطلانمهيلإضغبأاًئيشقلخيملو-

نمكلذريغو.دابعلالعفنمقالطلاوقاتعلانأانملعدقو؛ةيصعملانم

.ثيداحألا

لئسهنأبلاطىبأنبىلعنعىورامبراثآلانماولدتساامك
نمماهللانمىهأهللانمطخسلادابعلااهببجوتسيىتلالاعفألانع

نبةفيذحنعىورامبو.العفدابعلانمواقلخهللانم:لاقف5دابعلا
اميبو"هتعنصوعناصلكقلخهللانإ:لاقهنأهنعهللاىضر؛ناميلا

امهو؛ردقبسيكلاوزجعلا:لاقهنأهنعهللاىضرسابعنبانعىور

ةباحصلالاوقأنماضيأكلذريغو.هيلعنومذيوهبنودمحيدابعلالعف

90مهنعهللاىضر

امهريغلودابعلالاعفألقلاخهللانأىلعةيضابألاللديكلذكو

ةيردقلااولئاسنحنو":ىفاكلادبعرامعوبألوقي؛لقعلاقيرطنع

متمعزىتلالامفألاهذهنعانوثدح:مهللوقنفهللابىلإةوقالولوحالو
نأنمولختله,؛هللةقولخمريغاهنأ :اولاق؟انوكسوأةكرحنوكت

نمولختال ريغ:اولاقنإف45ةثدحمريغمأىهةثدحمأ:اتلف؛كلذ

هذهاوثدحأنيذلامه-دابعلاف:انلق؛ةثدحماولاقنإو؛اولطبأةثدحم

اذإف؛ةميدقريغةثدحماهولعجو؛نوكسلاوتاكرحلانم:لامفألا
5اهبفصووهبتلحنمثودحىلعاهثودحبلدتلهفانلق؛معن:اولاق

؛رهدلالهأنمنيلطبملابهذمىلإاوراصو؛ءاولطبأ,ال:اولاقنإف
اهثودحبلدتاهنإ:اولاقواومجرنإف؛ًادحاواعيمجمهيلعدرلاناكف

ثودحىلعةلاداهلعجنم:انلق؛اهبفصوو؛هبتلحنمثودحىلع
نذإدابعلاف:انلقءاهنمكلذاولوتدابعلانأاومعزنإف؟اهبفوصوملا
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لاطبإوماسجألاثودحىلعلدتمهلامفأاولعجنأىلعنودومحم
؛دمحلادابعللكلذئلعبجيفأ:انلق؛كلذىلإاوباجأمهنإف؛اهمدق

نوصاعلانوكينأىغبنيف:انلق؛معن:اولاقاذإف؟ءانثلانسحو

اهولعجثيحمهنوكسومهتاكرحىهىتلا؛مهيصاعمىلعنيدومحم
؛مذلانيصاعلانعاولطبأ؛معن:اولاقاذإف؛مهماسجأثودحىلعةلالد

؛نيصاعللدمحلابجيال:اولاقنإف؛ءانثلاودمحلابابايمهولخدأو

ىلعنودمحيفمهماسجأثودحىلعةلادمهلاعفأاولعجنيذلامهاوسيلو

الف؟اهبفصووهبتماقنمثودحىلعلدتنذإاهلعجنم:انلق؛كلذ

دابعلاتاكرحنملامفألاهذهلعجهللانإ:اولوقينأالإنودجي
كلذلعجو؛مهماسجأثودحىلعةلادمهقارتفاومهعامتجاومهنوكسو

نملاعفألارئاسلعجامك؛هتيبوبرو؛هؤانثلج؛هتينادحوىلعةلالد

لجهللاىلعةلالدلاهجوخيةيواستمءايشألاتناكذإ؛ءايضألا
ِ:إ0”هلالج

اهنوكثيحنمدابعلالامفأنعةيضابألاثيدحناكاذكه
ىلإمدعلانماهجرخأدقىلاعتوهناحبسهنأىنعمب؛ىلاعتهللةقولخم
اضيأناكاذكهو؛ءاوسئشلكلقلاخلاهنوكراطإىف؛دوجولا
ةلدألاوراثآلاوةنسلاوباتكلانمةيلقنلاةلدألابكلذىلعمهليلدت

نمدابعلالاعفأنعمهثيدحىلعفقننأكلذدعبىقب؛اضيأةيلقعلا

باوثللاهيلعقحتسموهو؛هيلإةفاضمدبعللباسكأولاعفأثيح
.باقعلاو

ةيضابألادنعقلعتتمهلبسكولعفيهثيحنمدابعلالاعفأو
انفقودقو.ىلاعتهللالبقنمامهلنيقولخمةدارإوةردقنمدابعللامب
وأعارتخالاثيحنمىلاعتهللةقولخمدابعلالاعفأنوكىلعلبقنم
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-لامفألاىأ-ىهرخآبناجنمو؛«بناجنماذه«مدعلادعبداجيإلا

هذهةبسننمرثكأىنعيالةيضابألادنعبسكلاو؛دابعللةبوسكم
تناكنإو؛لعفللةنراقمهلهللااهقلخيىتلادبعلاةردقىلإلامفألا

وحنلاىلعمدعلانمهداجيإوألعفلاعارتخاكَةرشؤمريغةردقمهدنع

ىلاعتهللانأشنممهدنعكلذف؛ةيضابألاهضفرو؛ةلزتعملاهبلاقىذلا

نيذلاربجلالهأاضيأةيضابألافلاخاذهبو.ئشلكلقلاخلاطقف

لحمالإدبعلاامو؛ىلاعتهللاىلإاهتاهجعيمجنمدابعلالاعفأاوفاضأ
هناحبسهللادارفنإنإ"تاريخلارطانق”بحاصلوقي.لاعفألاثودحل

دابعللةردقماهنوكنعاهجرخيالمهتانكسودابعلاتاكرحعارتخاب
؛اعيمجرودقملاوةردقلاقلخهناحبسهللاف؛باستكالاليبسىلع

برللقلخودبعللفئصوفةردقلاامأفءاميمجبستكملاوبسكلاو
فصووىلاعتبرللقلخفةكرحلاامأو؛هلبسكبسيلو؛«هئاحبس

تناكفهفصوىهةردقبةرودقمتقلخاهنإف؛هلبسكودبعلل

كلترابتعابتيمسف؛ةردقلاىمستىرخأةفصىلإةبسنةكرحلل
كرديةرورضلابوهواضحماربجلعفلانوكيفيكوءابسكةبسنلا

دبعللاقلخنوكيوأةيرورضلاةدعرلاوةرودقملاةكرحلانيبةقرقتلا

اذإف.اهدادعأوةبستكملاتاكرحلاءازجأليصافتباملعطيحيالوهو

ةردقبةرودقماهنأوهو؛داقتعالاخيداصتقالاالإقبيملنافرطلالطب

اهنعربعيقلعتلانمرخآهجوىلعدبعلاةردقبو؛اعارتخاىلاعتهللا

©(كيبهلاُرُهَبْرَُيٌمُثَراَيَك:ىلاعتلاقدقو؛بابستكإلاب
وهبيذعتلاو؛دحاولعفاهسفنىلإبيذعتلاودابعلاىلإلتقلافاضأف

:هلوقىلإ(مهلتقهللانكلومهولتقتملف):لاقوحرصلب.لتقلانيع
هنأكف؛ارهاظتابثإلاوىفنلانيبعمجوهو؛"*(ىمرهللانكلو)
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ىنعملاب"تيمرذإ ايماربرلاهبنوكيىذلاىنعملاب(تيمرامو):لاق

ةربجملاوةلزتعملاىلعةيآلاهذهخيىلاعتدرفءايماردبعلاهبنوكييذلا
ٍإ(53)اعيمج

؛لعفللةنراقمىتأت؛دبعللهللااهقلخىتلاةردقلاكلتنأامك

هنأضرعلاماكحأنمواضرعاهنوكل؛كلذكنوكتنأنمدبالو

ةنراقمدبعللةردقدوجوبانلفامنإهنأملعأ":ىبصعملالوقيىقبياال

رارطضإلاىتكرحنيبىرورضلاقرفلانمدجتاملاهرودقمل

ثيحنماهلاتباثسيل؛ةنراقملاوهو؛مكحلااذهو؛باستكإلاو

همادعناضرعلاماكحأنمو«ضرعاهنأثيحنملب؛ةردقاهنوك

تبثاذإو....رثكألاانينامزهئاقبةلاحتساو؛هدوجونامزبقع

تمدقتولذإ؛ةثداحلاةردقلامدقتةلاحتساكلذنممزلهئاقبةلاحتسا

؛لاحمكلذو؛ةمودعمةردقبنوكيف؛رودقملادوجولاحاهمادعتامزل

هنوكمزليفءزجعلاوهوءاهدضدوجوزاجتمدعاذإهنآكلذريرقتو

لاحئشلاعقيف؛هنعازوجعمىعدتسيوهوءزجعلادوجولاحارودقم
.69لاحمكلذو؛هنعازوجعمهيلعارودقمهعوقو

وهفهلةنراقملعفلاىلعةردقلادبعلاخي.قلخدقهللاناكاذإو

اهبىتلارايتخإلاوأةدارإلا-ةيضابألالوقبسح-هلقلخدقاضيأ
هنإ”:هلوبقبىملاسلاخيشلاهدكؤياموهو؛كاذوألعفلااذهراتخي

سيقفهكنَمَك]ننيرمألاةبقاعانلنيبو«رشلاوريخلالعفخيانريخىلاعت

امهيأباستكاةردقانللمجو؛"4نلفندعآنٌرمْكَيتهشنك

اذهيو؛هلانباستكالاحانيفهقلخيىذلاوههنإف؛هقلخىلعالانئش
ئلعانلربجمهنإلوقنالف«ربجلابفاصتإلاعفتراباستكالا
انركذامقوفو.انلباستكاوانمرايتخابًاشنهنإلوقنامثإو.....انلعف
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-سن7ل2هيفضوخلاكرتوهنعفكلابانرمأدقانإ

57اا6ث(صراع

يملاسلأخيشللقباسلاصنلاةياهنعماليلقانفقوتاذإنحنو
ىهثيحنملاعفألانأىلعمهرارصإمغر-ةيضابألانأهعمرعشن

؛امهيفهللاامهقلخدقرايثخاوةردقبكلذكتناكدقدابعللبسك

لجأنمو؛هلامفأذيلدبعللربجلانمغونبلوقلاىلإىرخأةرمنوليمي
مث؛باستكإلابلوقلاو؛ربجلاضفربقباسلاىملاسلالوقناككلذ
.هتشقانمل.ضوخلامدعودحلا,اذهدنعفقوتلاىلإةوعدلابكلذىلي

ىلعهدانتساىفىبعصملادنعحضوألكشبهجوتلااذهرهظيو
امهقلخرايتخاوهردقبةبستكمومبلةلوعفمىهثيحنمدابعلالاعفأ

عفردقىلاعتهللانألكلذو؛دابعللهللافيلكتةحصىلعمهيفهللا

هذهتاودأهلرفوتتالنمعهعفرامك؛هركملانعىعرشلافيلكتلا
4سيلوهامعةلمجلابوةدارإلاوةردقلاولقعلاوحننملاهفألا

ةلخادلادابعلالاعفأنيبةقالعللهريرقتايىرخأةرمدوعيمث."عسولا

باوشلايلاببسنوكتنأنمكلذكاهجرخيففيلكتلاتحت
ىلإاقحابوسنمناكاذإلعفلانأىلعفرعلاىرجدقو؛باقعلاو

؛راثآوجئاتننمهيلعبترتياميفاببس-ةلاحلاهذهيي-نوكيهلعاف

لوئسمريغوهفىلاتلابو؛هبحاصىلإلعفلاةبسنمدعىنعيكلذمدعو
اذهو؛باقعوأباوثو؛مذوأحدمنمهيلعبترتياملقحتسمريغ؛هنع

ىلإو؛ليقامكنطابلاىلإانرظننإ”:هلوقىفىبعصملاهدكؤيام
دقو.ئشلايلقعاببس(دبعلالعفىنعي)هلعفلعجحصيملرمألاةقيقح

رمتاميةَنجلااولخدازجوحن؛ةراتلامفألاةظحالمبةنسلاونآرقلاءاج

؛"هلمعبمكدحأةنجلالخديال"وحنةراتاهوفلبو؛"74َةّوَمُت
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ماقلااذهلانلررقي.....؛بسكلايلدارملاءافخو«نيرمألاةظحالملو

امدبعلاىلإو؛قلخلاوهوهسفنىلإهفاضأامىلاعتهللاىلإفيضنانا

اموهبسكلاكلذنوكنعكسمنو؛«بسكلاوهوهيلإفاضأ

هيلعهللاىلصهلوقلو؛ربجلابلوقلاىلإىدؤيهنإفققحاذإهنوكل
ىلععلطينأدحألىغبتيالفىرسردقلا:ىلاعتوهناحبسانبرنعملسو

©”راتخمبلاقخيروبجمدبعلا:مهضعبلاقمثنمو:تلق؛"ىرس

نمالدعوالضفتمتيامنإرانلاوةنجلالوخدنأىلإمهبىهتناىذلارمألا
.ارشمأتناكأًاريخلامعأنمهوفرتقاامببسبسيلوىلاعتهللا

لوقهيفاوضفرقيرط ةلأسملاهذهيلاوراسدقةيضابألافاذإ
ىلاعتهللاىلإملظلاةبسنو؛فيلكتللليطعتنمهيلعبترتياملةيربجلا
لوقاوضضرامكهوحنواهبمهللئاطاللامعأىلعدابعلاهتبساحمذي
ةردقنمدحلاو؛قلخلاعةكرشلابلوقنمهيلعبترتياملةلزتعملا

نيبعمجلااولواحفةتسلالهألوقنماذهيياوبرتقاو؛ىلاعتهللاةيقلخ
ةقولخماهنوكةهج:اهيتهجنمدابعلالاعفألوحدحاوىأريسنييأرلا

دقكلذبمهنأاودقتعاو؛دبعللةبستكماهنوكةهجو؛ىلاعتهلل
ىفمهنأالإ؛ءاطخأنمةيردقلاوةربجملااقيرفهيفعقواماوححص
مدعوفقوتلاىلإةوعدلاوأءربجلاىلإةدوعلاباورعشأمهنأامإةياهنلا

اولصوتاممرثكأةلأسملاهذهيريكفتلاورظنلانمديزمكَلوخدلا

.هرسوىلاعتهللاملعخيعقتاهنأىلعاسيسأت؛هيلإ
:دابعلالاعفأىلعمكحلا

اهبموقيىتلاةيرايتخالالاعفألا"دابعلالاعفأ"بانهدوصقملاو

اهيلعافىلعمكحلاتحتاذكو؛مهتيلوئسمتحتعقتمثنمو؛دابعلا

قوسفلاوأ؛رفكلاوأناميإلابفصولاثيحنم؛ىلاعتهللالبقنم
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كلذىلعبترتيامو؛تايمسملاومكاحألانمكلذوحنوأ؛«نايصعلاو

هللاةرفغموةمحراهنملمشتامو؛باقعوباوثوأ؛ديعوودعونم

؛رانلادولخوأةنجلاخيدولخنمكلذلباقيامو؛هلمشتالامو؛ىلاعت

ةمايقلاموي؛ملسوهيلعهللاىلصلوسرلاهيفعفشينأزوجياماريخأو

ض.زوجيالامو

دصقنو؛نينمؤملاريغونونمؤملامهنم؛فانصأكلذخيسانلاو
قلطينممءالصأديحوتلاةملكباورقيملنيذلاكئلوأنينمؤملاريغب
نيذلاكئلوأمهبدوصقلملافنونمؤملاامأ؛نوكرشملارافكلامهيلع

مهرارقإبناميإلاةرئاداولخدو؛كرشلاورفكلاةرئادنماوجرخ
نعو.نوملسممهنأباوفصوومالسإلااولخداذهبو؛ديحوتلاةملكب

اوفلتخاوأاوقفتاامو؛ةيضابألاهروصامك؛انيدحروديءالؤهلامعأ

.ىرخألاةيمالسإلاقرفلانممهريغعمهيفميلوقب

نيتمؤملا؛ىلاعتهللاةباثإوأهللادعوىلعنيملسملانيبفالخالو

اميفامهنيبراثدقفالخلانكلو؛ديحوتلاةملكبنيذوملانيعيطملا
خمهبيذعتبنيبنذمللوأ؛نيفوملاريفلىلاعتهللاةيوقعبوأ؛ديعولابقلعتي
لدروامىلعادامتعاروهمجلاقافتاناكانهنمو؛ةمايقلاموينارينلا

رئابكىلإدابعلانمةاصعلالاعفأميسقتىلإةنسلاوباتكلايسكلذ

تناككلذلوحوءاهنملكىلعمكحلاسملتوحناريس؛رئاغصو
؟رئاغصلاورئابكلابدوصقملاامف؛مهتافالخ

:رئاغصلاورئابكلا-

دقو؛ةريغصعمجرئاغصلاو«ريبكوأةريبكعمجرئابكلاو

ادعامنيملسملافئاوطعيمجرئاغصلاورئابكلانعثيدحلالمش

؛ناميإلادحنملامعألااوجرخأنيذلامهةئجرملاو؛جراوخلاوةئجرملا
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ىلعمكحلالاوبهذو؛لمعلانودطقفقيدصتلاىلعناميإلااورصقف

؛ىصاعملاوأبونذللةبسنلابفمثنمو؛ةرخآلاىلإًاجرمهنأىلإلامعألا

ناو؛ةنجلامهلدأواهباحصألاهرفغءاشنإ؛كاذنيحةئيشملااهيفهللف
.©!مهبذعءاش

لب؛رئافصدوجواوركنأو؛ةمسقلاهذهباولوقيملفجراوخلاامأ

دقفقرفلانمامهريغامأ.”ريبكوهحيبقلعفلكنأىلإاوبهذ
.رئاغصورئابكىلإبونذلاةمسقباورقأ

دقفبونذلانمريغصلاوريبكلافيرعتوأديدحتةلواحمنعامأ

اموهديدحتلااذهىلعلالدتسالابلاوقألاىلوأنأ"ةيميتنباربتعا

ليبنحنبدمحأوديبعوبأهركذوهنعهللاىضرسابعنبانعرثأ

دقو.ةرخآلادحوايندلادح:نيدحلانودامةريغصلاناوهوامهريغو

لثمايندلالةصاخلاةبوقعلاوهايندلاكدحلابدوصقملانأحضوأ

ديعولاهبدوصقلملافةرخآلادحامأ؛كلذوحنومجرلاوعطقلاولتقلا

؛ةنعللاوأبضغلاوأرانلابىلاعتهللانمديعولالثمةرخآلاخيةبوقعلاب
.ةرخآلاخينييبنذملاهبدعوتاممكلذريغوأناميإلاىفنوأ

اذهاهيفتبثاماهنأةريبكلاىنعمنوكياذهىلعابيترتو

ىلعو.ةرخآلاةبوقعوايندلاةبوقعىأ«ةرخآلادحوايندلادح:نادحلا

ريغبسفنلالتقو؛هّللابكرشلا:رئابكللفيرعتلااذهتحتلخدياذه
كلذريغو؛تانمؤملاتالفافغلاتانصحملافذقو؛«رحسلاوءانزلاو؛قح

:اهيفلخديامك؛ةعورشمةردقمتابوقعاهيفىتلارئابكلانم
؛نيدلاولاقوقعوءابرلالكأو؛ميتيلالاملكأو؛«فحزلانمرارفلا

نمصاخديعواهيفءاجاممكلذريغوءروزلاةداهشو«سومغلانيميلاو
نبادكؤيو«كلذريغوةنعللاوبضغلا:لثمةرخآلاايىلاعتهللالبق
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نمرارفلاذيلىلاعتهلوقوحننمميركلانآرقلاذيءاجامبهلوقةيميت
َصدَتَتتنىلإنيمولايزَحَتُملإَُربُتتبمليتتت]لفحزلا
نميفىلاعتهللالوقو.4ٌربتْنَاصيٌرمَكَمَجُدنوأََوهلآكنتٍبَسَتي
يفنكيامنالعستيلالْتَأَنلُكصَأَينَانإ:ميتيلالاملكاأي
:دهعلانوضقنينميفهلوقو؛""4اًيِيَمبنِركْسيَسَوالنَمِهِنَلُب

يفَُدمنُيَتَلَصُرينأهويترثآنَتٌعَطفيَيكبتبايوقَدَهَعِنوضُشَبنات
نإٌركَيَتَحلَهَف]:ىلاعتهلوقو؛*"4ٍراَذَشْمكَيُةَتْتلامقَكيَلأسأل
َرْعَتَسَأتهنأُْهَنَلنيلكيكرأ(©)مكماستأاَمِيتُتَوٍضألاىفاوُدِينُتنآٌثِبآَت
انتَِدَمَيَأَهنآدْهََِةَكَتْتيَنيِزَلاَِّإ]ل:ىلاعتهلوقو؛"”4َمُكَرََمبأحمم
كوهناُُهُمَلَكُيلَورجلايفْمُمَلََكَح<كدجكلألِي الوَةَمتَصقْلاوَملرعي

.( ُمبِأٌبَذَعرْبَلَزرجح

هناشبءاجلعفلكرئابكلاياضيأةيميتنبالخديامك
اذهىفو؛«ناميإلانموأنينمؤملانمىفنلاوةنجلالوخدمدعبدعوت
الو؛ةنجلالخديالهنأبهبحاص(هللا)دعوتبنذلككلذكو":لوقي

هذهف.مثآهبحاصنأو؛ءانمسيلفهلعفنم:هيفليقوةنجلاةحئارمشي
ةنجلالخديال":-ملسوهيلعهللاىلص-هلوقل؛رئابكلانماهلك
حالسلاانيلعلمحنم":هلوقو؛"انمسيلفانشغنم":هلوقو؛"عطاق
قرسيالو؛نمؤموهوىنزينيحىنازلاىنزيال:هلوقو؛"انمسيلف

وهواهيرشينيحرمخلابرشيالو؛نمؤموهوقرسينيحقراسلا

ىتحمهراصبأاهيفاهيلإسانلاعفريفرشتاذةبهنبهتنيالو؛نمؤم

.!"..نمؤموهواهبهتني

ىلعرئاغصلاورئابكللمهفيرعتيلةنسلالهأعمةيضابألاقفتيو
نأىملاسلاخيشلادنعرقتاننألكلذ؛ةيميتنباهدروأىذلاوحتلا
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باذعوأايندلاادحهيفتبثاموهبونذلانمريبكلا"
؛ةريبكلاسكعاهنأىلإةريغصلاديدحتايبهذامك؛"!”ةرخآلا

نمةريبكلاادعامىهىرخأةرابعبوأ؛اهدحينةريبكلافلاخاموا

.ألبونذلا

امهنوك ةريغصلاوةريبكلانيبعمجدقفرامعوبأامأ

اماذإرئاغصلانمتايصعملانعزواجتدقىلاعتهللانكلو؛ةيصعم

تعمتجادقو':لوقيهدجنكلذلو؛رئابكلالعفنعناسنإلاىهتنا

ةيصعملكنأىلعاوعمجيملو؛ةيصعمةريبكلكنأىلعةمألا
الآىلععمجتةمألاتناكةريبكةيصعملكتناكولف؛ةريبك:

؛نايصعالإةريبكالنأىلعاوعمجأامك؛ةريبكالإةيصعم

الوةريغٌصرِداَعَبالبتِكملااذهٍلاَميف:هباتكذيلاقىلاعتهللانأىرتالأ

:لاقو."*ٌ«رَطَتَسُرٍيرْغَصلَول:لاقو2«اَهَّسْحأآلهيك

الحدمُكْلجَدْومكناسمُكَنَعَرْيَكَتهْنَعنولامريبكاوتنإ
وهف؛هيلعةذخاؤملاكورتمهلهألًاروفغمناكاملكف,"*4امرك

؛ناميإهللاةعاطعيمجنأكلذلانملعف؛رفكريغوريبكريغريفص

9ًاريبكالوارفكهتيصعمعيمجسيلو

:ةريبكلابكترممكح

ثيحنمزرئابكلابكترممكحلوحنوملسملافلتخادق

نمو؛كلذبهفصومدعوأةيمالسإلاةلملانمجرخملارفكلابهفصو

؛ةيديزلاو؛جراوخلابهذغف؛همدعنمرانلاجبديلختلابديعولاثيح

اللدلخمدلاخرفاكهنأبةريبكلابكترمىلعمكحلاىلإ؛ةعيشلاو
«سيلبإرفكبلوقلااذهىلعجراوخلانمةقرازألالدتساو؛رانلا

مالسلاهيلعمدآلدوجسلابرمأثيحةريبكالإبكتراام”:اولاقو
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اذهيلامهكراشو."*ىلاعتهللاةينادحوبفراعوهو؛عنتماف

نمؤمبسيلقسافةريبكلابكترمىلعاوقلطانإو؛ةلزتعملا
ناكنإو؛رفكلاوناميإلاىتلزنمنيبةلزنِموهلب؛رفاكالو

ةيديزلانمالكاضيأاوفلاخامك.رانلايَديلختلاديعوتحتأعقاو
باذعنعفلتخم-ةريبكلابكترمىأ-هباذعنأبلوقلابجراوخلاو
."7هنمفخأوأ؛كرشلالهأنمنيرفاكلا

نيذلاكئئلوأ؛ةئجرملاناكديعولااوتبثآنممءالؤهلباقمىضو

ىضقيالف؛ةمايقلامويىلإةريبكلابحاصمكحريخأتىلإاوبهذ
ءرانلالهأنموأةنجلالهأنمهتوكنمايندلاقباممكحبهيلع

نأو؛ةلاحمالروفغمكرشلانودامنأبلوقلامهضعبىلإبسنامك

نمحرتجاوماثآلانمقرتقاامهرضيالهديخوتىلعتاماذإدبعلا

.05تائيسلا

ةبوتريغنمجرخانإ"هنآةريبكلابكترميكةرعاشألاىأرو

هيفعفشينأامإوهتمحربهلرقفينأامإىلاعتهللاىلإهمكحنوكي
نمرئابكلالهألىتعافش":لاقذإ١.-ملسوهيلعهللاىلص-ىبنلا
زوجيالو.هتمحربةنجلاهلخديمث؛همرجرادقمبهبذعينأامإو؛ىتمأ
ناكنمرراتلانمجارخإلابعمسلاهبدرواملرافكلاعمرانلاع.دلخينأ

."”"*ناميإلانمةرذلاقثمهبلق

رفكباولاقنمممهبارضأوجراوخلالوقةنسلالهأضتريملو

ةلزتعملالوقاوضتريملمهنأامك.رانلاخيهديلختوةريبكلابكترم
اولعجوأ؛ًاقسافةريبكلابكترماومسنإوجراوخلالوقباولاقنيذلا
توبثلكلذ؛رفاكلاباذعنمفخأوأريغرانلاخيهديلختءانثأهباذع

.6ىصاعملاهذهىنبكترملناميإلاةوخأو«ناميإلا.
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ىلعمكحلانعهيفاوفقوتىذلاةئجرملالوقاوضفرمهنآامك
ديعولاتوبثلكلذو؛ةرخآلاخيهللاىلإهواجرأو؛ةريبكل١بكترم

ةديقعلاحراشهحضووكلذلصفدقو.ةسلاوباتكلا نيبنذملل

الةريبكلابكترمنأىلعنوقفتمةنسلالهأنإ":لاقف؛ةيواحطلا
رفكولذإجراوخلاتلاقامكةيلكلابةلملانعلقنيارفكرفكي
ىلووفعلبقيالو؛لاحلكىلعادترمناكلةلملانعلقنيارفك

لوقلااذهو؛رمخلابرشوةفرسلاانزلا دودحلاىرجتالو؛صاصقلا

الهنأىلعنوقفتمو.مالسإلانيدنمةرورضلابهداسفوهنالطبمولعم

عمدولخلاقحتسيالوءرفكلا2لخديالو؛مالسإلاوناميإلانمجرخي

هللالعجدقذإءاضيألطابمبلوقنإف.ةلزتعملاتلاقامك«نيرفاكلا

َُِكَعبيكاماَنييلالَك]ل:ىلاعتلاق؛نينمؤملانمةريبكلابكترم
ءايآَف*نشدضأنبليعنمفزم:لاقنأىلإ4رتليفَصاَصْل

ىلولاخأهلعجوءاونمآنيذلانملتاقلاجرخيملف*«ٍنولا
َّنِمٍناَنَفِيآَكإو]ل:ىلاعتلاقو.بيرالبنيدلاةوخأدارملاو٠«صاصقلا

ياخيلمت2:لاقنأىلإ4اَمُهيباُعِلَسَتاًمَتتمأَنيِنِؤُمْلا

0
قراسلاوىنازلانأىلعلدتعامجإلاوةنسلاوباتكلاصوصنو

تبثدق.دترمبسيلهنأىلعلدف؛دحلاهيلعماقيلب؛لتقيالفذاقلاو

تناكنم":لاقهنأ-ملسوهيلعهللاىلص-ىبنلانعحيحصلااي

نألبق؛مويلاهنمهللحتيلفئشوأضرعنمةملظممويلاهيخألهدنع

ردقبهنمذخأحلاصلمعهلناكنإ؛رانيدالومهردنوكيال

تحرطفهبحاصتاّئيسنمذخأتانسحهلنكيملنإو؛«هتملظم

نوكيملاظلانأتبثف.نيحيحصلااي.ءاجرخأءرانلايلىقلأمث؛هيلع
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نعحيحصلاىفتبثكلذكو.هقحاهنممولظملاىفوتسي؛تانسحهل

؟مكيفسلفملانودعتام":لاقهنأ-ملسوهيلعهللاىلص--ىبنلا

مويىتأينمسلفملا:لاق,رانيدالوهلمهردالنمانيفسلفملا:اولاق
؛اذهلامذخأو؛اذهمتشدقوىتأيف؛لابجلالاثمأتانسحهلوةمايقلا

؛هتانسحنماذهصتقيف؛اذهبرضواذهفذقو؛ءاذهمدكفسو

نمذخأهيلعامىصقينألبقهتانسحتينفاذإف؛هتانسحنماذهو

:ىلاعتلاقدقو.ملسمءاور”رانلاينحرطمث؛هيلعتحرطفمهاياطخ
لمعيهتءاسإلاحايهنأكلذلدف**4ِتاَتْيَلَأَنْيِهْذُيتحّسَنإل

.9*..هتائيسوحمتتانسح

نيبومهنيبقرافلالثمتو؛ةسلالهأاهبصتخيىتلاةيصاخلاو
نمهتيصعموهتريبكبملسملااوجرخأنممامهبارضاوجراوخلاوةلزتعملا
هذهنأمهداقتعااينمكترانلايلدولخلاباهبهيلعاومكحومالسإلا

ةئيشمتحتعقتةبوتنودبملسملااهيلعتوميىتلارئابكلاوىصاعملا
امبكلذىلعنيللدم؛اهيلعهبذعءاشنإوهلاهرفغءاشنإ؛ىلاعتهللا
لكهيلإبهذامل؛هدينفتىفةيميتنبالوقي؛ئلاعتهللاباتك:يدرو
نمةئجرملاو؛ديعولاىلعادكأنيذللا'؛بناجنمةلزتعملاوجراوخلانم

لوق؛نيتفئاطلالوقداسفىلعلددقو":هيفاوفقوتنيذلارخآبناج
َّنِإ: ىلاعتهلوقوهو؛هباتكنمنيتيآخيىلاعتهللا ٌةلَرْشُبنأُرِفْعَيالهلآ

هنأربخأو؛«كرشلارففيالهنآربخأف*”4هابنمَلكَِذوداروب
نمهلوقيامكبئاتلاكلذبدارينأزوجيالو؛ءاشينملهنودامرففي
هرفغيكرشلانودامو؛باتنملهللاهرفغيكزشلانأل؛ةلزتعملانمهلوقي
لاقنيبئاتللةرفغملاركذاملاذبلو.ةئيشملابقلعتالف؛بئاتللًاضيأهللا

ريلاامتنياوتاليشأعارديلاابلف:لات
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نإف؛اهقلطأوةرففملاممعانهف؛*”4ْمِمَلآٌرُثَتْلاَوُملإًاعبَجَبوَلا

نمو؛هلهللارفغكرشلانمباتنمف؛هنمباتبنذىأدبعللرفغيهللا

ةيآىفف؛هلهللرفغدبعلاباتبنذىأو؛هلهللازفغرئابكلانعبات
الهنأبكرشلاصخضشض؛قلعوصصخةيآلاكلتىفو؛قلطأوممعةيوتلا

.7"ةكيشملاىلعبنذلاىلعهاوسامقلعو؛هرفغي

ىصاعملاىبكترملنألبقنماوتبثأدقواذهعمةنسلالهأنأالإ

هنمصلختسيىذلارمألا؛ىصاعمنممهلامبناجبتانسحرئابكلاو

ناميإلانيباذهمهناميإنيبنووسيال؛ناميإلانممهجورخمدع

ىصاعملانعاولختوتاعاطلاباولحتنممنوتمؤملاهبمستيىذلالماكلا
صقانناميإوهفنذإ؛ءاهنعةبوتلابوأاهباكترامدعبءاوس؛رئابكلاو
ىأ)لخديالدقو":هلوقيلاضيأةيميتنباهدكؤياموهو؛مهدنع

اَمَنِإ]»:ىلاعتهلوقخيلامك؛قلطملاناميإلامساخي(ةريبكلابكترم
ذيامتْيمُهتاَرداءمَعتيناومُُيوُفتلجدٌرِكُذاذيلاتوثمملا

نمؤموهوىنزينيحىنازلاىنزيال:-ملسوهيلعهللاىلص-هلوقو

عفريفرشتاذةبهنبهتنيالونمؤموهواهبرشينيحرمخلابرشيالو

نمؤموهنولوقيو؛نمؤموهواهبهتنينيحمهراصبأاهيفهيلإسانلا
مالسإلاىطعيالف؛هتريبكبقسافهناميإبنمؤموأ؛ناميإلاصقان
9مسإلاقلطمبلسيالو«قلطملا

:ةيضابألالوق

لوحروديةريبكلابكترمىلعمكحلايَةيضابألاىأرو

نمكلذىلعبترتيامو؛هبرنيبوهنيبامبقلعتيلوألارمألا:نيرمأ
نوتومينيذلا«رئابكلاىبكترمىلاعتهللاهبدعوتىذلاديعولاذافنإ
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نمىناثلاو.اهطورشلةيفوتسمريغةبوتبوأ؛ةبوتنودمهرئابكىلع

.قلخلانمنينمؤملانيبوهنيبامبقلعتينيرمألا

ريغةريبكلابكترمنأىلإةيضابألابهذيلوألارمألانعو
هللاوفعتحتعقيالوءرانلاخيدلخمدلاخةرخآلائضاهنعبئاتلا

ديعولاطبإىلإ-ةيضابألاىأربسح-ىدؤياذهبلوقلانآل؛ىلاعت

ةبوتالباهيلعاوتامنيذلارابكلاىبكترمهبدعوتىذلاىلاعتهللا
هللارايتخاىفبذكلالاخدإىلإىدؤيامك.ءرانلاخيمهديلختب
لاخدإو؛هتمكحوىلاعتهللالدععمىنفاتتيهنأنعالضف؛ىلاعت

.99كلذلكنعهللاىلاعت؛هيلعفلخلا

راتملاريسفتكيءاجامبكلذىلع"غمادلاقحلا:بحاصللديو

َتتَحأَوسكسبسكنمحكمو:ىلاعتهلوقريسفتخي؛هدبعدمحمخيشلل

اهريسفتىضو."!”4َنوُدِِنَخاَهِفٌمُهَراَلآثَحَصَأكيوٌتدثَتسِِوَخيب

؛اهبحاصلاهرصحوهةكئيطخلاةطاحإىنعمو":رانملابحاصلوقي

ءاهيفسوبحمهناكهنادجووهساسحإبناوجباهذخأو

؛تاوهشلاريسأوهو؛اقيلطارحهسفنىري؛اهنماجرخمهسفنلدجيال
اللاسرتسالابةطاحإلانوكتامنإو؛تاملظلانيهرو؛تاقيوملانيجسو
اوناكاممهبولقىلعمسعىلاعتلاق؛رارصإلاىلعىدامتلاو؛بونذلا

ىنعمنوبسكيةملكىفف؛«تائيسلاواياطخلانمىأ402نب

دقمهبولقنأىأ؛هرتسوهاطغهيلعنار؛رارمتسالاولاسرتسالا

اهيلإلخديرونللذفنمقبيملىتحىصاعملاتاملظنمفلغىفتحبصأ

ءاحيحصاعالقاواحوصنةيوتاهيفعقيةئيسلكلثدحأنمو؛هنم
ىذمرتلاودمحأىور؛تائيسلاهبلقىلعنيريالو؛اياطخلاهبطيحتال

نممهريغونابحنباو؛«هجامنباو؛ىئاسنلاوهاححصومكاحلاو

237



اذإدبعلانإ:لاق-ملسوهيلعهللاىلص-ىبنلانأةريرهىبأثيدح
؛هبلفلقصرفغتساوعزنوباتنإف؛ءادوسةتكنهبلفىفتتكنبنذأ

ئفىلاعتهللاركذىذلانارلاكلذف؛هبلقولعتىتحتدازداعنإو

فلسلاناكاذهلثمل*0نبكيااناموفلعارب]ل:نآرقلا

قحلا"بحاصلقنيامملب«(93).....رفكلاديربىصاعملا"نولوقي

بمهاذملاقوفنآرقلاو":كلذدعبلاقهنأهدبعدمحمخيشلانع"غمادلا

اذهبو.”انمؤمىقبيالونوكيالهتئيطخهبطيحتنمنأىلإاندشري

.رانلاىفديلختلابقاقحتسالاديكأتناك

نيبئاتلاريغرئابكلاىبكترمديلختىلعةيضابألالدتسيامك

اَتِمؤُمَلُثْقَينمو]ل:ىلاعتهللالوقوحننمنآرقلانمكلذريغب"

هنايابالإ:زعولجهلوقو4اهاديٌمَنَهَجٌموآَرَجَاَدَيَمَتُم

هلوقو,"نبأآفَنيِدبَخَرَثَهَجرانلنإُهَلوُسَروهَلبنموءيَلَسِ

َسَنّنلاَنولُشْتُباٌورَخاَءاهالآمتيعنيالنيل:نينمؤملافصوذيىلاعت

ُتاَذصْلاهَلفَمْتَصُي)ااماقليَكِلَذلَمْنُيموترباكوحلاانامرَحيتلآ

مت كلوتحيضاكسليَساوباتنمالإ(2)ناسكهيفدليمةَمِبقْا
.97(اَيِتاْمَكُلادييكسْمهِتَساو

زيغرئابكلاىبكترمديلختىلعاضيأةيضابألاللديامك
لخدي":-ملسوهيلعهللاىلص-هلوقبةنسلانمرانلاخينيبئاتلا

رانلالهأاي:مهنيبنذؤمموقيمث«رانلارانلالهأو؛ةنجلاةنجلالهأ

ةحصهيفو"هيفوهاميفدلاخلك؛تومالةنجلالهأايوتومال

هنألكلذوءرانلاارئابكلالهأدولخبنيلئاقلاةديقعةحصىلعةلالد

:-ملسوهيلعهللاىلص-هلوقو.نيرادلاخينيتفئاطلالوخدبقعي
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ايندلاا"ةاصحلكددعرانلااينوثكاممكنإراثلالهألليقول"

ةاصحلكددعاهيفنوثكاممكنإ:ةنجلالهألليقولوءاهباوحرفل
:ملسوهيلعهللاىلص-هلوقو.”دبألامهللعجنكلو؛اونزحل
."رمخنمدمالوقاعةنجلالخديال"

؛رمخنمدم:ةنجلامهيلعهللامرحدقاثالث":ىرخأةياورىضو

هللاىلص-هلوقو؛"هلهأاءوسلارقيىذلاثويدلاو؛هيدلاولقاعلاو٠

وهو؛"ةرخآلاخيلاهمرحيايندلاقيرمخلابرشنم”-ملسوهيلع
هيهتشتاماهيفمهلةنجلالهأنأل؛ةنجلالوخدنمهنامرحنعةيانك

هيلعهللاىلص-هلوقوئشىلعنونزحيالفمهنيعأذلتومهسفنأ
هيلعهللامرحالإهحصنباهطحيملمثةيعرهللاهاعرتسانم”:-ملسو

هنيميبملسمقحعطتقانم:-ملسوهيلعهللاىلص-هلوقو"ةنجلا
اريسيائيشناكنإو":لجرلاقف"رانلاهلبجوأوةتجلاهيلعهللامرح
ناكنإو":-ملسوهيلعهللاىلص-هللالوسرلاقف5هللالوسراي
هسفنلتقنم”-ملسوهيلعهللاىلص-هلوقو؛كارأنمابيضق
ءادبأاهيفادلاخمنهجرانييهنطبيلاهبًاجوتيهديذيهتديدحفةديدحب

ءادبأاهيفادلاخمنهجرانيهاسحتيهديذيهمسغمسبهسفنلتقنفو
؛”اهيفادلخادلاخمنهجرانخيلزنيوهفهسفنلتقفلبجنملزننمو
موق؛امهرأملرانلالهأنمنافنص”:ملسوهيلعهللاىلص-هلوقو

تايساكءاسنو؛سانلااهبنوبرضيرقبلابانذأكطايسمهعم

نلخديالةلئاملاتخبلاةمنسأكنهسوؤرتاليممتالئام؛تايراع

هلوقو؛اذكواذكةريسمنمدجويلاهحيرنإو«ءاهحيرندجيالوةنجلا

"ةياورىضو"مامنةنجلالخديال":-ملسوهيلعهللاىلص-
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هيب؟ريغىلإىعدأنم":-ملسوهيلعهللاىلص-هلوقو؛*”تاتق

دمارحهيلعةنجلاف؛هيبأريغهنأملعيوهو

رئابكلاىبكترمنيبامبصتخيىذلاىناثلارمألانعامأ
رمألاصتخيءاضيأنيرمأبقلعتيوهف؛قلخلانمنينمؤملايبوامومع

؛رئابكلابكترمىلعةيضابألاهقلطيىذلامسالابامهنملوألا
.مههاجتنينمؤملاكولسهيلعنوكينأىغبنيامبىناثلارمألاصتخيو

مسامهيلعنوقلطيةيضابألاف؛هبمهومسيىذلامساللةبسنلابو

لإكلكلذنيبَنيِيَدْبَذُمزغ”نينمؤمالونيكرشمباوسيل؛نوقفانمرافك

.00يملوحلكلجَلْوَع٠

ةيضابألاهقلطأىذلا”رافك"وأ"رفكلا"ظفلىلإةبسنلابو
"هللابكرشلا"ريغاصاخىنعمهبنونعيوهفةريبكلابكترمىلع
هبنونعيورقكلانوقلطينيذلا؛نيملسملانممهريفلافالخ؛ىيلاعت

ظفللااذهةيضابألازيميىكلو؛مالسإلاةلمنمجورخلاوأ؛كرشلا

وهو"ةمعتلارافك”وأ"ةمعنلارفك”هيلعاوقلطأهنومدختسيامك

ىنعيالو؛مالسإلاةلمنعهباوجرخيال؛ايندلاخيرئابكلالهألفضو

نوزجعيالمهو؛مهبصاخموهفموأحلطصموهفنذإ؛«كرشلارفكهب
:رمعميحيىلعلوقي؛ةنسلاوباتكلاخيدروامىلعهيفدانتسألانع

لكآىلعرفاكةملكاوقلطينأ(ةيضابألاىنعي)مهدعاسىذلاو'

ملسوهيلعهللاىلص-لوسرلالوقوهمهريغنموةيضابألانمةوشرلا
هقدصفافارعوأانهاكىتأنمىلعو"رفكمكحلايلةوشرلا-

هقدصفافارعوأانهاكىتأنم":-ملسوهيلعهللاىلص-هلوق

هلوقةالصبنواهتنمىلعو"دمحمىلعلزنأامبرفكدقفلاقياميف
بجونمىلعو"رفكةالصلاكرتنم":-ملسوهيلعهللاىلص-
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ِنَمتيٌلجِحٍِساَنلالعم]»:ىلاعتوكرابتهلوقهدؤيملفجحلاهيلع

لماعتينمىلعو؛"6َنيِمَلَمْلانَعْيَغهنأَنإفردكمواليسديلعاَطَحسآ
ٍراَتَكلُكبِحُي"لُهَنأَوٍتَقدَبحلانرياًهلآٌَحَمَي: ىلاعتوكرابتهلوقايرلاب

نإوىتلاو؛ىنعملااذهبتدروىتلاصوصتلانمريثكىلإ,"'"*4يآ
هليوأتنكميالرخآلااهضعبنإفةدرلاوأكرشلاباهضعبليوأتنكمأ

قلطياموأ؛قوسفلاوأنايصعلاىنعمبوهىذلا؛ةمعنلارفكىلعالإ

هيلعهللاىلص-لوسرلانإ.رفكنودرفك:ثيدحلاباحصأهيلع
نواهتملاو؛ىبارملاو؛فارعلاونهاكلاقدصمو؛ىشترملافصو-ملسو

برضيارافكىدعباوعجرتال":نيلتاقتملانيملسملاو؛ةضيرفلاءادأىف

هذهاولمعتسااذإةيضابألابنذامف؛رفكلاب"”ضعبباقرمكضعب

-اههيشياموأتاقبوملاكلتنوبكترينيذلاةاصعلافصوككةملكلا

ىشترملافصونيخ-ملسوهيلعهللاىلص-لوسرلانأنيقيىلعمهو
وأ؛ةدرلاوأ؛كرشلابمهيلعمكحيملرفكلابامهدعبنموىبارملاو
ىتلاعيضاوملاىفرفكلاةملكةيضابألالمعتساف.ةلملانمجورخلا

اوديريملو؛اههبشياميفو-ملسوهيلعهللاىلص-هللالوسراهلمعتسا

مكحولو.ةمملانمجورخلاو؛ةدرلاوأكرشلابمكحلاكلذاهب

؛ةضيرفجحوأةالص نواهتنملكىلعةلملانمجورخلاوكرشلاب

ىلص--هللالوسرفصوىتلاىصاعملانمةيصعمبكترانملكو

ددعلاالإنيملسملانمىقباملرفكلاباهبكترم؛-ملسوهيلعهللا
كرشلابنيملسملاعيمجىلعانمكحلقلطنملااذهعمانرسولو.ريسيلا
ارافكىدعباوعجرتال":-ملسوهيلعهللاىلص-هلوقل؛ةدرلاوأ

فقوتيملو؛هدعبباقرلابرضأدبدق"ضعبباقرمكضعببرضي

ىتحمويلك نيملسملايديأبريطتلنيملسملاباقرنإلب.ميلاىتح
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مهلكءالؤهىلعمكحيلهف؛فقوتتساهنأودبيالو؛رصعلااذه

جذسلاوءاطسبلاكئلوأىلعمكحنلهو؛«نودترمنوكرشممهنأب

099)؟نودترمنوكرشممهنأبفارعلاىتحئشلكنوقدصينيذلا

هريغصوصنىفو؛«صنلااذهنمانلحضتادقهنأدقتعااذهبو

مهمادختسانأ؛اهيفىنعملاسفنىلعديكالاةيضابألالميال؛ةريثك
ىصاعملاىبكترمىلعهنوقلطياميف"رافكلا"وأ"رفكلا*ةملكل
نوجراخمهنأوأ؛نوكرشممهنأادبأىنعتال؛نيدحوملانمرئابكلاو

ريفكتنعامامتنيفلتخممهلعجياموهو؛مالسإلاةلمنممهتيصعمب

هنوقلطينيحريفكتلابنونعيجراوخلانأل«رئابكلاىبكترملجراوخلا
اذهىلعابيترتو؛مالسإلاةلمنمجرخملاوأ؛كرشلاىلإىدؤملارفكلا

؛مهركسعموهنيذلانيملسملاركسعمهنومسيامنيبجراوخلازيمي

وأ؛مهنوفلاخينيذلاركسعمهبنونعيو؛نيكرشملاركسعمنيبو

ركسعمنماوجرخاهبو؛رئابكوبكترممهنأبمهنوفصينيذلا.
نيكرشملاةلماعممهنولماعينأمهيلعو؛كرشلاركسعمىلإمالسإلا

كلذريغىلإ؛مهعمةنفادملامدعو؛منغلاو؛ىبسلاو؛لتقلالالحتسانم

لميالاموهو ض:مهسفنأنعهيفننمةيضابألا
ةملكبةيضابألاهدصقيامكلذدعبمهفننأكلذدعبىقب

رئابكلاىبكترملمهتيمستا.تءاجىتلا"نيقفانملا”و'قافنلا
"اهبنونعيو"نوقفانم"ةملكلاهذهةيضابألاذخايو."نوقفانمرافك
:ىلاعتهلوقنم؛ميركلانآرقلانم"نيرفاكلاريغ'و"نينمؤملاريغ

اَهلَعَتاهنيَنَقَعْتأَوليتنأكيِتلاَبيْلاَوٍضَْأْلاَوِبَوتساعاملاانْضرَحنإ

كركرتلاِبتْيكلارنييكهناَمَيَتِي©ليجامنعنكدزا
مامكينَغهلأنوٍبَتِينلاَونزلاَلَعهنأبروبر
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ىلاعتلاقو؛لجوزعهباتكيلةلوهجمريغةضورعملزانمثالثمهلعجف

ىأ.نينمزمللهلوقي؛"*4مُتحنِملمهيلبتت:نيقفانملا
نيقفانمللابيذكتلجوزعلاقف؛ءافولاوناميإلابةيمستلاو؛رصتنلاىف

الو؛ءافولا2مكتماوسيلىأ؛نينمؤمللهلوقي(مكنممهامو):

نينمؤملانمهباونوكيملىذلاامنيبيمث؛مكزامسأمهيلعىرجت

لاتقنعو«برحلانعنونبجيىأ*َتبوثَرْقُيموتاو]»:لوقيف

:لاقمث؛نينمؤملانماونوكيملمبلاعفأنمهلثموكلذبفءودعلا

دق:لوقي؛"!””َ«ركَهَجَراكُدَآتنأتلوسلداينسنأارَلََيملأ
نيتمؤملانيباًفرفملاقو؛«قيدصتلالهأنممهنأىلعلدوكلذاوملع

.ٍفورْعَتلبتورنأيضبهايلثاعسبُتَتيِرُتلاَوَنْيِيْزُملَو: نيقفانملاو

هللاتعطركلاتْفْنَرةرَلَصاتبوثقيركشلاِنَعَنْرَهْتيو
ْنَمرَهْشََبُتَكَِكْتلاََنثِْتْلالاقمث؛ةيآلارخآىلإ!"7«تس
ادمبتداتوْسِقَيَوفوزعتلاِنَعتيهَيَوركشلاتنورضن
نينمؤملاهبقرفامنيبف؛هللاليبسايةقفنلاىنعي0"«هل

رئابكىهامنإو؛ءاكرشتسيلىهىتلانيقفانملالاعفأنم؛«نيقفانملاو

2؛-ملسوهيلعهللاىلص-هللالوسرنعرثؤياممو.كرشلانود

اذإو؛فلخأدعواذإو؛بذكثدحاذإقفانملا":لاقهنأنيقفانملاةليح

نأىلعكلذبلدو؛قافتلانملاعفألاهذهنأىلعلدف"ناخنمتؤأ

4نيكرشمباوسيلنيقفانملا
:رئابكلاىبكترمنمةءاربلا

ىبكترمبنينمؤملاةقالعبصتخيىذلاىناثلارمألاوهو

؛مهنمنينمؤملاةءاربةرورضىلإهيفاوبهذدقةيضابألانإف«رئابكلا
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امعاوبوتيفاودوعيىتحمبلرافغتسالامدعاذكو؛مهتبحممدعو

ةيضابألاهعرفعرف-دقتعناميف-وهو؛رئابكوىصاعمنماوبكترا

لكلعبجاووهىذلا؛ركنملانعىهنلاوفورعملابرمألابجاونع

مثنمو؛ىلاعتهللاةيصعمخياوعقينممنيملسملانمهريغهاجت؛ملسم
ىلعةيضابألادنع-بجاونيصاعلانمةءاربلاونينمؤمللةيالولاتناك
ةيالولا":ىلاطيجلالوقي؛كلذلهجنممهدنعرذعالو؛ملسملك
ىلعناتبجاوامهوءامهلهجنملرذعالءاوسامهو؛ةلمجلالةءاربلاو

نيملسملاهؤايلوأوهناحبسىلوتينأكلذو؛هغولبلاحدنعفلكملك

عيمجنمأربتيو؛نيدلامويىلإنيرخآلاونيلوألانم؛نيعمجأنيلقثلانم

لكىلعبجاواذهف؛نيدلامويىلإنيرخآلاونيلوألانمهللاءادعأ

نيعمصخشيَضرفلاهيلععقيىتحنيدللهداقتعاةلمجنمفلكم
نأدهشيىلقنلامكحلانأل؛هتءاربوأهتيالوبجويامهيفهلحصاذإ

رمأو؛هوبتتجافهيغنابرمآو؛هوعبتافهدشرنابرمأ:ةثالثرومألا

,019ىلاعتهللاىلإهولكفهيفمكيلعلكشأ
نأبجيىتلاةيمالسإلاةيبرتلاليبقنمرمألااذهةيضابألاربتعيو

ىبكترمميوقتلجأنم؛اضيأهدارفآولب؛ىمالسإلاعمتجملااهبموقي
ةيوستلامهدنعلوبقملانمسيلو؛مهلاححلصنيىتحىصاعملاورئابكلا
نوجرخيالاوناكنإو؛:ىصامملاىبكترمونيثمؤملانيبةلماعملاب

ىلعمهنوكرتيالمهنكل؛مالسإلاةلمنمىصاعملاىبكترم

؛مهتبحممدعومهنمةءاربلاادبمقيرطنعنولواحيلب'مهيصاعم

نومعزيمهو؛ىنسحلابمهيصاعمنعمهوتقثينأ؛مهلةلماعملانيشخدو

هذه":نأبةيضابألاباتكدحألوقوهو,اذهباودرفنادقمهنأ
ملف؛ةيمالسإلاقرفلانممهريغنعةيضابألااهبدرفنيداكيةيضقل
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ىلعبجياولاقو؛ةلماعملاك2ىقشصاعو؛ىقتنمؤمنيباوواسي

بيذهتىلوتينأو؛«هدارفأنمدرفلكىفقحلاةملكنلعينأعمتجملا

اهعرشىتلالئاسولاب؛نيئطخملاةيبرتو؛نيفرحتملاميوقتو؛«نيزشانلا

ضارعإو؛ركنمنعىهنوفورعمبرمأنمةيعامتجالاةيبرتللمالسإلا

نيذلاكئلوأنعىضافتننأقحلانمسيلو.هللانعىلوتينمع

لب؛«نيفوملانيتمؤملانمدحاوفص4مهعضنو؛ىصاعملانوبكتري

نأو.هللاليبسنعافرحنممادامهتيصعمنعىصاعلارجزننأبجي

بلطوةبحملانمهيطعنالنأو؛ىفوملانيبوهنيبةلماعملا ىواسنال

ةينالعلاوءافخلاخيهللابقاريىذللهيطعناملماعتلانسحو؛ةرففملا

اهمسرىتلاهدودحدنعفقيو؛«ةريغصوةريبكلك4#هيلإعجريو

هللاداحنمنوداويرخآلامويلاوهّللابنونمؤياموقدجتال):اهاطختيال

نومكحيالو؛ةلملانمةاصعلانوجرخيالةيضابألاو,!!''(هلوسو
ىتحكلذنالعاومهضغبومهنمةءاربلانوبجوينكلو؛كرشلابمهيلع

.012"مهيرىلإاوبوتيو؛مهتيصعمنعاوعلقي

ىبكترمنمةءاربلابجاونمهيلإاوبهذامىلعةيضابألاللديو

لءاجامبمهيصاعمنعاوعلقيوهللاىلإاوبوتيىتحىصاعملاورئابكلا

ميهفٌةنسَحوأمكلتناكدقل:ىلاعتهلوقوحننم؛ميركلانآرقلا

الادتمنيا تيتوانتيادَوريافكوفحرشنوودباًممَرمكنزراميت
لبنمَوف:ىلاعتهلوقعم؛!!*'4ُءَدَعَيتيارتقَحابهاستنبلاوهوس
هيلعميهاربإبىسأتلابجوأىلاعتهنإف."'*+ُديَْافلآرههنآَنإف

:هلوقبو؛4رخلمْولاَوهَلاجيبناكنسل:هلوقبهعمنيذلاو؛مالسلا

يلارملاذوتبتت) ض."7(©دما
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هللاىلص--ىبنلاهلعفامباذهمبلوقىلعاضيأاولدتساامك

امبضرألامهبتقاضىتحاوفلخنيذلاةثالثلاعم؛-ملسوهيلع
'نبةرارمو؛«كلامنببعكو؛ةيمأنبلاله:مهءالؤهو؛"!تبحر
.ةوزغنعةباحصلانمةعامجعماوفلختدقاوناكوراصنألانم؛ةعيبر
ىلص--لوسرل|داعاملف+,-ملسوهيلعهللاىلص-لوسرلعمكوبت

؛هعمجورخلانعاوفلختنمهيلإءاجهتوزغنم؛-ملسوهيلعهللا
هللانأىلعمهراذعألبقو(؛كهعممهجورخمدعنعراذعأبهلاورذتعاو

2رذعمهبلسيلوةثالثلاءالؤهنأالإ؛مهتريرسبملاعلاوهىلاعت

؛هعمجورخلامدعلْمهمشأومهريصقتبهورقأولوقلاهوقدصدق؛مهفلخت

رفغتسيملو؛ىلاعتهللاىلإمهرمأكرتنأالإلوسرلانمناكامف
؛مهعملماعتلاوأمهميلكتمدعومهتعطاقمىلإةباحصلااعدلب؛مهل

امعمهمدتىلعاولظمهنإ:ليفو.مهتارجهىلإمهتاجوزاعدولب

هباحصأوىبنلانممهتعطاقمومهعممالكلامدعرارمتساعم؛هوفرتقا
مهتبوتلىلاعتهللالوبقنلعي؛نآرقلامهيفلزنىتح؛اموينيسمخةدم
تيِلاراصنألاوتيجحكتلايتلالعنأباتدلف:ىلاعتهلوقيل

كحباترٌنمُجنَيوِرَكِبُْثْيِرَياكانرتبنيتلاتاسثم
ثكألاعيَِعَتاَحاذإٌَانيُعتريلاتتألقفوتندي2

2ز2رعباممكهه.ٍاسرع١ءكاب<بررغم2 ُعيِكَعبارتدكرلإراحيًاصذنمالنأارثٌمُهسُشَأريتتاركبداب
070ا امريثأتىدمهعمحضتياموهو.017ين)ريحا0نإم

لةعطاقٍِ_هبر ءالؤبلةعطاقمنمهبمافو؛-ملسوهيلعهللاىلصلوس"
--َثنيهل

ءرذعنودبهعمداهجلانعفلختلابءوضرتقاامعمهمأ007١١
ٍِارصإىلإىدأىذلارمألا

ىتحىلاعتهللاىلإةبوتلاومدنلاىلعمهر:
ام"0:ٍِ-ا.3لزنأوىلاعتهللامهرس عمقفتياموهو؛مهتبوتلوبقبانآرقمهم
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مهتبحممدعنالعإو؛نينمؤملاةءاربىلإةوعدنمةيضابألاهينعي

نعةبوتلاىلإمهنوعفديىتحمهلةلماعملانيشخنو«نيملسملانمنيبنذملل

.اهنععالقإلاو؛مهيصاعم

بجياميفلوقلااوظلغأنيذلاجراوخلانوفلاخياذه ةيضابألاو

اوفتكيملمهنألكلذ؛رئابكلاىبكترمةلماعمهيلعنوكينأ

ةلماعممهتلماعمةرورضىلإاوبهذلب؛ةيضابألالعفامكمهنمةءاربلاب
مدعو؛«مهيرارذىبسو؛«مهلاومأو؛مهئامدلالحتساكجنيكرشملا

؛كلذريغو؛مهعمةنفادملاالو؛مهاتومىلعةالصلاالو؛مهتحكانم

جراوخلامكحوةيضابألامكحنيبفالخلاىلعالصأبترتياموهو
بكترمريفكتباومكحةيضابألانألكلذ؛ةريبكلاىبكترمىلع
وأنايصعلاعمانركذامكىواستياموهو؛همعنرفكةريبكلا
اومكحدقفجراوخلاامأ؛ةلملانمجرخيالاممقافتلاوأ؛قوسفلا

ىبكترمةلماعمةرورضهيلعاوبترو؛:كرشرفكرفكلابمهيلع

؛هباوذخأيالوةيضابألاهيضتريالاموهو؛نيكرشملاةلماعمرئابكلا

قرفىدحإ؛ةيرفصلاىضابإلاىفاكلادبعرامعىبأةشقانمايآرقن
ةربابجلامترفكمل:(ةيرفصلاىتعي)اولاقنإف:لوقيثيح؛جراوخلا

لكنأامك؛ءاكرشرفكلكسيل:مهلليق؟مهوكرشتملو
راتلاىلإهلعاففاضأو؛باقعلاهيلعهللادعوألعفلكف؛رفككرش

امكريغهللابةاواسملاىلعروصقموهامنإكرشلاو.ءرفكهنأانملع

وبكترم)متركذنماندجونأاملف؛هريغنمهللادارفإديحوتلانأ

اوتأاماوتأامنإو؛مبلاعفأنمئشبهريغبهللنيواسمباوسيل«رئابكلا
"مهنأانتملع؛هلنيلحتسمريغ؛«هميرحتبنينئاد؛ةذلوةوهشكلذنم

متلفىتحفيكف:(ةيرفصلاىنمي)اولاقنإف.نيكرشمريغنورفاك
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:مهلليق؟مهيرارذىبسو؛«مبلاومأليلحتباولوقتملومهئامدليلحتب

لتاقلانأنورتالآ؛هيبسزاجو؛هلاملحدقف؛همدلحنملكسيل
ىنازلامجريدقو؛هيبسالوهلاملحيالو؛لتقيهللامرحىتلاسفنلل

ىلعلادلاو؛نيملسملاقيرطعطاقلاو؛هلامالوهيبسلحيالونصحملا

:لجوزعهللالاقو؛هيبسالوهلاملحيءالؤهنمدحأسيلف٠«مهتاروع

ةمألاهذهفلاسذيىرجدقو؛"!"«هئاٍرثألإءَيَئّنَحنتيلالتت

لهف؛لوهجمريغفورعم؛روتسمريغروهشموهامءامدلايلمهنيب
نملوأمتنكىتح؛ةيرذ2ىبسوا؛لام ليلحتبمهنيباميفمتعمس

.05"هبابمتحتفوثدحلااذهثدحأ

نمىهةءاربلانأىلإاوبهذنمممهريغةيضابألافلاخامك
2اهوبجوأفةيضابألاامأ؛صاخشألانودةلمجلاىلعهللاءادعأ

ىلعةعمجمةمألانإ”:ىملاسلاخيشلالوقيءًاضيأدارفألاىضوةلمجلا
لاليصفتاهتوبثخياوفلتخانكل؛ةلمجهللاُءادعأنمةءارّبلابوجو

صاخشألا اهتوبث(ةيضابألادصقي)باحصألابهذمف؛صاخشألا

لالخإلاىهامنإ؛ةلمجلايلةءاربلاتبجواهلجألىتلاةلعلانأنيلدتسم
هذهاندجواذإف؛هيهانمنمئشباكتراوا,ىلاعتهللارماوأنمئشب
هتبجوأىذلامكحلاهيلعىرجننأانيلعبجوهنيعبصخشجيةلعلا
ىهلصألاخيمكحلاةلعنأبعطقللءايعطقسايقلاتبثف؛ةلعلاهذه

,029"اعطقمكحلاتبثفعرفلاذياهدوجوبعوطقمىهو؛انركذام
نوكتالةءاربلانأباولاقنمممهريغاضيأةيضابألافلاخامك

هنأباولاقو؛هيلعةجحلاةماقإوةريبكلابكترمةباتتسالبقبجتالو

هنمةءاربلاتبجو؛ابلةيصعملاوأةريبكلابكترمباكترإتبثىتم

عمهيلعاموهلاميفىواستاهنععلقأوهتيصعمنعباتاذإف؛بوتيىتح
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ديةمئألاتفلتخا":ىملاسلاخيشلالوقي«مهناميإلنيفوملانينمؤملارئاس
نإف؛ةباتتسالالبق(ةريبكلابكترمنمىنعي)هنمةءاربلاىلعمودقلا
هللاهمحر؛دمحأمامإلارايتخاوهو؛هنمئربيبأنإو؛هنملبقبات

هيلعجاجتحإلادعبالإئشبدحأىلعمكحيالهنأبهيلعالدتسم؛ىلاعت

َكَمَكتاََلكؤل:سيلبإلىلاعتهلوقبهريغهيلعلدتساو؛اعامجانكمأنإ
لكبملاعهللاو؛ِهربختساىتحدرطلابهلجاعيملف"2!َ«كئَرآدِإَدُجَسَتلأ

توبثةيآلانمدافتسيف؛هتمكحاياملراهظإو؛هدابعلميلعتامنإوئش
.ةجحلاةماقإ

-بطقلاهححصو؛باتتسينألبقهنمأرييهنأىلإنورخآبهذو

مكحىلعىقبىبأنإوهنملبقباتنإف؛باتتسيمث-ىلاعتهللاهمحر

امنيحنم:هنألوقلااذهلهألو-ةيضابألابهذموهو-ةءاربلا

دعبهنمفوقولاف؛هتاداعمانيلعتبجوو؛هللاودعراصةريبكلابكر

جاجتحاال؛مكحلاذافنإنعلامهإو؛بجاولانعفوقوةاداعملابوجو

امنإهيلعموكحملاىلعجاجتحإلاعضومو؛الطابالإلتحيالاميفهيلع
ةريبكلابكارلجرخمآلو؛لطابلانعجرخمهيفهلنوكيئشىفوه
022ًأطخبعقتالاهنإفءالصأ

دنعقلخلاةهجنمةريبكلابكترممكحفاذهىلعو

2هلةنشاخملاو؛هلةبحملاراهظإمدعو؛هنمةءاربلاوهةيضايبألا

اماذإف؛بوتيىتح؛هيلعكلذتوبثدرجمبرافغتسالامدعو؛ةلماعملا

نينمؤملاىلعكلذبجي؛مهيلعونينمؤمللامهيلعوهلناكعلقأوبات
.صاخشألاهاجتوةلمجلاهاجت
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:رثابكلاىبكترمىلعمهمكحيفىرخألاقرفلاوةيضابألا

فالخراثمةريبكلاىبكترمىلعمكحلاعوضومناكدقل

هذه ةيضابألاىأردرلوحلدجلانمريتكلاراثامك«نيملسملانيب

ةقرفلاهذهلمهيأرلمهتيعبتبمكحلاةيغبقرفلانممهريغىلإةيضقلا
ةليصأةقرفكمهتيلالقتسانيدكؤمءاذهنوضفريةيضابألاو؛كلتوأ

اذهنأبمهرارقإعماذه؛ىرخألاقرفلانمكلتوأهذهلةعباتريغ

؛مهريغىأرافلاخموأاقفاومىتأيدقمهيأرنوكعمضراعتيال

.وهو؛«دحاوردصمنعمهئارآظلاوردصدقعيمجلانأىلعاسيسأت

هللا:ىلص-هلوسرةنسوهللاباتكهتمدقمىفو«ىمالسإلاثارتلا

ةيضابألافقومنايبلاصاخاثيدحاندرفأدقاذهلجأنمو-ملسوهيلع

ىدمو؛تالداجمنمهلوحريثأامو؛عوضوملااذهىفقرفلامهأىأرنم
ةنسلالهأوةلزتعملاوجراوخلالواتتنسقرفلاهذهنمو.مهيأربهتلص

.ةرعاشألاو

:جراوخلاوةيضابألا

نأشبهيلإاوبهذاميفجراوخلاةفلاخمرارصإبنونلعيةيضابألاو

لبقنمانركذامك؛هنألكلذو؛ةماعةفصبىصاعملاىبكترم

لكوأحيبقلكف.ءرئافصورئابكىلإىصاعمللمهدنعةمسقاال
رافكمهنأىصاعملاىبكترمجراوخلارابتعالكلذ؛ةريبكةيصعم

.ىفوبرحلاخي.؛نيكرشتملاةلماعممهتلماغماوبترياذهىلعو؛كرش

مرحتو؛ميلاومأمتغتو؛مهيرارذومهؤاسنىبستمثنمو؛ملسلا

رومألاخي"مهنوفلاخيةيضابألاو؛مهعمنفدلاومهتحكانمومهتلكازم
:ةيلاتلا
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زييمتالةدحاواهنأىلعىصاعملاىلإمهترظنيمهنوفلاخي:الوأ
ىلعمهمكحاهبكترمىلعنومكحيو؛ةريبكالوةريغصنيباهيف

لوقي؛ةلملانمهبحاصجرخيكرشرفكرفاكهنأو؛ةريبكلابكترم
نومكحيمهنأثيحنمجراوخلاانفلاخامنإو":غمادلاقحلابحاص

اوفلاخف؛ةلملانمجرخملاكرشلابباذعلاىلإىدؤتةيصعملكىلع
,023ةمألاعامجإوةنسلاوباتكلاصوصنكلذب

اميفىعامتجالالصآلاثيحنمجراوخلاةيضابألافلاخ:ًايناث
رافكوأنوكرشممهنأب؛ىصاعملاىبكترمىلعمكحلاىلعهوبتر

ةلماعممهتلماعمنيملسملاىلعبجيمثنمو؛ةلملانممهجرخيرفك

لب؛كلذهيمهنوقفاويالةيضابألاو؛لبقنمركذامك«نيكرشلملا

لةوخألاةلماعم-رئابكلاىبكترمىأ-مهتلماعمىلعنوذكؤزي

لوقي,ىلاعتهللاىلإاوبوتيىتحةءاربلاوحصنلامهلاورهظأنإو؛ناميإلا
كجراوخلانعاريبكافالتخانوفلتخيةيضابألانإ":رمعميحيىلع

ةراشإاهرثكأو؛مهنيبفالخلاعضاومدشأاهلعللب؛ةيضقلاهذه

بكترمىلعجراوخلامكحيامنيبف-انايحأفنعلاوةموصخلل

كلتنوذفنيو-نيكرشملاماكحأهيلعقبطنتكرشمهنأبةريبكلا
مهلخأهنأالإةريبكلابكترم2ةيضابألاىريال؛هيلعماكحألا

ماكحأعيمجهيلعقبطتتو؛نيملسملاقوقحعيمجهل؛مالسإلا
اةنشاخملاوءافجلاقحتسيةيصعمللهباكترابهنأالإ؛نيملسملا

المهأنوكيآلاممكلذىلإامو-رافغتسالامهنمقحتسيالو؛ةلماعملا

,29*بوتيىتح-همالساىلعصيرحلا؛هنيدبىفوملاالإهل

جاروخلاوةيضابألانيبرخآفالخالإقباسلافالخلادوقي:اثلاث

؛ةريبكلابكترمىلعامهنملكهقلطأىذلامسالابقلعتياموهو
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امأ؛ةلملانمهبحاصجرخيامم؛كرشرفكارفاكهومسجراوخلاف

-مهسفنأمهنورقيامك-وهو؛همعنرفكارفاكهومسفةيضابألا

وأ؛قسفلاوأ؛نايصعلابفصولاىنعيامنإو؛ةملانمجرخيالرفك

هجرخينأنوددحوملاهبفصوينأنكمياممكلذهباشاموأ؛«قافنلا

هبحاصنولماعيمهنأنمةيضابألاهركذامكلذىلعليلدلاو؛ةلملاجراخ

لجأنمةلماعملانيشختوةءاربلاادعامئشلكالنينمؤملاةلماعم

نيبقرفلاانيبمرمعميحيىلعلوقي؛ةبوتلاهلققحتتىتححصنلا
بسحي”:ابلةيضابألالامعتساو؛جراوخلادنعرفكلاةملكلامعتسا

.ةاصعلاريفكتجيجراوخلاعمنوقفتيةيضابألانأهلملعالنممريثك

ةاصعىلعرفكلاةملكنوقلطيةيضابألانأنوفرعيالو؛كرشرفك,

.ةمعنرفككلذبنودصقيو؛هللاتامرحنوكهتنينيذلانيدحوملا
اداتتساو؛عيضاوملاهذهلاثمأك.اهتقلطأىتلاةميركلاتايآلانماذخأ

ىذلاببسلاو......."*”-ملسوهيلعهللاىلص-لوسرلاثيداحأىلإ

ةملكنمالدبةاصعلاىلعةملكلاهذهمهقالطإىلإةيضأبألااند
باتكلااهقلطأىتلاةملكلااهنأ:ا.هبلوأ:نارمأقوسفلاوأقافنلا

.تابسانملاوعيضاوملانمريثكىفمهيلعةميوقلاةنسلاوميركلا
اهبرهتشادقف؛مالسإلاخيراتخيلاصاخارثأقافنلاةملكلنأ:امهيناثو

اونمآ؛-ملسوهيلعهللاىلص-هللالوسرنمزخيسانلانمددع
لزنيميركلانآرقلاناكف؛ناميإلابنئمطتملمهبولقنكلو؛ارهاظ

؛ةرخآلاوايندلاخي.ميلألاباذعلابمهدعوتيو؛مهضعبحضفيو؛مهعيرقتب

نعنوهنيوركتملابنورمأيضعبنممهضعبتانقفانملاونوقفانملا)

مهنيقفانملانإ؛مهيسنفهللااوسن؛مهيديأنوضبقيو؛فورعملا

ةملكنوقلطُيامدنعةيضابألانأثحبلاةصالخو,"**(نوقسافلا

قلطيو؛ةمعنلارفكنودصقيمهفديحوتلالهأنمدحأىلعرفكلا
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وهو؛نايصعلاوأ؛قافتلامهريغهيلعقلطيو؛«قوسفلاةلزتعملاهيلع

02”ىظفلفالتخالاوىوغلشاقنعوضوملااذهخيشاقنلاو؛دحاوىنعم

ةريبكلابكترمىلعاهنوقلطيىتلارفكلاةملكلةيضابألاريسفتو.
ىلعنوقلطينيذلاثيدحلالهأدنعوهامممهيرقيوحنلااذهىلع
.12رفكنودرفكةريبكلابكترم
:ةلزتعملاوةيضايألا

ةريبكلابكترمىلعمكحلالةلزتعملاعمةيضابألاقفتي

2مهوفلاخنإوءرانلايلدلخمهنأبةبوتنودهتريبكىلعتوميىذلا

4مهنوفلاخيامك؛نيكرشملاباذعنمفخأوأريغهباذعنأبلوقلا

4هنكلو؛كرشرفكرفاكلابوهالونمؤملابوهالقسافلابهتيمست

نمكلذنوضفريةيضابألاو؛رفكلاوناميإلاىتلزنمنيبةلزنم
الوقهللهيلعامبىفومسق:"نامسق"مهدنعسانلانأل؛ةلزتمملا
؛نونمؤملامهنولوألاف؛كلذضعبٌئناخمسقو؛اداقتعاوالمعو

ءالؤه؛ةاصعلاوأ؛قاسفلاوأ؛ةمعنلارافكوأ؛نوقفانملامهنورخآلاو

قوقحلا نوواستيو؛ءايندلاعةدحاوماكحأمهيلعقبطنتتاعيمج

نوكرشملاامأ؛طقفنيفومللقحهنإف؛رافغتسالاالإمهللاتابجاولاو
اودبعيملوأ؛ةميبطلااودبعوأ؛مانصألااودبعءاوسنيملسمريغمهف

اونمؤيملولطابلامهنيدباوكسمتف؛باتكلهأاوناكوأ؛ائيش
ضعبالإمهللا؛كرشلاماكحأمهيلعقبطتتمهلكءالؤهو.مالسإلاب
,12باتكلالمألهللااهلمجىتلاتاءانتتسالاوأايازملا

هيمهتئطختلةلزتعملاىلعةبجحلاةماقإةيضابألالواحيمث
هنأبةبوتنودهتريبكىلعتومييذلاةريبكلابكترممهتيمست
ءاكرشمارفاكهتيمستخيهيلإاوبهذامةحصتابثإو؛قساف
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دبعرامعوبألوقي؛نيكرشملارئاسعمرانلايلديلختللاقحتسم
دقسيلا؛انوربخأ:مهللوقنف؛ةلزتعملاىلعنوجتحمنحنو":ىفاكلا

ريغمهنأو؛تباثرئابكلالهألديعولانأىلعاعيمجمتنأونحنانقفتا
اوملعتملومهقيسفتبمتملعنيأنمانوربخاف؛دعبو؟نينمؤم

.؛نينمؤمريغمهومتيمسنألالإنيقسافمهومتيمسلهو؟مهريفكتب

بجيفنيقسافمهومتيمسنيهجولانيذهلمتنكنإف5مهديعومتبثنألو

.ديعولاناكاذإنيقسافمهومتيمسامكنيرفاكمهومستنأمكيلع

ملناميإلابةيمستلاهنعتلطبنمناكذإو.نيقسافلاونيرفاكللامنإ

مهنومستالمتنكنإف؛ارفاكىمسوهديعوتبثنألالإهنعلطبت

؛مهديعواولطبتو؛نينمؤممهومستنأمكيلعبجيفنيرفاك

نيبالو؛لوقنيلوقلانيبمكلسيلو؛ةّئجرملابهذمىلإاوريصتف

مهنومستورئابكلالهأديعونوليزتاونوكتنأامإ؛ليبسنيليبسلا

ىأاورظناف؛«نيرفاكمهتومستفمهديعونوتبثتاونوكتوأ؛نينمؤم

لاحلكىلعاتتلاقمو؟نودمتعتامهيأىلعو؛نومزعتنيلوقلانيذه

د:نيينعماةئجرملامتفلاخمكنأل؛ةئجرملاةلاقمنممكلبرقأ
؛دحاوئشالإمهومتقفاوامو«ناميإلابةيمستلاىفنو؛ديعولاتابثإ

؛رفكلابةيمستلاةرابعجيالإانوفلاختملو؛ناميإلابةيمستلاىفنوهو

ءرانلاخلدولخلاو؛ديعولاتابثإنمههوجوورفكلاىناعمعيمجامأو
نيقسافلاونيلاضلانم؛رفكلالهأءامسأعيمجبمبلةيمستلاو

؛هبمهومتيمسوكلذعيمجمتبثأدقف؛هللاءادعأو«راجفلاونيملاظلاو

لنأل؛ءاهانعممتبثأمتنأو؛رفكلابةيمستلاةرابعنعرظنلامتعنشملف

ةيمستلاىفنىفنأامكرفكلابةيمستناميإلابةيمستلاميكفن

مكللباقيامم؛قسفلابةيمستلاتسيلو؛ناميإلابةيمسترفكلاب
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امنإو؛ءاهيفانيواهدسمدسياممالو؛ءاهداضياممالو؛ناميإلابةيمستلا

,039نمؤملاداضيرفاكلاو؛رفاكلانمؤملاداضي

عماقدصواقاستارثكأاوناكةيضابألانأانهظحالنو

بئاتلاريغةريبكلابكترماوجرخدقمهف؛هيلإاوبهذاميفمهبهذم

كلذبلقتنينأايعيبطناكف«نمؤملامساهيلعاوقلطيملف؛ناميإلانم

عدولخلابهيلعمكحنمناكامنوكيو؛رفكلاىلإناميإلانم

؛هيلإاوبهذامعمقاستالامدعنمكلذريغاوناكفةلزتعملااماءرانلا

مبلوقو؛ةريبكلابكترمنعناميإلاىفنبمهلوفنممغرلابمهارناذلو

نمفخأوأريغهباذعنكل:نولوقيفنودوعيمهدجنرانلاككهديلختب

وهورفكلاريغوناميإلاريغامساهلنوراتخيامك.«نيرفاكلاباذع

ةدحاوةلصحملانأنيحل.؛نيتلزنملانيبةلزنمخي.هنولعجيو؛قسفلا

وهو؛ةيضابألادنعومهدنعةريبكلابكترمىلعمكحللةبستلاب
مهنيبفالخلانأىلإباهذلاىلإةيضابألاءاملعدحأبادحىذلارمألا

ىظفلفالخدرجمنوكينأودعيالةيضقلاهضهكَةلزتعملانيبو

ةلزتعملاتبهذو":لوقيثيحىملاسلاخيشلالوقخيءاآرقناموهو؛طقف

ىمسيال:اولاق؛رفكلاوناميإلاىتلزنمنيبقسفلاةلزنملعجىلإ

ماكحأايندلاعهلنأل؛نيبنيبوهف؛ارفاكالوانمؤمقسافلا

مهنأل؛ىظفلاننيبفالخلاو؛نيرفاكلاماكحأةرخآلاىفو«نينمؤملا

هقلطتنحنو؛«قسافلاىلعهقالطااوعتمو؛كرشملابرفكلامسااوصخ

؛نيكرشملاماكحأهيلعىرجنالو؛ةمعنلارفكبهديقناننكل؛هيلع

ةياآلولاىفالإ؛نينمؤملاماكحأايندلابهماكحأنإ:هيفلوقنلب

ةيمستلاتسيلو؛لودعلابةصتخملاماكحألانمامهوحنوةداهشلالوبقو
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ءانبفالخلاكلذلبجوملاامنإو؛قرفلانيبايونعمافالخةبجوماهسفنب
ض.03!ءامسألاىلعماكحألا

:ةرعاشألاوةنسلالهأوةيضابألا

ا.مهتعاطبنيفوملادولخبلوقلاىلإةرعاشألاوةنسلالهأبهذي
؛رانلاباذعيَنيكرشملانمنيدحوملارْيغدولخو؛اهميعنوةنجلاباوث
نوعقيالومهتيصعمىلعنوتومينممنيدحوملانمىصاعملاباحصأامأ

هللاةئيشمتحتنوعقيف-ملسوهيلعهللاىلص-لوسرلاةعافشتحت

ردقبمهبذعءاشنإو؛«هتمحربةنجلااولخدومهلرفغءاشنإىلاعت

اهيفنودلخيواهميعتباومعتيلةنجلااولخدأورانلانممهجرخأومهتميرج

.راربألاعم

رادنيرادلادولخايةرعاشألاوةنسلالهأاوقفاونإوةيضابألاو

ديلختمدعنأشبهيلإاوبهذاميفمهنوفلاخيمهنأالإميحجلارادو؛ةنجلا

نيدحوملانم؛ةبوتنوداهيلعنوتومينيذلارئابكلاىبكترموةاصعلا

دلخمدلاخوهفةنجلالخدنملكنأنوريةيضابألانأل«راتلايب

كلذبترتدقو.**اهيفدلخم:دلاخوهفرانلالخدنملكنأو؛اهيف

نوميىذلاةريبكلابكترمنمامهنملكفقومىلعامهنيبفالخلا

رفكلابهيلعمكحلاىلإةيضابألابهذيو؛هبوتنودهتريبكىلع
دعبهيلإدوعتساموهو.رانلاخيدولخللهقاقحتساىلاتلابو؛كرشرفك
رصملاهتريبكبهجورخمدعنوريفةرعاشألاوةنسلالهأامأ؛ليلق

هبذعءاشنإ؛هللاةئيشمتحتعقاوهنأنوريىلاتلابو؛ناميإلانماهيلع

ركذامك-كلذىلعنوللديو؛هتمحربةنجلاهلخدأوهلرفغءاشنإو

نَمِلكلذدارووبرشينآٌرِفْعَيلهذ]ل:ىلاعتهللالوقب-لبقنم
:ىلاعتهلوقبدوصقملانأىلإةيآلاهذهريسفتكينوبهذيو033٠تي
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نودباهيلعءرملاتامىتلارئابكلاوىصاعملاوه(كلذنودامرفغيو)

اهبكتراىتلارئابكلاوىصاعملانماهريغلىلاعتهللاةرفغملكلذ؛ةبوت
ديزنو؛هعضؤومخيكلذعةنسلالهألوقانطسبدقوءاهنعباتوءرملا
ريسفتا؛ةنسلالهأنم"فاصنإلاباتك*بحاصهلاقامانههيلع

اموةتبلاروفغمريغكرشلانأةنسلالهأةديقع“”:لوقي؛ةيآلاهذه
؛ةبوتلامدععماذه؛هلهرففينأهللاءاشينملروفغمرئابكلانمهنود

ملو؛بتيملنميفتدروامنإةيآلاو.روفغمامهالكفةبوتلاعمامأو
؛كرشلاةرفغمىفنىلاعتهللاقلطأكلذلف؛ىرتامكةبوتاهيفركذي
قابطناهجواذهف-ىرتامك-ةئيشملابةنورقمهنودامةرفغمتبثأو
,139ةنسلالهأةديقعىلعةيآلا

لبةيآلاهذهلاذهمهريسفتكيةنسلالهأنوقفاويالةيضابألاو.

وبأبهذف؛ةنسلالهأريسفتاهيفاوفلاخبهاذماهريسفتظنوبهذي

ٌرْْشَبآَلَّلَآَنِإ]خ:ىلاعتهلوقىنعمنأىلإاهريسفتخيىفاكلادبعرامع

نودامرففيو؛هدبعهبهيقلكرشنعزواجتيالهنأىأ#بلربنأ

نمَلكِلَذٌنوُداَمرِفْعَيَويه:ىلاعتهلوقرسضو.ءاشينملبونذلانمكرشلا

مدعباهنعزواجتلاقلعىتلابونذلانمرئاغصلاهبىنعيهنأب4هَ

نوهتامريابَكاوبْيَتَجتنإ»:ىلاعتهللالوقبالمع؛رئابكلاباكترا
(ءاشينمل)ىنعمناكاذهىلعو؛"*”#ٌمكِهاَتَيَسّمُكَنَعريُكهْنَع
رئابكلانودامرئابكلابكترملرفغينأءاشدقىلاعتهللانأ؛هدنع

,99اهبهللايقلوهاذإاهبكترملرففينأاشيملو

دريوهوءاهسفنةيآلاريسفتابهذدقفىملاسلانيدلارونامأ

نَمِلَكِلَذَنوُداَمرِْغَيَومخ:ىلاعتهلوقبدوصقملانأىلإةنسلالهأىلعكلذب
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رمألاو؛اهنعبوتيوءرملااهبكتريىتلارئابكلاوىصاعملاوه*#هِي

ةبوتلاطورشرضوتىدمبقلعتمىملاسلاخيشلاهيلإبهذامبسحانه
قفويىلاعتهللانألكلذ؛اهرفوتمدعو؛ىلاعتهللااهلبقيىتلاةحيحصلا

نمامأ؛هلرفغيفحوصنلاةبوتلاهلققحتتف؛طورشلاهذهىلإءاشينم

ريغذئنيحنوكتساهنأل؛ةيوتلاعمهلرفغينلف؛كلذىلإهللاهقفويال
هلوقةدئافنإىملاسلاخيشلالوقي.حوصنلاةبوتلاطورشلةلمكتسم

لكسيلنأىلعهيبتتلاظلثمتت*هاتينملكلذَنداَمرْْغَيو]ل:ىلاعت

:ليقنإو.هلرفغينأءاشينمةبوتهللالبقيامنإو؛هتبوتةلوبقمبئات
.قحلاهدعونألاهلوبقبجوتدجوامهمف؛ةبوتلادوجوبنارفغلادعو

هيلعبوجوبالهدنعةلوبقمحوصتلاةبوتلانأو؛«قحهدعونإمعن:انلف

؛هبذكلاحتسابانعطقو؛لضفتاهبدعولاسفننإف؛هنملضفتبلب
طورشلاكلتىلعهفقوهلرفغينأءاشنمف«طورشةلوبقملاةبوتللنكل
قالطإلاةدئافامأ؛هومتمعزامألةئيشملابقيلعتلاةدئافهذهف؛اهبىفوف

ىهفرخآتايآاةبوتلابروفغمهنأعمةيآلاقيكرشلانارفغىفنيب
هنعرفنيىتحهنأشليوهتو؛قسفلارئابكىلعكرشلاةريبكميظعتل
,137*مامحلوحموحيالف؛عماسلا

:ىلاعتهلوقريسفتيببهذيف"غمادلاقحلابحاصامأ
نأىلإءاسبنلاةروسنمامهبتدرونيذللانيعضوملاىف4َنِلاَتَرْيخي

بونذوىصاعمنمكرشلانودامىأ4َكِلَذَنوُداَمرْهْعيَومبدوصقلملا

نمةبوتلاىلإهقفوينأءاشنملىأُ#هَتِينَمِلبدوصقملاو؛نيكرشللا
ِ:إ(138)هكرش
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 ميلاوقأنمهيلعانفقوامبسح-ةيضابألانأىرنانهنمو

؛ءابلدحاوليوأتوأريسفتىلعاوقفتيملنإو-ةيآلاهذهليوأتوريسفت
كلذو؛ابلمهريسفتي.ةنسلالهأةفلاخمىلعمهنيباميفاوقفتامهنأالإ

تامىذلاةريبكلابكترمنممهبهذملهوضتراىذلامهفقوماومعديل

؛رانلاخيديلختلاقحتسيو؛مالسإلانمجرخياذهبهنأو؛ةبوتنوداهيلع

*.تاذلابةيضقلاهذهيَةلزتعملاوجراوخلالوقاذهاينيقفاوم
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.71-72ص؛2جزجوملا:ىضابإلاىفاكلادبعرامعوبأ-2

ءاهدعبامو192ص2ج«لوقعلاراونأقراشم:ىملاسلا-3

.265ص؛1جنيدلاملاعم:ىبعصملا

."16"دعرلا-4

”كلمملا-5 14-13".
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."23"مورلا-6

.59"ناقرفلا-7

."96"تافاصلا-8

امو46ص2جزجوملا:ةيضابإلاىفاكلادبعرامعوبأ:رظنأ-9

.233ص؛1جتاريخلارطانق:ىلاطيجلا:رظناو:اهدعب

.23-21ص؛2جزجوملا:ىفاكلادبعرامعوبأ-0

."14"ةبوتلا-1

َحْيَمَراموْمُهَلَتَقهللاٌنِكَلَوْمُهوُلْعََتْمَلَفةيآلاو."17"لافنألا-2

ىَمَرهللاْنِكَلَوَتْيَمَرلإ للاَّنِإًانسَحءالبُهنِمَنيِنِمْؤُمْلاَيِلبُيلَو

.(ميَعٌعيمتس
234-235ص؛1ج«تاريخلارطانق:يلاطيجلا-3

.268ص؛1ج؛نيدلاملاعم:ىبعصملا-4

."29"فهكلا-5

."129"ءايبنألا.-6

.194195ص؛2ج«لوقعلاراونأقراشم:ىملاسلاخيشلا-7

.اهدعبامو1,270ج«نيدلاملاعم:ىبعصملا-5

."32"لمنلا-9

.275-276؛1ج.قباسلاردصملا-0

11جةيميتنبامالسإلاخيشىواتف:ةيميتنبا:رظنأ-1
.184-183ص(فوصتلا)
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دمح.ارابجلادبعةاضقلاىضاق:نامثعميركلادبع/د-©2

.217صىناذمبلا

(فوصتلا)11جةيميتنبامالسإلاخيشىواتف:ةيميتنبا-3

.650-651ص

."16"لافنألا-4

.10“ءاستلا-5

.27ةرقبلا-6

."22"دمحم-7

"نارمعلآ-8 77".

.652ص.قباسلاردصملا-9

.270ص؛2ج«لوقعلاراونأقراشم:ىملاسلاخيشلا-0

.271ص؛قباسلاردصملا-1

."49"فهكلا-2

."53”رمقلا-3

." 31 النساء  -4

:98ص؛2جزجوملا:ىضابألاىفاكلادبعرامعوبأ-5

؛1ج؛نييمالسإلاتالاقم:ىرعضشألانسحلاوبأ:رظنأ-6

.122ص؛1ج«لحنلاوللملا:ىناتسرهشلاو140ص

4



89ص+1ج؛ردصملاسفن:ىرعشألانسحلاوبأ:رظنأ-7

:ىناتسرهشلا؛249صنيدلالوصأ:ىدادغبلارهاقلادبع

.45ص.+؛1جءردصملاسفن

.139-140ص-؛1ج؛ردصملاسفن:ىناتسرهشلا-8

101٠ص؛هسفنردصملا.-90

لمجمل3مالسإل١خيشىواتفعومجم:ةيميثنبيأ.رظنأ-08

.151ص(فلسلاداقتعا

ْمَكْيَلَعّبَتَكًاوُنَمآَنيِذلااَمّيَأايةيآلاو"187"ةرقبلا-1

ىكنألابىكنألاوْبَعْلاِدّْبَمْلاَوٌرُحْلابٌرُحْلاىَّنْتَقْلايفُصاَصِقْلا
ِناَسْحِإِبِهْيَلِإءاَذآَوٍفوُرْعَمْلابٌعاَبَتاَفٌءْيّشهيِخَأْنِمُهَلٌيُِعسف

ٌباَدَعُهَّلَكِلَذَدْعَبىَدَتْعاِنَمَفٌةَمْحَرَوْمُكّبُرنمٌفيِفْحَتَكِلَذ

.(ميلأ
َنيِنِمْؤُمْلاْنِمٍناَتْفِئاَطنإوأ:ناتايآلاو”9-10"تارجحلا-2

اُلئاَقَفىَرْخأْلاىلعاًمُّهاَدْحِإْتََبنإَفاَمُهتْيَباوُحِلْصَأُفاوُلتتْفا

اَمهَنَْباوُحِلْنصَأَفتءاَفنِإَفِهَّللاٍرْمَآىلإٌءيِفَتىَّتَحيِْبَتيتلا

ةوُحِإَنوُنمْؤُمْلااَمَِّإَنيِطِسَقُمْلاٌبِحُيللانإاوُطِرْضَأَوٍلدَّمْلاِب
.هَنوُمَحْرُتمكمَلهَّللااوُقَّناَوٌمَكْيَوُخَأَنْيَباوُحِلْبَأف

."114"دوه-3

حرش:ىفنتحلازعلاىبأنبدمحمنبىلعنبىلعنيدلاردص-٠4

؛ركاشدمحأقيقحتب؛ةيفلسلاةديقعلاىفةيواحطلاةديقعلا

.273-274ص

."48116"ءاسنلا-5
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."53"رمزلا-6

نبمالسإلاخيشىواتفةيميتنبا-7 (فوصتلا)11جةميت

.184-185ص

."2"لافنألا-8

لمجم)3جةيميتنبامالسإلاخيشىواتفعومجم:ةيميتنبا-9
.152-151ص(فلسلاةديقع

قحلا:ىليلخلادمحنبدمحأخيشلا:رظنأ-0 .216صغمادلا

."81"ةرقبلا-1

."14"نيففطملا-2

عبط363ص1ج؛40طءراتملاريسفت:هدبعدمحمخيشلا-3

.206-205صغمادلاقحلا:نعالقنرانملاراد

.206صغمادلاقحلاو؛364ص؛1جرانملاريسفت-4

."93"ءاسنلا-5

."23"نجلا-6

"68-70"ناقرفلا-7

سانلاثيداحأعمتسيىذلاوهليقو؛مامنلا:توتقلاوتاتقلا-8

الثيحنم ملوأاهمن؛نوملعي ةغللالدجنملا:رظنأ)اهمني

.(تق:ةدام٠مالعالاو

دمحنبدمحأخيشلا-9 .225-224صغمادلاقحلا:ىليلخلا

"ءاسنلا-0 143".
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"نارمعلآ-1 97"

."176"ةرقبلا-2

قرفلانيبةيضابإلا:رمعميحيىلع-3 105ص1جةيمالسإلا
-106.

."73*بازحألا-4

مُهاَمَوٌمَكنِمَنْمُهَنِإللابَنوُفِْحَيَولاةيآلاو"56"ةبوتلا-5
.(نوفَرْفيموفْمُهنَكَنَوكَم

."63"ةبوتلا-6

." 71 التوية  -7

."”76”ةبوتلا-58

:ىفاكلادبعرامعوبأ:رظنأ-9 -95ص؛2جزجوملا 96.

.254ص؛1جتاريخلارطانق:ىلاطيجلا-60

."22"ةلداجملا-1

:نعالقن؛خيراتلابكومخيةيضابإلا:رمعميحيىلع-2
ةيضابإلالوصألاكيةيمالسإتاسارد:تشوعأديعسنبريكب

.104--103ص

."4"ةنحتمملا-3

."6"ةنحتمملا-4

راونأقراشم:ىملاسلاخيشلا-5 .212ص؛2جلوقعلا
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لوصأكبةيضقفلادوقعلا:ىثراحلاناميلسدمحنبملاس-6

.289صةيضابإلا

ريسفت:كلةثالثلاءالؤهةصقرظنأو؛"118--117"ةيوتلا-7

ص1747مقررثآألا41ركاشدومحمقيقمحتء«ىريطلا

٠اهدعبامو7

.9“تارجحلا-8

.99-_98ص+؛2جزجوملا:ىفاكلاديعرامعوبأ-9

-213ص؛2ج«لوقعلاراونأقراشم:ىملاسلاخيشلا-0 214.

."12"فارعألا-1

.276--5صقباسلاردصملا-2

.190صغمادلاقحلا:ىليلخلادمحنبدمحأخيشلا-3

1جةيمالسإلاقرفلانيبةيضابإلا:رمعميحيىلع-4

280-279.

.لبقنمةينعملاثيداحألاوتايآلاىلإةراشإلاقبسدفو-5

.67ةيوتلا-6

ىلوألاةقلحلا-خيراتلابكومايةيضابإلا:رمعميحيىلع-7

"4ةرهاشلا؛ةيهوةيتكم؛ةيضابإلاةأاشن2

.59-92ص

4ةيضرملاةلدألا:ىدمحيلادومحنبلالهنبردب:رظنأ-86

6ص٠ةيضايإلاىلإبسنامضحد
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128ص1جةيمالسإلاقرفلانببةيضابإلا:رمعميحيىلع-291

2جزجوملا:ىضابإلاىفاكلادبعرامعوبأ-0

.101--100ص

.202ص؛2ج«لوقعلاراونأقراشم:ىملاسلاخيشلا-1

؛ةيضابإلالوصأ ةيضفلادوقعلا:ىثراحلاملاس:رظنأ-2

.285ص

. 116 48 النساء  -3

ىردتكسإلارينملانبدمحمنبدمحأنيدلارصانمامإلا-4

نمفاشكلاهتمضتاميقفاصنإلاباتك:ىكلاملا

؛1دلجمتوريب؛ركفلاراد.فاشكلاليذب.لازتعالا

.532ص

.31ءاسنلا-5

.91ص؛2جزجوملا:ىفاكلادبعرامعوبأ:رظنأ-6

راونأقراشم:ىملاسلانيدلارون-7 154-153ص2جلوقعلا

.218صغمادلاقحلا:ىليلخلادمحمخيشلا:رظنأ-8
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اممةرخآلارومأبقلعتتىتلارابخألاكلتانهتايعمسلابدوصقملاو

سحلابالناسنإلاكرادمتحتعقتالو؛ىلاعتهللابيغالخدي

دروامىلعادامتعااهبناميإلاةرووضتناكانهنمو؛لقغعلابالو

ملسوهيلعهللاىلص-هلوسرةنسو؛ىلاعتهللاباتكيساعمساهناشب
:ةرقبلاةروسلوأخيىلاعتلوقي؛نينمؤملاصئاصخنمةيصاخىهو-
بْيَعْلاِبَنوُنِمْؤُيَنيِذّلاَنيِقَتْمْلُلىَّدُههيفَبْيَرالٌباَكِكْلاٌكِلَذملال"

. «ُنوُقْفَُيْمُهاَنْقَزَراَمِمَوةالتملاَنوُميِقُيَ

مهفالتخاردقبرومألاهذهلثماوفلتخادقنيملكتملانأالإ

لقعلامدقنممهنمف؛ةديقعلارومألمهثحبايهومزتلاىذلاجهنملااي

دنعمهبادحىذلارمألا؛«مهبارضأوةلزتعملالعفامكاهيف.لقتلاىلع

اليوأتهليوأتوألقنلايَدروامراكنإىلإامإلقنلاعملقعلافالتخا

نودلقنلاهبءاجامرهاظبذخأنممهنمو؛لقعلاهاضتقاامعمقفتي
الةنسوأاباتكلقنلاخيءاجامىلعادامتعاهدنعفقوتلاو؛هزواجت

امبرقأنممهنمو؛ةنسلالهأبهذميسبلغألاوهو؛«كلذفالخبلوقي

اقفاومىتأياليوأتصوصتلاليوأتلواحنكلو؛هبنمآولقنلاهبءاج
رومألمهتجلاعملةيضابألابهذمايلهدجناموهو«لقعلاهيضتقيامل
كلتلتايعمسلالئاسمنمضرعنسوىتأياميفىرنسامكتايعمسلا

نماهيفىأرةيضاباللونيملكتملانيبفالخعضومتناكىتلارومألا

؛ضرعلاوحننمثعبلادعبنوكياموربقلاباذعونيكلملالاؤسوحن

ةنجللاريخأو؛ضوحلاو؛ةعافشلاو؛طارصلاو؛نازيملاو؛باسحلاو

.رانلاو
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:هميعنوربقلاباذعونيكلملالاؤس:ًالوأ

باذعكلذكونيكلملالاؤسةيمهجلاوةلزتعملاركنأدقلو

هرقأدقو.*لبقنمهيلإانرشأىذلامهجهنمعماقاستا؛هميمنوربقلا

ةدراولاوةتباثلاصوصتلاىلعادامتعا؛نيملسملاروهمجوةنسلالهأ

اهناشب ىوونلالوقي؛ملسوهيلعهللاىلص-هلوسرةنسوهللاباتك
باذعتابثإةنسلالهأبهذمنأملعإ":ملسمحيحصلهحرش

ُراَلآل:ىلاعتلاق؛ةنسلاوباتكلالئالدهيلعترهاظتدقوءربقلا

نعةحيحصلاثيداحألاهبترهاظتو؛”«اًيِمَعَزندعَهبَعكيث
نطاومخيةباحصلانمةعامجةياورنم-ملسهيلعهللاىلص-ىبنلا
؛دسجلانمءزجيةايحلاىلاعتهللاديعينألقعلاخيعنتميالو.ةريثك
.*هداقتعاوهلوبقبجوعرشلاهبدروو«لقعلاهعنميملاذإو؛هبذعيو

سنأنعةداتقنعىوراماهنمركذنةريثككلذايثيداحألاو

نإ”:لاق-ملسوهيلعهللاىلص-هللالوسرنأمهثدحهنأكلامنب
-مبلاعتعرقعمسيلهنإو-هباحصأهنعىلوتوهربقخيعضواذإدبعلا
دمحم-لجرلااذهخيلوقتتنكام:نالوقيفهنادعقيفناكلمءاتأ

.هلوسروهللادبعهنأدهشأ:لوقيفنمؤملاامأف-ملسوهيلعهللاىلص

؛ةنجلانمادعقمهبهللاكلدبأدقرانلانمكدعقمىللارظنا:هللاقيف

ىلإعجرمث؟هربقالهلحسفيهنأانلركذو"ةداتقلاق"اعيمجامهاريف
؟لجرلااذه:.لوقتتنكام:هللاقيفقفانملااماو*:لاقسنأثيدح

؛تيلتالوتيردال:هللاقيف.سانلالوقياملوقأىردأال:لوقيف
."نيلقثلانمهيلينماهعمسيةحيصحيصيفديدحنمقراطمببرضيو

نبءاربلاثيدحماقملااذهخيلاضيأاهبنولدتسيىتلاثيداحألانمو
اذإ":لاق-ملسوهيلعهللاىلص-هللالوسرنأهيفءاجىذلابزاع

274



؛هللالوسرادمحمناوهللاالإهلإالنأدهشمثىتأهربق نمؤملادعقأ

.©"...49ببَثلاللااساءتلاهنأُتبَُي]ف:هلوقكلذف

هميعنونيرفاكللربقلاباذعةحصىلعىرعشألالدتسيامك

:باذعنيبياممو":لوقيف؛ميركلانآرقلانمتايآبنينمؤملل

نيماًِمَعَرندعاَهنَككيُبَرتُيران]ل:ىلاعتهلوقروبقلاخينيرفاكلا
موقتمويمهباذعلعجف؛"4ٍباَذَتلأٌدَسَأتنوَعَرفلاءااهمامق

:ىلاعتلاقو.ايشعواودغايندلايلرانلاىلعمهضرعدعبةعاسلا

ىلإنودريمث؛مهروبقيلةرمو؛فيسلابةرم*«ِنيَتَّرَممُهُبِذَتُتَسل
؛نوقزريايندلااءادهشلانأىلاعتهللاربخأو.ةرخآلاايظيلغباذع

لَوف:ىلاعتلاق«ىلاعتهللالصفب؛«نوحرفيو هلأليَيفلَينيِلاَنَيَسْحَت

َهِيَتسيَتشتنيهلأمُهَتاَعآميمَ(©)َهْفَكُييردنعاحلباقرأ
اذهو؛*<تَُرْحُيمُهاك,مَعٌفْرَحالآمِنَّنْبمياْنَحَنَيمكَنِذَو
اوتوميملءايحأمهباوقحليملنيذلانألءايندلالالإنوكيال

19*...ىطقالو

؛ىسحلارمألاليبقنموهربقلاباذعنأئراقلارعشتسيالو
ةرورضهيلعبترتيىذلارمألاءايندلاةايحلافدهاشموهامك

ىرجيمثء«ربقينأدعبدسجلاىلإحورلاديعيىلاعتهللانأبداقتعالاّ

ملاموهو؛ميعنلاوأباذعلامث؛نيكلملالاؤسهئايحإدعبتيملاىلع
:ىلاعتهللالوقبمهراكنإاينيجتحم,ربقلاباذعاوركنأنمهرقي

لبتبرعتتيك:ىلاعتهلوقبو,"'نبتتتبرتانتامن
وهو"47َتبوعَجُُهنمثمكٌبمُثمكيمثصحتاكنمُتدُكصُ
هنأهريسفتخيىربطلاهركذاموهو؛نيترمةتامإلاوءايحإلانأىنعيام
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؛ءافطنءابآلابالصأعلومخلاو؛ركذلاتومىلوألاةتامإلابىنعي

ركذيفايوسارشبناسنإلاءاشنإوخفنلابىلوألاةايحلانوكتىتح

ءرملاةداعإو؛حاورألاضبقبةيناثلاةتامإلانوكتمث؛فرعيوناسنإلا

خفتلابةيناثلاةايحلانوكتىتحاذكهلظي؛ركذيالوفرعيالاتافر

لوقلللاجمالفكلذىلعو.ةمايقلاةحيصو؛ةعاسلاثعبل؛حاورألااي

باذعوركنمهيلعبترياممءربقلاباذعءارجإلنيرخآتامموةايحب

ةيفيكاثيدحلابقلعتيامماذهناكانو.هراكذإبلوقلاربقلا
نممهنماندجو؛هبناميإلااوبجوأو؛ةنسلالهأهرقأىذلاربقلاباذع

ئشرفاوتمدعل«ربقلاباذعةيفيكخذ.ضوخلانعفقوتلاىلإبهذي
نمؤمللليبسالو؛ةيفيكلاهذهنيبيةنسلاوأباتكلال.صوصنلانم
هرارقإدعبةيواحطلاةديقعلاحرشبحاصدجنكلذلو؛امهريغبكلذىلإ

نعرابخألاترتاوتدق":لوقيهميعنوربقلاباذغعونيكلملالاؤسةحص

نملهميعنوربقلاباذعتوبثا-ملسوهيلعهللاىلص-هللالوسر

ناميإلاوكلذتويثداقتعابجيف؛نيكلملالاؤسوءالهأكلذلناك

الهنوكلهتيفيكىلعفوقولقعللسيلذإ؛هتيفيك ملكتنالو؛هب

دقهنكلو؛لوقعلاهليحتامبىتأيالعرشلاو؛رادلاهذهبهبهلدهع

هجولاىلعسيلدسجللحورلادوعنإف؛لوقعلاهيفراحتامبىتأي
ايندلالةفولأملاةداعإلاريغةداعإهيلإحورلاداعتلب؛ايندلابدوهعملا

قحتسموهوتامنملكف؛خزربلاباذعوهربقلاباذعنأملعأو..

ىتحقرتحاوأ؛عابسلاهتلكأ؛ربقيملوأربق؛هنمهبيصنهلانباذعلل
ىلإلصوءرحبلايي“قرغوأ؛بلصوأ؛ءاوبلاخي.فسنوادامرراص

هسالجانمدروامو.روبقملاىلإلصيامباذعلانمهندبوهحور

هللاىلص-لوسرلانعمهفينأبجيف؛كلذوحنوهعالضأفالتخاو
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الامهمالكلمحيالف؛ريصقتالوولغريغنمهدارم-ملسوهيلع
."3نايبلاوىدبلانمهدصقامو؛هدارمنعهبرصقيالو؛هلمتحي

ثيح؛كلذنمدعبأىلإعوضوملااذهلبهذدقفمزحنباامأ

هقارفدعبطقفحورللىهامنإ"هيفةلءاسملاوهباذعوربقلاةتتفنأررق

هلوقىلعمزحنباللددقو؛"*ربقيملوأربق؛«كلذرشإدسجلل
ةدوعبلاقنملكلوقدرامك؛ةنسلاوباتكلاكدروامبانيعتسم

(ىتوملاىنعي)مهيفنأانملعدقو':لاقاماعمًارقنلو؛دسجلاىلإحورلا

؛بولصملاو؛قرحملاو؛رعبلاباودهلكأتقيرغلاو؛عبسلاليكأ

ربقلاىفالإباذعالهنأنظينمردقيامىلعناكولف؛قلعملاو
هللابذوعنو؛ةلءاسمالمو؛ربقباذعالوةتتفءالؤبلناكامل؛دوهعملا

وأرورسكلذدعبو؛لاؤسوةتنفنمهلدبالفتيملكلبءاذهنم

وأةنجلاىلإنوبلقنيو؛مهروجأذئنيحنوفويف؛ةمايقلامويىلإدكن
ةرمءايحإالهنأوبارتلاىلإدسجلاةدوعىلعدكؤيمث."”"رانلا
ىلإدوعللدبالفناسنإلكدسجنإ":لوقيفثعبلامويالإىرخأ

هزاتمكرماهنيومكينايفومكتقلخاهنيزي:ىلاعتلاقامكءامامويبارتلا
وأ؛قرحموأ؛قلعموأ؛بولصمنمانركذنملكف."4يَ

ىلإدوعيفعطقنيوأ؛اعيجروأًادامردوعيهنإف؛ةبادوأعبسليكأ

دسجلانماهجورخرثاسفنلاهيفترقتساناكملكو؛دبالوضرألا

نألًاطخفهربقٌىحيتيملانأنظنماماو؛ةمايقلامويىلإابلربقوهف
دقىلاعتناكلكلذناكولو؛""”كلذنمعنمتانركذىتلاتايآلا
هللاءايحأنمالإ؛نآرقلافالخو؛لطاباذهو؛اثالثانايحأواثالثانتامأ
مهللاقفتوملارذحفولأمهواوجرخنيذلا).ءايبنألانمىبنلةيآىلاعت

َلاَقاَهِشوُرَغّلَعواخمووتلعرسىلا<«0(مهايحأمثاوتومهللا
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هلوقكلذكو4تٌبمُثِراَعةئاينُأهَتاسأكاَهِْوَمدبهَلوذمتينأ
220مم-لمرمم<هدو- .7”«ىتَسثِرَجأإل:هلوقىلإ4اهِتْوَمَنيِحسكنٌالربَُّذَأ]ل:ىلاعت

لجألاىلإالإهدسجىلإعجرتالتامنمحورنأنآرقلاصنبحصف
هيلعهللاىلص-هللالوسرربخأكلذكو؛ةمايقلامويوهوىمسملا

هيلعمدآنيبمينعايئدلاءامسدنعهيىرساةليلحاورألاىأرهنأ--ملسو

هيلعربخأوءءاقشلالهأحاورأهلامشنعو؛ةداعسلالهأحاورأمالسلا

امحهبمهدعوتاماودجومهنًاريخوىلتقلأبطاخدإ؛ردبمويمالسلا

دقاموقبطاختأهللالوسراي:نوملسملالاقف؛روبقمبلنوكينألبق

ركتيملف"مهتملوقفاملعمسأبمتنأام:مالسلاهيلعلاقف«اوفيج

نوعماسمهنامهملعو؛اوفيجدفمهنأميلوفنيملسملاىلعمالسل|هيلع

ملو....هلسحالفدسجلاامأو؛كشالبطقفمهحاورألكلذنأحصف

حاورأنأحصيربخ-ملسوهيلعهللاىلص-هللالوسرنعطقتاي
مالسل١هيلعهتعكلذحصولو؛ةلئاسملادنعمهداسج1[ىٍلإدرتىتومل١

:21وهلوقينأدحأللحيالفحصيملذإف؛هبانلمت

:ةيضابألالوق

نيملسملاروهمجوةنسلالهأعمنوقتليةلأسملاهذهيسةيضابألاو

هميعتتونيراكلتةبيسنلابهبأدعوربقلاةتتفاودّمقتعواورق1نمم

ةلدألاىلعمهدقتعمةحصىلعليلدتلايلنيدمتعم؛نينمؤمللةبسنلاب

:ىلاعتهللالوقوحننمةعامجلاوةنسلالهأاهدمتعاىتلااهسفن

الحناافرق:لاقفوةيآلا"2اًيِدَعَودَعهَِعكيلف
224مع<8ومعربمرم,-ِ-723 امظَعباَتَعلإتيودربمثٍنيدَرُممهبذعتسإ#:ىلاعتهلوقو٠«0نان

كةيناثلاو؛دودحلاةماقإبىلوألاف؛تارمثالثنوبذعيركذهنإف

نينثآانتمأانيأولا:ىلاعتهلوقبو؛ليقاذك؛ثعبلادعبةثلاثلاوءربقلا
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ىلعضرتعادقوءربقلاةايحىهنيتايحلاىدحإنإو<ِنيَتتْأنيو
ىلعاوضرتعانماهنمذختالب«ربقلاباذعخيةيآلاهذهبلالدتسالا

نمموهفملانأساسأىلع؛كلذىلعاليلدهيفنوربقلاباذعبرارقإلا

اودرةيضابألانأالإ؛ةيورخألاةايحلاوةيويندلاةايحلاامهنأنيتايحلا

لاؤسلاثيحربقلاخيلةايحلاامهنأنيتايحلابدوصقملانأب؛كلذىلع
دقو؛ةمايقلامويةيورخألاةايحلاىهةيناثلاةايحلاو؛ميعنلاوأباذعلاو

امأ؛توملادعبامهوركنأناتللاامهنألركذلابناتايحلاناتاهصخ

.©”"اهيلعصنلاىلإجاتحيالفةسوسحمىلوألاةايحلا

ٍلْوَلاباثمىلانُأتَيَتُيل:ىلاعتهلوقباضيأاولدتساامك

باذعاليقامكتنزن؛"4ةَرِغألافراَيّدلآةزَبخْلايفتبا

امو؛كنيداموكبرنم"هيلإحورلادردعبهيفتيمللليقاذإءربقلا

هيلعهللاىلصدمحمىيبنو؛مالسإلاىنيدو؛هللاىبر:لوقيفكيبن

."ملسو

ناكلمءاتاتيملاربقاذإ":-ملسوهيلعهللاىلص-هلوقبو

,”7"ريكنلارخآلاوركنلملاامهدحأللاقي؛نينيعلااهرزأ؛نادوسأ

وأةنجلاضايرنمةضورربقلا":-ملسوهيلعهللاىلص-هلوقبو

هلوقبنينمؤمللربقلاميعنىلعاولدتساامك؛”رانلارفحنمةرفح
يَّدْنِعهَبانونأرقليسيانيناجستال7:ىلاصت .*َفَثُب
ةنسلالهألالدتسال.اهركذرمىتلاثيداحألاوتايآلانمكلذريغو

.*نيكلملالاؤسربقلاباذعتوبثىلع
ىلاعتوهناحبسهللاديعيلهو؛ربقلاباذعةيفيكةلأسمنعامأ

نملوقباذه#نولوقيةيضابألاىرناننإفىرخأةرمدسجلاىلإحورلا
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اممهئازجأنمءزجىلإوأدسجلاىلإةايحلاةدوعبةنسلالهأنملاق

اذهو؛ريكنوركتملاؤسعمبواجتيو؛ميعنلاوأباذعلابرعشيهلعجي

:ىبعصملالوقي؛ريدقئشلكىلعوهوىلاعتهللاىلعديعببسيل
هئازجأضعبىلإرمامكةايحلادرنملقعلاييعنامالهنإفةلمجلابو"
هبمهفيام؛مهفلالعفقلانمهللعجيوءاهلكوأ(ربقلاكلتيملاىنعي)

نأزوجياذكو«مهمالكعمسنملنإو؛هنمناكلملاهكرديوبيجيو

بجوف؛هبعمسلادرودقوزئاجكلذلكوهيلعملسينممالكعمسي

,69*هليوأتفلكتىلإةجاحالو؛هرهاظداقتعا

ربقلاباذعنوركتينمىلعمهدريلةيضابألابهذيامك
ىلعًاسايق؛هنفدوهتومدعبتيملالاحعمضراعتيكلذنأىلعاسيسأت
نمهنألكلذ؛هفعضوناميإلاةوقىلعدرلااذهٌئنيدمتعم؛دهاشلا

مثنمو؛بيغلارومأصوصخبعمسلاهبدروامبرارقإلاناميإلا

هيلإريشياموهو؛ناميإلافاعضبقحليىذلاكشلاعبتياهزاكنإف
نحن:-ربقلاباذعةافنىأ-اولاقنإف":هلوقيلاضيأىبعصملا

نذؤياذه:انلق-اتيمهنوكةرورضلابملعنو؛هلاحىلعهنفدننمىرن

رشحرفاكلاداعبتساةباثمبوهو؛ناميإلاىلإهتنينامطمدعبهلئاقنم
؛موقلانودكلملاةيؤربلوسرلاصاصتخاملسينمو؛“*”ةيلابلاماظعلا
هنإ”هدونجو-هللاهنعل-سيلبإيىلاعتهلوقو؛انيفةكئالملابقاعتو
؟فيك.كلذبقيدصتلاخي.كشيال؛ةيآلا**”هليبقووهمكاري

النحنو؛هسفننم؛ملألاومومغلاورورسلانمالاوحأكرديمئانلاو

رييغتاهيفو؛ةرخآلالزانمنملزنملوأخزربلاو؛هنمكلذدهاشن
لاحربقلاو؛هلاتتدهاشملاحتيملانوكينأحصيف؛اهقرخوتاداعلل

؛كلانهاممئشبرعشنملو؛اهدهاشنتىتلاةلاحلاريغىلع؛هيلإانرظن
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ىفلمأتنمو؛ءاشيامبجحيوءاشيامرهظي,ىلاعتهللاديبرمألاو

لاثمأدعبتسيملهتوربجوهتردقبئارغو؛هتوكلموهكلمبئاجع
هبنمآنممانلعجينأهناحبسهلأسن؛«ةلاحتسالانمالضف؛كلذ

.99همركوهنمبءادعسلامتاوخبانلمتخيو؛هلسروهبتكوهتكئالمو

باسحلاوضرعلا:ايناث

نمباسحلاوضرعلاربتعينيملسملاروهمجوةنسلالهأدنعو

نوكيامهيفو؛ةنسلاوباتكلاةلالدباهبناميإلابجيىتلاةرخآلارومأ
ىلعسانلااهيفضرعيةلداعةمكاحمدعبدابعللىلاعتهللانمءازجلا

اناذيإاهيفججحلامبلومهيلعماقتو؛رشلاوريخلامبلامعأاوريل؛مهبر

.رشفارشنإوريخفاريخنإىلاعتهللانمءازجلاب

هلوقةمايقلامويهللاىلع"ضرعلا"ىلعةنسلالهأهبللدياممو

يبوىفءامتلاتقسوبمرةعقاولاتٍقذِيمَوُفزن:لجوزع لعُكَلمْلاولاةيهاو

.25 ةَيَِحزكيقفالنُشرتزبتزبا0لاةبنيمرابتتبمقومكِيَرشرعليتاهيا
.25مَوأتفلحامكنوميكَلامصَكِيَوعاوُضِرُعَو: ىلاعتهلوقو

اهبحاصفرعيفءاهراهظإولامعألازاربإضرعلاىنعمخيلخديو

زواجتهتيميبهباتكىتؤيىذلاوهو؛«ةاجنلالهأنمناكنفغف.؛هبونذب

؛رانلابهبذعيملو؛ةنجلاهلخدأوباسحلاهشقانيملو؛هبونذنعهللا

شفانيىذلاكلذف؛هرهظءاروهباتكىتوأوهيصاعمترثكنمامأو

.*"ةريبكوةريغصلكنعلأسيو؛باسحلا

لادجناتضرع:تاضرعثالثيمتيهنأضرعلااىوراذك
ذخآوهنيميبهباتكذخآفىديألالفحصلاريطتةثلاثلاخيو؛ريذاعمو

لادجلا":هلوقميكحلاىذمرتلانعلقنامك.هلامشبهباتك
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.اوجناولداجاذإمهنآنونظيفمهبرنوفرعيالمهنألنولداجيو؛رافكلل

ةثلاثلاو؛هئادعأىلعةجحلاةماقإبهئايبنأومدآلهللاراذتعاريذاعملاو

.©”ربكألاضرعلاىهونينمؤملل

نمفارصنإلالبقهدابعهللافيقوت:ىنعيوهو؛باسحلاامأ
مدي)ن:ىلاعتهلوقليلدلاوءارشوأتناكاريخمبلامعأىلعرشحلا

هنأمهني ُهَصْحًَامثِمَعابرهامم مان:لاقو.*'+هوَ

.”نيتيآلا4ناباْابَساَحُبَنْرََت©.ِديَِبُهَنِكَقوأ

ىلص-هللالوسرنأاهنعهللاىضرةشئاعنعنيحيحصلايو
:تلقف؛كلهالإةمايقلامويبساحيدحأسيل”:لاق-ملسوهيلعهللا

ِهِنيِمَيِبُةَباََكّيِتوُأْنََماًَمَآَق):ىلاعتهللالاقدقسيلأهللالوسراي

:ملسوهيلعهللاىلص-هللالوسرلاقف(ًاريِسَيًاباَنسِحُبَساَحُيَفْوَنَض

.!"بذعالإةمايقلامويباسحلاشقانيدحأسيلو”ضرعلاكلذ"

دابعلاىلعدهشتسيىلاعتهللانأبنونمؤيةنسلالهأنآامك
4لامعانمهوبكتراامبمهيلعنودهشي؛ءاضعأنممهلامبو؛ضرألاب

ٍترلُزاَذِإ:ىلاعتهلوقبدابعلاىلعضرألاةداهشىلعنولدتسيو.ايندلا
ُتِرحتزبري(©)امامُنَسنِإْلاَلاَكَو©اَهَلاَقْنَأُضّرأْلاِتَجَرْخَأَر0وامارلزسأل

ُْمَلَسَنَأارزتَنَأشالٌارُدَصَبزب©اهلتأكيرنب©اَمَراَبْخَأ
نَْشوَّنَذَلاكْتِيَلَمَتَينمو(©)ُمْرَمْيَخْوَرَذٌلاقْتِيَلَمْتَينم©)
44

-هللالوسرأرق:لاقهنعهللاىضرةريرهىبأنعدرودقو

نوردتأ":لاقف«0اَمَراَبْخَأُتّرحُتٍزِهَتَرِي)ل:-ملسوهيلعهللاىلص
ىلعدهشتنأاهرابخأنإف:لاق؛ملعأهلوسروهللا:اولاق؟اهرابخأام
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موي؛اذكواذكلمغ:لوقتنأ؛اهرهظىلعلمعامبةمأوأدبعلك
نماوظفحت"ىناربطلامجعمىضو.اهرابخأهذهف:لاقو؛ءاذكواذك
ىهوالإًارشوأاريخاهيلعلماعدحأنمسيلهنأو؛مكمأاهنإفضرألا

موياهبحاصىلعءاضعألاةداهشباضيأناميإلاوهامك.**"ةربخم

ءادعأٌرََحُييَ: ىلاعتهللالوقبكلذىلعنوللديو؛لمعامبةمايقلا

اميمُهُدولُجَومُهُرَسبأَومُهُعَنَسمنعدباوثاجاماذإةفح)اَنوُعَمبْمُهَفِراّثلألإهَل

©)َةوَمُيثا ميمهوالام ْيَحلكقطاعلامنكنلاقانتمثدهش
ردنمعهنينأةعتتتشام©ثيلورمأملٌحرث

.«>«ثَحَحَعَبكتلالرختنروترثارة
رفاكلاونمؤملانيبةبساحملايَقرفلابةنسلالهأنمؤيامك

لخدهتائيسبهتانسحتحجرنمفهتائيسوهتانسحنزوتنمؤملانإف"

امأوءراتلالخدهتانسحبهتائيستحجرنأبهنيزاومتفخنمو؛ةنجلا

امأو؛فارعألاباحصأكئلوأليقفهتائيسوهتاناسحتواستنم

تانسحالهنإفهتائيسوهتانسحنزوتنمةبساحمنوبساحيالفرافكلا

لاقءاهبنوررقيواهيلعنوفقويفىصحتفمبلامعأدعتنكلومهل

ٍلَمَحْيأعمَلاَآسَقَت]:لاقو."**6باسيلهوسمكوأ:ىلاعت
."«نبملانبمنال:لاقو"4©اًيهَتكسبُدَلَمَبف
.(48)ةيآلا"47َوَعِقِبٍبرَكُنَخَأاًرَتَكَِرأَول:لاقو

نودنينمؤملالاتتباسحلادنعىلاعتهللاةمحرنأامك

رتسيو؛هبونذبهررقيو«نمؤملاهدبعبهناحبسهللاولخيفنيرفاكلا

:امهنعهللاىضررمعنبالليقهنأدرودقف؛باسحلاهشقانيالو؛هيلع

ىوجنلاجيلوقي-ملسوهيلعهللاىلص-هللالوسرتعمسفيك
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مكدحأوندي"لوقيهتعمس:لاق؟(ةرخآلااينمؤملاهدبعلهللاةاجانم)

لوقيف؟اذكواذكتلمعأ:لوقيف؛هيلعهفنكعضيىتح؛هبرنم
ىنإ:لوقيمثهررقيف.معنلوقيف5اذكواذكتلمعأ:لوقيو.معن
ةفيحصىطعيمث؛مويلاكلاهرفغأىنإوءايندلاخي"كيلعترتس
اوبذكنيدلاءالؤه:داهشألاسوءرىلعىدانيفرفاكلاامأو.هتانسح

.©...."نيملاظلاىلعهللاةنعلالأ؛مهبر

:ةيضابألالوق

نإوباسحلاوضرعللمهفيرعتخيةنسلالهأةيضابألاقفاوي
لمعنييبتىأ؛ًارشوأًاريخلمعلازييمت":مهدنعوهفظافلألاتفلتخا

نييبتو؛هباوثرادقمنييبتو؛دودرملاوهنملوبقملانييبتو؛هبحاصلريخلا

5"هباقعرادقمنييبتو؛هيلعدورمهنأنييبتو؛هبحاصلرشلالمع
لقلخلاتوافتبلوقلاىضفو؛هبناميإلابوجوٌكاضيأمهنوقفاويامك

باسحلا":ىلاطيجلالوقي؛اميمجسانلالمشيهنأو؛باسحلا
اسٍيلَبَرَحَنَيسبعاستيكاكنإَرإل:هناحبسلاق؛بجاوهبناميإلاو
انبيكتاهب باسحهلغشيالزييمتولصفذئمويهللاباسحو.4تيم
فيك:ىلعلليقوءدحأنعدحأقزرهلفشيالامكدحأنعدحأ

ةرثكىلعمهقزريامك:لاقف؟مهددعةرثكىلعدابعلاهللابساحي

ىلإو؛حماسمىلإ؛هيفشقانمنمباسحلاىفقلخلاتوافتيو؛مهددع
نمءاشينمهللالأسيف؛نويرقملامهو؛باسحريغبةنجلالخدينم

؛نيلسرملابيذكتنعرافكلانمءاشنمو؛ةلاسرلاغيلبتنعءايبنألا

مهيبنةتنسنماوكرتامعو؛مهعدبنماوثدحأامععدبلالهألأسيو

َتكليَروَف):ىلاعتلاقامك«لامعألانعنيملسملالأسيو؛«مالسلاهيلع

.(52)...ةيآلا"لل َنيَمأُْهَتلَعتتل
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نمانمضمهنعدرواميفةنسلالهأنوقفاويالةيضابألانكلو

وهو؛مبلامعأبدابعلابتكضرعتسيىذلاوهىلاعتوهناحبسهللانأ

نمهيفامل؛كلذوحنومهءاضعأوضرألامهيلعدهشتسيومهشقانيىذلا

اموهوهدابعنيبوىلاعتهللانيباميفةشقانملاوةثداحملاوةملاكملاتابثإ

ضرعتسينأدعب؛ىملاسلاخيشلالوقيهودريولبةيضابألاهلبقيال
اذهو":ةنسلالهأدنعاهانركذامكباسحلاةيفيكعلاوقألا

ىتاذلاهمالكو؛لجوزعهبصتخممدقلانأل؛لقعلاولقنلاهدريىذلا

ولف؛ةعومسمتاوصأوفورخحال؛سرخلامدعبجوتةفصوهامنإ

2هقلخلاهباشمنوكينأمزللكلذكىتاذلاهمالكنأانردق

لنكلل:ىلاعتهلوقفالخاذهو؛ةيمالكلامهتافص
64ثوبطا

نماهوروصتيفباسحلاءازجإةيفيكلةيضابألاروصتنعامأ
نمكلممامأفوقولاقيرطنعكلذمتينأك؛تالامتحاةدعلالخ

نايبتىنعمبباسحلاةيلمعمتتفهتمعنوهللاةردقمامآوأ؛ةكئالملا

ىلعداهشتسالاةيلمعامأ.دودرملاولوبقملاو؛رشلاواهتمريخلالامعألا

ٌمِْلآ]ف:ىلاعتهلوقلدروامبسحقلخلا ميسيامِلَكُيَزْمِهِمَْأعٌرِتْفَ

اميمُهْلُجَرَبْنَ نمهيضتقيوكلذهنمضتيامي,5”+َنوُبِحَياتاك

نمقلخكلذبمئاقلانوكينأهعملمتحيفةداهشوةبطاخموةملاكم

اذهل؛ىلاعتوهناحبسالعاج.ةمهملاهذهبموقيلهقلخيىلاعتهللاقلخ

الإرفاكلاونمؤملا؛نجلاوسنإلا؛عيمجللةبساحملاىلعةردقلاقلخلا

هللانأوهرخآًالامتحااضيأةيضابألاركذماك.مهنمهللاىنثتسانم

اباسحاذهبساحيفمبلامعأنعمبلأسيفدابعلاملكياتوصقلخيدق

.69اريجاذهوارساذهو؛اريسعاذهواريسي
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مهنمونيملكتملالبقنمءانعلاودهجلااذهناكاذاملىردأالو

رومأعريكفتلاءاتعانكرتولاذامو؛هبانولفشىذلاكلذ,ةيضابألا

'افصوالواليلدكلمنالاياضقلوحمصاختلاوفالتخالارفوو؛ةرخآلا
هيلعهللاىلص-هللالوسرةنسوهللاباتكاياهنأشبءاجامىوس
اذهودهجلااذهرفووىفكوقحهنأبناميإلابانيفتكاو؛-ملسو

.قيفوتلاهللابوهيفضوخلاتاودأكلمنو؛ىدجأوهاميفهقفننلءانعلا

0:نازيملا:ًاثلاث

نيملكتملانممهكلفراسنموةرعاشألاوةنسلالهأقفتي

نآرقلاخخهنأشبدروامىلعاذه نيدمتعم؛؛قحنازيملانأىلع

ربِطانزولامَيتَو]:ىلاعتهلوقوحننم؛ةيوبنلاةنسلاوميركلا

:ىلاعتهلوقو؛”4يسيحانيٌقَكَر»:ىلاعتهلوقىلإ4ِةَمَِقْل

ُ©هيِزَوَتكمتسساَنَأَفل:لجوزعهلوقو؛"”4يلاديبيولا

.*«ٌةَيِراَكُدتأَتُ©دْنِمِرَرَتَنَحنانوٍ©وَيسِضَوستيره

اضيأنولدتسيةنسلانمو؛""”4نومٌكميْناَث:ىلاعتهلوقو
لههللالوسراي:تلاقاهنأاهنعهللاىضرةشئاعةديسلانعىورامب
:الفةثالثنطاومدنعامأ”:اهللاقف؟ةمايقلامويمكيلهأنوركذت
ٍ,6!*طارضلاونازيملاوباتكلا

نوفتكيلب؛افيكنازيمللنوددحيالةيفلسلانمةنسلالهأو
......لامعألاءازجوثعبلابنمؤنو":لوقيالثمىواحطلاف؛هبناميإلاب

:لوقيفنازيملاةيفيكديدحتىلإبهذيىرعشألانكل؛"**:نازيملاو
ةيواحطلاةديقعلاحراشو9ناتفكوناسلهل:قحلالهألاق"

نازيمنأةنسلاهيلعتلدىذلاو":لوقيىواحطلالوقحرشيامدنع

نعفقوتيفةيميتنباامأ«©*ناتدهاشمناتيسحناتفكهللامعألا
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لهنازيملانعلأسيامدنعامنإوئشباهيفلوقيالفةيفيكلاديدحت
هبنزوياموهنازيملانأ:بيجي؟ناتفكهلمألدعلانعةرابعوه

ةلزنمبوهفنيزاوملاكلتةيفيكنعامأو....لدعلاريغوهو؛لامعألا

.كلذريغنعتكسيو,؛"""بيغلانمهبانربخأامرئاسةيفيك

هيلعهللاىلص-لوسرلانعدريملهنأىلإبهذي"مزحنبا"اذكو

ملئشبهيفلوقننألحيالفمثنمو؛«نازيملاةفص4حصيئش--ملسو

هداقتعانممغرلابهدجنكلذىلعو؛ةنسلايلالوباتكلاالدري

:لوقي؛رشوريخنمدابعلالامعأريدقتلةرخآلاخينيزاوملابصنب
ايندلانيزاومفالخباهنأىردناننأالإ؛نيزاوملاكلتفيكىردنالو'

؛ةبادبقدصتنمنازيمنملقثأةؤلؤلبوأرانيدبقدصتنمنازيمنأو

؛مطاللامئثانممظعألتاقلامثانأىردنو؛ءايندلانزواذكهسيلو

لب؛عوطتلانماهلثمىلصمنازيمنممظعأةضيرفلاىلصمنازيمنأو

هللاىلص-ىبنلانعحصدقف؛«ضعبنمارجأمظعأضئارفلاضعب
ىلصنمو؛ةليلماقنمكةعامجايحبصلاىلصنمنأ"-ملسوهيلع
؛ةليلفصنماقامناكفةعامجا؛ءاشعلاظفلىفو؛ةمتعلا

مزحنبابهذيلب.*"لامعألاعيمجيلاذكهو؛ضرفامهالكو
؛ةيواحطلاحراشوىرعشألاهيلإبهذامفلاخيفاذهنمدعبأىلإ

امنإف؛نيتفكوذنازيملاكلذنأنمىرديالامبلاقنمامأو":لوقيف

ايندلانيزاوم ذإهسايقيأطخأدقو؛ايندلانيزاومىلعاسايقهلاق

لةدراولاصوصنلاانعبتاامنإفنحنامأو؛نوسطرقلاكهلةفكالام

-ىبنلانعةحيحصةنسوأنآرقهبءاجامبالإلوقنالو؛طقفكلذ
ىلص الإبيذكتالوءامهيفتايملامركتنالو؛-ملسوهيلعهللا
.97"هلاطباامهيفامب
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دقمهنأىلإةنسلالهأباتكلهأبهذدقفةلزتعملاامأ

؛نازيملاةلزتعملاتركتأو”:"ىرابلاحتف"بحاصلاق«نازيملااوركذنأ
هنأآربخأهللانأل؛ةنسلاوباتكلااوفلاخف؛لدغلانعةرابعوهاولاقو

ىلعاونوكيلةلثمممبلامعأدابعلاىريل؛لامعألانزولنيزاوملاعضي
نأىلعءانبنازيملاةلزتعملاتركنا:كروفنبالاقو؛نيدهاشمهسفنأ

نيملكتملاضعبىوردقو؛اهسفنأبموقتالذإءاهنزوليحتسيضارعألا
.***هم.أاهنزيفاماسجأضارعألابلقيىلاعتهللانأسابعنبانع

كلذو؛ةلزتعملاىلعاعيتشتكلذىلإاوبهذدقةنسلالهأنأودبيو

نأررقي-ةلزتعملاخويشنمخيشوهو-رابجلادبعىضاقلادجناننأل
هداقتعابجيقحهللاباتكمكحملامركذدروىتلانيزاوملا

هنملوقعملاالانازيملابىلاعتهللادريملهنأىلإبهذيمث؛هبرارقإلاو»
عتتميسيل":هلوقخينيتفكنازيمللرقيفدوعيمث؛اننيباميففراعتملا
لمجيمث؛ةيصعمللةرامأملظلاو؛ةعاطللاملعرونلاىلاعتهللالعجينأ

ةفكتحجرتنإف؛«ىرخألاةفكلاخيملظلاو؛نيتفكلاىدحاككروتلا

هلمكحىرخألاتحجرتنإو؛باوثلابهبحاصلمكحرونلا
نوركنيةلزتعملانأبةنسلالهألوقعمىفاتتيامؤهو.”ىرخألاب
ىلعنازيملااومهفيوأاولوؤُيملمهنأكلذبنودصقيمهنأودبيو«نازيملا
.ةنسلالهأاهرقأىتلاةقيرطلا

؛تانسحلا:ليق؟وهام؛نوزوملاككلذكنوملكتملافلتخاو
لخدتانسحلاتحجرنإفةفك4امهنملكعضوت؛تائيسلاو

.””ىرعشألالاقاذهبو؛نانلالخدهتاثيستحجرنإو؛ةنجلاناسنإلا
نودلامعأللنزولا:ليقامك؛هلمععملجرلانزوي:ليقو

اسيسأتنزولاةيلمعنوركنينمىلعةيواحطلاحراشدرو.””اهباحصأ
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الف":لاقفنزوللةلباقلاريغضارعألاليبقنمىهدابعلالامعأنأىلع

لبقيامنإو؛نزولالبقتالضارعألامعألا:لوقيدناعمدحلمىلإتفتلي
ريصتمثنمو؛”*"اماسجأضارعألابلقيهللانإف..ماسجألانزولا
.هدنعنزوللةلباق

:ةيضابألالوق
تايآلاىلعابيرقتنيدمتعم؛""*قحنازيملانأنوريةيضابألاو

نمهريغونازيملاداقتعانوتبثينمممهريغاهبلدتساىتلاثيداحألاو
كلذخيمهو.ةنسلاوباتكلايناهركذدروامم؛ةرخآلالاوحأ

مهنكلو؛نازيملاتوبثاودقتعانممنيملكتملانممهريغنوقفاوم

ىنعمبهولوأمهنألكلذ.نازيملاةقيقحوةروصلمهمهفخي.مهوفلاخ
اوربتعاو؛دهاشملاملاعلاخيدوهعملاىقيقحلانازيملاىنعمبسيلو”لدعلا"

وأهيبشتلاليبقنماهنأةنسلاوباتكلاك2صوصننمهنأشبءاجام

روهمجوانباحصأبهذف":ىملاسلاخيشلالوقي«ليثمتلاوأ؛ةراعتسالا
ةواقشلاوموقلةداعسلاتوبثنعةرابع(نازيملاىنعي)هنأىلإةلزتعملا

حلاصلالمعلاتوبثهبشثيح؛ةيليثمتلاةراعتسالاليبسىلع؛نيرخآل
؛*ائيشهنمدحأملظيالهجوىلعاهتفخبئيسلالمعلاو؛نيزاوملالقثب
اهليصفتواهزييمتىنعيلامعألانزونأىلإىلاطيجلابهذامك
ريغ”:لوقيثيح؛"ملاعملا"بحاصلاقاذهلثمبواهبتازاجملاو

؛نيتفكودومعبهنأنماضيأهومعزامىلعسيل--نازيملاىأ-هنأ
هناحبسهللااهقلخيتالاثموأ؛لامعألافحص:اولاق؛هيفنوزوملاف
امنإو؛اهباقعواهباوثنماهبقلعتيامو؛لامعألادوجأردقىلعاهنزيو
اهزييمتو؛تانسحلارابتعا؛نازيملانمةلزتعملامظعمدنعواندنعدارملا

سفنملطالعويلاف هقلخنيبالعوزعهعضوىذلالدعلاو؛اهريغنم
مبمهَتْيَبُلِصْنَيهلا٠يلاٍذِيَتَيُرَيلاوؤل:لاقامك4اني
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نيبلدعلاىنعي؛ةيآلا*تنايِمْلاَوببتكلارْهَمَمانلزتاوز« ٍةَمِْل
اننيباولعجا:لاقيامك؛هيلعلمحلابجيليثمتكلذلكو.؛هدابع
نازيملاىلإوعدتةرورضالو؛ءالدعايضاقهبدارم؛اننيبلدعيانازيم
دارأوءايشألاريداقمفرعيالنمهيلإجاتحيامنإهنأامل؛فراعتملا

لكبهملعطيحم؛قالطإلاىلعىنغىلاعتوهناحبسهللاو؛اهتفرعم
."*مهوردصىقختامو؛مهرئارسبمهيلعومهنيبمكحيهنإف؛ئش

؛هبمهناميإعمةيضابألانأنممغرلابو؛بيغلارومأنمنازيملاو

ىلعنوركنيمهدجن؛هوحنولدعلاهبدوصقملاناب؛هليوأتىلعنولمعي

هنأبحمليودوعينممهنمدجنمث.مهليوأتفالخبهيلعهولوأتاممهريغ

نوداهبلاغشنإلاو؛رومألاهذهلثمجيلادجلانعفقوتلابلوقلاعم

"نآرقلالالظ"يببطقديسهيلإبهذامبكلذىلعدهشتسيو؛ىودج

هيفلخدامك؛نازيملاةقيقحو؛نزولاةعيبطذِيلخدنالو":لاقثيح
تايفيكف؛ىمالسإلاركفلاخيراتيلةيمالساريغةيلقعبنولداجتملا
اذهدنعةيضابألافقيالو؛”"ليثملاوهيبشتلانعةجراخهللالاعفأ

دنعاوقفوتيملمهنأل؛مهلالمهيلعبسحيىذلالالدتسالااذهو؛دحلا

ليوأتلاىلإاوعسمهنكلو.؛نازيملااهنمو؛بيغلارومأبناميإلادرجم
هبلدتساامدنعفوقولاىلعاضيأاولمعلب؛مهريغلعفاملتم
كيكشتلاو؛اهفيعضتباولاقو؛ثيداحألانمةنسلالهأنممهوفلاخم
لالدتساللاهتيحالصمدعبمزجلاىلإاولصيلءاهتاورةلسلسىفواهيف
|."*مهوفلاخمهيلإىهتناامىلع
:طارصلا:اعبار

اهبنمؤيواهدقتعيىتلا؛ةرخآلارومأنمكلذكطارصلادعيو

حراشلوقي.؛هليوأتوأهريسفتوهمهفجياوفلتخانإو؛نيملسملاعيمج
"ىرعشألالوقيو؛""”طارصلابنمؤنو"ةيفلسلاةديقعلا"يلةيواحطلا
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-ةلزتعملانم-رابجلادبعىضاقلابهذيامك.,“*”*قحطارصلاو
نكلو'*!*طارصلاهداقتعاوهبرارقإلابجيامةلمجنم"نأىلإ
ةنسلالهأف؛طارصلاىنعملمهليوأتومهمهفييمهنيبثدحيفالخلا

اماذهىلعهبنولدتسياممو.منهجىلعرسجطارصلانأبنونمؤي

هيذءاجليوطثيدحنمىراخبلاحيحصنمرجحنبظفاحلاهدروأ
هللاىلص-هللالوسرلاق؛منهجرسجبرضيو.....":طارصلافصو

ملسمهللا:ذئمويلسرلاءاعدو؛زيجينَملوأنوكاف:-ملسوهيلع
اولاق5نادعسلانوشمتيأرامأ؛نادعسلاكوشلثمبيبالكهبو؛ملس

ردقملعيالاهنأريغ؛نادعسلاكوشاهنإف:لاق؛هّللالوسرايىلب:

مهنمو؛هلمعبقبوملامهنم:مبلامعأبسانلافطختف.هللاالإاهمظع
طارصلاباب":حراشلاركذحرشلاىفو؛*".وجنيمثلدرخملا

ىلإهيلعنيملسملاروبعلمنهجىلعبوصنملارسجلاىأ:منهجرسج
63"ةنجلا

.6"ةرعشلانمقدأوفيسلانمدخأهنأهفضوىفدروأامك

عفشتسيامدنع؛«نازيملاوباسحلاورشحلادعبنوكيطارصلابصتو

نماوصلخيل؛مبلعفشيل؛-ملسوهيلعهللاىلص-لوسرلابنوملسملا
رافكلاطقاستو؛اورشحاذإقلخلانإ:رجحنبا:لوقيفقوملالوه

نذإلاعقيف؛نوبفشتسيففقوملابركيمهادعنمىقبرانلالمهتم

املًاقبط؛ةنسلالهأدقتعيو."*"هيلعزورملانوكيمث؛طارصلابصنب

ىلعمهرورمىفنيملسملانمسانلافالتخا؛راثآوصوصتنمهوعمج

؛ةيصعملاوةعاطلانممبلامعأةجردخيمهفالتخابسحب«طارصلا

:لوقيفصوصننمكلذيلدروامب؛كلذانل"ةيواحطلاحراش:فصي

نودىتلاةملظلايلإفقوملاناكممهتقرافمدعبسانلاىهتنااذإ"

ىلص-هللالوسرنإ":اهنعهللاىضرةشئاعتلاقامك؛طارصلا
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ضرألاريغضرألالدبتمويسانلانيأ:لئس-ملسوهيلعهللا

قرتفيعضوملااذهىفورسجلانودةملظلاككمه:لاقف؟تاومسلاو

مهنيبلاحيو؛نونمؤملامهقبسيو؛مهنعنوفلختيو؛نيتمؤملانعنوقفانملا

نع؛«قورسمنعهدتسبىقهيبلاىورو؟.مهيلإلوصولانممهعتميروسب

نوطعيف”:لاقنأىلإ"ةمايقلامويسانلاهللاعمجي”:لاق؛هللادبع

نيبلبجلالثمهرونىطعينممهنمف:لاقو.ميلامعأردقىلعمهرون

ةلخنلالثمهرونىطعينممهنمو؛كلذقوفهرونىطعينممهنموهيدي

ىطعينمرخآنوكيىتح؛هنيميبكلذنودىطعينممهنمو؛هنيميب

اذإو؛همدقمدقءاضأاذإ؛ةرمًافطيو؛ةرمئضي؛«همدقماهبإىلعهرون

؛فيسلادحكطارصلاو؛طارصلاىلعنورميورميف:لاق؛ماقئفط

رمينممهنمف؛مكرونردقىلعاوضما:مهللاّقيف؛ةلزمو؛ضحد

ردقىلعنورميفءالمرلمري؛لجرلادشكرمينممهنمو؛فرطلاك

رميىتح«مبلامعأ رختو؛ديقلعتو؛ديرخت؛همدقماهبإىلعهرونىذلا

؛ءاوصلخاذإف؛نوصلخيفءرانلاهبناوجبيصتو؛لجرقلعتو؛لجر

ملامهللااناطعأدقل؛كانارآنإدعبكنماناجنىذلاهللدمحلا:اولاق

,89ااا"ادحأطعي

اميفةنسلالهأفلئاخيف--ةلزتعملانم-رابجلادبعىضاقلاامأ

معزيو؛مهدنعهانركذىذلاىنعملاىلعطارصللريسفتنمهيلإاوبهذ

قيضيوةنجلالهأىلععستيرانلاوةنجلانيبقيرطوه"طارصلانأ

هللالاقو؛نآرقلاهيلعلددقو؛هيلعرورملااوماراذإرانلالهأىلع
ريمَعتَأنيِلانم©)مقتَلطّرْلآنوْفَآز:ىلاعت ْلرنتَعبوُصْغَسلا

للوقنانسلف":لاقف؛ةنسلالهأريسفتركنأو؛*”"4ايآكلا
نمدحأوةرعشلانمقدأكلذنأنم؛ةيوشحلاهلوقيامطارصلا
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نموهفهزاتجانمفهبرورملاوهزايتجانوفلكينيفلكملانأو؛فيسلا
تسيلرادلاكلتنإفءرانلالهأنموهفكلذهنكميملنمو؛ةنجلالهأ
اذهامىلعرورملا؛هفيلكتونمؤملاماليإحلصيىتح؛فيلكترادب
امو؛قيرطلاوهطارصلانأانركذدقفاضيأو؛ةدحلاوةقدلاخيهليبس

.9*مهمالكدسفف؛ليبسبقيرطلانمسيلهوفصو

هنأبطارصلالوأنممهنمنأةلزتعملاخياشمنعركذامك

ىلعةلادلاةلدألاواجناهبكسمتنمئىتلاتابعاطلاىلعةلادلاةلدألا

تابجاولابوجوىلعةلادلاةلدألاوأ؛كلهاهبكرنمىتلاىصامعملا

هيضتريالاموهوءاهنمباتتجإلاوتاحبقملاحبفىلعواهبكسمتلاو

ىلعهلمحذإزوجيالاذهوءزلاجملاىلعهللامالكللمحهيفنألمهنم
.6!انكممةقيقحلا

:ةيضابألالوق

باتكلاايهيفءاجامباناميإ”طارصلا"نوركنيالةيضابألاو
طارصلاىأ:قحلاوهطارصلا":راونألاقراشمبحاصلوقيةنسلاو

ءهجلَعنِكُميتبف]ل:ىلاعتهلوقذيروكذملا لكِعنسشيمآاعده
-ملسوهيلعهللاىلص-هنعةيورملاتاياورلاايو4ِيَقَتُْت
ىلعطارصلاعضوي”:لاقهنعهللاىضردوعسمنبانعةيورملاك

نمبيبالكهيلع؛ةلزمةضحدمفهرملافيسلادحلثم؛«منهجءاوس

الفقربلاكرمينممهنمو؛«عورصمواهيفىوهيكسمماهبفطتخيران

؛رانلاهتحولدقلجراناسنإمهرخآنوكيمث؛وجنينأكلذبشني
.0*...."هتمحروهمركوهلضفبةنجلاهللاهلخديمث؛ارشاهيفىقلو

نمممهريغعمنوفلتخيطارصلابمهناميإعمةيضابألانأالإ

لنوبهذيو؛مهقريملاليوأتهولوأوأهرهاظىلعهيفلوقلااوذخا

:اهنمركذتهجونمرثكأىلإهليوأت
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ىلعلدتساو"مالسإلاقيرط"وهطارصلانأنمىلاطيجلاهلاقام(أ)

نيمزل*ميقتسمطارصىلإىدهتالكنإو":ىلاعتهلوقبكلذ

نمنأىلإاضيأىلاطيجلابهذماك"4ميتطر

رسجلاىنعيطارصلانأىلإبهذنم(ةيضابألانمىأ)مهباحصأ

ىهىتلا؛عبسلارطانقلاهيلعبترملا؛منهجنتمىلععوضوملا

؛ةروهشملاتالاؤسعبسلانعاولثسيىتحدابعللسيباحمودصارم

ٌرُيْتََت(©)محلاطملإودك:ىلاعتهللالوقباذهىلعلدتسيو
قيرطهنأىلعطارصلالمحهعمحصيالاموهو"4نعتيَ
لبهباحصأليوأتليحيالناكنإو-ىلاطيجلاهراتخا-مالسإلا
,<”هراتخيملنإوانكممهاري

نيد"وهطارصلابدوصقملانأىلإبهذدقف"ملاعملابحاصامأ(ب)

هنأبرابخألاالهفصوخيءاجامنعو"نآرقلاهبقطنامكهللا
ملسول"كلذنأىلإبهذدقف.فيسلانمذأوةرعشلانمقدأ

قفاويالهنأثيحنمئشقدأهنإف؛نيدلاتافصنموهفهتوبث

الهنأةرورضتافوصوملابهبشيناككلذلفتاوهشلاالوىوبلا

نوععم.ةذفانلاةريصبلاوىهنلاوىجحلاوذالإهتافصنيبزيمي

4.ىفخأكرشلا":-ملسوهيلعهللاىلص-هلوقل؛هقيفوتوهللا
:اضيألاقوءاملظةليلاءامصةرخصىفلمنلابيبدنمىتمأ

نيتمنيدلااذهنإ":اضيآلاقو:ابابنيعبسواعضبكرشلانإالآ

تبنملانإفءاوغلبتلهيفدصقلابمكيلعفهبلغهدشنملكف
.”"”انلقاملبسانمليثمتكلذلكف.؛"ىقبأارهظالوعطقاضرأال

ةيضابألاريغدنعمهفولليوأتوأريسفتنمكلذادعاميفامأ

طارصلاليوأتلثم؛هيفمهفلاًاطخىلعاسيسأت؛هوركنأامموهف
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ىنعمايحصيالاممكلذنأل؛ةيضابألاهلبقيالاموهورسجلاب
اهبلدتساىتلاثيداحألانعامأ.مهدنعقيرطلاوهىذلاطارصلا

ىلإاوبهذفةيضابألاهاضتراىذلاريغىنعمبطارصلامهفىلعمهريغ
اوفتكاو؛ةيداقتعإلارومألاظللالدتسإللحلصتالةيداخأثيداحأاهنأ

.7اهيفنعطلانوداذهب

:ةعافشلا:ًاسماخ

ةيمالسإلاقرفلاىدلاهيفلوقلابترتيىتلارومألانمةعافشلاو
توميىتلا؛رئابكلاوىصاعملايلمبلوقودابعلالامفأخيميلوقىلع
.ةرخالاالاهبكترمىلعمكحلاو؛ةبوتنودناسنإلااهيلع

ىلإلبقنمانيأرامكاوهتنادقةلزتعملاوجراوخلاناكاملو

وهامكرفاكهنأباهنعبئاتلاريغةريبكلابكترمىلعمكحلا
خي.قسافوجاروخلاىأر ؛ةلزتعملاىأروهامكرفكلاوناميإلانيبةلزنم

مهاندجواذهىلعابيترتف؛ادبأرانلايلدلخمدلاخامهيلكدنعهنأو
مثنمو«رانلاىفديلختلابمكحلامهيلعقبسنملةعافشلانوركني
ءاهيفتتىتلاتايآلاباوكسمتو؛اهبلوقتىتلاةينآرقلاتايآلااولهاجت
دحأعيطتسيالف؛ديعولاودعولاًادبمعمىفاتتتمهيأرخيةعافشلانأل

ذكئمؤيسفنلكدجتلب؛رانلانموجنيهلعجيودحألهللادنععفشينأ
.**ئشلااهلمعردقبباذعلانمو؛حلاصلااهلمعردقبباوثلانم

نأبلوقلاىلإلبقنماوبهذدقو؛ةرعاشألاوةنسلالهأامأ
ىلإلوكوممهرمأفنينمؤملاةاصعنمنيبئاتلاريغرئابكلاىبكترم

مثمهتميرجردقبمهبذعءاشنإو؛مبلرفغءاشنإةرخآلاخيىلاعتهللا
نمةرذهبلقايناكنمررانلايلدلخيالهنآو؛هتمحربةنجلامهلخدأ

نيضوملانينمؤمللاهباولاقو؛ةعافشلابمبلوقكلذىلعاوبتردقف؛ناميإ
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اهيلعاوتاموًابونذاوبكترانيذلانينمؤمللو؛ناميإلاتابجاووطورشب

؛ديحوتلاريغىلعاوتامنيذلارافكللاهبلاقنممهنمولب؛ةبوتنود

:مهنعاهافننممهنمو

ةعافشلاتابثإخياذهمهيأرةنسلالهأهيلعماقأىذلاساسألاو

":ةيميتنبالوقيءرانلاٌئنيدحوملانمدحأدولخمدعمهداقتعاوه

ارطافةروسخي.نيقباسلاونيدصتقلملا"هءءايلوأ"ىلاعتهللاركذدقو

هِمَتَللاََمُهْنِقاناانبانَسنيلآٌبتكلاارث]ف:ىلاعتهلوق
©ربكلَآمكارتلاوآزبكلبنَحْمُهَزةيتقُتمتين
ٌ©ريِرَحاهمهناأَبَحَذنيدواسنياوباحث
ناانلحأىلا(00)روشوفعلنيركرنوحلااَنَعٌبَهْذَألآهَُدَستلأااَكو

هذهنكل,**برناهاَنُسَمُيالوٍبَصَناهاَنُثَمُيلءِلْضُتنوِةَمَقتلا
-ملسوهيلعهللاىلص-دمحمةمآمهةيآلاهذهايةثالثلافانصألا

انِداَبِعْنِماَنْيَفْطْنصاَنيِذّلاَباَئِكْلااَنْثَرْوَأّمُث":ىلاعتلاقامك؛ةصاخ
كلذِهَّللاٍنإبٍتاَرْيَخْلاِقياسْمُهْنِمَوٌديِتُْممُهْنِمَوهيفٌمِلَظْمُهْنمَ
نورصملابونذلاباحصأ"هسفنلملاظلا"و..... ٌريِبَكْلاُلْضَفْلاَوُه
كلذبجرخيملةحيحصةيوت"ناكبنذىأ؛هبنذنمباتنمو؛ءاهيلع

"مراخمللبتتجملاضئارفللىدؤملا:"دصتقملا"و؛نيقباسلانم
كلتخيامك؛لفاونلاوضئارفللىدؤملاوه:”تاريخللقباسلاو
دصتقملاخيلخادهبنذنمبئاتلانأىلعةيميتنباللديو..."تايآلا

اَهْضّرَعِةَّنَجَوْمُكَيَرنيَوَرْيْعَمكإارعراَسو]:ىلاعتهلوقبقباسلاو

َييِظَكْلابرصآريفَنمْنيآلا(©َ)نِيَنْلتَدوُأٌسرَألاَوتوتا
ٌةَتِحَتالست5تيِلاَت(2)كرينستللابيبهلنيالانعنيِذاَسْلاَويلا
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اريلَرهَلأأبولٌارِفْنَينمومدلاَفْعَتَساَهلاوُركذْمُهسُتنَأاملكوأ

نيىرتجيْمِيَتنيهنمنَكبأ(©)كوثكنيْمُكواواَستاَمع
ُعَكَجل:ىلاعتهلوقو....'!""4َنيِلِمَسْلاٌرْجَأَمَمَوًاهفكيِرتَخٌركبتأْااهتم

نمدحأرانلاخيلخديالهنآىلعةنسلالهأهيلدتسيامم#اًمنَْنَيندم
00101ديحوتلالهأ

نيعيطملاونينمؤمللةعافشلاةحصداقتعإلاناكاذهىلعًابيترتو

هذهنوكتو؛ةيمالسإلاقرفلانممهزيغعمةنسلالهأهيفقفتياموهو

لهألنوكتامك؛مهنيبىضقيىتحفقوملالهألةمايقلامويةعفاشلا

هكتاجردلاعفروباوثلاةدايزلاضيأنوكتامك.؛ءاهولخدينأةنجلا

,102ةنجلا

؛نيدحوملانمرئابكلالهأونيبنذمللةعافشلااودقتعاامك

ةعامجلاوةنسلالهأرئاسواهتمئآوةمألافلسبهذمو:ةيميتنبالوقي

هبلقنمرانلانمجرخيهنأبلوقلاو«رئابكلالهألةعافشلاتابثإ
."”**ناميإنمةرذلاثم

عونبرفاكلالمشتدقةعافشلانأىلإمهنمضعبلابهذامك

نعحيحصلالدروامباذهىلعاولدتساو؛باذعلاهنعففخيلام

؟ئشببلاطابأتعفنلههللالوسراي:لاقهنأبلطملادبعنبسابعلا
الولوراتنمحاضحضلوهمعن:لاق؟كلبضغيوكطوحيناكهنإف

حيحصصناذهف.كلذوحنو...."راتلانملفسألاكردلااناكلانأ

هلعجينأخيلب؛باذعلاهنعففخينأرافكلاضعبايهتعافشلحيرص
لوسرنأ:سابعنبانعاضيأحيحصلالامكءاباذعرانلالهأنوهأ
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؛بلاطوبأاباذعراتلالهأنوهأ":لاق-ملسوهيلعهللاىلص-هللا

.199*0*غامدامهنمنيلعنبلعتنموهو

وحننمميركلانآرقلابةعافشلابمبلوقىلعةنْسلالهألدتسيو
0ماَمَهَعٍنملانمدنمالإةَمَتَنلانكِلتَباَل: ىلاعتهلوق
كلذبتحصو؛ةعافشلابادهعهدنعذختانملةعافشلالجوزعبجوأف

ماٍلذِيَموَي: ىلاعتلاق.اهلفاوكلالقنبةرصاتقملاةرتاوتملارابخألا

قَالَ:ىلاعتلاقو؛''"4لوفهلىضرولاهلَنْوَأْنمالإةَمئقسلا
َنمِلالإدنُجةَمَمَلا مويةعافشلانأىلعىلاعتصنف,"7 مَلتنْوآ

نمدحأالو؛هلوقىضرو؛ءاهيفهلنذأنمملجوزعهدنععفتتةمايقلا

مدآدلولضفأهنأل-ملسوهيلعهللاىلص-دمحمنمكلذبىلوأسانلا

لإدنعُمَتْعَيىلاادنم:ىلاعتلاقدقو.مالسلاهيلع 4108ندب

نذأينأدعبنمالإاًئيشمهتعافشىنغتالتاومسلا4كلمنممكو

دقف":لاقنأىلإتايآلانمكلذريغو؛""”(ىضريوءاشينملهللا
نمالوهيدينيبنملطابلاهيتأيالىذلانآرقلاصنبةعافشلاتحص
ِ:إ(110)٠هنشلخ

هنأبلوقلاخي.ةيمالسإلاقرفلانممهريغةنسلالهأقفاوياذكو

 مهديلختىلاعتهللانمردقتنممنيكرشلملاورافكللةعافشال
؛عفاشلاةناكموةلزنمتناكامهممهلةعافشلاىفةعفنمالوءرانلا

ىلعفوقومهبدابعلاعافتنافءاعدلاوةعافشلاامأو":ةيميتنبالوقي

مهلراقغتسإلاوءرانلانمةاجتلابرافكللةعافشلاف؛عئاومهلوطورش

اهاجءاعفشلامظعأعيفشلاناكلو-مهعفنتالرفكلاىلعمهتومعم

ليلخلامث؛-ملسوهيلعهللاىلص-دمحمنممظعأعيفشالف-
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انُيَرلل:هنعىلاعتلاقامكرفغتساوهيبألليلخلااعددقو؛ميهاربإ
هللاىلص-ناكدقو,"'!"يبالامفينَيَنييمْوُمْلزىلايلرف
ضعبدارأو؛خغيهاربإبءادتقابلاطىبألرفغتسينأدارآ-ملسوهيلع

ينلكناكأتل:ىلاعتهللالزنافهيراقأضعغبلرفغتسينأنيملسملا

ليناندنبفذلأاراكزابدكتاًرِوغَتْتْاانناتيا
نفذمرملبثَحْسَأمَآ

اضيأنيدمتعم؛ةعافشلااوفننيذلاةلدأ.ةنسلالهأشقاندقو

لهأهعمعطتسيملىذلارمألا؛ةنسلاونآرقلانمصوصنىلعاذه
ةتبثملاةعافشلاريغةيفنملاةعافشلاهذهنأىلإاوبهذف؛مهتلدآدرةنسلا

باوجو':لوقلاىلإاذهجيةيميتنبابهذواهبلوقلانوذخأيىتلاو

اهنأامهدحأ:نائيشهبداريةعافشلاىفنىنعي"اذهنأةنسلالهأ

الاتَلرَكَسيفكككساب)»:مهتعنلىلاعتلاقامك؛نيكرشملاعفتتال

بركناكوهيلانيالاعمسوحاًنكَواهيانيكسيلاملتكتكو()َنِلَسُمْلاتيت

مهنعىفنءالؤهف؛نينُاةَمَتَحَرُهُتتَتاَمُ©نِتلآنأَّح(©)ٍنْيآركب
-.ارافكاوناكمهنألنيعفاشلاةعافش

؛كرشلالهأاهتبثيىتلاةعافشلاىفنكلذبداريهنأ:ىناثلاو

نأنونظينيذلانيملسملاوباتكلالهأنم:عدبلالهانممههباشنمو

سانلاعفشيامك؛هنذإريغبهدنعاوعفشينأردقلانمهللادنعقلخلل

ةبغرهيلإهتجاحلعفاشةعافشهيلإعوفشملالبقيف؛ضعبدنعمهضغب

اذهىلعاللدم”...ةضواعملابقولخملاقولخملالماعيامكو؛ةبهرو
.ةينآرقلاتايآلانمريثكلاب
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:ةيضابألالوق

؛مهوحناحننموجراوخلاوةلزتعمللافالخ؛ةيضابألاو

نآرقلااءاجاملاراكنإاهراكنإنأاوأرمهنألةعافشلانوركتيال

اهببذكنمف؛قح(ةعافشلاىنعي)ىهو':ىلاطيجلالوقي؛ةنسلاو

:مالسلاهيلعهيبنلهللالاق؛دومحملاماقملاىهو؛نآرقلابذكدقف

؛نورخآلاونولوألاهيفهدمحي014٠*اًدوُمَحَتاًماَقَمكيركتعبينأيع

اهيلإلصيالةنوزخمتناكوةعافشلانممهلحتفامبنولوألاهدمحي

نممهاجنثيحنورخآلاهدمحيو؛مالسلاهيلعىبنلااهحتفيىتحدحأ

.117ءاقملالوه

نيذلارئابكلاىبكترمىلعمهمكحكحةيضابألاناكامو

نعمهرئابكبنوجراخمهنأنوريةبوتنودمهرئابكىلعنوتومي

لادبأديلختلاودولخللنيقحتسم؛كرشلالاهبنولخاد؛مالسإلا
اهولعجمهنأالإةعافشلارارقإخيةنسلالهأاوقفاونإومهنإفءرانلا

ىهفمثنمو؛اهيلعنيرصملارئابكلاىبكترمنودنيملسملاحجطقف

:ىلاطيجلالوقي.نيكرشملانيرفاكلانود؛نينمؤملانمةنجلالهأل

هناحبسهللانأل؛«ةعاطلاىلعاوتامنيذلانيملسمللىهامنإةعافشلاو"

دنعدعنمالإةَمََلاَنكِلنَياَل: لوقي لمعلابىنعي4اَنَهَعنجلا

نيلَيِمِفَشنينلفزف:رانلالهأنعاربخمىلاعتلاقو؛ابلاثمأخيحلاصلا

امفلحي-هللاهمحر-ديززبرباجناكوءابلاثمأىف«مجقرصال
ةكئالملاةعافضامهللاولوقيناكو؛ةعافشنمرئابكلالهأل

اقفانمنمؤمةوعدتلاناملوقيناكو؛نيبئاتللالإنينمؤملاونييبنلاو

؛باوثلاىلإاهبريصيفباقعلابجوتسانملتسيلةعافشلاو؛طق

لوخدىفاهنأاضيأكلذىلإىبصعملافيضيو؛""'*لزانملاكبفيرشتو
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باسحلانماوغرفاذإقلخلانأكلذو؛باسحلانمغارفلادعبةنجلا

لمهلنذأينأىلاعتوهناحبسهللاىلإمهبلعفشينمنوملسملانذاتسا

نممث؛حوننممثالوأمدآنماهنوبلطيف؛ةنجلاذيميلزانمىلإلوخدلا
؛نيرخآلاونيلوألاديسىلإلصتىتحهرْيَغىلإمهعفديمهلكوميهاربإ
هالوموعديفهنوبلطيف؛انلمعبالكلضفبهتعافشنمبرايانمرحتالو

كيركتَعبينأحسعو:ىلاعتهلوقنمدارملاوهو«نانجلاحيتافمهيطعيف

117+اًدومحتاَماَقَم

نأىلإنامعىتفمىليلخلادمحنبدمحأخيشبلابهذيامك

نييبنللنكميىلاعتوهناحبسهللانأىلإاوبهذدقءاملعلاضعب
ناككلذو؛هدابعنمذئمزيهللاىضترانملةعافشلانمنيحلاصلاو

ضعباي"كلذىلعلديامءاجدقو؛هتبوتلبقتينأبئاتللاوعفشي
دحأنممكنمام":-ملسوهيلعهللاىلص-هللالوسرنعتاياورلا
ةبوتلاف"ىتعافشبمثهلمعبمثهللالضفبالإةمايقلامويةنجلالخدي
هيلعهللاىلص-ىبتللنوكينأعنميالكلذنكلو؛ةلوبقمهللادنع

نأدبعلانأشنمنإف؛ةيوتلاهذهلوبقلجألةعافشلا3رود-ملسو

نييبنلاف«تاوعدلانمةوعدىهةعافضشلاو؛ارصقمامئادنوكي

دقو؛لجوزعهللاىضترانملنوعفشينوحلاصلاوةكئالملاو

:اونمآنيذللنورفغتسيمهنأنيبرقملاهتكئالمنعىلاعتهللاركذ

باعمََكِسبااكيَلريحاهممتوكلكتيماند
ْ:(119)0(118)4ا

ركئابكلاىبكترموةاصعللةعافشلامدعىلعةيضابألاللديو

4ديلختلامهفاقحتساولب؛ةبوتريغنمنوتوميواهيلعنورصينيذلا

اتِيٌزُمَلَتَقَينمو:ىلاعتهلوقوحننمةنسلاونآرقلاب؛ادبآرانلا
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نمول:ىلاعتهلوقو؛اهاًدَِحٌرَتَهَجٌموآَنَجَداًدَيََتُ ,هلوُسَروهلاصعب
نأدعبنينمؤملاةروسخيىلاعتهلوقو,«آَهِفَنيِرلبَخٌمَتَهَجَراَدنإ

هَلتمي(©)ماتَقَيكِلَكلَمْول:سفنلالتقوانزلاركذ يبا
مهلاثمأوءالؤبلةعافشالمهدنعو.4َباَتسسالإ)اناشويفدلٍوةَمَِبقْلا

تامنملىهةعافشلانألكلذ؛اهيلعنيرصملارئابكلاىبكترمنم
ىفةجردةدايزلوأ؛هنعبوتينأابنذىسندقوتاموأ؛ةريغصىلع

هلوقل؛ةنجلاىلإهنممهتحارإونينمؤملاىلعفقوملافيفختلوأ؛ةنجلا
اَم:ىلاعت ّنَِنيِيِل'َطلل عفشالكويح الوز:ىلاعتهلوقو؛«عاَطُب

؛ملسوهيلعهللاىلص--هلوقبةنسلانمو.4ئَرأسلالإتبوعتْنُب
ايو؛ةيفصايو؛سابعاي؛ائيشهللانممكنعىنغأال":هتريشعل
رباجلوقو؛"مكباسنأبىنوتأتو؛مبلامعأبسانلاىنيتأيال....ةمطاف
رئابكلالمهألدعوأهللانأل؛ةعافشرئابكلالمألامهللاو:ديزنب

لهألةعافشلانإ":كلامنبسنأنعثيدحلاءاجنإو؛هباتكغيرانلا
هيلعهللادعوأاموءرحسلاوانزلاولتقلاىنعامهللاوف"رئابكلا
ِ:إ120"رانا

ةروطخو؛ةعافشلالاذهمهيأرباوصىلعةيضابألادكأامك

سانلانألكلذ«نيملسملانمنيصاعلاو؛رئابكلالهألةعافشلابلوقلا

؛ىنامألاىلعادامتعا؛ىصاعملاباكتراينواهتللةعيرذكلذنوذختي

ىلص-لوسرلانمهدنعمهبلعوفشموأ؛ىلاعتهللانممهلروفغممهنأو
تاعمتجملاايعيشياموهو؛نوملسممهنألالإئشلال-ملسوهيلعهللا

ىلعةيضابألاللديو؛مهبولقبناميإلافعضدعبو؛مويلاةيمالسإلا

.هولقناملثمنيرصاعملانيملسملانيركفملاضعبنعهولقنامباذهمهلوق

ريثكلاضرعتسانأدعب؛ةعافشلاييهلوقنمىلازغلادمحمخيشلانع
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ثيداحأبنيملسملاماوعظفلي":لوقيثيح؛اهيفةدراولاصوصنلانم
ةعافشلاماوعلاكئلوأقلعوملسوةيلعهللايلصيبنلاةعافشاةدراوْ

لوحتتنأكشوتميحجلاناريننأو؛تلطبءازجلانيناوقنأكيلإليخي

ىفلاهجلاءالؤهطرفياماريثكو؛نينمزملاةاصعىلعامالسوادرب
اذهو؛ريخبدمحمةمأنولوقيمث؛بونذلامخواينوعقيو؛ضورفلا
؛هركتنسينملوأ-ملسوهيلعهللاىلص-دمحمو؛طقاسكلسم

نيناوقنأبلوقلاو.....ميحجلاباحصأمهنأبمهرذنيوهباحصأبراحيو
الاَنْاَْتَوزن:ىلاعتلاقدقو؛غراففخسامىبنعابتألةبسنلابفقوت

الوانيكينكنعسنتىَرخ الوةَمَفَشاهنيُلَبقُي 2(ةيُرَصُيهالكلَدَعهنُدَحْؤُي

ام"ٌ<رَكَنْفُركَكحَتَتاَت]ف:رانلالهأخيقحلالوقءالؤهرظنيلف:لوقيمث

سل]»:ىلاعتهلوقنوكرتيمهو؛ةثوللاهذهبنوباصينيملسمللبجعلاو

ءوبرجباوْسلَمَمَينمبتكللالمآٍنِاَمَآ"ومُكَيناَمَأ ٍنوُدنملدجالو

قف022١اريلوايلأ

ىلعهلبقنمو؛حلاصلالمعلاةيمهأىلعنودهشتسيةيضابألاو
نمةدئافالكلذريغبو؛رانلايلباذعلانمؤملابنجتيل؛ىلاعتهللالضف

دمحممامإلاخيشلالوقب؛ةعافشلاىلعادامتعااهنوروصيىتلاىنامألا

نم:ىلاعتهلوقلهريسفتايهدبع ٍنوُدنوٌفدِجَيالووبّرْجُباءَلَممَي

ءاعفشلاعىنامألاكلتلكف":لوقيثيح4انينلَويوهلأ
ةاجنلاٌكرادملاامنإو؛ماهجباحسو؛بلخقرب؛مالحألاثافضأك

َنِملَمْعَينمو]ف:لاقف؛ىلاعتهبحرضامك.,لامعألاوناميإلاىلع

َنَلظُيلوةَنجْلاَنولُحْدَيكيلوتيؤمرهَونأزآركنوبحتا

ةظعوملاوربعلانمنيتيآلانيتاهناواذه":فيضيمث2"*بَ
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اهيفنصحتيواهيلإىوأيىتلارورغلالقاعموىنامألاحورصكديام

ةيسنجلاكنيدلااولعجنيذلانيملسملانمقاسفلاولاهجلاوىلاسكلا
هسفنىمسينمىباحيميكحلازيزعلاهللانأاونظو؛ةيسايسلا

نأو؛بلقلادرجمب؛اينارصنوأايدوهياهيمسينمىلعهلضفيوءاملسم

.27"لمعلاوملعلابالباقلألاوءامسألابةربعلا

مهناميإاهبنونمؤيمهو؛ةعافشلاىفةيضابألاىأرناكاذكه

ةاصعلانودنينمؤمللمهدنعىهو؛ةنسلاوباتكلانماهيفءاجامب

.اهيلعنيرصملارئابكلاىبكترمو

:ضوحلا:اسداس

 هركذدررىذلاكلذ؛اضيأةرخألارومأنمضوحلاو

نأ"رثوكلاةروسل"هريسفتريتكنبادروأ؛ةنسلاوباتكلا

؛-ملسوهيلعهللاىلص-لوسرللىطعأةنجلارهنرثوكلا
امك.ادبأًامظيالهنمبرشنمو؛هتمأنمنونمؤملاووههنمبرشيل
نأدافأاماهنمو؛ضوحلاوهرثوكلانأدافأاماضيأرابخألانمركذ

نأهتافصكلاضيأءاجامك.رثوكلانمنابازيمهيفبصيضوحلا

برشينمنأو؛«جلثلانمدربأو؛لسعلانمىلحأو؛نبللانمضيبأهءام

هيلعدرينملوأ؛ءامسلاموجنددعكةينآهيلعنأو؛ادبأًامظيالهنم'

هنمبرشيىتحهنعدوزي؛-ملسوهيلعهللاىلص-هللالوسر

ل9ممألانممهريغهدريمهدعب؛هتمأنمنونمؤملا

هولعجو؛«هودقتعاو«ضوحلااوتبثأةنسلالهأنممالكلاءاملعو

اوركنأو.ءرتاوتلادحتغلبثيداحأنمهيفدروامةرثكلناميإلانم

."27هيلعنيرفاكلادورو
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؛ضوحلااوركنادقةلزتعملانأىلإةنابإلاٌكىرعشألابهذو
ناميإلاىلإريشيام؛ىلزتعملارابجلادبعىضاقلادنعاندجونإو

؛هداقتعابجيقحمهدنعىهو؛ةرخآلارومأنمدروامةلمجبرارقإلاو
نازيملاوباسحلاوةلءاسملاوربقلاباذعءاهنمكلذلةلّثبمأدروأو

امو؛ضوحلانوركنيالمهنأرعشيامم؛''**فحصلارشنوطارصلاو

.مهيلععينشتلاليبقنموهامنإ"ةنابإلا"يَىرعضألاهلاق

:ةيضابألالوق

نمهيفدروامىلعادامتعا"ضوحلا"توبثبنونمؤيةيضابألاو

بوجونعامأ-ملسوهيلعهللاىلص-لوسرلانعةريثكثيداحأ
:نايأرةيضابآلادنعهيففهبداقتعالا

ىلعادامتعابوجولاهيفراتخي؛«ىلاطيجلاهبلوقيو:لوألاىأرلا

ىلعاهرودبموقتىتلاو؛ديحوتلاةلمجلالخادضوحلاداقتعانوك

ادمحمنأوهللاالإهلإالنأ:ضعبنعاهضعبىنفتسياللمجثالث
ضوحلابرابخالاهبءاجامموهللادنعنمقحهبءاجامنأو؛هللالوسر
؛قحضوحلانأبناميإلاةرورضهنمصلختسيامم؛ةمايقلامويهدوروو

.02هبناميإلابجاو

نمضتيو"لوقعلاراونأقراشم"بحاصهبلوقيو:ىناثلاىأرلاو

نودكلذبفقوتلاامإو؛بجاوهبرارقإلاوقحضوحلانأبلوقلاام

؛-ملسوهيلعهللاىلص-لوسرلانعرابخانمهيفدروامراكنإ
اممةلأسمهذهو:ىملاسلاخيشلالوقي؛كلذخي.ةلداجملانعءاهتنإلاو

؛اهيفدحاولاربخبقيدصتلازوجيو؛رابخألارتاوتهفلبيملنملهلهجعسي

اهبقيدصتلاف؛مالسلاوةالصلاهيلعانيبنللئاضفلاةدايزنماهنأل

(ضوحلاىنعي)هبةدراورابخألانإ":لوقيمثهلةليضفديزمبقيدصت
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املاركنمتنكعقاوللةقباطمرمألاسفنىفىهو؛اهتركنأنإف...
؛ملسأوراكنإلانمىلوأقدصتملنإفوقولاف؛رمألاسفنىفقحوه

."3””اهيوارلكبيذكتحصيالفكيلعةجحاهبموقتالتناكنإواهنإف
:راثلاوةنجلا:اعباس

عيمجاهبنمؤيىتلاةرخآلارومأننِمكلذنكرانلاوةنجلاو

امهيفتءاجدقو؛ةيمالسإلاقرفلاعْيمجكلذكاهرقتو؛نيملسملا

امهيفدروامك؛هللاباتكايةريثكلاتايآلااديدحتوافصوواتابثإ
ىتلاثيداحألانمديدعلاًاضيأ-ملسوهيلعهللاىلص-هللالوسرنع
فصو4ءاجىذلاثيدحلاكلذلاهتدمعلعلو؛ءامهفصو4#تءاج

ىلص-هللالوسرلاق":لاق؛هنعهللاىضرةريرهىبأةياوربةنجلا
الامنيحلاصلاىدابعلتددعأ"لجوزعهللالاق":-ملسوهيلعهللا

:متئشنإاوأرقاو؛رشببلقىلعرطخالوتعمسنذأالوتآرنيع

ًاضيأدرورانلافصوىفو"...."3!4نيمرفنَيمنكيأآمسنتمكثالك

لاق-ملسوهيلعهللاىلص-هللالوسرنأهنعهللاىضرةزيرهىبأنع
:اولاق؛متهجراننماءزجنيعبسنمءزج:نودقوتىتلاهذهمكران"
ةعستباهيلعتلضفاهنإف:لاق؛هللالوسرايةيفاكلتناكنإهللاو
اذ١اهرحلثماهلك؛ءزجنيتسو

راتلاوةنجلادوجووقلخلوحةيمالكلاقرفلالهأفلتخادقلو

ةنسلالهأو؛ءازجلادنعناقلخيسونآلانيتدوجومريغامهنامأنآلا

ريغامهنأنولوقيمهاراجنموةلزتعملاوناتقولخمناتدوجومامهنأنولوقي

هتديقعخي.ىواحطلارفعجوبأمامإلالوقيونآلانيتدوجومالونيتفولخم
الوادبأنايتفتال؛ناتقولخمراتثلاوةتجلاو":فلسلاةديقعنعةربعملا

.133*....قلخلالبقرانلاوةنجلاقلخىلاعتهللانإف«ناديبت
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ةنسلالهأنيبفالخلاةروص”ةيواحطلاحراش'صخليو

راتلاوةنجلانأىلعةنسلالهأقفتا":لوقيفةلأسملاهذهايةلزتعملاو

تغبنىتح؛ةنسلالهأكلذىلعلزيملو؛نآلاناتدوجومناتقولخم
مويهللاامهئشنيلب:تلاقو؛كلذتركنأف؛ةيردقلاوةلزتعملاةغبان

املةعيرشهباوعضوىذلادسافلامهلصأكلذىلعمهلمحو....ةمايقلا

١١اذكلعفينأهلىغبنيالو؛اذكلعفينأىغبنيهنأو؛هللاهلعفي

مهجتلالخدو«لامفألايلةهبشممهفمبلامفأيلهقلخىلعهوساقو
؛ثبعءازجلالبقةنجلاقلخ:اولاقو١ةلطعمكلذعماوراصف؛مهيف

هذهفلاخامصوصتلانماودرف...ةلواطتماددمةلطعمريصتاهنأل

نعصوصتلااوفرحو؛ىلاعتبرللاهوعضوىتلاةلطابلاةعيرشلا

ةنسلالهأللديو؛**"مهتعيرشفلاخنماوعدبواوللضو؛اهعضاوم

كلدروامب-ةنسلاوباتكلابناتقولخمراثلاوةنجلانأبمهلوقىلع

هناياثميذٌلتَدِحأؤ»"*”4َنيَِثْتّدِحَأ:ىلاعتهلوقنمةنجلا

َتّيأ:لجوزعهلوقوحننمرانلاذيدروامو,"*"دوست
(©)سيبَتاََرَتَبَجإل7”«تيريكلي لوقبو؛'**4اتنمل
ةصقذيهنعهللاىضرسنأثيدحنم-ملسوهيلعهللاىلص-لوسرلا

ىهتنملاةردسىتآىتحليئاربجىبقلطنامث":هرخآىفوءارسإلا

ذبانجىهاذإفةنجلاتلخدمث:.لاق؛ىهامىردأالناولأاهيشفف

هللالوسرنأ«رمعنبهللادبعثيدحنمو"كسملااهبارتاذإو؛ولؤللا

هدعقمهيلعضرعتاماذإمكدحأنإ":لاق-ملسوهيلعهللاىلص-

نمناكنإو؛ةنجلالهأنمفةنجلالهأنمناكنإ؛ىشعلاوةادغلاب

مويهللاكشعبيىتحكدعقماذهلاقي؛رانلالهأنمفرانلالها

:خلا.........ةمايقلا
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لهألوقوءرانلاوةنجلادولخوةيدبأخيًاضيأنوملكتملافلتخيو
نملوقنعو؛ادبأناديبتالونايتفتالناتدلاخامهنأاذهىفةنسلا
رانلاءانفبلاقوةنجلاءاقببلاقو":"ةيواحطلاحراش"لوقيامهفلاخ
بتكنمريثكييناروكذمنالوقلاو؛فلخلاوفلسلانمةعامج
؛ةلطعملامامإناوفصنبمهجلارانلاوةنجلاءاتفبلاقو؛اهريغوريسفتلا

نمالو؛ناسحإبمهلنيعباتلانمالوةباحصلانمالطقفلسهلسيلو

؛ةنسلالهأةماعهيلعهركنأو.ةنسلالهأنمالونيملسملايهل

لمهجلاقفاوو....ضرألاراطقأنمهعابتأبوهباوحاصو؛هبةورفكو
ءانفىضتقياذهنإلاقهنكلو؛ةلزتعملاخيشفالعلاليذبلاوبأاذه

هجاوريصيىتحراتلاوةنجلالهأتاكرحءانفبلاقفتاكرحلا

,2*ةكرحىلعمهنمدحأردقيالمئادنوكس

ةنجلاءانفمدعىلعاوللدمهوفلاخنملاوقأةنسلالهأدردعبو
نًتاوُدُِسَنيِرلاَمآَوي:ىلاعتهلوقوحننمةنسلاوباتكلاباهتيدبأورانلاو
ىأ7!4زودترعطعكيركشامالإسالوتوسٍلتَساَداَماهَيِرَِختلا

:-ملسوهيلعهللاىلص-هلوقبةنسلانماولدتكلاامك:عوطقمريغ

."توميالودلخيوسأيبالومعنيةنجلالخدينم"

ٌباَذَعمُهَلَك]»:ىلاعتهلوقباهتيدبأوراثلاءاقبىلعاولدتساامك
07143آفنرخ1142د1كدينكفتوف44قش

هِيمُهاَمَز] ديفتةنسلانأامك.تايآلانمكلذريغو؛!*"4َنِمَرْحُمب

جورخديفياماهبدرودقفءرانلاانيرفاكلاديلختنمهسفنىنعملا
؛مئارجنمهوضرتقاامىلع؛«مهبيذعتدعباهنمهللاالإهلإالاولاقنم

عماوواستلالاو؛نارينلا مهديلختورافكلاجورخمدعديفياموهو
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ةنجلانأبةنسلالهأروهمجلوقباضيأةرعاشألالاقو"'**'نيدحوملا
149بأناينفيالامهنأوناتقولخمرانلاو

:ةيضابألالوق

لكىلعراتلاوةنجلانوكداقتعابوجوبةيضابألالوقيو

رئاسنيبفالتخالاوهامكمهنيباميفنوفلتخيمهنأالإ؛"""”فلكم
ناتقولخمريغمأ؛نآلاناتقولخم-رانلاوةنجلا-امهله:نيملكتملا

؟ءازجلاموينادجويسامهنأو

ىلعلاؤسلااذهىلعةباجإلالوحمهنيباميفةيضابألافلتخاو
:قرفثالث

ىملاسلاخيشلاىأربسح-مهروهمجلثمتىهو:ىلوألاةقرفلا

نولتاقلالدتساو؛نآلاناتدوجوم-رانلاوةنجلا-امهنأىلإبهذت-

امهجارخإوةنجلاامهناكسإو؛مالسلاامهيلعءاوحومدآةصقباذهب

مكحمصنلهنعباوجلانكميالليلداذه:مهدنعو؛ةلزلاباهنم

ةنجلانأبلوقلاو؛ةوبنلادحجنمدنعىتحةرورضهرتاوتلوهبباتكلا
ذإ؛هلئاقنممكحتةرخآلالاهبدوعوملاةنجلاريغاهيفاناكىتلا

اهنماريثكنإف؛كلسملااذهةكلاسةحيحصلارابخألاو؛هيلعليلدال

َتّذِمَأ):ىلاعتهلوقبًاضيأاولدتساامك.نآلاامهدوجوىلعلديام
050ىضاملاةفيصب449يفكتأ4148٠قس

اتسيلامهنأىلإاوبهذدقفةيضابألاضعبلثمتو:ةيناثلاةقرفلاو
٠.ءازجلامويلبقامهقلخخيةدئافالنإ؛نيتقفولخم

نيذلا؛ةيضابألانمرخآلاضعبلااضيألثمتو:ةثلاثلاةقرفلاو

نيتفولخماتناكءاوسرراتلاوةنجلانوكبناميإلاةرورضطقفنوري
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ضعبباوجو":ىلاطيجلالوقي,ءازجلامويناقلختسامهنأمأنآلا
ةنجلاو؛انوكتسفانوكتملنإو؛اتناكاتناكنإ:كلذاانباصأ

ذالملارئاسو«سوبلملاوحوكنملاوبورشملاولوكأملانماهيفامعمقح

امعمقحرانلاكلذكو؛ةبيطلانكاسملانمكلذريغو؛ةسوسحملا.

؛نارطقلاليبارسو؛ميمحلاوموقزلانمباذعلافانصأنماهيف
,051*كلذريغو؛نيلسغلاو؛لالغألاولاكنألاو

ىبعصملاىنيمتلازيزعلادبعخيشلاوىلاطيجلاائدجودقلو

نممهنأ؛مهراثآىلعانفقونمممهوعباتنمو؛ىملاسلاخيشلاكلذكو
ةبراغملاةيضابألانموهو-ىلاطيجلاركذدقو؛روهمجلالوقبنيلئاقلا

وأنسحلانعىورهنأقرشملالهأنمةيضابألاراثآضعبثدجوهنأ-

ىهو؛ةقولخمةنجلا:لاقهنأ-ملسوهيلعهللاىلص-ىبنلانعريغ
,152*ملعأهللاوضرألاخيىهو؛ةقولخمرانلاو؛ءامسلاخي

ةنجلاناكموألحمنييعتنعفقوتلالضفيفيملاسلاخيشلاامأ

االلحملااذهنييعتىلعهدنعليلدالهنأىريهنألكلذوءراتلاو

حدقيالأهيأرىأرنموهسفنوعدينكنإو؛ةنسلاكالوباتكلا

فوقوللقفويملامىلعاوفقودقاونوكياميرف؛لحملاباولاقنميف
نأىريهنأنعالضفاذه؛لحملاوناكملاذيدحتىلعةلدألانمهيلع

ةنجلادوجوبناميإلانمصقنيالحدقياللحملاوأناكملاديدتمدع
,053رانلاو
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عيطملانالأسينيذللامسأناوريكنوركنم:بنذملانالأسي

حرشىرابلاحتف:رجحنبىلعنبدمحأ:رظنأريشبورشبم
.237ص+3ىراخبلاحيحص

."169"نارمعلآ-8

امو105ص؛2جلوقعلاراونأقراشم:ىملاسلاخيشلا:رظنأ-9

.١اهدعب >لارطانق:ىلاطيجل 26ْ_245ص1جتاميخل

يشا امو171ص+2نيدلاملاعم:ىبعصملازيزعلاديعخيشل

.اهدعب

.172ص؛2جنيدلاملاعم-0

ُهَمَلَخّيِسْنَوالكمانَبّرَضَوأل:ىلاعتهللاهلوقنمذوخأملاوهو-1

.َوْرَملواهاَشنأيذلااَهيِبْحُيلقٌميِمَرٍيِهَوٌماَظِعْلايِيْحُيْنَمَلاَق
|
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اَمَكُناَطْيَّشلاْمُكَّتَنيْعَيآلٌمّدآيِبَباَيأل:ةيآلاو"27"فارعألا-2

َمِِتاَءْوَساَمُهَبُِيلاَمُهَساَبلاَمُهْنَععِزنَيةََْلانممُحْيربَأجَرْخَأ
َنيِطاَيَشلااَنْنَمَجانْمُهتْوَرُكآلُثتْيَحْنِمُهليِبََوَوُهْمُكاَرَبهن
ا

.173صقباسلاردصملا-3

.15-18ةقاحلا-4

."48"فهكلا-5

صناميإلا:نيسايميعندمحم.د-6 حتف:رظناو؛129 ئىرابلا
.403ص11جىراخبلاحيحصحرشب

ىناعملةيلجلافشاوكلا:رظناو؛403ص؛قباسلاردصملا-7

.478صةيطساولا

اوُلِمَعاميمُهْنْيَتُيَفًاعيِمَجُهَّللاْمُهَُمْيَيَمْوَيلا:ةيآلاو"6”ةلداجملا-8

.«ٌديِهشِءْيَشلكىلعُهَّللاَوُهوُسَكَوهللاُهاَنصْحَأ

."7-8"قاقشنإلا-9

حرشبىرابلاحتفيَثيدحلارظناو«477صقباسلاردصملا-0

.400ص11ج65366537مقرىراخبلاحيحص

.ةلزلزلاةروس-1

.666ص؛3مريثكنباريسفترصتخم:ىنوباصلاىلعدمحم-2

."19-22"تلصف-53

."18*دعرلا-4
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."23"ناقرفلا-5

"فهكلا-6 105.

.39رونلا-7

.479-478صةيطساولاىناعميبةيلجلافشاوكلا-8

:نيسايميعندمحم.د-9 .133ص.ناميإلا

.110ص؛2ج؛لوقعلاراونأقراشم:ىملاسلاخيشلا-0

."12"رجحلا-1

.248-247ص1١جتاريخلارطانق:ىلاطيجلا-2

."11"ىروشلا-3

.11ص2جلوقعلاراونأقراشم:ىملاسلاخيشلا-4

ض."65"نسي-5

صقباسلاردصملا:رظنأ-6 112-111.

انفٍةَّماَيِعْلامْوَبِلطْسِقْلاَنيِزاَومْلاُعَضَتَو:ةيآلاو"47"ءايبنألا-7

ىَفَكَواهباَنْيتَأٍلَدَرَخْنُمٍةّبَحَلاَقْثمَناكنإوايشٌسْفنمَلطُت
.«نييِساَحاني

."8"فارعألا-85

."9-6"ةعراقلا-9

"فهكلا-0 105".
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:ىرعشألا؛371صةيفلسلاةديقعلاكةيواحطلاحرش:رظنأ-1

صفاصنإلا:ىنالقابلا؛146ص2جنييمالسإلاتالاقم

للملا:ىناتسرهشلا؛348صقرفلنيبقرفلا:ىدادغبلا2

.114ص.4جلصفلا:مزحنبا؛102ص؛1جلحتلاو

رصاندمحمرشن؛ةيواحطلاةديقعلا:ىواحطلارفعجوبأ-2

53٠صد٠ب)ىنابلألا

.146ص؛2جنييمالسإلاتالاقم:ىرعشألا-3

.372صةيواحطلاةديقعلاحرش-4

لصفم)4جةيميتنبامالسإلاخيشىواتفعومجم:ةيميتنبا-5
302٠ص(داقتعالا

411٠ص4ملحتلاوءاوهألاوللملا2لصفلا:مزحنبا-6

.4ص4قباسلاردصملا:مزحنبأ-7

313جىراخبلاحيحصحرشبئرايبلحدف:ىنالقسعلارجحنبا867

.538ص

دبعروتكدقيقحت؛ةسمخلالوصألاحرش:رابجلادبعىضاقلا-9

35صنامثعميركلا

.146ص.2جنييمالسإلاتالاقم:ىرعشألانسحلاوبأ-0

ةيفلسلاةديقعلاةيواحطلحرش:ىفنتحلازعلاوب|-1

.273-274ص

.274صقباسلاردصملا-2

.911ص«2نيدلاملاعم:ىبعصملاىنيمثلازيزعلادبع-3
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.125ص؛2جلوقعلاراونأقراشم:ىملاسلاخيشلا-4

.245ص؛1جتاريخلارطانق:ىلاطيجلا-5

.191ص؛2جنيدلاملاعم:ىبعصملانيمثلازيزعلادبع-6

.1261ص؛3جنآرقلالالظ:بطقديس-7

فسويروشاع:رظنأ-8 :باتكنمضثحب«نازيملا:ساكسك

.191-194صانئدابمهذه

خيةيواحطلاحرش-9 .369ص.؛ةيفلسلاةديقعلا

.322ص؛1جنييمالسإلاتالاقم-0

.7/37صةسمخلالوصألاحرش:رابجلادبعىضاقلا-1

11جىراخبلاحيحصحرشبىرابلاحتف:رجحنبظفاحلا-2

حيحصنم6573مقرثيدحلانموهركذامو؛445ص

.ىراخبلا

.446صقباسلاردصملا-3

.454صقباسلاردصملا-4

.352صقباسلاردصملا-5

369-370ص؛ةيواحطلاحرش-6

ٍِ|."6-7"ةحتافلا-7

.7/38-737صةسمخلالوصألاحرش:رابجلادبعىضاقلا-8

.738صقباسلاردنمملا-9
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. 22 الملك  -0

.2581ص«2لوقعلاراونأقراشم:ىملاسلاخيشلا-91

.”53"ىروشلا-2

.6ةحتافلا-3

."24-23"تافاصلا-4

.246ص؛1جتاريخلارطانق:ىلاطيجلا-5

189ص2جنيدلاملاعم:ىبعصملاىنيمثلازيزعلادبعخيشلا-6

190.

.129ص؛2جلوقعلاراوتأقراشم:ىملاسلاخيشلا:رظنأ-7

:4:لحنلاِوءاومهألاولمملا2لصفلا:مزحنبا:رظنأ-8

.10ص؛ةلزتعملا:هللاىدهزنسح؛111ص

."35-32”رطاف-9

."133-136"نارمعلآ-0

.184--1682ص

ديحوت)1ج.ةيميتنبامالسإلاخيشىواتفعومجم:ةيميتنبا-2

؛147ص(فلسلاداقتعالمجم)3ج148ص(ةيهولألا

؛4جلحنلاوءاوهألاوللملابلصفلا:مزحنبا:اضيأرظناو

.113ص
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(ةيهولألاديحوت)1جةيميتنبامالسإلاخيشىواتف:ةيميتنبا-3
.116,317ص

.117صقباسلاردصملا-4

"ميرم-5 87".

.109”هط-6

.23اأبس-07

"ةرقبلا-8 55".

.26مجنلا-9

.112ص.4جلحتلاوءاوهألاوللملاكَلصفلا:مزحنبا-60

."42-48"رثدملا-1

."42-48”رثدملا-2

صقباسلاردصملا-3 .118ص؛150-149

."79"ءارسإلا.-4

:ًاضيأرظناو؛248ص؛1جتاريخلارطانق:ىلاطيجلا-5

؛2جنيدلاملاعم:ىبعصملاىنيمثلازيزعلادبعخيشلا

.135ص؛2جلوقعلاراونأقراشم:ىملاسلاخيشلا؛192ص

.248صقباسلاردصملا-6

192.ص؛2جنيدلاملاعم:ىبعصملاىنيمثلازيزعلادبعخيشلا-7

."71"رفاغ-8
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نمضثحب؛ةعافشلا:ساكسكفسويروشاع.هلرظنا-911

.177-176صانئدابمهذهباتك

لوصأككةيضفلادوقعلا:ىثراحلاناميلسنبدمحنبملاس-120

.267-286صةيضابإلا

."123"ةرقبلا-1

."123”ءاسنلا.-2

روشاع:نعالقن«253ص٠«ملسملاةديقع:ىلازغلادمحم-123

انكدايمهذه١باتكنمضثحبء؛ةعافشلا:ساكسكفسوي

.180-181ص"

.124ءاسنلا-4

.181-182صقباسلاردصملانعالقن؛اهدعب

ريثألانياْاهدعباموص57ص4جرييكنباريسفت:رظنأ-261

امو461ص1جلوسرلاثيداحأٌئلوصألاعماج:ىرزجلا

.اهدعب

ةنابإلاو؛147ص2جنييمالسإلاتالاقم:ىرعضألا:رظنأ-7

:ىئنالفابلا«348صقرفلانيبقرشلا:ىدادغبلا+246ص

نبامالسإلاخيشىواتفعومجم:ةيميتنبا52صفاصنإلا

.5ص+«4لصفلامزحنبا6ص3ةيميتث

734٠صةسمخلالوصألاحرش:رايجلاديعىضاقلا-2581

.246ص.1جتاريخلارطانق:ىلاطيجلا-9
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.123-122ص؛2جلوقعلاراونأقراشم:ىملاسلاخيشلا-0

؛ىذمرتلاوًاطوملاوىراخبلاعهركذدرودقو؛”17"ةدجسلا-11

لوسرلاثيداحأملوصألاعماج:ىرزجلاريثألانبا:رظناو

.494ص.10ج

ردصملا:رظناو؛ىذمرتلاوأطوملاوملسموىراخبلاهجرخأدقو-2

.512ص؛10جقباسلا

حرش:رظنأ-3 .275-274صةيواحطلا

.372صةيفلسلاةديقعلاخيةيواحطلاحرش:ىفتحلازعلاوبأ-4

."133"نارمعلآ-5

."21"ديدحلا-6

."131"نارمعلآ-7

."22"ابنلا-8

صقباسلاردصملا-9 379-378.

"دوه-0 108".

.37ةدئاملا-1

."30"ابننا-2

.ةددعتمىرخأتايآىفو"57"ءاسنلا-3

."48"رجحلا-4

.383صقباسلاردصملا-5
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ء46ِص2نييمالسإلاتالاقم:ىرعشألانسحلاوبأ:رظنأ-46

141.145ص4جلصفلا:مزحنبا+9

.249ص1١جتاريخلارطانق:ىلاطيجلا-7

."133"نارمعلآ-8

*ةرقبلا-9 24131".2:.

زيزعلادبع؛115ص2لوقعلاراونأقراشم:ىملاسلاخيشلا-0

0.197ص؛2جنيدلاملاعم:ىنيمثلا

.250-249ص؛1جتاريخلارطانق:ىلاطيجلا-1

.249صقباسلاردصملا-2

؛2جلوقعلاراونتأقراشم:ىملاسلاخيشلا:رظنأ-3

.117-119ص
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انلصوتدقاننأبررقننأنانثمطابعيطتسنةساردلاهذهماتخذي
:ةيلاتلاجئاتنلاىلإ

ةلاصألاخيبرضتةلقتسموةليصأةيمالسإةقرفةيضابألانأ-
فالتخالاوقرفتلاروهظلىلوألاتايادبلاذنمةيمالسإلاةمألاخيراتربع

ه21ماعدولوملاديزنبرباجنماهءارآمهلتست«نيملسملانيبىأرلااي
.ةقرفلاهذبلىقيقحلاسسؤملاو

؛ةماعلاةقالعلاالإمهللاجراوخلابةيضابإللةقالعالهنأامك

ضعباياهعمىقتلتدق؛ةيمالسإلاقرفلانماهريغلثمكلذخياهلثم
.رخآلاضعبلاااهعمفلتختو.؛ءارآلا

اينمزمدقأةيضابألانأوةصاخ.ةلزتعملاعماهنأشناككلذكو

دولوملاديزنبرباجىلإانركذامكمهباستنالةلزتمملانمروهظلاا
لصاوذاتسأ؛ه21ماعدولوملاىرصبلانسحللرصاعملاو؛ه21ماع

وهو.كلذدعبلازتعإلاةسردملسسؤملاو؛ه80ماعدولوملاءاطعنب
ةحصو.؛ةلزتعملاعباتتةيضابألانأبلوقلاًأطخهعمحضتيىذلارمألا

مالسإلايلةماعلاةقالعلااضيأودعتالةلزتعملاباهتقالعنأبجاتتتسإلا
.كلذوأىأرلااذهخياهفلاختوأاهقفاوتدقةيمالساةقرفك

اممهضفركيةيضابألاةقفاومبةساردلاهذهنمجرخنامك

نمتالاقملاباتكىدلاهركذدرودقناكءاوضقرفنممهيلإبسن

لكىلعمكحلاو؛ةيضابألاريغنمتالاقملاباتكىدلوأ؛ةيضابألا

:ةيتآلاةثالثلاماكحألادحأباهنم

ءارآنماهيلإبسنامبجرختال-كلتوأةقرفلاهذهىأ-اهنأامإ-
دوجوالو؛ةيضابألاباهئارآباهلةلصالنكلو؛مالسإلاةرئادنم
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رئاسباهتقالعلثمةيضابألاباهتاقالعفمثنمو؛مهدنعابلاطبأل
لك4اهنكلوفلتختدقواهعمقفتتدق؛ةيمالسإلاقرفلا

.ةيضابألانمضتسيللاوحألا

نمءارآنماهيلإبسنامبجرخت-كلتوأةفرفلاهذهىأ-اهنأوأ-ب

الو؛ةيمالسإريغقرفوأةفرفىهفىلاتلابو؛امامتمالسإلاةرئاد

.ةيمالسإلاقرفلارئاسنماهريغبالو؛ةيضابألابابلةقالع

؛ةيمالسإريغوأةيمالسإةقرفكةمئاقابلموقتال؛ءاهنآامإو-ج

2فالخدرجمنوكينأودعيالاهيلإبسنامنأببسبكلذو

ةلماعمهباحصأةلماعمبجي؛مئاقماظنىلعجورخوأ؛ىأر'

مهيلإبسننملاساسأدوجوالهنأامإو؛ىفكوةيغابلاةقرفلا

عينشتلادصقبةمهوتمروماىهامنإو؛كلتوأةقرفلاهذهمايق

قالطإلاىلعمهبةقالعهلمقتالو؛هبدتعيالامم؛ةيضابألاىلع

ايهانمدقاملالخنماهيلإانلصوتىتلاجئاتنللةبسنلاباذه
هلككلذلناكدقلديكاأتلابو.ةساردلاهذهنملوألامسقلا

ةيضابألاءارآبقلعتملاىناثلامسقلاخيةساردلاجئاتنىلعهتتاساكعنا

:ةيلاتلاجئاتنلاىلإهيفانلصوتىذلاو؛ةيدقعلا

احضاونابدق؛هللادوجوىلعليلدتلايةيضابألاىأرلةبسنلاب
نودلقعلابهيفاودتعاىذلاو؛هوضتراىذلامهجهنمكيمهدادتعاامامت

نوكراشيمهاندجواذهىلعابيترتو.لقنلاباسحىلعكلذنوكينأ

؛نكمملاوبجاولاليلدبىلاعتهللادوجوىلعمهليلدتيَةفسالفلا

هداجيإهكىلاعتهللانأىلعو؛ملاعلاثودىلعنوللدينأدعبنكلو

تاداقتنانمهيلإهجواممليلدلانوصلخيكلذبو؛راتخملعافملاعلل
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ملاعلارودصنأو؛ملاعلامدقبلوقلاىلإىدؤيهنوكلوحرودت
بجاو)هللرايتخاالوةرووضللعضاخ(بجاولا)هللانع(نكمملا)

0ىمالسإلاروصتلاعمىفاتتيامم؛هيف(دوجولا

نعىلاعتهللادوجوىلعليلدتلاخينيملكتملانوكراشيامك
دبالثداحلكنأو؛ملاعلاثودحةيفنوتبثيىذلاثودحلاليلدقيرط

نمريثكخيلوخدلانودو.ىلاعتهللاوهثدحملاكلذ؛ثدحمنمهل

.ليلدلااذهىلعنوملكتملااهعرفىتلاتاعيرفتلا

دوجوىلعليلدتلاةفسالفلاونيملكتملاًاضيأنوكراشيامك
ةديدعلاتايآلاكلتىلعمهديكأتلالخنم؛ىنآرقلاكلسملابىلاعتهللا

ةدكؤم؛ناسنإلاكَلقعلابطاختل؛ميركلانآرقلاايتءاجىتلا
اذبلمظنملاو؛عدبملا«ربدملاقلاخلاىلاعتهللادوجوةرووضىلع

ْ.قاستاوبيترتوماظننمهيفامب؛نوكلا

نأنودىحنملااذهخيمهريغنوكراشيةيضابألادجناذكهو

.لاجملااذهكسلقنلااهمسرىتلادودحلااودعتيالو؛لقعلاىلعاوروجي

عيمجىلاعتهللنوتبثيمهدجنتافصلاخيمبلوقىلإانلقتنااذإو
اذهبمهو؛ىلاعتوهناحبسهلامكوهلالجبقيلتىتلاءامسألاوتافصلا

هللانعتافصلااوفننيذلاةلطعملاوةافنلانوفلاخيوةنسلالهأنوقفاوي

ىهتافصبنولوقيالمهنكلو؛تافصلانعتاذلااولطعوأ.ىلاعت

ىلاعتهتاذةعيبطنأىلإنوبهذيمهنكلو؛تاذلازيغالوتاذلانيع

ىفانيىنعمب؛هملكتموهريصبوهعيمسوهديرموةملاعوةرداقاهلعجت

دروىتلاتافصلاوءامسألانمكلذريفلةبسنلاباذكهو؛سرخلا

.ةنسلاوباتكلاا.اهركذ
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مالكوأنآرقلاةلأسملةبسنلابمبلوقناكاذهىلعًابيترتو
سرخلاىفنىنعمبتاذةفصكمالكلاةفصىلاعتهللنوتبثيمهف؛هللا

وأءورقملاوأبوتكملامالكلاامآ؛تاذلامدقةميدقىهو؛ىلاعتهنع

؛قولخموهفخلا.....تاوصأودادموقاروأوفورحلكشجيعومسملا

؛ىرعشأالوىلزتعمالوىنسالمهعمهيلعفلتخيملىذلارمألاوهو
.ايظفلفالتخالاناكاذإالإمهللا

ىفندقف«ىلاعتهللاةيؤرىأةيؤرلاةلأسملةبسنلابكلذكو

نوكتىذلاوحتلاىلع؛راصبألابايئرمهللانوكينأناكمإةيضابألا
رفوتلاهوطرتشاىتلاطورشلابو؛دهاشملاملاعلاٌيةدوهعملاةيؤرلاهيف
هللانعهيبشتلاوميسجتللايفن؛ةلزتعملااذهخياوقفاودقو؛ةيؤرلاهذه

هللاىلعهيبشتلاالوميسجتلانورقيالاضيأةيؤرللنوتبثملاو؛ىلامت
هيبشتلانع«ىلاعتهللاهيزنتىلعسانلاصرحأنممهلب؛ىلاعت
نوكتدقو؛فيكالبةنكممةيؤراهنأنوريمهنكلو؛«ميسجتلاو

لهلةدوهعملاةوقلاريغرصبلاخيىلاعتهللااهقلخيىرخأةوقباضيأ
مهملا؛رصبلاةساحريغىرخأةساحبنوكتدقامك؛دهاشملاملاعلا

مهدامتعالوأصوصننمهيلعاوفقواملمهمهفىلعادامتعااهورقأمهنأ

ةلدأنمكلذريغوأ؛هسفنانيرينأىلعرداقهللانأبلوقلاىلعكلذخي

.ىلاعتهللاةيؤرةيناكمإتابثإلةيفاكاهوضترا

هيفةيضابألالاقدقف؛دابعلالاعفآوأردقلاةيضقلةبسنلابامأ

نيذلاةلزتعملافالخىلع-اوبهذمهنألكلذ؛ةلزتعملاهباوفلاخىأرب

هنأل؛ىلاعتهللةقولخملامفألانأىلإ-هلاعفألقلاخدبعلانأباولاق

.ةيئزجلاهذبلةبسنلابةنسلالهأاوقفاواذهبوئشلكلقلاخلاهناحبس
اضيأاوفلاخدقاضيأمهفةلزتعملاوةيردقلااوفلاخدقاوناكاذإو
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؛لامفأنمهيلإبسنياميفربجمدبعلانأىلإاوبهذنيذلاةربجملا
هذبللحمالإوهامو؛ىلاعتهللالبقنمهيلعةردقماهلكلامفألاف
؛ىلاعتهللةقولخملاعفألانأب-ةيضابألاىأ-اولاَقو.لاعفألا

نمةيديرتاملاوةرعاشألاهبلاقاممبيرقوحنىلع؛دابعللةبستكم
.ةعامجلاوةنسلالهأ

نأىلإاهنأشباوبهذدقفدابعلالاعفأىلعمكحلاةيحاننمامأ

قحتسمءراثآنماهيلعبترتيامعلوئسملاعفأللهبسكبناسنإلا

ناكو؛ةريبكلابكترمدنعمهفوقومثنمو.باقعلاوباوثلل

ىلعمكحلابصتخيمسق:نيمسقىلإمسقنيىذلا؛هيلعمهمكح
رخآلامسقلاو؛ةلماعملاثيحنمو؛ةيمستلاثيحنمايندلابهبحاص

.اهنعبئاتريغهتريبكىلعارصمتاماذإةرخآلايلهبحاصبقلعتي
نكلو؛ارفاكهتيمستنوريةيضابألافايندلاذيهيلعمكحللةبسنلابف
هتلماعمنماوبترامهيلعاوبترو«جراوخلابهذامككرشرفكسيلا
ىمسمنمبرتقيحالطصاوهو؛ةمعنرفكنكلو؛«نيكرشلملاةلماعم

ناميإلانمهبحاصجرخيالىذلاكلذ؛قافتلاوأ.«نايصعلاوأ؛قسفلا:

بكترمىلعمكحلاىلإرخآًارمأكلذىلإاوفاضأامك؛مالسإلاوأ

لب؛هلءاعدلاوأهتالاوممدعوهنمةءاربلاةرورضوهوايندلاخيةريبكلا

 لخدياموهو؛هتيصعمنععلقيوبوتيىتحةلماعملايكهلةنشاخملاو

هلناكعلقأوباتاماذإف؛ركنملانعىهنلاوفورعملابرمألابجاو

ءاعدلاوةالاوملااهنيبنمو؛تابجاووقوقحنمنينمؤملارئاسلامهيلعو
.ةلماعملانسحو

نإف؛ةرخآلايلةريبكلابكترميلعمكحلابقلعتياميفامأ
بئاتريغ؛اهيلعارصمتاماذإةريبكلابكترمنأنوريةيضابألا
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عموهو؛كرشلارفكبهيلعموكحمةلاحلاهذهايهنإفاهنع
ةلزتعملااوقفاودقاذهمهو؛اهيفدلخمدلاخراتلايلنيكرشلملا

هللاةئيشمىلعكلذاوقلعنيذلاةئجرملاوةتسلالهأاوفلاخوجراوخلاو

هتميرجردقبهبذعءاشنإو؛ةتجلاهلخدأوهنعافعءاشنإ؛ىلاعت

.ًاضيأةنجلاهلخدأو

دق؛ةلزتعملاروهمجلافالخةيضابألافتايعمسللةبسنلابامأ

اهركذدروىتلاةرخآلارومأنمتايعمسلاعيمجبناميإلابوجوباورقأ

وحننم؛-ملسوهيلعهللاىلص-هللالوسرةنسوهللاباتكا

«باسحلاوضرعلاو؛هميعنوربقلاباذعونيكلملالاؤسبناميإلا
دفةيضابألانايكنإو.رانلاوةنجلاو؛ةعافشلاو؛طارصلاونازيملاو

مهليوأتلَم,َمُبَيَنَعليوأتلالمتحاامماهنمضعبلاليوأتاولواح

.نيلوأمالسإلاقيرطبطارصللمهليوأتو؛لدعلابنازيملل

اهنوكبنامَيِإلاَبْوِجَورارقاعمةيضابألافةعافشللةبسنلابامأ
نمطقفنيتمؤمللاهولعجفةنسلالهأاوفلاخدقمهنأالإ؛ةرخآلايل

وأ؛ةنجلاكلمِلَزأتمميلاخدإبعارسإلاو؛ةمايقلامويلوهفيفختلجأ

اهولعجيملو.َكِلِذَاْوُنوأةنجلالزانمنيبىلعألزانمىلعلوصحلا
فالخىلع.ةبوتنوداهيلعاوتامنيذلارئابكلاباحصأوأنيرفاكلل
ىبكترموةاصعللةمايقلامويةعافشلانأىلإاوبهذنيذلاةنسلالهأ

.نيملسملانمرئابكلا

هذهنماهيلإانلصوتىتلاجئاتنلالمجمىهراصتخابهذه

.ملعأهّللاو.ةساردلا
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جهنمةيمالسإلاةفسلفلاىف:(روتكد)روكدمىمويبميهاريا-1

.م1976؛م1968رصمءفراعملاراد؛نآزج؛هقيبطتو

نبكرابملاتاداعسلاوبأنيدلادجممامإلا)ىرزجلاريثألانبا-2

رداقلاديعقيقحتءلوسرلاثيداحأ2لوصألاعماج:(دمحم

ةوعدلاوءاتفإلاوةيملعلاثوحبلاةرادإةسائررشن1ىطؤانرأل١

.م1969/ه1389ضايرلا؛داشرإلاو

ةيمهجلاسيبلتنايب:(دمحأمالسنإلاخيشسابعلاوبأ)ةيميتنبا.-3

ةكم؛ةموكحلاةعبطمءنادلجم؛ةيمالكلمهعدبسيسأت2

.ه1392ةمركملا

داشردمحمروتكدلاقيقحتلقنلاولقعلاضراعتءرد:............4

ضايرلادوعسنبدمحممامإلاةعماجرشن؛ءازجأ10؛ملاس

'.م1979/ه9

ديحوت)1ج؛ةيميتنبامالسإلاخيشىواتفعومجم:د...5

ىمصامعلامساقنبدمحمنبنمحرلادبعبيترتوعمج؛(ةيهولإلاض

.ه1398توريب؛ةيبرعلاراد؛10ط«؛ىلبتحلاىدجتلا

ديحوت)2؛ةيميتنبامالسإلاخيشىواتفعومجم:............ْ-6

ىمصاعلامساقنبدمحمنبنمحرلادبعبيترتوعمج(ةيبوبرلا

.ه1398توريب؛ةيبرعلاراد؛10ط«ىلينحلاىدجنلا

لمجم)3/ج؛ةيميتنبامالسإلاخيشىواتفعومجم:............-7

مساقنبدمحمنبنمحرلادبعبيترتوعمج(فلسلاداقتعا

.ه1398توريب؛ةيبرعلاراد؛«10ط«ىلينتحلاىدجتلاىمصاعلا
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ءامسألا)5/ج؛ةيميتنبامالسإلاخيشىواتفعومجم:..........-8

نبدمحمنبنمحرلادبعبيترتوعمج(لوألامسقلا-تافصلاو
توريب؛ةيبرعلاراد٠«01ط٠ىليتحلاىدجتلاىمصاعلامساق

.ه8

ءامسألا)6/جةيميتنبامالسالاخيشىواتفعومجملم-9

مساقنبدمحمنبنمحرلادبعبيترتوعمج(2-تافصلاو

.ه1398توريب؛ةيبرعلاراد؛10ط«ىليبتلاىدجتلاىمصاعلا

باتك)8/ج؛ةيميتنيامالسإلاخيشىواتفعومجم:..............-10

ىمصامعلامساقنبدمحمنبنمرلادبعبيترتوعمج(ردقلا
.ه1398توريب؛ةيبرعلاراد؛10ط«ىلبتحلاىدجتلا

11/ج؛ةيميتنبيامالسالاخيشىواتفعومجم:.............-11

مساقنبدمحمنبنمحرلادبعبيترتوعمج(فوصتلا)

ه1398توريب؛ةيبرعلاراد؛10ط«ىليبنحلاىدجتلاىمصاعلا

نآرقلا)21/ج؛ةيميتنبامالسالاخيشىواتفعومجم:.............-12

مساقنبدمحمنبنمحرلادبعبيترتوعمج(هللمالك

ه1398توريب؛ةيبرعلاراد؛10ط«ىلبنحلاىدجتلاىمصاعلا

لوصل21/جءةيميتنبامالسألاخيشىواتفعومجمجدويممميوو.مممل0<<31

مساقنبدمحمنبنمحرلادبعبيترتوعمج(1-هقفلا

.ه86توريب؛ةيبرعلاراد«10طىلبتلاىدجتلاىمصاعلا

:(نمحرلادبعجرفلاوبأنيدلالامجمامإلاظفاحلا)ىزوجلانبا-14

ةيرينملاةعابطل١ةرادإرشنسيلبإسيبلتوأِءاملعلوملعل|دقن

.(دب)ةرهاقلا
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للملاخيلصفلا:(دمحأنبىلعدمحموبأمامإلا)مزحنبا-5

روتكدو؛رصنميهاربإدمحمروتكدقيقحت؛لحنلاوءاوهألاو

ه1405توريب؛«ليجلاراد؛ءازجأسمخ؛هريمعنمحرلادبع

.م85/

دئاقعخيةلدألاجهانم(دمحأنبدمحمديلولاوبأ)دشرنبا-6

.ولجنألاةعبطم؛مساقدومحمروتكدقيقحتوميدقت؛ةلملا

.م1955ةرهاقلا؛ةيرصملا

عبط10طةاجنلا:(نيسحلاىلعوبأسيئرلاخيشلا)انيسنبا-7

.م1938/ه1357رصم؛«ىدركلانيدلاىحم

سنوت؛رشنللةيسنوتلارادلا؛ريوتتلاوريرحتلا:روشاعنبا-81

.خيراتنودب)

:(هللاةبهنبنسحلانبىلعمساقلاوبآ)ىقشمدلاركسعنبا-9

راد؛ىرعشألانسحلاىبأىلإبسناميفىرتفملابذكنييبت
.م1979/ه1399توريب؛ىبرعلاباتكلا

:(مكبىبأنبدمحمهللادبعوبأنيدلاسمضش)ميقلانبا-0

رشن؛ةيمهجلاوةلطعملاوزغىلعةيمالسإلاشويجلاعامتجأ
.خيراتنودب)ةرهاقلامامإلاةعبطم؛فسويىلعايركز

دمحمهللادبعوبأنيدلاسمش)؛(ةيزوجلاميقلانبا)ميقلانبا-1

؛مامإلاةعبطم؛ةلسرملاقعاوصلارصتخم:(ركبىبأنب

.ه13850؛ةرهاقلا

ريسفت(ليعامساءادفلاوبأنيدلادامعظفاحلامامإلا)ريثكنبا"-2

.(خيراتنودب)ةرهاقلا؛عيزوتلاورشنللةفاقثلاراد؛ميظعلانآرقلا
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:(دمحمنبدمحأنيدلارصان)ىكلاملاىردتكسالاريثملانبا-3

ىلع«لازتعالانمفاشكلاهنمضتاميففاصنإلاباتك

.(خيراتنودب)توريبءركفلاراد؛ىرشخمزللفاشكلاةيشا

ركفلاراد؛ةيمالسإلابهاذملاخيرات:(دمحمخيشلا)ةرهزوبأ-4

.(خيراتنودب)توريب؛ىبرعلا

ركفلانازيمجكجراوخلا:(ينيسحدمحمروتكد)هدعسوبأ-5

.م1994ةرهاقلا؛ةعابطللةيبرحوبأراد؛ىمالسإلا

نبىلعنبىلعنيدلاردصةاضقلاىضاق)ىفتلازعلاوبأ-6

دمحأقيقحت؛ةيفلسلاةديقعلااةيواحطلاحرش:(دمحم

.؛30طدوعسنبدمحممامإلاةعماجتاعوبطم؛ركاش

.ه1405ضايرلا

؛هثيداحأجرخ؛نآزجءزجوملا«ىضابألاىفاكلادبعرامعوبأ-7

توريب؛ليجلاراد؛ةريمعنمحرلادبعروتكدهيلعقلعو

.1990/7/ه600

عماج:(لوسرلادبعنبىبنلادبعىضاقلا)ىركندمحألا-8
4؛ءاملعلاروتسدبفورعملانونفلاتاحالطصاىفمولعلا

/ه1395توريب؛تاعوبطمللىلعألاةسسؤمرشن؛ءازجأ
|.م5

ريصبتلا:(دمحمنبرهاطنبرونهاشرفظملاوبأا)ىنييارفسالا-9

دمحمرشن؛ىرثوكلادهازدمحمخيشلاجيرختنيدلا
.م1940ةرهاقلاءراونألاةعبطم؛راطعلاتزع

336



؛دومحمنيسحةيفوفةروتكدقيقحتوميدمت؛نآزج؛ةنايدلا

.م1977/ه1397ةرهاقلا«راصنألاراد

هححجحصعدبلاوغيزلالمأىلعدرلا2عمللاباتك:.............-1

ةرهاقلاىجناخلاةبتكم؛ةبارغهدومحروتكدهلمدقو

.م5

لوصألااةيمالساتاسارد:(ديعسنبريكب)تشوعا-2

نودب)رئازجلا؛ةبطرلاةثيدحلاناولألاةعبطم؛20طةيضابإلا

.(خيرات

(ىنيسحلاهللادبعنبدومحمنيدلاباهشءانثلاوبأ)ىسولألا-3

.(دب)ةرهاقلا؛ىبرعلاثارتلارادرشن؛تادلجم9؛ىناعملاحور

ةمجرتلاوفيلأتلاةنجل؛مالسإلارجف:(دمحأذاتسألا)نيمآ-4
.م1935/ه1354ةرهاقلا؛رشنلاو

ةتجل؛ِءازجأةثالث-مالسإلاىحض:(دمحأذاتسألا)نيمأ-53

.م1933/ه1351ةرهاقلا؛رشنلاوةمجرتلاوفيلاأتلا

ةمجرتلاوفيلأتلاةنجلءازجأةعبرأ-مالسإلارهظ:..............-6

.م1945/ه1364ةرهاقلا؛رشنلاو

هذه":باتكنمضثحبهللاةيؤر:(ةعمجدومحم)ىسلدنألا-7

.خيراتنودب)نامع؛«طقسمءةضهنلاعباطم'انكدايم

بجياميففاصنإلا:(بيطلانبركبوبأىضاقلا)ىنالقابلا-8
نسحلانبدهازدمحمقيقت؛هبلهجلازوجيالوهداقتعا
.م1963/ه1382ةرهاقلاىجناخلاةسسؤم20ط,ىرثوكلا
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جراوخلاوةضفارلاوةلطعملاةدلملاىلعدرلاخيديهمتلا:..............-9

ىدابلأدبعدمحموىريضخلادمحمدومحمقيقحت٠«ةلزتعملاو

.م1947ء,ه٠1366ةرهاقلاىبرعلاركفلاراد؛ةديروبأ

راد؛«نآزج«نييمالسإلابهاذم:(نمحرلادبعروتكد)ىودب-0

.م219711973توريب؛نييالمللملعلا

:(ىميمتلارهاطنبرهاقلادبعروصنموبأمامإلا)ىدادغبلا-1

01ط4لوبناتسابتايبلإلاةسردمرشننيدلالوصأباتك

ِ.م1928/ه1346ايكرتلوبناتسا

دبعنيدلاىحمدمحمقيقحت؛«قرفلانيبقرفلا:..............-2

.4خير3نودب)رصم+حيبصىلعدمحمةيتكمرشن0ديمحل

:باتكنمضثحب:ةيجهنملاةيحاتلا:(رمعىنهم)ىنجاويتلا-3

.خيراتنودي)نامعطقسمةضهتنلاعباطم'ّانكدابمهذه"

؛ةرهاقلا؛رصمةعبطم؛ةلزتعملا:(نسحىدهز)هللاراج-4

.مغ1947/ه6

ةمجرت:مالسالاقي.ةعيرشلاوةديقعلا:(سانجأ)رهيستدلوج-5

ةثيدحلبتكلأزرد+نيرخآوىسومفسويدمحمروتكد

؛ةلدألاعطاوقىلإداشرإلا:(نيمرحلاماما؛كلملادبع)ىنيوجلا-6

.م1950؛ةرهاقلا؛ةداعسلاةعبطم

قيقحتوميدقتةيمالسالاناكرألاخيةيماظنلاةديقعلا:............-7

ةيرهزألاتايلكلاةبتكمءاقسلاىزاجدمحاروتكدل١

.م1979/ه1399ةرهاقلا
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ميدقت؛ةعامجلاوةنسلالهأدعاوقبةلدألاعمل:............:-8

فيلأتللةيرصملارادلا؛دومحمنيسحةيقوفةروتكدقيقحتو

.م1965/ه1385ةرهاقلا؛رشنلاوةمجرتلاو

رطانق:(ىسومنبليعامسارهاطوبا)ىسوفنلاىلاطيجلا-9

/ه3نامعةفاقثلاوىموقلاثارتلاةرازورشن1تاريخلا

.م3

لوصأ ةيضفلادوقعلا:(ناميلسنبدمحنبملاس)ىثراحلا-50

/ه3نامع1ةفاقثلاوىموقلاثارتلاةرازورشن.ةيضابإلا

0.م3

بسنامضحد:-ةيضرملاةلدألا:(لالهنبردب)ىدمحيلادومح-1
/ه9نامع«طقسمء«ةضهنلاعباطمةيضايبإلاىلإ

.م8

ةقرفللةيخيراتلالوصألا:(دمحمضوعروتكد)تافيلخ-2

.خيراتنودب)نامع؛ةفاقثلاوىموقلاثارتلاةرازو؛ةيضايبإلا

؛ةضهنلاعباطم؛غمادلاقحلا:(دمحنبدمحأخيشلا)ىليلخلا-3

.ه1409نامع؛«طقسم

تاقبط:(ىنيجردلاديعسنبدمحأسابعلاوبأ)ىنيجردلا-4
؛ثعبلاةعيطم«ىالطميهارباقيمحت٠نآزج؛برغملابخياشملا

.م1974رئازجلا؛ةنيطنسق

ةمجرت؛مالسالا2ةفسلفلاخيرات:ج.تذاتسألا)روبىد-5

فيلأتلاةنجلرشن؛40ط؛ةديروباىدابلادبعدمحمروتكد

ْ.م9571؛ه177ةرهاقلا؛رشنلاوةمجرتلاو
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2سيدقتلاساسأ:.«بيطخلارمعنبدمحمنيدلارخف)ىزارلا-6

ه1354؛ةرهاقلا؛ىبلحلاىبابلاىفطصمرشن؛مالكلاملع

.م1935/

ريرحتوةعجارم؛نيكرشملاونيملسملاقرفتاداقتعا:...........-7

توريب؛ةيملعلابتكلاراد٠راشتنل١ىماسىلعروتكد

.م1982/ه2

ءاملعلانمنيرخأتملاونيمدقتملاراكفألصحم:...........-8

.؛+توريبىبرعلاباتكلارادرشننيملكتملاوءامكحلاو

.م71984ه4

ضايفرباجهطقيقحت«هقفلالوصاملع2لوصحملامومومم-9

ضايرلا:ةيمالسإلادوعسنبدمحممامإلاةعماجرشن؛ىناولعلا

.م1979/ه9

عبط؛حيحصلاعماجلا:ىرصبلاىدزألا(مامإلا)بيبحنبعيبرلا-0

.ه1349ةرهاقلا؛ةيقلسلاةعبطملا'

نيتبثملانيبىلاعتهللاةيؤر:(معنملادبعدمحمةزع)دياز-1

.م1980نامعةنطلس؛ةماقتسالاةبتكم؛نيفانلاو

ةيمالكلاهزارآوىزارلانيدلارخشف:(لاصدمعم)ناكرزلا-62

.م19637ه3توريب؛ركفلاراد«ةيفسلفلاو

نعفاشكلا:(رمعنبدومحمهللاراجمساقلاوبا)ىرشخمزلا-3

نودب)توريب؛ركفلاراد+ليواقألانويعوليزتتل١قئاقْح:

.خيرات
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ىناعمنعةيلجلافشاوكلا:(دمحملازيزعلادبع)ناملاسلا-4

.(دب)ضايرلا40ط١ةيطساولا

؛لوقعلاراونأقراشم(ديمحنبهللادبعدمحموبا)ىملاسلا-5

هققحو؛ىليلخلادمحنبدمحأخيشلاةحامسهيلعقلعوهحص

1409توريبءليجلاراد٠«نآزج؛ةريمعنمحرلادبعروتكد

٠١م1989/ه

2ىضايرلادهعملاتاقلط(سماشنبدومحنبملاس)ىبايسلا-6

:ةفاقثلاوىموقلاثارتلاةرازورشنىضابإلابهذملاتاقلح

.م19860/ه1400نامع

للملا:(دمحأنبميركلادبعنبدمحمحتفلاوبأ)ىناتسرهشلا-7

ىفطصمرشن«ىنتاليكديسدمحمقيقحت٠«نآزج؛لحتلاو

درفلاةححصوهررح+مالكلاملعىفمادقإلاةياهنوووووو-8

.خيراتنودب)دادغب؛ىتثملاةبتكم٠«مويج

ملعةساردىلإلخدملا:(دومحمنسحروتكدلا)ىعفاشلا-9

.م1991/ه1411ةرهاقلا؛ةبهوةبتكم؛مالكلا

نآرقلاراد؛ريثكنباريسفترضتخم:(ىلعدمحم)ىنوباصلا-

.م1981/ه1402توريب؛ميركلا

ىرصملابتكملارشن:جراوخلاءارآ(رامعروتكد)ىبلاطلا-1

م9711ةيردنكسالاءرشنلاوةعابطللثيدحلا
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ىأليوأتنعنايبلاعماج:(ريرجنبدمحمرفعجوبأ)ىربطلا-2

راد؛ركاشدومحمقيقحت؛ىربظلاريسفتبفورعملا؛نآرقلا
.ه1374رصمءفراعملا

؛ليجلارادءابهذموةديقعةيضابإلا(رباصروتكد)هميعط-3

.م1986/ه1406؛توريب

-ةينطابلا-ةيريصنلا-ةعيشلا)قرفلااتاسارد:...........-4

/ه1401؛ضايرلا؛فراعملاةبتكم(جراوخلا-ةيفوصلا
.م1

قيقحت؛ةسمخلالوصألاحرش:(ىضاقلا)يناذمبلارابجلادبع-5

ه13854ةرهاقلا؛ةبهوةبتكم؛«نامثعميركلادبعروتكدلا

ٍ.م5717

؛هيوتمنبدمحأنبنسحلاعمج؛«فيلكتلابطيحملا:............-6

؛رشنلاوةمجرتلاوفيلأتللةيرصملارادلا؛ىمزعرمعقيقحت
.(خيراتنودب)ةرهاقلا

ةيؤر)4جلدعلاوديحوتلاباوبأيَىنغملا:(ىضاقلا)رابجلادبع-7
اضولاوبأروتكدو؛ىملحىفطصمدمحم.دقيقحت«(ىرابلا
ةمجرتلاوفيلأتللةيرصملارادلارشن؛ىنازاتفتلاىمينغلا

.(خيراتنودب)ةرهاقلا

لوألامسقلا-6جلدعلاوديحوتلاباوبأايىنقملا:...........-8

ىناثلامسقلا؛ىناوهألاداؤفدمحأقيقحت(ريوجتلاوليدعتلا)

فيلأتللةيرصملارادلا؛ىتاونقجروجبألاقيقحت(ةدارإلا)

.(خيراتنودب)ةرهاقلا؛ةمجرتلاو

32



موق؛(نآرقلاقلخ)7جلدعلاوديوتلاباوبأ ىنفملا:.............-9

ْىموقلاداشرالاوةفاقثلاةراورشْنىرايبالاميهارباهصن

م1961/ه1380ةرهاقلا

قيقحت(قولخملا)8جلدعلاوديحوتلاباوبأاىنفملا:.............-0

داشرالوةضفاقفثلاةرازورشنديأَزديعس٠«ليوطل١قيقوتروتكد

.«خيراتنودب)ةرهاقلا؛ىموقلا

ةيمالسإلاةفسلفلاخيراتلديهمت:(ىفطصمخيشلا)قزارلادبع-1

/ه9ةرهاقلا؛رشنلاوةمجرتلاوفيلأتلاةتجل٠«20ط

.م9

نودب)ةرهاقشلا_-راتملارادهيطرانملاريسفت:(دمحمخيشلا)هديع|-82

.(خيرات
نبرابجلادبعةاضقلاىضاق(ميركلادبعروتكد)نامثع-3

..م1976/ه1386توريب؛ةيبرعلارادىناذمبلادمحأ

؛ةيبرعلاةفسلفلايي.لقعلاةروث:(فطاعدمحمروتكد)ىقارعلا-4

.م9761ةرهاقلا1فراعملاراد,30ط

؛فراعملاراد؛دشرنباةفسلفجيةيلقعلاةعزنلا:..............-5

.م1968ةرهاقلا٠

حرشبىرابلاحتف:(رجحنبىلعنبدمحاامامإلا)ىنالقسعلا-6

ةوعدلوءاتفالوةيملعلاثوحبل|تارادارشنىراخبلحيحص

.ه1379ضايرلا؛داشرالاو

؛تادلجمسمخ«ىمالسالاسوماقلا:(دمحأ)هللاةيطع-7

م1963/7/7ه3ةرهاقلا؛ةيرصملاةضهنلاةيتكم
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/ه1396؛م19707-ه1390؛م19667-ه6
.م1980/7ه1400م6

عباطملانوئشلةماعلاةئيبلا؛ىرعشألا:(ةدومحروتكد)ةبارغ-8

م1973/ه1393ةرهاقلا؛ةيريمألا

ةبتكمرشن؛داقتعالاالداصتقالا(دمحم؛دماحوبأ)ىلازفلا-9

.(خيراتنودب)ةرهاقلا؛ةيراجتلانيسحلا

دمحمىسوم؛ىبلشفوءردادعإ؛دئاقعلادعاوق:.............-0

..م1970/ه1390رصم.ةيمالسالاثوحبلاعمجمرشن؛ىلع

دمحمدمحمحيحصتوقيلعت؛لالضلانمذقنملا:..............-1

.(خيراتنودب)رصم«ىدنجلاةبتكم؛«رباج

دبعروتكدةمجرت؛ةعيشلاوجراوخلا:(سويلوي)نزوهظ-2
م1965ةرهاقلا؛ةيرصملاةضهنلاةيتكم؛«ىودبنمحرلا

نبادنعامهنيبةصلاوملاعلاوهللا:(تباثدمحمروتكد)ىدتفلا-3

ىبهذلاباتكلا:نمضثحب.اهنمةيقثولابيصنوءانيس
سرام28-20)دادغب؛انيسنباركذلىفلألاناجرهملل

ض.م1952ةرهاقلا؛رصمةعبطم(م2

هذه"باتكنمضثحب«نازيملا:(فسويروشاع)ساكسك4

.خيراتنودب)نامع؛طقسم؛ةضهنلاعباطم-انكدابم

عباطم"انئدابمهذه”باتكنمضثحب؛ةعافشلا":............-5
.(خيراتنودب)نامع«طقسم؛«ةضهنلا

باتك:(دومحمنبدمحمنبدمحمروصنموبأ)ىديرتاملا-6

؛قرشملاراد؛فيلخهللاحتفروتكدميدقتوقيقحت؛ديحوتلا
ْ.م1986توريب
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؛نيدلاملاعم(ىنيمثلاميهاربانبزيزعلادبعخيشلا)ىبعصملا-7

/ه1407نامع؛ةفاقثلاوىموقلاثارتلاةرازورشن؛نآزج

.م6

راد20طىومألارصعلاخيجراوخلا:(فيانروتكد)فورعم-8

.م1981/ه1401توريب؛رشنلاوةعابطللةعيلطلا

رشن؛نآزج-ةيمالسإلاقرفلانيبةيضابإلا:(ىيحيىلع)رمعم-9

.م1986/ه1406نامع؛ةفاقثلاوىموقلاثارتلاةرازو

ةأشناىلوألاةقلحلا-خيراتلابكوميبةيضابإلا:..............-0

.م1964ةرهاقلا؛ةبهوةبتكم؛ةيضابإلا

-ةعبارلاةقلحلا-خيراتلابكومخيةيضابإلا:.............-1

/ه1399ةرهاقلا؛ةبهوةبتكم.رئازجلاايةيضابإلا
.م9

:(نمحرلادبعنبدمحأنبدمحمنسحلاوبأ)ّىعفاشلاىطلملا-2

دادغب؛ىتثملاةبتكم؛عدبلاوءاوهألالهأىلعدرلاوهيبتتلا

ةيضابإلا:(رماعروتكد)راجتلا-103م19687ه8

.م1993ةرهاقلا؛«فراعملاراد؛جراوخلاباهتلصىدمو

رصم.؛ديحوتلاملعيلمالكلارحب:(نيعملاوبا)ىفسنلا-4

.م1921/7ه0

روتكدميدقتوقيقحت؛نيدلالوصأكَديهمتلا:...............-5

ه1407ةرهلاقلا؛عيزوتلاورشنللةفاقثلاراد؛ليباقىحلادبع

م1717
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ديءروتكدةمجرت؛ةلزتعملاكثوحب(وسنوفلاولراك)ونيلث-06

ةراضحلاخيىنانويلاثارتلا"هباتكنمض؛«ىودبنمحرلا

.م1965ةرهاقلا؛ةيبرعلاةضهنلاراد"ةيمالسإلا

ةراقلاخيمالسإلاةفسظفخيرات:(ىيحيروتكد)ىديوه-7

ةضهنلاةبتكم؛ىقيرفألالامشلاخي.-لوألاءزجلا-ةيقيرفإلا

.م9661ةرهاقلاةيرصملا

؛ناهربلاوليلدلا:(ميهاربانبفسويبوقعبوبأ)ىنالجرولا-58

.ه]3061ةرهاقلا؛رجحةعبط

؛هضقاون؛هتقيقح؛هناكرأ-ناميإلا:(ميعندمحم)نيساي-9
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تاعوضوملاسرهف

ةحفصلامقرعوضولملا

3:ةمدقم

لوألامسقلا
9ةأشنلاولصألاةيضابألا

11ةيضايألاةأشت:لوألالصفلا

3ةيمستلاومسالا

17ةيمالسإلاقرفلاوةيضابألا
25:جراوخلاوةيضابألا-ىناثلالصفلا

32جراوخةملكىنعتاذام

36ةيجراخلاوةيروثلا

37جراوخاوسيلةيضابألا:ةجيتنلا
41ةلزتعملاوةيضايألا:ثلاثلالصفلا

ةيضابألاىلإةبوسنتملاقرفلا:عبارلالصفلا©

55اهيفمهيأرو
نمتالاقملاباتكدنعةيضابألاقرف:الوأ

58:ةيضابألا

58ةيراكتلا-1

58ةينيسحلا-2

59ةيكاكسلا-3

60ةيثافنلا-4

60ةيثرفلا-5

61ةيفلخلا-6

ريغنمتالاقملاباتكدنعةيضابألاقرف:ًايناث

61ةيضابألا
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ةحفصلامقرعوضوملا
62ةيصفحلا-1

63ةيديزيلا-2

64ةيثرالا-3

65اهبهللاداريالةعاطبلوقلا-4

ةيفقاولاوةينوميملاوةيميهاربالا-5-8
66ةيسهيبلاو

يناثلامسقلا

ةبضابألادنعةبدقعلالوصألا©

71ةديقعلالمجم
73هللاةفرعم-
81هللادوجوىلعليلدتلا:لوألالصفلا
83(نكمملا-بجاولا)ةفسالفلاكلسم:الوأ

85ةيضابألالوق
89(ثودحلاليلد)نيملكتملاكلسم:ًايناث

89ضضارعألاتابثإ:ألوأ
90ضارعألاثودحتابثإ:ًايناث
91ضارعألانعماسجألاىرعتمدع:ًاثلاث
91عناصلاوأثدحملاتابثإ:ًاعبار

92ةيضابألالوق'

95لالدتسالااذهنمنييفلسلافقوم

99ميركلانآرقلاكلسم:ايناث

100ةيضابألالوق
107ةيهلألاتافصلا:ىناثلالصفلا
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ةحفصلامقرعوضوملا
114لعفلاتافصوتاذلاتافص

122ةيربخلاتافصلا
127ةيربخلاتافصللنولوؤملا

129ةيربخلاتافصلاهيةيضابألالوق
132هللاهجو
132شرعلاىلعءاوتسالا
134نيعلا
135ديلا
137عبصألا
138لجرلا-مدقلا-قاسلا
140هللابنج
140نايتإلاوئيجملا

141نآرقلاقلخةلكشم

149هللامالك4ةيضابألالوق
153ةيؤرلاةلكشم

153ىلاعتهللاةيؤر
153ةيؤرلاىتبثملوق
160ىلاعتهللاةيؤرةافنلوق

163راصبألابهللاةيؤرىفنايةيضابألالوق
163ىلاعتهللاةيؤرةلاحتساىلعليلدتلا
103ةيؤرلاىفنىلعىلقعلاليلدتلا
169ةيؤرلاىفنىلعىلقنلاليلدتلا
205دابعلالاعفأ:ثلاثلالصفلا
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ةحفصلامقرعوضومللا

220ةيضابألالوق

2258دابعلالاعفأىلعمكحلا

229رئاغصلاورئابكلا
2232ةريبكلابكترممكح

236ةيضابألالوق
ىلعمهمكح4ىرخألاقرفلاوةيضايبألا

23رئابكلاىبكترم
250جراوخلاوةيضابألا

253ةلزتعملاوةيضايبألا
26ةرعاشألاوةتسلالهأوةيضابألا
271تايعمسلا:عبارلالصفلا

274هميعنوربقلاباذعونيكلملالاؤس:ًالوأ
2758ةيضابألالوق
281باسحلاوضرعلا:ًايناث
24ةيضابألالوق
286نازيملا:ًاثلاخ
289ةيضابألالوق

290طارصلا:ًاعبار
293ةيضابألالوق
295ةعافشلا:ًاسماخ
300ةيضابألالوق
304ضوحلا:ًاسداس
305ةيضابألالوق
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ةحفصلامقرعوضوللا

306راتلاوةنجلا:ًاعباس

309ةيضابألالوق

323ةمتاخلا
331عجارملاورداصملاةمئاق

347:تاعوضوملاسرهف-
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هد

اماه
با

2013/24345:عاديإلامقر

7-090-735-977-978:ىلودلاميقرتلا

7ْ
9تايحتعم

رشنلاوةعابطلاايندلءافولاراد

ةيردنكسإلا-5404480:سكافيلت




