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ءادمهإالا

.ماركلاىتذتاسأىلإباتكلااذهىدهأ

بحيةيمالسإلاةوعدلاىلعرويغملسملكىلإو«|

.ةملسملاةمألاهذهنمحلاصلافلسلابىدتقينأ

ىلعةدعاسللاونوعلاديىلدمنمعيمجىلإو

.دوجولازيحىلإهجارخإ

 
  

 

  
 





ميحرلانمحرلاهللامسب

مالسلاوةالصلالضفأهيلعدمحمانيبنبانيلعنمومالسإللانادهىذلاهللدمحلا
نيدلامويىلإناسحإبمهلنيعباتلاىلعونيمايملارغلاهباحصأونيرهاطلانيبيطلاهلآىلعو
.دعبو

هتحورطأىدشارلادماحنبهللادبعنبكرابملضافلاخيشلاىلعضرعدقف

ةداهشلينل«ةيسنوتلاةيروهمجلابةينوتيزلاةعماجلابهمدقىذلاميقلاهثحبوةكرابمل

ىفميوقثحبوهو«ههقفوةديبعوبأمامإلا»:ميقلاثحبلاهذهعوضومو.ةاروتكدلا

ىعباتلاريبكلامهمامإدعبةيضابألاةوعدلالهأ«ةيضرملاةقرفللمامإلجأ«ميظعمامإةايح

خيشلاثحبءاجدقف‹اعيمجامهنعهللاىضرىنامعلاديزنبرباجىفولاىقتلاريهشلا

‹ههقفبناوجًيفوتسمىميمتلاةميركىبأنبملسمةديبعىيأمامإلاةايحلايفوتسمكرابمل

ءبرغماونميلاونامعىلإملعلاهنعاولمحنيذلاهذيمالتو«مهيلعذملتتنيذلاهخياشمو

‹اهتلدأنمماكحألاطابنتساو«اهرارسأوةعيرشلاىناعممهفتىفهقمعو«هملعةعسىفو

رشنبهمامتهایفو.هریغهيفهفلاخامو.دیزنبرباجمامإلاهخیشهيففلاخاميفو
قيبطتبةطلسلابلاطينمةقئاضملادشأهيفىقليىذلاجرحلاتقولاكلذىفةوعدلا

هللاىزجكلذنمرثكأباملمواهلكىحانملاهذهلايفوتسمثحبلاءاج«حيحصلامالسإلا

هنإهترفغمهيلعهباثاو‹هتانسحنازيمىفاذههلمعلعجو«ءازجلاريخكرابملاثحابلا

:مالكلاموظنمبمهفصأامك.مامإلاوهثحبووهف.ميحررك

نايقعوردنمكبسلاعصرمنايبتبانافاوكرابملاثحب

ناسشلاوريرحتلاىذةديبعىبأانديسربحللامبىفوفىفاو

ىنابلاةضهنلالصأفراعملامجانتدمعملعلارحبىميمتلاوه
eك

ناهربريرححىفنيعلاهبترقنمدمحابحصنمىقلىعباتلا

ناسحإيبحصىعباترباجعمىريىضرلاربحلاانملسمفاذ



اذختاوقلخلاريخجهنىلعاراس

دحأىعسامىهلإهيلعىلص

ةبطاقباحصألاىلعوهلآو

ناطلسوكلماذطقانهادام

نآرقوىدهنمنيدلادعاوق

ناسشلاولضفلالهأقحلاخام

ناقتإوريرحتبملعذخأل

ناينبلضفىفمهلنيعباتلاو

دمحمنبفلخنبدیعس

ه١٤١٤٠ةدعقلا٢۲ىف

e۹۹



.هالاونموهبحصوهلاىلعودمحمهلوسروهدبعىلعمالسلاوةالصلاوهللدمحلا

TF دعبو

نوهرمةدابعلاناسحإنألبساكملاىلغأوبلاطملاىنسأنملهللانيدىفهقفلانإف
هللالوسرنعحيحصلاثيدحلاىفءاجكلذلو‹هيلعةدوقعمةرخالاوايندلاةمالسوهب

بناجلااذهملعلاىفنوخسارلاىلوأدقو«نيدلاىفههقفياريخهبهللادرينم»:هل

‹ىرخأةيملعةورثاهعراضتالةلئاهةورثهقفلاملعناكف‹مهتيانعمظعمومولعلاىف

.هعورفبعشتوهدعاوقةناتموهدراومةرثكوهرداصموهلاثمأو«هثحابمعاستالكلذو

ماركلاهتباحصلهعهللالوسردعبليلجلاملعلاهذهىفىلعملاحدقلاناكدقو

‹مانألاريخةبحصفرشنمهبهللامهصتخاامنيزيمتماوناكدقف«مهيلعهللاناوضر

رونأاوناكف‹هتمأىلإهتلاسرةلمحاونوكينألنيئيهمو«مالسلاوةالصلالضفأهيلع

ىدهلاقيرطىلإملاعلااودوقينأاوعاطتسافاقاعسوأو‹انهذىفصأو‹ةريصب

تاكلمهنودرصاقتتاينابرامكحعساولاهقفلانمهدنعابهومكحينأوقحلاطارصو

هعهللالوسردهعىفنكتملىتلااياضقلانمريثكمهرصعىفدجتسادقو‹رشبلا

.عساولاهقفلانممهدنعناكاباثحباهوعسواواهصيوعاولحف

اهزرغيىتلااياضقلاعاستابعسوتتهقفلاةرئادتذخأف«ناسحإبنيعباتلارودءاجمث

ةباحصلانيبناكاممرثكأعسوتيءاهقفلافالتخاًادبوضعببمهضعبسانلاكاكتحا

‹هبزیمتتصاخعباطبعبطتتهقفلاسرادمنمةسردملكتأدبو«مهيلعهللاناوضر

ةسردملناكو‹قارعلاىفىأرلاباحصأةسردموزاجحلايفثيدحلالهأةسردمك

ىفتعمجذإسرادملانيباهزييامهنعهللاىضرىدزألاديزنبرباجءاثعشلاىبأمامإلا

نمزربأنمناكو«رخآلاباسحىلعنيبناجلادحألرفوتملفةياردلاوةياورلانيباههقف
ةكيركىبأنبملسمةديبعوبأقالمعلامهلملادئاقلاميلعلاةمالعلاكلذةسردملاهذههتنوك

نمعهاقلَتامك«نيعباتلانمهريغورباجنعملعلاىقلتىعباتوهو‹ءالولابىميمتلا



دئاقلاةسايسوملعلاىفخسارلاهيقفلاداهتجانيباعماجناكو«ةباحصلانمهكردأ
.كنحلا

نبكرابمخيشلالضافلاانوخأةذفلاهتيصخشةساردوىهقفلاهثارتثحببىنعدقو

ىهو‹سنوتبةينوتيزلاةعماجلاىلإاهبمدقتىتلاةحورطألاهذهىفىدشارلاهللادبع

.«ههقفوىميمتلاةديبعوبأمامإلا»:ناونعب

یفاهبحاصهبماقامىلعلدتلاهنإفاهعوضومىفاركبةساردلاهذهتناكاذإو

‹هجاهنمىفريسلاهريغمهلأونيملسملامدقاهبعفنوريخهللاهازجف«دهجنمهلذبولمع

.عساولاىهقفلازنكلااذهملعلاةبلطىلإف

!!قيفوتلاىلوهللاو

ىليلخلادمحنبدمحأ

ھه١٤١٤۱یناثلاعیبر۱۹ طقسم



ميحرلانمحرلاهللامسب

ةمدقللا

نرقوءاملعلاردقعفرو‹ميلعلاهمسانمهقتشاوملعلافرشىذلاهللدمجلا

`وهالإهلإالهنأهللادهشل:لاقذِإ«مرکلاهلوسروهتکئالمرکذوهرکذبمهرکذ

هللادنعنيدلانإ.ميكخلازيزعلاوهالإهلإالطسقلابامئاقملعلااولوأوةكئالملاو

نيذلاهملعلمهنمرمألاىلوأىلإولوسرلاىلإهودرولوللاقو‹2>¢مالسإلا
اونمآنيذلااهيأيلل:لاقفهلوسرةعاطوهتعاطبمهتعاطنزقو‹()مهنمهنوطبنتسي

رمألاىلوأولوسرلااوعيطأوهللااوعيطأ

هلآودمحمانديسءامسلاوضرألاىفنمريخوءاملعلامامإىلعمالسلاوةالصلاو
ملسوهيلإسانلااوعدفهللاروناورصبأوهداهجقحمهبرليبسىفاودهاجنيذلاهبحصو

:دعبامأ

تنكمايأهلمعبتمقیميمتلاةميركىيأنبملسمةديبعىبأمامإلانعثحباذهف
هارؤتكدلاةداهشهيلعتلنهتسشقانمدعبوةينوتيزلاةعماجلابسنوتىفةساردلابامزتلم

هعبطبتمقاذانأاهو«زايتماةجردبدلبلاكلتماظنىلع(ريتسجام)-ةفلاثلاةقلحلا_

نمكلذبراشأنأدعبكلذو«هنمةيملعلاةدافتسالاىفةبغروهللادنعامءاغتباهرشنو

نميلعتر

ىلعةلواحماهنكلومامإلااذهقحبءافولاىفروصقلانعغانلاريصقتلابرقأىتن

:لئاقلالوقىلعقدصيوقيفوتلاوةدايزلاهللانمبلطيلقدهجوتلاقيط

.۱۸١۱۹:نارمعلآ(۱)

.۸۳:ءاسنلا)۲(

.٩9:ءاسنلا)۳(

١



ةديعبلارومألاقيقحتبفيكفهرمأقيقحتناسنإلالهجاذإ

ةبيرغلارومالامهفىفعمطيوهسفنلهجيءرمللابجعايف

‹ىضريوبحيالىنقفوينأوىتارثعلبقينأوىتالزىلرفغينأمركلاهللالأسأو

.بيجمبيرقهن

ىدشارلاهللادبعنبكرابم

١



ةبذأهمأمساو‹هللاهمحرريدحنبسادرملالبىبةلاسر

ه۱٦ماعةرصبلانمهجورخببسنعهولأسنيحمهلاباوجهباحصألا

ميحرلانمحرلاهللامسب

...جركلاىبنلادمحمانديسىلعهللاىلصو

وهالإهلإالىذلامكيلإهدمحأىنإفمكيلعمالسنيملسملانماذهانباتكهغلبنمىلإ

:دعيامأ,seersوهيلوهتعاطبمركيىذلا

نأبمهمدقنولسرملااهغلبفةدحاوةملكىلإهتوعدبنيلسرملاثعبىلاعتهللانإف

سانلانيبمكحيلباتكلابمهلسرأنيذلاهلصلخينأوادادنأهللعجتالوهدحوهودبعي

ىلإنوعديباتكلانمابيصناوتوأنيذلاىلإرتملألط:هلوسرىلعهباتكنملزنأاميف
.ةيالا نوضرعممهومهنمقيرفىلوتيمثمهنيبمكحيلهللاباتك

نحنفلتخنانإوهللاىفمهنيبواننيبمكحيلىلاعتهللاباتكىلإانءامصخوعدنانإف
اولدبنيحمايالاهذههيفمصتخنىذلاوهوهللاهوعديىتحةعاطلاوعمسلاقحىفمهو

لدعلاننسنمو.نوفرعتمتنكاميفونارقلابنينمؤملااهفرعيىتلاهلوسرةنسوهللاباتك

مكحيفهللةعاطلاكلذىلعانلاولاقفهللامكحاوكتفمهءاوهأاوعبتانيح,ةداقلااهلدبأ

هللاهللاف4نورفاكلامههللالزنأاممكحيملنمول:هيفلزنأدقونآرقلا

مكنمىرتشاهللاو«ريهظهبرىلعرفاكلانإف‹هتاصعمكبرىلعاورهاظتالهللادابعاي

دابعاورظناونمثلاهيلعوةعاطلاهلفاورصبتنأةنجلابنينمؤممتنكنإفمكلاومأومكسفنأ

نعلفاغبسيلهللانأاوملعاو«اهبهللاىفمكتعيابىذلامكعيببهيلعمتنأامىلعهللا

اوفو:لاقوهدهعضقنوهلالحمّرحوهمارحلحتساو«هتايآبرفكوىصعنيحهقح
روفكلامثالامكيلعهللاقحاوهجوتالهللادابعهللاهللاف‹ةيآلامكدهعبفوأىدهعب

تکكرتهتوعدتعبتانإهللاةوعدهتوعدتفلاخدقهاوسالإايعاداوعيطتنأمكاهندقف

.روفكلاومثالاةوعدتكرتهللاةوعدتعبتانإوهللاةوعد

1



سنويجاحلانبدوعمسنبفسويديىلعیاملاعماجباهخسنعقولئاسرنم

.شكيودصةبرجبىروطاسلا

.رییغتالولیدبتريغنمفرحبافرحهالعأتركذامبسحةقيثولاهذهتلقن

.مايألارمىلعخاسنلامالقأبفيرحتلانماكيشاهيفنأرهاظلاو

ىدشارلاهللادبعنبكرابم

٤۱



ةمدقللا

:رداصلملاالوأ

مستةيمالسإلاةلودلاخيراتىفثحابلایدینیبتعفوىتلاةميدقلارداصلملانإ

الثمفءصاخشألاوقرفلابلاهلوحرودياموةلودلابمامتهالاو؛ةماعلاةيلومشلاب

لفحتملو‹نيضراعمللداقتنالاليبسىلعمهيلعجرخينمومهتاحوتفومهايازمو
بتكلاهذهلجنأب:لوقلاعيطتسأو«ارداناضرعالإتايصخسشلاوقرفلاخيراتي

.صاخلاىملعلاخيراتلابمتهتملوطقفماعلاىسايسلاخيراتلابمتهت

ىألةيعامتجالاوةيسايسلادهاوشلاىفبتكلاهذهنمديفتسيثحابلانكلو

ىرجمىلعدهاشليلدیهذِإ«نيفلؤملاكعلوأرصعىتحةرتفلاكلتىفىملعثحب
.لادجالبةيخيراتلاثداوحلا

احوضورثكأاهدجتفةضراعمقرفىلإاهوفلؤمىمتنيىتلاىرخألاخيراوتلاامأو

نموءىسابعلاوىومالااهيرصعىفةيمالسإلاةلودلاعقاولةيقيقحلاةروصلاراهظإىف
زيمېتاهدضبو)‹ليقامكواهريغوىبوقعيلاخيراتو«ىدوعسملاخيرات:خيراوتلاهذه

ىفداهشتسالاوةنراقملالاجمىفاضيأبتكلاهذهنمثحابلادافتسادقو(ءايشألا
.رذخباهلكاهنمذخأينأثحابلالواحو«اهلكخيراوتلاهذهنيبفالتخالاعضاوم

تومرضحخيراتولصوملاخيراتكنادلبلابمتهتىتلاىرخألاخيراتلابتكاما

نبالديرفلادقعلاكنوتفلاوبدالابتكو«برغملاخيراتورصمخيراتونامعخيراتو
سيقوريرجوقدزرفلاتاضقانمكرعشلابتكو‹ظحاجللنييبتلاونايبلاوهبردبع
ءانغلاورعشلاوىناهفصألاجرفلاىبألىناغألاكوجراوخلابنومسينمرعشوتايقرلا
.فيضىقوشلةنيدملاوةكمىف

خيراتوجراوخلاخيراتوةيضابألاخيراتوةعيشلاخيراتكقرفلاخيراتبتكو
ةاناعملالاحرثكأحوضوبنيبتبتكلاهذهمظعمفقرفلانماهريغوةلزتعملاوةيردقلا

اهدهعذنمةيمالسإلاةمأالللصحىذلاقارتفالاءارجنمنوملسملااهنمىناعيىتلا

.نآلاىتحهترارمعرجتتتلازالولوألا

٥\



ةيمالسإلابهاذملادوجوزرفتلنيملسملانيبةرئادلاتافالخلاكلتترهصناو

راصفهتاقيبطتوهقفلاوةديقعلارومأىلعكلذسكعناو«اهنممودعملاومويلاةدوجولملا

اهخيراتبمتهتملقرفلاضعبنأالإ«هوضهانموهوخرؤموهوديؤمبهذملكل

نكلوكلذبمتهااهدارفأضعبنوكيدقوأ«مهأوهامىلإكلذنعاهنمةبغراهسفنب
.اهثارتىلعماقتنالاسأكبصباهيلعةبلغلادنعكلذاوفلتأاهلنيضراعملا

قرفلاهذهخيراتباماعوتمتهتتاباتكترهظثيدحلارصعلاىفهنأالإ

تاباتكلاهذهنمءاوسو‹اههقفواهتديقعملاعمتحضوأوءالثمةيضابألاكةرومغللا

نموهنمنيملسملانمو‹مهسفنأنيملسملاجاتننموأنيقرشتسملاجاتننموهام
ىفعالطألامدعوةقدلامهنمضعبلازوعتدقواهريغنموهنممهتمو«ةقرفلاكلت
قرفلاخيراتًارقوملطانماشثاحىرخأنايحأىفةيعوضوملاونايحألاضعب

.اهقحىففصنأفاهسفنباهجاتننمتايصخشلاو

اهسفننعهتبتكىذلادوجوملااهجاتننمةمألكخيراتذخأنأثحابلایریو

امكو«هيفابىردأتيبلكلهأنألكلذ«اهريغجاتننمذخألانعىلوأاهسفنب

الوقرفلانمةقرفىلعمتشلاوموللاهيجوتزوجيالو«اهباعشبةکملهأ:ليق
.اهيضهانمبتكنمذخألاببسباهتايصخشنمةيصخش

ةدافتسالاوتاباتكلاهذهنيبقيفوتلاىفهعسوىفاملذبينأثحابلالواحف

فالخلاةدحفيفختىفكلذمهسيلاهضعبحيجرتوتاضقانتملانيبعمجلاواهتم

.هتقشقييضتوخيراتلابتكىفدوجولملا

:ةديبعىبأمامإلاةيصخشنعثحبلارايتخاببسأايناث

:رايتخالاببسأ

مظعألاداوسلاىلإمالسإلاةلاسراوغلبنيذلانيعباتلاوةباحصلاتايصخشنإ
هيونتلاومهلضفبفارتعالابجاولانمنألكلذ«هبمامتهالابجيامملةمألانم

سانلاامنيبف‹هتقيقحىلعهورهظأومالسإلاخيراتاوعنصنيذلامهف٠مهقحب
تاقلحدقعلدجاسملاىلعنوتفاهتيمخهاوناكاهماطحعمجوايندلاىلعنوتفاهتي

مسجلاىفحورلااوسرغف‹سانلابولقىفهئدابمخيسرتومالسإلاةوعدلاصيإوملعلا
ناسللاوملقلاوفيسلابمهبرليبسىفاودهاجوميقتسملاقيرطلاىلإسانلااوهجوو

۹٦۱



كلذليبسىفىذألااودباكودسجلاةشيعالحورلاةشيعاوشاعف«نيقيلامهاتأىتح
نمونيعباتلاوةباحصلانمةيمالسإلاتايصخشلارثكأتيظحدقو«هيلعدومصلاو

نعةباتكلابنيمتهملالبقنمهنعنايبلابمهنمثيدحلابىنتعانمةصاخومهدعب

ناكنممهنمف‹ةماعةيمالسإلاقرفلاباخصأتاقبطو‹نيثدحملاوةاورلاتاقبط

راهظإوهماقمنايبلقتسمباتکبدرفأنممهنموتاقبطلانمةقبطنمضهركذ
.هتناکم

زاربإنمةيملعلاتاعماجلاضعبهبموقتامةريخألاتاونسلاىفىرظنتفلدقو
ةينوتيزلاةعماجلاودادغبةعماجو‹رهزأالاةعماجكةيملعلاةيخيراتلاتايصخسشلا

ىفةشقانمللمدقتةريثكثوحبلةريثكنيوانعىلعتعلطاف‹نيدلالوصأوةعيرشلل

راشينيذلامالسإلامالعأزاربإىلإفداهىملعلمعهتاذدحىفاذهو«رامضللااذه

.مهرثأعبتيومهركذدلخينأمهقحنمنيذلانانبلابمهيلإ

نأ ةينوتيزلاةعماجلابثحبمهنمبلطينمكلسىفمظتنمانأو تيأرف

-ىهقفصصختىفانأوةصاخ مالعألاءالؤهنمًاملعراتخأفجهنملااذهاوذخأ

ومسوهقفلاىفهمدقخوسروةهجنمةيخيراتلاهتناكموىملعلاهنيوكترهظأل
.ىرخأةهجنمقيبطتلاىفهتقيرطوىهقفلاهذخأموهجهنم

ةقيرعلاةعماجلاهذهب(حيراطألاةنجل)ىميداكألاىملعلاسلجماىلإىبلطبتمدقتف
ةفرعملافونصناضتحاىفاهنمبولطملااهرودىدؤتلازتالوتلازامىتلا

.هللدمحلاوةقفاوملابىبلطىظحفاهلنيعجشملاواهيلعنيمئاقلاةكرببةماعةيمالسأإلا

:تاذلابةديعوبااذالب

دجيىعامتجالاوىملعلاخيراتلاتايصخشىفامصخشثحبيامدنع

‹ءانعلاوثحبلاةنؤمنعكلذبىفتكيوهتيغبدجيفةضافتسابهنعاوبتكدقباتكلا

هيفكيامدجيالهنكلوةيملعلاوةيخيراتلااهترهشاهلةيصخشنعثحبيدقهنكلو

ىفلءاستيهلعجيوئراقلافقوتسياممانهتاقرفتمالإءبعلاهنغعفريو

اهتناكمنيبيفنيثحابلانمدحأاهبنتعيملوةرومغمةيصخشلاهذهاذال:هسفن
؟مالسإلاخيراتوةوعدلاىفاهرودو

ىميمتلاةميركىبأنبملسمةديبعىبأمامإلاةيصخشتايصخشلاهذهنمو١

\۷



ثحببصصخيملهنكلومهدنعروهشمهنأممف«ةيضابألادنعريهشلاىعباتلا

بتكىفتاراشأإلاوأ‹ةيضابألاتاقبطلابتكىفتاحفصلاضعبادعلقتسم

بلاطوثحابلافقوتسياممةاورلاونيئدحملابتكىفالصاهركذمدعو‹مهريغ

نماذهةيملعلاهتردقموةيمالسإلاهتيوهددحيفمامإلااذهةيصخشفرعيلملعلا

.ةيحان

نيبًاضيفتسم(ءاثعشلاىبأ)ديزنبرباجمامإلاركذدجتكنإفىرخأةيحاننمو٢

رمعوهونيثحابلادحأىنتعاوةديبعىيأخيشوهو«تاقبطلاوخيراتلابتك
ةديبعىبأمامإلاذيملتبيبحنبعيبرلامامإلانعةباتكلابمساقلاوبأدوعسم

ظحيملوايبيلبحافلاةعماجىلإاهمدقريتسجامةحورطأىفهنعثيدحلائوارو

مايقلاىلعىنعجشامن:ةلسلسلاطسونمطقسفهنعثحبينبةديبعوبأمامإلا

.هنعثحبلااذهب

وأقارعلاونامعىفهنعبتكدقناكاذإامعتثحبدقفكلذىلعةوالع۳

رئازجلابةنيطنسقةعماجريدمتلأسىتح«(رئازجلاوسنوتوايبيل)برغل

امدقىضملاىلعتقولاسفنىفىنعجشوهنعةباتكلانعهملعمدعبىنباجأف

‹نامعةعماجبخيراتلاذاتسأتافيلخضوعروتكدلاتلسارو‹لمعلااذهوحت

امكءاضيأةديبعیبانعةباتكلاىلعینعجشفلوالاةيضابالاخیراتنع

نبدمحأخيشلالاثمأنامعبةيضابألاخياشمنمًاضيأعيجشتلاىلعتلصح

لاثمأسنوتیفنمو«امهريغوىثراحلادمحنبملاسخيشلاو‹ىليلخلادمح
خياملاثمأرئازجلانمو«ىريبعجلاتاحرفخيشلاو«قوزرمنبقداصلاخيشلا

.ثحبلاةوارطىلعىنانئمطادازفمهريغواعيمجةايحلادهعم

:ثحابلااهنمىناعىتلاتابوعصلاج

اهلكواهنمتيناعىتلاتابوعصلاكلت ثحبلاةيادبركذأانأو ىسنأال

ببسلاوهاذهوء5ثحبلاتامولعماهنمىقتسأىتلاةيخيراتلاةدالالوحزكرتت

یناعیامکةديبعىبأنعةباتكلانعنومجحيىلبقنيثحابلالعجىذلاىسيئرلا

.ةرومغملاتايصخشلانعمهثوحبىفىريغ
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نالجراوتلصوىتحةيضابألانطوم(بازيم)رئازجلاىلإرفسلاىنفلكام
‹ايروسىلإوةرهاقلاىلإو(اميدقةيمسرلاةمامإلارقم)ترهيتدعبمهلىناثلانطوملا
انأىتلاةمصاعلاسنوتنعًالضف‹تارمثالثاهيلإترسدقفةبرجىلإعبطلابو
نكامألاهذهلكنمتلواحف«ىلصألاىدلبىهىتلانامعنعواهيففيضتسم
-هللدمحلاو ًابئاخعجرأملوةلصبةديبعىبأمامإلاركذىلإتميامىلعلوصحلا

.ثحبلاىلعىننيعيامىلإلصوتلانعىتالحرنم
ىثراحلاملاسخيشلاو«ندرألابتافيلحضوعروتكدلاةلساربتمقىننأامك

مهريغو سنوتبىريبعجلاخيسشلاو‹ةرهاقلابىناهبنلاىيحيخيشلاو£نامعب
.ةدافتسالاوراسفتسالل

فيصوألاهللادبعفرشملاذاتسألاروتكدلاهينحتمىذلاعيجشتلاىسنأالو

لمعنمىعمهبماقامو«نأآلااهسفنةعماجلاىفذاتسألاوًاقباسةينوتيزلاةيلكلاديمع

.مكيديأنيبنآلااهنورتىتلاهتروصىفثحبلاجرخىتحلصاوتمفرشإوداج
باتكنمتناكثحبلابلصىفةيسيئرلاةدافتسالانأىلإةراشإلاردحجتو

وأدئاقعلاوأخيراتلاىفناكامهنمءاوسمهسفنأةيضابألاهبتكىذلاىضابألاخيراتلا

ىقيقحلاعقاولاحضوياممةيضابألانعنوثحابلاهبتكام كلذك ىلاتلابو«هقفلا
ةيمتسرلاةلودلانعبتكاموىكلاملاريغصلانباكةميدقلابتكلانمءاوس5مهنع

ةكرحلاو‹ىندرالاتافيلخضوعلةيضابألاةكرحلاةأشنكةثيدحلاوأبرغللاب

ابرمعلةيضابألامهنمو‹ىقارعلامشاهبلاطىدهملىبرعلاقرشملاىفةيضابألا
.مهريغوىلاغنسلا

هلوصفليدعتوهميظنتوثحبلاراصتخا-فرشلملاذاتسألاعمتلواحمكواذه

.جوحأهركذىلإانسفنأاندجوءىشفذحانلواحاملكهنأالإهثحابمو

نأدجيهيفرظنلاديعيامدعبهنأالإتارقفلاضعبىفراركتئراقللىارتيدقو

٤رخاثحبمیفاھبداریامعهجونمفلتخیعوضومبقلعتتثحبمىفةرقفلاركذ

.كلذىفثحابلارذعيلفرداصلملاهحاحشوةداملاهردنىلإدوعيهلككلذو

نعنفتسأملىننأالإرداصملانمًأافنآتركذامىلعتدمتعاىننأعمو

عمىرخألادئامعلابتكو‹صاخلاخيراتلاوتاقبطلاوماعلاخيراتلابتكنمذحخألا

۱۹



.ةثيدحلاةيملعلاتثوحبلانمهيلعتعطتساام

غولبىلإالو‹هدحوهللاتافصنملامكلافلامكلاىلإلوصولاىعدأالو
مهسينأبحأثحابةلواحماهنكلو«هنمديعبانأكلذفىملعلاثحبلاىفةورذلا
الوتأطخأابىنذخاؤيالنألجوزعهللالأسأو«هقوقحضعبةيدأتوملعلارشنىف

ىدشرینمهلينأهيلإعرضتأو«هريغوثحبلااذهىفهلمعىلعبجيامنتيسنام

ىلعهنإميركلاههجولًاصلاخونيملسمللًاعفاناذهىلمعلعجيو«ىاطخددسيو

ىدشارلاهللادبعنبكرابم:ثحابلا

نامعةنطلسنم
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:هبسنوةديبعىبأمامإلاةدالولوألابلطللا

ًاليصأنكيملذإ«(ءالولابىميمتلاىرصبلاةميركىبأنبملسمةديبعوبأوه

ناكوہهيلإبستفہهيلإلآوامهيفدلوذٳ۽مهيفیلوموهااوميتینبیف

‹اهيفشاعوًاشنوةرصبلاىفدلو«(”)ةيدأنيسادرمیخ۽ىميمتلاةيدأنبةورعلىلوم
فعسلالمعبتاتقي«اريقف«روعأ«نوللادوسأًايحنزناكةديبعابأنأ:لاقيو

.$فافقلاببقليناككلذلوافافقاهنمعنصي

همدقتساو«ذيشرلانوراهونومأملانامزىفشاعىوحنىنثملانبرمعمنل(ةديبعوبأ)ىتثملانبرمعمريغوه(١)
‹ًايميمتسيلو«ءالولابىميتهنكلوًايضابأناكو«ةغللاوبدألابملاعوهو«دادغبىلإه۸۸٠ماعديشرلانوراه

مامإلاامأ«ًايضابأسيلوىرفصهنإ:ليقوةرصبلابتامودلودقو«ةفرعملاعساوًاناعناكوةدعتافلؤمهلو

:ةيمالسإلافراعملاةرئاد«ىنثملانبرمعمنعرظنا«ةيسابعلاةلودلاردصونييومألارصعىفوهفةديبعوبأ
.هعجارمو۲۷۲/۷«مالعألا-ىلكرزلا«۸

نبةتانكنبرظنلانبكلامنبرهفنببلاغنبمردألانبميمتوهو«رازندلونمبرعلالئابقنمةميظعةليبقميت(۲)
نبىؤللسنمهنيذلانييشرقلادجوأوهو«ناندعنبدعمنبرازننبرضمنبسايلنبةكردمنبةميزخ

رصبلاىفمهلوةفوكلاواهلرمعريصمتدعبةرصبلااونكسمث‹نميلاوةماهتاهنطومةعساوةليبقميمتو«بلاغ

ًانسحءالبمالسإلاىفميتةليبقتيلبأدقو«ىميمتلاسيقنبفنحألاباطخلانبرمعدهعىفمهسيئرو«نايح
ىرجأوفنحألانمبلطيءاطعلابرمعمهقحلأو«هريغورمعدهعىفحوتفلارثكأىفةلاعفةكراشمتكراشو

‹ءابطخلاوءاقفلاوناعجشلالاجرلامهيفو«باسحفلأةرصبلاىفمهلبسحيناكو«هنمنوبرشيرهنمهل

وبأمهنموهباحصألجو«تاقبطلاىفامكنامعنمهلصأو‹ناورهنلالهأمامإىبسارلابهونبهللادبعمهنمف

فنحألامهنمو‹ىميمتلاىرملاضابأنيهللادبعمهتمو«دايزنبهللاديبعامهلتقناذللاةورعهوخأوسادرملالب
املٹمكلذىفدحألسيلكلذكو):مهبطخودايأركذامدعبمهيفظحاجلالوقي‹ءابطخلامهنمو«انمدقامك

لاقف‹هنيذأىفعاطمهتزوح عنام:لاقردبنبناقربزلانعمتهألانيورمعلأساممالسلاهيلعىبنلانألميمتىنبل

الإهتملعامهللاوفلاقاملاقامأ:ورمعلاقف‹ىفرشىندسحهنكلولاقاممرثكأملعدقهنإامأ:ناقربزلا

ىفراكتإلاىأرو:لوألاهلوقرخآلاهلوقفلاخهنأىأراملف«ىنغلاثيدحلاخلاميئةءورملارمزردصلاقيض

ىفتبذكامو«تملعامتلقفتبضغو«تملعامنسحأتلقف.تيضر:هللالوسرايلاقهللالوسرىنيع

ىبأنبةيواعممهيفلاقو«ارحسلنايبلانمنإ»:كلذدنعهعهللالوسرلاقفءةرخآلاىفتقدصدقلوىلوألا
:مزحنبا«8-١/18۲:نييبتلاونايبلا:ظحاجلا:رظنا.ملكلاىشاوحةقرعمةمكحلاميمتتيتوأدقل:نايفس

.٦٤٤-١/٥٤٤:مجعم-توقاي«٥-٠:حوتف-ىرذالبلا۱۲/۲-١:برعلاباسنأةرهمج

.قحالملاىفهبفيرعتلاىتأيس(۳)
:خيراتلاريس ىخامشلا«٠/٠۲۳:نييبتلاونايبلا ظحاجلا«٠4۷/۲:ىناغألا-ىناهبصألاجرفلاوبأ(٤)

ملاس٠۳٠٤:هخيراتومالسإلا مالسنبا‹٠/٠61:نييلاطلاجهنم-ىصقشلايقاتسرلاسيمخ۱

-ىربكلاةنودملا-شيفطأ«١٠٠:ةيضابألاةكرحلاةأشن-تافيلخضوع«۳۹٠ ةيضفلادوقعلا ىثراحلا

.۳۳:ءاثعولاةلازإ دومحنبملاس‹١۳/٠٠٠:ريبكلابرغملاخيراتزوبد«۸٠۳:قحلملا
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قفتموطبضنموددحمخيراتىلععقاولاىفهلرثعنملفهداليمخيراتلةبسنلابو
هتناکمرمالااذهءاطعإمدع«تامولعمنمانيدلرفاوتاميفظحلنامًاريثكلب«هيلع
اسلاجناكةديبعابأنأ:ركذيةيضفلادوقعلابحاصنأالإ‹هتيمهأىلعثحبلانم

ضعبوالعملانبفاوطهيلعلخدف«ريدحنبسادرملالبوبأهيفسلجمىف
.9مهودرطفىلاومللمهلتقنممهنمعقوامىلعًافسأ«نوكبيمهوهباحصأ

هلتقمبكلذوةيرجهنيتسودحاوةنسريدحنبسادرملالبىبأةافوتناكاذإف

ةيالونمزىف()زاوهألابكسآةعقومیف(ه۱٦)ینزاملارضخأنبدابعديىلع
لوقلانكميهنإف‹اذههسلجمةديبعوبأمامإلارضحدقو«(ه۷٦)دايزنبهللاديبع

نأروصتيالهنألكلذو‹ليلقباهلبقاموأه٤ةنسدودحىفتناكهتدالونأ

زييمتلانسوهوهرمعنمرشعةسماخلازواجتيالهرمعوًاسادرمةديبعوأسلاجي
.9ةسلاجملاو

هدوجوتبث)دقهنأنم«ةيضفلادوقعلابحاصهركذامعًاريثكدعبيالاذهو
نایفسيآنبةيواعمةلودىف()(ةرجهللنيسمخوةينامثماع ةديبعابأ_

نمهيلإانبهذامىلع«ًاماعرشعةثالثلاةبارقكاذنآهرمعنوكينألمتحيو«(ه٠1)

.ةيرجهنيعبرأوةسمخماعهتدالولامتحاةيناكمإ

نبجاجحلانجسنمهجورخدعبكلذورباجدعبةوعدلالهاةمامإىلوتهناو«ديزت

هرمعوه٥ماعملعتلاةلحرمیفهلوخدةيادبنوكتف‹ه٥ماع(ه٥۹)فسوي

.ةرجهلل٥٤ماع انلقامك هتدالونأققحتيف«ابيرقتتاونسرشع كاذنا_

راثااهنعتيورفاهدلاونعملعلاتذخأىتلاةديبعهتنبابةديبعوبآمامإلاىنكو

ةينامثماعةرصبلابمهرخآنعدايزنبامهلتقفالجرنيعبسيفدايزنباىلعجرخيذلاوهالعملانبفاوط(١)
.۸:ةكرحلاةأشن تافيلخ«۳/٤٠۲:خيرات ريثألانبارظنا«ةرجهللنيسمحخو

.۹٠٠-۸١٠:ةيضفلادوقعلا ىثراحلاملاس:رظنا(۲)

.قارعلابعضوم(۳)
سلجمهباحصأوفاوطركذله۷٠ماعدودحيفمامإلاةسلاجمنوكتفه۸٠ماعجرخدقافاوطنالكلذو(٤)

.٢/٤٢٥:خیرات-ریثألانبا:رظنا.ریدحنبسادرم

.۹١۳٠:ةيضفلادوقعلاىثراحلاملاس(٠)

٢۲



قلعتياملاثمف«؛كلذريغوأ()ءاسنلارابخأبقلعتياميفءاوسىضابألاهقفلابتكىف

نعتثدحةديبعتنبةناهجنأ)رثألانعجراعملاىفىملاسلاةمالعلاهاورامءاسنلاب
‹اموينيسمخروكذلااهينبةدالوىفدعقتتناكاهنأ:ةديبعىبأتنبةديبعاهمأ

كلذ:لاقف:ةديبعابأىدلاوتلأسف:ةديبعتلاقف«رهشأةثالثاهتانبةدالوىفو
.(۲)رهشأةثالثىدعقافزئاج

نع(۲)بوبحمنبدمحمةمالعلااهنعظفحامكلذادعامماهنعدروامنو

ىفنفكتعتلدمحماهنبامدقنأ:ترذنةديبعىبأتنبةديبعاهتدلاونأًاضيأةناهج
دمحمللعو.ىحلادجسمىففكتعتنأاهوبأاهرمأف«عماجلادجسملاىفةعمجلك

رومعملااهيلإدجاسملابرقأىففكتعتنأالإاهلحلصيالهنأببوبحمنبا

.تاعامجلاب

تنبةناهجنععرشلانايببحاصهاوراميف:ةرفصوبأظفحكلذكو

تربخأف«ةرصبلاىفدجاسمةدعىفىلصتنأترذناهنأةديبعىبأتنبةديبع
ادوعوأاراجحأاهمامألعجتىلصملمعتفنابجلاىلإجرختنأاهرمأفةديبعابأاهابأ

.تاولصلانماهسفنىلعتلعجامهيفىلصتمث

.هبىنكيفدلوهلنكيملهلعلوهتنبابىنكامنِإمامإلانأىلعةلادراثآلاهذهف

رداصملاهنيبتملهلصأنإف«انركذامكءالولابًايميمتةديبعوبأمامإلاناكاذإو

.١/١۳٠:لامآلاجراعم‹ىملاسلا(۲).١٤۱صمن:رظنا(۱)

ناکو«نایفسيبأبينکملاليحرلانببوبحمنياوهاذهدمحمو۷/۳٥٠:عماجلا(رباجوبأ)رفعجنبا:رظنا(۳)

هلو‹ذاذفألاءاملعلانمناكو«هللادبعوبأينامعلارثألاىفهيلعقلطيىذلاوهو«نامعيفهنامزةمالعدمحم

ملواءزجنيعبسيفمهيلإىرخأةريسهيلإبسنتو«نيملسملاريسنمضدجوتوبرغملالهأىلإاهلسرأةريس
ريشبهدالوأهنعذخأوهتوخأووههدلاونعملعلاذخأدقوهملعوههقفبىضابألارثألابتكتألتماو«اهيلعرثعت

كلامنبتلصلامامإلاروكذملادمحمرصاعو«ملعةرسأاهلكبوبحملآةرسأو«مهريغوهللادبعوربجمو
.ه٢٠۲ماعتاموتلصلانامزيفتثدحيتلاةنتفلالبقتامهنكلونامعب

ةياغىفدروامكةديبعىبأتنبةئاهجىلإافحصمدروهنكلو١١۲/٠٠عرشلانايب«ميهاربإنيدمحم:رظنا(٤)

نامعءاملعنموعيبرلاذيمالتنملصألاىنامعةرفصنبكلملادبع:وهةرفصويأو١٠٠:ىكلامللبولطلملا
نايفسىبأنعًاضيأذخأهلعلو«بوبحمنبدمحمةمالعلارصاعدقف‹ىرجهلاثلاثلانرقلالئاوأىفذاذفألا

ةبرجبةينورابلابهنمةخسننأ:يمانلاورمعلوقيو«ءاثعشلايبأنعمامضنععيبرلاتاياوربينتعاو‹(بوبحم)
الوهيلعرثعنملعماجهيلإبسنيوةينورابلاةخسنىلعتلصحتدقو«كلذبملعأهللاورصمببتكلارادبىرخأو

.شماه:ةبوجأ«نوفلخنيا:رظنا.هتافوةنسديدحتالوهتدالوخيراتفرعن

۲۷



دوسألصألاىقيرفأناكهنأنعىضابألاركفلابانكبحاصهركذامالإعجارملاو

.()ةرشبلا

توردقو«رفعجمآاهمسانأىوساهنعءىشىلعرثعتملفهتجوزنعامأ
لارتوهرآملفةرمريغرفسلاىفةديبعايأتبحص:اهلوقكهلاوحأنمًاضعبهع

داعيلعتاکیکسالبیاداهنلءاستينأثحابل

قو«ةدييعيأنودهبتینکف«دبعامالالبقرخآجوزنمرفعجمألن

برعلاورفعجهمسانباكانهنوكينأريغنمةديبعىبأةجوزلًامسارفعجمأنوكي

٠ماعلاويهللاقفهللايبلايدههتقاتلمجنميفءاثعشلاىأنعًاباوجةديع

.(۳)اهلثمدها:لاقفتتام:هللاقفءاهدها

لاصتاىلعهنو‹هنعلاؤسلاوملعلابةديبعبأدلاومامتهاىلعليلداذهف

.0©ءاثعشلاىبأمامإلاب

هتدجواهمأیهوةيدأنبةورع:لاقيو«ىميمتلاريدحنبةورعهالومنعامأ

یفیلعشیجیفناک«ریدحنبسادرموخاوهو«ةلظنحنبةعيبرىنبنمةورعو
ءاجالوءنيضفارلاعمميكحتلاضفرفميكحتلالبقىتحنيفصولمجلاةعقو

اذهامو؟ثعشأايةيندلاهذهام):هللاق«ميكحتلاباتكسانلاىريلثعشالا

.(°)(؟هللاطرنمقثوأطرشأ؟ميكحتلا

.۴/١١٠:ريبكلابرغملاخيراتىفزوبدهركذامىلعدمتعاهلعلو١٠٠:ىضابألاركفلاابرمع:رظنا(١)

١۱۲:بولطملاةياغ ىكلاملاسيمخنبرماع«۱۷۸:ضورعملاناويدلا(۲)

.۷۷:ديزنبرباجءاثعشلاىبأمامإلاتاباوج:رظنا(۳)

.ثحبلملااذهنم«هخويش»بلطمىفءاثعشلاىبأةمجرتىتأتس(٤)

.٦٠۲/م:تاقبط ىنیجردلا(٥)
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زجعبرضفثعشأايهللالإمكحال:لاقوهفيسلسثعشألاهبًابعيملنيحو

ركسعلالهألجاوناكوةيناميلاترفنو‹ثعشألاطقسوةلغبلاتبكفثعشألاةلغب
ثعشألااولأسفميمتىنبنمرفنوةمادقنبةثراحو(ه۷۲)سيقنبفنحألاضهنف

.لعففةورعنعحفصلا

نبةورعفيسوهةمكحملافويسنملسفيسلوأنألاقيامىنعموهاذهو
ةدمًايقابلزيملفةرصبلانكسواجننميفاجنهنكلوناورهنلابرحىفكرتشاو«ةيدأ
رضحخانبدابعةلتقعبتتيدايزنبهللاديبعراصىتح«نايفسیبانبةيواعمةفالخ

ءالعلاىلإالوةفوكلاىلإةورعبره«هباحصأوريدحنبسادرملتقىذلاىنزامل
ةركبىبأنبهللاديبعهبلطامدعبكلذوهبرسىفهعمناكف()ىرقنملاةيوسنبا
ةركبىبأنبانمدايزنبابلطاملف«هلفكفةرصبلاىلعدايزنبهللاديبعةفيلخ

ءالعلابرسىفهدجوفهبلطفهبكلتقأاذإ:لاقهيلعردقأال:هللاقةورعراضحإ

:بتاکلللاقفبرشیفدجوهنأًاباتکهيلعاوُأرقفدايزنباىلإهبءیجف«ةيوسنبا
ناكنممهنأتددولوىرقنملاةيوسنبءالعلابرسىفوهامنإتمؤلوهللاوتفحص

:هللاقكلذدعبومالكلاىفهرواحهللاديبعىدينيبةورعميقأاملف«ذيبنلابرشي
هلتدرأدقلوازعىلناكو«ًانينظهبتنكدقلهللاو:لاقفىلعكاخأتزهج)

لاقجورخلاكرتوماقملاالإىسفنلبحأاموهيلعىضمفًامزعمزعف«ىسفنلهديرأام
رتخا:لاق«كبنلئمألامأ:لاق«ادحاوابردبعنانلك:لاق:هيأرىلعتنأفأ:هل

؟یرتفیک:لاقمث«هیلجروهيدياوعطقفهبرمأف«تعشامصاصقلانمكسفنل

بابىلعبلصمثلتقفهبرمأف«كترخآكيلعتدسفأوىايندىلعتدسفأ:لاق

.(۱)(هنعهلأسفهالوماعدمث«هراد

یفماعطبهلتیتام:لاقف«رصتخالب:لاقف«رصتخأمأليطأأ:هالوملاقف

مثهلتقامدعبهبلصهنأ:ىخامشلاركذو«طقليلبًاشارفهلتشرفالو«طقراهن
نبانأليقو.()كلذدعبهنعهلأسوهالومیعدتسافهنفدبرمأوهلزنأفهيلعارونیر

نونبت۽انيفنرصمثانلبقمالایفنکسمخ:ةورعلاقف«ناهریفجرخدايز
نيرابجمتسشطبمتشطباذإو‹نودلختمكلعلعناصمنوذختتو‹نوثبعتةيأعيرلكب

وهاذهلعلو«هبلطوهناهردايزنباكرتف«ريسلاباحصأامهركذيملناتلصخو

.١/٥6:ريس ىخامشلا(۲).۱۹-١۱۹۱/م:لماكلا«دربملا(١)
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.دعبتسمكلذنكلوةديبعوبأوهمأ؟المأةديبعىبأدلاووهلهاذههالوم

ةردنلكلذوعوضوملاذهىفليصافتلانعةيخيراتلارداصملاانفعستالو

نيملسملانمذئمويةوعدلالهأف«ذئمويرومالاهذهلثمبسانلامامتهامدعورداصلملا

نمتايصخشلابةيانعلاباومتهااممرثكأعمتجملاحالصإوقالخألاوئدايملاباومتها

ضعبلانايحأةافولاخيراتدحتكنإلب٠«كلذريغىلإةافولاوةدالولاثيح

.ةدالولاخيراتدجتالكنكلوخيراتلاىفتايصخشلا

:ةديبعىبأمامإلاخويشىناثلابلطللا

:دیهمت
وهوىدبعلاسابعلانبراحصلثمءالجأخویشنعملعلاةديبعوبمامإلاذأ

.نيعباتلانمامهو٠كامسلانبرفعجو‹ديزنبرباجو‹ىباحص

هللایصرمهلهانمنمیقتساورباجمهنعذخأانمماريٿکةديبعوبكردأدقو

نبسناو«(ه٤۷ت)یردخلادیعسوبآمهنم«مهنماریثکرصاعواعيمجمهنع
٩(ه٤۷ت)ةرمسنبرباجو٠(ه۷۲تا)بزاعنبءاربلاو‹(ه۹۳ت)كلام

‹(ه٤۷ت)جیدخنبعفارو‹ةنيدملابةباحصلارخ.(ه۷۸ت)هللادبعنبرباجو

نبهللادبعو٠(ه١۹ت)ىدعاسلادعسنبلهسو‹(ه۹۲ت)ديزينببئاسلاو

٤(ه٤۷ت)رمعنبهللادبعو‹(ه1۸ت)سابعنبهللادبعو‹(ه۷۳ت)ريبزلا
.ريثكمهريغو«(ه۸۳ت)عقسألانبةلئاوو

ملنإوةباحصلاضعبىقلنمهنأل‹نيعباتلانمدعيةديبعابأمامإلانإفكلذلو

:نيملسملاريس‹اهدعبامو۲/٦۲۱5٢۲۲:تاقبط ىنيجردلا«۱۳-١/١۱۹۲:لماكلا دربملا:رظنا(١)

۲¢:خيرات ىبوقعيلا«4/٦٤:مالعألا_ىلكرزلا«اهدعبامو١/١٦:ریس یخامشلا«۸

.١١٠۷١1:ةاقتنلارهاوجلابىداربلا۴۳/۲:باسنألا ىرزالبلا

ىربكلاةنودملاقحلم«شيفطأ«١٠٠:ماظنلارهوج-ىملاسلا«٢٠:ةيضابألاخيراترصتخم ىنورابلا:رظنا(۲)
.١۳٠:ةيضفلادوقعلا«ىثراحلاملاس۹/۲٠۳:مئاغىبأل

.اهدعبامو۲٩:یوبنلاثیدحلاىفتاسارد_وهزوبأدمحمدمحم:رظنا(۳)
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حالطصابسحنيعباتلانموهفهرصعىفشاعوهاقاللب‹ةليوطةدمهبحصي
هايقلدنعأزيمىعباتلااذهنوكينأنابحنباطرتساو«ثيدحلامولعىفنيثحابلا

.()نيعباتلانمدعيالفهعمسيامطبضيالاريغصناكولفىباحصلل

امنکلو«رباجنعهذخأامرثكأكامسلانبرفعجنعذخأةديبعابأنألاقيو

«رفعجنعهذخأةرهشنمرثكأهنعهذخأرهتشادقف«ةمألانيباروهشمناكأارياجنأ

ًاصوصخوانيلإلصودقهقفلاوثيدحلاىفرباجنعرثأامضعبنأكلذىلإفضأ

یف نایفسوبآلاق)سانلانيببةلوادتمتراصو«هنعةديبعىبأمامإلاتاياورنم

.(رباجنعظفحاممرثکأهنعظفحاموربكألاةديبعىبأملعمناك: رفعج

امامضنأًاملع‹ةديبعىبأمامإللاخيناكبئاسلانبمامضنأىوريو

نعةديبعوبُأیورو«دیزنبرباجنعذخُأامهالكوةديبعىبأمامإللًانيرقناكاذه
5ءوضولاضقاونىفامهلوأ:حيحصلاعماجلاىفهنعءاجاميفطقفنيئيدحمامض

ىبالالعيبرللاخيشناكامامضنأىلع‹(°)ميتيلاوةفايضلابابىفىناثلاو

اردانالإمامضنعةديبعىبأمامإلانعرثأىلعرثعنملاذلو«()ةديبع

‹مهنعةيفاكلاتامولعملاانيدلرفاوتتملنكلو«نوريثكخويشةديبعىبألناكو
.()(یدبعلاسابعلانبراحصنعذخأامرثكأوةريثكخويشهلو)

رثكأةديبعوبأمامإللاهنعذخأىذلاوهسابعلانبراحصنأ:ىملاسلاركذانهو

اهریغنمحجرأةياورلاهذهلعلو«عوضوملااذهلوحةبراضتمانهءارالاف«هريغنم

ئدابىفدزألانمميتىلإبرقأسيقلادبعونبناكوىياحصًاراحصنأرابتعاب
ةبيرقمهنكاسمتناكو«(ه٠٦)ةيواعممايأرمألاةيادبىفدزألادضاوفلاحتورمألا

.^”)نالقتسمنايحاهلناكىتلاميتسكعب‹ةرصبلاىفضعبلااهضعبنم

اذهىفهلوقهنعرثأو«مهريغنمرثكأةباحصلانعذخألاىلعمامإلالوعدقو

.١/٥۷:ريس ىخامشلا(۲).١۱۷:نوثدحملاوثيدحلا-ىمظعألا:رظنا(١)

.٢۳:حيحصلاعماجلا بيبحنبعيبرلا:رظنا(٤).٢قحلملاىفهتمجرتىتأتس(۳)

.۱۸۱:صمن:رظنا(٥)

.۳:حيحصلاعماجلاةمدقم ىلملاسلا:.رظنا(٦)

.£:حيحصلاعماجلاةمدقم ىملاسلا(۷)

.۳۱۱£:نادلبلامجعمتوقايىومحلا:رظنا(۸)
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هللانمدقو()نيدلانمءىشىلعوهسيلفةباحصلانمذاتسأهلنكيملنم)نأشلا

انيفتقامهراثاىلعوملعلاىفنوخسارلامهو‹(ه4۳)مالسنبهللادبعو¢(ه۳۲)

.()(انکلسمهجهانمیلعواندمتعامهتريسىلعوانيدتقامهلوقبو

٠مهبىدتقاومهراثآعبتتومهنعذخأو(ةثالثلاءالؤهىقلهنأاذهنممهفيو

.رمالاةقيقحبملعأهللاوهلبق

لدت«ةباحصلانمةلمجنعثيداحأةلمجةديبعوبأمامإلاىوردقفاذهعمو

ةليفكجحلامساومفكلذىفبيرالو‹مهنعهذخاومهبهايقلىلعاهعومجمىف

مهنمناکنمیوس«مهریغوةباحصنمهنامزیفملعلالهآنمريثكبءاقتلالاب

.ةرصبلاب

لاق:نولوقيةباحصلانمًاسانتعمس):هلوقحيحصلاعماجلاىفءاجدقو
.«نیکسریغبهسفنحبذامنأكفنینثانیبمکحنم»:هعهللالوسر

ىهوةيناثلاةقبطلادادعتىفةديبعىبأمامإلاخويشتاقبطلابحاصركذو

ةبقحلاهذهىفًالعفاوشاعمهذإ‹ىعيبطدادعتوهو«ىلوألاةئاملانمةيناثلانوسمخلا

.الفاننامزىفامأو‹ةباحصلانامزىفناكنمعبطلاب-كلذبدوصقلملا(١)

.١٤٠-۱۳۹:ةيضفلادوقعلا ىثراحلاملاس(۲)

هللايضر(ه٤٤ترمالسنبهللادبعو«(ه۳۲ت)دوعسمنبهللادبعنعملسمةديبعيبأمامإلاةياورنأرهظي(۳)
دقنکلو«مهتافوترخأتنممةباحصلانمركذنمهريغوسابعنبانعلاحلاوهامك«ةرشابمةياورتسيلامهنع
رظنیلفدوعسمنباومالسنباةافولبقهتدالوانققحاننألكلذو«هريغوءاثعشلايبأكهخويشضعبةطساوبنوكت

.كلذيف
.٦٤:ضورعملاناويدلاء١۱:ًاثدحمعيبرلا:دوعسمرمع:رظنا

ةنودملا-مئاغوبأ:رظناو«۱۸۱ء۸۱ء۷۲تاحفصلا:رظناو«١١٠:حيحصلاعماجلا-بيبحنبعيبرلا(٤)

باتك:ىذمرتلا:ءاضقلابلطبابةيضقألاباتك ءاضقلايلونمظفلبدوادويا۲/٦٢۲٤:یربکلا

باب_ماكحألاباتك:ةجامنبا«٤١٠/و۲۹۸/۳٠:ىضاقلاىفهعهللالوسرنعءاجامباب ماكحألا
.۲/٢٤۷۷:نيكسریغبحبذدقفسانلانيبايضاقلعجنم:ظفلبةاضقلاركذ

.۳۷:ءافعولاةلازإ ىبايسلادومحنبملاس‹١/۷:تاقبط ىنيجردلا:رظنا(٠)

٢۳



عدبلالهأنمالنيقداصلاتاقثلانمالإذخؤيالملعلانأمامإلانعرثأامك

هعهللالوسرنعثيدحلاظفحيالنمتيآرأ):لكسدقو«2>نيطلخلاوةقدنزلاو
ذخۇيلب‹«ثيدحلانوظفحيسانلالكوهللاناحبس:لاق؟ملعلاهنعذخؤيأةقثوهو

لقتلنمدكأتلاديدناكو©9(ادحاواثيدحنوملعيالاوناكولوتاقثلانعملعلا

ناكاذإفمهسفنأةباحصلاداهتجانموأ«هعىبنلاىلإعفرلابءاوس«ةباحصلانع

كلذنعةرمتاذلعسدقو«هبذخأيالفالإوهبذخأقحللاقفاومىباحصلالوق

الإوهبتلمعتفرعنإ:لاق؟ةباحصلانعهاورامإناكاذإهبلمعتأ:هلليقف

.)الف

ةيقبنعةلماكلاتامولعملاوةيفاكلاةلدألاانيدلرفوتتملهنإف:ًاقباسانلقامكو

رکذو«رباجورفعجوراحص:مهو«لبقنممهركذنيذلاةئالثلاريغهخويش
«ىبسارلابهونبهللادبعىلعذملتتةديبعابأمامإلا¦نأ:نيبلاطلاجهنمبحاص

نيذهنالكلذو‹ديعباذهنأثحابللرهظينكلو‹(°)ىدبعلاناوحصنبديزو

دوجومريغذئمويةديبعوبأو«ه۳۹ماع(©)ناورهنلاةكرعمىفاعمالتقنيلجرلا
ناكمبباوصلانمناكليميمتلاضابأنبهللادبع:لاقولامأ«انريدقتبسح

اذهىفنايبىلعلدتیرخأصوصنىلعرثعنملاننأعمهیرصاعمنموهذٳٳ

.عوضوللا

ىعباتةقبطىفةديبعابأمامإلاركذريسلاىفىخامشلانأركذلابريدجلانمو

ىذلاللو«انمدقامكمهنعذخأوةباحصلانمًاعمجىقلدقهنأعم.يعباتلا
نيسمخلاباحصأدادعتیفمامالااذهلعجتاقبطلابحاصنألوغلااذهولإهاعد

هرابتعابةقبطلاهذهىفهلعجىنعمسيلذإءرضيالكلذو©”ةيناثلاةئامانمىلوألا

٤١٠١:دوقعلا ىثراحلاملاس(۲)1:وقعاىثراخحلاملاس:رظنا(١)
.6£١/0:نيبلاطلاجهنم ىصقشلايقاتسرلا:رظنا(٤).ةحفصلاومن:رظنا(۳)

ليلجىباحصههجوىفدوجسلاتامالعلتانفثلاوذىعديناورهنلالهأمامإىميمتلاىبسارلابهونيهللادبع(٥)
-ىنيجردلادنعرظنا.نيزرابلاةيضابألافالسأنموهوناورهنلاةكرعمىفهسشيجوبلاطىبأنبيلعهلتق

سانلارایخنمناکوه۳۹ماعناورهتلاهكرعميفلتقىباحصىديعلاناوحصنبديزامأو۱/۲٠:تاقبط

.المعواملع

.قارعلابناورهتلا:هللاقيعضومبميكحتللنيلزتعملاوىلعنيبترادىتلاىهناورهتلاةكرعم(1)

.۷۸/۱:ريس یخامشلارظنا(۸).ةيضابألاریهاشمیفهتمجرتیتأتس(۷)

.۲۳۸/۲:تاقبط ینیجردلا:رظنا(۹)

1



قليملنموهنيعباتلامباتنُأل‹نيعباتلاىعباتنمنوكينأءاهققفلانماهيفناكنمزربأ

نيعباتلارابكنيبامىهوامهنيبىرخأةقبطكانهثيدحلاءاملعدنعف‹ًاقالطإةباحصلا

نمنكيملنإنيعباتلاراغصنمهلعجنريدقتدعبأىلعف(نيعباتلاراغصىأ)مهيعباتو
.مهرابک

انلوعومهنعةباتكلااندمتعانيذلامامإللةثالثلاخويشلانعةذبنركذىلإنآلادعنلو

مهریئأتمهلناکو«مهنعذخأهنأرداصملاىفمهركذددرتنيذلامهو«مهركذىلع

نبراحص:مهءالؤهو‹ةيركفلاوةيملعلاةديبعىبأةيصخشنيوكتىلعلاعفلاورشابلل
.0ىدزالاديزنبرباجو‹ىدبعلاكامسلانبرفعجو‹ىدبعلاسابعلا

:ىدبعلاسابعلانبراحصًالوأ

وهو>حوتفلاىفاوكراشنيذلاةباحصلانمناكو«نامعنمسيقلادبعنم

خويشنموهوباطخلانبرمعةفيلخلاىلإناتسجسونامركحتفمئانغلمحىذلا

نمهنأودبعلانباةينامعلارداصملاضعبیفو۹(هخویشربکألبەدىبعبأمامإلا

اغیلبناکونایفسیبانبةيواعمعمارابخأهلنأیراخبلانعرجحنبارکذو(°)ناسارخ

بتكامعةمجرتلاهذهىتغتالثيحبهقفلاىفهيلعمهريثأتليناثلابابلايفةثالثلاءالؤهلىرخأةمجرتىتأتس(١)

.كانه

«یدیعلاةرمنبورمعنبذقنمنبلیحارشنيا:لاقو۱۷-۲/٦۱۷۷:ةباحصلازييمتىفةياصإلا:رجحنبا(۲)

-يلاسلا«ًافنآثيداحألاضعبهلدنسأوةباحصلانمهنأدمحأمامإلانعىملاسلاركذو«رخصهمسا:لاقيو

.64:ةلازإ-يبايسلا«١/٠٠٠:حيحصلاعماجلاحرش

يفهيأربلطويدبعلاراحصعممئانغلابهيلإلسرأوحتفلابباطخلانبرمعىلإيبلغتلاورمعنبمكحلابتك(۲)
ضرأيه):نينمؤملاريمأايلاقف«اهيلإاوهتنادقاوناكوناركبنعهلأسةنيدملاراحصمدقاملف‹اهومنغىتلاةليفلا

‹عئاضاهيفليلقلاوليلقاهنمريثكلاو«ليوطاهرشوليلقاهريخولطباهودعولقداهرمثولشواهؤامولبجاهلهس
مکحاولیهسيلِإبتكو«ادبأيلشيجاهوزغيالهللاوال؟ربخممأتنأعاجسأ:لاقف«اهنمرشاهءاروامو

اهمنغىتلاةليفلاعيبامهرمأو«رهنلانودامىلعاورصتقاوامكدونجنمدحأنآركبنزوجيالنأورمعنيا
.٤۲-٢/۲۳:خيراتلايفلماكلا-ريثألانبا(نيمئاقلاىلعاهنامثأمسقو‹مالسإلادالبب

جهنم-ىقاتسرلايصقشلاسيمخ«۲۹۲-٠/۲۹۱:تاباوجلاوريسلا«١/۷۲:ريس ىخامشلا:رظنا(٤)

:مناغىبألىربكلاةنودملاقحلم شيفطأ«۳/٠٠:حيحصلاعماجلاحرش ىلاسلاء١5:نيبلاطلا

دهعملاتاقلط ىبايسلاء۹١۱۳:ةيضفلادوقعلا ىئراحلاء۹۱:ًاثدحمعيبرلا دوعسمرمع«۳۰۹/۲

!.۳۷:ءاٹعولاةلازإ«۲۳:ىضايرلا

.١/۲۷:نيبلاطلاجهنم-ىصقشلاىقاتسرلارظنا(٥)

٤۳



ءابطخلاونيباستلادحأ):ميدنلانباهنعلوقيوةغالبلاعوبطمًانسلًاغيلبناكو

بدألاىفهتناكمديؤياممو()مالسإلاردصىفةباحصلانمبدألاىففنص

سابعلانبراحصلةيواعملاق):هلةيواعمةرواحمنمديرفلادقعلابحاصهركذام

هذهام:لاقرمحأبهذلا:لاقرمحأاي:لاق«قرزأىزابلا:لاققرزأاي:ىدبعلا

فذقيامكانتنسلأهفذقتفانرودصىفجلتخيءىش:لاق؟سيقلادبعمكيفةغالبلا

الفبيحجنوعئطخنالفلوقننأ:لاق؟مكدنعةغالبلاامف:لاقدبزلارحبلا

:ىنيجردلاهنعلوقينفلااذهلهألًامحفمًاملكتمواعرابًاهيقفاذهعمناكو
ىفهعابناكوًاليزجًاهقفلمح«ةريصبىلعهللاىلإوعديناكنموةريثألارثالاوذ)
.(°)(داقتعالاىدسافدقتعمنعنيدهازلادحأوداهزلادحأناكوًاليوطدئاقعلا

نإفملعلاىفمهوملك:مهيفهذيمالتللوقيناكذإةيردقلاعمتارواحمهلو

.()اورفكهوركنأنإومهلاوقأاوضقنهباورقأ

لاقاهتقولةعمجلاتيلصالو«جاجحلادعبىقبهنأ:نايفسوبألوقيو‹جاجحلا

نأالهأتناكلناسارخبةعمجلاتناكولانتعمجانيلعدرىذلاهللدمحلا):راحص

.©”(ىتۇت

ىلعرثعنملوابيرقتةرجهلللوألانرقلاةياهنىلإاليوطرمعدقفاذهىلعو
.تاقرفتلاضعبىوسةيهقفلاهرثامالوهتدالوخيرات

.٢۲۳:تسرهفلا-ميدنلانبا(۲).۱۷۷/۲:ةباصإلارجحنبا(۱)

.۲۳:تاقلط ىبايسلا«۹۹٠:ًاثدحمعيبرلا دوعسمرمع:رظنا(۳)

.١/١٠٠:ديرفلادقعلا هبردبعنبا(٤)

.١/۲۹۱:تاباوجلاوريسلا«١/۷:ريس ىخامشلا:رظناو۲۳۳/۲:تاقبط ىنيجردلا(٠)

:ىراضحلادعبلا-تاحرف ىريبعجلا«١/۷۱:ريس ىخامشلا«۲۳۳/۲:تاقبط ىنيجردلا:رظنا

۹/۲.

.۱۱۸:هخیراتومالسإلا_مالسنبا:'رظناو‹٠/۲۹۲:تاباوجلاوريسلا(۷)

٥۳



:ىدبعلاكامسلانيرفعجايلات

هكینایاسااباحلسرآهرء١۳لعققهاوهتوفرکنموعوةي

قيرطىلعظفاحلاةهاقفلاوةنايدلانكروةهازنلاوةنايصلاخيش:ىنيجردلاهيفلاق

ىفروهشلملا):ىخامشلالاقو©”نيقولخماةمرحقلاخلاةمرحىفحرطللاونيقيدصلا
.©ءايقتألانيبىفوألابيصتلاوءالضفلانيببىلاعلالضفلاهلةهابنلاوملعلاوعرولا

ناكو‹ملعلاىفهمدقخوسرورفعجةهازنىلعةداهشنيماعلانيذهةداهسشبىفكو
ىتلاهبطخىفلوقيناكهنأهنعرثأوهبربلوصومهبلق«هسفنظوظحفرعيهللًاعضاوتم
‹هللاىلعءىرجهللانمفوخمنممكو«هللسانهللابركذممك):سانلااهيفظعي
لاقنممكو«هللانمرتافهللاىلإعادنممكو«هللانعديعبهللاىلإبرقمنممكو
.9(هللاتايآنمخلستمهللاباتكل

زيزعلادبعنبرمعلداعلاةفيلخلاىلإةرصبلابةيضابألادفونمضنمرفعجناكو
ونباهيلعبأدىتلاعدبلاةتامإونتسلاءايحإةفيلخلانمبلطىذلا)ه١٠٠قشمدب
مهْفطلأرفعجناكو«ربانملاىلعبلاطىبأنبىلعنعلكرتاهتلمجنمو«هلبقنمةيمأ
.()ارفعجینعیواذهنمحشالابقفرآمكيفام:رمعلاقیتحرمعب

یبایربکلاةنودملاقحلم شيفطأ«\/£vo—Y‹ىخانمىشلا‹١۱۳:هخیراتومالسإلا-مالسنبا:رظنا(١)

رجحنيا:٠۳:دهعلاتاقلط ىبايسلا«۳۸/۱:حيحصلاعماجلاحرش ىملاسلا۹/۲٠۳:مئاغ
.٢/٢۲۳:تاقبط ينيجردلا«١/۸٦۲:ةباصإلا

.۳۰۹/۲:یربكلاةنودملاقحلم شيفطأ:رظنا(۲)

.۸/۱٦۲:ةباصإلارجحنبا:رظنا(۳)

.۳۸-٢/٣۳۸۲:عماجلاحرش-ىملاسلا«۹٠:حيحصلاعماجلا:رظنا(٤)

.۱/٤۷:ریس یخامشلا(1).۲۳۲/۲:تاقبط ىنيجردلا(٥)

.٤٤:بولطماةياغىكلاملاسيمخنبرماع(۷)

.ةيضابألاثحبمىفرمعىلإدفولادادعتيتأيس(۸)
,.٠/٥۷:ريس ىخامشلا«۲۳۲/۲-۲۳۳:تاقبط ىنیجردلارظنا(۹)

٢۳



رخۇيوالجرمدقيىرصبلانسحلایبانبنسحلالثموه«لاقرمعنعاوجرخالو

.۱یرخأ

خيراتىلعرثعنملاننكلو«ةرجهللىلوألاةئالادعبامىلإشاعهنأدكؤملانمو
لهتوكانهةديبعوبأمامإلاهيلعذملتتوةرصبلابشاعدقو«هدلومكلذكوهتافولددحم

نيبترادىتلاةكرعملاىفلتقارفعجنأ:ىثراحلاركذو«هيلإهللاهافوتىتحهنيعمنم

.كلذىلعامهالوتيةديبع

:دیزنبرباجءاثعشلاوبأًاثلاث

هتنیاربقنللاوقألاحصأبسحیوزنةيالوبقرفةيرقنمنامعنمىدزُأوه
ضعبلوقيامكةرصبلانمهلصأسيلو‹©ةدلبلاهذهبنأآلاىلإدجويءاثعشلا

نموهو‹نمزلانمةليوطةرتفاهبشاعواشنهنالةلاىلإهتبسنلعلو

.دزألانبدمحيلا

نعملعلاذخأو٤باطخلانبرمعةفالخنماتيقبنيتنسلةيرجه٠۲ماعدلو
؛كلامنبسنأو«(ه۷۳)رمعنباو«(ه۳۲)دوعسمنباوسابعنبالاثمأةباحصلا
امتیوحفردبلهانمنیعبستیقل:لاقهناهنعیورو«مهریغریفغعمجو«ةشئاعو
ماعلبقكلذو«مهنمسابعنباسيلذإعطقنمانهءانثتسالاو«سابعنبارحبلاالإمهدنع

.()ىردباهدعبقبيملىتلاةرحلاةعقوهيفتناكىذلاه١

ةمئأنمميظعمامإوهو‹لئاوألاةفرعملاداوروىمالسإلاركفلاىسسؤمنماسسؤمو

.ه١٠٠ماعةعقوملاكلتتناكو(۲).تاحفصلاونيقباسلانيعجرملا:رظنا(١)

نبديزيىلعبلهملانبديزيةروثىهامنإوجراوفلاىلعتسيلةكرحلاهذهنكلو١٤٠:دوقعلا ىثراحلا:رظنا(۳)

.١٤/۱۷۳:خيراتلاريألانبا:اهنعرظنا.زيزعلادبعنبرمعنجسنمهجورخدعبقارعلابكلملادبع
ء٤٠:ءاثعولاةلازإ ىبايسلاء٤۹:دوقعلا ىئراحلا«۱۷۹/۷:ىربكلاتاقبطلا:دعسنبا:رظنا(٤)

۳:ديزنبرباجمامإلا-ىفاوصلا

.٦۸:ةيضابألاةكرحلاةأشن تافيلخضوع.د١۲٠:هخيراتومالسإلا_مالسنبا:رظنا

:ءاثعولاةلازإ ىبايسلا«۸۷:ةيضابألاةكرحلاةأشن تافيلحخضوع.د«٤٦:ةيضفلادومقعلا ىڻراحلا:رظنا

.٢٤۳:دیزنبرباجمامإلا ىفاوصلا«۱۹-۸٨

۳۷



اماولذبنيذلانموةنسلاةمئأنمناكفملعلاىفعلضتو١مهتمئأربكأوهلبةيضابألا

لوألانرقلاىفهونودوملعلااوررحنيذلانمو«مهنمهبلطينلملعلانممهدنع
بهذملالصأ...ىوقتلاجارسوجاجعلامولعلارحب):ىنيجردلالوقي‹ىرجهلا
.(هبحصنمرهمآناکو...سابعنبابحاص...هماظنهيلعماقیذلاهسسأو

‹ةرصبلاىفًايتفمناكهنأبو«ايتفللهتءافكبوملعلاةرازغبنوعباتلاوةباحصلاهلدهش
ىفامعًاملعمهعسوألرباجلوقدنعةرصبلالهألزنول:لاقىذلاسابعنبامهتم

‹(5)دیزنبارباجمهعموانيلإنوجاتحيفيكقارعلالهألًابجع:لاقو«0©هللاباتك

لهاهلأسولفدیزنبرباجاولأسا:لاقو«>قالطلابسانلاملعأديزنبرباج:لاقو
نمملعأمويلاتام:رباجتامالكلامنبسنألاقو‹هملعمهعسولبرغملاوقرش

)ضرألاىلع

ةنسوأقطاننآرقبالإىتفيالنأبهحصنوةرصبلاءاهقفنمهنأبرمعنباهفصوو
خيشةداتقو«ىرصبلانسحلامهنمهقيثوتىلعاوعمجأدفنوعباتلاامأ.ةعبتم

ةیواعمنبسايو«()مرهنبرمعو«رانیدنبورمعو«(ه۱۸٠۱)یراخبلا

.()هرصعىفةيضابألاخويشنعالضف«مهريغوبيبحىبأنببيبحو«

نعهلسیساوجالاؤسلكلذلاقامنإفةيضابألانمربتءاثعشلاايأنأنمتاقبطلايفدعسنياهلاقاميةربعال(١)

-ةملكلاكلتنأملعيوهذإرباجنمةيضابألانمئربتلانعًالضفرفكلابظفللابةيقتلاحابأعرشلاو«كلذ

الفوسمهنأل‹مهباكرىفنيرئاسلالبقنموباذعلامهيلعنوطلسيسمهنألءارمألالبقنمةمهتذوي

.مهتلاقاصلإوفارتعالاىلعةياورلاتحصنإةملكلاكلترباجراتخاف«مهئارمألضرملعلامهنعنوذخأي
.۱۸۱/۷:یربکلاتاقبطلادعسنبا:رظنا

۸٠٤:ءاثعولاةلازإ يبايسلا«۸۷:ةكرحلاةأشن-تافيلخ.د:رظناو‹«٢۲/٢۲۰:تاقبط ینیجردلا(۲)

.٢٤۳:دیزنبرباجمامإلا ىفاوصلا«١/۷٠:ريس ىخامشلا

.۱۷۹/۷-۱۸۰:یربکلاتاقبطلادعسنبا(۳)

.ةحفصلاومن(٥).١۹:دوقعلا ىثراحلا(٤)

.٢/٢٠٠۲:تاقبط ىنيجردلا(1)

.۸۷:ةكرحلاةأشن تافيلخ.د۱۲۹٤:هخیراتومالسإلامالسنبا(۷)

.م/۴ىملاسللحيحصلاعماجلاحرشةمدقم ىخونتلا«٠۷:ديزنبرباجمامإلاهقف-دمحمىيحيشوكبلا(۸)
حرشةمدقم يلاسلا«۳۸:مالعأعفر ىزوجلانبا«١۸٠-۷۹/۷٠:ىربكلاتاقبطلا_دعسنبا:رظنا
مامإلا ىفاوصلا«١٠:ءاثعولاةلازإ يبايسلا۸۸:ةكرحلاةأشن تافيلخ.د‹۷-١/۸:حيحصلاعماجلا

.۳۷:دیزنبرباج

۳۸



یبآنبدیزینمةقيثوةقادصىلعناكو«مهريغوةيضابأنمريثكقلخهنعذحخأو
اهنإ:لوقيو‹ةعمجلاجاجحلاءاروىلصيناكو«جاجحلابتاك(ه١٠٠)ملسم
.ةريابجلافلخولومالسإلارئاعشنماهروضحفةعبتمةنسوةعماجةالص

دنعملسمهنأبفصودقو«ةرخأآلاىلإًالبقمهللًاعضاوتمًادهازادباعرباجناكو
ةلحارو«ةنمؤمةجوز«نهيناطعأفثالثىبرتلأس):لاقهنعىورو‹مهردلاورانيدلا

یدنعسیلینمینغألجرمکنمسیل):هباحصأللاقو(مويبامویًافافكًاقزرو«ةحلاص
(نیدیلعالومهرد

تیزلانماندنعامنإ:اهللاقفتیزباهسأرنهدتنأمويتاذهتنبهنمتبلطو

.©نخاسءامباهسأرلسغتنأاهرمأوجارسلاداقيإلهلمعتسنس

ای:لاقثیحهلرمعنباةيصوباذخآنيقيوتبثتبالإىوتفلانعًافاقوناكو

ريغتلعفنإكنإف‹ةيضامةنسوأقطاننآرقبالإتفتالفةرصبلاءاهقفنمكنإرباج
باحصأنمةعامجتكردأدقل:لاقهنأرباجنعیورو‹©تكلهأوتكلهكلذ
هلو‹(*)هايتفءافكهاخأنأولدوةلزانوأةثداحنعمهدحألكساذإ:هيكهللالوسر
ءاتفتسایفجاجحلا.بتاکملسمیبانبدیزیعمفقاومو2>جراوخلاعمتارظانم

اوقاذنيذلانمناكذإ«نجسلاىفوهوهيتفتسيناكهنأىتحديزيقيرطنعهلجاجحلا

ةبتكلاىلإمضنينأىلعقفاويملوهنمءاطعلاذخأيوهفاذهعموهباذعوجاجحلانجس

.()جارخلاناویدیف

٢٠:بولطملاةياغيكلاملا٠/٠۷:ريسيخامشلا«٤٠۲-١٠٤:تاقبط ينيجردلا:رظنا(١)

‹۱۸۱/۷:ىربكلاتاقبطلادعسنبا«۷۲/۱:ريس يخامشلا«٤٠۲-۲/٤٠٤:تاقبط ينيجردلا(۲)

.٦٩:دوقعلا ىثراجلا

.١:نيبلاطلاجهنم ىصقشلاىقاتسرلا(۳)

.م/۳:ىخوتتللةمدقمحيحصلاعماجلاحرش ىملاسلا(٤)

.٠£:بولطملاةياغىكلاملا(٥)

:دوقعلا ىئراحلا۷/٠:ىربكلاتاقبطلادعسنبا٠۷:تاقبط ىنيجردلا:رظنا

۸.

-۹8:دوقعلا يراحلا«۷-٠۷۱:ريس ىخامشلا«۹/۲٠٠١٠۲۱١٠۲:تاقبط ىنيجردلا:رظنا(۷)

۹.

۳۹



لاحاكلتىفباهذلانمكلذهعنميملوةجحلایذلالهلهاهقلطفةرصبلاريم

.)جلا

هتيرفصيناکهنکلوهرمعرخاىفةيحللاوسأرلاضيبأ«نيعلاروعأرباجناكو

ةعاطلالمعىلعةيدهلبقيالوهيلإىدهياميفىتح«ماعطلاىفهسفنىلعسانلارثؤيو

.ليمجلابهنكلوهلثمعبلنيمجلاريغعئفاكيالو

ةميركىبنبملسمةديبعىبأو«رانيدنبورمعو«ةداتقكريثكيقةلحخهنعذخأ

لجكلذكو؛عيبرللحيحصلاعماجلاىفهنعهتاياورمظعمو«ثحبلاةيصخشوهىذلا

ىبأهخيشىلإاهدنسياماريثكفةديبعىبأمامإلانعةنودملاىفتدروىتلاىواتفلا

ءجرعألانايحو«بئاسلانبمامضو«ناهدلاحلاصحونوبأهنعذخأو0ءاثعشلا

.ريثكمهريغو(*)ىئاطلابجاحدودوموبأو

ةرجهللنيعستوةثالثماعىف:ليقفديزنبرباجءاثعشلاىبأمامإلاةافوىففلتخاو

‹نيعستوةتسماع:ليقو‹(°)امهنعهللاىضركلامنبسنأهيفىفوتىذلاماعلاىف

ىفةديبعىبأريبكلاهذيملتةياورنمهناللوالاحصالاو‹2ةئاموةثالثماع:ليقو

-يثراحلا«١/1۸:ريس يخامشلا«۸/۲٠۲:تاقبط ينيجردلا۱۸۱/۷:تاقبطلا_دعسنبا:رظنا(۱)
.۲-٢۲۳:ءاثعرلاةلازإ يبايسلا«۹٩:دوقعلا

 يخامشلا«١٠۲-٠۲/٠٠۲:تاقبط ينيجردلاء1۷۹/۷١:ىربكلاتاقبطلا-دعسنيا:رشتا1

.١٠٠-١٠٠:دوقعلا يئراحلا«۷-١/٠۷۱:ريس

۹۸/۲٠٢٥۳۲:یربكلاةنودملاومئاغنبرشيمئاغابأ«تاحفصلامظعم:عيحصلاماجابیبحنبعيبرلا رظنا

.۳۳:ءاثعولاةلازإىبايسلا:رظناو«اهريغريثكولاثملاليبسىلع

.٢۲قحلملاىفمهمجارتىتأتس(٤)
:ريغصلاخيراتلا يراخبلا۹/۳٠٠:عماجلاحرش يلاسلا«١۹٠:حيحصلاعماجلا-بيبحنبعيبرلا:رظنا(٠)

.٤٠:مالسإلايهدعسنياء۱

ملس ينورابلا:٠/٤:خيراتلابكوميفةيضابألا_رمعميبحييلع۷۲/۱٠:ريس يخامشلا:رظنا
.©:نيئدتبملاوةماعلا

ةايحنعليصافتلانمديزلو۱۸۲٠:تاقبطلادعسنبا‹١/١٠6:نيبلاطلاجهنم ىصقشلايقاتسرلا:رظنا(۷)
يبحييلع«:ريس يخامشلا«اهدعبامو٢۲/٠٠۲:تاقبط ينيجردلا:رظناءاثعشلاييأمامإلا
‹يثراحلا«۹٤١-۸/۳٤٤:ریبکلابرغملاخيراتزوبد«۳/۱٤1١١٠:خيراتلابكوميفةيضابألا_رمعم
ةكرحلاةأشن تافيلخضوع.د«۹٤-٢٠:ديزنبربأجمامإلا-ىفاوصلا«١٠٠-۹۳:ةيضفلادوقعلا
:مالسإلادعاوقشماه نمحرلادبعئلكي«۳٠٠-١٠١:يضابألاركفلا-ايرمع۸٠٠-٩۳:ةيضابألا
.
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هركذو«دمحأمامإلاهبلاقو«انركذامكحيحصلاعماجلایفةديبعیبا

.ماعلا

هنأهنعىوراهقفاويملهنكلوةداهشلاىنمتالاطوةرصبلابهفنأفتحتامدقو

اهنمىلعزعأنآلاىلعنفتمعنواهيفتبصأةنسنوتسىرمعنمىلعىضم):لاق

.(۱)(هتمدقريخنوكينأالإ

دنعهترهشلكلذوهتمجرتلراصتخالاترثاىننإفرباجمامإلاةرهشلجألو

هلناكنإوةئالثلاءالؤهنمملعلابستكاةديبعوبأمامإلاف«مهريغوءاهقفلاونيئدحلا

.ءالؤهركذبىفتكناننأالإنورخآخويش

:هقالخأوهتافصثلاثلابلطللا

:هتافص

رخأىمعمثاذهىلعهرمعةليطشاعونيعلاروعأةديبعوبأمامأإلاناك

جلافلاضرمهباصأو2ةرصبلاىفنيايمةفاسمةعمجلاةالصىلإداقيناكف.هرمع

ماصوهماصفىناثلاهکردایتحناضمرموصعطتسيملفةلماكةنسثکمو

.هيفرطفأیذلالدبلاوش

‹(°)ةرصبلادجسمىفدتوىلعالإدوجسلاعطتسيملىتحًاليوطًارمعرمعو
ردصمتناکف«اهعيبوفعسلانمفافقلالمعبلغتشافهديلمعنملكأيناكو

مهنعهسفنسبحلباعيشمهنمذعأيفءارمألاىلعلخديلنکيملولالحلاهقزر

.فافقلابقلبرهتشافميلعتلاوملعتلل

اضرزبخلاتاتفلكأي«ىنغلاهيفترهظأسفنةعانقو«عقدمرقفىفشاعف

.۱۸۰/۷:یربکلاتاقبطلادعسنبا(۱)

ء۹١۳٠:ةيضفلادوقعلا-يثئراحلا«۳/٠٠٠:ريبكلابرغملاخيرات زوبد٢۳:ةاقتنملارهاوجلا_يداربلا:رظنا(۲)

.١١٠:بولطماةياغيكلاملا«١/۷۸:ريسىخامشلا

.٠٤۷:بولطملاةياغىكلاملا؛١۳:ةاقتنملارهاوجلا_ىداربلا:رظنا(۳)

.٢/٤٤۲:تاقبط ينيجردلا«ىدنعةدوجوم۱۹۳:مناغىبألةطوطخلاةنودملانمةعطق:رظنا
.۸١۱صمٺ(٥)

۹١۳٠.0:دوقعلا ىثراحلا۳/٠٠٠:ريبكلابرغملاخيرات زوبد«١/۷۸:ريس ىخامسشلا:رنا

٤ا



نيدلاحلاصوعمتجاميوقتمهمهذإنيلماعلاءاملعلاتافصنمىهوء>فافكلاب
.تاذلملافونصبذذلتلاوتابغرلاعابشإالاعمايندلاو

نسخانبنسحلانبهللادبعءاجالو«ةريصبلارينىأرلاديدسْمامإلاناكو
ناورمىلعجورخلاىفهتنواعممهنمبلطيةرصبلابنيملسملاةعامجىلإ(ه١

ریثکنبحلاصهعماولسرينأىلعاوقفتاو«ناورمىنبكولمرخآرامحلا
نبهللادبعناكاذإف‹اولعفتال:لاقفكلذبمامإلااوربخأاملف«مهنملجروهو

هيدينيبلتاقيفتومرضحىفییحينبهللادبعبقحليلفلوقياميفاقداصنسحلا
دعبىروشاهلعجينلو‹ةطلسلابزوفلاديريامنِإوكلذديريالهنكلو«توميىتح
ملوهيأرىلعنيملسملاةعامجهقفاوف؟حلاصايهللتاقتنأاذامفكلذلعفولفهزوف

نموهرئازلههجوطسبنيةكيرعلانيلردصلابحرناكو«هتدعاسمىلعاوقفاوي

ةمداخلللاقفهباحصأدحأدوعيمويتاذلخد.كلذبهباحصأىصويوهنماند

هباحصأىطعأوزبخلااهنملكأف«لزنملابحاصنأريغنم()ةالخلاتاه

.ً©اميظعًارورسكلذبرسو«مامإلالمعبًاحرفةمداخلاقتعأوضيرملاحرففاولكأيل

دقلو):ىملاسلالوقيةمكحلابهناسلقطني‹ةرينةريصبوداحءاكذاذناك

.(°)(ملعلاسومشهناسلنمتعلطو«ةديبعىبأبلقنمةمكحلاعيبانيترجفت

مليوديزنبرباجمامإلاةافودعبةرصبلابةوعدلالهأةماعزىلوتينأعاطتسااذهبو

.0>ةوعدلاةعامجترولبتهديىلعواهنوئشمظنيواهثعش

ىذلاباذعلانممربتيونايحأالاضعبىفقيضيمامضناك«مهرايخونيملسلملا

.()؟مامضايقيضتنمىلعًالئاقمامإلاهيلعدريفنجسلاىفهنوقالي

.١/٤١٠:خیرات زوبد«٢/٤٤۲:تاقبط ینیجردلا:رظنا(۱)

.زبخلااهيفعضويفعسلانمةفق:ةالخلا(۳).۷۸/۱:ريس يخامشلا:رظنا(۲)

.۳-٠:برغملالهأىلإهتلاسررظناو«۳/٤١٠:نيمثلادقعلا ىملاسلا:رظنا(٤)
.۱٥۱-۳/١١۱:خیراتزوبد:رظناو۱:حيحصلاعماجلاحرش ىلاسلا(٠)

صرظناو«١٠١:ةيضابألاةكرحلاةأشن:تافيلخ‹اهدعبامو۱/۳١۱:ريبكلابرغملاخيرات زوبد:رظنا(1)

.(هتناکم)ثحبلااذهنم٦

.١٤٠:دوقعلا-ىثراحلا«١/۸۱:ريس-ىخامشلا«٢/٠٤٠:تاقبطلا ىنيجردلا:رظنا(۷)
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لالبیبهیخأوةيدأنبةورعهالوملتقوهبيذعتوجاجحلانجسلقصدقو
نانجلاىوقًاعاجشناكف«ةديبعىبأمامإلابهاومنيملسملاخئاشمنممهريغو
‹نينمؤمللوهللعضاوتموهفاذهعمو«مئالةمولهللاىفتاخيالشأجلاطوبرم

بجويامةرمتاذعمسوًامسبتنوكينأودعيالوةهقهقكحضيالناكو
ملوهيتفشىلعكسمأفةرصبلاعماجبسانلاماحزهاذآلجرنمكحضلا
عنامهعنميالهنأىلإريشيمهتالسارمىلعهباحصأبيجيناكامدنعو‹()كحضي

نإف)دمعتملاريغًاطخلانمرافغتسالابهبقعيو«هباوجىفًاطخأنإقحلاىلإعوجرلانم
هلسيلاممهللارفغتسأ«ناطيشلانموىنمفًاطخناكنإو«هللانمفًاباوصناك
الثهیلجراهبیطغیبراوجذختاريف«هنيدیفطایتحالاديدشناكو©(اضر

ىفهللااناقشأدقل):)7جرعألانايحلاقاذهلو‹ةالصلاىفضرألاهريكاذمبيصت

.(ةديبعوبآلوقيامكرمألاناکنِاننید

ناكهنأنمىورامالإ«نايحألاميمجىفهيلعمدقينلهسلجمنمموقيالو

هيلعىبنلاىوثلامهراوجل‹نييندملاةملسمنبدمحموبيبحنبدمحمضهني
بلطدقف‹جحلامسومدعبةصاخوةكمبماقلابحينكيملوء°2?مالسلاوةالصلا

هنمتبلطكلذكو«ىبأفسانللميقينأةرمتاذ(ا)نيصحلانبىلعرحلاوبأهنم
رخآالجررمأولضفأجورخلا:اهللاقفةكمبميقتنأتايبلهملانمةأرماةرمتاذ

.()اهلهأنمهنألاهبةماقإلاب

لاسالجرنأىور«امهئايحإىلعًاصیرحةنسلاوباتكلابًاكسمتمناکو

نعلغشىفانأ:ًالئاقهيلعدرفةلأسمنع ةزانجعيشيوهوةديبعابأمامإلا

الفلةزانجللعييشتلاةلاحىفملكتلامدعكلذبديريواذهنمرثكأبدريملو«مكمالك

۰٩:بولطملاةياغ ىكلاملا:رظنا(۱)

.٠/۷۸:ريس ىخامشلا(٤)۔٢قحلْایفهتمجرتیتأتس(۳)

.۱١:بولطملاياغيكلالا١:ريس ىخامىشلاء۲:تاقبط ىنيجردلا:رظنا(٠)

.٢قحلمیفهتمجرتیتأتس(۱)

.۸۲/۱:ريس ىخامشلا«٢/٤٢١:تاقبط ینیجردلا:رظنا(۷)

۳٤



.()لمعلاطبحي

لذبىلعسانلاثحيو٠مهيلعىكبيومهسلاجيوءارقفلابًاميحرناكو
هرمأجورخلاجاحلادارأاذإف«جحلاىلإجورخلاتقوىفىتحءارقفللمهلاومألوضف

وأازوجاهنباىلعرذبتنأترذنةأرمانعلئسو‹اهلنيقحتسمللةقدصلالذبب

.>اهنباىلعهرذبتنأزاجأفرباجامأو«نيكاسمللهيطعتنأمامإلابحتسافًاركس

:قحلاىفهتدشب

نمءاوس«ءارمألاىلإ.برقتلابحيالهللاتاذىفًاديدشةديبعوبأمامإلاناك

‹كلذريغوجيوزتلاوبصانملابمهيلإبرقتلاثيحنممأتايطعألاهذخأثيح
كلذو‹()قفانموهولاعبصتموريثكلاماذالجرهتنباجوزلجرىلعددشو
ةفالخلادعبنيملسملالاتقنأىريناكو«ىصاعملالهأىلعهددشتنعحانهلك
اهبزئافلانأانيقيملعيذإ«ايندلابلطوةسائرلالجألوهامنإضغبلامهضعبلةدشارلا

‹ةفيلخلابيصنتىفمالسإلاةدعاقىهو‹نيملسملانيبىروشاهلعجينلمهنم
نيملسملارمأىلعنايفسىبأنبةيواعمىلوتسانأذنمدهعلاةيالواوثدحتساكلذلو

.ارجملهو

:لاق؟مهيتأةربابجلانعةديبعابألأسهنأ:ىبعشلاوفورعملانببيعشلاق)

هنأكتكسف؟مامإدنعالإةعمجنوكت:هلتلق.ال:لاقفةيناثةلأسملاتدعأف.ال

.(مهعمةالصلانعىهنينأهراك

هخيشلًاعبت«ديعبنماهيلإداقيوةرصبلابمهعمىلصيةديبعوبأمامإلاناكف
نبسادرملااهالصذإءنيرخألاهخويشلاعبتورومألاهذهلكىفءاثعشلاىبأمامإلا

جاجحلاوهنياودايزفلخمهريغومامضوراحصوجرعألانايحورباجوريدح

.۱۳۸:بولطملاةياغىكلاملا:رظنا

-يكلاملاء١١:جحلاكسانمرصتخم-ليعامسإىلاطيجلا«۲۷:بيترتلالبقىربكلاةنودملامئاابأ:رظنا(۲)

.١١٠:بولطملاةياغ

.۳٥٠-١/١١٠:ریبكلابرغملاخيراتزوبد۲:یربکلاةنودملامناغابأ:رظنا(۳)

.١٤٠:دوقعلا-ىثراحلا«ء١/۷۸:ريس ىخامشلا:رظنا(٤)

.۱۳۲:بولطملاةياغ_ىكلاملا(٥)

4

 



.()ةرصبلابمهريغو

هنكلوةنسوةعماجةالصاهنإ:لاقكلذىلعرباجمامإلابتوعالو

كلذوةلجاعلاةورثلاوايندلاليندصقلمهيلإفلزتلاوةربابجلاىلعلوخدلانعىهن

اذهىلعهتارادمحصتالف‹ماكحألاىفرئاجهنإفضورفلابىتأنإو رابجلانأل
ةماقإولدعلامدعبهلوسروهللاداحنموهف‹ماكحألاىفلدعلاهكرتبهلامعأمدههنأل
.ركنملانعىهنلاوفورعملابرمألاومالسألاملاعم

سانلانألءكيندلاءاملعمهوءارمألاىلإنوبرقتينيذلاءاملعلاىلعمفشيناكف
.(*)عمتجملاةودقمهومهلعبت

تاراهطلاوءامدلاوجورفلارمأىفةصاخوزارتحالاوطايتحالاديدناكو

كنمهَقفأانأفةرصبلارهنتزواجاذإ:مويهباحصأضعبهللاقو«ةماعتادابعلاو

.دحأكباجأامًايبنتنكول

سيلوديدجلاعونلانمنابوثلئاسلاىلعورطفلاةاكزنعةرمتاذلئاسهلأسو

.ىقابلابرطفلاةاكزجرخأوامهنودرتشافنيذهكيبوثعب:هللافامهريغهدنع

كنيذالإدجيالهنأبًاملعاهكرتىفهلصخريملف«رطفلاةاكزهتوفتالككلذو
.()نيبوثلا

لهفذاقلانعلعسدقف«اهفانصأىتشبىصاعملالهأىلعاديدشناكهنأامك

ىلعروزبدهشوأمهملظوأمهنعلوأنيملسملاقسفىذلاكلذكو؟ةاكزلانمىطعي
نمءالؤهلثمىطعينأزوجيالهنأبباجأف؟هنودامفسلغلاىفتناكولودحأ

ىفمهلكىصاعملاباحصأنألكلذو«ىلاعتهللاىلإاوعجريواوبوتيىتحةاكزلا
هذهلثمهنمتدبىذلاحلاصلالجرلانيبكلذىفقرفالو‹مهنارجهبجيفةءاربلا

.()دحاواهمكحىصاعملافمهريغنمناكوأانايعرومألا

.۳۰۹-۲۹1۳۱۱-2۲۹۲:تاباوجلاوريسلا:رظناو«۹۷:دوقعلا ىثراحلا:رظنا(١)

.٦٥٥:ماظنلارهوج ىملاسلا:رظنا(۳).۷٩:دوقعلا ىئراحلا:رظنا(۲)
.١٠٠:حيحصلاعماجلاحرش يناسلا«١٠١٠۲۷۳-١٠:حيحصلاعماجلا-بيبحنبعيبرلا:رظنا(٤)

.٢۹٠٠٠۲۲۷بولطملاةياغء۷۸/۱۸۳:ريس يخامشلا«۲۳۹/۲:تاقبط ىنيجردلا:رظنا(٥)

.ثحبلااذهنمةاكزلاىفهتلاسر:رظنا(۷).١٤٠:بولطملاةياغ ىكلاملا:رظنا(٦)

٥£



ريخالادلوكرتيولضفهلحلاصلجرىلعقدصتيلجر)نعةرمتاذلكسو
ىلعهتدشىلعلیلداذهف(۱)(هيلعسابال:لاقبارشلاوءاسنلاىفدسفيوقسفيهيف

ىفهسامغنالاقحتسمناكولوبيرقلاريغلةقدصلاحابأاذهبو‹نيملسملانمةاصعلا

.هتاذدحیفممتجملاىلعررضوهذإىصاعملالعف

؟هنذِإریغبجوزتنأزوجيلهفكرمىلواهلوةملسمةأرمانعلعكسهنأامك

هنألنیملسملانمديشرلجراهجوزينكلو«هلةماركالواهلىلوبسيلوه:لاق
.9ديشرالوىلوبسيل-هرظنىفكرشملاف«كرشملانمىلوأ

نألبقكلذو«ةرصبلابماقتتناكىتلاسارعألامئالونمةميلوىلإةرمىعدو

ةميلولاكرتوهتقونمعجرسانلاطسونوبعلينيباعللاىأرولصواملفهرصبفكي

.()یاراممًابضغاهیفنمو

.مالسإلاقالخأبًاقلختم‹«ىوسلاىمالسإلاكولسلاىلعًاظفاحمناكاذهبوهو

:هتلادعوهعروج

الو‹اهفراخزالوايندلاهنتفتملفقحلاىفًاديدشناكةديبعابأمامإلانأانيأر
اذهعمو‹ىصاعملالهأىلعةدحلاديدشهنأو‹ءارمألاىديأىفاملينىلإعمطلاهرج

هنأىور‹مرحموهاميفعوقولانعالضف‹تاهبشلانعديعب«سفنلا.فيفعهتف
‹هباحصأنم(راطعلاقباس:هللاقيلجرهعمونينسلاضعبىفةكمىلإرفاس

نمسونبلاهعمةيبارعأمهيلعترمف«لزانلاضعبىفالزتفًالضافريخناكو
نأمامإلانمبلطف«ةدالقو(°)قولخاهيفةروراقباهنمقباساهارتسافىدجو

لاقف؟ةديبعابأايمل:لاققباسايكنبلانعرخأ:هللاقوىبأف«نبللانمبرشي
نمثمکف:لاق«هوحنوأقناد:لاق؟ةدالقلانمثمكقباسايكحيو):هل
نبللانمثمك:ةيبارعألاةديبعوبأمامإلالأسف....«هوحنوأقناد:لاق؟ةروراقلا
:لاق‹نامهرد:تلاق؟نمسلانمثمكبو:لاق«اندنعهلنمثال:تلاقف؟مکدنع

:لاقاهيلإاهعفدفمهاردةعبرأقباسجرخأف:لاقنامهرد:تلاق؟ىدجلانمثمكب

.۱۷۸من:رظنا(۲).٢۲۲:بولطلملاةياغ ىكلاملا(١)

.هتمجرتىلإدتهأمل(٤).٢/٠۳۰:ىربكلاةنودملامناغابأ:رظنا(۳)
.٠۱۸:حاحصلاراتخم ىمويفلا:رظنا.تفرصهيفعئاموهورطعلانمعون:قولخلا

1٦٤



.()(قباسايانيلإكنبلملهنأآلا:ةديبعوبألاقف

هلعلفءايشأللانمثباتسيلقولخلاوةدالقلانألجأنمةهبشلانعداعتباكلذو
ثدحاماذهو‹مامإلااذهلاثمأنمبولطمكلذنععرولاف‹ررغاهيفثدحي

ةيالولانسحأفءارمألالبقنمندملاضعبىلوتهنأ ةرمتاذ لئاسهلأسو.لعفلاب
اهلهأهاطعأةنيدملانمجورخلادارأاملف«اهيفًادحأملظيلنكيملفةنيدملاكلتلهأىف

دیبعلایرتشاواهنمجوزتفتربكوتحنیتحاهبرجاتواهذخأفةيدهمهردةئامثالث

هدرنذِإ:هللاق.ال:لاق؟اغيشكنوطعيفأكتيبىفتنكول:ةديبعوبأهللاقف

املالالهألوتيرتشساوتجوزتامكل:لاق؟ءانعىلسيلوأ:هللاقف«مهيلع
.مهيلعهدرفهلوهفدازامولاملاسأردرهيلعبجوأهنأىنععكوطعأ

نمفيرسشلاعرشلاريفنتلءاضقلاوماكحألارومأىفلوخدلانمبرهتاملاطو
مهلكسانلانأوروجلاةالوىلعجرخينأهنمبلطامدنعف..ةكلهلانمًافوخكلذ
سانلانيبماكحألاىفلوخدلابحأالفتلعفىنأولو‹كلذبحأام:لاقهعم

امتجرخولو؟جورخلانمكعنميام:ةديبعىبألليق)‹ةكلهوةميظعةعبتاهنأل

ميقأنأبحأالفتببحأامتلعفىنأولو«كلذبحأام:لاق؟دحأكنعفلخت
.©(ماكحألاةفاخمرصعلاورهظلانيبام

ءىشهيلعركيملو«هتهازنوهتلادعىلعمهدعبءاجنموهورصاعمعمجأاذهلو
امدنعهنأهنعرثألبهرمعرخآطلخهنأركذيملو«هتايحةليطهلاعفأوهلاوقأنم

.()ىوتفلاىفهنعهريغوأعيبرلابينيىكتشي

ةرصبلاىضاقدنعةديبعىبأمامإلاةداهشىلعنادهاش ةرمتاذدهشو

ىضاقلاهيلعدرفدحاولجرةداهشىلعادهشامنإ:هيلعدوهشملالاقف«()ذعموي

:ريبكلابرغملاخيرات زوبدء١/١٠١٠:ريس ىخامشلا:رظناو٢٠٤٠۲-۲۳۹/۲:تاقبط ىنيجردلا(١)

.٢٠۲:بولطملاةياغ-ىكلاملا۳

.٢۳۰:بولطملاةياغىكلاملا:رظنا(۲)

خیرات زوبد٤:دوقعلا ىثراحلا‹١١:ةطوطخلاىربكلاةنودملا:رظناو١:ريس ىخامشلا(۳)

.١/١١۱:ريبكلابرغملا

.١/٥۹:ريسيخامشلا«۲/٤٤۲٢٤٤٠۲:ینیجردلا:رظنا(٤)

=لب«ةديبعىيأمامإللاباملاعناكهنأل«زيزعلادبعنبرمعدهعىفىنزملاةيواعمنبسايإوهىضاقلااذهلعل(٥)

۷٤



تمکحدحاولجرةداهشبمكحأنأىلزاجولو«فراعهبانأكحيو:هلوقب

.()هتداهشب

رثکایفتومرضحونامعىلإهريسیفنایفسوبااضهلدعو«هلوقنعهريشلوقیل

09مهدءاجنموهيرصامنم
ةعاجشلاوءافولاتامسمهيفظحاليوهذيمالتىفسرفتيناكدقف:هتسارفامأ

نذأكلذكو«برغملاىفامامإ°باطخلاىبأبصنبراشأىذلاوهف«ةيلوئسملالمحتو

ىصوأمهدالبىلإةدوعلاةبراغملاهذيمالتدارأامدنعو‹(نميلاىفمايقلابقحابلاطل

نابباطخلاابایصواو‹عمسيملاموهنمعمسابىتفيناب(°)متسرنبنمحرلادبع

الوعمسابیتفیالناب99راردنبلیعامسإیصوأو«عمسيملامنودهنمعمساهبىتفي
هزيمتامسدحاولکیفیأرذِإ«هذیمالتىفمامإلانمةسارفىهو«()عمسيملاب

نورظنينونمؤملااذكهو.ننيقابلانعتكسوهبسانيابمهنمدحاولكىصوأفرخآلانع

.هللارونب

:ةديعىبماماةافوعبارلابلطملا

نمريثكنأشكلذو‹هتدالوىففلتخاامكةديبعىبأمامإلاةافوىففلتخا

ىلاوحتامهنإ:ليقف‹تايفولاخيراتبةيانعكانهنكتملثيحبلوألانرقلاىفءاهقفلا

یلاوحاوعجرمهنأل6(^)ةبراغْلاملعلاهلمحةدوعدعبكلذو‹ها٥ماع

۲۳۹/۲:تاقبط ىنيجردلا:رظنا.فيرعتىلإجاتحيالروهشموهو«ةيضابألانمريسلاباحصأهدع=

.۱/٦۷:ريس ىخامىشلا

.١٤٠:دوقعلا-يئراحلا١/۷۹ريس يخامشلا۲::رظنار

‹١/٤٠۳:تاباوجلاوريسلا«۲/٤٤١:ةعوبطملاىربكلاةنودملا«١٤:ةطوطخلاةنودملا:لاثملاليبسىلعرظنا(۲)

٥۳.

.اهيعبامو٢۲۳صكلذنايبیتأیس(٤).اهدعبامو۲۷۰صكلذنابیاس()

۲۲صهتمجدیتأیس9٠.اهدعبامو1صكلذنايبیتأیس(٥)

:حيحصلاعماجلاحرشيلاسلا۲/٩٠:ىربكلاةنودملاتحلم شيفطأ«١/۱۲۷:ريس ىخامشلا:رظنا(۷)

SOI .١٤٠:دوقعلا يثراحلا«۳۹:ءاثعولاةلازإىبايسلا١٠:بولطملاةياغ1
=ىلإوأبرغملاىلإةرصبلانمملعلابءاجنمىلعهنوقلطيو«ةيضابألانوخرؤملاهيلعىرجحلطصمملعلاةلمح(۸)

۸



هلساريناکو«لقأوأةدحاوةنسبسلبارطبباطخلاىبأمامإلابصنلبقه٠١٠١ماع

نبدمحمنبنمحرلادبعديىلعه٤٤١ماعباطخلاوبألتقو«امامإهبصندعب

.()هدعبمامإلاتومناكف()ه١٠)ثعشألا

ماعىلاوحتناكهتافونأىثراحلاركذوىأرلااذهىلعنيثحابلارثكأو

برغملابباطخلاىبأةروثنامزىلإيحناكولهنأبكلذىلعًاللدم()ه١
هلتقلبةفينحابأبقاعدقف‹ةديبعىبأنعتكسامل«سلبارطبروصنملاىلاوىلع

.(*)هيلعجورخلازاوجبهاوتفل

ريشملاوههنأروصنملاملعينأةرورضلابسيلهنأالإ‹لامتحالااذهةيناكمإعمو

برقيناكروصتنللانأباملع«برغملاىلإةرصبلانمهلاقتناالوباطخلاىبأبصتب
هتالوىلعمايقلاربدتةرصبلابةعامجدوجوعقوتيناكامو«هنامزىفءاهقفلا

.ذئمويةيمالسإلاةلودلافارطأب

ةلمحهعادونمريسلاباحصأهركذامنهبرقللوألاىأرلاحجريثحابلافاذهلو

نمزیفتناكةديبعىبأمامإلاةافونأنم:ةريسلاىفايركزوبأهركذامامأ

ديعبكلذفنامعبثراولامامإللارصاعمناكهنأو«متسرنبنمحرلادبعمامإلاةمامإ

,.ىرجهلاىناثلانرقلاىفنامع=
.ثحبلااذهنم٦۳۱صرظناةعقوملاهذهليصفتىتأيس(۱)

:ىربكلاةنودملاقحلم شيفطأ«١/٥۸:ريس ىخامشلا«4٠١٠:منرابخأوةريسلاايركزايأ:رظنا(۲)

.۹/۲٠٠:ريبكلابرغملاخيرات-زوبد‹١/6:حيحصلاعماجلاحرش ىلاسلا۲
.١۱۳:ةيضفلادوقعلا-ىثراحلا(۳)

ديدحتدوصقملاامنإ):يثراحلاملاسخيشلاةيضفلادوقعلابحاصهبينباجأيذلاباوجلاصنتبثأنأتيأر(٤)

مهخيراوتىفخئاشملاتبثأدقو١۳٠ماعتناكروصنللاةفالخنأل«ه١۳٠ىلإه۸٠ماعنيبامهدوجو
هلتاقاشيجروصنملاهيلإلسرأو«ه٤١٤٠ماعهتمامإتناكوامامإباطخلاىبأميدقتبملعلاةلمحرمأةديبعابأنأ

الهتماعدوبهذملالصأهنأوهدوجوملعولروصنملانأل«خيراتلاكلذىفدوجومريغناكةديبعابأنأرهاظلاو«هب
ىبأتولفسأتروصتنملانأنايفسوبألقندقفاذهعمو«هيلعجورخلابىتفأهنأبهماهنالةفينحابألتقدقو«هكرت

هتراشإلعلو«ةلسارمالواركذهلدجأملمتسرنبنمحرلادبعمامإلاةعيبدنعو«ةيضابألاتبهذ:لاقوةديبع

.(هرمعرخأجلافلابهنعهللاىضربيصأدقو‹كلذمهلمتيهنأباعقوتواسرفتباطخلاىبأميدقتب

 نمحرلادبعىلكب«١١٠:اثدحمعيبرلا دوعسمرمع۱۳۷:ةيضابألاةكرخا:ًاشن:تافيلخ.د:رظنا(٥)

.اذهبدرفتدقوه۰٥٠ماعتامهنأب:لاقلب۱:مالسأإلادعاوقشماه

.۸۷:ةمئألارابخأرةريسلا:ايركزابأ:رظنا

۹٤



نولقنيمهلكو«لوقلااذهىلع‹2ةديقعلاحرشىفشيفطأمهعباتوء()راهزألا

ةافونإ:لاقثيحكلذنمدعبأىلإراهزألابحاصبهذلب«ةريسلابحاصنع

هيلإبتكوهلرضحهنأونمحرلادبعنبباهولادبعةمامإنامزىفتناكمامإلااذه
ةلاسرىفهدجوامبكلذىلعاللدم«ه١ماعدعبكلذوهتمامإردصىفةلاسر

ملسمةديبعىينامزیفكلذو)یفءاجثيحبرغملالهآىلإ©2بوبحمنب

باهولادبعمامإلىلإةقراسشملانمةلاسرةعطقدجوهنأو(كلذدعبباهولادبع

ذإىحهنأررقف(باهولادبعمامإلاىلإةديبعىبأمامإلاةريسنمو):اذكهاهناونع
نمدعباذهو«()باهولادبعمامإلاىلع(©)نيدنفنباجورخلبقىفوتهنأوكاذ

.هوجو

نبعيبرلانامزىفكلذوبجاحةافودعبو‹ريسلاىفىخامشلاهركذامبسح

.١/۹8:ةيضايرلاراهزألاىنورابلا:رظنا(۲).١/45:تاقبط ىنيجردلا:رظنا(١)
ةصقنمدجوامىلعدمتعاهلعلو‹اهدعبامو٦٩:دیحوتلاةديقعحرش فسوينبدمحمشيفطأ:رظنا(۳)

نيبترادةرواحميهوءامهيلعلوصحلاتعطتساةبرجبىرخأوبازيميداوبةيدقةطوطخميفتدرونومأمل

كلذنكلو(ثحبلاةيصخش)ملسمةديبعويأمامإلاهنأةطوطغملاىفبتكو«ةديبعابأىعديرخآلجروديشرلا
دوجومريغملسمةديبعابأمامإلانألاحلاو«مثكأنبىحينومألاىضاقنمةرواحنارودصةنيرقلنکريغ

ىذلامساقلانبهللادبعريغصلاةديبعىبألتعقوةصقلاهذهلعلو«ةيلاوملاةحفصلايفهركذنسالكلذوذعئموي

.اهلماكبةديقعلاحرشيفةصقلاهذهشيفطأخيسنلاركذدقو«هركذىتأيس

.اهدعبامو٩٩:ايحوتلاةديقعحرش:رظنا

ىفةينكلاهذهبرهتشاو«هللادبعوبأىنكيو‹ىنامعلاىموزغلاىشرقلاليحرلانببوبحمنبدمحممامإلاوه(٤)
‹ىنامعلاهقفلابتكاهبرخزتراثاهلنممو¢مهملعبنيلماعلارابكلانامعءاملعنموهو«ىضابالاىقرشملارثالا

ماعراحصبضاقوهويفوتو«ءاملعمهلكهؤانبأوملعلايفةقيرعةرسأنموهو«راحصىلعكلامنبتلصلا
.ىدنعةعطقاهنمدجوتوبرغملالهأىلإهتريسهراثارهشأنموه٠

نمبصنىفىروشاونوكيلمتسرنبنمحرلادبعمامإلامهنيعنيذلارفنلاةتسلادحأناكنيدنفنببديزي

مامإلالسرأدقو«هدضبرحلابصنومامإلاةعاطنعجرخو«ةعيبلابتكرايتخالامامتدعبو«هدعبهنوراتخي

لاثمأايفنمبادجنتسمرصمىلإديزيراسو«اهتوبثبهعمنموعيبرلاهباجأفهتمامإتبثتلهقرشملاىلإ
.هباحصأوديزيرمالاىهتناومامإلااوبراحوءوباجأففورعملانببيعش
.١٠٠-١١٠:ةيضايرلاراهزألا ىنورابلا:رظنا
.٠٠٠-١١1:ةيضايرلاراهزألا«ىنورابلا:رظنا

 



ىلإرمألااودرةيصولاةلأسمىفاوفلتخاالبجاحءايصوأنأىتح()بيبح
.ھ۱۷۰ماعتامميبرلاو«ًايحةديبعوبأنكيملوميبرلا

نمحرلادبعمامإلاةدعاسمل‹>ترهبتىلإةرصبلانمتلسرأىتلاةنوعملانأ:ًايناثو

نمحرادبعبالسرآیذلاوهو«هناوخإنمهعمنموعيبرلالبقنمتناك
ةديبعوبأنكيملو«2>ريسلاباحصأقافتاباذهوبتكلاءارشلمهاردلاب

.ًايحذئموي

ىبمامإلانماهنأىلعراهزألاىفىنوراباهدروأىتلاةلاسرلاىفليلدهل:اغلاثو

عم(*9)مساقلانببهللادبعريغصلاةديبعوبأكانهو«همسيملهنألةديبع

وههنألمتحيفريبكلاةديبعىيأهخيشةافودعب‹ةرصبلاببيبحنبعيبرلا

()ةسوفننموهو()ىنوانجلاديمحلادبعةديبعوبأنوكينألمتحيو
.(7)ةلاسرلاكلتبباهولادبعمامإلاىلإبتكنيصخشلانيذهدحألعلف

.ثحبلااذهنم۳۲۹صهتمجرتیتأتس(۱)

٦دعبىلعةديدجلاترهبتعقتو‹ةمصاعلانماليم٢٠٠ةفاسمىلععقتونآلااهضاقنأدجوتو‹ىعيشلاهللا

.ةكيدقلانمرتموليك
.١/١٤٠:ةيضايرلاراهزألا ىنورابلا«١۲١-۲٠:ريس ىخامشلا:رظنا

.ثحبلااذهنم٢٢۲صهتمجرتیتأتس(٤)
اماعالجرناك«ىبرعلابرغملابةصاخلاةقبطلاءاملعنمو«ايبيلبةسوفنلبجنمىنوانجلاديمحلادبعةديبعوبأ(٠)

نوئشبماقفحلفأمامإللندعيووراجولبجلاىلعباهولادبعمامإللايضاقناك‹اعاجشةميكشلاديدشاعرو

:رظنا.مهمزهفهباحصأوحمسلافلخمهوحلفأمامإلاىلعةاغبلالتاقو«مايقريخةمألارومأوةوعدلاوءاضقلا

امو۸۹/۱:خيراتلابكومىفةيضابألارمعميلع‹۲۹۱/۲‹اهدعبامو٠٠/٠۷:تاقبط ىنيجردلا

.اهدعب

.ةيكلامهيفمويلاهنكلونولازيالوىندألابرغملاىفمهدوجوةيادبذنمةيضابألاهنطقيايبيلبلبجوه

صناذهوعوضوملاتررحامدعبهلاقمىلعتعلطادقو‹ةديبعيبأنمةلاسرلاكلتنوكتنأزوبددعبتسا(۷)

عقوىذلافالخلاعوضومىفةديبعىيأىلإاهبسنةلاسرةيضايرلاراهزألاىفىنورابلاخيشلادروأدقو):همالك

ىبأنمنوكتنأنكميالةضماغبولسألاةبيجعىهوهيلإاهلسرأةديبعابأنإ:لاقوباهولادبعمامإلاةمامإىف

مهيلعرهظف‹ءاطعنبلصاوكةلزتعملاءاحصفعراقىذلاوةحاصفلاوةغالبلاندعمةرصبلاىفاشنىذلاةديبع

يبألةلاسرلاكلتنأىرأو«ءاغلبلاوءاحصفلاةلزانمىفةدعربكأىهىتلاةحاصفلابوهئاكذةدحوهملعةرازغي

.١/۱۸۱:ريبكلابرغملاخيرات زوبد.(دهعلا

o٥



ىفقرشملاىلإباهولادبعمامإلااهثعبىتلاةلاسرلانأركذهسفنىنورابلانأ:ًاعبارو

ادوجومناكولذِإ«ادوجومسيلهنأرهاظلاف‹()ةديبعابأمامإلاركذيملو

.مامإلانودعيبرللتيطعأا

امك-ةديبعىبأمامإلاةدالونأببسبكلذىلعدمتعننأنكميال:ًاسماخو

ماعیفتناکباهولادبعمامإلابصنو‹«ه٥٤دودحیفتناک انرکذ

نوکياذهیلعف«ه۱۷۳ماعیلاوحهيلإةلاسرلادورونوكيدقوه١

.رمعلااذهرمعهنأانغلبيملو‹اماع١۲٠ةديبعىبأمامإلارمع

مامإلانوكينألقعيالفمامإلاةفيلخوهوه١ماعیفوتدقعيبرلانأ:ًاسداسو

یفوتهنأحجرألافاذهىلعو«باشوهوًارباجكردأعيببرلانألذعموييح

نأو«ةلدألاىفانركذالروصنملارفعجىيأةافولبقه٥١ماعیلاوح

.مسالاهابتشالهيلعدامتعالانكميالراهزالابحاصهركذىذلا

یفبارتهلعضويناكفءوضولاعطتسيملهنأىتحهفندأدقوهرمعرخهباصأىذلا

.بابسألا.نمهريفبىفوتم٠هتممسيتءان

تاهطضالاودادبتسالاوةأطولانامزىفءداهجلاربكأمالسإلاملاعمءايحإلاهيفدهاجو

ذئمويةيمالسإلاةلودلاقرشمىلإةيمالسإلاةوعدلالاصيإلجأنمهعسوىفاملذبو
.نيحيحصلاركفلاوةفرعملابنيملسملالوقعةرانإىفمهاسف«اهبرغمىلإو

:روصتملارفعجوبأهنعلاقتامامدنعو«ًاقفومهيعسو«ًأكرابمهرمعناكف

.(ةيضابالاتتاممويلا)

:هلأسفرفعجىبأدنعبجاحلناكمالغمقو:نايفسوبألاق):ىخامشلالوقي

هارفامویهيلعلخدف ةديبعىبأبوهبًالاعناكو: بجاحل:لاقف؟ناكن

.١/١٤٠:ةيضايرلاراهزألا ىنورابلا:رظنأ(۲).ثحبلااذهنم۲۱۷صهتمجرتیتأتس(۱)

.١/٥۸:ريس-ىخامشلا:رظنا(٤).٢۳۲:یربکلاةنودْلامناغابأ:رظنا(۳)

oy



()رفعجوياعجرفابجاحينعيتامهلتنكىذلایالوم:لاقف؟هلأسفانیزح
؟انيزحكارأىلام:لاقفانيزحهآرفكلذدعبهيلعلخدمثابجاحهللامحر:لاقف

عجرف«معن:لاقتامدقهنإو:لاقةديبعوبأهللاقيیالولقيدصتام:لاقف

.()(ةيضابألاتبهذ):لاقو

.نوعجارهيلإانإوهللانإ:لاقىأعجر(١)

فورعملانمذإدعبتسمريغهنكلورفعجىيأنملوقلااذهرودصىريبعجلادعبتساو«١/5٥۸:ريس ىخامشلا(۲)
ةلاحضببسبكلذوهريغنملقأءاجبلطملااذهنأبهونننأبجيو«هرمألوأىفءاهقفللالاسمناكرفعجابأنأ

لزتملةداملانأالإلاجملااذهىفعسوأتامولعمىلعلوصحلاوحنديهجلادهجلانمثحابلاهلذبامعمةدامل

o۳
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:اهتناكموةرصبلاىفديهمت
:اهفصو١

عقتوبرعلاطشىلعةيراجتةنيدمىهو«قارعلاىفةنيدمربكأىناثىهةرصبلا
ةرصبلاامهفناترصبلا.ليقاذإوءدادغبنمىقرشلابونجلاىلإليمةئامثالثةفاسمىلع

.()ةفوكلاو

ناجدنبوتو‹(")جوتنوملسملاحتفامهنعهللاىضرباطخلانبرمعاهأشنأدقو

‹هبشيجلاةماقإلجألكلذوهبسأبالاناكمناساطباندجوانإهيلإاوبتكذإناساطو

ناةلجدمكنيبوىنیبناکمیفیلةجاحالفةلجدمكنيبوىنيبنإ:رمعمهباجأف

ريمأاي:هللاقونآلاةرصبلاناكمبسودسىنبنملجرهيلعراشأفارصمهوذختت

ةعبرأةلجدنيبوهنيب.,.مجعللحلاسمهيفورصقهيفةلجدناكمبتررمىنإنينمؤلمل

.(هيفجلا

نمناكوناوزغنبةبتعرمعاهيلعىلوو«ءايحأاهومسقونوملسملااهانبف
بصقلاوءاملاهيفنأل«ًاقفومناكملااذهلرمعرايتخاناكو(°©>لئاوألانيرجاهملا
اكماوراتخافةيسداقلاونئادملاءاوهمهبجعيالاوناكبرعلانألو«ةيحاننم
.©)هيعارمةبوصحخوهئاوهلادتعاوهوجءاقنلةرصبلا

.٥/114:ةيمالسإلافراعملاةرئاد«٠/٠۳٤:نادلبلامجعمهللادبعنبتوقايىومحلا:رظنا(١)

وأنامعلهأنممهرثكألجرفالاةثالثهماوقشيجىفىفقثلاصاعلاىبأنبنامثعديىلعحتفلااذهناك(۲)
دعبتعيبةرصبلاىفةصاخةنيدمهلو«لتاقمفلأنيئالثهشيجناكوكرهشاهكلمىريمحلابابلتقو«مهلك

ىنامعلاىدزألادوسنببعكمهيفونامعىلعايلاوذويصاعلاىبأنبرمعناكو«رانيدفلأنيئالثبحتفلا

.رمعدهعىفةرصبلاىضاق
.شماهلابوقوف٠/٤۲:ريس یخامشلا:رظنا

.٠/٠۳٩:نادلبلامجعمتوقايىومحلا(۳)

رصاعوةرصبلاىلعلاولوأىنزامیثراحوهوفانمدبعینہفیلحبیسننیبیهونبرباجنبناوزغنبةبتع(٤)

یور«نیدودعملاةامرلانموهوذابقرماوناسيمحتتفاوةيسداقلاواردبدهشمالسأإلاىفميدقىباحص«اهءاشنإ
.قيرطلاىفةرصبلاىلإةنيدملانمادئاعه۷٠ماعىفوتوةرجهلالبق٠٠دلو‹ثيداحأةعبرأهعىبنلاع

.٤٤/٠٠۲:مالعألا_ىلكرزلا:رن
.١/٤٤٤:نادلبلامجعمتوقايىومحلا:رظنا٥

.٤۸:مالسإلارجف نيمأدمحأ:رظنا

o۷



رادكلذكو«ًاضيأبصقنمدجسللاةبتعىنبوبصقنمنكاسلملاءانبناكو
‹مىشاھىنبةبحردعبنماهلليقوءانهدلاةقطنمىفاهانبدقو«ناويدلاوةرامإلا

اوداعأاوعجراذإوبصقلااوعزناوزغاذإاوناكفتقولانمةرتفاذكهلاحلارمتساو

.0)نيطلاونيللابدجسلملاوةرامإلارادونكاسملااونبمث«هءانب

هوبآرحنوةركبىبآنبنمحرلادبعوهةرصبلابنيملسمللدلويدولوملوأو

:نيمأدمحألاقو«()ه١٠ليقو«ه١١ماعليقفةرصبلاسيسأتىففلتخاو

هيبأنبدايزقارعلاىلعىلوونايفسىبأنبةيواعمرمألاىلوالو«9ه١ماع
لاقفكانهءانببرغأ ذئمويناکوجاسلابهفقسورجالاوصجلابدجسملاءانددج

:ىعشاجملاثيعبلاهيف

نيطلانملمعتملةراجحلانمةعنصمهللاركذلدايزيني

().ريطايشلالامعأنمانلقلاذإإ اهعفرتسنإلاىديأنواعتالول

تارداصمظعمهنملقنتىذلاىسيئرلاقارعلاءانيملازتالوةرصبلاتناكو
اهنيتاسبوةريثكلااهتاونقبزاتمتو«ةفلتخلاملاعلاندمىلإةعونصملاوةعورزملاقارعلا

ةرصبلاةايحىفزرابلارودلابرعللناكو‹ةعونتملااهليخنوةميدقلااهراثاوةليمجلا

اهيلع27”ىرسقلاهللادبعنبدلاخةيالونامزىفتسيقدقو‹ىنارمعلااهروطتو

.۳۲/۱٤:نادلبلامجعم ىومحلا«٤٤۲-٢٤۲:نادلبلاحوتف-نسحلاوبأىرذالبلا:رظنا(١)
۱/٤٤٤:نادلبلامجعم یومحلا:رظنا(۲)

.ةرصبةدام۹/۳٠٠:فراعملاةرئاد«ةحفصلاومن:رظنا(۳)

.٤۸:مالسإلارجف نيمأدمحأ:رظنا(٤)

ميتىنببطخأ:ظحاجلاهيفلاقةرصبلالهأنمرعاشبيطخيميمتلاديزوبأدلاخىرسشبنبشادخوهثيعبلا(٠)

الوةيلهاجىفبرعلاىفنارعاشجاهتيملو«ةنسنيعبرأوحنتمادةاجاهمريرجنيبوهنيبتناكةانقلاذأاذإ

.ه١۱۳ماعوحنةرصبلابىفوتوهبايجاهتاهلثمبمالسإ

.٢/۳۰۲:مالعألا_ىلكرزلا:زظنا

:نادلبلاحوتفیرذالب:رظنا(٦)

ةكمىلووءلصألايناميمهداوجأوبرعلاءابطخدحأونييقارعلاريمأيرصقلادبمأنبديزينبهللادبعنبدلاخ(۷)
هلزعف«ه١۲٠ماعىلإه١٠٠ماعةفوكلاوةرصبلانييقارعلاماشههالومثكلملادبعنبديلولله٩۸ماع

‹ديزينبديلولامايأىفهلتقمثةريحلابهبذعوفسويهنجسف‹هبساحينأهرمأوىفقثلارمعنبفسويهناكمىلوو
.۲۹۷/۲:مالعألا_ىلكرزلا:رظنا.هيفءاجهقدزرفللوةقدنزلابىمريناكو

o۸



.()ًادحاوًاقنادالإكلذكاهضرعونيخسرفاهلوطاودجوف

جردىتلاةيراجلااهراهنأبىرعشألاىسومىبأنامزذنمةرصبلاترهتشاو

یبآنبةيواعمدهعىفاهجوأتغلبو«باطخلانبرمعدهعذنماهرفحىفسانلا

اوتفاهتلبكلذىلعسانلارصتقيملو«(©)ةرصبلاىلعهيبأنبدايزةيالوو«نايفس
ىذلاهمامحىفقثلاصاعلاىبانبنامثعنبهللادبعىتبامدعبتامامحلاءانبىلع

.9ءانبلانمعونلااذهىفكلذدعبنمسانلاجردناو«ريفولاقزرلاهلرديناك

ملاعلاىفةيداصتقالاوةيسايسلاةايجلاىفريبكرودكلذدعبةرصبللراصو

ةيداصتقاةيمهأتاذتناكو«مالسإلااهفرعةنتفىناثلاعتشاتدهشذإ‹ىمالسإلا

.هارنسامكىنارمعلااهومنواهروطتىلإتدا

:ةيداصتقالاوةيسايسلاةرصبلاةايح-٢

رمعةفيلخادهعذنمةفوكلاوةرصبلا‹نيتيرادإنيتقطنمىلإقارعلاميسقتمتدقل

امهلصفمتفءةيلالاامهدراومعمجوامهيلعفارشإلالهسيىكلكلذو«باطخلانبا
زاوهألالثمةرواجماميلاقألاعيمجةرصبلاةرادإىلإتفيضأو«ًايئاضقوًايلاموًايرادإ

قطانملاهذهىلعةرصبلاىلاونيعيف«ناسارخوناتسجسوناركمونامركوسرافو
ىلاونوكيىلاتلابو‹همامأنولوئسممهومهنعلوئسملاوهواهنوئشنوريديةالو
.(5)نكامألاهذهنعةفيلخلامامأالوئسمةرصبلا

ةالولامهنييعتىفقارعلالهأىأرباوذخأينأىلعنودشارلاءافلخلاصرحدقو

الإةيالولاةرادإىفةعساوتايحالصةالولااوطعأدقمهنأعمو‹اهنعمهلزعواهيلع

لاحنعجاجحلادوفولأسيناكو«ةرادإللةماعلاةسايسلامسريىذلاوهةفيلخلانأ

هنيبةفيلخلاعمجوهاوكشتلبقىلاولانمنينطاوملانمدحأىكتشااذإو«مهعمةالولا

.°)هلزعهيفهلوقحصاذإفىكتشملانيبو

.۷/٤٤۲:ديرفلادقعلا هبردبعنبا‹٤٤٤:نادلبلامجعمتوقايىومحلا:رظنا(١)

.اهدعبامو۲٠۳:حوتف-ىرذالبلاء٠/٥٤4٥٦٤٤:نادلبلامجعم یومحلا:رظنا(۲)

.٢٣٤۳:نادلبلامجعم یومحلا:رظنا(۳)

.١/١٠٠:قارعلاةراضح نيثحابلانمةعومجم(٤)

.ةحفصلاومن(٥)

o۹



مث(ه٠٥)ةبعشنبةريغملارمعاهيلعىلولوألااهيلاوناوزغنبةبتعىفوتامو
ىفاهيلومث«(ه٤٤)ىرعشألاىسومابأاهيلعىلوو.انزلابهيلعدهشاماهنعهلزع
.(۱))ه٥زیرکنبرماعنبهللادبعنامثعدهع

ةافودعبهيأنبدايزاهيلعىلو:نايفسىبأنبةيواعمرمألاىلعىلوتساامو
كلملادايزدطوف(ةرملوألوةفوكلاعمهلاهعمجذإه٥:ةنسةبعشنبةريغمل

‹ةهبشلاىلعبقاعوةنظلابسانلاذخأوهفلاخنملهفيسدرجوقارعلاىفةيواعم

.ضعبلامهضعبلسانلاةفاخمكلذنع

یفہابآدیزیفلخالو«هیبأنبدايزنبهللادیبعةيواعمىلودايزةافودعبو
اذيفنتهيضراعمبكتفوهكلمهلدطووديزيلصلخأوهتيالوىفهللاديبعرمتساةفالخلا

نبهللادبعلةرصبلالهأةعيابمنابإىفريبزلانببعصماهيلعىلوو«هرماوأل
ءاهنعريبزلانباءالجإدعبارشبهاخأكلمادبعاهيلعىلومث«(ه۷۳)ريبزلا
‹2©اعمةفوكلاوةرصبلاىلعىفقثلافسوينبجاجحلااهيلعىلورشبةافودعبمث
كتفو٠صالخإاميأكلمادبعلجاجحلاصلخأف٤امهنيبطساوةنيدمىنبو
.نبديزيةفالخىفهتومدعبملسمیبأنببديزيهفلخمثمهعبتتوهيضراعمب

ىرازغلاةأطرأىبأنبىدعاهيلعىلوزيزعلادبعنبرمعفلختساالو‹كلمادبع
١.(°))ها۲)

رهقلابةمأالاباوشطبيالئلهلامعىلعةباقرلادیدشزيزعلادبعنبرمعناكو

ةنينأمطورارقتساوةحارةرتفتشاعفشيعلابيطةيمالسإلاةمألاتفرعو‹فسعلاو

.٤٢٤٤:نادلبلاحوتف یرذالبلا:رظنا(۱)

ىنعمبءارتبلابةروهشملاهتبطخةرصبلاىفدايزبطخو«١/۲٠٠:قارعلاةراضح-نيثحابلانمةعومجم:رظنا(۲)
‹ريدملابلبقملاونعاظلابميقملاو«ىلولابىلولانذخألهللابمسقألىنإ):اهيفءاجاهلوأىفهللاركذنعةيلاخاهنأ

ىلميقتستوأ‹ديعسكلهدقفدعسأ:لوقيفهاخأمكنملجرلاىقليىتح«ميقسلابمكنمحيحصلاو
.(مكتانق

.خيراتلاوبدألابتكنمهريغو۲۲۲/۳-۲۲۳:خيراتلا ريثألانبا:رظنا

.١/١٠٠:قارعلاةراضح-نيثحابلانمةعومجم:رظنا(۳)

‹ىرخألالئابقلاباوطلتخيالعلنييماشلادونجللارقمنوكتنأوهطساوةنيدمهسيسأتببسناك(٤)

.٦/۲۳۷:قارعلاةراضح:رظنا

.١۱۱صمن:رظنا(٥)



مهءاسو«ناورمونبهنممربتىتح«مولظمللملاظلانمفاصنإلاولدعلامعطتقاذو
.۱)هتریسنسحوهلدع

قارعلاتدهشوهلبقناكامكرمألاداعزيزعلادبعنبرمعةافودعبو

ىتحكلملادبعنبماسهةافودعبةصاخو«ةيلاوتمنتفوتابارطضااهلمكأب

تريغتفاهلةمصاعدادغبءاشنإوةفالخللًارقمقارعلاتراصوةيسابعلاةلودلاتءاج
.©ءىشلاضعبةيسايسلاعاضوألا

:ىركسعلاديعصلاىلعامأ

نيمصولمجلاهکرعمنمءادتباهيومدتاعارصناترصبلاتدهشدقمف

فينحنبنامثعىلعلةرصبلاىلاونيبكلذلبقرادامىلإةفاضإ(")ناورهنلاو

.()نامثعمدبلطبمايقلاىفمهسفنأىلإةوعدللةرصبلا

نبانيبترادىتلاةكرعملاودعبنمجراوخلاوةمكحملاتاروثكلذىلإفضأ

لكةيسابعلاوةيومألاةلودلاىلعةيلاوتللتاروثلاو«ناورمنبكلمادبعةالووريل

اه

:ىداصتقالاديعصلاىلعامأ

‹ةراجتلاعاستاوحوتفلاببسبةرصبلاىفةيداصتقالاةايحلاتطشندقف.

لسرأهنأةيواعمدنعمتاخلاءاشنإببسنأىكحيو‹سانلانيبىنغلارداوبترهظو
‹مهردفلأةئاماهلماحىطعينأاهيفبلطيةلاسربدايزنبهللاديبعىلإالجر

ركنتساةيواعمىلإهباسحهللاديبععفراملف‹فلأىتئاماهيفبتكولوسرلااهضفف

.°2)متاخلاًاشنأوفلأةئاملاداعتسامثكلذ

.۱۰۷٠:زیزعلادبعنبرمعبقانموةريس ىزوجلانبا:رظنا(۱)
.اهدعبامو٠۸:ةوعدلاوركفلالاجر ىودنلانسحلاوبأ:رظنا(۲)

.قارعلاباهلكومهسفنأنيملسملانيبه۳۲٢۳ماعنممالسإلاردصىفترادثالثلاكراعملاهذه(۳)

.۲۱۹-١/۷۲٠:خيراتیربطلا:رظنا(٤)

.٦/٤٤٠:قارعلاةراضح-نيثحابلانمةعومجمو«١/٤۱۸:خيرات-ىربطلا:رظنا(٥)

١1



زكرمةلبألااهتيحاضوىهتنكدقفنييسابعلانمزراهدزالاةمقةرصبلاتغلبو
ملو‹نيصلادالبتغلبىتحترشتناىتلا.ةراجتلاكلت«ةيرحبلابرعلاةراجت
كلذوروصقلاءانبىلعمهنمضعبلابأدلب«ةريغصلاىنابلاىلعسانلارصتقي

لبقفرعتنكتملوةيواعمنامزىفةصاخو«ةيداصتقالاةايحلارهاظمنمرهظم

ةيواعمنمبلطىعوبريلالسعنبةعيبرنأ«كلذىلعدهاوشلاربكأنمو«)كلذ

نمبرغتساهسفنةيواعمنأىتح٠عذجفلأرشعىنئابهدادمإيهرادءانبلةنوعم

.()كرادىفةرصبلامأةرصبلاىفكراد:هيلإبتكف«كلذ

ةرصبلارودنكيملذإ‹ةيملعلاوةيعامتجالاىحاونلاىفرثأكلذلناكاذهبو

.هارنسامكبسحفةيداصتقالاوةيسايسلاىحاونلاىلعًاروصقم

:ةيملعلاوةيعامتجالاةرصبلاةيمهأ_۳

لئابقلاباطقتسالًازكرمتحبصأ«اهبنيملسملارارقتساوةرصبلاسيسأتدعب
روداهلتناكةرصبلانألكلذ«حوتفلاىفكارتشالاضرغلترجاهىتلاةيبرعلا

رفاوبيصناهيفترقتساىتلاةيبرعلالئابقللناكو«ىمالسإلاحتفلاةكرحىفزراب
.()ةيمالسإلاةلودللىقرمشلاحانجلاىفرصنلاقيقحتوحوتفلاكلتىف

اومضنيل«ةرصبلاىلإدزألانمريثكرجاهنايفسىبأنبةيواعمدهعرخاوأىفو
ناشیلاومللناکامک«سیقومیتدضةعيبرعماوفلاحتو«لبقنماهيفناكنمىلإ
ىفاريبكالقثنولثمياوحبصأو‹قرشلاىفةيمالسإلاحوتفلاراشتنادعباهيفريبك
ردقيناكه٥ماعىلاوحةرصبلاناكسددعنأرداصملاضعبىورتو«ناكسلا

.(£)ةمسنفلأةئامثالثب

ددعلادادزامث«ةيواعمدهعرخاوأاهيفناكسلاماحدزاىلعددعلااذهانلديو

ةيومالاةلودلادهعىفةوخالاودادولالحملئابقلانيبةيبصعلاتلحامدنعافاعضا

.ةيسابعلاةلودلاو

.0Tol:نادلبلاحوتف ىرذالبلا:رظنا(١)

.١/۹۹٠:هخيراتوىبرعلابدألا-ىفطصمدومحم:رظنا(۲)
.٢/٣۲۳:قارعلاةراضح نيثحابلانمةعومجم:رظنا(۳)

.ةرصبةدام١/٠۷٠:ةيمالسإلافراعملاةرئاد:رظنا(٤)

٦1



ىلعًايلاوناكالرمعنبفسويمايأىفةرصبلابةلتاقملادنجلاددعغلبدقو

£افلأنيرضشعوهئاممهتالايعددعغلبو«افلأنينامثهيبآنبدايزلةرصبلادنجناويد

نيبتياذهبف‹(©)ًافلأنونامثمهلايعو«طقفًافلُأنيتسةفوكلاةلتاقمدنجددعغلبامنيب

.ريثكبةفوكلاناكسددعنمرثكأناكةرصبلاناكسددعنأ

ميقينأرمعدهعىفدنجلاناويدطورشنيبنمناكهنأل«اهبدنجلارقتساف
.>ةفوكلاىفوأةرصبلاىفامإةلتاقملا

:ةيملعلااهتناكمامأ

‹مالسإلاىفامهمرودةرجهللىناثلاولوألانينرقلاىففةرصبلاتبعلدقف
مولعلافلتخمةأشنلةمصاعو«ةفرعملاوةفاقثللىقتلمو«أزرابًايملعزكرمتناكف
ذملتتمثاهباورقتساو‹نيعباتلاوةباحصلانمريثكلااهيلإدفوثيحةيناسنإلا

ةيركفلاةايحلانمًاعساواوجاوشاعو«ةضايفلامهروحبنماولهنونوعباتلامهيلع

.ةيلقعلاو

اممةفاقثلاومولعلاجازتماىفميظعرثأسانجألاعيمجنمةنيابتملاراكفأللناكو

كلتةجلاعلنوملسملاهببسبضهن«ىركفطاشنزكرمحبصتنأىلعةرصبلادعاس

هميلاعتومالسأإلاءوضىلعًايعامتجاوايركفىمالسإلاعمتجملاىلعةديدجلااياضقلا

.تافاقثلانمهريغبةديدجلاةيمالسلاةفاقثلااهيفتجزتماف«ةميوقلا

قارعلاىفترادىتلابورحللال«مالكلاملعةأشنلًاعترمةرصبلاتناكاذهلو
نموءىطخملانمسانلالؤاسترثكف)ةيمالسإلامولعلانمنفلاكلذةأشنىفرثأنم

لهو؟المأنامثعمدىفديىلعللهو؟اوباصأمأنامثعةلتقًاطخأله.؟بيصللا
؟الماميكحتلاىفىلعباصألهو؟المأىلعلاتقىفقحةشياعوريبزلاوةحلطل
كلذلعفنمباصألهو؟المأجاجحلاهيلاوملظلكلمادبعىلعجورخلالحيلهو
ةنسلألااهكولتو٤«سانلانيب ددرتتةلئسألاهذهلك(ه٥۸)؟ثعشألانباعمجرخو

.9(دجاسملاىفنيعباتلاوةباحصلاسوردىفىتح

.٤٤:نادلبلامجعمتوقايیومحلا:رظنا(۱)

.۱۸۳:مالسإلارجف نيمأدمحأ(۳).٢/٢۲۳:قارعلاةراضح(۲)

11



نماهريغواياضقلاهذهلوحجهانملاددعتتوءارالااهيففلتختنأنمنذإديالف

.ةيمالسإلابهاذملاروهظكلذنعجتنو«مالكلاملع

اهمۇؤيودراولادرياهيلإثيدحللارادةرصبلاتناكدقفكلذبناجىلإو
نبسنأ:ليلجلاىباحصلاةرصبلابثيدحلاةسردمللوألاميعزلاناكدقو‹نودصاقلا

نيصحلانبنارمعو«ناوزغنبةبتعو«سابعنبهللادبعرحبلاو«(ه۹۳)كلام

ةركبويأو(ه٥٦)راسينبلقعمو‹ىملسألاةزربوبأو«
نمو«مهريغوةمادقنبةيراجو(ه٠٥)ةرمسنبنمحرلادبعو

نبرباجءاثعشلاوبآو«(ه١٠٠)ىرصبلانسحلامهنممهددعىصحيالقلخنيعباتلا
ةماعدنبةداتفو(ه۱۱۰)نیریسنبدمحمو‹(ه۹۳)سابعنبابحاصدیز

ىسومىبأنبةدربوبأو«(ه۸۷)ريخشلانبهللادبعنبفرطمو«
.()ريثكءالؤهريغو«(ه۳٠)

دوجولكلذو‹ةفوكلالبقاهيفاشنذإةرصبلاهبترهتشادقوحنلاملعنأامك

ةيدابنماهبرقلةرصبللناكقوفتلانكلوةفوكلاىفاشنمث‹برعلاريغنيملسللا
ىلعًارطىذلانحللانمىبرعلاناسللاظفحيلةيوحنلادعاوقلاتعشنأو٠«بروعلا

.0>اهريغوةيبرعلامولعوثيدحلاونارقلاملعتىفبرعلاريغةبغرلو«ةيبرعلا

ةرصبلاتجعو«مهيعباتونيعباتلانمنوريثكءاملعةرصبلاةسردمنمجرختو
سيردتلاتاقلحاهيفتماقوءارعشلاوءابدالارابكوءاهقفلاونيثدحملالحاطفب

.قرسشلاةرضاحتراصو«ركفلاومسو«ةفرعملانونفبترهتشاوتارظانملاو

ةلودلارصاعوهتايحمظعمىضقاهيفوةديبعوبأمامإلاشاعةئيبلاهذهىف
اهريغوةيسايسلاةلودلاتاروطترياسو«ةيسابعلاةلودلانماءزجواهلماكبةيومألا

قحتستو«خيراتلاىفاهتناكماهلةيصخشهنملعجامم«ثادحألاوتاريغتملانم
.ةساردلاوثحبلا

فورظلاىلجتتلمامإلااذهةايحترياسىتلاثادحألاثحبنمانلدبالفاذهلو
:ىتآلاثحبملاىفامكهيفترثأومامإلااذهتنوكىتلاتاسبالملاو

.١٠٠:نوثدحنلاوثيدحلاوهزوبأدمحمدمحم:رظنا(١)
.۱۸۳:مالسإلارجف نيمأدمحأ:رظنا(۲)

٤1



:ةيسايسلالاوحألالوألابلطلملا

مهتالمهتفالخةرتفنأل«ليصفتلابةعبرألاءافلخلاركذىلإةجاحبىندجأال٠
نامثعهفالحخیفةصاحخلقالقوتابارطضانمةبقحللاهذههيلعیوطنتالو6ثحبلا

نيخرؤملالعجامملازتالوىمالسإلاملاعلاتمع(ه۳۹)ىلعو(ه٥۲)

واموهلاكلابسلدبقدشسةو

رصبلاعجريثحابلالعجياملاجلةريخاهتيحضبهذةنحاطكراعموةيماد

.نیترک

اهنعتكسينأبجيىتلا ةيخيراتلااياضقلانمءىشركذهرکأتنكناو

‹اهيفاضعبمهضعبرايخألانوملسملالتقيىتلانتفلاكلتركذهركأىننإف امتح

ةدايقنمةفالخابلوحتنمهنعتجتنامو‹ةيمالسإلاةمالاىلعتاليونمهترجامو

.ةضحمةيئاروةيكلمىلإىروشلاساسأىلعةينيد

اهيفتشاعىتلاثادحألاوفورظلاركذىضتقتثحبلافورظنكلو
ةيعامتجاوأةيسايستناكءاوس ثادحألاهذههتجتنأاموثحبلالحمةيصخشلا
روهظىلإىدأامم‹بازحألانيبتالتكتونيملسملانيبتاماسقنانم ةيركفوأ

.رظنلاتاهجوىفةدعابتملاركفلاىفةنيابتملاءةيمالسإلاقرفلا

ثلاثلاةفيلخلاةفالخرخاوأىفناكامو«ةعبرألاءافلخلانعةذبنركذأسفاذهلو
ضاخىتلالقالقلاكلذنعتبشنو«هلتقىلإتدأهيلإتهجوتاداقتنانمنامثع

.دصقلاءارونمهللاو«ةلاجعبنكلو«عبارلاةفيلخلااهرامغ

:ةدشارلاةفالخلافورظ١

فلختسيملذإمهرمأنمةريحىفسانلاعقو‹ىلعألاقيفرلابهَىبنلاقحلام

‹ءاسشتنمىهراتختلةمألاىلإرمألاكرتلب«هعابتاةمألامزلينيملسملاىلع
متراصنألاونيرجاهملانيبدرلاوذخألادعبو«ةدعاسىبةفيقسىفةباحصلاعمتجاف

.)ةمأللةفيلخ(ه۳٠١)قيدصلاركبىبأىلعدقعلا

=:بهذلاجورمنيسحلانبىلعىدوعسملا١:ةسايسلاوةمامإلا_ملسمنبهللادبعةبيتقنبا:رظنا(۱)

٥۹



بلاطىيانبىلعوماوعلانبريبزلانأنمىورامالإعامجإينوملسملاهعيابو
.(2)هاعیابمترمالالوآىفهاعیابيمل

ال‹ةدرلابورحبىلتباهنكلو‹ةيمالسإلاةمألاىفةنسحةريسركبوبأراسو
ىلعراصتنالازرحأف6هلمکأبمالسإلانعوأةاكزلاءادأنعبرعلانمريثكدترا

‹نيملسملاومالسإللحصتلانمهعسوىفاملذبو«مالسإلاةداجىلإمهداعأونيدترملا

.()مئالةمولهللاىفهذخأتالقحلاىفًاعاجشًاعونقًادهازناكو

هیلوینميفو«هدعبنمنيملسملاريصمىفلمأتةرظنرظنةافولابسحأامدنعو

ردعنمافكالجردجملفءمهفلختسيةياحصلانوجنمیفسرفتفمهيلع

نکسسالاباطلانبعیهدبیسدعهارینو

هتفالختناکوائیشهتریسنمهيلعاورکنیملونوضارهنعنوملسملاوىفوتو
.ابیرقتفصنورهشاةثالثونيتنس

هساعكااالثناكو«هدهمىتحوتفلاتركو«نيواودلاوهوةتسح

.هنيعبدحأىلعدهعيملف‹ةمألارمأبهيلإدهعينميفرظنوعاجسشلا

امنإو‹ةفيلخلاءابرقألدهعلاةيالوليبقنمسيلةفالخلابهلركبىبأدهعنأىلع

راشتساهنأعمةفالخللذئمويسانلاًافكأناكهنأثيحنم«ةمالاةحلصملكلذناك
نمرمعوةرمنبميتنمهنأمث‹29هلدهعلابتكينألبقةباحصلارابككلذىف

.محرةبارقامهنيبسيلف«ىدعینب

.۳۷:ةاقتتملارهاوجلا ىداربلا«٠۷-13:ءافلخلاخيراتركبىبأنبنمحرلادبعىطويسلا٠۳۷/۲=

.۳۷:ةاقتنملارهاوجلا-ىداربلا«1۹:ءافلخلاخيرات يطويسلا۳۲۹/۲:بهذلاجورم ىدوعسلملا:رظنا(١)

.٥۷:ءافلخلاخيرات ىطويسلا«٠/۲۳:ةسايسلاوةمامإلاةبيتقنبا:رظنا(۲)

.۳۲/۱:مالسإلاخيرات نسحميهاربإنسح‹٠/٠۲:ةسايسلاوةمامإلاةبيتقنبا:رظنا(۳)
:خيرات ىطويسلا«۲/٢۳۲:بهذلاجورمىدوعسملا«۳۲۳/۱:ةسايسلاوةمامإلا ةبيتقنبا:رظنا(٤)

٠.

:مالسإلاخيرات ميهاربإنسحء۲۷:ءافلخلاخيرات-ىطويسلا«۳۳/۲:بهذلاجورم-ىدوعسلملا:رظنا

۳۳۳/۱.

.4۳£6٤:ةاقتنملارهاوجلابىداربلا«٠/٠۲:ةسايسلاوةمامإلا ةبيتقنبا:رظنا

٦1



ملفهنياىلإدهعينأبهباحصأضعبهيلإراشأو‹2>كشلاهيفهجلاخيالاصخش
ىلع:مه«رفنةتسنيبىروشرمألالعجفةقرفلانمةمألاىلعفاخو()قفاوي

ىبأنبدعسو«(ه٥۳)ريبزلاو«ةحلطو«نامثعو«(ه۳۹)
فلتختفاوفلتخيالنأبمهاصوأو«(ه۳۲)فوعنبنمحرلادبعو«(ه٥٥)صاقو

جربنأو«طقفًاراشتسم(ه۷۳)رمعنبهللادبعاورضحيلو.مهفالتخابةمألا

برضافمهتملجرىلعاوقفتيملنإ:بيهصللاقو«رمعنباهدیؤيىذلابناجلا

.مهقانعأ

ىذلافاثيملابهمازتلادعبنامثعىلعرايتخالامقوكلذهضرمىفرمعىفوتالو

هيلعىضماموهللاباتكىفابمكحينأىلعفوعنبنمحرلادبعهيلعهذحخأ

٤«هرمعنمنيعبسلاغلبدقناكوةفالخلابعيوبرمعوركبوبآوةعهللالوسر

.رمعوركبیبآمزحهيفسيلةكيرعلانيلالهسناكو

كلذو6هيفهرومآتماقتساتاونستسالإةلودلارومأرييستعطتسياملو

رکبىبأدهعىفهيلعتناكامعةايحلافورظفالتخاوةمألالاوحأريغتببسب

ىلعساتلادوعتوعماطللةرثكوحوتفلاعاستاولاومألاةرثكومعو

ملف«مهبلديدناكرمعأل«باطحلانبرمعنمشيرقىلإبحألهاوتي

‹لاماهتيبلهأوهءابرقأىطعأو‹ةيقيرفأسمخبناورلبتكوءرخاوألاتسلا

.()(كلذهيلعسانلاركنأف«ىئابرقأىفهتمسقفهتذخأىنأو‹امهل

.٠٠:ةاقتنملا«١/٤٠٠:مالسإلاخيرات ميهاربإنسح:رظنا(١)

.٠/٢٤٠۲:مالسإلاخيرات ميهاربإنسح«۳۳۳/۲:بهذلاجورم ىدوعسللا:رظنا(۲)

خيرات ميهاربإنسح٠٠:ةاقتنملارهاوجلا-ىداربلا«۲/٤٠۲۳۳٤:بهذلاجورم ىدوعسملا:رظنا(۳)

.٢/٥۳:خیراتريثألانبا«۱/٢۲:ةسايسلاوةمامأإلاةبيتقنبا«١/٠٤٠۳:مالسإلا

.۱٠/٢٤٥۳:خیراتنسح‹ةحفصلاومن(٤)

.١١٠:ءافلخلاخيراتىطويسلا‹ء٤٤٤٤١٤٥٤:من(٥)

.٠/٥۳:ةسايسلاوةمامإلا-ةيتقنياء۳٠:رهاوجلا-ىداربلارظناو«١٠٠:ءافلخلاخيراتىطويسلا

1\۷



هنکلوريخمهدعوفهيفهيلعبيعاميفهتسايسرییغتبةباحصلانمريثك"هبلاطف

امعنامثععجارتمدعىف(ه٥٦)مكحلانبناورلىلوألاديلاتناكو0>فيمل

.ةمألاىلعًادحأفلختسيملوماعهلتقوهراصحىلإلاحلاكلذىدأف
‹ةقلقفورظىفةنيدملابنامثعهيفلتقىذلارهسشلاسفنىفىلعلةعيبلاتدقعف

‹نيهراكهاعيابريبزلاوةحلطنأنمليقامالإةنيدملابةباحصلاعامجإبهتعيبتناكو

.()صاقو

اعيمجاوجخف6ىلعنمنامثعمدبةبلاطمللةشياعةديسلاالامتساوريبزلاوةحلط

نبنامثعاهيلاوعملاتقباهولخدوةرصبلاىلإاوراسو6سانلااوعمجوالوأةكمىلإ

ملفةعاطلاىلإةدوعلابمهبلاطةرصبلاىلعمدقالو«هيفةرصنلامهلتناكفينح

ىلعفيلحاهيفرصتلاراصو«لمجلاةعقوبةفورعملاةعقولامهنيبتناكف«اوقفاوي

.قيرطلاىفلتقفةنيدملاىلإريبزلارفوةحلطلتقو

ىتلاتاعاطقإلادرف«(°)نامثعىلعسانلاهباعامحلصينألواحًايلعنإمث
سابعنباهحصنو«راصمألاىلعنامثعةالولزعو‹لاملاتيبىلإنامثعاهعطقأ
كلذىفوءىبأفةعيبلابهلةالولاملسيورومألاًادهتىتحكلذنعةبعشنبةريغملاو

۳/٩٤١٥٠٥۰:خیراتريثألانباء۲:جورم ىدوعسملا«٠/٥۳:ةسايسلاوةمامإلا ةبيتقنبا:رظنأ(١)

.اهدعبامو1٦١۷

نسح١١:خيراتىطويسلا«4۸/۲۳-۹۹:خيراتريثألانبا١/۷٠:ةسايسلاوةمامإلا ةبيتقنبا:رظنا(۲)

.٢/٣۳۳:مالسإلاخيرات«ميهاربإ

نسح١٠:خيراتىطويسلا۹۸/۳:خيراتريثألانبا١/۷٥:ةسايسلاوةمامإلا ةبيتقنيا:رظنا(۳)

.۱/٣۳۳:مالسإلاخيرات‹ميهاربإ

اهريغو۳۸۹/۲:بهذلاجورم ىدوعسملا«١۳٠-۳/١٠٠:خيراتريثألانياء۰٠۷٠۷۳:ةبيتقنبا:رظنا(٤)

.ىلوألاىدامجىفه٢۳ماعةرصبلانمةبيرخلابفورعملاعضوملاىفلمجلاةعقوتناكو«خيراتلارداصمنم

یلعونامثعىف:لوقيناكىندملاسنأنبكلاممامإلانعىوريوAE-\AY/Y\:خيرات ىبوقعيلا:رظنا

.۹/۲٥٠:لماكلادريملا:رظنا.رفعألاديرثلاىلعالإامهللاو:ريبزلاوةحلطو
۳٥:ةاقتنملارهاوجلا يداربلا«٠/٣۳:ةبيتقنبالةسايسلاوةمامإلا:باتكيفنامثعىلعسانلاهياعامرظنا(٠)
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ةيواعملزعنعهحصتنامنيحكلذو‹(©)هتششغفلبقيملفهتحصن:ةريغملالوقي

.عیابيیتح

ةيلوتتناكدقفراصمألالهأةبغرةيبلتنامثعةالولزعنمىلعفدهناكو
.هيلعبيعامةلمجنممهلنامثع

‹هتلتقنمنامثعمدبةبلاطملاةجحبىلعةعاطىفنيملسملاممةيواعملخديملو

الإقحلاذحخأيالهنألهتعيبمتتنألبقةلتقلاذخأينأىلعلفيكفكلذكهنأبهو

‹هسفنبهدوقيفلأنوعبسوأنوتسهماوقماسلالهأنمًاشيجةيواعمزهجف«مامإلا

٤مكحلانبناورمو«رمخلاىلعدولجملا(ه١٦)ةبقعنبديلولاكهمعءانبأهعمو
ءاليتسالادصق‹ىلعةبراحل()(ه4۳٤)ىمهسلاصاعلانبورمعلاثمأنممهريغو

ةيواعلىلعنمراذعألادعيبو>نامثعمبةبلاطملاراتستحتةفالخلاىلع

‹ةيواعمتنعترهظىعرشلامامإلاةعاطتحتلوخدللامهنيبةرمتسملاتالسارملاو

ىلعقافتالاىلإىدأامم«9نيفصةكرعمامهنيبتبشنو«أانايعىلعلاتقهدصقو

میکحتلاىلعةقفاوملاىلعشيجنمريبكعمجضفرو«ةيواعموىلعنيبميكحتلا
ىلعًاضيأىلعباحصأضعبرصأنكلوةعدخاهنإ:ىلعلاولاقوةيادبلاىفمهقفاوف

ىلعلنوكينأرصتلاناكامدعبةمامإلانمصاعلانبورمعهعلخف‹مهقفاوفميكحتلا
.(°)ةكعملاىف

نوعدينيذلاىلعشيجنم,ةريبكةعامجضفرامدعبىلعنعسانلاقرفتو
نمالدبمهتبراحداعو«هشيجرايخاوناكوضفرلاىلعمهقفاويملفميكحتلاءارقلاب
‹0”ناورهنلابةيراضةكرعمىفمهيلعىضقوهتعيباوثكنوهوعلخنيذلابراحينأ

.۴/١٠٠:خيراتريثألانبا۳۹۱/۲:جورم ىدوعسملا:رظنا(١)

٤١٤٠٠-٠:خيراتريثألانبا:رظنا(۲)

.اهدعبامو۲/٥٠٤٠:جورم ىدوعسملا«ةحفصلاومن:رظنا(۳)

.قارعلابعضوم(٤)
ىدوعسملاءاهدعبامو١/٥4:ةسايسلاوةمامإلا-ةبيتقنبا١١٠-١/١٤٠:خيراتريثألانبا:رظنا(٥)

.۷٠٠-١٠٠:ةاقتنملارهاوجلا-ىداربلا«اهدعبامو۳۸۸/۲:بهذلاجورم

ء۱۱۸۱۱۳۹:ةاقتنملارهاوجلا ىداربلا«١۲٠۱۲۸«اهدعبامو۹/۳٦۱:خیراتريثألانبا:رظنا(٦)

.٦٥4-۲/٤٤4:جورم ىیدوعسللا

۹۹



.)ءارورحبمهعامتجالةيرورحلابىلعمهامسوةمكحابنوعدينيذلامهو

‹ةميزهلادعب!وبره«مهنمًأريسيًارفنالإةكرعملاكلتىفمهيلعىلعىضقف

ناکف‹هسفنبهشیجلفدقاذهبوهف«هعمنموةيواعموهوهيلعجراخلاهودعكرتو

.0”ةديكملاهذهبةيواعمرصتناویفهلشفوهنعسانلاقرفتىفاببسكلذ

اهلدجنمل«نامثعمدبةبلاطملاىفىلعىلعةيواعمةروثىفانرظناذإانثأىلع
نإهمدبنوبلاطيءانبأهلنامثعنأل«ريبزلاوةحلطوةشئاعةروثكلذكو«هتبلاارربم

لهأمهيفوةنيدملابةغيبلاىلعىلعاودقعدقنيملسلملانألكلذو«موقةيبصعالاودارأ

ىتحاورظتنيملو‹عيابنمعمريبزلاوةحلطهعيابدقو‹ةحيحصةعيبلاتناكوردب
نأنمدبالفىلاتلابو‹دودحلاذفنيوماكحألاميقيوةمألاعاضوأميقتستورومألاًادهت
مهنكلو‹كلذبهلنيبلاطملادعودقهنأباملع«نامثعةلتقرمأىفنوملسملاووهرظني

وهذإمهلهلاتقىفابيصمىلعناكو2>(الوعفمناكارمأهللاىضقيل)لاتقلابهولجاع

‹ىأرلاىفًاطخكلذوميكحتلاةديكمبهلتاقمىفبيصأهنكلو«ةاغبمهوقحىلع

:لماكلاديزينبدمحمدربلا(ءارورحبمكعامتجالةيرورحلامتنأ):ناورهنلالهألىلعلاق(١)

.تارفلارهننمبرقلابقارعلابفورعمناكمءارورحو
ةيواعمنأذإ«ةيغابلاةففلالاتقىفرهاظهللامكحو«رمألالوأنمميكحتلالبقيالنأىلعىلعبجاولانمناك(۲)

هيلمتاملجالكلذامنإو:نامثعمدبلطلالهيلعايغبةعيبلاحيحصلامامإلاىلعجرخو«ةعاطلااصعقشىذلاوه

ةليلوموينيبتناكاماهنإفةنتفلابهملععمىحوهونامثعرصنيملةيواعمو«ةيمأومشاهنيبةيلهاجلاداقحأهيلع

نايهتنيىتلاملاعملاهيفنيبتملباتكبامكحدقنيمكحلاةمزالةئيسلاةجيتنلاهذهنإ)و«رهشنمرثكأتمادلب

‹ملاعملاودودحلارهاظريغىرعلاككفممالكهلكباتكلالب«اهازواجتينأامهلسيلىتلادودحلاالو«اهيلإ

«كلذلبقنمهنعلذخفةرمإلانعهلزعذنمىلعىلعدقاحوهورومأللريدقتمدعوةلفغهيفلجرنيمكحادحأو
ناکامف«رفاهتفالخنموهراکىلعرمألوهف«نيملسملانيبرانلاتكرةنتفىفارثاسهآرو«هترصننعدعقدقو

نأىلعلاريخناكو«هلمحىلعهلةردقالوهكاردإقوفوهىذلارمألااذهلهرايتخاباوريشينأىلعباحصأل
ىلعىلعءاجةيواعممكحناكامف.رومألاردقياللجرديىفهلعجينأنمةيواعمهمصخديبهرمألعجي

ناعمةفالخللرمعنباديريلجرنمةلفغرثكأدجويلهو«ىسومىبأمكحنماماليإدشأالواررضرٹکأب

باتکیفىلعلزعناکلهوالدعوأناکاروج«هيلعاقفتاامىلعباتکامهنیبنكيملولو«اهايإهعنمرمع
.(هبالمعينأدهعلاامهيلعذخأىذلأهللا

ميهاريإنسح‹١٠٠-١/٤١٠:ةسايسلاوةمامإلا ةبيتقنبا:رظناو‹شماهلاب۳/٦۱:خيراتلا ريثألانبا
.۳۱-۱/٦۳۱۷:مالسإلاخيرات

متفلتخالمتدعاوتولومكنملفسأبكرلاوىوصقلاةودعلابمهوايندلاةودعلابمتنأذإةيآلامامتولافنألا٢٤(۳)

.....الوعفمناكارمأهللاىضقيلنكلوداعيملاىف

۷۰



.ھه٠٤ماعیدارملامجلمنبنمحرلادبعديىلعلتقلاهريصمناكمث

ءقرشملاندمعيمجاهررشباصأو‹لقالقلاهذهنطومقارعلاتناكاذكهو

سوفنىفميظعرثأناورهنلالهألتقلناكوءقزمتلاوتاتشلابةمألاتبيصأو

نموناورهنلالهاعدو«نيفصولمجلاىتكرعمنمقبسامىلإةفاضإنيملسللا
مسابنويومالامهامرو«ةارثلااضيأاومسو«ةيرورحلابىلعمهبقلو‹ةمكحمابمهالاو
ةلودةبقحتلخدو«ةدشارلاةفالخلاىلعلتقبتهتناو«دعبىتأيسامىلعجراوخلا

.یتایسامکناورمینبوةيمأینب
:‹)ةيومألاةلودلاا

نأدعبمكحلاديلاقمىلعنايفسىبأنبةيواعمءاليتسابةيومألاةلودلاتأذتبا

.ةفالخلانعىلعمامإلاءاصقأإلليحلاىتشسلمع

مالالهأنمهعابتأنيبةيواعماهثبيناكىتلاتاياعدلانأهيفكشالاممو

نيبريبكلارثألااهلراص«دوهعللثكانو«غابهنأنمىلعمامإلادضمهريغو
نابءاخرصلاماشلاىحاونىفثعبهبرحىلإسانلاوعديايلعنأهغلبامدنعفتعابتأ
لهُراعأف«مكبرحلءاجدقو«هسفنىلعثكنيامنإفثكننمو«ثكانوغابايلع

.)۳(تاعاشألاهذهلثمریثأتببسبلاتقلادنعةيواعملمهسوژرماسلا

ىذلاوهايلعنأ:امهلوق(ه۷٤)صاعلانبورمعنموهنم-اضيأاوعمسو

:خيراتريثألانبا«اهدعباموgo:جورم ىدوعسللا«١/۱۳۸:ةسايسلاوةمامإلا ةبيتقنبا:رظنا(١)

.اهدعيامو۳

ءه١۳١ماعةيسابعلاةلودلامايقىلإه٢۳ماعذنمةدشارلاةفالخلادعبامةرتفىلعبلغمسا:ةيومألاةلودلا(۲)

بلغ«ةيومألاةلودلا»:بقلنكلو«ةيمأىنبنممهتمانمزواددعرثكأاوناكناورمىنبنمءارمألانألاحلاو

ىلعنايفسىبأنبةيواعمءاليتسابتأدتباةيومألاةلودلانأىلإدوعيكلذىفببسلالعلو«ةبقحلاهذهعيمجىلع

ةلودلاخيراتىفضوخأنأىلناكامو.كولملاةريساهبراسةيواعمنالةدسشنارلاةفالخلانعتزيمو‹رمألا

اهبترمىتلاةيسايسلافورظلاركذىعدتستةرورضلانكلو«ثحبلاقاطننعىبجرخياممكلذنألةيومألا

هفالحخیف«ةديبعیبمامإلاةافوىلإنایفسیبانبةيواعمدهعذنمةديبعبأمامإلانامزیفةيمالسإلاةلودلا

نيداشارلاءافلخلادهعىفرمالاهيلعناكامعمكحلاراسمريغتلكلذو«ه١٥١ماعىلاوحروصنملارفعجىيأ

٠ىرجهلارعسماخلانرقلاىفنحنوةدشارلاةفالخلادهعىفةرطعلاةريسلاكلتىلعانناذآفنشننحتف

.هللاءاشنإديدشراصتخاباهلانرکذنوکیسو؟ةبقحلاكلتبدهعبيرقناكنمبفيكف

.۲/٣٤۳۸:باسنیرذالب:رظنا(۳)
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ذإةقيقحللبلقكلذو.لاتقللهجرخأىذلاوههنوكل«(ه٣۳)رساينبرامعلتق
نمارارفالإاذهامهعينصنكيملو«ارامعلتقىذلاوهةيواعمشيجنأفورعملانم

.رامعلةلتاققلاةيغابلاةعفلابمهفصوىفعوقولا

هوجوبتاكناورهنلالهألىلعلاتقهغلبال)هنأىّلعلةيواعمديكنمغلبدقو
یتحمهللذبو‹مهانمومهدعووهريغو(ه٠٤)سیفنبثعشألالثمىلععمنم

الفوعديو«هيلإتفتليالف«هيجبطاخيناكفىلععمريسلانعاولقاثتوهيلِإاولام
الوشيجريغبنيفصدعبايلعتبراحدقل:لوقيةيواعمناكف‹هتوعدلعمسي

.()(ءانع

ركبىيأنبدمحملهلتقىلعلةيواعمنمةيناودعلاةسايسلارهاظمنمنأامك

یفاذهو«(٩)رامحةفيجىفهقارحإو‹(ه۲٥جیدحنبةيواعمذيىلع(ه
هللاالإاهببذعيالذإ‹رانلابقرحلاوةلثملاعنمتىتلاةيمالسإلادعاوقللقرخهتاذدح

.لجوزع
نبدمحمةدناسملرصمىلإىلعهثعبىذلا(ه٢۳)رتشأللةيواعملتقكلذكو

نملجرهایِهاقسفلسعةبرشىفهایهیقسیامسهلسدينمةيواعمرمأف«ركب
تراصف٤ه۳۸ماعاهنمتامفرصمبطاطسفلانمنيتلحرمىلعةنيدملالهأ

لسعنمادونجهللنإ:ليقفةيواعممايأىفكلذللثمبرضم

رامعرجضأونيفصىفلاتقلامحدزاامهنأكلذو«ةصاخهرمأبونيفصىفةيواعمشيجهلتقارامعنأدكملانم(١)

هيلإلسرأ«ىلعباحصأنمءارقلاهعموهتدشنمهلتقيوهيلإرامعلصينأداكو«صاعلانبورمعوةيواعم

یعديامهنمدحأولكرامعسأرىفنالجرمصتخامث«حوتفلاحتفكلذاومسوهولتقوهوفطتخافاليخةيواعم
ینإف‹هبحاصلاسفنامكدحأهببطيل ةيواعمشيجىف: صاعلانبورمعنبهللادبعامهللاقفهلتق

ىلإمهوعديرامعلومهلام):ىرخأةياورىفدروو(ةيغابلاةعفلاكلتقت):رامعللوقيهعهللالوسرتعمس
.(رانلاىلإهنوعديوهنجلا

.١١۱۱:خيرات:نودلخنهاو«٢/۸۲:ديرفلادقعلا هبردبعنبا:رظنا

.١/٣۱۱۳:خیرات-نودلخنبا:رظناو۱۳۸۳/۲:باسن۔یرذالب(۲)

.١/٤۹٠0:خيراتىبوقعيلا:رظنا

نبادعبتسادقو١/١٤٠:خيرات ىربطلا۳۹۹٠-۳۹۸/۲:باسنالا ىرذالبلا‹ةحفصلاومنرظنا(٤)

نبا:رظنا.اهترهشللثمبرضمتراصلبةياوردرجمنكتملاهنألةديعبريغاهنعقاولاو‹ةصقلاهذهنودلخ

.١/١۱۱۳:خیراتنودلخ

٢۷



هلمحيملومالسإلاىفاهيلعفراعتلالامعألانعجراخكلذكهرودباذهو

ةيمالسإلاةلودلاقحلثميايلعنأعقاولاو«هتكوشرسكوىلعنملينلاالإكلذىلع
یأریفیهوةيصخشلامآىلإحمطيواقوقحلثميوهفةيواعمامأ‹كاذنآنيملسملاو

.©)ةلصبةيلهاجلاىلإتمتنيثحابلاضعب

راصمألاىفهتالواهبرمأوةداعوةنسىلعنعللعجلبكلذبةيواعمفتكيملو
ذئمويةلودلاىفةثدحتسملاتاداعلاةيقبكتناكف«كلذنعىبأنماوبقاعينأمهرمأو

رمعاهرييغتبماقىتحةداعلاكلتترمتساو«ريبكلااهيلعتاموريغصلااهيلعًاشنف

هنعلمدعىلعهباحصأو(ه٠٠)ىدعنبرجحلتقو‹2”زيزعلادبعنبا
هلتقنمعزجلاؤريمضلازخونمةيواعملانو«(ه۳٥)هيبأنبدايزمايأايلع
لعجةافولاهترضحالةيواعمنأنيريسنبانعىربطلاىوردقو«ریثكءىشارجح

یسفندعام):لاقو>(ليوطمويرجحايكنمىموي):لوقيوهتوصبرغرغي
.(رجحباحصآوارجحىلتقدعباميلح

مهاطعأوهلصالخإلامهنمفرعنبهتاحومطذيفنتىلعةيواعمناعتساو

نبةريغملاوةمعطرصمهاطعأدقف(ه۷٤)صاعلانبورمعلاثمأاوءاشام

.61۸/۳:ةيمالسإلافراعملاةرئاد«نيثحابلانمةعومجم:رظنا(١)

.۸٤-4۷شيرقبسنىريبزلا«5۳۹/۳٠٤:بهذلاجورم ىدوعسلملا:رظنا(۲)
-ريثألانباء۲/٠۲۳:خيرات ىبوقعيلا«١٠/۲:ىناغألا ىناهفصألا«١/١٤١:خيرات ىربطلا:رظنا(۳)

.٢/۲۲۳:لماكلا

.۲۳۱/۲:خیراتیبوقعيلا(٥).١/١٤٠:خيرات ىربطلا(٤)

ةكرعمءاهتنادعبصاعلانبورمعىلإبتكةيواعمنأنوخرؤملاركذو«۲۸۲/۲:باسنأ ىرذالبلا:رظنا
هيلعراشأفدمحموهللادبعهينباورمعراشتساف«ةفالخلانعىلعءاصقإوةيواعمةعيبةسايسريبدتلهمدقتسيلمجلا

لاقو‹ىلعىلإفدبالناكنإ:هللادبعلاقفةيناثةرمامهدشانف‹ريسملابدمحمهيلعراشأو‹دوعقلابهللادبع

رمأاسرادتوةيواعمىلإراسمث«ىايندتدرأ:دمحملاقو«ىنيدتدرأ:هللادبعللاقف«ةيواعمىلإ:دمحم

رکذمدعبورمعهيلعدرف«نامثعلتقهمزلنوانیدیأیفامىلعهلتاقن:ةيواعملاقنكلو«قبسلابهلارقأوىلع

الهللاوال:ورمعهللاقفةعيبلاىلعةيواعمرمأو«ماشلالهأبهرصنيملةيواعمونيطسلفىلإبرههنألنامثع

دعسنبسيقجارخإىلعةيواعملاتحاو«ةمعطرصمكل:هللاقف«كايندنمىنيطعتىتحىنيدنمكيطعأ

ناثوانمنٹوتنامنإف:دعباما.رخصنبةيواعمىلإدعسنبسيقنمسيقهيلإبتكفرصمىلعىلعلماع
.(اعئاطهنمتجرخواهراکمالسإلاىفتلخدةكم

=لعجوةيواعمورمعبتاعلاتقلادتاالو«ىلعدضنيفصةكرعمىفةيولأهالوموهينباوورمعنملكلناكف
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.قحلتساوهنباديزيلهدهعةيالولعجو‹2اضيأةفوكلاهاطعأدقو«(ه٠٠)ةبعش

قفاوفةريغملاهعنقافىلعلامعنمناكو«هئاهدوهئاكذلنايفسىبأىلإهيبأنمدايز

.()نايفسىبأبهقاحإىلع

ىلعتنأوقحلاىلعبلاطىبأنبىلعنأملعأىنإف«اهنمةاجنلاتبكرلاهتيالوورصمالول:لوقيوهمهنمسفني=
ايلعانفلاخاننأىرتأ:ةرمتاذورمعهللاقوءاريصبكتيفلألرصمالولوكتمعأهللاورصم:ةيواعملاقف«هدض

اذهو‹كتذبانالإوكايندنمةعطقىلنعطقتل:هللاميأواهيلعبلاكتنايندلاالإىهنإهللاوال«هيلعانملضفل

كلذ«ةيلاتقلاهتءافكلًارمعراتخافاهيلإريسينمريخترصمحتفدارأامةيواعمنأنمنودلخنباهركذامفلاخي
قباسلنیفصةکرعملبقورمعلرصمىلعادهعةيواعمبتكدقو«باطخلانبرمعدهعىفتحفدقرصمنأل
.ىلعلامعنماهوزتبافامهنيبقافتا

الورمعملفرمعىلإجارخلاميلستىفأكلتيناكورصمىلعباطخلانبرمعلايلاوورمعناكدقلمعن

تاينثبىلإكباتكوجارخلابكئاطبإنم-كيلإىبتكةرثكعم تبجعدقىنإف:دعبام:هيلإبتكلب«هنهاد

ء‹كموقلالوةمعطكلاهلعجأرصمىلإكمدقأملو«نيبلاقحلابالإكنمىضرأتسلىنأتملعدقو‹قرطلا
ِءیفوهانفجارخلالمحافاذهىباتككاتأاذإف«كتسايسنسحوجارخلاكريفوتنمتوجرالكتهجوىنكلو

حصتلاىفةيواعمورمعنيبعساشلاقرفلارظناف.مالسلاو«نوروصحممهنملعتدقنمىدنعو«نيملسللا

ةمدخيفكلذلبقىلبأدقو«ايتعربكلانمغلبدقناكةيواعمةمدخىفلخداملارمعنأركذلابريدجلانمو

.ه۷٤ماعرصبىفوتوةيواعمةفالخىفطقفنينسعبسىضمأوكلذىلعربصيملهنكلو«انسحءالب
١/۸۷٤:ططخ ىزيرقملا«۲۸۲/۲:باسنأ-ىرذالبلا«۱۸-١/٤۱۸۷:خيرات ىبوقعيلا:رظنا

.٤۳-٢٤:نايفسیبنبةيواعم داقعلا«۲/٠۹:خيرات نودلخنبا«۳/٥۳:جورم-ىدوعسللا

.٢/۲۷:ىسايسلاخيراتلا دجاممعنملادبع:رظنا(١)

ةفالخلانعهلنسحلالزانتوىلعلتقدعبةيواعملرومألاترقتسااملفةفوكلاىلعىلعلايلاوةبعشنبةريغملاناك(۲)

تيقلامتملعدقنينمؤملاريمأاي):هللاقفةيواعمىتأىتحماسلاىلإراسكلذهغلباملف«ةريغملالزعينأمه
اوعقواملثمىفسانلاعقينأثدحكبثدحنأفاحأانأوتوملاكقنعىفو‹فالتخالاوةنتفلانمةمألاهذه

هتروشمنسحتساوةيواعمهباجأف(كنباديزيكلذلعجاوهيلإنوعزفياملعكدعبسانلللعجاف«نامثعلتقدعبهيف

ناطلسلاحلصياميفرظنينأةيواعمهنمبلطو«ةفوكلانعةريغملاهلقننعلدعو«هتعيبسانلامزلأوهيأرذفنو

هباحصأىندينأوهنعىضرتلاونامثعةلتقمتشوهباحصأمتشوهمتشوىلعنعلبموقينأوةيواعمسفنىضريو

محتتالإةلصخبكءاصيإاكراتتسلو)ةيصولاكلتىربطلادروأدقوىلعباحصأىصقيومهجئاوحلعمتسيو

كرتو«مهلءاصقإلاوىلعباحصأىلعبيعلاو«هلرافغتسالاونأمثعىلعمحرتلاو«همذوىلعمتشنع
امذيفنتىفةريغملاصلحخأف(مهنمعامتسالاومهلءاندإلاوهيلعهللاناوضرنامثعةعيشءارطإيو‹مهنمعامتسالا

ةيواعملتقىلإتدأىتلابابسألانماببسكلذناكو«ةيواعملءاضرإهمتشوهبسوىلعنعلنمةيواعمهبهاصو

مهنعضرعيهنكلو‹ةريغملانمهوعمساملكمتشلاوبسلاضفربنودانياولعجامدنعهياحصأوىدعنبرجح

.ةريغملاوةيواعمىلإمهرمأدايزعفرىتح
=بلطبعنتقاودایزلامیتحهفصىلإهبسکییکلنایفسیبألنیاهناةيواعمءاعدالوبقبادايزعنقأىذلاوهو
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ینبىلعهقزحلنايیفسأمالحأقمحينأعاطتساةيواعمنأرمألاىفمهللاو

لإةرمنممكفرمألانمنيشةدئارلاةنالحانبةمأىنبىلوتمدعومئا

()هردصرغوياميىلعهيلعدريفهعىبنلادعبةفالخلاركبوبأىلوتامدنعىلعمامإلا
ملقایتولیتسافاپسلیار:لاکوسابلبطختاركباأغلبو

ةنوشخلاوكلمىلإةفالخلاوحقمکایلعياعمءالياسةيتريغتو
ولعلتقنالعإدعبالإةفاكسانلاىلعهنمةفالخلانالعإناكامو)«2”نيللاىلإ

.مکحلانعهل(ه۰٥)ىلعنبنسحالزانتو

رصملهأنمدفوهعموصاعلانيورمعءاجامدنعو‹كولملاةريسباهيفراسو
ةلاسرلابهيلعاوملساونخداملفءاولخدينألبقدفولااوصغنينأةبجحلاةيواعمرمأ

:لاقف؟اذهنعملحتأ:هلليقف-ةرمتاذ-لوقلالجرهلظلغأو(°)كلذهبجعأف

.()(انکلمنيبواننيباولوحيملاممهتنسلأنيبوسانلانيبلوحأالىنإ)

كلملابهيلعملسيفهتكبيامنأكهيلعلخديءاحصتلانملجرلاناك):داقعلالوقي

اهيأمكيلعمالسلا:هللوقينمىلوألاهمايأىفهيلععباتتو«ةفالخلابهيلعملسيالو
ىدامتلاوأةمسلاكرتنيبرايخلاهعزانتنأىلإةمسلاركنيالومسالاركنيناكفكلملا

ارومأثدحتساو«لوأانأمعن):هلوحنملةرهجلاقو«اهيفىدامتفاهيف

لوأناكنايفسىبأهيبأىلإهبسنبادايزنايفسىيأنبةيواعمقاحلتسانأهريغوىبلاعثلانعىطويسلاركذو«ةيواعم=

‹(بازحألاهرمهئابآلمهوعدا»:لوقيهللانأل:لجوزعهللامكحاهيفدرومالسإلامكحاهيفريغةيضق
ءةنطفلاوءاكذلانمهيفملعالةيواعمهقحلتساامنإوىعدمهنألىعدلادايزىمسكلذلو«همأىلإمينزلابسنينأو

.ديبعنبدايزهمساراصفیدهمانمزیفالإهيبیلإهبسندریملوهنعهفرصدارأقىلععمناکو

:ةسايسلاوةمامإلا ةبيتقنبا٤«۲/٠١۳:باسنأ ىرذالبلا«١٤١-١/٤٤١:خيرات-ىربطلا:رظنا

۹/٥۳۳:خیرات یربطلا:دیبعىلإهبسنبدايزقاحلانعرظناو«۷/۳-۸:جورم ىدوعسملا١

:لماكلا ريثألانبا«٠/۸۲:ىمالسإلاندمتلاخيرات ناديزىجروج«٦۹٠ءافلخلاخيرات ىطويسلا

۱/۲.

.۱/۲:ةيضايرلاراهزألا ىنورابلا(۲).١/۸۸٥:باسنأ یرذالبلا:رظنا(۱)

.۹۳٩۹-۷:كلملاوةفالخلا ىدودوملاىلعألاوبأ«۷/۲:لماكلا دربملا:رظنا(۳)

.١/٤٠:ىسايسلاخيراتلا دجاممعنملادبع«۳/۳٠٠:لماكلا ريثألانبا:رظنا(٤)

.۱۸۷صمن:رظنا.١/٤۱۸:خیرات یربطلا:رظنا(٥)

.860-۳/٤1۹:لماكلا ريثألانبا:رظناو١۳٠-١۳٠:نايفسىيأنبةيواعم داقعلاسابع(۷)
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هيفذختاو«ءارضخلاهامسارصقهسفنلىنبفةدشارلاةفالخلانامزةدوجومنكتمل

ىشهتسارحلالعجو‹باجحلابهسفنطاحأو«رئاتسلاهلوحعضوو«سولجللريرسلا
تیبىفسلجدجسملاىفىلصاذإناكو«هتسارحلةطرشلادجوأوهيدينيببارحلاب
تناكامرومألاهذهو«ةالصلاءانثأهتيامحدصقبةروصقملابفرعناردجب«درفنم
بتكلامزحومتاخلاناويدذختاو()كولملاةريسنمىهلببرعلادنعةدوجوم

.()مزحتالتناکو

نممهيفامسانلاىفو-ةدايسلاوةهبألاةريسةريسلاهذهبةمألاىفةيواعمراسو
ملامنولمعياميفمهنأشوسابلاكرتىلإةماقتسالانمةفالخلاهجوريغتىلعظيغلا

ةمألاننممظعألاداوسلاو«ىتشجهانمسانلاكلسفكلملاةسايسنمايشكلذسمي

نمريغتلااذهثدحنأبرغتسيالو«ةصاخلاءانتتسابمهيلعةيواعمهيلميامءارو

هناوعأوةيواعملثمنمثدحنأهنكلو‹ةيدمحملاةلاسرلابرقبمهلةلصالسانأ

ةالصلاهيلعىبنلاهجوىفمهراصبأاوبلقونمزلانمةهربىحولالوزناورصاعنيذلا
هعمنيذلاوهللالوسردمحمإç:مهيفهللالاقنيذلاوراصنألاونيرجاهملاومالسلاو

اناوضروهللانمالضفنوغتيادحساعكرمهارتمهنيبءامحررافكلاىلعءادشأ

ليجنإلاىفمهلثموةاروتلاىفمهلثمكلذدوجسلارثأنممههوجوىف.مهاميس
اوفصتاف‹ةوبنلادهعمىفاوبرتنيذلامهءالؤه©خل...هاطشجرخأعرزک

اونمانيذلاهللاتبثف«ذئمويسانلاشهدأىذلاوهةلاحلاهذهريغتوفاصوألاهذهب

شهدياممةيواعمنمثدحامف«ءاضيبلاةجحلاباوكسمتوتباثلالوقلابناميإلاقح

ةسكنةمألاتباصأفلدبوريغف(ه١١)ديزيهنباهفلخةيواعمىفوتامدنعو.ململ

ىلإاليبسنوضرغملادجوو‹ثبعلاوةيداملااهيفترشتناوبادالاوقالخألایف

عفنلاءارونورجيسانلانمريثكراصو٠ءضيضحلاىلإةيمالسإلالثملالوصو
:ىرذالبلالوقي‹ءانغللهعمسوءامدللهكفسورمخللهبرشبديزيفصتاو«لجاعلا

ديصلاذختانممونيرتهتسملا‹ءانغلاىعامس.رمخلایبارشنمةيواعمنبديزيناك)

ىرجو‹ةكيدلاوبالكلابةرقاعملاودورقلابهكفتلاوناملغلاونايتفلاذختاوةفرح

:ىسايسلاخيراتلا-دجاممعتملادبع«۳۲۸/۱:ةمدقم نودلخنبا«۲۲۳/۲:خيرات-ىبوقعيلا:رظنا(١)

ء١٠١٠-۹۹:كلماوةفالخلا-ىدودوملاىلعألاوبأ:كلملاوةفالخلانيبقرفلانع:رظناو۲۳-۲
.۸۳-۸۱/۱:یمالسإلاندمتلاخیرات نادیزیجروج

.٢۲:حتفلا(۳).١/٤۱۸:خيرات یربطلا:رظنا(۲)

۹٦۷



هدرقعضيناكو«هقارحإو«مارحلاتيبلاىمرو«ةرحلاةعقاوو«نيسحلالتقهديىلع

ةيشحورامحىلعهبكريوهيلعكحضيوذيبنلاهيقسيهيدينيب«سيقابأاهامسىیذلا

.()(نارکسوهوتامو

ردصالمدقظيغلاوقنحلانأل«ةرحلاةعقاوىفةنيدملالهأبديزيلعفامىفكيو
امويهلنأباديزيهنباىصوأةافولاةيواعمترضحامدنعوردبلهأىلعهنباوةيواعم

فرعلجرهنإف(هىرللاةبقعنبملسمبمهمريلفاولعفاذإفةنيدملالهأنم
:لثمتةنيدملالهأىلعىرملاراصتناربخديزيءاجالو«>هتحيصن

لسألاعقونمجرزخلاعزج اودهشردببىخايشأتيل

الديزيلاولاقلواحرفاولهتساواولهأل

ىلعسأتالفلم:باتكلالفسأىفعقوهراصتنابىرملاهيلإبتكامهنأىوريو
نلمحراكبألانماريبكاددعنأ:لاقيو.ةنيدملاشيجلالخدو()$نيقسافلاموقلا

ةعيبلاذحخأو«مرحلاتكهتناو«ءايربألانماميظعاقلخاهيفلتقو«شيجلاةرعمنم
نبنيسحللهلتقكلذكو(*)هقنععطقيفلاخينموديزيلعيابملكنم
نبهللاديبعديىلعكلذونمؤيملفنامالابلطدقو«اناودعواملظ(هىلع

ةبعكلاهيمرو«ةكممرحهكاهتناكلذكو«هتيبلهأنماريثكهعملتقو‹دايز
هرمعناکديزيتامالهنکلو‹(ه۳٦)ةيواعمهنباديزيفلختساو‹()قينجنلملاب

نعلزانتوسانلابطخفجرخمثهلزنمنمجرخيالةدمثكموةنسةرشعنامث

ال»:لاقف«مهلهاضرينممهيلعرمؤينأنيرضاحلاضعبهنمبلطو«ةفالخلا

 ريثألانبا«۱۷۲/۲:لماكلا دربملا«۸۲/۳:جورم ىدوعسلملا:رظناو«۲-١/٠:باسنأ ىرذالبلا(١)
.۱/٦٢۲:ةمدقم نودلخنبا‹۳/۳٠۲:لماكلا

.٥٠-۷/٥:خيراتىربطلا:رظنا(۲)

ةبيتقنبا١٠۳٠-۴/٠۳۱:لماكلا ريثألانبا١۲٠۱۲۹-١/٠٠٠:ديرفلادقعلا هبردبعنيا:رظنا(۳)

.۱۸۸-١/١١٠:ةسايسلاوةمامإلا

.ةدئاملاىف٢۲ةيآرخهذهو۹۹٠:هخيراتوىنرعلابدألا(٤)

٠£ء۳:باسنألا ىرذالبلا«۲/٠٠۲خيرات ىبوقعيلا«اهدعبامو۷/٠:خيرات ىربطلا:رظنا(٥)

دبعنباء٠٠:ءافلخلاخيراتىطويسلا١٠۳-۳۱۱/۳:لماكلا ريثألانبا«۸۳/۳:جورم ىدوعسللا

١۲۱٠.٠-١/١۲٠:ديرفلادقعلا هبر

.۷/٥٠:خيراتىربطلا«١/٠٠:ةسايسلاوةمامإلا_ةبيتقنبا«۳/١۳۱:لماكلا ريثألانبا:رظنا

YY



:لاقهنأةياورىفو()اهترارمبىقشأفيكفاهتوالحبتدعسام«اهدوزتأال«هللاو

.(اهترارمعرجتأواهتوالحبةيمأونببهذيال«اتيماهدلقأالفايحاهبعفتنأىل

ةفالخىفو«مكحلالآىلإبرحلآنمةفالخلاتلقتنااذهةيواعمتوعبو

ىفةديبعوبأمامإلاًاشنو2٠>ناديريامبسحةرصبلاىفهنباودايزديقلطأةيواعم

وجلانعمهماصفناوءاهقفلاهركوةمشغلاةالولاةسأيسنيب«متاقلاىسايسلاوجلااذه

.()مهلاامدايزنبانمباذعلاوليكتتلانممامإلااذهىلاوملاتوىسايسلا

هنباو(ه٤٦)مكحلانبناورمىلوتامدعبةمألاىلعةأطوفخألاحلانكيملو
‹هراصناو(ه۷۳)ريبزلانبهللادبعنويريبزلاكانهناكدقف‹(ه٦۸)كلملادبع

وجلاكلذةديبعوبأمامإلارصاعف«(ه۷۱)ريبزلانببعصمقارعلاىلعناكو
ءكلملادبعلقارعلالهأةعيابموصهماعبعصملتقمىلإىدأىذلابرطضلا

.١/١۱:ةسايسلاوةمامإلا:ةبيتقنبا(١)

.٢٠۲:خيراتىطويسلا«١/۳۲٠:ديرفلادقعلا هبردبعنبا(۲)

ةياغىكلاملا«۹/۳٠:ةيمالسإلافراعملاةرئاد نيثحابلانمةعومجم«۲۲۲/۲:لماكلا ريثألانيا:رظنا(۳)
.۱۳۳:بولطملا

:لماكلا ريثألانبا:ناورمنع:رظناو«تومااذهنايبىتأيسو.١۷٠-١/٤۷٠:خيرات-ىربطلا:رظنا(٤)
:YAمالسإلاخيرات نسح۷٢-۱١

هلتاقفقارعلاىلعريبزلانببهللادبعهيخألايلاوريبزلانببعصمناكو٠-٠/۹:لماكلانبا:رظنا(٥)

لكلطرتشيوبعصمنعمهلذخيوقارعلالهأبتاكيكلملادبعناكو‹هديتحتنمقارعلاجرخيلكلملادبع

دحاولفيملو«هريغدنعاممهنملكملعيالوارسمهبتاكيناكو«ةمعطناهبصأهيطعينأهلىفينم
‹رصمىلإهلسرأمث:ةفوكلاىلإكلملادبعهلمحوهسأرزتحاابعصمدايزنبهللاديبعلتقالو«دعولاكلذبمهنم

كلملادبعةجوزديزيتنبةكتاعهتذخأفماشلاءاحنأىفهباوفوطينأاودارأوقسشمدببصتف«ماشلاىلإهريسمث

ديالو«كلمادبعنممحرأةكتاعتناكفىغبلاذهنإ«ىحوهوهبمتلعفاممكيفكيامأ:تلاقوهتتفدوهتلسغف

ىفوقارعلاىفبعصنيلاوملانيبسوفنلاةظيفحنمسأرلابفاوطتلاوزازتحالاكلذهريثيامىلإةراشإلانم
رمىفهسأربىتأنيحناورمنبزيزعلادبعهيفلاقدقو.ةيمالسإلادالبلانماهريغىفوأماشلاىفوأ«رصم
لاقو‹اسفنمهاخسأوابانمهدشأواقلخمهنسحأنمتنكداقلهللاوامأ«هللاكمحر:هقنأعدجىأردقو

نأملعيولفاهبلطنمامف«ةءورملابلطينألبقكلذناك:ذيبنلابرشيهنإهلليقامدنع هسفنكلمادبعهيف
:تايقرلاسيقنبهللادبعهيفلاق۽سانلانمديدعهاثردقو:هقاذامهتءورمصقنيءاملا

ءاملظلاههجونعتلحتهللانمباهشابعصمنإ

ءايربکالوهنمتوربجهيفسيلةمحركلمهكلم
.ءاقتالاهمهناكنمحلفأدقورومألاىفهللاىقتي

.۷۲/۳:جورم ىدوعسملاء٤١-٤/۹:لماكلاثلانبا:رظنا

=خيرات ىطويسلااهدعبامو۳/۷٠:خيرات-ىربطلا:ةيواعمنبديزيدعبهمايقوريبزلانبهللادبعنع:رظناو

Y۸

 



ذحأيراص(ه٥۹)تفسوينبجاجحلانُأیتح¢سانلاهةلماعمیفةالولافسعتو

لهأمالسإلجأنمصقتنهنألجارخلاةدايزلجألكلذوةمذلالهأنمملسأنممةيزجلا
ذخأينأرصمبزيزعلادبعهيخأىلإبتكهنأىتح«كلمادبعكلذبملعدقو«ةمذلا

مايقنابإكلذو‹اهلهأبرفظنإةفوكلابهنبهرمأولاومالاوحالسلاوليخلانمهيلع

.()(هىفقثلاديبعنبراتخملا

‹(ه٦۸)ماعتامنأىلإكلملادبعلاهريغوقارعلانمتاضراعملاترمتساو

ىناثلاسسؤملاوهربتعيو>جاجحلاديىلعريبزلانبلتقدعبالإهتفالخحصتملو
ةيبصعلاةوقنمناورمةفالخبلوزتناتداکوةيواعمدعبةيمأىنبةلودل

مالكلانعوءافلخلامامأفورعملابرمالانعىهننملوأكلمادبعربتعيامك

دحأىنرمأيالهللاو):ريبزلانباهلاتقدعبةنيدملابهتبطخىفهنعىكح«مهترضحب

.(°)(هقنعتبرضالإاذهىماقمدعبهللاىوقتب

ىرشبهتءاجالهنكلوةفالخلاىلوتينألبقةنيدملاباهيقفادهازادباعناكو

.ىنيبقارفاذه:لاقوفحصلملاقبطأنآرقلاارقيناكوةفالخلا

لوقيةنيدملابةباحصلاةيقبىذاو5اهنمتامفمومسمحمرفرطبهبرضي

لتقدقو‹ىفكلاسبحوامتشوابرضوالتقمهلذيومهنيهيمهنعهللاىضرةباحصلا

تاسارد رداقلادبعدمحم«١/٠7٠8١١8:مالسإلاخيرات نسحميهاريإنسح‹٤۲1-١٠۲:ءافلخلا=

.٤٤-4۳:ىومألارصعلاصوصنوبدأىف

.٠۷۰-١/۹٠٦:ططخ_یزیرقملا:رظنا

.8©4:مالسإلاىفبرعلامايأ_ىواجبلادمحمىلع«ميهاربإلضفلاوبأدمحم:رظنا(۲)

.٢٠۲-٤٠۲:خيراتىطويسلا:رظنا(۳)

.۲۹۲/۱:مالسإلاخيرات نسح:رظنا(٤)

۲۱۸٠:خيراتىطويسلا‹«۱۳/۷٠:خيرات ىربطلا:رظنا(٠)

.۱۷۲/۲:لماكلا دربملا٠۲۱۲۱۷/من:رظنا

۷۹



.()(هنعرفغالوهللاهمحرالفمهلالذإكلذبديريامتخةباحصلانمهريغو

هنباىصوأدقفكلمادبعنمملعىلعنيملسمابجاجحلاهلعفامممغرلاىلعو
‹ناكامهمسانلانمدحألوقهيفعمسيالنأو«عيطيوهلعمسينأهرمأو«هبديلولا

:هيفديلولالاقو«هلوقبسحربانلاىلعكلملامهلًاطوىذلاوهكلذو

.(یفنأوىنیعنيبامةدلج

نببعصملتقمناككلذكوكلملادبعرمأبقينجنملابةبعكلاجاجحلابرضو

.قارعلاباضيأهديىلعريبزلا

.0”مالسإلاىفردغ

ىلوتنأذنم«قارعلاىفبعرملاىسايسلاوجلاكلذةديبعوبأمامإلاشياعدقو

هابأفلخىذلاكلمادبعنبديلولاةفالخىف(هماعتامنأىلإاهلجاجحلا

ترثكحوتفلانكلو()ةاتعلاةربابجلانمناكدقف«(هماعهتوربجوهتهبأىف

.هدهعیف

قارعلابجاجحلاو«ماشلابديلولاناكوزيزعلادبعنبرمعهيفلاق
ةكعهللادبعنبدلاحخو6رصمبكيرشنبةرفو)زاجحلابةرابحنبنامثعو

.()(سانلاحرأفاروجواملظ-هللاو-ضرألاتألتما):

.اهدعبامو۲/٠۲:ةسايسلاوةمامإلا:ةبيتقنبارظناو٢۲۲:خيراتىطويسلا(١)

.4٤7-١/۱۳:ةسايسلاوةمامإلا ةبيتقنيا«١٠٠۲۳-٤/۹:خيرات ريثألانيا:رظنا(۲)
.۲۱۸٠۲-۹:خيراتىطويسلا٠٠٤-۳۹۷/۳:خيراتريثألانبا:رظنا(۳)

:كلذىفءارعشلادحألاقو

اناورمءانيأنمردغلامتيرجدقلفمكيأرنعاوبلغتالموقاي٠

اناسيكهللادهعباردغنوعدياودشراموارسعاولتقدقواوسمأ

انادلوسانلارومأاولويىكل.ةيحاضلزبلالاجرلانولتقيو
انارقهللایصاعمیفمهاوهاوذختافهنلاباتكب!وبعالت

.۲۱۸:ءافلخلاخيراتىطويسلا

.۲۳۲:خيراتىطويسلا«۹/٠۷:ةياهنلاوةيادبلا ريثكنبا٤:خيرات ريثألانبا:رظنا(٤)

.۰/۱٠۳:مالسإلاخيراتنسح«٩/٢۲۲:ةياهنلاوةيادبلا ريثكنيا:رظنا(٥)

.۲۲۳:خيراتىطويسلا«١/۳۲٠:خيراتريثألانبا:رظنا

۸M.



اهيلعراسىتلاةريسلاراسفكلملادبعةيبأنمدهعبةفالخلاىلوتدقناكو

ثکمو9٢اضيأهيبأنمدهعبناميلسهوخأهفلخ(ه٦٩)ماعیفوتالمث()هدلاو

نبرمعنيعوديلولاةريسنمنسحأاهيفهتريستناك«تاونسثالثةفالخلاىف

دعبهلهفالختساكلذكوهتانسحنماذهدعدقوهلاراشتسمواريزوزيزعلادبع
.()هتافو

ةالصلاايحأوقارعلابهنجسىفناكنمجرخأوجاجحلاةالولزعدقو

ذإةرتفلاهذهىفجاجحلانجسنماوجرخنممةديبعوبأمامإلاناكو«()اهتيقاوم

.ثحبلااذهنمىناثلالصفلاىفهنايبىتأيساريثكاعيشهباذعميلأنمقاذ

نسحوهلدعبرهتشاىذلا(©)زيزعلادبعنبرمعىلإهتافودعبةفالخلابدهعو
ىنبوةيمأىنبنمهقبسنمىديأىلعسردناامةنسلانمايحأف«سانلاىفهتريس
ةكلاحايندلاتناكذإناميإلاةوالحوةحارلامعطهتفالخىفسانلاقاذوناورم

نعضرعأو‹ناميإلاولدعلاروناهيريواهمالظاهنععشقينمرظتنتامنأكمالظلا
ةمالعلالئسوةفالخلاتيبىفلزنيملوفلختساامدنعةفالخلانيذارببوكر

ميلستبوهلدعب):لاق؟زيزعلادبعنبرمعةفالختحصاذا:ةكربنبدمحموبأ

نمهلبقنلفلاخموقفاومنمعامجإلابةحيحصهتفالخنأىنعملاو()(هلعيمجلا
.ءافلخلا

رمعوركبوبأ:ةسمخءافلخلا):نيريسنبالاقءافلخلاسماخءاهقفلاهدعو

.()(زيزعلادبعنبرمعوىلعونامثعو
سانلااهيأي):هتريسنسحوهلدعىلعةفالخلاهيلوتدعباهبطخىتلاهتبطخلدتو

.۲۹۹/۱-۳۲۲:خیراتنسح۱-٤/٤١٠۱۳۷:خیرات ریثألانبا:ديلولاةريسنعرظنا(١)

.۳۲۲/۱:خيراتنسح«۹/٦٠:ةياهنلاوةيادبلا ريثكنبا«١/۳۸٠:خيرات ريثألانيا:رظنا(۲)

 نىسح۱۸۲/۹:ةياهنلاوةيادبلا_ريثكنبا«٢۲۲:خيرات ىطويسلا٤:خيرات ريثألانيا:رظنا(۳)

.۱/٣٤۳۳:خیرات

.٢۲۲:خيراتىطويسلاء١١٠١:خيراتريثألانبا:رظنا(٤)
:خیرات۔نسح«ةيادبلا ريثكنبا«o/4\:ريثألانيا:رظنا(٥)

.۱۳۰/۷:خيراتىربطلا:رظنا

.ىتبتكمبةطوطخم۲٠٠صنيملسملاريس ءاملعلانمةعومجم:رظنا(۷)

.٢۲۲:خيرات ىطويسلا(۸)

۸۱



‹اهعفرعيطتسيالنمةجاحانيلإعفري:انبرقيالفالإوسمخبانبحصيلفانبحصنم

اندنعنباتغيالو‹هيلإىدتهنالامىلعريخلانمانلديو‹هدهجبريخلاىلعاننيعيو

.(هينعيالاميفضرتعيالو‹ةيعرلا

اهنعفرحتيملو‹الماكاقيبطتاهقبطىتلاةكرابملاةبطخلاكلتنمةعطقهذه

.نوفرتحلاءارعشلاوءابطخلاهنمرفنوداهزلاوءاملعلاهيلإبرقتف«ديق

نمملسانممزلينأداراامدنع-رصمىلعهيلاوحيرشنبنايحلهلوقبهذدقو

دنجكتيلودقوكباتكىنغلبدقف):لاقثيحلثلابرضم-ةيزجلاعفدبةمذلالهأ

اطوسنيرشعكسأرىلعكبرضبىلوسرترمأدقو«كفعضبفراعانأورصم
هثعبيملوايداههيمادمحمثعبامنهللانإف‹كيأرهللاحبق«ملسأنمعةيزجلاعضف

.©(هيديىلعمالسإلامهلكسانلالخدينأنمىقشأرمعل:ىرمعلو«ايباج

نإفاخأىنإلل:مهللاقفهقبسنملثمتايطعألامهيطعينأةيمأونبهبلاطو
.چميظعمويباذعیبرتیصع

همداخدیىلعهبراقأضعبهلهسدمسببسب(ه۱۰۱)ماعهتافوتناکو

فلألارمعذخأفرقأفهلأسوهاعدتسافرانيدفلأىطعأدقو«هاقسوأهايِإهمعطأف
عضاوتلاىفالاثمناکو()لسلاضربتاملب:ليقو‹لاماتيبىفهلخدأؤ

.ةرخالاىلإلابقإلاوايندلانعضارعإلاودهزلاو

نمدهعبرمعهيفتامىذلامويلاىفكلملادبعنبديزيهدعبةفالخلاىلومث

نيذلابلهملالآىلعىضقف«ةفالخلاشرعهئالتعادرجمبرشلاهيلعضقتناو

.(^)كلمادبعهيبأذنمكلملامهلاودطو

.٢٢۲:زیزعلادبعنبرمعةريس ىزوجلانبا(۱)

.۷۸/۱:ططخ یزیرقملا(۳).ةحفصلاومن(۲)
.سنوينم١٠ةيآلاو٢۲۳:خيرات ىطويسلا(٤)

.٥٤۲:خيرات-ىطويسلا:ةياهنلاوةيادبلا-ريثكنباء٠٠/٤۷٠:ديرفلادقعلا هبردبعنبا:رظنا(٥)
.۳۰/۷٠:خيرات یربطلا:رظنا

.۹/۹٠۲:ةياهنلاوةيادبلا ريثكنبا:رظنا(۷)

=نبديزيلتقالو«۲۲۱/۹-۲۲۲:ةياهنلاوةيادبلا-ريثكنبا۱۹-٤:خيرات ريثألانيا:رظنا(۸)

۸۲



مهو>نيتينغملاهمالسوةبابحهتبحصبرهتشساو5برطوتاذلبحاصناکو

هدنعدهشمث«اموينيعبرأةدملزيزعلادبعنبرمعةريسبريسينأهرمألوأىف

لدعفباذعالوباسحمهيلعسيلءافلخلانأ:هيلإبرقتلانوبحينمماخيشنوعبرأ

.٩هتریسنع

تامفلئالقامايأالإاهدعبثکميملوةبابحتومىلعهعزجببسيتام

فخأناكوماشههيخأىلعهدعبةفالخلابدهعو«()(ه١٠٠)ماعاهرثأىلع

ءةيواعممهوةثالثلاةيمأىنبساوسنمهودعوابلصامزاحناكو«ديزينمةأطو
.هتسایسیف>روصنملارفعجويأهبىدتقيناكاماريثكو‹ماشهوكلملادبعو

ديزبعقوأدقف‹()نييولعلابهليكنتوهتنوشخوهعبطظلغماسشهىلعذخؤيامو

مويو«مركلابريقعلامويونيدلابءالبركمويةيمأونبىحض:نولوقيسانلاراصكلمادبعنبةملسمديىلعبلهملا=
.قارعلاداوسنمريقعلاىعديناكمبديزيهيفلتقىذلامويلاوهريقعلا
.٤٢٤۲:خيرات-ىطويسلا«۲۳۲/۹:ةياهنلاوةيادبلا ريثكنبا:رظنا

:مالسإلاخيرات نسح۲۳۲/۹:ةياهنلاوةيادبلا ريثكنبا:ديرقلادقعلا هبردبعنبا:رظنا(١)

٤/۳.

.٤٠۲:خيراتىطويسلاء٤/٤١٤٠:خيراتريثألانيا:رظنا(۲)

كلملادبعنبديزيىلومث):اهيفلاقثيحديزيفصو:فوعنبراتخلاةزمحىيأىراشلامامإلاةبطخىفدروو

:لجوزعهللالاقةوهدشرسنؤيملوهدشأغلبيملنيملسملارومأنمءىشىلعنومأمريغهيفسفيعضمالغ
اهئامدواهجورفواهماكحأىفدمحمةمأرمأف(©:ءاسنلا)مهلاومأمهيلإاوعفدافادشرمهنممتسنانإف

سيليومارحلالكأيومارحلابرشيهجرفوهنطبىفنوبأم‹اميظعهللادنعكلذناكنإو«هلككلذنممظعأ

ریغیفتفرصواهلحريغنمتذخُأدق«رٹکأورانيدفلابامهلهأىلعاتموقوهلاتكيحدقنيتدربسبلي«مارحلا

مث«لسرمىبنلالوحلاصدبعلهللالحيملاملحتساو‹راعشألااهيفتقلحوراشبألااهيفتبرضنأدعباههجو
ىتح«اهنيعباصنةمرحلاحارصلارمخلابرشيوناطيشلاريمازمبهناينغتهلامشنعةمالسوهنيمينعةبابحسلجي

:لاقف‹امهيلإتفتلامثهيتلحقزمهلقعىلعاهتروستبلغو«همدوهمحوهحورتطلاخو«هيفاهذخأمتذحخأاذإ

.(هللاكدريالثيحهللاةنعلىلإورانلاىلإرطفمعن؟ريطأنأىلنانذأتا

ىثراحلا۳/٤٤3۲:جورم ىدوعسملا١/۹۱٠٠:خيرات ريثألانبا«۱۷۹/۸:خيرات ىربطلا:رظنا

.۲۱۳:ةيضفلادوقعلا دمحنبملاس

.١٤/٠۹٠:خيراتريثألانباء٤٤١:خيراتىطويسلا:رظنا(۳)

.هنعنايبلاىتأيس(٤)

٢٤۲٠:خيراتىطويسلا«٩/۲٥۳:ةياهنلاوةيادبلا_ريثكنبا:رظنا(٥)

.۳۳۳/۱:خیراتنسح«۳/٦٢۲:جورم یدوعسملا:رظنا(٦)

=نيئثامهنملتقذِإ«نييولعلابهولعفامءازجاميلاباقعحافلامعىسابعلاىلعنبهللادبعنمةيمأىنبلاندقلو

۸۳



مث«انایرعارهشنيسمخثكمفانايرعةبشخىلعهبلصوماشهىلإهلسرأوهسأر

.)حايرلاىفهورذيوهقرحينأهيلإبتك

ءادحاواعيشالإهتلندقوالإايندلاتاذلنمءىشىقبام)لاقهنأهنعىكحو

.>(هنيبوىنيباميفظفحتلاةنؤمعفرأاخأ

نبديلولاهفلخو«7ةنسنيسمخوسمخنباوهو(ه١۲٠)ماعماشهیفوتو

.ماشهدعبةفالخلابهيلإدهعىذلا(ه١۲٠)كلملادبعنبديزي

ىلعرمخلابرشينألواحوةريسهلحلصتملوانجامًاعيلخرمخللابارشناكو
هيلوتدعبتاوهشلاوتاذللايفاكامهنادادزاوبالكلابجحلاريسينأو«ةبعكلارهظ

‹ءانغلاعامسوديصلاوءاسنلابحونايقلابحوةلاطبلاىلعفكعو©ةفالخلا

.(°)مهدنعءانغلاعترمتناكذإةنيدملانمنونغملاهيلإلمحو

‹؛صقانلابفورعملاوهوروكذملاديزيلهدعبنماودقعو٠هولتقفديلولانبديزيهمع

یفوهيفليقدقوريخللابحمانيدالداعناكوطقفرهشأةسمحخةفالخلاىفثكمو

.()(ناورمنبالدعأصقانلاوجشالا):زيزعلادبعنبرمع

ماشهنبديزيو«كلملادبعنبدمحممهنموهيلإاوعمتجافنامألابمهلىدانامدعبةدحاوةسلجىفالجرنينامثو=

مىشاھىضرتسنأةيمأتبسحأ:ذئمويلاقو«كلملادبعنبناميلسنبدحاولادبعو«كلمادبعنبديزينبرمغلاو

نبةيواعمنباديزيقشمدیفلتقامک«اهنوؤخواهروفكوهانبلدمحمبروالك‹اهنيسحواهديزبهذيواهنع

رانلابمهقرحأفمهرخآىلإةيواعمنبديزيندلنمةيمأىنيروبقشبنو«ديزينبرابجلادبعنبهللادبعو«ناورم
.اهقرحأمثاهبرضفةميلسناميلسةثجدجوو
.۱۳۲-۱۳۸:لصوماخيرات-ىدزالبلاايركزويأ«۳/٠٠۲:جورم ىدوعسللا:رظنأ

.٢٢۲:خيرات ىطويسلا(۲).۳/٢٢۲:جورم یدوعسملا:رظنا(١)

.۲۸۳/۸:خيراتیربطلا:رظنا(۳)

‹٢٤/٢٥۲:خيرات ريثألانبا:ةياهنلاوةيادبلا ريثكنيا:جورم ىدوعسملا:رظنا(٤)

.۱/٢٤۳۳:خیرات-نسح٢٠۲:خیرات-ىطويسلا

.٢۳۳:خیرات نسح»۸۰-۸۷:ديرفلادققعلا هبردبعنبا:جورم ىدوعسللا:رظنا(٠)

.١٠/۹:ةياهنلاوةيادبلا ريثكنبا«۲۸۲/۳:جورم-ىدوعسملا:رظنا(1)
.١۱۲/۱:ةياهنلاوةيادبلا ريثكنبا:رظنا(۷)

۸

 



ىفديزينبديلولامهدازنيذلانييزاجحلادنجلاتايطعأهصقنلصقانلاىمسو
نبميهاربإهنبالهدعبنماودقعو‹اهيفىلوىتلاةنسلاسفنىفتامو()مهتايطعأ
ىنبىلعواهيفرشلاهيلعراثةريصقةدمالإةفالخلاىفثكميملو«(ه۲۷٠)ديلولا
ىدعجلادمحمنبناورملةفالخلانعلزانتوةيلبقلاةيبصعلالاحفتساببسبةيمأ

.)هيلعراثىذلا(ه

هیئوانمعیمجلتقو‹ةريثكتاعفهيلعتجرخذإ«ةحارلامعطناورمقذيملو

مهمزهف(ه۲۹١)سيقنبكاحضلاةدايقبةيرفصلاجراوخلالتاقوةيمأىنبنم

ىذلا(ه۳۷٠)ىناسارخلاملسمىبأةيعادلاةدايقبسابعلاونبهيلعراثو«0”مهلتقو
راسفحافسلامعىلعنبهللادبعهدعبنممث‹(*)نييسابعلاةلودمايقىلإوعديناك

ىلعنبحلاصهقحلف«رصمىلإرفمث«ناورممزهناف«لصوملابرقايقتلاف«هبرحل
.ھ۱۳۲ماعرصمبريصوبأةيرقىفهلتقف(ه١٠٠)

دئاقناکو٤«ه۱۳۱ماعیفنمیلاوزاجحلابةيضابألاشيجناورملتاقامك
‹قحلابلاطبفورعملاىدنكلاىيحينبهللادبعمامإلاةيضابألاشيج

:ناورمشیجدئاقناکو«(ه۱۳۱)(ةزمحوبأ)فوعنبراتخلازاجحلاىفهدئاقو
ناكةيراضكراعموريبكءالبدعبةيضابالاشيجدابأفىدعسلاةيطعنبكلملادبع

ةنامجىنباديىلعهفتحكلملادبعىقلو‹ةيضابألاشيجلةيادبلاىفاهيفرصتلا
.(هللاءاشنإىتأيسامىلع()نميلانمادئاعجحلاىلإهقيرطىفنييدارمل

نملوأوه١٠٠ماعزيزعلادبعنبرمعةفيلخلادهعذنمةيسابعلاةوعدلاتأدب
سانلانمةعومجمناسارخىلإلسراذإسابعنبهللادبعنبىلعنبدمحماهبماق

.٢٠۲:خيراتىطويسلا«١٠/٠٠:ةياهنلاوةيادبلا ريثكنبا«۸/۳٠۲:جورم-ىدوعسللا:رظنا(١)

نبناورمبقلو«٢٤٠۲:خيرات-ىطويسلا«۳٢۲:خيرات ريثألانبا«۲۸۲/۳:جورم-ىدوعسلملا:رظنا(۲)

.٢٤٢۲:خيراتیطويسلا:رظنا.ريسلابريسلالصاويودبلهلفجيالهنالرامحلابدمحم

.۲۳/۱۰-۲۸:ةياهنلاوةيادبلا_ريثكنيا:رظنا(۳)

ء۳۰من:رظنا(٤)

.٤٤-۰٠/٦٤:ةياهنلاوةيادبلا ريثكنبا«۲۸۲/۳:جورم ىدوعسلملا:رظنا(٥)

:ةياهنلاوةيادبلا_ريثكنباء٤۳۱-٤/۳۱۲:خيرات ريثألانبا«اهدعبامو۷/۹٠٠:خيرات ىربطلا:رظنا

۳۷-۰.
.ثحبلااذهىفلوألابابلانمىناثلالصفلاىفعوضوملااذهنعنايبديزمىتأيس(۷)

۸o٥



.)هيلإنوعدي

ىبنلاتيبلهأمهالنييومألانمةفالخلابىلوأمهنأمهداقتعاكلذىلإمهادأدقو

.9مهيلإاهقانعأدمتسانلاوهع

هذهلارقمناسارخنماوذختاومهيلإوعدتةيرسةيعمجكلذلجألاوفلأو
مایقبتهتنایتح«ىرخالاراصمألاةيقبىلإتدتمامتكانهترشتناف‹(")ةوعدلا

.لياميفهركذنسامىلعةيسابعلاةلودلا

.حافسلاسابعلاوبأمهلوأو‹سابعلاىنبىلإةفالخلاتلقتناناورملتقبو

:ةيسابعلاةلودلا

مهتيقحااهيفركذىتلاةروهشملاهتبطخبطخةفالخلاىلعىلوتساالو‹)روصنللا

دعوو‹اهلمهيلوتباهباصنىلإتداعاهنأو«مهنماهوبصتغاةيمأىنبنأوةفالخلاب

.9Çلطابلادامخإولدعلاراهظإبمهانتموليمجلابسانلا

ىذلاماشهنبناميلسلتقو«ةيمأىنبنمىقبتنمولالخلاةملسابألتقو)ريبلا
.)ھه۱۱ةريبهنبالتقامكناورملاتقیلعهدعاس

:ندمتلاخيرات ناديزجروج«٤/٥:خيرات ريثألانبا:اهدعبامو۸/١۳٠:خيرات یربطلا:رظنا(١)

YAO YAT cA AM.

.٠۲-۲/٤٠:مالسإلاخيرات ميهاريإنسح«١/۸۸:ىمالسإلاندمتلا-ناديزىجروج:رظنا(۲)

ةلودلاكبرضخلادمحم١٤/۹٠٠۱۸۲۹۷٠:خيراتريثألانبا۸/١۳٠٠:خيرات ىربطلا:رظنا
.٤٠-٤٠:مالسإلاخيرات ميهاربإنسح«‹١٠۳۲:ةيسابعلا

.حافسلاباضيأىنكيىلعنبهللادبعحافسلامعناك(٤)
.١/١۲٠:ةسايسلاوةمامإلا ةبيتقنبا:رظنا

:خيرات-ىطويسلا«١٠/٠4:ةياهنلاوةيادبلا-ريثكنبا٤:خيرات ريثألانبا«۱۱۸:سم:رظنا(٥)
٢.

:ةياهنلاوةيادبلا ريثكنبا«۳۲-٤:خيرات ريثألانيا«۱۱۸/۲:ةسايسلاوةمامإلا_ةبيتقنبا:رظنا(1)
٠-4.

.٢٤/٢۳۲:خیراتريثألانيا:رظنا(۷)
.ەە05۳3/1:ةياهنلاوةيادبلا_ريثكنبا«١۱۳١-۲/١۲٠:ةسايسلاوةمامإلا ةبيتقنيا:رظنا(۸)

٦۸



٩نامعىفةمئألابصننأدبنامیفو«سلدنألاوىبرعلابرغملالمدالبلانم

١.()ىحاونلا

رفعجوبأهوخأهفلخواموينيرشعورهشأةعستونينسعبرأةفالحلاىفثكمو

.()ةئامونيئالثوتسةنسروصنللا

ةفالخلاىلوتدقو«سابعهللادبعنبىلعنبدمحمنبهللادبعرفعجىبأمساو
مهتوعدبحاص(ه۱۳۷)یناسارفلاملسمابألتقنألعفاملوأو)ه۱۳۷ماع

.‹مايأدعبتاموهنجسمثءاضقلانعهعانتمالةفينحابأبرضو0(مهتكلممدهعمو

عمجوةعاجشوتوربجومزحاذناکوهيلعجورخلابهئاتفالهمسهنإ:ليقو

.(©لاملل

نبديزنبىسيعهيلعراثكلذكو(©)هلتقفىلعنبهللادبعهمعهيلعجرخو

.٩)امهيلعرصتنافنوعنبكيرشوىلع

عقوأنملواوهو«(۷)قارعلابةيمشساهلانجسىفنسحلالاةرسأنمريثكوىنامثعلا

.0”نييومأللمهتبراحمىفلبقنمةدحاوةلتكاوناكونييولعلاونييسابعلانيبةقرفلا

اللوقبو«لاموةوسكبالإهيرطمنمالوهئامدتنمدحأفرصتيالناك۹٥٠:خيرات_يطويسلا:رظنا(1)

.الجۇمانبرطأوانرسنمةأفاكموالجعمانرورسنوكي
.۳۲۲/۳:جورم یدوعسملا:رظنا

١٠/٠٠:ةياهنلاوةيادبلا ريثكنبا«٤/٤٤۳:خيرات ريثألانبا«۳/٤٤۳:جورم-ىدوعسما:رظنا(۲)
.٢٠۲:خيراتىطويسلا

.٢٢٥۲صمن:رظنا(٤).٢٠٦۲:خيرات ىطويسلا(۳)

.١٠/٠6:ةياهنلاوةيادبلاريثكنبا«٤/٨٤۳:خيراتريثألانبا«۳/٤١۳:جورم ىدوعسلما:رظنا(٥)
.٠٦:خيراتىطويسلا«۳۹٠-١/٤۳٠:ةسايسلاوةمامإلاةبيتقنبا:رظنا(٠)

.١1٦۲:خيراتىطويسلا«١٠۸۲/۱:ةياهنلاوةيادبلا_ريثكنبا:رظنا(۷)

.۲11:خيراتىطويسلا«١٠/٤۸:ةياهنلاوةيادبلا_ريثكنبا:رظنا(۸)

۸Y

 



وهوةعيبلاهيلعتذحأهنألنيميهركمىلعسيلهنأبكلاممامإلاىتفأدقو(ه۱۷۹)

.(۱)نالجعنباو()رفعجنبدیمحلادبعمهنموهراک

()اهلهلوخددنعمايأةثالثاهحيبيوزاوهألابهنينأةميزخنبمزاخلحابأو

یذلایسومنبیسیعهمععلخو‹()اهبهنيواهحيبيونامعلخدينأهلحابأامك

دمحمهنباىلإدهعهنألكلذوروصنملادعبةفالخلابحافسلاسابعلاوبأهيلإدهع
هلتقىفهلصلخأهنأل(هىسومنبىسيعلةأفاكمكلتو©ىدهملاببقلم

.ءايربألا

ةمصاعنوكتلدادغبةنيدمىنبو(°)ضرألاىفهللاناطلسهنأروصتملاىعداو

.(©)مالسلاةنيدماهامسوةيسابعلاةفالخلا

لبقكلذو«نييومألادضهتوعدلةفوكلابةالولانجسهلاننممروصنملاناكدقو
.2)اهدىشأاهغولبوةيسابعلاةروثلاعالدنا

ماعىلاوحهمايأىفتاموهتفالخنمةرتفروصنملاةديبعوبأمامإلارصاعو

مكحةليطءافتخالاةسايسعبتاذإهسفنرهظيمللبهيلإبرقتيملهنكلو٥١

ءافلخلاهطلسىذلاىسايسلاطغضلالجأل٠نييسابعلانمهكردأنمونييومألا

امكزيزعلادبعنبرمعةفيلخلاءانثتسابءاهقفلاىلعمهتالوونويسابعلاونويومألا
.یتایس

:ىسايسلاطغضلا

ناكامعةسايسلاراسمريغتوالإةفالخلاشرعنايفسىبأنبةيواعمىلتعانأام

نعةدشارلاةفالخلادهعهيلعناكامنيبىسايسلاهاجتالاريغتلكلذو‹لبقنمهيلع

.٢٠۲:خيراتىطويسلا«١٠/٤۸:ةياهنلاوةيادبلا ريثكنبا:رظنا(١)

.١۹-۸۳/۱۰:ةياهنلاوةيادبلا_ريثكنبا:رظنا(۲)

.٠٠۲:خيراتىطويسلاء٤٠-۳٠٦/من:رظنا(۳)

.اهدعبامو۹/٠٠٠:خيرات ىربطلا:رظنا(٤)

,.۳٢۲صمن:رظنا(٥)

.٢/۲۳۸:قارعلاةراضحسنيفحابلانمةعومجم«١٠/۹1:ةياهنلاوةيادبلا_ريثكنبا:رظنا

.كلذنايبىتأيس(۸).٥٥:ص(۷)

۸A۸



ىتلاىهىنيدلاهاجتالانعلاصفنالاودادبتسالاةسايسنأل«ةيواعمهكلسىذلالاحلا

ةوبنلادهعنممهبرقلدهعلاكلذىفنوملسملانحتماف«هقبسنمعةيواعمدهعتزيم
.مالسأإلاروهظبىرجهلالوألانرقلافصنىفةيحيسملاناحتماك

ةيواعمامهبفرعدقناتلصخلاناتاهونيللاوطغضلاةسايسةيواعمكلسف

.«نهادملاةفيلخا»ناورمنبكلملادبعهامسوهسفنامهبفصوو

ىلإجرخينأب(هةأطرأىبأنبرسبةيواعمرمأال):هنأ:ىبوقعيلاركذو
نأو‹هدجيلاملكبهنيوهاقلينمفيخينأبهرمأهلةوعدللءاعنصوةكموةنيدللا

هفيخيالإءايحألانمىحبرميالناكفهرمأىذلالعففهتعاطفلاخينملكدرطي

تهاشمكلءوسلالثم:ةنيدملالهأاي):لاقفةنيدملاىفةبطخبطخوهبهنيو

ارودمدهوهعهللالوسرباحصأمهيفوةبطخلاكلتىفءاجام.خلإ(هوجولا

نبدمحمبةيواعمهلعفابىفكو09>(نايبصلاوغلبلالتقفنميلابءامدلاكفسوةنيدملاب

نوضراعملاكانهناكف«()(ه۳۸)رتشألابهلعفامورصمىلعايلاوناكالركبىيأ
ةيسايسلابازحألاوفياوطلاتأشنو‹(كلذباورهاجيملمهنكلوهتسايسىفهل

سانلاناكديزيهنبالةعيابملادارأامدنعو«(°)مهسفنأىلعءاملعلافاخوهدهعىف

.(”ضراعموديؤمنيب

ةثالثاهحابأذإةنيدملالهأبىركسعلاوىسايسلاطغضلانمديزيهلعفابىفكو
(ه۱٦)ىلعنبنیسحلاىلع(ه۷۱)دیعسنبورمعطلسوةكمرصاحو«مايأ
.(”سوۋرلاةنازخكانهتناكذإماشلاىلإمهسوؤرلمحو0هتيرذو

هنباوادايزمهيلعطلسنأقارعلالهأىلعهنباوةيواعمهطلسامةلمجنمو

ىلعطغضلالجألليابقلاسوؤروةطرضشلاوءافرعلاونيبكنملابفرعاماذختاف

.6۹:ةوعدلاوركفلالاجر نسحلاوبأىودنلا:رظنا(۱)

.١۱۹صمن:رظنا(۳)۱۹۸/۲۱۹۹.٠:خیراتیبوقعيلا(۲)

١٠٠:ةيومالاةلودلا ىرضخلادمحم:رظنا(٤)

.٤٠:مالسإلاردصىفةباطخللا-شيورد«۱۱۸-۷١٠:جارخلا فسويوبأ:رظنا(٥)

.١١٠-١/٤٤٠:ةسايسلاوةمامإلاةبيتقنبا:رظنا(1)

.٦۳۱-۳۱۱/۳:خيراتريثألانبا«١/٥٠:ةسايسلاوةمامإلا ةبيتقنبا:رظنا(۷)

.۲۹-٢۳۰۳صمن:رظنا(۸)

۸۹



.۱ .)سائلا

افوخامإهدعبنموةيواعملهببيسبسانلاناكتساىسايسفارحناكلذبثدحف

ةمألاىلعةديدجلاةسايسلاكلتنمةريثكسامكانهتناكو«2هيدلاميفامعطوأ
.ةيمالسالا

:اهتلمجنموةيواعمنامزىفتثدحىتلاتارييغتلاكلتىسننالنأبجيو

ىلعهبسوىلعمتشو«ملسملاةيدفصندهاعملاةيدلعجو«ملسملانمرفاكلاثيروت
نايفسىبأهيبأبدايزقاحإو‹هسفنلمئانغلانمةضفلاوبهذلاءافطصاو«ربانملا

دوقلامدعوهلامعلهتبساحممدعو«ىلعباحصأنمناكو«هنمةدافتسالالجأل

سوؤرلاعطقو‹نادمهءاسنلرسبىبسو«هريغوةأطرأىبأنبرسبلعفامكمهنم

راصیتحمهریغویدعنبرجحوقمحلانبورمعورامعسأراهلوأواهبفاوطلاو
.©ةيمأىنبىفةنس

وعديناكهللاديبعنأىتحسانلاىلعطغضللىتشلئاسوهنبالدايزذختاو
(°)هيلعدرلانوعيطتسيالمهوةعمجلاةالصىفارهجنيضراعملانيملسملاىلع
مهنانجسياناکثیحب«مهنمدحأتلفيملفنيضراعملاىفةمشاغامهتسايستناكو

.()ىرخأمهنالتقيوةراتمهنابذعيو

(۷)ءاجلبلابهللاديبعلعفامكءاسنلالمشلبلاجرلابكتفلاىلعارصتقيملو

نددرتيملروجلاىلعنيجراخلاةقفارمنهنمبلطاذإنهنأىتح«ءاسنلانماهريغو
.^)ريسملانمكلذدعبنفوختفنهتيرعتبرمأيناكهنكلو«موقلاةمدخكلذىف

هنمسحیوهنمفاخينمىلعةسارشوافنعلقأبفسوينبجاجحلانكيملو

.١١٠-١١٠:ةرصبلاىفةيداصتقالاوةيعامتجالاتاميظنتلا-ىلعلادمحأحلاص:رظنا(١)

.١/۷:خيراتلابكومىفةيضابألا رمعمىيحيىلع«١/۷٠:ريسىخامشلا:رظنا(۲)
.٢۳-٢۳:مالسإلاردصىفةباطخلا شيورد:رظنا(۳)

.۷١٠-١١٠:كلماوةفالخلاىدودوملاىلعألاويأ:رظنا(٤)

.۱۳۳:بولطملاةياغىكلاملا:رظنا(٠)

.٠۷-64٦:ةيضابألاةكرحلاةأشن:تافيلخضوع«١/۹۱٠:لماكلاسدربملا:رظتا(1)

.دايزنبهللادبعاهلتقوةيفاضةمجرتىلعاهلرثعنملو«ميمتىنبنمىهوةرصبلابةمكحملاةلمجنمىهءاجلبلا(۷)
.۱۸۲/۲:لماكلا دربملا:رظنا

.65٥6£:ةيضابألاةكرحلاةأشن تافيلخضوع:رظنا(۸)
T0



امدنعهقنععطقبرمعنياددهدقو«هنمرثكألببولسألاسفنذختافةضراعملا
نمهنوجُستألتماو‹()»سمشلاترفصاىتحةعمجلاةبطخةلاطإهيلعباع

رمأىذلاوهو‹مهمدخينيذلاهئارمألوهلءالولابرقأنمالإاهنمجنيملونيضراعللا

۲.١كلذرثِإنمتامفرمعنبامسب

جاجحلارمأفلتقلللجربىتأفمويتاذجاجحلادنعملاسهنباورمعنبالخدو
تيلصله:هلأسهيلإمدقتاملففيسلاذخأف‹لجرلالتقيوفيسلاذخأينأالاس
هيبأنمعمسهنأهربخأوجاجحلاىلإملاسعجرف«معن:لجرلالاق؟حبصلاةادغلا

(هلوسرةمذوهللاةمذىفوهفحبصلاةالصملسملادبعلاىلصاذإ)هعىبنلانعاثيدح

هرجينأالاسجاجحلارمألتقاملف«لجرلالتقبرخآالجررمأففيسلاعد:هللاقف

برضأنأنمىلابحأىخأايكلجربذخآنأل:لاقولعففهجرخيوهلجرنم

لتقوهللادبعنبملاسلابامفالإو‹مهئانبأوةباحصللةناهإاذهسيلأ«()كقنع

.سانلا

ءارفاوكلذنمميتىنبودزألابيصنناكو«ءايربألاسبحىفجاجحلارمتساو
‹ةديبعابأ:نيمامإلاو‹ءاثعضلاابأمامإلاسبحو(هيوذوبلهملانبديزيسبحدقو

نميمهريغوةيضابألاءاهقفنممهريغوديزينبدوسألاساقفابأو«بئاسلانبمامضو
.0©ءاعنشلاهتريسنوركني

لعفامكمهئارمأوةالولاءالؤهنمءافختسالاةقيرطنوحلصلملاوءاهقفلاذختاو

‹ةيقتلللمعتسملافئاخلاجهناوجهنو‹2”ةديبعوبأمامإلاو()ىرصبلانسحلا

هلزنمىفاهديعيمثةعمجلاجاجحلاءاروىلصيناكهنأىرصبلانسحلانعىوريو

نيريسنبانعرثآو«(*)تقولاتوففاخاذءاميإلابىلصيرباجناكوارهظ

.۱۳۲:بولطملاةياغىكلاملا:رظنا(١)

:ىربكلاةنودملا متاغوبأ«٢۳:شيرقبسن-ىريبزلا۲٤-٢/4:ةسايسلاوةمامإلا ةبيتقنبا:رظنا(۲)

۱/٨.

.٢٠۷-۱۳۲/۷۷۱/۸۰:خیرات یربطلا:رظنا(٤).٦۷:تادییقت-بوپنبملاس:رظنا(۳)

.١/۷٥:ريس ىخامشلا«۸/۲٠۲٢٢٠۲:تاقبط ىنيجردلا:رظنا(٥)

.۹۹:دوقعلا ىثراحلا«١/1۹:ريس ىخامشلا«۲۸۸‹۷/۲٠۲:تاقبط ىنيجردلا:رظنا(1)

.ثحبلااذهنم١١٠ص:رظنا(۷)

.۱۳۳:بولطملاةياغىكلاملا«١/۳٠١٠:ىربكلاةنودملا مناغابأ:رظنا(۸)

۹۱



ملوكلملادبعنبديزيلبقنمةرصبلاةالودحأمامأةارادملاالمعتساامهنأىبعشلاو

.()ىلاولامامأقحابرهجلبىرصبلانسحلاكلذبضري

نملتقهنأىفكيو‹هيلعنومقانلارثكدقفسانلاىلعجاجحلاطغضببسبو
ىتلاثراوكلانمكلذسيلا«املأنيرشعوةئامبراقيامنيعباتلاوةباحصلا٠

رمألاناهلنيقفانمللروكذملالتقلاناكولو«رصعلاكلذىفةيمالسإلاةمألااهبتينم

نبرمعلداعلاةفيلخلانأالإهللامحرنمالإكلسملااذهةرصبلاةالوكلسو
.ةمهتلابسانلاذخأبىضريملولدعلاةماقإبمهرمأوةالولاىديأىلعضبقزيزعلادبع

انايحأوترطلاونجسلانمةديبعىبأمامإلافلسملسيملهنإفانركذامكو

لانو«مهریغوناطحنبنارمعو«ديزنبرباجءاثعشلاىبأو«سادرممامإلاكلتقلا
بئاسلانبمامضهنيرقوهليمزعمهلانامباذعلاونجسلانمةديبعىبأمامإلا

.امهريغو

ىفروطتىدشارلارصعلاىفرمألاهيلعناكامعىسايسلافارحنالابحاصو
نوحلصلماوءاهقفلااهنمىناعىومألارصعللةرياسمةيداصتقالاوةيعامتجالاىحاونلا
ىلإجاتحيكلذنأكشالو«ىمالسإلاعمتجماىفقالخألاعايضوداسفلااهلاخدإل
:ىتالابلطملاىفهنايبلواحنساماذهو«هنمسانلاذاقنإلةريبكدوهجلذب

:ةيداصتقالاوةيعامتجالالاوحألاىنافلابلطللا

:ءارمألادنعفرتلاةايحأ

لاملادراومنألمالسلاوةالصلالضفأهيلعىبنلامايأةلئاطةورثكانهنكتمل
ىقبيالثيحباهلهأىلعاهعزوييعىبنلاناكو«مئانغلاوتاقدصلاوةاكزلاىه

ىفقافنإوأريقفةلاعإدنعهيلإةجاحلالجألهرخداءىشاهنمىقبولو«ءىشاهم

.()ةوزغ

.47٥۷:ةوعدلاوركفلالاجر ىودنلانسحلاايأ:رظنا(١)

.١/۱۱۳-ۍربكلاةنودملا مناغابأرظنا(۲)

.1/٤٠۲:یمالسإلاندمتلا-ناديزجروج:رظنا(۳)

۹۲



ةعىبنلاكلسم.هنعهللاىضرركبوبأكلسدقفنيدشارلاءافلخلارصعىفامأ

ىفرثكتتأدبلاومألانأالإ«كلسملاسفناضيأرمعكلسو«ةماعلالاومألاىف
ءاطعلامظنهنأالإلاومألارخديلناكامو«امهريغوسرافومالاحوتفببسبهدهع
لاملامهنتفيالئلراصمألاةيقبىلإزاجحلاةرداغمنمةباحصلاعنمودنجلاناويدنودو

كلفرعنإنامثعاي:توملاشارفىلعوهونامثعللاقو)‹عايضلانوذختيو
ةحيصتنلارركوسانلاباقرىلعطيعمىبأىنبلمحتالوهللاقتافكنسكباحصأ

باقرىلعبلطملادبعىنبنلمحتالفايشنيملسملارمأنمتيلونإ:الئاقىلعل
.()سائلا

ءانبلانعىهنيو‹دوقنلاةصاخولاماراخدابةباحصللحمسيلرمعناكامو

ادونجةجاحلادنعريفنللدادعتسالاةبهأىلعاونوكيلعرازملاذاختاوريثكلا

ةجاحللراخدألارظنيالوةحارلاوةعدلاهمهنكيملذإ«رمعخيراتىفروهشماذهو

نعلاغشنالانمًافوخوسانللةنتفوهفكلذاروامو«هلوسروهللاةعاطىوس

.مالسإلاةرصنوةرخآلا
ىلإةجاحهلنكتملفرمعةريسكلالاىفبلاطىيأنبىلعةريستناكو

.0لالاتيبىلإنامثعاهعطقأىتلاعئاطقلادرلب«عايضلاذاختاولاومألانازتحخا

عطقأودوقنلارخداوعايضلاذختادقف‹كلذنمسكعلاىلعناكدقفنامثعامأ

نامثعلطبأو٠مهاطعأفراثيإلاهنماوبلطونويومألاهبزتعاو٠هتصاخلاعئاطقلا

نوؤاشيامكمهتايالوىفمهيديأقلطألب«رمعلعفيناكامكلامعلاةبساحم

ةنيدملانمجورخلابةباحصللحمسو«لاومألاءانتقاىفعسوتلاىلعكلذمهعجشف
ماسلاىلإريسملاىلإنوتفاهتيسانلالعجاممراصمأالاىلإةماعزاجحلانموةصاخ

.امهریغوسرافو

:ىمالسإلاندمتلا ناديزىجروج:رظناو‹١٠۱:ىعامتجالاوىداصتقالالوحتلا ىناجنجلابيبحلا(١)

.اهدعبامو٠/٠4:ةيومألاةلودلا-كبىرضنخادمحم«١
.١١١٠١٠٠:یداصتقالالوحتلا ىناجنجلابيبحلا‹«٠/٠٠٦۲:ىمالسإلاندمتلا ناديزىجروج:رظنا(۲)

.اهدعبامو١٤١:ىداصتقالالوحتلا ىناجنجلابيبحلا:رظنا(۳)

:ةسايسلاوةمامإلاةبيتقنباء٤/٠٠۳:خيرات:ىربطلا«۳٠۳-۷/۲٠۹:بهذلاجورم ىدوعسلما:رظنا(٤)

.١٠١٠:ىداصتقالالوحتلا ىناجنجلا«٠/۹٠۲:ىمالسإلاندمتلا_ناديزء١

۹۳



رهظو.لاومألانمءاينغألاىديأىفامةرثكلنامثعدهعىففرتلاأدبانهنمو
.)>فرتلارومأنمكلذريغوسبلملاولكأملاىفخذبلا

ىلإهيوذلنامثعاهعطقأىتلاعئاطقلادربادبةفالخلابلاطىبأنبىلعىلوامو
نعاطملاةلمجنمهذهتناكو.(اهدرعاطتساىتلالاومألادركلذكو«لاملاتيب
نامثعیضراعمنمسيل‹لالاتيبىفهتسايساذكونامثعىلعاهيلعقفتملا

.(امهريغومقرأنبديزوصاعلانبورمعكاقباسهيديؤمنمىتحلببسحف

ةورثوهتورثىلعاظافحنايفسىبأنبةيواعمهلئميوضراعملارايتلاهيلعراثف

ارسةيواعممهبتاكف«عفنلاودييأتلاهنمةيواعموجرينموةيمأىنبةصاخوشيرق
اذهوكلماهلرقتسيلخذبلاولذبلاةسايسةيواعمعبتاو‹ىلعلةفلاخلاوءادعلااورهظأف

.5سانلانمدحأهراكنإعيطتسيالام

روصقلااوذختافءافلخلاباومستمهنأعمكولملاةهبأذاختاىفنويومألاجردتو

نبهللادبعرضحتسامث):نودلخنبالوقي‹ءكلذريغوريرحلاوجاييدلاوديبعلاو
:لاق سابعلاىنبمامأ ارافمهضرألخدالةبونلاكلمعمهربخهيلعصقفناورم

تلقف«ةميقتاذشرفىلتطسبدقوضرألاىلعدعقفمهكلمىناتأمثايلمتمقأ

.؟انبايثىلعدوعقلانمكعنمام:هل

نوبرشتمل:لاقمث«هللاهعفرذإهللعضاوتينأكلملكلقحوكلمىنإ:لاقف

انعابتأوانديبعكلذىلعًارتجا:تلقف؟مكباتكىفمكيلعةمرحمىهورمخلا

كلذلعف:تلق؟مكيلعمرحمداسفلاومكباودبعرزلانوأطتملف:لاق‹مهلهجب

مرحموهوريرحلاوبهذلاوجابيدلانوسبلتملف:لاقء3مهلهجبانعابتأوانديبع
اننيدیفاولخدمجعلانمموقبانرصتناوكلملاانمبهذ:تلق؟مكباتكىفمكيلع

انعابتأوانديبع:لوقيو«ضرألاىفهديبتكنيقرطأف«انمهركلاىلعكلذاوسبلف

موقمتنالبترکذامكسیل:لاقوىلإهسأرعفرمثاننيدىفاولخدمجاعأو

.١/۱۸۷:ةنيدملاوةكمىفءانغلاورعشلا-فيضىقوش:رظنا(١)
.١٤٠١:یداصتقالالوحتلا ىناجنجلا:رظنا(۲)

.۱۳۹ص:م

:كولاقالخأىفجالا:ظحاجلارظناو۳۷۱/۱:ىمالسأإلاندمتلا ناديز‹اهدعبامو١٤٠صمن(٤)

. ۸

٤۹



زعلاهللامكبلسف«متكلماميفمتملظومتيهنهنعاممتيتأوهللامرحاممتللحتسا

مكبلحينأفئاخانأو‹مكيفاهتياغغلبتملةمقنهللو‹مكبونذبلذلامكسبلأو

لحتراوهيلإتجتحاامدوزتفثالثةفايضلاامنإو«مكعمىنلانيفىدلببمتنأوباذعلا

.()(یضرأنع

ناكنإوةيعامتجالامهتايحىفنييومألاكولمهشيعيناكىذلاعقاولاوهاذه

كولسلانكلوىىفلانومسقيوحوتفلانوحتفيولدعلانوميقيمهنأمهرهاظ
.9>ةحيحصلاةيمالسإلاميلاعتلانعفرحتمىصخشلا

ىلإرمألابىدأامم«سانلاعانطصاىفةلودلالاومأنولذبيمهنأمهنعرهتشادقو
.0هلءاضرإةفيلخلاهبلطيىذلاصقنلااودسيلسانلاىلعبئارضلاةالولاضرفينأ

ىفلاحلاناكامكبتارلانمةفيلخللضرفيامىلعنويومألاءافلخلارصتقيملف
امهنمنوكرتيونوءاشيامهنماوذخأيمهلاملاملانأاودقتعامهنكلو.نيدشارلادهع

.(9مهاوهبسحاهوفرصوةماعلالاومألاباورثأتساف«نوعاضشي

:ةرساكألاروصقرارغىلعروصقلاذاختاىفاضيأنويومألاءافلخلاىرابتو
ىفةياغقسشمدىفةفيلخلارصقناكفمهتهبأوكولملابةيمأىنبءافلخهبشتدقو)

بهذلابهفوقسوبهذلاوماخرلابهتدمعأوءاسفيسفلابهناردجتنادزادقوةهبألا

.(°)(خلإ..ءانغلاقئادحلاوةيجراخلاهايملاوتاروفانلاهوجتفطلو«رهاوجلابعصرللا

ملو؟زيزعلادبعنبرمعمايأو«نيدشارلاءافلخلامايأدهعلاهيلعناكامماذهنيف

رخافوبراشملاولكالانمتاذلملاىتشباوذذلتلبناينبلاىلعلاحلارصتقي

.()سابللا

:ةمدقملا_نودلخنيا()

بعليو«نايقلاهدنعبرضتوريبانطلابفزعيرومخلاديزيودوهفلاديزي:هنأبةيواعمنبديزيهبفصواممناك(۲)
.فرسمهلماعديىلعمايأةثالثةنيدملاحابتساونايقلاوبارخلارماسيوبالكلاب

.٠46:مالسإلاىفبوعلامايأ_ىواجبلا«١۱۲:شيرقبسن ىريبزلا:رظنا

.۱/٤۳۸٢۲۷:یمالسإلاندمتلا ناديز«١/7۸٤٥۷٤٥:مالسإلاخيرات ميهاربإنسح:رظنا(۳)

.۳۹٥-۳۸/۱٥:مالسإلاخیرات ميهاربإنسح:رظنا(٤)

.٤٤٥٤٥صمن:رظنا(٥)

.١١۱:شیرقبسن یریبزلا:رظنا



ىلعهسبالموهشرفتلمحهنأكلمادبعنبماشهنعركذامفيرطنمو
.()جحلاىلإريسملادارأامدنعلمجةئامعبس

مهيلعقدغأاميزاجحلادالبةصاخوةيمالسإلادالبلانماريثكفرتلامعو

ةبلاطملااوسانتيفخذبلاووهللابمهولغشيلتايطعالاولاومالانمهدعبنموءةيواعم

.0”ءانغلاووهللاامهيفرثكةكموةنيدملانأىتح«ةفالخلاب

‹هيلإةلصوملاةليسولانوكلميمهنألكولمللاديلقتءاينغألانيبخذبلارشتناو

.0ةحارلاعابتاوايندلاىلإنوكرلاوةعدلاوداسفلاكلذببسبرشتناف

لامانمائيثمهريغالوةيمأىنبلطسبيملوزيزعلادبعنبرمعءاجاهنأىتح
یتحتدرامىلعسانلاینعواطام):هلوقرمعنعیکحو«هنیعينمدجيمل
.9(اغيشايندلانممهلتطسب

جارخلاةدايزلجألكلذوافرتوافارسإرثكأةيسابعلاةلودلامايأىفلاحلاناكو
عاونأوىراوجلاذاختاوروصقلاءانبوخذبلارثكفةيمالسإلاةكلمملاعاستاوةلودلاىف

.°0)ةرخافلاسبالملاوةنيمثلاشرفلا

تاينغملانورتسشيةالولاناكفءانغلاوبارشلاووهللاروهظفرتلااذهنعجتنو

نمتاينغملاىرتسا(ه٥٠)یومالارماعنبهللادبعاذهف‹ءارمالاىلإاهولسريل

.9ةفيلخلاىلإاهلسريلاهيلعايلاوناكذإةرضبلا

:یلیامیفكلذنمائيشحضونسو

:ءانغلاووهللاب

ءافلخلادهعىفلاحلاهيلعناكامعةفالخلاهجوريغتامدنعةزهسانلاتباصأ

.١٠٦٠:شيرقبسن-ىريبزلا:رظنا(١)
.١١٠-١١٠:هخیراتوىبرعلابدألا ىفطصمدومحم:رظنا(۲)

.١۱:مالسإلاىحض نيمأدمحأ:رظنا

.۱۰۸:زیزعلادبعنبرمعةريس یزوجلانبا:رظنا
ىحض نيمأدمحأ«٠۲۹-٠/۲۷۷:مالسإلاخيرات نسح١/۲۸۷:ىمالسإلاندمتلا-ناديز:رظنا(٥)

.١/۱۲۹:مالسإلا

.۱۸۲:ءانغلاورعشلا-فيضىقوش:رظنا(1)

٦۹

 



ةقرف:قرفثالثىلعسانلاقرتفاو«لاملاوهاجلابلطىفسانلاباسنأونيدشارلا

ةلفغىفتناكةقرفو«مهاضرليئوءافلخلادنعامءاغتباوةفالخلابكرءاروتشم

ةعيرشلاىدهبتكسمتةقرفو«سانلاماوعمهوثبعلاووهللاءاروتراسفرمالانع

.ةمألاهذهنمداهزلاؤنيعباتلاءاهقفوةباحصلااياقبمهوةيدمحملا

امحالصإوسانلاقالخأبىنتعاهنإفزيزعلادبعنبرمعلداعلاةفيلخلاادعام

امدنعوقافآلاىلإةاعدلالسرأف«نتسلانمهلبقنمهتامأامءايحإوعمتجملاىفدسف

نإ):الئاقهيلإبتكةمذلالهأمالسإببسبةلودلالاومأصقنهلامعضعبهيلإىكش
.()(ايباجهثعبيملوايعادُهَّيَعادمحمثعبهللا

ببسبروهمجلاقالخأتدسفذإةياغللائيسةيمأىنبىفكلذلبقلاحلاناكو

ءاتغلاعاشدقفءانغلاووهللااولمعتسامهسفنأمهمهنأامو‹كلذبءافلخلامامتهامدع

مهذاذتلاومهبرطىفمهلاحوةيمأىنبكولمظحاجلافصوو‹سانلاةماعىفوهللاو

:تاففثالثىلإمهمسقثيحبءاقيقدافصوءانغلاب

رظنلاونيملسملالغشبتلغشوهعامسوءانغلابذاذتلالانعتعفرت:ىلوألاةئفلا

رمعوهودحاولجرةئفلاهذهلثميومهجياوحءاضقىلعرهسلاو«مهلاصمىف
ايضارهللاىلنأىلإادبأءانغلعمتسيملةفالخلاىلونأذنمهنإف«زيزعلادبعنب

.(۲)ةملظمنودبايضرم

فلخنمهلمعتستاهنكلوءانغلاونوجلاووهللاتلمعتسا:ةيناثلاةئفلاو

عامسبالإةراتسلافلخنمةفيلخلالعفىلعءامدنلانمدحأرهظيالوةراتسلا

بحاصمهويف«رادقملازواجتريفزبةكرحلاوأصقرلاوأبرطلاوأريعنلاوأتوصلا
:هلوقبفكلاباهيدانيفةفيلخلاتوصالةيراجتوصكلذنأبءامدتلاةراتسلا

‹ِناورمو«ةيواعممهنمةئفلاهذهلشميو«ىرصقأىهتناىفكةيراجايكبسح
ماشهو‹ناميلسو«ديلولاو«دمحمنبناورمو‹كلملادبعو

.84:مالسإلاىفةوعدلاوركفلالاجر ىودنلانسحلاابأ:رظناو«١۳٠:جارخلاباتك فسويوبأ(١)
.۳۹:كولملاقالخأىفجاتلا_ظحاجلا(۲)

.۳۹:كولملاقالخأىفجاتلا ظحاجلا:رظنا

برطلانمهلجركرحفرفعجنبهللادبعهيلعهبمدقالىنغملاحيدبنمءانغلاعمسةيواعمنأ:ىربطلاركذيو

=ءانغف«ثيلىنبلىلوموهوىنغملارئاخبئاسباضيأرفعجنبهللادبعهيلإمدقو(بورطلميركلانإ):لاقو

۹۷



صقرلاوىرعتلابنولابياونوكيملوةتبلاءايحلااهنملازدقف:ةغلاغلاةئفلاامأو

ةعفلاهذهلثميو«هميقومالسإلاىفانياممنينغملاوءامدنلاةرضحبمهبايثنمدرجتلاو
.()ديزينبديلولاو‹كلملادبعنبديزيو«ةيواعمنبديزيكةيمأىنبنمنوقابلا

حافسلاسابعلاوبأمهوةديبعوبأمامإلامهرصاعنممسابعلاىنبءافلجامأ

عمسيسابعلاوبأناكدقف«برطلاوءانغلانعىأنمبانوكيملف‹روصنملارفعجوبأو
ىتحاراركتوارارمهلداعيفتوصلااذهدعأ:هتوصىلعأبحيصيوبرطيىتحءانغلا

هلمعىلعهلةأفاكمةوسكوأةلصبالإمدانلاوىنغملاهنعفرصنيالوىفتكي

.(”ليلجلا

رهظيالهنكلوهيديبقفصيوةراتسلاءارونمءانغلاعمسيناكفرفعجوبأامأ

.©)ميدنلل

نييومألانالكلذو«راطقألانمهريغنمرثكأتاينغملاونينغملابزاجحلارهتشاو
ىلإمهقانعأدمنعةباحصلاءانبأىهليفنوتغملاهنمجرختيًادهعمهولعجينأاودارأ
ةماعوءافلخلاىشاوحاميسالو سانلاليمدادزازاجحلانماهلاقتنابنإف‹ةفالخلا

.0ءوسلاالإاهنممهلانامىتلاةفالخلابلطنعاهبنيلغشنمءانغلاىلإ سانلا

.ءانغلادهعمنمتجرختدقو‹°6سقلاةمالسكلملادبعنبديزيىرتشاف

نأرهشو‹رانيدفلأ٠۲باهارتشاف‹كانهنينغملاىديأىلعةرونملاةنيدملاب

اهبئنغتيمثراعشألاعضيفتالآلاىلعفزعلاوءانغلاديجيناكديزينبديلولا

دحألوقيو‹()هسلجمنمهيلإفحزفبرطىتحهانغنينغملادحأنأ:لاقيو

.لعفامهيلعركديملو«اهلكهجياوحىضقو«هللاوتنسحأ:ةيواعملاقف‹اهبىنغيناكتايبأةثالثب=

.١/۱۸۸:خيراتىربطلا:رظنا

نينرقلاىفىأدهعلاكلذىفنيتغملاوءانغلاركذنمىناهبصألاجرفلاىبألىناغألاباتكىفءاجابىفكيو
طاطحنابابسأنمناكاذهو:خيراتلابتكىفمهنعلقنياميفكشللالاجمعديالامنييرجهلاىناثلاولوألا
.دهعلاكلذىفقالخألاوميقلا

.٤٤:صمن(۲).٤٤:صمث(۲)ِ.ةحفصلاومن()

.٢۲:ةيسلدنألاتاحشوملا ولحلاميلس(٤)

بقليناكو«ىمشحلارامعىبأنبنمحرلادبعىمسيناكوةكملهأءارقدحأنألسقلاةمالستيمسامنإ
.ديزياهارتشاكلذلوةروهشمتراصوةليمجةمالستناكو«اهبفغشفاهعمسهتدابعلسقلاب
.ةحفصلاومن:رظنا

.٠۳:ةيسلدنألاتاحشوملا_ولحلاميلس:رظنا(۷).١٤۸٠:ةكموةنيدملاىفءانغلا-فيضىقوش:رظنا(١)

۹۸



ىلاوملاةرثكببسبزايتمالااذهءانغلاىفتزاتماةنيدملانأدكؤملانمو):نيثحابلا

هنوبلطياوناكاهءالبنواهفارشأنأكلذىلعدعاسو«نيدشارلاءافلخلارصعذنماهيف

هللادبعنعفورعموهاموحنىلعنينغمللقدنفبهبشأاهرادلعجنممهنمیرنلب
نينغملانماهبنمعامسلهرادنومؤيسانلاناكدقف‹مشاهىنبديسرفعجنبا

ناكوالإةنيدملاىفدحأقبيملهنأناسنإلاىلإليخيو):اضيألوقيو.()تاينغملاو

هركنيالةنيدملاىفتناكىناغألانإ:ىناغألابحاصلوقيلىتحءانغلاببجعي

امىناغألاهذهىفةنيدملالهأايمكرمأبجعأام:اهلهأضعبللوقيفسويابأ

قشمدنمءافلخلافةنيدملاوهلوألازكرملانكلةنيدملالئمكلذدعبةكمتراصو
.©ىرخألاراطقألاةيقبكلذكواهنمنينغملانوبلطي

نهلناکفةنيدملانهبیتأوتاجانصءامإیرتشارماعنبهللادبعنأیوریو

اذهءانغلثمكلعنصأانأ:رئاخبئاسهللاقف‹رفعجنبهللادبعهببجعأف

.©هببجعأفهانغوهلهعنصفةيبرعلابنكلوىسرافلا

مهنأبةفرعملابنيروهشممهنممةنيدملابءاهقفلاضعبركذينأادجبيرغلانمو

نماذهسيلأ‹(©)مهنمةعومجمفيضىقوشروتكدلاركذو.نونغيوءانغلانوبحي
لجوزعهللاىهندقوىوامسلاىحولاطبهموهعلوسرلاىوثماهيفدلبىفبيرغلا
رمالااذهلةيمالسإلاةلودلاةداقبحكلذنمبجعالاو‹«ثيدحلاوهلعابتانع

ادوعقوامايقهللانوركذينيذلانوقتملاالإقبيملوسانلاةماعبكنظامفهبمهعلوو
ىمالكلالدجلاباهلاغشنالءانغلاباثارتكالقأقارعلاةنيدمتناكو«مهبونجىلعو

.كلذنمءىشنمولختالتناكنإوةفالخلازكرمنعاهدعبلوىوغللاوىركفلاو

.١٠٠:ةكموةنيدملاىفءانغلا-فيضىقوش(١)

.٢۲:ةيسلدنألاتاحشوملا_وللاميلس:رظنا(٤)

روصنملارفعجوبأ متسرمالسلاديع‹۹٠٠-۹4:ةنيدملاوةكمىفءانغلاورعشلا:فيضىقوش:رظنا(٥)
.۹۹-۹۸:لوألاىسابعلاةفيلخلا
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-اضيأ مهنإفءانغلاووهللاىفاوقرغمهدعبنييسابعلاونييومألانأامكو
مهئاطعإومهميركتومهيلعلاومألاقادغإبمهلعءانثلاومهحدمىلعءارعشلااوعجش

اميفكلذنماضعبركذنفوسونيملسملالاومأنمكلذريغىلإ«ةوسكلاوايادهلا

:ىل

:ءانشلاوحيدملاج

ىلعمهتماوقوةفالخللمهقاقحتساىفمهبهيونتللةليسورعشلاةيمأونبذختا
نممهيلعاوقدغأوءارعشلااوعتطصاف«ةيمالعإلالئاسولاربكأنممهدنعراصو‹ةمألا
اهيلعىزوجءافلخلانمةفيلخحدمىفرعشلانمنيتيبلاقرعاشنممكف«ءاطعلا

اهئارونمنوبسكيةفرحمهتالووكولملاحدمءارعشلاذختاف¿3مهردفالاةرشعب

.(۱)بساکلملاربكأ

فلتخيو‹ىبرعلارعشلانمةيمهأاذاريبكابناجةيمأىنبءافلخحدملتحاو
ةماخضوىاطعلاىفهديطسبوهئاخسةرثكوهتدملوطردقبرخاىلإمهنمةفيلخ

‹(ه4٦)ىلۇؤدلادوسالاوبأ:ةيواعمءارعشنمف‹هدهعىفتمتىتلاتاحوتفلا

هللا.بعو‹(ه٥٦)ريشبلانبنامعنلاو«(ه٠۹)لطخألاو«(ه۸۹)ىمرادلانيكسمو
.()مهریغو(ه١٠٠)یلولسلامامهنبا

ءارعشلانمريثكهلوحفتلاوريثكلاحدملاناورمنبكلمادبعىفليقو

قدزرفلاو«(ه١۱۱)ریرجو«هئارعشلضفأناكىنارصنرعاشوهولطخألاك

رمعو«(ه٥۸)تايقرلاسيقنبهللادبعو«(ه١٠٠)ةعيبرىشعأو«(ه١٠٠)
هزعريثكو‹(ه١۲٠)ىنابيشلاةغبانلاو«(ه۳٩)ىموزغلاةعيبرىيأنبا
.()ریثكمهريغو

هعىبنلاربنمىلعةنيدملاببطخىذلاناورمنبكلملادبعحدمىفليقاممف

.5(هقنعتبرضالإاذهىماقمدعبهللاىوقتبدحأىنرمأيالهللاو)

رعشلاىف طقلارداقلادبعء٠:ىومألارصعلاصوصنوبدأ دمحأرداقلادبعدمحم:رظنا(١)

.0٠60:ىومألاوىمالسإلا

۱۰۳صمن:رظنا(۳).١١٠۱صمن:رظنا(۲)

¡۹٠60?ءافلخلاخيرات:ىطويسلا(٤)

.4٠\



:كلمادبعىفلطحألالاق

رفظلاهًلانهيلفهللاهرفظأهلفاونانيدعتالءىرماىلإ

رلطلماهبئقستسيهللاةفيلخهرثئاطنوميملاةرمغلاصئاخلا

0)لاقامخلإ.

:هلةديصقنمریرجلوقنمو

حاقلیوذنيدراولاتيرتلاقمثةرزحمأتزعت

حايتراوذكنأكنمبيسبىمأوىبأكادفاي

ىحادشاوةفيلخلاىترايزاقحىلعتيأردقىنإف

ىحاصجىفيشيرىلعتددرنإركشأس
»حارنوطبنيلاعلاىدنأو اياطلابكرنمريخمتسلأ
:هلوقنمو

لصافةيربلللدعومامإ هنأونيشمؤملاريمأالولو
لئالجلاحيبتساوداهجليبسنكيملفيسلابجاجحلاديطسبو

‹لزالزلااهلزتملتايسارىلعكلمهللاتبثلدعةفيلخ

:قدزرفلالوقنمو

بولغمريغاهيفهللابحاصوهتفيلخاهالوهللضرألاف

:هلوقو

(*برقلاوةفالخلالهأنمصيعلاىفو ىدهللنييفصلادبىفطصلملاوه

.١٠٠:ىومألارصعلاىفصوصنوبدأ رداقلادبعدمحم(١)

.١١٠صم(۲)
.۳۰۸:ىومألاوىمالسإلارعشلاىف طقلارداقلادبع(۳)

.ةحفصلاومن(٤)

١.۱



:كلملادبعنبديلولاىفريرجلوقنمو

هۋاولزلرصنلابىفطصلملامامإلاوهديلولانإ

:سقلاةمالسوةبابحبحاصكلملادبعنبديزيحدمىفقدزرفلاهلاقامو

ادوسملاميظعلاكلملاعمهوأرىهنلاووذءايبنألاهتبحاصولو

تاهمألاريخكمأكاهتملعىسيعمأالإمأالف

:ديلولانباحدميلاقو

(دجسيةوبنلاالولهلمامإامهوبأنيذلانيمامإلانباىلإ

:اضيأكلملادبعنبديزيحدميهلوقو

روبقمهللالسردعبتيموامدقهللعنتقوىحريخاي

رومعمنيعاسلاىلعتيبءانضفدنفىلعفلحأملوتفلحىنإ

ىلإوعديىذلاىبنلاتنكهنيبویسيعهبرشيملول

:اضيأهيفلاقو

ارقوملاتفلبنإىروذنلحواهبتلبقأىتلاسفنلاىنمنإف
ارفسأةيربلانيدهبنمىوساتيموايحضرألالهأريخهب

ارصتعوىبنلاالإاحخأوايأمهريخوامأضرألالهأريخىلإ

ارطمافهنمثيغلاءانسانلاىلعىذلاوديربلاريخىلعىن

(°)رجفمءامضرألاءلمسانلاىلعةمحرلسرأكيفكىفهللاىرأ

:ناميلسحدمىفاضيأقدزرفلالاقو

هلسالستلحنيکسملاسئابلانعهبنمونيحلمملاثبغناميلس

.١٠٠:ىومألارصعلاصوصنوبدأىفتاسارد رداقلادبعدمحم(١)
.۳۰۸:ىومألاوىمالسإلارعشلاىف طقلارداقلادبع(۲)

د>فصلاومٺ(٤).ةحفصلاومن(۳)

.۹١٠صم2(٥)

٦.۱



)هلداعيعادضرألاقوفنامثعودمحمىبنلاتامذمماقامو

(مصاوعلاتالزنماهيفهللانم ةلاسرماشهىفكتنألنذإ

:ریرجهيفلاقدقف

(هلهأكةفالخلاءابعأباديدشاكرابمديزيلانبديلولااندجو

لاقوهلعفءوسىلعلتقىتحهراتهتساوهنوجمىفلوقلانوخرؤملاضافأدقو
:قدزرفلاهيف

بكرلاعمتجمقاقألانمهيلإهريخسانلابلطيىتأمريخىلإ

برغالوءاضفلاضرألانمقرشبهريغبلطنتنملنمبابىلإ

(£)بعرلانممامإلاىحتستعزعزتاهنأكتلضضرألااماذإ

.مهيلإابرقتوهنمةبهرومهيدلاميفةبغرسابعلا

فصوىفةغلابلاوءادجتسالاوفلزتلاىدمنيبتهاندروأامىلإةرظننكلو
غلبىتحءافطصالاوةماقتسالابمهفصوثيحنملهأنمسيلمهابءارمالاءالؤه
.؟فارحتالانماذهسيلأ‹هللاضرأىفءاطعلاوقزرلاىفمهريغلأسيالنأدحلا

ىفةورذلااولصووىصقألادحلاغلبدقهاندجوىسايسلامهحيدمىلإانرظناذإو

:ةيمأىنبىفلطخألالوقىلإرظنا«فلزتلا
اوربصةهوركممهبتأاذإفنأانخلااوفايعقحلاىلعدشح

.ةحفصلاومن(۲).ةحفصلاومن()

.٤:ىومألارصعلاىفصوصنوبدأ رداقلادبعدمحم(۳)

١.ةحفصلاومن(٤)

\.۳



رصتنمواهنمجرخممهلناك....ةملظمقافألاىلعتجدتنإو

اوردقاذإامالحأسانلامظعأومهلداقتسيىتحةوادعلاسمش

روخمهناديعىفالو مهبرحناغضألاووذلقتسيال

ناوقحلاوهمهھكولسومهتديقعومهنيدنأبسنذِإنييناورملاىفريرجلوقيو

:كلمادبعىلإريشيوعدبمهريغكولس
عدبلاهنيدنمىلعاميظعالضفمكلضفهللانإناورملآاي

اوعبراوعبرأتلقنإواوراسترسنإاهلتيضرامىضرتةيربلانإ

ثيحبكلذلءافلخلامهعنطصاوءافلخلاحدمىفءارعشلاضافأدقفةلمجلابو

.مهلةفرحرعشلا

نيخرۇؤملابتكهبتضافىذلاىقيقحلامقاولاركذليبقنموههتركذامو
حيدملااذهىلإةجاحلادشأىفةيمأونبناكدقل)«رعشلانيواودنمريثكهبتألتماو

ءارعشلاديؤتالوعبطلابنييومألاكولسنعةيضارريغىرخألابازحألاتناكو
دضناكلبنيفلزتلانيبسكتملارعشمهرعشنكيملفةمكحملااصوصخومهحدمىف

ةيحورلاةفطاعلاةوقوةعاجشلاومالسإلاحورنمهتوقدمتسيلوكلذفرتحينم

.رهسلاوةدابعلانممسجلالوحنو

:9ناطحنبنارمعلوقي

دابعلاىديأبامهللنإىيطعيلداجلاحداملااهيأ

داوعلامسقملالضفجرأو منهيلإتبلطامهللالأساف

.٠:ىومألارصعلاىفصوصنوبدأرداقلادبعدمحم:رظنا(١)

.٢قحلمیفهتمجرت:رظنا(۲)

.١۳٠:ىومألارصعلاىفصوصنوبدأرداقلادبعدمحم:رظنا(۴)

٤



یلعنوهلدايزنباءاذيإدتشاامدنع(۱)ریدحنبسادرملالبوبأمامإلالوقيو

:ةيواعمنبديزيلفالخلاوةماقتسالالهآنمهتقيرط

رهدلانمتمئسدقىنإفكيلإةليسووةفلزىلبهىهلإ

رفكلاوردغلابقحلالهأملظىلعاوعمجأوةالولاروجلارهظأدقو

رخصونبانيلإىتأيىذلالكلرغمتدرأنإىهلإكيفو

رعذلانمرقتالانوكرتدقواهبحربانيلعايندلااوقيضدقق

ربسهلاورصنلاببرايمهديأوىدرللكتالوملستالبرايف

رثدددعیفداحالایوذءالاشمرحتالواريخانلسیلو

رحبلاةيماطلثمانيلإاوءاجو انودععومجتعمجاذإانسلف
ربتبلانعديحنبيياهمبالومهروحبانيلإتشاجاذإفكن

رثأىذضيبألكىقلنماهلإيوانروحتبانقلاىقلناننكلو
(۲)رمجلاىلعمايقلاناكولوانربصتللهونابجلاسفنتأسشجاذإ

تعاشىتلالئابقلانيبةرخافملامذي>ىطغخلاكتافنبىسيعىلإبسنيامو
:ةيمأىنبنامزیفترثکو

(9ميركلاوهىقتلانكلوقورعتمرکولوبسحامو

مهحدمیویناکفةمألاداوسمهوةيمأىببزحیفناکنمنافةلمجلابو

.هتمجرت:رظنا(۱)

.٥٥-٢٥:جراوخلارعشسابعناسحإ(۲)

ارعشهلنأىرذاللبلاركذوةقرازألاجورخدعبلتقوقرزألانبعفانباحصأنمناكةبلعثنبتاللاميتىنبنم(۳)

.٤٥صمن.اريثک

.ًادتبمللاربخاهنوكلعفرلااهمكحوةيفاقللًاعبتةروسكمميركلاةملكنأرهاظلاو۸٠صمن(٤)

٥.۱



ءارعشلاءالؤهءارمألامدختساو«مهباكرىفنوريسيمهنألكلذ«رثنوأرعشبءانثلاو

.ماركلاوءاطعلامهنمءالؤهدافتساوةيسايسلامهضارغأليبسىفءابطخلاو

ليقنمف‹ناورمىنبوةيمأىنبلةئوانلابزحألاكانهف«سكعلادجنلباقملاىفو
مهرعشبنوبلطيالنيدلاتامرحوةديقعلانعنوعفادياوناكجراوخمهنأمهنع

كلذكةيمأىنبدضاوناكةعيشلابزحو‹تقولاسفنىفءاجهلاالوبسكتلا

تددعبمهتمدافتساو«مسئاهىبةماعو«بلاطیبنب,ىلعةيرذنوديؤيو

.بلاغللةوقلانإفعبطلابوعراصتت

تلغتشاولئابقلانيبقرفىذلاىلبقلابصعتلاةيمأىنبنامزىفرهظاممو
:هحضوتسامكةيلهاجلاةرعنرهظأامنةاجاهملاترثكوهببسبضعبلااهضعبي

:ةاجاهملاوةيبصعلاد

دوستتناكىتلاةيموقلاتايبصعلاةتامإىلعصرحلالكصرحمالسأإلاءاجا

ةجحماعهتبطخىفهلوقبمالسلاوةالصلاهيلعلوسرلااهاعندقو‹ةيبرعلاءايحألا
مداومدآنممكلک‹ءابآلاباهمظعتوةيلهاجلاةوخنلامكنعبهذأددقهللانإ:عدول

رعيفتستاباتاحلامجفةوكلكىلعهللوسرلا

‹ىۍلوملاوىشرقلامهيفوراصنألاونيرجاهملانيببیخذإ‹تابسانملاقيضأوتاقوألا

هنمعمسنمیهنو«هثراحنبديزوهویلوملابةيشرقلاشحجتنببنيزجوزو
.تاوزغلاضعببىفةباحصلا.نمهموعبراختفالا

.هلجأنمءالبلا

ىلإنورطضيةيقتلادنعًانايحأو«مشاهىنبحدمؤةيمأىنبمذىفةعيشلارعشنمئيشعضأنأنسحألانمناك(١)

نمدوصقملانعجورخلانمافوخ«ترصتقافلوطيسعوضوملاتيأرىنكلوثحبلملااذهنمض-ةيمأىنبحدم

.كلذملعيل«ةديبعىبأمامإلامايأةيمالسإلاةلودلادوستتناكىتلاةيداصتقالاوةيعامتجالافورظلاركذ

.۲:حيحصلاعماجلا بيبحنبعيبرلا:رظنا(۲)

١۱



بصنمنامثعثلاثلاةفيلخاىلتعانأامو‹نيرمعلاةفالخةرهاظلاهذهتداسو

نيذلاةيمأىنبنمنكلو«هسفنةفيلخلانمدصقريغنمةيبصعلاروهظًادبوالإةفالخلا

ناكفيعىبنلامهنمثعبنيذلامشاهىنبىلعروهظللةصرفلانونيحتياوناك

ةفالخلابصنمىلعمامإلاىلوتىتح«لاحفتساىفرمألاراسومهلربكألافرشلا

ةيداملاةسايسلاوءاهدلابهلجاعةيواعمنكلو«ةاباحمريغنمرومألارييستلواحو
ىتح«هكرتىلععواطيملىذلاهداهتجاىفهئطخبهرمأىلعبلغف‹ةيركسعلاو

.ھه٠٤٤ماعلتق

كلذراثأنمناكف)‹كلملاةقيرطهتيعبطوةنطابوةفالخلارهظمهرهاظ()كلمىلإ

.0(ىحاوتلاةددعتمقاطنلاةعساوةيتفةعذجةيلهاجلاةيبصعلاتداعنأ

لاقو.انفلسأامكمشاهىنبوةيمأىنبنيبةيبصعف:تايبصعلاناولأتددعتو

دیلولااهنمبیشیابرحمشاهینبلتمرضدقسمشدبع
(”ديزينيسحللو«ىلعلدنهنباویفطصمللبرحنباف

نبديلولاةنيدملاىلعهيئاوةيواعمرمأةريرهوبأىفوتامهنأ:كلذرهاظمنمو
رصننمنهابأنالنهراوجنسحيومهردفالاةرشعبهتانبىلعنسحينأةبتع

.()نامثع

نبورمعلاق نيسحلالتقىعننهِءاجامدنعمشاهىتبءاسنتکبامو

:لیعس

.()نامثعءاسناذه

.۹۳:كلماوةفالخلا ىدودوملاىلعألاوبأ(١)

.٥١:هخيراتوىبرعلابدألا_شيوردرهاطدمحم(۲)

.۳۹/۲:مالسإلاردصىفةباطخلا_شيوردرهاطدمحم(۳)

.۸/١٠٠:ةياهنلاوةيادبلا ريثكنبا(٤)

ص:مث(٥)



.()ةبعكلابرونامثعب:ةيواعمنبديزيرمأبىرملاةبقع

ديزيتومدعباهرانتججأتىتحمهسفنأةيمأىنبنيبةيبصعلاتلحفتساو

.)>مکحلانبناورمعمةفئاطودلاخهيخأعمةفئاطف

نيبةيبصعلاةدوعىفاببسضعبلامهضعبعمومهريغلنييومألابصعتناكو

ىحينأةيواعممهنناك)نويومألاكلذعجشدقو<ضعبىلعاهضعبلئابل

دعبارفظومهنيبمهسأبلعجبمهتكوشلادضخمثةدايسللهباصتغاىفريكفتلانع

ريثكلةايحةيبصعلاهذهةايحىفناكو....مهنمهعانطصاديرينمعانطصابكلذ

رهاظبقاوسألاىفعامتجالاولزغلاشحافوةرخافملاوةاجاهملانمةيلهاجلارومأنم

.°(دبرملا)ةرصبلارهاظبوأ(ةسانكلا)ةفوكلا

:نيينميلامذیونايحنبییحيحدميةميزخنبدسأىنبنالجرنألاحلاغلبو

:هلوقب

نايحنبىيحينايتفلاىتفلىدفمهلكنيناميلاهللالعجالأ

(٤)ناطحقِءانبُأبىسفنهلتباطویتریشعببطتملیسفننکلو

ىلإرازنونمينمورضموسيقنموميمتودزانملئابقلانيبةيبصعلارماىوقو
فوطيناكمهنمالجرنأدزألانمةقثلجرهثدحهنأدربلاىكحيو٠كلذريغ

اهنأللاقف؟كلذمل:هلليقفهمألوعديالوهيبألوعديوهومارحلاتيبلاب

.(*)ةيميم

ةينميلانيبعقوامكاهنيباميفلاتقلاىلإرمألاغلبىتحلئابقلانيبءادعلادتشاو

اصعقيرفتلةيومالاةلودللةحلصمكلذىفناكوطهارجرمةعقومىفةيرضلملاو

.۳۳۲/۱-۳۳۷:مالسإلاخیراتنسح(۲).۲۲۱صمن(۱)

ERA:هخيراتوىبرعلابدألا-ىفطصمدومحم(۳)

.١/۱۹۸:لماكلا دربملا(٥).١/۱۹۸:لماكلا دربملا(٤)

\.۸

 



.ضعبلااهضعبنيبلئابقلا

ىلإتلصونأىلإاهبيهلدتماو«بونجلابرعولامشلابرعنيبعازنلادتشاو

‹لئابقلانيببورحلاتلعتنمئاومالسإلااهيلإلصوىتلادالبلاوةيمالسإلادالبلاىصاقأ

ءادعنمعظفأودشأىلاومللبرعلاركنتناكو«ىلاوملاوبرعلانيبقراوفلاترهظو
.اضعباهضعبلئابقلا

ىلإمهيفني-ثعشألانباعمهيلعىلاوملاوءارقلاةروثدعب جاجحلاراصو
لهأللجرلاقاذهىفوءهيلإىفنيىذلادلبلامساىلاوملاىديأىلعشقنيومهنادلب

:ىلوممهيضاقناكوةفوكلا

جاردنبحونمهيضاقناكنإتبرتقابسحأاميفةمايقلانإ

برعرمذتیلوموهوةفوكلاءاضق(ه٥۹)ريبجنبديعسجاجحلاىلوالو
.()ىبرعالإهالوتيالءاضقلانأمهرظنةهجؤلاقبطكلذنمةفوكلا

ةماقإلفصنلاكرتيومهترٹکیأرLlىلاوملارطشلتقىلعهیواعممزعدقو

.۲۳:ةوعدلاوركفلالاجر ىودنلانسحلاويأ«o-۱:مالسإلاخيرات نيمأدمحأ:رظنا(١)

:ةيبصعلاديدشًارئاجناكوىسومنبىسيعىللاق):هلوقهيقفلاىليلىبأنبانعديرفلادقعلابحاصىوريو

؟امهامف:لاق«نیریسنبدمحم:تلق؟نممٹ:لاق«نسحلایبنبنسحلا:تلق؟ةرصبلاهيقفناكنم

نامیلسو«ریبجنبدیعسو«ربجنبدهاجمو«حابریبنبءاطع:تلق؟ةکمهيقفناکنمف:لاق«نایلوم:تلق

یبانباو«یأرلاةعيبر:تلق؟ءابقلهأهقفأنمف:لاقمثهنولريغتف«ىلاوم:تلق؟ءالؤهامف:لاق«راسينب

؛مامهو«سوواط:تلق؟نميلاهيقفناكنمف:لاقمث«ههجودبرأف«ىلاوملانم:تلق؟ناكامف:لاق«دانزلا

هيقفناکنمف:لاقمث«ادعاقبصتنافهجادوأتخفتناف«یلاوملانم:تلق؟ءالؤهامف:لاق«هبنمنببهوو

دوساوادبرتههجودادزاف«یلوم:تلق؟اذهءاطعناکامف:لاق«یناسارخلاهللادبعنبءاطع:تلق؟ناسارخ

٤یلوم:تلق؟لوحکمناکامف:لاق«لوحکم:تلق؟ماشلاهيقفناكنمف:لاقمثهتفخیتحادادوسا

«یلوم:تلق؟ناکامف:لاق«نارهمنبنومیم:تلق؟ةريزجاهیقفناکنمف:لاقمث«ًاقنحوًاظيغتدادزاف

نبرامعو«ةنييعنبمكحلاتلقل«هفوخالولهللاوف:تلق؟ةفوكلاهيقفناكنمف:لاقمثءادعصلاسفنتف:لاق

ربكأهللا:لاق‹نايبرع:تلق؟اناكامف:لاق«ىبعشلاو‹ميهاربإ:تلقف«رشلاهيفتيأرنكلو‹ناميلسىبأ

.هشأجنکسو

.۳۲۸-٢/۳۲۹:ديرفلادقعلا هبردبعنبا

.۳۳۰/۳:ديرفلادقعلا_هبردبعنبا(۲)

.١/۹١٠:قارعلاةراضح نيثحابلانمةعومجم(۳)

۱۹



برعلاهلمحيناكىذلاهركلاىدمىلعلدياذهف«()هيلعمزعامكرتوهيأرلبقف

وأبلكوأرامح:ةثالثالإةالصلامطقيالنولوقياوناكمهنأىتح«ىلاوملاىلع

.>سلاجملافرطىفمهنملضفلاباحصأنوسلجيو«ىلوم

ىتلاتاروثلاىلإاومضنافىلاوملاومجاعألابضغىرصنعلاقيرفتلااذهببسبو
مهتبضغأةفالإمهامو«نييبنوخرۇؤملامهامسو‹نييومألادضموقتتناك

.ةلماعملاءوسوةقرفتلا

ذإ‹ةيسايسلانيوةينيدلاةفالخانيبقرفلالجتيرتايبصعلاهذهب

ةيارتحتايخاتواطابترابوعشلادادزتفةيناسنإلاوةيملاعلاةرظنلاةينيدلاةفالخلابجزتمت

.مالسإلاردصىفمهريغىلعنيملسملاراصتنارسوهاذهومالسإلا

ىفريبكبيصنمهلناكةيومألاةسايسللنيضراعملاوىلاوملانأثحابلاىريو
امنيح‹ةديقعللةيركفلاةفرعملاءارثإوةغللاوثيدحلاوهقفلاةساردبمالسإلاةمدخ

‹تايبصعلارانمهتقرحأنممهنمو«ةلودلاىلإبرقتلاولاومألاعمجبمهريغلغتشا

:.مهتارادموةالولاةألاعوفرتلاووهللامهقرغأنممهنمو

‹اهمظنواهرثنةيبرعلاةغللاىلعاوظفاحنييومألانأنعفرطلاضغنالنحتو
مدعىلعنوماليمهنكلو6ةيمالسإلاتاحوتفلانمريثكمهيديأىلعتناكمهنأو

الةماعلاةحلصلملالجألىمالسإلاماظنلاىلعظافحلاوعمتجلاقالخأحالصإيمايقلا
.ارمأنينغملاونيفرتحلاوءابطخلاوءارعشلللاومألالذبحبصأذإ‹ةصاخلاحلاصملل

ةفيلخلاهلمعتسيىراصنلانملجرةيواعمنامزىفنوكينألقاعقدصيلهو

.لاثلاليبسىلعكلذلحلصينم-ذئموينيملسملاىفسيلأ؟©)جارخلاةيابجل

ىذلافيظنلاىمالسإلاركفلاباحصأمهولباقملاقيرفلابضغينأنماذإدبالف
ةيصخشلاحلاصملاىلعةماعلاةحلصملارثؤيىذلاو«ريغالمالسإلالجأنملمعي

مهبنأل«ءاهقفلاوءارقلامهونولوأسنجلبصعتلاحورهنمتلخىذلا«ةيدرفلاو

.۳۲۷/۳:ديرفلادقعلا هبردبعنبا:رظنا(۱)

.٢٦۳۲صمن:رظنا(۲)

.۲۷۲/۹:ةيمالسإلافراعملاةرئاد:رظنا(۳)

٠١۱



‹لئابقلابراختفالاىفمهدحألوقىلإعمسنلو‹ةرهاظهلاعموةيحمالسإلاراثآتيقب

:مالسإلابرختفاهنأثیح

ميموأركبباورخفاذإهاوسىلبأالمالسإلاىيأ

(ميركلاوهىقتلانكلوقورعتمرکولوبسحامو

للاهذهتداسىتلاتاعزنلاوفقاوملاهذهنمءاهقفلافقومىلياميفرظننلو

ةرظنبسحايلجاحضاوءالؤهفقوموكعلوأفقومنيبقرفلانيبتيل«نمزلانم

:لوقنف‹ةحيحصلامالسألا

:لاوحألاكلتنمءاهقفلافقوم:ثلاثلابلطللا

:نيعباتلاوةباحصلافقوما

ىفىلوألاةبقحلاتداسىتلافورظلاوثادحألانمايشقبساميفانركذ
ىتلاو«ابيرقتلوألانرقلافصتنمىلإةدشارلاةفالخلادعباماصوصخومالسإلا

موتحلاهردقوهللاءاضقكلذو‹ةمالاهذهللجوزعهللانمءالتبالاوةنحلاهيفتناك

ىلعاهيفءالتبالارثكوةنحلاتمظعو.ةجيشولاةيمالسإلاةمألارصاوأككفتتنأل
یلاوتتنتفلاتناكذإ«یلعومهيعباتونيعباتلاوةباحصلاءالضف

نيذلامهو«اهميعنواهتاذلىفسمغناواهيفكلهنمكلاهلاواهنمىجننمىجانلاف

ةيرحهيفنوكتنأىعيبطلانمف«داحلإلاورفكلارايتمامأاهبىدانيىتلاهتقيقح

تماقتسااذإو).ىأرلاةيرحبحيحصلامالسإلاماظنلةدياحلامكحلابيلاسأةضراعم

فقاوملاةضراعمىهىتلامالسإلانيزاولاقبطتناكةمأىأىفىأرلاةيرح

ىفنوةعاطلانعجرختالاهنأىنعمب«لداعلامكحلاًادبمةضراعمال«بيلاسألاو

.۸٥:جراوخلارعشسابعناسحإ(١)
.٢/۲۳۷:تاباوجلاوريسلا نايفسوبأ(۲)



انيفناذإو¢ةضراعملابةيرحلاكلتحمستنأنمدبالفنذإ‹ةلادعلائدابلةيعورشللا

اننإف‹ًادبملاىفنالجاجوعالاليدعتوءاطخألابيوصتىلإفدهتىتلاةضراعملاقح

.()(مالسإلاىفىأرلاةيرحانيفناذهب
نيذلامالسإلاىفمظعألارايتلابناجىلإ دجيخيراتلاتاحفصعبتتينمو

ةغبصباوغبطصاسانلانمرخآافنص-ةيمأىنبنامزىفمهنومسيامكءافلخلااوراج

امسكعاسانأمهنممالسإلالعجذإ«ةغبصنماهنسحأامو‹سانللاهدارأىتلاهللا

‹مهتايصخشةباعإىلإاليبسنسلألادجتملومالقألاذفنتملف«ةيلهاجلاىفهيلعاوناك

ةئفىلعموللاىقلينأثحابلانأنمسيلو«هلهأنمسيلمهابمهخيراتةناشإو
بتكىفدوجومريغوهامبمهدحأبيعيومالسإلانملوألاردصلاىفسانلانم
اذهىفنوصصختلملاهققحيوعقاولاهركنيالرمأكلذنأمغر.اهبفرتعملاخيراتلا

الابمهركذيهنكلو«راظنألانعبئاغوهاباموقىرطينأاضيأهلالو«نفلا

١.ءانعديزمالوثحبىلإجاتحي

نمةباحصلاىفسيلأ«ةحيحصلاةنسلاوميركلانآرقلاكلذبلفكتنملوأو

ةمألاهبترختفاىذلاوهاذهنإلب٠؟مهدعبنمكلذكوخيراتلامهبرختفا

ىلعليلدريخو‹ةدحاوةريتوىلعاوسيلضرالاهللاقلخنأموينمسانلافنذإ

ثيدحلاةياورىفتاققبطىلعثيدحلالهادنعمهسفناةباحصلاميسقت:كلذ

ةباحصنمسانلامسقىذلاوههناحبسهللاومهدعبنمكلذكومهنماهلوبقو

لبقنمقفنأنممكنمىوتسياللل:ىلاعتلاق«رشبلاميسقتلبقمهريغو
هللادعوالكواولتاقودعبنماوقفنأنيذلانمةجردمظعألتاقوحتفلا
.0ىنسحلا

عيمجهبىضريلنكيملةدشارلاةفالخلادعبامةبقحداسىذلاعضولانإفاذلو

ماظنهيلعناكاهبنيضارريغنيعباتلاوةباحصلانمةمألاءاهقفدجناننإلبسانلا

.م

.١٠:ديدحلا(۲)



.خيراتلااهركنيالةقيقحكلتو.()ةيواعمهبراسىذلامكحلا

ىذلاجهنملاىفمهءارآونيعباتلاوةباحصلاءالؤهنماضعبركذننأىفكيو

نوکیل«ناورمینبوةيمأىنبءارمأنمهدعبءاجنمهمسرتو‹هسفنلةيواعمهمسر

ىلعرهظتانايحأوضعبدنعةتوبكماهنكلوةمئاقتناكةضراعملانأىلعاليلدكلذ

.نيرخادنعةحاسلا

الو‹لطابلانمقحلازيمنو«ةقيقحلافرعننأانلنيأنمفةضراعملاانلهاجتاذإو

.هدضةفرعمبالإدضلافرعي

ىلعنذأتسيليلجلاىباحصلاوهو(هىراصنألاهللادبعنبرباجاذهف
ةيواعمبضغفةعىبنلانعثيدحبهركذ«هلنذأاملفهلنذؤيالثكمفةيواعم

ال:لاقو«هایادهلبقيملو«تامنأىلإهيلإدعيملوهدنعنمرباججرخوهرهنو

.9اهيفببسلاانأوةنسحةيواعلبتكتنأبحأ

لبقنايفسبأنبةيواعمىلإهلسررمأيههجوهللامركبلاطىبأنبىلعاذهو

ديزيهنبالهتعيابمىلعةقفاومللريناندلاهيطعينأةيواعمدارأامدنعرمعنبااذهو

هنألكلذو()منهجىفانيلعنوربعيارسجانولعجينأنوديري):لاقهدعبةفالخلاب

ءاهقفنكلو«مالالهأنممهراصنأوةيمأونبالإديزيهنبالهفالختسایفهدیؤیمل

مهامدنعهدعبهفالختسابةبعشنبةريغملاهيلعراشأامنإو«هباوضريملاهرايخوةمألا

.(°)ةفوكلاةيالونعهلزعب

'هنبافالختساىلعةيواعممزعنعسانلاربخأوةنيدملابناورمبطخامدنعو

لب:رکبیبآنبدمحمهيلعدر«رمعورکبیباةنسب:لاقوسانلاىلعهدعبديزي

لهآنمدحأىفالوامهدالوأىفاهالعجيملرمعوركبابأنإ«رصيقوىرسكةنسب

.اهدعبامو۳۲/۲:مالسإلاردصىفةباطخلا شيوردرهاطدمحم:رظنا(١)

.۱۳۹:۳:بهذلاجورم ىدوعسملا:رظنا(۲)

.٢٠۲:حيحصلاعماجلا-بيبحنبعيبرلا:رظنا(۳)

.۷۳:بولطملاةياغىكلاملا:رظنا(٤)

.١۱:ةسايسلاوةمامإلا ةبيتقنبا:رظنا(٠)

۱۱۳



.۱٩)امهتيب

ةيواعملذبدقو‹(©)هدعبديزيةعيبهضفربةيواعممامأرمعنبهللادبعبطخو
.لاجرلاعنطصاولاومألاكلذليبسىف

نيفصنعثدحتيامدنعىرصبلانسحلااهنعلوقيةنتفالإميكحتلاناكلهو

.0(مهنيدىفةسعناوسعنموقلانإ):ميكحتلاو

لاصخعبرأ):ةيواعمىفهلوقىرصبلانسحلانعهخيراتىفىربطلاىوريو
ةمالاهذهىلعهؤازتنا:ةقبومتناكلنهنمةدحاوالإهيفنكتملولةيواعمىفنك
‹ةليضفلاووذوةباحصلااياقبمهيفومهنمةروشمريغباهرمأاهزتباىتحءاهفسلاب
دقوادایزهؤاعداو«ریبانطلاببرضیوريرحلاسبلياريمخاريكسهدعبهنباهفالختساو
رجحنمهلليو«ارجحهلتقو‹رجحلارهاعللوشارفللدلولا):هعهللالوسرلاق
.5(نيترمرجحباحصأو

اذهف«هتالوةريسباوضريملكلذكفةيواعمةريسباوضريملةباحصلانأامكو

ىفهيلعاعدف«زاجحلاةيواعمهالوامدنعهيبأنبدايزىلعوعديرمعنبهللادبع
.كلذببسبهللاهكلهأفنونمؤياهلهأهعموةنيدملادجسم

اذهداعأنملوأهنإفلعفوةيواعمبهللالعف:ةيواعمىفبيسملانبديعسلاقو

.ةحفصلاومن(۲).١۱۹:ءافلخلاخيراتىطويسلا:رظنا(١)

.١/١١٠:خيراتىربطلا(٤).۳۳۸/۲:باسنأ یرذالبلا:رظنا(۳)
ركذو١/۲١٠:خيرات ىربطلا«۳۱/۴۳-۳۲:جورم ىدوعسملا«۲۲۹/۲:خيرات ىبوقعيلا:رظنا(٥)

هتافوببسنأو«ةفوكلابناضمرىفكلذناكو«نينسسمخقارعلاىلوتوه۳٠ماعتامًادايزنأىربطلا
هتباصأفزاجحلا.هلفاضأف‹ةغرافىنيميوىلامسشبقارعلاتطبضىنإ:ةيواعمىلإبتكامنيحهيلعرمعنباءاعد

«عزجرانلاویواکملایارامنکلومههنأ:ليقو«لعفيالنأهيضاقهيلعراشأفاهعطقيملفهديىفنوعاطةرثب
:هيفقدزرفلالاقو

مرحلانمتراطدقةمامحلانإهعرصمتيقالاذإادايزغليأ

مجألاوراهنألاىلإتثاغتساىتحاهمداوقاهيمنيلازامفتراط

:قدزرفلاهللاقهتافودعبهئاثریفادایزحیرشنبرماعنبنیکسمحدمامدنعو

اردحتفاهعمدلالظیفیرجامنإكنيعهللاىكبأنيكسمأ

ارصیقکوأهتادعىلعیرسککارفاکناسیملآنماءرماتیکب

ارفعأةميرصلابىنظبالەبهيعنتىناتأاملەللوقأ'

.ةحفصلاوءزجلاسفن:ىربطلا

۱ا



ىمسي.اضيأبيسملانباناكو.0>كولملالوأانأ:لوقيةيواعمناكو‹اكلمرمألا

‹ةنيدملاتحيبتساةيناثلاىفو«نيسحلالتقىلوألاةنسلاىففءوسلاىنسديزيىنس
ىلعواهلكةمألاتباعأدقو.()ةبعكلاتقرحأوةكمبءامدلاتكفسةثلاثلاىفو

.(۳)نیسحللديزيلتقسابعنبااهسأر

ىلعنوبيعيلئابقلاءاسؤرضعبنألببسحفءاهقفلاىلعرمألارصتقيملو

دقفديزيلهتعيبةيواعمىلعبيعيسيقنبفنحألااذهف«ةيقتاوتكسمهنكلوةيواعم
لاق؟رحبابأايلوقتالكلام:هللاقف«تكاسفنحألاوكلذىفسانلاملكت
.9تبذكنإفاخأو‹تقدصنإكفاخأ:فنحألا

نبرمعمامإبطخامدنع(ه۷٠)متهألانبورمعانهركذننأىفكيو

هللاوانإمث):لاقامهيلعىنثأوهدعبنمنيتفيلخلاركذو«يعىبنلاركذوزيزعلادبع
ماسهالإملكتيملوسانلاعيمجتكسف(°)(جوعأعلضىلعالإامهدعبانعمتجاام

فحخأقارعلاكلملادبعهالوىذلاجاجحلانكيملو.تبذك:لاقفكلملادبعنبا

نولصينوعباتلاناكو«ةنسلاريغيوةنظلابذخأيوءايربألالتقيملأ«هالومنمةأطو

یلصیدیزنبرباجناکوريبجنبديعسو«نسحلاكةلفانةعمجلامويهفلخ
.()رهظلاتقوجرخيىتحةبطخلاليطيهنألهفلخءاميإلاب

هاهنذإهفلخةالصلانععنتماو(*)ايندلاىلعضعبلاامهضعبامهلاتقلارفاكهامسو
.()هسأرعطقبهددهفةيطخلاليوطتنعرمعنبا

نباهرهنفهللامالكلدبهنإ.:لوقيوةبطخلاىفريبزلانبابسيةرمتاذهعمسو

.جاجحلامامأقتلابرمعنباعدصوءارتفاضحمكلذذإ«كلذدنعرمع

.٢٢٥۲صمن(۲).۲۳۲/۲:خیرات یبوقعيلا:رظنا(۱)

.٢٠۲:خيراتىطويسلا«۹/١۱۳:ةيادبلا ريثكنبا٢٢٤۲٤صمن:رظنا(۳)

.٤/۹۷:ديرفلادقعلا هبردبعنبا:رظنا(٤)

۱١٠-١١۹:نييبتلاونايبلا ظحاجلا«۸١٠-١١٠صمن:رظنا(٥)

.۱۳۲:بولطملاةياغىكلاملا:رظنا(۷).٢٠٠:حيحصلاعماجلابيبحنبعيبرلا:رظنا(٦)

.۱۳۲:بولطملاةياغ_ىكلاملا:رظنا(۹).۲۷۰:عماجلا بيبحنبعيبرلا:رظنا(۸)

.۷۷:ىمالسألاعيرشتلاىفاهتناكموةنسلا ىفطصمىعابسلا:رظنا(٠٠)

٥۱



ىلعحالصلالهأوءارقلاجرخو>مكحلانبناورمىلعنوباوتلاراثدقو
٩2هعمنمورتشألانبميهاربإهيلعراثو9(هتوربجوهملظلنیرکنتسمجاجحلا

نيذلانيباوتلانمضناكذإ«ه٢٩ماعریبجنبدیعسجاجحلاهلتقنمرخاناکو

ركذو«نيباوتلاةروثىفمهتدابإدعبالإةالولاوءارمألانوراديءاهقفلانكيملو

ىلإتيهتناىتحاقثومجاجحلاىلإىبىتأال:لاقىبعشلانأءالبنلامالعأريسىف

نأىرحابفكسفنىلعقافنلاوكرشلابريمأللۇبةعافشمويبسيلوملعلانمكيتفد
.جاجحلادهعرمالاعقاواذه(°)اجنفىبعشلالعفف‹وجنت

.()هنم

لبقوىرهزلاباهشنباوهءارمألادنعلوخدلابابحتفنملوأنأليقهنأالإ
.ثيدحلالوبقمناكدقفاذهعمو©”تامنأىلإمهاياده

هوطعأوكلملادبعىنباماشهوديزيىلإ(ه١١١٠)ةياورلادامحكلذدعبعطقناو

.̂اهريغوىراوجلانمايادهلاومهاردلا

سانلاىلعةأطوفحخأنكيملذإ‹0?هلاعفأىلعروصنملانعليريكنبااذهفكلذ

لاومالارذبیوهبويعةلمجنمناكفميجنتلابلمعنملوآوهو«نييومالانم
.هاوهبسح

..۳/٠٤۳:خیراتریثألانيا:رظنا(١)

.اهبامو٤/٠٠٠:ءالبنلامالعأريسىفهلاعفأوجاجحلاةمجرت:رظنا(۲)

.۷۸٤:مالسإلاىفبرعلامايأ ىواجبلا«اهدعبامو١/٠٠:خيرات ريثألانبا:رظنا(۳)

.اهدعبامو١/٠۳٠:خيرات ريثألانبا«٤۹-۹:خيرات ىربطلا:رظنا(٤)

.٤/٤۳۱:ءالبنلامالعأريس:رظنا(٥)

.١/١٠٦٠:هخيراتوىبرعلابدألا_ىفطصمدومحم:رظنا

.٠٥٠:ماظنلارهوج ىملاسلا«۱۷۷:نوثدحلاوثيدحلا_وهزوبأدمحمدمحم:رظنا(۷)

.٠٠۱/٤۸:ةياهنلاوةيادبلا_ريثكنبا:رظنا(۹).۱۸۳:هخيراتوىبرعلابدالا ىفطصمدومحم:رظنا(۸)

.٢۲:ءافلخلاخيرات ىطويضسلا:رظناو«١٤۹صمن:رظنا(١٠)

١٠۱



ريذبتىففارسإلانمهفالسأهبلمعاعلمعيومامحلاببعليىدهملاناكو
()ميهاربإنبثايغىعديلجرهلعضوالو‹وهللاوراتهتسالاونيملسملالاومأ
.هبقاعيملومهردفالاةرشعهحتممامحلاببعللاىفاثيدح

:ةيومألاةلودلانمهخويشوةديبعىبأمامإلافقومب

نامزىفتناكىتلاةيعامتجالاوةيسايسلاتاريْثأتلاىلعءوضلاضعبانيقلأدقل

جتنو«ةايحلاسيياقمنمتريغوتاعزنلاولويملاىفترثأاهنأانيأروةيمأىنب
ترثآو‹اهذوفنةينيدلاتايصخشلاتدقفو«عامتجالاوقالخألاىفريغتكلذنع
تلظو«ةيومالاةسايسلارييغتتالواحمميمجتقفخأو‹روهظلاىلعءافتخالا

دبعنبرمعلداعلاةفيلخلاهثدحأامادعام‹تاقلحلاةعباتتمةلسلسكةيئاروةموكحلا

نمةمألاىفداسىذلاعضولاداسفىلعةمئاقةجحكعاضوألاىفرييغتنمزيزعلا

امدنعكلذىلعًابيقعتىعابسلالوقي۸۸:ىمالسإلاعيرشتلاىفاهتناكموةنسلا-ىفطصمىعابسلا رظنا(١)
ترجةئيسراثانمنيعاضولاعمءارمالاوءافلخلالهاستلناكامىهو):ىوارلاعمىدهللاةفيلخلالهاستظحال

هذهلثمىفهللامكحوهامكمهسوؤرىلعاوضقودجلافقوممهنماوفقوولو«ءالبلانمًاريثكنيدلاىلع
نبثایغبذكبهفارتعانعامعزیدهملاكةفيلخ فسالاعم-انيأرلب‹راشتنالااذهترشتناامةلاحلا

مامحلاحبذبرمأهنأنمةياورلاهلوقتامو«مهردفالآةرشعبهأفاكهاوهىلإًابرقتثيدحلاىفهتدايزوميهاربإ

مامحلاكرتيورجافلابذاكلااذهبدؤينأىدهمللًاريخناكذإ«بجعللةاعدموهفبذكلااذهىفًاببسناك

یرننحنلب«نیملسملالابمعني«ًاقيلطارحتوملاقحتسينمكرتيومامحلاحبذينأنمًالدب«حبذريغنم
كلتعضوتئشنإ:لتاقمهللاقدقف«ىخلبلاناميلسنبلتاقموهورخآباذكعمرخآًالهاستىدهملل
نعاوركذمهنأدجنلب«اعيشهعملعفيملمثاهيفىلةجاحال:ىدهملاهللاقف‹هتيبوسابعلاىفثيداحألا

دقو ىرتخبلاىبأبيئأتىفديزيال«مامحلاريطيناكىبنلانأًابوذكمًاثيدحىرتخبلاوأهلىوردقوديشرلا
نإ«ديشرللًايضاقباذكلااذهناكدقو«كتلزعلشيرقنمكنأالولىنعجرخأ:هللوقينأىلع هبذككردأ

مهبقعتلضفمهلركذنانكاذإو‹تاياورلاكلبمهنعتحصنإءافلخلاءالؤهاهيلعهللابساحياممفقاوملاهذه

اوناكمهنأوه«لتقلابمهبقعتىلعمهتلمحىتلاعفاودلانمنأركتنالاننإفمالسإلانيداودسفأنيذلاةقدانزلل

هللالوسرىلعبذكلابمهيلإاوبرقتنيذلانيعاضولانيباذكلاباولعفمهرنملانثأليلدب«مهمكحىلعنيجراخ
ىلعمهييذاكأبدجاسملانوُألميصاصقلاناكدقلو«مهمكحىلعنيجراخلاعمهولعفامرشعمهئاوهألءاضرإ
برضينماودجينأنودنوحرميونوحرسيمهريغوداهزلانمنوباذكلاناكو«كولملاوءارمألانمعمسم

رصعورصملكىفظافحلاةمئالاوتابثألاءاملعلاهنيدلهللاأيهنأالولو«مهدحدنعمهفقويومهيديأىلع

تناک٤فیرحتوسدنماهطلاخاملكنمهللالوسرةنسنودرجيو«نيفرحلافيرحتهللاةعيرشنعنوبذي
.خلإ...ةسومطمةسوردمهللانيدىفقحلاملاعمتناكلوةلماشةبيصللا

.۸۹-۸۸ص:ىمالسإلاعيرشتلاىفاهتناكموةنسلا ىعابسلا

۱۷



امىلإرومالاتداعوىفتخانأثبليملو‹هلوحنمنوحلصلملاوءاهقفلافتلاف«هلبق

.اوسیلولبلبقنمهيلعتناك

ارسهللاىلإةوعدلاوميلعتلاوسيردتلاىلعءاملعلافكعينأىعيبطلانمناكو

هنالةحيحصلامالسإلادعاوقنموهسيلةيمأىنبءارمأهيلعريسيىذلاًادبملااذه

حلصألاليدبلاىلإسانلارظنينأبجيهنأوءدادبتسالاوثيروتلاًاطخهيفبكترا
سامتلاولصأنمًادبملارییغتلب‹ةبئاصلاقئاقحلابلقالعقاولاًاطخلابيوصتو

.اكسامتمالاصعمتجماءاقبلمالسإلااهدارأامكةماعلاةحلصلملاقيقحتلجألباوصلا

حتفنمو«ماظعلانيعباتلاوماركلاةباحصلانمليلقريغددعرمألااذهىفماقو
ىقالخألاطاطحنالانمةمألاذاقثإل‹هيلإةوعدلابحوةمكحلاهمهلأوهتريصبهللا

سردلاتاقلحنيوکتوسانلاىفملعلاحورثبوةملكلابةوعدلاهذهتناكولو

ملظلاباحصأىلعضبقلاوفورعملابمايقلابسانلاريكذتبانايحأو«ظعولاتاسلجو

ةلفاقاوعطبأوةوعداوظقيأمهنكلواوحجنيملواوحلفيملاوناكنإوفيسلاب

.یرخأبوأةليسوبةيمأىنبنايغطباكر

تيقبنيحلصلملاءاملعلاونيلماعلانينمؤملاونيصلخملاءالؤهلثمبنإفكشالبو
‹لجوزعهبرنعهعىبنلااهبءاجامكةعيرشوةديقعتاذةمأةيمالسإلاةمألا
ال‹ركنملانعىهنتوفورعملابرمأتسانللتجرخأةمأريخنوكتنأاهلدارأامدنع

.تاركنملالعفتورماتوفورعملانعىهنتل

ضاقنأىلعتماقاهنألةيسابعلاةلودلاكلذكولببسحفةيومألاةلودلاسيلو

مدعىفسسالاوجهانملاسفنتعبتالبائيرمالانمحلصتملوةيومالاةلودلا

ىأىفاهنعفلتختالو«فرتلاوةرثألاونيملسملالامبدادبتسألاومكحلاىفىروشلا

ىفامأ‹ىناورملاىومألامكحلالظىفةيبرعةلودلاءاقبىفلضفلانأءوسءىش
.لبقىذنمرثكأةيمجعألالودلاضارمأاهتباصأوتمجعتسافةيسابعلاةلودلا

ملاوناكنإوادوهجعضولا.كلذرييغتليبسىفهللاىلإةاعدلالذبدقلو
اهنكل«ةيمالسإلارضاوحلانمبرقلابةميقتسمةلودةماقإىفةبقحلاهذهىفاوحجني

۱۱۸



یفاوحجندقاوناكنإو رضاوحلاىفمهحاجنمدعىفلوألاببسلاعجريو
لهأنمالوشيرقنماوسيلمهنأىلإ ةيسابعلاةلودلالالخةيمالسإلاةلودلافارطأ
الإديدحلاعرقيالذإ.ةمألانممظعالاداوسلامهديؤيالنأىعيبطلانمفمكاحلاتيبلا

ليتكلذلف«ضرالاىفةفالخابقحأوىلوأمهنأسانلاةماعداقتعالكلذو‹ديدحلا

.ةدفألامهيلإىوهتوسوفنلامهيلإ

ىتلاتاوعدلاهذهلثعبنولابيالاوناكنيقداصلانينمؤملانماريبكاءزجنكلو

.0)مهيلإنيبرقتملاديىلعثيداحألاعبضوبةيمأونباهأدب

ىذلا٠«(ه٥٤١)نسحلانبهللادبعنبدمحمنارصانيكلاموةفينحوبأاذهف

زاوجبةنيدملالهأىتفياضيأسنأنبكلاماذهو.روصنملادضةيكزلاسفنلاهللاقي

كلذونيميهركمىلعسيلهنالاضيأدمحمعممايقلاوروصتنملاةعيبنمجورخلا

.هللادنعامءاغتباهلك

ةفيلخادهعذنمنيعباتوةباحصنمناميإلاوملعلالهأنمةريصبلاولوأنطفدقو

ىلعهوبلغونامثعرومأىلعاولوتسافمهتيبصعوةيمأىنبليحىلإ«نامثعثلاثلا

نماوجرخفميكحتلاةيضقىفاضيأاودهتجاامك«ةلأسملاهذهىفاودهتجافهرمأ

راكتإريغنمنيملسملاةفيلخملخينأهلسيلذإهلوأنمميكحتلاضفربمهداهتجا

.)نيملسملاىأرريغنعرخااصخشاهدلقينأوهيلع

جاجحلاىبأظفاحلانعوىذمرتلانعًالقنركتموبيرغثيدحةيمأىنبفالختساثيدحنأىطويسلاركذ(١)

.ریٹکنبانعوىزا
.١٠:ءافلخلاخيراتىطويسلا:رظنا

ائينوعيضيالو«نيدلارمأبنيمتهماوناكمهلكو«عقواميفرذعءالؤهلكلف):هتمدقمىفنودلخنيالوقي(۲)
اماريخالإمهبنظنالنحنو«مهبملاعومهلاوحأىلععلطمهللاواودهتجاو«عقاولااذهدعباورظنمثهتاقلعتنم

.(مهيفقداصلاتالاقمومهلاوحأهبتدهش

.من۲۷۲ص:رظناو۲۷۰/۱:ةمدقم نودلخنبا

نبالاقامكمهرذعينيذلامهنمف«ةباحصلانتفىفثيدحلاوميدقلاىفًاريثكاوفلتخاسانلانأمولعملانمو
نكل«انعباغرمأهنألانمالقأوانتتسلأفكنومهنعتكسننحنو«ةفرذعيوةفموليىذلامهنمو«نودلخ
هذهىفةيضابألاىأررظناو«ىقالخألادسقلاوروجلادضهللاىلإةوعدلااورهظأنمركذثحابلاىلعبجي
.١٤٠-٤٤١:ةاقتنملارهاوجلا ىداربلا:ىفةلأسملا

۱۱۹



؟تاروطتلاكلتنمهخويشومامإلافقوموهامنآلارظننلو

ال ءاوسدحىلع-ةيسابعلاوةيومألاةسايسلانمةديبعىبأمامإلافقومنإ

مايا)ةورعهيخأوريدحنبسادرملالبىبأمامإلاك«هفالسأفقومنعفلتخي
‹ةيواعممايأمامإلاخيشديزنبرباجءاثعشلاىبأمامإلاو«ديزيهنباوةيواعم

‹ديزيمايأ)ضابأنبهللادبعمامإلاو«ديلولاهنباوناورمنبكلملادبعوديزيو
نمءالؤهريغو«كلملادبعو‹ديزيمايأ5ناطحنبنارمعوناورمنبكلمادبعو
‹()نييدبعلاكامسلانبرفعجو‹مامإلاخيشسابعلانبراحصىباحصلاكخئاسملا

نبىلعو«تودومىببجاحو«ناهدلاحلاصحونىيأو«بئاسلانبمامضو
.مهريغو()نيصحلا

نبهللادبعو«هللادبعنبرياجوىردخلاديعسىبأكةباحصلالجفقوموهو
مأةسشئاعو«ركبىبأنبدمحمو«رمعنبهللادبعو«سابعنبهللادبعو«دوعسم

نسحلاو‹«بيسملانبديعسونيريسنبدمحمكنيعباتلارابكفقومو‹نينمؤللا

نيعباتلانممهريغو‹مهددعىصحيالنيذلامهريغو‹ريبجنبديعسو‹ىرصبلا
اونادوةيقتلااولمعتساومهمالقأومهتنسلأبةيومألاةسايسلادضاوفقونيذلامهيعباتو

.نامتكلابهلل

وهديزنبرباجورفعجوراحصكةديبعىيأمامإلاخويشفقومناكدقف
كلذنأمولعملانمو«هللاديبعهنباوهيبأنبدايزنمةورعهیخأولالبیبآفقوم

خويشفقومناکدقو‹(۷)زاوهالابكسآةعقومىفلالبىبألتقبىهتنافقوملا
اقبسم مهملعلةفيلخلاهجوىففيسلاديرجتنوبحياللكلاوركنتسملافقوممامإلا

لتقلاىلإهيخأولالبىبأبلآهردقوءاضقنكلو«ةيقتلااولمعتسالب ةجيتنلاب

ذإهتلکاسشىلعنمبوهبدرشوجاجحلاهافندقفناطحنبنارمعامأو«ليثمتلاو

.٢۲قحلملاىفاهتمجرتىتأتس(۱)
.ثحبلااذهنم۳۷صةديبعىبأخويش:رظنا(۲)
.۲قحلملاىفهتمجرتىتأتس(٤).٢قحلملایفهتمجرتیتأتس(۳)

`.۲قحلملاىفمهمجارتىتأتس(1).ثحبلااذهنم٢۲صمامإلاخويش:رظنا(٥)
‹اهدعبامو۲/۲:تاقبط ىنيجردلا«۳۰۳/۳:خيرات ريثألانبا«۷۱:خيرات ىربطلا:رظنا(۷)

.۸/۲٥٠۱۸۲:لماکلا دربملا

٠١۱۲



الو‹©”ريسلابتكىفةروهشمكلملادبعىلإهتلاسروءجاجحلاهيلاووكلملادبع

حونوبآوبئاسلانبمامضامأو«هتافوتناكنيالوةلاسرلاهذهدعبهریصمملعي

مهفقومناكو‹ةديبعىبأمامإلانامزىفمهلكاوناكفبجاحونيصحلانبىلعو

امكمهلاناممشغلاوفسعلانممهلانمهنالكلذوكسامتملاةيضابألاعمتجم

.هعضومیفهثحبیتایس

ءاهقفلانمهعمنموةديبعىبأمامإلانماهريسوثادحألاةعباتمدعبف
ذإةيمالسإلاةلودلایفةيلمعلاةحاسلاىلعثدحامجئاتنةشقانمو‹نيحلصلملاو

بلاطیبآنبیلعمهوتیبلالایفةفالخلاىعدانمبزحوريبزلانبابزحنأیار

ءاليتسالاىلإلوؤتاهلك«مشاهىنبىفاهنورصحينيذلانييسابعلابزحو«هلسنو
ولو‹ىروشلاقيرطنعءفكلارايتخاسيلو«سانلانمةنيعمةفنممكحلاىلع
ناهلیروشرمالاعضويمثشیرقنماهبموقينلنوكتسرمالالوأىفةبلغلاتناك
.بطخلالهسوفدهلاحضولورمالا

ىلعضبقلاوءاليتسالاودصقلانأىهواقبسممهيدلةفورعمةجيتنلانكلو

٠ناکاذامفشیرقنممهنةيمأىنبىوعدتسيلأ«()دیدحنمديبدعبنمةسائرلا
؟رخآلاولتدحاواهولوادتواهيلعاولوتساامدنعرمألا

ىلعتزربىتلاهترظنىهتناكو«ةديبعىبأمامإلافالسأةرظنىهكلت

.0برغملاونامعونميلاىفثدحامكهذيمالتىلعةيلمعلاةحاسلا

ةداعإوةمألاجاجوعاميوقتالإ-فورعموهامككلذنسفدهلاسيلو
ىلعءاضقلاولطابلادامخإوهلهأةرصنوقحلاراهظإبىروشاهباصنىلإرومألا

ىبأمامإلاذيملتةزمحىبأمامإلابطخىفهدجنامكلذىلعليلدريخو‹هراصنأ

.۲۲-۲/٦۲۳۲:تاقبط ىنيجردلا«١۱۹۱/۲٠:لماكلا دربملا:رظنا(١)

:ةيضفلادوقعلا ىئراحلا‹اهدعبامو١٠٠:ةاقتنملارهاوجلا ىداربلا«اهدعبامو٢۲۲:نيملسملاريس:رظنا(۲)

.اهدعبامو١۱۷:ةيضابألاةكرحلاةأشن_تافيلخضوع.د

.۳/٣۳۳خیرات ریثألانبا:رظنا(۳)

.اهدعباموثحبلاادهنم۰٥۲۷صثحبلاىفتاكحلاهذهنعنايبلاىتأيس(٤)

١۱۲



باتكلالهأةرفكوأنثودياعالإمهنمنحنوانمسانلا):ةكمىفلاقثيحةديبع

.رئاجمامإوأ

ةنسوهباتكب.لمعلاوهتعاطوهللاىوقتبمكيصوأ):ةنيدملابهتبطخىفءاجامك

امريغصتولجوزعهللاقحنمةربابجلاترغصامميظعتو«محرلاةلصو«ةعهيبن
نأو٠قوقحلانماوتامأامءايحإو«روجلانماويحأامةتامإو«لطابلانمتمظع

ةعاطالو‹هتعاطلهألولجوزعهللةعاطلاو«هتعاطىفدابعلاىصعيوهللاعاطي

ةيوسلابمسقلاو«هيبنةنسوهللاباتكىلإمكوعدن‹قلاخلاةيصعمىفقولخمل
انجرخامهللاوانإ‹اهبهللارمأىتلااهعضاومسامخألاعضوو«ةيعرلاىفلدعلاو
ليندقرأثلالواهيفضوخننأديرنكلمةلودلالو«ابعلالواوهلالوارطبالوارضأ

ىفءاعدالارثكودقروجلاملاعموتملظأدقضرألاانيأرالنكلو«انم
‹قحلابمئاقلافنعو‹طسقلابمئاقلالتقو‹ماكحألاتلطعوىوهلابلمعو‹نيدلا
.()(خلإ..هللاىلإىعادلا.انبجأف«ميقتسمقيرطىلإوهللاىلإیدانيايدانمانعمس

اهدارأىتلاىهاهنأدجيةزمحويأاهيلإوعديىتلائدابملاهذهىفرظانلاف
رومأميقتستل٠لطابلادامخإوقحلابمايقلالجالالإكلذامو«سانلانممالسإلا

رهظامدنعقحلابلاطلهتيصوىفةديبعىبأذيملتنايفسوبألوقيو

الودهلامو٩العدهنيدو«الوخهللادابعةربابجلاتذختااميدقو):نمیلاب

بضعنماهنوذحخأي‹ةيدهلابتحسلاو6ةاكزلابسكلاو‹ڭيبنلابرمخلااولحتساو

نمو«اناوعأملعلاةنوخنمكلذىلعاوذختاو«هللاةيصعمىفاهنوقفنيو‹هللا

ءالؤهق‹اناوعأنيلكأتسملانمكلذىلعاودجووءاناوخإعانصلانمو«اناوعأعارولا

ىفقسفلاةيارتماقناوعألاءالؤهبو«ربانلاىلعروجلالهأةبطخناوعالا

لهاجلاكلذبنطفيالوقطنيالفملاعلافيخأناوعألاءالؤهبوركاسعلا

وهف‹نامتكلاوةيقتلابضرألافارطأىفنمؤملاىشمناوعألاءالؤهبو«(لأسيف

.۲٦۲-۷/۲٦۸:تاقبط ىنيجردلا(۲)۷/۲٦۲:تاقبط ىنيجردلا(١)

-ىكلاملا.هيلإجتحيملامهنامتكبهللنيدينأملعىذلكىلعقح:ةديبعىبأمامإلاذيملتةرامعنبرمتعملالاق(۳)

.١۱:بولطملاةياغ

=نمعجرامدعبًايلعةفوكلالهأعيابوددرتالوةشقانمريغنماوهركواوبحأامىلعةيواعمماسلالهأعياب(٤)

۱۲۲



.(۱)(هللاىقتيالنمهلذتسيدرفملاميتيلاك

ذيمالتناسلنإفعبطلابو«ةديبعىيأمامإلاةسردماهتزرفأىتلاىهئدابملاهذهف
.هناسلیھمامإلا

الإتاكرحلاكلترهظتملوهتروشمدعبالإبرغملاونامعونميلالهأمقيملو

.هنایبیتایسامکهیأرب

ةيسايسلاثادحألاكلتنممامإلافقومضارعتسالااذهنمانملعدقفنذإ
ءاقدصالافقومالنيصلخلاةاعدلاونيلماعلاءاملعلافقوموهوء5ةيعامتجالاو

ايندبمهترخأاوعابوعماطملامهترغأنيذلانيبسكتملاءوسلاءاملعفقومالونيقلمتلا
.()مهريغ

ةجيتننايحألاضعبىفةلخادتموانايحأةنيابتمراكفأوةريثكتازارفإكانهو

بوغشلانمريثكاهيفتناكىتلاقارعلااصوصخو«مالسإلاىفبوعشلاطالتخا
ىسايسلاهاجتالاريغتةجيتنوةيحاننماذه«مالسإلاىفتلخدىتلاةيبرعلاريغ

ىلعتدعاسلماوعلاهذهلك«ناوزمىنيوةيمأىنبمايأىركفلاوىعامتجالاو
اماذهو«لويملاوتاعزتلافالتخألاعبتىمالسأإلاعمتجملاىفةيمالسإلاقرفلاروهظ

:نيبلطمیفوهویتالاثحبملاىفراصتخابهنعنايبلابموقنس

.لزاونلاىفىروشلارودتالثيحبةهباشتمةعيبلافىداعنمءادعأوىلاونمءايلوأمهنأىلعنيفص=

.۸/۲٣۳:باسنألا ىرذالبلا:رظنا

.٢/۲۸۷:تاقبط ىنيجردلا

وهكلذنعباوجلاو«لوألاثحبلارصقعمهلوطلجألثحبلااذهىفثحابلاهبتكامىلعئراقلابيعيدق(۲)

رمألاو«بدألاوخيراتلابتكنمعوضوملابساناماهنمثحابلاذخأفةرفوتموةريزغلصفلااذهىفةداملانأ

نوكيدقو«دجوامردقببتكهنكلو‹عوضوملاءاصقتسالةيفاكلاةداملادجيملفلوألاثحبملاىفكلذسكعب

ةيحانلاهذهنماروذعمثحابلا

۱۲۳





  

 
 

ثلاثلاثحبلملا

مامالارصعىفىركفلاطسولا
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:قرفلاةأشنببسىف:ديهمت

نمهنأعم‹مومعلاهجوىلعةيمالسإلاقرفلاعوضومةباتكىفتددرتالاط

ةفرعمل‹ةديبعوبأمامإللاهيفاشنىذلاىركفلاطسولاركذأنأهسفنثحبلابجاو

.مامإلاىلعىركفلاطسولااذهنمريثأتلاو.رْثأتلاىدم

عوضوملاو« قرفلانمةقرفىأنعبتكأنأبحأالىننأوهىددرتببسو

سيلو٠طقفةيخيراتلاةيحانلانمثحبملااذهتررحىننكلو ىصاصتخانمسيل

.ةيمالكلاةيفسلفلاةيحانلانم

ثحبسيلو«هثحابموهتاحلطصموهتافيرعتهللقتسمنفمالكلاملعنألكلذ
لحتلاباتكاهركذىتلانيملسملاقرفدادعتىفرظانلاوثحابملاكلتىصقتسياذهك

اذهىلعفسأتيو‹رمألاىفراحيلمهتالاحتناومهتاداقتعانمهوركذامو.قرفلاو

نكلو‹قزمتلاولشفلاوعزانتلاىلإتدأ‹نيملسملانيبةوجفثدحأىذلاقارتفالا

.عقاودبالهردقوهللاءاضق

ىفةباحصلانيبلصحىذلاىسايسلاقارتفالاكلذفسألاْىلِإوعدياممهنأامك

ىحولالوزنوهعىبنلا.اورصاعنيذلامه؟مهنممهومالسإلانملوألاردصلا
ثبلامنكلو«اهيعادواهتوصدمخو«اهيعانةيلهاجلاىلعىعنذإعيرشتلاةثئادحو

.هدحوهللرمالاومهنيبفالخلابدوالإةليوطةرتفنوملسللا

ىذلابدألاومنو«مالسإلاىفنيلخادلامجعلاوبرعلانيبةطلتخلاةفاقثلانإو

ةديدجلالئاسملاروهظوناورمىنبوةيمأىنبرصعىفمالسإلالبقامروذجبداع
ىلإنامثعةسايسىلعراكنأإلاةيادبذنمىعامتجالاوىسايسلالمعلاةحاسىلع

ةيواعمراصتناوميكحتلارمأهيلإلآامو٠ىلعمامإلاةفالخىفثدحاموكلتقم

ةيمأىنبدنعمكحلاةسايسهبتعاجامو«ىلعلتقموىلعىلعءاهدلاوةليحلاب
‹(")اهتايمستوءةيمالسإلاقرفلازوربىفراثآاهلهذهلكتناكةيلمعتادجتسمنم

.٨۷۳/۲:ريسفت-ىربطلا«۹-۱۱۲مالسإلارجف نيمأدمحأ:عوضوملااذهنعرظنا(۱)

.ثحبلااذهنماهدعبامو۹٠۱صرظنا(۲])

-ريخایینبییحیایرکزوبأینوانجلا«ءاهدعبامو۱‹۳۷:ةيمالسإلاقرفلاخيرات ليلحخدمحم:رظنا(۳)

۱۲۷



:نيملسملانيبةيمالكلاةيركفلاةيحانلانماشنفالخلوأوهامنكلو

ىفةيمالسألاةمألانيبتافالخلاةأشننألحتلاوللملاىفىناتسرهشلالوقي

نيقفانملالاحوعىبنلادهعذنمناكتافالخلاهذهروبةأشنىنعمبةديقعلارومأ

مكحديدحتوهنيملسملامهلغشفالخلوأنإ:ىشاوشلاروتكدلاىريو

رثكذإ‹نامثعثلاثلاةفيلخلاةيضقنماقالطنا؟نمؤموأرفاكلهةريبكلابكترم

ةلأسملاهذهنعتعرفتو‹مهدعبنمنيعباتلانيبو‹مهسفنأةباحصلانيباهيفعازتلا

روهظىفاببستناكف‹مالسإلاردصىفلدجلااهيفعقوىتلالئاسملاةيقب
قرفتلاقرفلاهذهردصمنأىريوىأرلااذهىباشلاىلعروتكدلاديؤيو.

.0”ةيمأىنبناهزىفىغبلاوقسفلاوىسايسلا

لخدهلاهنملكناكدقفةعمتجموأةقرفتملماوعلاهذهنإف:رمألاناكامايأو

هلسربقيدصتلاو'ههيزنتوهللاديحوتىلإماعلاهاجتالانكلو«ىمالكلاركفلاةأشنىف

یفنوقفتممهنانعالضفنيملسملانيبدحاواهيفءاجامو«هبتكومهنعءاجامو
.ةيلمعلامالسإلاناكرأةيقب

هنعهللاىهنامعءاهتنالاونيدلارئاعشبكسمتلاوهوباوصلاوًاطخلانازيمو

:ةعيشلاةقرفةأشنبًادبنلو«ةيمالسإللاقرفلاعوضومنأآلاقرطنلو

:دعبلا تاحرفىريبعجلا«4-۸:لمعلاوركفلانيبةلزتعملا-ىباشلاىلع:روتكدلا«٢۲:عضولا=

ريسءاملعلانمةعومجم«١/٥٥٠١١٠:خيراتلابكومىفةيضابألا-رمعمىبحيىلعاهدعبامو١

.٢۳:نيملسلملا

.اهدعبامو١/۷٠:مزحنبلصفلاشماهبلحتلاوللملاميحرلادبعنبدمحم-ىناتسرهشلا:رظنا(١)
ىسايسلاركفلا نالهجنودع«۷/٤۳۱ددع-ًاقباسةينوتيزلاةلجم ىشاوشلاناميلسروتكدلالاقم:رظنا(۲)

.نوترمريتسجامةلاسر١٠:ةيضابألادنع

.۷ددعاقياسةينوتيزلاةيلكلاةلجمىشاوشلانعًالقن١٠:لمعلاوركفلانيبةلزتعملا-ىباشلاىلع.د(۳)

۱۲۸



:مامإلارصعىفةيمالكلاقرفلارهشأ:لوألابلطللا

:ةعيشلا_

هرمدقوههجوهللامركبلاطىبأنبىلعاوعياشموقمهنأب12ىرعشألامهفرع
.()ٍهَِيَعىبنلاباحصأرئاسىلع

ةعيشلالكنوكينأنييمالسإلاتالاقمباتكققحمنيدلاىبحمدمحمىفنو

.(©)ظحاجلانعهاكحامكهعىبنلاةباحصىلعايلعنولضفي

ةعيشللتحاتأنامثعةسايسنمنيملسملارمذتنأ:ميهاربإنسحروتكدلاىريو
ةفدصلاقيرطنعىلعىلإتءاجةفالخلانأ:ثحابلادقتعيو‹(ةفالخلاليوحت
نمةئفبحةرثكنكلو«هلتقبالونامثعىلعةباعإلاببسبال‹رايتخأالاببسب

نوعفاديةيادبلاىفنوملسملاناكو«هنععافدلاىفىنافتلاىلإمهادأىلعىفسانلا
عمناکنمرهظف۽‹قارتفالالصحفميكحتلاعقونأىلإىلعةفالخىفمالسإلانع

ىأروةيواعمعمناكنمادعىلععمذعمويةمألاداوسنأىلع«ةحاسلاىلعىلع

ىعرشلاةفيلخلاوهايلعنأداوسلااذه

ةلقتسمةقرفراصوةيلمعلاةحاسلاىلع«ةعيسشلا»بقللااذهرهظىتمنککلو

لاؤساذه؟ةديقعلانعاعافدةجحلاباهمصحخعراقتو‹فيسلاباهادبمنععفادت

.هسفنحرطي

دهعنمرهظمسالااذهنألئاقلامهنمفاوفلتخانيخرؤملانأوههنعباوجلاو
ىبنلاةايحىفهدوجوىلعاهرهاظلديثيداحأكلذ.ىلعاودروأويعىبنلا
.

شاع«ىسومىبأىرعشألاسيقنبهللادبعىباحصلالسننمىرعشألارشبىبأنيليعامسإنبىلعنسحلاوبأ(١)
خيشبىمسو‹نيلصملافالتخاونييمالسإلاتالاقمباتكهل‹لحتلاوللملانعباتكلانمناكو‹ةرصبلاىف

.ىرجهلاعبارلانرقلانمىناثلاعبرلالئاوأىفوتوةعامجلاوةنسلالهأ

.۳ص:ديمحلادبعنيدلاىحمقيقحتنييمالسأإلاتالاقم:ةمدقم:رظنا

ديعسنبدمحم ىتاهلقلا«١:نييمالسإلاتالاقم ىرعشألا:رظنا(۲)

٠۷:ةيمالسإلاقرفلامهأ رفينلارهاطلادمحم«٢٢۲:نايبلاوفشكلا

.10-6١/11شماهلابنييمالسإلاتالاقم ىرعشألا:رظنا(۳)

.٥۳۹-۱/٤۳۹:مالسإلاخیرات نسح:رظنا(٤)

۱٠.٠-۸١٠۱۱۲:ةيمالسإلاقرفلاخيرات ليلخدمحم:رظنا(٥)

۱۲۹



هدعاسوروطتوامنمث«طقفنامثعدهعذنمهدوجوىلإبهذينيخرؤملارثكأو

هوطلسامو«قالخألاوةسايسلاىف.داسفومكحلاىلعةيمأىنبءاليتساومنلااذهىلع
‹)مهيلإسانلافرصلىلعنعلىلإرمالامهبىدأىتحىلعلديدشلاضغبلانم

هباحصاویدعنبرجحاولتقامك«ایلع.بحينملكوتيبلالآلتقىفمهفارسإو
.()مهريغو

٠ىومألامكحللةضراعملامالسإلابازحأنمميظعبزحمهفرمألاناكامايأو
مهؤاقبامأو‹ةيسايسلاةيحانلانمىرجهلالوألانرقلالاوطمهتضراعمترمتساو

.اذهسانلامويىلإاوقبدقفىنيدبهذمباحصأك

ناتسكابوةيمالسإلاناريإةيروهمجكةيمالسإلالودلانمريثكىفنودجويو
ايلاحمالانطولاناريإةيروهمجربتعتو«اهريغوىبرعلاجيلخلاونامعوقارعلاودنهلاو
.نميلاىلصألامهنطوفةيديزلاامأوةيمامإلاةعيشلابزحل

یفرکذيامفيرطنمف«نايفسىبأنبةيواعمدهعذنمىلعمامإلاءنعللًاراكتتساسانلادشأنمةيضابألاناك(١)

ذإسانلاهوجوهعمومويتاذًاسلاجناكنايفسىبأنبةيواعمنأ:ديرفلادقعلابحاصهركذام:نأشلااذه

زيمأايلاففنحألاملكتو«سانلا«ًايلعنعلنأهمالكرخآناكف«ًابيطخماقفمالالهأنملجرلخد

ىقلدقف‹ايلعكنععدوهللاقتافمهنعللنيلسرملانعلىفكاضرنأملعيول«افتآلاقاملئاقلااذهنإ:نينمؤملا

‹هتبيصمميظعلاهتبيقننوميملا‹هقلخرهاطلاهقبسبزربملا انملعامهللاوناكو«هلمعبالخو«هربقىفدرفأوهبر

وأًاعوطهننعلتفربنلاندعصتلهللاميأو‹ىرتامتلقوىذقلاىلعنيعلاتيضغأدقلفنحأاي:ةيواعمهللاقف

هيفىرحجتالهللاوفكلذىلعىنربحتنإو‹كلريخوهفىنفعتنإ:نينمؤملاريمأاي:فنحالاهللاقف«اهرك

تنأامو:لاق«لعفلاولوقلاىفكنفصنألكلذعمهللاوامأ:فنحألالاق«ربنادعصافمق:لاقًادبأىاتفش

نإسانلااهيأ:لوقأمثهعهيبنىلعىلصأوهلهأوهامبهللادمحأفرينملادعصأ:لاق؟ىنتفصنأنإفنحأايلئاق

هيلعىغبهنأامهنمدحاولكىعداو«التتقاف«افلتخاةيواعموًايلعنأو«يلعنعلأنأىنرمأةيواعمنينمؤملاريمأ

ىغابلاكقلخعيمجوكؤايبأوكتكئالموتنأنعلامهللا:لوقأمثهللامكمحراونمأفتوعداذإف«هتفىلعو

اذهىلعديزأال:ةيواعماي.هللامكمحراونمأ«اريبكنعلمهنعلامهللا‹ةيغابلاةئفلانعلاو‹هبحاصىلعامهنم

.رحبابأايكيفعنًاذِإ:ةيواعملاقف.ىسفنباهذهيفناكولوافرحهنمصقنأالو
هوبلطامةلمجنموزيزعلادبعنبرمعلداعلاةفيلخلاىلإمهباهذًاضيأكلذىلعلديامو٤/۹:ديرفلادقعلا

.مهباجأفىلعنعلرييغت
.۸/۱٠۲:مالسإلاىحض‹اهدعبامو1٠۲:مالسإلارجف نيمأدمحأ‹«ثحبلااذهنم١١٠صرظنا

.خیراتلابتكیفهریغو۰۳۹۵/۱۳۹۷:خیرات میهاربإنسح:رظنا(۲)

امو١٠٠:ةيمالسإلاقرفلاخيرات ليلخدمحم‹٩:مالسإلاردصىفةباطخلا شيورددمحأ:رظناو

.١٤٠-٤٤٤١:كلملاوةفالخلا-ىدودوملاىلعألاوبأاهدعب

۱۳



:فانصأةثالثىلإاهفنصةقرفنيعبرأوسمخىلإىرعشألااهدعقرفىلعمهو

نورشعومبرأاهيفوةيمامإلا:ىناثلاو.ةقرفةرشعسمخاهيفوةعيشلاةيبلاغ:لوألا

.0)نوعبرأوسمخقرفلاعومجمفقرفتساهيفوةيديزلا:ةثلاثلاو.ةقرف

ةيمامإلاوةيديزلاوةيناسيكلا:ىهوطقفقرفسمخاهمسقدقفىناتسرهشلاامأ

.0ةيليعامسإلاوةالغلاو

قرفلابتك اهيلعدرلاانايحأو اهركذبتلفكتتاداقتعاوئدابممهلو

.بلطملااذهىفاهركذىلإىعادالو0”خيراتلاو

ىضابألاعمتجملانالكلذو‹مهعمهفطاعتىلعلديءىشىلعروثعلاعطتسنملو

ناکلبیسایسرودهلذئموینكيملمامإلانأىلإةفاضإلاب«هسفنىلعقلغنمذئموي

ىفىسايسلاهرودناک6نامتكلاتحتءاوطنالاوىميلعتلارودلاىلعارصتقم

ىتحهترصانمىلعاوقفاونيذلاةيضابألاضراعدقف‹()ةيسابعلاةوعدلاروهظنامز

.(°)هعمريسملااوكرت

ةزمحابأمامإلانأالإ«ءىشىفمهعمطابتراىلعنكيملهنأىلعكلذانلديو

بطخامدنرامحلاناورمنامزىفةعيشلاهاجتهنكيامع.حصفأمامإلاذيملتىراشلا

‹هللابابترهاظعيشفعيشلاهذهامأو):لاقثيحظحاجلاهاكحامكةكمب

ىفذفانملعبالو«نيدلاىفذفانرصببسانلااوقرافيملهللاىلعةيرفلااونلعأو

الوةنتفلاىلعنورصي‹اهباولواذإنولمعيو«اهلهأىلعةيصعملانومقني«نآرقلا
‹ىتوملاثعبىفلودلانولمؤي«ناهكعابتأنآرقلانعةافج«اهنمجرخلانوفرعي

.١١٠-٠:نييمالسإلاتالاقم ىرعشألا:رظنا(١)

.١/١۹٠:مزحنباللصفلاشماهبلحتلاوللملا:ىناتسرهشلا:رظنا(۲)

:مالسإلاخيرات نسح‹اهدعبامو٢/٢٠۲:نايبلاوفشكلا ىتاهلقلا:رظناوهالعأنيعجرملا:رظنا(۳)

امو۳/٦٠۲:مالسإلارجف نيمأدمحأ«۸/۲٠٠:نيدلاملاعم ىنيمتلازيزعلادبع«اهدعبامو١

.اهدعبامو٠۷:ةيمالسإلاقرفلامهأ رفينلارهاطلادمحم«اهدعب

.ثحبلااذهىفاهدعبامو٢٤۱۲۹صعجار(٤)

١٠:ريس ىخامشلا:رظنا(٥)

١۱۳



غ1:مهارظاالجرمهنداودلق«ادلىلإةمجرلانودي

فقوموهكلذناكلهملعأهللاو‹مهنمةيلاغلاةقرفلاداقتعاىلإريشيهلعلو

المأیئمامإلا

:ةئجرملاب

ةيومألاةفالخلاةرضاحتناكقسشمدنألكلذو«ماشلابءاجرإلاةديقعةأشن

ىلعبلاغلاناكف«نييومألاماكحللعوضخلاىلإنيملسملانوعديةاعداهيفراصو
لوألانرقلانمىناثلافصنلالالخةيحيسملالماوعلاضعبريثأتبءاجرإلاةديقعماشلا

نمنيبامیآ«ةعيشلاوجراوخلاروهظدعبرهظرايتوه:ءاجرأإلاو‹©”ىرجهلا

ىلعهلضفيىتحهلهبحىفطرفينمنيبو‹ميكحتللهلوبقببسبىلعضغبرهظي
رربيبولسأىلعةيسايسلااهتفسلفتماقةعجرملاةديقعنألصالاف‹ةباحصلاةيقب

لابرشوىسايسلارهقلابولسأكءةيعرشلادعاوقللةفلاخملاةيمأىنبءافلخلاعفأ

ريغىفلاومألاريذبتنمكلذريغىلإءوهللاونوجالامعتساوقحلاريغبسفنلالتقو
:ءاولاقفاهلحمريغنماهذخأواهلح بجتلبمهعيطننحنو‹نونمؤممهنأمهنع

.ارجافوُناکاربريمألاةعاطبةلئاقلاثيداحألااولعتفانيذلامهو«مهتعاطانيلع

هذهتدعاسوةسايسلاىفريكفتلانعاوفرصناوسانلاماوعكلذب

‹ةلودلاونيدلااولصفاذهتف‹مهلاعفأريربتىلعمهالاونمونييومألاكولمةديقعلا
سانلاىلعهطلستنالسانللالاظايصاعنوكينأنكميىسايسلامكاحلانأاوأرو

مدقلاىفغلابلانمزلاكلذذنمةئجرملاناككلذلجأنم)مهيلعةعاطلابجاوهلعجي

.((انمايأىفنوريثكهبذخأيىذلاصلاخلاىسايسلاىأرلاةعيلط

روهظادبنأدعبالإ‹رمألائدابىفنييومألاىلعنويقيقحلانوملسملادتشيملو
رهاجفءىمالسإلاعقاولانعنيملسملادعبتومالسإلاتتفتىتلاةديقعلاهذهلثم
نرقلافصتنمدعبفيسلاوناسللابمهيلعراكنالابنييومألاماکحةمكحملاوةعيضشلا

.ثحابلاهارياماذهىرجهلالوألا

دقعلا هبردبعنباء٠۱:ىناغألا-ىناهفصألاجرفلاوبأ«١/۱۱۱:نييبتلاونايبلا:ظحاجلا:رظنا(١)

.فالتخاعم٤/٤٤٠‹ديرفلا

٦©0:ةيمالسإلاقرفلاخيرات ليلخدمحم«:مالسإلاخيرات نسح:رظنا(۲)

.۷/٤۱۸ددعًاقباسةينوتيزلاةيلكلاةلجم:ىشاوشلاناميلس:رظناو«١٠:برعلاةيرقبع خورفرمع(۲)

۱۳۲



.اذهانملساذإف‹ةعيشلاوجراوخلاركذدعبةئجرملا()قرفللنوخرؤملاركذيو
ىزعيهنإفةيركفلاةيحانلانمامأو«ةيسايسلاةيحانلانمكلذمهلمتيامنِإَفبيترتلا

ةنتفىفلوقلانعنوفقوتملافنامثعدهعىفةمألاقارتفانمزىلإكلذنيخرؤملاضعب
.ناميإلاساسأو«ةريبكلابكترممكحىفاوكفكاكسشلابنوفورعملامهو«نامثع

.9هللاىلإمهرمأاولكوفرفكلاو

‹ذعمويةمألاروهمجنماميظعالوبقتيقلءاجرإلاةديقعنإفرمألاناكامايأو
رفكلاعمعفنتالامكةيصعمناميإلاعمرضيالهنأىلعرودتمهتديقعنألكلذ

الغو٠كلذىلعنوعمجممهوطقفبلقلابداقتعالاوهمهدنعناميإلافةعاط

بلقلاهلحموقيدصتلاوهناميإلانألةينارصنلاوةيدوهيلارهظأولواولاقىتحنورخآ
نأىلعنوعمجممهنكلوبلقلابداقتعالاعمناسللابظفلتلاطرتشانممهتموطقف

هرمأهبرلصاعنمؤموه:نيملسملاروهمجلاقو).©ناميإلاىفطرشبسيللمعلا
ءارانمةيداقتعالامهئارأىفنوبرقيمهو...هلرفغءاشنإوهبذعءاشنإهللاديب

.05(ةنسلالهأءارآممريبكدحىلإنوقالتيلبروهمجلا

‹حلاصلالمعلابنرتقااموهقحلاناميإلانإلباذهريغقحلانإ:لوقناننكلو
ةنجلاولسرلاثعبوديعولاودعولانمنارقلاهبءاجاملطبلكلذكرمالاناكولذإ

؟نْذِإباسحلااذاملفرانلاو

سانلادرومهلوقلاطبإو«مهيلعدرللةلزتعملانممهلوقبلاقنموةمكحملاىربناو
عمتجملادسفذإ‹مالسإلاىلعالابورثكأاوناكةئجرملانأكشالو‹«باوصلاةداجىلإ

:ةريثكقرفىلإاوعرفتدقو‹(°)داقتعالااذهببسبتاقبوملاهيفترهظوىمالسأإلا

‹مالسإلارجف نيمأدمحأ‹©١:ةيمالسإلاقرفلامهأ رفينلا«١/٤١٠8:مالسإلاخيرات نسح:رظنا(١)

.۳٠۲:نييمالسإلاتالاقم ىرعشالا‹٤٤٠:كلملاوةفالخلا_ىدودوملاىلعألاوبأ۽٩

ء٥٤١٠-٤٤١:كللاوةفالخلا-ىدودوملاىلعألاوبأ«٠٠:ةيمالسإلاقرفلامهأ:رفينلارهاطلادمحم:رظنا(۲)

.معنلانمدورشلاهاتامكاوهاتفاوريحتًاموقكاكشلاىرأىنإوكلذىفىنامعلارظنلانبدمحأخيشلالوقيو
.مئاعدلا-رظنلانبدمحأ:رظنا

۲۱۲/۲١٤/٤٠٠٠:لصفلامزحنبا‹شماهلاوقوف-۳٠۲:نييمالسإلاتالاقم ىرعشألا:رظنا(۳)

.اهدعبامو۳۱/۳:مالسإلاىحض نيمأدمحأ«١/٤١٠١۱۸:مزحنباشماهبللملا-ىناتسرهشلا

.١٠:ةيمالسإلاقرفلامهأبرفينلارهاطلادمحم(٤)

.۳:۳۱۸:مالسإلاىحض نيمأدمحأ:رظنا(٥)
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.ةقرفةرشعىتنثاىلإىرعشألا

ىلإملاعملاباتكىفىنيمثلامهدعو«طقفناتقرفمهتالغنأ:مزحنبالاقو
دشااوناكنيذلامهوءادبملامهعمجيامنإف‹قرفلادادعتبةربعالو«()قرفسمخ

.مالسإلاىلعاميطحتسانلا.

ةعبرألابهاذملاةديقعاهنيعىهةئجرملادئاقعنماريثكنأنوخرؤملاركذيو

:لوقيهللاو0>كلذبرثكأوعسوأنوكتنينمؤملاةرئادنأوءةعافشلابلوقلاوديعولا

ىفنوقفتيمهنإفاذهعمو‹جراوخلاوةعيشلاكلذىفنيفلاخمةيمأىنبمكحتيضر
.9(ةنسلالهأىهونيظفاحلاةفئاطعمامدحىلإةديقعلا

نأقحلاو):لوقيةيمالسإلاقرفلامهأباتكفلؤملثمىرننأبيرغلانمو

لامعألانأشنمللقيهنإ«اذهىفاولاقنيملكتملارابكنأ:لاقهنأباملع)(؟ال
ىفو‹ناميإللةبسنلابهيوناثةلزنمىفاهلعجيكلذنالتاعاطلابنايتإلاوةحاصلا

مهلعجياذهمهداقتعانأذإ«ذوفنلالهأنممهريغنعالضفةماعلاىلعرطخكلذ

دردقف‹()ناميإلانمءزجلامعألانأاومهفولامسكعبةعيرشلاجهنمبنيمزتلمريغ

لعفةيمهأنمليلقتلاوحلاصلالمعلابسانلانواهتالإروذحلالهو«هسفنبهسفنىلع

.بلقلابناميألابالإتاعمتجملاةيقبنعءىشهزيميالىمالسألا

لمعلانوكرتيو«داقتعالااذهنودقتعيمويلاةمالاداوسحبصأدقففسالاعمو

هللاو٠حلاصلالمعلااوكرتومهبولقبهللاباونمآاذإمهلرفغيسهللانأرابتعاىلع

لهأهفرعيو‹نويحيسلملاهفرعيو‹مهءانبأنوفرعيامكهللانوفرعيمهنأبدوهيلافصو

.٢/۲:نيدلاملاعم ىنيمتلاء٤:لصفلامزحنباءاهدعبامو۳٠۲:تالاقم ىرعشألا:رظنا(١)

قرفلامهأ رفينلا«١/۷١٤:مالسإلاخيرات نسح‹٠۳۲۳/۳:مالسإلاىحض نيمأدمحأ:رظنا(۲)

.٥٥:ةيمالسإلا

.١/8۱۷:مالسإلاخيرات نسح(٤).۱۳:أبس(۳)
.ةحفصلاوم.٤5:ةيمالسإلاقرفلامهأ_رفينلا(٠)

٤۱۳



زعهللاعمكيرشتلاداقتعانعفلتخينيملسلملاداقتعانأحيحص«ةثعبلالبقةيلهاجلا

:لوقيهللاومالسإلاردقطحاممكلذو‹تامرحملاكاهتناىفمهباوهبشتنكلولجو

اوتؤيوةالصلااوميقيوءافنحنيدلاهلنیصلخمهللااودبعيلالإاورمأامو

.)€ةميقلانيدكلذوةاكزلا

ةيالوىفهفقومنماحضاوناكف«ةيفلاهذهنمةديبعىبأمامإلافقومامأ

نمةءاربلاو‹ةدسافلاتادقتعملانمءىربلاحراوجلابةحلاصلالامعأللىدؤملاعيطلملا

.تاعاطلانمائيشكرتوأءاجرإلاوأربجلاوأردقلالهألوقبهتديقعدسفأنملك

ىلعهتباعإنمةكمىفاهيفءاجاموةزمحىبأمامإلاةبطخكلذىلعلدتامك

هباحصأهرحادماموقرخألایفةعافشلامهداقتعاوىصاعملابمهلمعةيمأیب

وهلنعوىصاعملانعمهداعتباوهللمهعوضخونيدلاىفمهتماقتسانمهبمهفصوو
.()اهتاذلوايندلا

:ةيربجلاج

ماهيإلنايفسىبأنبةيواعمربجلابلاقنملوأنإ:ىخلبلامساقلاوبألوقي

امرمالااذهلالهأىبرىنريملول):لوقي.لعجوهللارمأوهمهيلعهتبلغنأسانلا

هللانازخنمنزاحخانا):لوقيو(هريغلهيفنحنامیلاعتهللاهرکولوهایِوینکرت

‹©(هريغلارمأهللاهركولوىلاعتهللاهعنمنمعنمأوىلاعتهللاهاطعأنمىطعأىلاعت

یفعرعرتوةيواعمنامزىفاشنربجلاف.(*)لوقلااذهىلعةيمأىنبكولمىرجو

یفرشتناومهباکریفنوریسيمهنالةالولاهبتلاقو«ناورمىنبوةيمأىنبةفالخ

.°)مهذوفنضرفىلعنييومالادعاسو«ماضشلا

هيلعربجدقهلعفيامنألب«هلاعفأىفهلةليحالناسنإلانأمهداقتعاىدؤمو

.اومسكلذلو‹()لعفلاكلذلعفنمةليحالورفمالف«رايتخاريغنمهيلإقيسواربج

.١/۱۱٠:نييبتلاونايبلا-ظحاجلا:ةبطخلاصن:رظنا(۲).۳:ةنيبلا(١)

[.١٤٠:لازتعالالضف ىخلبلامساقلاوبأ(۳)

.٢۳۳ص۷/٤۸:ًاقياسةينوتيزلاةيلكلاةلجم ىنشئاونلاناميلس«ةحفصلاومن(٤)

.۹٠:ةيمالسإلاقرفلاخيراتليلخدمحم(٠)

ء١/۱۳۷:نايبلاوفشكلا ىتاهلقلا«مزحنياشماهب١/۸٠٠:لحتنلاوللملا ىناتسرهشلا:رظنا(1)

.£١١ص۷/٤۸:ًاقباسةينوتيزلاةيلكلاةلجم ىشاوشلا

١٥۱۳



ةيربجلا)ف«مهنمةدارإالباولعفامىلعدابعلاربجهللانأكلذىنعمنلةيربج
.(۱)(یملعريغثحبنعتجتنرامدلاريذنودومخلاةاعد

نارقلاىفهللاركذكلذلو‹ءامدقلاةفسالفلاتايرظننمدمتسمبهذملااذهو

نمانمرحالوانؤابآالوانكرشأامهللاءاشولاوكرشأنيذلالوقيسل:زيزعلا

ملعنممکدنعلهلقانساباوقاذیتح.مهلبقنمنيذلابذككلذكءىش
ةدسافةديقعهذهو()نوصرختالإمتنأنإونظلاالإنوعبتتنإانلهوجرختف

هلمعىلعروبجمهنأناسنإلادقتعينأدعبلهو«ريكفتلاوةكرحلانعنيملسملالش

.هيفءاجرنم

بابسألاةلمجنمةديقعلاهذهلنأدقتعأولمعلانعهلطيبشتوملسمابررضاذهف
.ريظنلاعطقنمرخأتنمهدهاشنوهارنامىلإنيملسملاترخأىلا

ناميإلانوكينأطرتشيهنأوهوحضاوبهذملااذهنمةديبعىبأمامإلافقومو

ةباحصلافقوموهاذهو‹ناكرألابلمعلاوناسللابلوقلاوبلقلابداقتعالانمافلؤم
.ةيمالسإلاةمألانمنيحلصملاونيعباتلاو

‹2هلاعفأقلخيدبعلانأبنيلئاقلاةيردقلاةفسانلانمةئفلاهذهلباقنكلو
نعداحنيتقرفلاالكف‹هلاعفأىفروبجمىلاعتهللانأوهوسكعلاةلأسملاثدحتف

.راصتخالانمعشببهذملااذهنآلاركذنوباوصلا

:ةيردقلاد

هنأل‹قارعلابترهظدقو«‹ةيردقلاةئفبىرجهلالوألانرقلاىفنوملسملاىلتبا

:ليقفةَمألانمردقلابلاقنملوأىفنوخرؤملافلتخاو«لحنلاوءاوهألابجعيناك
دبعمهنعذخأورصنتمث«ملسأقارعلالهأنماينارصنناكردقلابلاقنملوأنإ

.©ىأرلااذهىلعمالسإلاىلعليخدوهف‹ىقشمدلاناورمنبناليغوىنهجلا
رصعلالئاوأىفناكهنأالإ«ةرملوأردقلابلاقنميفلوقلابمزجلانعضعبلافقوتو

.٢/٤۲۲:نيدلاملاعم ىنيمثلازيزعلادبع:رظناوء١٠:ةيمالسإلاقرفلاخيرات ليلخدمحم(١)

.١8٠:ماعنألا(۲)

.١/١٠۱:نايبلاوفشكلا ىتاهلقلا«مزحنباشماهب١/٤٠:لحنلاوللملا ىناتسرهشلا:رظنا(۳)

.£:ةيمالسإلاقرفلامهأ رفينلا:رظنا(٤)

۹٦۱۳



.0ىومألا

امدنعةفرشملاةبعكلاقارتحاب«ردقلابلوقلاءادتبالةديبعوبأمامإلاخرؤيو

ملكتف‹ةبعكلاتقرتحافريبزلانبهللادبعةرصاحلقينجنملااهيلعجاجحلابصن

:لاقنممهنمو‹هئاضقوهملعوىلاعتهللاةئيشمبكلذنأب:لئاقنمفكلذىفسانلا

هنكلو«ديزنبرباجمامإلانعلوقلااذهىوردقو«هتيبقرتحينأاشيملهللانإ
ناك):ةديبعوبأمامإلالاقو«حيرلااهبتراطةرارسشببسبناكهقارتحانإ:لوقي
.‹)(نيتسوعبرأةنسلوألاعيبرنمنولخلايلتسلتبسلامويهقارتحا

ىمرنمردقلابىمروةنتفلاتمعنيحردقلابنيلئاقلاىلعةباحصلاركنأدقو
ذنمردقلانمهوأربةيضابألاانباحصأنكلو«هريغوىرصبلانسحلاكنيعباتلانم

ىنإفردقلانمءىشبنسحلاىفاولوقتال:لوقيىدهنلادمحموبأاذهف‹رصعلاكلذ
لوقأنأهللاذاعمفانأامأو«هدنعايفختسمتنكاللصاوىنلضأامنإ:لاقفهتبتاع

.©ردقلانمءىشب

دقف«ربجلابلوقلاعمسبتلموهو«مالسإلالبقناكردقلابلوقلانأرهظيو

ىفهركذعلوسرلاو‹ردقلابلوقلانعمالسلاوةالصلاهيلعىبنلاةباحصلالأس
ىلعاذهفنيدشارلاءافلخلانامزىفهيفمالكلاناككلذكو.©ةتسلاناميإلاناكرأ

نيفصىلإهريسمیفهيلعیضقموروبجمهنأیعدانمىلعدریبلاطیبآنبا

,نممهوماشلالهأةيردقىلعدريسابعنبااذهو«()لئاسللهباوجىفكلذكو
نبرمعكلذكو‹ةديبعوبأمامإلاهرظانىذلاىقشمدلاناليغةلتكىفاوناك

.٩>ناليغرظانيزيزعلادبع

ىلإتدأىتلاىهةيعامتجالاوةيسايسلالماوعلانإ:ىشاوشلاروتكدلالوقيو

.1۹:ةيمالسإلاقرفلاخيرات ليلخدمحم:رظنا(١)

.۱١:حيحصلاعماجلابيبحنبعيبرلا(۲)

.٢۳۳-٢۳۲ص۷/٤۸:ًاقباسةينوتيزلاةيلكلاةلجم ىشاوشلا:رظناو«١:ريس ىخامشلا(۳)

.ثيداحأةدعهيفدروأوكلذلايابعيبرلادقعدقو٢۲:حيحصلاعماجلا بيبحنبعيبرلا:رظنا(٤)

.٤۷-٢۷:ةيمالسإلاقرفلاخيرات ليلخدمحم«١٠٠-١/١٠٠:بيترتلاةيشثاح ةتسوبأ:رظنا(٥)

45:ةيمالسإلاقرفلامهأ رفينلا١٠٠٤١١٠:زيزعلادبعنبرمعةريس ىزوجلانبا:رظنا

۱۳۷



هعىبنلادهعىفرثأاهلناكالنيحلاكلذىفاهءوشنناكولو‹>ةيردقلاءوشن

لاغىشناببسبةرخأتمتناكاهيفلدجلاةراثإنألمتحينكلوءةباحصلالئاوأو

ةيلدجلالئاسملاىفاوضوخيملونيدلاىفهقفتلاوحوتفلابمالسإلاردصىفنيملسللا
.ةيدئاقعلا

قلخماعبلوقلاادعامردقلاوربجلانيبطبارتولخادتكانهنأ:لوقلانكميو

تعفادوةيردقلاةلزتعملاهبتثروىذلالوقلاوهو«دبعلاقلخنماهنإفىصاعمللهللا
هذهلكو«ءامسالانمكلذريغىلإةيردقلاولدعلالهأاومسكلذلوهبتفرعوهنع

لوأىفتجضنو‹ىرجهلالوألانرقلانمىناثلافصنلاىفترعرتوتمنقرفلا

.؟ةيردقلانمهفقومامفةديبعوبأمامإلااهرصاعو«ىناثلانرقلا

دقف٠كلذبةنسلاتدروامكفلسلافقومةديبعىبأمامإلافقومناكدقل

یتحردقوءاضقبئشلك»:لاقهعهللالوسرنأديزنبرباجنعاثيدحیور
دوعسمنباوسابعنباكةباحصلافقوموهفقوملااذهناكو>«سيكلاوزجعلا

.مهریغوباطخلانبرمعوىلعورمعنباو

ةديبعوبأمامإللاهنمئربفردقلاىف()ىقشمدلاناليغةديبعوبأمامإلارظانو

ةزمحءاجامدنعالإةرظانملاهذهلليصفتىلعرثعنملاننكلو‹سانلاهنمرذحو

ناكو‹‹°)ىئاطلادودومىبأبجاحلزنمالخدفردقلاىفمامإلارظاني5ىفوكلا

هنمتربتینعمب()نالیغتقرافاذهىلعةزمحاي:ةديبعىبأنمعمسامرخآ

.۳۱-٢۳۲۲ص۷/٤۸ددع:ًاقباسةينوتيزلاةيلكلاةلجم ىشاوشلا.د:رظنا(١)

.٢٠:حيحصلاعماجلا بيبحنبعيبرلا(۲)

ىتحهيلإسانلاوعديراصو«هيفضاخوىمهجلادبعمنعردقلابهذمذخأىقشمدلاناورموبأملسمنبناليغ

راصو«هنعهللاىضررمعةافودعبهيلإداعمث‹هيفلوقلانعفقوتفرمعهرظانفزيزعلاديعنبرمعدهعناك

ىلإوعديراصثيح«هدقتعملجألالةيسايسرومالكلمادبعنبماشهرمأبلتقىتحماشلابهيلإسانلاوعدي
.ه١٠٠ماعهولتقفمهلاعفأةيمأىنبىلعبيعيوعيشتلا

نباشماهب١/٤۹٠:لحنلاوللملا ىناتسرهشلا«۸۲-۸۳:ةيمالسإلابهاذملاخيرات ليلخدمحم:رظنا

.۹٠۲:لازتعالالضف ىمشجلامساقلاوبأ«٥/٥١٠:مالعألا_ىلكرزلا«مزح
‹رعاشلاىفوكلارمننبةزمحوهسيلوئراقلاوهو«ةفوكلالهأنمتايزلاىميتلاةرامعنببيبخنبةزمح(٤)

.قارعلاداوسوناولحنيبامرجتيوردقلاىفرظانيناكو‹لوبقلابهتءارقىقلتىلععامتجالادقعنادقو

.٢/٦۲۷:مالعألا_ىلكرزلا:رظنا

.١/٥۸:ريسىخامشلا‹٢/٤٢۲:تاقبط ىنیجردلا:رظنا(1).قحلملاىفهتمجرتىتأتس(٠)

۱۳۸



.ةجحلابعنتقيوقحلاىلإعجريملذإ

.ةديبعىبأمامإلاةسردمىفلوخدلاىلإاليبسردقلابلوقلاداقتعادجيملو
حئابقلانعهزنمهللانلحيبقلاهلعفلقلاخدبعلانأبلوقلاىفةيردقلاةلزتعملاتثروو

:یلیامك›ةيردقاومسكلذلو

:ةلزتعملا ه

ةقلحلزتعاىذلا(ه۳۱٠)ءاطعنبلصاواهسسؤمىلاةبوسنمةلزتعملا
اهيففلاخءارآهلتناکف«یرصبلانسحلاهخيبشعماهيفسلجيناكىتلاسيرد

نكيملو‹لصاوانلزتعانسحلا:لاقفهسلجملزتعانسحلاعنتقيملاملف«نسحلا

ةئجرملاةديقعافلاخينمهبىمريأابقلراصمثمذلاالوحدللابقللااذهبدوصقلملا

دق:نولوقيوكلذبنوحدتميةلزتعملانكلو‹©مذلاهبشيناكف‹جراوخاوةعيشلاو

هللانودنمنوعدتامومكلزتعأول:ىلاعتهلوقىفبقللااذهبنآرقلاءاج

.6°)يهللاالإنودبعيامومهومتلزتعاذإول

املوأنأنملاقيامءاطعنبلصاووهةلزتعملاةقرفسسؤمنأليقامديؤيو

.نيتلزنملانيبةلزنملاوهةلزتعملاهبتلاق

دهعىلإلبةرتفلاهذهلبقامىلإدوعتمهتيمستنإ:لوقينمنيخرۇؤملانمو

.(^)ةباحصلانيبقارتفالا

ىسايسلانيملسملاعقاوىلإةلزتعملاةقرفروهظىباشلاىلعروتكدلاىزعيو

اميفهديؤأىنأعقاولاو‹()ىرخألاقرفلاضعبتأشنامكنيحلاكلذىعامتجالاو

الف‹رخآىحنئاكىأكومنلاوةأشنلاىفًادبتةيركفلابهاذملانألكلذو«لوقي

.٤٠۳ص۷/٤۸:ًاقباسةينوتيزلاةيلكلاةلجم ىشاوشلا.درظنا(۱)
مساقلاوبأ«١٠:ةيمالسإلاقرفلاخيراتليلخدمحم‹١٠:لمعلاوركفلانيبةلزتعملا-ىباشلا.د:رظنا(۲)

.١٠٠:لازتعالالضف ىخلبلا

.ىدادغبلانعًالقن١۳٠:ةيمالسإلاقرفلاخيرات ليلخدمحم:رظنا

1۹:فهكلا(٥).۸٤:میرم(٤)

صمن:رظناوء۱:لازتعالالضفىخلبلامساقلاوبأ:رظنا(٦)

۸۳صمن:رظنا(۸).١۲١١۱۱صمن:رظنا(۷)

.۱۳-١٠:لمعلاوركفلانيبةلزتعملا-ىباشلاىلع.د:رظنا(۹)

۱۳۹



ةسلجوأتاظحللانمةظحلىفهديؤينمهللماكتمبهذمروهظنوكينأنكمي

اولأيملوةيمالسإلاةديقعلاىلعةفسالفلاتامجهدصىفدئاررودبةلزتعملاماقو

.ةجحلابموصخلاةعراقمىفادهج

‹ديعولاءلدعلاديحوتلا:ىهلوصأةسمخىلعةلزتعلاتادقتعمزةرتو

اهيلععمجأدقوركتملاعىهتلاوفورعلابرمألا«نيتلزنملانيببةلزنملا

اولاقمهناامک٤شیرقنمنوکينأطرشريغنممامإلابصنبوجوباولاقو
.0نييلقعلاحيبقتلاونيسحتلاب

ماعنيباممهطاشترثكأناكو«مهنعتحفاكو«ةيسابعلاةلودلامهتتضتحاو
‹(5نميلاوناسارخىلإبرغملانمراصمألاىفمهتاعداوثبو«ه٥ىلإ٠

ضاخو‹ةلزتعملابهذمرهتشاوءاطعلصاودعب(°)ديبعنبورمعةلزتعملارمأبماقو

ىفةروهسثمفقاومهباحصالتناكو«برغلاوقرشلاىفةريبكةيمالككراعمهلهأ

:فقاوملاهذهةلمجنمو‹لاجملااذه

اهةدعيراابكهركذتابسحةديعأماماعملصاوتقوم هةيضابألا

‹١٠٦٠:ناكمإلا شيفطأفسوينبدمحم‹۳۲-٠:لمعلاوركفلانيببةلزتعملاىباشلاىلع.د:رظنا(۱)

.1۹-١701ء١١1:لازتعالالضف ىخلبلامساقلايأ

نباشماهباهدعبامو١:لحتلاوللملا-ىناتسرهشلا۳٦٤6:لازتعالالضف ىخلملامساقلاابأ:رظنا(۲)

 ىتاهلقلا‹اهدعبامو٠/٠٠۲:نيدلاىلاعم ىنيمتلا«اهدعبامو‹«١/۱۹۲:لصفلامزحنبا«مزح

١/٠86:مالسإلاخيراتنسح«۳۷-۳۹:ةيمالسإلاقرفلامهأ رفيتلا۲۲١-١/١١٠:نايبلاوفشكلا
.١٠٠-١١٠:ةلزتعملا ىباشلاىلع.د«١٤١-١۳٠:لازتعالالضف ىخلبلامساقلاابأ:رظنا(۳)
ناميلس)‹۳٤-٢۳/٥۷:ةيمالسإلاقرفلامهأرفينلا«۹-۲۳/٠۹1:مالسإلاىحضنيمأدمحأ:رظنا(4)

١٠١٠:ةوعدلاوركفلالاجرىودنلانسحلاويأ۷/٤۸ددًعاقياسةينوتيزلاةيلكلاةلجم ىشاوشلا

.اهدعبامو

ًایشامةنسنيعبرأجحةريثكلئاضفهل«ىرصبلانسحلاباحصأءالجأ.نموهوةرصبلالهأنمديبعنبورمع(٥)

يأةفالخيفنايحألابلاغىفةعكريفليلاناكو«يقفلاوفيعضلابكريهعمداقيهريعبو
:روصتملارفعج
.6۹-1۸٦:لازتعالالضف ىخلبلامساقلاابأ:رظنا

٠۱



نكلورودقملالعبذعيهللانإ:لوقأىنكلوءال:هللاقف؟ردقلاىلعبذعيهللا
.۱۱بجيملولصاوتكسف؟هاركتسابىصعيهللانإ:لوقتىذلاتنأله

ةيردقلاةثيرو.اهنأةقيقحلاو‹ةلزتعملانمةديبعىبأمامإلافقومملعناذهنمو

ىفةلزتعملاىلعدرتمويلاىلإقرفلابتكلازتالو‹لدعلالهامهسفنااومسمهنكلو

اهرثأاهلناكىرخأةقرفنأآلاركذنلوقرفلاىلعمالكلاليطأنأبحأالو

:جراوخلاظفلاهيلعقلطأىتلاةمكحملاةقرفىهوىسايسلاوىمالكلا

:جراوخ-افیرعت١

:ةيضابألاريغرظنىفجراونخلا

هيلعةعامجلاتقفتاىذلاقحلامامإللاىلعنوجراخلامهنأب:ىناتسرهشلامهفرع

.مهدعبنموأةباحصلارصعىفناكءاوس

بلاطیبنبىلعلتاقو«نافعنبنامثعلتاقنملكففيرعتلااذهىلعو

مهلنيعباتلاوةباحصلانممهريغوصاعلانبورمعوةيواعموريبزلاوةحلطوةشئاعك
كلذوميكحتلادعبايلعاوقرافنيذلاةمكحلامهيفلخديالو«جراوخمهناسحإي

.هيلعاوجرخيملوهنعاوجرخمثةحلاصملالبقنأىلإبورحلاعيمجىفهراصنأمهنأل

ىلعتجرخىتلاهبامهجراوخاننإ:نيثحابلاونيخرؤلانمريثك

مه

مجاوانشمادوا

.ثحبلااذهىفمالكلاملعثحبمرظناو٤٠۳:لوقعلاراونأكرام ىماسلا:رظنا(۱)

.اهدعبامو١٠٠:تالاقم ىرعشألا«١/١٠٠:لحتلاللملاىفلصفلا-ىناتسرهشلا:رظنا(۲)

:مالسإلاخيراتنصح۲٠۲٤-٢٢۷:مالسإلارجفنيمأدمحأ١/٠:خيرات یربطلا:رظنا(۳)

ضوع.د٥ةيمالسإلاقرفلاخيرات ليلخدمحم‹5۷«ةيمالسإلاقرفلامهأ رفينلا«۳۷۷-١

.١:(زجوملا)ةيمالكلاجراوخلاءارآىبلاطلارامع«ooo:ةيضابألاةكحلاةأشن تافيلخ

١۱



.)خل...دمحمایلدعا:نزاوه

ةلمجىفناورهنلاىفىلعمهلتاقنيذلاةمكحلالخديالتافيرعتلاهذهىلعو

اوأرالةهجىفهنعاوزاحتالبىلعمامإلاىلعاوجرخيملمهنألكلذو«جراوخلا
:لىشفلابتوءابدقميكحتلاةجيتن

نماوناكىلعنعنيزاحنملاكعلوأنورينيثحابلاونيخرؤملانماريثكنإلب
ضارغألناكمهزايحنانإلبنيدلانماعيشنوهقفيالنيذلابارعألاةافج

ةيرورحلافءةمكحلاوجراوخلاوةقراملاوةيرورحلاكءامسأةدعمهيلعاوقلطأو

بسحنيدلانممهقورملةقراملاوناورهنلابرقنكموهو«ءارورحبمهلوزنلجال
مكحالمهلوقوميكحتلامهضفرلةمكحملاو«ىلعنعمهجورخلجراوخلاو«مهمعز

.©هللالإ

یفکيو.()لماحلاهتجوزو(ه۳۷)بابخنبهللادبعاولتقمهنإ:مهنعاولاقو
بتكاهبتعلمىتلاجراوخلامذىفثيداحأنمةرفصىبأنببلهملاهلحتناام

مهيلعترجوةيانجلاعنشأجراوخلاىلعةياعدلاكلتتنجدقو‹ريسلاوخيراتلا

.(°)نحلاتاليو

.تالاقملاباحصأونوخرۇملاهبمهفصواماذه

:ةيضابألارظنىفجراوخلاامأ-ب

اوقرمنيذلامهنأبمهنوفرعيةيضابألانإفقرفلاباحصأةرظنهيضتقتامبسحو

.٠/٥۳:(زجوملا):ةيمالكلاجراوخلاءارآ_ىبلاطلارامع.د«۸۸ةيمالسأإلاقرفلاخيرات ليلخدمحم:رظنا(١)

ضوع.د‹©۷:ةيمالسإلاقرفلامهأ رفينلا«۸۸-٠١/٤٤:(زجوملا)جراوخلاءارآ ىبلاطلارامع.د:رظنا(۲)
.٤٥:ةيضابألاةكرحلاةأشن تافيلخ

.٩۸:ةيمالسإلاقرفلاخيرات:ليلخدمحم:رظنا(۳)

قرفلامهأ رفينلا١/۸٠:(زجوملا)ةيمالكلاجراوخلاءارآ ىبلاطلارامع.د«١۷٠:خيراتريثألانيا:رظنا(4)
لصوالو‹هباحصأهعموةرصبلانمجرخئىكدفنبرسعموهفبابخنبهللادبعللتاقلاامأ۹٠-۸٥:ةيمالسإلا

ىخامشلا:رظنا.قيفلتكلذامنإوناورهنلالهأهللتاقلاسيلف«هودرطوهنماوأربتوهيلعاوركتأمهربخأوناورهنلا
.١/٠٥:ریس

.٠/٤۳:(زجوملا)ةيمالكلاجراوخلاءارآىبلاطلارامع.د«۱٠۳:مالسإلارجف نيمأدمحأ:رظنا(٥)

١٤۱



مهلاحتنابنيدلانماوجرخمهنأىنعمب«تادجنلاوةيرفصلاوةقرازألاكنيدلانم

ةرجهلابوجوكناطلسنماهيفهللانممهلسيلو«مالسإلااهبنذأيملارومأ
ثادحالانمكلذريغىلإ‹مهيرارذىبسومهلاومأومهيفلاخمءامدمهلالحتساو

‹هلهأىلعركتملاراكنإبوجوكةيضابألاعمئدابملاضعبىفنوقفتيمهو

النأو«لمعولوقناميإلانأو«()شيرقريغنممامإلانوكينأزاوجبلوقلاو
.9هدعوفلخيالامكهديعوفلخي

‹نيدلانمقورملاىفدراولاثيدحللاقيبطتفيرعتلااذهبةيضابألامهفرعدقو
.نوقراملاجراوخلااهلحتناىتلاةقيرطلاعمقفتيهفاصوأىفوهو

وهو مهيفةيضابألامهجمدعم-ةيضابألاريغهدصقىذلاىنعملاىلإرظنلابامأ

نيذلاىلعانيتأاذإاننألكلذو«مهدحومهيلعقبطنيالاذهف«ةفيلخلاىلعجورخلا
ىعرشلامامإلاىلعاوجرخنيذلانيجراخلاىفلوقلاانفلسأدقفةفيلخلاىلعاوجرخ

نكميالذِإ«مهريغوةعيشلانم«ةيمأىنبىلعمهدعبجرخنموبلاطىيأنبىلع
.ةفنودةفىلعبقللااذهقبطينأ

نبنامثعثلاثلاةفيلخلادهعىلإاهروذجدتمتةمكحملاةأشننإ:انلقاذإةصاخو

نممهرٹكأنامثعىلعنيجراخلانألكلذوجراوخهيلعنیجراخلاانيمسونافع

وأنامثعرصنيملوةعقولادهشنملكو‹مهرصبوةباحصلاعمسنيبو«ةباحصلا
.جراوخلاىلعىسايسلاجورخلاانقبطاذإاذه«ىجراخوهفهيلعاجراخناك

تادجنلاوةيرفصلاوةقرازألافنيدلانمقورملاوهوىنيدلاىنعملاانقبطاذإامأ

.مسالااذهمهيلعقبطني

©۸:نيملسملاريس ءاملعلانمةعومجم«روصمطوطخماهدعبامو9٠:ريسعيبرلاوبأ:ىنايسولا:رظنا(1)
:خيراتلابكومىفةيضابألا-رمعمىبحيىلع‹١/٠٠:حيحصلاعماجلاحرش ىلاسلا«روصمطوطخم

.٢٠۲:ديزنبرباج ىفاوصلا«۲-٠۳۲:جهانملاقدصأ ىبايسلاء۱

نيأو«ىلمعلاعقاولاىلعرثأاهلدعيملاهنألاهريغوقتعلالئاسمكةكورتملالئاسملانمنوكتنأبجيةلأسملاهذه(۲)

الرصعیفنحنذو‹اهنیبامیفاهتفالخىفرربمااهلناكةمأكلتف«ىشرقريغوأًايشرقمامإلانوكنمنحن
.اهتراثِإمدعانيلعبجيفةلصبةلأسملاهذهىلإتمي

١۱:جراوخلاوةفالخلا-ىزوفتعفر«اهدعبامو۳۷/۱:خيراتلابكومىفةيضابألا رمعمىبحيىلع:رظنا(۳)

.۲۰.

۳١٤۱



اطاقنكانهنإفةيضابألاعمجراوخلااهيفقفتيىتلاطاقتلاضعبكانهناكاذإو
امیرتایفةيركسعوةيسايستامداصممهنيبتعقوهنأىتح‹مهعماهيفنوفلتخي

.؟طاقتلاضعبىفمهعمجىلا

نيذلاةمكحملاةرسأنمنوردحتنيمهنوكوهجراوخلاوةيضابألاممجيامنإ

نبهللادبعايلعاولتاقامدنعمهمامإناكذإ«ميكحتلادعببلاطىبأنبىلعاولزتعا

ىلعومهنيبترادىتلاةكرعملاىفناورهنلاةكرعمىفدهشتساىذلا«ىبسارلابهو

.(۱)ةکرعملالبقبرهنمو«ةليلقةمذرشالإمهنمقبيملو«ه۳۷ماعبلاطىيأنبا

مهسفنأاومسامك«مسالااذهاوضردقو‹ميكحتلامهضفرلةمكحماومسامنإو

نوخرؤملاوتالاقلاباحصأهدصقىذلاىنعملاريغىنيدىنعمباضيأجراوخ

اودارأولولت:ةميركلاةيآلانماقالطناملظلاوروجلاىلعجؤرخلاوهو

نلوادبأىعماوجرختنللقفلل:ىلاعتهلوقو٠(©) ةدعهلاودعألجورخلا

:ىلاعتهلوقىفنيقفانملاهبهللامذىذلادوعقلالباقيوهو()اودعىعماولتاقت

.(5هللاليبسىفنودهاجنلاوررضلاىلوأريغنودعاقلاىوتسيالإ

‹(°)مهريسىفةيضابألاءامدقهينعياموهوحدمةفصانهدوصقملاجورخلاف
كارتشالابابنمكلذوهوضفركلذلو«مذةفصوهفمهبمهريغهدصقىذلاامأ

.ىنعملافالتخاعمطقفىظفللا

‹ريبزلانب,هللادبعنيبةكمبلاتقلاعقونيح«دحاوىأرىلعةمكحنا

.9بكلامعاداتريزاةدناسملةكم

١/۷١۱:نييمالسإلاتالاقم ىرعشألا«/١٥٠:جهانملاةنابإ:مالسلادبعنبدمحمنبرفعج:رظنا(١)

ء١6-١٦:ةيضابألاةكرحلاةأشن تافيلخضوع.د«۹١٠-١/١١٠:لحتلاوللملا ىناتسرهشلاشماه

.٥۹-۸۸/۱:(زجوملا)جراوخلاءارآ ىبلاطلارامع.د«شماه۳۷:ىراضحلادعبلا-تاحرفىريبعجلا

.٥۹:ءاسنلا.۸۳:ةيوتلا(۳).٤٦٤:ةبوتلا(۲)

‹١٤٠٦٥:طوطخمبنيملسملاريس۲٠۲5-٠/٠٠۷:تاباوجلاوريسلا نامعءاملعنمةعومجم:رظنا

 دؤادنبناميلس«اهدعبامو٠/۲۲۷:نايبلاوفشكلا ىتاهلقلا«‹٤٥:ىراضحلادعبلا-تاحرفىريبعجلا

.۷/۱:جراوخلاءارآىبلاطلارامع.د۲-٠ىلعمامإلاراصنأجراوخلا

.۳۱/۳:خيراتريثألانبا۷/۷٠:خيراتىربطلا:رظنا(1)
٤۱



امكاحفيسلابنيملسملااضرعتسمةماميلاىلإهباحضأنمةئامثالثىف(ه

‹ىومالامكحللنيضراعملاةمكحملابديرشتلاولتقلااشفامدعبكلذو‹رفكلابمهيلع

هللادبعو‹(ه٠٦)رافصلانبهللادبعىلإقرزألانبابتكولالبىبألتقمدعبو

لاتقىلإمهلابدانةرصبلاكرتوهيلإةرجهلامهنمبلطي«(هىلاوحضابأنبا
ضابأنبهللادبعورافصلانبهللادبعىبأف٠مهتالووةملظلااصوصخوسانلا

.(©)ةدعقلامساءالؤهىلعقلطأف«هنمائربوهعمجورخلا

ىسايسلافارحناللضراعمبزحوأةهبجالإمهامةمكحملانأرهظياذهنمو

هنالیسایسقلطنمنم«جراوخلا»مساهيلعقبطو‹نييومالادهعىفثدحىذلا

ةلودلاعمجراوخللتناكدقو‹قورملاىنعلجورخلاىلإةيمستلاتبلقمث«ضراعم

نمجاجحلاودايزنبهللاديبعهنياوهيبأنبدايزمهعبتتاذهلوءةيومدفقاومةيومألا
.9ةيومالاةلودلارخآىلإمهنيبعارصلارمتساو«مهودابأف«مهدعب

‹ةيرفصلاوتادجنلاوةقرازألاىلإةمكحملاتقرتفاقرزألانباجورخببسبو
ىلإءاقبلااهلهللابتكو«جراوخلائدابمنعةيضابألائدابمتزيمتو‹ةيضابالاو

مهريغمهرشحنإو‹كولسلاىفمهلادتعاو«ةديقعلاىفمهتبثتببسباذهانموي

مهنمفجراوخلانمةلدتعملاةقرفلابنوخرؤملامهفصيانايحأو«ةقراملاجراوخلانمض

.:ىتالابلطملاىفهنيبنساماذه؟ةيضابألا

:ةيضابألا:ىناثلابلطلملا

:ديهمت
ءاجاميسحمهتأشنوةيضابألاةبسنىففالخلاعوضومىفلخدأنأبحأال

هبشياموأنوبتاكلاهيلعقفتااممهنعةذبنركذأىنكلو«قرفلاوتالاقملابتكىف

امردقب‹ثحبلااذهىفىنمهيالتافالخلاةكرعمىفلوخدلانالكلذو‹قافتالا

ضوع.د۲٥:نيملسملاريس نامعءاهقفنمةعومجم۸٥6-۷٥:خیرات یربطلا:رظنا(۱)

ىلكرزلاقرزالانبانع:رظناو١٠٠:هاقتنملارهاوجلا-ىداربلا«١٠-١٠:ةيضابألاةكرحلاةأشن تافيلخ

.۷/٠٥۳:مالعألا_

-نيمأدمحأ«۳۸۹-۳٥۳۳۹۲-۳/٤٤۳:خيرات-ريثألانبا«4٤/٠4:ديرفلادقعلا هبردبعنبا:رظنا(۲)

دوادنبنامیلس«۲-٢۲۱:برغملاىفجراوغخلاوةفالخلا-ىزوفتعفر‹۲٠۲١٢۲1-٢٠۷:مالسإلارجف

.اهدعبامو١:ىلعمامإلاراصنأجراوفلا

٥٤\



ةرثكىلإةفاضإلاب©مهيفةديبعىيأمامإلاةناكملجأنمةيضابألاركذىنمهي

نمذإ‹اهريغوةقرفلاهذهنعهوبتكاميفقرفلابتكىفتءاجىتلاتاضقانتلا
كلذو‹تاوفهلانمهنعداعتبالالواحياميفعقينأنمهلدبالخرؤمىأنأمولعملا

ءامدقهبتكامىلعدمتعأنأتصرحاذلو«ضعبنعمهضعبلقنينيخرؤملانأل
:لوقفاهبابسأوةأشنلاوأةيمستلاىفناكءاوسمهسفنأنعةيضابألا

:ةيضابألامهنم١

ىفىمالسإلاىأرلاتعبتا‹مالسإلاىفةلدتعملاقرفلانمةقرفمهةيضابألا
:باتكلاىلعةيعامتجالاوةيسايسلااهئارأىفتدنتسادقوكولسلاومكحلاوةسايسلا

ةفيقسلامويهونلعأىذلاراصنألاىأراذهىفتنبتاهلعلو«ةمألاعامجإوةنسلاو
نيذلاةباحصلاءارابو«ةيحاننمطقفشيرقىفةمامإلانوكتنأاوركنتسانيح

ةعفلالاتقنعفقوتونيفصةكرعمىفميكحتلالبقامدنعبلاطىبأنبىلعاوقراف
.)ىرخأةيحافنمةيغابلا

هلئاسرنمةلاسرتلازالو0اولدساپناكوأ

امو٦٥٠:نيملسملاريسنمض«ناوكذنبملاسةريس:ىرجهلالوألانرقلاءاملعنمناوكذنبملاس:رظنا(١)
نمنايفسیبةريسنم۲۸۸/۲:تاقبط ىنيجردلا«١١۱«۹۳:هخیراتومالسإلا مالسنببالو‹اهدعب
.٢/٤۲۹:نايبلاوفشكلا ىتاهلقلا«ىرجهلاىناثلانرقلاءاملع

.٢/٤۲۹:نايبلاوفشكلا_ىتاهلقلا«ناوكذنبملاسةريسنم٤٠٠:نيملسملاريس:رظنا(۲)

ىفجرخهن:لوقيو«ضابأنبهللادبعىلإمهبسنيىذلامهنمفةيضابألاةبسنىفنيخرؤملانمطبللاوطبخلارثك(۳)
ضابأنبهللادبعبسنيىذلامهتمو«ورمعنبثراحلاىلإمهبسنييىذلامهنموه١رامتورمنامز

مهبسننمنيخرؤمانمو«نوملعيالامنولوقيثيحب«تاهانلاهذهلثمنمريثكوضابأاهمساقارعلابةيرقىل
مالسإلاميلاعتاهيفاوفلاخماكحأبهريغوقرزَألانبعفانجرخنيحجراوخلاقرافهنإ:نولوقيمهوجراوخلا۴
ىفركذمهلدجويالو‹ةيضابألامهفرعيالصاخشأىلإمهبسنوقرفةدعةيضابألللعجنممهنمو‹هدعاوقو
یفرفکلابمهيلعاومكحودجاسملانممهودرطوةقدنزوىوهوعدبباحصأمهولعجفةثيدحلاوةميدقلامهبتك
انايحأو«باقلألابذبنودقحوةيهاركوضغبنمجراوخلاىفمهلجامدأإلااذهبببسبمهلانو«نايحألانمريثك
ميلاعتلاةفلاخمونيدلاىفتالوقممهنعًاضيأاولاقو«ريثكلاءىشلامهنمسانلافيوختوديرشتلاولتقلا
تايمستلاهذهنمءآربمهدجومهبتكثحابلاعلاطامدنعو‹هسفنلملسملاهاضريالولقعلاهرقيالامةيمالسإلا

ًاثيشلهجنمنكلو«ًالمعوةديقعمهميلاعتثيحنموأمهقرفثيحنمءاوستاءارتفالاهذهوباقلألاهذهو

.هاداع

=للملاىفلصفلامزحنبا«۱A۳:نييمالسإلاتالاقم ىرعشألا:لاثلاليبسىلعرظنا

١۱



«ةيسايقريغةبسنهيلإلجرلااذهةلكاسىلعناكنماوبسنف‹2')اذهانمويىلإةيقاب
.اييرقتنورقةثالثدعبالإىلوألامهتافلؤمىفدجوتالوةيضابألااهبمستيملو

ةيهقفلالئاسملانماعيشضابأنبهللادبعلدجتملةيضابألابتكتعلاطاذإو

ةباحصلاىفهتادقتعمنعاهيفربعىتلاهتلاسرنمةيضابالاوخرؤمهدروأامىوس

مهنأثيحنمنييومألالبقنمتءاجهيلإةبسنلانكلو«جراوخلاونييومألاءافلخلاو
مهلدعيملمهريغورافصلانبهللادبعوقرزألانبعفاننالكلذو‹هبديدنتلانوديري
.كلملادبعةفالخرخاواىفدوجو

ةسايسلاهتلأسمىفناورهنلالهأكلسممهكولسلةمكحماباضيأةيضابألاىمسو

لب‹كلذبمهسفنأنومسيىلوألانورقلاىفاوناكامةيضابألانكلو«عامتجالاو
بقللانايغطنكلو.()طقفنيملسملاةعامجوأةوعدلالهأ:مهسفنأىلعنوقلطي

دمحأ«اهدعبامو۲/٠۱۸٠:لحتلاوللملامزحنبشماهبىناتسرهشلا‹اهدعبامو١٤/۸۸٠:لحنلاوءاوهألاو=

۳۹۲/۱:مالسإلاخيرات نسح‹هدعيامو۳/٠۳۲:مالسإلاىحض۲٠۲-٠٦۱:مالسإلارجف نيمأ
‹٠۳جهانملاةنابإ مالسلادبعنبرفعج‹اهدعبامو١٠٠:ةيمالسإلاقرفلاخيرات ليلخدمحم«اهدعبامو

جراوخلا-ليعامسإدومحم.د٦۸-٠١/٥۸:ةيمالسإلابهاذملاخيرات ةرهزوبأ«۳/۲٠:لماكلا-دربملا

دمحمىنيعرلا۲٠۲-٠/٠٠۸:(زجوملا)ةيمالكلاجراوخلاءارآ_ىبلاطلارامع.د«٠٠٠٠:برغملادالبىف

نيملسملاريس:ةيضابأللحيحصلاخيراتلانعرظناو«٠٠:سنوتوايقيرفأرابخأىفىسنوملا-مساقلاويأ
ىداربلا‹هخيراتومالسإلامالسنبا‹نايعأالاةفحت_ىلاسلا«ريس ىخامشلا‹تاقبط ىنيجردلاءةطوطخم

«ءاثعلاءئازإ ىبايسلا«۲جنايبلاوفشكلا ىتاهلقلا«ةيضفلادوقعلا ىثراحلا«ةاقتنملارهاوجلا

:خيراتلابكومىفةيضابألا‹ةيمالسإلاقرفلانيبةيضابألا-رمعمىبحيىلع«ىضايرلادهعملاتاقلط:جهانللا

.ةيضابألاةكرحلاةأشن تافيلخضوع.د«(ةمدقم)ىراضحلادعبلا-تاحرف«ىريبعجلا

‹اهدعبامو١٠٠:هاقتنملارهاوجلا ىداريلا‹اهدعبامو٢۲۲:ةطوطغلانيملسملاريس:ىفةلاسرلاهذهرظنا(١)

ىضابألاركفلاابرمعقحلم«ةيضابألاةكرحلاةأشن تافيلخضوع.د«٠١٠٠-٩۸:ءاثعولاةلازإىبايسلا

:ريس ىخامشلا«١/٤٠۲:تاقبط ىنيجردلا:لاثلاليبسىلعضابأنبهللادبعنعرظناو١۱۳-١١١

 تافيلخضوع.د1۸:ةيفاشةلاسر فسوينبدمحمشيفطأ«١٠٠:ةاقتنملارهاوجلا-ىداربلا«١

:ةيضفلادوقعلا-ىثراحلا«۹:نوفلخنباةبوجأ١٠٠-۹:ةيخيراتلالوصألا‹٢۷:ةيضابألاةكرحلاةأشن

 شيفطأ«٠٠۲:جهانملاقدصأ ىبايسلا«اهدعبامو١:ةيضابألاىلعءاوضأ_رمعمىيحيىلعء۲۳

:ةيضابألاخيراترصتخم-ىنورابلا«٥t:ةيضابألاةكرحلا_مشاهبلاطىدهم‹١۱۱١١۱۱:ناكمالا

.١۱۸-١/٤۱۸:مالعألا_ىلكرزلا«١٠:ةيعامتجالامظنلا تافيلخ

.٠۷:ةيضابألاةكرحلاةا«١٠:ةيضابألادنعةيوبرتلاوةيعامتجالامظنلا:تافيلخضوع.د:رظنا(۲)

ةيضابألا)هباتكىفعوضولملااذهىفلوقلارمعمىبحيىلعخيشلالصفدقولصفلااذهنمجراوخلابلطمرظنا(۳)
.كانهعجاريلفىلوألاةقلحلا:(خيراتلابكومىف

\ ۷



نوخرۇؤملاقلطأمث«نيحلاكلذىفمهارجمیرجنمونييومألامهموصخنممهيلع

ةملكنسكعب«هيفابيعاودجيملمهنالهوضترامهنإف(ةيضابألا):بقللاكلذمهيلع
مهنإف‹رمألائدابىفمهسفنأىلعىمادقلانييضابألانوخرؤملااهقلطُأنإوجراوخلا
مهدنعءارشلاةملكاهفداريو«هللاليبسىفجورخلاوهوروجلاىلعجورخلانونعي

قرسشملاةيضابأنيبفالتخاعم(ةيبهولا)بقلاضيأمهسفنأىلعةيضابألاقلطأو
.°”بقللااذهىفبرغملاةيضابأو

نبرباجمامإلاىلإههقفوهلوصأوهدعاوقىفىمتنيىضابألابهذملانإفاذلو
ةيضابألانكلوءةيهقفلاوةيدئاقعلاهراثابةيضابألابتكتألتمادقوىاثعشلاىبأديز

هنإ:ىخامشلالوقيو‹مهتمئأنمدحاووهفضايأنبهللادبعبمهمامتئانوركنيال
.٩دیزنبرباجنعهرمآیفردصی

ىلعنيركنملاةباحصلاندلنمةيضابألاهبىدانيىتلائدابلاذهردحتتو

لالبىبألاثمأنيعباتلامث٠ميكحتللهلوبقىلعىلعنيركنملاو«مهريغونامثع

ىبنلاىلإبهذملاوملعلاةلمحةلسلسنولصويو‹ناورهنلالهااياقبنمهريغو
5

نعنولوقيامك-ةينبنمىضابألابهذملاةقيقحنأدجيةيضابألاراثآلعبتتلاو

‹ىبهذمفرطتالوءاوتلاالوضومغهيفسيل«ةنسلاوباتكلاىلع: مهسفنأ

صاخبهذممهلسيلف«مهريغوجراوخلاقرفكةقراملاةالغلانماوسيلمهنألكلذو

.ةحيحصلاةيدمحلاةنسلاعابتانمنوربتعيو

ركفلا نالهجىودع45٠:دوقعلا-ىثراحلا«٠/٢٤۲:ىراضحلادعبلا-تاحرف«ىريبعجلا:رظنا(١)

.۳-٠۳۸:ىسايىسلا

سىبايسلا«١١٠:ةطوطغملانيملسملاريس«١/۷۷:ريس ىخامسشلا«١/٤٠۲:تاقبط ىنيجردلا:رظنا(۲)

:ناعمللابعئاشلاعاعشلابقيزرنبا«٤٤-۳۸:ىسايسلاركفلا نالهجىودع‹۷۷:ىضايرلادهعملاتاقلط

.اهدعبامو١:ةيضابألاىلعءاوضأ رمعمىبحيىلع«٤۷-۷۳:ةيمتسرلاةلودلا ميهاربإزاحب١

دوعسمرمع«١٤-۱:نيبلاطلاجهنم ىصقشلاسيمخ«٠:نيئدتيملاوةماعلاملس ىنورابلا:رظنا(۳)

ظفاحلادبع«٢٠۲:هراثآوديزنبرباجمامإلا حلاصىفاوصلا«ىروطعبلانعًالقن١۷٠:ًاثدحمعيبرلا

ريسلا«٥۷:ةيضابألاةقرفللةيخيراتلالوصألا تافيلخضوع.د«كولسوبهذمةيضابألا_هبردبع

.۲۳۸/۱۲۹۷:تاباوجلاو

.١۱:نوفلخنباةبوجأ«۳٠۲-٤۱۸١۹٠-۴/٣۱۷:ریبكلابرغملاخيرات زوبد:رظنا(٥)

۱۸



نيثحابلادنعاصوصخو‹ىرخأنودنيملسملانمةقرفلبصعتلانوتقميمهو

ديؤيامثيدحلارصعلاىفرهظدقو.نالاىبهذملازيحتلادوجوللاجمالذإنيثدحما
.۱اهريغوةفالخلاىفمهترظن

امذيفنتبىوقتلادوجوبنازيملاامنإو‹قحلانازيمىفاهبةربعالةرثكلاوةلقلاف
ىلعاركحقحلاسيلف«ةايحلاىحانمعيمجىفهنعهللاىهنامبانتجاوهبهللارمأ

هبفصويةنسلاعابتاناكاذإف‹سانلانمةفىلعاروصقمةنسلاعابتاالورثكالا

.©اضيأةيدمحملاةنسللعابتاثحابلارظنىفةيضابألاف«ةيمالسإلاقرفلانمءىش

مهنيبقرفلاامفمهريغةلقتسمةقرفمهلبجراوخلانماوسيلةيضابألاناكاذإو
.؟جراوخلاو

:جراوخلاومهنيبقرفلا٢

مهدقتعموىسايسلامهزودنأذإجراوخلاركذىلإةدوعنمثحابللناكام

ةيضابالارکذینوركذيامنیحهنآلا6نيثحابلاونيخرۇلملایدلفورعمىركفلا

ةيحاننمئدابلاضعبىفقفاوتلاايروةيحاننمةأشنلاىفلخادتللمهنمض

.(ىرخأ

ركفلا نالهجىودع«44:ءاثعولاةلازإ٠٠:جهانملاقدصأ‹٠8:ىضايرلادهعملاتاقلط ىبايسلا(١)

.۱۲-١۱۳۳ةيضابألادنعىسايسلا

اهءادعأتزينوهديرتاماهسفنىلعتقبطو«ةيومألاةفالخلانابإسانلانمةعومجملابتلغشتايمسلاهذهنإ(۲)
نيبقرفتىتلاتايمستلاهذهلشىلإىعادلاامفالإو‹اهدضوةعمسلانسحىلإًالودعوةسايسللًاعبتديرتاه

قزمتببسام«اهريغىلإةكلهلابسنتوةاجنلانيملسملاقرفنمةقرفلكىعدتنأىلإاهبرمألالآىتلانيملسلا
ةديقعللىراضحلادعبلا-تاحرفىريبعجلا:عوضوللااذهنعرظنا.ضعببمهضعبمهلاغشناونيملسلملا

.اهدعبامو١/٤:ةيضابألا

كلذكوءدحاوبأوأةدحاوةليصفىلإايمتنينأتافصلانمةفصىفناصخشهباشتاذإىرورضلانمسيل(۳)

نانوكتلهفلئاسملاضعبىفةيضابألاوأةعيشلاوأةلزتعملاوةيرعشألاتقالتولىرتايلهفقرفللةبسنلابلاحلا

ةيرعشألاعمنوقفتيو«مالكلاملعلئاسمنمءىشىفةلزتعملاعمنوقفاوتيةيضابألاف؟ىقالتلاكلذبةدحاوةقرف

ىفنذإمهلخديىذلاامف؟قرفلاهذهىلإنوبسنيلهفحيحصسكعلاو‹كلذكةعيشلاعمو«لئاسمىفًاضيأ

؟لوقاذامفىلعاهيفأطخأدقوةيداهتجاةلأسمىهوميكحتلاضفرىفجراوخلاعمقفاوتلاناكاذإف؟جراوخلا

ةباحصلانمتاففمهلبقجرخدقفىلعنعجورخاوالثمناورهنلابرحىفكارتشالالبقنمقفاوتلاناكاذإو

نيدلانمجورخلابةيضابألاىلإجورخلاةبسننألكلذ؟نيدلانعنيجراخنونوكيلهفنولوأتممهوةلوأتمةريثك
.لمأتیلفةيوطنسحهدنعثحابهبتكينأالولقاعهبقطنينأبجيال

۹١۱



قفاوتلانوخرؤملاركذامكنيتقرفلانيبقرفلاركذينأثحابلاىلعامازلناكو

للملاىفنيبتاكلاضعبنعبيغتدقةمهمةيملعةميقثحبلاىلإكلذىفضيلامهنيب
ثيدحلارصعلاىفنيثجابلانعبيغتامك٠ضعبلامهضعبنعمهذخأللحتلاو

مهنيبقيرفتلامهيلعرسعذإ«مهنمضمهنوجمديفجراوخلاوةيضابألانيبقفاوتلل
هللادبعذنممهسفنأنعكلذةيضابألاىفندقو«ولغلاوددشتلابمهوركذمهنأىتح
ناميإلاولادتعالاىلإمهنوبسنيةراتو«>كلملادبعىلإهتلاسرىفهسفنضابأنبا

‹©”رفكلاىلإانايحأو«جذاسلاىحطسلاناميإلاخيراتو«ةخسارلاةديقعلاوىوقلا

نبدیزیو«جراوخلاىفناطحنبنارمعوديزنبرباجءاثعشلاابأنوجمديةراتو

محرنمالإةيضابألانمض(ةلوهجمتايصخش)اهريغوثراحلاوةسينأ

.(°)نيبتاكلانمهللا

مهاوسيلو)جراوخاوةيروصنملاوةيريغملاىهةيلاغلاقرفلانإ):دربملاركذدقو

:هلوقهعیبنلانعديزنبرباجنعةديبعىبأنعبيبحنبعيبرلاىورو«ةيضابألا
اطسومالسإلانوكينأىنعمب()(هنعىفاجلاالونيدلاىفىلاغلاىتعافشلانتال)

ةيضابألانيبقرفلاركذثحابلاىلعبجوقلطنملااذهنمف‹طيرفتلاوطارفإلانيب
دحأتجرختساجراوخلاوةيضابألانيبقراوفلانعىصقتلاوثحبلادعبوجراوخلاو

:راصتخاباهركذأاذانأاهو«كلذنيبتاليلدرضع

قرزَألانبعفاننمةيضابألاهيلإتبسنىذلاىميمتلاضابأنبهللادبعةءارب:لوألا

:برغملادالبىفجراونللا ليعامسإدومحم.د«٠/٠٠۲:(زجوملا)ةيمالكلاجراوخلاءارآ ىبلاطلارامع.د(١)

.۷۲:ةيمالكلاسرادملا ةدمحنبديجملادبع.د١

:ةيضابألاةكرحلا_تافيلخ«١١٠:ةاقتنملارهاوجلا ىداربلا«٢٢۲:نيملسملاريسنمضضابأنباةلاسررظنا(۲)

.اهدعبامو٦

قرفلاخيرات ليلخدمحم«۳۹۲/۱-۳۹۳:خیرات نسح«٤٦۲-١1٦٤مالسإلارجف نيمأدمحأ:رظنا(۳)
.ةيمالسإلا

:مزحنباشماهب١/١۸٠:لحتلاوللملا ىناتسرهشلا«۱۸۳١-۸۸:نييمالسإلاتالاقم ىرعشألا:رظنا(٤)

١/۱.

.اهدعبامو١٠٠:ةيقيرفأبىبهذملاعارصلا بودجمازيزعلادبع:رظنا(٠)

.١/٤٤٠:لماكلا دربملا(1)

ىفدوجومريغوظفللااذهبثيدحلابتكىفهيلعرثعنملو۲۷۹:حيحصلاعماجلا بيبحنبعيبرلا:رظنا(۷)
.كنسنو

۹٥\



:ناورمنبكلملادبعىلإهتلاسرىفكلذءاجدقو‹جراوخلانمهريغو
نيحناكدقل‹هعابتأوهعينصوقرزألانبانمهللاىلإًاربأىتنإ)(ه

ًاربتفهمالسإدعبرفكودتراوثدحأهنكلوانلرهظاميفمالسإلاىلعجرخ
.)(مهنمهللاىلإ

قيرطلاريغنيكلاسلانيفلاخلالاتقمدعهليضفتوضابأنبهللادبعكولس:ىناثلا

اذهوتادجنلاكلذكوفيسلاهراهشإىفقرزألانبعفانلعفامكميقتسللا
كلسمةيضابألاكلسدقوخيراتلابتكهبتعلمدق5فورعمفقوملا

.سانلااوضرعتسيملوديزنبرباجولالبىبأ

ةياكحنوخرؤملاهنعركذاميفجراوخلاىلعديزنبرباجمامإلاجاجتحا:ثلاثلا
برحلالهأهللامرحدقسيلأ):مهللوقيفجراوخلاىتأيناكف«مامضنع

مهتيالومرحو:لوقيو:لاق.ىلبنولوقيف:لاق؟نيدباهميرحتدعبنیدب

لاقو(ءىشبهنوبيجيالونوتكسيف:لاق؟نيدباهبرمالادعبنيدب
ىفهلوقبلاقنموقرزألانبعفانباحصأءالؤهو:تلقىنيجردلا
.9نيدبنيملسملالاومألالحتسا

هيلاوفقوفءزيزعلادبعنبرمعىلعجورخلللصوملابةيرورحلاعامتجا:عبارلا
رمعبتكو«لاتقلاالإاوبأفلاتقللكرتلابرمعمهبتاكوىبحينبىيحي
:دعبامأىيحينبىبحيىلإنينمؤملاريمأرمعهللادبعنم)ىلاولاىلإ
(%نيدتعملابحيالهللانإاودنعتالولهللاباتكىفةيأتركذىنإف

(خلإ...ايبصالوةأرمانلتقتالفنايبصلاوءاسنلالتقتاودعلانمنإو

نبرمعاولاسةيضابألاف‹ةيضابألانمءالؤهسيلولاتقلاىلاولامهزجانف

.مهخيراتىفدجوياذكهزيزعلادبع

ةأشن تافيلخضوع.د‹«١٠٦٠:هاقتنملارهاوجلا ىیداربلا«٢٢۲:نيملسملاريس:ضابأنبهللادبعةلاسر(١)

.۱۷۸:ةيضابألاةكرحلا

-بیبحنبعیبرلاء۱:ريس ىخامشلا«۹۸:دوقعلا ىثراحلا:رظناو«۹/۲٠۲:تاقبط ىنيجردلا(۲)

.٢۲۰٠۰٢٠۲:حيحصلاعماجلا

.۸۷:ةدئاملا«١۹٠:ةرقبلا(۳)

.۱-١٠۱۱۷:زیزعلادبعنبرمعةريس یزوجلانبا(٤)

١٥۱



ونبهمسرامرييغتهنمنيبلاطزيزعلادبعنبمعىلإدفولاةيضابألالاسرإ:سماخلا
ربانلاىلعىلعنعلكرتاهنمو«ةعيرشلاملاعمضعبسمطنمةيمأ
اهنمو«ةنسمويلكىيحينأو‹ةعدبمويلكتيمينأمهباجأف

ءاتيإوناسحإلاولدعلابرمأيهللانإ:ىلاعتهلوقبىلعنعللادبتسا

نوركذتمكلعلمكظعيىغبلاوركنملاوءاشحفلانعىهنيوىبرقلاىذ

رضحدفولانأىتحةيضابألاخيراتلابتكاهتلجسةئداحلاهذهف()

.()هيلعاولصوزيزعلادبعنبرمعنبكلملادبعةافو

نيديوهو«جراوخللنامعنمیضابأىدزأوهوبلهمانبدیزیةبراحم:سداسلا

دنعىضرمريغاذههلمعوركنتسمريغاذهو«ذئمويةيضابألاءالوب
ببسبهوضترامهنكلو«ةيومألاةلودلاعمنواعتلاثيحنمةيضابألا

؛نيررضلافحخأاوبكترافجراوخلارطخنعذئمويةمألابقاحىذلاررضلا

ايلاوناکمثكلملادبعنعمثريبزلانببعصمنعجراوخلالتاقيناكو

هدالوأوبلهابورحونامعىلعدايزهوخأوناسارخوقارعلاىلعمهل

.0”ةروهشمجراوخلل

ىفةديبعیبماملاخيشكامسلانبرفعجوبتاكنبتاتحلاكارتشسا:عباسلا

:نماثلا

(*)ةيضابألاامهالوتفعمالتقنأىلإبلهملانببيبحعمجراوخلابرح
جراوخلاةيضابألاخويشلتاقيفيكف‹كلمادبعنبديزينامزىفكلذو

.ديعبكلذنأدقتعأ؟مهنممهو

مهوياميفنيلوأتملاةلبقلالهأىف:لاقنممبيبحنبعيبرلامامإلاةءارب

.(°)مهنمئربوةيضابألاةقلحنمعيبرلامهجرخأونوكرشممهنأبهيبشتلا

ملعبتكومهريسهبتألتماذإلئاوألاةيضابألانمديدشلاراكنتسالا:عساتلا

.۹0:لحتلا(۱)

.۱۳۳:نیملسملاريس:رظناوهعجارموثحبلااذهنم٢۳ص:رظنا(۲)

-تافيلخضوع.د«خيراتلابتكنمامهريغو١٤/١٠:خيرات ريثألانبا۷/١۹٠:خيرات ىوْبطلا:رظنا(۳)

.نوينامعهتوخإوبلهملانأمولعملانمو١:نايعألاةفحت ىملاسلا«٤١٠«ةيضابألاةكرحلاةأشن

.١٤٠:ةيضفلادوقعلا ىثراحلا:رظنا(٤)`

.۹۷/۱:ریس یخامشلا٩«١١٠صمنرظنا(٥ز

١٥۱



ليلحتنمجراوخلاهدقتعااةيضابألاريغنعالضفةيضابألامالكلا

اذهو«برخحلاوملسلاىفنيكرشملاةلماعممهتلماعموةلبقلالهأءامد
ريسلابتككلذبتلفكتدقفءءانعريثكىلإجاتحيالرمأ

لثمبمهريغةيضابألالماعيملف«اهريغوةيضابأنمقرفلاوخيراتلاو
اوزاجأونيملسملاةلماعمبمهولماعلبقرفلاةيقبجراوخلاهبلماعام

.()مهفلخةالصلاومهثتراومومهتحكانم

نمىرفصلانابيشونامعبدوعسمنبىدنلجلامامالانيبرادام:رشاعلا

ىدنلجلالتقبمثهباحصأونابيشلتقبتلاىتلاةيركسعلاةكرعملا

ترادالجراوخلاوةيضابألانيبةقالعكانهتناكولو()هباحصأو

ديزملو«فالالاتارشعاهيلتقيىتلانيقيرفلانيببرحلاىحر

.ثحبلااذهنمنامعةمامإلصفعجارنايبلا

ناوريقلاىفاداسفتثاعالةيرفصللىرفاعلاباطخلاىبأةلازإ:رشعىداحلا

ةلازإىفهباحصأومامإلانمةبغر‹ةيساقةيومدةلمحبةيقيرفألا
عارصلاكلذثدحالطبارتوةقالعكانهتناكولو>ركنملا

.قرشملاوبرغملابةيرفصلاوةيضابالانيببيهرلا

ىفمهجمدنسحيالاذلف‹نيقيرفلانيبقيرفتلاىلعاليلدهانركذامىفكيواذه

(قورم)نيدجورخجورخاانربتعانحناذِإاصوصخكلذنكمياللب«جراوخلاقرف

۱۳۲۰٢۱۰۲۷۷٥٤۰٥٦٥٤۷٥امو٢۳۰۰٥۲٥۰۱۲۸:نیملسملاريس:لاثلاليبسىلعرظنا(١)

‹اھدعبامو٢٠۲١٠۲۳‹اهدعبامو۱۳۲/۲:نايبلاوفشكلا ىتاهلقلا«١٠٠:ةاقتنملارهاوجلا ىداربلا

.ةيادب ىدنكلادمحمنبناميلس‹۳۷۹:بولطملاةياغ ىكلاملا‹4:نيئدتبملاوةماعلاملس ىنورابلا«٤۲

-ىبايسلا۹٠٠١٠٠:ةيضابألاىلعءاوضأ_رمعمىبحيىلع‹١٠٠ماظنلارهوج ىلاسلا«١٠۱:دادمإل
نبرباج ىفاوصلاء۲۷٠-١١٠:ىسايسلاركفلا-نالهجنودع«١٠۱۷١٤۲۳۲:جهالقدصأ

:خيرات ىربطلا:رظناو.٢۳:مالسإلادعبولبقنامع فشاكةديس‹اهدعبامو۲۱۳:هراثاوديز

امو١/٥٦٠٠۱۸۳:مزحنياشماهبلحتلاوللملا-ىناتسرهشلا«٤/۸۸٠:لصفلابعزحى.د۸۹
..۳٥۱۳۱:تافبلحضوع.دلاهدعب

سبتقملانامعخيرات«۳۳۱/۲:خيراتىبوقعيلا«١٤١٠:نيملسملاريس:رظناوثحبلاادهنم۲۹۳صرّظنا(۲)

ببلاطىدهم«۸۱٤:ماظنلارهوج«اهدعبامو١/۷۷:نايعألاةفحت_ىملاسلا«٤٤:لوهةمع.فكنم

:خيراتلاربعنامع ىبايسلا«١۳٠:ةيضابألاةكرحلاةأشن تافيلخ«٥۸-٤۸:ةيضابألاةكرحلا

۱/٥٤٢۲.

.اهدعباموثحبلااذهنم١٠٠۳صجار(۳)

\o۳



ىلعقبطنينلفوسفةسايسجورخجورخلاانربتعااذإامأو«ةيضابألاهلوأامبسح

.مهريغىلعبجسنيلب‹ناورهنلامويمهدحوىلعلنيقرافلملا

دبالاذلواضيأجراوخلاومهنيباقرفدجيىهقفلاوىمالكلاةيضابألاجهنملميتتملاو
.ريغلاهاجتةيضابألااهكلسيىتلاةقيرطلاةفرعلىضابألاجهنملاركذنم

:ةيضابألاجهنم:بلطللا

:مالكلاملعىفأ
ةلقمهجهنمنأدجيمالكلاملعىفنيثدحملاوىمادقلاةيضابألاراثآلعبتملانإ

باتكلانمةجحلابةديقعلاتيبثتىلعىنبنيمهجهنمف«هيفضوخلاوىمالكلالدجلا

ميكحتكللزلاىلإقرفلانمريثكبىدأىذلاىفسلفلاقمعتلاىلإليمتالىتلاةنسلاو
ءاجرإىفةعجرملابهذمو«ناسنإلالاعفأىفةيربجلاوةيردقلابهذمو‹لقعللةلزتعللا

ثيدحلاباوذخأيملوديعولاوفيوختلاوديدهتلانمهلزنأامممهللاىلإىصاعملاءازج

هذهلثمتاوصأتعفتراوتارظانلاترثكامدنعف.ةديقعلالئاسمىفىداحألا

 باوصلاوقحلانعثحبلالجأنماهتيادبىفتناكدقو ليوطلالادجلابقرفلا

اولعجىذلاميظنتلالضفبتافارخلاوعدبلاهلخدتملاكسامتمىضابألاعمتجملاناك

قلزنااذإثيحبةءاربلاوةيالولاحالسلضفبو‹ذئمويىضابألاعمتجمللاجايسهتم

خيراتلاانثدحدقو«مهسلاجمنمهودرطمهريغوةيردقلاقلازملثمىفمهنمدحأ
.ناديملااذهىفةريثكمئاقوب

راحصلو«()ردقلاىفجاجحلاوجراوخلاعمديزنبرباجلراوحكانهناكدقف

‹لمعولوقناميإلانأبلوقلااومزتلاو«ةيردقلاعمةديبعىبأهذيملتوسابعلانيا
‹همدعواهتابثوةديقعلالوحروديةءاربلاوةيالولانازيمناكو‹اريثكلمعلاباومتهاف
ىفصلاخلاديحوتلانألكلذوةفالخلاةلأسمو‹هسكعوناميإلللمعلاةنراقملوحو
اهيلعموقتىتلاىهعمتجملاىفحلاصلالمعلاوسانلانيبعامتجالاىفلدعلاوةديقعلا

.تاعمتجملا

ىرابلاهيزنتكةيمالكلاةيلوصألادعاوقلاىلعمهنيباميفاوقفتادقفاذهعمنكلو

.ثحبلااذهنم١۱۳صرظنا(۲).ثحبلااذهنم٤٤صرظنا(۱)

٤٥



ةفالخاوةءاربلاوةيالولاوةعافشلاوديعولاودعولاورفكلاوناميإلاوهباشتملاليوأتو
اهريغواياضقلاهذهىفهيلعنوريسياجهنماوذختاف‹()كلذريغىلإنيملسملاىلع

نمىلمعلاكولسلامثمهألاوهذإىمالكلاجهنملاركذبًادبنسو«ةيلمعلااياضقلانم
لاحلاهبلطتيامبسحطقفةذبنئراقلاءاطعإلجألكلذوليصافتلاىفلوخدريغ
:لوقنف

‹ىلاعتوهناحبسهللهيزنتلاكلسمةيضابألاكلس:هيبشتلاوهباشتملاىفمهجهنم١

:هسفننعهللالاقذإهلامكوهللالالجبقيليالاعوتاقولخابههيبشتنع
.(”¢ريصبلاعيمسلاوهوءيشهلثمكسيل

نمكلذريغونيعلاوديلاوسفنلاكهيبشتللةمهوملاتايآلاميمجاولوأو
ءىشىفهقلخهبشينأىلاعتهللالالجبقيليالذإ«هيبشتلاىضتقتىتلاءايشألا

فقوموهفقوملااذهناكوةلهولوأنمةيضقلاهذهاوجلاعو«تافصلانم
.0©هيلعهللاناوضرةباحصلا

هناحبسئرابلاةيؤرنوفنيمهفهتهباسشمنعئرابلاهيزنتلجأنم٢
هلوقكةمكحملاتايالاىلعكلذىفنودمتعيوةرخالاوايندلاىفىلاعتو

(؛)¢ريبخلافيطللاوهوراصبألاكرديوهوراصبألاهكردتالل:ىلاعت
ثيدحلانولبقيالوءةيؤرللةمهوملاتايآلانولوؤيو٠تايآلانماهريغو
¢ملعلابجويالولمعلابجويمهدنعهالةديقعلارومأىفىداحألا

اذهىفتاينظلانولبقيالو‹ىعطقلاملعلابجويامبةديقعلاىف
.(*)لاجما

ناوکذنبملاسةريسرظناو«بيبحنبعيبرللحيحصلاعماجلانمثلاثلاءزجلاىفعوضوملااذهىفءاجام:رظنا(١)

ییانایفسیبآةریس«٢۲۰اضیأةيطعنببيبشةريس«٦۷٠اضيأبجاحةريس«٢٥٠:نيملسملاريسنمض

٢۲۲۰:ضابانباةلاسر«۲۹۸:نامعبانهلابلاط

.١٠:ىروشلا(۲)

سوماق ىدعسلاليمج‹اهدعبامو٠/۳۹۲:نيبلاطلاجهنم-ىصقشلاسيمخ:عوضوملااذهىفرظنا(۳)
:تالاهجلاحرش رامعوبأ«۷٠٠٠٢٠۲:لوقعلاراونأقراش ىلاسلا‹اهدعبامو٢/۲۲۷:ةعيرشلا

عماجلا بيبحنبعيبرلا«۸۸-۹۲:رصنىبأةينونحرش ىنيمثلا«اهدعبامو٠/٠٣۳:زجوملا«۲

.۲۷۱-۲۹۸:یراضحلادعبلا:تاحرف ىريبعجلا«۲-٠:حيحصلا

..۳:ماعنألا(٤)

:E“نايبلاوفشكلا ىتاهلقلا«٠۲۳-٢٠۲:حيحصلاعماجلا بيبحنبعيبرلا:رظنا(٥)

\ 0o



)تاذلاىلعةدئازريغتاذلانيعتافصلانوكعوضولملااذهبقلعتيكلذكو۳

نوكتنأبجوتاذلاريغتناكاذإتافصلانألكلذوهتاذىهىلاعتهتافصف
الحمنوكتنأاهمزليو«اهيلإةجاتحمنوكتفتافصلاهذهلالحمىلاعتهتاذ

ىلاعتهمدقةميدقتافصىهتسيلوثودحلاولولحلانعهزنيهللاو«اهل

ايلاخحنوكينأامإمزليفهدعبةثداحوأ«هلبقةميدقنوكتنأوأ«ءامدقلاددعتيف

الإنوكتنأنكميالمهدنعیهفنوكتنألبقهنمةيلاخوأثدحنألبقاهنم

.اهتاذىفاهبةفصتمةيلمعلاتاذلانأ

ثلاثلانرقلالئاوأىفةلأسملاهذهىفةيضابألافلتخا؟المأقولخمنآرقلاله٤

كلذىفاورثأتمهلعلوء2>قولخمنآرقلانإ:برغملاةيضابألاقفىرجهلا

¢برغملابةلزتعملادوجونابإتارظانمةلزتعملاومهنيبتناكو«ةلزتعملالوقب
ثدحو«هليزنتوهيحووهللامالكهنأوهقلخمدعباولاقف:نامعلهأامأو

اذهو«هقلخبلاقنمماربيالهنأو‹انفصوامىلعاوقفتامث«داحعارصمهنيب

لاقمثىرجهلارشعثلاثلانرقلاىلإنامعةيضابأءامدقدنعناكفقول

.$2نارقلاقلخبكلذدعبةيضابالاعيمج

عمةيضابألااهيففلتخاىتلاتايهلآلاىفلئاسملامهأىهعبرألالئاسملاهذه

امو٥/٤٣۳:سوماق ىدعسلا«١٤-٢٠ نيدلاملاعم ىنيمثلا«۷۸-۸۷:تالاهجلاحرش رامعوبأ=

ةيادب ىدنكلا«٠٠۲-١۸٠:لوقعلاراونأقراشم١٠٠-١:حيحصلاعماجلاحرش ىماسلا«ءاهدعب

ضعبلوقيامكرظنقيضاذهىفسيلو«٤٠۳-٢٥٦٠:ىراضحلادعبلا-ىريبعجلا‹اهدعبامو١٠:دادمإلا

ريغبلئاقلاو«عوقولاثدحولوىتحملاسعوقولامدعبلئاقلانأل«ةكلهلاىفعوقولانمزرحتهيفلبنيثحابلا
١٠٠:ةيمالكلاسرادملا هدمحنبديجنلادبع.د:رظنا.ةيؤرلاعوقوثدحيملولوهيبشتلاىفعقوكلذ
١

٠/٦٠۲:نيدلاملاعم«اهدعبامو١٠٠:رصنىبأةينوتحرش ىنيمثلا«٠/۲۹٤:زجوملا-رامعويأ:رظنا(١)

‹اهدعبامو١۷٠:لوقعلاراونأقراشم ىلاسلا‹اهدعبامو٠/٠٠۳:نيبلاطلاجهنم ىصقشلا‹اهدعبامو

.اهدعبامو٠٠۲:ىراضحلادعبلا‹تاحرف ىريبعجلا

امو٠/٠۲:نيدلاملاعم ىنيمثلا‹اهدعبامو۱۳۲/۲:ةيمالكلاجراوخلاءارآنمضزجوملا رامعوبأ:رظنا(۲)

 اهدعب

‹اهدعبامو٠۲۸۹/۱:نايبلاو.فشكلا ىتاهلقلا‹اهدعبامو١:عرمشلانايب ميهاريإنبدمحم:رظنا(۳)

.اهدعبامو۱:جهنم ىصقشلا‹اهدعبامو۱۹۸/۳:ةعيرشلاسوماق ىدعسلا

:ىراضحلادعبلا-ىريبعجلا:عوضوللاذهىفرظناواهدعبامو٤٠۲:لوقعلاراونأقراشم ىملاسلا:رظنا(٤)

.اهدعبامو۹

١١۱



قرفلاةيقبنأكلذىفمهنأش‹مهنوفلاخيدقومهريغاهيفنوقفاويدقومهريغ
.اهنمةيقابلاةصاخوةيمالكلا

:لئاسمةلمجىفددحتيفتايناسنإلاىفةيضابألاجهنمامأ

وهفعرشلاىفامأ‹ةغلقيدصتلامهدنعناميإلافمالسإلاوناميإلاةلأسم١

وهةفغللاىفمالسإلاو.ناكرالابلمعلاوناسللابهبظفلتلاوبلقلابقيدصتلا

مهنكلو‹ناميإللفدارموهمهدنعحالطصالاىفو.ناعذأإلاومالستسالا

نمىفوملاماكحأهئاطعإمدعطرشبىفوملاريغىلعملسملامساقالطإنوزيجي

امأ‹مالسإلانمنيتداهشلابىتأيىذلاىصاعلاجرخيالف«ةءاربلاوةيالولا

ىتأوأتابجاولابلخأنمىلعنوقلطيالولمعولوق:وهفمهدنعناميإلا
.()كلذىفثيداحأنمدروامياجاجتحانمؤممساتايهنللا

مهدنعیمسیوقافنرفكو«كرشرفك:نيمسقىلإمهدنعمسقنيفرفكلاامأ-٢
وأ‹ىلاعتهللةينادحولاراكنإبةللانمجورخلا:وهكرشلارفكف‹معنلارفك

یبنراکنإیوأ«اهنمضعبوأهبتکنمءىشراکنإبوأ«هتافصنمةفصراكنإ
نعالضف‹ميركلانآرقلاىفمهئامسأبفلكملاىلعةجحلاتماقنمهئايبنأنم

ةمينغلاوىبسلاولتقلامهدنعهمكحاذهف«تلاسروهيمدمحمانيبنراكنإ
ةايحلاىفةعطاقملاو«نيملسملارباقمىفنفدلاوةثراوملاوةحكانملامدعو

لهأادعامفيسلاوأمالسإلاالإمهدنعهلسيلف‹هنمةءاربلاىنعمبةيعامتجالا

اهباوتأنإةيزجلامهنملبقتفنوئباصلاوىراصتلاودوهيلامهوباتكلا
.نيرغاص

هللاهبجوأامبلالخإلاوأ«رئابكلانمعشبنايتإلا:وهفةمعنلارفكامأو

٠لجألالحىتحةعاطتسالاعمجحلاوأمايصلاوأةالصلاكرتكملسملاىلع
الولهجالذإلالحتسالاوأكاهتنالاليبقنمرئابكلاهذهبنايتإلاناكءاوس

Y1Ve:حيحصلاعماجلا بيبحنبعيبرلا:رظنا(١) YEس٤:عضولا ىلوانجلاريخلایبانبیحی‹اهدعبامو

oA:نيملسملاريس«٦١۱ cc oVV oVTc oV: c=وبأ٠٠-١٠:دادمإلاةيادب ىدنكلا«

٦۳۳-٢۳۲:لوقعلاراونأقراشم ىماسلا«١٠۳۱-٢٥۲٠١۳۱-٤٢٤۲:تالاهجلاحرش رامع

‹اهدعبامو۷۷:خيراتلابكومىفةيضابألا-رمعمىبحيىلع«اهدعبامو٢۷٤-ىراضحلادعبلا-ىريبعجا

.اهدعبامو۳۳:جهانملاقدصأ ىبايسلا

۷٥\



‹رفكلانودرفكلابثيدحلالهأهيمسيىذلاوهمسقلااذهو«مالسإلاىفلهاجت

ثيداحأو«ميركلانآرقلانمةريثكتايابىصاعللةيمستلاهذهىلعاولدتسادقو

ادعامىفوملاملسملاةلماعملماعينأةمعنلارفكرفاكلامكحو«ةنسلانمةريثك

‹هتیرذیبسميرحنوهلامميرحتوهقسفرهظيملامهمدميرحتبكالذو«ةيالولا

؛نيملسملاقوقحىطعيوثراويوحكانينأو«هتزانجعيشتوهضيرمداعينأو
صاعمهدنعیصاعلاف«یضابأريغوأایضابأنوكينأنيبكلذىفقرفالو

.()ةيضابألانمناكولوةمعنرفكرفاك

نأعم«مكحلااذهبةنسلالهأنونعيةيضابألانأبنيثحابلاضعبىعدادقو
‹ىرجهلالوألانرقلاىفنتفلاةيادبذنمةيضابألادنعثحبدقعوضوملااذه

نمةفبهصيصختىلإىعادالفرئابكلایبکترملکىلعمهدنعماعمکحوهف
.>ةيضابالابتكىفصيصختلاىلعكلذلدوجوالذإ«ىرخأنودةاصعلا

نيعباتلاوةباحصلانمفلسلالوقباهيفةيضابألالاقفردقلاوءاضقلاةلأسمامأ۳
نمباستكاوهللانمقلخىهلاعفألانأو‹ءىشلكلقلاخهللانأ:وهو
وهالفهبنايتإلادنعهمدعولعفلاىلعةعاطتساوةردقهللعجذإ«دبعلا

حيبقلاهلعفلقلاخوهالوهلكهلعفلقلاخوهالورذيامالوىتأيامىلعروبجم
باقعلاوباوثلاطانمف«ةلزتعملاتلاقامكحئابقلاقلخنعىلاعتهللاهيزتت
.دبعلابسكىلعمهدنع

نبا‹اهدعبامو۹۸٠:حيحصلاعماجلا-بيبحنبعيبرلا«۲٠۱٠-١٠١:نيملسملاريس:عوضوملااذهىفرظنا(١)

‹مالسإلادعاوق_ىلاطيجلا«٠٤۲-٢۲۳:تالاهجلاحرش رامعابأ«١٠٠:هخيراتومالسإلا مالس

-ىلاسسلا«١٤٠-۲/٠٤٠:نيدلاملاعم ىنيمثلا«١/١٠٠:نايبلاوفشكلا ىتاهلقلا«۳۹-۱

ىفةيضابألا_رمعمىيحيىلع«١٠٠-١:حيحصلاعماجلاحرش٤١8-٢٣۳:لوقعلاراونأقراشم

:ىراضحلادعبلا ىريبعجلا«١۷-٤:ىسايسلانودع‹اهدعبامو٩۸:خيراتلابكوم

.اهدعبامو۸

.٤۸:ةيَقيِرفأبةيمالكلاسرادملا هدمحنيدايجملادبع.د:رظنا(۲)

:زجوملا٤«۳٤-٠٤:تالاهجلاحرش رامعابأ«۲٥۲-٢٢۹:عرشلانايب ميهاربإنبدمحم:رظنا(۳)

:نيبلاطلاجهنم-ىصقشلا‹«اهدعبامو۲۹/۱:مالسإلادعاوق ىلاطيجلا«۷۲-۲

ء٠۲۸-٠/٥٦۲:نيدلاملاعم ىنيمثلا«١٠٠-٥/4۹4:ةعيرشلاسوماق-ىدعسلا۷۳٤-١

عماجلاحرش«٠٠۳۳۲۹:لوقعلاراونأقراشم ىلاسلا«اهدعبامو١/۲47:نايبلاوفشكلا-ىتاهلقلا
.١5٥٥:دادمإلاةيادب ىدنكلا«١۱۲-١:حيحصلا

۸٥\



ىفمهريغوةيمهجلاوةلزتعملاوةيردقلاعمفقاوملئاوألاةيضابأللتناكو
خيراتلابتكاهتركذزجعلانعوربجلانعهللاهيزنتةديقعلاهذهنععافدلا

.()ةيضابالاريسلاو

ملاظوهفهقسفىلعتامنمهنألكلذو«هتيصعمنمباتنلمهدنعةعافشلا٤

عيفشالوميمحنمنيملاظللامي:ىلاعتهلوقلنيلاظلاةعافشلالانتالوقساف

ذإ‹باسحلاةيادبىهوىمظعلاةعافشلا:نامسقمهدنعةعافشلاف()ےکعاطي

یهوهللارمأبجارفإلابنذأيفهعدمحمانديسىتأيىتحفقوملالوهجرفيال
فيفختلمهيصاعمنمنيبئاتلاىصاعملالهألةعافشلاو«هسفنباهنعربخأىتلا
.(”باسحاليهستوتاجردلاعفروفقوملالوه

ذوفنبةيضابألالوقيرئابكلالهأىفلجوزعهللانعدراولاديعولاذوفنةلأسم٥
اذِإايندلاىفدحلااهيلعبجوأوأباقعلااهيلعهللادعوأةريبكلكف«ديعولااذه

وهف۽اديااهنمجرخيالادلخمادلاخرانلالخدةبوتريغنماهبحاصتام
هبهللاحدتماامةلمجنمكلذنأل«نايسامهالكةنجلالخاددولخدلاخ
.ثيداحالاباوذخأيملو«هدعوفلخيالامك«هديعوهللافلخيالفهناحبس

اهنأالكلذو«نيتداهشلاباوتأنممرانلانمرئابكلاىبكترمجورخىفةدراولا

الو‹نيقيلاةرمثداقتعالاو‹ملعلابجوتالولمعلابجوتىهفةيداحأثيداحأ

ةلأسملاهذهنمةيضابألافقومريغتيملو٠ىداحألاثيدحلابنيقيلالصحي

راتلالخدنمامأ«ةريبكلانمباتنملالإ مهدنع ةعافشالف‹اثيدحواميدق

ناكولىصاعملالهأهبهللادعوتىذلاديعوللىنعمالذإ.اهنمجرخيالهنإف

.(9)هلمعردقببذعيامدعباهنمجرخيرانلاىفلخادلا

۸۰-۸۱‹اهدعبامو١/۷۱:ريس ىخامشلا«۲۱۲/۲٤٤۲٤۲١۲۷۷:تاقبط ینیجردلا:رظنا(۱)

.اهدعبامو

.۱۸:رفاغ(۲)

‹٠٠1-١/١١٠:نايبلاوفشكلا ىتاهلقلا«۲۷۸-١۲۱٢۲۸۲:حيحصلاعماجلا بيبحنبعيبرلا:رظنا(۳)

 ىصقشلا‹اهدعبامو۱۹۲/۲٠:نيدلاملاعم ىنيمثلا«اهدعبامو٥/٥٠٠:ةعيرشلاسوماق ىدعسلا

‹اهدعبامو١:دادمإلاةيادب ىدنكلا«راونأقراشم ىلاسلا«o:جهنم

.٥1٠-4٥1٦:ىراضحلادعبلا-تاحرف_ىريبعجلا

حرش رامعابأ«١٥٠١٠٠:نيملسملاريس۲5-۹٠۲۷۷:حيحصلاعماجلا-بيبحنبعيبرلا:رظنا(٤)
فشكلا ىتاهلقلا‹اهدعبامو۲۳:عضولا ىنواثجلا«اهدعبامو١/٤٠١٠:زجوملا«اهدعبامو٩٤:تالاهجلا

=١/٤1۹:نيدلاملاعم ىنيمثلا٥۲-١:نيبلاطلاجهنم-ىصقشلا«١٠-٠:نايبلاو

۱۹



ةاصعللةعلوسرلاةعافشثودحنيبضقانتكانهنأثحابللرهظيو

نإلب٠ضعبلانودضعبللاذاملفةعافشكانهتناكاذإف«رانلامهلوخدنيبو

امكرهنىفلستغاورانلاىفلخادلاجرخأاذإهنإمث«اهبىلوأبونذلاريثك

راتلا.نمنيجراخلاةاصعلالعفاولعفولنأةنجلاىفنوفوملاىنمتيمث«نولوقي
ىىشبرصقملانعىفوملازيمتيالهنإفءاهنمنوجرخيورانلانولخديفايندلاىف

ةحصىرأانهنمف‹عقينأنكميالرمأاذهوهللاىصعولبحيهنإلب

نولوقيالاذهبةيضابألاو.ةاصعللةعافسلامدعورانلاىفدولخلاماودبلوقلا

مهنمامازلإ(»نيثحابلاضعبلوقيامكىصاعلانعوفعينأهلسيلهللانأب

رعلجورعهللاراحإكلذامولقاعهلوقيالاذهف«وفعلامدعلجوزعهل

كلذبنولوقيالودولناىلعةلادلاثيداحألاوتايآلابنوجتحيمهف«هسفن

.هسفننعهلقيملامئرابلامازلإمهنممهفيفمهسفتأنم

نمباتكداكيالف«مالكلاملعلوصأنملصأةيضابألادنعةءاربلاوةيالولا-٩
اهدرفينممهنمو‹ةءاربلاوةيالولاركذيوالإنفلااذهىفثحبتىتلامهبتك

ةريثكلاتاعيرفتلاامهيلعاوعرفوماسقأىلإامهومسقوةصاخبتكىف
كلذاولعجو«صاخلاهمسقنمضةيمالسإلاميلاعتللضقانملمعلكاولخدأو

اولصأدقو‹ىصاعللقوقعلاوىفوملاةعمسىلعةظفاحملالجألعمتجمللاجايس

.°ةفيرشلاةيوبنلاةنسلاوميركلانآرقلانمهيلعهباولدتساابلصألااذه

اذهلناكوء٠كلذسكعةءاربلاوهللاىفةرصانلاوبحلاىهةيالولاو

.لئاذرلارثكأنمهتراهطوعمتجماءاقنىلعةظفاحلاىفرثألاريبككلسللا
ىضابألاعمتجلاىفلاحلاوهامكالماكاقيبطتهنوقبطياوناكامدنعاصوصخو

.0ةرصبلاىفلوألا

.0٥0٥٥-04۲۷:ىراضحلادعبلا-ىريبعجلا«١٠۳ب۲۹۱:لوقعلاراونأقراشم ىلاسلا«اهدعبامو=

.١۱۳:ةيمالكلاسرادملا هدمحنبديجملادبع.د:رظنا(۱)

۳۳٦۳١٦ء۳۲:نيملسملاريس٢۲-7٤٢٠حيحصلاعماجلا بيبحنبعيبرلا:لاثملاليبسىلعرظنا(۲)

-ىنواٹجلا«۹۹۷٠۱:هخیراتومالسإلا مالسنبا‹اهدعبامو1۸٦5۹٦5٤۷٥١۷۷٥«اهدعبامو

ءاهدعبامو١:٥٥:مالسإلادعاوق_ىلاطيجلا«٢۲۳۲۳۲:تالاهجلاحرش رامعابأ«٤۳-٢٤:عضولا

ىنيمثلا«باتكلارخأىلإ۸/٥٥:ةعيرشلاسوماق ىدعسلا‹هلماكب۳ءزج:عرشلانايب ميهاريإنبدمحم

:لوقعلاراونأقراشم ىماسلا۳۳٤-46:صلاخلابهذلا-شيفطأدمحم١/١٠٠5:نيدلاملاعم

.۷۱-1۹٦:دادمإلاةيادب_ىدنكلا‹۷-۲

.بلطملااذهنمىعامتجالاميظنتلا:رظنا(۳)

١۱۹



نولجيمهنأدجيلئاوألاةيضابألاراثآلمبتلانإ:ةباحصلانمةيضابألافقوم۷
هعىبنلااودهاشمهنأل«نورقلاريخمهنوربتعيو٠قالطإلاىلعةباحصلا

‹رمالاةيادبىفءانثتساريغنممالسإلااورصنوهدضعاودشوهورصاعو
.()ةنتفلالبقمهيفمهيأراذه‹اقلطممهتاياورومهئارآومهلاوقأبنوذخأيو

ةءاربلاونامثعًاطخوةباحصلانمنامثعىلتاقباوصنوريفةنتفلادعبامأ
نامثعاورصانيملاهريغوةنيدملاباوناكنيذلاةباحصلالجنألكلذو«هنم
سانلامقناماودهاشدقمهنالكلذو‹مهريغوىلعوةيواعموةسشياعمهنمو

ىلعامأو‹هتفالخنمىلوألاتاونسلاتسلاىفهنولوتياوناكو>نامثعىلع

لكىفةيهقفلاهئارابنوجتحيونمؤملاعاجشلاعرولاهيقفلالثمهيفنوريف
ملوهسفنعلخهنأذإ‹ةجيتنلاضفرهنأولوميكحتلاهلوبقبًاطخأهنأالإلاجم

اذهلهنماوأربتفىبسارلابهونبهللادبعةمامإتحتلوخدلابكلذدعبضري

.

3تباتفنينمؤملامأةشياعدیزنبرباجو«سادرملالبوياباتتسادقو

لهُهلتقىفدوقهيلعبجيملالامجإهمطخنمبات مهدنع-ايلعنأولو

امكماعنألاةيآىفىنعملاناريحلاوههنِإاولوقيملوء۴لوأتمهنألناورهنلا

اذهفرمعوركبىبآنمةعيشلافقومىلعنماوفقيملو«نيثحابلاضعبلوقي
.()طقفلماحت

ب۲۱١٤۲۹٥۸۰۱1۹۲۱۷:حيحصلاعماجلا بيبحنبعيرلا:لاشملاليبسىلعرظنا(۱)

ىفاولخدءالؤهنأمغرهللاديبعنبةحلطومكحلانبناورموةيواعموىلعونامثعنععيبرلاىوردقف٩
.هنتفلا.

-ىتاهلقلا«۰٠٦٥٠۳٠٥۸٠٥:نيملسملاريس:رظناوةعجارمومصثحبلااذهنمةدشارلاةفالخلا:رظنا(۲)

ريس«نامثعقارفلوعديةفوكلاىلإىلعجورخرظناو١/٥٠:ريس-ىخامشلا۹/۲٠٠٠:نايبلاوفشكلا
۸٦٠.١:نيملسلملا

 بوقعيابأء١/۹٠٠:نايبلاوفشكلا ىتاهلقلا«١۲٠٠۱۲۷۳٠٠5١٠٠:نيملسملاريس:رظنا(۳)

١/۷٦۲۹/۲٠۳.٠:ىربكلاةنودملا مئاغابأ«۳٠-١٠:ناهربلاوليلدلا

:ماظنلارهوج ىلاسلا۲۷١٠:تاقبط ىنيجردلا‹«۱۲۸:نيملسملاريس:رظنا(٤)

ror_ToY ¢ o.

.٠47/۲:فاصتإلاولدعلا:بوقعيابأىنالجراولا«48٤:لوقعلاراونأقراسشم ىلاسلا:رظنا(٥)

هلوبقیفىلعىرصبلانسحلانعىوريو«۱۳-١۱۳۱:ةيمالكلاسرادملا:هدمحنبديجملادبع.د:رظنا(١)

=هنأسنأنبكلاممامإلانعىوريوانعللمهنعلتملول:لوقيو«ةيقتهتلتقنعليهنكلونامثعةعطختوميكحتلا
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ىباىفلثمتتمهدنعةودقلانكلةدشارلاةفالخلاةيعرسشىفنوكشيالمهو

نمميكحتلاًاطخالونامثعىلعركنأاميفنانثافلتخيملذإ«رمعوركب

هلوبيصمدهتجملك:اولاقفءاطجألاهذهةيعرضلاولوأتنيلوأتلانكلو«ىلع
ىفاذهوبيصمريغهنالرجأهلسيلفًاطخأاذإدهتجملانأةيضابألادنعورجأ

رمألاوةاغبلامكحاهيفلزنىتلاةيعطقلالئاسملانمهذهوةيعطقلالئاسللا

.©9هللارمأىلإىتحمهلاتقب

ةيعرشسيلهتفالخوىلعىلعجراخغابوهفةيواعمىفمهيآرامآ

یفمهفهریغوسيقنبثعشالاوصاعلانبورمعبىلعىلعهتبلغىلعناعتساو
.9>ةنتفلابقلعتيامريغىفمهتاياورنولبقيمهنكلو«مهدنعةءاربلا

ةباحصلاةنتفىفمكحلاءارجإنعاوفقوتنيذلاكاكشلاىفنوفقوتيو

یفیورامنوربتعیو«مهيفنعطينمىلعنودريوناورهنلالهانولوتيو

نعنووريو«ةياورلاكلتبدوصقملاوهسيلواقفلمىدعسلاريهزنبصوقرح
.©مهايإهلتقلفسأتهنأبلاطىبأنبىلع

٤.ا.aدا .(*)مهنعثحييهنأمهدنعحيحصلافةنتفلادعباما

ضوخلامدعنولضفيفنورخأتملاامأ‹ةباحصلاىفلئاوألاةيضابألاىأراذه
دقفنآلاامأ«عئاقولاكلتبادهعبرقألئاوألانألكلذو‹ةباحصلاةنتفىف
باحصأمهف«مهنممهوملسأوىلوأمهنعفكلافمهرابخأانيلعتدعب

.(رفعألاديرثلاىلعالإاولتقاامهللاو):ةنتفلاىفلاق=

تركذىتلاخيراتلابتكايابخثيدحلارصعلاىفنيثحابلاثوحبترهظأدقو۹/۲٠٠:لماكلا دربملا:رظنا

ىفرظنا.رمألالوأنمًاطخًاطخلاوًاباوصباوصلاىأرنملوقباوصرهظف«اهنعجتنامواهيفىرجاموةنتفلا

.٠٠۲-1۳٢٠1-۹۲:كلملاوةفالخلا_ىدودوملاىلعألاابأ٧۸٤١

.۲/٤۲۸:سمشلاةعلط ىملاسلا«۷٤‹۱۳/۲:فاصنإلاولدعلا بوقعيايأ:رظنا(١)

.٤٤٥۹٦٥۵۷۲٥لاهدعبامو٢٤۳:نیملسملاريس:رظنا(۲)

:حيحصلاعماجلاحرش ىلاسلا«٦۲۱۲۱۹٢۲۷١۷۲٥-۲۱۴«١٠٠:نيملسملاريس:رظنا(۳)

.٠/۲٥:ريس ىخامشلا«٤٠٠-٢٠۲:تاقبط ىنيجردلا«45۹-1۷-١

.4-۲/۲4۳:سمىشلاةعلطحرش ىللاسلارظنا(٤)
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.()ىلوأمهنعتوكسلاف

نمةءاربلاىلإسانلانوعديالنيئدحملاولئاوألاةيضابألانأةظحالممم
مهغلبنممةصاخامهيرمأكلذامنإو«ةماعلادنعةنتفلارمأنوعيشيالوةباحصلا

۲) ete Os. ( عئاقولاكلتملع

مارتحالاوليدعتلافقومةباحصلانممهفقومناكةيضابألانأرمألاعقاوف
مدعنوراتخيفنوثدحملاامأ«مهنمءامدقلادنعثدحلاهنمحصنمالإلالجإلاو

ىهالوةدئافكلذءارونمسيلذإ‹اهنعثحبلاالوةباحصلاةنتفىفضوخلا

ىلوألاف‹ةمألالمشىفقزمتلاثدحتوقرفتلاديزتلبنيدلاناكرأنمنكر

مهفصوومهنملينلاومهبسمدعوءناورهنلالهأمهيفابمهنعتوكسلا

.مهبمهتلاقاصلإةلواحموقورملاب

الإ‹لعفلانودلوقلابنامتكلادهع.ىفاهوزاجأدقفةيقتلاىفةيضابألالوقامأ۸

اهيفلوقي‹زئاجهلصأىفوهءىشلعفبسانلانماصخشرابجلارمأاذإ
:ىلاسلا

صخيلوقلاهبنمرضليننم صلخنإلوقبةيقتزجأ

:ةيلمعلاةايلاىفىضابألاجهنملاب

:ركنملانعىهنلاوفورعملابرمألاىفمهيأر١

داکیبلقنال«اهكرتأنأىرطاخىفلاجةرقفلاهذهةباتكىلعتمزعامدنع

/١:مالسإلادعاوق ىلاطيجلا«۸۲١۸ء۲۹:دوقعلا ىثراحلا«©‹۲/۲:تاقبط ىنيجردلا:رظنا(١)

-رمعمیحیىلع‹ىدهمیبأوىبعصملانعًالقن۷۲-۷۳:ىراضحلادعبلا ىريبعجلا«شماه۳۸

-ىلاسلا«۳۱:لطابلاقاهزإ«۳٤:صلاخلابهذلا شيفطأفسوينبدمحم‹٠۲:ةيضابألاىلعءاوضأ

نعردصتىتلانيربجةلجمهعمهترجأباوجتسا:ةايحلاديقىلع«ىليلخلادمحنبدمحأ«٢۲:ةقيقحلافشك

.۲-٢۳۳:نمندرالابنامعةنطلسیدان

.۸٥:نيملسملاريس:رظنا(۲)

.۱٦٥-1:لوقعلاراونأقراشم ىملاسلا«٢eY.V:حيحصلاعماجلا بيبحنبعيبرلا:رظنا
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نموةلزتعملاةقرفزييتىلعاوجردتالاقملاباتكونيخرؤملانألكلذورطفنينأ

الصأهولعجوركنملانعىهنلاوفورعملابرمألابوجوبمهلوقب«جراوخلابمهنومسي

مايقلانعةيفعمءالؤهريغنمةيمالسإلاةمألانأكو.مهيلعافقوراصفمهلوصأنم
نورمأتسانللتجرخأةمأريخمتنكلمالسإلاصئاصخنموهىذلالصألااذهب
.0?چهللابنونمۇؤتوركنملانعنوهنتوفورعملاب

امو‹ةيضابأللالصأناكثيحبميقتسملاجهنلاوميوقلاًادبملااذهركذأاذانأاهو

.هبمهطبغأىنكلومهيلعهبلخاييانأ
‹ثحبلاةعوضومةرتفلالالخةميدقلاريسلابتكهتدروأامىلعرصتقأسو

العفناكدقوةايحلاحرسمىلعاهباورهظينأةيضابألالواحىتلاةوعدلاهذهنيبتنل

.؟ماقملااذهىفبجاولاوهامو؟ةيضابألاهبلطيىذلاامف‹>ىناثلانرقلاىف

وهفىمالسإلاعمتجملاىفةماهلالوصألانمركنملانعىهنلاوفورعملابرمألانإ
ناسنإلانأل‹اهبالإالاصعمتجملاىقبيينأنكميالو«ةتحبلاةيعامتجالادعاوقلانم

ىتلاةحيحصلاةقيرطلاوحنهبذخأيوهدشرينمىلإجاتحيفلامهإلاوًاطخللضرعم
.مالسإلااهبءاج

ىلنيبتفنأشلااذهىفةيضابألاهاريامةفرعملةميدقلاةيضابألاريسلاتعبتتدقو

:ىلیام

بسحةيضابألادنعهيلعردقنمىلعبجاوركتملانعىهنلاوفورعملابرمألا
وأرمألاةالوبقلعتياماهنمءاوسىصاعملارهظتامدنعكلذوةعاطتسالابتارم

ذعنيحماقملانإف«لتقلانمافوخرمألاةالوةحصانمدارفألاعطتسيملاذإالإدارفالاب

ةيضابأالاكلسذإ‹ةيومالاةلودلادهعىفلاحلاناكامكءةيقتلامهعستفنامتكماقم

.اهتاركنمبةلودلاةرهاجممهتعاطتسامدعلكلذو‹نامتكلاكلسمذئموي

`.١٠٠:نارمعلآ()

تلواحدقو.اهيفةديبعىبأمامإلارودوةوعدلاىلعمالكلادنعىناثلالصفلاىفعوضوملااذهلنايبديزمىتأيس(۲)
نعريبعتلاىلعلاثمكاذهف‹ثحبلاميظنتلحيحصلاراسملانعلاخلاانبجرخيالكلبلطملااذهىفراصتخالا

.ةيضابألا
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ىنعأذئمويعمتجملادشانتثحبلاةعوضومةرتفلانعةرفوتملاةيضابألاريسلاو
حلاصلافلسلالمعبو«‹هعهلوسرةنسىفامو‹هللاباتكىفامبلمعلابهتصاخ
تاوهشلاءاروفارجنالانعوىوسلاقيرطلانعفارحنالانمرذحتو«ةمألانم
نبرمعلداعلاةفيلخا٥هریساوضترااذلو‹ءافلخلانمةاصعلاةعاطنعو٠عماطملاو

.()زيزعلادبع

ناوکذنبملاسةريسىفءاجامالوأفريسلاكلتنمجذامنلابىتأنو

هللااوقتينأانموقرئاسنمىضرنو)":هلوقنمةديبعىبأمامإللرصاعملا
نف«هنوصعيموقدهعباوكسميالنأو«مهموقمكحلاعبتهمكحاولعجيالو‹مهبر
ىذلاوهيلإوعدنىذلارمألااذهف«هرمأىصعينمهدهعىطعينأدحألنذأيملهللا

همارحمرحتوهلالحلحتفهللاعاطينأىلإوعدنو...هللاءاشنإهيلعنحن

نمنيل«هللادابعنمنيحلاصلاةنسوهيبنةنسعبتنو«هباتكىفهللالزنأامممكحنو

‹انقرافنمىلعادعلاالو«انرمأىفمشغلاالواننيدىفولغلا-هللادمحب-انيأر

‹انجرخاذإانلالحانموقرادىفمويلاانلالحو‹مهتلبقريغهجونميفنيملسللا

.(انموقرادیفمويلاانمارحانجرخانمارحو

ىلإاههجوىتلاهليمزوةديبعىبأمامإلانيرقدودومىبأبجاحةريسنمو
‹هيبنةنسوهباتكىفاهمكحأىتلاهللاقوقحىفاورظنتنأو):نميلابقحلابلاط

٤«مکماکحأومكتاکزومكتالصنممكمزلأامعيمجنماهباوتأو«هؤايلوأاهبلمعو

مايقلامهاوسنمولدعلاةمئآىنعتىتلامالسإلاضئارفنممكيلعهللاقوقحعيمجو
نيدبءاملعلادنعقحلامهلقحيو«اهبءافولاواهظفحبمهلاتباثمالسأإلانوكيو«اهب
نإف«اهريغىلإاوفلاخواوعاضأاذإمهيلعكلذلوزنو‹مهلةيالولاتابثإو«هللا

ابملعلابمهيلعةجحلادعبمهاطخىلعمهالوتنمكلهواوكلهمهئطخىلعاوعبتاف

دقمهنأمكموقةربابجىفقحلاهنأهبهيلإمتندومتلفكلذكو«اوكلههباممهباوتأ

.قحلملاىفهتمجرتىتأتس(۲).٠٠٠:نيملسملاريس(۱)

.٥۷٥:نيملسملاريس(۳)
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ءارقلاوءاملعلالظو«مهسفنألةعاطلاتيبثتاوعداو«ىصاعملانمهباولمعامباولض

.()(..مهلالضو‹مهرفكةلاهجومهتيالوبمهعابتأودابعلاو

هنأو«ركتملانعىهنلاوفورعمابرمألاادبيمامتهالاناحضويناصتلاناذهف

كلذلجألو‹ةايحلاىفحيحصلامالسإلالثتىتلاةيعامتجالالوصألانملصأ
ىبأةمامإىلعاوعمجأو‹0>نميلابقحلابلاطىيحينبهللادبعةمامإىلعاوعمجأ

نبرمعةفالخىلعاوعمجأامدعب‹5نامعبىدنلجلاةمامإو‹0برغملابباطخلا

دعبةيمالسإلاةعيرشلاقيبطتلىلعألالثلامهتريسوهتريسىفاوأرمهنألزيزعلادبع

.رمعوركبىبأنيمامإلاةفالحخ

دوعيكلذامنإو‹ةيسايسعفاودالوةيصخشعماطمكلذءارونممهلسيلمهو
رئاجلامامإلاىلعمايقلاسيلوء(°)ناكنممجهنملاةماقتساوةديقعلابلصىفرمأىلإ

كلاسمدحاهولعجومهدنعءارشلابىمسياموهوبودنموهلبمهدنعابجاو
.©نامتكلاوءارشلاوعافدلاوروهظلا:ةعبرألانيدلا

ةيابجىفىتحاهلامعأنمءىشلكىفةيومألاةلودلاعماونواعتيملاذهلو
ءةردقلامدعمهفتيل‹نامتكلاةقيرطاومزللبمهيلعاوموقيملو‹2)ةضورفملاةاكزلا

اذامو۽بجيىتموركنملانعىهنلاوبجيىتموفورعملابرمألاًادبماولصأمهنكلو
.̂ةءاربلاوةيالولاًادبمكلذكوركنملاتدهاشاذإةمألاىلعبجي

ءدبلالبقةنيدملالهأل(ةديبعىبأمامإلاذيملت)ةزمحىبأةبطاخمىفرظانلاو
رمألالجألماشلاىلإريسمللءاجامنإوةنيدملالهألاتقلءاجامهنأذإ‹لاتقلاب

.٢۳:نيملسملاريس(۲).۷۸٥-۷۷٥:نيملسملاريس(١)

۔۲۳۱/۳-۲۳۲:ریبکلابرغملاخيرات زوبد:رظنا(۳)

.ذيمالتلاثحبمىفةثالثلامجارتىتأتسو١/۸۸:نايعألاةفحت ىملاسلا:رظنا(٤)

.۱٠:مالسإلارجفىفنامع فشاكليعامسإةديس«١/١۷٤:خيراتنسح:رظنا(٥)

.اهنمةيبرغملاًاصوصخوةيضابألابتكلااهبتلفحةعبرألاكلاسملاهذهواهدعبامو١۹٠:نيملسملاريس:رظنا(1)

.اهدعبامو٤۷٥:صم:رظنا(۷)
۰۳۰۳۱١1٦11:نيملسملاريس٤۲۷٢٠1-٢۷٦:حيحصلاعماجلا بيبحنبعيبرلا:رظنا(۸)
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ناورمةعاطىلإهودرينأمهمزعبهيلإةنيدملالهأدرو«ركتملانعىهنلاوفورعملاب

الوارشأالواناطلسلانيلءاجامهنأبموقللةزمحىبأحاصفإو«ةيحاننمناورملاو

لئاوألاةيضابألانأدجنيىرخأةيحاننمسانلانيبقحلاملاعمىيحيلءاجامنإو‹ارأث

ماكحأاوميقينأمهيلعبجاولانأةيمأىنبلنيلاوملااصوصخوسانللاونيبينأاولواح
حلاصلافلسلارثأاوأطيوُهَِّْعهلوسرةنساويحينأو«مهرهظأنيبهللاباتك

ىلعلدتامهريغوةنيدملاوةكمىفةبطخلكو‹ناسحإيمهلنيعباتلاوةباحصلانم

نميلابقحلابلاطىلإ(اضيأمامإلاذيملت)نايفسىبأةلاسرنأامكء١كلذ

ءفينحلانيدلاملاعمءايحإلوحرودتهلهاياصونأىفحوضولاةياغةحضاو

لذبو‹مكحلاىفميقلاكولسلاىلعهثحو«ايندلاوةلودلابرارتغالانمهلريذحتلاو

.دشرلاليبسنعةلاضلاقرفلاةاداعمو‹سانلانيبلدعلاىفدهجلاىصقأ

ذيملتبويأوبألوقي«رمعوركبىبأةريسمالسإلاقيبطتىفنودشنيمهف
‹اننيدمالسإلاوانتلبقمارحلاهللاتيبوانمامإنارقلاوانيبندمحموانبرهللا):مامإلا

ناميإلانمءافولاوربلاو‹ناميإلانمىوقتلاو‹مالسإلانمناميإلاوناميإلانموهو
الو‹هقوقحبلمعلاوهدودحةماقإوهيفابناميإلالامكتساىلعضعبنمكلذضعب

.0>هللامارحىلعماقملابالوهللاضيارفصاقتنابناميإلاتبثي

مكالافموكحلاومكاحلاىفىلاعتهللاماكحأقيبطتنوكينأبجيو

.مالسإلا

هبمستيملو‹«مامإلا»مسابنيملسملارمأبمئاقلاةيمستىلإمهريغةيضابألاقبس

ىمسدقو.(ةيسابعلاةلودلانمنومأملاهبىمستودحأةيومالاةلودلاءافلخنم

لاخلارمتساو«نيملسملامامإه۲۹٠ماعنميلاىفبوصتنملاقحلابلاطةيضابألا

.كلذىلع

.اهدعبامو۸/۹٠٠:خيراتىربطلا:رظنا(١)

.۲۷۹/۲-۲۹۰:تاقبط ینیجردلا:رظنا(۲)

.٢۲:نيملسملاريس:رظنا(۳)

.۸۹:قارعلاةراضح نيثحابلانمةعومجم:رظنا(٤)

۷٦۱



سيلو‹ةعيشلادنعوهامكهيلعاصوصنمسيلوهفةيضابألادنع()مامإلاامأ

.0>اهلبقاموةيسابعلاةلودلادنعوهامكاهيفهتفيلخوضرألاىفهللاناطلسب

-سانلاةدايقللثمألاليبسلاىهةدعاقلاهذه.اولعجنأذنمةيضابألادنعوهف

ايسأترصبلاوملعلالهأنمدقعلاولحلاىوذنمىروشلاقيرطنعراتخينأودبال
سنجىأنمةمألاةدايقلءفكلامامإلاراتخيف«مهيلعهللاناوضرةباحصلالعفب

ىفاوواستوهريغوىشرقلاعمتجاولفىوقتلاىفلضافتلابالإىشرقلامدقيالفنولو
.0ذئمويشيرقلسانلاميلستلجأنمهتناكملىشرقلامدقلضفلا

اذإفهلوسرةنسوهللاباتكبلمعينأوسانلانيبلدعلاميقينأىلعمامإلاميابيف

.(*)هريغمدقولزعالإوباتنإف‹باتتسيميقتسملاجهنملانعداح

طورشلاىفاوعسوتدقو‹°2فرصتلانسحيالىذلالهاجلاةيلوتنوزيجيالو

ىفنودلخنبااهركذطورشلاهذهنأمقاولاىفو‹مامإلاىفرفوتتنأبجيىتلا

.©ةيضابالاريغدنعىساسأطرشوهىلاةيضرقلاطرشالإهتمدقم

ةيضابألادنعاهنكلو()ةيلكشتناكنإونودلخنيادنعةعيبلادقعكلذكو
.ةيلمع

لدعلاوةلادعلامهملافالداعناكاذإكلملاوبوصنللامامإلاةيضابألادنعنايسو

وهسانلانيبلدعلاو.نيدلاوهكلملكلصأنألكلذو‹كلمانيزيرمأوهو

.ةفاضإلاوهعجارموثحبلإ.اذهنماهدعبامو١٤٠صعجاريلفنايبلاوحيضوتلا٠٠٠ءانهراصتخالالواحت(١)

.ةصصختلاةيضابألاعجارملاىلإ
‹لاقام.خلإ...هضرأىفهللاناطلسانأسانلااهيأ:لاقةفالخلاهيلوتدعبةكمىفروصتنملارفعجويأبطخامدنع(۲)

ىوتسمقوفةفيلخلانأسانلاضعبدقتعادقفمثنمو«هقلخنيبوهنيبدودملاهللالبحهنأبذئمؤيةفيلخلافصوو

.سابعلاىنبىفديالاىلإىقبتسةفالخلانأورشبلا
.١/۱۸:قارعلاةراضح:رظنا

‹۱۱۳5١٠٠٠۱۱۷:هخیراتومالسأإلا مالسنبا«۱۱۳۸۲٥5۲۱۷:نيملساريس:رظنا(۳)

٤۸١.٠۲٠:حيحصلاعماجلاببيبحنبعيبرلا«١٤٠:دوقعلا ىثراحلا«١/٠۲:تاقبط ىنيجردلا

.٢/٢٢۲:ةمدقم نودلخنبارظناوهعجارموثحبلااذهنم٢۲۷صرنا(٤)

.٢/٤٢۲:ةمدقم نودلخنبا:رظنا(1).۹٩-١۱:نيملسملاريس:رظنا(٥)

.۲۱۳صمن:رظنا(۷)

۸٦۱



.ةيضابألائدابملاىفبولطللا

.قحلاىلعهتنوعموهتحصانموهلميلستلامهيلعو

:برحلاوملسلاىفمهريغلةيضابألاةلماعم۳

ةندهوأاحلصاودقعاذإو«ةوعدريغنملاتقلاىلإمدقتلانوزيجيالةيضابألا

ةعفلاونيملسملانيبلاتقثدحاذإو«لاوحألانملاحبدهعلاضقننوزيجيالف
حالسلاالولاومألاذخأنولحتسيالو5٠طقفءامدلاالإنولحتسيالف‹ةيغابلا

كانهتثدحدقف«مهجهنمنيبتمهتريسناال«مهيفمهريغلوقيامكالعاركلاو

نئازخىفاهدجوىتلاءاعنصلهأءارقفىلعلاومالاقحلابلاطعيزوتكعئاقوةدع

مدعو‹مهيلعرصتناامدنعهفیسونابیشمناخىدنلجلالالحتسامدعو«كانهةالولا

مدعو«ىنبدهعلاضقنناميلسنبدحاولادبعدارأامدنعةزمحىبأنمدهعلاضقتن

نيصحلانبىلعةمالعلاهيلعراشأامدنعةكملهأىرسألتقىلعةزمحىبأةقفاوم

‹ناوريقلالهألاومألبرغملابىرفاعملاباطخلاىبألالحتسامدعو‹كلذبىربنعلا

لعبةالولالتقمدعومهيلعرصتناامدعبةيموجفرولاةيرفصلابلسهذحأمدعو

.0”سلبارطىلاوونميلاىلاوكمهيلعةردقلا

لخادلانمحرلادبعراجتساامكمهبراجتسانمنوريجيفملسلالاحىفامأ

باهولادبعهنباباضيأراجتساو٠سلدنألاىلإههجوتدنعمتسرنبنمحرلادبعب

برغملابةسرادألاكولملوأهللادبعنبسيردإراجتساو«ةفالخلاهوخأىلوامدنع
ىلصامكفلخةالصلانوزيجيو.0مهلكمهوراجأفاضيأنمحرلادبعب

.اهدعبامو٦۷:نيملسملاريس:رظنا(١)

٤۲٢٠6۱۲۸۸۰۱۲۹۳٥1٤٥1:نيملسملاريس«۳۰۰/۲:ىربكلاةنودملا مئاغابأرظنا(۲)

۷V۷ :هخيراتومالسإلا-مالسنبا140۷۷۹1۸

‹١/۲۹:تاقبط ىنيجردلا«171۹٠٠۷‹6410:ةمئألارابخأوةريسلاايركزابأ«۹١٠

‹۷۷٠١٠٠:لصوملاخيراتىدزألا٠۸۹:ىناغألا ىناهفصألاجرقلااأء٠١

عارصلا بودجملازيزعلادبع:رظناوهعجارموثحبلااذهنم١ىلإ٢٢۲۷نم:رظناو۸۱۰۹

.٢٠۲:ةيقيرفأبيبهذللا

.١۱۲۱۲۷١۱۳۱۳۱١۱۸:ةيمتسرلاةلودللةيجراخلاتاقالعلا-يركلادبعتدوج:رظنا(۳)

۱۹



.()مهريغو

مهنوحکانیوءاوسمهدنعمهفهريغومهلبحمنيبقرفريغنمسانلانولماعيو

نمكلذريغىلإمهفذقومهتبيغةمرحنمةعورشملامهقوقحمهلنودؤيومهنوثراويو
.(۲)قوقحلا

:هيفمهجاتنإوىهقفلامهجهنمج

دمتعيوهوء‹اهيلعدمتعيىتلاهلوصأوهدعاوقهلزيمتمهقفىضابألاهقفلا

ضعبىفةلالدلاىنظناكنإو‹نتلاىعطقوهوزيزعلاباتكلاىلعىلوألاةجردلاب

دمتعيوحيحصلادنسلابةتباثلاةفيرشلاةيوبنلاةنسلاىلعدمتعيو«الثمماعلاكعضاولملا

.©ةمألاعامجإىلعامهدعب

سايقلااهعباروعامجألاوةنسلاوباتكلاىه:ةثالثمهدنععيرشتلارداصمف

ىنعمبامهو‹عامجإلاوسايقلالدبىأرلاةملكةبراغملادنعو«طورشلللمكتسللا

مهنكلوةتباثلاةنسلابنوفرتعيمهفىأرلاامهلصأسايقلاوعامجإلانأذإ«دحاو

حصاذإف‹داحألاثيداحأنممهفقومةصاخواحضاواتبثتةياورلاىفنوتشي

.صنلادوروعم-مهدنع-سايقالذإ‹سايقلاىلعهومدقثيدحلا

ةرواجماهنألةالصلاىفكلذكو«ةديقعلاىفداحآلاثيدحبنوذحخأيالمهف

.٤١:جهانملاقدصأ يبايسلاء١١٠:بولطملاةياغ«يكلاملا«٢٥٥٤:نيملسملاريس:رظنا(۱)

عماجلاحرش يلاسلا«اهدعبامو٥٤٥٥۷۲٥۷۳٥٤۷٥۸۰٥٦۸:نيملسملاريس:رظنا(۲)

.۳۱۰/۱۳۱۱:حيحصلا

:فاصنإلاولدعلا ينالجراولا۲۹۳۰1.۱۹۷٠۲٤٤۸۱5۸۲:نيملسملاريس:رظنا(۳)

‹°١/٠:حيحصلاعماجلاحرش يلاسلا«٤۲۳-٢۲۳:تالاهجلاحرش رامعابأ‹ةنسلاونآرقلاثحبم/١

©١٠:ةيضابألايلعءاوضأ رمعمييحييلع«اهدعبامو٠۷:لوقعلاراوتقراشم٥٠۷-۷

۹.

ء١۱۳:ةطوطخملاةنودملا_مئاغابأ«٤٤٠٠٠٠۱۳۱2۲1۹:حيحصلانبعيبرلا:رظنا(٤)

نبدمحأ‹«۲۹٠۳۲:نيملسملاريس«۲۰۳/۲۰۲۱۱١٤٦٦١٤۲۷٢۳۲:ةنودملا۱۲

نآرقلا جاحلابخيشلادمحم«۲٩:ًاثدحمعيبرلا دوعسمرمع«:فنصملا ىسومنيهللادبع

.۷۱:ةنسلاو

٠۱۷

 



ةنسلاونارقلاضقانتنكميالذإ‹ةحيحصلاةنسللارايعمنآرقلااولعجوةديتعلل

.©ةقثلاىعباتلالسرمنولبقيو‹2”صيصختلاوخسنلاادعاميف

كلذريغامأاهيفضاخنممةنتفلابقلعتيامريغىفاقلطمةقثلاةياورنولبقيو
نمهيلعظافحلاوهنيودتوثيدحلالقنىفاومهاسدقو()مهدنعةلوبقمهتياورف

الوعضولالبقيمهكولسومهعمتجمناكامو«ةنسلانعبذلاباوماقو«عضولا

ىلعىتحبذكلااولحتسيالمهو‹ةماعىصاعملالهأنمةءاربلاقلطنمنم«هرقي

ثیدحلامهيفاوعضيملفمهريغونييومألاكةءاربىلعمهعمناكنمومهموصخ

.©عوضولملااذهققحوعافدلادشأىعابسلامهنععفادو(°)يعىبنلاىلعفيكف

دجويالثيدحلامولعىفنيثحابلانعمولعموهامكبابسأعضوللناكدقو

دقو‹(^)عضولادوجوبمهيلإةبسنلاًاطخملعياذهنمو‹2©ةيضابألادنعءىشاهتم

زوجيالو‹عيرشتلالوصأنمالصأهولعجو-تركذامك-عامجإلاباوجتحا

.()لاوحالانملاحبهقرخ

نماريثكنأل؛عامجإالوصنهيفسيلاميفسايقلاباوذخأفديلقتلاباوضريملؤ
اوعضوواوساقفةيعرشلاةلدألانمضةلخادىهلب«اهماكحأنيبتملهقفلالئاسم

.9سايقللاطورش

ةقفلاوثيدحلاو(0)طورشبريسفتلاكةيمالسأإلامولعلانيودتىفاومهاسدقو

.١۱۳:حيحصلاعماجلا بيبحنبعيبرلا:رظنا(١)

٤۷.٠:ةنسلاونآرقلا جاحلابخيشلادمحم:رظنا(۲)

.٠/۷:ىلاسللىربكلاةنودملاةمدقم:رظنا(٤).۰۸۸۸۹ضمن(۳)

.۱۹۷:ًاثدحمعيبرلا دوعسمرمع«۷٠۲۱اهدعبامو٢٠۲:نيملسللاريس:رظنا(٥)

.۱1۱1-۸۲۳۱۳۲۱۳۳۱۳ء۸۲ء١۸:اهتناكموةنسلا ىعابسلاىفطصم:رظنا(1٦)

.١١٠-١۱۲:رابخألاوراثآلاىفتاعوضوملا-فورعممشاهىنيسحلا۷۸۸-١۷۷صعن(۷)

١٤٠١١٤۱.٠:ةيمالكلاسرادملا هدمحنبديجملادبع.د:رظنا(۸)

.۷۹-۸۲:ىمالسإلاهقفلانيودت ىدشارلاكرابم‹اهدعبامو۳۳:نيملسملاريس:رظنا(4)

.ىضابألاهقفلاعجارمنماهريغو۲/١۱۷۰۷٠١۲۱۳١:یربکلاةنودملا مناغابأ:رظنا(٠٠)

.۹£-4٤:ةنسلاونارقلا-جاحلابخيشلادمحم:رظنا(١٠)

١۱۷



:ىناغلاولوألانرقلاىفةيداصتقالاوةيعامتجالامهتايحد

ىفىعامتجالاعضولاىلعةرطيسملاةيرثكألانمةيبلاغلاةثدحتٰىذلاريثأتلامغر
ىفةيمأىنبمكحلةئوانلاتاكرحلانمتايلقألاىلعنييرجهلاىناثلاولوألانرقلا
.٩نودلخنبااهرکذيامكةيراجلاةداعلامكح

اوظفاحينأاوعاطتسا-ذئمويةيعامتجالاةايحللمهميظنتلضفب-ةيضابألانإف

كلذو«ايلاثماقيبطتاهوقبطيوةحيحصلاةيمالسإلائدابملااورولبيو«مهنايکىلع

.زيمةيبرتبولسأاوذختامهنأل

‹ذئمويىمالسإلاعمتجملاىفتشفتىتلاءاوهألاوتاضقانتلاوأرامنيحمهنأذإ
نامتكلااومزلةضراعملابهتوصعفرينمىلعطلسملاىسايسلاطغضلااودهاشو

بلاطىلإهتريسىفةديبعىبأمامإللاذيملتنايفسوبأكلذركذيامكةيقتلااولمعتساو

..میلابقحلا.

:ذئمويسانلاعضوىفةفيلخنباعفانمأنعةلاقمىنيجردلادرويليبقلااذهنمو

نوبرشيقاسففنصو‹مهعابتأوةربابجفنص:فانصأةئالثىلعذئمويسانلانإ)

الوةيرفصذئمويكلانهسيلو‹شحاوفلابنولمعيو‹ةالصلانوعيضيو‹ذيبنلا

فورعملابرمالابوةربابجلالاتقبنونيدي:ءارقلانومسينيذلاامإوكاكىشښالوةقرازأ

ذختيلعجدايزكلذىأراملف‹نوعنصيامعقاسفلاعمقو‹ركنملانعىهنلاو

.(°)مهشرفىلعمهلتقينأهنماوشخكلذاوأراملف«مهلتقيفمهذخأيومهيلعءالدألا

:ةيضابألاىلعءاوضأ رمعمىحيىلع:هاقتنملارهاوجلا-ىداربلا«١۳-۷٠:ةيضرملاةعمللا ىماسلا:رظنا(١)

.٤١٠-۸۴یمالسإلاهقفلانيودت ىدشارلاكرابم‹اهدعبامو٢

.١/١۹٠:ةمدقملا نودلخنبا:رظنا(۳).٢٥۲۳۲۹:تسرهفلا ميدنلانبا(۲)

ءالۇهبوربانملاىلعروجلالهأةيطخناوعألاءالؤهف):ةريسلاكلتىفءاجو٢/٢۲۸:تاقبط ینیجردلا:رظنا(٤)

لأسيفلهاجلاكلذبنطفيالوقطنيالفملاعلافيخأناوعألاءالؤهبو‹ركاسعلاىفقسفلاةيارتماقناوعألا

(هللاقتيالنمهلذتسيدرفملاميتيلاكوهفنامتكلاوةيقتلابضرألافارطأىفنمؤملاىشمناوعألاءالؤهبو
.٢۲۸۷/۲:تاقبط ىنیجردلا

=ىفةزمحوبألوقيقلطنملااذهنمواهدعبامو٢٠:نيملسملاريس:رظناو۲:تاقبط ىنيجردلا(٠)

۱۷۲



ةيعامتجاقراوفوتاريغتهيفتثدحدقذئمويعضولانأىلعةلاقملاهذهانلدت

لهألعاضوألاميظنتبديزنبرباجمامإلاو«ريدحنبسادرملالبوبأمامإلاًادبف
حورثبوملعلاميلعتلسلاجلااوذختاو-ذئمويمهسفنأنومسيامك-ةوعدلا
.()مالسإلا

‹روهظلاىهوكلاسماهومسماسقأةعبرأىلإةيعامتجالاةياعرلااومسقو

ىفرمعوركبىبأبروهظللةلثمأبكلذلاولثمو‹عافدلاوءارشلاونامتكلااهلباقيو
ديزنبرباجبةيقتلاموزلونامتكللاولثمىلعونامثعكلذكونيملسملاةوعدروهظ
ارهظينأاعيطتسيملامهنأذإ(ثحبلاةيصخش)ةميركىبأنبملسمةديبعىبأو

عافدللاولثموريدحنبسادرملالبىبأبءارشللاولثمو3ةوعدلابةينالعامهتوص
ميدقتمهمزلموقلانأثيحنمناورهنلالهألعافدلامامأىبسارلابهونبهللادبعب
.()اهءادعأاهنعدريوةمألانععفاديمامإ

ملوةالولاعماونواعتيملو‹ةوعدلالهأعمتجملخادةاصعلانارجهباوماقو
الإةالولاةلخادمنعاوعنتمأو6مهيلعلدينملایتغااوزاجأو>مهعملمعلااولبقي

نماهنألمهنممهتايطعأنوذحخأياوناكو«مهعمةعمجلااورضحمهنكلوةيقتلاليبسب

.°>ءىفلا

ىفمهندعاسيولاجرلانيفخيءاسنلاراصفءاسنوالاجرىضابألاعمتجملامحتلاو

.(هدضعىلعًاداشوأ«ارياجامامإوأ«باتكلالهأةرفكوأ«نثودباعالإمهنمنحنوانمسانلا):هتبطخ=

.٢٤/٠٠۲:ديرفلادقعلا هبردبعنبا

١/۸۸4۹1۹۴1١10:ريس ىخامشلا«۲/٤٤۲١۲۷۱:تاقبط ىنيجردلا:رظنأ(١)

ء١65١٠:ةيخيراتلالوصألا١٠٠١٠٠:ةيضابألاةكرحلاةأشن تافيلخضوع.د۷

:ديزنبرباج ىفاوصلا«٥٠:بولطملاةياغ-ىكلاملا«۹١٠٠١٤۱٠ء١٠١٠:دوقعلا-ىثراحلا

.اهدعباموثحبلااذهنما١۲٠صرظناو٥٥٠١١۷-۲

ةمدقمعيمجنبورمع١/۸٠:ريس ىخامشلا‹اهدعبامو٢/۲٠۲:تاقبط ىنيجردلا:رظنا(۲)

 شیفطأدمحم«اهدعبامو۲:نيدلاملاعم ىنيمثلا«٢٠:عضولا-ىنوانجلاء٠۷٠۷۲:ديحوتلا

:خيراتلابكرمىفةيضابألا رمعمىبحيىلع‹17«١6:دادمإلاةيادبىدنكلا«١۲٠:ةيفاشةلاسر

.اهدعبامو١

:مالسإلادعاوق ىلاطيجلا«ء۲/٤۲۳١٩٤۲٢٢۲١٢٢۲۲۷١۲۷۷:تاقبط ینیجردلا:رظنا(۳)

.۱۳۲:بولطملاةياغ ىكلاملا«١٠٠٠١٠٠٠١٠٠:ةيضفلادوقعلا-ىثراحلا١١۷

۱۷۳



ءاسنلالاندقو‹مهبورحىفمهتبحاصوءاسنلااهيفنواعتتنأنكميىتلامهنوئش

نأاوعاطتساميظنتلااذهبو(')ريثكلاءىضشلانهلتقونهبيذعتونهلةالولاملظنماضيأ

ذإ‹ةيداصتقالامهتايحىفمهسفنأىلعاودمتعادقو‹ةوعدلانايكىلعاوظفاحي

ةيومألاةلودلاةنازخىفبصتتناكىتلاةلئاهلاتادراولانممغرلاىلعف
سيلملاولكأملاىفةيشيعملاةايحلاريغتو‹ذئمويسانلاىديأىفةداملاناليسوةيسابعلاو

مهتايحبولسأريغتيمل>ةيسابعلاةلودلامايأةصاخواهريغوةرصبلاىفبكرملاو
.مهعماولمعيملوةلودلالاجرعماولماعتيملذعمويةوعدلالهأنأامكفشقتلانع

اهنيبوامهنيببراقتلامكحبنامعوةرصبلانيبةراجتلاباولغتساذعمويةيضابألاو

مهتدافأفةراجتلاىفذئمويةيضابألاعربو‹نيصلاودنهلانيبواهنيبو«ةريزجلانيبو
ىلعءارقفلاىلعنوفطعيءاينغالاراصف‹عمتجملاكلذاهباوموقينأاوعاطتساالاومأ

عافدلاليبسىفمهيلإةجاحلادنعءاينغالادينملاومألانوعمجياوراصو«لاحلك

اوفرعسانأكلذبفصوو«‹ناديملااذهىفىدايررودبسلاجملاتماقو.ةوعدلانع

نامزىفدودومىبأبجاحكةجاحلادنعلذبلاوسانلاةدعاسمللاماعمجبمامتهالاب

ماقو‹ءارقفلاىلعاهعيزوتوءاينغالانمةاكزلاعمجباضيأاوماقوةديبعىبأمامإلا

ىلعلاحلارصتقيملو.ةخيشدعبةيضابأللهتمامإنابإىفةديبعىبأمامإلادعبعيبرلا
انايحأوةكرشلاوأةضراقملابضعبلامهضعبلاومأىفنورجاتياوراصلبكلذ
نأعاطتساوعمتجملاضهننأ-نواعتلااذهلضفبناكف‹7ءاينغَألانمضارتقالاب

دهزلانمريبكبناجاهيفذئمويةيضابألاةعيبطنأىسننالوء9دوجولاىلعرهظي
:بكرماوسبلملاولكلاىفمهريغنمءاينغألابهبشتلانعو«تاهبشلانععروتلاو

ةياغىكلاملا١/۳٦۸۸۸۹١۹١٠٠:ريس ىخامشلا«١۱٠۲-٠۲:تاقبط ىنیجردلا:رظنا(۱)

.١١٠:نيملسملاريس«١١٠-١/۳٠٠:ريبكلابرغملاخيرات زوبد‹«٢۲۷٠١٢۲۷:بولطملا

1۷-1۱۸۲-61۷۳£1766-١45:ةرصبلابةيداصتقالاوةيعامتجالاتاميظنتلا ىلعلاحلاص:رظنأ(۲)

لوحتلا ىناحنجلاء۱۷۲/۱٠٠۱۷۳٠:ىمالسإلاندمتلاخيرات-ناديز-ىجروج5-۲۳۲۹۹-4

.۷۸-٠٠:یداصتقالا

بتکنماهریغو۰:ةيضابألاةكرحلاةأشن تافيلخضوع.د14:نايعألةفحت ىلاسلا:رظنا(۳)

.ىضابألاخيراتلا

.٢۲ص:هديطخبطوطخمسارک بوقعينبملاس‹١٤٤٠:دوقعلا-یٹراحلا:رظنا(٤)

٤۱۷



دسيامريقفللاورفويىكلمهتشيعمىفءارقفلاةرياسموطسوتلانولواحياوناكلب

ءاشنإىتآلالصفلاىفكلذركذنسامككانهةوعدلالهأمايقمايأبرغملاونامعو

.هللا

:ذئمويةوعدلالهأبةديبعىبأمامإلاةقالع ه

رودهلكلذلبقناكو«ديزنبرباجدعبةوعدلالهأةدايقةديبعوبأمامإلامعرت

نبمامضهلیمزعمجاجحلاهنجساذلوميظنتلاوسيردتلاکةوعدلایفحضاو

.0)كلذنايبىتأيسو«بئاسلا

عمتجملاكلذىفةوعدلالهألداشرإلاوميلعتلاوسلاجماميظنترودبمامإلاماقف.

مل-ذعمويةوعدلالهأنأىلإةراسشإكلذىفتناكو«هرمأىلعبولغملا«قلما

ىلوموهوةديبعىبأمامإلامهميدقتبفبسحلاوبسنلالماعاوعاريلاونوكي
ىبرعلاوىشرقلامهيفنالكلذ‹قراوفلاتباذوسانجالانيبةاواسملاوةيطارقميدلا

ةرتفلةيضابألاريغنمجاوزلاعنمينأذئمويمامإلابلاحلاىدأو.()مهريغوىلوملاو

.هحابأمثكلذةجاحلاتضتقااذإةتقؤم

نألواحبرغملاوقرشملانمهيلِإدفتبالطلادوفوتأدبوعمتجملانوكتامدنعو

اوماقفةاعدلالسرأنأكلذجئاتننمناكف«ةرصبلاجراخىلإةوعدلاقاطندمي

نِإىناثلالصفلاىفىتأيسامكبرغملاورصمونامعوناسارخونميلاىفمهرودب
.©هللاءاش

.ثحبلااذهنم:۲۱۳ص:رظنا(۱)

:ةيضابألاةكرحلاةأسشن«£٢۳٥:ةيخيراتلالوصألا تافيلخضوع.د۲:تاقبط ىنيجردلا:رظنا(۲)

1F.

.١/۱۲:یربكلاةنودملامتاغابأ:رظنا(۳)

٥٩6-۷۷:ةيضابألاةكرحلا:مشاهبلاطیدهم:رظناوهعجارموثحبلااذهنماهدعبامو.٢۲۳صرظنا(٤)

.۲۷-۳۰:برغملاىفجراوخاوةفالخلا-ىزوفتعفر.د

٥



.)هللاءاشنإهركذنس

ةقالعمهبهتقالعتراصوذئمويىضابألاعمتجملاىفةحضاومامإلاراثآتناكف

برغملاوقرشملاىفنيملسملاةوعدترشتناةعرابلاهترادإوهتمهبذِإ‹هيبأبدلولا

.هللاءاشنإىتأالالصفلاىفكلذركذنسو

.هعجارموثحبلااذهنم١۹٠ص:رظنا(۱)

رفوت:لوألا:نيرمأىلإدوعيكلذىفببسلانأو«ثحبلااذهىفلبقامعبلطلملااذهلوطئراقلاظحاليدق(۲)
نمءىشبنايبلارمألاىضتقافهلبقاممرثكأهبمامإلاةقالعلجأل:ىنافلاو.هلبقامعرثكأبلطملااذهىفةداملا

.كلذبةمتهملابتكلاىفهناظمنمكلذىلإعجريلف‹ليصفتلاوباهسإلاالعسوتلا

۱\۷
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هريثأتوةديبعىبأمامإلاراثآ

.ةوعدلاىفةديبعىبأمامإلارود:لوألاثحبللا

.ةديبعىبأمامإلاذيمالت:ىناغلاثحبللا

 
  

\ ۷۷

 

  
 





:دیهم

(مالسإلاردص)لوألاىبهذلارصعلاىفاتناكةفوكلاوةرصبلانأمولعملانم

مهاوناكذإامهيفةباحصلانمريثكرارقتسالكلذوء()قارعلابملعلاىترضاح
ىلعةرصبلاواهريغودجاسملايفسردلاتاقلحنيوكتو«ملعلارشنلةيفاصلاعبانملا

ةباحصلانمءاملعلالحاطفبجعتذئموياهنأللبقنمانفلسأامك صوصخلاهجو

.نوعباتلامهدعبنمو

ىفمهتاقبطفالتخاىلعملعلارشنلتاقلحنوعباتلاوةباحصلاءالؤهنوكدقو

ءایحآنمیحلکناکف«سالاىلإهللانيدليصوتىفمهممهفالتخاو«ملعل

.ملعلارشنلسلجمنمولخيالةرصبلا

ىسوموبأاهرداغينألبقةرصبلاىفءارقلاددعنأاليلدثحابلاىفكيو

وهموهفملاهانعبذئمويئراقلاوء25>ئراقةئامثالثغلبدقه٩ماعىرعشألا

اسيردتةوعدلاةكرحىفزرابرودمهلناكوء«ءارقلابنومسياوناكمهنأال‹هيقفلا

اذهىفةباحصلاكلسمنوعباتلاكلسو.ىرصبلاعمتجملانيبمالسإللًارشنوءاتفاو
نأاوعاطتسادقف‹نأشلااذهىفزرابرودةرصبلاىفىلاومللناكدقو‹ناديلا

برعلالغتشانأدعبهبمهلاغشناوملعلارشنلاجمىلعةماتهبشةرطيساورطيسي
كبرمحرنمالإةايحلالقحىفمهديفيالرمالااذهىلإتافتلالانأاوأروءحوتفلاب

")برعلانمنيعباتلاءاهقفنم

٤سابعنبیلومةمركعلاثمأنيعباتلارابكىفىلاوملانمريثكدادعناكف

وبأو٠اضيأهالومنيريسو٠سنأىلومىرصبلانسحلاو«نامثعىلومنارمحو

قبسملعلاىلإىلاوملاقباستلىرخألماوعكانهو‹مهريغولوحكمو«ةيلاعلا
.9اهرکذ

ءالؤهنمىميمتلاةيدأنبةورعىلومةيركىبأنبملسمةديبعوبأمامإلاناكو
و‹اهعورفىتشبةيمالسإلاةوعدلاوملعللنيرشانلارابكةقبطىفنيدودعملاىلاوملا

.٩:ةرصبلارعش:مساقفيرشلانوع.د(۲).۱۸۲-۱۸۳:مالسإلارجف نيمأدمحأ(١)

۹١٠٠٠:صلوألالصفلا:رظنا(٤).٢۲:صعجرملاسفن(۳)

۱۷۹



تفتليملوديجماهسإهلناكو«ناديملااذهىفزربهنأالإنيعباتلاراغصنمدعهنأ

ةياهنىتحىأهرمعنملوألافصتلاىفاهتاسبالموةرصبلابتماقىتلاتاروقلاىلإ

ديؤيونيملسملانيبىخاتلاحورثبوملعلارشنلهدهجسركذإ«ابيرقتلوألانرقلا
ىبالليق:>نايفسىبأنعىخامشلاةياوربسحهللاقنملهباوجهانلقام

بحأالىتإ:لاق«دحأكنعفلختامتجرخولو؟جورخلانمكعنعيام:ةديبع
ةفاخمرصعلاورهظلانيبامميقَأنأبحأالوتيبحأامتلعفىنأولوجورخلا“

.9ماكحألا

نمكلذريغوعدبلاةبراحموةوعدللارشنوءاتفاواسيردتملعلابمتهادقف
(”ديزنبرباجءاثعشلاىبأمامإلاهفلسةمهمبهعلضتلكلذو«هيقفلاملاعلاتابجاو

.ةوعدلالهاءاهقفنمهريغو

فسوينبجاجحلااصوصخوةرصبلاةالونمهتايحىفاريبكاتنعىقالدقو
هليمزورباجهفلسهاقالدقف‹اذهلثمىقالىذلاهدحونكيملو‹(ه٠۹)ىفقثلا

ةملكبنايغطلاوملظلامهتمواقمل«°2?ةيدأنبةورعهالومو‹(بئاسلانبمامض

.مهنيدرومأبسانلاريصبتوقحلا

مالسإلاراهظإوملعللرشنلالاجمىفةديبعوبأمامإلاهبماقىذلارودلاركذنسو
اذهةفرعمئراقللحيتيابناكمإلاردقهشيعيىذلاهعمتجمىفهريثأتوهتقيقحىلع

رداصملاةلقلاهبماقىتلاراودألالكنايبنعروصقلابفرتعأىننإو‹مامإلا

.ناديملااذهىفعسوأةروصبباقنلافشكيرخآاثحابلعلو.اهتحاحشو

.۷۸/۱:ريس ىخامشلا(۲).هذیمالتثحبمیفهتمجرتيتأتس(۱)

.هبفيرعتلاقبس(٥‹.مامراخويشثحبمیفهتمجرتتقبس(۳)

٠۱۸



  

 

لوألاثحيبللا

ةوعدلایفةديعیبامامارود

١۱۸

 

  





:سيردتلابةديبعىبأمامإلامايق:لوألابلطلل

:سيردتلا

ةيخيراتلارداصملاانفعستالوهتايحةليطسيردتللهدوهجةديبعوبأمامإلاسرك

ةوعدلاىفهطاشنةيادبنوكتنأدكؤملانمنكلو‹سيردتلاهيفًادتباىذلاتقولانع

اهركذتسامكجاجحلانامزىربكةنحمىقلهنألىفقثلافسوينبجاجحلادهعىف

.هللاءانإ

ةيادبنوكتف()ةرجهللنيعستوةسمخماعناكجاجحلاةافونأمولعملانمو

دقةديبعابآمامإلانإ:لوقيشيفطأخيشلانكلو‹ريثكبكلذلبقةديبعيبالمع

هتايحنوكتفكلذلثمميلعتللهسفنبصنمثءاماعنيعبرأميلعتللهسفنبصن

.اماعنينامُتةيلمعلاوةيملعلا

ةدالونأانلقاذإ«ةلصاوتمةنسنيعبرأةدمناكملعللهبلطنأاذهنممهفيو

نأىأ«الثمةرشاعلانسىفهملعتةيادبنوكتف«ه٥٤ماعىلاوحتناكمامإلا

ىفميلعتلاًادتباهنأىلإلوقلاانبىهتنياذهىلعو«ه٥٠ماعىفهملعتةيادب

دعبنجسلانمهجورخوهلجاجحلانجسىلإانرظناذإانلمتيالكلذنكلو

هاقالاملثمةوعدلارمأىفهطاشنىلعالإهنجسينأنكيال:ذإجاجحلاتوم

.امهريغومامضو«ديزنبرباجكةيضابألاخويش

دعبةوعدلاةمهمبعلطضاهنأركذتانيدلةرفاوتملارداصملانإ:لوقنفدوعناننأالإ

كلملادبعنبناميلسقلطأامدنعنجسلانمهجورخدعبو«ه۳٩ماعرباجةافو

.۳۹٠:دوعقلا ىئراحلا١٠۱:ناكوأنوكينأزاجاميفناكمإلا شيفطأفسوينبدمحم:رظنا(١)

.۱۲۷/۷:خيرات ىربطلا(۲)
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‹ةوعدلاطاشنةديبعوبأمامإلاًادتباف‹(()ه٠٩وأ«ه٥٩ماعنینوجسملاحارص

رفعجىبأةفالخىفتناكهتافونأنمريسلابحاصهركذامممقفتياذهو

ةسمخماعتناكهتافونأنمهدعبنمنوثحابلاهركذامبسحاضيأوروصتنللا

ةفرعملاوملعلاحورثبوسيردتلاىفىقبدقفاذهىلعو.‹()ةرجهللةئامونيعبرأو

.اماعنیعبراىلعديزيام

نمملعلاءاوللمحىذلاليجلادادعإىفالصاوتمادهجةرتفلاهذهىفلذبدقو

دنسلاوناسارخوزاجحلاوقارعلاىلإةفاضإلاببرغملاونامعونميلاىلإهدعب
.٩اهريغو

نأل‹نيعمدحدنعفقتالمهتاماهسإونيلماعلاءاملعلادوهجنأحضاولانمو

ىفهللاباوثلابلطهميلاعتومالسإلارشنيفمهتبغرولجوزعهللاىلإمهتهجو
‹ةلودلانملجاعباوثراظتناريغنملهجلاىلعىضقيلملعلاةيارلاعفرو.هرخآلا

باطقتساوملعلارشننمهيلإنوبصيامذيفنتىفمهفعستالةلودلانوكتدقلب
كلذكوجاجحلانامزىفهريغوةديبعىبأمامإلللعفلابثدحاماذهو‹نيملعتلل

مامإلارطضاامن.ثحبملااذهرخآىفىلاعتهللاءاشنإهركذنسامكةمئألانمهريغ

.جاجحلانيعأنعىفتخينأىلإةديبعابأ

:سيردتلاناكم

دضةياعدلاتناكو«قارعلابنييومألاةالونمىسايسلاطغضلاانركذنأقبس

غلبوءذئمويةمهتاهولعجةيضابألاةملك.نأىتحتيصلاةعئاذوةرشتنمةيضابألا

ةيضابألانإ:ديزنبرباجلتلق):مهلوقبءاثعشلاابأمامإلااولأسمهنأمهبلاحلا

(*)(توعيوهوكلذهللاقهنإو:لاقمهنمهللاىلإأربأال:لاق«مهنمنأںومعزي

بجيالاممكلذريغو°2)نولوقياممائيربناكوهنولحتنيةيضابالاناك:رخلاقو

.ثحبلاقاطننعانبجرخيفانههركذننأ

.ةيضابألاةكرحلاةأسشن تافيلخضوع(۲).١/٥۸:ريس:ىخامشلا()

.لصفلااذهنم(هذيمالت)ثحبمرظنا(۳)
.مهتمةءاربلاىفنديريهلعلو۱۸۱/۷:يربكلاتاقبطلادعسنبا(٤)
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تولصاويمهنأثيحنمءاهقفلاءالؤهلثمبةالولااورغأءانرقلانأىلعلديام

ءاهقفلاءالؤهنيبنمةديبعوبأمامإلاناكف‹مهيلإتلصوامكةيدمحملاةلاسرلارشن

ةيقبلثمجورحخلانتوعيطتسيالنامتكلاىطىفاوقبأفءافتخالاىلإاورطضانيذلا

.قحلاىلإلوصولاوةيرحلارصعرضاحلاانتقوىفىتحبيرغبسيلاذهو«سانلا

ىاهقفلاةداعىهامك‹دجسملاىفهذيمالتملعيةراتةديبعوبأمامإلاناكف

لكنمملعلاةبلطهدنععمتجيكانهفةرصبلابةبيزحلادجسمهنأثحابللرهظيو

ىفىفتخيفهيلعةالولانمفرطتلاعقيامدنعلاحلاهرطضيةراتو«بوصوبدح

نمنولهنينيذلاملعلابالطووههيفىفتخيفلبجفهكوهوأ«ضرألاىفراغ
.هکنمنوفرتغیو«هنیعم

فیکفیضابإهنأبهنومهتيوهترهشوهماقمىفوهنموهورباجمامإلاناكاذإو

ىتلاهللاةرصنالإهتدلجىنبنمرصانمهلسيلوىلوموريقفوهوةديبعىبأمامإلاب
ىلعانيدلةرفوتملارداصملاتقفتادقو‹هنيدلمهرصنبهنورصنينيذلانينمؤمللاهرخدا

هبشياموأةلسلسهبابىلعلعجو(راغ)بادرسىفسرديناكةديبعابأنأ

فافقلانولمعيمهومهيلإمداقدوجوبرذنملاسرجلالثمائيشنوكيدقوةلسلسلا

سحأاذإفراغلامامأادعاقةبقارملابةربخمهلنممذيمالتلادحأناكو«راغلالخد

ميلعتلانعنوفكيفاهتوصهذيمالتوخيشلاعمسيلةلسلسلاكرحمداقصخشب

هتوقاهنمبستكيىتلاةيساسألامامإلاةعنصىهوفافقلامنصبنولغتشيو
.()ىمويلا

لاحلاهذهتناكو«ليصحتلاوةساردلاىلإنودوعيمهنإفًادحأدهاشيملاذإو

نمءىشانيدلرفوتيملذإ‹اهديدحتعيطتسنالنمزلانمةبقحاهيلعاورمتساىتلا
.كلذنعثدحتتىتلارداصملا

ىبأمامإلاىلعاودفونيذلاةبراغملاملعلاةبلطةيمستىلعةيبرغملارداصملاممجحتو

:دوقعلاىثراحلا«١/۳٠٠:ريسيخامشلا٠/٠۲:تاقبط ينيجردلا٠:ةمئألارابخأوةريسلاايركزويأ(۱)

:ريبكلاىبرعلابرغملاخيرات زوبد١/١۱:خيراتلابكومىفةيضابألا:رمعمىبحيىلع٤۱/۹

.۸١٠:ةيضابألاةكرحلاةأشنتافيلخء9/۳١
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‹ىرفاعملاباطخلاوبأمامإلامهنمناكنيذلاةسمخلامهو«(ملعلاةلمحب)ةديبع

نمهريغوريطغمنبالاثمأةديبعىبأمامإلاىلإبرغملانممهقبسنمىلعقلطتالو
.()ذيمالتلا

دقمهيقلتنكلو«نامعنماودفونيذلانيرخأتملاملعلاةبلطىفكلذكلاحلاو

ءانإمهركذىتأيسوءاضيأملعلاةلمحباومسفبيبحنبعيبرلامامإلاديىلعناك

.هللا

ىذلابادرسللاسراحفقيىذلاوههسفنمامإلانأةيضابألارداصملاركذتو

‹دعبلانمءىشهيفكلذنألاحلاو.)ةلسلسلاكرحيىذلاوهوهيفهسوردىقلي

هباتكىفىخامشلانأىلع٠مهنيبةبوانملابكلذاولعجذيمالتلانأثحابللليخيو

ملتافيلخضوعروتكدلانأامك‹بابلاىلعموقيىذلاوهمامإلانأركذيملريسلا

نممهريغكلذكو‹كلذبمئاقلاوهمامإلانأاضيأركذيملهنكلو«كلذىلإرشي

.9نثحابلا

:فيمالتلا

اوناکلبدحاوناكمنمةديبعىبأمامإلانمملعلااوذخأنيذلاذيمالتلانكيمل

دنسلاوناسارخونميلاونامعوقارعلاوزاجحلاكةيمالسإلاةلودلاتايالوفلتخم

.نادلبلانماهريغوبرغملاورصمو

ىفاهنألكلذوذئمويةيومألاةلودلاةرضاحمالانمدحأدوجوىلعرثعنملو

ةمصاعنوكتنأىعيبطلانمو‹ةلودللماتلاءالولاتطعأاهنالو٠ةطلسلالوانتم

ةلماكةقدبمهنادلبوذيمالتلادادعإنعانيدلةرفوتملاةيخيراتلارداصملاانفعستالو

ناكولذإ«ةديجةطخبناكذيمالتلاءالؤهرايتخانأرهظيو٠تاقرفتلاضعبىوس

.(ەذيمالت)لصفىفهبفيرعتلا:رظنا(۲).(ەذيمالت)لصفىفهبفيرعتلا:رظنا(١)
.١/06:تاقبط ىنيجردلا٠٠:ةمئألارابخأوةريسلاايركزابأ:رظنا(۳)
٠٠٠٠/اندحلعيبرلادوعسمرمع«۸٠٠ةيضابألاةكرحلاةأشن تافيلخ«١/۳٠٠:ريس ىخامشلا(٤)
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ءاهؤافخإىرورضلانمناكف‹اهيلعىضقواهرمأىشفلةمكاحلاةطلسللنيلاوملانم

مهنادلبىدللبقتسملاىفمهبجاوبمايقلامهيلعلهسينيذلانماهيلإنيمضنملارايتخاو

.اهنماودفوىتلا

ريخمامإللااذهنمملعلاىقلتلةرصبلاىلإذيمالتلاءالؤهمودقنأيفبيرالو

.نطاوملاهذهىفهللانيدراهظإىفاومهاسفمالسإلارونوملعلالعشمنيلماح

هللاءاشنإمهبصاخلاثحبملاىفمهنادلبوذيمالتلاءالؤهءامسأنيبنفوسو
.ىلاعت

:یوتفلابةديبعیبامامإلامایق:ىناثلابلطلملا

:ىوتفلاىفهتناکم

ةعامجىفذئمويمدقملاوههنألكلذوهنامزىفىوتفلارمأةديبعوبأمامإلادلقت
(`)ناهدلاحلاصحونوبأناكو«هبمهتقثوهملعةرازغلمهتودقهوربتعافةيضابألا

نأنعىهني ديزنبرباج«ءاثعشلاىبأمامإلاذيمالتنمومامإلاءانرقنموهو
نيلئاسلاضعبهيلإمدقتناةرمتاذثدحدقف٤رضاحةديبعوبأمامإلاوىتفتسي

نعخيشلالأسا:هلليقرضحاملفابئاغةديبعوبأناكواهيفهباجأفةلأسم

حونوبأىناتفأدقل:لئاسلالاقف«حونىبأباوجريغبهباجأهلأساملف‹كتلأسم

ملأ):كلذدعبحونوبألاقفءةلأسملاىفهباوجحونايأةديبعوبأمامإلادرفاذهريغب

.(©)(ارضاحةديبعوبأناكاذإىنوتفتستنأنايتفلااهيأمكهنأ

نمةلمجاهرضحدقو جحلامسومىفكلذناكو-ةلأسماوركذتةرمتاذو

ةملسمنبدمحمو«بيبحنبدمحمو‹0ىئاطلادودوموبأبجاحمهنمخياشللا
وبأمهنعلوقيو‹مهئامسأىلعرثعأملتومرضحلهأنمخياسشمونايندملا

یذلاعضوملازواجفمولعمعضومىلإةبادىرتكانميف()(ءاملعءاهقف):(°)نايفس

.قحلملايفهبفيرعتلاىتأيس(١)
۸۳/۱١٠٠.٠:ريس يخامشلا«۲۳۹/۲:تاقبط ينيجردلا:رظنا(۲)

.امهبفيرعتلاىتأيس(٤).هبفيرعتلاىتأيس(۳)
.هبفيرعتلاقبس(1).هبفرعتلاقبس(٠)
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هيلعسیلوةبادللنماضهنآاعيمجمهياوجناكف«هنمدعبأناكمىلإهيلإةيادلاىرتكا

وياناکو«مهياربسحدحاوتقوىفنامضلاوءاركلاعمتجيالذإ«اهلءارك

نعخيشلالس«0>بويأنبلئاووهولئاسللبجاحلاقرضحاملفابئاغةديبع
.0مهلكاوتكسفةميقلاوءاركلاهمزلأف:هلأسفىمرضحايكتلأسم

زاردنبليعامسإوهوةديبعىبأمامإلاذيملتنأريسلايفىخامسشلاركذو

نمةئامثالثنعذيملتلالأسمهتعداولخيشلاًايهتوهدالبىلإعوجرلادارأامدنع

:لاق؟راردنبايايضاقنوكتنأديرتأ:هللاقوخيشلاهباجأف«ماكحألالئاسم

ةياورلاهذهىلعشيفطأفسوينبدمحمخيشلاهعباتو«2”كلذبتيلتبانإتيأرأ

.اهيلعبيقعتريغنم

هعباتو(°)(؟كلذلبقمأهلأستقولاكلذىفأملعأهللاو):لاقايركزابأنكلو
نطوملالبقنطومىفكلذهللاقامنِإهنأركذدقو):لاقوكسشلااذهىلعىنيجردلا

ولهسفنضرفيةياورلاهذهىفبارغتسالانإ:لوقنكلذىلعابيقعتو«7روكذملا
لبقلئاسملاهذهنعهلأسدقنوكينأنكيهنأنمىنيجردلاوايركزوبأهلاقامال
..نيهجونمكلذوكلذ

نمةلأسمةئامثالثثحبلعستيالوليحروعيدوتتقوتقولانأ:لوألاهجولا

عستيملةبوتكملئاسملاهذهتناكولف«لالدتساورظنىلإجاتحتىتلاماكحألالئاسم

.باوجولاؤسةددارماهيفوفيكفلماكدلجماهل

ةرملئاسملانمةعومجملاهذهذيملتلارضحتسينأنكيله:ىناثلاهجولا

دقوءىلايخددعةئامئالثلانكلوءرمألاانملسلةلأسمنيئالثتناكولف«ةدحاو
ريغنمةلأسملااودروأفهريغوىخامشلانعاوذخأنممنيثحابلانمريثككلذلقانت

.بيقعت

عسوأتقوىفوكلذلبقهلأساعرهنأبةلئاقلاةيناثلاةياورلاحجرأىننإفاذهلو

.هبفيرعتلاقبس(١)
.١/١٤٠٠:ريس ىخامشلارظنا٠/٠4:ريس ىخامشلا«۲/٤٢٠۲:تاقبط ىنيجردلا(۲)

.۱۱۳:ناكمإلا:شيفطأفسوينبدمحم:رظنأ(٤).١/٤١٠:ريس ىخامىشلا(۳)
.١/٠۲;تاقبط ىنيجردلا(1).١6:ةريسلاايركزوبأ(٥)
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.ليلعتلانمهتركذالليحرلاتقونم

:هلقافآلالهأءاتفتسا

نإفاودجوامنيأهنامزىفةيضابألا'ىدلىوتفلاىفةجحةديبعوبأمامإلاناكا

ماكحأترجهبو):جرؤملاوبألوقي٠قافلاىفهيلإدرتتناكمهتاءاتفتسا

نولسرياوناكةيمالسإلاتايالولالهأنمةيضابألارثكأنأىلعلدياذهف
.مهنيباهنوددارتيمهدنعتناكفباوجلامهلدريفةديبعوبأمامإلاىلإمهتلئسأ

یفمهدنعنأناسارخلهانمنیملسملانملجرىنربخأ):لاقنايفسوبأىوري١

رهطتنلفالإوعطقنانإفنيعستلانيبواهنيبامصبرتتاهنأةديبعىبأنعرثألا
اموینيتسنمرثكأسافنلامداهبماداذإةأرلاصبرتتنأىنعمب.()ىلصنو

.نيعستلالمكتىتحصبرتتناةديبعوبأىريف

هراثابنوظفتحيمهوناسارخلهأهيتفتسيةديبعابأنأىلعلدياذهف

ىلإدالبلانمبرقأوهامفيكفهدنعاهلاحهذهوناسارختناكاذإفمهدنع

.ةرصبلا

نمجراوخلانمموقىفةديبعىبأمامإلانامزىفناسارخلهأاضيأفلتخاو

نيملسملانمقيرطلاىفاموقاوقلفةيالولاىفمهومهدالبنماوجرخ«ناسارخ

نوبئاتمهناىتعمبمهيفنيملسملامكحبنوضريمهناو«نيدبالیاربكلذاولعف

اورظتفناسارخىفمهموقكلذغلبف«شيجلامهلتقفمهيفهللامكحبنوضارو
ضعبمهنمئربفمهيفاوفلتخاف«مارحوهاذإفلاومالاوءامدلانمهوباصأاميف

هللاباتکمکحبمهاضرلرخألاضعبلامهالوتو«مارحلانمهوباصأالمهموق

.ناسارخلهأفلتخاامكاوفلتخاف

.هبفيرعتلاىتأيس(١)
.٢/٤٢۲:یربکلاةنودملامناغنبرشبمئاغويأ(۲)

۔٤۹:ةبوجأ_نوفلخنبفسوينوفلحخنبا(۳)
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ةيضابألامامإىلإرمألااودرينأةرصبلالهأوناسارخلهأىأمهلكاوقفتامث
لكنإ:مهللاقف‹ةصقلاهيلعاوصقفةحيركىبأنبملسمةديبعىبأمهملاعو

مکحبیضركلذیفبطوخالو«نیدبالیأربلاموامدنمایشباصنم
امنإو«انيدكلذدقتعيملهنالهنماربيالهنإفنيملسملاىأرولجوزعهللاباتك

ةيالوىلإاوداعومامإلالوقبناقيرفلاىضرفلالحتسالاىنعمبىأروه
.()مهباحصأ

لئاسملااصوصخواهنعةباجإلللئاسملاهيلإنولسرياوناكنامعلهأنأامكس٢
دوعسمنبىدنلجلامامإلاهيلإبتكدقف‹مهنيبلدجلاوفالخلااهيفعقيىتلا

نبانهمامامإلاىلإهتريسىفليحرلانببوبحمنايفسوبأةمالعلاهنعهاوراميف
مهلأسلئاسمةلمجىفةرصبلابدودوموبأبجاحهعمناكو«نامعبرفيج
سمللانمةيبنجالاةأرلانمىتأينميفةلأسماهتلمجنمواهنعىدنلجلا
:امهباوجىف"الاقف؟هلعفينأمامإلاىلعاذامفجرفلانوداميفاهريغوةعجاضلملاو

.(ريزعتلايفمامإلاىأرىلإكلذومامإلاامهرزعي
ةلأسمىفبجاحوةديبعىبأىلإاوبتكنامعلهأنإ:ىماسلاةمالعلالاقو

ديىلعىنادنلجلازيزعلادبعلتقةلأسمىهو«مساحلاىأرلااهيفنوبلطيىرخأ
يدنلجلاىنبنأوء2امهلوقىلانوعجرينوملسملاناكو)هولتقفهيلعاولزنموق
اعمسيملفزيزعلادبعةلتق.نماوبلطامبجاحوةديبعىبأىلإاوبلطدق

اهخياشموةرصبلابقيثولاصتاىلعاوناكنامعلهأنألصاحلاو‹(°)مهاوعد
لآمهنموةرصبلادزأنأل«رمعدهعىفاهريصمتذنمةديبعيبأمامإلارصعلبق

امىلإنامعنيبواهنيبامئاقلاصتالاىقبفةرصبلاىلإنامعنماوحزنبلهلا
ةراجتلاتالاصتاو‹نامعوةرصبلانيبةفاسملابرقمكحبتقولانمهللاءاش

مالسإلاطباورىلإةفاضأإلاب‹ةرصبلاءانيمونامعبراحصءانيمنيبةرمتسللا
.امهنيبةديطولا

هدعبوةديبعىبأنامزمئاقةرصبلاونامعوناسارخنيبلاصتالانأامكو۳

نيبةرمتسمتالسارملاتناكفءةرصبلاوايقيرفألامشنيبلاحلاكلذكف

.مامإلاذيمالتنموهبفيرغتلاىتأيس(۲).۲۱-۲۲:بولطملاةياغ سيمخنبرماعىكلاملا(١)

.ابجاحوةديبعابأىبأىأ(٤).YAO:تاباوجلاوريسلا نامعخياسثمنمةعومجم

.١/٤۸/٥۸:نايعألاةفحت ديمحنبهللادبعىملاسلا(٥)
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.ركبمتقوذنمةرصبلانيبومومعلاهجوىلعايقيرفألامسشورصمةيضابأ

ىمرضحلاديلتنبثراحلاةلأسمىفبرغملالهأنيبفالخلاثدحامدنعف

یفامهدحأفیسوسلبارطیفنیلوتقمادجوذإو«یدارملاسيقنبرابجلادبعو
بيبحنبنمحرلادبعىلاولالبقنمةديكمىهوةيالولاىفاناكو«رخالاةثج
نمو‹لصأللاباحصتساامهتيالوبلئاقنمفةيضابألامهيففلتخاف«ىرهفلا

فوقولابلئاقنمو‹رخآللامهنمدحاولكنملتقلاراثاحوضولةءاربلابلئاق
ابتكفبجاحوةديبعىبأمامإلاىلإةلأسملااولسرأف«اعيمجامهيفنيقيلامدعل

اهيفلوطيوةقرفلاثدحتالعلاهتراثإمدعوةلأسملاهذهنعفكلابمهيلإ

نيذلاىلعىرفاعملاباطخلاويأمامإلاطرتشاكلذلو.()امهلوقلعيمجلالثتماف

ثدعحتالكاةلأسملاهذههركسعىفركذتالنأةمامإلابهلةعيبلادقعاودارأ

.)اذههطرشىلعهوباجأفركسعلافوفصىفةقرفلا

ىلإبرغملاىفرخآونيحنيبدرتتناكىتلاىرخألاتاتفتسالاىلإةفاضإلاب
خيشلااولأسبرغملالهأنأةنودملاىفجرؤملاوبأىكحو.ةديبعىبأمامإلا

اهعلقوأحيرلااهعلقاذِإرخالجرضرأىفلجرلنوكتةلخنلانعهللاهمحر

ىتحهقحنمكلذنأوزاوجلابةديبعوبأمهباجأف.()كلذهللهفاهبحاص
یفوهتلخنلثمنوکينأطرشبهريغوزوجلاونوتيزلاسرغينأدارأولو
اهلسرأىتلاةاكزلاماكحأىفةروهشملاهتلاسركلذكو«2طقفاهعضوم

نإةحورطألاهذهاهنمضنسىتلاوىرفاعملاباطخلاىبأمامإلادهعىفبرغملل

.هللاءاش

ىبأمامإلاةافودعبىتحةرصبلاوبرغملالهأنيبتالسارملاترمتسادقو
.كلذدعبنامعىلإمث(°)هعمنموبيبحنبعيبرلامامإلانامزىفىأةديبع

.١٤٠ةيضابألاةكرحلاةأشن تافيلخ١/١٠١٠-ىخامشلا٠/٢۲:تاقبط ىنيجردلا:رظنا(١)
ميهاريإقاحسإوبأ.۳ ةريسلا ايركزوبأ١-ريس ىخامشلا٠/۲۳:تاقبط ىنيجردلا:رظتا(۲)

.۷:عضولاباتكةمدقم شيفطأ

.؟كلذهللهفيرخأةرجشاهلدبعضينأدارأف:هلعلوقايسهيلعلديًاطقاسًامالككانهناك(۳)

.٢/٤٥٤۳:یربکلاةنودملامئاغوبأ(4)

هيلعفلتخاامدنعمتسرنبنمحرلاديعنبباهولادبعمامإلاةمامإنأشىفةبرغملااهبثعبىتلاةلاسرلا(٠)

=‹°١/44:تاقبط ينيجردلا۹۳/٤٩:ةريسلاايركزوبأ:رظنا.راكنلابهومسنيذلاهباحصأضعب
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زاجحلاةيضابأكلذكفمامإلاىلإانركذنمتاءاتفتساىلعلاحلارصتقيملو٤

نمريثكىفلصفلالوقلاةفرعملةديبعىيأمامإلاىلإمهلئاسمبنولسرياوناك
.اهيفذئمويدوجوملاىضاقلاةكملهأهيلإىكتشادقفلئاسملا

براشالونازبانأام:رخآلهلوقلاطوسنيعبرأهدلجبمهنمدحأىلعمكحذإ

حرصولوهلضرعفضرع‹«ىضاقلاباصأ):لاقفةديبعابأاوربخأفرمح
.رخاونيحنيبارمتسمناكةكمءاملعبلاصتالانأىلعلديامم.هلحرصل

اهفلحىتلاراثالانمءىشىلععلطنملذإنميلاىلإهتالسارمىلعرثعنملو©
امىوس)ءىشاهنمقبيملاهنأنظلابلغأوءلوألانرقلاىفنميلاةيضابأ

دبعقحلابلاطمامإللاءاتفتسانمىناغألاهباتكىفىناهفصألاجرفلاوبأهدروأ
نييومالاةالونمنميلابروجلاوفسعلادهاشامدنع‹()یدنكلاىيحينبهللا

فورعلابرمألابمايقلاىفهيتفتسيوهريشتسي.ةديبعىبأمامإلاىلإبتكف

‹لعفافادحاوامويميقتالنأتعطتسانإ):هصنابهباجأفركنملانعىهنلاو

هللو‹كلجأكيلعىتأيىتمىردتتسلوءلضفأحلاصلالمعلابةردابملانإف

ءاينممهنمةداهشلابصخيوهنيدةرصتنلءاشاذِإمهثعبيهدابعنمةريخ

كلذونميلاةيضابأنيبوةديبعىبأمامانيبةمئاقلاةقالعلانيبتةلاسرلاهذهف

.هه۱۲۹ماع

فلتلالماوعلعلو«اعيشدجنملفرصمىلإامأوةبراغملاىلإةاكزلاىفهتلاسر
ىرخألاقارعلاندمىلإهتالسارمكلذكو.هتالسارموهراثآنمريثكىلعتتأ

.ءىشىلعاهنمرثعنملف
:لئاسلافورظلهتاعارم

نألواحيىذلابيبطلاكهيقفلافلئاسلافورظىعاريةديبعوبأمامإلاناك

وهوةريثكاناميأفلحنمنعلئاسهلأسةرمتاذوهبسانيىذلاءاودلاهضيرمىطعي

.١/١١٠ینورابلا=

.٠۹۷/۲:ىناغألاىناهفصألاجرفلاوبأ(۲).هبفيرعتلايتأيس(١)

۱۲



‹ىرخأةرمنامبألاىلإدوعيالوىلاعتهللاىلإةبوتلاهيلعنأمامإلاهباجأف.اهلك
هاتفأولف«0”حوصتنلاةبوتلاىفابيغرتوهلاليهستكلذريغءىشهيلعسيلو

هيلعائيشهباجيإمدعباهيفهبغرهنكلوةبوتلانمهرفنلدجيالوهوةرافكلابوجوب

ءاجنتسالامدعبةيسرافلابملكتيناكوناسارخنمالجرىثفأهنأامك

الولوبلاقيريفجلدالبمهدالبنألكلذوءالادوجوعممميتلابهنعلادبتسالاو
صخشكانهناكو١٠فشنيىتحلحلاففجيلبءاجنتساللءالالامعتساعيطتسي

.یناسارفلاهلوقیاممجرتيرخآ

نأنايفسوبأىكحيكلذبجوتستىتلالئاسملاضعبىففرعلاىلإعجردقو

‹اضايبهينيعىففلخدمرلائرباملف‹دمرلانمعئابلاهيلإئربفامالغىرتشاالجر

:لاقفنيساختلادحأاولأسينأمهرمأف..ةلأسملاهذهىفةديبعبأمامإلااوتفتساف

نمءربلاالإهيلعطرتشيملنإو«عئابلاىلعءىشالفرجامودمرلانمهيلإئربنإ

نسحتسافكلذب..ةديبعبأاوربخأف٤همالغدرتسيوأدمرلارجامهيلعفدمرلا

.()باوجلا

:ىؤتفلارمأىفهجرحت

باتكلانمصنهيفسيلاممىأرلابىوتفلانماريثكجرحتيةديبعوبأمامإلاناك
رباجءاثعشلاىبأهخيشنعاثيدحدروأدقو«قحلاةباصإمدعوللزلانمافوخةنسلاو

ملعريغبايؤررسفوأةلأسمىتفأنم):ةعهللالوسرلاق:لاقغالبلابديزنبا
قحاباصأهنأولوهلرعقالارئبفداصفضرألاىلإءامسلانمعقونمكناك

.۶/١١٦٠ن:رظناو۸۰٤:نوملسملاريس نامعءاملعنمةعومجم:رظنا

.٦٩۸:ريس یخامشلا(۲)

باصأهنأولوهلرعقالًارثبفداصفضرألاىلإءامسلانمعقونمكناكملعريغبايؤررسفوأةلأسمىتفأنم»(۳)
مقرثيدحةجامنباهاورو.ظفللااذهبهجيرختىلإدتهأملو١٥/٥٠٠٢٠/٠۲مقرثيدحعيبرلاهاور«قحلا

ةكمبزابلارادط سراهف١٠٠ص«هاتفأنمىلعهمثإامنإفتبثريغايتفبىتفأنم»:ظفلبةريرهىبأنع۳

.عيزوتلاورشنلل
.(ةجامنباظفللثم)نانبلتوريبةيملعلابتكلارادسراهف۳۲۱/۲لبنحنبدمحأ
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.جورفلاوءامدلاىفةصاخوىوتفلانعلئاسملانمريثكىففقوتيوهف

ام):لاقفیارلابنوتفینامعلهانإ نايفسوبأهنورياميف ةرمتاذهلليق
لالدتسالاورظنلاىلإجاتحتجورفلاوءامدلانأىنعملا()(جورفلاوءامدلانماوجن

ملسلاتامرحنملالاوضرعلاومدلابوینو

ناكنإ):لوقيوباوصلاىلعهللاركشيوللزلانمافوخهللارفغتسيناكو
.((اضرهلسيلامعيمجنمهللارفغتسأ«ىنمفًاطخناكنإوهللانمفاباوص

سبحتالاهنأىنعمب«بئاغللالوميتيللاهبجويالفةعفضشللارمأىفاضيأفقوتيو

.ةرصبلابهباحصأضعباهبىلتبافبئاغلاعجريوميتيلاغلبيىتحةعفشلا

هلنيرصاعملاةرصبلاءاهقفنمادحأاهنعاولأسينأهباحصأرمأواهيففقوتف

ليقف؟ءاثعشلاىبأنعرثآاهيفمهدنعله«مهريغوبجاحو«حونىيأو«مامضك

.©رباجلوقياوذحخأينأمهرمأفاهبجويًارباجنإ:هل

اهيفهباجأفةلأسمنعهلأسفىدزألادمحموبأهداعفضرمانمةرمتاذىكتشا

لتسموهوةديبعىبأىلعلخدوعيبرلاءاجف«هبتأفعيبرلاىلإبهذا:هللاقمث
كتلأسمنععيبرلالأسا:هللاقف.هنملكأيزبختاتفاهيفةفحصهردصئلعو
عيبرلالاقف:لوقلاةديبعوبآهددارفةديبعبأباوجريغبباجأفهتلأسف:لاق

وبألاقف«معن:عيبرلالاق؟ىنعتظفحوأ:هللاقف«لوقلااذهريغكنعتظفح

سحأخيشلانأك):نايفسوبألاق«ىنعظفحهنإفعيبرلاهلاقامذخ:لجرللةديبع

.9(اهیفمهوهنأكهیكاشتلجألهسفننم

.٢۲۹:نوملسملاريس نامعءاملعنمةعومجم(۱)

.ةحورطألاهذهنمىناثلالصفلانمثحبللارظناةاكزلاىفةلاسرةمدقم(۲)

.۲۳۸/۲:تاقبط ىنيجردلا«١/۸۷:ريس ىخامشلا:رظنا(۳)

.١١٠:دوقعلا ىثراحلا١/٠:ريس ىخامشلا«٢/٤٤۲:تاقبط ىنيجردلا:رظنا(٤)
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:ىوتفلاىففالختسالا
ىنثأهدنعركذاذإوىوتفلاىفبيبحنبعيبرلافلختسيةديبعوبأمامإلاناك

رضحو()جلافلاضرمةديبعابأباصأالو‹2)انيقتوانمامإوانهيقف:لاقوهيلع

)زيزعلادبعنبهللادبعهعموعيبرلاثعبينأةديبعابأبجاحراشتساجحلامسوم

نبهيلإراشأف«زيزعلادبعنبهللادبعىلعقفاويملو‹عيبرلاىلعةديبعوبأقفاوف
فالختسالاناكامرثكأو.هدحوعيبرلااوثعبفىنثملاىبأف«(ىتثملاهعمثعبي
ىذلاناكو«جحلاىلإهسفنبريسلانعفلختدقةديبعاأمامإلانألجحلامسومىف

ذيمالتربكأوهف«هعرووهملعلهيفقثيهنألبيبحنبعيبرلاةداعلاىف هفلختسي

نعهتاياورمظعمفحيحصلاعماجلاهباتككلذىلعليلدريخوهنعنيوارلاومامأإلا
امكةيضرمةياكشىفناكاذإلالاكلذكو«اهلكلقنملنإةديبعىبأمامإلاهخيش
.ةانفلسأ

لوقاقباسانيأرامكراطقألانمريثكىفترشتناومامإلااذهىواتفترثانتدقو
هتنودمىفمئاغوبأانلظفحامنإواهلكانيلإلصتملفسألاعماهنكلو«جرؤملاىبأ
اهنمجذامنعضنفوسو«ىواتفلاهذهنماهبسأبالةعومجممامإلااذهذيمالتنع

.هللاءانإىناثلابابلاىف

هنمهوعمساملكهنعاورشنينأهذيمالتلحيبيةديبعوبأمامإلانكيملفاذهعمو

مهدالبىلإةدوعلاةبراغملاملعلاةلمحدارأامدنعهنأ.هنعىوريومهيفسرفتيناكذإ

ىخامشلاىوري.رخألاةيصوتنعفلتختةيصوتبمهنمدحاولكمهنمةثالثىصوأ

ابىتفتالىسمادغلاراردنبليعامسإىأ:هللاقةديبعابأنأ):هسوفنريسنع

وبآ:نامامإلامههثالثلاف.()ىنمتعمسابتفأ:باطخلاىباللاقو.عمستمل
یکحیو.راردنبليعامسإوهوامهيضاقثلاثلاو«نمحرلادبعو٠ءباطخلا

ذإ‹نيقباسلانيمامإلاةافودعب()باهولادبعمامإللايضاق...:راصهنأىخامشلا

.ضرموه(۲).۲/٦۲۷:تاقبط ىنيجردلا(١)

.'هبفيرعتلاىتأيس(٤)..هبفيرعتلاىتأيس(۳)
.۲۷۱/۲٤٤٢۲:تاقبط ینیجردلا:رظنا(٥)

٠6٦:بولطلملاةياغىكلاملاء١/۲۹٠:ريسىخامشلا(1)

.ةحفصلاومن(۷)

١٥۱۹



.هملعةرازغلملعملامامأىبصلاك

:ةوعدلابةديبعىبمامإإلامايق:ثلاثلابلطملا

نيملسملانيبةيمالسأإلاحورلاثبوهللاىلإةوعدلارمأبةديبعوبأمامإلامتها
ةرصبلاىفىسايسلاطغضلاهدزيملو«لصاوتملاهدهجلجاهاطعأو«اغلابامامتها

ةدوجولملاةيفاقثلاةيعامتجالاتاضقانتلاهيفرثؤتملوةعيرشلابادهأباكسمتالإذئموي

هللاىقلىتحتارثؤملاوثادحألامامأادماصهتلعجلب«هيفشيعيىذلاهعمتجمىف

.ةيضرمةيضارسفنبىلاعت

مهاسينألواحونيحلصملاذاذفألاونيددجماءاملعلاةلمجنممامإلااذهناكف
ادرفناكفميلاقألانمريثكىلإعدبلاوبئاوشلانمايقنوهامكمالسإلاليصوتىف

ىلإهتاعدثعبذإزيزعلادبعنبرمعلداعلاةفيلخلالعفاملثم«‹ةلودماقمىف

.راصمألا

رمتسملاهصالخإبعاطتساو‹ةرصبلالخادةوعدلانوئشميظنتبمامإلااذهادتباف

ةبلطىوآو‹حورلاىفافطاعتملمعلاىفافتاكتماليجنوكينألصاوتملاهلمعو
مهتماقإةليطنمزلانمةبقحهيدعاسمةياعروهتياعرىفاوشاعفراطقألاعيمجنمملعلا

غيلبتيفةمهاسملاونيملسلملاداشرإلماعلکجحامسولدادعتسالابكلذكمتهاو

سلاجمدقعو«ركنملانعىهنلاوفورعملابرمألاىفاديهجادهجلذبو«هللاةملك
هرصعىفايغطنيذللانايغطلاوةيدالابراحو«نيحلكىفوةبسانملكلركذلا

ميلسلاقيرطلامهلرانأف«نيفئاخلاسوفننمفوخلاماكرعشقو«ةمالانمريثكىلع
.ىلاعتهللاءاشنإهحضونسامكنيملسملامامأليبسلااونيبوةجحلااورهظأف

ناكله«مامإلااذهطاشنةيادبنعانيدلةرفوتملاةيخيراتلارداصملاانفعستمل

«بئاسلامامضو«ضابأنبهللادبعكخياشملانمهعمنموءاثعشلاىيأهخيشةافولبق

.طقفءالؤهةافودعبناكمأ«مهريغوحونىبأو«؛كامسلانبرفعجو
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ىفوتامدنعنجسلانمهجورخدعبهطاشنلصاوتهنأهيلعقفتلانمنكلو
٤ه٩٩ماعةفالخلاىلوتامدعبنينوجسملاكلملادبعنبناميلسقلطأوجاجحلا

.لبقنمكلذانركذدقو

لهأةعامجلخادقلغمىرادإميظنتبًادتباوةوعدلاطاشنمامإلااذهلصاوف

‹اهريغبطلتخينأالوةمكاحلاةطلسلابةعامجلانمدحألصتينأعنمو«ةوعدلا

نمىلعوىلاعتهللارماوأعاطأنملمالسإلاامهجوأنيذلاةءاربلاوةيالولاحالسلناكو

.مامإلااذههمظنىذلاعمتجملافتاكتىفلاعفرثأهاصع

ةسايسلاركنمناكنملكىلع0ةرصبلاىفىسايسلاطغضلارثأدقو
ناكف‹(”نامتكلاوىفختلاىلإنيئوانلابىدأامم‹ةالولااهجهتنيىتلا()مىشغلا

لخادنمولوةيضابالاةوعدلالهأةعامجلةرادإميظنتىفارشابماببسكلذ

ةديبعىبأديىلعهتاميظنتترولبتنيحهطاشنجوأىضابألاميظنتلاغلب)بيدارسلا

ىفةعماللاتايصخسشلانمادحاوربتعيىذلاىسايسلاةيهادلاةيركىبأنبملسم

.0(ةيمالسإلاةمألاخيراتنمةبقحلاكلتىفةيرسلاتاميظنتلالاجم

راصو«ردقلابلاقالىفوكلاةزمحنأنايفسوبأىوري‹مساحلاىأرلابهيفلوقي
اوعمتجاف‹سانلاهلعمجينأابجاحةديبعوبأرمأسانلانمءافعضلاوءاسنلاليمتسي

نمنابجاحمهربخاو‹ردقلابلاقنمهریغوىفوكلاةزمحنممهريذحتلكلذو

.(°)مهتمانئاخلاوهفمهاوأ

ةيضابألاىلإءاجوةلودلادضجورخلاىلعنبنسحلانبهللادبعدارأالو

.ثحبلااذهنملوألالصفلايناثلاثحبلما:رظنا(١)

.ثحبلااذهنملوألالصفلا:رظنا(۲)
ءاثعشلانبامامإلالاحو‹هتلوسرلالاحبهلاولئموةعبرألانيدلاكلاسمنماكلسمةيضابألاهدمتعانامتكلا(۳)

ءسابعلاوبأ«ىخامشلاء١۳ عيمجنياديحوتلاةديقعةراتخم:رظنا.ةميركىبأملسمةديبعىيأوءديزنيرياج
.۷۲ديحوتلاةمدقمحرش

جراوخلاوةفالخلا-ىزوفتعفر:رظنا-۷۸/۷۷:ىبرعلاقرشملاىفةيضابألاةكرحلامشاهبلاطىدهم(٤)
.۲۷:ىبرعلابرغملاىف

.١/۷۹:ريسىخامىشلا«٢/٤٢٠۲:تاقبط ىنيجردلا:رظنا(٠)
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نمناكو:ىخامشلاهنعلوقي«ريثكنبحلاصبهيلِإاولسرينأاوقفتامهبدجنتسيل
كلذبةديبعوبأملعاملف.اهيلعنوملسملاهالقءايشأثدحأهنأالإنيملسملاىملكتم

.()هلوقىلإاوعاصنافمهيأردسفأو«مهقفاويمل

ترشتنانيذلاهذيمالتوهخويشنيبةرئادلابطقناكةديبعابأمامإلانإفاذهبو

اهتروصىفهئاراوهلاوقأريرحتمتوبهذملاةروصتلمتكاو)مهيديأىلعةوعدلا
ةمامإىلعارباجفلخىذلاةيركىيأنبملسمةديبعىبأمايأرخاوأىفةيئاهنلا

.()(اهدعاسدتشاوةوعدلانأشعفتراهدهعىفو)(”(ةرصبلاىفبهذللاخايىشأ

نيبجوازتلاعنيالةيساسالاهتدعاقىفىضابالابهذللانأنممغرلاىلعهنأامك

ميرحتريغنمةركبملاةرتفلاىفكلذعنمةديبعابأمامإلانأالإ‹©مهريغوةيضابألا
ةرتفلاكلتىفاصوصخهريغىلعًالابونوكيدقذإةلودلابابرأىلعةصاخو.هل
.(°)ةجرحلا

رجههنأةديبعوبأىنربخأ):لاقجرؤملاىبأنعةنودملاىفمئاغوبأىكحي

هيلعناعتساف«هملکيالامايأماقأفقاسفلانمالجرهتنبجوزنيملسملانمالجر

نمدحأىلإاهبطخيملهنأهيلإرذتعااميفناكو«ريذاعمبهيلإرذعتساوهئاسلجب

:لاقمث«هنعضرعأفكنعهللاىضر«ىنعىضرافةنتفلااهيلعتيشخونيملسللا
بصتنملاديجلاماريثكهيلإاهجوزىذلالجرلاناكو:لاقفرشلاوىنغلاتببحأ
ديرتالىذلاتبصأدق:لاقىلإجاتحتالانسحاعضوماهعضأنأتدرأ:لاق

.9(اسعتكلاسعتف‹اهتريصبنعاهدريواهنيدنعاهنتفينلاهضرتعأو

هآرامادیدشابضغبضغدقذعمويةديبعابأىأرهنأ:جرۇؤللاوبآلوقيو

ىتحهنعبضغلاًادهيوهلقريلهلنوعفشيءاسلجلاراصف..مويلاكلذلثمبضغ

.١٤٠:ةيضفلادوقعلا يثراحلا۷۸/۱:ريس ىخامشلا:رظنا(١)

.١٠:نوفلخنباةبوجأةمدقم ىماتلاةفيلخورمع(۲)

¢١٠٠:ةيضابألاةكرحلاةأشن تافيلخضوع.د:رظناو۳٠:برغملادالبيفجراوخلا:ليعامسإدومحم.د(۳)

:نامعىفةيضابألا ىليقعلاديشردمحم.د.۷٠٠-١١٠:ىضابألاركفلاًايرمع١٠:ةيعامتجالامظنلا

۸

.۱۳/۲:ىربكلاةنودملامناغوبأ(٥).١٠/٤٠٠:ريس ىخامشلا:رظنا(٤)

.۱۳/۲:ىربكلاةنودملامناغوبأ(1)
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ةكسامتمةعامجلالمسيةديبعوبأوعاطتساقيقدلاىكذلاميظنتلااذهبو

لامتیاوتوکینأاوعاطتساهناىحةعامجلاروممیظنتو٤هروذج

یبمامإلارظنىلععزوتفتاقدصلانوعمجيوةاكزلالوبجياوناکفمهبصاخ

.()ةدیبع

الناكفجحلامسومىفاضيأاهبمتهاةرصبلاىفةوعدلارومأبمتهاامكو

یفیوتفلابموقینمهنعبانأرذعهلناكاذإو‹نايحالابلاغىفمسوملاهتوفي

:جحلامسويمامتهالا.-۲

كلذو«اردانالإهتوفيالناكدقفاغلابامامتهاجحلامسومبةديبعوبأمامإلامتها

تناكدقو‹مالسإلاةلاسرةيدأتىفمهاسيفةيمالسإلاةمألاعامتجانمةدافتسالل

بجيناكو«ةدابعاهنإفرخابناجنموةعبتموةفورعمةداعءاهقفللجحاتالحر

جحلانععطقنيالناكذإءاثعشلاوبُمامإللاهفلسداتعاامكةبسانملاكلتهتوفتالنأ`

یوعبواتنمهتمماوصلنمماعیکةربصباالوشبنايح۽ماعلک

ىفسانلاكردأىتحاراهٹواللةريسميفرمتساوةرصبلانرفاسفجحلاىلإجرو

كسمالفةمحرنمسانللهللاحتفيامل:ةرصبلانمجرخامدنعلاقو.فرع

)۳(4اهل

:دئاوفةدعتالحرلاكلتنمدافتسادقوكلسملااذهةديبعوبأمامإلاكلسف

.جحلاءادأنمليزجلاباوثلاىلعلوصحلاوةدابعلاةيدأت:الوأ

ناكف«نيعباتلارابكوةباحصلانمىقبنمةصاخوراصمألاءاهقفممهعامتجا:ايناث

.۲٠:صم(۱)
.٢٦۱/٢٤٥۲:لامآلاجراعمىلاسلا۲:حاضيإلا-ىخامشلاىلعنبرماع(۲)

.۹۹:دوقعلا ىئراحلا«١/1۸:ريس-ىخامشلا«۸/۲٠۲:تاقبط ينيجردلا:رظنا.رطاف٢ةيآلا(۳)
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ةيمالسإلاةمأللعماجءاقلوهذإتاءاقللاهذهلثلناكموتقوبسنأوهجحلا

ةكمىفءاطعنبلصاوبهؤاقلكلذىلإريشيامكء«ضرألاءاحنأىتشسنم
.(۱)جحلامساومدحأىفةمركللا

نميلاوناسارخونامعكراصمألانمنيمداقلاةيضابألاجاجحبهؤاقتلا:اغلاث

انکبویآنبلئاولاق:زاجحلابناکنمىلإةفاضإلابءاهريغوبرغملاورصمو
-ىندملاةملسنبدمحموءرضاحبجاحو ةديبعىبأءابخىفىتنم

:لاق‹رايخألادابعلانمبيبحنبدمحمناكو ىندملابيبحنبدمحمو
٠ةملسنبدمحمىلعالإدحأىلعملسيسلجمنمماقةديبعوبأريملو

ءابخلاىف:لئاولاق.امهقنتعافامهيلإماقامهاراذإهنإف«بيبحنبدمحمو

لجالنوعمتجممهنأىلعلدياذهف«>ءاملعءاهقفتومرضحنمخياشم
.ذئمويةيمالسإلاةمألاةحاسىلعةحورطملارومألاةشقانموملعلاةركاذم

موقيفراطقألا...ةيضابألاةعامجلانيبةثداحلالكاسشملاضعبكانهنوكتدق:اعبار

تومرضحلهأل7نمثدحامكاهلحبخياشملانمهريغوأبجاحووه

الولةقرفلاىلإىدؤيداكوقحببلاطمامإلالتقدعبريبكفالخمهنيبعقوذإ
ءةلكشملالحلجحلامسومىفًابجاحمهيلإلسرأفةرصبلابمامإلاىلإاوبتكمهنأ
رصبأامفةرصبلانمتجرخدقل:لاقفدمرأوهوهعمانلخدف):لئاولاق

لهيمكرمأالإ یکسنءاضقنموجرامدعب ینجرخأوالبجالوالهس
.9(انومتیلغدقمکفتومرضح

لئاسملاىقلتواهريغوجحلاكسانمرومأىفةلكسألاوتاراسفتسالاىلعدرلا:اسماخ

دوفوعماهلاسرإواهيفءاجامىلعةباجإللةيمالسإلانادلبلانماضيأةدراولا
نمعفرتونيملسماومالسإلامهتىتلارومألانمكلذريغىلإ.جاجحلا
.هلهأةناكمنموهتناكم

هنباناجحاىلإرفسلانمةديبعیباماماللعنامماوعالانمماعیفثٹثدحاذإو

.١/0۸:ريس ىخامسشلا«٤٤٠:دوقعلا-ىثراحلا«٢/٤٤۲:تاقبط ىنيجردلا:رظنا(١)

.٠:ةيضابألاةكرحلاةأشن تافيلخضوع.د۱:ريسىخامىشلا۲/۲:تاقبط ىنيجردلا(۲)

.۹:ةيضابألاةكرحلاةأشن تافيلخضوع.د١:ريس یخامشلاء۲تاقبط ىنيجردلا(۳)
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£اٿ:نايفسيبأنعينيجردلالوقي)بيبحنبعيبرلاوأامامضوأابجاح

هباتعب
4

تنكدقةديبعايأاي؛عيبرلاهللاقهضرممايأسانللعيبأةد بجاحوتنرضحتتنك
هتمييراي:ةديبعويألاقف؟یبفیکفمکيلعدریا١نوموقتنوداكتامفیلئاولا

£

هيفكلوبلوميكلاقفاومكاجنمفيسالولصوسسانانبویتیبسيل
O. :6ٍ.

.(")(هیقمهاسانلاعدوفرعتابلقو«هدعبأنمهللادعبأفكيلعفلامكنمو
6

KO 6 َ ۰49٠”۳1
ګااکمئاَقلافاللاةلكسملحلهنعبجاحرسهبسردلسسہو

.توع

لاولةعباتموةيمالسإلاةوعدلارشيیفریبکرودجلامسوناکدفرو

۱
.راطقالاعيمجىفمهريغوةيضايالا

راصمألاىفةوعدلا٣

ةايحلنوذلتسيالوشيعمهلبيطيالومانممهل!ادهيالةوعدلاوركلهآن

6رکاهديعوتامو«سالسإلاعماىفداسقااومسساإ

ةدايقلانافىنأةيحاننمو‹هيحاننمادهرمألاةالونمناكاذإفيكفرةماع

بستکتامنوبوعضشلاىلعةوقلابڪراس1وأرسائلاماوعنماهتيعرشدمتستاةمالل

دهعیفوهامكنتمالسإلاءاملعلانيبىروشلابةيعرشانمكلت نيدشارلاءافلخلادهع

صمردصل
ی

۵
م

هنکمملامدنعرکلهریتبجاوانملاةديبعوباماملایارو

ةفاخممكدحانعنيالر:هعكنفىفدراولاثيدحللاذيفنتديلابرييغتلا
.۶٠۲رقدصاب1کیوهدهاشاذِإقحابملكتينأسانلا

ىتلانكامالانماصوصخواهبنوموقيالاجرةوعدللبطقتسينألواحف

اهيلإدفوو«اهريغوتاسارخونامعونميلاوزاجحلاورصموبرغملاكاهيلإتلصو

.١١١ءا١:ريسيخامشلا:رظناو«٢/٥٥٠۲:تاقبط ینیجردلا(۱)

وبآلاق(هملعقحبمنکتپنأساناةفاخممكدحأنعتال):ظفلبىقهيبلاهاور٢٠۲ص۷۸۹مقرثيدح(۲)

نابحنيادنعو.یربکلنسا١1۱:سلاىفغلبتانإوانرصقىتحءالبلاانبلازامف:(یردخلا)ديعس

نعرخاظفلبيسطلادنعو۽۷/۳٤سراهفدمحأهاورو۲۷۸١۸/۱٤۲-۱مقرثيدحهفرعوأهراذإةدايزب

لازامفهميوحبملكتينأ(امهذحأهيأام)سالاةباهموأسانلاةفاخممكدحأنعنيال)ظفلبديعسىيبأ

هنزفمضعبرکدیوهارذإقحبلوقينأسانلاةيهر):ظفلبىناربطلادنعو«۲۸ص(انرصقىتحىسنيرمألا

.٢۲/۰۲مقرثیذح(مضعبرکذیوأقحبلوقينأقزرنمدعابيالولجأنمبرقيال

.٢.۲



ءاولنيلماحمهدالبىلإاودوعيمثعساولاهلمعنماولهنيلراطقألاهذهنمملعلابالط

وبآمهلسرأنيذلاراصمأللملعلاةلمحنأةقيقحلاو)هللادودحبنيمئاقوةفرعملاوملعلا

وانميلاوتومرضحونامعيفكلذناكءاوسدلبلاناكسنماوناكتايالوللةديبع

.()ايقيرفألامشوزاجحلا

فرعأمهو دالبلاءانبأدافيإنألكلذوىعيبطرمألااذهنأثحابللرهظيو

ىذلاوهنوكينأمزليالهنإمث«مهريغنمعفنأوىدجأ-اهفورظومهدالبب
.مهنمةبغرقباسنعومهتدارإضحمباوءاجملعلابلطلروضحللمهاعدتسا

ةيمأىنبمايأرخاوأىفاصوصخوةيمالسإلاةلودلاىفةالولافسعنأكشالو

وأقرشملاىفءاوس«اهريغوبئارضلابنينطاوملالهاكلاقثإوعمقلاةسايسلمهعابتأو

.0دالبلاءانبأمربتىلإىدأدقبرغللا

.اهيفنمألاولدعلارارقإودالبلانعركنملاةلازإلمهدضتاروثلامايقىلإىلاتلابو
انركذنأقبسدقو«ةالولاءالؤهىلعركبملاجورخلااشيملاذهعممامإلانكلو

.()جورخلانمكعنميام:هللاقنملهياوج

رفوتامبسحايقيرفألامشونميلاونامعىلإرحلاركفلالوصوببسركذنسو
.ىروشلاةفالخةركفبذخألاورداصمنمثحابلل

لهألههجوهللامركبلاطىيأنبىلعمامإلالتقدعبنيملسملالمشدديتام
قيرطنعةيمالسإلاةفالخلاىلإلوصولانمنايفسىبأنبةيواعمنكمتو«ةليخنلا
تلعجىتلاةيسيئرلابابسألانمكلذناكف‹ىسايسلاءاهدلاولايتحالاوعادخلا
ءاملعكلذىلوتينأبمكاحلابيصنتىفةيمالسإلاةيرحلانعنوثحبيذئمويسانلا

.مهنيبىروشلابةمالا

ىبأنبةيواعمىلوتساالهنأىلعنوينامعلانوخرؤملاقفتادقفنامعىفامأ

نبكلملادبعىلوتساىتحديزيهنبأالونامعىلعديهلنكتملكلملاىلعنايفس

.١٠1:ةيضابألاةكرحلاةأشن تأقيلخضوع.د(۱)

-۱۸۲/۳ريبكلابرغملاخيراتء١۱٠۱/١۲٠ىلوأةقلحخيراتلابكومىفةيضابألا:ريبكلايحيىلع:رظنا(۲)
.١٤٠:دوقعلاىثراحلا١۸/۱۱١٠:ئضابألاركفلا. زوبد۷١۱-١١٠-تاقلح۳

.اهدعباموهعجارموثحبلااذهنم:٢٠ص:رظنا

٢.۲



ءانبآناميلسوديعس ذئموينامعةالوناكو«قارعلاىلعجاجحلاىلوو«ناورم

ةالصلاهيلعىبنلاامهلبتكنينثاىناثاديفحامهو‹()ىدنلجلانبدبعنبدابع

نأمولعملانمو.نامعلهأىفةريسلاانسحأدقو«مالسإلاىفلوخدلاةلاسرمالسلاو

ىلعدیىلعناورهنلاةكرعمىفلتقمهنمريثكو‹ميمتودزالانممهبلغأنامعناكس

يلعمهيلعىضقامدعبو‹ةيواعمدضنيفصىفهعماوناكمهنالبلاطىبأنبا

.نامعونميلاىلإوقارعلانمىرخأتاهجىلإمهنمىقبنمزاحتا

اونقيأواولتقفنيملسملاومالسإلااورصانيلاوراسدقفءاركنةميزهاوقالدقفاذهبو
ناميإلارقتسادقو‹كلذدضبالىأرلاةيرحوءامدلانقحوةحامسلابءاجمالسإلانأ

.هللالزنأالاقيبطتاهبلمعلاومالسإلاعئارشىلعاوفكعومهبولقىف

لآمكحلعضخيىكةازغلانامعىلاوىلإثعبقارعلاىلعجاجحلاىلوتالو

ایلوتساوهامزهاسٹیجامهيلعجرخاملکو«ةريثكنطاومىفهركاسعناديبیوهعومج

,()هداوسىلع

‹قارعلاوماشلانمعومجلاامهلعمجوىنزملاةوعبشنبمساقلاامهيلعلسرأمث

ديعسبرهو«ةرملاهذهىفهلرفظلاراصوامهلهتمةديكمنيفصنشيجلامسقو

العفو‹ةعاجمجاجحلاهبدجنأىذلانمحرلادبعةعامجلخدو«ايقيرفأىلإناميلسو

ةيناثلاةرملاهذهو«ةيقيقحلامالسإلاةروصاهوشواهلهأالذأواعينشالعفنامعىف

.رهقلانمنامعلهأاهاقالىتلا

ديزيىلوفكلملادبعنبناميلسءاجنأىلإنامعىلعنييومألاةالوبقاعتمث
.لهآحارتساف«>نامعىلعادايزهاخأديزيیلوف«ناسارخوقارعلابلهملانبا

.نامع

اعرذنوقيضينامعلهأودايزدهعادعام ةينمزلاةبقحلاهذهلكىفو
‹جاجحلااصوصخو«قارعلاىلاومهلاهمسريىتلاةسايسلانوعبتيمهنألةالولاب

.:نايعألاةفحت:يلاسلا۳٠۲:نيبملاحتفلايزرنبدمحمنبدیمح(۱)

.١:نايعألاةفحترظناو۳٠۲نيبملاحتفلا-قيزرنبا(۲)

.۱نايعألاةفحت_ىلاسلا١٠۲-٢٠۲-نيبملاحتفلا-قيزرنبا(۳)

Y.۳



قارعلاب-ميتنموأدزألانمءاوسنيالايفمهخويسشبلحيامعنيديعباونوكيملو
ىفنيجاجحللىفنمتناكنامعنإمث‹ديرشتلاولتقلاوليكتتلانمجاجحلاديىلع

تنعلاىقالينملكهيلإبرهيًابرهموىاثعشلاابأىفنامكءاشينمقارعلانمهيل
.هموقدالباهنألميمتودزألانمقارعلاىف

قارعلايفمهتدلجءانبأبةينامعلاةينميلالئابقلادارفأبلاصتالانأىلإةفاضإلاب

دهعذنمقارعلاونامعنيبةلصتللاةراجتلاقيرطنعوأةرايزلاقيرطنعءاوس-

.رارمتساباروسيموًالهسناک ميدق

نعثحبلاومالسإلائداببنيكسمتمذئموينيينامعلاتلعجبابسألاهذهلك
نيينامعلانمهريغوءاثعشلاىبأمهخويشديىلعقارعلابملعلابلطنعو«لدعلا
٤بئاسلامامضو‹ناطحنبنارمعو«ةديبعبأمامالانیرقدودومبأبجاحک

لكو‹مهريغومساقلانب:هللادبعريغصلاةديبعىبأو«ناهادلاحلاصجونيبأو

دهعذنممهنعملعلاذخأينممهيلإنامعلهأثعيينأورغالف()نوينامعءالؤه

.ثحبلااذهةيصخشملسمةديبعىبأمامإلاديىلعةصاخو«ركبم

اصوصخوفسوينبجاجحلانماتتعاوقالدقخياشملاءالؤهمظعمنأامك

سانللمهداهطضاونييومألامكحنم«نامعلهبورحماي

ئداببذخأأللةيدؤملابابسألانمتناكةعمتجموأةقرفتملماوعلاهذهلك
اوذخأو‹نيعباتلامايأةباحصلانعذخألاىلإاولحرف‹ًالمعوًالوقىضابألابهذللا
ناكنأموي«ةدشارلاةفالخلامايأةباحصلالمعىلإًادانتساةفالخلاىفىروشلاادب
نامعلهأفنأف«ةمألاةدايقنولثمينيذلامهةباحصلامالسإلاءاهقفوًاديدجمالسإلا
ىفرونلااوأرامدعبةيلهاجلامالظنماوبرهو«لدعلامعطاوقاذامدعبروجلانم

يفرودةديبعيبأمامإللناكفةرصبلابةديبعىبأمامإلانمملعلانماولهنف‹مالسأإلا

ةرصبلاخياشمعمًاعيمجنوسرادتيونامعنمنيمداقلابعمتجيناكذإ‹نأشلااذه

اوماقو‹نيدلاىفهقفتلابًاعيمجاوماقف«ةلداعلاةفالخلامهتىتلارومألانيرخآلا

مالسإلادعاوقاولصأوهنماوذخأفذيمالتلاىلإاولسرأو«لجوزعهللاىلإةوعدلاب

14٦.019:ءاثعولاةلازإ ىبايسلاء٠1:نيبلاطلاجهنم ىصقشلا:رظنا(١)

.ةقباسلاعجارملاء١٠-١٠:ناعمللابعئاشلاعاعشلا_قيزرنبا:رظنا(۲)

٤۲۰

 



(©)ءارشلاناكفهللاىلإمهسفنأاوعيبينأاوبحتساوسانلاىلإهليصوتىلعاورهسف

ىطاوشاعمهنامغرسردنااممالسإلادعاوقنماويحأومهدنعمالسإلاكلاسمنم

ةلودلامسجنعلاصفنالانوينامعلاعاطتسافيكفرعياذهبو«ةيادبلاىفنامتكلا

بيغيالنأبجيو.ىروشلاةفالخىلعمهرومأرييستوركبمدهعذنمةيمالسإلا
نامعونميلاةمامإداوقوهدالوأوبلهملاكةرصبلانعجراوخلاعافددعاوقنألابلانع

باهذنماهباصأامكلذكاهباصأدقو()نامعلامامتهباشماهعضوفنميلاامأو

دايزمايأناوهلاولذلابتينمو‹نيفصاهلبقو‹ناورهنلاةعقوىفاهيفةمألاناكرأ
لثملااوأرورارقتسالاولدعلامعطاوقوذيملو«قارعلاىلعمهيلوتدنعجاجحلاهنباو

ىدانينمعوًأدبملاقيبطتنعنوثحبيمهنمةصاخلاناكف«ةدشارلاةفالخلاىفىلعألا
ةيومألاةلودلايضهانمديىلعىضابألابهذملادعاوقىفكلذاودجوىتحهب
.دادبتسالاةموكحبنيددنملا

لوصأنمردحتتةينميلاوةينامعلالئابقلانأثحابلانعبيغيالهنأامك

نمِءادتبامهبلحامفكرتشملامساقلامهنويحورلالئابقلاكلتخويشو؛ةدحاو

.نيرطقلانيباكرتشمناكزيزعلادبعنبرمعلداعلاةفيلخلادهعىلإنيفص

‹ةحمسلاةيمالسألائدابملارشنیفمهمرودجحامساومتاعامتجالناكو

ةلودلادهعنوسشيعيمهنأكو-رخألاولتدحاولانيخرۇللاىلاوتينأبيجعلانمو

يمتیفمهتلاقماوعبتيواولوقيانأ_مهيففوعرزدقو«نلىلإيوما

.لوقلاةيرحوحتفتلارصعيفنحنو

ىبحينبهللادبعوضابأنببهللادبعنيبنوطلخينيخرۇملاءالنُأیتحو

لهدحأىملسلاىدزألافوعنبراتخلاهزمحوبناک)هللامحرنمالإىیدنکلا

ىفةيضابألاةوعدبحاصىجراخاىميمتلاضابأنببهللادبعةوعدىبلنممةرصبلا

ىتحمهلزانمىلإنودوعيالوهللمهسفنأنيعئابءارشللًامامإمهنمالجررثكأفالجرنوعبرأعيابينأوهءارشلا(١)

:اهحورشوديحوتلاةمدقم عيمجنيورمع:رظنأ.مهلزانمىفارفسنولصيواولحيثيحمهنطونوكيفاوتوهب
۱

.۷/۱٠۲:تومرضحخيرات-ىولعلادماححلاص:رظنا(۲)

۲Y.



یلِإوعديماعلکةكمیفاویةزمحوبأناكفهبهذمقنتعاو«دمحمنبناورمدهع

لوقيامییحينبنسحتسافامالكهعمسأف«ه۲۸٠۱ةنستومرضحلهأنمىدنكلا

الصویتحهعمجرشفعمقلطنافیموقیفعاطملجريتإ:هللاقوةزمحوب

.()(اهيلإهيرستببسوتومرضحبىضابألابهذمللدوجولوأاذهفه۹

ادعام‹عقاوللاهتقباطممدعلاهلماكبةرقفلاهذهلقنىلإارطضميسفنتدجو

وباف۽«حيحصريغفكلذادعامامأ«ماعلكةكمىفاويناكةزمحابأنإ:هلوق

نامعنممحصةيالوبىرغصلازجمنمىنامعوهامنإوةرصبلالهأنمسيلةزمح

بسنامنإو‹هدحوةيضابألاةوعدلابحاصوهسيلىميمتلاضابأنببهللادبعو

كلمادبعنألكلذو6هيلإركفلاكلذلمحيناکنملكمهيلإلامنمونويومألا

یجراخريغهنامٹ«)ةروهشملاهتلاسرىفكلذهلحضوافهدنعامفرعيلهبتاک

(*)جراوخلاوةيضابألانيبعساشقرفكانهذإكلملادبعىلإهتلاسرنمحضاوكلذو

یفیفوتذِإدمحمنبناورممایآیفةایحلادیقىلعادوجومنکیملضابآنبانإمث
.()ناورمنبكلملادبعمكح

روثيوبيجيفةزمحوبأهوعدينألهسلانمسيلذإ«ةديبعىبأمامإلاذيمالتنمو

ةفالخدهعذنمةيمالسإلاةوعدلامدقميدقنميلاىفبهذملاف«ةرتفلاسفنىف

.نيدشارلا

.٠/٢٠۲:تومرضحخيرات ىولعلادماححلاص(١)

.4٦/19:يبايسللءاثعولاةلازإ‹ء۱۸۷:ةيضفلادوقعلا ىثراحلا:رظنا(۲)

.۹۷:ةيضابألاةكرحلاةأسشن تافيلخ«44:ءاثعولاةلازإىبايسلا«۱۲۳/۱۲۲:ةيضفلادوقعلایٹراحلارظنا

ضوع.د١١٠:ةاقتنملارهاوجلاىداربلامساقلاوبأء٤:نوملسملاريس نامعءاملعنمةعومجم:رظنا(٤)

:ص:جراوخلاوةيضابألانيبقرفلارظناو«۲۳٠:دوقعلاىثراحلا«۷۲٠:ةيضابألاةكرحلاةأسشن تافيلخ

.ثحبلااذهنم۹

دعبلا تاحرفىريبعجلا‹(ةعوبطمةلاسر)جراوخلاوةيضابألانيبقرفلا-شيفطأميهاربإقاحسإابأ:رظنا(٥)
.جراوخلانمةيضابألازيممتىفجهانملاقدصأ يبايسلا‹ةمدقمابقرفلاةيمستةشقانم)ىراضحلا

٢۲۰



ا(هسفنبهنأعمرربمنودبةروثةروصيفكانهبهذملاروصهنإمث

اولاوتنييفقثلاةالولانأنمتافيلخضوعروتكدلاهركذامىلإةفاضإ‹()مهفسعو

ماعةيضابألامهيلعراثنأىلإجاجحلاوكلملادبعدهعذنمتومرضحونميلاىلع
الو«بئارضلابمهيلعاولقثأوناكسلاىلعةرئاجةيلامةسايساوعبتدقو«ه۹

كانهفنذِإ«9>هتافودعباهوداعأفبئارضلاهذهىغلأزيزعلادبعنبرمعةفالخلاىلوت

ةالونممدالبلاىفروجلااذهوفسعلااذهلليدبنعثحبلاىلإنيينميلاتعدبابسأ

بيغيالوهيفىروشلاةدعاقومالسإلاةحامسنوفرعيكشالبمهو‹نيومألا
نوثحبياوراصفةدشارلاةفالخلااوشياعدقمهو«نميلادزأنممهلكراصتنالانأانع

.رکبمدهعذنمهودجوفبسانملالحلانع

لهأبةرصبلاخويشةماعوةديبعىبأمامإلانيبقيثولاصتاكانهناكدقفاذهلو

نأنكميالو«هركذىتأيسامكنيغبانلاملعلابالطنمديدعلاهيلعذملتتو«نميلا

ولذإ«ةحيحصجحلامسوميفةزمحىبألىدنكلاىيحينبهللادبعةباجتساربتخن

نمكلذللهؤمريغوهوىمرضحلاديعسنبهللادبع‹ءاعنصنمىفقثلاىلاولاجارخإ

.()جحلامسومىفبجاحمهافاوفهباحصأوىيحينبهللادبع

وأىرجهلالوألانرقلانمىناثلافصنلالوأذنمنميلاىفنودجويةيضابألاف
سادرملالبیبأبنودتمياوناکوةرصبلابةقيلوتالاصتامهلتناكو.كلذلبق

دیىلعةيرجه٤٦ماعلالبوبألتقالو«دیزنبرباجلبقةيضابالاخيشريدحنبا
دابعراث نميلایفايسعضولاناكو ةورعلتقو«دايزنبهللاديبعلامع

لالبىبأدعبةربابجلاىلعجرخمث).لتقىتحكانهةالولانمةربابجلاىلعىفاحجلا

هللاهمحرلالبیباجاهنمىلعهعبتانبًايراشنميلابىفاحجلادابعهللاقيلجر

.٠/۷٠۲:تومرضحخيرات:ىولعلا(١)

.ثحبلااذهنم٠٠۲ص:رظنا(۳).١١٠:ةيضابألاةكرحلاةأشن تافيلخضوع.د:رظنا(۲)

.۱۸۸/۸:خيراتىربطلا:رظنا«لجرةئامئالثهعملتقورمعنبفسويىلاولاهلتق(٤)

Y.۷

 



.()(ميقملاجراخلاوجراخلاميقملاىلوتي.دحاورمأىلع

دهعلاكلذذنمنميلابنودوجوملالبىيأعابتأةيضابألانأىلعلدياماذهىفف

دابعةدايقبمهنمةفتراثلبمهنيبرمالابموقيامامإاوبصنيملمهنكلورکبلملا

.ىولعلاحلاصهلاقامضقنياذهوهيلإراشم

ىلعقفتتداكتانيدلةرفوتماوةيخيراتلارداصملانإفرصموىبرعلابرغملاىفامأ

نمامداقةديبعىبأمامإلاةيملتدعسنيةملسوهةيضابألائدابملابءاجنملوأنأ
وخلایفهاردعسنيةملسطحتسابعنباىلومةمركعهعموةرصبلا

٠ماعىلاوحكلذوناوريقلابماقأف«(سنوت)ايقيرفأوحن:رخألاهجتاامنيبىندألا

.()ًايرقت

صتتاهنأامكبرغملاىلإةملسلوصولًاخيراتىطعتالةيضابألارداصملانكلو
یهو«دحاوريعبىلعنابقاعتيامهالكفةمركعةبحصبناوريقلالصوةملسنأىلع

مامإلانعةملسوةمركعلوصواوركذنيذلاىخامشلاوىنيجردلاوايركزىبأةياور

انباحصأنمدحاوريغثدح)متسرنبنمحرلادبعمامإلاهيأنعباهولادبع
هللاىضرمتسرنبنمحرلادبعهيبأنباباهولادبعهيبأنعجلفأمامإلاهبثدحو

ةملسةيقيرفأناوريقبنحنوةيضابألابهذمديريةفصلاهذهبءاجنملوأ...مهنع

دازو.((ةيرفصلاىلإوعديسابعنباىلومةمركعو«ةيضابألاىلإوعديدعسنبا
برغملاىلإداعهلعلو«اعمايقيرفأالصوامهنأدحاوريعبيلعاءاجامهنأىنيجردلا

ةهجنماذهكلذدعبىندالا

هذهلبقبرغملاىلإبهذملالوصونأهيدلحجرتيثحابلانإفىرخأةهجنمو
رمالابماقنملوأنأايركزوبأخرؤملاركذيامنيبفريثكبىرخأةهجنمو«ةرتفلا
نبدمحمهللادبعوبأ:لوألاةديبعىبأمامإلاذيملتوهىندألابرغملاىفةملسدعب

.۱۸۸/۸:هخیرات یربطلا:رظناو«۱۳۲:هخیراتومالسإلا مالسنبباول:مالسنبا(۱)

.١/١٠:تاقبط ىنيجردلا«7٤:ةمئألارابخأوةريسلاايركزوبأ:رظنا(۲)

ةأشن تافيلخضوع.د٤٤٤:برغملادالبىفجراوخلا-ليعامسإدومحم.د-١/٠1:ريس ىخامشلا

.١۱۳:ةيضابألا

.١/١٠:تاقبط ىنيجردلا:رظناو«£:ةمئألارابخأوةريسلا-ايركزوبأ(٤)

۰۸



ثحابلاقفاوأىننإو2>ةيملعلاةثعبلاتعجرنأىلإىسوفنلاريطغمنبديمحلادبع

نبةملسلبقبرغملاىفتناكدقةيضابألائدابملانأىفتافيلخضوعروتكدلا

لبجيفنآرقلاملعنملوأنأنممالسنباىضابألاخرؤملاهركذامليلدب«دعس
نمةراملادييلعسادمغمقيرطنمنامطافأ:هللاقيلزنمبنتكمبنبرمعهسوفن

ملعللملعتلاىلإكلذهبىدأفهنعبتكوهلأسدحأهيلعرماملكفبرغملاوقرشللا

نيبتو.()ه٠٤۲ماعلبقرزوتبيسوفنلاحلاصىبأنمكلذعمسهنأركذو«نارقلاو
ىلإريسللملعلاةلمحلدىذلاوهدعسنبةملسنأنمريسلاىفىخامشلاهركذامنأ

ملةملسنالكلذو«ادجديعبماعدودحىفمهریسمناکدقو ةديبعىبأ

ةيحاننمةرتفلاكلتىلإ ًابيرقتقبيملوةيحاننممهعيمجةبلطلاءالؤهبعمتجي
وهو راردنبانالكلذو«هريغمهلدلبمهلدىذلاوهنوكينأمزليالف«ىرخأ
‹ىرجهلاثلاثلانرقلالئاوأىلإشاعدق(ملعلاةلمح)ةديبعىبأنمملعلاةبلطدحأ

يبصذئمويراردنباف«ىرجهلالوألانرقلارخآىلاوحبرغملالصودقةملسو

.ًابيرقتملحلاغلبيملريغص
ئدابمنانملقوحنبأنعًالقننيثحابلاضعبهركذامىلعقفاوأىننأامك

ةيواعملرمألارارقتسادعبيأناورهنلاةكرعمدعببرغملاتلصودقةيرفصلاوةيضابألا
:بابسألكلذو

دبالفنيملسملاعيمجاهيفكرتشادقناورهنلاىفةمكحملااهبتينمىتلاةميزهلانأ١

نييرصلملانماهيفنأدكؤملانمهنإلب«رصموأبرغملانموهنممهيفنوكينأ
راصف«نافعنبنامثعثلاثلاةفيلخلاراصحىفاوكرتشادقمهنألاريبكًاددع

¥

ءاوسدحىلعبرغملاوأقرشملاىفءاوسمهتالووءافلخلاةريسلنيملسملانادقف٢

.ةيعرلادضءارمألااهجهتنيىتلالاحلانمنوزكمشي
.یرومرملادمحمرصانخيشلانمهعمسامكريطغمحيحصلاورطيغم:تايفلخضوعهركذ(١)

١/١٠0:تاقبط ىنيجردلا٤٤ةمئألارابخأوةريسلابايركزوبأ:رظنا(۲)

١/٠٩٠:ريس ىخامشلارظنا.١١٠:ريس ىخامشلا:١١٠:هخيراتومالسإلا:ىضابألامالسىبأ:رظنا(۳)

۲۹



ضعبهركذامبسحىبرعلابرغملاىلإرصمقيرطنعئدابملاهذهلاقتنا-۴
ىرغتىبألةرهازلاموجنلاوىدنكللةاضقلاوةالولاباتكنعًالقن>نيثحابلا

ىلاولادهعىفرصمیفتاروثباوماقمهيمسيامكجراوخلاىأمهنإذِإ«ىدرب
.ھ7٤۲٦:دلخمنبةملسم

تاحاولاقيرطنعىبرعلابرغملاىلإةيضابألالاقتنانوكينأدعبتسيال٤
ةيضابألاكولسنيبوتاحاولابرعكولسنيبريبكهباشتكانهذإةيرصللا

سیلذِإ«>رصمتاحاویفشیعتاهسفنربربلالئابقنوکتنأنكميهنأامك
نيبتالاصتالافةيفارغجدودحالولئابقلاكلتنيبميدقلاىفقرفريبككانه

.ةقسشمنودبةرسيتموةدوجومبرغملاورصم

جاجحلاف‹قرسثملاوبرغملانيبطبريىذلاديحولاقيرطلاىهتناكرصمنإب٥

لماحملاوءاذغلابزاجحلاةلحرلاودوزتيلرصمبرورملانممهلدبالالثمةبراغملا
.ئدابملاكلتلاقتنايفريبكرثأكلذلناكف‹اهنماهريغو

نأعيطتسنالو«ركبمدهعذنمتأدببرغملابةيضابألاةوعدلانأنيبتياذهبو
دعاوقوىروشلاةفالخىلإوعدتيتلاةيمالسإلاةوعدلااهنكلوةيضابألاةوعدلالوقن
نمامهوقالنيذلادادبتسالاوفسعلانمًاليدبربربلاهدشنياماذهو«مكحلاىفلدعلا
ةرتفلاكلتادعام‹نييسابعلادهعىلإةيواعمدهعذنمبرغملاىلعاوبقاعتنيذلاةالولا

برغملاىلإنيملعملالسرأفبرغملاىفلذبىذلازيزعلادبعنبرمعاهيفمكحىتلا
.هعوبرنيبملظلاعفرولدعلارشنوةوعدلاثبل

نوبلطينيذلاىديأىلعًاصوصخوقرشملاىلإلصتةالولارابخأتناكو
ةوعدلابةديبعوبأمامإلامتهاف‹نمزلانمةليوطةرتفمهلنذؤيالفةفيلخلاىلإلوخدلا

داهطضالانأمهلنهربيومالسإلاميلاعتمهلنيبينممهيلإلسرأو‹ةقطنملاهذهيف

.اهدعبامو۳۱:ىبرعلابرغملاىفجراوخلاوةفالخلا ىزوفتعفر.د:رظنا(١)

.ةحفصلاومن:رظنا(۲)

.ريربلالبقتلديحولاسيلولوألالماعلاوهةالولافسعنأىلعىسيئرلاببسلاىلعًابيرقتمهعيمجنوثحابلاقفتا(۳)

-بوؤاذجملازيزعلادبع.د‹۷٩:ةيقيرفأبةيمالكلاسرادملا هدمحنبديمحلادبع.د:رظنا.ةمكحلائدابم

وبأ‹٢۲:ةيمتسرلالودللةيجراخلاتاقالعلا-فسويميركلادبعتدوج.١١٠:ةيقيرفأىفىبهذملاعارصلا

.١6:ةيمتسرلاةلودلا ريكبميهاربإزاحب‹۷:عضولاباتكةمدقم:شيفطأقاحسإ

۲



ةوقلابمهلهاكلقثتىتلامهيلعاهنوضرفيىتلابئارضلاىفةالولانمهنوقليىذلا
:قاحسإوبألوقي«ءىشىفمالسإلانمتسيل

مهو ءىفلاهنأنومعزيولالانمسمخلانوذحخأيربربلاىفةريسلااوءاسأ)

اولذبنأدعبو«...برغملافرطعاونأوناولألاةيلسعلامدألانوذخأيو نوملسم

ةدميقبفماشلابةفيلخلاىلإادفواوهجولب«ملظلانعلامعلافرصىفادوهج

.()(مهلنذؤيملفمهاوكشهيلإاوغلبيلةفيلخلاةلباقميفهلنذإللارظتني

يبأمالكنمرهظيو‹برغملاىلإةاعدلالاسرإبابسأنمةوسقلاهذهتناكف

مهيلإدفوكلانه).هلبقامإوهعمامإنيرخآةاعدنمضناكدعسنبةملسنأقاحسإ

نبملسمةديبعىبأباحصأنم()ىرصبلادعسنبةملسهسأرىلعدفوةرصبلانم

وهملظلانمهنودهاشيامنأمهمهفأوقحلايلإمهاعدف‹ىرصبلايميمتلاةيركىبأ

ةيادهلامهلنيبوهيفةيبصعالذإمالسإللالوبرعللهيفلخدالةالولافيحنم

كلتترشتنافيغلانمدشرلامهلنيبتو«اهيلإاونكسواهباوذخأف‹ةلماكلاةيدمحملا

.(لماكلامالسإلامهنمنكمتفبرغملاىصقأىلإربربلانيبةماتلاةيادهلا

يفًاصوصخولبقنمربربلافوفصنيبمالسإلانكمتمدعنأثحابللرهظيو

امءارجنمهميلاعتومالسإلايفمهرواستىتلاكوكشلاببسبناكلوألانرقلا

ةسردمقيرطنعىمالسإلانيدلاميلاعتبربربلارسبتسااذهل‹لامعالانمهنودهاشي

.ةديبعوبأمامإلاةماعزبةرصبلا

ظعولاسلاجمىفديهلتناكراصمألاىلإةاعدلاثعبىفديمامإللناكامكو
:ىرنسامكداشرإلاو

.١١٠:بوذجملازيزعلادبع‹۷:عضولاباتكةمدقم شيفطأقاحسإوبأ(١)

ىلعبرغملاءاجذإةملسنعقاحسإوبأهركذامو«ملعللةرصبلابماقأامنإولصألاىرصبسيلدعسنبةملس(۲)
ةياورلاهذهنأرهظيو«ةمركعووهءاجهنأةبراغملاةيضابألاوخرؤمهركذامفلاخي.ةرصبلانمدفوسأر

:نوثحابلالوقيو«ايرفصسيلةمركعنأاتتيثأاذإالإ.ةأشنلاذنمةيرفصلاوةيضابألانيبفالخللةحيحص

:رظنا‹نظونيمختدرجمهنإ‹ةيخيراتلاتاياورلالوقتامكةيبهذمللسيلطقفهللةوعدللةملسبحصهنإ

.١۳٠ةيضابألاةأشنتافيلخضوع

.۷:عضولاباتكةمدقم قاحسإوبأ(۳)

٢۲۱



:داشرالاوظعولاسلجم-٤

اميفهتبغروايندلاماطحنعهعرووةديبعىبأمامإلاقلخنم0)قبساميفانركذ
يبأمامإللهفصويفرمعمىيحييلعلوقيهتداعإمدعانيفكيامىلاعتهللادنع

ةاعدنمةيعادناكوهملعىفوهلمعىفوهقلخیفوهنيديفًاملسمناکدقل):ةديبع
وأانيلهدنعلطابلادجيالوايندلاةنيزهرغتالوةايحلافرخزهنتفيال£مالسإلا

سانلابسلجلااذهمحدزاركذللدعقاذإفركذللاسلجممامإلااذهذختاو.>(ةداوه

عامسألاعقيامعامتسالهيلإمحدزيو):ىخامشلاهنعلوقي«هبيهرتوهبيغرتةرثكنم
ةطلسلالبقنمءالبونحمنمهيقالياممغرسانلاظعيناكف.7(ةظعورجاوزنم
.مئالةمولهللاىففاخيالوةمكاحلا

ةنجلاركذفضرغلااذهلهدعأىذلاهسلجمىفركذيناكمايألانممويىفو

ةنجلايفبغرو«اهباذعنمورانلانمفوخوامهيفامهلهألهللادعأامركذو«رانلاو
تركذكنأول:ريزولاوبأهللاقفنميلابقحلابلاطمايقمايأكلذناكو‹اهميعنو
:هتلقامىلإعامتسالااندرأاننأولونسحأناكلمهترصنىفتبغرونميلابانباحصأ

ردقبملكتيللجرلانإ:ةديبعوبأمامإلاهيلعدرف«كنمفصوأوهنمىلإانسلج

امنإفداشرإلاوريكذتلانعهتوكسلاطنإولجرلانأىنعملاو.©لجأىلإتكسيو

ریکذنبموقيفهتفطاعبهتلتوهسفنهکرحتنأنمدبالهنکلوةددحمةرتفلكلذنوكي

.مهتلفغنممهظاقيإوسانلا

نأنورتالأ(انرمعةيقبىفانريصقتلتبجع):امويلاقنأهظعاومنمناكو

باحصأوفهكلاباحصأىلإانتدوملصتنأوجرنانأمكيلعوانيلعهللاةمعنيف
ىفانئاكرشوانناوخإىفانتدومرصقتفيكفىمادقلانيلوألاهللاءايبنأىلإ‹دودخألا
متنكنإ مكلوأهبقبساماوملعتولو«ىوقتلاوربلابهركذىلعانناوعأو'هللابح

مکلبقنمنیذلایکبامکمتیکبلو«اریثکلیللایفمتیکبلوالیوطمتنزحل نیقداص
.(°)(نيملسملانم

.اهدعباموثحبلااذهنم۳۷ص:رظنا(۱)

.١/۷۸:ريس ىخامىشلا(۳).١١٠:ىلوأةقلحخيراتلابكومىفةيضابألا(۲)

.١۳٠:دوقعلا-ىثراحلا«١/۳٠٠:ريسيخامشلا«٠٠۲-۹/۲٠۲:تاقبط ىنيجردلا(٤)

.۸۷٥ضورعملاناويدلا«١٠۸/۱٠:ةعيدقلاةنودملانمةعطق مئاغوبأ

٢۲

 



اوعمتجاامدنعو امويسانلاظعوةديبعبأمامإلانأزيزعلادبعنبایوریو

لهأنملوطلالهأرمأوةقدصلاركذفةعاجمةنستناكو-ًابيجعاماحدزااومحدزا

ملف):زيزعلادبعنبالوقي.نيكاسلاوءارقفلاىلعمهدنعاملضفبةدايعلابلاومألا

نمبلقلابذخأأوةظعومحجنأوةبطخغلبأايندلالهانمادحأتعمسىناركذأ

اتظعدومةظعومانخيشنمةظعوملاهذهنإ:ضعبلانضعبلاقىتح‹كلتهتظعوم

لباقنمضبقنابالإكلذهاتآامهباننظ_یرمعلناکو«هدقفنمانعزجوهبانم

دقلو):لاقمثهناوضروهترفغموهيلعهللاةمحرًاديمحًاديقفهترضحلخدىتح

.((هعومدكلياموقهنيوقرشيوءاكبلاببحتنيهتظعومىفةربعلاهقنخت

نيعماسلانأیفکيو«ریثكنمليلقیهوةديبعىبأمامإلاظعاومنمضعبهذهف
نمهذهنفزيزعلادبعنبالوقبسحوبكرلابنوسفانتيواهيلإنومحازتيهظعاومل
.مامإلاظعاوموبطخرخاوأ

بولقلابةذخألاهظعاوموهبطخةغالبىلإقافلاىلإهلئاسرتامدقمريشتو
حلصأهتيأرنيذلاالإ)برغملالهأىلإةةاكزلايفهتلاسرةمدقمىفءاجرئاصبلاو

امومكرومألعمجأومكيوقلفطعأومكفيعضلقفرأومكنأشلموقأومكتعامجل

.)للابالإىقيفوت
لسرأنمبولقبذخأيلدصقمحوضووقطنمةغالبوةمكحلاقملاهذهىفف

رثكأولاقملاغلبأهنأامكمهلمشمعتليلوةدحاوةملكىلعمهعمجيو«ةلاسرلامهيلإ

ةيضقناشیفمهيلإبجاحووههتلاسرىفةظعوملابًاضيأةبراغمللهيفحصتنلا

ةيوقىهونسحأىهىتلابمالكلاوةظعوملابةءولممةلاسرلاف«رابجلادبعوثراحلا
.©ذخأملاةديعببولسألا

ىمالسإلانيدلاةسرامموهللاىلإةوعدلايفةديبعىبأمامإلادوهجببسبو

-هللاىلإةوعدلالهأنمهريغيقالامك-ًاتنعىقالدقفتافارخلاوعدبلاةبراحمو

:ىتالابلطملاىفهارنسامكىفقثلافسوينبجاجحلاذئمويةرصبلاىلاونم

:ةديبعىبأمامإلاةنحم:عبارلابلطللا

امراهظإوةيمالسإلاةوعدلاليبسىفةديبعوبأمامإلااهلذبىتلادوهجلانإ
ثحبلااذهنم٢قحلم:رظنا(۲).ثحبلاذهنم۳٠٠ص:ةاكزلاةلاسرنمةمدقم(١)

.ثحبلااذهنم١قحلملا:رظنا(٤).ثحبلااذهنم٠۳٠٠:ةاكزلاةلاسرةمدقم(۳)
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خيراتلابتكىفكلذءاجامك«ريبزلانباةميزهدعبًاضيأزاجحلاهوکلموءفارعلا

.اهركذىلإىعادالةروهشممهرايخونيملسملاءاهقفبةعشبلاهلامعأو‹ىمالسإلا

نبمامضهلیمزودیزنبرباجهفلسهاقالاهيبمامإلااذههاقالیذلاف

نيملسملارايخنممهلتقنبكيهان‹مهريغوةيضابألاخياشملانمامهريغو«بئاسلا

بهذلاو‹مكئاذيإنمدبالنيملسملانمةوعدلالاطبأللوقينامزلابىنأكو

نمًاعاونأنوحلصلملاةمئألاىقالدقلو‹راتلاهتلخدأاذإالإهتدوجفرعتالىفاصلا

ضفرهنأببسبنجسلاىفتامو(ه١٠٠)ىفوتملاةفينحوبأمامإلانجسدقفءالبلا
ت)سنأنبكلاممامإلابرضوءروصنملاىلعجورخلازاوجبىتفأهنأوأءاضقلا
لبنحنبدمحأمامإلابرضو«ةعيبلاىلعهركملاقالطذافنمدعبهاوتفببسب(۹

كلذكو‹2`ةوعدلاليبسىفًاضيأكنضلاورسعلادشأ(٢٠۲ت)ىعفاشلامامإلا
هلمحونمارصملکرصعلکیفالسالمالاباطقنممهري

ةلودلامهنممفتتثيدحلاعضوبرقو6ةوسقوتوربجووةسايسوةكنحو

‹هرمأناكامهمرجفوأربراجمألدعريمألاةعاطبوجواوعضوف‹اهنماوعفتنيو

ةعاطبجويلالتوربجلاعزنيو«هرقيلالملظلاددبيللزنامإمركلانآرقلانأبًاملع

تبثتنألوقعلاريغنمف«نايغطلاوملظلاعفرديؤتًاضيأةيوبنلاةنسلاوءتيغاوطلا
اوب2مکنرمألاىلوأوب:یلاعتهلوقنولوأتاوذخأواهنأشاذهثيداحأ

نيذلاهيأل:ىلاعتلوقيهوةهركلايلاةيادبنعاواتوأءالؤملفغدقو

الىذلاوههتعاطبحتىذلاًاقحنمؤملامكاحلاف«نينمؤمللاهيفءادنلاف اونمآ

.١١۱مالسإلاىففةوعدلاوركفلالاجرىودنلانسحلاوبأ(١)

.١9:ءاستلا(۲)

٤۲۱



ىفنموهسيلفامهرمأنعجرخنمامأو«هلوسررمأوهللارمأنعجرخي
نأارمأهلوسروهللاىضقاذِإةنمؤمالونمؤملناكامول:ىلاعتلاق()ءىش

.چًانیبمًالالضلضدقفهلوسروهللاصعينمومهرمأنمةريخلامهلنوكي

نمةحيصنلامهبلطىفمهيلعهللاناوضرةباحصلالمعلفانمكلذنأامكو
هللاىضررمعلاقاملثمو«ىلوألاهتبطخىفركبوبألعفاملثمةيمالسإلاةمألا
مأتراجنإءاوسةلودللءايمعلاةعاطلاةركفلًضهانمةديبعوبأمامإلاناكف«امهنع

ثدحأنمهللانعل»:لاقهعىبنلانعسابعىبأنعرباجهخيشنعىورو«تلدع
الةروجناورمىنبوةيمأىنبنأىريناكف.()«اثدحمىوآوأًاثدحمالسإلاىف

ريغمهفىروشلاقيرطنعالبصقغلاقيرطنعمكحلاىلإاولصوتذإمهتعاطبجت
لحمريغیفهعضووهلحمريغنملاملامهذخأباوفسعتدقو«نيملسملادنعنييضرم

ةعقوىفثدحاممهبىفكواونمآنيذلاباوسضطبوداسفلاضرألاىفاورهظأو
ذإراتسألاتكتهوراكبألاتلمحوةعقوملاكلتدعبىردبقبيملو«(ةرحلا
ذإةبعكلاةمرحجاجحلاكتهو«ةوقلابسانلاذخأومايأةثالثةرونملاةنيدملاتحيبتسا

ريغوناورمنبكلملادبعلكلملادطويلريبزلانبالهبرحىفقينجنملابذئموياهفصق
الواذهبىضريالةديبعابأمامإلانأكاردإلاماتكرديجاجحلاناكف.(°)ريثككلذ

ىتوأاملكبعبتتلادشأركفلاىفهضهانينمعبتتدقفروهشموهامكوهلخضري
.()یوقنم

نأهللاءاشنمامهعمونجسلاىفبئاسلانبمامضوةديبعوبأمامإلاىقلأكلذل

كلذنأدقتعأونامعىلإءاثعشلاابأىفنو«ةيضابألاخويشنمهنيقيوهنامإربتخي

.ةنطلسلاماعيتفم ىليلخلادمحنبدمحأخيشلاةعومسمةلسارم(۱)

*.٢۳:بازحالا(۲)

بيبحنبعيبرلاهاور«٤٤/٥٥/ىحاضأ/ملسمهاور.ءاثدحمىوروأًاثدحمالسإلاىفثدحأنمهللانعل»(۳)

كيلإهرسأرسيانربخأ:ىلعلالق:لاقليفطلانعرخآظفلبلبنحنبدمحأ«٢۲۷ص۹۷۷مقر

ىوآنمهللانعلو«هللاريغلحبذنمهللانعل:لوقيهتعمسنكلوسانلاهتمتكئيشىنرمأام:لاقفهع
.١/٤١٠كتسنومجعم٢۳/اياحضىئاسنلا«١/۱/٠٠۱۸٠١١٠«خلإ...اثدحم

رظنا.ھ۲٦ماعنایفسیبآنبةيواعمنبديزيرمأبيرملاةبقعنبملسمديىلعتناكةروهشملاةرحلاةعقو(٤)
.۳/٤۸:بهذلاجؤرمىدوعسملا«١/۲۸۷/۱۷۹ةبيتقنبالةسايسلاوةمامإلا

.ةنطلسلاماعىتفملةلجسملاةلسارملانم(1٦).ثحبلااذهنملوألالصفلارظنا(٠)
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روتكدلاهررقاملثمةرفصىبأنببلهملاءانبأمهيفاميدزأأللهنجسعمًانمازتمناك

..۱>تافیلخضوع

عنمو‹(")مهنانسابمهبراوشنوصقياوراصفهباوصقيلديدحلانمءيشمهيلإلصوي
ةرمتاذمحللااوهتشاف‹نينوجسملاهبنومعطيامالإماعطلانمءىشمهيلإلصوينأ

مهيلإاهبءاجف‹ةيوسشمةجاجدوةفغرأةعبرأمهلىرتشينأنجسلابحاصاوعناصف

نأاوفاخفنجسلالخاد0ةبلجاوعمسلكلاباوئدتبينألبقوءازجأةعبرأاهومسقف
مهبنطفدقاونوكيملو٠«فينكلالخادةفغرالاوةجاجدلاباومرف‹مهبنطفاونوكي

مهيلعدشاهونياعامدعبفينكلاىفاهلمهحرطناكف«دعبنممهلنيبتاميف

اوکردتسااونمآالو):نایفسوبآلوقي«اهوريملمهوكلذلبقاهلمهئاهتشال

.(مهاطخ

(رابك)ماظعنكارسبمهنوتأيطرشلاناكفباذعلادشأنجسلاىفمهوماسو

برشلابمهنورمأيوءاملاقوفةوغرلارهظتىتحامهنوبرضيفحلملاوءاملااهيفنولعجيف

ناکهلونمذخأنمف):مامضلاقومكءاماوذخنجسلالهأي:مهلنولوقيوهنم

نمىلعو؟قيضتنمىلعكانهامكليو):ةديبعوبأمامإلاهللوقيمامضقاض
.()(لدت

اهنملمقلاطقاستيفمهالنوضفنيمهنإىتحنجسلاىفرمألامهبلاطو
.()هتومدعباوجرخفجاجحلاكلهىتحنجسلانماوجرخيملو«رطملاطقاستك

0.۰:ةيضابألاةكرحلاةأشن تافيلخضوع:رظنا(١)

.١/۸۱:ريسىخامشلا«٠/٢٢۲:تاقبط ىنیجردلا:رظنا(۲)

.ةعفترمتاوصأ:ىنعيةبلج(۳)

.اهدعبامو١٤٠:دوقعلا ىثراحلا۸۹:ريس ىخامشلا«٢/٠٤۲:تاقبط ىنيجردلا(٤)

ريبكلابرغملاخيراتزوبد‹١٠١:دوقعلا-ىثراحلا«١/٠۸۱:ريس-ىخامشلا«۷/۲٤۲:تاقبط ىنيجردلا(٥)

.٢۳:ءاثعولاةلازإ ىبايسلا۲۳

.١/۸۱:ريس ىخامشلا‹٢/۷٤۲:تاقبط ىنيجردلا(1)
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نمرثكأمهبيذعتدصقفهلنيئوانملاءالضفلارابكنملاجرةثالثىلإدمعو
ىَقلأف«هجراخوهلخادنمةرذعلابهالطوبصقلانمًاريغصأاتيبمهلىنبف«مهريغ

.()هنمةهيركلاةحئارلاةمواقماوعيطتسيملذإاوتاممثطقفمايأةثالثاولثمفهيفمهب

اماعطمهلسمتليراصفنينوجسملايفتوملارثكجاجحلامايأرخاوأىفو

ىلإلسرافجاجحلاكلذغلبفنجسلالهاىفتوماعقومث‹نوتويالومهبذعي
بحالىنإوتومامهيفمقودقنجسلالهأنإكحيو:هللاقفىسوجمهلبيبط

ال:مامضلاق:نایفسوبلاق«ثاركلاوتيزلامهماعطلعجا:لاقمهبيذعت

تدرأاذامكحيو:ىسوجملللاقيف:لاق‹انمسوهيلعانيوقثاركلاوتيزلاانءاج

نأاذهلعلو؟توماىفمهلةحارىأو:لاق«مهلحورأناكلاوتامفمهتكرتولاذهب

.(هیفعمطمالفتامنمو«اوجرخيفتوعب

نألمهتايحلىجرأو«جاجحلانمنيجاسملابفأرأىسوجملاناكفيكرظناف
ءالؤهدوعيوتوميجاجحلالعلفعمتجمللالومهلةدئافهيفسيل هرظنىف مهتوم

.لعفلابعقواماذهوةايحلاةعيبطىلإ

نممهلكاولازف‹ناورمينبهئايلوأدنعةلئازلاةرثالاوةلجاعلاتاذللانمهكلهتساام

نودؤيوقحلاتوصسانلانوغلبيومالسإلانورشنيمالعألاكعكوأىقبوةايحلا
تغلبذإ«رانلاىفىرطعلادوعلاىمركمهلهنجسناكف«هللارمأامبسحمهتنامأ

.ةدلاخلامهراثأتيقبومشلاةساحنمةيقبهيفناكنملكهتحئار

قارعلاوةرصبلاىفةرشتنملاعدبلاةبراحمىفمهمرودةديبعىبأمامإللناكو

...ىتالابلطملاىفاهنيبنسفقاومهلو‹امومع

ةيمالكلاسرادملاوةضقانتلاتارايتلابةرصبلاهيفجومترصعىفةديبعوبأشاع

نيذلاجراوخلاةئجرملاوةيردقلاوةعيشلاةأشنرصاعدقف«ةنيابتلاتاعازنلاوةفلتخلا

رصاعو«ةقدنزلارايتاضيأرصاعومهئاسنةمرحومهلاومأونيملسملاءامداولحتسا

.قباسلاعجرملاسفن(۲).قباسلاعجرملاسفن(١)
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نمىضابألاركفلارولبينأعاطتسادقفهلكاذهعم‹لمعلاةحاسىفتادجتسمنم

اوراىذلاحصلثیدحاباعدنسصولاهفقومهلناکو

وهفانرمأهيلعسيلا:هلوقو..60ائدحالسال

..هبحاصیلعدودرمىا()«در

هلليقامدنعفةيلمعمأتناكةيدئاقعاهلاكشأىتشبعدبلاةديبعوبأمامإلامواقف

هبغلبيملو)(لتاقمبذك:لاقهتروصىلعمدآقلخهللانإ):لوقيالتاقمنأ

لوأتيهلعلوىملعليلدالبلوقياميفهبيذكتبهتعدبهيلعدرهنكلو‹كيرشتلاىلإ

مداىأوههتئيهىلعىأايندلاىفاهيلعهدجوأىتلاهتروصىلعمآقلخهللانأ

ىلاعتهللالوقلزناءاوهألالهأىفلوقيناكو.مدآىلعًادئاعريمضلانوكيف
.(اروفغهللادجيهللارفغتسيمثهسفنملظيوأاءوسلمعي

الابونذمهلثدحأس:لاقفالطابمدآنباىفىلمعبهذ:سيلبإلنيطايشلاتلاق
.°ءاوهالاوقرفلاهذهمهلثدحأفاهنمرافغتسالاوةبوتلامهلنكمي

نوكتالنأبةفالخلاةثارواهتبراحمىلعبأدىتلاعدبلاةلمجنمناكو

ةئالثىفلودتماقتساءنأىلإناديملااذهىفاريبكادهجلذبونيملسملانيبىروش
ىلعروجلاءارمأدنعةلزنملاءاغتبانمرذحو‹ىروسشلاةقيرطىلعةيمالسإراطقأ

نمرذحوا

ایی

4:ةنسلاموزلباب:دووادوبأدروهفانرمأسيلالمعلمعنم»ثيدحلا..۸o:قباسلاعجرملا(۲)

لماعلادهتجااذإبابلةنسلاوباتکلابماصتعالاباتك۸/٥٤١:شجنلابابعويبلاباتکیفیراخبلاهجرخأ

تاثدحمدروةلطابلاماكحألاضقنبابةيضقألاباتكملسم«۹/١١٠:لوسرلافالخًاطخأفمكاحلاوأ

٤/٠٠۲ةنسلاموزلباب ةنسلاباتكدووادوبأ١/١٣۱۳:رومألا

.٢۳۰:نيملسملاريس نامعءاملعنمةعومجم(۳)

.٠۷:بولطلملاةياغىكلاملا(٥).١٠٠:ءاسنلا

..١/١٤٠:ىرغصلاةنودملا ىناسرفلامئاغنبرشبمناغءا()١
.هحرشو١٠:حيحصلاعماج بيبحعيبر)۷(

۲۱۸

 



‹ةاصعلاعمناميأإلاءاقبداقتعانالطبنايبوىصاعللاراکنإىفهفقومناككلذ

ىلإجاتحتةكئاشةلأسملاكلتنأعقاولاو‹مدقتامكنيئدحملابكلذدقتعانمىمسو

.اهيلعنهرغيواهيفثحبينماهلضيقيهللالعلو؛كلذلانهلاجمالولوطمثحب

ىفةموقرمتناكولوريواصتلالمعهركوريوصتلامرحيةديبعوبأمامإلاناكو
نممويىفبرغملالهأهلأسو>ناردجلاىلعريواصتلاهيفاتيبلخديالو«بوث
نمبناجأالالاجرلااهلحنيىتلاةلحتلانع هسلجمىفنيرضاحاوناكو مايالا

ًائيشاهنولحنيفاهدسجنوريفةقيقرةماخسبلتواهدسجمهلفسشكتذإ«ةأرمل
ةلحنال):لاقولمعلااذهمهيلعركنأولاؤسلااذهمهنمحبقتسافاهيلإمهرظنلباقم

امىلإرظنلامهيلعمرحمهنال«مارحلاىلإرظنلاىلعاهوطعأنيذلاءالؤهىلعاهل
هباجأف؟حیبقكلذلهومهنملجرهلأسف«اهدسجرئاسواهيیدثواهردصنممترکذ

.9هبیضریواذهلثملعفيلقعيدحأىقبأاذهنمحبقأامو

نملدعابملاومهلنيفاجملانمناكهنإفجراوخلانمةديبعىبأمامإلافقومامأ

هنأرباجنعىوريفكامسلانبرفعجو«ديزنبرباجهيخيشبءادتقإمهيلإىمتني
تاتحووهبلهملانببيبحعممهلتاقرفعجنأو‹ةجحلامهمحفيفمهلداجيناك

امهتيالوةديبعوبأرهظأفامهيفسانلاملكتف«مهبرحىفهعمالتقفبتاكنبا

.()مهلاومأونيملسملاءامدنمهللامرحاملالحتسالةعاطجراوخلاداهجنأربتعاو

ىلإةرمتاذىعددقووهللامرحيناكف«بلصفقوموهللانمهفقومنأامك
٠ةباجإنمًاعنامكلذربتعاومهبلفحيملو«(مهكرتوعجرفنيباعللارظنفةميلو

فقومفقيهنإفةلمجلابوءةيصعملابتطلتخااهنألاهروضحبرومأملاةميلوللةوعدلا
.انيأرامكاركنمهاريامراكنإنمعنامهعنميالفتافارخلاوعدبلانمبلصتلا

انلواحدقولاجنااذهىفىرخأفقاومهلتناكاذإامعرداصملاانيلعحشتو

.ءىشىلعلصحتنملفىرخأءايشأىلعروثعلا

هرافسأضعبىفهعىبنلاهيفىهنىذلاىراصنألاريشبىبأثيدحلمحدقو

.۸/۲٤:ىربكلاةنودملا مئاغوبأ(۲).۱۸۷:ضورعملاناويدلا(١)

.١١٠٠:دوقعلا ىثراحلا(۳)

۲۹



هیدانمیدانو«هریغوأربونمتناكءاوسلبألاقانعأىفةدالقىأىقبتنأنع
دريكلذنأنودقتعيذئمويسانلانأىلعةديبعوبأمامإلااهلمحشيجلاىفكلذب
ىفكلامهلمحكلذكو‹كلذنعهعىبنلامهاهنف‹مهباودبيصتاهنأونيعلا

ةيمالسإلاةديقعلاىفانياذهنالكلذو()ملسموىراخبلاهنعهاوروًاطوملا

الربولاةدالقفنوكيساموناكامىفىضقىلاعتهللاف‹ردقلاىفانيوةحيحصلا

.ردقلاالوءاضقلادرت

مهنمناكنيذلاهذيمالتةطساوبهنعلقتنااليلجًاملعةديبعوبمامإلارثادقو

ةيملعةورثهنعاولقنينأاوعاطتسانوصلخلاونوحلصملاورابكلاداوقلاوءاملعلا
یفكلذنيبنفوسوهراثآنمميظعرثأوىربكةورثمهمهسفنأهذيمالتوةدلاخ
.ىتالاثحبللا

عماجلا۱۸۹ص۷۲۹مقرثيدحبيبحنبعيبرلاهاور.اهعطقالإهريغالوربونمةدالقريعبلاةبقرىفنيقييال(١)
-دووادوبأ١٠٠٠/سابلملسم‹۳۹٠/داهج-ىراخبلا«ىراصنألاريشبىبأنعغالبلابةديبعوأنعحيحصلا

.٢/٠٦٠۲لبنحنبدمحأ٢۳/هعىبنلاةفصىفًأطوملاىفكلام٥٤/داهج

۲۲
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:ديهمع

نيبنانبلابهيلإراشيًامضخارحبوملعلاداوطأنمًادوطةديبعوبأمامإلاناكا

بهذملاناكرأثلاثناكف()(رباجذيمالتريبك)وهذإ()ميلعتلاوملعتلاىفهنارقأ

‹()ميلعتللةنسنيعبرأهسفنسبحدقو«هيفةمامإلاوملعلاءاوللماحوىضابألا

قلخهنعذخأو«((ةديبعىبأنعاهبراغموضرالاقراشمىفمولعلاترشتناف)

تاقیاضمنماهفنتکیاممغر ةديبعىبأةسردمتناك«(©)ًاددعنوصحيالريثك

هذهتناكدقْف()ًابرغمواقرشمءاضأینیدعاعشإردصم هتاسكاعموجاجحلا

نيملعممهناطوأىلإاودوعيفاوملعتيىكهريغوبرغملانمثوعبلالبقتستةسردملا

دراواذهورداصاذهفةسردملاكلتىفنوتفاهتيذيمالتلاراصو18داجلالمعلاب

نميلانمو‹اهسفنقارعلانماولبقأنيذلاذيمالتلاءالۇهةطساوبملعلاهنعلقتناف

.(*)اهريغورصموايقيرفألامسشونامعوناسارخوزاجحلاو

ىضابألاهقفلاءاملعلجنإ:لاقنإثحابلالابيالو):نيثحابلاضعبلوقي

نبرشبمناغىبأةنودمف«ةميركىبأنبملسمةديبعوبأمامإلامهذاتسأناكلوألا
نمهلكناكاهيفءاجامىضابألاهقفلاىفنوداممدقأنمربتعتىتلاةيهقفلامناغ

ملعنمبرغملاىلإملعلاةلمحقيرطنعءاجامكلذكهنعو«ةديبعىبأةذمالتقيرط

وأسنوتوأايبيلىف...نيدلاةبسنمهيديأىلعترجنملكنإىتح«ًاضيأهنعف

.(هيلإنوهتنيبهذملااذهعابتأنمرئازجلا

.٠/۷۸:ىخامشلا۳۰۸/۲:ىربكلاةنودملا مئاغوبأ:رظنا(١)

.ه/١:حيحصلاعماجلاحرشةمدقم ىلاسلا«۲۳۸/۲:تاقبط-ىنيجردلا(۲)

.١٠:ناكمإلا شيفطأدمحم‹۱۳۹/۲:دوقعلا ىثراحلا:رظنا(۳)

.١/1٦۸:ريسىملاسلا(٤)

.۳۸:ءاثعولاةلازإ ىبايسلاء۳١:ةيضرملاةعمللا١/٠۸ريس ىخامشلا:رظنا(٠)

.۲۷جراوخلاوةفالخلا-ىزوفتعفر«١/۸۸مالسإلادعاوق ىسومنبليعامسإىلاطيجلا(1)

.۳۰۹/۲:دوقعلا ىثراحلا(۸).ةحفصلامن(۷)

.١٤:دهعملاتاقبط دومحملاسىبايسلا«١٤٠دوقعلا‹١٠:ةيضرملاةعمللا(4)

.١آ:ىضايرلادهعملاتاقبطرظناو«١٠٠:ًاثدحمعيبرلا دوعسمرمع(٠١

۲Y۳



وهوةيلاتلاةفرعملاوةيملعلاةناكملاىف«بيبحنبمييرلاًاردقذيمالتلاءالؤهلجأو

ةديبعیبآمامإلادعبةيضابألاةسائرتهتناهيلإو٠ءفيرشلاثيدحللمهتيوار

نبباهولادبعةمامإةلاسمىفءاتفتساللةلاسربرغملالهأهيلإلسرأاذهلفةرصبلاب

.۱9نیدنفنبديزينيبومهنيبفالخلاعقوامدنعنمحرلادبع

مثةديبعىبأمامإلاةسردمنماوجرختنيذلاذيمالتلامهفملعلاةلمحموهفمامأ

ذِإةسمخملعلاةلمحنولوقيامدنعهلموهفمالددعلاو‹نيملعممهنادلبىلإاوعجر

ضعبلانمهدلبىلإهلوصوىفقبسأمهضعبنوكيدقو«ةسمخنمرثكأنونوكيدق
ىلإاوعجرنيذلاةسمخلاكةدحاوةعفدءاجنمىلعمسالااذهاوقلطأمهنكلو«رخألا

.ىنميلاىرفاعملاباطخلاوبأمهعموبرغلملا

اذهو‹رغاصألاقيرفوذيمالتلانمرباكألاقيرف‹مامإلاذيمالتنمناقيرفكانهو

‹ةدحاوةبقحىفذيمالتلاعمجتينأنكمملانمسيلذإمامإلكذيمالتىفىعيبطرمأ
دقءامدح.ىلإةليوطةوعدلاوسيردتلاىفمامإلااهاضقىتلاةرتفلانأوًاصوصخ

.رثكأوأاماعنيسمحخلاىلإلصت
ةزمحوبأوىروقملاةبقعنبلبوىدنكلاقحلابلاطوعيبرلالثممهنمرياكألاف

ىدزالادوعسمنبىدنلجلاو‹«ىمرضحلادعسنبةملسو‹ىميلسلافوعنبراتخلا

.مهاوتسمیفنموینادنلجلا

.ىويسبلامساقلانبهللادبعةديبعوبأو«ىمرضحلابويأنبلئاولثمرغاصألاو

هللادبعوبأوليحرلانببوبحمنايفسوبأوىنامعلاةيطعنببيبشو«ىنامعلا
‹ىفوكلارجاهملاوأوءةبراغملاملعلاةلمحو«ىسوفنلاريطغمنبديمحلادبعنبدمحم
.مهاوتسمیفنمو‹ىندملاةملسمنبدمحمو

نبهللادبعمهسأرىلعورغاصألاةقبطضعبنيبةيملعتاسفانمتراددقو

ءاهقفلانيبةيعيبطةسفانمىهو«عيبرلامهسأرىلعورابكلاةقبطو«زيزعلادبع
مامإلالخدتدقو‹ةدحاوةسردمىلإنومتنيودحاوليجىفاوناكاذإاصوصخو

اوداععيبرلاهفلخاملف«مامإلاىفوتىتحاونكسفمهيلععيبرلاديأومهنيبحالصإلل

.اهدعبامء٩٢٤۲صعيبرلاةمجرت:رظنا(١)
.۱۱۳.ناكمإلا:شيفطأدمحم:رظنا(۲)

٤۲

 



نأقحلاىفو):رمعنبنمحرلادبعىلكبخيشلالوقيوعيبرلامهرجهفةسفانملاىلإ
نالةرهازةضهنبرشييىركفضخمتىهلبالخاهربتعتنأحصيالةرهاظلاهذه
نإإواسفنتمواذفنمهلدجوينأدبالراخبلاكىهلبنكتستالتامولعملاو«ءارآلا

.)ةلزلزثدحأ

نميلاوقارعلانممهرثكأناكهذيمالتنمرباكألانأحضاولانمتابدقو
ةرصبلابراطقألاهذهناكسلاصتاةرثكلكلذو٠نامعوناسارخوزاجحلاو
مولعلاةبلطنيبءاقتلالاكلذببسبلصحف‹كانهضعبباهضعبلئابقلاطالتخالو

اوءاجدقفةبراغملاونويرصملاذيمالتلاامأ«ةركبمةرتفىفوعرسأةروصبمهخويشو
ىلإةيضابألااهبىدانىتلائدابلالوصووةفرعملاوملعلاراشتنادعبةرخأتمةرتفىف

مامإلالسرأامدعبارخأتمةبراغملاهذيمالتءىيجمناككلذلواهريغوةرواجملاراطقألا

ثحابلامدقاذهلو‹ةرصبلابوصكلذدعباوهجتافمهدشريومهملعينممهيلإ
.ةبراغملابًاصاخريخألالعجوةقراشملابةصاخلابلاطللا

رداصملاانيلعحشتنكلو‹ريبكددعمامإلااذهنماوذخأنيذلانإمث

عضوعطتسأملكلذلوطقفتاراشإمهضعبنعاندجولبةلصفملاتامولعملاب

.ناكمإلاردقبكلذديدحت

تامولعملاضعبللوصولاانعطتساةسايسلاىفرودمهلناكنيذلانأحضتاامك

.ةحيحشمهنعتامولعملافكلذىفرودمهلنكيملنيذلاامأ«رثكأةروصبمهنع

:بلاطمةعبرأىلإثحبلملااذهتمسقدقو

.قارعلاىفةديبعىبأمامإلاذيمالت:لوألابلطلملا

.ناسارخوزاجحلاونميلاىفةديبعىبأمامإلاذيمالت:ىناثلابلطللا

.نامعىفةديبعىبأمامإلاذيمالت:ثلاثلابلطلل

.ايقيرفألامشورصمىفةديبعىبأمامإلاذيمالت:عبارلابلطلملا

.١/۱۷۲:مالسإلادعاوقىلعهقيلعترظنا(١)
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:قارعلاىفةديبعىبأمامالاذيمالت:لوألابلطملا

مهركذأانأاهو()سانلانمريفغمجقارعلاىلإةديبعىبأمامإلانعملعلالمح

:ىلاوتلاىلع

لاجرنمتاقبطلابحاصهدعوىناسغلادرمعلانبدلخمناسغويأ١

درمعلانبدلخمناسغوبأمهتمو):هنعلاقو‹2ةيناثلاةئالانمةيناثلانيسمحخلا

نمو«مالسإلاةوعدلهأةملكنعنيلضانملاو‹مالكلاوعورفلاءاملعدحأهللاهمحر

ةقرشمسمشلاف«ىتفأنإهديأومولعلاىفهديعضوةديبعىبأباحصأنمبجن
ثيداحالاتيوروهنمديفتساوداقأنموهو«عاقبلاىفدتقمرمقلافرظاننإوعاعشلا

.°(هنعىواتفلاو

ناكو«ةديبعىبأمامإلانعملعلاذخأنممو«بيبحنبعيبرلاةقبطنموهف

.هتنودممهنعىورنيذلاةعبسلاةلمجنمناكفةديبعىبأمامإلا

‹ةديبعىيأمامإلاذيمالتنمزيزعلادبعنبهللادبعنيبوهنيبتارظانمتثدحو

درمعلانبدلخمىلإلجرءاج):لاقنايفسوبأهاورامتارظانملاهذهةلمجنمو

سانلاىتفأنب:نولوقيهعمةعامجوزيزعلادبعنبهللادبعنإ«ناسغابأاي:هللاقف

:لاق؟هتعمستنأ:()ناسغوبأهللاقف«هنعاوفقينأمهلنإفاقحهنوملعجلالاع

انجحرمأنمهبانتيتفأاميفلوقتام:زيزعلادبعنباي:هللقوهيلإعجراف:لاقمعن

نباهللاقف:لجرلالعفف:لاق؟فقننأانلبجيانسلأ!اقحلوقتامملعتالانإف

هملعأفناسغىبأىلإلجرلافرصنافءىشبهبجيملوبعتملجرتنأ:زيزعلادبع

:ىربكلاةنودملامناغوبأ(١)

-نوفلخنبا١/٠٠٠:ريس ىخامشلا۲/٠۲۹:تاقبط ىنيجردلا«١۳٠:هخيراتومالسإلا مالسنيا(۲)

.١٠٠:ةيوجا

.١/۷:تاقبطبىنيجردلا(۳)

.۲/۲:تاقبطلا:ًاطخوهو(درعملا)همسادرو(٤)

.ةحفصلامن(٠)

.٠/٤٠۲:مالسإلادعاوق ىلاطيجلا«١٠٠:ةبوجأ نوفلحخنبا(1)

.١/١٠٠:ريسىخامشلانمبيوصتلاوخسانلانموهس(نايفس)تاقبطلاىفطبضاموباوصلاوهاذه(۷)

٢۲۲



لهُأةيالوىضقنعسيالونيدلاىفزوجياللاقىذلانإ:ناسغوبألاقف«كلذب

ناكهنكلوهتافوالوهتدالوخيراتىلعرثعنملو‹2>مهتقرافمعسيابالإنيدلا

ىفباهولادبعمامإلاةلأسمىفةكمبعيبرلاىلإةبراغملاةلاسردورودنعادوجوم

.٩نیدنقنباعمهفالخ

ملعلاسمتلياهنمجرخمثنيرحبلاباشن«ىنارحبلادايزنبفلخ٢
نمنيملسملانماذحأىقلاملكناك)ةديبعابأمامإلاىقلوةرصبلاىلإءاجف«ىدهلاو

غلبىتح«اذهريغىفقحلا:هللاقهفرعاذإفهبهذمفرعينأهنمبلطقرفلالهأ

هربخأاملف«هبهذمنعهلأسفةميركىبأنبملسمةديبعابأمامإلااهبىقلوةرصبلا

.(تامیتحهبكسمتف«اذهوهقحلا:لاق

ةرصبلاىفثكمةديبعىيأبهذمىضتراالوبيبحنبعيبرلاةقبطنمناكو

یفاومهاسنيذلانمناكو«اهبتامونامعىلإاهنملحترامثهنعملعلاذخأيل
باحصأنمناكهنألىرجهلاىناثلانرقلانملوألافصنلاىفنامعبملعلارشت

نيملسملاريسباتكنمض(ةلاسر)ةليوطةريسهلدجوتو.دوعسمنبىدنلجلا
امىفًاصوصخومالكلاملعنمةعساوباويأىلعةريسلاهذهلمتشتونيينامعلا
ملعلاىفهعالطاةعسوهمدقخوسرىلعلدتىهو«ماكحاألاوءامسالابىمسي
.()قرفلابةفرعملاو

ةفاغلاوهتقمءاقتاب«مكتاينكلذعممكنرضحتلو)ةلاسرلاهذهىفءاجاممو

اماوكتافةينلانفكلذىلعالإةيصعملاكرتبعفنيالهللانإف«اهكاهتناىفهتبوقعل
مكنمكلذلهنإف.ىوقتلالهأعامجكلذو«ةلحتو«هلةمركتهللاهجولاهنممتكرت
ىهىتلامعنلاو«مكقلخنمهالوتالمكتدابعبقحأومكتعاطبىلوأوههنأو‹لهأ

متيهناميفو«ةعاطلانمهيلعمتضضحىذلاىفمكلومكتمةينلاروضحنأعممكل

ةبوقعلانمنوفاختامعةاجنلاوةعاطلاباوثنمنوبلطتااکرد«ةيصعملانمهنع

.١/١٠٠:ريس ىخامشلا‹«٠۲/٠۲۹:تاقبط ىنيجردلا(١)

.۲:راهزألا ىنورابلاناميلس«٠٥-١4۹/۱:تاقبط ىنيجردلا«۳٩:ةريسلاايركزوبأ(۲)

لطابلائاهزإشيفطأفسوينبدمحمرظناو«1/۱:نيبلاطلاجهنمىصقشلاسیمخ(۲)

.ه۷

.(ینارحبلادایزنبفلخةريس)۸۲۳٥:نيملسملاريس نامعءاملعنمةعومجم(٤)

۲Y۷



النمکهنممتلقعامفاونوکتالو«هنممتلقعاباوعفتناوكلذاولقعافةيصعملاىف

.هللابالإةوقال‹هللةوقلاواذهف‹هلقعي

رومألاتاهبشنممكسفنألجرخلابلطهيفهنوقتتوهبنوقتتامنكيلمث
دحاوريغهيفمكمصخنإف‹نيدلاىفتسيلونتفلاسبلنمناهربلارونبناقرفلاو

رانیفهيفلزنمیواهمنإفنيدلاىفللزلااورذحافللملانمدحاوالو‹سانلانم

نيحدغهللاىلعهيفبذكنمدوسمهنإفقحلاريغبهللاىلعلوقتلااورذحاو«منهج

هتریسو.()(خلٳ...همارحنممرحاملالحإوهلالحنملحأامميرحتبهيلإريصي

امنإو‹هتدالوخيراتىلعرثعنملو.ريبكلاعطقلانمةحفصنيئالثوىدحإىفعقت
دوعسمنبىدنلجلاةمامإنامزىفوتو‹اهبهتماقإلقارعلاذيمالتعمهانركذ

.ناسغنمیکزاب«(ه۱۳

نيملسملاخيامنمناكو)ىلالهلاناوكذنبملاسنبةرامعنبرمتعملا-۳

هللوقيناكوةديبعىبأمامإلاديىلعملعلاىقلتوء>(لضفلاىلوأنمومهرايخو
نأرمتعمايكلىغبنيكلذك:مامإلاهللاقفىدلاونمىلإبحألكنإ:ةديبعابأاي

نيدلاىفحصتلاكلذبىنعيو.©(كيبألهلذبتملامىلتلذبكنأل«نوكت
.اضرلاوةيالولاو

بنذبمالسإلابرقينممدحأهللاىقلام):لوقيناكهنأهنعنايفسوبأىكحيو

.(ادمعتمةالصلاكرتنم«مظعأ

نابحيناکو٠نيملسملانمهكردأنمرايخنمهنإ:نايفسوبأهنعلاقو

ملامهملعنامتكبهللادبعينأملاعللنإ:لوقيناكو«هملعبروهظلانعهسفنمتكي

نمعيبرلاةقبطنموهو.(°)مامضوةديبعىبأمامإلانعملعلاظفحدقو«هيلإجتحي

جحلامسومىلإجورخلاعيبرلاىلإاوبلطنيذلانمضنمو‹ىرجهلاىناثلانرقلاءاملع

.۸۳٥:نیملسملاريس نامعءاملعنمةعومجم(۱)

.١/١٠٠:ريس-ىخامشلا(۲)

.٢/٤٤۲:تاقبط ىنيجردلا«ةحفصلاومن(۳)

.٠۲:بولطلملاةياغىكلاملا«١/٠۱٠٠:ريس ىخامشلا:رظنا(٤)

.١۹٠:بولطملاةياغىكلاملا«١/١٠٠:ريس ىخامشلا(٥)

۲Y۸

 



.)۱(هدیبعیبمامإلاةافودعب

ةريزجلانممدقىذلاةيطعنبةهربأملكيالنأعيبرلانماوبلطنيذلانمضنمو
هبرقيوهينديناكو«هفرعيناكامعيبرلاو؛ةوعدلالهاةعامجدسفيالعلةرصبلاىلإ

.0”ليوطلاكلمادبعورمتعملاهءاجىتح

فلخةعمجلاىلصتالنأىأرىذلافرعملانببيعشعمةرظانمهلتناكو
رمتعمللفورعملانببيعشلاق):لاقنايفسىبأنعريسلابحاصاهركذةربابجلا

لاقف«انملضفأمهوةربابجلاعماوعمجنيملسملانإ:لوقأنأىنملبقأ:ةرامعنبا

لاق۽«كلذىنعلمحتال:لاق«اهلككرتواهروضحىفكنملضفأمه:رمتعللا
تلبق‹اهروضحىفكنملضفأمهنأتمعزنإف«ةعمجلاىفكمالكامنإ:رمتعملا
مهروضحىفمهيلعنعاطكنأملعتلكلذ:رمتعملالاق‹«كلذكيطعأال:لاقكنم

.)اهل

ةافودعبملعلاةسائرهيلإتهتنانممهنأالإهتافوالوهتدالوخيراتىلعفقنملو

مامإلاذيمالتنمناكوىرصبلاىقارعلاسودقلادبعنبمالسلادبع-٤
ًاربتنيذلانايتفلاهيأينأميبرلاعمهاضتراومامإلاهخيشلايفو«ةقثناكوةديبعىبأ

دهشينأكلذىنعمو«مهتبوتعيبرلاووههنوغلبيف‹نيبئاتهيلإاوداعفمامإلامهتم
ىلإةديبعوبأمامإلامهداعأمهتبوتبامهوربخأوامهوتأاملف«مهتبوتىلعنالدعلا

.ذيمالتلااهرضحيىتلاسلاجملا

یقنومهلثمنعنيعباتلاعباتةياورىهو«بيبحنبعيبرلامهنعىورنهم

.۲۷۳:تاقبط ىنيجردلا(١)

.١/١٠٠:ريسىخامشلا«۲۷۷/۲:تاقبط ىنيجردلا(۲)

.١/۱١٠٠:ريس ىخامشلا(۲)

۲۹۲/۱.٠-۲۹۳:تاباوجلاوريسلا نامعءاملعنمةعومجم(٤)

.۸۰/۱:ريسىخامشلا(٥)

.ه/١:حيحصلاعماجلاةمدقم ىلاسلا(1)

۲۲۹



نمهنإ:لاقو‹لهاجملانمنوكينأسودقلادبعنبمالسلادبعنعريسلابحاص

نمخيشلااذهحيحصلاعماجلابترمبوقعيوبأركذذإنيبرصبلاةوعدلالهأخويش

.)هرکذىلعرثعیملهنإ:لاقوعيبرلامهنعىورنمةلمج

لوقي‹ةديبعىبأمامإلانعملعلاذخأنممةرصبلانم‹ليوطلاكلمادبع٥

‹2Çسلجمهلناكو«دافأودافتساًانقتمًالاعوًالضافًاخيشناك):ىخامشلاهنع
ىفليللابةريثكةعامجهمؤتليوطلاكلمادبعسلجمنأدودومابأًابجاحغلبو
مهتوصناكدقو هدعبوأجاجحلادهعىفكلذناكو ملعلاعامسلةرصبلا

نطفيالكلتاوصاألاعفرنعهاهنوهيلإبجاحلسرأف«ناريجلاهعمسيىتحجرخي
:بجاحلاقفانكرتكرتلابانترمأنإو«انلعفلعفننأانترمأنإ:كلمادبعلاقفمهب

.(نوبرختونوفاختالنأنمىلإبحألنورمعتونوفاختنل

:هبهرميامیفةرمتاذهللاقوهاهنيوهحصنيودودوموبأبجاحهبدؤيناكو
هيلعاورتساف«هبرنيبوهنيبرمأىفنوملسملاهيلعبيعينيملسملانملجرناكاذإ

اوباعدقونيملسملانيباقسفثدحينأديريناكنإو«مكسلاجمهورضحأوهوطغو

.©هرمأنماورذحيىكهبسانلااوملعأوهورجهافنيدلاىفمهفالخىلعهيلع

مامإلاذيمالتنموهفعيبرلاةقبطنمهنكلوهتافوالوهتدالوخيراتىلعرثعنملو
.©)ةديبعىبأدعبملعلاةسائرمهيلإتهتنانمو«بجاحوةديبعىلأ

ىذلافرعملانببيعشلًاخأناكوةرصبلانموهو٠«فرعملانبىنثملا١

)٦(ٌالضافًايقتايشناكو):يخامسشلاهنعلوقيلئاسملاضعبعيرلفلاخ

مامإلادارأو٠ءىرجهلالوألانرقلانمىناثلافصتلاىأةعبارلاةقبطلاءاملعنم
:لعفألتنكام:لاقوىبأفهجورخىفبغروجحلامسولعيبرلاعمهدافيإةديبعوبأ

اوثعبتنأمكيلعريشأامف«هتفرعموهلضفوهنسىفةياغعيبرلاوعيبرلاعمجرخأ
هتدالوخیراتىلعفقنملوًابحةديبعوبأهلدادزاف«هبیفکیلثمًاثدحًامالغ

.١/۹۹:ريس ىخامىشلا(۲).١/١١۱٠:ريسىخامىشلا

١/٠٠٠ريس ىخامىشلا(٤).ةحفصلاوم.ن(۳)
.۲۹۲/۱-۲۹۳:تاباوجاوریسلا نامعءاملعةعومجم

.١/۱٠٠:ريس ىخامىشلا(1)

.۳۷:تاقبط ىبايسلا«١/۳٠٠:مالسإلادعاوق_ىلاطيجلا١٠٠:قباسلاعجرملا(۷)

Y۳



.هتافوالو

رکذريغنمادرجمهمساریسلایفدرونکلوهيبأمسافرعنالو«حيلملا
ءالضفلاورايخألاءاملعلانمناكو«حيللامهنمو):ىخامشلاهنعلاقبالا

لزنمىفدقعتمسلجمبةليلتاذعمسحيلملانأ:هنعنايفسوبآیوریو.()راربألا

خأفرعملانببيعشمهعموهعمرخآىنامعصخشووهنذأتسافهيلِإراسفبجاح

نبجلبيىنأينأبجاحهئعبف:ابيعشاودرولوخدلابىنامعلاوحيلمللاونذأف«ىتثلا

ملو‹>حابصلاحبصأىتحانرهسوءاشعلاانيلصفءاجف‹ىنامعلاىروقسلاةبقع

.هتافوالوهتدالوخیراتىلعفقن

عمجينأهبأدناكو‹لضفلاوحالصلالهأنمناكو‹ديزينبلايد-
ءهتافوالوهتدالوخيراتىلعفقنملو0مهنيباهعزويفءارقفللءاينغألانمتاقدصلا

هدنعسيلوءءارقفلاىلعاهعزويلاهرجأتسيفطقلاوسفانطلاوةيسكألاعمجيناكو
.اهباحصأىفويفءاينغألانمتاعربتلااهلممجيمثءافو

نمًايرفصناكو«ىبضلاريهزنببيسملانبرمعنبماطسبرظنلاوبأ٩
مثةلقصمهمساناكوةرصبلابدزألاىحىفلزنفجاجحلانمرففبيبشباحصأ

لوقيهتملعدقنمةيالوىلإكوعدن):اولاقفنوملسملاهاعدف«ماطسبمساهيلعبلغ

فوقولاو.هبلمعيوقحلافالخبلوقيهتملعدقنمةءاربىلإو«هبلمعيوقحلا
:ىخامشلاركذو.2هللانيدهنأوقحلاهنأتملعف:دق«ملعتىتحملعتالنمع

ناكسلاجملارضحاذإو«فرشولضفمهدنعهلومهئالضفونيملسملارايخنمهنأ

.هتافوالوهتدالوخیراتىلعفقنملو«()ملكتينملوأ

هنأنايفسوبأهنعیکحو«هدلاومساوهمساىلعرثعنملو«ظوفحموأ-٠
ىبمامإلادنعةلزنموةقثاذناكو«نيملسملاءالضفنموهف«هكردأنمرايخنم

.هتافوالوهتدالوخیراتىلعفقنملو«9ةديبع

.١/١٠٠:ريس ىخامشلا«٤٢٠۲-٢۸/۲٤٢:تاقبط ینیجردلا(۱)

.٢/٤٤۲:تاقبط ینیجردلا:رظنا(۲)

.١/٤٠٠١١٠٠:ريس ىخامشلا(۳)

.۱٠٠-١/۲١۳:ريس ىخامىشلا(٤)

.ةحفصلاوم.ن.ةحفصلاوم.ن

۱٢۲۳



نموهو):نايفسوبآلاق:نيملسملاخياشمنموهو«العملانبسنأ-١

.هتافوالوهتدالوخيراتىلعفقنملو‹0>(نيملسم|خیاسشمنمهتکردانمرایخ

اوباتفنوملسملامهرجهنيذلانمناكوهيبأمساىلعفقأملو‹نايفس-۲

فقنملو١٢نايفسةبوتكةبوتنماهلاي:لوقيبجاحناكو.نيبئاتلانمربتعاف

.هتافوالوهتدالوخیراتىلع

نرقلاءاملعنموهو0”ىرصبلازيزعلادبعنبهللادبعديعسوبأ-۳
ةديبعىبأمامإلانعملعلااوذخأنيذلابيبحنبميبرلاةقبطنمىرجهلاىناثلا

یفهلمئاغیباتارواحمنمكلذرهظيوهذيمالتلردصلاعساوناك‹(هللاهمحر

ال):روصتنمنبمتاحهلیمزهيفلاقو«(©)هسفنمئاغوبأ«هنعكلذىكحةنودملا

شاع«(©)هدقفبهللاانشحوأالو«هرادانعتافالفديعسوبأانيفمادامريخبلازت

هرمعرخآرصمىلإلقتناهنأثحابلادصقيو«المأاهنملقتنالهىردأالوةرصبلاب

بتكيحاولأهلتناكف«هتباتكوملعلابًافوغشناكو«بيبحنبهعيبرلاهرجهام

هنإ‹زيزعلادبعنبالثمانيفهللارثكأ):جرؤملاوبأهليمزهيفلاقوملعلالئاسماهيف
نيذلاةعبسلاةديبعىيأذيمالتنموهو.()(ءىشهنمهتوفينأديريالملعلابلاطل

.̂ناهدلاحلاص

هنكلو«ررحتلاةعزنهدنعةيهقفلالئاسملاىفسايقلاريثكزيزعلادبعنباناكو

لوقبنوذخأيوهئارآنعنوضرعيةبقحلاكلتىفةيضابالالعجامم«ليلدلامزتلي

.ةحفصلاوم.ن(۲)١/٤٠1٠:ريسىخامشلا(1)

:مالسإلادعاوق ىلاطيجلا«١٠٠:ةبوجأ نوفلخنبا«تاحفصلامظعموىرغصلاوىربكلاةنودملا مئاغوبأ(۳)

١۱.

.٠/٠۷ىراضحلادعبلا تاحرف:ىريبعجلا«١/۷٠مالسإلادعاوق ىلاطيجلا‹٢۳:تاقبط ىبايسلا(٤)

.٢/٠٠٦۲:ىربكلاةنودملا.١/١۱۷٠:ىرغصلاةنودملا مئاغوبأ(٠)

.۱۳۲صم.ن(۷)

.۱/٠۷:یراضحلادعبلا تاحرف‹یریبعجلا:رظنا(۸)

٢۲۳



كلتىففالخلارهظأهخيشىفوتالو()هخيشنامزىفعجارتنكلو‹عيبرلا

ىفهلوقبذخۇؤيال:لاقفباهولادبعنبجلفأمامإلاهنعلئسوعيبرلاهرجهفلئاسللا

فالخهيفامفاهريغامأو)‹ههقفوهتايوربذخؤيفاهريغامأو‹طقفلئاسملاكلت

نممهاوسنمةلزنمبمهومهدانسإعفديالفانئاهقففالتخاويعىبنلاباحصأ

.9”(نيملسملا

:ىهرومألةيهقفلالئاسملاىففالخلانمزيزعلادبعنباةءاربرهظتانهنمو

فلاخلاكلهيامماهيففالخلاسانلاعسيالىتلاةديقعلاىفهفالخنكيملأ
.)اهي

دقو‹فالخلاهيفعقاولانمزلاىلإبرقأوهوحلفأمامإلاىوتفانبترمب

.©طقفىأرلاىففالخوهذإةيهقفلاهلاوقأبذخألازاجأ

كلذنمرذتعيو« عيبرلاركذيالهنكلو عيبرللوهخيشلهتفلاخمللعج
ليلدلاىلإرظنيهنأبًاجتحمةنودملاىفهمالكنمةريثكعضاومىف
.(°)نيتفملاءاهقفلانموهفدهتجماهيقفلاىلعبجاورمأكلذو-ىوقألا
خيراتىلعرثعنملو.اهريغوةنودملاىفهلاوقأبةيضابألاذأدقفلعفلابو
.هتافوالوهتدالو

وبآهتينكوىنثلاخاوهوىرصبلافورعملالاقيوكرعملانببيعش٤
فلاخدقو.(©)ةديبعىبأمامإلانعملعلاذخأو«عيبرلاةقبطنموهو«فورعللا

ةلبقلالهانمنيلوأتمللهکیرشتلئاسملاهذهةلمجنمولئاسملاصعبیفهخیش

1.٤۰۱VY. یفوتLlمثعيبرلادیىلعاوباتفهباحصاعمهرجهوهخیشهبتاعف

-ىنيجردلا:حلاصنبلهسوجرؤملاوبأوبيعش:هؤالمزووهعيبرلاوبجاحديىلعمهعوجرومهتبوتتناكو(١)
.اهيفاوفلاخىتلالئاسملاكانهرظناو«١/۹۷:ريسىخامشلا«۲۳۳/۲:تاقبط

.۳۰۷/۲:ىربكلاةنودملا١٠٠-١/۹٠٠:ريس ىخامسشلا(۲)

.١/٠٠:مالسإلادعاوق ىلاطيجلا

١:حيحصلاعماجلاحرشبىملاسلا‹قياسلاردصملا(٤)

ء۰۳۲٢۳٦۳١۳٤:ةطوطخنلاةنودملا۲/١۷٠٠٤۲۹:ىربكلاةنودملا مئاغابأ:لاثملاليبسىلعرظنا(٥)

١

.٥٥/۸٥:نوملسملاريس۱۱۳:ةبوجأ نوفلخنبا«١/۳٠٠:مالسإلادعاوق ىلاطيجلا:رظنا(1)

.:ريس یخامشلاء۲:تاقبط ىنيجردلا:رظنا(۷)

۲۳۳



ىلإتبسندقو«ةديقعلاىفمهفالخنكيملوعيبرلانمزىفمهفالخاورهظأ..مامإلا
نكلوةيبيعشلا:مهلليقفلئاسملاضعبىفةيضابأالافلاختةقرفبيعش

نودمتعيوعيبرلافلاخنممهعمنموبيعشنعهقفلاىفمهلاوقأبنوذخأيةيضابألا

.0هقفلاىفعستمفالخلانألكلذبحلفأمامإلاىتفأدقو«مهدانسإ

ةلأسمىففالخلانيدنفنبارهظأالو«عيبرلانمزىفرصمىلإرفاسًابيعشنكلو
نبادضاعيةدمیھبو٠«ترهیتىلإرفاسوبيعشهدضاعباهولادبعمامألاهمامإ

الوهتدالوخيراتىلعفقنملوء2راكنلابنومسينمةلمجنمراصوةيضابألا

.هتافو

ةديبعىبأمامإلاةذمالتنمو‹عيبرلاةقبطنمناكوحلاصنبلهس-٥

نبهللادبعمهولئاسملاضعبىفمهخيشاوفلاخنيذلارفنةثالثلانمضنمناكو
فالخلااورهظأو‹عيبرلاوبجاحديىلعاوباتوجرؤملاوبأو«بيعشو«زيزعلادبع
ريغىفهقفلاىفمهلاوقأبةيضابألاذخأيو«عيبرلادهعىفمامإلاةافودعبىرحأةرم
.©كلذبحلفأمامإلاىتفأدقوةديقعلاىفمهفالخنكيملولئاسملاكلت

‹ةيطعو‹ىفوكلاةزمحمهوردقلاىفهوفلاخمامإلاةذمالتنمةئالثكانهو

ملفمهعانقإمامإلالواحوةدعسلاجمىفةرواحممهنيبتعقوو‹نايقشمدلاناليغو
‹نيملسملانمءاسنلاوءافعضلانوعدياوراصفكلذنمرثكأىلإاوبهذلب«اوعنتقي

.(°)اوعطوقفمهنمةءاربلانلعأومهرجهومهتعطاقمبمامإلارمأف«مهبهذمىلإ

-ىلاطيجلا:رظنا.ةعيشلاىفترهصناىتحنميلابةدوجومتناكةقرفلاهذهو۷٠٥/۸٠:نوملسملاريس:رظنا(١)

.٠٠:نايبلاوفشكلا

٠/٠۷:ىراضحلادعبلا ىريبعجلا«١/۹٠٠ريس ىخامشلا«١/٠٠:مالسإلادعاوق ىلاطيجلا:رظنا(۲)
:ةبوجأ نوفلخنبا‹«۷/۲٠۳:ىربكلاةنودملا٠/۸/۷:ىرغصلاةنودملا ىلاسلا‹۳۷:تاقبطلا ىبايسلا

۳.

:ةبوجأ نوفلحخنبا‹اهدعبامو١:ريس ىخامشلا«اهدعبامو١:تاقبط ىنیجردلارظنا(۳)

۳.

ء‹٢/۳۰۷:ىربكلاةنودملا‹٠/۸/۷:ىرغصلاةنودملاةمدقملا-ىلاسلا«١/۹٠٠:ريس ىخامشلا:رظنا(٤)

.۱/٠۷:یراضحلادعبلا ىريبعجلا

.۱:ىراضحلادعبلا ىريبعجلا«١٠۷۹/۱:ريس ىخامشلا«۲/٤:تاقبط ىنيجردلا(٥)

٤۲۳



امیوسمهلةيفاضةمجرتىلعرثعنملقارعلانمنورخآذيمالتكلانهنأامك
:مهوعطتسنملفكلذنمرثكأىلعروثعلاانلواحو‹ىخامشلاهركذ

.()رمعنبةرق-۲.(بجاحنبنایح١

.(©نانسوبأ٤.(۳)رهاطوبا۳

.()ريزولاوبأ-١)(. روباسنببيبح٥

.(”ةرامع۸.ليمجوبأ۷

:ناسارخوزاجحلاونميلاىفةديبعىبأمامألاذيمالت:ىناثلابلطلملا

:نوينميلاهذيمالت:ًالوأ

ىلإءاجىذلاء()ىنميلاىمرضحلادسأنبىلعنبدعسنبةملس١

ةقبطنمناكو«۱>(ديعسنبةملسةيقيرفأناوريقبنحنو ةيضابألابهذمديري

مث«دحاومويىفىأءاسملاىلإحابصلانمهيلإوعديامرهظيولةملسىنمتو.عيبرلا

برغملاىلإهلوصولناكو۳١>هقنعبرضىلإىدأولوكلذدعبهلعقيابىلابيال

مويىلإًامئاقلظوىضابألابهذملاىفمهنمريثكلحخذذإربربلاطاسوأىفىدص
سابعنباىلومةمركعهعموبرغملامدقةملسنأريسلاباحصأركذدقواذهسانلا

.۳۰۸/۲:ىربكلاةنودملا

.۲۹۳/۲۹۲:تاباوجلاوريسلا نامعخياشمةعومجم١/۹۹:ريسىخامسشلا(۲)

.۲۹۳/۲۹۲:تاباوجلاوريسلا«١/۳٠٠:ريس ىخامشلا(۳)

.ةحفصلاوم.ن(٥).١/۹۹:ريس ىخامشلا:رظنا(٤)

.۲۹۳/۲۹۲:تاباوجلاوريسلا(۷):صم.(٦)

.ةحفصلاوم.ن(۸)

١/١٠٠ديعسنبةمالسينيجردللتاقبطلاىفو‹شماهلاب7٤:ةريسلا-ايركزوبأ(۹)
.۷عضولاباتكةمدقم قاحسإوبأ١/٠٠:تاقبط ىنيجردلاةحفصلاومن(١٠)

دالبیفجراوخلا ليعامسإدومحم‹١/٠۹:ةريس ىخامشلا«١/١٠:تاقيط«١٤ةريسلا ايركزوبأ
.۱۸۳/۳:خیرات سوبد«١۱۳۲/۳۷/۱/٣۱۳۱/۱۳:ةكرحلاةأشن تافيلخ«87:برغل

نع:رظناو١۸٠ نيملسملاريس«١/٠4:ريسدىخامشلا١١٠٠:تاقبط«١/٤8:ةريسلا ايركزوبأ(١۱)
.اهدعباموثحيبلااذهنم۸٠۲صكانهةوعدلاراشتناوبرغملاىلإهلوصو

Y۳



.ةيرفصلاىلإةمركعوةيضابألاىلإوعديةملسفدحاوريعبىلعنيبقاعتم

لمتحيو«هتافوالوهتدالونعالوةملسةايحنعةيخيراتلارداصملاانفعستالو

ىلإةديبعوبآمامإلاهخيشهلسرأدقو‹ةرصبلاىلإداعهناوُبرغملاىفىفوتهنآ

لضفبدارأامهلمتف‹كانهمالسإلاةوعدىفكراشيلومهنيدرومأسانلاملعيلبرغللا

.لجوزعهللابةلوصوملاهتقثوهصالخإ

دقوةيضابألانممامإلوأ:ىنميلاىدنكلاىيحينبهللادبعمامإلا_٢

نبورمعهدجىلإبستنيو«قحلابلاطببقليو()تومرضحبةمامإلاهلتدقع

ميهاريلًايضاقناكو«ىدنكلانيةيواعمنينبهللادبعنبادوسألا

قحلابلاطفرعدقو‹07تومرضحىلعىفقثلارمعنبمساقلالماعةلبجنبا
‹حلاصلافلسلانمهنأبنايفسوبأهفصوو‹عوشخلاوةماقتسالاوعرولاولضفلاب

ثدحلالهأنمالوعادتبالالهأنمسيلهنأوميقتسملاطارصلاونيبملاقحلاىلعهنأو

.0©ناوضرلاوةمحرلابهلاعدو

ملعلانمريفوظحبذخأوعرولانمريبكبناجىلعناكدقفاذهبناجبو
ناك...مالسإلاةرصنىلإىعادلامامإلامعنفىيحينباامأ):ىنيجردلاهنعلوقي

دوطلاواملعوادوجرحبلاوةعاطوهللةيشخو..هللانيدیفةعاجشوةدجنىفًادسأ

ةيضابألاريسنمةميدقةلاسروأةريسىأدجوتداكتالو.(٤)ًاملحوةنايصواومس

مهنأامك«ةنامألاوةهازنلاولاصخلاديمحوتافصلاليمجبقحلابلاطركذيوالإ

.بهذملاةبسنةلسلسىفهنوركذي

امجارخإيرمأىفقثلالماعلااهنمجرخأوءاعنصىلعىلوتساالهنأهعرونمو
ءاعنصبءارقفلاىلعقحابلاطمامأإلاهمسقف‹دجسلملاىلإهباوءاجفىلاولاةنازخىف

مهسفنالهوبنجیفائیشهنماولحتسيملف‹رقفلاءالبوةلودلاةئادحنممهامىلعمهو

اوذخأيالوحيرجىلعاوزهجيالوًاربدماولتقيالنأكلذلبقهباحصأرمأدقناكو
اما«هدلومخیراتىلعرثعنملو.هتمامإىفنايبدیزمیتأیسو«(©)لامألانماعيش

تاقبط-ىبايسلا۸/۲٠۲تاقبط ىنيجردلا١/٤٦مالسإلادعاوق۱۷/۲:ريغصلاخيراتلاىراخبلا:رظنا(١)

.٤/٤٤٠مالعالا ىلكرزلا١/4۱:ريس یخامشلا۳

.١:۳۰۲:تاباوجلاوريسلا:نامعءاملعةعومجم(۳).١/۹۱:ريس ىخامشلا(۲)

.ماظنلارهوج۹۲/۹۱/۱:ريس ىخامشلا(٥).٢/۹٥۲:تاقبط ىنيجردلا(٤)

٢۲۳



.ه۱۳۱ماعتناکفهتافو

ءاج‹ىنميلاىريمحلاىرفاعملاحمسلانبىلعألادبعمامإلاباطخلاوبأ۳

ةعبرألاةبراغملاةبلطلاقفاوفنميلانمءاجلهوةديبعىبأمامإلانمملعلابلطل
‹()؟ريسلاباحصأهركذامكبرغملاىلإمهعمراسف٩0>ملعلاةلمحبنوفورعملامهو
ىذلاىقيرفألاىرفاعملاديزينبهللادبعنمحرلادبعىبأىعباتلالسننمناكهنأمأ

ادجسمواراداهبىنبو«ناوريقلانكسمثريصننبىسومعمسلدنألاحتفدهش
مامإلاعمراسفهلسننمباطخلاىبأمامإلاناكف.()ةيرجهةئامماعاهيفىفوتو

ىباحصلالسننمهنأثحابللرهظيو«نكممنيرمألاالكةرصبلاىلإنمحرلادبع
نعرثأدجويالذإ«لوألاركذتةيبرغملاةيضابألاريسلاباحصأناكنإو«روكذلل
‹‹°)ةيناثلاةئالانملئاوألانيسمخلاةمئألانمتاقبطلابحاصهدعو.هيفنايفسىبأ

نبعيبرلاةقبطنموةديبعىبأمامإلانعبرغملاىلإملعلااولمحنيذلاةلمجنموهو
.()تح

دقفهتافوامأ«هتدالوخيراتىلعرثعنملوةريسلانسحةميكشلاىوقناكو

.هتمامإیفعوضوملااذهلنايبديزمىتأيسو«ه١٤١٤٠ماعتناك

لضافأنموهو):ىخامشلاهنعلاق‹()ىنميلاىمرضحلالئاوبويأوبأ٤
نممو«ةديبعىبأمامإلاذيمالتنموهو«)(ايهنوًارمأوىقتوادهزوًاملعانباحصأ
٤بيبحنبعيبرلاةقبطنموهف‹ةديبعىبأمهخيشنعهتنودممئاغوبأمهنعىور
اعيضرامهنإف‹اهاوثمولئاضفلاةبلحهلنموهولتوعيبرلاونص):ىنيجردلالوقي
نماعاونألئاولنإف...مولعمماقمهيفهلالإامهنمامف...مولعلاونيدلاىفهقفتلانبل

:شماھلاب١۱۲:ًاثدحمميبرلا«دوعسمرمع١:تاقبط ىنيجردلا«١/۱۱۳:ريس ىخامشلا(۱)

.۸٠:ةيعامتجالامظنلا-تافيلخ«١/١۹٠:خيرات زوبد۳۹:ءاثعولاةلازإ۳٠:تاقبط ىبايسلا

.۷٥/۸٥:ةريسلا-ايركزوبأ«١/۱۱۳:ريس ىخامشلا«١/۹٠:تاقبط ىنيجردلا(۲)
.۹/۳٠٦۲:مالعألا_ىلكرزلاعجارمنمهلبقامو«١1:قباسلاعجرملا(۳)

.١/۷:تاقبط ىنيجردلا(٥).۲/١٤٠:مالعألا_ىلكرزلا(٤)

.۱۱-١۱۱۳:ناکمإلادمحم۳شماه(٦)

١/۹۷:ريس ىخامشلا«۲۷۸/۲:تاقبط ىنيجردلا٠«١۳٠:هخيراتومالسإلا_مالسىبأ:رظنا(۷)

.٢۲:ةيضابالاخيراترصتخم ىنورابلا

.ةحفصلاومن(۸)

Y۷



‹(")طقفعيبرللالةديبعىبأمامإللاذيملتناكهنأفرعياذهبو.()(تافصلاديمح
ةيلعفةمهاسمهلتناكو«هتافودعبةيضابالاةسائرىلعهفلخوميبرلاةقبطنموهف

:ريشبلاق)عدبلالهأىلعًاديدشًاعروناكو«2>نميلابقحلابلاطةمامإىف
‹هللاهمحرلئاوبوياوبامهيفناكوهللاركذلةرصبلاب(نوملسملا)ةيضابألاعمتجا

میهاربإمهيفناکو۽عيبرلادعبمهسفنأىلعبويأابأنومظعيءاملعلاكفلوأناکو

ارقينألئاوبويأأىلإنوملسملابلطفتوصوناحلأهلناكوىراقلابويأ

هبوثذخأنودهتجيونوهتشيمهاراملفاودهجىتحبويأوبأهركفذئمويميهاربإ
ديري«29اوتكسفتكردأنيذلاىباحصأةءارقهذهسيل:لاقمهنعجورخلادارأو

.توصلاميغنتوناحلالابتسيلفلسلاةءارقنأكلذب

الكلذالولومالكلاملعىفوأهقفلاىفءاوسملعلاىفةخسارمدقبويأىبألو

لأسيامدنعمساقلانبهللادبعريغصلاةديبعابأنإلب«ىوتفلاىفعيبرلافلخ

:ىخامىشلالوقي«راثآبويأىبألو«(°)عيبرلابًادهعبرقأهنإفلئاوبمكيلع:لوقي
دجوتةريسهلو«(©)نالهكوبأهللاقيةلزتعملانملجرةرظانمهيفاءزجهلىأرهنإ

ىيأملعنمفرتغاو«نامعبىدنلجلامامإلاىلإاهلسرأهلعلو9نيملسملاريسنمض

.مهريغونييزاجحلاونييناسارخلاونييمرضحلاونييقارعلاةبلطلانمريثكبويأ

.(توملادعبوهتايحىفةلماشهتكربف)قطانملاهذهىفههقفرشتناو

ةقيرطىفرفوألاظحلاهلفتومرضحونامعوبرغملاوقارعلابتافقثملاهراثآو)
.̂(نيناوقوةبترءاحلصلاكلاسمىفهلونيِهَقَفْا

.قحلم١٠:ةبوجأ_نوفلخنبا:رظناو«۱۸۷/۲:تاقبط ىنيجردلا(١)

.شماهلاب١/۳٠٠:دعاوق یلاطیجلا:رظنا(۲)

نبأ‹شماهلاب١/۳٠٠:دعاوق ىلاطيجلا«١/۹۸:ريس ىخامسشلا«١/١٠۲:تاقبط ىنيجردلا:رظنا

٠۲:بولطملاياغىكلاملا«قحلم١٠٠:ةبوجأ_نوفلخ

.ةحفصلاومن(٤)

بدوعسمرمع«قحلم١٠۱۱:ةبوجأ نوفلخنبا١/۳٠٠:دعاوق_يلاطيجلا«١/۹۷:ريس يخامشلا(٥)

.١۱۷:اثدحمعيبرلا

.۲۹۸/۲:تاقبط ينيجردلا«١/۹۷:ريس يخامسشلارظنا(٦)

.۲۷۸/۲:تاقبط ينيجردلا(۸).٠۲:نيملسملاريس(۷)

T۳۸



.()(طايتحالابذخأءاشنملكفمهيلعقيضينمامأونعهولأساممهيف

نمهنإ:لاقنيحجهنلابحاصىلعرمألاسبتلاونميلانمىمرضحوهو
وهاذهوء07”اهبجوزتوةرصبلانكسىمرضحهنإ:عضومىفلاقو.©”قارعلا
ىلإعجرمثمامإلاديىلعملعلاىقلتيلةرصبلاىلإرمالاةيادبىفءاجف٠حيحصلا

هيلإاولسرآنيذلاةلمجنمنوكيدقو«اهبامامإقحلابلاطبصنالتومرضح

نيحدعبةرصبلاىلإداعمثلتقفىتحقحلابلاطبورحىفكراسشفةعيبلادقعل

ةلاسرتدروالهعمًادوجومذئمويناکو6مامإلاةافودعبعيبرلاعماهیفثکمو

.0©هلنيدنقنبافالخوباهولادبعةمامإنأىفةبراغملا

نمريبكهيقف‹ىنميلاىمرضحلارجاهملانبمشاهرجاهملاوبأ٥
ذخأوةديبعىبأمامإلانعملعلاذخأ«نيتفملاءاهقفلارابكنمناكو

اذإًارسبوابطرهبحاصهلكأاذإىنطملالاماىلعةاكزلابوجوىف:هلوقبنامعلهأ
.(”باصتلاغلبيىنطملاناكوأ«هيلعلمحيفةاكزلاهيفبحتهريغلالابحاصلناك

ىلإةرصبلانملقتناةديبعىبأمامإلاةافودعبوةيضابألاراثآلاىفةدوجوملاوقأهلو

ىنورابلاهدعدقو«هتافوالوهتدالوخيراتىلعرثعنملو‹0)اهيلإبسنفةفوكلا
.(^)ىناثلانرقلانمةيناثلانيسمخلاءاملعىف

‹رابكلاءاهقفلانمناكو(›ىنميلاىمدقلادمحمنبرمع:جرؤملاوبأ-٩
ىربكلاهتنودممئاغوبأمهنعىورنيذلاةعبسلانموهو«عيبرلاةقبطنمربتعيو
.لهسوزيزعلادبعنباووهلئاسملاضعبىفةديبعوبآمامإلافلاخدقو٠ىرغصلاو
دعبعيبرلانمزىففالخلاىلإاوداعمهنكلواوباتفمهخيشمهبتاعفبيعشوحلاصنبا

.:نيبلاطلاجهنم يصقشلا:رظنا(۲).TV۸A/Y:تاقبط ينيجردلا(١)

.١/١٠٠:ةيضايرلاراهزألا ىنورابلا:رظنا(٤).١۲٠ةحفصلاومن(۳)

ةريس-٠/٠٠٠:نيبلاطلاجهنم«ىصقشلاىفوكهنإ:لاقنيحمهودقو١۳٠:هخيراتومالسإلا مالسنبا(٠)

.١٤۱:دادمنبا

.٢۷٤:نيملسملاريس نامعءاملعةعومجم(1)

.۷١۱٠/١: ىخامىشلا‹١۳٠:هخيراتومالسإلا_مالسنبا(۷)

.قحلم١٠٠:ةبوجأنوفلخنبا(۸)

۱٠۷:ىرغصلاةنودملاقحلم٠:ةبوجأ نوفلخنبا(۹)

۲۳۹



.خيشلاةافو

مهلاوَقَأبذخألابوةيالولابجرۇؤملاابًاصوصخحلفأمامإلامهيفىتفأو

ىفىأرلابنيذخألانمناكو«()اهيفاوفلاخىتلالئاسملاكلتادعاميفمهتايورمو
.ةيداهتجالالئاسملا

باتفاهيفهوجتحاولئاسملاكلتىفاهؤاهقفهشقانفنامعىلإجرؤملاوبأمدقو

جرخفنميلاهدالبىفلئاسملاكلتبمهاتفأنمغلبينأهنماوباطوعجرومهيديأىلع
ةديقعلاىفمهفالخنكيملو«2”لصينألبققيرطلاىفتامفاهيلًادصاقنامعنم

ليلدلاةوقىلإرظنينأدهتجلااهيفمزليهذهو‹2©ةيداهتجالارومألاىفمهفالخامنإو
هیواتفنمریثکیفهخیشعابتاىلعاصیرحناكو«هقفلالوصأىفررقموهامك
.هتافوالوهتدالوخيراتىلعرثعنملو.زيزعلادبعنبانمسايقلاىفالغوتلقوهف

ىفكارتشالاوهقفلاىفرودمهلنيذلامراضحلاءاهقفلانمةعومجمكانه۷
ىلعرثعنملنكلوبجاحوةديبعىبأمامإلاباولصتانمموء5قحلابلاطةمامإ

:مهوثحابلاديفتتامولعم

دعبةدئازنبنعمهلتقىذلاوهوعرووةدابعولضفاذناكىمرضحلارجزأ
.١/۷٠٠:ريس ىخامشلا:همعنباديىلعهنمأام

.١۱۲:اشن:تافيلخ_یریمحلاحابصلانبةهربأب

.١/۹۱:ريس:ىخامشلا ناريخنبهللادبعج

./١:ريس:یخامشلا_ريثكنبدسأد

.١/۱٩:ريس ىخامشلا دوعسمنبهللادبع ه

هفلختساذإقحابلاطةلودةداق٠محلاديعسنبهللادبعسو :رنموهویمش

-ىلاسلا١/٠6:مالسإلادعاوق‹«شماهلاب٠/٠۷:ىراضحلادعبلا-ىريبعجلا«١/6:ريس-ىخامسشلا(١)

.ةمدقم١/۷:ىرغصلاةنودملا

.٠/۷:ىرغصلاةنودملاةمدقم ىملاسلا«١/۹٠٠:ريس ىخامشلا(۲)

.ةمدقم١/۷:ىرغصلاةنودملا ىملاسلا

.۳۷:تاقبط ىبايسلا«١/٠٠:دعاوق ىلاطيجلا(٤)

.4٤۲



بلاطمامإلالتقمدعبرمألابماقوءاعنصىلإهصوخشدنعتومرضح
۱۱بجاحوةديبعىبأبلصتاو‹كراعمةدعىفةيطعنبلتاقوقحلا

.هتایحنعةماهتامولعمىلعرثعنملنكلو

:نويزاجحلا:ًايناث

نمءىشبانفعستالةيخيراتلارداصملانكلوريثكفنويزاجحلاهذيمالتامأ

:هركذاننكمأنممهنمركذنسومهنعليصفتلا

ءاهقفنم(ةمالس)ىنيجردلاتاقبطىفو‹ىندملاةملسنبدمحم١

نبدمحمالإهيتأينلهسلجمنمموقيالةديبعوبأمامإلاناكو2ةنيدملابةيضابألا
لضفأهيلعلوسرلاةنيدمنمامهنألامهبءافتحا‹نييندملابيبحنبدمحمو

.°امهقنتعيناكومالسلاوةالصلا

مزهناىتلاةكرعملاىفلتقلابىفوتهلعلو«هتافوالوهتدالوخيراتىلعفقنملو

ةزمحىبأعمهبرحىفىدعسلاةيطعنبكلمادبعديىلعىرقلاىداوبةيضابألااهيف

ناسغوبأوعيبرلادرذإًارضاحناكوهللادبعىمسينباهلو«ماعجلبو

فالخوباهولادبعمامإلاةمامإرمأىفترهيتنمتلسرأىتلاةلاسرلاباوجلئاوو

.©ةخسنلابظافتحالاواهخسنبناسغوبأهرمأفنيدنقنبا

نمناکوةديبعوبأمامإلاهلجينينثاىناثوهو‹یندملابيبحنبدمحم-٢

هيقفتىفريبكرودبركذلافلاسلاةملسنبدمحمووهماقدقوءرايخألاءاهقفلا

ةزمحىبأكراعمىفاكراشو«ذيمالتلانمعمجمهديىلعجرختوةنيدملابسانلا

یفهلعلفهتافوام«هتدالوخیراتىلعفقنملو«زاجحلایفدمحمنبناورمدض
نبكلملادبعديىلعىرقلاىداوىفةيضابألاىلعاهيفءاضقلاناكىتلاةكرعملاكلت
.(°)ىدعسلاةيطع

.۰۹۰/۱۲١۱/١۱۲۹/۱۲:اشنضوع تافیلخ«هعجارموقحلم۱۱۷٠:ةبوجأ_نوفلخنبا(۱)

.١/٠۹:ريسىخامىشلا«۲/٤٤۲:تاقبط ىنیجردلا:رظنا(۲)

.١۸/۲٠٠:ةيضايرلاراهزألا_ىنورابلا:رظنا(٤).ةحفصلاومن(۳)

.١/٠:ريس ىخامشلا«۲/١٤١:تاقبط ىنيجردلا:رظنا(٥)

٢٢٤۲



ملوًالضافًاهيقفناكو‹ىندملاريذعمنبقاحسإةنيدملابهذيمالتنمو۳
.هتافوالوهتدالوخیراتىلعرثعن

‹ًالضافًاهيقفناكوةنيدمابةيضابألاخويشنمىندملاديدقلانبليعامسإ٤

ىلعفقنملو0هنعكلذىفنىخامشلانكلو‹ليهاجملاىفبوقعيوبأهدعو
.هتافوالوهتدالوخیرات

ةملسمنبدمحمخأوهو(”)ىندملاةملسمنينمحرلادبعدمحموبأ٥

الوهدلومخيراتىلعرثعنملو«ةنيدملابةيضابألاءاهقفنمتاكو«ركذلافلاسلا

.هتافو

‹ىكلملاىشرقلاةريبهنبفيسنبليحرلانببوبحمنایفسوبا-

‹اهيلإهرمعرخآلحرهنأرابتعابنامعىلإملعلاةلمحنمنوينامعلانوخرؤملاهدعو

مامإلاىلعهرمأةيادبىفذملتتفبيبحنبعيبرلامامإللًابيبرناكو«(©)اهبتامو

ماقاهنإ:لاقيونامعىلإكلذدعبلفتناو0لئاویفوتامدعبةرصبلابةيضابالا

ذيمالتلانموهو‹دمحمىمسيهيقفخأهلو‹نامعىلإهلاقتنالبقةكمب

دحأ):ىخامشلاهنعلوقي«ًاعماجًاخرؤمواعرابًاهيقفنايفسوبأناك
ظفحوًاملعءالضفلاداسرابخألابئاجعوهقفلابئارغديقملاورايخألاخايشألا
ىخامشلاركذةيضابألاهقفلابتكنمضةثوثبمةريثكةيهقفراثآهلو(١)راثآلا

.١/١١۱٠:ريس یخامشلا:رظنا(۲).١۳٠:هخیراتومالسإلا مالسنيا(۱)

.١/١١۱٠:ريسىخامشلا«١۳٠:هخيراتومالسإلا_مالسنبا(۳)
وهف..كلذكسيلوىدبعهنإ:لاقيو‹۲۷۸/۲:تاقبط ىنيجردلا«١/۹٠1:نيبلاطلاجهنم ىصقشلا(٤)

.۹٠:تاقبط ىنيجردلا«١٤:ءاثعولاةلازإىبايسلا:موزخمىنبنمیشرقیکم

.٩4:جهانملاقدصأ£٩:تاقبط ىنيجردلا‹4۷:ءاثعولاةلازإ ىبايسلا«.١١٠:دوقعلا ىثراحلا(٥)

.قحلم١۱٠:ةيوجأ_نوفلخنبا«۱/۱۹٠٠:ةكرحلاةأشن تافيلخضوع

.٠/٠6۲:نيبلاطلا-ىصقشلا(۸).١/٠6۲:نيبلاطلاجهنم ىصقشلا(۷)

.٢۲:ةيضابألاخيراترصتخم ىنورابلا«١/۸٠٠:ريس ىخامشلا(۹)
.قحلم۹٠٠:ةبوجأ نوفلخنبا«١/۸٠٠:ريسىخامشلا(١٠)
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ةجحوهو«ةريسلاىفةجحناكو«هتنودممناغوبأمهنعىورنموهو«اهنمافرط
سيلهنأرهاظلاو‹2"ىعباتهنإهنعليقو‹()ةيضابألادنعثيدحلاةياورىفاضيأ

ةيضابألاريسىخامشلاوىنيجردلاهنعىوريىذلاريسلاباتكبحاصوهو
ىلإقبسنممو)هنعنوخرؤملاهلوانتامالولدوقفم-باتكلاففسألاعمو«لئاوألا
ىفكلذعمجوراثآلانممهنعهدنعلصحيامفلأورايخألافلسلاريسديلخت
.((رابخألابئاجعوهقفلابئارغنيبدحاوكلس

ظعولانماهيف(ةلاسر)قحلابلاطمامإلاىلإًادهعبتكدقف«اليوطًانمزرمعو
ناميلانبنوراههفلاخةكمبةيضابأللًاسيئرناكامدنعو«(©ريثكلاءىشلاريكذتلاو
هعانقإلواحو«ةعبرألاةديبعىبأمامإلاذيمالتاهبجرخىتلالئاسملاىفًاصوصخو

ةلاسرنايفسىبأمهيلإبتكفنميلاىلإهجوتفنميلالهأنماذهنوراهو«عتتقيملف
مامإلاىلإنايفسیبادضةلاسرنوراهلسرأدقو«هثادحأونوراهنماهيفمهرذحي
اتلکونوراهرمأىفهيلإبتكفنايفسىبأىلإانهمامامإلااهلسرأفنامعبانهملا
نایفسیبنأىفانهملامامإلاىلإنوراهةريسنأامك()ناتدوجومنيتلاسرلا
.()ًاضيأةدوجوم

لئاسملاىفهلاقاميفنامعلهأهديأونيتلاسرلانيتاهنمنايفسىبأةعاربرهظتو

.©”نوراهاهيففلاخىتلا

.̂ثادحألاكلتىفمهئطخىلعًانهربممهئادحإمهيلع

‹هيلإتبسنامنإوهنعتسيلقحلابلاطلتلسرأىتلاةلاسرلانأثحابللرهظيو

نأدبالةلاسرلاف«ه١۳٠ماعلتقوه۲ماعتناكقحلابلاطةمامإنألكلذو

عماجلانمعبارلاءزجلارظناوقحلم١۱۱:ةبوجأ_نوفلخنيا«شماهلاب١:دعاوق ىلاطيجلا:رظنا(١)

.هنعهيفاملكفحيحصلا

.۲۷۸/۲-۲۷۹:تاقبط ىنيجردلا(۳).١/٠٠:دعاوق یلاطیجلا(۲)

.٢۲۷:٥۳۲:نامعءاملعةعومجم.ةحفصلاومن(٤)

.١/۹۹:نايعألاةفحت_ىلاسلا(۷).٢۳۲:صمن(٦)

.اهدعبامو٠/٠۳۱۳/۳۰:تاباوجلاوريسلا:رظنا(۸)
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هيلإتلسرأىذلاانهملاماملافرخآبناجنمو«هذهةرتفلالالخةبوتكمنوكت

دقمامإلااذهنأل«ه٢٠۲ماعدعبتناكناميلانبنوراهاهرمأىفنامعبةلاسرلا

رمعنوكينأدبالنذإف‹كلذدعبتلسرأةلاسرلانوكتفروكذملاماعلاىفبصن

هتدالونوكتف«قحلابلاطىلإهتلاسربتكامدنعلقألاىلعةنسنيئالثنايفسىيأ

هنأكلذىلإفضأ«ةنس.(٠)نمرثكأشاعهنأكلذىتعمو«ه٠٠ماعلبق

نكسوهرمعرخانامعمدقمثةكمىفناكنيحانهملامامإلاىلإهتلاسربتك

.ةليوطةدمعيبرلادعبىقبوراحص

وهوكلذدعبو«ه۳ماعىفوتملاديزنبراجمامإلاكردأعيبرلاناكاذإو

لعلو٠نايفسىبالسيلىنيجردلاتاقبطىفروكذملادهعلانأنيبتيليلحتلااذه

.()ةققحمةجيتنىلإلصيفعوضوملااذهىفققحيرخًآاثحاب

نكلوءطبضلابهتافوخيراتالوهتدالوخيراتىلعرثعنملاننإفلاحلكىلعو
وبأو كلذبملعأهللاوهتمامإرخآلبنامعبرفيجنبانهملاةمامإنامزىفاهنأودي

ليحرلاةلئاعلازتالوةميظعراثامهلونامعبملعلاىفةقيرعةرسالدلاونايفس

ولیلناسياهبوجر

نموهوةديبعىبأمامإلانمهقفلاذخأدقو«هيبأمساىلعرثعأملوربجملا

هلنادجويو«نايفسىبالهلعلوهتافوالوهتدالوخيراتىلعرثعنملو6

یباكراعمىفاوكلهدقومهئامسأىلعرثعنملةكمنمنوريثككانه۸

ىلعديزيامةكمبةيضابالانمهدنعناكو«ةنيدملاهلوخددنعفوعنبراتخلاةزمح

.ةئامعبرألا

قحابلاطلتسيلنكلوةلاسرلاهذهلسرأنايفسابأنأاهسفنةلاسرلاهذهىوحفنم ملعأهللاوىلرهظمث(١)

اولبقيملفباتهنأوأةريبكلابكتريملىذلارصقملانمئربتلاىلعاهيفزكردقو‹ملعأهللاو«رخآىلإامنإو

دبعاوكتوءارشلاىلعهوعيابفنسح:هللاقيلجرمهميدقتىلعتومرضحلهأفالخعقوكلذلعلوهتبوت
ذئمويةباتكلاعيطتسيالدمرأناكابجاحنألةصقلاهذههتلاقامىلعىنلددقو‹فالخلاراصوديعسنبهللا

.٢/٠٥۲/٢٥۲:تاقبط ینیجردلا ءالؤهنيبحلصيلمسوملاىلإبجاحجرخامنإوجحلامسومىفناكو

.٠:هخيراتومالسأإللا مالسنيا:رظنا(۲)

٤٤۲

 



:نويناسارخلاامأ:ًافلاث

ناكنأذنمناسارخلهأبةقيثوةلصىلعةديبعوبأمامإلاناكذإ‹ريثكمهف

مهلضفومهملعلجألهدنعةميظعةلزنممهلاجرضعبلو«اهيلعةالوبلهملاءانبأ

:مهوهذیمالتاوناکنممهنمومهدالبىفةوعدلاةلمحنماوناكو

نمهتدوعدعبنامعىلإءاجهنأىلرهظيو()یناسارنخاةيطعنبلاله١

مهلسرأنيذلارفنلانمضنمناكهنألمتحيو«قحلابلاطمامإلابصندعبنميلا

ماقوكانهةمامإلارمأءاهتنادعبنامعىلإءاجفقحلابلاطةدضاعملةديبعويأمامإلا

رايخألاءاهقفلانموهو:هلًايضاقناکوىدنلجلاماملابصنبماق نمیف

.()(هفوفصىفلتاقوهعيابىدنلجلاباحصأنمناكو)نيلضانملاةداقلاو

اولبقيملفةيضابألاىفلخدوباتمثةيرفصلاىأرىلعةيطعنبلالهناكو

لعففمهبهذمنمهجورخوهتبوتمهغلبيفهتعدبنوفرعياوناكنمىلإجرخيىتحهنم
.()اديهشهعملتقىتحدوعسمنبیدنلجلاماماعمناكفةيضابألاىلإداعمث

لهأىلإاهلسرأملعلاىفهمدقخوسراهيفرهظأةروهشمةريساذهلالهلو
‹ءادعألاىفةياكنلارثكأفىدنلجلامامإلاعملتاق«اعاجشالطبناكو‹()نامع

نامعىلإلوخدلاديرينابيبرهاملف«ناواكةريزجىفهباحصأونابيشلتقل

یهونامعنمرافلجیلِاءاجىتحنابيشعبتيمزاخءاجو«هعمنمونابيشاهيف
روصنمللةعاطلانالعإيىدنلجلامامإلامزاخبلاطف ةميخلاسأربنآلافرعتىتلا

الولمزاخباحصأىلعرمألالوأىفةميزهلاتناكو‹ناقيرفلالتاقتف«ةيقتلاهعست
مهيلعاومجهفمهميرحذاقنِإمهاهلأف«ةنيدملاناكسلزانمقرحباهوربدىتلاةديكملا

نكفىمامإتنأ:هللاقفلالهايمدقتلالهلمامإلالاقفهيضاقومامإلاالإقبيملو

.۱۳۳:تاقلط ىبايسلا«١/۹٠٠:ريسىخامشلا()٠

٠/٠66.٠نيبلاطلاجهنم ىصقشلا«شماهلاب٠/٠٠:مالسإلادعاوق ىلاطيجلا(۲)

.١/۷۸:نايعألاةفحت_ىللاسلا«١/٠٠:مالسإلادعاوق_ىلاطيجلا(۳)

.نيملسملاريسنامعءاملعةعومجم١/٠٠٠:نيبلاطلاجهنم ىصقشلا(٤)

۲٤o



ناكفمزاخمدقتمثلتقىتحلاتقللمامإلامدقتف«كدعبشيعأالنأىلعكلوىمامأ

لالههنأاوملعاملف‹فدهللهتباصإوةزرابملاهناقتإنماوبجعتفدسألاكمهيلعركي
.()هولتقیتحهولوتحامهدالبنمو-ًاقباس مهتعامجنمهنأو

ىبأمامإلانعملعلاذخأنمم«ىناسارخلاهللادبعنبمشاههللادبعوبأ٢
نبالوقي«ةفرعملاوملعلاىفهخسارمدقهلو«بيبحنبعيبرلاةقبطنموهو«ةديبع

ةيضابأالابتكلاايانثىفدجوتراثاهلو.(©)(تفمهيقفهللادبعنبمشاهو):مالس

‹نيميهللابلقيملوتفلحوأتمسقأ:لاقنمىلعسيلهنأهلاوقأنمو‹ةيهقفلا

.()نيمي:لاقفحونوبأمهفلاخوعيبرلالوقوهوةديبعىبأمامإلانعكلذىورو
تلواحو«(*)اهيلإملعلاةلمحنموناسارخىفملعلارشنىفرودهلناكنمموهو
.هتافوكلذكودجأملفهتدالوخيراتةفرعمىلعروثعلا

نودنيذلانمضنموهو(الاعاهيقفناك)نايفسوبألاق:ةديبعىبأمامإلا

.ةريثكةنودملاىفهراثآونيزرابلاهخويشنموهفهتنودمىفهقفلامئاغوبأمهنع

ىفًاموينيتسىلعديزتالمدلااهبىدامتاذإءاسفنلانإ:ةروهشملاهلاوقأنمو

.()اهعامجاهجوزلزوجيوةضاحتسملاماكحأىطعتفنيتالصلا

ةدعهلتدرودقو6ةيضابألادنعتاقثلانيئدحمانمروصنمنبمتاحناکو

ىفرصمىلإلحرو«2”هريغوحلفأمامإلاتاياورنمحيحصلاعماجلاىفتاياور
.هتافوالوهدلومخیراتىلعرثعنملوهرمعرخا

یسیعوبال:مالسنبالوقي«هتینکبرهتشایناسارنخ-ایسیعوبآ٤

.١٠/٠٥:دعاوق یلاطیجلا٤:خيراتلاىفلماكلا ريثألانيا۷۸-٠:نايعألاةفحت_ىملاسلا(١)

-ىبايسلا«١۳٠:ةيضرملاةعمللا‹٠/٠۲٠:نيبلاطلاجهنم-ىصقشلا«١۳٠:هخيراتومالسإلا مالسنبا(۲)

.٠٠:جهانملاقدصأ

.۳٠:ةيضرملاةعمللا ىماسلا(٤).١١٠:بولطملاةياغ ىكلاملا(۳)

٠/٠٠6٠:نيبلاطلاجهنم ىصقشلا‹١٠:ةيضرللاةعمللا-ىلاسلا:رظناو«١/٠١٠٠:ريس ىخامشلا

.٤۹:ةبوجأ نوفلخنبا۷١-١:ريس-ىخامشلا(1)

.٢٠٦۲:حيحصلاعماجلا-ْبيبحنبعيبرلا:رظنا(۷)

٢٢۲



نعملعلااوذخأنيذلانمونيزرابلاءاملعلانمناكف.()(تفمهيقف‹ىناسارخ

بتكدقفنمحرلادبعباهولادبعمامإلانامزىلإشاعهلعلو«ةديبعىبأمامإلا
عامتجالاوفالخلاكرتومهلحئاصنلانمضتتو‹ايبيلبهسوفنلهأىلإةلاسر
كلذو()مالسنباخيراتىفهذهتدرودقو‹باهولادبعمامأإلاةمامإىلع

.ه١۷٠ماعهتمامإتناكباهولادبعمامانالدعبتسمريغ

وبألوقي«ميظعناكمىلعهبةقثلانمةديبعوبأمامإلاناكو«ةرصبلانكس
انمعنأوانمركأفهعمترسفهباجأفًاماعطةديبعىبألىسيعوبأجلاع):جرؤللا
ذيبوهاذإف«هرظنهديىفهلتاملفحدقلاذخأفذيبنبىتأوةديبعوبأىقستساف
لاسيملوجرؤملاوألاق«انعمناكنمبرشوتبرشفىنلوانمثةديبعوبأبرشف

نمدحألسيلامىلعهيلإنانئمطالاوهبةقثلانمةديبعوبأناكوهبارسشنعةديبعوبأ

لالحهلالحیسیعیبالثمانیفنیأو«زیزعلادبعنبالاق«انباحصأنمهتلزنملزن
.()نيملسملامارحهمارحونيملسللا

ىلعناكهنأىفبيرالفةيلوقلاهليمزةداهسوةينمضلاهخيشةداهشهذهف

.هتافوالوهدلومخیراتىلعرثعنملو.لضفلاوعرولانمريبكبناج

ىبألاثمأناسارخبءاهقفلاذيمالتلانمًاريفغًاعمجخياشملاءالؤهفلخدقو٥
نبدومحمهنباونامیلسنبرصنورظنلاىباو‹ةنودملابحاصمئاغنبريشبمئاغ

.(۶)مهریغورصن

ىمزراوخلاديزيوبأةمالعلامهنموًاضيأةيضابأءاهقفمهنمناكدقفمزراوخامأو
ءاهقفضعبهيفلاقىتحاضيأةديبعىبأمامإلاذيمالتنموهو«0”هتينكبروهشلملا

نبنمحرلادبعالإاذهاننامزىفةلبقلالهأءامدلئاسمجرخينمملعأال:هنامز
.()قرشلمابیمزراوخلاديزيوبأوبرغملابمتسر

.١۳٠:هخیراتومالسإلا مالسنبا(۱)

.يناسارخلاليعامسإميهاربإكانههمساركذو١١٠:قباسلاعجرملا(۲)

.١/٠٠٠:ةيضايرلاراهزألا-ىنورابلا(۳)
.١/۳٠:ةيضرملاةعمللا(٥)٢/۲٦۲٠:ىربكلاةنودملامناغوبأ(٤)

.٢۸/۲١۲:تاقبط-ىنيجردلا«١/۸۸:ريس ىخامشلا«١٠٠:هخيراتومالسإلا مالسنبا(1)

.١۳٠:هخیراتومالسإلا مالسنبا(۷)

۲۷



ملعلاىفمهيلإراشملاورايخألاتاداسلانمناكو):ىخامشلاهنعلاقو
لجرنع)لئسهنأهنعرثؤياموهقفلاومالكلاملعىفىلوطديهلو‹2)(رابخألاو

له:لجرلاهللاقفمارحهيفتنأوأهيلعتنأىذلارمألانإ:ملاعلاهللاقفىقل
كتمذخآامنكلومارحلااذهكرتأس:لجرلالاق:معنلاقفكنمملعأًاملاعملعت
اذهتامديزيوبآلاقف۽تامىتحلجرلالاسيملف«كنمملعأوهنملّأسأىتح

.٩”(ابئاتلاؤسلابلطىفتاماذإاملسم

باهولادبعنبحلفأمامإلادنعادوجومناکوریسلاىفباتک:دیزیىبأةمالعللو

لمتحملانمو«ىناسارفلامئاغنبرشبمئاغىبأةمالعلانممامإلاهذحخأدقو«برهيتىف

هنعحلفأمامإلاىورو‹(ةموصعملا)ةبتكملابقرتحاامةلمجىفقرتحادقنوكينأ

نلمدیااسلاسارافرنيشيدحباتكلااذهنم

.هتافوالوهتدالوخيراتىلعروثعلاعطتسنملوً©اضيأقوسلا

دحاوناكو«ةديبعىبأمامإلانامزذنمًاضيأ(دنسلا)ىفاوناكةيضابألانأامك
اهيفةيضابألاىقبدقو«ميبرلاةقبطنموهو‹2اضلملاابأىعديوةرصبلاىفمهنم

ديعسنبدشارمامإلانمةلاسردجوتو«رثكأوأىرجهلاثلاثلانرقلاةياهنىلإ

هذهتلسرأدقو‹2ةروهشممهرابخأودنسلادالبنمةروصتملهأىلإىنامعلا

:مهوةروصنملهاءاهقفنمةثالثىلإ(ةلاسرلا)ةريسلا

.ةزاوربنبدمحمهللادبعوبأو«اهدسنبدنهملاو«جيرمنبسابعلاوبأ

.()(نيملسمل|ريس)باتكىفةدوجومةريسلالازتالو

:نوينامعلاةديبعیبامامإلاbذيمالت:ثلاثلابلطملا

نموكلذبرداصملاانفعستملذإنامعبهذيمالتنعةلصفمتامولعمىلعرثعنمل

.١/۸۸:ريس ىخامىشلا(۱)

.٥:ةيضابألاخيراترصتخم ىنورابلا«٢/٢٢۲:تاقبط-ىنيجردلا«١/۸۸:ريس ىخامشلا(۲)

.٢٠٦۲ةحفص:من(٤).٢٠۲:حيحصلاعماجلا:رظنأ(۳)

.١٠:ةيضرملاةعمللا-ىلاسلا٠./۲:تاقبط ىنيجردلا(٥)

٢۳۷:نيملسملاريس:نامعءاملعةعومجم(۷)

T٤۸



ةرجههىفريبكرثأةرصبلابةيملعلاديزنبرباجءاثعشلاىبأمامإلاةسردملنأمولعلل
بئاسلانبمامض«رجاهنملئاوأنمو«هنعملعلاذخألاهيلإنامعنمملعلابالط
تارايزىلإةفاضإلاب.مهريغوىئاطلابجاحدودوموبأو‹ناهدلاحلاصحونوبأو

‹نامعنمةرصبلااونكسنيذلانمهريغتارايزونامعىلإءاثعشلاىبأمامإلا

ةشربنببعكو٠صاعلانبورمعلاثمأاهيفةباحصلاسرادماياقبىلإةفاضإلاب

نينمؤملاريمأىضاقراوسنببعكوءىدبعلاسابعلانبراحصو«ىنامعلاىحاطلا

نعجتنف«دعبنمةرصبلانكسءالؤهرثكأو«مهريغوةرصبلاىلعباطخلانبرمع
بيبحنبعيبرلالاثمأةفرعملانمديزملافارتغالةرصبلاىلإملعلابالطتارجهكلذ

دوعسمنبیدنلجلاو«ةبقعنبجلبو«فوعنبراتخلاةزمحىبأو‹ىديهارغلا

.ريثكمهريغو

یفثحبيرخآاثحابلعلو٠مهنعتامولعملاىدلترفوتنمركذأانأاهو
نعملعلااوذخأنيذلاذيمالتلاءالؤهو‹لضفأورثكأوهامىلإلصوتيفاذهعوضوللا

:مهملسمةديبعىبأمامإلا

كلامنبديهارفىلإةبسن‹ىديهارفلابيبحنبعيبرلا:ريبكلامامإلا١
ذيمالتهقفأناکو«(۱)یولةيالونموأ«نامعبراحصةيالونمنافضغنموهو
هنعیورهن:لاقیو«ديزنبرباجمامإلاكردأذإًاتسمهرباكأنموةديبعىبأمامإلا

نوخرۇؤملاهبسنيامدنعىضابالابهذملابسنةلسلسطسوتيوهو()ًادحاواثیدح

ًاجلملاهيلإىذلامولعلاملعومشألابهذملادوط):ىنيجردلاهيفلوقي‹2ةيضابألا

بيلاسلا«١/٥۹:ريس يخامشلا«۲۷۳/۲:تاقبط ينيجردلا«١۳٠:هخيراتومالسإلا_مالسنبا(١)

۲۹/۱:دعاوق ىلاطيجلا«قحلم۲/٠٠۳:ىربكلاةنودملا مناغويأ‹٠/۳:حيحصلاعماجلاحرش:ةمدقم

يبليسلا«١/۸:ىراضحلادعبلا«٢۲:ةيضابألاخيراترصتخم ىنورابلا«١٤١:دوقعلا ىثراحلاشماهلا
۲٦۱۲۸۰تاباوجلاوريسلا-فشاكةديس۳۰::تاقبط«۸٤:جهانملاقدصأ٠:ءاثعولاةلازإ

.٠/٠۲٦-ىصقشلا‹٠٠۲ديزنبراجمامإلا-ىفاوصلا«١۳٠: شماهلاب

.١٤٠:دوقعلا يثڻراحلاء۲۸:من(۲)

هذخأيذإءاملعلاىدلةفرعملاوملعلالوصواهبنودصقيبهذملاوأنيدلاةبسنةلسلسو٠٤٠١٤٠صمن(۳)

ةياهندنعفقتداكتاهنإفنامعىفامأ«ابيرقتنآلاىلإةبراغملادنعةعبتمةقيرطلاهذهو«فلسلانعمهنمفلخلا

ىلعنسخلاىبأخيشلاىلإلصوىتحىصقشلاسيمخخيشلاهعفردقو.ملعأهللاوىعالطابسحمبارلانرقلا

=نبهللادبعنبديعسمامإلاو«ىولهبلاىميلسلاهكردمحمنبهللادبعدمحمىبأوىويسيبلادمحمنبا

۹٢۲



ةديبعابأبحص«مزتولحاورلالابحهيلإدشتنمومصألابطخلاتامظعمىف
:ىخامشلالاقو.0>(رخآلاولوألاناكفهسلجممزلورخازلاهرحبنمفرتغاف
.(©(حجنأفلضافألاىلعهدعبردصتوحلفأوةديبعابأبحص)

:هذهبىفكواننيمأوانيقت):لاقفةديبعىبأمامإلادنعمويتاذركذو

‹(ءاثعشلاىبأذيمالتدحأبيبحهدلاوناكوةرصبلانكس«عيبرللةيكزتةداهشلا

اهيفملعتو‹ةرصبلانم(ةييرخلا)ةلحمنكسونامعبمأةرصبلابدلولهىردنالو
تامونامعىلإهرمعرخآلقتناهنكلو«ًابولطموًابلاطهرمعمظعمىقبوملعو
ماعىوكزألارباجىبأنبىسومخيشلاهذيملتهيلعىلصوىولىفنفدوراحصب
یوتفلابموقيلجحلامسومىلإريسمللهفلختسيةديبعىبأمامإلاناكو.()(ه۸۱)

.ةيادهلاقيرطىلإسانلاداشرإو

كلذلوء5ةرصبلابةديبعىبأمامإلاةافودعبمهعجرموةيضابألاسيئرناکف

ىمتسرلاباهولادبعةمامإةيعرشىفهعمنموهنوتفتسيبرغملاةيضابأهيلإلسرأ
هبلوهلقعوهمهفوهعروىضروةرصبلابهتايحىفسانللةديبعوبأهدقفأىذلاوهو

اهيفهيتفينأدارألئاسمبترهاتنمباهولادبعمامإلاهيلإبتكو«سانللهايتفو

.)(مافأف

ءةعبرأوةعبسنيباممهونامعىلإملعلاةلمحمهنموريثكقلخهنعذخأو
تاهجىفاوعزوتذإاهئاحنأعيمجىفملعلارشتناوكلذدعبنامعىفءاهقفلارثكمث

ىفحيحصلاعماجلاىهو«مويلاىلإةيضابألااهيلعدمتعيراثآهلو«دالبلانمةريثك

:نيبلاطلاجهنمرظنا نامعىفىرجهلاعبارلانرقلاءاملعنمءالؤهومهنعهللاىضربوبحمنبدمحم=

۱.

.١/٥۹:ريس ىخامىشلا(۲).۲۷۳/۲:تاقبط ىنيجردلا(۱)

..۲/٦۲۷:تاقبط ىنيجردلا«ةحفصلاومن(۳)

|.۳۰:تاقلط ىبايسلاء٠۱:دوقعلا ىثراحلا:رظنا(٤)

.0£:ءاثعولاةلازإىبايسلا‹١٤٠:دوقعلا ىثراحلاقحلم۲/٠٠۳:ىربكلاةنودملا(٥)

‹:ريس ىخامشلا«۲۷/۲:تاقبط ىنيجردلا«١۳٠:هخيراتومالسإلا مالسنبا:رظنا

.١١٠:دوقعلا ىثراحلا

.١١٠:دوقعلا ىثراحلا«١/١٠٠:ةيضايرلاراهزألا ىنورابلا‹«ةحفصلاومن:رظنا(۷)

.١/٠:حيحصلاعماجلاحرشةمدقم ىلاسلا‹١٠٠:ةيضفلادوقعلا:رظنا(۸)

Yo

 



اهریغوهبرجبةينورابلابعيبرلاايتفباتكومناغىبأةنودمىفهيواتفو()ثيدحلا
.ىضابألاهقفلاتاعوسومنوطبىفةثوثبملاراثآلانم

نبنماحمنبنزامنبیبحينبهللادبعنبفوعنبراتخاةزمحوبأ-١
ءانبأهلو‹قيوسلاةيالونمنامعبزجمنموهو‹2ىدزألامهفنبكلامنبةملس
ةعرفتملادزألالئابقلاممجيديدقةكرعمىفناكىذلاةلبجنبرباجمهنمةفوكلابمع

كانهناروهشمدجسموةطخاضيأ‹ةرصبلابكلامنبةميلسلونارهزنبرصننم
ىفطخلاريرجمهحدمدقو«ردقوفرشةرصبلابمهلناكوةميلسةطخىعدتمهب

:ريبزلالتاقزومرجنبابطاخيهلوقب

ادايزتعنمذإدزألاءافو متيفواموريبزلابمتردغ

(۳)ادادهوأدماحيلانرواجواراجتنكةميلسیفالهف

سلاجمرضحيناكو«هللاءاامهنعذخأفةديبعىبأمامإلاديىلعذملتتو

ًابيطخو«اعاجشادئاقونيدلاىفةودقًاروقوًاملاعناكو‹‹ةرصبلابرابكلاةيضابألا

دعتسملا«برحلاىفدسأفةزمحوبأامأو):هلوقبىنيجردلاهفصوو«(©)اعراب

رحبو‹بهواذءارالاىفثيغو‹بكرنإءاجيهلاىفثيلبرضلاونعطلل

:قحلابلاط:بطاخيةديبعوبأهخيشهنعلاقو«0بطخو.ظعواذإجاجع

.()(هردصیفهلیجنإلجربهلانلسرآو)

انبطخ):لاقةنيدملابذئمويوهوةزمحىبأةبطخسنأنبكلامماماعمسامو

,^((باترملاتدرورصبتسملااهيفكشةبطخةزمحوبأ

:ًاثدحمعيبرلا-دوعسمرمع«۳/٥:ىناثلاءزجلاحرشةمدقم ىخوتتلا«١/۲۷٠:نيبلاطلاجهنم-ىصقشلا(١)

۹.

.باسنألا ملسمنبةملس«۷۸لصوملاخيرات(۲)

.۸/٠۷:مالعألا ىلكرزلا«۷۸:لصوملاخيراتىدزألا:رظنا(۳)

.٢/٤٠۲:تاقبط ىنيجردلا«۱۷۳:تاقبط ىبايسلا:رظنا(٤)

.64:تاقبط ىبايسلا«١/٤۷٠:ريبكلابرغملاخيرات-زوبد(٠)

.١/٠۹:ريس ىخامىشلا(۷).۲/٢٠۲:تاقبط ىنیجردلا(٦)

ىفخیراتلابتكنماهريغو«۲۷۲-٢/٢٠۲:تاقبط ىنيجردلا‹«۱۳۳:هخيراتومالسإلا_مالسنبا(۸)

.بدألا

۱:23



.()دمحمنبناورمدینمنيمرحلاذخألقحلابلاطشيجلا

هنأو‹نيبملارونلاهنأوميقتسملاجاهنملاىلعهنأببوبحمنايفسوبأهفصودقو

ريقفوهفاذهعمو.9>حلاصلافلسلانمهنأو‹نينمؤمللةودقهنأو«نيدلاةمئأنم

خياشماهيلعلمحيبئاجنىبالنانسنبةملسلاق)زاجحلاىلإنوبكريامبءايرثالا

.()(هريغوفوعنبراتخلاهبشةكمىلإهلةعسالنممنيملسلملا

:هلوقنايفسىبأنعىخامشلادروأوةارشلاديسوهلبنيثبخلاةارسشلانمناكو

نإنيملسملاتكردأ:لاقراتخلاةزمحىبأنعثدحتيليوطلاكلملادبعتعمس)

یفالورامتعایفالوجحیفالومایصیفالوةالصىفدازتسياممهنملجرلاناك

طقستومهتينغأنمطقسءارشلاىفصرحلاديدشبسيلهنأفرعنإهوجولانمهجو

.9(مهدنعهتلزنم

ناورمهلسرأىذلاىدعسلاةيطعنبكلملادبعشيجديىلعةكمبًالوتقمىفوتو
»)ه١ماعكلذوةزمحیبهدئاقوقحابلاطنمنیمرحلاعازتنالبحمنبا

.)نييسابعلاةلودتءاجىتحبلصلانملزنيملوهبلصو

وهو‹(۷)مهفنبكلامنبىدیهارفىلإةبسن‹ىديهارفلاةبقعنبجلب-۳
یبانبملسمةديبعیبامامإلادیىلعذملتتدقو«(*»ةنطابلانمزجمنمنامعنم

‹لدعلابمايقلابنميلابقحلابلاطمهالمث«ريفولاهملعنملهنوىميمتلاةميرك
ةروهشملاهتلاسرهيلإبتك‹هدجنتسيوهريشتسيةديبعىبأمامإلاهخيشىلإلسرأو

لجرفلالابىنعيو«Ç((لجرفلأوالجررشعىنثابكلانلسرأ)اهيفهلبتكو

.١٠:لطابلاقاهزإ فسويدمحمشيفطأ«٤/٠٠۲:ديرفلادقعلا_هبردبعنبا(١)

.٤٤۲/٤٢٤۲:صمن۳۰۲/۱٤:تاباوجحلاوريسلا نامعءاملعةعومجم(۲)

.١/۹۱:ريسىخامشلا(۳)

.٢۲/۲٠٦۲:تاقبط ىنيجردلا‹«١/٠٠٠:ريس ىخامشلا(٤)

.١/٤٤۲:تاباوجلاوريسلا«١/٠۹۱:ريس ىخامشلا«۹/۲٠۲:تاقبط ىنيجردلا(٥)

.٠٠:١٠٠:ىناغألا-ىناهفصألاجرفوبأ:رظنا

.٠/٠٠۲:نيبلاطلاجهنم ىصقشلا(۸).٢/٠٠٦۲:تاقبط ىنيجردلا(۷)

.١/٤۱۷٠:ريبكلابرغملاخيرات زوبد‹١/٠۱:ريس ىخامشلا(۹)
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مهنمفلأسانلاو):لئاقلاردهللو«لجرفلألداعيهتعاجشىفوهفةبقعنبجلب

نوقلختم):هباحصأىفوهيفىنيجردلالوقينيزرابلاناعجشلانمناكو
ىفهليلعطاقدهاسقرألافلاخمادهاجموًادهاجالإلكلانمسيلقئالخلادومحمب
.0)(نمحرلاىلإةعارضلاونارقلاةوالتودوجسلاوعوكرلابدوجهلا

:هلوقبرفيجانهملامامإلاىلإهتريسىفىنالعجلارينلانبرينملاةمالعلامهفصوو

مهباحصأوةبقعنبجلبوفوعنبراتخلاو()هللاهمحرىيحيىبأنعانغلبدقو)
هسقنملظنمالإقلعتمهيفمهيلعلطابلالهأنمدحالسيلامقالخألامراكمنم

.9(لطابلاىفلخدو«قحلاكرتو

ماعدمحمنبناورمشيجدئاقىدعسلاةيطعنبكلمادبعديىلعىرقلاىداو

.)ھ۱١۳

نبدوعسمنبربکتسملانبىدنلجلانبرفيجنبدوعسمنبىدنلجلامامإلا٤
ناکو)مهفنبكلامدعبنامعكولمسمشدبعنبةلوعمنيزعنبرارجلا
ىبنلاةنسونيبلاباتكلابًالماعًاناعًايقتًاميلحًالداعًالضافًامامإهللاهمحرىدنلجلا
وههتريسىفريثلانبرينملاةمالعلاهفصوو«(©)(مالسلاوةالصلاهيلعدمحمنيمألا
ربصلاوقدصلاوناسحإلاولدعلاوفورعملانمهباوفرعامو):هلوقبهارشلاهباحصأو

نسلابتمسلاوةدابعلاوجرحتلاودهزتلاوعرولاوةفرعملاوةريصبلاوداصتقالاو

.(خلإ...اهعضومريغىفاهوعضيملواهقحريغبةقدصلااوذخأيملليمجلا

.۹/۲٢١۲:تاقبط ىنیجردلا(۱)

.هتمجرتترمدقوىدنكلاىحينبهللادبعقحابلاطهبىنعي(۲)

-٠/٤٢٤۲:تاباوجلاوريسلا(۳)

.۰/۲:ىناغألا جرفلاويأ«٢/۰٠٦۲:تاقبط ىنيجردلا(٤)

ء٠/۲۷۲:نايعألاةفحت ىملاسلا«٠۲:ناعمللابعئاشلا-عاعشلاقيزرنبا«١/۹٠٠:ريس ىخامشلا(٥)

.٢٢۲:دوقعلا ىٹراحلا

.٢۲:ةيضابألاخيراترصتخم«١/٤٠۲:تاباوجلاوريسلا(۷).٠۲:ناعمللابعئاشلاعاعشلا
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ذأًالماعالعًالداعًاميحراربرينملاخيشلاهفصوامكىدنلجلامامإلاناكو

بلاطلتقالمث«هتعيبىفكرتشاوقحلابلاطىلإههجووةديبعىبأمامإللانعملعلا
.()اهبًامامإهوعيابفنامعىلإىدنلجلاعجرقحلا

)راحصيمق ةفيلخلابحاصیدنلجلاهدجناو«اهيفةمامإلارقمناكذِإ()

نايبدیزمبنابعىفةمئألالواوهناكولدملاهيلعامنسحأكةا

.ةمامإلاثحبمىفهتمامإنع

نيبوهنيبترادىتلاةكرعملاىفلتقلاباديهشىفوتوهدلومخيراتىلعرثعنملو
ةكرعملاتناكو«هناطلستحتاهلخديلنامعىلإحافسلاهلسرأىذلاةميزخنبمزاخ

:هفصوىفقيزرنبالاقو©ةميخلاسأرنآلااهللاقيىتلارافلجىف

اباوثلامدعالفرافلجب- ًاديهشىضقمثشاعًاديمح

(°)ابايثلاهقلاخباوثهيلإیحضأفمدبهمسجبضخت

ءاهقفنمناكىرفصلابيبشبوهسيلو‹ىنامعلاةيطعنببيبش-٥

الو‹هدهعلنيداشلادوعسمنبىدنلجلاباحصأنموهومهئالضفونيملسملا

ففيًابستحمنامعیحاونضعبىفرمألاببیبشماقهباحصأوىدنلجلامامالالتق

ىلإابعادةربابجلاىلعاديدشهنیدىفًابلصالجرناكو)ىرقلاىيحيوهللاماكحأ

.٢٢۲:دوقعلا ىٹراحلا(۱)

ىف-اهيفًارتموليك۰٣۳ىلاوحطقسمةمصاعلانعدعبتوةنطابلالهسىلعنامعنمةميظعةنيدمراحص(۲)

ىلعاهيفنوتمأيو‹مهتراجتلاهيفنوعمتجيىتلاو‹ةرشعلابرعلاقاوسأنمنوخرؤملاةدعقوس-ميدقلا

ىلإاهيفرئازلاقاتحيالوبجررهشنممويلوأموقيناكو‹رعشلاىفاهيفنوقباستيو‹مهئامدومهلاومأ
دهعلاىفاهيلإاهتراضنتداعدقوميدقلاىفتناكاذكه«روشعلانوذحخأيمهوىدنلجلالآةكلمماهنألةرافخ

.٢٠/٠۲۷:خيرات ىبوقعيلارظنا‹نامعلىلاحلاديدجلا

.٢/۱٠۳:ديرفلادقعلا_هللادبعنبا(۳)

..٢٢۲:دوقعلا-ىثراحلاء۱:نايعألاةفحت ىملاسلا(٤)

.٢۲/٦۲:ناعمللاعئاشلاعاعشلا:قيزرنبا(٥)

.۱/٥۸:نايعألاةفحت ىلاسلاء٠:نيببلاطلاجهنم ىصقشلا(٦)
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.()(مهتفلاخم

الوهتدشوهبلصتوهملعةرازغنعئبنتنامعلهأىلعاههجوىتلاهتريسو
دقو):هلوقةريسلاهذهىفءاجاممو‹0>نامعبنيملسملاريسنمضةدوجوملازت

هلسيل‹مهيلعامهيلعومهلامهل«نيملسملانملجرمامإلانأبابلألااووذفرعي
كلتبدادزيلبالالحمرحيالوًامارحهدالبوهدابعرمأنمهللاهالوامملحتسينأ

تجرقنصلركبوأ:للوسرةفيعلقدقواسهللنخةو

تأسأناوینودیعأفتنسحأنافمکریخبتسل نيملسلملارکذيوهو

.©(خلإ...٠لدعلاكروءاسأاذإموقيانآکبوناراف«یوسو

ةاجنلاتناكولنأبابلألااووذفرعيدقو):ةريسلانمرخآعضومىفلاقو
هللادمحام‹ةيصعملاوةعاطلانمترادثيحةعامجلاوةرثكلاعابتابةمصعلاو

‹ءوسلانعنوهنياوناكنيذلاءالؤهودودخألاباحصأونوعرفةأرماوسيبحاص
نمعبتانمنأبابلألااووذملعيدقو...هللاتاضرمنوغتبيومهسفنأنورشينيذلاو
قحأوةيصعمربكأوًامرجمظعأ«هلوسروهللاعاطأنملتقوهدودحوهللاقوقحعيض

ىدهلاةعامجكرتومايقلاكرتنمنأبابلألااووذملعيدقو«ًالاقععنمنممداهجلاب

قحأوةيصعمربكأوًامرجمظعأمهنعسانلادرومهريغىلإاعدومهعممايقلانعىهنو
.(5(الاقععنمنهمداهجلاب

ةفرعملاوملعلاىفهمدقخوسروبيبشخيشلاةعاربةريسلاهذهنمرهظياذكهو

ةملكلاعمجيوذعمويىنامعلاعمتجملاحالصإلواحيوهو«ةمألاةسايسىفهرظندعبو

مامإلالتقدعبنامعاومكحنيذلاةربابجلااصوصخوءادعالامامأادحاوافصاوفقيل

نفدو«نامعیفهبحنیضقیتحابستحمادهاجمًارباصلاحلااذهىلعرمتساو

ملو‹هربقناكمفرعنالانكلوةيلخادلاةقطنملابمويلاةفورعملاىهو°2)اهنمةيبرغلاب

٢٠٠نم:نيملسلملاريسرظنا(۲).٠/٥۸:نايعألاةفحت_ىلاسلا(١)

.۲۱۸:نيملسملاريس(٤).٢٠۲:نیملسملاريس(۳)

.:نيبلاطلاجهنم ىصقشلا(٠)
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نمىنامعلاىويسبلامساقلانبهللادبع:رغصألاوأريغصلاةديبعوبأ١

هدعبنمو«ةديبعىبأمامإلانعملعلاذخأ«()نامعنمالهبةيالولةعباتلاايسبةيرق

نأىرأومساقلانبةديبعوبألاق.خلِإ...ريبكلاةديبعابأىنعيخيشلاتلأسمساقلا

هيفملسمةديبعىبأنمعمسأملو«كلذنمعنميالوهضرأبصخ-شنخبلخدي
.09(ائيىش

‹(طقفعيبرللذيملتهنإ:لاقنملوقدريوهومامإلانعهذخأىفحيرصكلذف

ىلعنيعتسملاو‹راصعألاكلتءاهقفوراصمألابماقأنمءالضفدحأ):ىنيجردلاهنع

ةقلحىفقبسلازاحنممناك):ىخامشلالاقو.(*)(راصنألاكعلوأنمنيدلاةماقإ

.(الهكواباتىوقتلاودهزلاروحبىفصاغوالمعواملعناهرلا

لزانمنملکيالًادهازناكفمساقلانبةديبعىبأىلعقبطنتفاصوأىهو
هدنعلمحًالثمةرصبلابىراحصلاىنامعلابدنجنبلضفلارازاذإف‹ءايرثألا
لاقريثكلاماعطلابيطيلضفلاناكو«كلذنعهلأسفاهنملكأيلحلملاوزبخلاصارقأ

.()ًالزنمكيلعلخدأملالإوىنعد:هل

هباحصأعمةرمتاذجرخ«دهازوهفكلذعمونيصلاىلإجرخيًارجاتناكو

ىفمهلصقنيىكدوعلانوبيعياوذخأفدوعءارشىفًاعيمجاوكرتشافنيصلاىلإ

سأرىلعاودر«بيعالبًادوعنوبيعتأ!هللاناحبس):مهللاقف«دوعلانوحدمي
.()(مهلًامنغمكلذاوربتعاوهلامسأرهيلعاودرف«ىلام

ء٠/٠6۲:نيبلاطلاجهنم-ىصقشلا«١/۸۷:ريس ىخامشلا«٢/٥۲۳:تاقبط ىنيجردلا:رظنا(١)
.٩4:جهانملاقدصأ‹٢۳:تاقبط ىبايسلا

.١/١٤٠:ىربكلاةنودملامناغوبأ(۲)

.۱/٦:نيبلاطلاجهنم ىصقشلا«شماه٠:دعاوق ىلاطيجلا‹٢۳:تاقبط ىبايسلا(۳)

.١/۸۷:ريسىخامشلا(٥)..٢/٢٢۲:تاقبط ىنيجردلا(٤)

.١/۷۸:ريس ىخامىشلا«۲/٢٥۲:تاقبط ىنيجردلا:رظنا

.١/۷۸:ريس ىخامىشلا«Yer/Y:تاقبط ىنيجردلا:رظنا(۷)

٢٢٥۲

 



وبأىلتعاالو«كانهماقأوةكمبةرسؤمةأرماجوزتمثًابزعنمزلانمةرتفشاعو
بويأنبلئاوو«ىمرضحلاىلعو«بدنجنبلضفلاووهناكةرامإلابصنمرفعج
نمجورخلااوعاطتساواوجنفةعيبلاذخألدجسملاباوبأتقلغأف«مارحلادجسللاب

اذامةعيبلابذخأولامعكلذدعبمساقلانبهللادبعلئسفةغيبلااوطعيملوءدجسللا

.()(ةعيبلاهذهمهيطعأنأنودىسفن هللاو بهذت):لاقف؟عناصوه

كنإ:هلليقفةضفلاوبهذلاريطانقهتيبلخدأمهللا:لاقفروباسنبىلعاعدو

هتيبلخدينأنمهيلعدسأرشیأوهيلعتوعدنکلوهللاوال:لاق«هلتوعد

هللاىففاخيالوةملظلاةعطاقمىفةداوهىريالناكف.(ةضفلاوبهذلاريطانق

.مئال.ةمول

نعزاسفتساللةبراغملانمةلاسرلاتءاجالوباهولادبعمامإلاةيالوىلإشاعو

ىلعسابتلالاعقودقوعيبرلاعمًادوجومذئمويناكىمتسرلاباهولادبعةمامإ

دوجوملانأىف()شيفطأفسوينبدمحمخيشلاهعباتوةيضايرلاراهزألابحاص
ناسغوبآوعيبرلاباجأالكلذككلذناكولو‹ريبكلاةديبعوبأمامإلاوهذئموي

ىفمدقملانإ:لوقيهسفنبىنورابلاو‹مهخيشىلإهوعفدلوةبراغملالاؤسىلع
ةديبعوبأوهذئمويدوجوملانأاذهنمرهظف«(بيبحنبعيبرلاوهذئمويةقراشلا

ءريبكلاةديبعابأمامإلانأنمةريسلاىفايركزوبأهركذ.اماوعبتمهلعلوريغصلا

ديفيالهسفنةريسلابحاصمالكو«()متسرنبنمحرلادبعمامإلادهعىفىفوت
ىلاولانأانغلبو):لاقذِإنمحرلادبعمامإلادهعىفىفوتىذلاوهةديبعابأمامإلانأ

هللاةمحرةديبعوبأو«ثراولاهللاقيلجرنمحرلادبعةمامإىفنامعلهأىلع

.كلذنايبمدقتدقو()(ىفوتنمحرلادبعةمامإىفوىحهيلع
هنإ:ليقفهتافوىففلتخاو‹نامعىلإمساقلانبهللادبعةديبعوبألقتنامث

نايفسىبأنعىخامشلاركذو‹()جهنملابحاصهركذىذلاوهوتومرضحبىفوت
-ةديبعابأىأ هرمأىلوتىذلاوهوريغصلاةديبعىبأنعناسارخنمالجرعمسهنأ

.٢/٢٤٢۲:تاقبط ىنيجردلا(۲).ةحفصلاومن:رظنا(١)

.١/١٠٠:ةيضايرلاراهزألا ئنورابلا(٤).١/١٠٠:ةيضايرلاراهزألا ىنورابلا

.ةحفصلاومن.۸۷:ةريسلا ايركزوبأ:رظنا(٥)

.٠/۲۲٦:نيبلاطلاجهتم ىصقشلا:رظنا(۷)

Yoy



دجسملايلعدعقىتحهلمحبلغاملفًامئاقىلصيناكهنأ:ناسارخىفهتافودنع
هلسرأفهذبجفهعفريلردابفهيلعبلغهنأنظف«دوجسلاىلإىوهمثعكرمثربكف

ىلعناكنمىلعءاميإلاامنإ:هللاقوهيلإتفتلاغرفامف‹سلاجوهودجسف
اذهىلعو‹2>دجسيوعكريامنإفدجسملاىفناكنمامأو«ةنيفسوأةبادوأشارفلا

الوهدلومخيراتىلعرثعنملو«رمألاةقيقحبملعأهللاوناسارخىفهتافونوكتف

.هتافوخيراتالوملعلاىقلتلةرصبلاىلإنامعنمهجورخ
وهو«ةديبعىبأمامإلانعملعلاذخأنامعبراحصنمبدنجنبلضفلا-۷

اهبايثتحتهديلجرلخديىتلاةأرملانعةديبعىبأمامإلاةرضحبحونابألأسىذلا

ناكومهئالضفونيملسملارايخنمناك):ىخامشلاهنعلاق()؟اهجوزتينأهلله

نوسمخوناتئامهيلعويفوتامدنعبجاحنيدلمحیذلاوهو()(ايخسلاماذ
ردتباف«امهريغونامعونميلاىفنيملسملاةلودزعىفاهقفنأدقناك.مهردفلأ

مكنودىلعوه:لاقلضفلارضحاملفهيلعىلصينألبقنيدلااولمحيللاجرةعبرأ
ةرصبلابهرادتعيبامككعبهفويملوتامذإنيدلااذهءافولراحصبهرادتعيبف
.()ًاضيأنيدلااذهءافول

ركذو«(°)نادحلانمىدزأهنإ:لاقيو..هتافوالوهتدالوخيراتىلعرثعنملو

.ىدزأهنأرهظألاو()دزأللىلومهنأىنيجردلاوىخامسشلا

‹ىدنلجلاةمامإنمزنامعىلإءاجمثىقارعهلصألعلو()حيجننب۸

مدقهنأتباثلانكلو«ىناسارخهلصأنأوأمامإلادضعاودشنيذلاةلمجنمناكف

ًايضاقلالهناكف(*)مامإلادضعدشلةرصبلانمًاعمىناسارخلاةيطعنبلالهووه

ةلمحلادئاقوهناكف«حيجننبىيحيامأ‹مدقتامكةظحلرخآىفهعملتقومامإلل

.١/۸١٠:ريس ىخامشلا:رظنا(۱)

.١/۹۸:ريس ىخامشلا«۲۳۹/۲:تاقبط ىنيجردلا:رظنا(۲)

.۹۸:ريس یخامشلا(۳)

.۲/٠٠۲:تاقبط ىنيجردلا‹ةحفصلاوقباسلاعجرملا:رظنا(٤)

..١:یخامشلاريس۸٩صشماه:رظنا(٥)

.۹/۱:ريس ىخامسشلا«Yo:تاقبط ىنيجردلا:رظنا

.۲۷۹:بولطملاةياغىكلاملا:رظنا(۸).١/۸٠٠:ريس ىخامىشلا(۷)



‹مهيلعاهيفةرئادلاتناكواهيفاومزهناىتلاهباحصأوىرفصلانابيشىلعىلوألا

.ذئمويىدنلجلامامإلامهعمنكيملو

اعدمثنيفصلانيبحيجننبىبحيماقنيفصاوراصوناقيرفلالباقتامهنأىوري
انأملعتتنكنإمهللا):لاقفًاعيمجاهيلعناقيرفلانمأونيقيرفلااهيففصنأةوعدب

نمليتقلوأىنلعجافهبىتؤينأبحتىذلاقحلاوهبىضرتىذلانيدلاىلع
نِإو«هباحصأىلعةرئادلالعجاو«هباحصأنمليتقلوأنابيشلعجامث‹ىباحصأ

هبىتۇتنأبحتىذلاقحلاوهاضرتىذلانيدلاىلعهباحصأونابيشنأملعتتنك

ضعبىلعمهضعبموقلافحزمث‹ناقيرفلانمأفهباحصأنمليتقلوأنابيشلعجاف

«نابیشنابیشباحصأنملیتقلوأو«حيننبىبحينيملسملانمليتقلوأناكف
.(انملعاميفةيقبمهلقبتملفمهيلعاولوتساومهنمنيملسملاهللانكمو

ناكو‹«ه۳۳٠ماعنامعبىرفصلانابيشلهلاتقىفهتافوتناكدقفاذهىلعو
ءاوسءارقفلاىلعاهعيزوتلةرصبلابتاعربتلاولالاعمجىفرودحيحننبىيحيل

أوهلثملعفيلايد:هللاقيلجرهعمناكو«ةيذغألانموأمهاردلانمتناك

.هتدالوخيراتىلعفقنملو

:رصموايقيرفألامشنمةديبعىيأمامإلاذيمالت:عبارلابلطملا

:ديه

لوصوورصموبرغملاىلإةيضابألائدابلالوصونعةذبنانركذنأقبس
هنأوهانهانمهياموءكلذىفلوقلاةداعإنعىنغياميدعسنبةملسريبكلاةيعادلا

مالسإلاةعيرشملعتىلعنولبقيربربلاتلعجةبيطراثائدابلاكلتلوصولناك
وه«كلذريغوأًايضابأركفلانوكنعرظنلاضغبنيدلابةفرعملانعنوثحبيو
.مالسإلارحبنماهلكثعبتتىتلاةقفدتملامالسإلاراهنأنمرهن

لعج‹ةماعةيسايسةيمالسإةوعدكىضابألابهذملاةرئادعاستانأىلع)
اهنيعبةنيدمىلإبسنيوأاهنيعبةسردمهيلعبلغيًاصاخًاعباطبستكيالبهذللا

.١/٤٠٠:ريس ىخامشلا«۲۷۹:بولطملاةياغىكلاملا«٠/۷۷:نايعألاةفحت_ىلاسلا(١)

۲0۹



اهعجشينماهلوعجرماهلنوكينأالإةوعدىألنكميالهنأامك.>(ةرصبلاك

١.دیعبنموابيرقنماهئدابمسردیو

عمجتلازكرمىهىتلاةرصبلاةسردمىلعاوذملتتينأةبراغملادارأاذهلو
ةكمو.لصولملاوةفوكلاىفذئعمويىرخأتاعمجتكانهتناكنإو«ذعمويىضابألا

خيشًاصوصخةرىصبلابخياشملاعمجتناكنكلو«ناسارخونامعونميلاوةنيدملاو

.ةديبعابأمامإلاةوعدلالهأخيشوأةيضابألا

نإفةرصبلابكيلعفرمألااذهبلطتتنكنإ:متسرنبنمحرلاديعلليقكلذلو
.برغملاءاحنأةيقبىفلاحلاكلذكو«ةديبعابأاهيف

اوءعاجدقو«مامإلاىلعملعلاىقلتلةرصبلاىلإةبراغملاملعلاةبلطرفاسانهاهنم

اوداعوابيرقته٥ماعةدحاوهعفداوراسمهنأرداصملارکذتو«ةقرفتمءاحنآنم

مهعمداعاوداعالو‹ىسرافلامتسرنينمحرلادبعو«ىتاردسلامصاعو‹ىوازفتلا

نموهومهتدوعدعبًامامإهوبصنىذلاىرفاعملاحمسلانب;ىلعألادبعباطخلاوب

.(©)ملعلاةلمحبدعباميفاومسونميلا

نبديمحلادبعنبدمحمهللادبعىبأكةرصبلاىلإمهقبسنمكانهناكهنأىلع

‹ىمرضحلاديلتنبثراحلامامإلالاثمأرمألابماقنمكانهو«ىسوقنلاريطغم

ةلمح)ةظفلنوقلطيالمهنكلو«ىزوزلملامتاحوبأو«ىدارملاسيقنبرابجلادبعو
هزربيامحالطصالااذهلوحالطصالاىفةحاشمالو‹ةسمخلاءالؤهىلعالإ(ملعلا

راصفنيقرفتماوءاجفكلذلبقاوناکنمامأو٠ةدحاوةعفداوعاجمهنوكنم

‹مهلبقاوءاجنيذلانمسوفنلاىفارثرثكأمهتلودمايقوًاعيمجمهلوصوبجاهتبالا

.ثحابلارظنىفقحاللاحلقأنإوقباسلللضفلاو

١٠:ىمانلاورمعلنوفلخنباةبوجأةمدقم(۱)

ةمدقم ىملاسلا«١/۳٠٠:ريسلا ىخامشلا«١/۹٠:تاقبط ىنيجردلا«۷٠:ةريسلاايركزوبأ:رظنا(۲)

 ناكمإلاقحلم۹/۲٠٠:ىربكلاةنودملا-شيفطأفسويدمحم‹١/6:حيحصلاعماجلاحرش

مظنلا تافيلخ«اهدعبامو۱۸۸/۳:ريبكلابرعلاخيرات زوبد«۸۳:قئاثو بوقعيملاس١١١۱

ةبوجأةمدقم ىمانلاورمع«اهدعبامو٥٠:برغملادالبىفجراوخلا-ليعامسإدومحم.د١٠٠:ةيعامتجالا

.١۱:نوفلخنبا

۲۹۰



اهتليثمنمًارثأرثكأتناكبرغملاىفةيضابأللةيسايسلاوةيملعلاةضهنلانأامبو
نِإوءرصمذيمالتركذأمث«ةبراغملاركذبادبأىننإف رصمىفطقفةيملعلالقوأ

ةلمحلوأتركذدقىننأباملعقرشلملاىلإبرقأاهنوكلًالوأرصمركذىلوألاناك
.()انههتداعإلىعادالفنيينميلاهذيمالتىفباطخلاوبأوهوملعلا

:ةبراغملاهذيمالت:ًالوأ

٠()ىنوانجلاىسوفنلاريطغمنبديمحلادبعنبدمحمهللادبعوبأ-١
لهالايتفماملعمراصو«ملعلاةلمحبنوفرعينملبقةديبعىبأمامإلاديىلعذملتت

.()(ايتفمًاهيقفًالضافًاخيشناكو):ىخامشلاهنعلوقي«ايبيلىفهريغولبجلا

ايتفلانعريطغمنبافقوتمهدالباولصووةرصبلانمةسمخلاملعلاةلمحمدقالو

نمهدنعذوخأملاىلررحيملوةديبعىبأنعتذحخأىنإ):لاقفكلذىلعبتوعف

ناكو«ايبيلبلبجلاىلإءاجفباهولادبعمامإلابصنىتحةليوطةدمشاعو

باهولادبعمامادنعمصتخامويتاذو‹ةميكشلاىوققحاىفاديدشريطغمنبا

لاقف٤«بجيملفهيلعىعدملانمباوجلامامإلاددرتسافنالجر لبجلابوهو

ىلإاذكهودغىلإةدوعلاوجورخابامهرمأفال:اولاق؟ريطغمنباانهاهله:مامإلا

باوجلادرنمىبأوهيلعىعدملامامإلالأساملفارتضاحريطغمنباناكو«عبارلامويلا

هتبکربهسفروهيلإبثووهيلعىعدملاىلإريطغمنباضهن«ريطغمنبانعلاسو
هكرتفهکرتينأريطغمنبامامإلارمأفمامإلانمةدجنلابلطيهيلعىعدملاحاصف

.°(باجأوقحللنعذأف

ه١٠٠ماعىفوتملاىقيرفألاىرفاعملاىباحصلالسننمباطخلاوبأناكاذإامعًالؤاستلبقنمتركذدقو(١)

.نينميلاهذيمالتىفباطخلاىبأةمجرتىفرظنيلف
١۰٠:قئاثو بوقعينبملاسء۸۸:ةيفاشثةلاسر فسويدمحم‹١/۱۲۸:ريس ىخامشلا:رظنا()

 ىفاوصلاء١۱:ًاثدحمعيبرلا دوعسمرمع۷٠:ةيعامتجالامظنلا«١۱۳:ةكرحلاةأشت تافيلخ

.٤٦٤:تاقالعلا_تدوج٤«۱۹۱:دیزنبریاج

.١/۱۲۸:ريس ىخامىشلا(۳)

.۸۸:ةيفاشةلاسر فسويدمحم‹ةحفصلاومن(٤)

.۱۲۸:ريس یخامشلا:رظنا(٥)

۱٢٦۰۲



لبجىفدعسنبةملسووهىقبريطغمنبانإ:تافيلخضوعثحابلالوقيو
ةملسناكذِإةرصبلانمداعهنأوةيضابألاميلاعتلارشنىفاكرتشاوةسوفن

قرشلملاباهاضقىتلاةدملاالو«ةيعامتجالاهتايحالوهتدالوخيراتىلعرثعنملو١

.هتافوالو

هتينكنأبشيفطأركذو2>ىبيللاىسادغلاراردنبليعامسإراردوبأ٢
:ىخامشلاهنعلوقيو‹هيلعقبطنتثالثلاىنكلاهذهىأ.ملعأهللاو)بينماوبأ

.($)(عرولاولمعلاوميلعتلاوملعلاىفنيروهشملاخويشلادحأوه)

ةلأسمةئامثالثنععادولادنعهخيشلأسراردنبليعامسإنأنوخرؤملاركذو

ًايضاقنوكتنأديرتأ:لاقواهيلعهباجأف«لاحترالامهتدارإدنعماكحألالئاسمنم

باطخلاىبأمامإللايضاقناكفخيشايكلذبتيلتبانإتيأرأ:لاقفراردنباي

لئاسملاكلتنعهلأسهنإ:لوقيثيحنيخرؤملاضعبىلاغيو«(©)سلبارطىلع
.0باكرلاىلعةيناثلاهلجرىولينألبقهباجأفباكرلاىلعهلجرو

لئاسلارضحتسينأًادجدعبتسملانمهنألنكمبريغكلذنأثحابللرهظيىذلاو
لاحلاكلتىفخيشلاهبيجيو‹دلجماهلعستيالىتلاةلأسمةئامثالثدحاوفقومىف

.؟ىرتايباوجلاولاؤسللافقومكف

لاقامنإهنأركذدقو):لاقثيحفقوملااذهىلإراسأتاقبطلابحاصنأىلع

ًایضاقنوکینأديريلههلأسهنأینعملاو«()(روكذملانطوملالبقنطومىفكلذهل
ةراشإلاسفنايركزوبأريشيو.كلذلبقتهجودقةلئسألاهذهنأىلعلديام

هسفنايركزابأنأكف.(*)كلذلبقمأتقولاكلذىفلأسأىردأالو:لوقيثيح

.١۱۳:ةيضابألاةكحلاةأشن تافيلخضوع:رظنا(١)
€:ةيضابألاخيراترصتخم ىنورابلا«١/۹٠:تاقبط ىنيجردلا«١/۱۲۷:ريس ىخامُشلا:رظنا(۲)

.٦:حيحصلاعماجلاحرشةمدقم ىملاسلا

.١/۱۲۷:ريس ىخامشلا(٤).۱۱۳:ناكمإلا«١١٠:ةيفاشةلاسر شيفطأ(۳)

.١/۱۲۷:ريس ىخامشلا«۲/٠۲:تاقبط ىنيجردلا«١٠:ةريسلاايركزوبأ(٥)

.١/۹٠:تاقبط ىنيجردلا(۷).۸:نيئدتبملاوةماعلاملس ىنورابلاهللادبع(1)

.١6:ةريسلاايركزوبأ(۸)

٢۲



.كلذلبقهلاؤسنوكينأحجرأىننإفاذهلوةياورلاىفكش
سناينبدمامهنعذخأنممو«سانلانمريثكراردنبانعملعلاذخأدقو

.ةيعامتجالا

ملعلاذخأ‹2ىسنوتلاىناوريقلامامإلاىسرافلامتسرنبنمحرلادبع-۳

ملعلابلطىفاداجرثكأوأنينسسمخهدنعثكموةرصبلابملسمةديبعنع

اريسفتنآرقلارسفنملوأوهفء©نآرقلاريسفتباتكهلونيلماعلاءاملعلانمناكف

.ةيضابألانمالماك

مارحاهللاتيبىلإجحلاىلإهمأوهوبألحترافسرافةهجنمقارعلانمهلصأناك

٤ةكمبنمحرلادبعاهعموهمأتيقبوهوبأتامفنمحرلادبعامهعماولمحف

الو‹°?ناوريقلابمهبماقمارقتساوهعماهلمحفناوريقلالهأنملجراهجوزتف

ةوعدلالهأنمالجرنأ:ايركزوبأىوريو«هنعلاؤسلاوملعلابلطىفدهتجاربك
هبهفغشىأرالملعلاهنمبلطيلةرصبلابةديبعىبأىلإلاحترالاىلإنمحرلادبعلد

ةميركىبأنبملسمةديبعىبأىلإدصقافهبلطتكارأالًابلاطتنكنإىتفاي)

رغفسهلاحتراقفاودقوهيلإرفاسف‹0”(توجرامهدنعدجت هنعهللاىضر ىميمتلا

.هيلإةبراغملاملعلاةبلط

عمسنمحرلادبعنإلوقيفىخامشلاامأ.()ىنيجردلاعمةياورلاهذهقفتتو
امويرمالااذهرهظينأىنمتأىنإ:لوقيناوريقلالزنوبرغملامدقالدعسنبةملس

.١/۱۲۷:ريس ىخامىشلا:رظنا(۱)

.١/۱۳١۱:ريس ىخامشلا«۸٠:ةريسلاايركزوبأ(۲)

ء١/5۱۱۳١۲٠۱:ريس ىخامىشلا‹«١/۹٠:تاقبط ىنيجردلا«۳٠-١٠-٩5:ةريسلابايركزوبأ(۳)

ىلاسلا«١/۳٠:دعاوق ىلاطيجلا«٠۳:ةيضابألاخيراترصتخم ىنورابلا«۷٠۳:بولطملاةياغ ىكلامل

.١/٦:حيحصلاعماجلاحرش

.٤:ةريسلاايركزوبأ(٤)

.١/۱۱۳:ريس ىخامىشلا‹١/۹٠:تاقبط ىنیجردلا«۸٥:من(٥)

.٠/٠۲:تاقبط ىنيجردلا:رظنا(۷).٩٠:ةريسلاايركزوبأ:رظنا(1)

۲۹۳



ىلإريسلابهيلإراشأةوعدلالهأنمالجرنأىفامهعمقفتيانهو()(كلذبلطو:

لءاستينكلو2>كلذهلتلاقىتلاىههمأنأىرخأةياورديزيهنكلو‹ةرصبلا

ةلاقلاعمسوًادوجوم ناوريقلاىلإةملسمدقال نمحرلادبعناكلهثحابلا

نامزىلإبرقأايركزابأنكلوحجرأىخامشلاةياورفكلذكناكاذإف؟هسفنب

رثكأنييمتسرلابهمامتهاناكايركزابأنإمثقبسأىنيجردلاكلذكو«نمحرلادبع
حيجرتىلإارطضمىنارأو‹ةملسبىقتلانمحرلادبعنأركذيملاذاملف«مهريغنم
.ةيمتسرلاةلودلابامهمامتهاوامهبرقلىنيجردلاوايركزىبأةياور

ةديبعىبأمامإلادنعثكمنمحرلادبعنأىلعلكلاقفتادقفلاحىأىلعو

مهنإ:لاقشيفطأخيشلانأالإةمولعمةدمباهوددحيملو«ملعلابلطينينسةدع
.۲(تافیلخضوعروتكدلاكلذىلعهعباتونينسسمخهدنعاوثكم

ملعلاىفرحبتللىفكتالتاونسسمخنإذإةياورلاهذهىفثحابلاكشيو
امو‹هسفنبدعسنبةملسةلاقمعمسنمحرلادبعنانمىخامشلاهلاقامىلإةفاضإ

اعیمجاورکذمهناامك«دعسنبةملسمودقةصقنمنمحرلادبعنعايركزوبأهاور
اذهوهنمفةرصبلاءارمأضعبنمًايفختسمذئنيحهودجوةديبعابأمامإلانأ

¢(

"مث‹ىبأفةمامإلابمايقلاهنماودارأفناوريقلاىلإةرصبلانمنمحرلادبعداعمث

ملظنماهصيلختدعب(°)ًالماعفناوريقلاىلعباطخلاىبأمامإللًايضاقناك

£
t ريمألا

‹()هسفنبهسفنمدخيًاعضاوتمقحلاىفًاديدشةريسلانسحنمحرلادبعناكو
.هركذنسامىلعترهيتبنييمتسرلاةمئالالوأناكفةمامإلابصنمىقترامث

.ةحفصلاومن(۲).١/۱۳٠:ريسبىخامىشلا(۱)

.۱۳۷:ةيضايألاةكرحلاةأشن«١۱٠:ناكمإلا:رظنا(۳)
.١/۳٠۱:ريس ىخامشلا‹«٠/٠۲:تاقبطىنيجردلا«۹٠-47:ةريسلاايركزوبأ:رظنا(٤)

.١/۸١٠:ريسىخامشلا‹«٠/۲۹:تاقبط ىنيجردلا«١/1۹:ةريسلا-ايركزوبأ:رظنا

.١/45:تاقبط ىنيجردلا«١/۸۸:ةريسلاايركزوبأ:رظنا(1)

.۹/۲٩:ةيضايرلاراهزألا ىنورابلا:رظنا(۷)

٤۲



.ةمامإلاهيلوتماعىففالتخالابسح

ملابوهسفنبهنمعمساهبءاتفإلاهلزاجأةديبعابأمامإلانألبقنمانركذدقو

هتليبقىلإةبسنىتاردسلاو«هيبأمساىلعرثعنملو()ىتاردسلامصاع٤

نمدودعموهو‹شيفطأخيشلاهرکذامیفرئازجلابةدوجوملادلبلاىلإسیلوهتاردس

.()ةرصبلابةديبعىبأمامإلانعملعلااوذخأنيذلاةسمخلاملعلاةلمح

‹ىأرلاومزعلاةدشو«مزحلاوداهجلاو‹لمعلاوملعلاعمج):ىخامشلاهنعلوقي

بحصنمرايخنمو٠ةعاجشوةدحجبمهرثكأونيملسللارایخنمناکو‹(°)(اهلهأ

.()مالسإلاةوعدراهظإلهلاضنىفهدعاسوىرفاعملاباطخلاابأمامإلا

یفمصاعاهدوقيناكىتلاشيجلانمةقرفناقيقرلاىبآنعىخامسشلاركذو

.()صخشفالآةتساهددعناكباطخلاىبأمامإلاعمناوريقللهراصح

امهتدالوخيراتالوةيعامتجالاهتایحىلعرثعنملوًادهاجمًاديمحشاعو

باطخلاىبأمامإلاراصحىفهتوماوركذنيخرؤملارثكأو‹اهيففلتخادقفهتافو

.ةيرفصلاةموجفرنماهصيلختدارأالناوريقلل

‹ناوريقلالهأنيبهضرمربخرشتناوًاديدشاضرمضرمًامصاعنأكلذو
دارانمهعمقفتافءاثقلاميبيلاوجلجركانهناكوءاثقلالكأمويتادیهتشاو

هلاورتشیلمصاعباحصأنمدحأءاجورماذإف«ةءاثقمسينأبمصاعىلعءاضقلا

.اهبتوميفمصاعاهلكأينأىسعةمومسلملاةءاثقلامهعيبينأءاثقلا

.١/۱۲۹:ريس ىخامشلا:رظنا(۱)

.هلبقىفوتمصاعو«ةمامإلاهيلوتلالإمصاعدعبىفوتهنأعمنمحرلادبعركذانمدقام(۲)

:ناكمإلا-شيفطأ«١۲٠-١/۳١١:ريس ىخامشلا«١/۹٠:تاقبط ىنيجردلا«:ةريسلا-ايركزوبأ(۳)

.٠:حيحصلاعماجلاحرشةمدقم ىلاسلاء۲

.ةحفصلاومن(٥).١/١۱۲:ريس ىخامشلا(٤)

.68:ةريسلاايركزوبأ«١/١۲٠:ريس ىخامشلا«٠/۲۹:تاقبط ىنيجردلا

.١/١۱۲:ريس ىخامشلا(۷)

٥٦۲



ةءاثقلامصاعلكأينأهللاردقومئابلانمءاثقلامصاعباحصأىرتشاف

 افلساوملعيملمصاعباحصأننكلو‹ًاديهشتتامفاهببسبتوميفةمومسلملا

ةنيدملالهأدحأىدانامدعبالإءاثقلاىفعوضوملامسلاكلذمصاعتومببسنأب

ىلعهتافونوکتف«()ربربايمكمصاعنيأمهلوقنمىتاردسلاباحصأبمكهتلاب

رصتناىتحكلذدعبباطخلاىبأمهعداخف‹ناوريقللباطخلاىبأراصحلالخاذه

ببسلاب یفوتهنِإ):لوقیفهدعبنموایرکزیبانمانمزمدقأوهومالسنبااما
نأركذو«نمزلانمةهرببباطخلاىبأةافودعبناوريقللمتاحىبأراصحىف هسفن

نوقرزنبناميلسنعاهاورهنألمالسنباةياورىخامشلاحجريو.كلذةحصبملعأ
.كلذىلعلديامنيفلاخلابتكىفنأو

امىهوىسنوتلابونجلاىفةوازفندالبنمىوازفنلاىلبقلادؤادوبأ

نموهوصعيلمالانعملطلحهحناكرءاديرالبثر

يایدینیبدیلاإبلعةرمدبعمالااكو«باهرادبعرام

.همسانوركذيالوهتينكبرهتشاو‹(°)ملعملامامأىبصلاكناكدؤاد

.ةيعامتجالاهتايحالوهتافوالوهتدالوخيراتىلعرثعنملو

ىفةديبعىبأمامإلاةلاسرهمساىلعتءاجىذلاىبرغملاناميلسنبىسيعامأ

-شيفطأ:ريس ىخامشلا‹«٢۲۹/۲:تاقبط ىنيجردلا«۸٠:ةريسلا ايركزوبأ:رظنا(١)
.©:عماجلاحرشةمدقم ىملاسلا«١١٠:ناكمإلا

.۱١/۱۲۲:ريس ىخامشلا(۳).١١٠:هخیراتومالسإلا مالسنبا(۲)

حرشةمدقم يملاسلا«۱١/۱:ريس يخامشلا«١/۱۹:تاقبط ينيجردلا«۸٠:ةريسلا ايركزوبأ(٤)

 يبايسلا«۱۸:ةيعامتجالامظنلا تافيلخء٠:ةيضابألاخيراترصتخم ينورابلاء١:حيحصلاعماجلا

.١٦:تاقبط

:حيحصلاعماجلاحرشةمدقمىملاسلا«۲:ىربكلاةنودملاقحلمميفط)۱/۱:ريس ىخامشلا(٥)

١.

٢۲



كلذوءالمأمامإلاديىلعذملتتلهًانيقيملعنالاننإف«()باطخلاىبأنامزةاكرلا

.كلذىلعلدياممءيشىلعرثعنملاأل

ليعامسإكلذكو«سلبارطىلعروصنملاىلاوبيبحنبنمحرلادبعديىلعه١
ىلعذملتتلهیردنالف«(۲)ه۱۳۲ماعهيلعدقعىذلاىسوفنلادايزنبا

.مامإلاةايحىفمهتاروثباوماقمهنكلو؟المأمامإلا

رىشعبباطخلاىبألتقدعبه١٠٠ماعبصنىذلاىزوزلملامتاحوبأامأ

نمءالؤهركذعيطتسنالكلذلوملعلاذخأنمعكلذك ىردنالاننإفتاونس

.مهرمأىفتبثتلامدعلهرصعىفاواندقاوناكنإوةديبعىبأمامإلاذيمالتنمض

ةدوجوملارداصملاىفرفوتامبسحمهيلإةراشأإلالب‹مهركذانعطتسانيذلاءالؤه

.رصملهأمهدعبركذنسوانيدل

:نويرصملاهذيمالتامأو

مهنعىورنيذلادحأىتفملاهيقفلاىرصملادابعنبهللادبعدابعنبامهلوأف
نبدمحممامإلاهبعمتجاىذلاىندملادابعنبدمحمريغوهو9هتنودممناغوبأ

وهفلوألاامأ‹ملكتماذهف‹ىرجهلاثلاثلانرقلاىفىنامعلاىليحرلابوبحم
.(°)هقف

رصمىلإداعمثةديبعىبأنعذخأ()ةيالولاىفوه):شيفطأهنعلوقيو

ناكو«اهيفهاتفأفلئاسمبباهولادبعمامإلاهيلإلسرأو«رصمبمئاغوبأهبعمتجاو

.هبرجببوقعينبملاسةخسنىفكلذءاج(۱)
.1۳۹٤٠-7:ةيضابألاةكرحلاةأشن تافيلخ«١٠:ناكمإلا شيفطأ(۲)
.١/۱۲۱:ريس ىخامشلا«۷۸/۷۳:ةريسلا ايركزوبأ«٢۳۹/۳:تاقبط ىنيجردلا(۳)
.۳٠:ةعمللا-ىلاسلا«۳۱:مالسإلا مالسنبا«۱۱۲-١/۱۱۳:ريس ىخامشلا(٤)

«۸٠٠:نوفلخنياةبوجأ دابعدمحمنوفلخنياةبوجأقحلمىفىمانلارمعروتكدلاهامسو«ةحفصلاومن(٥)
.١٠:دعاوق ىلاطيجلا«۸/۲٠۳:ةنودملاقحلم شيفطأ

هسقنىلعفاخنمىلعجحلاموزلنعاهتلمجنمباهولادبعمامإلااهبىتفأىتلالئاسملاو«١۳٠:مالسنبا
مدعىفدابعنباىوتفباذخأجحللمامإلاجرخيملف«هيلعجحلابوجودعبهاتفأفباهولادبعمامإلاكقيرطلاىف

.شماه6۳:دعاوق ىلاطيجلا«١٠٠:ةريسلاايركزوبأ«ىحوهوًادحألسريذخأوموزللا

۲۹۷



ةسائرلاهيلإتهتنانموةيضابألاءاهقفةلجنم)وهو«(')بيبحنبعيبرلاةقبطنم

هتدالوالوهتايحنعليصفتلانمءيشىلعرثعنملو(عيبرلامايأرصمبةيملعلا

.هرمعرخآاهبارقتسمناکذإرصمبىفوتهنأديكألانمو«هتافوو

نبىلعرحلاابأبحاصىذلاوههلعلو«ىرصملاةمقلعنبىسيعمهنمو

قرفالهنأرهاظلاوهريغهنإ:ىخامشلالاقو«هنعىوروىكملاىربنعلانيصحلا

ةكمبرحلاىبأىلعوةرصبلابخئاسشملاىلعذملتتامدعبرصمىلإداعهلعلف‹امهنيب

رامعوبألاقو.©”(اهئاملعقاذحوةيضابألاىملكتمنموهو):ىخامشلاهنعلاق
..هنعانغلباميفةكرابملاةوعدلاهذهىملكتمقاذحنلىسيعلثمنإ):ىفاكلادبع

(£)(ريبكلاديحوتلاباتكىفةثدحمهتافصوةقولخمهللاءامسأنإلاقنمضراع

.هتافوالوهتدالوخيراتىلعرثعنملو.باتكلااذهانلضيملو

٠ىرصلملاميهاربإقاحسإويأمهوةيضابألاىمادقنمرصمنمنانثاكانهو
مهراثآنعرثعنملاننأل؟المأمامإلانعملعلااوذخألهىردنالو«(°)عسيلانباو
.هيلعمهتذملتتبثيامالوةديبعىبأنع

‹حضاووفاولكسبنييرصملاهذيمالتنعرداصملاانفعستملةقيقحلاىفو
ملراثآمهلكانهلعلو«خيراتلابتكىفلوادتملاعفرودباوموقيملمهنألكلذو
.مهنعةباتكلانعفقوتناذهلفثارتلانمعاضاميفتعاضوأاهيلععلطن

.مويلاىلإرصمبنيدوجومةيضابألاضعب,لازيالو

.١١۱٠:ريسىخامشلا«۹/۲٠۲:تاقبط ىنيجردلا(١)

.١/۲١۱:ريس ىخامىشلا(۳).١١۱٠۱:ريسىخامشلا(۲)

.ةحفصلاومن(٠).ةحفصلاومن(٤)

۲۹۸
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:دیهمت

قلطيو«ةالصلاىفهبمؤينممامإلاوهبىدتقملاملاعلامامإلاوةفيلخلا)ةغلمامألا
نيدلاىفةماعلاةسائرلاهلىذلاوههنأب)ىناجرجلاهفرعو.()ىغنألاوركذلاىلع

.()(اعيمجايندلاو

ةفاكلالمحىهةفالخلا)ةفيلخومامإاهبمئاقلاوىعرشلاةفيلخلا:ًاحالطصاو

ىمسو(اهيلإةعجارلاوةيويندلاوةيورخألامهلاصمىفىعرشلارظنلاىضتقمىلع
‹عابتالاىفةالصلاىفمامإلابههيبشتلامامإىمسامنإو«امامإوةفيلخاهبمئاقلا
ةمألاىفىبنلانعةفيلخهنوكلفةفيلخابههيبشتامإ«ىربكلاةمامإلا:ليقاذهلو

ىروشلاقيرطنععرشلاماكحأمهيفميقيلًامامإاوبصنينأةمألاىلعبجيو

.0ةمألاءاملعنمدقعلاولحلالهأنم

هلوقفباتكلانمليلدلاامأفلالدتسالاوعامجإلاوةنسلاوباتكلابضرفمامإلاف
..(°)&مكنمرمالاىلواولوسرلااوعيطأوهللااوعيطأاونمآنيذلااهياي»:ىلاعت

دهشتنأباذعلااهنعاؤرديوي:ىلاعتهلوقو‹ةمئالامه:لاقنملوقىلع

ميقيىذلاوههنألمامإلاوهكلذلعافو()¢نيبذاكلانلهنإهللابتاداهشعبرأ

و:ىلاعتهلوقونجلا

.اهيفةلاطإلاىلإىعادالوًالمعوًالوقكلذىلعتلددقفةنسلاامأ‹اهلثم

قرفةياعرنافلالدتسلاأوءاهيلعمهعامجإواهلعاركلاةيحصلالعقعامل

ءادعألابرحوروغثلادسوتايابجلاذخأكلذكو‹نابجاومهنوئشبمايقلاوةمألا

.̂رومالاهذهبموقيمكاحبصنكلذىلعبجيفدودحلاةماقإو

هللالوسرةنسهيضتقتاموهللاباتكىفابمكحلابموقينأىلعهلاودقعيف

حلاصم ةياعرلاوركنملانعىهنلاوفورعملابرمألاىلعةمالانمنيدتهملاعامجإوةع

٢۲:تافيرعتلا-ىناجرجلا(۲).٠/۳:رينملاحابصملا-ىمويفلا(١)

.٢٠/٢۲۲:ةمدقملا_نودلخنبا(۳)

.١٠٠:ىمالسإلاركفلاىفةعيبلا دومحم ىدلاخلا ةحفصلاوسم(٤)

.°4:ةدئاملا(۷).8:روتلا(1).54:ءاسنلا(٥)

.:حيحصلاعماجلا ىماشلا:ةمدقم نودلخنبا«۰٥٥ نيملسملاريس:رظنا(۸)
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.0اهنعررضللعفدلاوةمألا

ناكنمف«ةمألانمةزيممةقبطوأنيعمسنجمامإللطرتشيالةيضابألادنعو
نأمزلالإوةءافكلااهيفترفوتاذإالإاهريغنمىلوأشيرقسيلفىلوألاوهاهلًافكأ

نأةيهلإلاةمكحلانمسيلو)ةيمالسإلاضرألاىلعمهدوجولاننامزىلإشيرقمكحت
ىذلاىنعمللفانمكلذنألاودسفوأاوحلصاولدعوأاوراجةفئاطبةمألاصخت

.()هيففلتخمطرشوهوفيك..(سانلاىفةمامإلاتعرشهلجأل

سيل()نيملسلملارمأبمايقلانعزجعولوةحيحصىشرقلاةمامإنأبلوقلاو
.ةمكحلاءافتنالهتمامإمتتالفتفتناةمألارمأبمايقلاىهوهبيصنتةمكحنألءىشي

ءاضعألاوساوخلاميلسةءافكاذًالدعًالاعًاملسمنوكينأمامإلاىفطرتشيو
اوناكنإواوروثينأنيملسمللسيل)°2?ةيويندلاوةينيدلارومأللةسايسوريبدتاذوأ

هفافعوهعرووهحالصىفهبقوثوملامهبموقيمامإلاودقعيىتحةوقوددعىف
هباولحيومهنيبمسقيومكحياميفةنسلاوباتكلابهملعوهلقعوهمهفوههقفو

.()(اومرحيو

هذههيفرفوتتنممنوكينأبجيفميسجميظعمامإلابصنمنألكلذو
دايقنالاوهتعاطنيملسملالكىلعبجولاحلاهذهىلعوهوهبصنمتاذإف‹تاقصلا
املدعلامامإلاةعاطىلعةماقتسالالهأتعمجأو)هلوسروهللاعاطأالاطهمكحل
نمنيقحملانيملسملاعامجإو«هلوسرةنسوهللاباتكبلمعوهلوسروهللاعاطأ

رارصإوأةريبكباكترانملمعوألوقبكلذىفدحألفالخهنمملعيملوءةمألا
.(©)(ةمألانمنيقحملاعامجإوةنسلاوباتكلاماكحأنمةريغصىلع

١/٤٠.٠:ةيمالسإلافراعملاةرثاد١۲٠:ةعيبلا ىدلاخلا«١/٥4:نايعألاةفحت_ىملاسلا(١)
.۱:كلملاوةفالخلا ىلعألاوبأىدودوملا۱:حيحصلاعماجلاحرش(۲)

.۸٩ةحفصمن7٢٤۲٤:ةمدقملا نودلخنبا(۳)

 مناغوبأ«۱/٤٢٤۲:ةمدقملا-نودلخنيا«١۱۱:هخيراتومالسإلا مالسنيا‹١/٥۸:تاباوجلاوريسلا(٤)

.٥/۷۸:خيراتىربطلا۳/٦۳:ةنودملا

 مئاغوأ«٠/٤٤۲:ةمدقملا نودلخنبا«١٠۱۱:هخيراتومالسإلا_مالسنبا‹١/٥۸:تاباوجلاوريسلا(٥)

.١۷٠:یربطلا«١۳/۴:ةطوطخملاةنودملا

.۷/۱:تاباوجلاوريسلا«٠٠٠:نيملسملاريس(۷)..۱۱۳:هخیراتومالسإلامالسنبا(1)
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؛مايقريخهبفلكىذلاهبجاوبموقيفهلمعىفةمألاحصنينأوههيلعبجيو
ًايفاوًاقودصنوكينأمامإللىغبنياممو)نيملسملاجئءاوحءاضقلاىفادهجاوليالو

‹ەدهجبسانلانيبيبًاحلصمعمطلا'نعًاهيزنًاعونقًاعرو«ًافيفعًاميركاميقاداوج

نسحوقلخ|یفمهلضفردقبالإهعمنولضافتيالهمسقوهمكحبوهتيعرنيبًالداع
.()ةحيصنلاوقحابةفرعملا

هلزعبجويامثدحيىتحهيلعجورخلازوجيالفةفصلاهذهبمامإلاناكاذإف
وأامهيلكنمةبوتلانعرارصإلاوأةريغصىلعرارصإلاوأرئابكلانمةريبكلمعنم
تكلهوأةلودلارمأوأنيدلاىفةنايخلهباكتراوأنيملسملارمأبجاویفهریصقت

هيلعجورخلازاجالإولزتعانإفلازتعالاهتمنوبلطيفهئاضعألهساوحیدحإ

.

لحلالهأاهدقعيومالسإلاىفىروشلابالإنوكتالوةبجاونيملسملاةمامإفنذإ

‹هلةعاطالفامهاصعنإفهلوسروهللاعاطأامةعاطلاهلبجتو‹ةمألانمدقعلاو

نبرمعسماخلاةفيلخاوةعبرألانيدشارلاءافلخلادهعىفالإًادبلااذهقبطيملو

ركتأوفورعملارهظأولدعلاقبطهنوكلوهلعيمجلاميلستبتتبثهتمامإنألزيزعلادبع
ةمألانيبركنملا

ىنبوةيمأىنبعممكحلاثيروتنمهوأرالنيعباتلارابكوةباحصلاشهددقو
الإمهلةقاطالوعقاولارمألامامأاوناكمهنكلو«كلذىلعةعيابلانماوبرهتوناورم

.بلقلاوناسللابراكنإلاب

ةيضابألاةمئألصأةعدبلادامخإولدعلاقيبطتىلعونيدلاىلعةريغلاعفادبو

اولظوةدعاقلاهذهمهتلكاشىلعنموسادرمو«ديزنبرباجمهلوأوءلئاوألا
‹مهلاصوأاهببسبتعطقومهحاورأاهليبسىفتبهذو«اهلجأنمنوحفاكي

نإف٠ليصالااهقحةمأللررقيفيرشًادبموهوًادبملااذهةديبعوبأمامإلاىنبتو

.ىسشبحدبعنمولوناكنميريغاللدعلاةماقإبولطللا

هنكلو‹ديرشتلاولتقلانمهلبقنمهلانامهلانوكلذىلعبذعونجسدقو

٥۸صم(۱)
۷۸/۱۷۹.٠:تاباوجلاوريسلا«٩٤٤٠:نيملسلملاريس:رظنا(۲)
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ىلمعلاقيبطتلابهذيمالتماقىتحهللادنعاميفةبغارةيضارسفنبلمعلاكلذلصاو

ىنميلامامإلانأكلذىلعليلدلاو«مهلهنمفيلكتبالمهسفنأبمهتبغرنعًادبملااذهل
امكهدضعدشيوهنواعينمهيلإلسرأوهلناف.هنذأتسيهلبتكدققحلابلاط

.یتایس

ىفمهودعفصننوملسملاناكاذإالإمامإلابصنمزليالهنأهدنعةدعاقلاو

‹ميركلانآرقلاصنبداهجلابوجوىفةماعةيمالسإةدعاقىهو‹ةدعلاوددعلا

هللانإلفسانلاىلعلضفوذهللاومهلزاجهللمهسفنأاوعابواوعوطتاذإمهنكلو
٠نولتقيفهللاليبسىفنولتاقيةنجلامهلنأبمهلاومأومهسفنأنينمؤملانمىرتشا
هللانمهدهعبىفوأنمونآرقلاوليجنإلاوةاروتلاىفًاقحهيلعًادعونولتقيو

.(›ميظعلازوفلاوهكلذوهبمتعيابىذلامكعيبباورشنتساف

نأهيفنوطرتشيالءارشلاف«عافدلاوأءارشلاةمامإكلسمةيضابألاكلس
اولثمدقفعافدلاامأو«()قحلابلاطوريدحنبسادرمةمامإكودعلافصناونوكي

هولعجفةمالاىفهبرومأملاوهوروهظلاامأو«ىبسارلابهونبهللادبعةمامإبهل

.()امهنعهللايضرباطخلانبرمعوقيدصلاركبىبأةمامإك

نممهلحشرواوعاطتسانإلدعلاةماقإىلعةبراغملاهذيمالترقأةديبعوبأمامإلاو

نبرمعلعفبلدتساو«لوبقلانعىبأنإهولتقينأمهرمأومهيلعًامامإهنوبصني
دحاوىلعاوقفتانإفةتسلاىروشلاباحصأهفالختساىفهنعهللاىضرباطخلا

.(5)هلتقبمهرمأىبأومهنم
مهنأبرغملاىلإليحرلااودارأامدنعةسمخلاملعلاةلمحنعىنيجردلاىوريو

یفاندجووبرغملابةوقانلتناكنإتيأرأانخيشاي):ةديبعىيأمهخيشلاولاق
یفنکینإفمكدالبىلإاوهجوت:ةديبعوبألاقف؟انمالجرانيلعىلونفأةقاطانسفنأ
الجرمكسفنأىلعاولوفمكيلعةيلوتلاهعمبحتامةدعلاوددعلانممكتوعدلهأ
.(°)(باطخلانباىلإراشأوهولتقافىبأنإفمكنم

.اهدعبامو1۹:اهحرشوديحوتلاةمدقملا عيمجنبرمع(۲).١۱٠:ةبوتلا(۱)

.٠6:ةريسلاايركزوبأ«٠/۲۱:تاقبط ىنيجردلا(٥)
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نامعونميلاةمامإتماقدقفاذهىلعو‹ةمامإلامايقىفناطرشةدعلاوددعلاف

یفكلذنيبنسو«هنمىضرنعوهذيمالتنماهيفنيبوصنملاعيمجناكو‹برغللاو
:ةيلاتلابلاطملا

.نميلاىفةمامإلا:لوألابلطللا

.نامعىفةمامإلا:ىناثلابلطملا

.برغملاىفةمامإلا:ثلاثلابلطلملا

.ةئالثلانكامألاهذهىفةمامإلامايقلىنمزلالسلستلابسحاهانبتردقو

:نميلاىفةمامإلا:لوألابلطللا

:بابسألاألوأ

دهعىلإناورمنبكلمادبعدهعذنمنميلامكحىلعنويفقثلاةالولاىلاوت١
ةيعرلادضةيساقةسايسةالولاءالؤهعبتادقو«رامحلاناورموهوىناثلاناورم

رمذتىلإكلذىدأدقو‹هلمحتاوعيطتسيملاممةيساقلابئارضلامهيلعمهلمحب

ًاعبتةيعرلاىفمالسإلاةريساوريسيملىتح«ةالولاىلعمهقنحوناكسلا

اهيفمكحىتلاةرتفلاءانثتساب«لاملانممهبلاطممهلاورقويلناورمىنبءاضرإل

.زيزعلادبعنبرمع

كولملاىلإنيمتنملامهميدقتب«مهيفةريسلاءوسوماكحألاىفةالولانمفسعتلا-٢

اهايحأفةيبصعلاةتامإبمالسإلاىداندقو‹ةيناميلاوةيسيقلانيبةيبصعلاةعاشإ۴

ءارعشلادحأهلاقامكلذةلثمأنمو5تلحفتساىتحناورمونبوةيمأونب

:نيبسيقلا

نايحنبىيحينايتفلاىتفلىدفمهلكنيناميلاهللالعجالأ

ناندعنبدعمنمافلأوتلقلةيبصعنمىفقيرعالولو

ىتریشعببطتملیسفننكلو

0

()ناطحقءانبأبىسفنهلتباطو

.كلذركذقبس(۲).٦:ةيضابألاةكرحاةأسشن تافيلخ«۹۷/۲۰:ىناغألا
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عمسمىلعكلذناكو«نييناميلاةظيفحريثتراعشألاهذهلثمنأكشالف
.مهتسايسبسميالالاطسانلانيبهنورقيفةالولانمىأرمو

هغيلبتوفورعملابرمألابمايقللةصرفلانونيحتيهباحصأوةديبعوبأمامإلاناكو٤
ناكو‹سانلانيبعئاشلاركنملانعىهنللوزيزعلاهباتكىفهللارمأامبسحسانلل

ةعاطىلإسانلاوعديماعلكجحلامسومىفاويفوعنبراتخلاةزمحوبأمامإلا
فشكيوقحلاوىدهلاقيرطسانللنيبو«هيفهللاىصعاميفناورمةفلاخموهللا

ةلودلاتناكىتلاةرتفلاكلتىفاصوصخو(')هعياشنموناورمملظسانلل
.راضتحالاىفاهلالخةيناورملا

كلتىفناسارخىفاهسفنىلإوعدتتماقدقةيسابعلاةوعدلانأىلإةفاضإلاب©

یکاهدهعةيادبىفاهعابتأىلإسانلاةوعدنماهلدبالةكرحلكف«ةرتفلا
ىلعتطشتةيسابعلاةوعدلانأوًاصوصخ‹اهفصىفمهعضتوعابتألابلجت

ةئفءاليتساىلإنوعديمهو«ةينلعةروصبوارهاباطاشنىناسارخلاملسمىبآدي
حالصإلابمايقلاىلإةوعدلانأةديبعوبأمامإلاىأرذئنيحف«()سانلانمةنيعم

.ةرصبلابةوعدلاةعامجهدشنتاماذهواهلجأنمىحضينأبردجأوىلوأ

مايقللتقولاكلذىفةحناسةصرفلانميلابقحابلاطمامإلایأرذعتیح

ةوعدلاةعامجراشتسالبهسفنبةروثلادمعتيملو‹نميلاىفحالصأإلاب

:ىليامكةرصبلاب

:ةمامألادقع:ًايناث

ذئمويمهوتومرضحىفنيدؤجوملاهباحصأةراسشتسابقحلابلاطمامإلاماق١

٤بويأنبلئاوبويأىبألاثمأرابكلاءاهقفلامهيفو‹هبناهتسي:الددع

تومرضحبتکردآ):هلوقبلئاومهنعیکحینمممهريغوديعسنبهللادبعو

.()(هعرووهملعوهملحوهلقعىفاهلمتحالايندلاىلعمهدحأىلوولالاجر
٤جحلامسومىفبجاحوةديبعىبأمامإلاعمنوعمتجياماريثكاوناكو

.۷۷:لصوملاخيرات-ىدزألا(١)

.اهدعبامو٤/۲۹۹:خيرات ريثألانيا:رظنا(۲)

.۷٩:ريس ىخامىشلا
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:هلوقب ةرمتاذ ةديبعىبأءابخىفاوعمتجاامدنعلئاومهنعىكحيو

لذببمهسفنأنمهودعوومايقلااوقفاوف.ءاملعءاهقفتومرضحنمخئاشمو
.مئاقلاركنملارييغتىفاهنوداموسفنلا

رمأبمايقلاىلعهعجشيامايؤرلانمىأرفمايقلاىفهبرقحلابلاطمامإلاراختساس۲

:لوقيًامئادناكو.قحلاراهظإوةوعدلا

ربايجلاماستباوىماتيلاءاكبیرظاونیکیأویبلقیسالابیوک

مهنمبلطيومهريشتسيهعمنموةرصبلابةديبعىبأمامإلاهخيشىلإبتك۳
ىتلاعدبلاعيمجهباتكىفمهلحضوأو٠كلذىفباوصلااوأرنإةدجنلا

امویميقتالنأتتعطتسانإ)هيلإاوبتكومايقلاىفاوأرفنميلابترهظ

كيلعىتأيىتمىردتتسلولضفأحلاصلالمعلابةردابلانإف‹لعفافًادحاو
ةداهشلابصخيوهنيدةرصنل ءاشاذإ مهثعبيهدابعنمةريخهللوكلج
.نممهتم

نبراتخلاةزمحوبأمهنمالجررشعةعبرأببجاحوةديبعوبأمامإلاهيلإلسرأ٤
یفهلیجنإلجربكانددمأدقو‹هنعهلبتكوىنامعلاىميلسلاىدزألافوع

ىنثابكانددمأو«هنعهلبتكوىنامعلایدیهارفلاةبتعنبجلبهعمو«هردص

رىشعىنثالاةلمجنمو.(°)ةبتعنبجلبفلألابىنعيولجرفلأوالجررشع
كلذدعبامامإبصنىذلاىنامعلاىدزألاىنادنلجلادوعسمنبىدنلجلامامألا

نيملسملاةنواعمللاومألاعمجيناكىذلاحيننبىيحيمهعمو2>نامعب

هباحصأوقحلابلاطةدعاسمللاومألاعمجيىذلاوهبجاحناكو‹ةرصبلاب

امردقرسؤملكىلعبتكف..اهبهنيعيلةريثكًالاومأهلعمجفبجاحماقأ)

كيلع:لاقالضافاخيناكورهاطابأاعدودحأهيلعمنتماامف ىري

.١/04:ريسىخامشلا«۲/٤٢۲:تاقبط ىنيجردلا:رظنا(١)

.٠۹۷/۲:ىناغألا:رظنا(۲)

.١٠١:ةيضابألاةكرحلامشاهبلاطىدهم:رظناو«ةحفصلاوسم(۳)

:ءاٹعولاةلازإىبايسلا«١۱۳:ةكرحلاةأشن تافيلخء٢٠:نيملسملاريسء٠:ىناغألا:رظنا(٤)

.١٠۱:ةيضابألاةكرحلامشاهبلاطىدهم۸٨

.١/۷:نايعالاةفحت ىماسلا(1).۹/۲۰:ىناغألا(٥)
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الوةأرمااوتأيملف..نولمحيالاممهيلعبتكننأهركتانإفطسولاوءاسنلاب

امانكيمانيملسلانملجراكو:لاق«هولأسايفاعرسمهدجوالإالجر
:رهاطوباهللاقف:لاقمهردفالآةئالثلامهيلإعفدفلامبحاصهنأىري
اذإفهيفقفنأاذهلثماهجوتنكذنمتيأرامهللاو«مهلهللا:لاقفلايعلاىحأ

ىمساباوربختالهللادبعاينكلوءىشاهنمىلإعجريالو؟هعدأفأهتدجو
.()(مهردفالآةرشعرهاطوبأعمجوالإةليللاكلتىضمتملف...تيقبأف

ريزولاوبأبلاطدقو«هلنوديؤمومايقلاىلعنوقفاوممهنأىلعلديام
ةرصتنبسانلابلاطينأ سانلاظعيو بطخيهعمسامدنع ةديبعابأمامإلا

نأهباحصأنمبلطهسفنمامإلانأامك«نميلاىفهباحصأوقحلابلاطمامإلا

٠ناورمىلعةروثلابموقينأدارأامدنعنسحلانبنسحلانببهللادبعلاولوقي

انبحاصبقحليلفلعفينأدبالناكاذإر نواعتلامهنمبلطيةيضابألاىلإىنأو

هالقفاوینلهنإفعبطلابو.0?(توميىتحهيدينيبلتاقیلفتومرضحىف
لبقيالو‹حلصألااهلنوديريًامومعةيضابألاوقحلابلاطامأ«هسفنلاهبلطي

.قحلابلاطشيجیفطقفایدنجلتاقينأ حضاوهفدهونسحلانبهللادبع

ءالىفةفدصلابالطيطختوةروشمبناكمايقلانأحضتيهركذاملکنمو

:نباوىربطلاكلذركذامكجحلامسومىفماعقحلابلاطبةزمحىبأ

هتركذامعقاولاوةفدصلاضحمبمهءاقلديفيامالكاوركذو«مهريغوريثالا

.()اقباس

فلسلاةريساوعبتينأبهباحصأوقحلابلاطىلإهتلاسرىفةديبعوبأمامإلادكأ٥

ىلعلعفلًاعابتاوًاجاجتحا«لاتقلالبقةوعدلامهوغلبينأومهودعلمهلاتقىف"
.۷۸/۱:ريس ىخامشلا(۲).۲/۲٢۲:تاقبط ىنیجردلا()

:تومرضحخيرات ىولعلاحلاص«۹۷/4:خيرات ريثألانبا۷۷:لصوملاخيرات ىدزالا:رظنا)۳(

۱١.

دقعىذلاوهةزمحابأنإ:نوخرؤملالاقامكطقفدحاونممامإلابصنزيجتالةيضابألاناذهيعلیلدريخ(٤)

باطخلانبرمعمهيلإىصوأىذلاىروشلالهأددعرفنةتسهيلعدقعينأنوطرتشيامنإو٠قحلابلاطىلع
‹دحاوصخشالةلماكةدعمهوهيلعاودقعيلةرصبلانمءاهقفلالاجرلابدداةديبعوبأءامإلالسرأكلذلو

حبصلاوباترينأورغالفةحيحصنيعءرمللنكتملاذإ)طقفةروصلاهيوشتلجألكلذنوخرؤملاركذيامنإو
.(رفسم
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:ةلاسرلاىفلاق«مهلهتلماعمونيفصولمجلالهألهتزجانمىفبلاطىبأنبا

‹مهتريساوريسونيحلاصلامكفلسباودتقاو«اوردغتالواولغتالف>متجرخاذإ)
.()(مهلامعألبيعلاناطلسلاىلعمهجرخأىذلانأمتملعدقف

دقعاهبمتىتلاةيفيكلانعرداصلملاانفعستالومهرومأاوبتروىلعدقعلامت١

نعىهنلاوفورعملابرمألاولدعلاةماقإطرشىلعنوكتنأديالو‹ةمامإلا
Shريخلاىلإةوعدلاىفةبغرهلنمممهريغوتومرضحةيضابأهيلإعمتجاف«رك

.داهجلاىفدارأو

ملعلالهأنموهوتومرضحىلعةلبجنبميهاربإلايضاققحلابلاطمامإلاناك۷
اذهورككنملانعىهنلاوفورعملابرمأللهيلإاوئجتلينأنمسانللدبالف‹ءاهقفلا

هنوكىلإةفاضإلابهيقفوهف«امامإهبصنةفدصلانمسيلف«لعفلابثدحام

هنوكنمهفرعيالهنأكوهركذىولعلاخرؤملاهركذامدنعوهموقىفاروهشم
هلًابحاصراصفماعلاكلذةزمحىبأبهذمقنتعاهنإولاقلبميهاربإلًايضاق

بصنينأهذهلاحلاو نكميالهنألعقاولانعديعباذهو.(۳)ًامامإهبصتف
لئاولاثمأخياشملانمهريغنیافالإو9ةزمحیبالهتقفاومدرجمبامامإ

.(°)؟قحلابلاطلتدقعو«ةمامإلامهيلعدقعتملذإمهريغوديعسنبهللادبعو

لهأنأرهاظلاو¿5قحلابلاطهتيمستببسنعرداصملاانفعستالو

.كلذبفرعفملظلاعفروقحابلطبهمايقلهيلعبقللااذهاوقلطأتومرضح

ىفةئيسلاعاضوألارييغتلاوراثنيذلامهتلكاشىلعنموهباحصأولالبابأءالؤهبىنعيو...مكودعلنيلتاقمىأ(١)

.ةلودلا

.٠۲۹7-ىناغألا(۲)
مامزمالتساوةوعدلابنميلاةيضابأمايقبابسأصخلتتو...٢۲۰:تومرضحخيرات ىولعلادماححلاص)۳(

ديرنكلمةلودلالوايغلالواوهلالوارطبالوارضشأانجرخامهللاوانإ):ةنيدملاىفةزمحوبأاهلاقةرقفىفمكحلا
ىفءاعدالارثكوترهظدقروجلاملاعموتملظأدقضرألاانيأرالنكلو«انمليندقرأثلالواهيفضوخننأ
ىلإوقحلاىدانيايدانمانعمسقحلابمئاقلافنعوطسقلابمئاقلالتقوماكحألاتلطعوىوهلابلمعونيدلا

ءايلوأهنودنمهلسيلوضرألاىفزجعمبسيلفهللاىعادبجيالنموهللاىلإىعادلاانبجأفميقتسملاقيرطلا
ىلعوًاناوخإهللاةمعنبانحبصأفهرصتياندمأوهللااناوآفنيفعضتسمىتشلئابقنمانلبقأف«نيبملالضىف

٠(۲۸-۷/۲٢۲:تاقبط ىنيجردلا).ًاناوعأريخلا
.۹۰:ىناغألا«ءاهدعيامو۷:لصوملاخيراتىدزألا:رظنا(٤)

.١/۹۱:ريس ىخامشلا:رظنا(٥)
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:هباحصأومامإلااذهتافصًاثلاث

المکحلایفًالداعقحلایفًارویغاعروًاهيقفاسانًالجرقحابلاطناک

ىلإىلاولابئانهلبجنبميهاربإبقاعيملهنأهعرونمف«مئالةمولهللاىففاخي
نمو«ةماعلاءادتعانمهيلعًافوخطقفهنجسلبهبرفظامدنعلتقلابتومرضح
نكلوقحلابلاطباحصأنمدحأهيلعىضقلحارسلاقيلطىقبولهنأدكؤملا
هنمقحلاذخأيملوهبكتفيملف‹هقالطإوهنجسبةماعلاملعتلهنجسىأرمامإلا

ارييغتناكفءامدلاةقارإلجألالحالصإلالجألهمايقنأىلعليلدكلذو«()هسفنل
جرخىذلاوهنميلاىلاورمعنبمساقلانأالولو«مدةرطقلةقارإريغنممكحلل

ىفلعفاملثمهيفلعفلومالستسالاوجورخلاىلإقحلابلاطهاعدلقحلابلاطلاتقل

.هبحاص

اهيلإدصقفلاومأنملالاتيبىفامراضحإبرمأءاعنصلخداملهنأهعرونمو

نويفقثلااهابجدقتناكوعماجلاىلإاهبايتأف«ناربخنبهللادبعو«ريثكنبدسأ
ءارقفىلعاهعيزوتبماقف‹اهباحصأملعيالقحلابلاطنكلو«اهباحصأنمةوقلإب

ديلاتاذةلقعم«بوصغملامكحىفاهنألاهنعًاففعتايشاهنموهذخأيملوءاعنص

ةلازإوركنملارييغتوحالصإلاوهفدهلانأىلعكلذلدف«ةثيدحةلودلاومويلاكلذ
.ريغالنيينميلالهاكنعملظلاوتوربجلا

:ىملاسلاةمالعلاكلذىفلوقيو

امشتحاواهلهأىفهلعجبامكحءاعنصبقلابلاطو

هموقلالوهسفنلائيشهمويقيضمدنعنذخأيمل

مهبمركأةبصعنممركأمهلثمكنمومهنمًاففعت

(آ)اوريغواولدبامیدهملانماورصبأامىلعنوتومیاوناک

اوجرخ):هلوقبهباحصأوقحلابلاطىنالعجلارينلانبرينمةمالعلافصوو

یفنوفاخیالوايندلاضارعأنماعيشنوديريال«هتاضرمءاغتباوهللاليبسىفاداهج

.اهدعبامو۷۷:لصوملاخيرات-ىدزألا«٠۹۷/۲:ىناغألا(١)

.٢٢٣۳:ماظنلارهوج ىناسلا(۲)

Y۸



مهدنعسانلانولزنيالو‹ءبقاوعلابنومتهيالورئاودلانوسثخيالومئالةمولهللا

الإمهنمالو«هيمهللالوسرنمةبارقالوهقفوىرقالوماحرأالوةوقالوفرشل
.()(هتيصعموهللاةعاطنممهسفنأاولزنأامثيحب

اونيبو‹جراوخلااوقرافوهللاهبنذأيملامعدبلااودروهلهأىلعركنملااوركتأ

ليئلاىفلطابلالهالقلعتممهتريسىفسيلولدعلاباومكحولعفلاولوقلابمهلالض

هتدهاجمیفهبیوصتوقحلابلاطةمامإىلعنوملسملاعمجأدقو.0>مهتريسنم

ىلعةجحلااونيبوريخلااوحضوأوحلاصلافلسلاةريسهباحصأووهراسفةربابجلل

.°هللاليبسىفءادهشاوضمىتحرومألانمتاثدحملااوركنأو«ةنسلا

اعاتمالوالاماوبلسيملوحيرجىلعاوزهجيملومهجورخىفاربدماوعبتيملو
هباحصأوضيفلانبديزيعابتانعىهنيىيحينبهللادبعاذهف«ةبراحلاةئفلانم
.$هباحصأوهيلعرصتنافاهيلاولمهتاقالموءاعنصمهلوخددنع

اوضتراوهلعفسانلادمحو٠بناجلامهلنالأونميلالهأىفةريسلانسحأو

:هلوقبميتیلومنیصحلانبورمعمهفصوو«0©هقلخ

بحاصلالعفسئبلومهتلذخفاورشمهتبحصةقمىلوانممك

بطاوحفكأاهرعستاراتمهفاوجأىفنأكنيهوأتم

بحانوأعرضتمدجاسوأعكارنممهارتفمهاقلت

بلاحلاىئرملاىرماهدوجيفهتاربعیرتنعراوقاولتي

بئادمليلجلاًابنللعدصلل ةبطأرومألاةفئاجلريس

رمسلاانقلاوةيفرشمللمهسوفناوطرشةيتفىف

.۱۳۳/۱۳۲:نیملسُملاريس(۲).۲۳۹/۱-تاباوجلاوريسلا

.٠۹۸/۲:ىناغألارظنأ(٤).٣٦۳-٢۳صمن(۳)

.٢٠۲:دوقعلا ىئراحلا«٢۲۲:جراوخلارعشسسابعناسحإ.د٠:ىناغألا
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مهراسيووذنيمحارتم

مهناکمهتصاصحخوودو

رقفلاىوذىلعنوفطاعتي

رفوووذمهتفعقدصنم

رهادلاةوبنلنوعلهيالمهميخبيطبنیيلمجتم

یرشلابومهرتقيمركأ مهرتقمومهيرشمكاذكف
رسيلاورسعلادنعفعاواودقعاذإمهتمذبىفوأ

ركتنلانعاوقالنمنوهانةحلاصلكلنوبهأتم

رقومهبيطخلوقلنزو مهسلاجماورضتحااذإتمص

ركذلاةرضحببولقلافجرمهنإفمهيعيجتالأ

یرسیيمهعولضنيبتوملل یضغرمجنأكنوهوأتم

رشحلانعاوردصمهعوشخلمهنأكالامهاقلت

رحسلانمفرطمهسموأضرمىوجمهبناکمهف

ركبلابمونلاىشاوغغهيف

()رعذىلعمهفباقعلاردح

هنادحاهلهأباعامدنعةنيدملابهتبطحخیفىراشلاهزمحوبمهفصوو

باحصأناکلهوبابشمهنأنومعزتوىباحصأبىننوريعتأ):هلوقب مهنس
رشلانعةضيضغمهبابشىفنولهتكم-هللاوعبابش..ًابابشالإهعهللالوسر
ىفمهيلإهللارظنف«رهسحالطأوةدابعءاضنأمهلجرألطابلانعةليقث«مهنيعأ
ةنجلارکذنمةیابمهدحأرماملك‹نآرقلاءازجأىلعمهبالصأةينحتمليللافوج

هينذأنيبمنهجريفزنأكةقهشقهشرانلاركذةيآبرماذإو«اهيلإاقوسشىكب

دقماهسلااوأراذإىتحهللابنجىفكلذاولقتساومههابجومهفونأومهيديأو

ةبيتكلاتدعروء()تيضتنادقفويسلاو‹0”تعرشأدقحامرلاو«

مهسبليفليلمهليلال
ةنوآواسلخاذكالأ

.صقنلاضعبب-٢٢۲:دوقعلا ىثراخحلا«٢۲۲-٢۲۲:جراوخلارعشسابعناسحإء٠٠:ىناغألا(١)

.تبوصوتددس:حامرلاتعرشا.یمرللساوقالاىفتبكر:تقوف(۲)

.اهدامغأنمتجرخوتلس:تیضتنا(٤)
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ًامدقمهنمباشلاىضموهللاديعولةبيتكلاديعوباوفختسا«تقربأوتوملاقعاوصب

هيلإتعرسأفههجونساحمءامدلابتبضختو«هسرفقنعىلعهالجرتفلتخایتح

یکیالاطريطراقنمىفنيعنممكفءامسلاريطهيلإتطحناوضرألاعابس
دمتعاالاطاهمصعمنعتلازفکنممکو«هللافوخنمليللافوجىفاهبحاص

اٹاطدیدحلادمعبقلفدقنيبجنممكلو)هللدوجسلابليللافوجىفاهبحاصاهيلع

.()هللاعشاخهبحاصهيلعدجس

لدتیهو‹نوخرۇؤملااهركذامبسحهباحصأوقحلابلاطتافصضعبهذه

ةلازإو.حالصإللنودصاقنوتمؤماهلهأنأوةضحمةيمالسإةضهنلاهذهنأىلع

دعاوققيبطتباوموقينأالإمهنعثحابلاروصتيالمهتافصهذهموقوركانملا

زاجحلاوءاعتصىلإمهلوخدمتفيكنأآلانيبتنلو‹عامتجالاوةسايسلاىفمالسإلا

.ةضهنلاهذهنمفدهلاحضوتسنلاولمعاذامو

:تومرضحنصحهباحصأوقحلابلاطلوخد
نبلئاوبويأوبأ:مهورفنلاةتسلاديىلعقحلابلاطمامإللةعيبلاتدقعام

ىناسارخلاةيطعنبلالهوىمرضحلاديعسنبهللادبعوىمرضحلابويا
راتخلاةزمحويأو«ىديهارفلاةبقعنبجلبو‹ىنامعلاىنادنلجلادوعسمنبىدنلجلاو
مهتتأومهنيباميفاورواشتورضحنمهريغو‹ىنامعلاىميلسلافوعنبا
مامإلاةلاسرلئاسرلاهذهنمفاهيفامباوذخأينباودهاعتواهوأرقفمهباحصألئاسر

مهيلإدودومبأبجاحةلاسرًاضيألئاسرلاهذهنمو«اقباسةروكذملاةديبعبأ

لهانمهيوذنمیأرلاذخأیفادهجاوليالنأومهنياميفىروشلاباوذخأينأب

ةحيصتنلاىفمهدهجاولذبينأو«مهيأرىفلخدنمممهريغوةيضابألاتومرضح
ريغىلإشيجلازيهجتوةالولابيصنتىفىأرلانمحلاصوهامبهيلعةراشإلاومهمامإل
.٩كلذ

:خيرات ريثألانبا۲/٠٠۲/٠٥۲:مالسإلاردصىفةباطنلا شيورددومحم٠۲/٤٠٠:ىناغألا:رظنا(١)

.۷٠۲:دوقعلا ىئراحلا«راصتخالاضعبعم-٠

,هنعلاقيو۷۲/۱:نايعألاةفحت«١/٠4:ريس ىخامشلا«۲/٠۱/۲٠:تاقبط ىنيجردلا(۲)

.ىميلسلاىروقسلاةزمحىبأ
.٦۷٥/۸۳٥:نیملسملاريس(۳)

YAY



ىكملامثالوأىرصبلاىربنعلانيصحلانبىلعرحلاىبأةلاسرلئاسرلاهذهنمو

ةريسباهيفهركذو‹ةحيصنلانمهرضحاباهيفقحلابلاطماماللبتكذإاريخأ

ةرخألااورتشاوايندلانعاوضرعأفنيملسملانمركناركنأنممحلاصلافلسلا
0 ۴

لقاعلارصبتىتلامكحلاوظعاوملانمكلذريغىلإطسقلابمايقلاولدعلاىفىلثلا

.هيفةبغرهلنمدشرتو

ةلبجنبميهاربإذئموياهيلعناكوتومرضحبةرامإلاراداودصقكلذدعبمث

اومجهفةيادبلاىفنعذيملفنيملسمللرمالاميلستبمامأإلاهبلاطف‹«یدنکلاةمرخمنبا

اهيلعفلختساءاعنصىلإريسملادارأالو«هللاءاشامتومرضحىفثكمو

نمءاجنمعمنميلاءاحنأنمةيضابألاهيلإعمتجاو«ىمرضحلاديعسنبهللادبع
ىخامشلالوقيامىلعةئامتسوفلأقحلابلاطلدنجلانمعمتجاو‹اهريغوةرصبلا

4S ا7...£(1

«2(فلانیئالثبطايخنباهردقو«ميظعشیجیفمهئاقللجرخرمعنبفسوي
هیرقیفءاعنصجراخاوقتلاف‹2لمزنبكاحضلاءاعنصىلعمساقلافلختساو

قحلابلاطهيلعضبقواربدمعجرومساقلامزهناف‹اديدشالاتقاولتتقافنيبأیرقنم

.راصتخاب۸٦/۹٠:بولطلملاةياغ ىكلاملا«١۱۸۷/۱۷:بوقعينبملاسلةيضابأراثآةعومجم(١)

عضأنأةبغرىلتناكو‹راصتخاب۸٦/1۹:بولطملاةياغ ىكلاملا«۲۸۹/۲۷۹/۲:تاقبط ىنيجردلا(۲)

هذههلاسرإعوضومىفةققوىلتناكو«اهكرتترثافةلاطإلاتيشخىنكلولئاسرلاهذهصوصننماضعب

ذعموينايفسابأنألكلذو«صثحبلااذهنمنايفسىبأةمجرتىفكلذلبقاهتركذقحلابلاطىلإةلاسرلا

امبسحكلذىفرظنيلفىنيجردللاعبتانهاهتركذىنكلو«قحلابلاطىلإةلاسرلاكلتبتكينأروصتيالريغص
.اهدعبام٤٤۲۰صنایفسیبةمجرتیفهترکذ

.اهدعبامو۷۷:صولاخيرات-ىدزألا٠:ىناغألا(۳)

.۰:ىناغألاء١:ريس ىخامشلا(٤)

.۸۳/۲:خیرات طایخنبةفيلخ۹۷/۲:ىناغألا(٥)

.هلةمجرتىلإدتهأمل

Y۸



نبكاحضلاذخأومهيلعضرحيراصهنألةيناثةرمةلبجنبميهاربإسبحوهسبحو

اجرخف«ءاعنصنمنعظلاوأءاقبلاىفامهريخوامهلسرأمثاضيأهسبحفلمز

لاومألاروولدعلاراعشماقأو‹ءاعنصلهأىفةريسلاقلابلاطنسحأو

.()ءاعنصءارقفىلعنويفقثلاةالولااهابجىتلا

رهظيولاومألاكلتبىوققحلابلاطنإ:لوقتفةيضابألارداصملاريغامأ

امو‹ةيهقفلادعاوقلانمضدوجوموهذإةيضابألاءاهقفهركذامحصألانأثحابلل
.”بابرالاةلوهجماهنالءارقفلاىلعةهبتشملالاومالاعيزوتىلعهبنولدتسي

دصقيناكاذإلالاتيبىفاهلاخدإزاوجبةيضابألادنعلوقلادجويهنأىلع

بلاطنكلو«ةماعنيملسملاةحلصمىلإدوعيكلذنأل«هنأعفرومالسإلازعاهب

.نوخرۇملاهبتكامفالخبانعطمهيلعسانلاىقليالعلءارقفلاىلعاهعزوقحلا

‹هعبتيسىذلابولسألاو«ىمالسإلالماعتلااهيفنيبةبطخءاعنصىفبطخو

مهركذوسانلاظعوفمهنيباميفسانلانمهبلطياموديدجلامكحللروتسدبهبشأوهو

ىلإمكوعدنانإ):لاقمثهيلعىنثأوىلاعتهللادمحامدعبف‹مهايندومهترخأرومأب

`ةبعكلاوانيبندمحمواننیدمالسإلا«اهيلإاعدنمةباجإوهيبنةنسویلاعتهللاباتک

ٴانمثهبیرتشنالوالیدبهبیغبنال‹الالحلالحلابانيضر٤انمامإنارقلاوانتلبق

تايآوتانيبضئارفىلإمكوعدن...انروهظءاروهانذبنومارحلاانمرحوءاليلق
٤مكحاميفلدع«دعواميفقداصهللانأدهشنواهبىدتقم«راثاوتامكحم

فورعملابرمألاوضئارفلاءادأو«دعولاوديعولابنيقيلاوبرلاديحوتىلإوعدنو
نمنإ:سانلااهيأ«هللاءادعالةوادعلاوهللاةيالولهالةيالولاوركنملانعىهنلاو

ىدهلاىلإلضنمنوعدي«ملعلالهأنماياقبةرتفلكىفلعجنأهللاةمحر

‹ءادهشروهدلافلاسىفقحلاىلعنولتقيىلاعتهللابنجىفملألاىلعنوربصيو

امىلعمايقلانسحوهللاىوقتبمكيصوأ«ًايسنكبرناكامومهبرمهيسنامف

رفغتسأواذهىلوقلوقأ«هركذوهرمأىفًانسحءالبهللااولبأف‹هبمايقلابهللامكلكو

.$مكلوىلهللا

.١٠٠:لصوملاخيرات-ىدزألا«قباسلاعجرملا(١)

.٢٥۳:ماظنلارهوج ىلاسلا١/٠۹:ريس ىخامشلا«٠۹۸/۲:ىناغألا(۲)

.٠۹8/۲:ىناغألا(£).۲۰۸:بولطملاةياغكلاما«قياسلاعجرملا(۳)

٥۲۸



راهظإىلإتحمطىتلاةضهنلاهذهنماحضاوفدهلادجيةلاسرلاهذهلعبتتماف

نيذللاركنملانعىهنلاوفورعملابرمألاو«همارحميرحتوهلالحليلحتومالسإلاملاعم

.هتعاطتساردقىلعلکملسملکامهبرمأ

ىلإهعمنمورمعنبمساقلالحرامدعبنميلاىلعهتالولدوهعلابتكهنإمث
ندمضعبىلع()دمحمنبنمحرلادبعهيلاولهبتكامدوهعلاهذهةلمجنمو«ماسلا

باقرلاىفونيمراغلاونيكاسملاوءارقفلانيبتمسقتاقدنصلاتعمتجااذإ):نميلا

دنجللفصتلاعفرتو‹ةجاحلاوةقافلاىفمهلزانمىلعفصنلامهلفليبسلانباو

رومأنمدلبلاءاهقفرمأىلياموجئاوحلانمبونياموةدربلاواهيلعنيلماعلاو
.((سانلا

ةعاطىلإمكاعدنممتعطأامهللابمكركذنف):ًاضيأنمحرلادبعىلإهدهعنمو

هرکنالانإف«مكنيدمكلوملسيومكسفنأاوعنمتىتحهللاىصعنممتدهاجوهللا

مقيلفداهجلاىفبغريملوىضرٴنمودهاجيلفداهجلاىفبغرنمفادحأداهجلاىلع

ملظلانممتعنتماومكسفنأمتعنموهللامترصنالهللامكركذنوًانمآهدلبىف

ىوقتيامىلعردقيملنمفنعاظلاميقملاىوقيلوداهجلاىفسانلابغرو...ناودعلاو
.للابالإةوقالوةاساوملااندنعهلفهب

نمهنأو«برحلاوملسلاىفىلاعتهللاةعاطبرمألاىلعلديامدهعلااذهىفو

هلزنمیفمقیلفبغري«نمونيدهاجمللامتابجاولاوقوقحلانمهلفداهاىفبغر

اهبناکداهجلایفهسفنلمحينأعاطتسانموبودنملاداهجلاىففهاركإالفًانمآ

.لالاتیبنمداهجلاىلعناعيسفالإو

فقوموهفكشالبوسانلانمهفقومةكمبهتبطخىفراتخلاةزمحوبأنلعأدقو

ةرفكوأنثودباعالإمهنمنحنوانمسانلا):ةزمحوبألاق:ىيحينبهللادبعهمامإ

.5(هدضعىلعاداشوأارئاجاناطلسوأباتكلالهأ

.(°)هدضعىلعداشوأ:ىنيجردلااهنمطقسأو

.١١١۱:بولطحاةياغیکلاملا(۲)۱.هلةمجرتىلعرثعأمل(۱)

۲:قباسلاعجرملا(٤).۲/٥۸٥:خیراتطایخنبةفيلخ(۳)

=هللالزنأامريغبمكاح:ثالثالإمهتمنحنوانمسانلا):ظفللااذهباهدروأء5۲:تاقبط ىنيجردلا(٥)

٦۲۸

 



:زاجحلاىلإهجوتلا

قحلابلاطةضهنتناكالو‹اهيلإوعدتعفاودوبابسأنمةروثلكلدبال

عمو‹كلذىلإةيعادلابابسالانعثحبننأنمدبالفنميلاريغزاجحلاو«نميلاب

نيخرۇملابتكىفبوتكمءىشىلعرثعأملىنإف.بابسألاهذهنعثحبلاةرثك

.كلذىلإةيدؤملاعفاودلانعرظنلاضغب

ىتلاهتبطخءاوسبابسألاتنيباهسفنةزمحىبأةبطخنأثحابللرهظيو

هتصلختساامعضنسودحاونيتبطخلانمفدهلافةنيدملاباهاقلأىتلاوأةكمباهاقلأ

:ءىراقلامامبابسالانم

رئامضلاءارشوءردغلاوليثمتلاولتقلاوفسعلاوشطبلانمسانلاهقوذيام١
رومألاهذهو«ةعداخاوءاهدلاوءاخسلاوملحلاوةعناصملابسانلارباكأةلامتساو

لثمنألقاعلاروصتيالف«فرشلاوةءورملااهابأتوىمالسإلانيدلااهركنياهلك
لعفلابةيمأىنبءافلخنمتردصدقو«مالسإلاءافلخنمردصترومألاهذه

.(۱)ةينيدةفالخاهنأبءاعدالانكميالف«زيزعلادبعنبرمعادعامناوزمىنبو

ةيمارتملانادلبلاىلعةيالولاوةفالخلالوادتىفتلحجتىتلاةيومألا.ةيبصعلا۲

وأبسنبمهيلِإىمتنينميوأناورمىنبو«ةيمأىنبنممهلعجىففارطألا
كلذنعتثدحتدقو‹اهقيزمتواهديدبتلمالسإلاءاجرهاظملاكلتو‹ءالوب

.بدالاوخيراتلابتك

نينغملانيدهعمةيمأونباهلعجذإءاصوصخةنيدملاوةكمبءانغلاةعاشإ۳
اهيفاشنىتلاةئيبلاامأ)راصنألاونيرجاهملاءانبأكلذىلعاوبرو٠تاينغملاو
ناكدقف«ةنيدملاوةكمهدالبصخأو«ًامومعزاجحلاىهفعرعرتىتحءانغلا
تجرخابالإدالبلامصاوعدعستملو«ةمئادةكرحوةقفانقوسامهيفءانغلل
اهبةنيدمنأاذهنوكتنأابيجعسيلوأ.نفلااذهلبالبنمناتنيدملاناتاه

ةنيدلالهأناكواهيفةبطخلااهيفتناكذإ«ةرونملاةنيدملابةعقاولافورظلااهيلمتهذهلعلو(ضرألاىفهلعبتمو=
.لاتقريغنماهلخدذإةكمبناكامهليثمنعلاحلافلتخيفةيمأىنبلنيلاوم

.۳۷/۲:مالسإلاردصىفةباطخلا شيوردرهاطدمحم:رظناو«ةزمحىبأبطخ:رظنا(۱)
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هذهءافلخدمعتدقف.؟فيرشلاهربقعضومو«هيبنرجاهمىهىرخأوهللاتيب

وهللابمهولغشينأو‹فرتلارمأىفراصنألاونيرجاهملادالوأاوعقوينأةلودلا
نمسيلأىومألادهعلاىفزاجحلالاحناكاذه«>(مهتأوانلاوضهنيالىتح
رونودههزلاملعوةوبنلارونهيفرهظيو‹مالسألانأهيفمفترينأهبىرحألا

.؟رصعلكىفةيمالسأإلادالبلانيباقافخملعلا

اولاقفمهتالونعمهلأسوكلملادبعنبماشهنامزىفةنيدملاةزمحوبأرمامدنع4٤

مارحلالاملانولكأيو‹ةنظلابسانلانولتقيو«ىوهلابنومكحيةروجمهنإ:هل
اولعجفالوخهدابعوالودهللالاماوذختامهنأو©مارحلاجرفلانولحتسيو

.()مهسفنألهنوفطصيتاقدصلانمًاعساتًامهسمهسفنأل

نولمعيامنإ:نولوقيثيحبسانلانيبربجلاةديقعةعاشإوهورخأببسكانه٥
هتبطخيفةزمحوبأاهيلإراشأدقو.0هيفمهلةليحالوهللاهاضقامنإلمعنم

قوفاسفنفلكلجوزعهللانامعزنمةنيدملالهااي):هلوقنمةنيدملاب

.©(برحانلوودعلجوزعهللوهفاهتؤيملاماهلأسوأءاهتقاط

ىلإشيجلازيهجتبقحلابلاطماماماق رييغتلاباهارحأامو بابسألاهذهل
نبراتخاةزمحويآوهوادحاونوکينأیرحالابوأ«ةئالثاداوقهيلعلعجوزاجحلا

نبةهربأو«(°)ةبقعنبجلبامهوةرسيملاوةنميملاىلعامهفنارخألاامأو5فوع

.(”ه۲كلذوةكمىلإاوراسف‹ىريمحلاحابصلا

نإ:لوقيةراتف«شيجلاةدايقىفجلبوةزمحىبأنيبىدزألاةياورتفلتخاو
نمتبثتيملىدزألانأرهاظلاو«ةكمبميقينأهرْمأوفالةرشعىفمدقةزمحابأ
نأىلإةفاضإلاب«لجرةئاموفلألاىدعتيالجلبوةزمحىبأشيجفتاياورلا

.()نمیلانمنیمداقشیجلایفاعیمجاراسةهريأوجلبوةزمحايأ

.٢۳۷:ةنيدملاوةكمىفءانغلاورعشلا-فيضىقوش«قباسلاعجرملاسفن(١)

.ةنيدملابةزمحىبأةبطخعجار(۲)
.١:لمعلاوركفلانيبةلزتعملا راجنلاديجمادبع«نيسحةبابلوبأ«ىباسشلاىلع.د(۳)

.۸/۹٠٠:خيراتىربطلا(٤)

:خیرات یربطلا«۸۳/۲٥:خیراتطایخنبةفيلخ١:لصوملاخيرات-ىدزالا

.١۱۲۲/۱۲:ةيضابألاةكرحلاةأشن تافيلخ«۹:خيراتىربطلا٠۲:ىناغألا(۷)

TAA



همعِءانيأوراتخلاةزمحىبأةعامجمهوةيادبلاىفلصوملالهأرودزربيانهو

مهو«نارهزنبرصننمةغرفتملادزألالئابقهعموىميلسلاةلبجنبرباجمهمدقيو
نعمونبو‹دلخمونبو‹ةلوعمونبوناثمطونبو‹فيرطغلاثراحلاونبودمحيلا
نيزرونبونارمعونبكلذكو.نعموةميلسونارهزنبرصنلسننممهريغو
یفةزمحابایقالدقو«اعاجشاسرافناکو«ةلبجنبرباجلسننمنويلصوللا
ىفتاظحللارخاىتحهبحاصوامهنيبقباسدعومىلعماعنمجحلامسوم
۱)ةرونملاةنيدملالوخدوديدقةكرعمبلاتقلا

مت«ةرصبلابناكىذلاىربنعلانيصحلانبىلعرحلاىبأةمالعلارودزربيامك
هدنعناكنمعمتافرعىفةزمحىبأءاقللةدعلادعأدقوةكمبةوعدلالهأخيشناك

سانلاهبيلأتورحلاىبأبملعدقناورمنأرهاظلاو«ةيضابألانماهلوحاموةكمنم
ةكمجراخناكىتحذخأف«ديدحلاىفالبكمماشلاىلإهبىتؤيلهيلإلسرأفهيلع

ابكاررىشعةعبرأیفورمعىبأنبیسیعهيلإجرخفةعيبلانملجرهعموالبكم
 مهيلعوهيلعددرتيهمالغو هنماوبرقاملف‹ماشلاىلإقيرطلاىفًامايأاوشمف

رصأو«مالانماوبرقىتحهوكفيوهوتأينأىبأيوهو«لحارمبةنيدملااوزواجو

ىسيعنماوبلطومالالهأنمذخأف‹هوكفيوهوقحلينأالإهعمنموىسيع
نآلامهوفيختالفنذإ:رحلاوبألاقف٠نامألامهدحأمهاطعأفنامألاهباحصأو
ىتحىضفارلاورحلاىبأنعاوكففءمهوقلطأفماشلانعمهودعبأىتحمهورشأف

ةزمحابأرحلاوبأىأرىتحمارحإريغنمتافرعىلإاوجرخفنيفختسمةكماولصو
.("فقوملامويتافرعبكلذناكوركسعلاىفمهعماولخدواومرحأف«مارحإلابمهرمأ

ةيادبىفشيجلاناكو«ددحمدعومىلعمهعمنيذلاعممهرظتنيرحلاوبأناكف

اشتموهاذهو«©ةكمةئامعبرأةعازحخنممهيلإضنامثطقةئامعبسرمألا
ددعلاوهاذهنإفلعفلابوةئاموفلأوةئامعبسنيبامشيجلاددعىففالخلا

.حيحصلا

.۸۸:خيرات-ىدزألا(١)

.٢٤۲۷:بولطملاةياغىكلاملا«۲ذ۲/۲٠۲١۳:تاقبط ىنيجردلا(۲)

.٢/۳۰۷:خيراتريالانبا«۹/٥۹/٦۹:خيرات ىربطلا(۳)

.٢/٢٠٦۲:تاقبط ىنیجردلا(٤)

۲۸۹



ناورمىلعنورئاثمهنامهوربخأفتافرعبمهنَأشنعمهولأسف«ةنيدملاوةكم

ىلعمهحاصف( (حشأهيلعونظأانجحباننإ):اولاقفةندهلامهلأسف رفنلاىتحةندهلاىلع

ةزمحوبأىبأفدهعلاضقندارأفةندهلاىلعهباحصأهمالدحاولادبعنإمث«ريخألا

ضقتننأهللاذاعم):ةزمحوبألاقف«ةهربأوجلبهيليمزةقفاوممغرضقنلاهيلع

اننيبةندهلاىضقنتنكلو‹هذهىتبقرتعطقولولعفأالهللاو«سبحنوأدهعلا
.)(مكنيبو

ةزمحوبألخدف«ةنيدملاىلإدحاولادبعبرهلوألارفنلاىضقناالمث

نسحأونيتنساهابجواهيفةروهشملاهتبطخبطخولاتقريغنمةكمهباحصأو
.اهلهأىفةريسلا

اجلبهجوينوةكمبماقملابهرمأدققحلابلاطناکوةكمبةزمحوباماقأو

عمبهذو«ايلاوةكمىلعىريمحلاحابصلانبةهربأكرتهنكلو«ماسلاىلإةهربأو

ردبقيرطنعماشلاىلإاودصق)مهنكلو«ةنيدملامهفدهنكيملوماسلاىلإجلب
مالاىلإلىصوملاقيرطلاوهن

ىفمهدازوجلبوةزمحىبأءاقللسانلارفنتساةنيدملادحاولادبعلصواملف
ىبأةاقالملاوجرخف«()نامثعنبورمعهللادبعنبزيزعلادبعمهيلعرمأومهتايطعأ

یفاجلبمهیلإلسرأفمهلاورذعتىتحمهولتاقتال:ةزمحوبألاقف«ديدقىفةزمح
لهآدسحنمهعمسامالولةنيدملاىلإريسملاديريةزمحوبأناكامو«ابكارنيثالث
انلاولخ:مهللاقولاتقلامدعىلإمهاعدمهيلإلصواملفجلبعمراسف‹هلةنيدملا

٤کلاتقدیرنالانإفمکلانذخأاولعجتالو«مكيلعراجومكملظنمىلإريسنلانليبس
ضرألاىفنودسفتمكعدنومكيلخننحنأهللاءادعأاي):اولاقوةنيدملالهأمهمتشف

اورظنافىتفلابرثأتساو‹انلتاقنملتاقنوداسفلالهأفكنلانجرخاإ:جلبلاقف

ىفاولخداوهللاىصعنملةعاطالهنإفةعاطهلهللالعجيملنماوعلخاومکسفنال

مهنيبواننيبسيلفكباحصأىلإعجرا:زيزعلادبعهللاقف«قحلالهأاونواعوملسلا

.تاحفصلاوقباسلاعجرملا(١)
 ريثألانيا«:ىناغألا1۷/۱:نيبلاطلاجهنم-ىصقشلا«٥۲-۲:تاقبط ىنيجردلا(۲)

.٤/۳۰۷:خیرات

.۸٠٠:لصوملاخيراتىدزألا۲:تاقبط ىنيجردلاء۹:خيرات ىربطلا(۳)

8/4۳:خيراتريثألانبا۰٠:ىناغألا«4/۹:خيرات ىربطلا(٤)

۲۹۰



اوادبيىتحمهولتاقتالومهنعاوفك:لاقفهربخأفةزمحىبأىلإعجرف«فيسلاالإ

ةزمحیبارکسعیفةنيدملالهانملجرىمرف«مهولتاقيملومهوقفاوفلاتقلاب

.()(مهلاتقلحدقفنآلامكنأش:ةزمحوبألاقف«الجرحرجف

فلأةزمحوبأشيجوسراففالآةينامثمهددعناكوةنيدملالهأمزهناواولتتقاف

.ه٠ماعفصرهشنماسلاموبلاىفةكرملاتناكوء٠٠طقةو

موراليوةزمحابنأىلع«نوقتدوخرۇلاو-ةاهذهقيداصتمد

‹اهلهأىفةريسلانسحأورهشأةئالثاهيفثكموةرونملاةنيدملاةزمحوبألخدو

اهركذننألىعادالو«(°)ةروهشمةديدعًابطخهعهللالوسرربنمىلعبطخو

ىفاهنأظحاليوةزمحوبأاهعابتابمهىتلاةحضاولاةقيرطلانيبتبطخلاهذهو«انه

نعنيألوقيمهضعبوبهذيكبامنيأافلابهذ)ةدايزاهبةيضابألاريغتافلؤملا

وهفرمخلابرشنمو«رفاكوهفىنزنمو«رفاکوهفقرسنم۽بهذيكباي
خيراتیفأاهلدغملو«قلابلاطىلإتاملكلاهذهبسنمهضعيو٠فاك

‹لتاقمفالةعيرأماوقًاشيجمهلالسرأفماشلابدمحمنبناورمرمألاغلينألامل

هلاقثَألمحلًالغبوهبوکرلًاسرفوةدعلامهاطعأورانیدةئاعمهنمدحاولكزاجأو

ىدعسلاةيطعنبكلملادبعمهيلعرمأو«نيرفاظنميلانمالإاودوعيالنأمهرمأو

:حيحصلاو«سراففلأنيئالثىفءاجاجلبنإ:لاقو«۲٠٠/۹۳٠:طايخنبةفيلخ١۲/٠٠٠:ىناغألا(١)
.اسرافنوثالث

.ةحفصلاومن.۸/۹٠٠:خيرات ىربطلا«٠۲/٠٠٠:ىناغألا(۲)

.١۲٠:ىبرعلاقرشملاىفةكرحلاةأشنمشاهبلاطىدهم«۹۳/۲٠:خيرات طايحخنبةفيلخ(٤)
٤/٤٠۳٠:ريثألانبا«٠٠/٥۳:ةياهنلاوةيادبلا ريثكنبا«٠۳/۲٠٠:ىناغألا«۷/۹٠٠:خيرات ىربطلا(٥)

.۱/۱٠٥:خیراتميهاري]نسح۸:خیراتىدزألا

.۰٠۱/٣٦۳:ةياهتلاوةيادبلا ريثكنبا«٤/٥٠۳:خيرات ريثألانبا٠۲/١٠٠:ىناغألا

:تاقبط ىنيجردلا‹«١٠٠:ةيضابألاراثاةعومجمتوقعينبملاس«١۱۹:دوقعلا-ىئراحلا(۷).

. ۹/۲

۲۹۱



.لوقيو«0)مهريغویرملازعامنبیموروىقرابلابيعشماشلالهأهوجونممهيفو
.افلأرشعىنثاناكشيجلاددعنأ:ىدزألا

‹ناورم.ةاقاللجرخمثاهلهأعدوةنيدملاىلإناورممودقبةزمحوبأعمسامو
مهاعدفةبقعنبجلبشيجلاةمدقمىلعوةنيدملاجراخىرقلاىداوىفاوقتلاف
‹هبلمعلاونآرقلاىفنولوقتامةزمحوبأمهبحاصفلاتقلاالإوبأفريخأتلاةزمحوبأ

لامیفنولوقتامف:لاق«()قلاوجلافوجىفهعضنةزمحابأايةيطعنباهباجأف

دبعرصأو«نوخرؤملااهركذيملىرخأءايشأوهمأبرجفنوهلاملكأن:لاق؟ميتيلا
-ةياكشىفةزمحوبأناكو ناشيجلاىقتلاف0ناورمىلإمهعاجرإىلعكلما

لتقوهباحصأوةزمحىبأىلعةميزهلاتراصمث«ةيادبلاىفماشلالهأفشكناف

ىلعةلبجنبریاجیوهفاقناعتفكلملادبعوةزمحوبأزرابتو«شيجلانمريثكوجلب
.(°)ةزمحىيأنعقلطأفحمربكلملادبع

‹ةنيدملابىقبفًاضيرمناكةزمحابأنأذإةياورلاهذهةحصمدعثحابللرهظيو

دقاوناکوةزمحىبأىلإاومأتلإجلبشيجلولفتداعالوشيجلاعمجلبجرخو
مهللاقف‹«فحزلانمرارفلاىففاوعقواونوكيالأًافوخوًاقيضمهسفنىفاودجو

ىبأىلإبتكفثدحاميقحلابلاطملعدقو(©)مكتشفانأفىلإمتررف:ةزمحوبأ
لضفملاهمساالجراهيلعىلووةنيدملانمةزمحوبأجرخف«ةكمبهيقالينأةزمح

نبامدقالومهولتقفهعمىقينمولضفملاىلعةنيدملالهأرمتةزمحوبأجرخامف
لصيملوةكمىلإراسمث;ارهشاهيفماقأفةيضابألانمةيلاخاهدجوةنيدملاةيطع

.٤/٥7۱:خيراترثانيا٠١/٠۳:ةياهتلوياديريثكنبا«١۸/۲٠٠:ىناغألا(١)

-.قلوجعمج:قلاوجلا٠:لصوملاخيراتىدزألا:رظنا(۲)
21٠؛لصوللخيراتىدا1./۹:خيرات ىربطلا(٤)

:كلملادبعباحصأدحألاقةنوالاهذهىف(٥)

هلسألابهنعطينأداكو ةلبجنبرباجهآرامل

ةلضعملافوخراتخلانعىلخ

:ةزمحىبأباحصأنملجرهيلعدرف
هلجأرمأريخأتدرينإوهلجعارمأهللادارأاذإ
هلبجنبرباجناعطالإةلضمملادنعراتخلاذقنيمل

هلسبأامسرافنمةمأليوهلصألالثمليخلانيبلسني

.۷۹:لصولملاخيرات-ىدزألا
.١۹/۲٠٠:ىناغألا(1)

۲٢۲۹



امهبلصوامهلتقوامهيلعرصتنافامهعمنمورحلاابأوةزمحابألتاقف«دعبقحلابلاط

نمرسأوءهعمةزمحىبأةجوزتلتقوءةكمببعشلامفىلعحابصلانبةهربأعم
نولتاقيالمهنال«ماشلالهأةداعهذهوةيطعنبامهلتقفةئامعبرأةزمحىبأباحصأ

نولتقيوجلبسأربلعفامكسوؤرلانوزحيو‹نولثميمهفكلملاورهقللالإًادبمىلع
ملفةزمحوبأكلذنمسكعلاىلعو‹مهسفنالهوحابتسااممكلذريغىلإىرسألا
.)ىحرجلالتقالونيربدملاعابتأالوىرسألالتقبىضري

شرجىلإقحلابلاطمزهناف«اولتتقاف9>ةلابتباوقتلافقحلابلاطةاقالملراسمث

جلببلعفامكناورمىلإهسأربلسرأوهباحصأوهلتقىتحهلتاقفةيطعنباهعبتف
.©ه١۳٠ماعكلذناكوماسشلابسوؤرلاةنازخىفعضويل

بهنو۽قحلابلاطباحصأنمىقبنملتقىفذخأفءاعنصةيطعنبالخدو

ىتح«مهعمنمولئاوو‹ديعسنبهللادبعهلتاقفتومرضحئلِإمهعبتومهلاومأ

امىقرابلابيعشمتأو«لصينألبققيرطلاىفلتقفجحلامسومىلإهريسمبهللالجع

.ءازجلانمهلهللاهدعأامىلإكلذبًابرقت5هلعفالإءىشهلابب

سماخلانرقلارخاوأىلإنميلاىفةيضابألاتيقبدقفاذهنممغرلاىلعو

غالبإىلإةفاضإلابنميلاىفةيضابألاةوعدلاجئاتننمكلذناكف«(°)رثكأوىرجهلا
ىفضأ‹سانلاعيمجلعامقحاهنأنمةفالخلاىفةيقحألاةدعاقبسانلاعماسم

نانوخرۇؤلملاعمجي)مهتالووءافلخللااهجهتناىتلاثادحالاوعدبلاهتامإكلذ

.سانلانمدحأىفةريسلااوئيسيملزاجحلاونميلاىفةيضابألا

هنإفمهلامعتساوهةضهتلاهذهىلعءاضقلاىفلوألاببسلانأثحابللرهظيو

نيبهرشنو‹هروذجقيمعتومالسإلاميلاعترنىلعةيادبلاىفزيكرتلاىغبنيناك
هريغوناورمبرحلثناتيفاكلاةدعلاوددعلارفوتيىتحةدعاقلاعسوتتىكلسانلا

.VI:ةياهنلاوةيادبلا-ريثكنبا:لصوماخيرات-ىدزألا۹/۸:من()

۱.ةکمنملحارمتسیلععضوم(۲)
.١٠۹/۲٠٠/١۱٠:یناغالا:ةياهنلاوةيادبلا ريثكنباء٤:خيراتريثألانبا

:تاقبط-ىنيجردلا«٤/٦۳۱:خيرات ريثألانبا«١۳۷/۱:ريثكنبا١٠8/۱۱۳/۲٠15:ىناغألا(4)

.۳۸۷/۱:مالسإلاخيرات ميهاريإنسح«٢/۸٠:ةيومألاةلودلا-كبىرضخلادمحم5/۲

.نامعبه٥٤٤ماعىفوتملاديعسنبدشارمامإلامايأ

۹۳



لوقيو«()مهريغویرملازعامنبیمورویقرابلابيعشمالالهأهوجونممهيفو
.(۲)افلأرشعىنثاناکشیجلاددعنأ:ىدزألا

‹ناورمةاقاللجرخمثاهلهأعدوةنيدملاىلإناورممودقبةزمحوبآعمسالو

مهاعدف«ةبقعنبجلبشيجلاةمدقمىلعوةنيدملاجراخىرقلاىداوىفاوقتلاف

‹هبلمعلاونآرقلاىفنولوقتامةزمحوبأمهبحاصفلاتقلاالإوبأفريخأتلاةزمحوبأ

لامیفنولوقتامف:لاق«()قلاوجلافوجىفهعضنةزمحابأايةيطعنباهباجأف

دبعرصأو‹نوخرؤملااهركذيملىرخأءايشأوهمأبرجفنوهلاملكأن:لاق؟ميتيلا

-ةياكشىفةزمحوبأناكو ناشيجلاىقتلاف©ناورمىلإمهعاجرإىلعكلا

لتقوهباحصأوةزمحىبأىلعةميزهلاتراصمث«ةيادبلاىفماسلالهأفشكناف

ىلعةلبجنبرباجىوهفاقناعتفكلمادبعوةزمحوبأزرابتو«شيجلانمريثكوجلب
.©)ةزمحىبأنعقلطأفحمربكلملادبع

‹ةنيدملابىقبفًاضيرمناكةزمحابأنأذإةياورلاهذهةحصمدعثحابللرهظيو

دقاوناکوةزمحىبأىلإاومأتلإجلبشيجلولفتداعالوشیجلاعمجلبجرخو
مهللاقف«فحزلانمرارفلاىفاوعقواونوكيالأافوخوًاقيضمهسفنىفاودجو
ىبأىلإبتكفثدحامبقحلابلاطملعدقو()مكتقانفىلإمتررف:ةزمحوبأ
٠لضفملاهمساالجراهيلعىلووةنيدملانمةزمحوبأجرخف«ةكمبهيقالينأةزمح
نبامدقالومهولتقفهعمىقبنمولضفملاىلعةنيدملالهأرمتةزمحوبأجرخاملف

لصيملوةكمىلإراسمثارهشاهيفمافةيضابألانمةيلاخاهدجوةنيدملاةيطع

.٤/٥٠۳:خيراتريثألانبا٠ياهلاةيادبلاركنبا١۸/۲٠٠:ىناغألا(١)

قلوجعمج:اوج(.:لصوللاخيرات-ىدزألا:رظنا(۲)
٠:لصوملخيرات۹/1:خيرات ىربطلا(٤)

:كلمادبعباحصأدحألاقةنوألاهذهىف(٠)

هلسألابهنعطينأداكو ةلبجنبرباجهآرامل
ةلضعملافوخراتخلانعىلخ

:ةزمحىبأباحصأنملجرهيلعدرف
هلجأرمأريخأتدرينإوهلجعأرمأهللادارأاذإ
هلبجنبرباجناعطالإةلضمعملادنعراتخلاذقنيمل

هلسبأامسرافنمةمأليو هلصألالثمليخلانيبلسني

.٩۷:لصوملاخيراتىدزألا
.١۹/۲٠٠:ىناغألا

۲٢۲۹

 



ومهلتوامهيلعرصتئافامهعمنمورحلاابأوةزمحابألئاقف«دعبقحلابلاط
رمرسأوعمةزمحىبأةجوزتلتقوةكمببعشلامفىلعحابصلاننبةهربأعم
تولرالمهتأل«ماشلالهأةداعهذهوةيطعنبامهلتقفةئامعبرأةزمحىبأباحصأ
نولتقيوجلبسأربلعفامكسووؤرلانوزحيو«نولئميمهفكلملاورهقللالإًادبمىلع
منُفوباكلذنمسماىلعو«مهسفنألهوحابتسااممكلذريغىلإىرسألا

ىحرجلالتقالونيربدملاعابتأالوىرسألالتقبىضري
شرجىلإقحابلاطءزهناف«اولتتقاف()ةلابتباوقتلافقحلابلاطةاقاللراسمث

جلببعفامكتاورمىلإهسأربلسرأوهباحصأوهلتقىتحهلتاقفةيطعنباهعبتف
.ھه١۳٠ماعكلذناكوماشلابسوؤرلاةنازخىفعضويل

بهو۽قحابلاطباحصأنمىقبنملتقىفذخأفءاعنصةيطعنبالخدو

ىتح«مهعمنمولئاوو«ديعسنبهللادبعهلتاقفتومرضحئلِإمهعبتومهلاومأ
امقرانابيعشأو«لصينألبققيرطلاىفلتقفجحلامسومىلإهريسمبهللالجع
رخيمنویرتتبرخواومالاذخأو«ءاسنلانوطبرقيوبهنولتقفةيطعنرباهاقبأ

زجانمهلهللاهدعأامىلإكلذبًابرقتةر()هلعفالإءىشهلابب

سماخانرقلارخاوأىلإنميلافةيضابألاتيقبدفاذهنممغرلاىلعو

غالب!ىئ!ةفاضلابنميلاىفةيضابألاةوعدلاجئاتننمكلذناكف«(°)رثكأوىرجهلا

ىلإفأ«سانلاميمحلعامقحاهنأنمةقالحلايفةيقحألةدعاقبسانلاعماسم

نأنوخرؤملاعمجيذإ«مهتالووءافلخلااهجهتناىتلاثادحألاوعدبلاةتامإكلذ
.سانلانمدحأىفةريسلااوئيسيملزاجحلاونميلاىفةيضابألا

هنإفمهلامعتساوهةضهنلاهذهىلعءاضقلاىفلوألاببسلانأثحابللرهظيو

نيبهرشنو«هروذجقيمعتومالسإلاميلاعترشنىلعةيادبلاىفزيكرتلاىغبنيناك
هريغوناورمبرحلثلناتيفاكلاةدعلاوددعلارفوتيىتحةدعاقلاعسوتتىكلسانلا

.Vr:ةياهنلاوةيادبلا-ريثكنبا«۲/۷۸٠٠:لصوماخيرات-ىدزألا۸٠۹/۱٠٠:من(١)

.ةکمنملحارمتسیلععضوم(۲)
.٠/١٠٠:ىناغألا«١٠۳/۱:ةياهنلاوةيادبلا ريثكنبا٤:خيرات ريثألانبا(۳)

:تاقبطبىنيجردلاء٠خيرات ريثألانبا«۳۷/۱۰:ریثکنبا«۱۱/۳/۲۰:ىناغألا(٤)

٢/۳۸۷.٠:مالصإلاخيرات ميهاربإنسح۸/۲٠۲٠:ةيومألاةلودلاكبىرضخلادمحمء۲

.نامعبه5٤٤ماعىفوتملاديعسنبدشارمامإلامايأ

۹۳



:ىتالابلطملاىفهركذناموحنىلعنامعبةمامإلاتماقه۳۲٠.ماعىفو

:نامعىفةمامالامايق:يناثلابلطلملا

ةئيهلافورظلانيبننأنسحينامعبىدنلجلاةمامإعوضومىفلخدننألبق

.ةيسابعلاةلودلامايقوةيومألاةلودلارخاوأىفنامعبةمامإلامايقل

:نامعبةمامإلاتقبسىتلافورظلا١

دقف٤«نامعىلعدی-مکحلاىلعهئالیتسادعب-نایفسیبانبةيواعلنكيمل

.عضينأجاجحلادارأو«ناورمنبكلملادبعكلملاىلعىلوتساىتحاهلهأديبتلظ

'ىتحةرملاولتةرملا«نامعلهأاهمزهيوةديدعتاوقاهيلإلسرأفنامعىلعهتضبق
دابعینبادیعسونامیلسذئموينامعةالوناكو«ماشلالهأبدجنتساوجاجحلالم
هترطيسلنامععضخينأجاجحلاعاطتساريخألاىفو«نييدزألاىدنلجلانبدبعنيا
اهيلعىلونامعلهأجاجحلالامعلذأنأدعبو«()هلاجرنماريثكدقفنأدعب

مهسوفنىفانغضنامعلهأىلعراصتنالاكلذفلخدقو«ىعشاجملاةربسنبرايخلا

لمعتساوجاجحلاتامالو«كلذاوفلأيملمهوناورمىنبوجاجحللةيهاركو

ىلعايلاوىنادمهلاناهنبفيسديزينيعملسىبأنبديزيقارعلاىلعديلولا
نبنمحرلادبعنبحلاصنامعىلعلمعتساناميلسیلوودیلولاتامالو«نامع

ادايزهاخأنامعىلعديزيىلوناسارخوقارعلابلهملانبديزيىلوالو«ىثيللاسيق
ةالونامعىلعىلوزيزعلادبعنبرمعءاجالواهيلعايلاوثكمفىدزألابلهملانبا

ةحيبصنبهللادبعنبورمعىلوومهلزعفهيلإنامعلهأبتكف(”ةريسلااوءاسأ

لظو«اهئارقفىلعاهئاينغأتاقدصعزوينأرمعهرمأو«ةريسلانسحأفىراصنألا

نعبلهملانبدايزلنامعنعورمعلزانتمثزيزعلادبعنبرمعتامىتحاهيلعايلاو

اهيلعايلاودايزلظواهبكنأشفكموقدالبدالبلاهذه:هللاقوهتمسفنبيط

ت:نايعألاةفحت ىلاسلا١٠/١٠٠:ناعمللابمئاسشلاعاعشلا«١٠۲-۳٠۲:نيبلاحتفلا قيزرنبا(١)

.٤٤/٤٤:نامعخیرات دیعسنبناحرس یوكلا

نبرمعدهعىفةرصبلاىلعًاريمأناكىذلاىرازفلاةاطرأنبىدعلماعوهورمعهلزعىذلالماعلا(۲)

.۸۸:نادلبلاحوتف زيزعلادبع

٤۲۹



.()نييسابعلاةلودتوءاجیتح

رفعجوبأنيعروصنلملارفعجابأقارعلاىلعىلوو«حافسلاسابعلاوبأىلوامو
دمحمهنبایلووهلزعمث«نامعىلعايلاویئانهلارمعنباسيقنبةدابعنبحانج

هيبةيلوتونامعىلعهتيلوتنيبةليلقةرتفتناكودزالانموهوىئانهلاحانجنبا
.)نامعءاهقفنمدقعلاولحلالهآىلإرمالاملسىتحةليوطةدمثبليملو

.رمالامهملسفحالصلالهأىلإلاموالاصالجر

نيذلاخايشألاديىلعنامعبةيعرشلاةمامإلاةماقإلةصرفلاتحنسكلذدنعف

ةقيرطباهيفةموكحلاريستلةرصبلابةديبعىبأورباجنيمامإلاةسردمنماولهن
.اهيفرارقتسالاو«نمألادوسيوةحيحصةيباختناةيمالسإ

اهلاومأتاقدصاهلهأىدۇؤيرمالاةميقتسمنامعلزتملو):ىرذالبلالوقي

ديريوهو«">ديشرلاةفالختناكىتحمهسوؤرةيزجةمذلالهآنماهبنممذخؤيو

هللادبعنبرمعاهيلعزيزعلانبرمعةيلوتذنمةيومالاةلودللةعضاخاهنأكلذب

مهنعاهجورخركذيملذإنايبلااذهىفةقدلاهصقتتهنأرهاظكلذو‹ىراصنألا
ةمامإةرتفنأدصقيهلعلوةيومألاةلودلانعاهلاصفناودوعسمنباىدنلجلاةمامإ
.اریبکالصافربتعتالفارهشآونیتنسنمرثکأدتمتملذإةريصقتنكىدنلجلا

رمألاحانجنبدمحمميلستبنامعلثدحىذلاعضولانمهانركذاملظىفو
.ىدنلجللةمامإلادعمتارسةيضابالاءاهقفىلإ

:دوعسمنبىدنلجللةمامألادقع

نبدوعسمنبىدنلجلامامإللةمامإلااودقعفنامعىفدقعلاولحلالهأعمتجا

ةئامونيئالثوةثئالثماعرخاوأىفكلذو«ىنامعلاىدزألاىنادنلجلاىدنلجلانبرفيج
ىلوىذلاحافسلاسابعلاابأنالكلذو٠تاياورلاىدحإىلعراحصىفةيرجه

:نيبملاحتفلا قيزرنبا«٤/8۳:ةمغلالهأنم.سبتقملانامعخيراتىوكزألا«۸۸:نادلبلاحوتف-ىرذالبلا(١)

.٠/۳٦/64:نايعألاةفحت۲۲۱-۹

.135:نايعألاةفحت ىلاسلاء١:نيبملاحتفلا قيررنبا«۳٤:نامعخيرات-ىركزألا(۲)

:AAنادلبلاحوتفىرذالبلا(۳)

٥۲۹



ةثالثماعرخألاعيبررهشىفةفالخلاىلودقهدلاوو«ىئانهلاحانجنبدمحم
ىفعقاولافالخلاىلعف«0>ةئامونيئالثونينثاماعىف:ليقو«()ةئامونيثالثو

بحاصدرفنيو‹2>نامعبمامإلوأوهوىدنلجلامامإلابصننوكيحافسلاةفالخ
ناككلذنإفامهنيبعمجبو(ةئامونيئالثودحاوماعبصنهنأب:لوقلابجهنملا

امكنميلاةمامإاهيفتهتناىتلافورظلاىف.ه۱۳۲لئاوأو١۱۳رخاوأىف

.نميلاىفناكىدنلجلانالكلذو‹قبس

ءاهتنادعبنامعىلإعجرفقحلابلاطمامإللاةارشنمىدنلجلامامإلاناكو

>مهعمنموحيحننبىيحيو«ىناسارخلاةيطعنبلالهووهنميلاىفةمامإلا
نسحلاىبأنعركذامافالخ«ذئمويةايحلاديقىلعملسمةديبعوبأمامإلاناكدقو

نالكلذو‹9”عيبرلاوبجاحىدنلجلانامزىفناكهنأنمهتريسىفىنايسبلا

‹اهيفةباجإللابلطيلئاسببجاحوةديبعىبأمامإلاىلإلسرأىدتلجلامامإلا

.ةرصبلاباعمامهدوجودكۇيامملئاسملاكلتىلعهاباجأف

فلخةمالعلامهتمءاهقفلانمةعومجم()ىدنلجلامامأإلاىلعةمامإلادقعدقو

نامعىفتامفنيينامعللاددمةديبعوبأمامإلاهلسرأهلعلو«()ىنارحبلادايزنبا

ايضاقناكمثنميلانمداعامدنعىدنلجلامامإلاقفارىذلاةيطعنبلالهو«ىكرأب

ناكهلعلو‹ىديهارفلابيبحنبعيبرلاو‹نيملسملارومأبموقيايستحمنامعقطانم

نممهنأرداصملاركذتوهرمعرخآنامعىلإداعمثةرصبلاىلإداعمثنامعبكلذلبق

.هريغو‹٢/٤٠۳:بهذلاجورم-ىدوعسلملا(۱)

.حيحصلاوهاذهنأرهظيو٤/٠۳۲۲/۳۲:خيرات-ريثألانبا(۲)

ء٠/٠۷:نايعألاةفحت ىلاسلا«٠٠:عئاشلاعاعشلا«٠٠۲:نيبملاحتفلا-قيزرنبا«۳۳٠:نيملسملاريس(۳)

.۲/۱:خيراتلاربعنامع ىبايسلا«٢٠۲:دوقعلا-ىثراحلا‹«٤٤:نامعخيراتىوكزالا

.١/6۲۸:نيبلاطلاجهنم-ىصقشلا(٤)

.٢٢۲:دوقعلا یئراحلا۱:نايعألاةفحت ىلاسلاء١:نيبلاطلاجهنم-ىصقشلا:رظنا(٠)

.٢٠۲:دوقعلا ىثراحلا«٠/۷۲:نايعألاةفحت ىملاسلا

.۱٢/۷:نايعألاةفحت ىلاسلاء١:تاباوجلاوريسلا(۷)

ةلاسر كلذكرمألاسيلرهاظلاو«برعلانمناكاذإىدنلجلاهللاقينامعبكلملكنإ:شفيطأبطقلالوقي(۸)

.١۱۱:ةيفاش

.ثحبلااذهنم۲۲۷:صهتمجرتتقبس(۹)

۲۹



ىدنلجلامامالاعمداعىذلاىنامعلاحیننبییحیو‹نامعبىدنلجلامامالاةعيبرضح

ههجوامدنعىرغصلانابيشةكرعمىفلتقو«قحلابلاطمامإلالتقدعبنميلانم
.()نامعنعهعافدلىدنلجلامامإلا

نبىدنلجلامامإلاةعيباورضحدق()ةعبرألاملعلاةلمحنإ:ىثراحلالوقيو
‹العملانبدمحمو٤«رباجیبانبیسومو«رذنملانبریشبرذنملاوبأمهودوعسم

اوداعدقملعلاةلمحنأرهاظلاو.2”نايعألاةفحتىفىللاسلانعالقنرينلانبرينمو

لعلو‹مهنيدرومأسانلاميلعتلو«هعمداهجلاوهتنواعلىدنلجلامامإلاْمايأنامعىلإ

نبلالهادعاماهيفهتاضقالونامعبىدنلجلامامألاةالوىلإرداصملاريشتالو

.ةصاخهعمايضاقناكىذلاةيطع

.هللاءاشنإهنيبنسامىلعمايقريخنيملسملابجاوبهمايقل

:هباحصأوىدنلجلامامالاتافص

ىتلاتافصلانسحأبهباحصأوىدنلجلامامإلافصوىلعتاياورلاترفاظت
نيلوقلخلاونيدلانمةمقىلعاوناكهتارشنأامك‹نوحلصملانونمؤملااهبفصتا

امكلذنمو‹هضرأىفهللادوهشسانلاونيقسافلاىلعمهظلغونينمؤمللبناجلا

ىفركذو٢۲:نيئدتبملاوةماعلاملس ىنورابلا«٢٠۲:دوقعلا ىثراحلا٠/۷۲:نايعألاةفحت ىملاسلا:رظنا(١)

ةياغ ىكلاملا«نامعبىدنلجلامامإلاىلإةرصبلانماولسرأحيجتنبىبحيوةيطعنبلالهنأ:بولطملاةياغ
.۲۷۹:بولطملا

ةلمحنمىناجيسلاناليغنبمشاهوىوزنلارذنملانبريشبوىوكزألارباجنبىسومخياشملانوكينأدعييال(۲)
نيعستوًاعبرأهرمعناكتامالىسومنأوًاصوصخميبرلاةافولةبراقممهتافونألكلذو«ةديبعىبأنعملعلا

‹اهركذلماقملاعستيالةرشابمهنعتاياورهلتدجودقوةديبعابأمامإلاكردأدقنوكياذهف«ةنس

ناكو«هكردأهلعلفًاضيأمامإلانعىورًامشاهنأامك5ماعىفوتومامإلانعىورريشبكلذكو

لعلو«نيدودعملارابكلاءاملعلانموهفه۷۷٠ماعىصورخلابعكنبثراولامامإلاىلعنيدقاعلانممشاه
‹مامإلانعمهنعةياورلانمهدجوالثحابلانمجاتسادرجماذهو«ىدنلجللادمةرصبلانممهلسرأمامإلا

عيبرلاذيمالتنمملعلاةلمحنودعينيينامعلانيخرؤملانماريثكنإفالإو«ىملاسلانعىثراحلاهركذامادييأتو

.٢٠۲:دوقعلا-ىثراحلا«٠/۷۲:نايعألاةفحت ىملاسلا:رظنا(۳)

۲۹۷



نعو):لاقثيحهللادبعنبناسغمامإلاىلإهتريسىفرينلانبرينمةمالعلاهركذ
لدعلاوفورعملانمهباوفرعاموموقلكعراوبنمهعمنمودوعسمنبىدنلجلا
دهزتلاو‹عرولاو«ةفرعملاو‹ةريصبلاو«داصتقالاو‹ربصلاو‹قدصلاو‹ناسحإلاو

ملواهقحريغبةقدصلااوذخأيملو«ليمجلانسحلاتمسلاو«ةدابعلاوجرحتلاو
ضرألاىفناخثإلاريغىلعسانلانماهولحتسيملو«اهعضومريغىفاهوعضي
ىمحنعةدايزريغىلعالونيملسملاميرحنع0.ةشحاجملاوةيافكلاوةيامحلاو
اهعضاومىفاهوعضومثةيعرلالهأونيدلاىفمهينعتىتلااهقحباهوذخألبهللا

.>ميكحميلعهللاوهللانمةضيرفنآرقلامكحباهلهأىلعاهومسقو

بلوةنيكسوراقووملحو‹ملعلهأوهقفلهأ):رخآعضومىفلاقو

ةحيصنوةلصوجرحتوعرووةدابعوعسختو«ءافووقدصوةمحروربولقعو
الو‹قوقحلاسانلانمنوطاعتيالوءوسلاعمعماطبنوعمطيال‹ةلوبقمةرهاظ

نوشرتسيالو٠قوقحلاجارختساىلعنولعتجيالوسانلاتاموصخىفنولخدي
‹ةعسلاىلعقزرلاىفنولضفتسيالوةيعرلالهأنممهينعتىتلاجئاوحلابلطىلع

الوعطاقتلاالودسحلاالوىفبلاالوةبيغلامهنأشنمسيل‹اضعبمهضعبباتغيالو
نيدلاىفمهبارامىلعنوصرحي«ةبيرلالهأقالخنمءىشالوةضغبلاالوربادتلا

.(”(ىصاعملاوروجفلاقالخأنورجهيوبويعلانوهركيونيدلالهأعم

حيباصممهنأوءاسمواحابصاهفتحنورظتنيهللمهسفنأاوعابمهنأبمهفصوو
الإءىشىلإنورظنيال«مئالةمولهللاىفنوفاخيال«سانلاىفراونأو«ضرألاىف

.9نيدلالجالوقحلاب

لضفأنامعبنيملسملاةمئأىفملعتال:رثؤملاىبأنبدمحمنبهللادبعلاقو

:ىنايسبلانسحلاويألاقو.دوعسمنبىدنلجلانوكينأالإهللادبعنبديعسنم
روجلالهأنمةلودلاذخأوهبلمعوقحلارهظأفةنسحةريسبنامعىفىدنلجلاراس)

ةمينغكلذعملحتسيملوىغبلالهالاتقبنادو۽مهعايشأوةربابجلانمئربو

.()(ةوعدريغنملتقلاباضارعتساالوةيرذىبسالو

.١/٤٠۲:تاباوجلاوريسلا(۲).ةعفادملا ةشحاجملا(۱)

.٢٢٤۲:ةحفصلاومن(٤).٤٢٤۲:ةحفصلاومن

.٠/۷۲:نايعألاةفحت ىلاسلا(٥)

۲۹۸



هلهأولطابلادمخومالسأإلارهظوهتريس:سانلایضروهماکحأىفلدعدقو

ةنسونيبلاباتكلابًالماعًالاعًايقتًاميلحًالداعًالضافامامإناك)«ملعلارشتناو
.0”(نيمالاىبنلا

هربتخيللزعىدنلجلامامإلانأنمىملاسلانيدلارونهركذامهعضاوتنمو

ةدوعلابهوبلاطمث‹هتمامإىفةارسلانموأةيعرلانمدحاوكراصفلزعناف‹هباحصأ

قفاوفهنمةءاربلاوأعوجرلانيبهوريخهنألةمامإلاىلإةدوعلاىلعهوربجمثمنتماف
سفنلاظوظحذبنوىلاعتهللعضاوتلاةمقنماذهو.0”ةيالولاعمعوجرلاىلع

,ىدنلجلالالتقنیحهانیعتعمدامدنعلزعلااذهناکوءوسلابةرامألا

۹ريدحنبسادرمةمئألاهبترمىفیدنلججلامامإلابوبحمنايفسوبُلعجو

انؤايلوأوانفلسمهو‹مهادهبىدتهيو‹نيدلاىفمهبىدتقينيذلاحلاصلافلسلا

هيفىیذلانيبملاجاهنملاوليبسلاو6قيرطلاىلعانولدوانوبدأوانوعددففانتمئآو

.ناميلانبنوراهرمأىفانهمامامإلاىلإهتلاسرقايسىفكلذو.()رونلا

.رتاوتملالثمراصىدنلجلامامإللاىلعءانثلانإفلاحلكىلعو

دقو‹همكحةليطىدنلجلامامإلاىلعتركنأىتلارومألانمءىشىلعرثعنملو
.ىعامتجالاو‹ىسايسلاديعصلاىلعنامعىفةديدعتاحالصاإيمامإلاماق

:ىدنلجلامامإلااهبماقىتلاتاحالصإلا

:ىسايسلاديعصلاىلعامأ

هرومأتناكفةحيحصلاةيمالسإلائدابلاىلع«نامعىفرومألادطودقف
رظنلاهانباوىنادناجلاديعسنبرفعجذخأالو«نامعبةارشلاةمئألالوأناكوىروش

ءنيملسملامهتفلاخللتقلابمهيلعمكحفسانلاضعبنممهلةعيبباتكبهدئازو

هلليقفعومدلابهانيعتلاسمهبرضدنعو‹مامإلامهلتقفمامإلادضمايقلامهمزعو

.۳٤:نامعخيراتىوكزألا‹«٠٠:ناعمللابعئاشلاعاعشلا-قيزرنيا

۔٢۷:نايعألاةفحت ىلاسلا(۳).۸۲٤:ماظنلارهوج ىملاسلا(۲)

.٢/۳۰:تاباوجلاوريسلا(٤)

.نامعبهذیمالتیفنایفسیبةمجرتىفكلذنعنايبلاقبس

۹۹



.مكحلاديطوتنماذهناكفةمحرلانكلوال:لاقفىدنلجايةيبصعأ

مامإلافاخةيرفصمهو«هعمنمونامعلوخدىركسشيلانابيشدارأامدنعو

ذئمويشيجلادئاقناكو«نامعدودحىلعهيقاليلاشيجمامإلاهيلإلسرأفةيرفصلا

ىعدونافصلالباقتاملفرحبلاقيرطنعاوءاجدقو‹رافلجبمهاقالفحيننبىيحي
هبرحينبییحيىعد نامعلوخدىلعالإقفاويملفعوجرللنابيشىيحي
اولتقوهباحصأو‹نابيسشىلعةميزهلاتناكو«اولتتقاف‹نيقيرفلااهيففصنأةوعدب

‹ةوقلاومزحلاوهقفلاوملعلاوةفرعملاوةقثلاوةريصبلاوىجحلاولضفلالهأنم)مهداوق

قلخلاىلعمهبدؤيو‹نيدلاوهقفلامهملعيهيقفبدؤممهنمةرشعلكىلعلعجو

ليبسمهيدهيوةقيرطلاىلعمهميقيوغيزلانعمهددسيو«فورعملاونسحلا
لدعلامعوهنامزىفلبسلاتنمأدقو«ةيعرلابكلابامفشيجلالاحاذهناكاذإف

...روغتلاتدسولطابلادمخو

:ىعامتجالاديعصلاىلعامأ

ةمشحلامازتلابنهرمأ:نأبءاسنلاحلصأفةدعاقلانمىعامتجالاحالصإلاادب

رتسو«ةنيزلاوىصاونلارتسوناقذألاقوفرمخلاعفروبيبالجلانيندينأو«راقولاو

لاحىفجورخلاوقيرطلاىلعسولجلانعنهاهنونانبلاوهجولاادعامءىشلك
.0رطملاوحيرلا

‹قتاوعلاتلصواذِإمهروعشريصقتوبايثلالويذعفرورظنلاضغبلاجرلارمأو
نأةمذلالهأرمأو‹ذعموينامعىفاوقبنيذلاةمذلالهأسابلبنوملسملاهبشتيالنأو

رصقعمىحاونلالكىفعمتجملاحالصإىلعزيكرتةيادبناكف(*)سانلانيبلماعتلا

هراثآتيقبورهشأوناتنسالإىهامفةمامإلاىفىدنلجلامامإلااهاضمأىتلاةدملا

.١/۷۷:نايعألاةفحت يملاسلا«٢۲۲:نيبملاحتفلا قيزرنبا«١٤:نامعخيراتيوكألا(١)

.4٢۲:ةحفصلاومن(۳).١/٤٢٤۲:تاباوجلاوريسلا(۲)

۳.



..هدعبنمةرطعلا

مايأىفنامعىفسيردتلازكارمالوةيوبرتلاىحاونلانعرداصلملاانفعستالو
ىلععاعشإلازكرموملعلاةعلقتناكذئمويراحصنأهيفكشالامو‹ىدنلجلا

هبصتغاامذئمويسانلاىلعدردقىدنلجلا,مامإلانأبولطملاةياغىفركذو«نامع

زئاجريغهعيبنأىأرهنألاضيأمهلهوعاباماوعجرتسينأولاومألانمةربابجلامهنم

كلذريغىلإلالاتيبل0)نمثلااوعجريواوعاباماؤدريف‹«بصغلاىنعمىفوهذإ
...ىقسلاوةعارزلارومأوقاوسألاىفعويبلارومأكو‹ةيداصتقالاتاحالصإلانم

:رافلجبىدنلجلامامإللالتقم

نامعوناواكنباةريزجىلإىميمتلاةميزخنبمزاخحافسلاسابعلاوبأهجو
ناكونامعىفةيضابألاةريزجلاىفىركشيلازيزعلادبعنبنابيشةبراحن

لتقالهلتقبمهومزاخىلعبضغسابعلااباناكلذو«ه١۳٠ماعىفكلذ

ملسيملفمهيلعرمهنألو«قارعلابريماطملاتاذبنيلزانلانادملادبعىنبنمهلاوخأ

یناسارخلامیهاربإنبماسبموقنمةريغملا:هللاقيالجراووآمهنألو«هومتشفمهيلع
نأعقاولاو«مهنمةريغملابرهو«هباحصألتقومزاخهلتقفحافسلاةعاطعلخىذلا
..ليبسرباعكهووآفةريغملااوفرعيملحافسلالاوخأ

مهددعناكومهعمنمومهيلاوموهلاوخأهلتقببسبمزاخلتقبحافسلامهاملف

هابطاخوحافسلاىلعالخدفةيطعنبمهجلاوبأو«بعكنبىسومءاجالجرنيعبس
ىلعمهورثآمهنأو«ناسارخىفنييسابعلاىلعةقباسديهلنألمزاخلتقكرتىف

نإفنامعوناواكنباةريزجىلإههيجوتومزاخنعوفعلاهنماوبلطوبراقألاولهألا
...حافسلاهبدعسدقفرفظنإوبولطملاوهناكلتق

هءاقفراونوکیلمهبهنیعرقتنممهتریشعوهيلاوموهلهآنموذورلاورمهلهأنمهبقثي

.۲۹۱:بولطملاةياغىكلاملا(١)



نباةريزجاولصوىتحنفسلاىلعىلعنبناميلسمهلمحفةرصبلاىلعاورمف
شيجمهلتاقف«نامعىلإهعمنمونابيشبرهو‹اومزهنافةيرفصلااولتاقفناواك

ربخلارظتنيرحبلاىفمزاخدعقو‹()نابيشلتقومهيلعرفظفقبسامكىدنلجلا

۱.)نابیشلتقهغلبیتح
نأو«همتاخونابيشفيسهميلستبىدنلجلابطاخفنامعىلإمزاخمدقمث

ذئمويناكو‹رافلجبهباحصأىدنلجلامامإلارواشفحافسللةعاطلاوعمسلاببطخي

ینامعلاةيطعنببيبشویناسارخلاهیطعنبلالهو«ینارحبلادايزنبفلخهعم
امزاخىطعتنأكلحصيالفةيقتلاهعستالىراشلامامإلانإ:هلاولاقف«مهريغو

حافسلااهملسيلبمهلامهملسينأنمؤيالونابيشةثرولهنألهمتاخونابيفيس
نإفةيناثلاةياورلااماوةياورهذه‹قلاخلاةيصعمىفقولغخلةعاطالورابجهنال

ةياورو‹امهايإهءاطعإمامإللاوزيجيملف‹هفيسونابيشمتاخىوسبلطيملمزاخ

ىلعامهايإهءاطعإهلاوزاجأفهفيسونابيشمتاخرمألالوأىفبلطهنإ:لوقتةثلاث
ىدنلجلانمةبطخلاالإىبأامهايإهئاطعإىلعقفاواملفءلاملاتيبنمامهنامضةين

.©حافسللةعاطلاوعمسلابهباحصأو

فيسلابولطملاناكولذإحصألاامهةريخألاوىلوألانيتياورلانأرهاظلاو

سيلوةهجنمهلةيوقتامهيفسيلذإ‹نامضلاةينىلعامهايإهوطعالطقفمتاخلاو

فالتإبجويالامبةيقتلانأىلإةفاضإ«ىرخأةهجنمهبىوقتلاملاعفدكلذ

‹()فالخىلعريغلالامفالتإوأهلةيوقتهيفلاملاعفدالوملاظلاةيوقتالوسفنلا

ةيضقاهنالىدنلجلاونابيشنيبتراصىتلاةبطاخلاةيضابألاريغرداصملاركذتالو

.ثحبلااذهء١٠١ةحفص:رظنا(١)

:خيرات ريثألانبا«۹/٤٤۱/٠١٠:خیرات یربطلا:رظنا(۲)

ربعنامع ىبايسلا«٠/۷۸:نايعألاةفحت ىلاسلا«٤٤:ةمغلافكنمسبتقملانامعخيرات ىوكزألا(۳)

.٢۲۲:نيبملاحتفلاقيزرنبا٠/٠٠۲:خيراتلا

:لوقيكلذىفو:صراونألاقراشم‹١48:ماظنلارهوج-ىملاسلا(٤)

صخيلوقلاهبنمريخليننمصلخنإلوقبةيقتزجأ
امضلامفالتإىففلخلاوىجنإسفنفالتإىفاهعتماو

هللاولاوقألاهذهنملوقبمهنمدحاولكلاقفاوفلتخاءاهقفلانأ:تاياورلاهذهنيبهبعمجيامنسحألعلو

.ملعأ

٢۳



كلذركذامك٠«طقفنابيشلالنامعلهأونابيشعاضخإلللسرأهنأذإةيمتح

.نوخرۇلا

ضمتملوةيحاننمعاضوألارارقتساوةمامإللةليوطةرتفكانهنكتملهنأامو
دعيوىرخأةيحاننمهسافنأشيجلاعجرتسيفنابيشةلتاقمنمًاضيأةليوطةدم
مامإلاشيجومزاخشيجناسشيجلاىقتلاالهنإفبقترمريغلاءاقللًايهتيوةدعلا

مامإلاباحصأنملتقىناثلامويلاىفومامإلاشيجلرمألالوأىفةيلغلاتناك
اوعابنيذلاةارشلامهومهباليثمتالجرنيعستوحنمهنمقرحاو‹«صخشةئامعست
دنعىراشلاىدنجلاطورشنمامهومهيلهأومهلاومأنماوجرخوهللمهسفنأ
.ةيضابألا

ىفرانلااولعشأواومدقذإمامإلاشيجلةليحلااهدعباولمعمايأةعبساوزجاحتمث

تلعتشافنيينامعلالزانمىفاهومرفحامرلافارطأىلعهولعجتيزلابلولبمشامق
ًادبمالبمهلتقمهسفنأل)نوزيجتسيمهنأل‹لافطألاوءاسنلااهلخادىفونارينلااهيف

مهيلعاومجهف«ةيرذلاذاقنإبشيجلالغتشافبسشخنمتويبلاتناكو(ىمالسإ

ميلستانلزوجيله:ىضاقللمامإلالاقفهيضاقومامإلاىقبو‹مهرخانعمهولتقو
ىمامإتنأ:ىضاقلالاقف‹لالهايلمحا:مامإلالاقفال:ىضاقلاهللاقف؟رمألا

امدعبىضاقلالتقمث«لتقىتحمامإلالتاقف«كدعبىقبأالنأىلعكلوىمامأنكف

ايلاحةفورعملارافلجبةعقوملاتناكو‹مهنماعمجلتقولاتقلاىفةقئافةلاسبيدبأ

.()فالآةرشعناكةيرذلاوشيجلانمىلتقلاددعنأركذيو ةميخلاسأرب

سوؤرلانزاخمثيحسابعلایىلإاهبثعبمثةرصبلاىلإمهسوؤربمزاخثعبو
.()نازيملاةدايزلجألملعهلسيلنماهبملعيلومهلعفلًاقيدصت«قارعلاب

:ىدنلجلامامألادعبنامعرمأ

نعمهيلعىضقدق‹مهئاهقفوسانلارايخنمهعمنموىدنلجلامامأإلاناكا

ىغبنيامكتدطوتدقرومألانكتملونيئالثوةعبرأماعةكرعملاهذهىفمهرخآ

رهوج:ىلاسلا-ئ:نامعخيرات-ىوكزألا٤/٤:خیراتريثألانيا۹/٠:خیراتىربطلا(١)

.٠٢۲-٢/٠٢۲:خیراتلاربعنامعىبايسلا٠۷:نايعألاةفحت«١۸٤:ماظنلا

.٤٤۳-٤/۲۹۸:ريثألانيا۱:خيرات ىربطلا(۲)
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ىفماكحألارمأراصونامعىفمالسإلاةيارتسكتنا«اودهشتسادقءاهقفلالجو

نمةربابجاهالووءايامكمزاخاهيفثاعف«نامعىلعةربابجلاىلوتساولوزن
نبدشارو«ةدئازنبدمحممهوهتريشعنمىدنلجلامامإلاىلعدقحلامهلنمماهلهأ

ىفتخاوركنملارهظوسانلااملظو‹نامعىفةريسلااءاسأفناينادنلجلارظنلانبناذاش

.0ابيرقتةنسنيعبرأوثالثةدمسابعلاىنبلتنادولئابقلانيبلتقلارثكوفورعللا

ذئمويناكوةعيرشلاملاعمرهظأومالسإلاةيارعفرنمنامعلهللاضيقىتح

رباجىبنبیسومرباجوياهرصعخويشخيشمهو(ملعلاةلمح)فلسلانمةيقب

‹ىناوزنلارذنملانبريشبو«ىدنلجلاةعيبرضحنموملعلاةلمحدحأوهوىوكزألا
ةمامإلااودقعفمهعمنمو.ىدنكلاالعملانبدمحمو‹ىناجيسلاناليغنبمسشاهو

اممهنمهلترهظمث«رومالاًادهتنأىلإطقفعافدمامإ«نافعىبأنبدمحمىلع

بتتساف«یصورخلابعكنبثراولاهيلعاومدقوهولزعفءايربكلانمهلزعبجوتسا
تناكو(۲)طقفنيتنسنافعىبأنباةمامإةدمتناكو«دالبلاترانتساونمألا
‹كلذدعبنامعىفةمامإلارارمتسالةاونوةديبعىبأمامإلاراثآنمارثأىلوألاةمامإلا

هينعياميفةرصبلابةديبعىبأمامإلابلاصتاىلعهتمامإةرتفةليطىدنلجلامامإلاناكو
مامإلانيبونامعءاهقفنيبهدعبكلذكلاحلارمتساو«ىوتفلاونيدلارومأنم
ةلتقرمأىفبجاحووههيلإاوثعبذإ«ىدنلجىنبةربابجدهعىفىتحةرصبلاب
رمأىففالتخالاهتلتقىفحصفةرصبلابنوينادنلجلاهلتقىذلاىنادنلجلازيزعلادبع

ىلعوهفةيالوهلتناكنمنأببجاحمامإلامهيلإبتكىتحمهنمةءاربلاومهتيالو
.۳٩هيلعامادانممنتميیتحهنعفقويفةيالوهلنكتملنمامأو«هتيالو

مامإلانعذخأللةرصبلاىلإبرغملانمملعلاةبلطءاجنامزلانمةرتفلاهذهىفو
بلطملاىفهنيبنسامىلعسلبارطبرابجلادبعوثراحلالتقمناكهيفوةديبعىبأ

:ىتالا

:نايعألاةفحت ىلاسلا٤/5:نامعخيرات یوکآلا«رینلانبرینمةريسنم٢٢۲:تاباوجلاوريسلا(۱)

.٠/٠٠۲:خيراتلاربعنامع ىبايسلا١

حتفلا قيزرنبا‹٢٢۲/٠٤٠۲:دوقعلا-ىئراحلا«۱:نايعألاةفحت ىلأسلا‹٥:نامع یوکزالا(۲)

.٢٤۲۲:نيبللا

.:AoAنايعألاةفحت ىلاسلا)۳(



:برغملابةمامإلا:ثلاثلابلطللا

£

:بابسالا

قيفرلاىلإزيزعلادبعنبرمعلداعلاةفيلخلالاقتنادعببرغمابلاوحألاتثبلام
تريغتو«ةزيجوةرتفالإقرشملابمكحلاىلعكلمادبعنبديزيءاليتساوىلعألا

معطقرشملاىفهليثمكىبرعلابرغملاقاذذإ‹ةفيلخلاتاهيجوتلاعبتةالولاريغتب

.هيلعتناكامىلعرومألاتداع

ىلعًالماعملسمىبأنبديزي«قرشلمابديدجلاةفيلخلاكلملادبعنبديزيثعب

ذملتتهنال«قرشملابفسوينبجاجحلاةريسبمهيفراسفةئاموىدحإةنسايقيرفأ

نأىلعمزعوةيزجلامهيلعذخأوءةمذلالهأةلماعمريربلالماعفهبتاكناكوهيلع

ملظلابربربلاساسوباذعلاءوسوةناهملااوقاذفاهبنوفرعيةمالعمهافقىفلعجي
.()مىشغلاو

‹ةئامورشعماعىفبرغملادالبعيمجوةيقيرفأباحبحلانبهللاديبعىلوتامو

ىفىدعتوةريسلاءاسأ)ىدارملاهللادبعنبرمعاهالاواموةجنطىفهلماعناك

هبكتريملامكلذونيملسمللءىفمهنأمعزوربربلاسيمختدارأو‹رشعلاوتاقدصلا

.(مالسإللبجيملنمنوسمخيةالولاناكامنإو‹هلبقلماع

‹برغملافئارطىفنوبغرياوناكثيحبقرشلابءافلخلاتابغرلةيبلتكلذكو
ابمهيلإثعيينأبباحبحلانبامهانمو«تايربربلابمهيلإنولسريةالولاراصف
.()اهيلعىدعتلاوةيعرلاىفةريسلاةءاسإهفلكامننوديري

ةدمهبابىلعاوئكممهرمأهيلإاوعفريلكلملادبعنبماشهىلإربربلادفوالو
اورظتنافماهلاهغلبيلمهلاوحأبشربإلااوربخأمث«لوخدلابمهلنذؤيالفةليوط
دالبيفجراوخلا-ليعامسإدومحم.د١٤/۱۸۲٤:لماكلا ريثَألانبا«١/۸٤:برغملانايبلا ىراذعنبا(١)

.١٠٦:برغملا

دومحم.د«۹/۹۹٠٠:ةيقيرفأخيرات يناوريقلاقيقرلا:رظناو«١/٠٠/٠٠:برغملانايبلا-ىراذعنبا(۲)
.٢۳:ةفالخلاوجراوخلا_ليعامسإ

عارصلا بودجملا‹١٠:ةيمتسرلاةلودلا ميهاربإزاحب«٢٤۳:جراوخلاوةفالخلا_ليعامسإدومحم.د

.۳۳:جراوخلا-ليعامسإدومحمء۳٠۱۱-١١:ايقيِرْفأبىبهذللا

T۰.



ريمأغلبأ):اولاقو«نيبئاخاوعجرفاولمومهتاقفنتدفنو«مهماقملاطىتحباوجلا

صلخأاذه:لوقيواننودمهلفنانمنغاذإفهدنجبوانبوزغيانريمأنأنينمؤملا

یفکانلثمورجالاىفدایدزااذه:لوقيو:مهرخأوانمدقةنيدمانرصاحاذإومكداهجل

ضيبلاءارفلانوبلطياهلاخسنعاهنوطباورقبفانتيشامىلإاودمعمهنإمث«هناوخإ
اوذخأينأانوماسمهنإمث‹كلذانلمتحافدلجىفةاشفلأنولتقيفنينمؤملاريمأل
ناانببحأفنوملسمنحنوةنسالوباتكىفاذهدجنمل:انلقفانتانبنمةليمجلك

.()(؟المااذهنينمؤملاريمأىأرنعأملعت

اهببسبسانلادشنيونكاوسلاكرحتوساسحإلاريثتامللاوحألاهذهلثمنإ
نمةفاخمالو«جارخلاوتايابجلاىفلدعالوريربلاوبرعلانيبةاواسمالفلدعلا

نولثمياوناكبرغملاةالونأىفكشنالو)‹ضرعلاةناهإولسنلاولاومألاكاله
نورمتأيلامعرايتخاىلعاوجردءافلخلانأواهتسايسنوذفنيوةفالخلاةئيسشم

ليعامسإةيالونابإبرغملااهدهشىتلالدعلاوحالصإلاىنعمريسفتامفالإومهرمأب
عمستحتمتامأ«ملسمنبديزيديىلعربرتلابقاحىذلاملظلاو؟هللادبعنبا

وهوةفيلخلاىلإلسرتفحتلاوايادهلاوتايابجلاوالفيك‹()(!؟اهرصبوةفالخلا

‹ديزيةيلوتةليطبرغملافرطوايادهبءافلخلامعندقو‹اهبعتمتيواهفرعيواهدهاشي
اوناکءافلخلانإ):نودلخنبلوقي٠مهريغوباحبحلانباو«ناوفصنبرشبو
برغملافرطعاونأو«ناولألاةيلسعلاةيدرألاوتايربربلافئاصولابةالولانوبلاطي
حبذلابكلهتمنغلانمةمرصلاتناكىتحهلاحتناوكلذعمجىفنولأفتياوناكف

.0>(هنمبرقامودحاولاالإكلذعمدجويالو‹اهلاخسنمةيلسعلادولجلاذاختأال

نملالو«هبملعلانماوبرهتينأءافلخللنكميالبرغملابثدحيناكامنأو)

.®(كابشلاىفعوقولانمذالموجرخممهنععفادي

:ىبرعلابرغملاىفجراوخلاوةفالخلا-ىزوفتعفر«4/٤٦۲:خيرات ىربطلا«۷/۳٤:لماكلا ريثألانيا(١)
.٢۳/٣۳:جراوخلا ليعامسإدومحم٠

.۳۷:ىبرعلابرغملاىفجراوخلاوةفالخلا_ليعامسإدومحم(۲)

.١/۱۱۹:ربعلانودلخنبا(۳)

امنإمهنأةمئألاىلعنعطينملوقيدقو):لوقيثيح۳۷:سلدنألاحتفىفةعومجمرابخأ-لوهجم:فلؤم(٤)
حبذتفةيلسعلانافرفلادولجىفةجنطلامعىلإنوبتكياوناكهدلووةفيلخلانأو«مهلامعريسنمًاقيضاوجرخ
.(ةمئأللضغبلالهألوقوهودحاودلجاهيفدجويالاعرفةاشةئام

٢۳۰



جرغلانوسملتياوراصوةالولاةلادعىفنوكشيربربلاتلعجفورظلاهذهنإ

ىلإوعديولدعلابوجوبىدانينملوحاوفتلاف‹ملظلاوتوربجلاونايغطلااذهنم
دحاللضفالةدحاوةمأنيملسملالعجىذلامالسإلاىفضعببمهضعبسانلاةاواسم

عابتابالإهيفةزعلالانتالواهبالإفيرشلافرشيالو‹ىوقتلابالإرخالاىلعمهنم
.هيهاونبانتجاوهرماوأبمازتلالاو«هجهنم

ىفاهودجوفةيادهلارونو«ةمزألانمجرخلاوةلادعلادعاوقنومهفتياولعجو
الوةيعرلادحأكريمألاناكفاهيفىروشلابةفالخلاتراسىتلاةدشارلاةبقحلا

سانلانمفصتينألبقسانللهسفننمفصنيو‹مهيلعودعيالومهنعبجتحي

نوأجليًاجلموجرخمريخوهةقيرطلاهذهبمهسوسيةفيلخميدقتنأاوأرو«سانلل

.هيلإ
نمىلعقيثاوملاودهعلاذخأوباختنالاورايتخالاكلسماوكلسكلذل

مهبًأطينأوءهعهيبنةنسوهللاباتكبمهنيبمكحينأمهلًامامإوًادئاقهنوزاتخي

ىفىرنساموحنىلعبرغملاىفةمامإلاترهظاذكهوةمألانمحلاصلافلسلارثأ

:هللاءاشنإىتالاثحبللا

:سلبارطبباطخلاىبألبقةيضابألا

ةيضابألااهداقىتلاتاروثلابءانتعاريبكةميدقلاةيضابألارداصملاىنتعتال

دوعيكلذلعلو‹(روهظلاةمامإ)اهنومسيىتلاىرفاعلاباطخلاةمامإليبقبرغملاب

.باطخلاىيلبقاهتوقواهميظنتمدعىلإ
ةئامونيرشعونينثاماعناكبرغملاةالوىلعةيضابأللمايقلوأنأظحالملاو

دقوريبدتنسحوةيصخشاذاهيقفالاعناكو«ىبيجتلادوعسمنبهللادبعةدايقب

.۱)ةراوهةليبق

هوخأهالوىذلاىرهفلابيبحنبسايلإنأكلذلطتملهمايقةدمنأالإ

لحفتسينألبقدوعسمنبهللادبعىلعىضقسلبارطىلعبيبحنبنمحرلادبع
ماعىلاوحىبيجتلارمأىهتناوناوريقلاىلع.ايلاوذئنيحنمحرلادبعناكو«هرمأ

.۸۳:برغملادالبىفجراوخلا ليعامسإدومحم«١1:هبرجخيرات بوقعيملاس(١)

۳.y

 



نيرشعوتسماعماقدقىبيجتلانأليعامسإدومحمروتكدلاركذيو
نينثاماعهمايقناكولفدتمتملهتدمنألكلذو«حجرألاوهاذهنأرهظيو«(")ةئامو

7رتاونسممخهتدمتناکلةئامونيرشعوةعبسهلتقموةئامو نمعيطتسي

.برغملاقطانمنمريثكىلعءاليتسالاوهتروتديطوتاهلالحخ

لدعلاةسايسبمهدوقيامامإىمرضحلاديلتنبثراحلامهيلعةيضابألامدقمث
سيقنبرابجلادبعهيضاقناكو«ةالولاملظمهنععفريومالسإلاماكحأمهيفذفنيو

نينثاوأةئامونيئالثودحاوماعناكامهمايقنأىخامشلاركذيو>ىدارملا

.(*)ةئامونيئالثو

سلبارطلهأامهراتخافبرغملاىلإابرهف«ه١۱۳ماعزاجحلابىرقلاىداوةكرعم

.مهيفرمالابمايقلل

بترواهنوئشمظنفهلوحتفتلاو«ةيالوهتانزوةسوفنوةراوهلئابقهتعياب)
ءاقشلاودكنلااهنعلازوءادعصلاسلبارطتسفنتفنيدلاولدعلاباهساسواهروما

.(”(اهيلعىلهاجلاىلبقلابصعتلاوتوربجلاوملظلاسوباكعافتراب

ةدايقبهريسوديلتنبثراحلامامإلالاتقلًاشيجبيبحنبنمحرلادبعزهجمث

‹هيلإمضنينأسلبارطبهيلاوىلإبتكو«ناوريقلانمهبلسرأو«قورفمنبدمحم

رخآشیجبهيلاداعمث«لتقلامهيفاسثفو«نمحرلادبعشويجهعمنموثراحلامزهف
لسرأوءةيناثةرمثراحلاهمزهفةتانزضرأباوقتلافنامثعنبرمعهداوقةريخةدايقب

.مكحلادبعنبانعامهالك‹۳۸٠:ةيضابألاةكرحلاةاشن تافيلخضوع‹ةحفصلاومن(١)

.۳۸:برملادالبىفجراوخلا(۲)

خيرات بوقعيملاس‹6۳:ةريسلا-ايركزوبأ«١/٤٠٠:ريس-ىخامسشلا«١٠:ةاقتنملارهاوجلا ىداربلا(۳)

باتكةمدقم قاحسإوبأ«۸۳:ليعامسإدومحم«۹١۱۳:ةكرحلاةأشن تافيلخضوع١٠:هبرج

.۷:عضولا

.١/٤٠۱٠:ريس ىخامىشلا(4)

.١٠:هبرجخیرات بوقعيملاس«١/١١٠:ريس-یخامشلا(٥)

:ةحفصلاومن(1٦)

۳۰۸



ةيضابألاىلعوهيلعءاضقلاىفحلفيملومزهفهعمنموهتدابإلاشيجةثلاثةرمهيلإ
.ةوقلاب

‹هيضاقووههلتقينمهيلإسدنأبلاتقلاهتفكىتلاةحجانلاهتليحلمعأمث

نيبءاضقلاوميلعتلالجألسانلاءاقللهاصصخىذلاامهسلجمىفامهودجوف
تاولصلارثكأنيبناسلجياناكامك‹سانلانيبنيبلاتاذحالصإو‹نيمصاختللا

امهتمدحاولكفيسلعجيوامهلتقينمنادرفنمامهوامهيلإلسرأف«دجسملاىف
.0ةيضابألانيبقاقشلاكلذبعقوف«هبحاصمسجىف

الهنألامهتيالوبلئاقنمفءقرشاكلذكو«برغملابةيضابألانيبقاقشلارثكف

رهاظامهثدحنألامهنمةءاربلابلئاقنموةقباسلاامهتيالوىلعامهفامهلتقنمملعي

ءامهتءاربحصتىتحًاضيألهجللفوقولابلئاقنمو«هيلعىفبملانمىغابلاملعيالو
برغملالهأىلإاولسرأفقرسشملاببجاحوةديبعىبأمامإلاىلإةلأسملاتلسرأىتح

ببسباهيفضوخلانمدابعلاهللاحارأف«داقحألاوقاقشللًابنجت()امهنعفكلاب

.ةلاسرلاهذه

نإ):لاقتافيلخضوعروتكدلانأالإرجازلاابأىنكيناكو«هتيلوتخيراترداصلملا

هرکذامعمضقانتياذهو©((ةيرجهةئامونيئالثونيتثاماعتناكهتيلوت

.()ناكمإلاهباتكىفشيفطأهركذامىلعدمتعا

ىلإوعديامو«ًابيرقتةئامونيئالثوةتسىلاوحنوكتف«تاونسعبرأنعلقتالام
:ةيضابألاةكرحلاةأشن تافيلخ«۸۳:جراوخلا ليعامسإدومحم«١٠۷٠:ةاقتتلارهاوجلا ىداربلا(١)

.۰٦/۱٦:هبرجخیرات-بوقعینبملاس۹۱

 تافیلخ1۱٤:هبرجخیرات بوقعینبملاس«٢:صلاخلابهذلا شيفطأء٠۱:ريس ىخامسشلا(۲)

.۸۳:دومحم‹١٤٠:ةكرحلاةأشن

١/٤١٠/١٠٠0:ريس ىخامىشلا«١/٤۲:تاقبط ىنيجردلا‹6۳٦/46:ةمئألارابخأوةريسلا ايركزوبأ(۳)

.١٤٠:ةكرحلا_تافيلخ‹١٠:صلاخلابهذلا شيفطأ

.١٤٠:ةيضابألاةكرحلاةأشت(٥).ثحبلااذهنم(١)مقرقحلملا:رظنا(٤)

.١٥:ناكمإلا-شيفطأ

۳۹



ددرتتوسلاجلاىفركذتةدمتثكمرابجلادبعوثراحلاهلأسمنأوهحيجرتلااذه

ىلعةيضابألالمشعمتجيملو«درلاراظتناعمقرشملاىلإبتكىتح«نسلألاىلع
ةسمخماعهيضاقوثراحلالتقمناكاذإف«ةديبعىبأباتكدورودعبالإليعامسإ

ثراحلانيبةلصافلاةدملاىهكلتفةيرجهةئامونيئالثوةعبرأوأ«ةئامونيئالثو

.ليعامسإو

یضقرارجشیجبهلجاعثیحبدیدجلامامإلابيبحنبنمحرلادبعلهميملو
ىلعةرطيسلااوعاطتسامهنأمغر‹عافدللمهسفنأاوزهجينألبقهناوعأىلعوهيلع

هيفىلوىذلاماعلاسفنىفدايزنبلیعامسإلتقو«سباقوسلبارطندممظغم
كفسو‹بيبحنبنمحرلادبعمهانفأامدعبئرخأةرمنامتكلاىلإةيضابألادلحخأو
ىهو«ةيرجهةئامونيعبرأماعةرصبلانمملعلاةلمحداعىتحمهلاومأمنغومهئامد

.()باطخلاوبأاهيفعيوبىتلاةنسلا

:ىرفاعملاباطخلاىبأمامإلاةمامإ

حالصإفدهبةالولادضبرغملاىفىضابألاكرحتلاتايادبقبساميفانيأر
نملقالالخفرمعتملتاكرحتلاعيمجنكلو«اهلوحاموسلبارطىفةيعرلالاوحأ

امةيضابالاسنيملاذهعمنكلو«ةمئأةثالثسلبارطىلعىلاوتنامزلانمدقع
ةالولاوحأنأذإةقطنملاكلتىفةالولالاححلصيملهنأىلإةفاضإلاب«مهلثدح

الولدعلانودشنيسانلاو‹مهلبقنمةلودىفمهلاوحأبةهيبشتناكنييسابعلا
.عاضوألاحالصإلىرخأةرماوروثينأمهبادحاممهنودجي

ىمالسإلابرغملانيبةلصاوتموةرمتسمةيوفضلاتالسارملاوتابتاكملاتناكو

برغملابةوعدلالهأةعامجىفديرشتولتقنمانهلصحياملكو«هقرشمو

لمشهقيزمتو«دايزنبلیعامسإىلعبيبحنباراصتناباقعأىفاصوصخو
.ةرصبلابةوعدلالهأعماسمىلإلصيمهلاومأبهنوةيضابألا

ملغلاىقلتلةلاىلإةبراغملاملعلاةلمحرفاسليلقباهلبقوأةبقحلاكلتلالخو

‹قافألانماوتأنيذلامهناوخإعمةرصبلاب اقباسانركذامك-ةديبعىبأمامإلاىلع

:ةيضابألاةكرجلاةأشن تافيلخ«٤۸:جراوخلا-ليعامنسإدومحم«١1:هبرجخيرات بوقعينبملاس(١)

١۱.
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مهلیحرناحومهتسارداولمکأالو«برغملانمقطانمثالثىلعنيعزوماوناكو

مهسفنأنماوسنأنإمهيلعهنولوينميفةديبعابأمامإلامهخيشاوراشتسابرغملاىلإ

راشأوىنميلاىرفاعلاباطخلاابأمهبحصأف‹كلذىلعةردقبرغملابمهناوخإو

.0)كلذىبأنإهولتقينأمهرمأوهتيلوتبهيلع

مهريسلبقنأشلااذهىفًاديجرومألااوسرادتنيروكذملانأثحابللرهظيو
ىلعءانبكلذريغىلإميظنتلاةيفيكو ةاضقلاومامإلاىفباطخلاىبأنعدارفناىلع

دارفأنیبثدحيدقامىلإةفاضإلاب‹عيرذلسشفوتاساكتنانمبورغملابثدحام

ةراشتسالاتثدحاذهلمهنمةماعلااصوصخوبوصنملامامإلل5تابصعتنمةليبقلا
مهعملسرأف«مساحلاهيأرمهيطعيلمهيلعًامامإهنولوينميفخيشللةبراغملانم

سنجوسنجنيبقرفيالىضابألابهذملانألكلذو«ىنميىرفاعموهوباطخلاابأ
.ةيركسعلاوةيرادإلاوةيملعلاةءافكلاوهىساسألاطرشلاف

:اولاقفمهنأشىفهوراشتساوةديبعابأاوملكمهدالبىلإرفسلاىلعاومزعاملف)
انسفنأىلعىلونفأةقاطانسفنأنماندجووةوقبرغملاىفانلتناكنإانخيشاي

یفنکینإفمكدالبىلإاوهجوت:ةديبعوبأمامإلامهللاقف؟ىرتاموأانمالجر
مكسفنأىلعاولوفلاجرلانمةدعلاوددعلاىفةيلوتلامكيلعهببجياممكتوعدلهأ

.©(هنعهللاىضرباطخلاىبأىلإراشأوهولتقافىبأنإف«مكنمالجر

ةيمتنملالئابقلانيبةئبعتو«مهريغوةيضابألاءاهقفنيبةلوادتمتارواشمدعبو

مامإىرفاعملاباطخلاىيأىلعدقعلامت«نمزلانمةهربتثكمبرغلملابةيضابألاىلإ

نأىلعهوعيابو«ةيرجهةئامونيعبرأودحاوماعلوأدودحىفسلبارطبروهظ
مهيلعطرتشاو‹هدعبنمنيحلاصلاراثاو‹يعهيبنةنسوهللاباتكبمهنيبمكحي

 زوبد‹١/۱۱۳:ريس ىخامىشلا‹١/٠۲۱:تاقبط ىنيجردلاء٠:ةمئألارابخأوةريسلا ايركزوبأ(١)

:نيئدتبملاوةماعلاملس-ىنورابلا«٠٠:ةيمتسرلاةلودلا-ميهاريإزاجن«اهدعبامو۷۷/۳:ريبكلابرغملاخيرات

برغملانمءاجباطخلاوبأناكاذإاملوحًالؤاستلبقنمتركذدقو.۸۸:ةيفاشةلاسر شفيطأ«۸

ىلإريسمللهخيشبلطباجأفقرشملانمءاجهنأوأىناوريقلانمحرلاديعىبأىعباتلالسننموهفملعلابلطل
.ثحبلااذهنس۲۳۷ص:رظناىضايألاخيراتلابتكركذتامكبرغل

ء١/٤٠٠:ريس ىخامشلا‹«١/٠۲:تاقبط ىنيجردلا:رظناو«١6:ةمئألارابخأوةريسلا ايركزوبأ(۲)
مهنيبلعجنيذلاةتسلاىفرمعلعفب«ةمامإلالوبقنععتتمااذإباطخلاىبألتقبرمألاىلعلدتسامامإلاو

.كلذىفةحلصملالجأل«وهقفاويالوهيلعمهقافتاهيلععقينملتقبمهرمأو«هدعبنمةفالخلاةيضقىفىروش

٢٢۳



افالتخاثدحتاللاهركذقباسلارابجلادبعوثراحلاةلأسمهركسعىفركذتالنأ

..(۱)ركسعلالخادةقرفو

لوأهوربتعاوباطخلاىبأةمامإببرغملابةيضابألاةيخيراتلارداصملاتلفحدقو
ثحابلادقتعيوء2"برغملابةمامإلاسسؤمهنأنيثحابلاضعبهدعىتح«روهظمامإ

فيسوالتقنيذلارابجلادبعوثراحلاةلأسملركذعقوالباطخلاىبأةمامإالولهنأ

باطخلاىبأمامإلاطورشلًاعبترداصملاىفركذتاهنألكلذو«ىناثلاةثجىفامهدحأ
.هرکسعیفرکذتنأمهيلعطرتشانیح

اومتهانممةيضابألاريغنوخرؤملااهركذباطخلاىبألبقةيضابألاةمامإلانكلو

اهنومسيامنإوةمامإاهنومسيالاهنوركذيامنيحو‹ىسايسلارصموبرغملاخيراتب

.ةالولاىلعتارو

اهنأثيحنمباطخلاىبأةمامإبةبراغملانيخرؤملامامتهاىفببسلالعلو

‹ىرخأةيحاننمترهاتبةيمتسرلاةلودللتاصاهرإلاةيادبو«ةيحاننمةمظنم

نمحرلادبعوهدعبمتاحىبأنباوباطخلاىبأةمامإتناكةسمخلاملعلاةلمحدوهجبو

ةلودللًاديهمتوةمدقممتاحىبأوباطخلاىبأةمامإركذتكلذلفةيمتسرلاةلودلاسسؤم

.ةيمتسرلا

:هتاحالصإوباطخلاىبمامالدع

ناکسنمهرادمزلینملکلنامألاباودانولاتقريغنمسلبارطلخدهيلعدقعلامت

نيبوناكسلانمدرفكةماقإلانيبىشرقلانامثعنبورمعاهيلاواوريخو«سلبارط
دروةيعرلانمأولاحلاحلصفلالاتيبحاتفمملسو«قرشملاىلإاهرداغفةرداغملا

:تاقبط ىنيجردلا‹«۳۹٠:هخيراتومالسإلا مالسنبا‹7٦/6۳:ةمئألارابخأوةريسلا: رظنا(١)

:ناكمإلا-۹/۲٠۳:ىربكلاةنودملاقحلم شيفطأ«١/١۱۱/١٠٠:ريس ىخامشلاء١۲

:ىضابألاىسايسلاركفلا نالهجىودع«4/۸:نيئدتبملاوةماعلاملس ىنورابلا«۸۸:ةيفاشةلاسر۳

.۲۳۸/۲۳۷:دوقعلا ىثراحلا«8-۸

.١١۱:ًاثدحمعيبرلا دوعسمنبرمع:رظنا(۲)

٢۳



باطخلاوبأنسحأو)(ا)تابجاولاوقوقحلاىفسانلانيبىواسواهلهأىلإملاظملا

‹ىسمادغلاراردنبليعامسإصاخلاهيضاقناكو«همايأىفلدعوهماكحأىفةريسلا

تكلسفلاحنسحأىلعرومالاتراسوىرخالانادلبلاىفةاضقلاوةالولانيعو

.(۲)(هکلسمهتیعروهلامع

لب«الاممتغيملوهبورحىفاربدمعبتيملوحيرجىلعزهجيملهنأهقالخأنمو
داسفإنعشيخایهنو«ناووريقلانممسانلاضعبلاعاتمدخاهدونجدحابدأهنا

.9ًابرحو

نكيملًاداسفاهيفاوثاعوناوريقلاةنيدمىلع)ةيرفصلاةموجفروتبلغتالو
اردکالةموجفرونأكلذو«سلبارطبباطظخلاىبأبةثئاغتسالانملاجمكانه

اوطبروباذعلاًاوسأمهيلعاوطلسوًاليثمتوًالتقشيرقنماهبناكنماوعبتتناوريقلا
ناكوتاركنملامهلعفومئارجلامهباكترانمهللااوفاخيملوريبكلاعماجلاىفمهباود

ىلعناوريقلانمةعامجمهبناعتسادقو«ىرهفلابيبحنبنمحرلادبعمايأكلذ

٤اه١٤٠ماعةيموجفرولایدیأىلعبیبحنبالتقفاهنمنمحرلادبعجارخإ

عماجلاىفمهباوداوطبرونايبصلاوءاسنلااوبسوتامرحملاةموجفروتلحتساو)

.(°)(اهيفاودسفأو

هربخيالجرهيلإاولسرأذإسلبارطىفباطخلاىيأبناوريقلالهأثاغتساف

دالبلاباطخلاوبأنمأف‹ةيموجفرولاىلعةميزهلاتناكواديدشالاتقاولتتقافمهيلإ

اربدمعبتيملوحيرجىلعزهجيملو«ايضاقوايلاومتسرنبنمحرلادبعاهيلعىلوو

‹٠/٦۲:تاقبط ىنيجردلا‹١٤٠:برغملاوايقيرفأخيرات ىناوريقلاقيقرلا«١٠:ةريسلا-ايركزوبأ(١)

.۸۸:ناكمإلاشيفطأ«۳۹٠/٠٤٠جراوخلاوةفالخلا_ىزوفتعفر«١٠٠:ريس ىخامشلا

.۱۳۹/۲۲۱/۳:ریبکلابرغملاخيرات زوبد«67:هبرجخيرات بوقعينبملاس١٠٠:ريس-ىخامشلا(۲)

.۲۹/۱:تاقبط ىنيجردلا«14:ةريسلاايركزويأ(۳)

نمنييموجفرولااودرطنيذلامهةيضابألانأذإكلذكسيلعقاولاو«ةيضابأةموجفونأنودنبالوقي

ربربلانمنطبمهةموجفروو٤٠٠:ناكمإلا شيفطأ«٢/۲۳۲/۲۳۱:نودلخنبا«ه١٠١ماعناوريقلا

.۸۰ريالانيا«ةيرفصاوناك

۳\۳



ىبألدعنمسانلابجعتف)()اريخناوريقلالهآهيلعىنثأواعرزدسفيملو

هلدعیفباطخلایبالثمنیاوباطخلاىبأنيدبمكنيدنوهبشتامنإ):هترضحب

.(هلضفو

مهنمدحاودجوفىلتقلادقفتبرمأباطخلاابأمامإلانأرداصملاثدحتتو

نمسيااملف«هدریلفیلتقلابلسنمًائيشذخأنمنأبسانلابیدانینمرمأفًابولسم

مازحنمبلسلاطقسفداهشألاسوؤرىلعبلسل|ذخأحضفينأهبراعدهيلإهدر

ىلإبلسلادربرمأوكلذهلعفىلعمامإلاهبدأفىتاردسلاليمج:هللاقيلجر

ةالولاىأ اولكأامكنييموجفرولالاومألكأينأهباحصأنملجرهبلاطو(”)ليتقلا

تلخداملكرانلامهعمانلخدينأهللاىلعقيقح):مامإلاهللاقفمهلاومأنم اقياس

ةروجلاةمئالااهتامأنأدعبلدعلابةريسلاايحأوهللادودحماقأو)>(اهتخأتنعلةمأ

.(°)عضاوتودهزعمهللاءايلوأمظعوةربابجلارهقو

تاراصتنالارابخأبةديبعىبأمامإلاهخيشبتاكيةدملاهذهلاوطناكو
هتلاسرهيلإهلسرأامةلمجنموردصلاجلثيابمامإللاهيلعدريو‹لدعلامايقوةيلاتتمل

هبهللانمامهيفنوركذتمكباتكىناتأ)‹ءاطعواذخأاهميظنتوةاكزلانوئشىفهيلإ
فالخلالهآنممکترضحبنمةرثكىفمكرمأفالتئاومكتملكعمجنممكيلع

نممکلبقناکنمىلعمهلبقناکنممرثکأباورٹکنِإومهترثكامیرمعلومكل

قيفوتلاونوعلامكلهللالأسنمكفالخىلعمهترثكمكيلعنهتمهباودتقاف«مكفلس

نيملسملاعيمجلومكلوانللعجيناو«مهسأبمكايإوانيفكينأو«مكرومأعيمجىف

ىنرسدقلیرمعلف‹مهبولقظيغبهذيونينمؤمموقرودصىفشيو‹مهيلعةرئادلا

:ةريسلا ايركزوبأ«١٤٠:برغلاوايقيرفأخيرات-ىناوريقلاقيقرلا«٤/٤٤۲:خيرات ريثألانبا:رظنا(١)
جراوخلا ليعامسإدومحم«١٠۲/٠٠۲:ريس-ىخامشلا٢٤۹/۲٤٠:تاقبط-ىنيجردلاء٥۱

ء۲۳۱/۲۳۰/۳:برغملاخيرات زوبد‹١١٠/٤٠٠:ايقيرفأبىبهذملاعارصلا بوذجملا«٩۸:بورغملاب

.اهدعبامو۸۸:ةيفاشةلاسر شيفطأ

.١/۷٠٠:ريسىخامشلا«۳۰/۱:تاقبط ىنيجردلا:رظناو«.1۹:ةريسلاايركزوبأ(۲)

.١/۷٠٠:ريس ىخامىشلا«٠/٠۳:تاقبط ىنيجردلاء٠٠:ةريسلاايركزوبأرظنا(۳)
.١/۷٠۱:ريس ىخامشلا‹«١/۳۱:تاقبط ىنيجردلا٠۷:ةريسلا-ايركزوبأ(٤)

.١/۱۱۸:ريس ىخامىشلا(٥)

BF:



هبمتبتکیذلانظنملانآريغ«انعفخيملكلذناكنإومكرمأنمهيلإمتيهتناام

.()(هقيفوتوهنوعبهلكريخلامكلمتيسهللاوىلإ

:هلتقموباطخلاىبأىلعروصنملاتالمح

ناکهنکلو«برغملاىفىرجيامعةلفاغروصنملارفعجىبأنيعأنكتمل

ىعازخلاثعشألانبدمحمروصنملانيعامدنعو«قرشملاىفهكلمديطوتبالوغشم

زكرمىلإ(ناوريقلاوسلبارط)ايقيرفألامسعاجرتسابهيلإزعوأرصمىلعايلاو
فرصتينألبقو«ه١١٠٠ماعباطخلاىبأىلإنيتلمحهجوامدعبكلذو«ةفالخلا

زيزعلادبعنبماوعلاةدايقبىلوألاتناكو‹سلبارطىلإناوريقلانمباطخلاوبأ
ىراوهلانارحسنبكلامةدايقبمهعفاديًاشيجباطخلاوبأمهيلإلسرأفىلجبلا

ىلإنيعجاراوركوهعمنموماوعلامزهناوالتتقافايبيلنمترسضرأبناعمجلاىقتلاف
٢( .رصم

باطخلاوبأهيلإجرخفىلجعلاصوحألانبرمعةدايقبىرخأةلمحمهيلإهجومث

امهنيبلاتقلامحتلافسلبارطجراخسادمغمهللاقيناكمبناشيجلاىقتلاو«هسفنب

.(۳)ه١٤۱ماعكلذناكو«ريفغعمجهشيجنملتقنأدعبىلجعلامزهناو

عمناکو«یرخأرداصمترکذامكافلانیعبسو‹©رداصملاضعبلوقتامك

‹ئئاطلارافغنبقراخلاو‹لالهنببراحلاو‹ىميمتلاملاسنببلغالاثعشالانبا

لهاضعبمهدعاسوكلذريغوألتقمهنمدحاولكلثدحنإهسفنبةدايقلاميظنت

.0سلبارطوناوريقلا

.ثحبلااذهنم۳٠٠ةحفصةلاسرلا:رظنا(١)

.,١٥١۱:ةيضابألاةكرحلاةأشت_تافيلحء١:ريس ىخامىشلا(۲)

.١١٠:ةكرحلاةأشن«١/۸١٠:ريس ىخامشلا«٤/۲۸۱:خيراتريثألانبا(۳)

.٠۷:ةريسلاايركزوبأ«۳۲/۱:تاقبط ىنيجردلا«١٤/۲۸۱خيرات ريثألانبا(٤)

.١/۱۱۸:ريس ىخامىشلا«١۷:ةريسلاايركزوبأ«نم(٥)

.١١٠:ةكرحلاةأشن تافيلخ«١/۸١٠:ريس ىخامشلا

٥



باطخلاابأغلبو٠باطخلاىبأرمأاوفشتكيلمهنويعاولسرأرصمزواجاملف
ثعشألانبانويعتعجرالوهسفننععافدللهشيجعمجفهيلإثعشألانباريسم
هيلإاودرنويعلانأىلعةيضابألارداصملاقفتتوهتزجانلنودعتسممهنأبهوربخأ

ءاقلضيرملاىنمتيامككءاقلنونمتيراهنلابًادوسأوليللابًانابهرانيأر):مهلوقب
بسکنممهشاعمامإوهنمنوقزتريلامتيبمهلسيل‹مهجاتننممهليخبيبطلا
.((مهيديأ

عمرماتف‹سلبارطبهباحصأوباطخلاابأاهبتغابيةليحىفثعشألانباركفو
هيفهرمأيروصنملانمهنأنيرظانللرهظيًاباتكهيلإاوعفدينأهباحصأنم"سانأ
‹اليلقاريساهيفريسيمايأةثالثةدملعجارتهيلإباتكلاعفداملف«ريسلانععوجرلاب

باطخلاوبأمهفوخوشيجلاهنعقرفتفهتأرابهتربخأفباطخلاىبأنويعتعجرف
داصحىلإسانلاراسفداصحتقوتقولاناكو‹اوعمساممهنكلوةديكملاوةتغابملا

‹هيجىفباطخلاىبأنويعنمدحأدوجومدعبثعشألانباسحأاملف«مهتعارز

لخدىتحًاثيثحلحارملاىوطيًاعجارركباطخلاىبأنعسانلاقرفتبنويعلاهتءاجو
داوقلاودنجلاىلإمامإلالسرأف«ةنيدملالهأومامإلانمةلفغنيحىلعسلبارطدودح

باطخلاىيأداوقضعبراشأو«متسرنبنمحرلادبعناوريقلاىلعهيلاورصنتساو
ىشغدقوعافدلانعريخأتلاىلزوجيال:لاقوددملاودونجلالصيىتحىنأتلابهيلع

سانلارايخنممهمظعموسانلانمةلقىفثعشالانبءاقللجرخف‹ةنيدملاودعلا

.‹لوألاىعادلاعمهللمهسفنأاوعابنيذلا

وهدهشتسااذإباطخلاىبأىلعةميزهلاتعقوونيقيرفلانيبلاتقلامحتلاف

ددملصيالو٠فلأرشعةعبرأىلإفلأةرشعىنثانيباماوناكوهباحصأةماعو

ثعشألانيالخدو«ناوريقلاىلإًاعجارركفدعبسباقبناكذإمتسرنبنمحرلادبع
اواولابجلابعشىفهيديؤموباطخلاىبأةعامجنماهبناكنمقرفتو«سلبارط
‹ثعشألانبامهبرفظولكالهلامهريصمنأنوملعيمهنألعالقلاونوصحلاىلإ

.١/۹٠٠:ريس ىخامشلا‹«١/۳۲:تاقبط ىنيجردلا‹٠۷:ةمئألارابخأوةريسلاايركزوبأ(١)
-ىخامشلا«٠/۳۲/٤۳:تاقبط-ىنيجردلا«۷۳/۷۲:ةريسلاايركزوبأ«٤/۲۸۱:خيرات ريثألانبا(۲)

.١١٠:ةيضابألاةكرحلاةأشن«١/۱۱۹:ريس

=:ريس ىخامشلا«٥٠/٠۳/٥۳:تاقبط-ىنيجردلا«٠٤۷/٥۷:ةريسلا«٤/۲۸۱:خيراتريثألانيا(۳)

٢۳



.()ريثألانبالوقيامكرفصرهشىفه٤٤۱ماعكلذناكو

ىبأةمامإباهذىلإتدأىتلاءاعنشلاةلمحلاهذهببسةيضابألاوخرؤمىزعيو

رعشدقليتقلانمبلسلاذخأىلعمامإلاهبدأىذلاىتاردسلااليمجنأىلإ«باطخلا

لوخدلابلطيةلماكةنسثكمفروصتنملارفعجىبأىلإراسف‹سانلانيبهحاضتفاب

.6باطخلاىبآىلإاسثيجزهجينأهنمبلطوربخلاهربخاف«رفعجاباىقلىتح

یتلیبقنیبعازنثودحباطخاىبأنعشيجلاقرفتببسنأريثألانباركذيو

ركذعازنلااذهلسيلو©ةراوهىلإليملابهلمهماهتالهنعةتانزتقرفتفةراوهوةتانز

.ةيضابألارداصملاىف

نبنمحرلادبعمامإلاوهمامإلاذيمالتنمرخآذيملتىلعةمامإلادقعتنألبقو
یزوزلملامتاحیباىلعاودقعفانيأرامبسحةلداعلاةمامإلاراصنأممجت؛ترهیتبمتسر

.ىرنسامكةوعدلانععافدمامإنوكيل

:ىزوزلملامتاحىبأةمامإ

لتقلادعبو.باطخلاىبأمامإلالتقمرثأىلعتامتكلاةلحرمةيضابألالخد

ىفاورواشتمث«اهريغوسلبارطىلعهتالووثعشألانبانمامهوقالنيذللابهنلاو
‹اهلهأىلإاهلصويوتاقدصلاةيابجىلوتيوةوعدلانوكشريديمامإبصنلمهرمأ
نيملسملارومأبموقيلعافدىزوزللابيبحنببؤقعيمتاحىبأىلعاودقعف

ىفىغبوىغطثعشألانبانأةيضابألارداصملاثدحتتومهنعملظلاعفريو
.ءاسنلانمرئارحلاةماركناهأىتحهلثملعفىريزجلاهلماعنأو‹ةيضابألا

دومحم‹١١٠:ةيضابألاةكرحلاةأشن تافيلخء۹:هخیراتومالسإلا مالسنبا«۱۲/١=

.۸۸/۸۷:برغملاىفجراوخلا-ليعامسإ

.۲۸۱/۱:ريثألانبا(۱)
.١/۸١٠:ريس ىخامىشلا‹١/۳۱:تاقبط ىنيجردلا«٠۷۱/۷:ةريسلا-ايركزوبأ(۲)

هانعضوفتافيلخروتكدلاكلذكو«بيبحبوقعيملاسخيشلاهمسريوبيبلىنيجردلاوديبلايركزىبأةريسىف(٤),

:خیرات:بوقعينبا۱:تاقبط-ىنيجردلا٢۷:ةريسلا-ةميدقلاريسلاىفمقوًافيرحتلعلذإ«اذكه

.مامإلاذيمالتنمنيذيملتةمامإنيبتعقوهتمامإنألهانركذانإو«١١٠:ةكرحلاةأشن تافيلخ۲

.١/۱۲۱:ريس یخامشلا(٥)

۳۷



:وةعبرأماعناكمتاحىبأىلعدقعلانإ:ىخامشلاوىنيجردلالوقيو

امونيعبرأوةسمخماعىلوهنأبلوقلابدرفنيايركزابأنأالإ«0ةيرجهةئامو
ىنيجردلاعمريثالانباقفتيو‹0>تافيلخضوعثحابلاكلذىلعهعباتو
رمعةيالودهعىفةئامونيسمخوةعبرأماعتناكمتاحىبأةيلوتنأىفىخامشلاو

.(ةيقيرفأىلعىبلهملاصفحنبا

ةليوطةدملاوحألاهلادهتملو«هبورحىفباطخلاىبأةريسمتاحوبأراسو

نبالوقيو«رفظلابهداهجللكواهمزهيوهوةديدعتارمروصنملاعومجهتقالىتح
مهرمأءاضقناىلإصفحنبرمعاولتاقندلنمدونجلاوجراوخلانيبناك):ريثألا
.9ةعقونوعبسوةئامثالث

‹ىبلهملا:ةصيبقنبمتاحنبديزياهيفهيلعىضقىتلاةريخألاةعقولاتناكو

ةسمخماعلوالاعيبرىفناكامهءاقلنأركذو‹لتاقمفلأنيتسهيجددعناكو

ثکمو«افلانيئالثبراقياممتاحبأباحصأنملتقو«ةيرجهةئامونيسمحخو
.°بلسلاولتقلابايضابأهدجونمعبتتيرهشأةدع

اهلسريو«ءاينغألانمتاقدصلاىبجيناكمتاحابأنأةيضابألارداصملاركذتو

نأذإةغلابمكلتنأثحابللرهظيورارفلابًاذئالناكىذلامتسرنبنمحرلادبعىلإ
كلتىففرصتلاهلقحيمامإوهو‹ةيحاننمتاقدصلاىلإةسامةجاحىفمتاحابأ
مامإلانإمث«ىرخأةيحاننمنيملسملاةفيلخوهو«اهيلعنيمألاهنألتاقذصلا
.تاقدصلاىففرصتلاهلقحيفذئمويًامامإنكيملنمحرلادبع

نبنمحرلادبعوهومامإلاذيمالتنمىناثلاذيملتلالوحمهرمأةيضابألاعمجأمث
امدنعناوريقلاىلعباطخلاىبأمامإللًايضاقوأيلاوناكىذلا٠ىسرافلامتسر

.ةيرفصلانماهعزتنا

.١١٠:هخيراتومالسإلا مالسنبا«١/۲۱٠:ريس ىخامشلا«۳۲/۱:تاقبط ىنيجردلا(١)

.١١٠:ةيضابألاةكرحلاةأشن تافيلخ‹۷۸:ةريسلاايركزوبأ(۲)

.٢/٠۳خيراتريثألانبا:رظنا(۳)

.١۱۷:رهاوجلا ىداربلا«١/۳۳:خيراتريثألانيا(٤)

:ريس ىخامشلاء١:تاقبط ىنيجردلاء٤:ةريسلا ايركزوبأ«٥خيرات ريثألانبا(٥)

قفنأوروصنملارفعجىيأىلإلسرأمتاحىبأسأرنإ:ىدزألالوقيو«١٠۲:لصوملاخيرات-ىدزألا١

.مهردفالأةثالثةلمحلاكلتىلع

T۱۸



ىسرافلامتسرنبنمحرلادبعةمامإ
نبنمحرلادبعناوريقلاىلعهيلاوبدجنتساباطخلاابأمامإلانأانركذنأقبس

تعقووسلبارطدودحثعشألانباشيجمئالطهيفتلصوىذلاروفلاىلعمتسر

نمعجرف‹نمحرلادبعنمددملاهيلإلصينألبقباطخلاىبألتقبتهتناوةكرعملا

ىلإرطضاوهيجهنعقرفتونجمارهظهلتبلقدقاهدجنوفناوريقلاىلإسباق
.اهترداغم

هلمداخوباهولادبعهنباهبحصيًايفختسمناوريقلانمجرخكلذدنعو

هنباراصف«ءايعلانمحرلادبعباصاو«قيرطلاىفمهيلعتامدحاوسرفامهعمو
طسوألابرغملاىفترهيتبونجججفوسلبجاولصوىتحهلمحنابوانتيمداخلاو

ثعشألانبامهعبتو«سلبارطخياشمنماخيشنوتسهقحلوهيفاونصحتف‹(رئازجلا)
ىنفىتحابوهشيجوهباصأو«مهيلإلوصولاعطتسيملوةليوطةدملبجلارصاحو
.۱9لبجلایفكانهاوقبوابئاخعجرفهنمريثك

لوحاموناوريقلاوسلبارطنمةيضابألاوكانههمداخوهنباونمحرلادبعلظ

حورجمهيفمهلك‹مهريغوةتازموةيالوةسوفنوةسانكموةراوهلئابقلانملبجلا
اززعمامركمراصوهلوحاوفتلافمهيوذومهلهألهبلسو‹هبهنشدخوثعشألانيا

یلوتاممهماكحأومهتريسىفنيلداعلانمو«ذئمويءاهقفلارابكنموهذإومهني
اومتأف«برغملاىلإملعلاةلمحنمو«ةديبعىبأمامإلاذيمالتنمهنأىلإةفاضإناوريقلا
لاحلاحلصوةعامجلالمشمأتلاف«هنعاوذخأو«هنماولبقو«هرماوألهيلإاوعمتساوهب
.9ةرجهلانمةئاملادعبسماخادقعلاىفكلذو

راجشأوليطايغعضومتناکوبرهیتةنيدمِءانبباوموقينأمهنيباورمتئامث

‹ةيحاننمجورخلاولوخدلانمسانلاهيفنكمتيو«مهلانيصحارقمنوكتلعابسو

:orةيضابألاراهزألا ىنورابلا«٠/٥۳/٦۳:تاقبط ىنيجردلا«٢٠۷۷/۷:ةريسلا ايركزويأ:رظنا(۱)

.١١٠:ةيضابألاةكرحلاةأشن تافيلخ«۲۳/۲۲/۳:ريبكلابرغملاخيراتزويد

:شيفطألوقيو‹١٠٠:ةيضابألاةكرحلاةأشن تافيلخ‹١/5/4:ةيضابألاراهزألا_ناميلس ىنورابلا:رظنا(۲)

ةنيدمىفهوعيابفهيلإاوعمتجاف«مهبقحلفطسوألابرغملاىفمهوفلحةيالنيبوهنيبناكنمحرلادبعنإ
هلقنامیوسةيضابألارداصمىفركذرمألااذهلدجنالو:ترهيتةنيدمءانبىفاوعرشكلذدعبوروصنم

-شيفطأ..رغصألانباركذامكترهيتءانبدعبالإهيلعدقعيملهنأرهاظلاو«نودلخنبانعراهزألابحاص

£:راهزألاىنورابلا-۷٠:ناكمإلا

۳۹



سلبارطوناوريقلاىفةمكاحلاتاطلسلالوانتمنعاديعبوًالهسوًانيصحناكملا

.()اهريغو

مهسفنأىلعاونمأوترهيتىفاورقتساامدعبو:ةريسلاىفايركزوبألوقي
الجرمهيلعاولوينأىفمهنمىأرلاىفنيمدقملاوءاهقفلانمدقعلاولحلالهأرواشت

٤مهملاظنممهمولظمفصنيومهفوفصدحويومهتملكعمجيو‹مهنوئشريديمهنم
اودجيملف‹مهيلعهنولوينميفاورواسشتفتاقدصلاعمجيودودحلامهيفميقيو
عقونإاهدناستةيبصعاهلتسيلاهنوكىلإةفاضإلابطورشلااهيفممتجتةيصخش

یسرافلامتسرنبنمحرلادبعىوساهلزع

ءافلخلاعابتاويعهيبنةنسوهللاباتكبمهنيبمكحينأىلعهيلعدقعلامتف

سانلانيبلدعومايقريخنيملسملارمأبماقف٠«مهماكحأومهتريسىفنيدشارلا

عمو‹ءىشهمكحىفالوهتريسىفهيلعمقنيملو«فيعضلاوىوقلانيبىواسو
هتمامإتافاسمتعسوتوةيضابألاهيلإتعمتجافًاميلحادهازاعضاوتمناکدقفاذه

هيلعاومقنيملومهرخآومهلوأةديمحةليمجةريسمهبراسف)«هلدعرابخأترشتناو

.()(نادلبلالكىلإنابكرلاكلذبتراسوةريسهتريسىفالوامكحهماكحأىف

خئاسشمابهرابخأتلصتاوةيمتسرلاةلودلاسسؤموهاذهىلع-مامإلاربتعيو

مهسأرىلعناكوءاهدرفةيناثلابهوتأواهلبقفىلوألاةنوعملاهيلِإاولسرأف.«ةرصبلاب
ءاحنأةيمتسرلاةلودلاتمضو‹(*)ىديهارفلابيبحنبعيبرلامامإلاةرصبلابذئموي

ةيمتسرلاةلودلا)ف«نيثحابلاونيخرؤملابلغأهاريامىلعىمالسإلابرغملانمةريثك
ىتلابازلاةقطنموابرغةسرادأللةعباتلاناسملتادعامهلكطسوألابرغملامضت

-ىنورابلا«١/١٥٠:ريس ىخامشلا‹١/٠4:تاقبط ىنيجردلا«١۸/٠۸:ةريسلا ايركزابأ:رظنا(١)
.۱۷۳:ئداربلا«١۸۸/۸:ةيمتسرلاةلودلا ميهاربإ«۲/٥/۸:راهزألا

ةلودلا‹۲/۲٤:تاقبط ىنيجردلا«۲۸/٠۳:ةيمتسرلارابخأ رفصألانبا«۸۷:ةريسلا_ايركزابأ:رظنا(۲)

.4/78/٥۸:راهزألا ىنورابلا«١/١۲٠:ريس ىخامشلا«۸۱ةيمتسرلا

ء١/46:تاقبط ىنيجردلا«۸۷:ةريسلا ايركزابأ: رظناو«۳۱:ةيمتسرلاةلودلارابخأ ريغصلانبا(۳)

47٠ةيمتسرلاةلودلا_ميهاربإ‹۸5:راهزألا ىنورابلا«١/٥٠٠:ريس ىخامشلا

-ىنيجردلا‹١/١۲٠:ريس ىخامشلا«۲/٥۸۷/۸:راهزألا ىنورابلا«٩4:ةريسلاايركزابأ:رظنا(٤)

.٠/٤٤:تاقبط

۳۲۰



طضلخديو‹اقرشةبلاغألااهيلعرطيسي لکوةسوفنلبجًاضيأةيمتسرلادودجلانمض

.()(ديرجلادالبىأىسنوتلابونجلاىلإةفاضإهبرجةريزجوسلبارطبونجقطانملا

ءالولابامإدالبلاةيقباهعبتتو٩٠طقفةمصاعلاىهترهيتةنيدمفاذهىلعو

ةبغرىسايسلاءالولابامإو‹ًايسايسوًاينيدترهيتلقطانملاكلتناكسداقنيفیبهذملا

.رقتسملاشيعلاولداعلامكحلاىف

ةتسنيبىروشهدعبنمةمامإلالعجلجألاوندبنمحرلادبعمامإلاسحأالو

نمًاهيقفالضافالجرناكوىسلدنألادوعسم)مهوباطخلانبرمعلعفبًايسأترفن

باهولادبعمامإلاىلعجرخىذلاوهو نيدنفنبديزيةمادقوبأو‹نيملسملاخويش
نبباهولادبعو« ىسلدنألاناورمنبنارمع:هللاقيلجرو«دعبنم
بعصمو«ىماتكلاحلاصنبركاشو«ةيطعنبسودعسقفوملاوبأو«نمحرلادبع
.(۲)نامدسنبا

ىففالخلاىلع«ةئامونيعبسوثالثماعىلاوحًايضرمهيلعهللاةمحرىفوتف
هتمامإةدمتناكو«هيرجهةئامونيتسونينثاماعلاوقالاحصأىلعو«ةمامإلاهيلوت

.()رايتخالاهيلععقوىذلاوهذإباهولادبعهنباهدعبنمىلوو«ًاماعرشعدحأ

ةلودلاهذهتناكاذكهو«ه۲۹۷ماعدودحىلإةيمتسرلاةلودلاترمتساو

‹خيراتلاةمذىفةيقابلاهراثآنمًرثأوهللاهمحرةديبعىبأمامإلادوهجرامثنمةرمث
انمويىلإبرغملابرثأةيضابأأللىقبالةيمتسرلاةلودلادوهجالولهنأثحابلادقتعيو

.اذه

نعةذبنىتالاثحبملاىفعضنسو¢ًابرغوًاقرشةوعدلاىفهراثانعةذبنهذه

.ةيركفلا

:راهزألا ىنورابلا:رظناو«۹٩:ةيمتسرلاةلودلا ميهاربإ(١)

ملوء4۹/7:راهزألا-ىنورابلا ةريخألاركذيملو١/6٤:تاقبط ىنيجردلا«٩۸:ةريسلا ايركزابأ(۲)
.١/۳۰٠:ىخامشلا«باهولادبعركذي

:ريس ىخامشلا۷/۲٤٠:تاقبط ىنيجردلا«٠:ةريسلا ايركزابأ«۹٩:ةيضابألاراهزألا ىنورابلا(۳)

١.

۱٢۳۲





 

  
عبارلاثحبللا

ىملعلاةديبعىبأمامإلارثأ
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:ريسفتلالاجمىفهرثألوألابلطلا

ًاريسفتكرتيملوىلعألاقيفرلاىلإمالسلاوةالصلالضفأهيلعلوسرلالقتل
نملاحلاهيضتقيامبسحةرثانتلاتايآلاضعبريسفتكرتامنإو«نآرقلاعيمجلالماش

ريثكلوزنبابسأىلعاوظفاحةباحصلانكلو«0>تاراسفتسالاةبوجأوماكحألا

.هتایاوميركلانآرقلاروسنم

نمهلوزنببسفرعامومالسلاوةالصلاهيلعهنعهريسفترثأاملوادتمتو
هنعىقلتينملةيدمحلاةلاسرلاراثآنمارثأىباحصلااهيوريةباحصلاةنسلأىلعنآرقلا

ىتلاةثداحلاكلتهبشتةثداحمكحنعًارابخإامإو«لاؤسىلعًاباوجامإواسيردتامإ

.ةيالاوأةروسلااهيفتلرن

.نعروثأمريسفتاهيفدريملىتلاتايآلانضعبريسفتاودازةباحصلاضعبنأالإ
نبيبأو«دوعسمنبهللادبعو«بلاطبأنبىلعو«سابعنبالاثمألوسرلا

ةمركعو«ريبجنبديعسو«ديزنبرياجكنيعباتلاضعبكلذىلعمهعباتو«بعك
۲ا .مهبارضا

ريسفتلانمءىشهنعرثأنممهتم:نيمسقىلإنأشلااذهىفةباحصلامسقنادقو

نایفجرحتنممهنمو«اقباسانركذنممهونآرقلاىناعمىفمهلرهظىذلابسح

ىلعةباحصلارثكأونامثعو.رمعوركبىبألاثمأنآرقلاتايآريسفتىفهيأربلوقي
نأةأرجلانماوفاخو«سيدقتولالجإةرظننآرقلاىلإاورظنمهنألكلذو«لاوتملااذه

ساسملانمكلذاودعمهنأىتح«نولوقيامةحصنمتبثتريغبنآرقلاىفاولوقي

ىمدأىتحنآرقلاهباشتمنعلأسيناكالجرباطخلانبرمعبرضدقو«نيدلاب
.هوسلاجيالنأنيملسملارمأوهسأر

ةفاخمنارقلاريسفتنمنوبيهتياوناكفةقيرطلاهذهنيعباتلانمريثكعبتاو

نمريثكءىشهنعرثؤيملفكلسلملااذهةديبعوبأمامإلاكلسدقو‹ًاطخلاىفعوقولا

.١/۲٠٥:مالسإلاخیرات نسحميهاربإنسح(۱)

.۳۹/۳۸:دیزنبرباجماماهقف شوکبلادمحم:رظناو‹ةحفصلاومن:رظنا(۲)

.٢٠۲:مالسإلارجف نيمأدمحأ«١/٠٠٠:مالسإلاخيرات نسحميهاربإنسح:رظنا(۳)

Yo



اذهىلعبسحفةديبعوبأمامإلاسيلو‹تايآلاضعبريسفتىوسنآرقلاريسفت

ريسفتلاىفءىشمهنعرثؤيملمامإلااورصاعنيذلاةيضابألانإف‹ةيضابألانملاونمل

رثؤيملو«نآرقلاىفلوقلانمجرحتلاًادبممهعابتاىلإدوعيكلذلعلو‹«كلذك
املثمةرجهلانمىلوألاةئالثلانورقلاىفقرشملاىفةيضابألانعنآرقلللماشريسفت

ىبأمامإلاذيملتمتسرنبنمحرلادبعمامإلانعىوردقف«برغملاةيضابأنعرثأ
مكحمنبدوهةمالعلاكلذكو«ميركلانآرقلارسفهنأنييمتسرلاةمئألالوأو«ةديبع

نآرقلارسفهنأىرجهلاثلاثلانرقلاىف()باهولادبعنبحلفأمامإلاىضاقىراوهلا

.()ميركلا

نأىلعلدياممةديبعىبأمامإللذيملتوهو«نآرقللنمحرلادبعمامإلاريسفتو

نمونيعباتلانموهو؟الفيك«ةياردوةياورنآرقلاريسفتبريبخوعلضتممامإلا.

ىلإثيدحلانمضريسفتلاناكو«ثيدحلاملعىفليوطعابمهلناكنيذلاءاهقفلا

.ىرجهلاثلاثلانرقلاةيادب

ملف«هنعانثحبامردقبنمحرلادبعمامإلاريسفتانلصينألجوزعهللاًاشيملو

امدنعفلتوأقرحأهلعلوريسفتنمةديبعىبأمامإلانعرثأامىلعهبلدتسنلدجن

.ىعيشلاهللادبعىيأديىلعترهيتتبرخ

دقو‹طقفةياورلابوهامنِإةديبعىبأمامإللنآرقللريسفتنمهيلعانرثعىذلاو

-هتداعىهامك ةريثكلاوحأىففقوتلانممامإلالاحنكلوةياورلاهنمفذعحت

.ةياورلابهريسفتمظعمنأىلعليلدكلذنإف

وأةباحصلالمعىلإًادانتساتاقدصلاةيآلريسفتنمءاجامكلذىلعلديامو

ةيأنمدارملانأىلعللددقفبرغملالهأىلإةاكزلاىفكلذزربدقو‹مهلوق

دقورخأآلاىلعفنصدازيدقفمسقلاقيرطىلعال‹طقفنايبلاوهاإةاكزلافانصأ

‹نآرقللًارسفمًاهيقفناكوبرغملابىمتسرلاباهولادبعنبحلفأمامإللىضاقىسوفنلاىراوهلامكحلانبدوه(١)
خيراتفرعنالو«بازیمیداو/رئازجلانمجاحابىفيرشثحابلاقيقحتبتادلجمةعبرأىفعوبطمهريسفتو

.دوهخيشلاةافووةدالو

.۷٩:ىمالسإلاهقفلانيودت كرابمىدشارلا(۲)

٢۳۲



امك‹()دحاوفنصاهبصخيدقوةيآلاىفةروكذملافانصألانمفنصحرطي
 .همظعمىفناكةنودملالالخنمماكحألاىلع«ةميركلاتایالابهلالدتسانأ

امىلعلديامممهيلع.افوقومامإوادنسامإمهيلعهللاناوضرةباحصلاىلإاعوفرم

.انلق

(©ةياردلابنآرقلانورسفينممأكلاممامإلاو«ةديبعابأمامإلانأشيفطأركذو

نمهنعرثأامنأثحابللرهظيهنإفالإوءكلذبلاقفهيلععلطنامىلعملطاهلعلو

.طقفةياورلاقيرطنمناكريسفت

:نآرقلامولع:ًالوأ

عماجلانمضةديبعىبأهخيشنععيبرلامامإلاتاياورلانمانيلإلصوامنإ

ءلوزتلاىفنآرقلامونوتاءارقلاوهلوزنةيفيكوىحولاركذىفناكامنإحيحصلا

اهنأ«اهنعهللاىضرنينمؤملامأةشئاعنعءاثعنشلاىبأمامإلانعهاورامكلذلاثم

؟هللالوسرايىحولاكيتأيفيك«هعهللالوسرماسشهنبثراحلالأس:تلاق
امتیعودقوىنعمصفيفىلعهدشأوهوسرجلاةلصلصلثمىنيتأيًانايحأ»:لاق

لزنيهتيأردقلو:ةضئاعتلاق«لوقيامىعأفالجركلملاىللثمتيًانايحأو«لاق

ىفهاوراملثمو‹ًاقرعدصفتيلهنيبجنأو«دربلاديدشلامويلاىفىحولاهيلع

دهعىلعنآرقلاظفحنميفراغصلادالوأللهميلعتوهظفحىلعةظفاحملاونارقلاليترت

دیزو۽بعکنبیبآ:مهوسنآنعرباجنعهتیاوربسحرفنةتسمهوهيَىبنلا

نمءالؤهلکونامثعو«بويأوبأوهيففالتخاىلع ديزوبأو«تباثنبا
نإ:مهنعلاقفةباحصلاةيقبامأنيرجاهملانمهنإفةفيلخلانامثعسيلو‹راصنألا

.®نيتروسلاوةروسلاظفحينممهنم

ىبنلانو«دحأهللاوهلق»ةءارقددريىذلاىفةريرهيبأثیدحیوردقو

لقلهبحوهتءارقىلعهلةنجلابوجوبلجرلاغالبإةريرهوبأدارأف«اهلضفركذهع
.(°)بهذدقلجرلادجوفمالسلاوةالصلاهيلعهعمءادغلارثآهنكلو‹دحأهللاوه

.ثحبلااذهنم۷٠صةاكزلاىفهتلاسر:رظنا(١)

.طوطخم١۹٠:لطابلاقاهزإشيفطأ(۲)

.:A/Vمن)8٤(.٦/۷:عماجلابيبحنبعيبرلا(۳)

۸:حيحصلاعماجلا بيبحنبعيبرلا(٠)

۳Y۷



ملوهعىبنلارفسلاحىفتلزنةروسلاهذهنأوحتفلاةروسلوزنىفو
النأو«ضئاحلاوبنجلانمنآرقلاةءارقمدعىفو«اهيلإرفاسىتلاةهجلاحضوي
ماشهلباطخلانبرمعةمصاخمىفو«نآرقلاخسنىفوودعلاضرأىلإنآرقلابرفاسي

.وه(۱)هتءارقريغىلعناقرفلاةروسارقيهعمسنيحميكحنبا

اهلكفرحأةعبسىلعنآرقلالوزنىنعمىفنيعباتلافالخركذمامإلانأالإ
ةعبسىلع:لاقمهضعبو‹تاغلعبسىلع:لاقمهضعبنأركذو5فاكفاش

لالح:لاقمهضعبو.جاجتحاو«لاثمأوظعاومومارحولالحو«ديعوودعوءهجوأ
:لیقهنآ«رکذولاثمأو«نئاکوهامربخو«لبقناکامربخو۽یهنورمآو«مارحو
فرحاىفتاءارقلاىصقأنألكلذو«0>تاءارقعبسبارقينآرقلانمفرحدجويال
.هجوأةثالثىلعديزيالدحاولا

ىبنلانمفيقوتبناكامنروسلاوتايالاعضوبسحنآرقلابيترتنأركذو
.()هيفدحأللخدالفهك

ىفاهتءارقبرمأهنأو«نارقلانمةيآةلمسبلانأىريناكسابعنبانأركذو

نبدیعسوديزنبرباجمامإلاىأروهو«اهأرقيسابعنباناكوباتكلاةحتاف
٤ .9ريبج

:تايآلاضعبريسفتنمجذامنًايناث

ىنعمب4ءاسنلامتسمالوأل:ىلاعتهلوقىفسمللاةديبعوبأمامإلارسف١

ملفءاسنلامتسمالوألت:ةيالاىلتوىنکيىلاعتوكرابتهللانكلو‹عامجلا

الوأ: ةديبعوبألاق:جرؤملاوبألاق‹(©)¶ابيطاديعصاوممیتفءاماودحجت

.©9ءاسنلامتعماجوا متسم

من(۱)

۰:حيحصلاعماجلابيبحنبعيبرلا(٤).١۱امن

اوحسماوقفارملاىلإمكيديأومكهوجواولسغافةالصلاىلإمتمقاذإاونمآنيذلااهيأي>:ةيآلامامتو:ةدئاملا(٥)

نممكنمدحأءاجوأرفسىلعوأىضرممتنكنإواورهطافًابنجمتنكنإونيبعكلاىلإمكلجرأومكسوؤرب
لعجيلهللاديريامهنممكيديأومكهوجوباوحسمافًابيطًاديعصاومميتفءاماودحتملفءاسنلامتسمالوأطئاغلا

.ڳنورکشتمکلعلمکیلعهتمعنمتیلومکهطیلدیرینکلوجرحنممکیلع
..١/٠٠:ىربكلاةنودملامناغوبأ(1)

۳Y۸



یفدارا١منيكسمماعطةيدفهنوقيطينيذلاىلعول:ىلاعتهلوقىفلاقو-۲

نعىنربخأ:ةديبعىبألتلق):ةريبكلازوجعلاوريبكلانيكسملاخيشلاةيآلا
خيشلاوه:لاق() نيكسمماعطةيدفهنوقيطينيذلاىلعولت:ىلاعتهلوق

هاقيطيملوموصلانعافعضفاربكمثناموصياناكةريبكلازوجعلاو«ريبكلا

نافريخبعوطتنمف‹انيكسممويلكماعطإلاىفامهلصخرف«نارسيمامهو
امهوموصلاناقيطيالةقهارملاةيراجلاوقهارملامالغلاكلذكو«ميلعركاشهللا

ريسايماناكنإامهنعامعطينأامهلهأرمؤيفكلذناقيطيالواموصينأنابحي

.()(هتقاطوماعطلالوطامهدنع

وفعيوأنوفعينأالإل:هلوقنمحاكنلاةدقعهديبىذلابدارملاىفو۴

الماكقادصلااهلملسينأهلبدنذإجوزلاهنأحاكنلاةدقعهديبىذلا

لوقنعجرؤلاابأتلأس)اهلةضورفمةضيرفكانهنكتملوسمالبقاهقلطاذإ
تلأس:لاق)كحاكنلاةدقعهديبىذلااوفعيوأنوفعينأالإي:ىلاعتهللا

ءاسنلاىنعيء4نوفعينأالإلل:لاقىلاعتهللانإ:لاقفةديبعابأكلذنع

ةدقعهديبىذلاوفعيوأ‹نهجاوزأىلعنهلبجوىذلافصتلانكرتيف
.(°)(اهلضرفامكالماكهلكقادصلااهلملسيجوزلاىنعيحاكلا

ىعفاشلاویرهزلاوةمقلعونسحلاوءاطعوسوواطوةشئاعوسابعنبالاقو
.(©)بالاوه:ليقو‹اقلطمىلولاوه:ميدقلاهلوقىف

ىه()@نينسحلاىلعًاقحفورعملابعاتمتاقلطمللولث:ىلاعتهلوقىف٤
وبألاق):اهلةعتمالففصتلااهلىتلاادعامةقلطملاةأرلااهاطعأىتلاةعتملا
‹قادصلافصناهلىتلاالإفورعملابعاتمةقلطملكل:ةديبعوبألاق جرؤللا

نيذلاىلعورخأمايأنمةدعفرفسىلعوأًاضيرممكنمناكنمفتادودعمًامايأط:اهمامتو١٤۸٠:ةرقبلا(١)

.¶نوملعتمتنكنإمكلريخاوموصتنأوهلريخوهفاريخعوطتنمفنيكسمماعطةيدفهنوقيطي

.١٠٠:ةطوطخلاىربكلاةنودملا مئاغوبأ.نولاقةءارقىلع(۲)

نأالإمتضرفامفصنفةضيرلنهلمتضرفدقونهوسمتنألبقنمنهومتقلطنإول:اهمامتو:ةرقبلا(4)
نولمعتاميهللانإمكنيبلضفلااوسنتالوىوقتللبرقأاوفعتنأوحاكنلاةدقعهديبىذلااوفعيوأنوفعي

.۸۲/۲:یربكلاةنودملا_مناغوبأ(٠)

٤٤:ةرقبلا(۷).ةحفصلاومن(1٦)

۳۲۹



:لاقو@¶نينسحملاىلعًاقحفورعلابعاتمتاقلطمللول:ىلاعتهللالاق

.0‹0)ەردقرتقملاىلعوهردقعسوملاىلع

ىري¢نهلمحنعضينأنهلجألامحألاتالوأولل:ىلاعتهلوقىفو٥

ىنعمبنيلجألادعبألماحلااهجوزاهنعىفوتملاوةقلطملاةدعنأةديبعوبأمامإلا
نمجرختالاهنأةرشعورهشأةعبرأوأرهشأةئالثىضملبقتدلواذإةأرملانأ

ةرقبلاىتروسىفةدعلاىفةدراولاتايآلانيباعمجةدملاهذهلمكتىتحةدعلا

اهجورخروهمجلاىريو«سابعنباوباطخلانبرمعبهذموهو‹قالطلاو
نُأیریمامإلانكلو6ةيملسألاةعيبسثيدحبوقالطلاةيابًاذحأةدعلانم

اهریغىلإاهادعتتالوطقفاهلةصخرىهفاهبصاخةعيبسثيدح

تاضرمىغتبتكلهللالحأاممرحتملىبلااهيأيلل:ىلاعتهلوقىفو١
لعجونيميةرافكهيلعففلحلااهبدارملانأميلعهللاوكجاوزأ

٤باطخلانبرمعو«سابعنبالوقوه)هسفنىلعلالحلامرحينميفكلذ
.()(اضيأدوعسمنبالوقوهو«ديزنبرباجءاثعشلاىبأو

اريخكرتنإتوملامکدحارضحاذإمكيلعبتك$:یلاعتهلوقیفو۷
ةيالاهذهنأ4نينسحملاىلعاقحفورعملابننيبرقألاونيدلاوللةيصولا

تراصفسدسلانيدلاولانمدحاولكلهللالعجذإ‹ثيراوملاةيابةخوسنم

نأناسنإلارمأىلاعتهللانأةديبعوبأىنئدح)ثيدحلاصنبثراولاريغلةيصولا
امهللعجف‹نيدلاولارمأخسنمث:ةديبعوبألاق‹ةتبارقلوهيدلاولىصوي

ءدلوهلناکنإكرتاممسدسلامهنمدحاولكلءاسنلاةروسىفًامولعمًابيصن

‹سدسلاهمالفةوخإهلناكنإف‹ثلثلاهمألفهاوبأهثروودلوهلنكيملنإف
بيرقنمثريالنلةيصولاتراصف«ثاريملانمهبيصنثاريمىذلكللعجو

.۹۲/۲-٢۹۳:یربکلاةنودملا مئاغوبأ(١)

نهوعتموةضيرفنهلاوضرفتوأنهوسمتملامءاسنلامتقلطنإمكيلعحانجال:ىلاعتهلوقىلإةراشإاذه(۲)
.€نينسحملاىلعًاقحفورعمابعاتمهردقرتقملاىلعوهردقعسوماىلع

£:قالطلا(۳)

امو۳/٠٠٠:حيحصلاعماجلاحرش ىلاسلاء۲٠:ىربكلاةنودملا مئاغوبأ:كلذىفرظنا(٤)

۔٤٧٤:دیزنبرباجهقف شوکبلاییحیءاهدعب

.۷٦/۸٠:ىربكلاةنودملا مئاغوبأ.١:ميرحتلا(٥)

۳۳۰



نملزيجأوثلثملانمناثلثلاهتبارقلدرهتبارقريغلىصوأنأريغ..بيرقريغوأ
.()(ةيصولاثلثهلىصوأ

هلنحنوةفبصهللانمنسحأنموهللاةغبصلط:ىلاعتهلوق.ىفو۸
.اهيلعسانلارطفىتلاهترطفوهنيدی()نودباع

ىتلاىلاعتهضئارفىه(¢اهودتعتالفهللادودحكلتل:ىلاعتهلوقىفو٩
.(۶)هدابعىلعاهضرف

هتيبلهأىأ(©) باذعلادشأنوعرفلآاولخدألل:ىلاعتهلوقىفو-٠

.نيحدعبولوهتلمىلعناکنمو«هموقوهتیرذو
ننسلا4ضرألاىفاوريسفننسمكلبقنمتلخدقن:ىلاعتهلوقىفو-١

.()لاثمالاومالعألااهانعم

نمهنعِءاجامرصحماقمىفانسلواهنمجذامنبانيتأدقو«ماكحألاىلعهبهلالدتسا

.هاوسامىلعهبلالدتساللهبانيتأامىفكيو‹تايآللريسفت

‹ريثكلاءىشلاىلعرثعنملانكنإودوجوملانمرثكأهبيصنناكفثيدحلاامأ

ىیمسرلاننيودتلاامهيفعشيملىناثلانرقلانملوألافصتلاولوألانرقلانأرابتعاب

ةافودعبىناثلانرقلانمىناثلافصنلاىلإنآرقلاريسفتهنمضنمو٠ثيدحلل
ىفتايورمالوريسفتىلعمهلرثعنملنيذلانيعباتلانمريثكلاحوهو‹22

نممهبيهتثيحنموا«ةيحاننمنيودتلاعويشمدعثيحنمِءاوسثيدحلا
.ىرخأةيحاننمنآرقلاريسفتنعًالضف‹ثيدحلاةياوروةباتكلا

ىلعًالالدتساثيدحلاةياورلاجمىفةديبعىبأمامإلارثأنيبنفوسفاذهلو

.ىتالابلطملاىفكلذوهرصعءاهقفنمدحاوكناديملااذهىفهدهج

.۱۳۸:ةرقبلا(۲).۹٠۲:عجرملاسفن(١)

.۲۲۹:ةرقبلا(٤).۳۸/۲:فنصملايسومنبهللادبعنبدمحأ(۳)

.٤٤:رفاغ.۷/۲:فتصملا ىسومنبهللادبعنبدمحأ(٠)

.۱۳۷:نارمعلآ(۸).۷/۲:فنصلملاهللادبعنبدمحأ(۷)

.۱۷/۲:فنصملاهللادبعنبدمحأ()

.٢۲۹/۲:ىمالسإلاهقفلانيودت كرابمىدشارلا(٠٠)

۱٢۳۳



:ثيدحلالاجمىفهرثأيناثلابلطللا

هبسأبالمهمردقثيدحلاىفةديبعىبأمامإلاراثآنمانلصوىذلانإ

ىذلالكوهسیلو«هئادأوثيدحلالمحتىفهدوهجىلعًاليلدنوكينألحلصيو
.انيلإلصواممرثكأثارتلانمعاضامنأذإ«ًاعطقثيدحلاىفهظفح

ناكهنإف()مهنعىورو«نيعباتلاوةباحصلاضعبرصاعىعباتهنأىلإًارظنو
نمملعلاذخؤيال):هلوقهنعرثأدقو«تاقثلانعالإلقنيالثيدحلالقنىفًارذح

بذكينميالو«ههفسىلإوعديهيفسالو«هتعدبىلإوعديعدتبملجر«ةعبرأ
.()(هریغبهذمنعهبهذمززعينممالو«هاوتفىفقدصيناكنإو

نِإ):ًالئاقكلذىلعدرةباحصلانعىوراذإثيدحلابلمعيلهلكسامدنعو
ناکناو«هبلمعهطبضویوارلافرعنإهنأىنعي‹()(الفالإوهبتلمعتفرع

حيحصلاثيدحلابذخألاىفىلثمةقيرطهذهو«هبذخأيالهنإفهدنعًالوهجمىوارلا
ىفعضولاهيفرثكنامزىفشاعدقفكلذنمبرغتسيالو‹دنسلالاجردقنو

.ثيدحلا

ريغتايورمنعدعتباو‹ءارقلابمهنومسينيذلاءاهقفلانعهثيدحىوردقو
ثيدحبحاصلك):هلوقهنعرثأو«0نووريامىناعمنوفرعيالنيذلاءاهقفلا
.(°)(انللضلديزنبرباجبانيلعنمىلاعتهللانأالولف«لاضوهفهقفلاىفمامإهلسيل
كلذهنمىتأرنمو‹مهريغوةقدانزلاوةيردقلائدابمىفقالزنالانمنيملسملارذحيو

‹ردقلابمهلوقل()ناليغوةيطعو«ةزمحرجهكلذلوهرمأنيملسملاىلإزعوأوهرجه
هنوديريامثبىلإًاليبسعاضولاوصاصقلاوءاهفسلاوةقدانزلاونوعدتبملادجيملف
ثيداحألاسدنمهلانوصكلذناكف‹ةديبعوبأمامإلاهاعريىذلاعمتجملاىف

.ةعوضوللا

.۸۱:حيحصلاعماجلا بيبحنبعيبرلا(١)

.٢/٥۱:ًاثدحمعيبرلا دوعسمنبرمع«١٤٠:دوقعلا یٹراحلا(۲)

.ةحفصلاومن(۳)

.(ىهقفلاهجهنم)ىناثلابابلاىفعوضومااذهلنايبديزمىتأيس(٤)

.١٤٠:ةيضفلادوقعلا ىثراحلا(٥)

.روكذملاثحيلملاعجار

٢۳۳



نموهفء0نتلاودنسلاثيحنمثيدحلابذخألاىفةقيقدًاطورشعضواذلف

ادشارنبرمعمو‹(ه١١٠ت)ىرصبلاجيرجنبزيزعلادبعو«١۸٠ت)«ءالولاب
یبنبديعسو‹(ها۸١١ت)بئذیبآنبنمحرلادبعنبدمحمو‹١١ت)

٠(ه١٦۱ت)یروثلانایفسو«١ت)حيبصنبعيبرلاو‹«(ه٦١١١ةبورع

۷٥٥یعازوألارمعنبنمحرلادبعو«(ه۷٠٠ت)رانيدنبةملسنبدامحو
.مهريغو«(ه١٠٠ت)ىراخبلاًاريخأو«ريشبنبميشهو

ىناثلابابلاىفثيدحلانمةديبعىبأمامإلافقومعوضومىفانعسوتدقو
.كانههيلإعجريلف(ىهقفلاهجهنم)

.ىتالابلطم|ىفهارنفوسفمالكلاملعةيلدجلالئاسملانممامإلافقومامأو

ءىشهلناكهلعلوةديبعىبأمامإلانعثيدحلاىفصاخفلؤمىلعرثعنملو

سيردتلابهلاغشنالائيشبتكيملهلعلوأ«ثارتلانمعاضاميفعاضنكلوكلذنم

.ةباتكلانمهنكميملامتنيملسملاةعامجنوئشميظنتو‹ةوعدلاو

مث2>ةباحصلاراثاوثيدحلاهيفنودىذلاءاشعشلاىبأناويدزاحهنإ:لاقيو

‹نييسابعلاةنازخىلإناويدلاكلذرمألآمث«بيبحنبعيبرلاىلإهدعبنمراص

ةبوتكمةدحاوةياوررثؤيملفاذهعموناويدلاكلذنمدافتسادقفكشالبو

ضعبنعمهضعبةياورىفنوقفتيمهيلعهللاناوضرةباحصلانكيملو..ثحبلااذهنم«لصىهقفلاهجهنم(١)
هبارضأوًابسنيانمسدلابةنتفلاتعقوىتح)مهدعبنمنيعباتلارابككلذكو«تبثتلاوعرولاوىوقتلادوجول

لوبقىفىرحتلاباوموقينأهدابعنمنيقتلاعورىفهللاىقلأفديزيووبريسدلاذخأو«ةمئألامهتوعدب

ةنتفلاتعقواملفدانسإلانعنولأسياونوكيمل:نيريسنبالوقي‹نيفورعملاتاقثلانمالإاهنولبقيالوةياورلا
رظنا(مهٹيدحذخؤيالفعدبلالهأىلإرظنيومهثيدحلبقيفةنسلالهأىلإرظنيفمكلاجرانلاومس:اولاق

.١۹1/۹:اهتناكموةنسلاىعابسلا

.٥۷:دیزنبرباجمامإلاهقف-شوكبلادمحمنبییحي(۲)

1



0)ىنالجراولاميهاربإنبفسويبوقعيوبأخيلاهبترىتحدنسملاىمسيناكدقو

یتاياورهنمعبارلاءزجلاهيلإمضو«حيحصلاعماجلاهامسف«حاحصلارارغىلع

ىبابيترتبكلذلبقىمسملاباهولادبعنبحلفأمامإلانعبوبحمنايفس

.()نايفس.

یباةنودمیفهذیمالتقیرطنعةديبعیبأتایورمنمءیشانلصوهنأامك
نمتءاجامنإو‹حيحصلاعماجلاىفءاجامنمضنمثيداحألاهذهنكتملوئاغ

YEY:نوثدحملاوثيدحلاوهزوبأدمحمدمحم١:حيحصلاعماجلاحرشةمدقم:رظنا(١) Eyرمع

-ديعسىميظعألا۲/٠۷٠:ىمالسإلاعيرشتلاجهانم ىجاتلل۲۱۳/۲۱۱:ًاثدحمعيبرلا دوعسم
:اهتاوروةنسلاوهورسفموريسفتلا-جاحلاخيشلادمحم‹٥۸/٠۹:هنيودتخيراتوثيدحلاىفتاسارد

نعمالملاعفر ةيميتنبا‹١/٦1:حيحصلاعماجلاحرش ىلاسلا«١٠:ءاثعولاةلازإىبايسلا٠۱

.۱۹:ةيرعشألاروهظىلإايقيرفأبةيمالكلاسرادملا-ةدمحنبا«اهدعبامو,١٠:مالعألاةمئألا

ادانسإاهحصأوثيدحلابتكتاهمأنمربتعيو«ملاعلاىفسانلانيبمويلالوادتملاوه:حيحصلاعماجلاوأدنسملا(۲)

ىفادنسمىمسامنإو‹ىوقتلاولماكلاعرولابمهيلحتونيدلاىفمههقفتو«مهطبضومهتقثوهتاورةلادعلانتم
ىفبيوبتلاثدحامنإو«ىناثلانرقلاىففلأهنألكلذىفريضالو«هقفلاباوبأىلعبترمريغهنوكلةيادبلا

رهتشاو‹حيحصلاعماجلاهامسهقفلاباوبأىلعبوقعيوبأهبترالو«ملسموىراخبلانامزىفثلاثلانرقلا

بحاصىعديامكال«هنمعبارلاءزجلاىفهيلإفيضأامالإباوبألاايانثىفةدايزهيفنكتملومسالااذهب

كلتنألباتكلاىفاهعضوبقيلتةحيحصراثآىهفثلاثلاءزجلاىفدوجوملاعيبرلاجاجتحاامأ«ةيمالكلاسرادملا

ةيمالكلاسرادملابحاصلوقامأ«هنعديعبلاخدإكانهسيلفهسفنعيبرلافيلأتنمباتكلاوعيبرلانعتاياورلا

عمىشامتتثيداحألانإفضعبلاادعاميفةيضابألابهذمعماهبلغأىفىشامتتثيداحأنمضتيدنسملانع

امكةيضابألاهدمتعيو«بسحفةيضابأللالمهلةودقونيملسملاكلمنيعباتلاتافلؤمفًاعيمجنيملسملامالسإ

البمهيدلًاحيحصربتعيهنكلو«مهيدلديحولادمتعملاوهسيلفنتسلاوديناسملاوحاحصلابتكنمهريغنودمتعي
ديناسملاونتسلاوحاحصلابدوجومهبامعيمجنأذإردانهنكلوثحبلادنعحيحصلاريغهيفنوكيدقو«لادج

ىناثلانرقلاىفةلمعتسمنكتملاهنألكلذ«اهربغوءابنألاوثدحتلاظافلأهيفدجوتالهنأىفكشنمامو
ىفىرورضودوجوموهامامأ‹كلاممامإللًاطوملاتداسىتلاىهةفصلاهذهودعبنمتثدحامنإوىرجهلا

نعمهريغواهباحصأةقثلاهلاصتابعوطقمةنعنعلاكلتوةنعنعلاوغالبلاوعامسلاكدوجوموهفرصعلاكلذ
دقو‹لصفلامكحلاوهفنآرقلاتايآىلعهباشتملانوريمهف«حيحصلاثيدحلاالإنوذخأيالةيضابألانألماهيإلا

الوءامسلانممهدحأرخينأمهيلعلهسيمهنأبباجأف‹ةيضابألانمهذخأىلعسنأنبكلاممامإلابتوع

حيحصلاعماجلاثيداحأةاورةدالولددحمخيراتتبثيملهنأمولعملانمو.ربلادبعنبادنعكلذىور«نوبذكي

ةاورلاونيثدحلارثكأذإةاورلابيعيالاذهو«ةيئالثىهفةيبهذلالسالسلانمهتلسلسنأل«ليلقمهومهتافوالو

زوجيالهنأمولعملانمو«اذهبرصعلاكلذلاجرنمةيانعكانهنكتملذإ«مهتافوالومهتدالوخيراوتتبثيمل

١١صمالعألاةمئألانعمالملاعفرهباتكىفةيميتنباكلذررقامكةنيعمنيواودىفثيداحألاراصحناءاعدا

.اهدعبامو

٤۳۳



زيزعلادبعنباقيرطنموأ«جرؤملاىبأقيرطنمنوكتًانايحأفعيبرلامامإلاقيرطريغ
.امهريغوأ

ةقفتماهلكذإ«هخسنىفتوافتلانمعيبرلاهاورىذلاحيحصلاعماجللعقيملو

ىوردقو«ريخأتلاوميدقتلاثيحنمكلاممامإلاًاطومىفعقوىذلاتوافتلالثم

اهنمةلمعتسملاوةخسنةرشعمبرأًاطومللةبسنلابةياورلانعرهتشملانأىطويسلانع

.هطبضوهتحصلًاطوملاىفنعطيالفاذهعمو‹ةعبرأ

ىفةبراغملانيخرؤملانمهعبتنموايركزوبأاهاورىتلاثيداحألادجوتالو
تدروىتلاثيداحألادجوتالكلذكو‹حيحصلاعماجلاثیداحأنمضربربلالضف

هذهةحصىدمنع()ىليلخلادمحأخيشلالئسدقوءنامعلهألضفىف

نامعلضفىفونامعلهألضفىفتدروىتلاثيداحألانإ:باجأفثيداحألا

ملعيالفربربلاىفايركزوبأاهركذىتلاامأو«هحيحصىفملسماهجرخأاهتاذ
.اهمدعنماهتحص

دولخنودقتعيمهنأل«نيعاضولاوعضولانومواقيةيضابألانأىعيبطلانمو
نمهعهللالوسرىلعبذكلانوكينأىعيبطلانمفرانلاىفةريبكلابكترم

نأنمليلدنيثحابلاضعبهلوقيالسيلفاذإ«ثيدحلاكلذىلعصنامكرئابكلا
لاقامامأ«مهبعذمىفلوخدلالجأنمربربلاءارغإلةيضابألااهعضوثيداحألاكلت

نآرقلاصنبتتبثاهنألاهيفلادجالةقيقحكلتفسانجألانيبةاواسملاثيحنم

تاهمأىلإعجرننأبجيعضولابثيداحألاكلتىلعمكحننألبقو«ةنسلاو
.اهيلعمكحنىلاتلابمثاهتحصةفرعلثيدحلا

.٢٢٤۲/٠٢۲:نوثدحلاوثیدحلاوهزوبأدمحمدمحم(۱)

دجلاقیرطنعیماصعهنیوکتوًاضيأنامعىتفموهواذهاننمزىفنامعةمالعىليلخاناميلسنبدمحنبدمحأ(۲)
:ةيفحصوةيعاذإتاءاقلوتاودنةدعهلو«ايلاحنآرقلارسفيتاعماجلاوسرادملابةساردلاضوحخالبداهتجالاو

.م۱۹۱۷«ه۱۳۸۷ماعنامعىلإءاجاينازنتتاعطاقمنمرابجنزبماعدلودقو

.ىريبعجلاتاحرفخيشلاهيلإههجونامعةنطلسىتفللجسمباوج(۳)

.ىعابسلا.ةنسلاةلهجنمةريثكثيداحأتعضودقو١٤٠:ةيمالكلاسرادملا هدمحنبديجملادبع:رظنا(٤)
.١8:اهتناكموةنسلا

۳۳o



لاوللحمراليیوارابنلنسفقفانعتدااط()ةنيمم

اضيإىلإجاتحتىتلاٹثيداحألاضماوغلريسنفتبةديبعوبأمامإلاموميدقو

:9ةديعوألاق)دهلوقباهنعةلوصفمىهلبنمضةجردمتسيلاهنكلو

نعحيحصلاعماجلاىفامرثكأو«هخويشنعةديبعىبأمامإلاتاياورمظعمو

.طقفثیداحأةثئالثالإهيفبئاسلانبمامضنعوريملوديزنبرباجهخيش

ةأشنوجراوخلاةنتفرنصاعذإعضولاةمواقمىفريبكدهجةديبعىبأمامإللو

.$انيأرامكةعجرملاوةلزتعملاوةيردقلا

.ةبراحلادشأمهبراحيوبلصتملاتبثتلالجرلافقوممهنمفقودقف

.اهدعبامو١٠:مالعألاةمئألانعمالملاعفرهیمیتنبا:رظنا(۱)

. NoN/AV/V 4/8 0/۲۹ :حيحصلاعماجلا:رظنا )۲(

.حيحصلاعماجلا

.١١٤٠ىلإ٥ةحفصنملوألالصفلاثلاثلاثحبملاعجار(٤)

ةحيصنلبقو«ءانتألاهذهىفىاعهنألتاقثلا۱١ثیدحاإلبقيالةديبعىبأخيشديزنبرباجمامإلاناكدقو

«سابعنباهيلتفتليالوًاريثكهَىبنلانعثدحيلعجامنيحىودعلاريشبىفسابعنيالوقهغلبوهلرمعنبا
نبتتراسترت:هلالوسرلاق:وتيلجراسةةرمان:ياعنلقياع

Iيفمامإهلسيلثیدحبحاصلك؛ةروهمشللاهيفلاقويأهخيشلامتةياورلا

.خلإ...ةعبرأنمملعلالبقيال:ىرخألاهتلوقو«انللضلديزنبرباجبانيلعنمهللانأالولف«٤لاضوهفهقفلا

نمهریغنعیوریهارتالكلذلف«ىرحتلادشأىرحتيناكومهراغصنعالضفنيعباتلاةديبعوبأمامإلارصاعو

نعذحأيملهنأكلذىنعمسيلومهنعذخأو«هريغمهقثوومهيفقثوىذلاهخويشنعالإىرحألابلبتاقثلا

مئاوقلابوثيدحلابازضموقلابىنعيو(مئاوقلاموقلانيبواننيب:اضيألاقو«ءاشامءاشنملاقلدانسإلاالولو.

نعىوربنأبحيالناكةديبعبأمامإلانىسنئالو‹مهتافصومهباسنأبمئاوقىفتاقثلاعضوثيحدانسإلا

اهيفقلتختاهنأىنعمببرضلارادقارعلا:هلوقسنأنبكلاممامإلانعرهشدقو.انيأرامكسانلاعيمج

هعمتجمىفسدلاوفالتخالالديالنأةعرابلاهتمكحوةداقولاهتنطفبةديبعوبُمامإلاعاطتسافثيداحألا

.(ةيضابألا)ريغصلا

٠٠:ًاثدحمعيبرلا-دوعسم«ديزنبرباجمامإلاهقف-شوكبلاىبحي١4:اهتناكموةنسلا ىعابسلا:رظنا

٦۳۳

 



:مالكلاملعىفةرثأثلاثلابلطللا

هتافصوىلاعتهللاتاذنعهيفثحييملع)هنأبمالكلاملعىناجرجلافرع
نعثحابملع(ًاضيأوهو)‹مالسإلانوناقىلعداعملاوًادبلانمتانكمملالاوحأو
‹باقعلاوباوثلاونازيملاوطارصلاورانلاوةنجلانمهبقلعتياموداعملا.اهنمملعيرومأ

..0)ةلدألانمةبستكلملاةيداقتعالاةيعرشلادعاوقلابملعلاوهمالكلاملع:ليق

ةيلقعلاةلدألابةيناميإلادئاقعلانعجاجحلانمضتيملع):نودلخنباهيفلاقو

.()(فلسلابهاذمنعتاداقتعالاىفنيفرحتملاةعدتبملاىلعدرلاو

ميدقتبتايناسنإلاوتايهلإلاىفةيداقتعالالئاسملابقلعتيمالكلانأىنعملاو

لوقبجرخو«مالسأإلاىفةحيحصلادئاقعلانعنيفرحنملاةلداجمنةيلقنلاوةيلقعلاةلدالا

‹تايهلإلاىفةفسالفلانوناقىلعةيلقعلاةلدألاميدقتمالسإلانوناقىلع):ىناجرجلا

هللاتاذةفرعمئلِإمهلصويالهنكلهلإلاتابثإىلإىفسلفلاقطنلملابنولصوتيمهنإف

تدروو٠مهيلعهللاناوضرةباحصلارصعذنممالكلاملعةفرعمتأدتبادقو

نكتملولذإ‹اهيفنوةيؤرلاثيداحأكمالكلاملعصخياميفةيوبنثيداحأةدع

نمكلذريغىلإدولخاوةعافشلاوردقلاوءاضقلاورفكلاوناميإلالئاسمكلذكو

عيسوتلقالطنالاةطقنوهىرجهلالوألانرقلاناكذإ‹2نفلااذهبةقلعتملالئاسلملا

.ضعبلا

ةيالولاوةفالخلاةيضقكةيملعتالاكشإنمهتزرفأامونتفلاروهظنأامك

ىفاهيبكترمدولخىففالخلاوىصاعملاروهظو‹مهرفكونيلتاقتملاناميإوةءاربلاو
.كلذىلإتعدىتلابابسألانمكلذريغىلإجراوخلاةنتفو«مهلةعافشلاورانلا

.۸٩:تافيرعتلا-ىناجرجلا(١)

.٠/٥۷:یراضحلادعبلا-تاحرفنبیریبعجلا«۷/۲٥٥:ةمدقملا نودلخنبا(۲)

خيشلا...ًاضيأوةريثكىهومالكلاملعىفةدراولاثيداحألانمديناسملاوحاحصلانمنفلااذهبقلعتيام:رظنا(۳)

١/46.٠:ىراضحلادعبلا تاجرفىريبعجلا«١٠٠:اهتاوروةنسلاوريسفتلاونآرقلا جاحاب

T۳۷



‹()ةديبعىبأمامإلانامزىفناكدقهيفلدجلامايقومالكلاملعةأشننإفاذهلو
ىلعكلسملااذهرولبمامإلانكلو‹نأشلااذهىفًالقتسمًاكلسمهفلسهيفذختاف
.تايعمسلا.ىفًاصوصخولاجلااذهىفهيفلاخمبكاكتحاهلناكو«ىلمعلاعقاولا

راحصٹکللذکولاجملااذهیفدیزنبرباجمامإلانعتالاقملاضعبترثأدقو

نبكلملادبعىلإةلاسرىفضابإنبهللادبعو«ةديبعىبأمامإلااخيشىدبعلا

یبأبطخو«ینارحبلادایزنبفلخةريسوىلالهلاناوكذنبملاسةريسو«ناورم

یئاطلابجاحةلاسرو«بويأنبلئاوبويأىبأةريسوفوعنبراتخلاةزمح

ىنامعلاةيطعنببيبشةريسو«رينلانبرينملاةريسو«بوبحمنايفسىبأةريسو
لوألانرقلالالخةيضابألاراثآنمكلذريغو«بيبحنبعيبرللحيحصلاعماجلاو
.>يناثلانرقلانملوألافصتلاو

ةقيرطالنيملكتملاةقيرطىمالكلالدجلاىفةديبعىبأمامإلاةقيرطتناكو

ريغنمًايلقنوًايلقعلدجلاناكامنإو«رصعلاكلذىفةقيرطلاكلتذستملذإةفسالفلا
.ةيقطنملاةفسلفلادعاوقنمكلذريغىلإ«ةيطرشوةيلمحاياضق

هنکلوةيمالكلاةيلدجلالئاسملاىفضوخلابحينكيملهنإفاذهعمو

لهسلاديحوتلاىلعسانلالمحيلةيضقلاهذهلثمىففلسلاةريسريسينأبجي
مالسإلاىفسانلالوخدناكةقيرطلاهذهبو.>لدجلاوثحبلاىفقمعتيالىلا

.ريغلامهبطلتخاومهريغباوطلتخاىتحرمألالوأىف

اللقيملوهدحوهللاالإهلإالنأدهشأ):لاقنمعةرمتاذلكسهنأىتح

.(ەدحولقيملولىتح«كلذريغهيلعسيلوهللانعكيرشلاىفن:لاقف(هلكيرش
.مهيلعهللاناوضرةباحصلامالسإاذهو

املعفيىتحرفكبسيلرفكلاىلعمزعلاو‹ناميإناميإلاىلعمزعلا:لاقو
.۷۷۹/۲:یراضحلادعبلا-تاحرفىريبعجلا:رظنا(١)

8/1YIP«٠0/1:نيملىسملاريس(۲) VI١٠/۹٠:حيحصلاعماجلا عيبرلا/

.١/۷۱/۹۸:ىراضحلادعبلا تاحرفىريبعجلا۹/۲۷/۲۲۹۱
.ًاضيأثحبلااذهنم١قحلملا«برغملالهأىلإةاكزلاىفةلاسر(۳)

.۲:ديحوتلاىفةلاسر:ىرازفلاديزينبهللادبع(٤)

۳۳۸

 



 بجوتستوةعاطاهنألاهتاذدحىفريخريخلالمعةيننأىنعملاو«0>رفكلابجوي
وفعلهتاذدحىفةيصعمسيلوهنعوفعموهفةيصعملاىلعمزعلاامأو«ناميإلاةدايز
.اهنعىلاعتهللاوفعاهوحمينكلوةيصعمهنأوأ‹هنعهللا

وعدملاو«هعىبنلاةوعدهغلبتملىحيسمٌلجرهاعدنإ):اولاقنيذلانمئربو

بيجانإ«مالسلاهيلعىسيعةلمىفلوخدلاىلعهباجأف«ًاضيأةوعدلاهغلبتمل

.(ملسمیعادلاورفاك

باجدقوبيجملاىلعرفكلابنومكحتوًاملسمىعادلانوكيفيك):مهللاقف

مهنمئربف«مهلوقىلعاورصأفىعادلاةلمىلعملسموهفهللانيدىفلخدهنألًاقح
ىلإمهدرومهتبوتلبقفسودقلادبعنبمالسلادبعو‹عيبرلاىديىلعاوباتمث
الولئاسملاهذهىفلدجلاىفقمعتيمامإلانكيملفاذهلو0نيملسملاسلاجم
.ةريبكوةريغصلكىفةرشابمرفكلابمكحي

ىلعلجراهيفضرألانمةبرغىفلوقتامةديبعابأاي):هلليقهنأهنعىوريو
ةجحلاهيأتملامملسم):لاق؟يمدمحمةلاسرهتأتملومالسلاهيلعىسيعنيد

؟باجأف«هنیدىلإسوجملانمالجراعدوهنإىرتامف«هلاولاقف:لاق‹اهعفديو
:لوقن:اولاق؟متنانولوقتامف:لاق«اذهىفرظنا:هلاولاقف«ملسموه:لاق

نأنومعزتمتسلأ:خيشلامهللاقف:لاقرفاكبيجتسملارخآلاو«ملسملجرلا
بمكحلا نوكيفيكف:لاق‹ىلب:اولاق؟هتعاطوهللانيدىلعملسملجرلا

:لاق؟ًارفاكهتعاطوهللانيدلبيجتسملانوكيو؟ًاملسمهتعاطوهللانيدىلإىعادلا

.()(مهنمئربومهيلعبضغفمالكلاهودوارف

اذإنكلورفكلامسابهأدتباهنألرفاكوهفرفاكايهريغللاقنميف):لوقيكلذلو

.ملظأئدابلانإو«امهدحأرفكدقفكلذلثهبحاصهيلعدر

دحىلإمهرمألصوىتحىصاعملابةلبقلالهأنوكرشينمممامإلانكيملو

.١/٤۷٠:نيبلاطلاجهنم ىصقشلا(١)

.۲/٤٠۲:تاقبط ىنيجردلا«٠/٠۸۰:ريس ىخامشلا(۲)

.١٤٠:دوقعلا ىثراحلا«۲/٤٢٠۲:تاقبط ىنیجردلا(۳)

.٢٠٠:حيحصلاعماجلا بيبحنبعيبرلا(٤)

۳۳۹



نِإ:لوقيناميلسنبلتاقمنإ:هلليقالهنأهنعىور«ليوأتبكلذناكاذإهيبشتلا

هربتعاثیحبكلذىلعدزيملولتاقمبذك:مامإلالاق‹هتروصىلعمدآقلخهللا

.0)طقفليوأتلاىفًاطخأهنألهكرشيملوًالوأتم

نألكلذوماركلاةباحصلانتفىفضوخلانعفقوتيناكهنإفقلطنملااذهنمو

نمو).تبثتريغنممهيلعمكحرادصإىلإهبحاصبىدؤيلئاسملاهذهىفضوخلا
اهودهاشىتلامهلامعأومهلاوقألئاوأللةباحصلانتفنعفكلاةديبعىيأىأر

الوالطاببوصنالوفكنوعمسننحنونوعباتوةباحصمهاإ‹اهيفاومكحو
امعنولأستالومتبسكاممكلوتبسكاماهلتلخدقةمأكلت«ًاقحلطبن
.((()ڳنولمعياوناک

:هنإفىلاعتهللاتاذىفهيأرلةبسنلابامأ

ال‹ىرخأالوايندال«مهريغورشبلانمىلاعتهللةيؤرلابلوقلاباوصىريالأ

راصبألاهكردتالل:ىلاعتهلوقبالمع‹هزيغلالومالسلاوةالصلاهيلعىبنلل

€ريخلافيطللاوهوراصبألاكرديوهو
اهتدضعتامكحمتايآهذهو«هبرلمالسلاهيلعىسومنعةيؤرلاىفنةيابو

ةلمتحمىهفةيرصبلاةيؤرلاىفتايآلانملوأالةبسنلابامأو‹ًاضيأثيداحألا
ةيؤرلاىفتدروىتلاثيداحألاوةغللاىفىرخأهجوأىلعاهلامتشالليوأتلل

نأل‹ةلوؤماهنإفةحيحصاهنُأضرفىلعو«نآرقلانمىعطقلاضراعتالثيداحأ
نمىعطقلادوجوعمتوبثلاةينظاهنوكلةديقعلاىفاهبجتحيالةيداحألاثيداحألا
قلاخلاهيبشتاهمازلتسالوحادتمالاماقمىفهنوكلو«ليوللمتحيالىذلانآرقلا

-انلقنإ هتافصنمريثکیف لقنملنإ-ءايشألانمءىشىف
.(°)اهتوبش

٤بلاطىبأنبىلعو«نينمؤملامأ«سابعنبابهذموهلوقلااذهو

نبءاطعوىقشمدلالوحكمو‹دهاجمو‹ىعخنلاميهاربإوسنأنبكلامو

١٤٠.0:ةرقبلا(۲).۳۰۲/۱:تاباوجلاوريسلا:رظنا(١)

.١٠٠:ماعنألا(٤).١۳٠:ةيضفلادوقعلا ىثراحلا(۳)

 یدنکلادمحمنبنامیلس«٩۷تالاهجلاحرش یفاکلادیعرامعابأء٦۱:حيحصلاعماجلا:رظنا(٥)

.اهدعبامو١٠:دادمإلاةيادب

٤۳



نبدمحمو‹یرهزلاباهشنباو«بعكنبدمحمو‹ةمركعو‹ريسفتلابحاص

نایفستخأنبرامعو«یئاطلادیجملادبعنبلیلخو«ضايعنبليضفو‹نسحلا

٤حارجلانبعيكوو«ديزنبرباجو«رمتعملانبروصنمو«دعسنبثيللاو‹ىروثلا

ناميإلارفاكلاعيطتسيله)ةديبعوبأمامإلالئسهنإفةعاطتسالابابىفام

یلصیناعیطتسي«١۲مرحىلإلحنمبطحةمزحبىتاينأعيطتسينم:لاقف

.()(هللانمقيفوتبالإكلذعيطتسيلوقأالونيتعكر

هيلعةردقلاولمعلاةعاطتسادبعلللعجىلاعتوهناحبسهللانأكلذىفىنعملاو

.ربجالفكلذكرمالاناكاذإف(&نيدجنلاهانيدهول:ىلاعت

نمةنتفلاهذهىفقلزناذإ«لاجملااذهىفةديدعكراعمةديبعوبأضاخدقو

هللاقيلجرهبعمتجاةديبعابأمامإلانأنايفسوبأركذيو«ىجننماهنمىجنوقلزنا
هللاربجله:لاقفةديبعابأمامإلاريخألالأسف«ىنمىف(°)ىرصبلاخيشلاىبأنبا

ىلعدابعلاربجهللانأملعأام:الئاقمامإلاهيلعدرفهتيصعموأهتعاطىلعادحأ

مظعلىوقتلاىلعىوقتلالهأربجدقتلقلكلذالئاقتنكولو«هتيصعموأهتعاط

اولمعامىلإدابعلاداقىذلاوهملعلافىرصبلالاقف‹مهلهبيغرتةدشومهلهفيوخت

ملعباولمعاماولمعفمهلامعأناطيشلامهلنيزومهسفنأمهلتلوسنكلوال:لاق

.©ىلاعتهللا

فالخلاءادتبالبيبحنبعيبرلاهذيملتهنعىورامبسحةديبعوبأمامإلاخرؤيو

ضعبنمهيلإتراطةرارشببسبةفرشملاةبعكلاىفقيرحلاعوقوبردقلاىف

لوألاعيبررهشنمسداسلامويلاىفكلذناكو«اهقارحإىفتببستفةبيرقلانكامألا

.٢۲۲۸/۲۲:حيحصلاعماجلا(١)

.ةكمبوهوهيلإهجودقلاؤسلااذهنأرهاظلا(۲)

.۲/٩45:ىراضحلادعبلا-تاحرفىريبعجلا«۲/٠٠۲:تاقبط ىنيجردلا«٠/٠۸:ريس ىخامشلا

.١٤٠:دوقعلا ىثراحلا(٥).١٠:دلبلا(٤)

.١٤٤٠:دوقعلا ىثراحلا«١/0۸:ريس ىخامشلا«۲/٤٤٠۲:تاقبط ىنيجردلا(٦)

٢٣٤۳



‹هللاردقهنإ:سانلاضعب لاقف‹ردقلاىفلوألافالخلاعقومثنمف٤٠ماع

رمألااذهىفةمألافالحخدعبمهعبتو«هتيبقرتحينأهللاردقيمل:|مضعيلاقو

سابعلانبراحصهخيشفقومنماقثينمردقلاىفةديبعىبأمامإلفقومناكو
نِإو‹مهلاوقأاوضقتهباورقنافملعلاىفمهملك:لاقهنأهنعرثأهناف٠یدبعلا

رکیدلیعقولسهلرنکهور

هلادهينملوقیهنایتحارمهحددردیهلاللاسامعباوج

.©كبحاص

هنأل«هيفسانلاضوخينأبحيالوردقلاىفمالكلانمللقيةديبعوبأناكف

:لوقيناكو«اهبهلهجامإواهعوقولبقءايشألابهللاملعامإ:نيرمأنمولخيال
ىأروهاإ«هللالزنأامريغبمكحالوةرجهلاحتتاالولعبتاذحاكنهيفامهللاو

واوووابو

طيرفتالوهيفطارفإالىذلاطسولافقول

ءاجامبسحىلاعتهللانمهنأوءردقلانأشىفتاياورةديبعوبأمامإلاىورو

.(°)حيحصلاعماجلاىفعيبرلانع

.١٤٤٠:دوقعلا-ىثراحلا‹«١١٠:حيحصلاعماجلا(١)

.۳۹۰/۲:ىراضحلادعبلا تاحرف«١/٦۷:ريس ىخامشلا«۲۳۳/۲:تاقبط ىنيجردلا(۲)

:ىراضحلادعبلا-تاحرفىريبعجلا«٠/8۲۹:نيبلاطلاجهنم-ىصقشلا«۲۳۳/۲:تاقبط ىنيجردلا(۳)

۳۹۳/۲.

.:حيحصلاعماجلا(٤)

»۹:ًاثدحمعييرلا دوعسمرمع٤:لوقعلاراونأقراشم ىلاسلاء۲:تاقبط ىنيجردلا(٥)

..۳۹۱/۲:تاحرفىريبعجلا‹٤٤٠:دوقعلا ىثراحلا‹١٥:دادمإلاةيادب

=عابتأنعثيدحللةيضابأةملكلمعتسيصنلانألكلذ:ًلئاقةرظانملاهذهنمةدافتسالاىلعىريبعجلاقلعيو
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مرحلابفاطملاىفىلزتعملاءاطعنبلصاوبىقتلاةديبعوبأمامإلانأىوريو
رميفهلداجينأىنمتيوةديبعابأمامإلاىقلينأبحيلصاوناكوءفيرشلا

لاق؟ردقلاىلعبذعيهللانألوقتىذلاتنأأ:مامإلللصاولاقايقتلااملفءردقلا

تنأتسلأنكلو‹ردقلاىلعالرودقملاىلعبذعيهللانأ:تلقنكلو«ال:هل

هتباجإمدعنعلئسفبجيملولصاوتكسف؟هاركتسالابىصعيهللانأمعزتىذلا

ءةهجنماذه..ىرجهلاعبارلانرقلانمالإصوصنلاىفلمعتستملةيمستلاهذهنأقبساميفانيبدقو«ةديبعىبأ=

ةنيدمىفاعمناشيعيامهو‹جحلاىفامهفراعتمتينيملعلانيذهلثمنأروصتننأبعصيفىرخأةهجنمامأ
:ةيناثلاو«دعبزربتملاهنأعم(ةيضابأ)ةملكللصاولامعتسا:ىلوألانيتيحاننمءاجلاكشتسالااذهف«ةرصبلا

:ىليامنيتطقنلانيتاهىلعًاباوجىلرهظيو«ةرصبلابةديبعىبأبلصاوءاقتلامدع
عابتأاومسنيذلامهناورمنبكلملادبعنمءادتبامهعياشنمونييومألانإ:لوقيىخيراتلاعقاولانأ:ىلوألا

امنإو‹مسالااذهبمهسفنأاومسيملةيضابألاف«ةيضابألائدابلاسفنلمحيناكنمىرحألابوأ«ضابأنبا

لواىفهبمهئاضرمدعلامإ«مهنيباميفهباوفراعتيملمهاوناكنإوسانلاةنسلأىلععاشفهبمهريغمهامس
ىتحةريصقريغنمزلانمةرتفىلإجاتحتذإسانلانمةفاهبىمسىتلاباقلألاةيقبكهباولفحيملمهنأوأرمألا

‹ةملكلاهذهلمعتساهسفنبتاقبطلابحاصلعلوأقلطنملااذهىفقلطنالصاونوكيدقفاهبفرتعيومضهت

كشالولادجالفًاذإوةرقفلاةيادبىفوههمالكنماهغاصفةركفلاذخأهنأرابتعابلصاواهلمعتسادقنكيملو

ِ.رمالاىف

هئاقلمدعىفىسيئرلاببسلاوهنامتكلاىفةديبعىبأمامإلالوخدنإ:لاقينكلوًالعفةمهمىهو:ةيناثلاامأ
فعضهنكلوهعمنموةديبعوبأمامإلللاومنممكف«ديعبدحىلإءافختسالاىفغلابهنألةرصبلاىفلصاوب

ءالؤهلثمبكتحيالةديبعويأمامإلاف«ىلزتعمىردقوهولصاوبفيكفخياشملابىقتليالوسلاجمالخديالًالثم
هئافختسالو«ًالوأكلذىفهتبغرمدعلةديبعويأهبقتليملىرخألاقرفلاخويشنمةرصبلاىفخيشنممكو
.ايناث

دبعنبناميلسدهعىفه٦ماعنجسلانمجرخاإةديبعابأمامإلانألابلانعبيغيالأبجيهنإمث٠
وهامبالوغشمةيرسلاهتسردمىفكلذدعبًايفختسمىقبوىربطلالوقيامكنيجاسملاقلطأىذلاوههنألكلا

ديعنامزذنمناكمهتجسوةيضابأللجاجحلاعبتتنألنامزلانمدقعنعلقتالةرتفنجسلاىفىقبدقو«مهأ

لديو‹لصاوبوههئاقللالجحلامسومىفالإهبلصاوءاقللةصرفلاحتتملو«ف٥۸ماعىفىفوتدقو«كلما
املعىرجهلالوألانرقلارخاوأىلاوحبىأةيضابأللهسأرتدعبناكاذهنإفكشالبوةصقلاقايسكلذىلع

٤(ه۱۳۱)ماعتناكهتافوو(ةنس٠٤)ذنمرڊقلابلوقلاةدعاقىنبيناكو«ه۸۰ماعتناكلصاوةدالونأب

ماعىففورظلاكلحأىفةديبعىبأمامإلابهؤاقلنوكيفًاماع٠۲هنسناكنأذنمامهنيبناكهنأانضرتفااذإف

ىفامهئاقلبحمستالفةيضابألااهبرميةجرحةرتفكلتو«نميلاىفةمامإلاماعىفىأ«ةيرجه١۱۳-٠

ءاقلناكف«ذئموينيملسملانطاومىفسانلانمتاتشألانيبعمجيلازيالوناكجحلامسومنأالإ.ةرصبلا

.هللادنعملعلاوكلذحصنإعوضوملااذهلليلحتنمىنرضحاماذههءاقلىنمتيناكوةفدصةديبعىبأبلصاو
.١٠٠:مالعألاىلكرزلا«۷:خيرات ىربطلا«۳۹۲/۲:ىراضحلادعبلا-ىريبعجلاعجار
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.(۱)فقاووهوهمدهفةنسنيعبرأذنمءانبتينب«مكحيو:لاقف«هل

‹هذيمالتوةديبعوبأمامإلاعابتأنيبردقلاىفمالكلاةكرعمترمتسادقو

ىتلاةرركتملاةداحلاتارظانللكلذنمفليبقلااذهنمفقاومةدعكانهتناكو

ناكناليغنأل«هلاقيدصناكوةديبعىبأمامإلانيبو«ىقشمدلاناليغنيبترج

برعلاءاغلبنموهواهلًاؤفكناكنلشيرقريغىفةمامإلازوجي:لوقينم
.مهئاحصفو

وبأماماهبتاعفدبعلانمقلخةئيسلاوهللانمةنسحلانإ:لوقيناليغناكو

‹هكلسمىفوكلاىفنحلاةزمحكلسمث«هنمًاربتوهقرافمثةرظانملادجتملذإةديبع

:مامإلاهلاقامرخآوناليغفقومبًاهيبشهفقومناكفةديبعىبأمامإلاىلإًامويءاجو
:لاقفبجاحىلإرس:هللاقفةيناثةرمهيلإداعمث‹ناليغتقرافاذهىلعةزمحاي

وعديراصفعجارتنكلوهيفنظلااونسحأفارظانتفكانهكيتاس:لاقهبعنصأاذام

هتعدببمهملعاوبجاحمهعمجفسانلاعمجبةديبعوبأرماف«هتعدبىلإسانلاءافعض

عماضيأهورجهفكلذلثم()ةيطعهمساامهباحصأنملجرلعفدقو.()هرجهو
ىلعنوددرتينميةعبرألاءالؤهناكف«(©)ثراحلاهمساعبارصخشوناليغوةزمح

ديعسدعبهيلِإاعدوردقلاىفملكتنمىناثوهوةيردقلانمةيناليغلاهيلإبسنتناورموبأىقشمدلادوعسمناليغ(١)

-ىراخبلاعجار.ه١٠٠ىلاوحىعازوألاىوتفبهبلصوكلمادبعنبماشههلتقونيفلؤملانموهو«ىنهجلا

ريسلاركذتو«١/٤١٠:مالعألا_ىلكرزلا«٩/۷٠۲:ةياهنلاوةيادبلا ريثكنبا«٠/۲۸۹:ريغصلاخيراتلا

.ردقلابلوقلاىفقلرنافًايضابأناكناليغلانأةينامعلا

نوجاريثکلوقلارئاسدیحمرعاشلئاونبرکبینبنمیفوکلایفنحلارمشنیهللادبعنبرمننبضیبنبةزمح(۲)
هرابختوةريثكلاومأهلتلصحو«ةدربىبأنبلالبىلإمث«هدلووةرفصىبأنببلهملاىلإعطقتاةفوكلالهأنم

لصوملاىلإراسو‹ةرصبلابةوعدلالهأةعامجلاهنمئربفردقلابلوقلاىفقلزناهنكلوناورمنبكلمادبععم

:ريس ىخامشلا«٢/٤٤۲/٤٤٠:تاقبط ىنيجردلا«۲۷۷/۲:مالعألا ىلكرزلا:رظنا...اهبتامو
۱.

.١٤٠:دوقعلا ىثراحلا«١/۷۹/٠٠١٠:ريس ىخامىشلا‹۲/٤٠۲:تاقبط ىنيجردلا(۳)

.هنارجهبسانللبجاحوةديبعىبأرمأنم١/٠٠٠:ريس-ىخامشلا«ركذىذلاىوسةمجرتىلإىدتهأمل(٤)

لاقاموقرزألانبعفانمايأىفناك«مهئارمأوجراوخلاءاملعنمةفينحىنبنمىفنحلاىماميلادوسألانبةيطع(٥)
لهجایریناکهناةدحنىلعركنأمث‹هعيابفرماعنبةدجنىلإفرصناو«نيرخاعمهقرافةدقعلاريفكتبعفان

ةقرفنيتقرفىلإاومسقنافكيدفىبأنمئربمث«رومنبهللادبعكيدفىبأعمهقراففاهفلاخنملًارذعةعيرشلاب

ةدلبلاكلتىفجراوخلاناكفناتجسىلإةيطعلحروةيوطع:مهلليقفةيطععمةقرفو«ةيكدفمهوكيدفىبأ
.٢٤/۲۳۷:مالعالا ىلكرزلا:رظنا...ناسارخادعامةيوطع

٤٤۳



.ردقلارمأىفمهقالزناببسبمهرجههنكلوةديبعىبأمامإلا

ىفةرصبلاىضاقهللادبعنبراوسدنعةزمحلدعليوطلاكلمادبعنأىتح
هرجهنملدعتأ):هللاقوكلملادبعبتاعكلذةديبعوأملعاملف‹ةداهش

رظنلاوبأاهبتاعفنارجهلاباهنمملعريغنمنوملسملاهرجهالهيوؤت()ةيبلهملا
:لاق:ىنعتأطبأفكئاقلىفىتحاروكبىسنأتملعدق):هلتلاقذِإماطسب

:تلاقمعن:لاق؟اولعفدقوأ:تلاق؟نوملسملاهرجهنمفهكتنأوكيتآفيك

ةرصبلانمجرخهترجهاملىلعلخدينلفلبقتسيامامأو«ملعأملفىضمامامأ

هنمرذحيىرقلاعبتنت(*)ظوفحمابأهرمأغلباملفنيملسملاءافعضىغتبيلصوملاىلإ

.(°)نيملسملافالخىلعهنأو

اوعقونيملسملابابشنمًارفننأذإهلمامإلانارجهنمىفوكلاةزمحبجعتو
ىلعةرصبلاىفعارصلاوةماعةنتفلاتناكذإهتابثإىفاولغمهنكلوردقلابلوقلاىف

نالاءالؤهوینارجهبرمأدقةديبعىنابجعًابجعتمةزمحلاقفهدأ

هنأعممهسلاجيومهينديومهبرقيوهو«مهنعىضروبحأوءاشودارأ:نولوقي
رداتااوداملولافةدأانالوقهمسةفوكلملا

.هليزمكهتبثمسيلوهتلازإديريهنإفةزمحامأو«هيفاولغف

ريغنماوتاماذإرئابكلالهألةعافضلاةلأسمىففديعولاودعولالاجمىفامأ

ىلعةلادلاتايآلانمنآرقلاىفدروابًاجاجتحامهلةعافشلامدعىريهنإف«ةبوت

نيذلاوي:هلوقكو‹("”عاطيعيفشالوميمحنمنيملاظللام:ىلاعتهلوقككلذ

‹نونزيالوقحلابالإهللامرحىتلاسفنلانولتقيالورخآاهلإهللاعمنوعديال
نمالإ.ًاناهمهيفدلخيوةمايقلامويباذعلاهلفعاضي.ًاماثأقليكلذلعفينمو
اروفغهللاناكوتانسحمهتائيسهللالدبيكئلوأفًاحلاصلمعونمآوبات

.١/١٠۱٠:ريس ىخامىشلا:رظنا(۱)

لئاسمىفنيملسملاءالضفركاذتولاحابنيملسملانواعتتناكةرصبلابةوعدلالهأتالضافنمةيبلهملاةيبله(۲)

.١/١٠٠:ريس ىخامشلا:رظنا...ملعلا

.هبفيرعتلامدقت(٤).هبفيرعتلامدقت(۳)

.۱:-ىخامشلا(٥)

.۱۸:رفاغ(۷)۳0#:دوقعلا_ىئراخلا١/۸يساملامر

T٤٥



ةربقملاىلإجرخةعىبنلانأةريرهىبأنعديزنبرباجنعهاورامو.>4ًاميحر
ىناتددو‹نوقحالمكبهللاءاشنإانإونيتمؤمموقرادمكيلعمالسلا»:لاقف

لب:لاق؟كناوخإبانسلأ:هللالوسراياولاق«ىدعبنمنوتأينيذلاىناوخإتيأر
اولاق«ضوحلاىلعمهطرفانأوىدعبنمنوتأينيذلاىناوخإامنإو‹ىباحصأمتنأ

رغلیخلجرلناکولمتيأرأ:لاق؟كدعبىتأينمفرعتفيك:هللالوسراي
مهنإف:لاق«هللالوسرايىلب:اولاق؟هلیخفرعيالأمهبمهدليخیفةلجحم

ىضوحنعلاجرندازیل«ضوحلاىلعمهطرفانأونيلجحمارغةمايقلاموينونأي
اقحسفلوقافكدعباولدبدقمهنإ:لاقيفملهالأمهيدانأفلاضلاريعبلادازيامك

.()«اقحسف

قفتملاةلمجلاةيالوبناجىلإفهللاءادعأنمةءاربلاوهللاءايلوألةيالولاةلأسمىفو

.هنواعيوهنيديوهللهبحيهنإفنیعمصخشنمیلاعتوهناحبسهللءافولاوةعاطلا

هيلعتبثوضلئارفلاكرتبهلالخإوةيصعملاهلمعبةعاطلادضهنمترهظنإوهلوعديو

عيشتاممهتيصعمناكنإ«هنمسانلارذحيوهنارجهبرمأيوهعطاقيوهنماربيهنإفكلذ
ىلإنيعادلاداقتعالاىفعدبلاباحصأرجهاذلو«2©ًالثمدئاقعلارومأكسانلاىف
.(*)ثراحلاوةيطعوةزمحوناليغكمهتعدب

كلتىلإمهاعدنمملعينأةبوتلادارأاذإةعدبلاىلإسانلااعدنمىلعبجيو

الإهتبوتجرؤملاىبأنمنامعلهألبقيملاذلو‹اهنعهعوجروهتبوتوهئطخبةعدبلا
.مهاعدنممالعإي

دشنيهلعجوةديبعوبأمامإلاهنوكىذلاعمتجملانيباناكمىصاعلادجيملاذهبو

ولىمالسإلاعمتجملاىفةيلاثمةفصكلتو«ةعامجلانمضلخديلنمثىأبةعاطلا
هدوستًاكسامتمًاعمتجمناكفرئازجلابىضابألاعمتجملاىفمويلاقبطتىهوتقبط

.٠۷-۸٦:ناقرفلا(١)

٤/۷۸٠:ىربكلانتسلا ىقهيبلا«۸/۱۷٠:حيحصلاعماجلا بيبحنبعيبرلا(۲)

دعبلا-ىريبعجلا«١١٤٠:دوقعلا ىثراحلا«٢۲:بولطلملاةياغ ىكلاملا«۷۹/۱/٠۸:نيملسملاريسرظنا(۳)

.۸۱/۲٥:یراضحلا

.۸/۷/۱:ئاغبالىرغصلاةنودملاةمدقمرظنا(٠).هبفيرعتلاقبس(٤)

٦٢٣٤۳



.ءاخأالاوةدوملا

مالكلاملعىفةديبعىبأمامإلانعةريثكصوصنىلعرثعنملاننأظحالملانمو
ريسلاباحصأهدروأامو5٠حيحصلاعماجلاىفعيبرلامامإلاهدروأامىوس

.نيملسملاريسوىخامشلاوىنيجردلاك

هلتناكاذإواهاندروأىتلالئاسملاهذهىفهفقومنعاماعونربعيكلذلعلو
ةبتكملثم«اهريغوةرصبلابىضابألاثارتلانمدقفاميفتدقفدقفىرخأراثآ

.هرمأىلعبلاغهللاو«راطقألانماهريغونامعوهبرجتابتكمونييمتسرلا

امصخألابو‹ىملعلاهلمعنمضنماهنألهقفلاىفهراثآركذننأانيلعىقبو
ىلوألاوهلبثحبلااذهىفانلعفامكاهنمجذامنداريإعمدوجومولوادتموه

.لاجملااذهىفةحورطألاصاصتخال

ةيلمعلاةديبعىبأمامإلاةناكمحضوتستلنفلااذهىفثلاثلابابلاتدقعاذلو

ء‹نادلبلانمبرغملاورصمو«ناسارخو‹زاجحلاو‹نميلاونامعىلعتعشأىتلا

:ىلياميفكلذواذهانمويىلإةيقابتلازالو

۷٤۳
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ثلاثلابابلا

ةديعیبامامالاهقف

٠.ىهقفلاهنيوكت:لوألاثحبللا

.ىهقفلاهجهنم:ىناثلاثحبللا
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:دیهم

:ةغللاىفهقفلا

دقو‹ملعىنعمبًاهقفهقفو«حتفلاوقشلانمهقاقتشاو«هلمهفلاوءىشلابملعلا

:ىنايحللایکحو«ئاقفةوسننمةهيقفىثنألاوىاهقفموقنمهيقفوهوءةهاقفهقف
هقف:لاقي‹مهفرسكلابهنعهقف:لاقيمهفللرسكلابوهوةردانىهوءاهقفةوسن

‹توعنلاىفلممتسياافمضلابهقفامأو«همتاذاقفهقفيهلتنيامىنعنلف

ىطاعتهقفتوءاهقفلاداسوًاهيقفراصاذإةهاقفهقفيهقفدقو«هيقفلجر:لاقي
.()هيقفوهفءىشبملاعلكوملعلاىفهتثحاباذِإهتهقافوءهقفلا

:ىعرشلاحالطصالاىفامأ

امك2ملعلاعاونأرئاسىلعهلضفوهفرشوهتدايسلنيدلاملعىلعبلغدقف.

امهفىأنيدلاىفاهقفنالفىتوأ:لاقي.لدنملاىلعدوعلاو«ايرثلاىلعمجنلابلغ

هللالاقو«اهنمعورفلاملعصخألاىلعو‹ةعيرشلاملعباصاخفرعلاهلعجدقوهيف

.هبءاملعاونوكيلىأ()$نيدلاىفاوهقفتيلل:ىلاعت

هملعونيدلاىفههقفمهللا»:لاقف(ه۸٦هق٣)سابعنبالهعىبنلااعدو
ىفسانلاملعأنمناكفهءاعدهللاباجتساف«هانعموهليوأتهمهفىأ2«ليوأتلا.

نأحصيالاذلو‹داهتجالاوىأرلابطبنتسمملعوهو>ىلاعتهللاباتكبهنامز

.(°›)ءىشهيلعىفخيالهللافقلخااهبفصتاةفصلاهذهنالاهيقفهللاىمسي

:هفيرعتىفءاهقفلالاقو

وه:ليقو‹(ةيليصفتلااهتلدأنمةبستكملاةيلمعلاةيعرشلاماكحألابملعلاوه)

سوماق نيقرشتسملاةعومجم‹۳/۳٠5:سوماقلابيترت ىوازلا۲/۱۳٠٠:برعلاناسل روظنمنبا(١)
.0٩:تافيرعت ىناجرجلا«١٠٠:مالعألاوةغللا

.۱۳:ةيوتلا(1)

نامضربابوشولباتو44/1باتلهلعمولا:بىلالوقبابللابانك«باتكلاملط

مهللا»ظفلبامهنعهللاىضرسابعنبهللادبعلئاضفباب ةباحصلالئاضفملسم‹٠/٠۸:ءالخلادتع

.٠/٦٢۲:هلظفللاودمحأ«١/۱۹۲۷:«ههقف

.١٩:تافیرعت یناجرجلا:رظنا(٥)۹/4:مالعألا_ىلكرزلا(٤)

1:23



امسفنلاملعوه):ليقو.مكحلاهبقلعتيىذلاىفخلاىنعملاىلعفوقولاوةباصإلا
نيأزجنمنوكتيهدجنلوألافيرعتلاىلإعوجرلادنعو«(ًاکرتوًالعفاهيلعامواهل
‹هلسرةفرعمو‹هللاةينادحوكديحوتلابملعللجرخم(ةيملعلاةيعرضلا):هلوقف

الذإ‹مالكلاملعثحابمنمكلذريغو‹رخألامويلاةفرعمو«ةلاسرلامهغيلبتو

.هقفلافيرعتنمضلخدي

ىفتابجاولاركذكةيهقفةلأسملكلةيليصفتلاةلدألابملعلا:ىناثلاءزجلاو
ىهنلاوفورعلابرمألاو‹داهجلاو«جحلاو«ةاكزلاو‹موصلاو«ةالصلالغم‹نيدلا
باتكلانمليلدلاراضحتسانمهلدبالهنإف‹«براقألاونيدلاولاقوقحو«ركنملانع

لتقو«انزلاو«ابرلاكتامرحمللهركذدنعكلذكو«سايقلاوأعامجإلاوأةنسلاوأ
رکذنمهلدبالهنإف«اهريغولطابلابسانلالاومألكأو«قحريغبةمرحلاسفنلا

.()هقفلاعوضومنمىناثلاءزجلااذهو‹ميرحتلاىلعلالدتسالا

نيزرابلاءاهقفلانمهرابتعابةديبعىبأمامإلاهقفبابلااذهىفثحبنواذه

:ىتآلاليصفتلاىلعكلذو

.۷:هقفلالوصأ ةرهزوبأ«٥٩:تافيرعت ىناجرجلا

oY



 

  
لوألاثحبلا

ىهقفلاةديبعىبأمامإلانيوكت
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:هقفلاذخأنمع:لوألابلطللا

مهلديالذإ‹ءاملعللةيعيبطةفصكلتوهرصعءاهقفنمةديبعوبأمامإلاعمتجا

سمأىفوهذإًايفتخممامإلاناكنإو«ةفصلاهذهبفصتانمممهريغبكاكتحالانم

.0)ةرصبلابذئمويةرشتنملا...تارايتلاهيفرثؤتاللذعمويكلذىلإةجاحلا

ىفكلذءاجدقو‹مهنعهللاىضرةباحصلانمعمجبةديبعوبأىقتلادقف
لاثمف«مهنعلقنومهعمسومهنماريثكىقلهنأركذذإحيحصلاعماجلاىفهتاياور
.لوسرلاباحصأنمةلمجو):هلوقمئاصلارطفيامبابىفءاجامكلذ

مئاصوهوابنجحبصأنميفبيبحنبعيبرلاهنعكلذىور

ىبنلانعنووريةباحصلانماسانتعمس:لاق:ماكحألابابىفهلوقىفو
.(۳)(نیکسریغبهسفنحبذامنأكفنينثانيبمكحنم)خلإ...هل

نووريةباحصلانماسانتعمس:لاق:لاومألاىفديعولابابىفهلوقىفو

ىفوهوةباحصلانمةعامجىقلهنأةعطاقةلالدلدياذهف«©خلإ...هيكىبنلانع

ثيدحلاىفعضولاولازتعالاوءاجرإلاوردقلاكةرصبلابكانهوانهةرشتنملاراكفألاتارايتلاهذهبدوصقملا(١)

كلتنعداعتباللاقلغمىضابألاعمتجملاراصفدعباميفاقرفتراصو«عابتأمهودجونممهريغونيصاصقلاو
ةريسنمضىلالهلاناوکذنبملاسةريسعجار.اهررشنمهباصأاممغرهتادقتعمىفوهيفرثؤتملف‹تارثؤملا
نایبلایفةنيدملاوةكمىففوعنبراتخلاةزمحیبأبطخ«اهدعبامو١٠٦٠(ص)(ةطوطخلا)نوملسملاراتخلا.

.اهدعبامو۹/۳٠٠(ص)ظحاجللنييبتلاو
باتكملسم«۹/۳٠ًجابنجحبصيمئاصلاباب_موصلاباتكىفىراخبلاهجرخأ «ارطقمًابنجحبصأنم#(۲)

.٢/۷۸۰:بنجوهورجفلاهيلععلطنمموصةحصبابمايصلا
.(موصيمثناضمرىفمالتحاريغعامجنمبنجحبصيناكهعىبنلانأ)
مثهلهأنمبنجوهورجفلاهكرديناك):ظفلبىراخبلاهجرخأ«۳۱۲/۲:بنجحبصأنميفبابدووادويأ

باتكملسم«۷۱/۳:مئاصلالاستغاباب۸/۳٠:ًابنجحبصيمئاصلاباب موصلاباتك(موصيولستفي٠

.٢/٠۷۸:ًابنجحبصأنممايصلاةحص-مايصلا

.۳۱۲/۲:هلظفللاوناضمررهشیفًابنجحبصأنميفباب موصلاباتك:دووادوبأ

۷٥.۱ص:عجرملاسفن
:ءاضقلابلطبابةيضقألاباتك ءاضقلاىلونمظفلب‹«نيكسريغبهسفنحبذامنَأكفنينثانيبمكحنم»

باتكةجامنبا۳/٤١٠:ءاضقلاىفهعهللالوسرنعءاجامباب ماكحألاباتك_ىذمرتلا-۲
.٢/٤۷۷:«نيكسريغبهسفنحبذدقفسانلانيبًايضاقلعجنم»:ظفلبءاضقلاركذباب ماكحألا

ىدتهأملو...هبحاصودبعلانيببنذوهبرودبعلانيببنذ:نيهجوىلعبونذلا...١۸٠ص:عجرملاسفن(٤)

.هجیرختىلع

Too



وهفمهنماريثكرصاعدقونيعباتلانموهفتاياورلاهذهليلدب«ذخألاوىقلتلانس

 ۱٦)ةماعدنبةداتقو((ه١٠٠۱-۳۳)نيريسنبدمحمباضيأىقتلاو«نيعباتلانم

.(۱)هنعیورو«(ه۸

(ه۳٩-٢۲)ءۍرصبلانسحلاو«ريبزلانبةورعبنيعباتلانمًاضيأىقتلاو
مهنكلوهنعاوذخأومهنعىوردقو‹(ه۸٩-1٦4)«ىعخنلاميهاربإو(ه١٠٠)

.٢هنمانسربكاوتاک

نمةديبعىبأمامإلانوكىف()شيفطأفسوينبدمحمخيشلاكشدقو
همالكنمانفرعامدعبرثأكشلااذهلىقبيالو‹2©ةنودملاىفهنعءاجاميفنيعباتلا

ليلجلاىباحصلانأو«ةصاخنيعباتلارصاعهنأو‹ةباحنصلانمةعامجيقلهنأهسفنب

ةدحاوةعمجىفديزنبرباجءاثعشلاوباةديبعىباخيشووهتامكلامنبسنا

یفوتالو٤یعباتهنآیفكشىندأكانهسيلف«ىراخبلاركذامىلعه۳ماع

ناكهنأمث«اريغصناكنمكلذكنوكيالوةيضابألاةدايقمامزبكسمأرباجهخيش
ه٥۹جاجحلاتومدعبالإهنمجرخيملوءاثعشلاىبأةافوتقوجاجحلانجسىف

نمنكيملنإمهراغصنموهللاىلعو‹نيعباتلانمةديبعابأمامإلانأرهظياذهف

هدعقأامدنعالإوًاردانالإجحلامسومنععطقنيملوزاجحلاىلإةديبعوبألحرو

ميقموهو..ناضمرلالهیریلجریف:هصنوةاكزلاىفهيلإههجولاؤسىلعًاباوجنيريسنبدمحمهنعیور(۱)
نوهركيانباحصأناك:ةديبعوبألاق همصيلفرهشلامكنمدهشنمفلهللالقيملأ:لاقفهدلبنمرفاسمث
هدنعوةاكزلاهيلعلحتلجرنعًاضيأةداتقهلأسو...١۷:صضورعملاناويدلا:رظنا.هنمدبالالالإجورخلا

رظنا.همویرعسىلعهیکزی:لوقیفمامضامأو.هلامسأرىلعیکزی:لاق؟هیکزفيكةراجتللقيقروأعاتم
.۷۱:صقباسلاعجرملا

.١٠:صحيحصلاعماجلا:رظنا(۲)

خيراتىفو‹اهعورفبةيبرعلاةغللاوهقفلاوثيدحلاوريسفتلابملاعىرئازجلاىنجسيلاىسيعنبفسوينبدمحم(۲)
ةدلبىفىفوتودلودقو«هدالبىفةيسايسلااياضقلاىفزرابرثأهلناكو‹اهلكنونفلاىففيلأتةدعهلةفسلفلا

ءاملعنمناکو«ھ۱۳۳۲ماعیفیفوتو«ه۱۲۳۹ماعیفدلو«رئازجاببازیمیداونمنجسیینبهدادجُ
:مالعألا_ىلكرزلا‹هنامزىفنامعءاملعىلإتالسارمهلو‹نيروهشملانيدهتجملانمورابكلاةيضابألا

۱۷.

.۳۰۸/۲:یربكلاةنودملا:رظنا(٤)

ro



دعبوهقفلاوملعلاهباستكاىفرثأكلذلناكف‹«ىرخألاقارعلاندمىلإرفاسامك

‹قارعلابلمعلاورظنلاةحاسىلعذئمويةحورطملاةيهقفلااياضقلاىفمهفلاقمعورظنلا

.اهتاقيبطتوةيهقفلاةلدألاىفهرظنىفرثأكلذلناكو

هقفلاوثیيدحللامهنعذحأفنیصوصخماحويشوبمزالدمفاذهعمو

ايجنزهلصأناك«ةديبعابأنإ:ليقامحصاذإو«مهريغنمرثكأةيبرعلامولعو

ءىشهنعرثؤيملهنكلو«ةيبرعلانقتأوبرعتسادقهنإف«ةرسشبلادوسأناكهنأببسب

ةساردبمتهموهامردقباهبهمامتهامدعلكلذوارثنالوارعشالاهيففيلأتلاىف

.لئاوألاةاعدلانأشاذهو«‹ةوعدلارشنوهقفلاوثيدحلا

:ةنالثمهرهشأفمهنعهذخأرثكوةديبعوبأمهمزالنيذلاخويشلاام

سيقلادبعنموهوىدبعلاسابغلانبراحص:ليلجلاىباحصلا:لوألا

.(ا)نامعب

.ريهشلاىعباتلاىنامعلاىدزألاديزنبرباجءاثعشلاوبأ:ىناقلا

‹ًاضيأ(")سيقلادبعنمىدبعلاكامسلانبرفعج:ليلجلاىعباتلا:ثلافلا

ديبعهلتقىذلاوهو‹ىميمتلاريدحنبةورعهالومنعكلذكذخأدقو

.ةورعلتقمويملحلاغلبيملهلعلو‹نسلاريغصناكهنعىقلتامدنع

ًاشنف«لفطوهوهاعريوهنأسثبموقيلءاثعشلاابأىصوأهالومنأثحابللرهظيو

ىفقبسامتملعدقو.ىميمتهالومنألكلذو«دزألاىحىفرباجمامإلالظىف
نايحلاف«دزألاىحو«ميمتىحاهنمءايحأىلعتعزوةرصبلانأ(°)ثحبلااذه

.١٤٤٠١:دوقعلا ثحبلااذهنماهدعبام٢٤۳۰صیفهتمجرتعجار(۱)

.١٤٤٠:دوقعلا-ثحبلااذهنماهدعبامو۳۷صيفهتمجرتعجار(۲)

.۱۳۹:دوقعلا-ثحبلااذهنماهدعبامو٢۳صىفهتمجرتعجار(۳)

۱۳۹:دوقعلا ثحبلااذهنماهدعبامء٢۲صیفهتمجرتعجار(٤)

۱١:لوألابابلا-ثحبلااذهعجار(٥)

Toy



هبهرثأتوهریغنمرثکأهنعهذخأوًارباجهتمزالمببسرهظيانهنمونافلتخم

دبعىنبىفامهرادىفبلطللامهيلإهريسملنيدبعلارفعجو‹راحصلهتمزالمكلذكو
.ةرصبلابسيقلا

ىفنونكاسمهامنإومهتلقلةرصبلابفورعمىخسيقلادبعىنبلنكيملهلعلو
.ناكمبةلوهسلانمرفعجوراحصبهايقلف«متودزألاءايحأ

لب«رابكلاةيضابألاخويشنمارفعجو«ًارباجو‹نأكلذىلإفضأ
ةفرعموهلئاسمريرحتوملعلاةسرادم.رارمتسابنوقتليمهولئاوألامهخويشمه

ىبأىلومةورعاخأريدحنبسادرممامإلانأانبرمدقو«مويبًامويتادجتسللا

نبدابعديىلعدايزنبهللاديبعهلتقينألبقةيضابألاسيئروهناكةديبع

ةدعاسمبةيضابألاةدايقمامإلاىلوتلبقكلذو‹()زاوهألابكسآىفىنزاملارضحأ

‹رباجنامامإلاناكدقو‹ةرصبلاباوشاعدقءالؤهلكوءىميمتلاىضابأنبهللادبع

ذخأنايبىلإنآلاعجرتلو.امهفنكىفةديبعوبأانفناقرتفيالنيمزالتمسادرمو
.خويشلاءالؤهنعةديبعىبأ

ىفاوهقفتدقةباحصلارثكأنأمولعملانمو‹ًايباحصناكدقفراحصامف

ىفباتكهلو">بدألاىفهلجاسيو...نايفسىبأنبةيواعملًاقيدصناكو‹نيدلا

نوكينألمتحيو«هدنعةقثوهوثيداحأةثالثىراخبلاهنعىورو‹لاثمألا

ىفدودعمهنكلوهقفللهذخأنمرثكأةيبرعلاراحصنعذخأدقةديبعوبأمامإلا

وبأذخأىتلاةدملانايبنعرداصلملاانيلعحشتو‹ةماعملعلامهنعذخأنيذلاهخويش

نأدكملانمو«روكذملايباحصلاةافوتقولهجناننإثيح«اهيفملعلاهنعةديبع

ةنتفرصاعًارفعجنأذإ.ريثكبرباجو«رفعجنيرخآلاهيليمزةافولبقهتافونوكت
.راحصلركذذغموينكيملولوألانرقلانمرشاعلادقعلاىفىفوترباجو«جراوخلا

نمناکو):نايفسوبهنعلوقي‹رابكلاةوعدلاباحصأیفدودعمهنكلو

لوقيو©(اعيمجهللامهمحرربكألاةديبعىبأملعموهونيملسملاءاهقف

١ج:ديرفلادقعلا هبردبعنبا(۲).٠۲:لوألابالاكلااذهعجار(۱)

.۸۹۸/۸۹۱/۱ج:تاباوجلاوريسلا(٤)۱۱۸٠:اثدحمعيبرلا دوعسمرمع

۳o۸



راثآلاىفدجويو‹>(اليوطدئاقعلاىفهعابناكوًاليزجًاهقفلمخ):ىنيجزدلا
نإومهلاوقأاوضقنهباورقأنإفملعلاىفمهملك):ةيردقلاةرظانمىفلاقهنأةيضابالا

رمعنبهللادبعبةرمتاذىقتلادقو«هقفلاىفًاعلضتمناكف.>(اورفكهوركتأ
تيلص:لاقفةالصلاىفةلمسبلاةءارقنعهلأسف‹ةديبعوبأمامإلاهنعهيورياميف

فلخ:تيلصمث«اهأرقفركبىبأفلختيلصمث«اهأرقفةعهللالوسرفلحخ

.()(ًايحتمداماهأرقأانأو«اهأرقفرمع

ملهنإثيحیهوهذههتلاقمنمةلصخرمعنبانمىنتءاسأ:راحصلاق

.نيلماعلاءاهقفلاةلمجنموليلجىباحصوهف...9نثتسي

ىفناتدوجومامهالكناتملكلاو‹نامسلا:لاقيوىدبعلاكامسلانبرفعجامأو

ايعباتناكو«ةماعةيضابألاخويشنموةديبعىبأخويشنموهف-ىضابألارثألا

زيزعلادبعنبرمعلداعلاةفيلخاىلإىضابألادفولانمضنموهو‹(©)مدقتامك
۷)جشألابفورعملاوهوء9(ه٠٠-١1)

يبنعهذحخأاممرٹکآرفعجنعذأةديبعبأماملانُأیوریو

.٢٤۲:صعجرملاسفن(۲).۲۳۳:ص۲:تاقبط ینیجردلا(۱)

ىفةلمسبلاةءارقنعهتلأسفامهتعهللاىضررمعنبهللاديعبةرمتاذتيقتلا:سابعلانبراحصلاق):ثيدحلا(۳)

رمعفلختيلصمثءاهأرقفركبىبأفلختيلصمث«اهأرقفهعهللالوسرفلختيلص):لاقف؟ةالصلا

eومحنمحرلاهللاسببابحاتفالاباتك ىئاسلاءورتمدامءاهأرقف

.٠۳/۲€ألاوهكاناشنإرحناوكيرللصفرثوكلا
حرشء۷:نيبلاطلاجهنمىصقشلاسيمخ«ةبرجببوقعينبلاسخيشلاهبتكمبهقروطوطخمسارك(٤)

۳/1:ححصلايا

۲۳۲/۲٠:تاقبط ىنيجردلاىخامىشلاريسوفدججوتدفولاةصق(1)

ةيضابأللةيخيراتلاتافلؤملانإذإًارفعجسيلوخيراتلابتكىفدوجوموهامبسحزيزعلادبعنبرمعوهجشألا)۷(
ام:لاقف«هبمهفطلأرفعجناكو):هصنام٢۷صىخامشلاريسىفءاجدقو‹جشألاوهارفعجنأركذت

جشألابرمعبيقلتنأركذتخيراتلابتكنكلو«جشألاوهنًارفعجنأىلعلدياذهف(جشألانمقفرأمكيف

هجشفههجوىفاهتمناصحهحمرذإرصمبهدلاولناكىذلاليخلالبطصاهلوخدءارجنمههجوىفتناكةجشل

..۲۳۲/۲:تاقبط ىنيجردلا:رظنا:هيفرظنيلفكلذببقلف

.٠/٥۷.:ريس ىخامشلا«۲۳۲/۲:تاقبط ىنيجردلا(۸)

۳o۹



.ىرصبلانسحلارصاعوًاليوطًانمزرباجدعبشاعدقًارفعجنأكلذىفببسلالعلو
نسخایینبنسحلالثموه:لاقةيمأىنبىفهيأروزيزعلادبعنبرمعنعلكسامو

نمضناکذإرباجدعبیقبهنأىلعليلداذهو«(ىرخأرخؤيوالجرمدقيىرصبلا

ةديبعويأناكنإو«دتمادقهنعملعلاةديبعىبأذأنإفاذهىلعف«رمعىلإدفولا

لمحدقنوكينأنمكلذعنميالفرباجةافودعبذئمويةيضابألارمأريديىذلاوه

.هنمهقفأوهنمىلإهقفلماحبروةرادإلاريغملعلاف«ةرتفلاكلتيفًاهقفهنع

نمونوريثكسانأهقفلاهنعلمحدقومهئاهقفوةيضابألاخويشنمرفعجف

یبأنمربكأناكهنكلهنعذخأنمورباجمامإلانيرقرفعجناكو‹ةديبعوبأمهتلمج
بهذلاوملعلاةلمحاهيلإبسنىتلاةلسلسلاىفةيضابألانوخرؤملاهركذدقو«ةديبع

لمحو«ذئمويةيضابألانيبهتناكمورفعجملعنعءىبنياممةباحصلاىلإًاعوفرمهلك

ناكف«هريغوءاثعشلاىبأنعنيعباتلانموةباحصلانمهريغوراحصنعملعلارفعج
‹زيزعلادبعنبرمعىلإةيضابألادفونمضناكهنأكيهانونانبلابهيلاراشين

اذهعمو0©ةرفصىبأنببلهملانببيبحعم0>جراوخلاةنتفىفًالوتقمىفوتو
نعهنعروثاموهاملثمرفعجهخيشنعةديبعىبأمامإلاتاياورىلعرثعنملاننإف

ىفمونلاىفدجاسملابابىفبيبحنبعيبرللحيحصلاعماجلاىفةياورالإرباج

دجالاننإلب«ىضابألاثارتلانمعاضامعمتعاضهنعهتاياورلعلو«دجسللا
ملعأهللاو«رباجلدجناملثمرفعجهخيشلاركذ-انيديأنيبةرفوتملاهيواتفىف
.رفعجنعةديبعوبأمامإلااهيفذخأىتلاةدملا

نمةديبعىبألاخيشهنوکیفرباجةرهشنأكلذىفببسلانوكيدقهنأامك
راثآدوجومدعلرفغعجىلعةديبعىبأمامإلاةذملترهتشتملو«سانلانيبهراثأرشن

.سانلانيبةروشنمهنع

:.١١٠:ةيضفلادوقعلا(١)

مهفارشأومهناسرفوبرعلاناعجشدحأوهو«(ه١٠٠)ىنامعلاىدزألاىبلهملاةرفصىبأنببلهملانببيبح(۲)
ىفنب,هيزهاخأبحصمثه۷ةنساهنعجاجاهلزعوونامرةيالوهلتناك«ىناورلارصعلاىف

ةامالعألا_لکرزلا«قارووأجارسوأءارزىلإفنيلعافديالمنكنافقوافکد

.1۹:حيحصلاعماجلا(۳)

۳۹



اهنمفةريثككلذىفلماوعلاو‹كامسلانبرفعجنعنودمهقفرثؤيملاذهلف

ريودتلاعويشمدعاهنمو«ةضراعمةقرفمهنوكلةيضابألاىلعىسايسلاطغضلا

ةيضابألاًاصوصخومهيواتفومهئارآةباتكنمءاهقفلانمريثكبرهتاهنمو«ذئموي
نيحهلوقنمرباجمامإلانعرثأامكلذىلعليلدريخو«مويلاىلإوركبملادهعلاذنم
.()ادغهنععجرأنأىسعامنوبتكيمهنإ):لاقفكنعنوبتكيمهنإ:هلليق

‹ةرصبلابنيتفملانمناكوء2ديزنبرباجءاثعشلاوبآوهف:ثلاثلاهخيشامأ

ثيدحلالمحفةديبعوبأمامإلاهيلعذملتتدقو‹()ءاهقفلاونيثدحملاعامجإبةقثوهو

ىبأمامإلادنعىقبناويدرباجلو‹ةرصبلابةيضابألاةسائرىفهفلخمث«هنعهقفلاو

‹ةباحصلاةيضقأوىواتفوثيدحلاىلعناويدلااذهىوتحيو‹هتافودعبةديبع

نمضقرحأهلعلو«كلذدعبفرعيالمثعيبرلاىلإراصةديبعىبأمامإلاةافودعبمث

نمهخسن(°)يسوفنلارصننبثافننأىوريو«ةميظعلادادغبةبتكمىفقرحأام

.(9)دادغب

‹ثيدحلاءاملعنممهريغودوادوبآوملسمویراخبلادیزنبرباجنعیورو

٤ةيطعنبلالهةريسىفاورظنا):نايفسوبألوقيو‹ناويدلاريغتافلؤمهلو

یرخأتافلؤمهلهنآىلعلديامم«()دايزنبفلخبتکو«دیزنبرباجبتکو
..نامعیفتناک

تعقوالو«ًاميظعًابحهبحيناكو«ريثكلاءىيشلارباجنعةديبعويأذحخأو

ةعفشفعضيةديبعوبأوةرصبلابةديبعىبأباحصأضعبممةعفشلاةلأسم

اهبجويارباجنإ:هلليقف؟ركذاهيفرباجللهةرصبلاخايشأاولأسا):لاق)راوجلا

.اهدعبامو۳٩:ةيضفلادوقعلا(۲).٤٤٠:ديزنبرباجماملاهقفشوكبلا(١)

.ثحبلااذهنملوألابابلاىفهتمجرتعجار(۳)
.۲۱۸:روصمطوطخمریس ینایسولافلخنبنامیلسعيبرلاوبأ(٤)

‹ىمتسرلاباهولادبعمامإلامايأىف«ىرجهلاىناثلانرقلاىفلبجلاءاملعنمايبيلنمىسوفنلارصننبثافن
.۷۵:رباجمامإلاهقف

.٥:اڻدحمعيبرلا١/٠٠۱۳ج:تابامجلاوريسلا(1)

.اهدعباموثحبلااذهنم۲۲۷صرظنا(۷)

۱٢٦٢۳



.۱((ریاجلوقبمکحف

:قارعلالهألسابعنباهخيشهنعلاقىتحهعرووهملعبزوهشمءاثعشلاوبأو
ديزنبرباج:لاقو‹هملعمهعسولبرغملاوقرشملالهأهلأسولفديزنبًارباجاولأسا
انيلإنوجاتحيفيكقارعلالهألابجع:قارعلالهأللاقوءقالطلابسانلاملعأ

.9هملعمهعسولهوحناودصقول؟دیزنبرباجمهعمو

.ضرألاىفنمملعأتام):لاقثيحهتافوهتغلبالكلامنبسنأهلدهشو
.2Ç(ضرألالهأريخ:لاقوأ

ءاهقفنمكنإديزنباي):هللاقذإنيتفملاءاهقفلانمهنأرمعنباهلدهشو

ريغتلعفنإكنإف‹ةيضامةنسوأقطاننآرقبالإنيتفتالفىتفتستسكنإو«ةرصبلا
.9(تکلهأوتکلهدقفكلذ

نبورمعهيفلاقدقو‹نيعباتلابفيكفرابكلاةباحصلانمةثالثةداهشهذهف
:ةيواعمنبسايإلاقو.(©)(ديزنبرباجنمايتفبملعأًادحأتيأرام):رانيد
نفدالةداتقلاقو.()(نامعلهأنمديزنبرباجمهيتفموةرصبلالهأتكردأ)

.نيروهشملاءاهقفلانمرياجمامإلاف‹()(ضرأالالهأملعأنفدمويلا):ديزنبرباج

.نعو هذيمالتربكأنمناكوسابعنبالاثمأةباحصلانعملعلاذأدقو
‹نينمؤملامأةشئاعو«تباثنبديزورمعنبهللادبعو‹ىراصنألاهللادبعنبرباج

.مهريغو«كلامنبسنأو«ةريرهىبأو

ىلإعوجرلابسانلااورمأوهقفلاىفخسارلامدقلابهلاودهشةباحصلانأىفكيو

ءةرصبلالهألًايتفمًالعفناكهنأو«قبسلابهلاورقأدقنيعباتلانمهنارقأنأامك«هايتف

نبرباجوههنامزىفىتفملانأًاديجملعي-ةرصبلاىضاقوهو ةيواعمنبسايإف

.ثحبلااذهنأ٠4۷ص:رظنأ(١)

.٥۹:دوقعلا«۷٦/1۸:ريس ىخامشلا«٠/٠٠۲:تاقبط ىنيجردلا(۲)

.تاحفصلاوعجارملاسفن
.٩/۹۹:ةياهنلاوةيادبلا ىقشمدلأ۔.ريثكنبا(٤)

.۹۹/۹:ةياهنلاوةيادبلا ريثكنبا٠:ديزنبرياجمامإلاهقف_ىشوكبلارظنا

.۹۹/۹:ةياهنلاوةيادبلا ريثكنبا٠:ديزنبرباجمامإلاهقف ىشوكبلارظنا(1)

.تاحفصلاوعجارملاسفن(۷)

٢۳



فرعي-هيلإسانلابرقأوهورانيدنبورمعهذيملتنأامك«نطوملاىرصبلاديز
.ءاتفتساللهيلإسانلادفاوتورباجةناكم

هیلإلسرأدقف«ةماهرومأنممهبونياميف هنوتفتسيهنامزىفةالولانأىتح

هسفنیفعقونيحهلأسينأملسمىبأنبديزيهبتاكنمبلطذإهيتفتسيجاجحلا

ريمألللقنأ)هباجأف‹جاجحللهيتفتسيرباجىلإديزيلسرأاف‹ردقلارمآنمءىش

:هلوقىلإهبتناىتحريمألااهددرف(هنعلأسامنايباهيفنإف«هتبطخديدرتنمرثكي
.۱)(هلیداهالفللضينموهللضمالفهللاهدهينم)

ىفهتجسنيحهيلإميدقفنجسلاىفوهوءاتفتسالاهيلإلصرامك
لاقف؟ثرويفيكىثنخلاىفهيتفتسيجاجحلاىلعدزالاوبلهملالاةروثنامز

لوبيامهيآنماورظنا:لاقوا«هلابملبقنمثروي«ینوتفتستویننوسبحت):ریاج
.(9)(هوثروف

وبأهيلعذملتتفالعًاهيقفناكو«ةرصبلابًايتفمناكًارباجنأفرعياذهنمو
عماجلاتاياورمظعمنأذإثيدحلاهنعىورو«هملعنمرفاولاطسقلالانو«ةديبع

رباجنعهتایاورنماهلكداکیلب٠ىناثلاولوألانيئزجلاًاصوصخوعيبرللحيحصلا
.هریغوهقفلاىفهیواتفنماریثكهنعظفحهنأامك«هنعهيقلتىلعلدیام

اعيشهنعذخأيملهنكلو«()بئاسلانبمامضهليمزىلعةديبعوبأذملتتامك
عماجلاىفنيتياورهنعىورو«ءاثعشلاىبأمامإلاىلعًاعيمجاذملتتامهنألًاريثك
دنعیوتفلابهيلإیصويهنكلومامضنمهقفأةديبعوبأناكو«بيبحنبعيبرلل

ًاضيأىقلو‹نيعباتلابفيكفىباحصلانعىباحصلائوريدقفبجعالو«(هبايغ

.(°)مهنعىوروةباحصلاضعب

نيمرخحلاريغملعلاذخألىرخأنادلبىلعددرتهنأةديبعىبأنعرثؤيملو

.۲۱۲/۲:تاقبط ىنيجردلا(١)

۷۲.٠:دیزنبرباجمامإلا-ىشوجبلاىحي.٤٠۲:تاقبط ىنيجردلا(۲)

ىبألبقتامو«هريغوديزنبرباجنعمعلاذخأةيضابألاءاملعنمريبكملاع«ىنامعلاىبدنلابئاسلانبمامض(۳)

ام,٩٩٥ةحفص١/۸۱:ريس ىخامشلا«۸/٤٢٤۲:تاقبط ىنيجردلا:ىفهتمجرترظنا.ةرصبلابةديبع

١.ثحبلااذهنماهدعب

.١/۲۷٠:نيبلاطلاجاهنم ىصقشلا(٥).٢/٤٢۲:تاقبط ینیجردلا(٤)
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زاجحلاءاملعبجلاعمعمجيهتكلو«حلالجألهريسمناكايرو«نيفيرشلا

یضترانمصخألابوةرصبلاءاهقفنعذحخألابفتكاهنأكو«هيفكشالاممكلذو

ملاعلاتاموقممهأنمتقولاكلذىفبلطلللاحترالانأنممغرلاىلعمهنعذخألا

فرعياذهنمو.نيعباتوةهباحصنمءاهقفلالحاطفبجعتتناكةرصبلانكلو

هتميقنمصقنيالهرقمىفهتيغبهلترسيتاذإبلطللملاعلالاحترامدعنأنيبتيو

ىلإبلطلالجأل كلذك لحريملهنأسنأنبكلاممامإلانعرثأدقو.ةيملعلا
.مالسإلاءاملعنمملاعكهتمظعنمكلذضقنيملوزاجحلاريغ

ىفقدصيناكنإوباذكلجر:ةعبرأنمملعلاذخؤيال)نأسشلااذهىفهلوقهنعرثأ

هبهذمزرفياللجرو هفسلاروهشمهيفسلجرو نيدلاىفعدتبملجرو هاوتف
الةبيرباذكلانعذخالانإذإ«هزرحتةدشىلعلدياذهو‹(©)(هريغبهذمنع.

ءاقتاسانلاهنعدعتبابذكلابًامهتمراصنمف«قدصوةنامأبملعلالقناهعمنكمي
اریخهنمانیأرنم):رمعلوقىلعاسایقنایحالاضعبىفقدصيناكولو‹هبذك

ناامک(ارشهيفاننظوارشهيفانلقارشهنمانیأرنمواريخهيفاننظواريخهيفانلق

ىلعبراحينأبجاولانمو«هتعدبىلإسانلاوعدينأودبالنيدلاىفعدتبلل
ىفثدحأنم»:لوقيهعلوسرلاوعدتبموهوملعلاهنعىقلتيفيكف«هتعدب

السانلانيبههفسبرهتشاىذلاهيفسلانأامك.()«دروهفهنمسيلاماذهانرمأ

نوکيالنأیرحأفنيدلاىفاعروننکيملنمو‹نيدلاىفعروبسيلهنالهنعذخؤي

لب«ملعللذخألاىلعدامتعالاىفهتقيرطوهيأرزرفيملامك«ملعلللقنلاىفاعرو

ایلعکرمرقكلذعملیميةراتو«اذهعملیميةراتًاطلخمناك

ناهرب

.۲/٥٥٥:يمالسإلاعيرشتلاجهانم(١)

'.۷٥:بولطملاةياغيكلاملاسيمخنبرماغ(۲)

يراخبلاهجرخأ٤/٠٠٠۲:ةنسلاموزلباب:دوادوبأهاور«دروهفانرمأهيلعسيلالمعلمعنم»:ثيدحلا

مكاحلاوألماعلادهتجااذإباب«ةنسلاوباتكلابماصتعالاباتك۸/٤١٤١:شجنلابابعويبلاباتكيف

:رومألاتاثدحمدروةلطابلاماكحألاضقنبابةيضقألاباتك:ملسم«۳/۹١١٠:لوسرلافالخًاطخ
٤/٠٠۲:ةنسلاموزلباب ةنسلاباتكدؤادوأ۳۲

٤۹٦۳



رهملعلاۇيال):یرخآةياورىفرخاظفلبةلمجلاهذهتدرودقو  ةعبرأنم

ناوبذكينممالو‹ههفسىلإوعديهيفسنمالو‹هتعدبىلإوعديعدتبملجر
ناتیاورلاتفلتخاف.(۱)(هریغبهذمنعهبهذمززعينمالو«هاوتفىفقدصيناك

نوكينأهيفطرتشيعدتبملانأةيناثلاةياورلاىففف¿|بهذملابحاصو‹عدتبملاىف

.هنعذخألازوجیفاهعبملااأو«هتدلإيعاد

ىتلاىأرلالئاسمألفرغةيضابألادنعمارسىأرلايفرملاقفهيفرل

لئاسمیفهریغرذععطقنمف‹اهيففالخلاىفنوملسملارذعيانصناهيفسيل

ذخألابهاذلاعيمجیفةمئألاحابأدقو«هنعذخألانعىهنيةديبعابأنإفىأرلا
.توقمبیأرلایف بصعتلانإفاذهلومهلوقىفباوصلااوبناجاذإمهيأرريغب

فالتخاف‹ةيهقفلاءارآلاىفبصعتلابحيالةديبعابأنأاذهنمجتنتسنو

.اهيفةيعطقلاصوصنلاةفلاخمزوجتالىتلانيدلالئاسمىفالإةمحرنيملسلملا

اهتلقوةياورلاةرثكنعرظنلاضغبطقفهنعذخأينمةقثىلإرظنيةديبعوبأو

ىدجتاإهتعدوخألاىفةلادعلاتازيمىهىوقتاف«هتلاحضوملاةرازغو

ريصبوهونالذخلالطابلااههجوفرصيورحبهفراعم

(")ريقحنويعلایارىفملعلانممهبيصنموققيفوتلابحلفاو

ظفحينمتيأرأهللاكمحري:هلليق):نأسشلااذهىفةديبعوبألئسدقو

لكوأهللاناحبس:لاق؟ملعلاهنعذخؤيأةقثوهوهعهللالوسرنعثيداحألا

اثيدحنوملعيالاوناكنِإوتاقثلانعملعلاذخؤيلب؟ثيدحلانوظفحيسانلا

.نموهدنعهتيغبدجوذإ.همزالوملعلاةديبعوبأهنعذخأنملقاذهلو..>(ادحاو

افورعمناكو«سابعنباذيمالتربكأنمناكهنألءاثعشلاىبأمامإلاةمزالمراتخاانه

.٢٣۳:ناويدلا یحاورلاملاسنبرصان(۲).١/٤٠:دوقعلا یئراحلا(۱)

١٠١:دوقعلا یٹراحلا(۳)

۳



نبرفعجو‹سابعلانبراحصنيرخاألاهيخيشمزالامكماعلاوصاخلاىدلًاروهشم

.نييدبعلاكامسلا

ريغظافحلانمهريغوشمعألاكهيقفلاريغنعثيدحلاذخأيالةديبعوبأناكو

وهفهعلوسرلانعهثيدحترثكنمنأذئمويسانلانيبًاعئاشناكارو«ءاهقفلا

ةياورلاىنعمهقفيالوىورينمنأىأرذإعئاشلامهفلااذهةديبعوبأفلاخف«ملاعلا

الثیحنمةياورلاىفطلغيدقو‹ثيدحللهظفحىفةدئافالذإ«لالضىفوهف

طبضوهدنسنعوهاوتحمنعثحبوثيدحلاىفهقفتاهيقفناكنإف«ىردي
وهفهقفلاىفمامإهلسيلثيدحبحاصلك):هلوقكلذىفهنعىوروءهظافلأ

ي

.

لمحوملعلاذخأىفهبىدتهيهيقفمامإهلنكيملاذإثدحملانأرهظياذهنمو

ىنعملازايحناومالكلاةغالبو‹ةوبنلارونتدقفاذإةياورلاهذهنكلو‹ثيدحللوار

نمرهاظلاوهاذهو«اهدريهنإفاهريغةيعطقصوصنلاهتفلاخموأ«هتبارغوأ

.هنععيبرلاةياورنمحيحصلاعماجلاىفتاياور

ملووريملف‹ثيدحلاةياوروملعلاذخأىفًارذحًاكلسمةديبعوبأكلسكلذلو

وهسيلفةباحصلانمذاتسأهلنكيملنم):لاقفمهادهبهكسمتبرختفاوقلعتلا

ملعلاىفنوخسارلامهو‹()مالسنبهللادبعو«دوعسمنبهللادبعو‹ةعهللا
.()انکلسمهجاهنمیلعواندمتعامهتريسىلعوانيدتقامهلوقبوانيفتقامهراثاىلعو

نملودعلاةياور:ىلعدمتعيهنأهذههتلاقمنمحضاوهقفلاىفةديبعىبأدامتعاف
هيفمدقلاخوسروملعلاةرازغسملدقوهف‹مهراثألءافتقالاومهنعذخأالاوةباحصلا

دنقفمالسنبهللادبعامأ«ةكمبه٤۸ةنستاموةديبعوبأهكردأهنألهنعهللاىضررمعنبهللادبعدوصقملالعل

ذملتتو«سابعلانبراحصمهتمو«هيلعهخايشأذملتتدصقيناكاذإالإهكرديملفةرجهللعبارلادقعلاىفتام

.ینعملاحصيفدوعسمنباوسابعنباىلعرفعجورباج
.١٤٠:دوقعلا

٦۳



ىفكو‹مهكلسمكلسومهلاوقأدمتعاف‹هتلاقمىفمهركذنيذلاةثالثلاءالؤهنم

لوسراوسلاجدقو«نتفلانمءىشىفاولخديمللودعمهنإذإنيدلاىفةجحمهب
.ىحولالهنمنماولهنوةوبنلاروننماوفرتغافهنعاوذخأوهعهللا

عرولاوىوقتلاوحالصلابافوصومناکوهنعذأنمنعةديبعیبىقلتف

الوسيلدتالوعضوةبئاسشهبشتملذإةرسشابمةلاسرلارحبنمفارتغاوقلت‹ةنامالاو

‹اهبىدتهيمهنيبملعةرانمومهلًاعجرمراصوةيضابألاءاهقفنيبةرادصلاةناكم
امكديزنبرباجءاثعشلاىبأهخيشلًافلخةدايقلاوملعلاىفةيضابألاةسائرًاوبتف

:ىتالاثحبملاىفهنيبنس

:هتسردمءامتنا:ىناثلابلطللا

نأانبنسحيةسردمىأىلإةديبعىبأمامإلاءامتناعوضومىفلخدننألبق

.ىأرلاوثيدحلایتسردمةأشنزاجیابنيبن

رقمناكوةددعتمةيئيبوةيعامتجاتازارفإةجيتنناتسردملاناتاهتأشندقف

.0۱)(ةرصبلاوةفوكلا)قارعلاىأرلاةسردمو‹(ةكموةنيدملا)زاجحلاثيدحلاةسردم

ء؛ىحولاطبهماهنألزاجحلابهتاوروثيدحلارفوتاهنم:لماوعةدعكلذلناكو
لزاونلاولكاسملاهيرتعتنكتملذإزاجحلابىضارتفالاهقفلاىلإةجاحلامدعاهنمو

ةياورلاةرثكنمسانلالئاوألاةباحصلاريذحتاهنمو5قارعلابتدجتسايتلا

جتندقو«صنهيفدريملاميفىوتفلانعفقوتلاوىرحتلافقومتذخأفثيدحتلاو

بيسلملانبديعشمامإلاربتعيو‹زاجحلابثيدحلاةسردمروهظبابسألاهذهنع
تباثنبديزو«رمعنبهللادبعنيليلجلانيباحصلاىلعهذملتتلىلوألااهتكرحدئار
.(9)امهنعهللاىضر

فقوتلاوةددجتملاثداوحلاةرثكقارعلابىأرلاةسردمروهظلماوعنمنأامك

هذهةسردملاداورليمو«ثيدحلاىفعضولاروهظببسبتاياورلانمريثكلوبقنع

:ىمالسإلاعيرشتلللخدملا ناهبنلا«٠٠/۳٠:ىمالسإلاهقفلاةساردللخدملا-ىسومفسويدمحم:رظنا(١)

۳/۰١۱.

.١١٠:ةحفصلاوهالعأعجرملاسفن(۲)

۳۹۷



ملاميفرظنلاوركفلالامعإىلإهنعهللاىضردوعسمنبهللادبعلاثمأةباحصلانم
.قارعلاىفسايقلاةرثكدوجوىلإتدأهذهلك«صنهيفدري

عمقارعلاىفهطورشىلعثيدحلارفوتمدعیوسامهنیبریبکقرفةمثسیلو
خيشنمحرلادبعنبةعيبرنأذإنيتسردملانيبالصافرصملاربتعيالو«لزاونلاةرثك

نممهوقارعلاب.ىبعشلاوىروثلاو«ىأأرلاةسردمداورنموهوةنيدملاباشنكلام
.()ًاضيأثيدحلاةسردمنممهوماشضلابىرهزلاوىعازوألاو«ثيدحلاةسردمداور

اوعسوتلقارعلالهأهبىلتبااملثمبزاجحلالهأىلتباولهنأملعأهللاوىلودبيو

نيبىرهوجفالخةمثسيلفكلذكرماألامادامو‹حيحصسكعلاو«ىأرلاىف

رطضيلكلانأامك‹ةحيحصلاثيداحألابلمعيمهنملكلانألكلذو..نيتسردللا

قارعلاىفوىأرلالمعتسينمةنيدملاىفاندجواذلو«لئاسملانمريثكىفسايقلاىلإ
.(”ىروثلاوىبعشلاكثيدحلاىلإىمتنينم

عويشوثيدحلاةياورةلقف‹ةصاخلااهتازيممنيتسردملانملكلنإفتيأرامكو

.()ثيدحلاةسردمتازيمننمسكعلاو«ىأرلاةسردمتازينمتاضارتفالاوىأرلا

ىسايسلاوىداصتقالاوىعامتجالالوحتلاوةيمالسإلاةئيبلاروطتتازارفإنأو

تافالتخالاةرثكىلإىعاودلاوبابسألاربكأنمناك«لوألانرقلارخاوأىفىفاقثلاو

ةدعىمالسإلاعمتجملاىلعتلخدذإ‹ةيهقفلاوةيملعلارظنلاتاهجونيابتوةيهقفلا

‹ةبراغملاوةقراشملانيبةفلتخمفارعأوديلاقتوتاداعنماهريغوةيعامتجالماوع

نأءاهقفلابىدأامم«ةايحلاهاجتمهترظنموقلكلوبونجلالهأولامضلالهأو

ءةيمالسأإلاةحاسلاىفىلمعلاعقاولاىلعهقفلاقيبطتىفايلجكلذرهظيناواورثاتي

‹امهالاواموقارعلاوزاجحلاىفامهريغوناتسردملاناتاهرهظتنأىرورضلانمف

.هللاءاشنِهنيبنسامىلعنيطخلانيذهنيباطسوناكنمكانهنأديب

.١١٠:ىمالسأإلاىعيرشتلالخدملا ناهبنلا()

.۰:ىمالسإلاعيرشتلللخدملا-ناهبنلاقورافدمحم:رظنا(۲)

عانم‹اهدعبامو١۱۳:ةعيرشلاةساردللخدملا-ناديزميركلادبع اهدعبامو١١٠صقباسلاعجرملا(۳)

:ىمالسإلاهقفلاةساردللخدم فسويدمحم‹اهدعبامو٢٠۲:مالسأإلاىفهقفلاوعيرشتلا-ناطقلا

.۲۷/4٤:هقفللنيودتلاةأشن ىدشارلاكرابم

۳۸



ضعبىلعذملتتدقةديبعابأمامإلانألوألاثحبلماىفهانركذاممانلنيبت
‹ءاثعشلاىبأمامإلاكنيعباتلارابكىلعذملتتامك‹نيعباتلاراغصنموهف«ةباحصلا

امهنمةسردمىأىلإف‹امهنيبةمدتحلاتافالخلاوةيهقفلاسرادملاةأشنرصاعدقو

ىتلاطسولاةسردملاىلإىمتنيةديبعابأمامإلانأانلنيبتةلأسملاهذهلانثحبدنع

ةينغكلذعمىهو«اتاتبىأرلالمهتالتناكدقف«سابعنياربحلااهيلإبسني
.ةلأسملاىفاصندجتملامدنعالإو«دويقوطورشبالإىأرلاىلإبهذتالو«ثيدحلاب

صوصتلاكلتنيبةنراقملابو()سايقلادوجوىلعةدهاشمامإلاراثآنألكلذ

ذخۇيالكلسايقلاىفًاطورشمامإللنأرهظيسايقلامذىفهنعترثأىتلاصوصنلاعم
هلنكيملةديبعابأمامإلانإمث..ثيدحلابلمعلالمهيالعلو‹قالطإلاىلع"ب
‹ةرصبلابشاعهنال«ةفوكلابىأرلاةسردمداورىلعذملتتلانمالضفريبكلاصتا

نبانعهتايورمرثكأامنإو«اردانالإدوعسمنبانعىوريءاثعشلاوبأمامإلانكيملو

٤رمعنباو«ةشئاعو«تباثنبدیزو«یردخلادیعسیبأو«ةريرهىبأو«سابع
دقسابعنباربحلاةسردمنأالإىأرلاباوفصويملوزاجحلاباوشاعءالؤهو

نبديعسو«رانیدنباو)ةمركعوء‹ءاثعشلایبأکرابكلااهذيمالتةرفوبترهتشا

.ةنسلاباهذخأبناجبسايقلالمهتنكتملو.مهريغو«ريبج

هنكلو‹()ىأرلابنافوصومامهودوعسمنبورمعىلعءاثعشلاوبأذملتتيملو

ابأىقلدقلو)«ىأرلابلوقلانعرمتسملاهفقوتبفوصوملارمعنبهللادبعىلعذملتت
الإنيتفتالفىتفتستكنإوةرصبلاءاهقفنمكنإ:هللاقففاوطلابًامويءاثعشلا
.()(تکلهأوتکلهدقفكلذريغتلعفنإكنإف‹ةيضامةنسوأقطاننارقب

‹ىأرلاةسردمعابتأاهيفرشتناىتلاقارعلابةديبعىبأمامإلادوجوبناجىلإف

یفبهذنم):لاقاذلو‹یأرلابلوقلاءاروقايسنالانمأريبكاظفحتظفحتيهدجن
.ثيدحلادنسىفهظفحتًاضيأانيأرو‹©(رامدلاىفبهذسايقلا

.ثحبلااذهنمىناثلاثحبملانمعبارلابلطملاعجار(١۱)

.٢٤٠۲:مالسأإلاىفهقفلاوعيرشتلا ناطقلاعانم:رظنا(۲)

.هعجارمو۷۰:دیزنبرباجمامإلاهقف شوکبدمحمیحی(۲)

.هعجارموثحبلااذهنم٩۹٤صعجار(٤)

۳۹



صيحمالىأرلانإذإ«ةحضاوطورشبىأرلالمهيالمامإلانأقبساممنيبتنو

ةمهمىهكلتو‹اهلةيعرشلولحداجيإنمدبالةرركتملالزاونلاف‹دهتجمللهنع
‹اهبذخألاوةياورلاىلعةظفاحلانمكلذرهظوةنسلاداورنمربتعيهنأامك‹ملاعلا

نيباطسونوکينأىلإبرقأوهفثيدحلاةياورىفهطورشنماضعبانركذدقو

نيبةمهمةناكمهلتناكنأشلااذهىفهتيرقبعببسبوثيدحلاوىأرلاىتسردم

اميفهثحبنساماذهوةناكملاهذهحمالمحيضوتنمدبالو«هرصعىفةيضابألاءاهقف

:ىلی

:ةيضابألاءاهقفنيبةديبعىبأمامإلاةناكم:ثلاثلابلطللا

نبرباجهخيشةافودعبةدايقوًاملعةوعدلالهأىفةماعزلازكرمةديبعوبأاوبت
‹ةيناقلاةئالانمىلوألانيسمخلالاجرلوأتاقبطلابحاصهلعجكلذلو‹ديز

الاذهو‹حالصإلاوةوعدلانوئشبمايقلاوىوتفلاوملعلابهنارقأنيبرهتشاهنألكلذو
.ملومامضهليمزعمجاجحلاهنجسكلذلو‹كلذلبقحالصأإلاوةوعدلابةمايقىفاني

()كلملادبعنبناميلسنمامهنعوفعلاردصذإ‹«جاجحلاتومدعبالإاجرخي

.نينوجسملاعيمجىلعو

نيضراعملاةوعدلالهأةدايقىفهبموقيناكىذلارودلابهملعلهنجسامنإو

هنجسالكلذكنكيملولوهيرصاعمنيبهتناكلو«ىثارولاىومألامكحلل
لبقةوعدلاوميلعتلارودبماقدقهنأاذهنمرهظيوهبناجىشخدقهنألو‹جاجحلا
.نامعىلإارباججاجحلاىفنامدنعناكهنجسلعلورباجهخيسشتوم

هلو‹مههَقَأومهربكأناكلبهرصعىفةيضابألاءاملعربكأنمةديبعوأف
ةوقوهئاكذىلعلديامم«ةركبملاةيرسلااهتلحرمىفةوعدلاميظنتىلعةقئافةردق

لهأخياشمهدعاوقىسرأىذلالمعلاةريسملصاوينأكلذبعاطتساف٤هتدارإ

‹ىضابأنبهللادبعو«ديزنبرباجو«ريدحنبىسادرممامإلاك‹ىمادقلاةوعدلا
.خياشملارابكنممهريغو

.١/۷:تاقبط ىنيجردلا:رظنا(۱)

.(م۷۱۷-ه۹وم٥٠۷نيبامديلولادعبةفيلخلا(۲)

١٠١:ةيضابألاةكرحلاةأشن تافيلخ:رظنا(۳)

۳۷

 



لوقي‹ىوتفلاونيدلابةقلعتملارومألاعيمجةيضابألاةوعدلالهأهيلإلكوأدقو
‹ايلعلاتاجردلالينعمعضاوتلاو«ايندلاىفدهزلاعمًالاعناكو):ىنيجردلاهنع
.()(عاستانمهيلعامىلععابلاقيضبفارتعالاو

دادعإو‹لالاعمجوعافدلارمأنمةوعدلانوئشىفدودوموبأبجاحهدعاسيو

ىذلاوهو‹()رومألارييستوىوتفلاوميلعتلابوهلفكتو«تامصاخملالحو«ةدعلا
موقيمث‹ةديبعىبأرمأبةوعدلارمأةسرادموريكذتلاوظعوللسانلاعمجبموقي

.()مهداشرإوسانلاريكذتبةديبعوبأ

هروحبنمرحبهنأو«ملعلاداوطأنمدوطةديبعابأنأ:شيفطأبطقلاركذو

‹مامضهنارقأنمهقفأناكو«ةياورلابيترتوميلعتلاوملعتلاىفنانبلاباهيلإراشيىتلا

ىفةجحمهلكاوناكنإو‹«ىدبعلاكامسلانبرفعجهخيشنمهقفاو«حونىباو
هنعكلذلقنةيضابألادنعمظعموهو«ةقثهنأبىذمرتلاهيلإراشأدقو.(©نيدلا
.°2)ةلاسرىفبطقلا

مهملعيوىوتفلاهيلإنودري.هرصعىفةوعدلالهأمامإناكةديبعابأنإفقحبو

فعسلالمعبتاتقيناكو«أريقفروعأنوللادوسأًايغزةديبعوبأناكونيدلارومأ
فراعملابقرشملاهلقعبضيبلاديسناكهنكلوفافقلاببقلفًافافقاهنملمعي
قيمعلاهكاردإوديعبلاهرظنوداحلاهئاكذبسانلارصبأو٠نيدلابةعطاسلاهسفنو

نافرعلاوةياردلاجاتوهفراعمرهاوجوهلمعزونكبسانلاىنغأو«ةقيقدلاهتظحالمو

.>(هرصعىفهيلععبرتىذلاةماعزلاشرعوهنيبجهبقرشيىذلا

اذهعموهو ىمعأراصمثروعأناكدقو ةيضابألاةديبعوبأمعزتدقلو
ةيطارقميدىلعلدياممكلذلهلهأىذلاوههءاكذوهملعنأالإميتىنبىفىلوم

.7)ةيضابالادنعةرادإلا

‹هتلدأةوقلهريغىلعةجحلاهلومدقملاهلوقفامةلأسمىفًالوقةديبعوبألاقاذإف

.۱:ريس ىخامشلا:رظنا(۲).۱۳۸/۲:تاقبط ىنیجردلا:رظنا(۱)

۳۰۸/۲٠:ةنودملا-شيفطأ:رظنا(٤).١/٤٤٠:تاقبط ينيجردلا:رظنا(۳)
.۰/۳۴٥۱٠:خیراتزوبد(٦).٤٠:ةيفاشةلاسر شيفطأ:رظنا(٠)

.۱۷۰/۳:خیراتزوبد(۷)

۳۷۱



یرکآنمعجحایفهئابخیفوهوةرمتاذىمرضحلابويأنبلئاوهذيملتهاتفتسا
نمضيلهةبادلاتفلتف«ةبادلاكلتهيلإىركأىذلادلبلازواجفمولعمدلبىلإةباد

لهانمتومرضحنمخياشمءابنخلاىفناكو؟طقفةبادلانمضيمأاهءاركوةبادلا

نکيملو«ىاركلانودةبادلاهنيمضتىلعمهلكاوعمتجافدودوموببجاحو

ايكتلأسمنعخيشلالس:بجاحلاقعجراملف«ذعنيحًارضاحةديبعوبأ

نمضينيأنم:ةملسمنبدمحمهللاقف‹ةميقلاوءاركلاهمزلأف:هلأسفیمرضح

ضهنهنأريملونييندملابًايفحةديبعوبأناكوملعتالثيحنم:لاق؟ءاركلا

.قبسامةملسمنبدمحمهدرناکاذهعمو‹(")امهقناعيو

أرشحمسءاقألانعداهل امنيحىرخأةهرملینأ1دیبأ

لخدألجرنعالأسفحونوبأهعمو«ةديبعىبأىلإليوطلاكلملادبعو«حيلملاءاج

زاوجلاب:حونوبألاقف؟اهجوزتيهلأ«ةرحلاراکنإتركنأوتبضففةأرماتحتهدي

 اهنمهجاوزنعامهاهنةديبعابأنكلو«ديزنبرباجهخيشلوقىلعًادامتعا

اهبىتفأنكلوتقدص:حوتويألاقف«حونابأايجورفلااهنإ:حونىبأللاق
نأنايتقلارشعمايمكهنأملأ:لاقمث¢معن::لاقف‹جورفلااهنإ:لاقف«رباج

.5ًارضاحةدیبعوبآناکاذإینولأست

مامإلانمةءاربلاوةيالولاببسببرغملابةيضابألانيبةقرفلاتثدحامدنعو

‹قرشملاىلإاهررشلصوو«ىدارملاسيقنبرابجلادبعو«ىمرضحلاديلتنبثراحلا
نيلوتقمرخآلاةثجىفامهنمدحاولكفيسدجوذإامهرمأىففالخلارثكف

ىتحامهتيالولصأىلعامهف«لطبملانمامهنمقحلاملعيالهنألةفئاطامهتلوتف
ىلعیغبلانمامهنمدحاولكولخيالذِإةفئاطامهنمتأربتو‹اهنمجورخلاحصي

.٤٤۲-۲/٤٤٢:تاقبط ىنيجردلا«٠/٠۲:ريس ىخامشلا:رظنا(١)

.١/٠۹۰:ريسىخامشلا(۲)

ةحورطألاهذهنمصهتمجرترظناناهدلاحوننبحلاصحونوبأ(۲)
.١٤٠:دوقعلا-ىثراحلا«۸۳/۱:ريس ىخامشلا«۲۳۹/۲:تاقبط ىنيجردلا:رظنا(٤)

1



بتكىتحةنتفلارانعئفطنتملو‹امهنعةفئاطتفقوتورهاظلابانيلعمكحلاوهبحاص

امهرمأىفمالكلانعو‹امهنعفكلاب(')ةلاسربرغملالهأىلإبجاحوةديبعوبأ
برغملایفهیرصاعمنیبةديبعبأةناكمىلعكلذلدو‹0ةنتفلاتدمخف

.قرىشملاو

مهخيشعيدوتومهنطوىلإباهذلاايقيرفإلامشنمهذيمالتدارأامدنعو

نبثراحلامامإللافلخبرغملابمهتريسمدوقيامئاقمهنماوبصنينأهولأسةديبعىبأ

زعهللاماكحأىعريو‹هدودحمهيفميقيونيملسملاةريسمهبريسيلو‹ىمرضحلاديلت

باطلایباىلإراشافرمالااذهلمهيفحسشرملانعهولاسمث«مهففاوف.لجو

رمأبهوربخأىبأامدنعو«(©(هولتقافىبأنإ):مهللاقهنكلو‹ىنميلاىرفاعملا

‹ةديبعىبأهخيشرمألاذيفنتةمامإلارمأهديلقتىلعوهمهقفاووهوقفاوف«هركسع

نمزلاانلىقبأوبئاوننممهبونياموةمامإلارمأىفمهنيبتالسارملاترمتساو
ةيسايسوةيداصتقائدابمىلعتوتحادقو‹(°)برغملابمهيلإةاكزلاىفهتلاسر

.ةيتفلاةلودلانيوكتل

دوفوتناكو٠باطخلایبدعبیتحةبراغملانيبوهيبتالسارملاترمتساو

هيمسيامعابيجعالاؤسبرغملالهأهلأسةرمتاذوجحلامسومىفهبعمتحتبرغلا

اهمرحمريغلاهدسحنمءازجأةأرملافشکتنأوهو(ةولجلا)ذئمويةبراغملا

.()برغملالهأيمكءافجدشأام:لاقومهنمكحضف؟ةرجألاب

اههجویوساهدسجنمائیةأرملافشکتالدإميرحتلاوعنملابمهباجأمت

نمدحأهبنيديًامارحهدعبىقلأامهنمدحاونوكينأمكنعوانعهللافكدقو):هلوقةلاسرلاهذهىفءاجامم(۱)
‹هيلعهلهأقارفبالإسانلاملسيالمثفالتخالاهيفنوكيىذلاوهاذهومكضعبسفنأىفةهبشنوكتوأهدغب
بوقعينبملاسخيشلاطخبةخسننمه١(هدربنوملسياميفوهلهجسانلاعسياميفمّتفلتخاامنإمكنإهللااوقتاف

.لوألاقحلملاىفةلاسرلاركذتسو ىيرجلا
.٢/٢٤۲:تاقبط-ینیجردلا۳٦/٤٦٤:ریسایرکزیبآ(۲)

.ثحبلااذهنم۲۳۷صیفهتمجرت:رظنا(۳)

.١/٠۲:تاقبط ىنيجردلا«١٠:ةريسلاايركزوبأ:رظنا(٤)

.اهدعباموثحبلااذهنم١٠٠رهرظناء١/٤١٠:ريس ىخامشلا‹٤٠:ىضايرلادهعملاتاقبط ىبايسلا(٥)

.ةماعبرغملادالببرغملابدوصقملا(1)

۳Y۳



.)اهجوزوآاهمراحمریغلاهيفكو

£قحلابلاطببقلملاىدنكلاىيحينبهللادبعهذيملتهرمأاضيأانبرمدقو

لدعلاىلعهثحومايقلابهيلإ‹كانهروجلاةالودضنميلابمايقللهراشتساامدنع

ةرصبلابةوعدلالهأبطقةراسشتسانودبمايقلانمباهيهنألكلذ«()سانلانيب

یفکو«لاملابهدمأولاجرلابهيلإلسرأف«ةدعوًاددعهنمددملارظتنيهنألو«ذئموي

ىفهدئاقناف«ىفكلوهالإهيلإًادحألسرأنكيملولوًادئاقىراشلاةزمحىبأب
ىنئابكانددمأانإ:هيلإبتكوليجنإلابحاصبهامسوةديبعوبأهيفقثوذإكراعملا

‹ةزمحاباهبینعیو(هردصیفهلیجنإلجربكانددمأو«لجرفلأوالجررشع

‹(ىنامعلاىروقسلاةبقعنبجلب:دئاقلاهيلِإهلسرأىذلالجرلافلألابىنعيهنأامك

.(°›ىدعسلا

ماجحألاودقعلاولجلاهدیبو«)۱(عزانمالبذئمويةيضابألابطقةديبعوباف

٤صيحمتوةسارددعبلبايئاوسشعهقالطنانكيملو«ريرقتلاوريرحتلاو«قالطنالاو

ماكحألابمايقلانمرفيهنوكىلإةفاضإةمشاغلاةطلسلاىديأنعاديعبهقالطناناكف

اوملعولفكرمألنوعماسكلنوعيطمسانلانأكلذبلئاسلاىنعيو؟كن

ام:لاقةديبعابأنكلو٠كداضعأاودشفكعماوضهنلروجلاةمئأىلعكجورخب

ةفاخمرصعلاورهظلانيبامميقأنأبحأالو«تببحأامتلعفىنأولوكلذبحأ
..()ماكحألا

هعروف«ةمايقلامويمهنعلاؤسلاونيملسملارمألمحتنمفاخيهنأمولعملانمو
ريسيلىمالسإلاعمتجملاحالصإهمهامنإو«لالاوكلملاهمهنكيملذإكلذنعهدعيي

.ثحبلااذهنم۲۷۷صرظنا(۲).۸/۲٤:یربکلاةنودملا مناغوبأ(١)

.ثحبلااذهنم۲۷۷صرظنا(٤).ثحبلااذهنمYVyصرظنا(۳)

.۷۷:ايقيرفإبةيمالكلاسرادُلا هدمحنبا(1).ثحبلااذهنم۲۹۳صرظنا(٥)

.١١٤٠:دوقعلا ىثراحلا:رظنا«۷۸:ريس ىخامشلا(۷)

TV٤



نبهللادبعمهءاجامدنعمهيلعمهيأرداسفإوهباحصأىلعهدرنمكلذرهظو

ةفالخىفةيومألاةلودلادضةروثبموقيل«(ه٥٥١-٠۷)ىلعنبنسحلانبنسحلا

‹ةديبعوبأمهعموهتدناسمةوعدلالهأنمبلطف«‹نييومالاكولمرخآراملاناورم

ایایاالیاووادا

افو:لقيانوعدتاملعمكعوطنإ؟هوى

مهتعامجققق«(توميیتحهيدينيبییحينياهللادبع

.()مهيأردسفأو

نييومألاىلعجرخهنألنسحلانبهللادبعكلمابلطينهبةديبعوبأىنعيو

نعهجورخنكيملو«ةوقلابمهنماهبلطيفنييومألانمةفالخلابىلوأهنأبهنماداقتعا
رصتنانإهنأولف‹ذئمويةوعدلالهأهتقمياماذهو‹ةحلاصلاةينلاونيدلاقيرط

نأىفقداصوهوكلملابحةحئارهنممشيهنكلو«ةديبعوبأقفاولىروشاهلعج
حلاصهبيجينأىسعاذامف‹قحأهنأمهداقتعاوهداقتعاىفو‹عرسأهيلإسانلاةماع
.اذههلوقىلع

هلديالذإ‹هبلطةيبلتباوماقولرمألاريصم-ةيسايسلاهتكنحب ةديبعوبأملعيو
ىلعةيسابعلاةلودلامايقنمةديبعوبأهعقوتىذلاوهاذهناكو«رمألابدادبتسالانم

ىروشةفالخلانوكتنأةوعدلالهأهيلإىمريىذلارمألاو©نويولعلاهبلطيامرارغ
نامعونميلاىفةديبعىبأذيمالتىديىلعهقيبطتمتىذلاوهاذهو«نيملسملانيب

.برغملاو

تارظانملاىفهنارقأنيبةميظعةلزنموهقفلاىفةريبكةناكمةديبعىبألتناكو

ةدعهلتعقودقو‹اهلكشمنايبواهصيوعلحبموقيفتالكشلملاهيلإدرتةيمالكلا
تثدحاملكو«هنامزىفسيطولاةيماحةيردقلاةكرعمتناكذإردقلاىفتارظانم

نكرلاوهناكو‹2”لصافلالوقلالوقيلةديبعىبأىلإتهجوعونلااذهنم;ةيضق

١٤٠.٠:دوقعلا-ىثراحلا:رظناو«١/۷۸:ريس ىخامشلا(١)
ةديقعبىمردقو ةديبعىبأنامزىفةيردقلابءالتبألانمعقوامىلإةبسنلابليلقتارظانلهذهنمانلصوىذلا(1)

= ىنيجردلا:ىفكلذرظنافهوأربانباحصأنكلو«ىرصبلانسحلامهتموهنامزىفءاهقفلانمريثكردقلا

To



ةوعدلاةهمدحیفهرودلسابعنباو٤«دیزنبرباجدعبىضابألابهذایفثتلاثلا

.()ةيمالسالا

هيلإرومالانوعجريوهبحبمهبولقتبرشأو«مهسوفنهوبهودقهذيمالتناكو

كنإ):هللاقهذیمالتنموهوةرامعنبرمتعملانأىور«اهبةفرعمىلعاوناكولو

ىلتلذبكلذبكنأل‹نوكتنأرمتعمايكلىغبنيكلذف:لاق.ىيبأنمىلإبحأ

.0”ةيالولاىنعي(هللذبتملام

هتمهمءاهتنادعبايقيرفإىلإليحرلاىسمادغلاراردنبليعامسإهذيملتدارأالو
نأديرتأ«ةديبعوبأهللاقف‹ماكحألاىفةلأسمةئامثالثنعهخيشلأس«ملعللًابلاط

دقفلعفلابو>؟خيشايكلذبتيلتبانإتيأرأ:لاق؟راردنبايًايضاقنوكت

غلبدقو«نيسرافلاباهولادبعهنباو«متسرنبنمحرلادبعنيمامإللًايضاقناك
.©عزانماهيفهعزانيملو‹اهبمهريغوهنارقأهلفرعاةلزنمملعلاىفةديبعوبأ

ىتلانادلبلاىفهلاوقأىلعنودمتعيمالسإلانملوألاردصلاىفةيضابألاناكو

‹مالكلاملعىفهعابلاوطىلعةلدألاىففاكةديبعىبأتارظانمنمانلصوىذلاو«هريغو۲/٢٥۲:تاقبط=
عمهترظانموىرصبلاخيشلاىيأنباعمهترظانمتارظانملاهذهنمف«هنامزلهأنمريثكهبىمراممهتءاربىلعو

حلاصنبلهسعمهترظانمو‹ءاطعنبلصاوعمهترظانمو‹ىقشمدلاناليغعمهترظانمو«ىفوكلاةزمح
/۲/٤٤۲:تاقبطىنيجردلا:ىفتارظانملارظنا:ثراحلاوةيطععمهترظانمو«ىوادهلاقيزرنبهللادبعو

٢.

.١١٠:ىضابألاركفلا رمع«١/٤6:عرشلاناب ميهاربإنيدمحم(۱)

.١/١٠٠:ريس يخامشلا«٢/٤٥٤۲تاقبط-ىنيجردلا(۲)

‹رظنىلإجاتحياذهنأثحابللرهظيو«١/٤٠٠/۲۷٠:ريس يخامشلا«١1:ةريسلا-ايركزىبأ:رظنا(۳)

نبليعامسإهيفلعجىذلاتقولاوهوةدحاوةظحلىفةلأسمةئامثالثنعلاؤسلابحمسيالتقولانألكلذو

لبقمألأستقولاكلذىفملعأهللاو):لاقفةرابعلاهذهىفهسفنايركزوبأكشدقو«باكرلاىفهلجررارد

لاقو«كلذىفرظنيلفماكحألالئاسيفهنأودييو؛كلذلبقهلأسهنأرهاظلاو«٠٠:ريسايركزىبأ«(كلذ
يكسفنيلنعًالقنكلذوًايضاقهنيعةديبعابأمامإلانأراردنبليعامسإيلعهقيلعتيفبويأنمحرلادبعذاتسألا

نمىأراللبقتسملايفلمعلااذهبيلتبااذِإاميفليعامسإهذيملتلمامإلانمطقفرارقإكلذنأرهاظلاوء٠

.رمألامزلاذإدادعتساوهامنإو‹مامإلليضاقلانييعتلدعبنحيملتقولانألكلذ«ةيملعلاهتردقموهتءافك

اذهلمامإلاهرقأفاهبوجويأرفهريغاهبموقينأوجرياليتلاةينيعلاضورفلانمكلذنأيأرليعامسإلعلو

.كلذيفرظنيلفضرفلا
.١/۷۸/۱ج:قباسلاعجرملاسفن(٤)

٦۳۷



.()اذهانمويىلإلمعلاىفكلذرثأدجتو«ىضابألابهذملااهيفرشتنا

بتكىفأركذهلدجتالكنأالإةيضابألانيبرشتنمةديبعىبأمامإلاهقفنأعمو

لكنأذإ«مهئاسؤرنملبةيضابألانمهنأىلإدوعيكلذىفببسلالعلو«مهريغ
الو«هنعذخألانعدعتبيو«هتياورحرطتذئمويسانلانمةقرفلاهذهىلإبسنينم

لهديزنبرباجنولأسياوناکمهنأ:تاقبطلایفدعسنباهرکذاممكلذىلعلدأ

:لاقثيحىفنلاةغيصىفتابثإلابباجألب«كلذرباجىفنف؟ةيضابألافرعت
مولعملانمو«هبىشولمهفرعيهنإ:لاقولهنألكلذو‹0(مهنمهللاىلإاربأالر

‹ىومألامكحللةضراعملاةقرفللسيئروهو«ذئمويةيضابألامامإارباجنأدكؤملا

-ةديبعوبأف«اهقفواثيدحةيضابألابتكلاىفهنعةياورلاولقنلاةرثكىلإةفاضإلاب

هنعىوريالفىلاتلابو‹ماهتالاسفنهلانينأدبال رباجدعبةيضابألامامإوهو

.ةيضابألاريغدنعهقفالوثيدح

‹ءاتفتسالابلطواياضقلاهيلعلاهنتجحلامسولبهذيامدنعةديبعوبأناكو

ناكف«هيلإسانلادورووةيملعلالئاسملاةرثكنمهنمموقيداكيالاسلجمسلجاذإف
ةنيكسوراقووةميظعةبيههلتناكو.()سانلاهيقفتوملعلاةركاذمبًالفاحهسلجم
هيلإعجريو«()هتبيهمظعنمهسلجمىفدحأملكتيالمهركذيوسانلاظعيامدنعو

اميفهيلِإنومكتحيو«برغملالثماهريغونامعونميلاوناسارخىفةوعدلالهأرمأ

لهأهيلإعفردقف٠«تالضعملالحىفلصيفلارودبموقيف‹كانهاهءانبأوةوعدلامهي

برهذٳ«همعنباىلعةدئازنبنعمنماتساامدنعیمرضحلارجزةيضقتومرضح

هةينالعوارسرجزمعنبالتقي):ةديبعوبلاقفمهدرشونيملسملالتقنيحنعمنم

:انلق؟نمۇؤيامدعبلتقيانعمنأفرعيأ):لاقف«رجزیفهمهتتااإ:هلاولاقف

نيملسللانمًاموقنأكلذو«نيلوتقلامهناوخإةلأسمناسارخلهأهيلإدرامك

.اهدعبامو١/٠۳۰/٥٠۳:ىربكلاةنودملامناغوبأ(١)

لامتحاهيف؟هبةلصتممألعفلانعةلصفنماللهف«يفنلالمتحتاهنأامكتابثإلالمتحتةرابعلاهذهنإفملعللو(۲)

.كلذىفرظنيلف

.٤٢٤۲:عجرملاسفن(٤).٢/٤٥٢۲:تاقبط ینیجردلا(۳)

.١/۷٠٠:ريس ىخامشلا:رظنا(٥)

TV۷



مهنيبراصفشيجمهيقلىتحكلذكاولازيملف‹الاماومنغوءامداوباصأناسارخب
‹ىأربءامدلاكلتانكفسولاومالاكلتانبصأانإ:دئاقللاولاقفباطخشيجلادئاقو
دئاقلامهنملبقيملف«هللاباتكمكحباهيفىضرنو‹نيملسملالوقاهيفانلوقو

مكحلمهناعذإلمهضعيمهالوتفناسارخنممهنيدلهآكلذغلبف۽٤شيحامهلتقف

ايشباصأنملكناموالاقف«ةديبعیىلإرمألااوعجرينأاوقفتافةرصبل

ا9مهناحصأةيالوىلع«هلوقبناقيرفلايضرفهيماري

نالجردهشمويتاذو‹هرصعىفماعلاوصاخلانيبةقثلاوةلادعلابرهتشاو

:هيلعدوهشملالاقف«لجرىلعقحب©)هنامزىفةرصبلايضاقدنعهتداهشىلع

ىلزاجولوفراعهبانأ):كحيو:ىضاقلاهللاقف«نالفةداهشبىلعادهشاإ

.()(هتداهشبتمکحدحاولجرةداهشبمكحأنأ

هذيملتمهنمو‹ةفرعملاىفمدقلاخوسروملعلاةرازغبهذيمالتهلدهشو

‹زيزعلادبعنبهللادبعمهونورخألاءاهقفلاهذيمالتو2>بيبحنبعيبرلاربكألا
.©)ريثكمهريغوليحرلانببوبحم:نايفسويأو.جرؤملاوبأو

‹ةالصلاىفهومدقتينأهباحصألبقيالو«ةالصللمهيفمدقمامامإلاوهناكو

هيديجرخأوهقتاعىلعهاقلأدحاوصيمقبىلصةرمتاذو«ةنسلابءادتقالامهملعيو

.ةئيهلاكلتىلعمهبىلصنيحصيمقلاكلذريغدجيملهلعلو‹(©)هتحتنم

ٹالرتولاةالصكلذنمف«ةيضابألاقطانلانمريثكىفهلاوقأىلعلمعلاو

كلذلقنو«هلمعهيلعو«ناهدلاخلاصحونىبأللوقوهو«لصفنودبتاعكر

ىنعموىلصتورهطتتاهدعبو.اموينيعستونيتسنيبامصبرتتضيحلامداهبموديىتلاءاسفنلاةأرملانأمهدنع

ذیمالتقیرطنعناسارخىلإاهلقنمتدقو«اهيلإنوعجريوناسارخلهأهقفىفةدوجومةديبعىبأراثانأكلذ

.١٠١٠:ريسىخامشلا:رظنا.نييناسارخلاةديبعوبأ

.ىضاقلااذهمساىلإدتهامل(۲)

.١/۷۹:ريس ىخامشلا‹«۲۳۹/۱:تاقبط ىنيجردلا(۳)

.٢/٤٢٤۲:یربكلاةنودملا مئاغوبأ.١/٦۹:ريسىخامىشلا(4)

TV۸



ىفلوقلااذهىلعلمعلاوروصتمنبمتاحو6رجاهملاوبآو‹جرؤللاوبأهنع

.اهریغونامعوناسارحخ

1ناميلانبنوراهلاوقأوهدیبعيبمامإلالاوقأنيبةهنراقمنايفسوبُدمعيو

ىلاو°”نامعبرفيجنبانهمامامإلاىلإهتلاسرىفعيبرلاةافودعبهيلعقشناىذلا

ءطغملاوهةديبعوبأنوكينأدبالو):همالكةلمجنمءاجثيحتومرضح

باوصلابىلوأاندنعةديبعابأنأ_هللدمحلاو ملعنلب«بيصلملاوهنوراهو

.0(هبقحأو

تذعأتعشنإريخمتق::تلق):لاقثیح«ةديبعيألوقبةرمو©يخل

لهو):ةديبعىبأمامإللاذيملتزيزعلادبعنبهللادبعهللاق(؟هتكرتتعشنإوهلوقب

‹ًاطخأاميفوهيفباصأاميفلاقاملكىفهعبتأفأ؟اذكهالإفاصنإلاولدعلانوكي
هليواقأعيمجىفهعابتابقحأهريغناكلىسفنلهبًايضاروكلذًالعافتنكول
.()(ةديبعوبالاق؟وهنمو:تلقو

(*)(انباحصأنمهريغوةديبعىبألوقنمىوقألوقىأو):مئاغوبألوقيو
.ثاريلاكامهلعجىفىبقرلاوىرمعلاةلأسمىفكلذو

مهنمو حلاصلافلسلاةريسلهركذدنعبوبحمنايفسوبأةمالعلالاقو

مهو):ًاضيأناميلانبنوراهرمأىفنامعبانهملامامإلاىلإهتلاسرىف-ةديبعوأ

٤مهعينصريغهعينضومهفالحخمهنأومهبقوثوملاومهنعذوخأملاوءاملعلاوءاهقفلا

يبأبهئادتقامدعىفنوراهىلإًاطخلابسندقف«(©)(ًاطخلااذهحبقأامهللاناحبس
.عابتالابىلوألاوةودقلامهومهلهتفلاخمو«هبارضأوةديبع

.١/۹۲٠:ىربكلاةنودملا:رظنا(۱)

ماعبجرنمنولخلايلثالثلةمامإلابهلعيوب‹نامعلهأنمدمحيلانموهو«رفيجنبانهملامامإلاوه(۲)

رمألاو«لوسرلاةعاطوهللاةعاطىلعنيملسملانمةروشمنعهللاامهمحرىلعنبىسومخيشلاهعياب1٦

ماعیفوتوءىشهتريسىفهيلعمقنيملونوضارهنعنوملسملاوتامنأىلإقحابماقفركنملانعىهنلاوفورعملاب
.١/٠١١٠:ناميإلاةفحت_ىلاسلارظنا.رهشأوتاونسرشعهتمامإتناكو«ه۲

.١۷٠/٠٦۱۷:يربكلاةنودملا(٤).٢۳۰/٥۳۰:تاباوجلاوريسلا(۳)

.۲۹۲:تاباوجلاوريسلا(1٦).۱۸۷:قباسلاعجرملا(٥)

۳۷۹



نيملسملهيقفبيحنبعيبرلانعانظفحاب()هيلعانركنأف):لاقفةديبعىبآ

©9هللامهدتمهءاملعو

ولوأمهو«بئاونلادنعنيملسمللعزفملامهمهنأبةلاقملاهذهىفمهتناكمركذف

هذیمالتنمةديبعبأماماللاقيثوتةداهسشلاهذهبیفکیو‹مهادهبءادتهالاوركذلا

ىلإراشأامك«ةرصبلاةيضابأنيبهملعةعسومهدنعهتقثو«هتناكمبملعأمهورابكلا

وهناکةديبعابأمامإلانانيبيام«ةديبعىبأدعبةيضابألةودقناکعيبرلانُ

لمعلاف«هيواتفوهلاوقأىلعلمعلاراصو«ماعلاوصاخلادنعةديبعوبآرهتشاو
نولمعيفبرغملالهأامأو‹ةالصلانملامشلافنيميلاىلعميلستلاىفهلوقىلعاندنع
.9طقفةدحاوةهجىلعميلستلاىفعيبرلالوقب

نامثعمأهتلأسدقفجحلامسومىفىتحءاتفتساللنامعلهأهبلصتيو

:لاقف؟اهلصانمةريغصةرجشعطقفىنمبةرفحرفحناسنإنعىنمىفةينامعلا

.()(ءىشهيلعسيل

نطاوملاىفلمعلااهيلعىتلاىهةديبعىبأمامإلالاوقأرثكأنإفمومعلاىلعو

.هنعملعلاةلمحوهذيمالتىديىلعاهيفملعلارشتناذإءةيضابألا

‹هنارقأنيببنمهتيصخشعملتو«هديبعىبأمامإلاهقفرشتنينأًاذإىعيبطلانمف

مهدنعًاقيثوانانکرو‹نیملسملانمةوعدلالهألًاميظعًامامإو‹نيدلایفةودقحبصيو

.)اهريغوةرصبلاب

«ةديبعىبأبلقنمةمكحل|عيبانيترجفتدقلو):ىلاسلاةمالعلاهنعلوقي

رشتناو«مهددعصحيالريثكقلخهنعلمحو«ملعلاسومشهناسلنمتعلطو

يفدجوپناکىئراطقألامجهيواتع«هذسالتيديىلعةديعىهت

:هللاءاشنإىلياميفهنيبنو

.مهدنسمومهلاعولصألاىف(۲).نامیلانبنوراهنبا(۱)
.١/۹۱:ىربكلاةنودملا:رظنا(٤).۲۸۰/۲۷۹:تاباوجلاوريسلا

.١٠:نيتمادرلا ىخامشلاديعسمساق.۲۸۷/۲:حاضيإلا(٥)
.۲/٤٥۲:ةنودْن(۸)05/1:دنسملاحرش ىماسلاديمحنبهللادبع(۷)
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:ههقفنيودت:عبارلابلطللا

هنعاولمحنيذلاهذيمالتقيرطنعهدعبنمىلإةديبعىبأمامإلاهقفلقنمتدقل
اهظفحوهيلإهجوتىتلاتاءاتفتساللهتبوجأقيرطنعو«ةبراغموةقراسشمنمملعلا
.ةيمالسإلاراطقألانمريثكىفذيمالتلاريغنوتفتسللا

ىعيبطرمأكلذوءهسفنبوههفيلأتنممظنمفنصمهقفةديبعىبألدجويالو
فنصمهقفىلعرثعنملامكهيلعرثعنملنكلوادوجومناكهلعلو‹ةرتفلاكلتىف

ءىأرلاةعيبرو«ىرصبلانسحلاو«سابعنباىلومةمركعلاثمأ«نيعباتلانمريثكل
نممغرلاىلعمهريغو‹ىعختلاميهاربإوءريبجنبديعسوبيسملانبديعسو

تافنصممهنعرثؤيالمهنأالإىوتفلاوءسانلاميلعتبمهمايقوملعلاىفمهتمظع

ىناثلانرقلافصتنمىتحةرتفلاكلتىففيلأتلاةركفدعبرشتنتملذإ‹ةيهقف

()هیواتفوههقفرثکأعاضدقفجراوخلاىأرىريناكةمركعنأةجحبو«(')ابيرقت

ةجيتنانلصيملجورخابنيمهتملانيضراعملاهقفرثكأنأىلعحضاوليلداذهو

ةدعكانهو‹نييسابعلاونييومألامكحلاوطمهءاروترمتساىتلاةيسايسلاةقحالملا
:ىھوهلفيلأتةمثناكنإ«انيلإةديبعىبأفيلأتنمءىشلوصومدعلتالامتحا

مل نييومألاشطبنمافوخ-ضرألاىفراغىفسرديوهو-ةديبعابألعل١
ليكتتلاواهعيطقتواهيلعروثعلانمافوخةبقحلاكلتىفةباتكلاىفبغرينكي
وهمهيلإمداقلاةفرعملراغلابابىلعةلسلسعضودقهنأواصوصخ«اهبحاصب

ةلسلسلاكلتكيرحت بوانتلاب بابلاىلعفقاولاةمهمتناكو«هذيمالتو
امةفرعمىفبغريمهيلإتأىتأولف‹فافقلاعنصباولغتشيوةساردلااوكرتيل

‹هنمنوعنصيىذلافعسلاوفافقلاكلتىوسمهدنعدجيملنوعنصي

ىفخلابادرسلاكلذنمو)فافقلاكلتتحتربحلاوقاروألاومالقألاىفتختو
قاروألاومالقألاعمفافقلاهيفسدكتتوبابىلعلسالسلالصلصتىذلا
هبءاجامكدمحمثارتىلعةظفاحمللةميركلاةرحلاةوعدلاتقلطنا

ىصقأولامشلاىصقأو«برغملاىصقأو٠قرسشملاىصقأةقالطنالاهذهتفلبف

.١:ىمالسأإلاعيرشتلاجهانم ىجاتلب:رظنا(١)

.۹۳:عجرملاسفن(۲)
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.()(بونجلا

هفلخىذلاثارتلانمعاضامعمعاضهنكلوفلؤمهقفهنعرثأدقةديبعابألعل٢

كلذلبقفلتأهنأوأ‹ةميظعلادادغبةبتكمتقرحأامدنع«ةرصبلابةوعدلالهأ

ةبتامباهذإلجأل نملکنُأواصوصخ«رطقلاكلذىفثارتنمةيضابأللىقبت

اردهقارتمهؤامدتناكاذإف«ةرتفلاكلتىفمهنموهففصولااذهبفصو

؟فیکف

نيذلاةبلطلاهيقفتو‹ةيمالسإلاحورلاثببةباتكلاوفيلأتلانعالوغشمناكهنأ

املقنبمهرودبمهاوماقو«برغملاوقرشملاىلإملعللةلمحدعباميفاوحبصأ
لوقي«عقاولااذهناكوايلأتوةوعدواسيردتسانلاىلإةنامأنمهايإمهلمح

ضرألاقافآعيمجىفرشتنادقةديبعبُباوجنإ):جرؤلاوبآهذیملت

.©(اهراطقأو

ماعىفوتملاءاثعشلاىبأهخيشناويدنمةخسنهدنعتناكةديبعابأنأ٤
نعهسفنتففعتو«هيفةدوجوملاراثالانمفرتغيوهيلإعجريناكو‹۳

نمافوخفيِلأتلانمنوبرهيمهنمريثكناكةيضابألانأواصوصخفيلأتل
نأالاط٠فيلأتلانممهأةوعدلارمأبمايقلانأةديبعوبأىأرف«ةرهشلابلط

عيبرلامامإلاك«هتايحىفنيودتلاىفاوادبنيذلاهذيمالتورباجناويدهيدينيب
ءانببلغتشاف.یتایسامكمهریغو«نایفسیبأو«جرؤملاىبأو«زيزعلادبعنبا
.نورقلارمىلعخيراتلاتعنصىتلاتايصخشلاولوقعلا

.١/۸٠٠:خيراقلابكومىفةيضابألا_رمعمىيحيىلع(١)
نمنوکینأنكميهنأو«نوريثكمهئاسؤرنأو‹ةروتسمجراونخلابتكنإ:تسرهفلاهباتكىفميدنلانبالوقي(۲)

مهبتكءالؤه):هصنامةارشلانعهثيدحدنعلاقو٤«٢٥۲انلصتملابتكفنصدقمهنمفلأهنأفرعنال

:رظنا(مهيذؤكومهضغبتتناكسانلانأىلإدوعيهنإ):لاقوكلذىفببسلانيبو(انيديأبتعقواملقةروتسم

.كلذباميدقنومسملامهنالةيضابالاةارشلابىنعيو-۲۹ص

.٢/٤٢۲:یربكلاةنودملامئاغىبأ(۳)

ناكدقو«قالطإلاىلعمهلوأنكيملاذإمالسإلاىفنيفلؤملالئاوأنمربتعيًارباجنإ):رمعمىيحيىلعلوقي(٤)
بتكلارودنيبسفانتعضومناكو«مالسإلاردصىفةنر‹هرباجناويد»ىمسملاميقلامخضلاهباتكل

ةخسنهنملقتنتنلو«تابتكملانماهريغىلعهبلخبتنأو«هيلعلصحتتنأدادغبةبتكمتعاطتساوءةيمالسإلا

-ىنايسولا:رظنا...١:خيراتلابكومىفةيضابألا(هيلعلوصحللةسوفنلبجةرقابعدحأحفاكوةدحاو

۔۲۰۸:صطوطخمریس
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هتذمالتنموهیرصاعمنمعمجو«هفالسأوةديبعوبأاهبماقىتلائدابملاىلجتتو

بويأنبلياوبويأىبأو‹0)ىلالهلاناوكذنبملاسةلاسرلثمیفمهتذيمالتو

نبعيبرلاةريسو()ىئاطلادودومنببجاحدودومىبأو:()ىمرضحلا

نامعىلإامهببتكناتللاهاتريسو(*)قحلابلاطىلإنايفسىبأةريسو

()ىتارحبلادايزنبفلخةريس.()ىنامعلاةيطعنببيبشةريسو

.مهريغو

ىفهتلاسرادعام«طقفهذيمالتقيرطنعناكفانيلإلصوىذلانودملاهقفلاامأ
.هللاءاشنإىناثلالصفلانمىناثلاثحبملاىفاهعضنسىتلابرغملالهأىلإةاكزلا

مناغىبأةنودمو«ىرصبلاىنامعلابيبحنبعيبرلامامإللحيحصلاعماجلاربتعيو

راثاهلو«()ةديبعيبمامإلاهقفلثميامريخ«ةاكزلاىفهسفنةديبعیبمامإلا

حيحصامف‹ةيضابالابتكلانمامهريغو(فنصلملاوعرشلانايب)ىفةثوثبمةريثك

نعةهفاشملاوعامسلابهيوريةديبعوبأو«ةديبعىبأنعهتياورنموهفعيبرلامامإلا

هریغومامضکهیرصاعم

كعهللالوسرةيلحهرخآوءةينلابابهلوأوءهقفلاباوبأمظعمىلعىوتحيو

امأ‹ةديبعىبأةياورنمعوبطملاعماجلانمثلاغلاءزجلاىفثيداحأةسمخكانهو

اذهتاياورو‹مهذيمالتوأهذيمالتتاياورلب«هتياورنماسيلفعبارلاوثلاثلاةيقب.

.ةيبهذلاةلسلسلااهيلعقلطيامكدنسلاةيئالثعماجلا

.٢٥٥/٠٦۷٥:صنمطوطخم.نيملسملاريسةعومجم(١)
.٢٦۷٥/۸۳٥صنمقباسلاعجرملا(۳).٢۲۷/۲:صنمقباسلاعجرملا(۲)

.ةنطلسلاىتفمىليلخلادمحنبدمحأخيشلانمًاعامساهتركذامنإواهيلإدتهأمل(٤)

.امهريغوىخامشلاريسوىنيجردلاتاقبطىفاهيفامريثكءاجنكلوةدوقفم(٠)

۰۳۰۷/۲۹۲صنمنیملسملاريسعومجمنمض(٦)
.٢٥٠۲/٢۲۲صنمنیملسملاريسعومجمنمض(۷)
.۸۳٥/۱۱۳صنمنیملسملاريسعومجمنمض(۸)
هيفناویدهلناک«هلعلفاهارقامنإو«ًاعامساهعمسيملوةديبعىبألئاسمىفةلأسمىأرهنأ:زيزعلادبعنياركذي(۹)

.٥٠٦٠:ضورعملاناويدلا:رظنا«انلصيملنكلو«هنعةروثأملئاسم
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خيشلاهنامزةمالعهلوانتىتحبترفريغاعومجمناكهنألدنسملابىمسيناكو

دلودقو‹خرؤمرسفمثدحمهيقفوهو‹ىنالجراولاميهاربإنبفسويبوقعيوبأ

ىلعهقفلاباوبأىلعهبيترتبماقف«ه۷۰٥ماعاهيفیفوتو«نالجراوبه۰٠٥ماع

نععيبرلاتاياورهيلإمضهنأالإایشهيفدزيملو«ىرخألاثیدحلابتکرارغ

نيءزجلایفامهو«عيبرلاهخيشنع«نايفسىبأتایاورورباجنع«مامضهخيش
ىربكلاةنودملابحاصمئاغىبأنع‹حلفأمامإلاتاياورو«عبارلاوثلاغلا

بوقعيوبأهامسدلجمىفءازجأةعبرأباتكلاراصف«ديزنبرباجمامإلاليسارمو

.(حيحصلاعماجلا)كلذدعب

ةمالعلاهلوانتو«هلبوقعيىبأبيترتلبيترتلاباتكةيضابألاضعبهيمسيو

ةنسدولوملاىبرجلاىبصقلاةتسىبأنبدمحمنباو«رمعنبدمحمنبهللادبعوبأ
تیمسراغصءازجأةينامثىفةيشاحلاتناكف«ةيشاحلابه۸۷٠٠ىفوتملاه۲

هللاهمحرىلاسلاديمحنبهللادبعققحملاةمالعلاهنمنيأزجحرشو«بيترتلاةيشاح

.دنسملااذهىلعةليلجلاحورشلانمحرشلااذهناكو«ءازجأةثالثىف"

ىلعقلطننأعيطتسنو‹عضولاةبئاشهبشتملاميلسدنسملااذهانيلإلصودقو

مظعمهيلعةيضابألاىنبو‹ةنايصلاوطبضلاوةنامالاوةلادعلاىفةمقمهنأهتاور

امماهبانلصوىتلاةلسلسلانأامك«ديحولاالمهدنعىولوألادمتعملاوهو
.ةرشابمةباحصلانعمهوعباتوأنويعباتامإهتاورنإذإةيبهذلاةلسلسلاهيلعقلطي

,دحأنعهسفنبهتياورنمهنأل‹هقفلاىفهدمتعيةديبعابأنإفكشالبو

ىلإثيدحلالوؤيوألمعلاىفنايحألاضعبىفهتياورفلاخيدقهنكلو«هخويش
هنايسننعاجتاننوكينأامإاذهوءوهاهملعيةنيرقلبوجوللهرهاظنأعم‹بدنلا
.ثيدحلاعمسينألبقلوقلاكلذلاقنوكينأوأ«ةياورلل

دیزمیتایسو«هرمعرخااهبلمعلانععجارتلئاسمةدعهنعتدروكلذلو

.هللاءاشنإىناثلالصفلانملوألاثحبملاىفعوضوملااذهلنايب

:ىهباويأوبتكةدعىلعدنسملانملوألاءزجلائوتحيو

ملعلاىفباب«نارقلاركذىفباب¢ىحولاءادتباىفباب‹ةينلاىفباب

ةيالولاىفباب‹يعدمحمةمأىفباب«هللاريغلملعلابلطىفباب‹هلضفو
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كرسشلاركذىفباب«عئارشلاومالسأإلا‹ناميإلاىفباب«ايؤرلاىفباب«ةرامأإلاو
ىفباتك.ةنتفلاىفباب«ريطتلاوريخلاوردقلاىفباب«بحلاىفباب«رفكلاو

۳۲ىلعیوتحیو«اهبوجووةالصلاىفباتكءاباب۳٠ىلعىوتحيو:تاراهطلا
ةقدصلاوةاكزلاىفباتكو«باوبأ١ىلعىوتحيوموصلاىفباتكو«اباب

.باوبأ٩ىلعیوتحیو

:یهاباتک۱۳ىلعلمتشیفیناثلاءزجلاامأ

زئانجلاباتکو٤باوبآةسمخهيفوداهجلاباتكو«اباب١٠هيفوجحلاباتك

ةعبرأهيفوحاكنلاباتكو«باوبأةعبرأهيفوراكذألاباتكو«باوبأةثالثهيفو
.باوبأةئالثهيفوعويبلاباتكو«باوبأةعبرأهيفوقالطلاباتكو«باوبأ

باتكو«باوبأةئالثهيفوةبرشألاباتكو«باوبأةعبرأهيفوماكحألاباتكو
«باوبأةتسهيفوبادأآلاباتكوباوبأةتسهيفوقوقحلاباتكو‹روذنلاوناميألا

.هيملوسرلاةيلحباتكو

دحأمقيملعبارلاوثلاثلانآزجلاوهوىقابلاو«ىملاسلاةمالعلاهحرشبماقاماذه

ليلجلالمعلااذهبموقينمهللاضيقينأىسعو‹اهجيرختواهيلعقيلعتلاواهحرسشب

ىفو«ركنملاراكنإىفىهثلاثلاءزجلاىفهتياورنمىهىتلاةعبرألاثيداحألاو

ىلإةيمالسإلاةوعدلاهيجوتلبقلاتقلانعىهنلاىفو‹ءاسنلاوىرارذلالتقنعىهنلا
.ملعلابئارغىفعبارلاو«مصخلا

:عماجلااذهىفءاجامو

هعىبنلانعسابعنبهللادبعنعىدزألاديزنبرباجنعىميمتلاةميركىبأ
مالسلاهيلعهنعىرخأةياورىفدنسلااذهبو.(هلمعنمريخنمؤملاةين»:لاق

.(۲)«یونامءیرمالکلوتاينلابلامعألا»:لاق

.نامعيفيفوتودلوينامعوهفالإو‹اهيفشاعهنألةرصبلايلإةبسنيرصبلا(١)
.٠:عيبرلادنسم(۲)
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:هعهللالوسرلاق:لاقیردخلادیعسیبانع«دیزنبرباجنعةديبعوبأ۲

نِإواهكسمأاهيلعدهاعنإةلقعملاليإلابحاضلثمكنآرقلابحاصلثم»

.()«تبهذاهقلطأ

«كلامنبسنانعديزنبرباجنع«ةديبعوأىنئدح:بيبحنبعيبرلالاق-۴
.>«نيدلاىفههقفاريخهبهللادارأنم»:لاقهعىبنلانع

هللالوسرلانمدق:اهنعهللاىضرةشئاعتلاق:لاقديزنبرباجنعةديبعوبأ٤

.>«ًاضوتيملوهنملكأفنمسبانتلمًاسيحهك

تءاج:قيدصلاركبىبأتنبءامسأتلاق:لاقديزنبرباجنعةديبعوبأ©

فيكضيحلامدنممداهبوثىفعقوةأرمانعهتلأسفهعهللالوسرىلإةأرما

ضيحلامدنممدنكادحإبوثباصأاذإ»:هعهللالوسراهللاق؟منصت

.$>«ىلصتمثءامبهحضتنتلمثهكرعتلف

«يونامءيرمالكلانإوتاينلابلامعألاامنإ»و=

نمبابحاكتلايفو٠/۲باتكلالوألاثيدحلايحولاءدبةباتك-٠/۳۷:ةبسحلاوةينلابلامعألابابيراخبلا

لامعألااإ»:هعهلوقباب ةرامإلاباتك:ملسم.۷/٥:يونامهلفةأرماجيوزتلًاريخلمعوأرجاه

.١/۸١٠:هانعملمتحياميفهبدصقاذإمالكلاباب-قالطلاباتكىئاسنلا-١/١٠٠٠:«تاينلاب

.۷:عيبرلامامإلادنسم(۱)

باب:ملسمهجرخأ«تبهذاهقلطأنإواهكسمأاهيلعدهاعنإةلقعملالبإلابحاصلثمكنآرقلابحاصلثم»

ىئاسنلا.١٠٠-٤٠-١/۷٠:هلظفللاودمحأ١/۳٤٠:هبقلعتيامونآرقلالئاضفباب نيرفاسملاةال,

.١/٤١٠:نآرقلاىفءاجامعماج حاتتفالاباتك

-ملعلاباتكيفيذمرتلاهجرخأ«نيدلاىفههقفًاريخهبهللادارأنم» ثيدحلا...١٠:عيبرلامامإلادنسم(۲)
باتكيراخبلا.٢/۲۸:«نيدلاىفههقفًاريخهبهللادرينم»ظفلبنيدلايفههقفًاريخدبعبهللادارأاذإباب

ءاملعلالضفبابةمدقملا ةجامنبا.١ىذمرتلاظفلبنيدلاىفههقفيريخهبهللاذرينمباب ملعلا

.٠/٠۸:ملعلابلطيلعثحلاو

هجرخأهأضوتيملوهنملكأفنمسبًائيلمًاسيحهعهللالوسرانمدق»:ثيدحلا..٤۳:عيبرلامامإلادنسم(۳)

اممءوضولاكرتباتكدوادوبأ.٦/١٤١لكألادعبةضمضملابابةمعطألاباتكىف«قيوسلا»ظفلبيراخبلا

:ظفلبملسمهجرخأ.١/۷٠٠:رانلاتسمامءوضولاكرتبابةراهطلاباتك:ىئاسنلا.١/۸٤:رانلاتسم
.۲۷۳/۱:رانلاتسماممءوضولاخسنباب ضیحاباتك اضوتيملويلضمثةاشفتكلكأ»

هاور«یلصتمثءالابهحضتتمثهکرعتلفضیامدنممدنکادحإباصأثيدحلا-١٤:عيبرلامامإلادنسم(٤)

بیصيضيحلامدباب ةراهطلاباتك:ىئاسنلا..١/۱۳۸:ضيحلامدلسغباب ضيحلاباتكىفيراخبلا

.١/١٤١٠:بوثلا
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یناهن):لاقبلاطیبانبیلعنعینغلب:لاقدیزنبرباجنعةديبعوبأ٦

ةءارقنعوبهذلامتاخنعورفصعملاسبلنعوىسقلاسبلنعهعهللالوسر
.0)(دوجسلاوعوكرلاىفنارقلا

هلعهللالوسرانعیاب):لاقتماصلانبةدابعنع«ديزنبرباجنعةديبعوبأ۷
‹هلهأرمألاعزاتنالو«هركملاوطشنملاورسيلاورسعلاىف«ةعاطلاوعمسلاىلع
.(مئالةمولهللاىففاخنالوانكامثيحقحلابموقنو«قحلالوقننأو

ةالصلانعهعهللالوسرلئ:لاقةريرهىبأنعديزنبرباجنعةديبعوبأ۸
.()«نیبوثدجيمكلكوأ»:هعهللالوسر:لاقف؟دحاوبوثىف

ىلإرمعءاجف«ضئاحیهوهتأرماقلطرمعنبانأدیزنبرباجنعةديبعوبأ-٩
‹رهطتىتحاهكسميواهعجرينأهرم»:لاقف؟لعفامعهلأسفيعهللالوسر

ةدعلاكلتف«سمينألبققلطءاشنوكسمءاشناف‹رهطتمث٤«ضيحتمث

.(«ءاستلااهلقلطينألجوزعهللارمأىتلا

هللالوسرلاق:لاقدیزنبةماسأنعینغلب:لاقدیزنبرباجنعةديبعوبأ٠
انهاهرفاكلابىنعي:عيبرلالاق«رفاكلاملسملاالوملسملارفاكلاثريال»:هي

نعوبهذلامتاخنعورفصعملاسبلوىسقلاسبلنعهعهللالوسرىناهن»ثيدحلا«١:عيبرلامامإلادنسم(١)-
سملسمو۷/٦۲۷۷/۲۷:ىسقلاسيلبابسايللاباتكىفىراخبلاهاور«دوجبسلاوعوكرلاىفنآرقلاةءارق

متاخ-ةنيزلاباتكىفىئاسنلاوهلظفللاو۸/۳٤١٠رقصعملابوثلالجرلاسبلنعىهنلاباب-سابللاباتك
.۸/١٠٦٠:بهذلا

ىلعةعيبلاباتك ىئاسنلاءخلإ...هركملاوطشتملاورسيلاورسعلاىفةعاطلاوعمسلاىلعهعهللالوسرانعياب(۲)

.١١٠:عيبرلامامإلادنسم..۱۳۸/۱۳۷/۷:ةعاطلاوعمسلا

«نيبوثدجيمكلكوأ:لاقفدحاوبوثبةالصلانعهعهللالوسرلئس»ثيدحلا14:عيبرلامامإلادنسم(۳)

ةالصلاباب ةالصلاباتكملسم-١/١٠٠:دحاولابوثلاىفةالصلابابةالصلاباتكىفىراخبلاهجرخأ

باتك دوادوبأ-۷۰/۲:دحاوصيمقىفةالصلا ةلبقلاباتك_ىئاسنلا-۷/۱١۳:دحاوبوثىف

۱:هيفىلصيامباوثأعامجباب ةالصلا

هجرخأ_مءكسمأءاشنإوقلطءاشنإف«رهطتىتحاهكسميواهعجرينأهرم»ثيدحلا-١٤٠:عيبرلادنسم
:اهتعجربرمؤيقالطلاعقوفلاخولهنأواهاضرريغبضئاحلاةأرملاقالطميرحتباب قالطلاباتك ملسم

باتک دووادوبأ-٦/٠٤۱:ضئاحیهوةقيلطتقلطاذإهلعفيامباب قالطلاباتك ىئاسنلا-۲

.٢/٥٥۲:ةنسلاقالطىفباب قالطلا
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.)كرشملا

فهللالوسرمجحةبيطابأنأسابعنيانعديزنبرباجنعةديبعوبأ١۱

.0هجارخنمهنعاوففخينأهلهأرمأورمتنمعاصبهعهللالوسرهلرمأف

امنإ»:لوقيُهِعیبنلانعكلامنببعكنعىتغلب:لاقرباجنعةديبعوبأ-۲

مويهدسجىلإهللاهعجريىتحةنجلارجشىفقلعيرئاطنمؤملاةمسن

ةنؤمهللاهافكهللاىقتانم»:لاقيعهللالوسرنعتعمس:لاقةديبعوبأ-۳

.$«هلذخوسانلاهيلعهللاطلسهللاقتيملوسانلاىقتانمو«سانلا

مكدحأنعنميال»:لاقهعهللالوسرنعىنغلب:ةديبعوبألاق:عيبرلالاق-٤

.(°)«هيلعردقاذإلطابلاركنيو‹هدهاشاذإقحابملكتينأسانلاةفاخم

انلصوولو‹ديزنبرباجماملانعدنسملاتاياور(لكلقنملنإ)مظعمواذه

دنعنينمؤملانممهريغكنوثرويونوحكانيةلبقلالهأنمقاسفلامهوةمعنرفكرفاكلانألكلذكرماهلوق(١)
ثريالباب-ضئارفلاباتكىفىراخبلاهاور «رفاكلاملسملاالوملسملارفاكلاثريالوثيدحلا..ةيضابألا

ال»:هظفلو۴/١۲٠:رفاكلاثريملسملالهباب ضئارفلاباتك دوادوبأ..۲۷۹/۸:خلإ...رفاكلاملسللا

.«ملسملارفاكلاالورفاكلاملسملاثري

نأهلهأرمأو«رمتنمعاصبهلرمأفهعهللالوسرمجحةبيطابأنأ»:ثيدحلا..١۸٠:عيبرلامامإلادنسم(۲)

نمهنعاوففخينأدبعلاىلإىلاومملكنمباب-ةراجإلاباتكىفىراخبلاهجرخأ«هجارخنمهنعاوففحي
نمففخفهيفملكو«نيدموأدموأنيعاصوأعاصبهلرمأوهمجحفًاماجحًامالغهعىبنلااعد»:ظفلبهجارخ

 ةاقاسملاباتكملسم-۳۲/۳٠:هلظفللاوماجحلاركذباب:عويبلاباتكىفو...۱۸۹/۳/٠۹٠:«هتييرض

.۲/۴:ماجحلابسكباب ةراجإلاباتكدوادوبأ-۳/٤١۲٠:ةماجحلاةرجألحباب

ىف-زئانجلاباتكىئاسنلا«ةنجلارجشىفقلعيرئاطنمؤملاةمسنامنإف:..١۸٠:عيبرلامامإلادنسم(۳)

.١٤/۸٠٠:نينمؤملاحاورأ

هللاطلسهللاقتيملوسانلاىقتانمو«سانلاةنؤمهللاهافكهللاىقتانم»:ثيدحلا..۱۸۳:عيبرلامامادنسم(٤)

سمتلانمو«سانلاةنؤمهللاهافكسانلاطخسبهللاءاضرسمتلانم»ظفلبىذمرتلاهجرخأ«هلذخوسانلاهيلع

...٤١/٠61:ثيدحهنمبابدهزلاباتك«سانلاىلإهللاهلكوهللاطخسبسانلاءاضر

اذإلطابلاركنيو«هدهاشاذإقحلابملكتينأسانلاةفاخممكدحأنعنميالوثيدحلا..٢٠۲:عيبرلامامإلادنسم(٥)

ىناربطلاهاورو۳/٤٤۷/٤۹۲/۸۷/۸:یردخلادیعسیبأثیدحنمدمحأمامإلاهاوروهيلعردق

ةبهرمكدحأنعنميال»:لاقهعهللالوسرنعیردخلادیعسیبأنعهدنسب٢۲۸۲مقرثیدحطسوألاىف

.«قزرنمدعابیالولجأنمبرقيالهنإفميظعبركذيوأهاراذإقحبلوقينأسانلا
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ىبأكهذيمالتتافاضإنمثيداحألاهذهلثمنمريثكلاءىشلاهيفاندجولهناويد
هرصنتملذإ«ةديبعىبأراثآىفلاقيكلذلثموةبلاغهللاةدارإنكلو«هريغوةديبع

هدعبنموروصتنملاةفيلخلادهعىفكلاممامإلاو«ةفينحىبأمامإلاهقفلعقوامكةلود

كلتضعبىلعترهيتبةدمدعبةيمتسرلاةلودلاظافحالولو‹ءبرغملاوقرشملاىف

.عاضاميفهرثكأعاضلةنودملاودنسملااهنمو«راثآلا

مهنوموقيفوهمهلاسيف٤«باوجولاؤسلكشىلعةهفاسشممهنعوبااهلقن

نبعيبرلامامإلا:مهذيمالتلاءالؤهوخيشلاىلإابلاغباوجلانودنسيو«هتياجإي

جرۇؤملاوباو«زيزعلادبعنبهللادبعديعسوباو«روصتمنبمتاحروصتموباوءترمعلا
.(۱)يمدقملادمحمنبورمع

ذيمالتنموهو«ليحرلانببوبحمنايفسىباكةعبسلاءالؤهريغلاهيفدريدقو

مایقبملعواهتباتکنمغرفالو«ادلجمرشعینایفمئاغوبآاهفنصدقو

ىلإرصمنماهبزاجفهترايزىلعمزع«ترهيتبىمتسرلاباهولادبعمامإلاةمامإ
حتفنبسورمعخيشلاهنامزملاعباهلالخىقتلاًامايأكانهثكمف«ايبيلبةسوفنلبج

هنإمث«لبجلارداغدقمناغابآخيشلانكلو«اهئانتقاىلإهسفنتقاتفاهيفامىلع

ماقف‹اهخاسنتساحلصالانمىأرفةديحولاهتخسناهنالهلاهكرتيملهنأملعي

.(ەذيمالت)ىفذيمالتلاءالؤهبفيرعتلاقبس

١/٤۹٠٠:ريسىخامشلا«٤ص:ريسىنايسولا(۲)
ىخامشلاهدعىسوفنلانكاسملاحتفنبسورمعصقحوهسورمعو)اهدعبامو...١/٤۹٠:ريس ىخامشلا(۳)

ءاملعلانمهنإو«سايلإروصنمىبأىضاقهنإ:لاقوىرجهلاثلاثلانرقلاىفباهولادبعحلفأمامإلاةقبطنم

ىفتافنصمهل«ملعلاةساردنعهللاىفةدهاجملاهلغشتملو‹رخازلاملعلارحبهنأبىنيجردلاهفصو«نيلماعلا

لئاسملاو«ةدحيلععامجإلانمةجرختسملالئاسملاهيفزرفيباتكفلؤينأمهدقو‹دئاقعلاوعورفلا

ريسىفةليوطةمجرتهلو«ةينملاهتلجاعف‹هدحىلعباتكلانمةجرختسملاو«ةدحىلعةنسلانمةجرختسللا

.اهدعبامو١/٤۹٠:ريس ىخامشلا...۲۲۳/۲:ىنيجردلا:رظنا:ىخامشلا

۳۸۹



‹ةسوفنىفةدوجومةخسنلاكلتتناكف‹اهلمكأىتحهيلعىلمتهتخأواهخسنب

ةلمجعمتقرتحافةخسنلاكلتنمبازيمونالجراووةبرجىلإخسنلاةيقبتءاجو
`”ترهيتةبتكمىفىعيشلاهللادبعوبأاهقرحأىتلابتكلاوخسنلا

قرشملانمجرخىناسارخلامئاغنبرشبمئاغابأنأاوركذو):ىنيجردلالوقي

ةروهشملاهتنودمهعمو«هنعهللاىضرباهولادبعمامإلاىلإدفيلبرغملاىلإًاهجوتم
لبجىلعزاتجافمهنعاهعامسديقو«هللاهمحرةديبعىبأذيمالتنعاهاورىتلا

هنذاتسانادعبترهاتیفیدامتو«روكذملاباتكلاسورمععدوتسافةسوفن

‹()ثدحسورمعو«2هلنذأيملفروكذملاباتكلاخاسنتساىفسورمع

ىفباتكلاناكو«هخاسنتساىلعملعلاىفصرحلاهلمحو‹نظلاسورمعنسحف
«اقرحوًابصغترهاتناويدفلتنمناکامناکاذهرثاىفو«ًاءزجرشعىئ

دمتعيناويدبرغملاتاهجببهذملالهألقبيملباتكلااذهبسورمعكسمالولو

.هنمیوهتکربوسورمعةيننسحبكلذو‹(*)هيلع.

خيشلاةمالعلاهيلعرثعامادعام«نمزلانمةهربىلوألاةنودملاتدقفدقو

دجوهلعلو؛حضاواهيففلتلاواهيلعىثحو«نآزجىهوشيفطأفسوينيدمحم.
كلذ«ةبرجبةيقابلاخسنلاىفمويلاهيلعلاحلاوهامكطقفةقرفتلاسيراركلاضعب

دجامنيب‹«كلذكدودحلاو‹ةحفصنيسمخىلعىوتحيةبرشالاباتكدجبكنال

اذهف«باوبألاةيقبىفاذكهو«تاحفصرشعةاكزلاو«ةحفصفصنجحلاباتك

.دوجوموهاممرثكأاهنمدقفامنأىلعلدي

.ةيطخلاةخسنلا

.١۹٠:قباسلاعجرملاسفن(١)

ملهلعلو«هنمعنملاوخسنللاذهرمعمىلعوىخامشلاركذيملوىنيجردلاتاقبطىفدرواذكه(۲)
نذإالباهخسنهنوكلملعلاقراسهامسربحلاةطقنمناغوبأىأرالو«نوخرؤللاهلاقامكنظلانسحأامنإونذأتسي

.كلذىفرظنيلفهيلعبضلهلنذأيملفنذأتساهنأولف«هيلعبضغيملو

.نسلاريغصىنعمب:ثدح(۳)
اهراهدزامايأترهاتىفًاصوصخوبتكلانممهينغياممهدنعذويمهفالإونيلوألاخئاشملاراثآنمىنعي(٤)

.برغملاءاحنارئاسىفاهيفةيملعلاهكرحلاراسشتناو
.١/۱۳۸:خيراتلابكومىفةيضابألارمعم‹١/٤۹٠:ريسىخامسشلا«۳۲۳/۲:تاقبط ىنيجردلا(٥)

۳۹۰



ديىلعاهقيقحتىرجيو«ًادحاوًاءزجالإرصمباهئازجأةيقبىلعًاريخأرثعنكلو
.نيثحابلالوانتمىفنوكتفاهعبطبهللانمينأىسعو«نامعبخئاسشملاضعب

نامعبًاضيأتعبطىرغصلاةنودملابىمستنآزجىهوىرخأةنودمكانهنأريغ
ةعوبطلاىرخألاةنودلماباهتنراقمدنعو«ًاضيأمناغىبأىلإبسنتو«ةيشاحريغنم

نیباريكًاهباسشتدن 6ىنعملایفةراتو٠هنيعبظفللایفةرات«ةيناثلاوىلوألانيب

ىبأىلإبسنتهذهىرغصلاةنودملانأتدجوو«لوصفلاوباوبألاىفكلذكو

‹ةبرجبىنورابلاةبتكمىفاهناونعنمكلذو‹ديزينبهللادبعىوازفلاديزي
ىفاهنمدحاوف«ًابابنيثالثونينئاوةئامىلعىربكلاةنودملانملوألاءزجلالمتشيو
ىفنوسمخونانثاو‹ةالصلاىفنوتسوةعستو«تاراهطلاىفةعبسو«فيلكتل

هبقلعتاموىفيهو«بابنينامثوةعستىلعلمتشيفىناءياام

‹ةكرشلاوتاراجإلاو«تالماعملاو«عويبلاىفو‹اهريغوةدعوقالطنم
؛حلصلاوةيضقألاوماكحألاو؛تاداهشلاوءاياصولاو‹ميرحلاوةعفشلاوةمسقلاو
لوصفةعبرأىفوء«وهللاو«تايدلاوءدودحلاوقيرشألاو؛ثیراوملایفو.اهريغو

ىذلاوهوشيفطأخيشلااهباهمتخةنودملانعةجراخةلمكتًاضيأهيفو.ةمتتوىرخأ

:نيأزجلانمجذامنلاضعبكيلإو

هلسغيملولوبهبوثباصأدقهنأهتالصىفركذيلجرلانعجرؤللاابأتلأس١

وألوبلانمهباصأاملسغيلوفرصنيل):لاقةديبعابأكلذنعتلأس):لاق

ديعيمث«هريغذخأيلوهقليلفهلسغيملنإو«ًاضوتيلفوههلسغنإف«هريغهلسغي

.(هتالص

مدلاو‹مدلانمنوهأبوثلاىفمالتحالانإ:ةديبعوبأ:لاق:جرؤملاوبألاق٢

.()كلذنمدشألوبلاو«لوبلانمنوهأ

نموهو؛ىرازفلاديزينبهللادبعىلإةبوستمناشحلاةموحهبرجبىنورابلاةبتكمبةنودملاهذهنمةخسندجوت(١)
.ىبرغمحالطصإراكتلاو«ىمتسرلاباهولادبعمامإلاةمامإلنوركتملامهو«راكتلاةيضابألا

.ةحفصلاوعجرملاسفن(۳).١/۷:ىربكلاةنودملامئاغويأ(۲)

۳۹۱



‹زيزعلادبعنيهللادبعديعسابأو«جرؤلاابأو«رجاهملاابأو«عيبرلاتلأس۴
هتلاسنممهنمف«روصتمنبمتاحو‹بويأابأو«درمعلانبدلخمناسغابأو
.ءوضولانعةهفاشمهلأسنمهنعىنربخأنممهنمو«ةهفاشم

‹ةالصلاوءوضولانعةميركىبأنبملسمةديبعابألأسهنأميبرلاىنئدح

‹ِءاملابقشنتستمث۽كافضمضمتمث«ىجنتستمث«كيفكلسفتفًأادبت:لاق

امهرهاظكينذأوكسأربحسمتو٠نيقفرلاىلإكيعارذوكهجولسفتو

.>نيبعكلاىلإكيلجرلسغتو«امهنطابو

:لوقيفعوكرلاىفامأ:لاق؟دوجسلاوعوكرلاىفلاقيام:ةديبعىنألتلق-٤
اذإوىلعألاىبرناحبس:لوقيفدوجسلاىفامأو‹ميظعلاىبرناحبس

تعفراذإو«ربكأهللا:دوجسللكسأرىطوتنيحلقودجسامثعضفتدجس

نيحًامئاقضهنافمايقلاديرتةعكرلوأىفتنكاذإو«ربكأهللا:لقفكسأر

.09ًاسلاجىوتستنألبقةريخألاةدجسلاىفكسأرعفرت

ثالثیفارقيملوةعكرىفأرقنإ:ةديبعىبأنعبيبحنبعيبرلاوجرؤملاوبأ٥

ىلوألاءاشعلاىفارقنإو‹داعأاعيشريصعلاورهظلاىفارقيملنإو«داعأ

ةحتافو«داعأنآرقلاةحتافريغةروسلاو«ةروسبنييلوألانيتعكرلاىفىرخألاو

.()یزجیالاهریغو«اهریغنعیزجتةالصلكىفنآرقلا

.ىضقتامكتالصلوأ:ةديبعىبأنع«بيبحنبعيبرلاو«جرؤللاوبألاقو١
.ديزنبرباجوءلثملوألا:عيبرو«بجاحومامضو؛جرؤملاوبألاقو

؟ماحزلانمدجسينأعيطتسيالوةعمجلامويىلصيلجرنعجرؤلملاايأتلأس۷

عيبرلالاقكلذكو.دجسيلفسانلاماقاذِإ:لاقةديبعابأكلذنعتلأس:لاق
نمونديلةعمجلامويسانلاباقرلجرلاىطختيأامهتلأسو«ةديبعىبأنع

سلجيلفةعمجلامويدجسملامكدحأىتأاذإ:لاقةديبعوبأىنثدح:لاق؟مامإلا

.٦٠:ةحفصعجرملاسفن(۲).١۱۲/۱:ىربكلاةنودملا مناغوبأ(۱)

.۱۲۳:قباسعجرم(٤).١/١٠٠:ىربكلاةنودملا(۳)

.١۹٠:ىربكلاةنودملا(٥)

٢۳۹



تمصنإ:لاقةديبعوبأىنربخأعيبرلانع:بوبحملاق.لضفأهمايص)

مايصلاف«لیمجنسحفرفاسمتنأوترطفأنإو«ليمجنسحفرفاسمتنأو

.لضفأهقاطأنم

برشولكألجرنعةديبعابأتلأس:زيزعلادبعنبهللادبعديعسوبألاق-٩
:لاق«كلذنعديزنبرباجءاثعشلاابأتلأس:لاق«ناضمرىفًايسانعماجو
ةمالاتعمجأوةنسلاتضم:زيزعلادبعنبهللادبع:لاقمث«هيلعءاضقال

ىفكلذكو«هاقسوهللاهمعطأ»:لاقهنأهيَهللالوسرنعثيدحلااذهب

.©«هيلعءىشالفىسانلاامأ:لاق‹عامجلا

ءایسانئطووأبرشوالکالجرىفةديبعىبأنعلئاووعيبرلاوجرؤملاوبأ-٠
.رمیضمامدسفهنآادمعتملکأافهموصدسفلعفنیحهنآنظفهموصرکذف

.(نايسنلابارطفمنكيملولكأهنال«ةرافكلاوءاضقلاهيلعوهموص

فصنموصلاهل(©)ادبمثارطفمحبصألجرنعةديبعىبأنع«بجاحو

كلذىفهلموصالفليللاىلإليللانمموصلانإ‹هلموصال:لاق‹راهنلا

.()مويلا

.»هيفنوكتشيكلذكريعبلاو

.٢٢۲:عجرملاسفن

..٢/٢۳۲:یربکلاةنودملا(۲)

١/٠۷۱:ًايسانبرشوألكأاذإمئاصلابابموصلاباتكىفىراخبلاهاور(ىسانلا)«هاقسوهللاهمعطأ»ثيدحلا

.۹/۲٠۲:رطفيالوهعامجوهبرشوىساتلالكأباب مايصلاباتك ملسم

.هلةمجرتىلعرثعأمل(٤).۳۳۰:ىربكلاةنودملا(۳)

.۳۳۲/۱:یربكلاةنودملا.موصلابردقتةطقاسةملككانهلعل(٥)
.٠/٠٥۳:ىربكلاةنودملا(۸).لاقةملكطقسأانهلعل(۷)

۳۹۳



نِٳ:لوقيناکبيبحنبعيبرلانأناسغوبأووبوبحمولئاوىنربخأو:لاق-۳
:لاق«هریغاجوزحکنتیتحهللحتالفتارمثالثاهادافاذإَف.قالطءادفلا

.()قالطءادفلانأهربخأهنأةديبعىبأنع:رجاهملاوبألاقو

اذإمكيلعبنتكاونمآنيذلااهيأيل:ىلاعتهللالوقنعجرؤلملاايأتلأس٤

اقحفورعلابنييرقألاونيدلاوللةيصولاولاريشكوتنإتولمكدحأرضح

ناف«دلوهلناکنإكرتاماهولکلاساةرق

ء‹سدسلاهمالفةوخإهلناكنإف‹ثلثلاهمالفهاوبآهٹروودلوهلنکیمل

نمثريالنلةيصولاتراصف‹ثاريملانمهبيصنثاريمىذلكللعجو

هتبارقلدرهتبارقريغلیصوأنإهنأريغ:ةديبعوبألاق«بيرقريغوأبيرق
.°ةيصولاثلثهبهلىصوأنلزيجأو‹ثلثلانمناثلفلا

الفرقبلابمنغلاومنغلابلبإلاامأ:لاقناويحلابناويحلانعجرؤملاابأتلأس-٥
اناكوكلذنالوقيًامامضو«(©خيشلاتعمسدق:لاق«كلذبسأب

نبالتلق‹اهلكندبامهنأنايريامهنأو«لبإلابرقبلاو«رقبلابلبإلاناهركي
دعبكللوقأنأتيسعامف:لاق؟ةلأسملاهذهىفتنألوقتامف:زيزعلادبع

اذهنملضفأانئاهقفنعرْثأاهيفىنغلبيملو«مامضوخيشلالوق
اراتخاف

9Uلالانمعمهطاختنأكللالحوهفهدحوهذينكل

ًطوطخمدجويهنريزعلادبعنيهللادبعديعسويأهفلأىذلااكا

نيرایفوهو«هتمةروصيلعتلصحتدقو©هرجناشحلاةموحبةيئورابل

١۱۸:ةرقبلا(۲).٥٥:قباسعجرم(۱)

.ًاملسمةديبعابأخيشلابىنعي(٤).۹/۲٠۲:یربكلاةنودملا

.مامضوةميركىبأنبملسمةديبعىبأهخيشلوقلزيزعلادبعنبانمةيكزتهذهو-٩/٤٤۲:ىربكلاةنودملا(٥)
.۲۹۱/۲یربکلاةنودملا

٤۳۹



ةريبكةطوطخمنمضعقيو6ىناثلاءزجلاهنمعاضدقو6ةهريغصءازجأ

.(اياصولا)باتكوأ(ضورعملاناويدلا)اهناونع
:ةديبعىبأءارآنعربعتىتلاجذامنلاهنمركذنو

نالوىتحامهعماجاذإفءاسنلابالخدوعقواذإو‹راغشلاحاكنتيأرأ:تلق١

.لاحلكىلعخسفي:ةديبعوبألاق:لاق؟خسفيمأازياجكلذنوكيأادالوأ

امهنيبنوكيمأ؟امهنيبقرفينألبقاهيلعقالطمعقيأراغشلاحاكنتيأرأتلق

الواهيلعقالطلاعقيالو()قالطامهحاكنلناطلسلاخسفنوكيمأ؟ثاريلملا
حاكنلانأىرتالأ«هلوقوهمعن:لاق«ةديبعىبألوقاذهو:تلق؟اهلثاريم

.(۲)لاحىلعكرتيالةديبعىبألوقىف

ىبألوقىفاقالطةقرفلانوكتأهتأرمانيبونينعلانيبناطلسلاقرفنإف:تلق٢

ىلإلصيوهوريارحوىراوجهدنعناكنإتيأرأ:تلق«معن:لاق؟ةديبع

؟ةديبعیبآلوقیفةرحلكلةنسلجأهلبرضيأريارحلاىلإلصيالوىراوجلا
.()نهريغنمهلدلویناکناونهنمةدحاولكلةنسلجأبرضيمعن:لاق

ىلصتمأ؟حكتمأحكنيأهيفةديبعىبألوقامراغشلاوىثتخلاتيأرأ:تلق۳
ىبأنمعمسأتسل:لاق؟اهلاحاممأ؟ةيبلتلابرهجتمأ؟اهسأرنعةرساح

هرکذنملوبلاناکنإفاهلابمىلإرظنن:لوقيهتعمس:لاق‹ايشاهيفةديبع

عضومیفهمکحلسنلانأل«ةيراجوهفهجرفنملوبيناكنإو«مالغوهف

لوقكلذىفلوقلاو‹ةعبراجوزتي:لوقيانباحصاضعبناكو«نينثاجوزتي

.°0)ذخأنهبوةديبعىبأ

ىلتدلوفهريغاهينجوزفاهبطخفةرحةنالفنأىنربخأالجرنأولتيأرأ٥
ىفءىشةرحاهنأىنربخأىذلاىلعىلنوكيأ«(©)ةمألاتقحتسامثادالوأ

.١45:ضورعملاناويدلا(۲).انهنمادبيباوجلافةطقاسانهواولالعل(١)

.۸8°4:ضورعملاناويدلا(٤).45۳:ضورعملاناويدلا(۳)

.ةمأاهنأرهظمثىنعملالعل.60£:ضورعملاناويدلا(٠)

T۹٥



.()ةديبعىبألوقیفهيلعكلءىشال:لاق؟الماةديبعىبألوق

نمءىشوأ«اهردصىلإوأ«اهرعشىلإرظنيفةأرلاجوزتيلجرلاتيأرأ:تلق٦

لحتأاهعماجيملهنأالإتاموأ«قلطمثرشابوأ‹لبقوأ‹ًاذذلتاهنساحم

ىتاللامكئاسننممكروجحىفىتاللامكبئابرولل:هللالاقدقو؟اهتنبا

لاق:لاق٢؟چمکیلعحانجالفنهبمتلخداونوکتملنافنهبمتلخد

لاق.(7)اهتنباجوزتينأهلحلصيملًاذذلتاذهنمءىشىلإرظناذإ:ةديبعوبأ

اهتنباهلحلصتملًاذذلتاهمصعموأاهقاسىلإرظناذإمداخلاكلذكو:ةديبعوبأ

.ً©ادبأهنبالالوهيبألةمداخلالحتالو

‹اهسفنىلعًالجرتفلختساىلولانذإريغبةأرماجورتًالجرتيأرأ:تلق۷
؟ةديبعیبألوقیفناصحإحاكنحاكنلااذهنوكيأ«جوزلااهبلخدواهجوزف

هيفتبثيهنأل«معن:لاق؟حاكنلااذهزيجيالوهو:هلتلق«معن:لاق.

هيفسيسللافًاقالطهيفةقرفلانوكتحاكنلكوامهنيبىلولاقرفيملامثاريلا

ةديبعىبآلوقىفاهقلطلجرللجرلااذهئطواهللحيلهف:تلقف‹ناصحإ
.°ا:لاق؟امهنيبقرفاذإ

لبقوأ‹اهبلوخدلادعباهقلطفاهيلونذإريغبتجورتاذإةأرملاتيأرأ:تلق۸
ةديبعىبألوقنم:لاق؟المأةديبعىبألوقىفاهيلعقالطلاعقيأءلوخدلا

اذإنوكيكلذنإف«زاجمهريغوءايلوألاهزاجأولحاکنلکنأ:كلذىف

لعجمل:تلق‹اهيلععقاوقالطلانأهنيعباذهىفهنأىرأو«اقالطخسف
نأل:لاق؟حاكنلااذهىلعاهعديالوهواهيلعًاعقاوقالطلااذهةديبعوبأ
هدنعنكيملو«ًالصأحاكنللميرحتلاهجوىلعهدنعنكيملحاكنلااذهخسف
.›ىلإبحأهنكلونيبلابةخسفام:لوقيهتعمسدقلو«نيبملارمألاب

ىسودسلاةماعدنبةداتقیواتفیفهنعءاجامو

لامكرحينأنوهركيانباحصأناك:لاق؟ميتيلالاومأبءاغتبالانعلئس)

.۲۳:ءاسنلا(۲).۸٥٩:ضورعملاناويدلا(١)

.١8۷:ضورعملاناويدلا(٤).٠۷٤:ضورعملاناويدلا(۳)

.۹۷٤:ضورعملاناويدلا(1).۷۷٤:ضورعملاناويدلا(٥)

٦۳۹



نمناکامو۽مهلوهفحبرنمناکامفتکرحاذإ:لوقيةديبعوبأناكو.ميتيلا
.(۱)(هکرحیذلایلعفةعيضو

:ةاكزلاىفهتلاسرامأ

ىلإباوجیهوهسفنبهریبعتنماهنالكلذ‹ههقفنعربعيءىشقدصأىهف
رخایفاهعضنسوطقفجذامنباهنمىتانو«امهريغوجارخلاوةاكزلاىفبرغملالها

وأمهسانموقرهظأنيبنيذلانيملسملاءانمأنمهعمجنمللهمتركذامامأو١

.؟ءارک

ذخأياموحنىلعفورعملابلكأيفاريقفنوكينأالإءاركوأمهسمهلسيلف
“ءافعضلىنعوماقوىونامرجأهلو٠كلذريغهلسيلءارقفلانمهريغ
.().ريملسملا

وأةعامجىفءىشامهدالوأروشعىفامهللهنيدلاولانممترکذامامأو۲

؟یدارف

هذخأمهلقحيالفىدارفامأو‹ةلمجلانممهيطعتةعامجلافةعامجلاىفامأ

.()مهوطعأاذإمهدالوأنعىزجيالو

؟ةاكزلانمنوطعيلهىنغخأوأدلوهلدلاولانعمتركذامامأو۳

نإامأو«هيبأىنغىلإرظنيالوىطعأًاينغهوبأناكهنأ:كلذىفلوقلاف
ماکحأتناكوهلمحيالدلولاناكنإو.طعيملهلمحيناكوًاينغهدلوناك

ماكحألااهيفلطعترادىفناكنإو«ىطعيالةنسلافهيلعمكيةرهاظمامإلا
ملونيملسملاةلمجبنادلاولاىطعأنيدلاولاقحبمقيملًايصاعدلولاناكو

ردقيالدلبىفهلامنيبوهنيبليحأىنغلجرةلزتمباذه«هدلوىنغىلإاورظني
.©ذخألاهاخأمرحيالفىنغلاخألاامأو«هيلع

تنأیدؤتنلیدوأاللوقيوأیدوأال:لوقيكيرشلانمهنعمتلأسامامأو٤

.۷۳:(ةداتقلاوقأًارقا)ضورعملاناويدلا(١)

.١٠:عجرملاسفن(۳)۸/٩٠:ةاكزلاةلاسر ةميركىبأنبملسمةديبعوبأ(۲)

.٤١/١٠:ةاكزلاةلاسر ةميركىبأنبملسمةديبعوبأ(٤)

۳۹۷



رخأآلاكيرشلاىلعبجيلهمكلوقامًادحأركذيالوىدوأ:لوقيوأ«هيلإ
ىدۇؤتنمريغىلإىدؤي:لاقاذٍإهنأ:كلذىفلوقلاف؟هدۇؤيملاذإهمهسمرغ

ةنامضنمًادتبيو‹)كلذهكيرشىزجيهنأايشركذيملوىدؤي:لاقوأهيلإ

لوقهيفو«هلثمءارقفللهلامنمىدؤيوكلذنماضكيرشلافىدؤنال:لاقنإو
نابدقمهنمدحاولكنأل:هلسیلامیفضرفهمزليالوهيلعنامضالهنأ:رخآ
..9هللاءاشنإذخأنهبو«هبحاصمهسنعهمهس

وأ«برحللارادوأ«ءارقفلااهنعىنغتسااذإدجسماهبىنبيلهمتركذامامأو©
ارادو6نوملسملاومامإلاهاريامكلذهبشأامو6ةازعو6قیرطحالصإ

؟مامالل

ًافرصمفرصتالاهنأل‹ةاكزلانمدجسلملاءانبلحيالهنأ:كلذىفلوقلاف
اهضرفوهللانماههيجوتببسامنإو«هبهللارمأامماصنهباتكىفهللاهامسامع
.9اهريغودجاسملاذاختالالءارقفلاةيوقتل

:ءاثعشلاىيأتاباوجباتكنمو

ضقتناةلمقلالجرلاكعماذإ):لاقةميركىبأنبملسمةديبعىيأنععيبرلا١
(هءوضو

ةرمعلاوجحانيبنراقلجرءاج:لاقةميركىبأنبملسمتعمس:لاقعيبرلا٢
لصوتيبلابفطوقلطناف:هللاق‹تلعفدق:لاقنارقلانعءاثعشلاوباهاهنف

.كمارحإىلعمقأ:لاقولالحإلابهرمأيملو«رخآًامارحإددجمثنيتعكر
.دیعبريغتنکاذإىتحةرصبلانمتلبقأ:لاقدهاجمنعملسمنععيبرلا۳

ًارافکءالؤهتکرتین؟دیرتنیادهاجمای:لاقفًاجراخرمعنیایناقلتف
.ضعبباقرمهضعببرضي

عمجينماهلناردقينأىسعو«بتكلانمريثكىفةثوثبمهراثانإفةلمجلابو

.۹٠:ًاقباسعجرملاسفن(۲).هنامضنمًادبودوصقملالعل(١)
۔۳:دیزنبرباجمامإلاتاباوج(٤).٢۲:اقباسعجرملاسفن

.٢٤۷:دیزنبرباجمامإلاتاباوج(٥)

.١۱۲۷:دیزنبرباجمامإلاتاباوج(٦)

۳۹۸



لئاسملاضعبباهتمانيتأامنإوءاهيلإعوجرلالهسيلنيثحابلادحأبيىلعاهتاتش
.اهتلدأنمةيهقفلالئاسملاجارختساىفةديبعىبأةقيرطئراقللنيبتيل

نماهريغوعامجألاوةنسلاو.باتكلاىلعهدامتعایدموةقيرطلاهذهنيبتنسو

.0”هللاءانإىتألاثحبلملاىفهقفلالوصأ

:ههقفىفطايتحالا:سماخلابلطلا

ةيهقفلالئاسملانمریثکیفطايتحالانمءیشبمستيةديبعیباماملاهقفنإ

هتاعزنةرثكبفورعموهوقارعلابشيعيناكهنالكلذءةيدئاقعلارومالابناجب

نمناكفىأرلاةساردمنطومهنأامك‹ةيهقفلاتاداهتجالابوةيركفلاوةيدئاقعلا

دعبأىلإًاددشتمًاكسامتمًاعمتجمكانهىضابألاعمتجملانوكينأمامإلااذهةمكح
مهيفرثؤتالعلةيضابألانيبنيدلاىفةءاربلاوةيالولاحالسلمعتسادقو«دودحلا

نمریثکیفطایتحالابذخأدقو«دارأامكراصف«قارعلابةدوجوملاتاعزنلاوءاوهالا

ءىشهيفناكو«اهريغوأتايانجلاوأ.تالماعملاوأتادابعلاىفءاوسةيهقفلالئاسملا

:ةرهاظلاهذهىلعلدتىتلاجذامنلاضعبنآلاركذنلو

:تادابعلا:الوُأ

:ةالصلاوتاراهطلاأ

مدعىفغالبلابهسفنبهاورىذلابعكنبىبأثيدحبةديبعوبأذخأيمل١

ةباحصلاءاملعنموهو«بعكنبىبأنعىوريابملعأهللاو:هلوقبثيدحلا

.()اهئالضفو

.هللاءاشنإىلاوملابلطملادعبثحبلملااذهىتأيس(١)

هقفأانأفةرصبلارهنتزواجاذإ:ةديبعىبأللاقنامعبلئامسنمىئاطلاملاسنبرايخهمساًالجرنأىكح(۲)

الهنأىنعملاو«كلذهمالكنمةديبعوبأكحضف‹«سالاىلعديدشتنأ«دحأكباجأامًايبنتنكول«كنم

.١٤٠:دوقعلا ىثراحلا..۲۳۹:تاقبط-ىنيجردلا:رظنا..ىأرلالئاسمىفلهاستي

=ضقاونبابءوضولاباتكىفىنعملابىراخبلاهاور «ءاملانمءاملاثيدح»ثيدحلا..۸:حيحصلاعماجلا(۳)

۳۹۹



ءاققتلاببجاولسغلانأبهيمىبللاىجوزةملسمأو‹ةضئاعةياوربذخأامنإو
.لسغلابجواهبعشنيبءرملادعقاذإ:ثيدحكلذكو.()نيناتخلا

.فالخلانمًاجورخةبانجلالسغىفطايتحالالجألكلذو

‹نيضباملاو«نيغفرلالثماريسيولوندبلانمىفخاملسغينأبنجلاىلعمزلأ٢
ثيدحىفةدراولا>ةفقنعلاوةقفنعلاو‹ةكينفلاىلعاسايقةرسلاو«ةبرسملاو
لسغأنأمالسلاهيلعليربجىبيبحىنرمأ):لاقهعهللالوسرنأغالبلابرباج

.(*)(ةبانجلادنعىتفقنعوىتقفنعوىتكيتف

لكتعحت»:هلوقبًالمعءاملاةباصإنعهدسجنمًائيشلمهيالعلكلذو
.«رشبلااوقنأورعشلااولبفةبانجةرعش

:هخسنثيدحیورو۲۲۹/۱:ءاملانمءاملاامنإبابضيحلاباتكىفملسمهجرخأو-١/۳:ءوضولا=
ىفبابةراهطلاباتكدووادوبأ١/١٠٠:ءاملاىريالوملتحيىذلابابةراهطلاباتكىئاسنلا-١

.١/٦٠:لاسكألا

باتكبعكنبىبأوريبزلاو«ىلعنعىراخبلاهجرخأ:لسغلابجوناناتخلاىقتلااذإ..٢۳:حيحصلاعماجلا(١)

باتكىفملسمهجرخأو‹«٠/۲7۲:نيناتخلاءاقتلابلسغلابوجوو۹۳/۱:ءوضولاضقاونبابءوضولا

-١/١٠٠:ناناتخلاىقتلااذإلسغلابوجوبابةراهطلاباتك ىئاسنلا-ءاملانمءاملاخسنبابضيحلا

:«لسغلابجودقفناتخلابناتخلاقزلأوعبرألااهبعشنيبدعقظفلبلاسكالابابةراهطلاباتك-دوادوبأ

١/٦٥.

:نانالاىقتلااذإبابلسفلاباتكنمىراخبلاهجرخأ«لسفلابجواهبعشنيبءرملادعقاذإ»:حيحصلاعماجلا(۲)

۲۷۱/۱:ناناتخلاىقتلااذإلسغلابوجووءاملانمءاملاخسنبابضيحلاباتكىفملسمهاوو۱

ىفباب ةراهطلاباتكدوادوبأ-١/٠٠٠/٠٠٠:ناناتخلاىقتلااذإلسغلابوجوبابةراهطلاباتكىئاسنلا

|.١/٦٥:لاسكألا

ىفىتلاةبرسملاىه:ةقفنعلاو‹«براشلاطسوىفىتلاةبرسملاىه:ةكينفلا:هلوقبتاملكلاهذهعيبرلارسف(۳)
نيبام:ناغفرلاو‹ىلفسلاةفشلاتحتةيحللانمةزاحتملاتاريعشلاىه:ةفقنعلاو«سأرلاءافقفلخنمةبقرلا

:حيحصلاعماجلا ةرسلاىلإردصلاتلصفىتلاىه:ةبرسملاو‹نيتبكرلاتحتام:ناضباملاو‹نيذفلاوركذلا

۹.

.هجيرختىلإدتهاملو-٢۳:حيحصلاعماجلا(4)

بابةراهطلاباتكىئاسنلا(ةرشبلااوقنورعشلااولبفةبانجةرعشلكتعحت»:ثيدحلا:ةحفصلاوعجرملاسفن(٠)

مث«لستغامث‹ةالصللهءوضوًاضوتمث«هيديلسغةبانجلانملستغااذإ»:ظفلبةبانجلالسغىفءوضولابءادتبالا

:هدسجرئاسلسغمث٤تارمثالثِءاملاهيلعضافاهترشبیورادقهنانظاذإیتحهرعشهديبللخی
.١/۱۹:ةبانجةرعشلكتحتباب اهننسوةراهطلاباتكظفللا:ةجامنبا..٥٠/١

£



امدنعو‹هيلجرنمءوضولاعضاومهريكاذمبيصتاللةالصلالاحبراوج
لوقيامكرمألاناكنإاننيدىفهللااناقشأدقل:لاقكلذب()جرعألانايحملع

‹نيلجرللريكاذملاسمبءوضولاضقننعداعتبالاكلذنمدصقلاو«0ةديبعوبأ
امنإوديلاباسمسيلاذهنأل«كلذنمنوهأرمألاوةطوحلاةدىلعلدياذهو
.ميظعاهرمأفةراهطلاىلعموقتةالصلانأل

دعبمالسإلاناكرأمظعأاهنألةالصلاىف.ىقوتلاوطايتحالاديدشةديبعوبأناك4٤
ءاشحفلانعىهنتاهنالىرخالاتادابعلاتحلصتحلصاذإف‹نيتداهشلا

نمىقوتيفيكانيأردقو«ىفولاملسملادنععوشخلاوىوقتلاىبرتو«ركنملاو
لاثمكانهو.هيلجرنمءوضولاعضاوملاهتباصإوأ‹ةالصلاىفهتروعفاشكنا

ىفنييمدالامالكميرحتىفهدنعةياورلاةحصدعبهنإف‹زرحتلاورذحللرخا

وهوةالصلاظافلأنعجراخمالكهنأل«اهيفتونقلازاوجىريالناكةالصلا

هيلعمواديملوضراعلناكامنإفهلعفهعىبنلانعحصاذإو«نييمدألامالكنم
.ةالصلاىفامىلعةدايزهنوكلهدنعةالصللضقانهنإفىلاتلابو

لخداذامأ«كلذبملعيوهوتنقينمفلخىلصينمةالصضقنبلوقيو

یئاطلادودوموبآبجاحووهجرخهنأیور«هيلعضقنالفملعیالوهوهدنع
ادجوةرصبلانمنيمداقهللااهمرح ةكمنمحطبالاباناكاملفجحلاىلإ

وبأدقتفاةالصلانماغرفاملفمامإلاتنقف«مهعماولصفحبصلانولصيةعامج

بجاحناكو ىنايحللالعللاقف.جرخ:هلليقفهنعلأسفءابجاحةديبع

()مهدمعتنملاننألةداعإانيلعسيلهنإفةالصلاديعينأديري ةيحللاريبك

هيلعقفتملانمو‹ةالصلاىفنييمدالامالكنمءىشلخديالعطايتحاكلذو

‹هبةالصلاضقنىففلتخمتونقلانكلو‹تونقلاكرتبةالصلاضقنمدع

.هيففلتخلانمطوحأهيلعقفتملابذخألاف

:مايصلاب

وأ«راهنىفمالتحابنكيملاذإمايصلاىفًابنجحبصأنمىلعراطفإلاهباجيإ١
دعبىناوتلامدععمولاستغاللحبصلالبقموقينألمأىلعاهنعمانةبانج

.۷۹/۷۸:رييسىخامشلا(1).جرعألانايص

.١/۳۱۱:حيحصلاعماجلاحرش:رظنا(۳)

۱.٤



هللالوسرلاق:لاقةريرهیبآنعرباجنعیورهُكلذو‹مونلانمهمايق

باحصآنمةلمجنعةديبعوبأهاكحو()(ارطفمحبضأابنجحبصأنم)

وهذإ‹ىعخنلاميهاربإو‹«ىرصبلانسحلاوريبزلانبنعو«ةعىبنلا
سيلذِإ«هبصاخلعفلاوماعوهوةماللباطخلااذهنُألكلذوء2مهبهذم

لوقالإهخسنياللوقلانألو‹رتتسمهناللوقلاهبخسنيامليبقنماذههلعف

.9عامجإلابةجاحجلاتقونعنايبلاريخأتزوجيالو«هلئم

الهجنايسنلابهيفلكأىذلامويلاةيقبلكألازاوجنظىذلالهاجلارذعيال٢

الفادماعلكأهنأل۽ىضماممايصوةرافكلاوءاضقلاهيلعبجوأف«ةمرحلاب
.ةرملوالادمعتملكأنمنيبوهنيبقرف

ئطووابرشولكالجرىفةديبعىبأنعلئاووعيبرلاوجرؤملاوبأىور

.(نايسنلابارطفمنکیملولكأهنألةرافكلاوءاضقلاهيلعوء؛هموصنمىضم

سنامث«ًانیکسممويلكنممعطأوناضمرنمرطفأجلافلاهباصأامدنع۳
ديعلامويادعالماكلاوشرهشماصهنكلو‹رهشلاةيقبماصفةحصهسفنىف

٠طقفهرطفأامءاضقهيلعامنإو«بجاوبسيلاذهو«هرطفأىذلانمًالدب
.(°)رهشلاةيقبمايصبطاتحاهنأرهاظلاو

باتكملسم-۹/۳:ًابنجحبصيمئاصلاباتكىفىراخبلاهجرخأ ارطفمحبصأايتجحبصأنم»:ثيدحلا(١)

.۷۸۰/۲:بنجوهورجفلاهيلععلطنمموصلاةحصبابمايصلا

نعہالومنعماشهنبٹثراخلانبنمحرلادبعنبركبییأیلومیمسرنعًاطوملاهاور-۲/٠۲:قباسلاعجرملا(۲)

حراشلاقو۲۹۰/۱:ًاطوملارظنا.ربخمهينربخأامنإهنعلكسامدنعةريرهىبألوقنمهرخآىفدازو«ةريرهىيأ
لاحلکیلعو:لاقیراخبلایفكلذكو.سابعنبلضفلانمكلذتعمس:ةريرهىبألاق:ملسمىفعماجلا

نأل«هرضياللضفلانملبهعهللالوسرنمعمسيملةريرهىيأنوكو«ةحصلادوهشمودانسإلاتباثوهف
.۲/٠۲:عماجلاحرشرظنا اعامجإلوبقمباحصلالسرم

.۲/٠۲۱:حيحصلاعماجلاحرش(۳)

یفهتأرماعماجلجرنعةديبعابأتلأس:لاقكلذلباقمىفجرؤملاابأنكل-٠/۳۳۰:ىربكلاةنودملا(٤)

لوقيالةديبعابأنأىلعلدياذهو«هيلعةرافكالوىضماملطبومويلاكلذهموصمتي:لاق«ادمعتمناضمر

:قباسلاعجرملارظنا«لهجابهدنعرذعالولهجلاليبقنم.كلذوسايقلاليبقنمذهناكف«ةرافكلاىفسايقلاب

۳۷.

.٢٤۷:ضورعملاناويدلا(٥)

 



:حاكللابابىفو
كلذو«اماتاراكنإتركنأفاهتحتهديلخدأىتلاةأرلابلجرلاجاوزهرکی١

:حيلملالاق):لاقنايفسوبأىور.طايتحالاىفًاناعمإوةهبشلانمافوخ
تحتهديلخدألجرنعهانلأسفةديبعىبأىلع.ليوطلاكلملادبعوانأتلحخد
جورفلااهنإ:ةديبعوبألاقف«اهجوزتينأهلتضهنوأماتًاراكنإتركتأفةأرما

:لاقف‹جورفلااهنإ:لاقف‹رباجاهبىتفأنكلو«تقدص:لاق«حوابأاي

.()(معن

دقهللاناكاذإف«ةيدبأةمرحةمرحماهنإ:لوقيواهبىنزنممةأرملاجاوزمرحي٢
ىفةلهاولاحاكنءاهقفلامرحو«ةمصعةلاحىفامهونيجوزلانيبناعللاعرش
ینزنمىلعاهبینزملامرحتنأىلوأبابنمف.«طلغةلاحىفیهو«اهتدع
.0>نآرقلابةينازلاىلعىنازلامرحهللانأوفيكف«سايقلاثيحنماذهءاهب

عبرأةدمىلإًاطايتحانيلوحلاىلعلفطللعاضرلاةدايزنمعنملامدعب:لوقي۴
لالخلاصفريغىفهربتعيهنأل«ةدملاهذهىفحاكنللًامرحمهلعجو«نينس
ةدايزبكلاممامأإلالاقدقو‹©7ةيضابالانيبلوقلااذهبدرفتدقوةدملاهذه

.0نيرهشلاورهشلا

نمهريغوباطنخلانبرمعلوقوهو«ثالثةقلطمللىنكسلاوةقفنلاتبثي4٤

‹°2ةديبعىبأمامإلاذيمالتنمزيزعلادبعنباو«جرؤلملاوبأهبلاقو«ةباحصلا
.()نيعباتلاوةباحصلانمريثكودابعنبامهفلاخو

:تالماعملابناجىفو

عضوملاكلذىرتكملازواجف«مولعمعضومىلإةبادىرتكانميفةلأسمتضرع١
مسومیفةديبعيأءابخىفنيرضاحلاخياشملاميمجعمجأف:ةبادلاتفلتف

.۸۳/۱:ريس ىخامشلا()

:لوألامسقلا:خيراتلابكومىفةيضابألا‹اهدعبامو٢۳:نوفلخنباةبوجأ۳۲/۲/۲:ىربكلاةنودملا(۲)

١.

.۳۷/۲:دهتجلاةيادب دشرنبا(.4).٢/٤٢۲ج:ىربكلاةنودملا(۳)

.ةحفصلاوعجرملاسفن(١).۲/٤٠:ىربكلاةنودملا(٠)
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:اولاقفاهريغوةنيدملانمو٠«تومرضحوةرصبلانمخئاسشممهدنعوجحا

ةديبعوبارضحاملف‹ةميقلاوءاركلاعمتجيالو«ءاركهيلعسيلوةميقلاهيلع

ىركملانيبقباسلادقعلابتباثءاركلانألكلذو«ءاركلاوةميقلاهيلع:لاق

‹©©)ددحملاعضوملاهزواجتودقعلاطورشهتفلاخمبفةميقلاامأو«ىرتكملاو

.)كلذىفًاضيأزيزعلادبعنباوعيبرلاهذیمالتنمهفلاخو

‹ةميقلاوءاركلاعمتجيالو«هيلعءاركالوطقفةميقلاهيلع:عيبرلالاقف

.ءاركلاهيلعوددحملاناكملاىلعدازاممرغهيلع:زيزعلادبعنبالاقو

وهوهلزئاحلاهرمعىذلاراقعلااهبحاصكرديالىتلاةزايحلانأةديبعوبأىريو٢۲

ىذلاوهلوقلااذهناكو«طايتحالالجألةنسونورشعاهتدمهرمعينيحهاري

.0ةنودملاىفجرؤملاوبأهبنعركذامبسحهرمعرخآىتحهبىتفي

:ةيعرشلاةسايسلالاجمىفو

٠ةعيبلاأ

كلاموقالطلاوقتعلابفلحا:هللاقفريمألاهذخأاذإلجرنععيبرلالكس١
٠©ىلةعاطلاصلختملتنأنإةكمىلإىشملاكيلعو٠ةقدصنيكاسملل

هتأرمایفلاقامهمزلیلهفكلذىلعفلحف‹كانلتقالإو3«ىودعیداعتو

؟هلامةقدصوهقيقرو

ةديبعوبأناك):لاقثيحةديبعىبأمامإلاباوجباهيفعيبرلاباجأف
‹كانلتقالإواذهبانلفلحااولاقفهومدقوهوذخأفةأجافمرمألاهءاجاذإ:لوقي

ابرهموًابهذمدجوفنوفلحيونوعيابيسانلانأملعنإامأو«ءىشهيلعسيلف
ذخأف.مزالهلنيميلافهوذخأىتحدلبلاىفماقأفبرهيملوبهذيملو
ىفاعيضمهربتعاهنالكلذو«بجاوهسفنىلعةعيبلاتابثإمدعىفةطوحلا

نيميلاىفثنحلاهمزلأف«ًاجرخمدجواذإدلبلانمباهذلاوجرغلاسامتلامدع
.كلذل

.١/٠۳٠:ىربكلاةنودملا:رظنا(۲)١/0٩٠:ريسبىخامسشلا:رظنا
.٤٢۲:قباسلاعجرملا(۳)

٢/۲۳۲.٠:ىربكلاةنودملا۷۹:هبرجبوقعينبملاسخيشلاةبتكمبطوطخمسارك(٤)

غ.



:ءافلخاعملمعلا

نملجرللاقةيمأىنبعملامعلانمًالجرنأزيزعلادبعنبهللادبعىور١

كءاطعذخآانأوناويدلاىفكمساتبثأىتحىدنعلاعت:(ةيضابألا)نيملسللا
ءةعيبلاكنعمفديىخأاذهكءاطعضعبنمطعا:.لوقيوأ«ةعيبلارمأكيفكأو

.مهاردلاهذهتنأذخأتو

اذهىفكلريخالومهبرقتالومهيتأتال:لاقفهتلأسفةديبعابأتيتأف

.نيلًاطايحاوةطاسلعملماتانسنطو

لالسأللا

ةديبعوبأ:سانلاضعبلاقف‹لماعلالجرلااذهعمجرختنأكرمأنم:هلانلقف

؟اذكواذكبترمأتنأ:هقلأسفةديبعابأتيتأف:عيبرلالاق«كلذىفهلصخر

ىلنإ:للایفلاق):ةديبعويألاقمث٤«كلذنمءيشبهرمامل«ال:لاق

«هارأالوبلكلاىناريالنأنمريخباباهتمسيلفةعدحخنيعستوتست

٩مندلريغفيكافلاىشلسملنأهندو

:هجوأةدعنمكلذو«لامعلا

.لماعلاةبحاصمبلجرلارمآنوكينأهسفننعهيفن:لوألا

دارألامعلاءالؤهعملمعلاكلذكف«ةسارحلابلكىلعهلايتحانمدشأاهنم
.مهبطلتخيالعلملسملاهنعدعتبينأ

ناكنبفيكف«انذؤمناكولوةبقاعلاءوسنممهعملمعينمىلعهفوخ:ثلاثلا

.نيدلارومأىفاكامهنارثكأوكلذنمدشأوهاميفلمعي

.٠۲:ةحفصلاوعجرملاسفن(۱)

.٢۲:هبرجببوقعينبملاسخيشلاةبتكمبطوطخمسارك(۲)
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نمو‹ملسمهنعدعتبانمنأل«ريبكناكمبنيدلاىفطايتحالانماذهو

نأل«ةوشرًاطياحلجرنمذخأريمألاعملماعلجرنعًاضيأعيبرلالس۳
تامفةوسشرطياحلاذخأو«هبزغيملوهنبامسااحمفهنبابوزغينأدارألماعلا

‹كيبأنمتذخأىذلاطئاحلااذهىنمرتشا:ىطعملانباللماعلالاقف«دلاولا

.()ةثرولانودًائيشهنمىرتشينأهلسيل:عيبرلالاق؟ةثرولانودهنمهارتشاف

تناكةرصبلابعيبرلاو‹ةديبعوبأاهساعىتلاةرتفلانأاذهنمظحالن

ىفاوطاتحاف‹اهركذىتلاةروصلاهذهبةوشرلاىشفتةجردىلإةياغللةجرح

كلذمساوحملباقمهاشترااميفلماعلاعمىطعملانبالماعتيالملةداملاهذهعطق

عيبرلاباوجنإفعبطلابو«بصاغلاعملماعتلاكنوكيف‹داهجلادنجنمنيالا

.هنعذخأهنالةديبعىبأهخيشىأرىلعلدي

:لاومألاىفلماعتلاج

نأرثؤيو«ًاريثككلذىفددشيناكو«ءارمألانمايادهلالبقيةديبعوبأنكيمل١

نباو«(ه۷۹٠)سنأنبكلاممامإلامهنمروصتملانماهولبقءاهقفلانماريثك

.مهریغو‹()ناعمس

ائياوذحخأينأنيلماعللصخريملو‹اهعمجوةاكزلارمأیفاریثکددشتيناک٢

ىلإهوعمجاماودأاوغرفاذإف‹مهسفنأمهتقفنومهباودفلعالإ«ةاعساومادام

نألبقهسفنوهلهأىلعهتقفتالإذخأيالىلاولاكلذكو«0”نيملنسملالامتيب

ملفامهنعهللاىضررمعو«ركبىبألمعياجاجتحا«نيملسللارمأىلوت

.()امهلايعةقفنوامهتوسكوامهتقفنالإاوذخأي

لعجو٠بتكلاوفحاصللاءارشلوأ«اهنمدجاسملاءانبىفًاضيأصخريملو

فانصألاهتيمستنمهباتكىفهللاهددحابمازتلاللكلذوطقفداهجلاهللاليبس

.°6بتكلاوسرادملاودجاسملاءانباهنمسيلوةينامثلا

.٢۲:بوقعينبملاسخيشلاةبتكمبطوطخمسارك(١)

.ناعمسنباةمجرتىلعلصحأملو١/٤٤٠:ةسايسلاوةمامإلا_ةبيتفنبا(۲)

.٢۲:ةاكزلاةلاسر(٥).٠:ةاكزلاةلاسر(٤).٥:ةاكزلاةلاسر(۳)
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:لاقفةلأسملاهذهنعجرؤملاوبألكسدقو«هللاليبسىفلاومألاسبحزوجيال۳
سيبحلاناكامنإ:سابعنبالاق:لاقفهدنعسلاجانأوكلذنعةديبعوبألئس

‹سبحلاضئارفلاتخسنءاسنلاةروستلزناملف‹ءاسنلاةروسلزنتنألبق

ةملكءالعإو‹داهجللهللاليبسىفلاومالاسبحزيزعلادبعنباهذيملتزاجأو

ىصاعملانولمعينيذلاو‹ةرئاجلاةعدبلاو«ةلضملاءاوهألالهأداهجومالسأإلا

.()كلذبنونيديو.هللاتامرحنوكهتنيو

:ركنملاراكنإوةوعدلاغالبإلاجمىفو

مامإللزوجيالف‹ةمايقلامويىلإةعطقنمريغةوعدلانإ:ةديبعوبأمامإلالوقي١

نسجلاو«رمعنبالاق«هتعاطوهللانيدىلإمهوعديىتحاموقبراحينأ

ةوعدالفهتومدعبتعطقناو«هتايحىفتمتدقيعىبنلاةوعدنإ:ىرصبلا

ىلإمهاعدولًاموقلتاقيالعلرثكأطايتحاةديبعىبأمامإلالوقىفو«()مويلا
ةوعدلالاصيإلبقءامدلاكفسىفعرستلاىغبنيالفاونادلةعاطلاوأمالسإلا

.اهلهأىلإ

.ةينالعوأارسهلتقزاجملسملتقىفببستنمنأ:ةديبعوبأمامإلاىريو٢
.‹نميلاةدئازنبنعممدقامهنأیمرضحلابويأنبلئاونعنايفسوبأىكح
ارجزیعدیلجرناکو«ةديبعىبأنامزیفكلذو«نيملسملانملتقنملتقو
ةلزنمهلمعنيارجازلناکو«نعمنمءافختساةعلقىلإبرهدق0>ىمرضحلا
انلأسف٤هلتقهمعنباهبمدقاملف«هنمأفرجزىلعهنمأتسافنعمدنعةريبك
:لاقفهمعنباىلعهمهتنال:هلاولاقف«ةينالعوأارسلتقي:لاقفهنعةديبعابأ

كلذٴو«ةينالعوأارسلتقي:لاق«معن:انلق؟نمؤينأدعبلتقيًانعمنأفرعيأ
نمءايربألاءامدكفسىفببسىأبببستلانمطايتحالاوىقوتلالجل

.(نيملسملا

ىتلالئاسملاهذهلاثمأنمريثكلادجيةديبعىبأمامإلاهقفحفصتينمواذه

.٢٠٠:حيحصلاعماجلا(۲).۲/٦۱۸:ىربكلاةنودملا

-ىخامشلا:رظنا«عرووةدابعولضفاذناك:نايفسوبألاق«ىمرضحلارجزمهنمو:هنعىخامشلالاق(۳)

.١/۲١۱ج:ریس

.١٠٠:ريس ىخامشلا(٤)



لمحلجألو«ةيهقفلاهتكلموهتردقلضفب‹لاوقألانممزحألاوطوحألاباهيفذخأي
نيدلارمأبنواهتلامدعىفكسامتملامهعمتجمبقيلأوهاميذخألاىلعذئهويةيضابألا
.كولسلاو

ةصاخوهخويشقفاوياماريثكءاهقفلانمهريغكةديبعابأمامإلانأىفكشالو
ىفهنوقفاويهذيمالتنأامك‹ًاضيأمهفلاخيهنكلو«سابعنباهخيشو«ءاثعشلاابأ

‹هرصعىفءاهقفلانمنعًالضفلئاسملاضعبىفهنوفلاخيدقو«هلاوقأرثكأ
.()هللاءاشنإىناثلالصفلانملوألاثحبملاىفهنعفشكلابموقنساماذهو

.اهدعباموثحبلااذهنم٥1٦٤ص:رظنا(۱)
ا
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ىناثلاثحيلملا

ىهقفلاةديعىبماماجهنم

 

  
 





:دیهمت

الةتباثمئاعدو«نيتمساسأىلعتماقتماقنأذنمةيمالسإلاةعيرشلانإ

دلاخلاهللاباتكوهونآرقلاوهوالأ«نامزلالوطىلعلدبتتالو‹ثادحألااهعزعزت

هلاوقأىهوةفيرشلاةيوبنلاةنسلاو«هفلخنمالوهيدينيبنملطابلاهيتأيالىذلا

.هتاريرقتوهلاعفأومالسلاوةالصلاهيلع

امو‹مهرودصىفشيومهأمظىوريامةماعنيملسملاءاملعاهنمفرتغادقو

ةجحلااوبصنوءليلدلااونيبوليبسلااورانأف‹ًاعيمجنيملسملامامأقيرطلاريني

.اهراهنكاهليلملاعملاةحضاوةيمالسإلاةعيرشلاتناكفةعطاسةجحملااوحضوأو

لككلسفىمالسإلاهقفلاملعباولغتشانيذلاءاهقفلاءاملعلاءالؤهنيبنمو

مهقافتادعباهيففلتخلارومألاىفهلىآرتيامبةلدألاهذهنمذخألاىفمهنمدحاو

كلذءارواميفامأ‹اهيففالخلاحصيالىتلاةعيرشللةماعلائدابلاوصوصتلاىلع

رظنلانمدهجلااذهبماقنملوأو«هسفنلهاضترااكلسممهنمدحاولككلسدقف

رهتشاومهوعباتونوعباتلامهدعبنمو«مهيلعهللاناوضرةباحصلالالدتسالاو

.لوألابهاذملامهنيبنموءاهقفلانمعمجكلذب

اذهلحموهوىرصبلاىميمتلاةميركىبأنبملسمةديبعىبأمامإللناكو
ىفكلسمهلهنالكلذ‹نيعباتلاةمئأنمربتعيذِإ٠نأشلااذهىفبيصنثحبلا

هيواتفوهتاداهتجانمكلذرهظ«ةلدألانماهريغوعامجإلاوةنسلاوباتكلابذحألا

.هلامعأو

ذخألاىفمامإلااذههكلسىذلاجهنملانايبلثحبلملااذهدقعننأانيأراذلو

‹هدنعداهتجالاةقيرطئراقللنيبتيلنييهقفلاطابنتسالاولالدتساللةيعرشلاةلدألاب

ذخألاىفةدرفنملاهترظنوةصاخلاهتقيرطهلهقفلاةمئأنممامإلكنألكلذو

.اهنمةدافتسالاوةيعرشلاصوصتنلاب

.ةرورضلاهيلمتوماقملاهيضتقيامبسحبلاطمةعبرأىلإثحبملااذهتمسقدقو

:كلذنايبكيلإو
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:ميركلانآرقلابهذخأ:لوألابلطلا

.هانعموهظفلبهعهيبنىلعهليزنتوهيحووهللامالكوهةديبعىبأدنعنآرقلا

ملنآرقلاقلخةنتفنألقولخمريغالوقولخمنآرقلانأىفءىشهنعرثؤيملو
هنعدرواملکلب«هيأربنآرقلانماعيشرسقهنأهنعرثؤيملهنأامك«هدهعیفنكت

ةباحصلانعوأ«رباجنعةياورلاقيرطنعناكامنإَفتايآلاضعبلهريسفتنم
نارقلاريسفتنمنورذحيىذلافلسلاةلمجنملاجملااذهىفوهفمهيلعهللاناوضر

:نآرقلاماكحأهاجتهجهنمنيبأسو«ملعريغبهللاىلعلوقلاةفاخمليوأتلاب

:ماعلاصيصخت١

لكقلاخهللاۋ»:ىلاعتهلوقكلقعلابماعلاصيصختزاوجةديبعوبأىري

چنافاهیلعنملکل:یلاعتهلوقکو«یلاعتهتاذجرخأثيح«()ءىش

باتكلابباتكصيصختًاضيأىريو.رانلاوةنجلاجرخأوءًاضيأهتاذجرخأثيح

ىفةماعةيآلانأل«()ءورقةثالثنهسفنأبنصبرتيتاقلطملاولث:ىلاعتهلوقك

لامحألاتالوأولط:ىلاعتهلوقىهو«قالطلاةروسةيآاهتصصحخو«ةقلطملك

دعبأوهعضولاناكاذإهجونماهلصيصختوهو‹9 نهلمحنعضينأنهلجأ
ىفةرقبلاةيابلماحلاةدعىفةروسةيآمومعصصخيهنأامك‹(°)نيلجألا

نيليلدلانيبفنيليلدلابالمع«ًارشعورهشأةعبرألبقتدلوىتلالماحلاةتيمملاةدع

:ةديبعوبألاقو«>ىلعو«سابعنبابهذموهاذهو«ىهجوصوصخومومع

.9(هباتکیفلجوزعهللالوقوه)

هرادلعجينمع:ةديبعوبألئسثيح«ضعببهضعبنآرقلاخسنزاوجىريو

وهوباجأهنأجرؤملاوبأىكحف«هللاليبسىفاسبحهلامنماثيشوأهضرأوأ
املف«ءاسنلاةروسلزنتنألبقسبحلاناكامنإ):سابعنبالاق:لاقفهدنعسلاج

:نمحرلا(۲).٦:رمزلا٤«١٠:دعرلا(۱)

.٤:قالطلا(٤).۲۸۸:ةرقبلا(۳)

.۱۲۲/۱۲۱/۳:عماجلاحرش١١١:صعيبرلا(٥)

.١١٠:حيحصلاعماجلا(۷).۱۲۲/۳:عماجلاحرش(1)
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.6(سبحلاضئارفلاتخسنءاسنلاةروستلزن

لتاقلاصيصختكةرتاوتمتناكءاوسةنسلابنآرقلاصيصختزاوجًاضيأىريو
هلوقب()چمكدالوأىفهللامكيصويل:ىلاعتهلوقىفدالوألاثيروتمومعنم
:یلاعتهلوقنمزعامةصقىفنصحملاىنازلامجركو«()«ثرياللتاقلا»:هي

.9¢ةدلجةئامامهنمدحاولكاودلجافىنازلاو

ةيصوال»:هعهلوقبهريغوثراوللةيصولازاوجمومعصيصختكو
ًامهردالوًارانيدىتثرومسقيال»:هلوقلثاريملاةيآصيصختكو«(«ثراول
لحأل:ىلاعتهلوقكو‹2>«ةقدصوهفىلماعةنؤموىئاسنةقفندعبتكرتام

اهتمعوةأرلانيبعمجيال»:مالسلاوةالصلاهيلعهلوقب() مكلذءارواممكل

.()«بسنلانممرحيامعاضرلانممرحي»:هلوقو«()«اهتلاخوةأرملانيبالو

00›چىنازلاو:یلاعتهلوقکعامجألابنارقلامومعصیصختزاوجیریو
درواممكلذريغواهتدعواهقالطنوكوةمالاودبعلادلجفيصنتكةمالاعامجإي

.١٠:ءاسنلا(۲).۱:۲٦۱۸:ىربكلاةنودملامئاغوبأ(۱)

:لتاقلاثاريملاطبإبان ضئارفلاباتكىفىذمرتلاهجرخأ«ثرياللتاقلا».١۱۷٠:حيحصلاعماجلا(۳)

:ثرياللتاقلاباب-تايدلا-۳/۲٠۹:لتاقلاثاريمباب ضئارفلاباتك:هلظفللاوةجامنبا..٤

.

.٢:رونلا(٤)

باتك:ىئاسنلا«١/٤١٠:ثراوللةيصولاىفءاجام:دووادوبأ؛ثراولةيصوال».١۷٠:حيحصلاعماجلا(٥)

.٦/۷٤۲:ثراوللةيصولالاطبإباباياصولا

:ءةقدصوهفهانكرتامثرونال»هعىبنلالوقالوًارانيدىتئرومسقيال».١۷٠:حيحصلاعماجلا
:ًامهردطقسأهنكلوهلظفللاولبنحنبدمحأ../بابريسلاوداهجلا«ملسمهجرخأ_۱۳/۳

4/۳.

.۲۳:ءاسنلا(۷)

حاكنلاباتكىفىراخبلاهجرخأ«ءاهتلاخوةأرملانيبالواهتمعوةأرملانيبعمجيال».۳۹٠:حيحصلاعماجلا(۸)

ىفاهتلاخوأاهتمعوةأرملانيبعمجلاميرحتباب«حاكنلاباتكملسم..١/٤۳۱:اهتمعىلعةأرملاحكنتال.باب
باتكدووادوبأ..1٦/۹٠۹۷:اهتمعوةأرملانيبعمجلاميرحتحاكنلاباتكىئاسنلا..۲۸/۲٠٠حاكتلا

.٢/٤٢۲:ءاسنلانيبعمجينأهركيامبابحاكلا

مكتاهمأوبابحاكتلاباعك:ىراخبلاهجرخأ؛بسنلانممرحيامعاضرلانممرحي».١١٤٠:حيحصلاعماجلا

حاكنلاباتكىئاسنلا..۷/۲٠٠٠:ةدالولانممرحيامةعاضرلاباتكملسم..١/٤۳۱:مكنعضرأىتاللا

.٢/٠۲۲:(بسنلانممرحيامةعاضرلانممرحي)بابحاكنلاباتك:دووادوبأ٦/4۹:عاضرلانممرحيام

.۲:رونلا(١٠)
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سايقلابماعلاصنلاصصخيةديبعوبأناكامكرارحألافصننآرقلاىفًالمجم

كلذو«ةئيسنريعشلابحمقلاعيبنعهيهنلثمككلذو«حيحصثيدحىلإدنتسلا

عيبلاهللالحأول:ىلاعتهلوقىهوًامومععيبللةللحلاةيآلاف.()زوجيالابرهنأل

نعحيحصلاثيدحلاىفىهنلاءاجدقو«عيبلكزاوجیفةماع¢ابرلامرحو

.ةضفلابةضفلاالوبهذلاببهذلااوعيبتال»هعهيهلوقوهوةئيسنهريغوربلابربلاعيب

ىفحيرصوهفريخأتلاىلعضعياهضعباوعيتالولئمًالثمالإلاالو

اذهلو‹ةيسنربلابربلاعيبىلعسايقلابوهاإريعشلابحمقلاعيبميرحتف.ىهنلا

.هدنعةيآلامومعلًاصصخمراص

رمدتإلل:ىلاعتلاقفةداعلاوفرعلابًايوغلنآرقلامومعصصخيًاضيأةديبعوبأو

كالمأنمةداعلاوفرعلاهبىضقيامريمدتاهبدصقيامنإ()ڳاهبررمأبءىشلك

ذإ.اهريغوراحبلاولابجلاوضرالاوتاومسلامومعال‹اهبنوعفتنيىتلاداعموق
اذهبفرعلاناكف«هلاحىلعىقبءايشألاهذهنمالكنأبنايضقيعقاولاوفرعلانأ

.تآرقلاىفةغللامومعلاصصخم

نمكلذرهظيو‹ًاعرشوةغلبوجوللامهفةديبعىبأدنعىهنلاورمألاامأ
ءاهقفروهمجیارنملاحلاوهامكةنودملاىفهيواتفوعماجلاىفهتاياورءارقتسا

قايسلاىفةنيرقدوجولجألبدنلاوبابحتسالاىلعهلوؤيًانايحأو(*)ةمألا

نعوهسلادوجسثيدحلهتياورىفف«ةيمالسإلاةعيرشلادعاوقهيضتقتوأ«ىنعملاو
هءاجىلصيماقاذإمكدحأنإ»:لاقهعهللالوسرنعىنغلب:لاقديزنبرباج

كلذمكدحأدجواذإف5٤ىلصمكىرديالىتح«هتالصهيلعسبلفناطيشلا

:هلوقبميبرلاةياورنمدوجسلابرمألااذهبقعت(©)«سلاجوهونيتدجسدجسيلف

.٢۲۷ةرقبلا(۲).۸/۲١٠:ىربكلاةنودملا(١)

باب‹ةضفلابةضفلاعيببابعويبلاباتكىفىراخبلاهاورثيدحلاو«\0:حيحصلاعماجلا بيبحنبعيبرلا(۳)

عيبعويبلاباتك ىئاستلا«۸/۲٠۲٠:ابرلاباب«ةاقاسملاباتك ملسم«۳/٤١٠:بهذلاببهذلاعيب

رمتلاوريعشلابريعشلاوربلابربلاوقرولابقرولاوبهذلاببهذلاعيبنعهعهللالوسراناهن»:ظفلبربلابربلا
.۷/٤۲۷:ديباديلثعبًالثمالإرخآلاهلقيملوحلملابحلملاوامهدحأ:لاقرمتلاب

.£١/0:سمشلاةعلط ىملاسلاديمحنبهللاديع ىلماسلا(٠)..٢٢۲فاقحالا(4٤)

مكىرديالىتحهتالصهيلعسبليفناطيشلاهءاجىلصيماقاذإمكدحأنإ.١٠:صحيحصلاعماجلا(٦)

=باتکملسمهجرخأو..۲:ىلصمكرديملاذإبابوهسلاباتكىفىراخبلاهجرخأ«خلإ...ىلص
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ىلإرظنهلعلو(هتالصدعيلفهدحوناكاذإامأو«همامإفلخلجرلاناكاذإكلذر

.مامإللعبتاهيفمومأملانالةعامجلاةالصىلعدوجسلابرمألالمحةنيرقلا

نبرباجلهعىبنلارمأثيدحىفةنيرقللًاضيأبدنلاىلعرمألاهلمحكو

ًاسيالمالسلاوةالصلاهيلعهآرنيح«نيديدجلاهيبوثسبلبهمالغرمأينأهللادبع

هرمأينأارباجرمأف۽معنبهباجأف؟امهريغهللههنعارباجلأسف«نیقلخنیبوث

هعىبنلانمبيغرتاذه:لاقو«بدنلاىلعرمألاكلذةديبعوبألمحف‹اهسبلب

نبرمعلةعهللالوسرلوقكلذكو..0>نسحلاسابللابنيزتلاىفنيملسملل
لوسرلاهللاقف؟عنصأاذامليللانمةبانجلاىنبيصتهللالوسرايهلأسنيحباطخلا

ءوضولاىلعهيفرمالاةديبعوبألمحدقف0«منمثكركذلسغاوًاضوت»:ةع

ثيدحلاحراسللعو‹ىعرشلاءوضولاىلعهلمحيملو‹نيديلالسغوهو‹ىوغللا
ءوضولاعاقيإنأ:ىلوألا«ىعرشلاءوضولاةدارإنمناعنمتنيتنيرقكانهنأبكلذ

سمنأ:ةيناثلاو.ةساجنلادوجولنكميالثيدحلارهاظبسحركذلالسغلبق

.ةساجنريغنمولوهلضقانءوضولادعبركذلا

نلءوضوال»:هعهلوقىقامكرخآقيرطبمأةفورعملاهتغيصبرمألاناكءاوسو

ىفعىبنلانمبيغرتكلذ):ةديبعوبألاقثيح«()هيلعهللامساركذيمل

.هللاركذىفليزجلاباوثلالين

‹كلذنعهفرصتةنيرقتدرواذإالإرارمتسالاوميرحتللهدنعوهفىهنلاامأ

«نيقيلاىلعىنييلوكشلاعديلفهتالصىفمكدحأكشاذإ»ظفلبكشاذإركذامىلعىلصملاعابتابابوهسلا=

تناكًاعبرأیلصنإو«هتالصهلاتعفشًاسمخىلصناكنإف«دعاقوهونيتدجسدجسيلفمامتلابنقيتسااذإف

.۳۷/۳:«ناطيشللًاميغرت

.ىرخألاحاحصلانمهجيرختىلإدتهأملو-۷۳:حيحصلاعماجلا(١)

١/۱۳۲:مانيمثًاضوتيبنجلابابلسغلاباتكىفةفلتخمظافلأبىراخبلاهاورهمنمثكركذلسغاوًاضوت»(۲)

لسغوبنجلاءوضوباب ةراهطلاباتك ىئاسنلا١/۷٠:مانيبنجلاىفباب ةراهطلاباتك دوادويأ
.١/١٤٠:مانينأدارأاذإهركذ

.١٠:حيحصلاعماجلا(٤).١١۱/۱٠٠:حيحصلاعماجلاحرش(۳)

.٢۲:عيبرلادنسم(٥)

٥£



‹ةفراصلاةنيرقلامدععممزاجلاميرحتللوهلب«لعفلابءارغإهيفكلذريغبلوقلانأل
تمرحلل:ىلاعتهلوقكازاجموألعفتالكىنعملاوظفللابًايقيقحىهنلاناكءاوسو
نعضئاحلاىهنكرارمتسالاريغلىهنلاىتأيدقو()ةيآلاك...مكتاهمأمكيلع

.تلصوتلستغاةضيحلاتربدأاذإف«طقفضيحلامايأةالصلا

ىذلا()هوبنتجافل:یلاعتهلوقاهنموةريثكغيصبىتأيىهنلانأامك

‹اهبرشنعىهنلاورمخلاميرحتكلذىفىنعملاو«رمخلابرشنعىهنلاىفءاج
.(دحاوكلذىفىنعلافروزلالوقو«ناثوألاةدابعلميرحتلاك

قوطنملامكحضيقنتابثإ:هنأبهوفرعوباطخلاليلدوهفةفلاغخلاموهفمامأ

ةيفنحلاهبذخأيملوروهمجلاهبذخأدقو«ةاكزةمئاسلامنغلاىفوحنهنعتوكسلل

مكحهيفتبثيفةيلصألاةحابإلابمهدنعتباثهنعتوكسلامكحنال

.9باحصتسالا

رومألاضعبىفةداعلابهصصخيذإ‹ددعلاموهفمادعامةديبعوبأهبذخأدقو

بیبحنبعيبرلاهنعهاوردقو.(°)هرثكأوضيحلالقأىفدراولاثيدحلالثمكلذو
ء«ىروثلاهبلاقو«ًاضيأةيضابألاهبذخأو«هباوذخأدقةيفنحلانأبًاملع«عماجلاىف

ءاسنك«ساتلانمضعبدنعةداعلابهيفدراولاددعلاصصخةديبعابأنإفاذهعمو
ةأرملاكرتتالعلكلذبةديبعوبألاقف‹ًامويرىشعةعبسضيحتمهءاسننإفنوشجاملا

دعبىلصتةدملاهذهلالخةالصلاعدتف‹ةالصلامايالاةرشعلاقوفمدلاىرتىتلا

 هدنع ربتعيف‹تقولاكلذىفسانلالاوحأبلاغىلعثيدحلالمحهلعلو.كلذ

اذإفءامويرشعةعبسىلعدازاذإالإعفتريىتحًاضيحضيحلافاصوألعماجلامدلا

ثيحعماجلاحراشكلذىلعهعباتدقو.ةضاحتسالامكحىطعأهمايأتدازوأريغت

.٠۹:ةدئاملا(۲)...۲۳:ءاسنلا(۱)

.٠/٠٠٦۲:سمشلاةعلط(٤).٢/٢٢١۲:ىربكلاةنودملا(۳)

باب_ةراهطلاباتك دووادوبأهاورهيلعهللامساركذيملنلءوضوال»(١)مقرهالعأعجرملاىفثيدحلا

١/١6٠:ءوضولادنعةيمستلاباب ةراهطلاباتك ىئاسنلا...٠/٠۲:ءوضولاىلعةيمستلا

.ةرشعهرثكأومايأةثالثضيحلالقأ»:لاقهعىبنلانأكلامنبسنأنعديزنبرباجنعةديبعوبأ:ثيدحلا(٥)
ىفءاجامباب ةراهطلاباوبأهللاملعىفمايأةعبسوأمايأةتسىضيحتف»:ظفلبىذمرتلاهجرخأ..«مايأ

.ىرخألاحاحصلاىفهدجأملو٠/۲۲۳:دحاولسغبنيتالصلانيبعمجتاهنأةضاحتسللا
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ةثالثنعلزنيدقو«مايأةرشعىلعديزيدقمدلانإف«هلموهفمالانهددعلانإ:لاق
.مايا

ةبقرريرحتفاطخانمؤملتقنمفل:ىلاعتهلوقنآرقلانمةفلاخلاموهفمليلدو

.(©)ءيطغلامكحفلاخيدمعتملامكحنأهدنعف() ةنمؤم

ثيح( مكسوؤرباوحسماول:ىلاعتهلوقلئمىفضيعبتللهدنعءابلاو
.(©)ًاضيأ

دنعفالخهيفو«هعابتأمعيميركلانارقلاىفيعىبنللباطخلانُأهدنعو

ةرافكهيلعوفلحلاليبقنمكلذنإفًالالحهيلعمارحلالعجولامكء9نييلوصألا
تاضرمىغتبتكلهللالحأاممرحتملىبنلااهيأياىلاعتهلوقنمًاذخأنيميلا
هيلعىبنلاف٠()4مكناميأةلحتمكلهللاضرفدق.ميحرروفغهللاوكجاوزأ
هللالاقاانيمينكتملولوهذههنيمينعرفكمالسلاوةالصلا

:ةيوبنلاةنسلانمهفقومىناثلابلطملا

:ةغلةنسلا

فرعلاىفوىنعملااذهبزيزعلاباتكلاىفترركتدقو‹ةكولسملاةقيرطلاىه

ملاماريرقتوالعفوًالوقهيلإبدنوهنعىهنوهعىبنلاهبرمأام:ىلعقلطتىعرشلا

نآرقلاىأةنسلاوباتكلاعرشلاةلدأىفلاقياذهلو.زيزعلاباتكلاهبقطني

.(تيدحلاو

هنكلهلوسرىلعهللانمىحوىهذإةرشابمميركلانآرقلادعبةنسلاةبترمىتأتو

..ولتمريغ
ىبنلانعرثااملك:ىلعاهنوقلطينوثدحملافىحالطصالاةنسلاموهفمفلتخيو

.۲٥:ءاسنلا(۲).۱۲۸/۲:حيحصلاعماجلاحرش(١)

.©:ةدئاملا(٤).۲۹۲/۲:يربكلاةنودملا(۳)

.١/۱۲۲:سمشلاةعلط(1).۸۸:بولطملاةياغ(٥)

۷/۲٦/1۸.٠.:يربكلاةنودملا(۸).7‹١:جرحتلا(۷)

.۷£:ىمالسإلاعيرشتلاىفاهتناكموةنسلا ىعابسلا«۱۳:برعلناسل روظنمنبا(۹)
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‹هتهلعفنمبجاولاريغىلع:اهنوقلطيءاهقفلاو.ريرقتوألعفوألوقنمهلي
رصقناننإفاهتيجحوةنسلاثحابمىفاديعببهذنالعلو‹0)ةعدبلالباقيامىلعوأ

.ةنسلاىلإةديبعىبأمامإلاةرظنىلعثيدحلا

ىناثلاردصملاىهةنسلاربتعيهنأبةقطانةديبعىبأمامإلانعةدراولاراثآلانإ

‹هذيمالتناسلىلعوأهتاياوروأهتبوجأىفتناكءاوسو«9كشريغنمعيرشتلل

.عوضوملااذهىفةلاطإلاىلإىعادالو

هنعملكتنساماذهةنسلانماريكةديبعوبأاهبىورىتلاةقيرطلاىهامنكلو

:دنسلاثيحنم١

لصتلمادانسإلامزتليناكامهنأدجنثيدحللةديبعىبأمامإلاتاياورانعبتتاذإ

نبميبرلاةياوروهىذلاحيحصلاعماجلانألكلذ.ةاورلاةلسلسبهعلوسرلاىلإ

اهبناجبدجننكلو‹تاياورلارثكأىهلب«ةلصتملاتاياورلاهيفدجنهنعبيبح
ىفءاهقفلافلتخادقو.ىباحصلاهنمطقسام:وهلسرملاو‹ةلسرملاتاياورلا

نالكلذو‹>هبجاجتحالامدعىلعاوقفتادقنوثدحملاناكنإوهبجاجتحالا

ىعباتلاناكاذإف).اهتلادعواهطبضلةحصلاىلإبرقأةديبعىبأورباجماماليسارم

.5(ثيدحلاريضيىذلاامفلودعمهلكمهوىباحصلاطقسأةقثلا

یرصبلابيبحنبعيبرلاورمعوبألاق:ًالصتمعماجلاىفءاجاملاثمف
ديزنبرباجنع«ىميمتلاةميركىبأنبملسمةديبعوبأىنثدح:()(ىنامعلا)
:لاق«هلمعنمريخنمؤملاةين»:لاقهعىبنلانعسابعنبهللادبعنع‹ىدزألا

لكلامنإوتاينلابلامعألاامنإ»:لاقمالسلاهيلعهنعىرخأةياورىفدنّنسلااذهبو
.()«یونامئرما

.٢/٤۷:ىربكلاةنودملا(۲).۲۹/۲۰:ًاثدحمعيبرلا دوعسمرمع(١)

.٦۹:عجرملاسفن(٤).٩£:اهتناكموةنسلا ىعابسلا(۳)

.ةديبعىبأمامإلاذيمالتنموهوهبفيرعتلاقبس
:ةبسحلاوةينلابلامعألابابیراخبلا«یونامئرمالکلامنإوتاينلابلامعألااغنإ»:ثيدحلا)ل٠حيحصلاعماجلا(1)

=جیوزتلاریخلمعوأرجاهنمبابحاكنلاباتكىفو75:باتکیفلوالاثیدحلایحولاءدبباتكک١
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هعهللالوسریهن):لاقیردخلادیعسیبانعدیزنبرباجنعةديبعوبأ
اهنآرقلابىنعي:عيبرلالاق(هولانيفهباوبهذيالعلودعلاضرأىلإنآرقلابرفاسينأ
.ريثكاذهلاثمأوفحصللاانه

لاسرإامإو‹ةديبعىبأمامإلاخيشرباجمامإلالاسرإنمامإ:وهفلاسرإلاامأ

:لوالالاثمف.ةديبعبُمامإلا

نيذلاوضئاحلاوبنجلاىفهعهللالوسرلاق:لاقديزنبرباجنعةديبعوبأ
اونوکيىتحمهيديأبافحصمنوأطيالو‹نآرقلانوأرقيال»:ةراهطىلعاونوكيمل

.(نیئضوتم

دجسلملامكدحألخداذإ»:هعهللالوسرلاق:لاقديزنبرباجنعةديبعوبأ

.٩«سلجینالبقنیتعکرعكريلف

سلقوأءاقنم»:يعهللالوسرلاق:لاقديزنبرباجنعةديبعوبأ

.(9(ًاضوتيلف

نيبهتنامأوهملعوهقدصبرباجمامإلارهتشادقو‹عماجلاىفريثكاذهريغو

ىئاسنلا۳/١٠٠٠:«تاينلابلامعألاامنإ»:هعهلوقباب_ةرامإلاباعك:ملسم۷/٥:یونامهلفةأرما=

.١/۸٥٠ءانعملمتحياميفهبدصقاذإمالكلاباب قالطلا

ملسمهجرخأ.هولانيفهباوبهذيالكلودعلاضرأىلإنآرقلابرفاسينأةعهللالوسرىهن‹°:حيحصلاعماجلا(١)
دووادوبأ٣/٠۹٤۱:مهيديأبهعوقوفيخاذإرافكلاضرأىلإفحصمابرفاسينأىهنلاباب ةرامإلاباتك

/۲/٦/۷/١۱:رمعنباثیدحنم:دمحأو‹۳/٢۳:ودعلاضرأىلإهبرفاسيفحصلملاباب داهجلاباتك

iy (ot

افحصمنوأطيالونآرقلانوُأرقيالةراهطىلعاونوكيملنيذلاوضئاحلاوبنجلاىف)..٩:حيحصلاعماجلا(۲)

...١/٤٤٠:نآرقلاةءارقنمبنجلابجحبابةراهطلاباتك ىئاسنلا.(نيئضوتماونوكيىتحمهيديأب

انعملكأيونآرقلاانئرقيفءالخلانمجرخيناك»:ظفلبنآرقلااوأرقيبنجلاىفباب ةراهطلاباتك:دووادوبأ
.١/٩٥:ةبانجلاسيلءىشنارقلانعهزجحبلاقوأههبجعبنكيملومحللا

باتکیف:یراخبلاهجرخأ«سلجينألبقنيتعكرعكريلفدجسملامكدحألخداذإ»..٥£:حيحصلاعماجلا

باباهرصقونيرفاسملاةالصباتكىفملسم..١/۱۹۳:خلإ...دجسلامکدحألخدذإبابةالصلا

ةالصلاباب ةالصلاباتك:دووادوبأ..١/٥4٠:اهتالصلبقسولجاةهاركونيتعكربدجسملاةيحتبابحتسا

.١/۱۲۷:دجسملالوخددنع

:ظفلبفاعرلاوءىقلانمءوضولاىفءاجامباب ةراهطلاباويأىفىذمرتلاهجرخأءأضوتيلفسلقوأءاقنم»(٤)
.١/١٤٠:ًاضوتفرطفأفءاقهللالوسرنأ
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.ىرخأقرطنمتلصودقذإلاصتالامكحىفهليسارمف«ءاهقفلاونيئدحملا

نمعمجبىقتلاهنالكلذو.ءلاصتالامكحاهلفةديبعیبامامإلالیسارمامُأ

نمعماجلانملاومألابابىفءاجامكلذلاثمف.هسفنبكلذركذدقوةباحصلا
فرعياذهبف‹()بنجلاموصثيدحىفكلذكو«ةباحصلانمًاسانتعمس:هلوق

تفلخ»:لاقهنأهعهللالوسرنعىنغلب:لاقةديبعوبأ:كلذةلثمأنمو

هللاباتکیفهودجتملامف«لجوزعهللاباتكاديأاولضتنلهبمتکسمتنإاممكيف

.«مكنمرمالاىلوایلإفیتنسیفهودجتملامف«یتنسیفف

هتببلفاهينأرقاهللالوسرناكو:رمعلاق.وههتءارقريغىلعناقرفلاةروسارقي

.8«خلإ.یئادرب

ةداتقىبأتحتتناکو«كلامنببعكتنبةشيبكنعىنغلب:لاقةديبعوبأ

ةداتقوبأىغصأفهنمبرشتةرهتءاجف«اءوضوةداتقىبالتبكساهنأىراصنالا

؟تیارامنيبجعتأ:لاقفهيلإرظناىنارف:ةشيبكتلاق«تبرشىتحءانإلااهل

نمىهامنِإةسجنبتسيلاهنإ»:لاقيعهللالوسرنإ:ىللاقفمعن:تلق:تلاق

.9«مكيلعتافاوطلاونيفاوطلا

مامتلاةجحىهو‹عادولاةجحجحينأهيبنلىلاعتهللانذأال:لاقةديبعوبأ

تاومسلاهللاقلخمويهتئيهكرادتسانامزلانإسانلااهيأي»:لاقوةفرعبفقوف

(ةمايقلامويىلإةجحلاىذىفجحلانأوالإىصحتةدعالوىسنيرهشالف؛ضرألاو

.۸۱:حيحصلاعماجلارظنا(١)

ةنسلاباتك_دووادوبأهلثمجرخأ«ادبأاولضتنلهبمتكسمتنإاممكيفتفلخ»ثيدحلا.١٠:حيحصلاعماجلا(۲)

هجرخأ(خلِإ..وههتءارقريغىلعناقرفلاةروسارقيميكحنبماسهعمس)ثيدحلا.١٠:حيحصلاعماجلا(۳)

-ىئاسنلا..اهدعبامو١/٠٠٠:فرحأةعبسىلعنآرقلانإباب اهرصقونيرفاسملاةالصباتكىفملسم

:فرحأةعبسىلعنآرقلالزنأباب_ةالصلاباتكدووادوبأ١/٠٠٠:نارقلاىفءاجامعماج«حاتتفالاباتك

.

باتك:ىئاسنلا«مكيلعتافاوطلاونيفاوطلانمىهامنإهسجنبتسيلاهنإف:ثيدحلا.٤٤:حيحصلاعماجلا(٤)

.ىرخألاحاحصلاىفهيلعرثعأملو١:ةرهلارؤسباب ةراهطلا
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سمشلاتراصاذإتافرعنمنوعفديناكناثوألاوكرشلالهأنإ»:لاقف:لاقو

یتحتافرعنمعفدنالانإو«مههوجوىفلاجرلامئامعاهناكلابجلاسوؤرىلع
.«ناثوألاوكرشلالهأىدهلفلاخمانيدهسمشلابرغت

(هنمیکزيفهلامرشىلإلجرلادمعينأهعهللالوسرىهن):ةديبعوبألاقو

وهوهيلإانلصوتامبسحادحاوارثاعماجلاىفاندجودقفراثالانمفوقوملااماو

تنقيملوةالصلاىفتونقلاىريالرمعنبانعتعمسدق:لاقةديبعوبأ:هلوق

.ةعدبهاريناکو«طقهتالصیف

هنآمغر«كلذنمءىشىلعرثعنملذإلوهجملانعىورينكيملهنإفاذهعمو
لوبقىفالوىوارلاةلادعىفكلذحدقيملو«ةمئألابتكنمًاطوملالثمىفدجودق

لبقتستنأىهن)هعهللالوسرنأراصنألانملجرنععفاننعكلامنع
ىبأنعرخآظفلبثيدحلااذهةديبعوبأمامإلاىوردقو.©(لوبوأطئاغلةلبقلا

الفطئاغوألوبلمكدحأبهذاذإ»:هِيَعهللالوسر:لاق:لاقىراصنألابويأ

.(©)«هجرفباهربدتسيالوةلبقلالبقتسي

ةفرعبفقوفمامتلاةجحىهوعادولاةجحجحينأهيبنلهللانذأال):ثيدحلا.١١٠:حيحصلاعماجلارظنا(١)

دووادوبأ-۲/٦۸۸:هكىبنلاةجحبابجملاباتكملسم۸هجرخأءخلإ...رادتسادقنامزلانإالأ»:لاقو
.۹/۲:مرحلارهشألاباب كسانملاباتك

(هنسحأهلامنمجرخينمهللادنعمكريخو:لاقىكزيفهلامرشىلإلجرلادمعينأ:هعهللالوسرىهن
نإو«هنيميبنمحرلااهذخأالإبيطلاالإهللالبقيالو بيطنمةقدصبدحأقدصتام»:ظفلبملسمهجرخأ

مایصلاباتک.«هلیصفوأهولفمکدحأیبریامکلبجلانممظعأنوکتیتحنمحرلافکیفوبرتفةرغتناك
.۷۰۲/۲:اهتيبرتوبيطلابسكلانمةقدصلالوبقباب

ول»:ظفلبدووادوبأ«٥/٤٤هنمثيبخلااومميتالوللجوزعهلوق_ةاكزلاباتك:ىئاسنلا

۲/١٠٠.0:ءةمايقلامويفشحلالكأيةقدصلاهذهبرنإ»:لاقوءاهنمبيطأبقدصتةقدصلاهذهبرءاش

.٩۸حيحصلاعماجلارظنا

.۱۹۳/۱:ًاطوملاكلام:رظنا(٤).٨۷:حيحصلاعماجلارظنا(۳)

هجرخأ.ههجرفباهربدتسيالوةلبقلالبقتسيالفطئاغوألوبلمكدحأبهذاذإ»ثيدحلا.۲۷:حيحصلاعماجلا(٥)

هرهظاهلويالوةلبقلالبقتسيالفطئاغلامكدحأىتأاذإ»:ظفلبةلبقلالبقتسيالباب ءوضولاباتك_ىراخبلا

-٠/۲۲:ةجاحلادنعةلبقلارابدتسانعىهنلانعباب تاراهطلاباتك ىئاسنلا.٠/٠۸:«اوبرغوأاوقرش

.۳/۱:ةجاحلاءاضقدنعةلبقلالابقتساةيهاركباب ةراهطلاباتكدوادويأ

۲٤



لصوبمزتليناكامهنأحضتيةديبعىبأمامإلاتايورلضارعتسالااذهنمو

بابساةدعكلذلو‹هللاءاشنإركذنسامىلعىوارلاىفديدشلاهتبثتعمةياورلا

ديقتلاهنامزىفنيعباتلاةداعنكتملوىعبات انملعامك ةديبعابأنأ:اهنم

ىفعضولارثكالدنسلاركذبكلذدعبنوثدحملاديقتلب«ةياورلاركذبىفرحلا

.دنسلالصواوطرتشاف«لاجرلاةفرعبثيدحلاةياوراوقثوينأاودارأو«ثيدحلا

‹ةقثالدعناكاذإعاطقنالاوألاسرإلابىعباتلاةياوراوفنمهنأكلذىنعمسيلو

.()نيعباتلاىفبلاغلاوهاذهو

ةاورىلعنئمطينيحف‹ثيدحلاةياورىفةقيقدطورشهلةديبعابأنأاهنمو
ةرهاظهيفدستملةديبعىبأرصعنألكلذو«ىوارلاركذريغنمهبذخأثيدحلا
ملثيدحلاىلعنئمطينيحف‹طقفىوارلاةلادعىلعنودمتعيلب«الماكدنسلاركذ
هتياوربلمعيالوالماكدنسلالصينايحألاضعبىفهدجنلب.كلذادعابنتعي

اذختمناكهيهللالوسرنأىنغلب:لاقدیزنبرباجنعةديبعوبأ):كلذلاثمو

:عيبرلالاق.هبففجيفهايإهلوانيهجاوزأضعبناكو«ءوضولادعبهبحسميًاليدنم
بابحتساوهو٠ءوضولادعبهءاضعأحسميالنأاندنعهبلومعملا:ةديبعوبلاق

.(هئاضعأىلعءاملامادامباوثلالينىفمهنمبيغرتوملعلالهأنم

‹ةياورلاهذهبلمعيالهنألديهسفنبهتياورىلعةديبعىبأنمبيقعتلااذهف

یوارىلعنئمطيامدعبهريغولصتملاثيدحلانيبقرفيالهنأىلعًاضيأليلدكلذو
.دنسلابهوريملهنكلوهبنضلاوهاذهو هدنعًالصتمنوكيدقو«ثيدحلا

‹غالبلابامإو‹ًالصتمامإاهرثكأاندجوعماجلاىفهتاياورانعبتتاذإاننأ:اهنمو
مهوينأنكميالو«ةقثىعباتوهفهعىبنلاىلإًارشابمغالبنوكيدقغالبلاو
هؤاقتلاتبثيملىباحصنعغالبلابامإو«هيوارةلادعىلإنانئمطاريغنمهبسانلا

وأریبزلانبةوربنعغالبلابهتياوركهنمربكأىعباتنعغالبلابامإو2ب

.٦۹:ىمالسإلاعيرشتلاىفاهتناكموةنسلا:رظنا(١)

ففجيفهايإهلوانيئاسنضعبناكو«ءوضولادعبهبحسميًاليدنماذختمناك):ثيدحلا.٠٠:حيحصلاعماجلا(۲)
باتك يئاسنلا.۰١۱۲۸/۱:ةبانجلانعلسغلانمنيديلاضفنباب لسفلاباتك يراخبلاهجرخأ.(هب

.١/۱۳۸:لسفلادعبليدنملاكرتباب_ةراهطلا

.ةحفصلاوقباسلاعجرملا(٤).١١٠:حيحصلاعماجلا:رظنا(۳)
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امإولاصتالابامإتاياورلامظعملبءادجليلقوهوهعىبنلاىلإلاسرإلابامإو
.عامسلاةياكحوغالبلاب

نظيالو‹ىرخأتاياورنمةلصتماهنأودبالةعطقنملاوأةلسرملاتاياورلاهذهو

اولقناذِإدنسملااذهلاجرنإ):ىخونتلالاق.لقنلاىفهتبثتمدعةديبعىبأكلجرب

امكلذوحنو«نالفنعتعمسوا«ىنغلب:مهلوقبكلذاونيب«ةهفاشمريغنع
اوسيلوعامسلابسانلااومهوينأنمقثوأولجأمهفسيلدتلانعدنسملابكعيي

نعذأةديبعيأنأل«اهلاصتابعوطقمدنسلااذهةنعنعنأرهظيكلو«نيعماسم

نمماريڻکكرداةديبعابآنأىلع.ةرشابمةباحصلانعذخأرباجو«ديزنبرباج
.(۱)(ءاثعشلاوبأرباجمهكردأ

مهطبضبنوروهشماهلاجرذإةيبهذلاتايئالثلانسحأنممماجلاةاورةلسلسف

نعیعباتةياوروأىباحصنعىعباتنعیعباتةياورىهف«مهعروومهتنامأو
.ىباحُص

لاصتالةحصلابثيدحلاءاملعهلرقأو‹ًاطوملاىفعاطقنالاولاسرإلاعقودقو)

.9Ç(ىرخأقرطنمةعطقنملاوةلسرملاهتاياور

-ًالثم-ىراخبلادجنف«ةنسلاةاورنمدحألاسرإلانمملسيملةقيقحلاىفو
دقو‹ثيدحلاىففلأامحصأهنأ:هنعليقدقهعماجنأنمةلسرملاثيداحألاىوري
ةينامثوهوهجيرختىلعملسمهقفاواماهنم«ثيدح(٠)یفظافحلاهدقتنا

هلرذتعاو«اثیدحنوعبسوةينامثىهوهجيرختبدرفنااماهنمو«اثیدحنونالثو

ًاضرأداقنلانأامك«روهمجلادنعحيحصهعماجناباملعثيداحألاهذهىلعداقنلا

ىتحهثیداحاىفرٹؤيملدقنلااذهنإفاذهعمو«‹هتاورنمالجرنينامثوحناوفعض

الإديفيالهنأىلعروهمجلانكلو«هيفءاجامبعطقلالوصحبمزجفحالصلانباغلاب
.©ةحصلاتاجردىلعأغلبولونظلا

نموهوةديبعىبأبفيكفثلاثلانرقلاىفوهوهنأشاذهىراخبلاناكاذإف

؟لوألانقلانمىناثلاولوألافصنلاىفنيعباتلاتاقث

.٢۳٤:ىمالسإلاعيرشتلاىفاهتناكموةنسلا(۲).ةمدقمه/١:حيحصلاعماجلاحرش(١)

.٤٤٤/۷٤٤:عجرملاسفن
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یعباتلالسرمرکذامدعبدیزنبرباجماملیسارمیفنیحابلاضعيلوقيوا

لوط«محمهنينلدمهیورنلهيحصلدس

.()مهتهازنوهتهازنو

‹ًاطخلابثيدحلالقننمهرافغتساهليسارمىلإنئمطنانلعجتىتلابابسألانمو

‹مهيلعهللاناوضرةباحصلانعرْثألاوأثيدحلاةياورىفًاطخلانمهللارفغتسيناكف
كلذف‹ثيدحلانتمىفناصقنلاوأةدايزلانمهفوخو«لقنلاىفهيرحتىلعلديامم

.مهولابءىشلقندمعتيملف‹هطبضوهعرونععئبني

راسلااصیهورغهورممتاورهینوتدقاانایفبیرلوا

اسوابایسااراکاہیکمهعدشآهرتی
نبفيكف«هيلوسرلااورصاعمهنأعم«ثيداحألاضعبهيلعتیفخمهتمأ

ثيداحأمهيلعتيفخةياحصلانمةلمجىعابسادروينأشلااذهیو؟مهدعب

برفایستودعیخوفومیبدیکامیهری

نمهریغورامعنمهملعو‹مميتلاثيدحدوعسمنبانعوهنعىفخو.یسوموبا

نألبقرفغتنأىفضئاحللنذإإلامكحتباثنبديزو«رمعىلعىفخو«ةباحصلا

هبهربخآیتحةعتملاميرحتسابعنباىلعىفخو«ميلسماوسابعنباهملعو«فوطت

.۸۹/۸۸:ةيضابألادنعةنسلاونآرقلا(١)
.اهدعباموةحهذهنم۴:صبرغملالهأىلإةاكزلاىففةديبعىبأةلاسر(۲)

نبرمعقيرطنمالإوريملهنأعئاشلاعمسابعنبانعديزنبرباجقيرطنمهاورىذلاةينلاثيدح:لثم(۳)
.هيفلضفةدايزوهلبكلذعماجلاريضيالفباطخلا
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.(۱)ريثکاذهلاٹمآو.امهریغودیعسوبآ

‹لصتلابهذخألثمعطقنملاولسرملابذخأيناكةديبعابأمامإلانأرهظياذهبو

نمهنكل«ةياورلاةقيرطىلإرظنريغنمهبذخأثيدحلاةحصىلإنئمطيامدنعف

كلذعم انلدبالو‹اهلاصتاعمةياورلابلمعيالدقوناكمبرمالااذهىفتبثتلا

اذه«هتياورىلإانانئمطاواقوثودادرنانلعجبىتلاةياورللهسايقموهتبثتىدمةفرعمنم
.ةيلاتلاةرقفلاىفهنعبيجام

:ةديبعىبأدنعةياورلاسايقم٢

‹هعىبنلانعثيدحلاىورينملكنعةياورلامدعًادببةديبعوبأمزتلا
ثيدحلاةياورتشفو«عضولارشكامدنعاهمزتلاًاطورشهسفنلعضوهنألكلذو

نموهسيلف«>برضلارادسنأنبكلاماهامسذإ«قارعلاىف ًاصوصخ
دعبو‹ًاثدحمهنمرثكأهيقفوهلبطقفةيوارنكيملذإثيدحلاةياورلنيرثكللا

:ىلياميفاهزجوننأميطتسنةياورلاىفةديبعىبأطورشلعبتتلاوءارقتسالا

:ثيدحلاةياورىفهلاقامدرون:ًالوأ

:لوألالاقل

هللانمدقو«نيدلانمءىشىلعوهسيلفةباحصلانمداتسإهلنكيملنم

‹دوعسمنبهللادبعو‹يعهللالوسرمعبلطملادبعنبسابعنبهللادبعبانيلع

انيدتقامهلوقبوانيفتقامهراثاىلعو«ملعلاىفنوخسارلامهو2>مالسنبهللادبعو
.۶انکلسمهجاهنمیلعواندمتعامهتريسىلعو

:ىناثلالاقملا

ىلإوعديهيفسنمالو«هتعدبىلإوعديعدتبملجر:ةعبرأنمملعلاذخؤيال

.۹۳:اهتناكموةنسلا ىعابسلا(۲).٢۲٤:ىمالسإلاعيرشتلاىفاهتناكموةنسلا(١)

ةطساوبمالسنيهللادبعديريوأ«خاسنلانمفيرحتراصفباطخلانبرمعنبهللادبعديريهلعلوتدرواذكه(۳)
نباورمعنبااما.ه۳مالسنبایفوتذِإ«ةديبعوبأهکرديملومالسنباكردأأرباجنألكلذو‹رباجهخيش
.كلذىفرظنيلفةديبعوبأمهكردقفدوعسمنباوسابع

.١١٠:اثدحمعيبرلا دوعسمنبا:١٤٠:ةيضفلادوقعلا-ىثراحلا(٤)
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بهذمنمهبهذمزرفيالنممالو«هاوتفیفقدصيناكنإوبذكينممالو«ههفس
.(۱)هریغ

:ةغلاثلاةلاقملا

وهوةعهللالوسرنعثيداحألاظفحيالنمتيأرأهللاكمحري:هلليق)

ذخۇيلب؟ثيدحلانوظفحيسانلالكأ!هللاناحبس:لاق؟ملعلاهنعذخؤيأةقْث

.()(ادحاوًاثيدحنوملعيالاوناكنإوتاقثلانعملعلا

:ةعبارلاةلاقملا

:لاق؟ةباحصلانعهاورامنإناكاذإهبلمعتأةديبعابأايهللاكمحري:هلليق)

.٩”(الفالإوهبتلمعتفرعنإ

:ةسمان_-اةلاقملا

نأالولف«لاضوهفهقفلاىفمامإهلسيلثيدحبحاصلك:ةديبعوبألاق)
بتر):ىنيجردلانعلاقو‹(انللضلهنعهللاىضرديزنبرباجبانيلعنمهللا

قبسلابصقزوحبهلفرتعادقو):ىخامشلالاقو.(°)(اهمكحأوثيدحلاتاياور

.()(مولعلاىف
ةفرعمىلعةلالدلاىفةيفاكاهنأالإةليلقاهنأكوودبتتناكنإوصوصتنلاهذه

هللالوسرىلعبذكلاةمرحثيدحىلإةفاضإلاب«ةديبعىبأدنعةياورلاسايقم
Eىلعهوضرعأفىنعمکءاجامفیدعبنمنوفلتختسمكنإامأ»ثيدحو

ءارقتسالانملصحامعمو«^”«ىنعسيلفهفلاخامو‹ىنعفهقفاوامف‹هللاباتك
:ىلياميفطورشلاكلتصخلأاذانأاهفهتايورملعبتتلاو

:لوألاطرشلا

.١٠٠:ًاثدحمعيبرلا.٠٠:بولطملاةياغىكلاملا-١٤٠:قباسلاعجرملا(١)
.١٤٠:ةيضفلادوقعلا ىثراجلا(۳).١٤٠٠:ةيضفلادوقعلا ىثراحلا(۲)

1.ةحفصلاوعجرملاسفن(٤)
.١/0.۷۸:ريس ىخامشلا‹«۲۳۸/۲:تاقبط ىنيجردلا(٥)

١۹٠.٠:حيحصلاعماجلا(۷).۷۸/۱:ريس ىخامىشلا(1)

.١/۲۷٠:نيبلاطلاجهنم(۹).هجيرختىلإدتهأملو١٠:حيحصلاعماجلا(۸)
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نمرهاظكلذو‹ليهاجمسانأنعوريملو«مهبىدتقينميفهتلاقمنمرهاظكلذو

ملعلاىفنيخسارلانمومهيلعهللاناوضرةباحصلانمهيقلنموهخويشنعهتياور
ةلمجنمطرشلااذهو٤«ىرخأقرطنمةلوصومهليسارمو«صخالاىلع«مهنم

هيقلنمعالإوريملةديبعوبأو«هدنعىساسأءاقللاطرشفةياورلاىفىراخبلاطورش

.نيعباتلاوأةباحصلانم

:ىناثلاطرشلا

.ءادألاولمحتلاةيفيكفرعيتبثةقثىوارلانوكينأ

:ثلاثلاطرشلا

هلسیلثیدحبحاصلک):هلوقكلذىلعلددقو«اهيقفىوارلانوكينأ

ةياورلالوبقطورشنمطرشثيدحلاىنعمةفرعمف(خلإ...لاضوهفهقفلاىفمامإ
سلجلاىفرظنو‹اهيفهبجيملفةلأسمنعشمعألالأسًالجرنأىوردقو)هدنع
اذكاهيفلوقلا:ةفينحوبألاقف؟نامعناياهيفلوقتام:لاقفسلاجةفينحوبأاذإف

لاقفهانتثدحثيدحنم:لاق؟اذهبتلقنيأنم:شمعألاهللاق«اذكو
.©عابطألامتنأوةلدايصلانحن:شمعألا

لأسفةفينحبأبحاصفسويیبدنعاسلاجمويتاذشمعألاناکو

ثيدحلانم:لاقف؟بوقعياياذهتلقنيأنملاقف«اهيفهباجأفةلأسمنعشمعألا

تفرعامكاوبأعمتجينألبقنماذهظفحألىنإبوقعياي:هللاقف«هينتثدحىذلا

.نآلاالإهليوأت

:عبارلاطرشلا

ىلعنأمطااذإالإةباحصلانعدحاوقيرطنمايورمثيدحلانوكيالنأ
.ةعامجهيورينأبجيناكاذإًاصوصخو«ىوارلا

لوقي‹ةذاشلاتاياورلاةيضابألالبقيالكلذلو«ذيبنلاىفدوعسمنباثيدحك
كرتيوثيداحاألاذاوسشبذخؤينأىغبنيال:ةديبعىبأذيملتزيزعلادبعنبهللادبع

.()نيعباتلاوةباحصلانمةماعلاىفهبلومعلملا

.٢٢۲:ضورعملاناويدلا.٠۲٤:اهتناكموةنسلا(۲)٠460:اهتناكموةنسلا(١)
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سماناطرشلا

اهبدوصقملاومهعدبىلإنيعادلاعدبلالهأتاياورنمثيدحلانوكيالنأ
ةدحاوةياوردجبالاذلو«جراوخلانمتادجنلاوةقرازالاةعدبك‹نيدلاىفةعدبلا

مهراكفأدجتنلف«ةقرفلاهذهلهترصاعمنممغرلاىلعةديبعوبأاهيوريجراوخلانع
.عدبلاباحصأةياورىفهتلاقمانيأردقو‹كسامتملاهعمتجمىلإالبس

:سداسلاطرشلا

نمهيفسلاف«هتیاورلبقتالنمماذهف«ههفسىلإوعديًاهيفسىوارلانوكيالنأ
.مهتياورلوبقمدعبلاقنيذلانمض
عباسلاطرشلا

هتیاورىفلوقلاقدصيناکناوسانلاعمهثيدحىفاباذكىوارلانوكيالنأ

.هبنجتبجياذلفهتريسىفًانوعطموهتياورىفامهتمهلعجيكلذنأل«هاوتفو

:نماثلاطرشلا

«هريغةقيرطنعهتيدأتوملعلا'ذخأىفهتقيرطوهبهذمزرغيالاطلخمنوكيالنأ

نمةرهاظةعبرألاهذهو«‹ةياورلاكلتنمهطبنتسيامالوهيورياميفتباثريغوهف

.لبقنماهركذىتلاةيناثلاهتلاقم

:عساتلاطرشلا

لماحلاةدعىفةيلابلمعامكهدنعةعمتجمالوصألاداحألاربخضراعيالنأ
وهوثيدحلاوةيالانيبًاعمج(نيلجألادعبأبدتعتاهنأنماهجوزاهنعىفوتللا

ًاصوصخونارقلارهاوظلةضراعماةيداحألاتاياورأابهذحخأابهذم

.ىداحآلاريايمنآرقلاىاىرليلدلابلمعلا

:رشاعلاطرشلا

.حيجرتلاهوجودحأبامهدحأحجرضراعتاذإفهلثماربخضراعيالنأ

:رشعىداحلاطرشلا

عامجإوةفالخلاثيداحأىفامكةباحصلانيبثراوتلالمعلاضراعتيالنأ

£۲۸



نمنولوأةفىلعةفالخلارصقتىتلاتاياورلالبقيملاذلف‹ىروشلاىلعةباحصلا
.ةيمالسإلاةعيرشلاحوروبسانتياباهضعبلوؤيو‹سانلا

:رشعىناثلاطرشلا

نأبملعلاعمباتكلابهاوردحاوثيدحىلعفقنملف«باتكلانمةياورلامدع

نمرثكأظفحلاىلعهدامتعالكلذوةرصبلابهديتحتناكرباجمامإللاناويد

ةبعصاهلكطورشلاهذهو‹یراخبلاوكلاموةفينحىبأطورشنماذهو«ةباتكلا

.هَىبنلانعثيدحلالقتىفًاطايتحانيغلابتبثتوءانعبالإرفوتتالوقيقحتلا

مدعكو‹لوصأللهتضراعممدعك‹«طورشلاهذهةلمجىفةفينحوبأهقفاودقو

ىفنعطلامدعوءهلثمثيدحلهتضراعممدعو‹باتكلارهاوظوتايمومعلهتضراعم

ىولبلاوىئارقلاىضتقتنأو«ةباحصلانيبثراوتملالمعللهتضراعممدعو«ثيدحلا
.ةباتكلاقيرطنعًايورمنوكيالنأو«>قيرطنمرثكأنمىورينأىف

اريثكدريهنأنم«هيلعاذخأمدعيطورشلاهذهبذخألاىفةديبعىبأددشتلعلو

ءاقيثوتوةلادعالإهبسكتملةدشلاهذهنإف«حيحصلاوهسكعلاننكلوثيداحألانم

مدعبةفينحىيأىلعنعطدقو«هبذخأاممرثكأثيدحلانمهكرتامهيقفنممكف
لجالكلذامنإو‹ءىربنعطلاكلذنموهو«ةياورلالوبقىفهددشتلةنسلابذخأالا

.0درلاولوبقلاىفرذحلاوةطيحلا

نيذلاةباحصلابءادتقاثيدحلاةياورنمنيرثكملانمةديبعوبآنکيملاذهلو

¢حارجلانبةديبعىبأو«كلامنبدعسو«ةعبرألاءافلخلالاثمأ«ةياورلاىفاوجرحت

نعقورافلاىهندقو.مهريغو«سابعلاو‹ديزنبديعسو«نيصحلانبنارمعو
ةياورسانلارثكأنمربتعيىذلاةريرهوبأاذهو.هتفالخىفىهنلادشأكلذ

تثدحامهللاتايانمناتياالل:لوقيوةياورلانعرمعدهعىففقوتي ثيدحلل

افوخكلذو‹2¶ميلهلوقىلإ...نومتكينيذلانإلل:نيتيآلاالتوثيدحب

ةيلعفلالامعألاعيمجدامعةينلانأل...قيرطنمرثكأنمىورينأىولبلاىضتقتىذلاةينلاثيدحلهتياورك(١)

.ناسنإللةيكرتلاو
٢۲٤:اهتناكموةنسلا:رظنا(۳).٤٤٤١٤٤٩٤:اهتناكموةنسلا:رظنا(۲)

١۷٠0ةرقبلا(٤)

۲۹٤



الو‹ثيدحلابنآرقلاطلتخياللونيرثكملامادقألزتالعلو«فييزتلاوديزتلانم

.)میركلانارقلانعثيدحلابسانلالغتشي

ردقبثدحلابهباحصأمامأفصتيملاذلف۽جرحتلادشأجرحتيةديبعوبأناكف

ثيدحلابالطهيلعرثكامهبابهسفنىلعقلغأعيبرلانأامك‹نيدلاىفهيقفوهام
بذكلاوةدايزلاةيشخهباحصأنمهبقثينمنعالإ

نمهفيعضتوأثيدححيحصىففلختءاهقفلاراظنأنإف رمأنمنكيامهمو

هريغدنعو«ةياورلالوبقمةقثهنأهدنعوالجرهيقفلاالاهیریدقق«ةاورلاثيح

یوریالهارتفليبقلااذهنمةديبعونأو«ةياورلاىفمهيىدمو«مهنعىونيذلا
ةصاخنيئدحملانمريثكتاياوركرتو«مهتياورىفقثونيذلاسانلانمةلقنعالإ
؛مهنعىورلبءةباحصلانمبيرقةديبعابامامإلانأىفبيرالو.مهنمءاهقفلاريغ

ةصاخو«اهريغوأقارعلاىفماوتاکنکريكتایاورنعفقوتهنارهظيايو

دالبنأالعلعب,هغایفهناامورهشیشیل

.°طورشلاكلتفلاخيىذلاثيدحلانم

«نآرقلاىنعمىلإثيدحلادربوجوىفًاثيدحىورهنوكهانركذامىلإفضأ

سابعنبانعدیزْنبرباجنعةديبعوبأ)‹ثيدحلاصنو«ةيمالسإلاةعيرمشلاحورو

باتکىلعهوضرعأفىنعمكءاجامفیدعبنمنوفلتختسمكنإ»:لاقيعىبنلانع

ةيورملاثيداحأالاىناعمنالكلذو()«ىنعسيلفهفلاخامو«ىنعفهقفاوامفهللا

نعربعتو‹ةعيرشلاتايضتقمىفءاجالةفلاخمنوكتنأىغبنياليعىبنلانع

حورنمميظعلانارقلاىفءاجامىلإاهدروهةيداحالاثيداحالابذخألانازيمف

.١٦/۹۷:نوثدحملاوثيدحلا_وهزوبأدمحمدمحم()

.١/٤:حيحصلاعماجلاحرش:رظنا(۲)

.١٠:صمالعألاةمئألانعمالملاعفر ةيميتنبميلحلادبعدمحأ:رظنا(۳)

.١/١٠:حيحصلاعماجلاحرش(٤)

£۳



عضونمهنإ:اولاقوثيدحلااذههمولعىفنوثحابلاوثيدحلاحارسفعضدقو

ةعيشلاعضونم:نولوقيةراتو.جراوخلاعضونموه:نولوقيةراتو.ةقدانزلا

.جراوخلاو

نمًاريثكاودردقمهيلعهللاناوضرةباحصلانمًاريثكنأملعننأبجيو..۸۲:اهتناكموةنسلا:رظنا(١)
نأثيح«اثالثةقلطملاةأرلاىفسيقتنبةمطافثيذحباطخلانبرمعدردقف«نآرقلاىلإمهعوجربثيداحألا

؟تبذکماتقدصأیردنالةأرمالوقلهللاباتكعدنال:رمعلاقف«ىنكسالواهلةقفنالنأتورةمطاف

خلِإم...مکدجونممتنکسثیحنمنهونکسأ: لوقيهللاف.تيسنمأتظفحیردنال:ةياورىفو

ةقفنبابقالطلاباتكدووادىبأىفسيقتنبةمطافثيدح)ناخيشلاكلذىوردقو.قالطلاةروسنمةيالا

:ةنئابلاةقفن قالطلاباتكىئاسنلا۲۸۸/۲:ةمطاف«كلذركنأنمبابقالطلاباتك٢/٥۲۸:ةتوتبملا

تيللانإ):؛لوقياثيدحىورهنأاهغلبالرمعنباثيدحاهنعهللاىضرنينمؤملامأةشئاعتدركلذكو.۲

ىتلاةيدوهيلاىف«ىهسوأىسنهلعلبذكيلنكيملهنإنمحرلادبعوبألهللارفغي:تلاقف‹هيلعهلهأءاكبببذعي
رزتالألهنآرقلامكبسح:تلاقمثاهيلعاهلهأءاكبببذعتلاهنإءهعلاقف«اهربقىفبذعتىهواهيلعرم
.ًاضيأناخيشلاثيدحلاىورو«مجنلاةروسنم۳۸ةيآلا ىرخأرزوةرزاو

فلاخىذلاىداحألاٹیدحابفیکف«هنمحصأثيدحلهتفلاخلفيعضلاثيدحلانودرينوثدحملاناكاذإو

ىذلاةباحصلالمعودريوأىداحألاثيدحلاهبلبقيىذلانازيملاوهباتكلامكحمىلعثيدحلادرف«نآرقلا

امأ‹اهيففلتخلاةيداحآلاثيداحألاىفمالكلاومكحلانإ:لوقناننُأىلع«كلذىلعدهاشًاقباسهانركذ

ثيداحآلاضرعبقطانلاثيدحلااذهةحصدعبتسنالفهانركذامىلعءانبو.اهيفمالكالفاهيلعقفتملاثيداحألا

تبثتالاهنأل«ةديقعلالئاسمىفًايداحآاهنمءاجامًاصوصخو«زيزعلاباتكلاصوصنىلعاهيففلتخلاةيداحألا

عضوتامالعنمنإ:اولاقدقو..نيدلادامعاهنألةسمخلامالسإلاناكرأةيقبكلذكو«‹نيقيلابالإ

.نآرقلانمةحيرصلاصوصتنلاهتفلاخمثيدحلا
صوصنىلعهيفىداحألاثيدحلاىفءاجامدربجوأىذلاثيدحلاىلعهمالكىفىعابسلالاقدقو

ةقدانزلاهتعضوهنأ.«خلإ...مكاتأاذإو:ثيدحنعىدهمنبنمحرلادبعلوقامأ):هصنامميركلانآرقلا

؟هعضاووهنمانلرکذيملذِإهيلعليلداللوقوهلب«یدهمنبالةبسنلابهتحصیدمالف«جراوخلاو
جراوخلاقفثافيكف«ةقدانزلاىلإًاضيأاذهفاضأهنأةبسنلاهذهىفانكشدكؤيامو؟عضولااذهمتىتمو

(87:اهتناكموةنسلا)؟ةقدانزلامأكلذىلإجراوخلاقبسمأ؟دحاوتقوىفهوعضوله؟هعضوىلعةقدانزلاو

ثيدحلابملعلالهأهيلعقفتااموههنممهفيىذلانإلب«عوضومريغثيدحلانأىلعلدياذهىعابسلامالكف
نآرقلاىفامىلعادئازءاجامو«ريثكالوليلقىفىلاعتهللاباتكفلاختالةحيحصلاةنسلانأىلعهقفلاو

وهف ثيدحلااذههيلعلدامك-هفلاخامامأ«كلذكهبذخأهيناعمونآرقلاحورفلاخيالوديدجمكحب

.دودرم

تتيثأاذإف«طقففعضلابمهضعبهيفمكحلبثيدحلااذهعضوىلعنيقفتمريغملعلالهأنأىعابسلاركذو

=ظافلأبیوردقثیدحلااذهفنتملاةهجنمهدرناكنئلو:لاقوةحصلابهلمكححيحصقيرطنمهتياور

۳۱٤



قيرطلااذهنمثيدحلااذهتابثإ):هصنامحيحصلاعماجلاحراشلاقنكلو

قرطنمهانعماوورلبانموقدنعتبثيملنإو؛هدنسولعوهتحصبضاق

دیؤیلاحلاعقاونكلو«لاقمنمولخيالهنأو«هدانسإىفنیئدحملالاوقأركذمث

‹رتاوتملاوزيزعلاباتكلاىفءاجامىلإثيدحلادرنألكلذو‹«ثيدحلااذهقدص

نكسيامك«ةعيرشلافادهأعمايشمتمثيدحلالعجيةنسلانمحيحصلاتباثلاو

.هيفءاجامقدصىلإبلقلا

TiNهنبااصی

ولو«مومعلصصخموآمکحخسانامإهنالهبلمعلابجيلبضرعىلإجاتحيالف

ةالصلاهيلعهلوقبخسانلاوهولوألللثمو«نآرقلاىفالًافلاخمرهاظلاىفناك
ىفةدراولانيبرقالاونيدلاوللةيصوللخسانهنإف.0”«ثراولةيصوال»:مالسلاو

عماهلىعساموتعسامةمالاهذهللعجىذلاثيدحلابىناثلللثمو.ةرقبلاةروس

.(4ىعسامالإناسنإللسيلنأول:ىلاعتهلوق

نارقلاىلإدريالاذهبفهيبنلهللاةيادهوهونآرقلاثيدحلافلاخينأنكميالو

.ةمألانيبهيففلتخموهامالإ

ةورعلابكسمتدف«ربخوأمكحىفةمألافالتخادنعهللاباتكرهاظبكست
.©(ثيدحلااذهىفهللالوسرةيصوبذخأو«اهلماصفناالىتلاىقثولا

كردتساهنكلو«هلمهلاطبإوةياورلاهذهىفثيدحلاداقنهلاقامىعابسلادروأو

اذه٠طقففعضلابمهضعبهفصولب«هعضوىلعاوقفتيملداقنلاءالؤهنأبرمالا

ةفلتخمظافلأبىورهنإفنتملاةهجنمهلءالؤهدرناكنإامأو«ةياورلاةهجىف

:لاقمث«(هودرفقفاویملوأفلاخامو«هولبقافقحلاقفاوامف)ىلعقفتماهرثكأو

مكلاىضتقيامهيفسيلصنلااذهو«هودرفقفاويملوأفلاخامو«هولبقافقفاوامفتاياورلارثكأىفف«ةفلتخم=

:اهتناكموةنسلا:ةقدانزلاوجراوخلاعضونمهنإ:ىدهمنبنمحرلادبعهيفلوقينأنعالضف‹فعضلاب

نمعطسيو«تملعامكةقثنعةقثةياورهنألةحصلارداوبهيلعحولتثيدحلادنسنأنيبتدقفاذهىلعو۲

.ملعأىلاعتهللاو«ثيدحلاةحصىفءاملعلاقافتاروحموهو«ةوبنلارونهنتم

.هجيرختقبسثيدحلا(۲].١1:عماجلاحرش(۱)

.11/1-١1۷:عماجلاحرش:رظنأ(٤).۳۹:مجنلا(۳)

٢۳٤



نمحرلادبعهيفلوقينأنعًالضف«فعضلابمكحلاىضتقيامهيفسيلصنلااذهو)
نأثيدحلاعضومئالعنمنألكلذو.ةقدانزلاوجراوخلاعضونمهنإ:ىدهمنبا
الوأفلاخيمكحبثيدحانءاجاذإف‹()ةيعطقلاةنسلاوباتكللًافلاخمنوكي

یفاجامنيبوهنيبعمجلاوأ«هلوأتللاجمالوماكحأنمهللاباتكىفامقفاوي

قحلاوهاذهو‹كلذعضوبمكحناننإف‹ امهفلاخىذلاثيدحلاكلذوأةيآلاكلت

.ىأرلااذهىفىعابسلاديؤأىننإو«ةياورلالوبقىف

الوفعضاهيفسيلسابعنباقيرطنمثيدحلااذهلةديبعىبأمامإلاةياورف
حيحصسايقماذهوثيدحلااذهةحصبىضتقتف‹نوروهشماهلاجرف«ةبارغ

هنإفكشالبوثيدحلالوبقلةديبعىبأطورشةلمجنمكلذو«اهيففلتخلاةنسلل
هتاياورىفميقسلابحيحصلاطالتخاىلإًاليبسعوضوملاثيدحلادجيالقيقدسايقم
ةاورمضخطسوثيدحلالوبقىفدودحلادعبأىلإاتبثتمهلعجيام5ثيدحلل

.ةحيحصلاثيداحالانمهثيدحف‹ذئمويقارعلاىفثيدحلا

:ةديبعىبدنعةنسلابذخألاىدم

اهبهخسنوةنسلابنآرقلاصيصختىريناكةديبعابأمامإلانأقبساميفانيأر

:ةيلاتلاسيياقملاباهيلإرظنيهدحنكلذبناجبو()ًاضيأ

نمتحخألاوملاريغميرحتك«ديدجىعيرشتمكحبلقتستةنسلانأىريهنأ١
كلذكو.0”«بسنلانممرحيامعاضرلانممرحي»:يعهلوقىف«ةعاضرلا
ىبأممةشئاعثيدحىفهعهلوقىفاهتلاخوأاهتمعىلعةأرلاحاكنميرحت

ايابسلائطومدعكو‹(*)«بسنلانممرحيامعاضرلانممرحيمعن»:سيعقلا
ىتحلئاوحلاالونعضيىتحلماوحلااوأطتال»:هيَهلوقىفلماوحلا

ميركلانآرقلانأعم«هدنعنآرقلابالةنسلابمجرلاتوبثكلذكو.(°«نضحي

.١١۱:اهتناكمءةنسلا ىعابسلا()

.ةحورطألاهذهنماهدعباء١٠٤ص:رظنا(۲)

.١٤٠:قباسلاعجرملا(٤).ثيدحلاجيرختقبسدقو١۳١٠:حيحصلاعماجلا

ظفلبملسمهجرخأ«نضحيىتحلئاوحلاالونعضيىتحلماوخلااوأطتال»:ثيدحلا:ةحفصلاوقباسلاعجرملا(٥)
تاذريغالوعضتىتحلماحًاطتال»:ظفلبدووادوبا.۱۰۷۹:ةيبسملالماحلاميرحتباب_حاكنلاباتك_رخآ

.۲/٢٢۲:؛ةضيحضيحتىتحلمح

۳۳٤



نوكىلعةدايز‹لقتسملاعيرضتلاليبقنماذهناكف‹هلككلذىلإقرطتيمل

ذخألاوةنسلاءايحإىلعًادجًاصيرحناكو«هلًاحاضيإونآرقللًانايبتةنسلا
.(ا)اھب

امإو«ًانايبوًاحاضيإامإ«ميركلانآرقلادعبىتأيىعيرشتردصمهدنعةنسلاف

نمرضحلاةالصخسنىفامكةقباسةنسلًاخسننوكتدقو«ًالقتسمًاعيرشت
.)عبرأىلإنيتعكر

اهبذخأيىتلاثيداحألانمًاريثكنأانيأردقو«مهبقوثوملاداحآلاربخبذحخأي٢
یفهطورشةقدلوةباحصلابهدهعبارقكلذو6ةيداحاأههقْفِءارقتساب_

.ًادبألوهجماهتاياورىفدحجنملذإ«ناكمبتبثتلانموهف«ةياورلا

سانلادنعلمعلاهدنعحصولو«هدريالوداحالاثیدحبذخأيةديبعوبأف

هذخاىفكلاممامإلالعفامكال‹«ىراجلافرعلاىلعثيدحلامدقيوهفهفالخب

ثيللاو‹ىعفاشلاو«هنيبعازنلاعقواذهل‹داحألاثيدحلبقةنيدملالهألمعب

مهرثكألمعبىفتكيف«هبلمعلاىفةنيدملالهأعامجإرفوتيالدقو‹دعسنب

‹ةنيدملالهألمعىلعثيدحلامدقيهدجن«كلذنمضيقنلاىلعةديبعوبأو

‹نآرقلارهاوظىداحالاثيدحلافلاخاذإالإ.ههقفلءارقتسالانمحضاوكلذو

ملاذإامأ‹تايلمعلاىفكلذكو«هبذخأيالفدئاقعلاىفناكاذإةصاخو
نمريثكبهذموهامكملعلانودلمعلاىفهبذخأيفنارقلارهاظفلاخي
.9ءاهقفلا

اذِإثيدحلابلمعلابجويالنايحالاضعبىفهدجنانكلوء‹اهبجاجتحالاو

لخادلوسرلاةالصكصاخلاتقولاكلذبوأ‹يعىبنلابةيصوصخلاهيفربتعا

.عادولاةجحىفجحلالامعأىفبيترتلامدعو«ةبعكلا

ثيدحبذخأيملاذل‹هبذخأينلعامجإلاهدضعينأنودنآرقلارهاظفلاخاذإ٤

.١/٤۱۷:یربكلاةنودملا:رظنا(۲).١١٠:حيحصلاعماجلاء۱۷۸٠:ص/١٠ج:فنصلملا(١)

,١٦۸/۱١۱:اهتناكموةنسلا(٤).١/۸۳٥ج:ىمالسإلاعيرشتلاجهانم

٤۳٤



رييغتلاثيدحربتعانكلو‹هيفسجنلانمليلقلاعوقوبهسيجنتىفنيتلقلا

نوكلو‹ةساجنلابريغتامةساجنىلععامجإلابهداضعألرييغتلافاصوأدحأب
.()ةراهطلاءاملاىفلصألا

‹نيلجرلالسغبنآرقلاىفرمألارهاظةفلاخلنيفخلاىلعحسملاثيدحكلذكو
هذهف‹ةباحضلانمةلمجنعحسللامدعیفةريثكتاياورةيالاتدصعو

.لسغللةيفانلاثيداحألالبقيملفلسفلابوجولةديؤمثيداحألا

هلاموهمدمارحملسملاىلعملسملالك»:هعهعهلوقكةنسلابةنسلاصيصختىري٥

امیذخ»:دنهلهلوقبو‹«كيبألكلاموتنأ»:هعهلوقبهصصخ(هضرعو

لامنمذخأينأدلاوللزاجأذإةنسلاهتصصحخاذهف«فورعملابكدلووكيفكي

.ةجوزلاكلذكو¢«فورعملابهنيا

مدعثیدحسابعنبانعرباجنعیورامکعامجإلابةنسلاصيصختىري١
.ىلععامجألاباهصصخدقفلماوعلاو«لبإلاوليخلاوديبعلاىفةاكزلابوجو
‹ةراجتللتذختااذإءايشألاهذهىفبجوأف‹ةراجتلاىفةاكزلابوجو
عامجإلانأل‹ةراجتللةذختللاءايشألاةيقبكتاموقملانمتحبصأاهنألكلذو
.١>كلذىلعدقعنا

وهفنيتلقلاثيدحامأ«سابعنبانعًالصتمءاجفاصوألاريغتثيدحنأامك...٤٤/۳٤:حيحصلاعماجلا(١)
تاساجنلارئاسومدلاوةرذعلاةديبعوبأقحلأدقواذه.لسرملاىلعلصتملامدقف«ديزنبرباجقيرطنملسرم

كلذبو.هسجنتالاهنأ‹هفاصوأنمءىشىلعبلغيملوءاملانملأناكو«ءاملاىفاهنمءىشعقواذإلوبلاب
ةياغ:رظنا:ةثالثلاهفاصوأدحأريغامبالإءامللهسجنتمدعىفهتياوردمتعاةديبعوبأو«ىناسارخلامشاهلوقي

۸۱.٠ىلإ٢٤۷:بولطملا

-ىئاسنلا١/۳٠٠:نيفخلاىلعحسملابابءوضولاباتكىفىراخبلاهجرخأ نيفخلاىلعحسملاثيدح(۲)
باي ةراهطلاباتكملسمو..١/۸۱:نيفخلاىلعحسملاو١:ةمامعلاىلعحسملاباب ةراهطلاباتك

.اهدعبامو٠/۳۷:نيفخلاىلعحصملاباي_ةراهطلاباتك دووادويأ٠/۲۲۷:نيفخلاىلعحسللا
باببةجامنباهجرخأ«هلاموهضرعوهمدمارحملسملاىلعملسملالكثيدحلاو«۱۸/۲:ىربكلاةنودملا(۳)

«٢/٢۳۲:ملشسملاىلعملسملاةقفشىفءاجامةلصلاوربلاباتك ىذمرتلا«۱۲۹۸/۲:هلامونمؤملاةمرح

هلظفللاو۷1۹/۲:هدلولامنملجرللامباب تاراجتلا«كيبألكلاموتنأ»ثيدحو۲۷۷/۲5:دمحأ
ءاجامباب ماكحألاباتك ىذمرتلا«۷/٤٢۲:رخاظفلببسكلاىلعثحلاباب_عويبلاباتك:ىئاسنلا

۲۸۸/۳:هدلولاملکأيلجرلاىفباب_عويبلاباتك دووادوبأ«۳۹/۳٠:هدلولامنمذخأيدلاولانأ

:هفرعاذإبئاغلاىلعمكاحلاءاضقباب ةاضقلاباداىئاسنلا«فورعملابكدلووكيفكيامىذخ»:ثيدحو

.۷۱۹/۲:اهجوزلامیفةأرمللامباب تاراجتلاباتك_ةجامنباء۸

.۷۲:حاضيأإلا(٤)
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ءانإلالسغثيدحبهلمعمدعككلذو‹ةنسلابةنسلاخسنىري ًاضيأ ناكو۷

مامإلاو«ةميركىبأنبملسمةديبعوبأقفتا):كلاممامإلانعهاكحامك

رئاسكلذكو«هئاملضفةراهطو٠بلكلارؤسةزاجإىلعسنأنباكلام

‹ةيلهألارمحلاميرحتىفةعىبللانعربحاافعضو«اهموحللكأو«عابسل

تدجونإةنسلامدقيهنأانركذنأقبسدقفهتياوربةديبعىبأمامإلالمعامأ
ابألئاسلأسدقو.0>داحألاقيرطنمةنسلاتءاجولوىتح«ىأرلابلوقلاىلع

هيرتشننأزاجملفسوجادالبنمزاوهألانمهبىتؤينمسلانإ):لاقفةديبع
ءاجاذكه:ةديبعوبأهللاقف«ًانومضمالإنبجلاىرتشننأزوجيالو«نومضمريغ

.نمسلاىفكلذءىجيملو‹نبجلاىفذرثا۱

هلأسةرمتاذو‹نكمأاذإىأرلابنحتو«(ةنسلا)رثألامامأفوقولاىلعلديام
لئاسلاىلعناكو؟ءىشهدنعسلورطقلاةاكزنعىمعلاهبيصينألبقلئاس

دللوطفلاهزحارخإلسلاعابلجأكلو(رطفلاةاكز

.فالخلا

هنكلو«نيثدحملا...ةمئألاجهنموهاذهوهتياوربلمعلاهدنعةيساسألاةدعاقلاو.
:بابسأةدعىلإعجريكلذوهفالخبلمعيفثيذحللهتياورفلاخيدق

:لوألاببسلا

دقوءةياورلاكلتهيلعلدتامفالخبىتفأفهتياورىسنهلعلذإةياورلانايسن

.۳:١۱۹/١۱۹ج:فنصملا(١)

بانیذلکلکانعىهن»:ظفلبىراخبلاهجرخأ«مارحريطلانمبلخموعابسلانمباتىذلك»ثيدحلا

باتك ىذمرتلا-۱/۷٠۳:مسقتنألبقمئاغملاعيبباب عويبلاباتك ىئاسنلا-۷/٤۱۷«عابسلانم

:عابسلالكأنعىهنلابابةمعطألاباتك_دوادوبأ٤/٤٠۲ةيلهألارمحلامولىفءاجامباب_ةمعطألا

reo/r.

٢۲:بولطلملاةياغىكلاملا.ةحورطألاهذهنم٤۳:ظنا(۲)

.١٥٠:بولطُملاةياغ ىكلاملا(٤)
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كلذهيقفللغاسذقهنكلو«ةياورلاىفابيعنكکیملو«نيثدحملانمريثكلكلذمقو

یفهورظنا):هانعمابلاقفثیدحنعدمحأمامإلالئسامك«(۱)نايسنلاببسب

.۲٩)(ینعوهفهيفناکنإفدنسملا

نمثيدحلارودصلةنيرقلاملعيوىباحصنمريسفتهيفثيدحلانوكيدق
ةديبعوبأكرتف‹ةلعلاحيضوتبثيدحلاةياورىلعىباحصلابقعف‹هيتموصعللا

نعهعىبنلاهنرسفهنأنمسابعنبانعیوراملثمكلذلجأنمثيدحلا
تويبلاىفهزاجأو‹رافقلاوىراحصلاىفناكاذإطئاغلاولوبلابةلبقلالابقتسا

نبالعجف«رمعتنبةصفحهتجوزتيبىفةلبقللهعهلابقتساثیدحباجاجتحا

ىبأدنعىهنلاف«لايحةلبقلانيبواهيفسانلانيبسيلىتلاةنكمألانعىهنلاسابع

مزتلافتاعضرلاددعثيدحبلمعلامدعكو.ةحضاوهيفةلعلانألماعريغةديبع
.رهاظلةديؤملاةياورللحيجرتكلذو«ةيآلارهاظىلإًادانسإةعاضرىمسياممومع
.$تاعضرلاددعديدحتمدعىفنارقلا

:ثلاثلاببسلا

ليبقنمةلعلاهذهنوكتدقوهسفنباهاريةلعلهتياورةديبعوبأفلاخدقو

امدنعةأرملاىلعةبانجلانملاستغالابوجوىلعةلادلاهتياورىفءاجامكةداعلا

:لاق؟لسغاهيلعلهفلجرلایریاماهمانمىفیرتةآرملانأميلسمأعهتلأس
:لاقفمناغیبآةنودمىفهنعءاجامبسحةياورلاهذهفلاخةديبعابأنكلو.(*)معن

هتفلاخمكو«(©)مالتحالانملسغاهيلعسيلفمالتحالالاجرللوضيحلاةأرمللنإ

ةلوقوهو¢حيحصلاعماجلاىفدروىذلاةزايحلاثيدحلطايتحالاةلعلجأل
اهرمعوًاضرأزاحنم»:لاقهعیبنلانعسابعنبانعدیزنبرباجنعةديبعوبأ

.4۳4:اهتناكموةنسلا ىعابسلا(۲).١:مالعألاةمئألانعمالملاعفر ةيميتنبا(١)

١٤٠:عجرملاسفن(٤).٢۲:حيحصلاعماجلا:رظنا(۳)

تملتحااذإبابلسغلاباتكىفهجرخأ(؟لسغاهيلعلهفلجرلاىريامةأرلاىرت)٢۳:حيحصلاعماجلا(٥)

٠«٠/٠٥۲:اهنمىنلاجورخبةأرلاىلعلسفلابوجوبابضيحلاباتكىفملسمهجرخأو١/٠۳٠:ةأرملا

.١/16:لجرلاىرياماهمانمىفىرتةأرملللسغلابابةراهطلا لسغلابوجوباتك ىئاسنلا
.١:٢۳۲ج:ىربكلاةنودملا(1)

۳۷٤



نينسرشعاهرمعاهزاحیذللیهف«رکنیالوريغيالرضاحمصخلاونينسرشع

لوقوهو«ةنسنيرشعةزايحلاةدمنوكتنأهيأرناكف‹()«اهيفمصخللةجحالو

فلاخهنأنيبتياذهبو.ىربكلاةنودملاىفكلذءاجدقو«ءاثعشلاىبأمامإلاهخيش

لعجثيحبتالوحلاىهوعاضرلاةدمبهديقتمدعكلذكو«طايتحالالجألهتياور

.(نينسعبرأىلإًادتمممرحلاعاضرلا

:عبارلاببسلا

ةحلصملالاثمفءةينيدلاةحلصملاوةيلضفألالجألةياورللهتفلاخمنوكتدق

نأىنغلب:لاقديزنبرباجنعةديبعوبأ):وهوةنوميمثيدحلاهتفلاخمةينيدلا
هايإهنلوانيهجاوزأناكو«ءوضولادعبهبحسميًاليدنمًاذختمناكهعهللالوسر

لاق):هلوقبثيدحلااذهىلعهبيقعتبةياورلاهذهةديبعوبأفلاخف(هبففجيف

نمبابحتساوهو«ءوضولادعبهءاضعأحسميالنأاندنعهبلومعملا:ةديبعوبأ

رظنهنالكلذو(هئاضعأىلعءاملامادامباوثلالينىفمهنمبيغرتو«ملعلالهأ

هيف هرظنىف ءاضعألاىلعءاملاءاقبإناكف«عضوتملاءاضعأىفءاملاءاقبةدمىلإ

.$ءوضولاىلعةيمستلاثيدحكو«ميسجباو

ةالصًاصوصخوضئارفللروجلاةمئأفلخهتالصك.كلذوةيويندلاةحلصملاامأ

ةعىبنلانأ):سابعنبانعديزنبرباجءاثعشلاىبأنعىورهنأعم«ةعمجلا

كلذمتكردأاذإف‹اهتقونعةالصلانورخؤيةمئأىدعبنمنوكردتسمكنإ»:لاق
نمفلخمومأملاةالصنأبقطانثيدحلافةلفانىأةحبسمهعممكتالصاولعجاف
كلذو‹ةضيرفاهلعجةديبعابأمامإلانكل«ةلفاننوكتنأبجياهتقونعاهرخؤي

ىأردقوًالثمةيقتلاكةيويندةحلصملناككلذلعلف«اهدسفياماهيفلخديملهنأل

.٢٢۲:یربكلاةنودملارظنا(۲).هجيرختىلإدتهأملو١٠٠:حيحصلاعماجلا(١)

.هجيرختقبسو٠٠:حيحصلاعماجلا(۳)

ءوضوال»:لاقهنأهعيبنلانعسابعنبانعديزنبرباجنعةديبعوبأ):ثيدحلاصنو.٢۲:حيحصلاعماجلا(٤)

.هللاركذیفلیزجلاباوثلالينيفهعيبنلانمبيغرتكلذ:ةديبعوبألاقعيبرلا«هيلعهللامساركذيملنل

نعهلةفراصلاهنيرقلاىلإرظنهلعلوباوثلالينىفبيغرتلابءوضولايلعةيمستلابرمألالوؤيةياورلاهذهيفهارتف
.٢۲:حيحصلاعماجلا..ةبجاولاريغنتسلانمةيمستلاتناكفاهكرتبءوضولاضقنمدعىهوبوجولا

-ةمامإلاباتك ىئاسنلا«١/۳۹۸:اهتقونعةالصلااورخأاذإاميفءاجامباب ةمامإلاباتكةجامنبا(٥)

.٠/۳۳۲:مامإلااهرخأاذإةالصلاليجعتىفباب ةالصلاباتك:ىذمرتلا«۷۱/۲:روجلاةمئأعمةالصلا
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.()ًالثمرايخلاعيبىفهتياوربلمعيملكلامف«ةفينحوبأوكلامكةمئألاضعبكلذ

:ببسلا

ذخأيف‹ةصخرلابناجبيلغتوتايآلانيبعمجلاليبقنمةياورلاكرتنوكيدق

ديزنبرباجنعةيملسألاةعيبسثيدحلهتياورككلذو‹اهلابيلغتىباحصلالمعب

نمةصخركلذربتعاو«()جاوزألللحتولمحلاعضوبدتعتاهنأىفسابعنبانع
ىأربلغهنأكف«اندنعهبذوخأملاوهوسابعنبالاقامىلعفلمعلاامأو.هيمىبنلا

ةديبعىبأىأرديؤتةصقعماجلاحراشدروأدقو.تايآلانيبعمجلالجألسابعنبا
تعشنمىحكناف»:اهللاقهعىبنلانألبانسلاىبأنعدوسألاةياورىفامىهو
اهبطخاهجوزةافودعبتدلوالةعيبسنأكلذو.«لبانسلاىبأفنأمغرولو

لاقفباشلاىلإتلامف‹لبانسلاوبأوهولهكرخألاو‹«باشامهدحأنالجر

-اهبەورثؤينأاهلهأءاجاذإىجروًابيغاهلهأناكودعبىلحتمل:لبانسلاوبأ
اذهف):لاق«تعشنمیحکنافتللحدق»:لاقفيعهللالوسرىلإتءاجف

.ةصقلاهذهىلإرظنةديبعابألعلف)لبانسلاىبأماغرإلجألاهلناكصيخرتلا

رهاظىفهبىدأاممتايآلانيبعمجلابحتساف‹ةعيبسلةصخركلذربتعاف

.قبسامكسابعنبالوقبالمعةياورلاةفلاخمىلإ رمالا

ةدحاوبةباحصلارثكألمععجرملانوكيدقو‹نيتئيهبةباحصلانمعمجنعفوخلا
ةالصبوجوورفسلاةالصكو«امهنمةدحاولمهحيجرتوأ«هخويشلمعوأ«اهنم

ذإ‹لمعلاىفهتياورفلاخيدقءاهقفلانمهريغكةديبعابأمامإلانإفةلمجلابو

۲:۸۱٦ج:كلاممامإلاًاطوم(١)

-ملسمهجرخأ(لمحلاعضوبةدعلانمجورخلاىفةيملسألاةعيبسثيدح)ثيدحلا-١١٠:حيحصل|عماجلا(۲)

ةدعىفقالطلاباتكدووادوبأ۱۱۲۲/۲:لمحاعضوباهجوزاهنعىفوتملاةدعءاضقناباب قالطلاباتك

.١/٠۱۹:اهجوزىفوتملالماحللةدعلاباب_قالطلاباتكىئاسنلا«۲۹۳/۲:لماوحلا

.طقفدنسلاىففالتخالاوقباسلاثيدحلاجرخمسفنهجرخمو-٣:۱۳۱/١۲٠ج:حيحصلاعماجلا(۳)

.١۱/۱۸١۱:حيحصلاعماجلا(4)

۳۹٤



تارابتعاوأ«نتملوأةياورلاىفهرهاظنعهجرختةلالدهجوثيدحلاىفىريهلعل

ةعومجمىورذإكلاممامإلالاثمأكلذلثمءاهقفلانمريثكلعقودقو«ثيدحلاب

لب‹نتملاوأدانسإلاةفيعضاهنأىنعيالاذهو«()اهبلمعلاكرتًاطوملاىفثيداحأ

.اهريغبلمعلاىفاهفلاخيهتلعجىرخأتاحجرموتارابتعال

رومألاهذهىففالخلاف«ءاملعلاءالؤهديلقتزاوجىلعةيميتنباصندقو

نيثدحملانمدحاولكللب‹ثيدحتلادعاوقنعجورخلاىلإةيضفملارومألانمسيل

قراوفلاضعبثودحنمدبالف‹هيوريابملعأوهوطورشبديقتلاىفهرظنةهجو
.قيبطتلاىف

:هلوقوهوزاكلاثيدحلهتياورًالثمف«ىنعملابثيدحلاىوريهدحناننإف

:يعهللالوسرلاق:لاقیردخلادیعسیبأنع«دیزنبرباجنعةديبعوبأ)
امنيبف()«سمخلازاكرلایفو«رابجندعملاو‹رابجرئبلاو٤رابجءامجعلاحرج»

ةديبعوبأىنثدح):لاقجرؤملاوبأ:هصنوىنعملابهيوريهدجتعماجلاىفهظفلبهاور

ةيناثلاهتياورف.()«سمخلازاكرلاىفو«رابجندعملكورابجاهبحصاهرفحي

.ىنعملابةيناثلاو‹ظفللابىلوألاذإىلوألاةياورلانعظفللاىفةفلتخمهسفنثيدحلل

ىلإهبتدأتارابتعاةدعهدنعتناكةديبعبأمامإلانأقبساممرهظيو

دعاوقلاىلإرظنلاتارابتعالاهذهدرمو«هريغةياوروأ‹هتياوربلمعللهتفلاخم

هيلعسايقللًاميدقتالوداحآلاثيدحلادرنكيملوءةيعرشلاةيلوصألاوأ«ةيثيدحتلا

یبافقومفرعننأنمانلدبالو‹ليصأدنتسمىلإكلذىفاجليناكهنأانلنيبتذإ

.١6٤:عيرشتلاىفاهتناكموةنسلا:رظنا(١)

.٥۸:حيحصلاعماجلا(۳).۳۸/۳۷:مالعألاةمئألانعمالملاعفر:رظنا(۲)

هجرخأ..«سمخلازاكرلاىفو«رابجندعملاو«رئيلاو‹رابجءامجعلاحرج):ثيدحلا.۲۳۷:ىربكلاةنودملا(4)

ىئاستلا‹خلإ....هرابجهحرجءامجعلا»ظفلب١:رابجرئيلاورابجندعملاباب تايدلاباتكىفىراخبلا

زاكلاىفورابجاهحرجءامجعلانأءاجام_ةاكزلاباتك ىذمرتلا«٥/٥٥:ندعملاباب_ةاكزلاباتك
.١٤/٦۱۹:رابجرئبلاوندعملاوءامجعلاباب:تايدلاباتك دووادوبأ«۳/٤۳:سمخلا

٤



‹عامجإلاعوضومىفلخدننألبقةباحصلالاوقأىأ«ةفوقوملاثيداحألانمةديبع
:لوقنفةنسلابلالدتسالاعوضومبةباحصلالاوقأقلعتلكلذو

:ىباحصلالوقب

ةرصبلابشيعيناكهنألةنيدملالهألمعحلطصمةديبعىبأمامإلاهقفىفدجنمل
ضرعتنفوسو«كاتهةيضابألاعمتجمهبدصقيو(اندنع)حلطصمهنعرثأدقهنكلو

.هللاءاشنإثحبلملارخآىفتاحلطصملل

اهربتعيهدجنةباحصلالاوقأبذخألانمةديبعىبأمامإلانعرثأامىلإانرظناذإو
لاوقأللددعتلادنعاهنمراتخيدقو‹اهفلاخيدقواهقفاويدقف«ًاطخلاوباوصللةلباق

:ليصفتلانمءىشبعوضوملاىفلخدنوةدحاولاةلأسملاىف

‹أدجةليلقاهنكلحيحصلاعماجلابةديبعىبأتاياورىفةفوقوملاثيداحألادجن١

موهفملًاحيضوتوأ«ثيدحلاىفضمغالاريسفتىباحصلالوقناكاذإكلذكو
ىفحتفلاماعرطفلاهتياورىفامك«خوسنملانمخسانلاةفرعموأ«ىهنلاوأرمألا

نوذخأياوناكو٠هعمسانلارطفأورطفأفديدكلاغلبىتحماصف‹ناضمر

دصقيسابعنبانأنمحضاوانهرمألاف«©)هعهرمأنمثدحألافثدحألاب
.ةخوسنمةروصلاهذهريغنأكلذب

ملاذإةباحصلالعفبجتحياماريثكف«هريغهفلاخيملاذإىباحصلالوقبذخأي٢

نملعفلاوألوقلاكلذلةباحصلاءاضتراىلعلديكلذنأل«ريكنمهلنكي

ثحبمىفهلضرعتنسو.ىتوكسلاعامجإلاىلعلدياموهو‹ىباحصلا
اموهوةفيلخلانمردصيثيحبةينلعلالكشذخأءاوسو«هللاءاشنإعامجأإلا

:كلذلاثم«هيلععباتيفةفيلخلاريغةباحصلادحأنمردصيناكوأ«هانركذ

رطفأفرطفأفديدكلاغلبىتححتفلاماعناضمرىفةكمىلإهتىبنلاجرخ):ثيدحلا.٩۷:حيحصلاعماجلا(١)

مث«نافسعغلبىتحناضمرىفةكمىلإةنيدملانمهعهللالوسرجرخ):ظفلبىراخبلاهجرخأ..(هعمسانلا
ماصدق:لوقيسابعنباناكفناضمرىفكلذو‹ةكممدقىتحرطفأفسانلاهيريلهيديبهعفرفءامباعد

:سانلاهاريلرفسلاىفرطفأنمباب موصلاباتك:رطفأءانموماصءاشنمف‹رطفأوهعهللالوسر
..٢/٤۷۸:ةيصعمريغرفاسمللناضمررهشىفرطفلاوموصلازاوجباب مايصلاباتك ملسم..۲

باتك دووادوبأ...١/۱۸۳:هيفسابعنباربخفالتخاركذورفسلاىفمايصلابابمايصلاباتك ىئاسنلا

.ىراخبلاظفللثمب۲/٠٦٠۳:رفسلاىفموصلاباب موصلا

٤٤



هلدلوالنلعبرلاو«دلوهلنلسمخلاةيصولالضفأنأىفركبىبأىأربهذخأ

.ىهنلاىفعوقولانم1

مو«هنعفقوتالإوهيلعهعباتةرهاظهتجحىأرنإفىباحصلاليلدىلإرظني۳

دنسىفرظنهنآىنعلاوبا

٠ہومیلافنركبأيح اهنآنههقفِءارقتساب

نباوسابعنبالاوقأبذخأيناكاماريثكف«ضعبنودةباحصلاضعببلاوقأىلإ

یفامهلوقبذخأدقو«رمعنبادیدشتوسابعنباصخرنيبعمجيوهف«رمع
هنكلو«امهلفلاخلادوجوعمةالصلاىفتونقلاةلأسماهنم«لئاسملانمريثك

.لئاسملانمكلذريغو«©هدنعهتلدأحوضولامهلوقراتخا

ءةباحصلالاوقأىلعدمتعيامًاريثكناكفسايقلاىفعسوتلانمًابايهناكهنأام٤
‹2©ةلسرملاوةعوفرملاهثيداحأنيبةباحصلاىواتفوةفوقوملاثيداحألادجتف
‹ديزنبرباجك‹جهنملااذهنوكلسينيعباتلانمنيثدحملاوءاهقفلابلاغناكو

هيفدجويىراخبلاحيحصنأذإىراخبلاكلذكو‹2ًاطوملاىفكلاممامإلاو
الةديبعابأنإلب«(©)ءاملعلاءارآونيعباتلاوةباحصلاىواتفوقلعملاوفوقوللا

هنعهللاضرصاقوىيانبدعسثیدحىفىهنلاموهفمنمدرواموهىهنلابدارملا.٠٠۲:ىربكلاةنودملا(١)
ىفهعىبنلاهللاقف‹ثلثلاوأ«هفصنوأ«هلامىثلثبىصوينأىفضرملاشارفىلعوهوهعىبنلالأسامدنع

باتكبىراخبلا«١/۸١٠:دمحأ‹١/۷۸٠:حيحصلاعماجلا عيبرلاهاور‹هريثكثلثلاومعن»:ثلثلا

/۳:عبرلاوثلثلابةيصولاباب_زئانجلاباتك ىذمرتلا‹«٤,۸٤٠:ثلثلابةيصولاىفءاجامبابةيصولا

عوقولانمفوخلالجألفدلودعسلنكيملو.٦/٠٤۲:ثلثلابةيصولاباب-اياصولاباتك ىئاسنلا٥٠

.دلوهلنلسمخلاو«دلوهلنکیملنلعبرلابرکبوبالاقیف
.۸۷:حيحصلاعماجلا(۳).١٤٠:ةيضفلادوقعلا(۲)

نميلوألاةجردلايفهنأوتاياورلانمهيفءاجامةحصبنوثدحملادهشدقكلاممامإلاًاطومنأنممغرلاب(٤)

اهددعوفوقوملاو‹اثيدح٢۲۲نيثحابلاضعباهدعوثيداحألانعليسارملاهللختتدقف‹قوثولاوةحصلا

نکلو‹طقفثيدح٠٠٦ًأطوملايففامعومجمنمدنسملاو٢۲۸اهددعونيعباتلالاوقأيلإةفاضإلاب۳

ذخالانمنيئدحملانمثدحمملسيملاذهلولقتلاىفهتبشتبكلاممامإللدهشوهريغهلصودقهيفدروامعيمج

.۲:۷۲٥جيمالسأإلاعيرشتلاجهانم:رظنا.فوقوملاولسرملاب

٢٤۳۸:ضورعملاناويدلا(1).446:اهتناكموةنسلا(٠)

٢٤٤



.ةياورلاىفءاجاماريسفتوأ«طقفةياورالإاركذنيعباتلاءارآلهنعدجت

لضفلاةمئألابءادتقالاوراثآلاعابتاىفنإ):هلوقهنعجرؤملاوبأىور

ولورثالادوروعمسايقلاىفعسوتلابحيالهناىفصناذهف(ميسجلافرشلاو
.ةباحصلانعافوقومناک

:عامجأللانمهفقوم:ثلاثلابلطللا

()ًاقرفتمناكامدعبًاعيمجهلعجىأهرمأعمجأوأ«دحاوىنعمبهيلعتمزعو

موقلكقافتاف«هيلعاوقفتااذإاذكىلعموقلاعمجأ:لاقيهنموقافتالاىنعمبو

..()اعامجإربتعي

وأةينيدلارومألاىفهيتدمحمةمأعامجإوه:نييلوصألاحالطصاىنو

ىلعةصاخدمحمةمأقافتانعةرابععامجإلا):هلوقبىلازغلاهفرعف‹ةيويندلا

:هلوقبىدمآلاهفرعوتاداريإةئالثفيرعتلااذهىلعدروأدقو‹(ةينيدلارومألانمرمأ
نمرصعىفهعدمحمةمأنمدقعلاولحلالهأةلمجقافتانعةرابععامجإلا)
عامجإلا):هلوقبىلاسلانيدلارونهفرعو.>(عقاولاىفةعقاومكحىلعراصعألا
رصعىفهعدمحمةمأقافتا:ليقو«رصعىفمكحىلعةمألاءاملعقافتاوه

.(*)(رمآىلع

ةديبعىيأنامزىفنكتملتافيرعتلاهذهنأىعيبطلانمو«هفيرعتوهاذه

؟هبهذخأناكفيكو؟ةديبعوبأمامإلاهيمسيناكاذامفهرصعلةقحالاهنكلو

ىفجرؤملاىبأهذيملتللوقىلعانرثعامكوةديبعىبأهقفىفعامجإلاةملكتدرو

باتکیفالمهفالتخانكيملو‹ىأرلاىففالتخاهلككلذو‹مهليواقأريغباولاقو

.(ىأرلاىفافالتخاالإهيلععمجمرثأالوةنسىفالو

.۷/۸٥/۸٥:برعلاناسل روظنمنبا(۱)

.٠/۲۸۰ج:ماكحألالوصأىفماكحإلا نسحلاىبأىدمآلا(۲)
.۲/٥6:سمشلاةعلط ىملاسلا(٤).١:قياسلاعجرملا(۳)

تدروامكهيواتفوهتبوجأىفةدراوعامجإلاةملككلذىفىنعملاو‹١/۹۲ج:ىربكلاةنودملا(٥)
=لديالجرؤملاىيألوقنكلو«هللاءاشنإهنيبنساممكلذريغو«سانلاهيلععمجأو«هيلععمجملثم«اهتاقتشم
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ملهنکلوهعابتأومامإلادنعفورعمودوجومهانعمبعامجإلانأىلعلدياذهو

یفهتلاسریف(ریکنريغنم)ةملكترركتو«ىلوصألاحالطصالاىفًارولبتمنكي
عامجإلاهيلعقلطيامك«اتوكسوأًالوقوأًالعفناكءاوسبرغملالهأىلإةاكزلا

نيدلاىفةفرعلاولضفلاوهقفلالهآنمصاوخمهيفرظن):هلوقًالثمفىتوكسلا

نعءاجربخلانأىرتالأ):هلوقو‹هللاءاشنإكلذكوهفًانسحنوملسملاهآر

:هلوقو.7(هينغيًائيشهللالوسرةفيلخللاوضرفا:اولاقفنوملسملاعمجأ)
اذإ):ةمالاعامجإىفهلوقو‹9(اهيفهيلعةاكزالةماعلالوقعامجإىفوهو)

لدعلةعامجلاةفلاخمهلىرأالف):هلوقو٤(ةرشعهيلعفقسوأةسمخباصأ

مامإلادنعةجحةعامجلاعامجإنأىلعلدتصوصلنلاهذههعومجمنإ.()(هوأر

لاثمف«ىعامجلاداهتجالارقيمامإلانأامك‹ىتوكسلاوىلوقلاهيعونبةديبعیبا

ىفصناذهو«هللاءاشنإكلذكوهفاتسحنوملسملاهارا

نأموللانمو©ەسهلادنعوهفًاسحنوملسلاآرام):لاقهتثلانع

عامجإلاتحتلخادوهوهدنعةيعطقةجحىلمعلاعامجإلافكلذكرمألامادامف

قسوأةسمخباصأاذإةمألاعامجإىفوهف):هلوقًاضيأكلذىلعلديو«ىلوقلا

طارتشاًاضيأاهنمنيبتيهنإمث«ةرابعلاهذهىفرهاظعامجإلاحلطصمف(ةرشعهيلعف
ىلع عامجإلانوكيف«مالسلاوةالصلالضفأاهيداهىلعةيدمحملاةمالاعامجإ

هدنعةجحوهفىتوكسلاعامجإلاامأ.ةنسلاوباتكلادعبثلاثًايعرشًاليلداذه

قاقتشالالدتسالابدصقتو‹ذويرْثألاىمستىتلاىهاهنألاهيلعقفتملاةنسلاىلعلديامنإراشملاعامجإىلع=
.طقفةملكلا

.٦:عجرملاسفن(۲).ىنامعلاثارتلاةعبط٤:ةاكزلاىفةلاسر(١)

.۳٠:عجرملاسفن(٤).۸:ةاكزلاىفةلاسر

.٢٤۲:عجرملاسفن.ةحفصلاو:عجرملاسفن(٥]

.۳۷۹/۱:دمحأهاور(نسحهللادنعوهفًانسحنوملسللاهآرامق)ثيدحلا..١٠:حيحصلاعماجلا(۷)

٤٤£



ةعامجو):هلوقفقباسلاقايسلاىفتدروىتلاصوصنلانمحضتيكلذوًاضيأ

قحلانوريمهورمأىلعاوتكسينأمهاشاحو(هنوريغيالوكلذنوركنيالنيملسللا
هنأكلذىنعمو‹ةديبعوبأمامإلاهبجتحااذلفمهيلعةجحمهتوكسف«هريغىف

كلذكو‹راكنإلاهيفبجيرمأىلعةباحصلاتوكسروصتيالهنألهدنعةجح

لوقلاهارأىذلاىنعملاسفنىدؤيهنإفروضحهعهللالوسرباحصأو):هلوق
اذههيفعقوامنأىنعملاوصنلاسفننمةحضاوداهتجالااذهطورشو«قباسلا

نيذلامهوةمألالودعنمعامجإلاعقوهنإمث«ىعرشمكحهيفقبسيملعامجإلا
طئارشانهف‹هيلعلمعلارمتساوعامجإلااذهلريكنرهظيملو‹داهتجالاىفقحلامهل

هنأرهاظف:ىعامجلاداهتجالاامأ‹عامجإلااذهلريكنرهظيملوةرفوتمعامجإلا

الةماعلالوقىفوهو):امهوعوضوملااذهىفنيصنانركذدقو‹كلذكهبجتحي

ةجردنوداذهف(هوأرلدعلةعامجلاةفلاخمهلىرأالف):هلوقو(اهيفهيلعةاكز

هریغیریدف٤لبقیذنمنوهآرمألانابرعشي«ىرآالف»:هلوقنالعامجإلا

ىنعمطقفةيضابألاةعامجلوقةماعلالوقحلطصمكلذكو«وههاريالهنكلوهزاوج
هبدوصقملاو‹ةنودملاىفكلذلثمرركتدقو‹ةيضابألاءاهقفمومعىأةماعلاظفل

نأقبساممرهظيو«ماعلاعامجإلاةجردىلإلصيملوءاهقفلانمةعومجمداهتجا

عامجإف«نيرخآموقعامجإنملمعلابىلوأموقعامجإسيلو«هدنعةجحعامجإلا
دعب انلدبالفاذهانفرعاذإف«ةديبعىبأمامإلاهقفىفهلدوجوالةصاخةنيدملالهأ

اموهو٤هدنعهطباوضىهامو.سايقلابةديبعىبأذخأفرعننأنمكلذ
.هللاءاشنإىتآلابلطملاىفهثحبنس

:داهتجالانمهفقوم:عبارلابلطلملا

£

:سايقلا١

ءىشلاساقو‹عارذلاببوثلاوةبصقلابضرألاسايقهنموريدقتلا:ةغلسايقلا
تنراقاذإنيئيشنيبتسیاقو«هلاثمىلعهردقاذإهسيقوهساتقاوًاسايقوًاسيقهسيقي

لمحسايقلا:هلوقبىنالقابلاركبوبأهفرعدقف:نييلوصألافرعىفامأ‹()امهنيب

هيلعهقفاوو.امهنيبعماجرمأبامهنعهيفنوأامهلمكحتابثإىفمولعمىلعمولعم

.۳/٠٦۲:لوصألاىفماكحألا ىدمآلا..١۱۸۷/۱۸:اج:برعلاناسل(١)

٥٤



ىفلصألامكحليصحتسايقلا:هلوقبىرصبلانسحلاويأهفرعو.()ةيعفاشلارثكأ
نعةرابعوه:هلوقبىدمالاهفرعو.دهتجملادنعمكحلاةلعىفامهابتشالعرفلا

لوهجمهلمح:هلوقبىلاسلامامإلاهفرعؤ‹2ةلعلاىفعرفلاولصألانيبءاوتسالا

.امهنيبعماجبمولعمىلعمكحلا
سيقملاوسيقملانيبةعماجلاةلعلاو«هيلعسيقمو«سيقم:ناكرأةعبرأهلو

انببهذياللةيسايقلاليصافتلاىفلخدننأديرنالو.©لصألامكحو
ىدموةديبعىيأمامإلادنعسايقلاثحبنانكلو«عوضوملانعجورخلاىلإلاحلا
:ىلياميفهنيبنسوهبذخالا

ىفافورعمنكيملىناثلانرقلادعبرولبتىذلاىحالطصالاهانعبسايقلانإ
جهنتجهنىتلاةسردملاتيمسكلذلو‹ىأرلاوداهتجالاهنكلو«ةديبعىيأنامز

.ىأرلاةسردمطابنتسالاوداهتجالا

ًاليبسدجوامراثآلاعبتيهدجنثيدحلاىفةديبعىبأمامإلاراثآىلإانرظناذإو

مامأعضنسو«صنلاىفدروامىلعسيقيةلئسملاىفاصندجيالامدنعو«كلذىلإ
اهنأل«ةاكزلاىفهتلاسرنماهجارختساانعطتساىتلاصوصتنلانمةعومجمئراقلا

یفدارطتساریغنم.حيحصلاعماجلاىفهتاياورنمكلذكو«رشابملاههقفلث
.عوضولملا

اودهتجاو«نيدلاىفةفرعملاولضفلاوهقفلالهأنمصاوخهيفرظن):لوألاصنلا
.()(هئاطعاإبهللارمأنلهقيرفتنمهبهللارمأامىلعهيفمهيأر

.()(ةمئألاالوفلسلانمدحأكلذبمدقتيملوزوجيالاماذه):ىنافلاصللا

موقلاىلإهجارخإالإاعيشمهئيفنمىلوىتممامإللسيلهنأىرتالأ):ثلاغلاصللا
هللاىضررمعوقيدصلاركبىبألعفباجاجتحاخلإ)(فورعللب
.امهنع

.٢٠٦۲:قباسلاعجرملا(۲).٢٦۲:قباسلاعجرملاسفن(١)

.۲:٠۹۲جسمشلاةعلط ىلاسلا(٤).۲۷۳:قباسلاعجرملا

.اهدعبامو۲:١٩جسمشلاتعلط-۳:۲۷۳ج:لوصألاىفماكحألا

.©:قباسلاعجرملا(۷).£:برغملالهأىلإةاكزلاىفهتلاسر(1)

.1:قباسلاعجرملا(۸)

1٤



زاجرظنلاویارلایفهعمنمىلعجرخيملوكلذلمتحانإو):عبارلاصللا

بحأةعامجلاوللزلافخيملولدعودهشأاذإوهدحوهقيرفت
.(٠ىلإ

هتبارقاومرحنإفمهداهتجادعبةعامجلاىأرنمكلذناكنإىأرلاف:سماناصللا

.هوأرلدعلةعامجلاةفلاخمهلىرأالفهتبارقريغوأ

هلىرأالف‹ةنسلاتماقكلذبوترمأكلذبةعامجلانأل
مهرظانهتبارقريغوأهتبارقىفةعامجلاتطلغنإو‹ةنسلاةفلاخم

نأهلسيلاوأرامكرمالاناكنإو«هيلإاوعجرهلوقلوقلاناكنإف

.

مكيفتفلخ»:لاقهنأهعهللالوسرنعىنفلب:لاقةديبعويأ:سداسلاصللا

هودجتملامف؛لجوزعهللاباتك«ادبأاولضتنلهبمتکسمتنإام
رمالاىلوایلإفیتنسیفهودجتملامف.یتنسیففهللاباتکیف

.()«مکنم

لوسرلاعممانأتنك»:تلاقةسئاعنعديزنبرباجنعةديبعوبأ:عباسلاصنلا

ندبنأىلعلدياذهو:ةديبعوبألاق:عيبرلالاقضئاحانأوهع

سايقب«لاحلااذهىلعبنجلاندبكلذكو«سجنبسيلضئاحلا

.ضئاحلاندبىلعبنجلاندب

۰لاقهللالوسرنعىنغلب:لاقدیزنبرباجنعةديبعوبأ:نماثلاصللا

ىتقفنعوىتفقعوىثكينفلسغأنأمالسلاهيلعليربجىبيبحىنرمأ»

ةيغفرلسغكلذعمهيلعو:ةديبعوبألاق:ميبرلالاق«ةبانجلادنع

ىلعسایقلابهدبسجنمنطباملکو«هترسوهتبرسموهیضبامو

.٢۲/٢٤۲:ةاكزلاةلاسر(۲).۲۳:قباسلاعجرملا

.لبقنمهجيرختركذدقو١٠:حيحصلاعماجلا(۳)

باتكىفرخآظفلبىراخبلاهجرخأ(ضئاحانأوهعهللالوسرعممانأتنكثيدحلا)..١٤٠:عجرملاسفن(٤)
یفضئاحلاعمعاجطضالابابضيحلاباتكىفملسمهجرخأو١/٤٤٠:ضيحلابايثذأنلبابضيحلا

باب ةراهطلاباتكدووادوبأهاور..١/٤٤٠:ضئاحلاةعجاضمبابةراهطلاباتكىئاسنلا..دحاوفاح

.۹/۱٦:عاانوداماهتمبیصيلجرلاىف

.هرکذقبس٢۳:حيحصلاعماجلا(٥)

۷٤



:عساتلاصنلا

رشاعلاصنلا

.١٤٠٦:عجرملاسفن(۱)

.ثیدحلایفدروام

اراحناكنإوهيفخفنيالماعطلاكلذكو):ةديبعوبألاق

اسايقبارلاىفسفنتلانعىهنلاركذدعبكلذو.()(هدربيلف

.هيلع

هقرفو«هبیوقأوهيلعیدتقاًالثمةربدملاىفمهلوقىللثم:تلق):

انافكدق«معن:لاق«انیبًاسایقهيفیلسقوًاحضاوًانيبًاقرفىل
هيفساقًالوقكلذىفلاقدقوأ:تلق.ةديبعوبأخيشلاكلذ
ةلخنلعجلجرنعمهلأس:لاق؟وهامو:تلق«معن:لاق؟اسايق

اهرسبواهبطرنملكأينأهللهىلاعتهللاليبسىفهتومدعبهل
؟یرخآضرأیفاهلسفنمسرغیوهتايحىفبهيواهنمعيبيو
امفكلذاولاقاذإف:لاق؟كلذهلنأاولوقينأىسعامو:تلق

ةايحىفةربدملاتدلواملكنحت:انلق.كلذكمهيديأىفىذلا

سيلراهظلاموصنأةديبعوبأىريو()(خلإ..ديبعمهاهديس
رطفلازاجناضمرىفرذعلرطفلازاجاذإف«ناضمرموصنمدشأب
لقندقو.ةفينحوبأمهفلاخوءاطعوىبعشلالوقوهو‹راهظلاىف
نمدحلااذهدنعفقننأىفكوء()زيزعلادبعنباهنعكلذ

ةديبعابأنإذِإ«ءىلجلاسايقللةديبعىبألامعتسااهبنيبتنلصوصتلا

كهتجمللهنعصيحمالرمأهنأل‹سايقلابنيلئاقلاءاهقفلانمهریغک

ىفعرشلامكحدروامنإوثداوحلالكىلععرشلاصنيملو
ىفهعسوغارفتساوهيقفلارظندعبرخألاضعبلالمشيلءاهضعب
ىلعْمكحلاقبطيمثنمو«ةصوصنمريغتناكنإةلعلاجارختسا
اوفلتخاامنإو‹ىلجلاسايقلاىفءاهقفلافلتخيملوصنهيفدريملام

¢سايقلانمراثكإلاىفقمعتلاىلإهجومسايقللمذلاو«هريغىف
:ىلذهلاركبوبألاقو‹تيأرأهللانعل:لاقىبعشلانعدلاجمىور

ريغصلفطهعملتقو«سيقنبفنحألالتقولمتيأرأ:ىبعشلالاق

.۲:۱۹۲جیربکلاةنودملا(۲)

.٤٤:ضورعملاناويدلا(۳)

۸٤



لب:لاق؟هملحلوهلضفلفنحألالضفيمأ.ءاوسامهتيدتناكأ
.ىلجلاسایقلاريغیفاذهو(۱)ءىشبسيلف:لاقاوس

ىبأنمسايقلاضفرىفةدراولاصوصنلاىفثحبننألباقملاىفانلدبالو
نم):لاقهنأنايفسوبأهذيملتهنعىور:نيتهجولانيبقيفوتلالواحنوةديبع
راثآلاعابتاىفنإ):هلوقجرؤملاوبأهنعىورو>(رامدلاىفبهذسايقلاىفبهذ

نأزاجملفهنأاضيأهنعىور.>(ميسجلافرشلاوميظعلالضفلاةمئألابءادتقالاو
:ةديبعوبأهللاق.ًانومضمالإنبجلاىرتشتنأزوجيالو«نومضمريغهيرتشت

ىلإهتلاسرىفنايفسوبألوقي.©نمسلاىفءىجيملونبجلاىفرثألاءاجاذكه
نيدىفسيلوسايقلانوراهعبتيامنإ):ناميلانبنوراهدضنامعبانهمامامإلا
ذجۇؤيومبتتنيملسملاراثآو«هعهيبنةنسو‹هللاباتكوهامنإ«سايقنيملسللا

.(°)(اهبیدتقيو

ةديبعابأمامإلانأو‹ةضراعتماهنأهنهذىلإردابتيصوصتلاهذهلعبتتملانإ
لازًايلمعسايقللهلامعتسانيبتىتلاصوصنلاانعبتتاذإاننكلو٠سايقلاةركفضراعي

وأةنسلاوباتكلانمليلدلانعثحبيةديبعابأمامإلانألكلذو‹لاكشإلااذهانع

ايلجكلذرهظدقو‹سايقلالمعتسادجيملاذإف‹الثمىباحصلالوقوأعامجإلا
.هذيمالتكلسموههقفىف

یفمهفالتخانكيملو«ىأرلاىففالتخاهلككلذو«مهليواقأريغباولاقو«كلذ
.9٩یآرلایففالتخاالإهيلععمجمرثأالوةنسىفالوباتك

موصوراهظلاموصنيبهقيرفتىفةديبعىبأمامإلالوقزيزعلادبعنبادنفيو
ىلعسايقالو‹ةنسبسيلهنال):هلوقبراهظلاموصىفرطفلازاوجمدعیفناضمر

ءتاضمرموصموصلامظعأوءموصلاضرفهللانأاهيلععمجماةنسلانأل«ةنسلا

ناضمرىفضيرمللرطفلاهللازاجأدقو«ناضمرموصنممظعأبراهظلاموصسيلو

.١:٢٠۳۰جتاباوجلاوريسلا(۲).٤:١١۱٠جءالبتلامالعأريس(١)

.١:۷۲/۷۱جفنصللا(٤)٢۳۸.٠:ضورعملاناويدلا(۳)

١:۹۲.٠ج:ىربكلاةنودملا.١:٢۳۰جتاباوجلاوريسلا(٥)

۹٤



.(كلذكراهظلافءاضقلاهيلعبجوأو

وهو‹ميهاربإلوقانهاهتفلاخدقف:تلق):زيزعلادبعنبالوبألاقو

:لاق‹هنعةاورلاثدحاميفاهبلطيماقاذإاهبهلىضقيواهبجويةعفشلاراجلللعج

تعشنإريخمتنأفأ:تلق«هيفهعبتأالو‹هلاقناكنإواذهىفهلوقبذخأتسل

هعبتافأ:اذكهالإفاصنإلاولدعلانوكيله:لاق؟هتكرتتعشنإوهلوقبتذحأ

یسفنلهبایضاروكلذالعافتنكول«ًاطخأاميفوهيفباصأاميف؟لاقاملكىف

دقو«ةديبعوبأ:لاق؟وهنمو:تلق«هليواقأعيمجىفهعابتابقحأهريغناكل

تیراممهريغنموانئاهقفنمهريغلوقبتذحأوهليواقأنمريثكىفهتفلاخ
.()هلدع

هاربدوكلذزوجي١ءاهقفلانمهريغناكو):ىرمعلاىفزيزعلادبعنيالاقو

وهميهارلوقو٠كيقعلوكليهلاقنأالإةثرولالإةعجاريهفاهرمعىل

وهنمىلعهلوقراتختوريثكىفميهاربإلوقبذخأتكتيأر:هلتلق٠«ىدنعلدعأ

لوبققحلاىففاصنإلا:لاق.ةديبعوبأ:تلق؟وهنملاقو‹لضفأوهنمربكأ
نهولاهيفلخدياممهريغكسيل«للخالوهيفلخدالیوقلارمألاو«هبءاجنممقحلا
مهلنيبتيوكباورخسيلهلهأدنعهيفملكتتالسايقلاامأو:لاقنأىلإفعضلاو

٠كلوقفعض

لوسرنمثيدحلااذهىلعسانلاقفتاولزجاعايىللاقيف:عضومىفلاقو

املكنألهنعاوبغرالوسايقلاىلإهزواجيملو«ءاهقفلانمدحأهفلاخيملهتهلل

.(9هيففلاخينأدحألىغبنيالهلهللالوسرنعناک

.°2(سايقلاىلإهزواجتالورثألامزليفهيكهعىبنلانعرثأنوكينأالإ):لاقو

..ساقلایفبهذنمهلوقنأرهظياذهبو«ةنودملاىفريثكانركذاملاثمأو

بجيلب«رثألاحرطيوىأرلابذخؤينأنكميالهنإفرثألادورودنعوهاإءخلإ

.۲:١۱۷۱/۱۷جیربکلاةنودملا(۲).۳٤:ضورعملاناويدلا(١)

.۱۸۸:عجرملاسفن(٤).۱۸۷:عجرملاسفن

.۱۸۸:عجرملاسفن(٥)

£O4



:هلوقنأل؛ةديبعىبأمامإلاهقفزيمياموهوةنسلانمصنهيفدجواميفصنلاءافتقا
.ىلوأًاطخابوبرقأرامدلاىلإهبهذمنإفءىشلكىفسايقلاهبهذمناكنمنأ

‹رثألادورودنعسايقلاىلعلمحتسايقللةضراعملاراثآلانمهتركذامعيمجو
ةباحصلاءاهقفنماريثكنأمولعملانمو«رثألادوروعمرظنللظحال:اولاقكلذلو

:لاقهنأدوعسمنبانعركذو«هنمسانلانورفنيلبسايقلانوبحيالاوناكنيعباتلاو
نإو«نيبًاقبسمتقبسدقفمتبصأنإمكنإف«متيفكدقفاوعدتبتالواوعبتا)
.()(انيبمًالالضمتللضدقف

ىلإانعجراذِإاننكلوسايقلانمريفنتلاىلعاذهدوعسمنبالوقلديو
‹ةمألاهذهءاملعىلإصنهيفسيلامدربوجووسايقلااهيفدروىتلاصوصنلا
‹داهتجالاطوزشهيفتلمكنموسايقلافرعينمدنعهنمدبالرمأسايقلانأاندجو

.هيقفللهنمرفمالرمأاذإوهف«اهيفرظنلانمدبالوةددجتمعامتجالااياضقنإذإ

امأ«رثألادرورومدععمسايقلابنولوقينممةديبعابأمامإلانأقبسامصلخن
وهعابتالانأل؛سايقلابنجتيهنإفعامجإوأةنسوأباتكلانمحيرصصندرواذإ

كلذانيأروصتنلامدعدنعاهيلإراصينأبجيةيمتحةرورضسايقلاو‹ىلوألا
.صوصخلااذهىفاهاندروأىتلاةلثمألاةعومجمنمًاحضاو

:ةلسرملاةحلصملا

دابعلاةحلصمهيلعتبترتىذلابسانلافصولا:ىهوةلسرملاةحلصللا
ىفاوهیسفصولاكلذرعيلراسلانكل«مهنعبتعفدناو

ربتعمريغهنأىنعمبالسرمىمسكلذبو©هلءاغلِإهنمملعيملوماكحألانمءىش

.رودهمالو

لعفبهذخأككلذو«اعورفاهيلععرفوةلسرملاةحلصلملابةديبعوبأىنتعادقو

ىلإقبسلاو«هقفلاونيدلاىفلضفلالهأليضفتىفهنعهللاىضرباطخلانبرمع
ةاكزلاىفودعللةياكنلالهأوءمالسلاوةالصلاهيلعلوسرلاةرصانمومالسإلا

ناكوأهبلقفلأنمكاذهسيلف«هلهأومالسإللزازعإكلذىفنأل‹امهريغوءىفلاو

.بوبحمنایفسیباةریس١ج٢۳۰:تاباوجلاوريسلاةعومجم(۱)

.۲:١۸٠ج:سمشلاةعلط(۲)

۱٥٤



باطخلاىبأمامإلالتقبهتراشإًاضيأكلذنمو.()نيملسملاةعفنمىفسانلاةماعك
اومزعالملعلاةلمحنأكلذوةمامإلالوبقیباذٍإىرفاعملاحمسلانبىلعألادبع

ميقيلةردقمهسفنأنماوسنأنأمهيلعًامامإهنومدقينميفهورواشبرغملاىلإريسملا

كلذوء2هولتقافىبأنإ:مهللاقوباطخلاىبأبصنبمهيلعراشأف«لدعلامهيف

,‹ةسمخلاملعلاةلمحنمهاوسنودبصنلملااذهلهلهأتلمالسإللةحلصمهبصنىفنأ
هوربخأةمامإلالوبقنمىبأالو‹ةدوصقملاةحلصملاتتافلهوكرتومهيلعىبأولف

اهلوبقىلعقفاوف«ال:اولاق؟لتقنإةيالولاىفىقييلهمهلأسفهيلعهخيشمكحب
.هنمئربتلانمافوخ

لهأىلإزاحناونيحلاصلانيملسملاةعامجلانملجرقناولاميفًاضيأكلذكو
ىلإدوعيلهفاطلإوهييرقتو«ةاكزلانمهئاطعإبىتفأف.باتوعجرمث«ىغبلاوقافنلا

ًاررضونيملسملاىلعًالابونوكيدقفدرطومرحولذإ«ىوقتلاوحالصلاةريظح

ةدايزوةعامجلارزأوةوخألاىرعدشهيفكلذو(هتدعابمنمريخهفاطلإو)مهيلع

.ركنيالررضقرفتلاىفومائولاوطبارتلا

ىلإهلمحب(*)ثيدحلاىفانيلعحالسلالمحريسفتكريثكلئاسملانماذهريغو
ةلتاقلمهتناعإكلذىنعمىفو«نيملسملاىلعهباووقتيف‹هايإمهعيبيلودعلاضرا

راهشإبهورسفثيحثيدحلااذهلمهريسفتىفروهمجلافلاخدقو‹(°)نيملسللا
‹قحبنولتاقيمهنألةاغبلاهيفلخديالو‹قحريغبمهسفنأنيملسملابرحلحالسلا

راهشإينوموقينيذلانوملسملامهفديعولالهأامأ«مهيلعحالسلاراهشإمرحيالف
ىلإهلمحنمديري):كلذىفلاقو‹ودعللحالسلاعيبكلذكو‹قحريغبحالسلا

اهلصأنمداسفلاةدامعطقمتيلةديبعىبأنمرظندعباذهىفو.(©)(ودعلاضرأ

.ًالبقتسموًارضاحنيملسملابررضلاىلإىدؤياملكىفرافكلاةعطاقعب

١٠:ةاكزلاةلاسر(١)

.°£:ىضايرلادهعملاتاقبط ىبايسلا..١/٠۲:تاقبط ىنيجردلا(۲)

.١٠:ةاكزلاةلاسر(۳)

.٢٥٥٤صیفٹیدحلاجیرختو٦١۱۲:حيحصلا

.١١٠:حيحصلاعماجلا(1).۲/٦۳۱:حيحصلاعماجلاحرش(٥)

٢۵٤



ذخأيناكةديبعابأمامإلانأىلإاذهنمجرخنو«ريثكةلثمألاهذهلثمو
الوةعيرشللىمسألادصقملاوهو«دابعلاحلاصمققحيًايعرشًاليلدةلسرملاةحلصلملاب

ةبسانملالولحلاداجيإل«رصملكورصعلكىفبابلااذهنعءانغتسالانكمي

.لمعلاةحاسىلعةحورطملالئاسملل

:باحصتسالاج

ةءاربلابمكحلا:هانعمو(باحصتسالا)ةديبعوبأمامإلااهبذخأيىتلاةلدألانمو

ىضمهنأكلذنموً«ادبملااذهبلمعلانماريثكدجمامإلاهقفءارقتسابو«ةيلصألا
لوبهيفوقيرطلاىفًاعقنتسمءاملاراصوثيغلاباصأدقوةرصبلابدجسملاديريًاموي
قيرطلاىفهتئطوىذلاءاملانإ ىمعأذئمويناكذإ_هدئاقهللاقفاهثئاورأوباودلا
٤ضما:لاقف«ءاملارثكألا:دئاقلاهللاقف؟ءاملامألوبلارثكأامهيأ:لاقفلوبهب

.ًاضوتيملوىلصوطقفنيطلارثأهبلسغيلءامباعددجسملالصواملف

لصألاذإهتساجننقيتتىتحةراهطلاءالامكحنأنملصأللباحصتساكلذو
.ةءاربلا

ءاقترلاوءارذعلاكءاسنلاهبصتختإمىلعءاسنلاةداهشزاوجكلذكو
ءاستلاعالطإلصألانألكلذو«(عاضرلاكلذكو«سافنلاىفدلولالالهتساو
.لصأللًاباحصتسانهتداهشزاجأفءاسنلاىلع

‹2)نيلدعنيدهاشبالإلبقتالثيحبناضمرجورخىلعةداهشلاكلذلثمو

نيقيلاىلإىدؤيالو‹نقيبالإاهنمجورخلانكميالفمايصلابةمذلالغشلصألانأل
ليبقنماذهف©امهتداهشبءاضقللًالهأهللاامهلعجنيذلانيلدعلاةداهشالإ

.لصألاباحصتسا

هذيمالتدحأىسيعىبألزنمىفذيبنللةديبعىبأمامإلابرشليبقلااذهنمو

‹نيملسملالالحهلالحىسيعىبألثمانيفنيأو):زيزعلادبعنباهيفلوقيىذلا
:لاق(هيلعنومأملاوهلبهذيبننعلأسيواذهىفمهتيفأ«نيملسملامارحهمارحو

نمهتلزنملزننمالإدحأالسيلامىلعهيلإنانئمطالاوهبةقثلانمةديبعوبأناكو)

.۳۳۰/۲:ىربكلاةنودملا(۲).۸/۳٦۳۱۹/۱:فنصلملا(۱)

.٢/٢۲۲:ىربكلاةنودملا(۳)
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.)(انباحصأ

ىغبنيالف‹ةقثًانومأمناكاذإةصاخولحلاملسملابارشىفلصألانألكلذو

لجرلاناكاذإف):زيزعلادبعنبالوقي«هبنظلاةءاسإنمكلذنأل«هذيبننعهلاؤس

‹هلأستالوهبرشافهذيبنكاقسف«هركتامهركيو«مرحتاممرحيهنأملعتىذلاملسلا

ناكاذإالإهبارسشوملسملاماعطةيلحىفلصأللباحصتسالاليبقنمهلككلذو

ةمرحرهظتملامملسملابنظلاةءاسإىغبنيالفكلذعمو‹رخآماقمكشللف‹امهتم

.ماعطلا

ىلعةيهقفلالئاسملانمًاريثكىنبيناكةديبعابأمامإلانأانركذامصلخنو

.()ريثحابلانمريثكهنعكلذركذدقو«سنأنبكلاممامألامهنمو‹ىناثلانرقلاىف

نأنمهاوتفىفدجوياميفكلذو‹ةديبعوبأمامإلاهلمعتسادقفةداعلاةاعارمامأ

هذهىلإلصتتايناسارخلاءاسنلاضعبةداعنأىلعِءانباموينوتسسافنلارثكأ

‹()ريسلاىفىخامشلاةمالعلاهنعكلذركذ«اموينيعستب:لاقهنأهنعلقنوقدملا

مهنأكلذو«(*)نايفسىبأنعالقنهتبوجأىفنوفلخنبفسويبوقعيوبأو
نيتسلانيباممهيفسافنلاموديةقرلاوةعسلالهأنمبرعلاتاتويبضعبنإ:نولوقي

نماريثكدجي‹امهريغوةنودملاوعماجلاىفةديبعىبأمامإلاهقفمجارينمو

ةعيرشلالوصأضقانيالامماضيأفرعلاكلذكوةداعلاةاعارمىلعاينبنملئاسللا

:عئارذلادسد

امةيملعلاهقفلالئاسمنمريثكىفةديبعوبأمامإلاهلمعتسيىذلالالدتسالانم

.۳١۲:قياسلاعجرملا(۲).۲/۲٠۲:ىربكلاةنودملا(١)

.هعجارمواهدعبامو۲/٥4٠:ىمالسإلاعيرشتلاجهانم(۳)

.٤٩:نوفلخنباةبوجأ:رظنا(٠).١/۷٠٠:ريس ىخامشلا:رظنا(٤)
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ىلإهبرمألاغلبيوأههركيهنكلوًاحابمرمألانوكينأ:وهو(مئارذلادس):ىمسي
ىلإىدۇؤۇتىتلاةعيرذللادسدسافملانعهداعتبا.ىلإىدؤيرخاليلدىلإادانتساميرحتلا

.ةدسفملا

ًاقيقحتليبقلااذهنمهيواتفوهتاياورىفةيهقفلالئاسملانمًاريثكانظحالدقو

ءاطعإمدعبهاوتف:كلذلاثم‹عمتجملاوذرفلاحالصإىفةيمالسإلاةعيرسشلافدهل

‹اريقفناكاذإالإنيملسملاءانمأنماهعمجنملمسقلاليبسىلعةاكزلانممهس

نمهبماقامىلعرجألاهللب«ءارقفلانمهريغذخأياموحنىلعفورعملابلكأيلف
ةاكزلانمءزجلكأىلإةعيرذلادسلجألكلذو«0>نيملسمللةاكزلاعمجىفلمعلا

نمريبكءزجكالهتسانمًافوخةاكزلاعمجىلعىركينأزوجيالكلذكو
هنمىدأنمو«مامإلاىلإهلاصيإوهعمجمهسفنأعرزلاباحصأىلعنكلو«ةاكزلا

ىفةعيرذللًادسهقحتسمىلإهلاصيإف«مامإنكيملنإف«همرغهيلع.ناك
هلاصيإوهعمجهيلعنألالابحاصرعشاذإف‹هلهأىلإلصيىتحءاركلاىفهباهذإ

كلذبرعشيملاذإامأو«هيلعىذلابجاولاءادأىلإهلًاعفادكلذناكهقحتسمىلإ

.9عمجلاىفبهذيدقفهنمرجتأينألواحو

هيلعنيدلادوجونمققحتاذإثيحب«نيدلاءاضقىلعلاتحلاءاطعإمدعاهنمو
ىلإًاليبسكلذلعجلب«نيدلانمهيلعامضقيملفهنيدءاضقلةاكزلانمىطعأف
ةليسونيدلاذاختانعةعيرذلادسلجألكلذوءتوقلاالإىطعيالهنإفةاكزلا

.)نيمراغلاةلمجنمهنالةاكزلاقحهلنيدملانأبملعلاعم«ةاكزلانمءاطعإلل

:ثيدحلهريسفتوهوودعلاضرأىلإمالسلالمحلهتزاجإمدعةلأسمنأامك

هلمحنمكودعلاضرأىلإهلمحنملعجف«()(انمسيلفحالسلاانيلعلمحنم)
ىادعألاهتناعإبنيملسملاررضىلإىدؤيةياهنلاىفهنألكلذو«ةرشابمنيملسملاىلع

.٩:ةاكزلاةلاسر(۲).۹/۸:ةاكزلاةلاسر(١)

.۱۳:ةاكزلاةلاسر(۲)

باتكىفىراخبلاهجرخأ(ءانمسيلفحالسلاانيلعلمحنم»:ثيدحلا)...۳۱/۲:حيحصلاعماجلاحرش(٤)

:انمسيلفحالسلاانيلعلمحنمبىبنلالوقبايملسم۸/٦:اهايحأنموىلاعتهللالوقبابتايدلا

۱۱۷/۷٠:سانلاىفهعضومثهقيسرهشنممالاميرحتباتكىئاسنلا-١
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ضرأىلإهلمحينمىلعثيدحلالمحةدسفملاىلإةيدؤملاةعيرذلادسلجألف

.()ودعلا

نأبجيىنزلادوهشنإذإ‹ىنزلابريغلاىلعهتداهشنععجارلالتقكلذكو

هيلعمكحةديبعابأمامإلانإفمهتمدحاوعجرولف«ىنعملاىفمهتداهشقفاوتت
¢باطخلانبرمعةفيلخلالوقوهو«هيلعدوهشملابىذألالينىفًاببسهنوكللتقلاب
ةداهسشلاءادألبقدهاشلابسحيف«قحنمنيملسملالتقلةعيرذةداهشلاذختتالكل

عجرنإهنأفرعاذإف‹ملسملابررضلاىلإةيضفملاةداهشلاكلتةيدأتلباسحفلأ

.9ةداهشلاكلتىلعمادقإلانعةيادبلاذنممنتمالتقيسهنأةداهشلاءادأدعب

ثاريملانمرارفلاىفهدصقضيقنبضرملاىفهديبعقتعبىصولملاةلماعمكلذكو

‹؛ثاريملابرارفلانمًافوخثلثلانممهقتعةديبعوبأمامإلالعجثيحب«هقحتسينم

قلطينمك«لالاسأرنموهفةحصلاىفناكولفضرملاىفعقوديبعلاقتعنل
.(۳)هنماهثاريمةأرملالانتو«هدصقضيقنبلماعيهنإفتوملاضرمىفاثالثهتجوز

ًادبمف«هقفلاباوبأنمميظعبابعئارذلادسنإذِإ«ريثكلئاسملانماذهريغو

نمدبالو٠«عرشلااهيلعصنىتلاةيساسألافادهألانمةعيرشلاىفدسافملاءرد
.بجاووهفهبالإبجاولامتيالامبابنمكلذوءدسافملاهذهىلإىدؤيامةاعارم

:ةيهقفلاتاحلطصملاضعب ه

لئاسمىفاهلمعتسيتاحلطصمةديبعىبأمامإللنإفانركذامىلإةفاضإلاب
ءاوسرومألانمرمأتابثإنعىهنلانعربعيامدنع«(كلذحلصيال):هلوقكهقفلا
.ةهوركموأةمرحم

.اهريغوةرصبلابةيضابألاةعامجكلذبىنعي©(اندنعهبلومعملا)كلذكو
.ًاضيأةيضابألاهبدصقي()(اندنع)

.۲/٦۲۸:یربكلاةنودملارظنا(۲).ةحفصلاوقباسلاعجرملاسفن(١)

.٢/۸٢۲:ىربكلاةنودملا(٤).۱۹۱/۲:ىربكلاةنودملا(۳)

۳:حيحصلاعماجلا)°(

.۳۰عماجلااهريغو۳٠/٥۲:ىربكلاةنودملا..٠۲:ةاكزلاةلاسر:رظنا(1)
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.وههدنعحجارلاهبدصقيو

.ةيضابألادنعدمتعملاهبدصقي«(©)(اندنعكلذىفلوقلاف)

.اهاوساموأةرصبلاىفهدنعلمعلاىفحجارلاىا‹(هللاءاشنإذأهبو)

حضاوكلذنالهريغدنعال‹عبطلابوههدنعىلوألاوُرايخلا:ی

.(یارلا)ةملکنم

نمفلسلالمعوءهعلوسزلاةنسكلذبدصقي(°)(ةنسلاتماقكلذبو)

.هباحصأوهيَلوسرلاهكلسىذلاكلسلملاىنعمب«ةلأسملاىفلوقلاكلذبةباحصلا

وأةرصبلابءاوسرطقلكىفةيضابألاةعامجكلذبىنعيو)(انباحصأو)
.اهریغ

ًاصوصخومهئاراومههقفىلعدمتعملاةيضابألاءاهقفى)۷((انئاهقفعيمج)

.ةيضابألللوألاماقاذئموياهنألةرصبلاب

ىلعروديرخآرمآىلعرمآناسحتساىلعریبعتلادنع(ليمجنسحوهو)

نمو«ءىشباذهسيل»و«ىغبنيالرو«هرکیو»‹«(زوجيال»و(زوجی»كلذكو

«هخیشنعائيشاهيفظفحيوةلأسمنعهذيمالتدحألأسيامدنعهنأركذلابريدجلا

مل:لوقيائيشهيفظفحيملامو‹ةديبعىيأمامإلانعباوجلاىكحيبلاغلاىفف

ةياكحلاديفتىتلاظافلألانماذههبشأامو«ئيشخيشلانعهيفظفحأملوأ«عمسأ
نمو«ةديبعىبأمامإلاىلإباوجلاعفربجيلئاسلانأمهملعلكلذو‹اهمدعوأ

اهيفىنععفرتال):لوقيوفقوتيرمألاهيلعسبتليامدنعناكفىوتفلاىفامأو

.٠۲:قباسلاعجرملا(۲).١٠:ةاكزلاةلاسر().

٢٤۲.٠:عجرملاسفن(٤).١:عجرملاسفن(۳)

.٢۲:ةاكزلاةلاسر(1).٢٤۲:عجرملاسفن(٥)

.۲۳:ةاكزلاةلاسر(۸).٢٤۲:قباسلاعجرملا(۷)
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()هضرمىفعيبرلاهذيملتهنعبينيهنأانبرمدقو«)(سيلبابهنإفاعيش
ملامبالهنمهعمسابىتفينأىسمادغلاراردنبليعامسإهذيملتلهرمأكلذكو

لقنلاطبضىلعديدشلاهصرحىلعلديانطبضلاهيفظحالهلعلو‹()هعمسي

.طوحألابلمعلاوىوتفلارمأىفتبثتلاوةياورلاو
:ةلدألاضرعىفهتقيرطامأو

ةنسلانمًاليلدهلدجوو«باتكلاىفًادوجومنكيملامفباتكلابلدتسيهنإف

‹مهنيبةقرفتريغنممهيلعهللاناوضرةباحصلاراثابفالإو‹اهبلدتساةحيحصلا
الدقوهرظنىفحجرأهارياماهنمراتخيوةباحصلانعةروثأملالاوقألاضرعيف
.)مجري

اھانركذىتلاةيجهنملاةطخلابسحهيأردهتجا«ًارثأةلأسملاىفدجيملنإو
.هرصعىفءاهقفلانمريثكنأشهنأشىرخألاقرطلابلالدتسالاوسايقلاىفًافلس

:ىرخأةيجهنمتامسو

وبأمامإلاهبذخأيلهوناسحتسالاكىرخأةيجهنمتامهمىفرظنننأىقب

ىرخأةيهقفتاحلطصمهللهوىأرلاحلطصمتحتلخادوهو؟المأةديبع

ةديبعابأنأزيزعلادبعنباو«جرؤملاوبأىكخ:ناسحتسالابنآلاًادبنلو؟اهلمعتسي

لاؤسلادنعرضاحهنأ:جرؤملاوبألوقيو‹اهوحنورادلاىفراوجلاةعفشنعلئس
‹نمثلاباهبقحأوهفاهيفبغرنف«هراجىلعاهضرعيىتحاهعيييال:باجأف
كلذاوضرعيىتحنوعيبيالو«كلذنولعفيسانلاىرنلزنملو):ةديبعوبألاقو

اميفكلذلوخدبروكذملاةديبعىبآىأرزيزعلادبعنبارسفو‹(مهناريجىلع
سيلوبوجولابابىفلخديالو‹ىغبنيونسحياميف هنعجرؤملاوبأثدح
هلتسيلنمامأو.اهبجوتةكرشريغنمراجللةعفشلابوجوبمكحينأىضاقلل
اهنأةعفشلاىفباجيإلاىلعةديبعىبأثيدحلمحتالو):لاقوهلةعفشالفةكرش

ال:لاقامنإو‹اهذخأيفهتعفشموقيعيفشهنإ:لقيملةديبعابأنأل‹(©راجلل

.اهدعباموةلاسرلاهذهنم١۹صعجار(۲)١٠.۱:ىربكلاةنودملا(١)

.4٢/٢۲:ةاكزلاةلاسر(٤)..قباسلاعجرملاسفن

.١/١۷٠:ىربكلاةنودملا(٥)
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اميفو«ناسحتسالاىفهيأرنملزناميفاذهانإو«هراجىلعاهضرعيىتحاهعيبي
ةلأسملاهذهىفةديبعىبأىأرنإ()(الفكلذريغىلعامأو‹راجلاعنصينألمجي

ىلععيبلاضرعبلئاسمللهباوجنألكلذناسحتسالاادبيذخأيناكهنأىلعانلدي
ناريجلاقحىفىغبنياموناسحتسالابابىفلخادنمثلابهيفهتبغرةفرعملراجلا
باجيإمدعمامإلابهذمنأىفةحارصزيزعلادبعنباكلذحضوأو.ضعبلمهضعب
بوجوبلاقفىعختلاميهاربإىأرلااذهىفهفلاخدقو‹مساقملاكيرشلاريغل.ةعفشلا
تناكاذِإملحلاغلبيملىذلاىبصلاةيصوزيجيناكهنأامك«راجلل.ةعفشلا
نمهمزليالهنألكلذو«ناسحتسالاةهجىلعفلكمريغهنأعمقحللةقفاوم

ابأتلأس)‹هتيصوىضمتنأىغبنيو‹نسحتسيهنكلوءىشةيعرشلافيلاكتلا
ىنربخأ.معن:لاق؟هتيصوزوجتأةيصوبىصويفملتحيملىذلامالغلانعجرؤللا

نميفیریاضيأناكو.()باوصلاوقحاقفاومامةزئاجهتيصونأةديبعوبأكلذب

.ناسحتسالاةهجىلعربلاباوبأنمبابىفاهلعجيهنأ«اهثريمثةقدصبقدصت

لجرلانأةديبعوبأىنثدح:لاقاهثريمثةقدصبقدصتيلجرلا:جرؤملاىبألتلق)

ىفاهلعجينأهلىرأىنإف‹اهثريمثىلاعتهللاهجواهبديريوهوةقدصبقدصتاذإ
نألكلذو‹طقفناسحتسالاقيرطبهنأرهاظاذهو(©(اهلكأيالوهجولاكلذلثم
نمماهنمةقدصناکِءاوس.هکلاهنمهثرواملكأهيلعمرحيالفلالحثاريللا

نأةئالثلاصوصتنلاهذهلانضرعنمتيأردقو.كلذكرتهلنسحينكلورخاقيرط

نإو«اهتاررقموةعيرشلافادهأعمىشمتيلناسحتسالالمعتسيناكةديبعابأمامإلا

نعربعيلئاسملاهذهىفىأرلااذهىدؤمْنكلو«هرصعىفرهظيملفرعلاكلذناك
دنعالإهيلإأجليالىذلاسايقلانمًرارفايماسافدهققحيمادامناسحتسالا

.هماقمةلسراةحلصللاوناسحتسالاليلدموقف

:ةيهقفلادعاوقلاسز

‹ىحالطصالااهموهفمبذئمويددحتتملفدعباميفترهظىتلاةيهقفلادعاوقلاامُأ

دوقعلاىفىئراحلاركذدقو.اهفعضيالفكيرشلاةعفشامأءطقفراوجلاةعفشفعضيمامإلانأاذهنمنيبتي(١)

.١٤٠:دوقعلا:رظنا ًامومعةعفشلارمأفعضيهنأةيضفلا

.۹٠۲:قباسلاعجرملا(۳).١۷٠:ىربكلاةنودملا(۲)

.۱۸۱:قباسلاعجرملا(٤)
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بيبحنبعيبرلاورمعوبألاق):هصنوسابعنباقيرطنمةينلاثيدحىورهنكلو

دیزنبرباجنع‹یمیمتلاةميركىبأنب ملسمةديبعوبأىنثدح«ىرصبلاورمعنبا
.(هلمعنمريخنمؤملاةين»:لاقيعىبنلانع‹سابعنبهللادبعنعىدزألا

امئرمالكلوتاينلابلامعألاامنإ»:مالسلاهيلعهنعثيدحلاةياورىفدنسلااذهبو

هقفلاىفلمعلااهيلعىرجومالسأإلادعاوقنمةمهمةدعاقهذهف.()«ىون

یمالسإلا

‹(عراشلارماوأوعرشلادعاوقلفلاغلالمعلا):ىهةيناثلاةدعاقلانأامك

هللالوسرلاق:لاقسابعنبانعرباجهخيشنعهتیاورنمكلذىفثيدحلاءاجو
افلاخملمعاملكف«دودرمینعمب(۲)«دروهفانرمأهيلعسیلالمعلمعنم»:هل

ءاهقفلادعاوقنمةريبكةدعاقهذهو‹هبحاصىلعدودرموهفءارغلاةعيرشلارماوُأل

.ماكحألانمًاريثكاهيلعاونبىتلا

ىفكشنميفةدعاقلاهذهبلمعدقو.(كشلابلازيالنيقيلا):ةغلاثلاةدعاقلا

نقيتممامتلانأىلعءانبةالصلاةداعإبجويالوهف«اهنمجورخلادعبهتالص

ىلع:ىنبينإةسمخوةعبرأنيبامفاوطلاىفكشنميفكلذكو«ضراعكشلاو
ىفكلذكو«نيقيبجرخينأالإهلزوجيالهنأل‹ًاحيحصفاوطلاديعيمثةعبرألا
دجسيوكشلاىلإعجريال:لاق؟ىلصمكىرديالىتحكشفمامإلاءاروهتالص

.()سلاجوهونيتدجس

‹اهريغوةنودملاوعماجلاىفههقفايانثنيبةيهقفلادعاوقلاةيقبدحتكلذكو

«هنامرحببقوعهناوألبقايشلجعتنمو«هلثمنيقيالإنيقيلاليزيالمهلوقك

جرفلانوداميفاهسموأاهبالخىتلاجاوزهميرحتك

:ةديبعىبأمامإلارظنىفًاطخلاوباوصلا

‹ةيداهتجالالئاسملاىفهيأرةيعطقبنيديالةديبعابأمامإلانأنمهيفكشالامم

.ًاطخلاوباوصلااهيفلمتحيهنأل

:هصنامةاكزلاىفمهتلئسأىلعهباوجىفبرغملالهألهبتكامكلذىلعانلديو

..هجيرختقبسدقو١٠:قباسلاعجرملا(۲).هجيرختقبسدقو٦:حيحصلاعماجلا(١)

.٤٠:بولطملاةياغ۱۹/۸۱:فنصملا:حيحهلاعماجلا(۳)
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ًاطخنمناکامو«هللانمفباوصنمناكامف«هيفمكبيجأىذلاىفمكبيجأدقف)

(۱)(اضرهلسيلامعيمجنمهللارفغتسأ«یسفننمفكلذريغوأ.ربخوأةياورىف
هلجارخإًانيد«هداقتعانإف«ًانيدكلذاودقتعيملاذِإءارآلاباحصأرذعيامًاريثكو
مدآنيانألزوجيالرمأاذهو«باوصلابعطقلاىلإ«ًاطخلاوباوصلاةيناكمإنع
زوجحماذهوهيأرباوصدقتعااذإهفلاخنمرذععطقنمدبالهنإفیلاتلابو«ءاطخ

موقيله:لاقف«ةحورملاحيرقلخيهنأمعزيةزمحنإ:هلليقهنأىكح.ًاضيأ

هيفىأرلانأىنعملاوزجعىأرلا:لاقف«ىأربلب:اولاق؟نیدبمُأیأربكلذ

نمفلسلالاوقأىلإرظنيوهوىأرلازجعةلمجنماذهو«ًاطخلاوباوصلا
ەيدۇيامبسحهعبتليلدلابادضتعملاوقألانمهآرامفريدتلانيعبنيعباتلاوةباحصلا
هخويشفلاخدقو.نوبيصيمهنأامكنوئطخيرشبلانأل«ليلدلاىفرظنلابهداهتجا

زاوجو٤()رباجاهبلوقيىتلاراوجلاةعفشةلأسماهنمو«لئاسملانمريثكىف
.كلذريغىلإراغصلاحاكن

.١٤٠:دوقعلا-ىٹراحلا(۲).٤:ةاكزلاةلسر(۱)

.١/۷۸:ريس ىخامشلا«۱۳۸/۲:تاقبط ىنيجردلا(۳)
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:هخويشهيففلاخامجذامن:لوألابلطللا

صوصتلاىناعمكاردإىفمهفالتخالكلذو‹ىعيبطرمأءاهقفلانيبفالخلانإ

.ةياورلابقوثولاثيحنممأ«صوصنللمهمهفثيحنمءاوسةيعرشلا

لدتاهنإثيحنمصوصتنلامهفىفمهدعبنمنوعباتلاوةباحصلافلتخادقو

صنهيفدريملاميفكلذو«رهطلاوأ«ضيحلاىلعءرقلاةلالدك«ىنعمنمرثكأىلع
.هيفعازنالفصنهيفدروامامأف‹عراشلانمیریسفت

نمو‹اهبقوثولاوةنسلاباعيتساىفمهفالتخالجأنممهفالتخاكلذكو
الو‹مهيلعهللاناوضرةباحصلارصعىفةنودمنكتملةيوبنلاةنسلانأدكؤملا

هعمسيملامةباحصلاضعبعمسدقو رودصلاىفةظوفحمىهامنإو ةعومجم
ىوریباحصنممكو«كشالبىأرلاولمعلاىففالتخالاىلإكلذىدأونورخألا

قثوامك«هبملعقباسنيرخآلادنعنكيملوهدهاشًامكحهللالوسرنع

.رخألاضعبلااهبقثيملوثيدحةياوربنيعباتلاضعب

دقمهدعبنمونيعباتلاوةباحصلاءاهقفنيبماهفألاولوقعلاكرادمنأامك
تناكولذإ‹كاردإلاىفسانلالوقعتوافتتنأادجىرورضلانمهنأل«تتوافت
فالتخالاامأ«ةدحاواذهىفةجيتنلانألريكفتلاىلإةجاحكانهنكتملةيواستم

نأىفكشالو«ةقيقحلاىلإلوصولاىفدهجلللذبوركفللومنوعادبإهيففىأرلاىف
.ىأرلاىففالتخالاىلإىدؤيسكلذ

فالتخابفلتخيداهتجالانإفةتوافتممهلوقعوةفلتخمسانلاءاراتناكاملو

رخأآلادهتجماهاريدقدهتجمنعًاباوصنوكيامف«ةلأسملاىفداهتجالاىلعثعاوبلا
الإملاعنمام):هلوقهنعهللاىضرقيدصلاركبىبأنعىوراذهلو...اذكهوًاطخ
.0©)(ئبنلاربقىلإراشأو«ربقلااذهبحاصالخامكورتموذوخأمهملعىفو

‹دهتجملاملاعللمومذمرظنلحمىهىتلالئاسملانمعونلااذهلثمىفديلقتلاو

نمىلإولوقلااذهرثؤتنمع‹لئاسملاضعبىفجرؤللاىبأهخيشلمناغوبألاق

افصنمالورظاننوكيالو‹فاصنإلاوهقفلالهأنمرظنلالهأىلإ):لاق؟هدنست

:بولطملاةياغ(۱)

1۷٦£



.>(ىعمدلقملوقلااذهبحاصف«ًانالففلاخأتسلونالف:لاق:اذكهلاقنم

اذهىدؤمىفاورظنيملو(رثألاءاجاذكه):نولوقيًاموقزيزعلادبعنبامذدقو
اذهةجيتنبميلستلاعمركفلالامهإو‹ةعيرشلاىفةررقملاقئاقحللةفلاخمنمرثألا

نمةثالثوأناموياهتدعنمىقبدقوتجوزتىتلاةلهاولاميرحتكلذلاثمو«ىأرلا
ىفةينزملاليلحتو«اطلغوًاطختبكتراامنإو«ةدعلاىفحاكتلاميرحتباهتنونيد

درجمعرشناعللانأعه«ةهبشالوطلغالووهسريغنمدمعلاباهبىنزنبجاوزلا

.0”نيجوزلانيبىنزلابءاعدالا

امأ«ئطخيوأهيفبيصياميفميهاربإلوقبًاذخآىنلعجتأ):رخآعضومىفلاقو

عبتأىنتيأرامنو«2©ًاردقلضفأومظعأوهنمعابتابىسفنلضرأملىنأكتملعأ
الوًارظاننوكيالو«ءاهقفلاعيمجنمىدنعللخالوهيفلحنالىذلانيعملارثألا

.((اذکهنکیملنمًافصنم

مظعمىفقفتادق ءاهقفلانمهريغك ةديبعابأمامإلادجقلطنملااذهنمو

نيبفالخلاعقي.دقفاذكهواهضعبىفمهفلاخيدقهنكلوءهفلسعملئاسلملا

برمعنيا¿5سابعنبانييباحصلافالخالثمف‹ةدحاولاةلأسملاىفةباحصلا

ءامهنععضولاوبتاكملاوميرغلانمقحلاضبقىفرباجهخيشامهيلعذملتتامهالكو
؛بتاکملاىفرمعنبالوقيمامإلاذخأونباههركوسابعنباهزاجأثيح

هریغعمفلتخاامك«لئاسملاضعبىفرباجهخيشعمفلتخادقهدجناذهلو

هذهنمجذامنركذنسوىرخألئاسمىفهذيمالتهقلاخومهريغوةيضابألانم
:.ىلياميفلئاسملا

:رياجعمهفالخ
كلذو‹هخويشدحأءاثعشلاىبأمامإلاعمهيففلتخاامطقفجذامنبىتأنس

نمليلقلاىلعالإرثعنملفنورخآلاهخويشامأ«ههقفنماهبسأبالةذبناندجواننأل

.٢۳۷/۳:قباسلاعجرملا:رظنا.(۲).٢/۷٤:ىربكلاةنودملا(١)

.رخآعضومىفهحضوامكةديبعابأمامإلاهخيشكلذبىنعي(۳)

.٢٠۲:یربكلاةنودملا(٥).۲۹۳/٤۹:قباسلاعجرملا(٤)
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:نايبلاكيلإو‹مههقف

یفادمعتملكأنمىلعةرافكلامدع:ارباجهخيشهيفةديبعوبأمامإلافلاخام١

امأو«رمألاةيادبىفتارافكلاىفسايقلاىريالمامإلانألكلذو«ناضمررهش

همازلإبةنسلاتدروىذلاعماجنلاىلعسايق«هيلعةرافكلاىريناكفرباجمامإلا

.()موصلاةمرحاعمامهكاهتنالةرافكلا

ىفىعاسلاوهوةاكزلاعمجىلعلماعلانإ:ديزنبرباجمامإلالوقيو
«هرقفةهجنمنيتهجنمىطعأاريقفناكنإو«ةنسهتوقيامىطعياهضبق

.ةاكزلاعمجىلعهيعسةهجنمو

ًايعاسمادامهلثمرجأهللب«ةنسرجألماعلاىطعيال:ةديبعوبأمامإلالاقو

ىلإاوضبقاماودأو«اعيشهنماولانيملكلذميمجنماوغرفاذإف«ةاعساوماد

.©(نيملسملالامتيب

سيلفكلذدعبامأو«لمعلاىفمادامهلمعرجأالإهلىريالةديبعوبأمامإلاف

هيفكيلهرجأىطعيفمسقلاىلعًامهسهلنأىريهلعلفرباجمامإلاامأو«ءىشهل
.ةلماكةنسةنؤم

:(ةديبعوبأ)روعألا:لاقف«اركسوأازوجاهنباىلعرذبتنأترذنةأرمایفو۲

.0نيكاسلملا

هيفف‹نيكاسمللهئاطعإكةحلصمهيفسيلنبالاسأرىلعهرذبنأىنعلاو

حورلقباطماذهو«ىرخأةيحاننمةيعامتجاةعفنموةيحاننمرذنللءافو
‹نيكاسملاوءارقفلاىلعتاقدصلاوةاكزلاوتارافكلاذافنإضرفنمعيرشتلا

.كلذىفءاثعشلاابأفلاخفىأرلااذهلدعىأرهنأكو

.٢٤۳۰:ديزنبرباجمامإلاهقف شوكبلا-۳۲۷/۱:ىربكلاةنودملا(١)

.١/۱۱۲:حاضيإلا-ىخامشلاىلعنبرماع(۲)

.ثحبلااذهنم۸٠٠:ةاكزلاةلاسر:رظنا(۳)

.طوطخم١١٠:بولطملاةياغ(٤)
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لجرلاجوزينأزوجيالف‹غلبلاريغنايبصلاحاكنزاوجرباجمامإلاىريال۴

ىبنلاجاوزنایریو‹ربتعمريغامهاضرنالدلولاكلذكو‹ةغلابلاريغهتنبا

.طقفهتايصوصحخنمةشئاعب

لعلو.()كلذىلعةيضابألاهعباتو«زاوجلابلاقفةديبعوبأمامإلاهفلاخو
.ءاثعشلاىبأمامإلالوقبذخألانامزلااذهىفىلوألا

هنصحتاهنآاهعماجيملواهبلخدفةأرماجوزتنميفديزنبرباجمامإلاىريو٤

الفدعباهعماجيملوىنزاذإو...اهعماجيىتحنصحتال:لاقفةديبعوبأ

.مهریغوبوبحمو

الإةعفشال:لوقيوراوجلاةعفشفعضيناكفكلذىفةديبعوبأمامإلا

‹رباجهخيشةافودعبةرصبلابهباحصأضعباهبىلتباو‹°”مساقملاكيرشلل

رمأف‹اهبجويهنإ:هلليقف؟رثأاهيفرباجللهةرصبلاخياشملأسينأرمأف
.(رباجلوقبذخأينألئاسلا

المل‹ميتيلاغولبالو‹بئاغلامودقةعفشلابرظتنيال:لاقهنأهنعرثؤيو
دقو‹°2)هبعافتنالانممرحيفهيلععيبلاسبحيالف‹ىرتشملابررضلاثدحي

نبانعديزنبرباجنعةديبعوبأ:هصنوهسفنبعاشملاةعفشثيدحىور

الو‹ضيقبالإنهرالوكيرشلالإةعفشال»:ُهَيَعهللالوسرلاق:لاقسابع

.(نيعبالإضارق

:تاقبط ىنيجردلا‹٣:١4حيحصلاعماجلاحرشY\٢۳/٤:عماجلا ةكربنبدمحمهللادبعوبأ(١)

.۳۷۱:دیزنبرباجمامإلاهقف«٤٢۲/٥۲/۲

.۲۷۳/۲:ىربكلاةنودملا(۲)

.۱٢:بولطملاةياغ٠٠۲۷/٠۲۷:قباسلاعجرملا(۳)

.١/۷۸:ريس ىخامشلا-۲۳۹/۲۳۸/۲:تاقبط ىنيجردلا(٤)

ی١٤٠:دوقعلا ىٹراحلا‹٠٠۲۱:بولطلملاةياغ(٠)

ملاملکیفةعفشلا)ظفلبةعفشلاوةبهلاىفباب_ليحلاباتكىفىراخبلاهجرخأو«١٠٠:حيحصلاعماجلا(1)

=/۳:مسقيملاميفةعفشلابابةجامنبا٩/84:(ةعفشالفقرطلاتفرصودودحلاتعقواذإف‹مسقي

£۷



نمكلذتركنأفاهتحتهديلجرلخدأىتلاةأرملاىفءاثعشلاوبأمامإلاىري

هديهلاخدإبضرتملو«اهسميملهنألاهجوزتينأهلنأ«ةرحلاراكنإلجرلا

جورفلانألاهجاوزهركي:لاقفةهبشلانمًافوخةديبعوبأمامإلاهفلاخو‹اهتحت

()باسنألاىفةهبشلاثروتوةريبكةمرحاهل

:رباجلاقف۽«تامفاھبلخدینألبقهضرمىفهتجوزقلطنميفهخيشفلاخ۷

تدتعانإ:ةديبعوبألاقو‹اهيلعةدعالواهلثاريمالوقادصلافصناهل

ثاريمالوقادصلافصناهلفدتعتملوتجوزتنإو‹ثاريملاواهقادصاهلف
.)اھل

یبهخیشوةديبعيبمامإلانیبةفالخلالئاسملانمجذامتلاهذهبیفتکنو

:ىلياميفهثحبنساموهوًاضيألئاسملاضعبىفهذيمالتهفلاخدقو‹ءاثعشلا

:هذيمالتهيفهفلاخامجذامن:ىناثلابلطللا

فالتخالاةيمتحىلإتدأبابسألمهنيباميفاوفلتخاءاهقفلانأانركذنأوقبس

.ةمألاءاهقفنيبىأرلاىف

عمفلتخاامكوءاتعضشلاابهخيشةديبعوبمامإلاهيففلاخامنجذامنبانيتأو

نأل‹ءاهقفلاةيقبنأشكلذىفمهنأشلئاسملانمريثكىفهذيمالتهفلاخدقفهخيش

هوفلاخمامإلاذيمالتنمةعبرأنأركذدقو‹هداهتجاهيلإهارأامذخألابمزلمهيقفلك

نأىخامشلاركذو.لئاسملاكلتىفمهلاوقأبةيضابألاذخأيملو‹لئاسملاضعبىف
ىفافالخمهفالخربتعيالفباحصألاهبلمعيرثألاىفديناسأوهقفلاىفًالاوقأمهل

.”ىأرلاىففالخوهلبنيدلا

ىفمهلاوقأبذخؤيال):لاقفمهنعلئسباهولادبعنبحلفأمامإلانأركذو

انئاهقففالتخاوهعىبنلاباحصأنمفالتخاهيفامفاهريغامأو«لئاسملاكلت

.٢/٢۲۸:ةعفشلاىفبابعويبلاباتك-ىذمرتلا-۷٠=

.٢۲۳:بولطلملاةياغ(١)

.١٤٠:دوقعلا-ىثراحلا«۸۳/۱:ريس ىخامشلا(۲)

.١١٠:ةيضفلادوقعلا‹«۳۰۸/۲:ىربكلاةنودملاء4٠٠:ريسىخخامىشلا

۷۱٤



.(نيملسملانممهاوسنمةلزنمبمهو‹مهدانسإعفديالف

هللادبعو«فرعملانببيعشفورعملاوبأو«حلاصنبلهس:مهةعبرألاءالؤه
یفءالؤهفالخناکامکو«كلذنايبقبسدقو‹جرؤملاوبأو«زيزعلادبعنبا

نباو«عيبرلاكنيرخالاهذيمالتنمىأرلاىفةديبعىبأمامإللفالخناكدقفىأرلا

.مهلكمهفالخنمجذامنبیتانسومهریغو«ناسغیبأو«روصتمیبأو«دابع

وبأمامإلامهنمئربفردقلاىفناكفثراحلاو«ناليغو‹ةيطعفالخامأ

.9ةرصبلابنوملسملامهرجهومهتءاربنلعأوةديبع

مهخيشاهيفاوفلاخىتلالئاسملاضعبكيلإو

هنأمانلاىفلجرلاىريامتأروتملتحاىتلاةأرملاىفةديبعوبأمامإلالوقي-١

نباهفلاخو«مالتحالابلجرلاوضيحلابةصتخمةأرملانأللسغاهيلعسيل
انأ:الئاقٹيدحلابجتحاولسغلااهيلع:لاقفةلأسملاهذهىفزيزعلادبع

نمدحاوريغنعىنغلبىذلاثيدحلابذخآو«ةلأسملاهذهىفةديبعابأفلاخأ

ةأرملاتأراذإ):لاقهنأىبنلاباحصأنمةعامجهاورو‹نيعباتلاءاملع

لجرلاىلعامكلذنماهيلعنإف«تلزنأف.همانمىفلجرلاىرياماهمانمىف

ادنسمءاجىذلاثيدحللنكلوهيأرلادرةديبعابأفلاخأمل)«©(ةبانجنم

ىسنهلعلوحيحصلاعماجلاىفهسفنةديبعىبأةياورنمثيدحلاو.((الصتم

.ثيدحلاىضتقمفالخبلاقف«ةياورلا

‹ءوضولاءاضعأىفبيترتلابحتسياللببجويالةديبعوبأمامإلاناك٢
:لاقوميبرلامامإلاهذيملتهفلاخف(ءوضولاىفتأدبوضعىأبىلابأال):لاقف

ةدئاملاةيآىفهبيترتىلعهبىتؤيف‹نونسمبيترتلاو«هبهللاادبامبًأدبنلبال

.9(عيبرلالوقىلعروهمجلاو

‹ةالصلاعطقيىلصملاىدينيبرامانأب:لوقيناكةديبعابأمامإلانأامك۴

.١١٠:ةيضفلادوقعلا۸/۲٠۳:ىربكلاةنودملا‹ةحفصلاوردصملاسفن()

.۲١:دوقعلا۸٠٠:ىربكلاةنودملا١٠٠۹۷:ريس ىخامشلا(۲)

.هجیرختقبسدقو۸:حيحصلاعماجلا(۳)

.١/۱۳:یربکلاةنودملا(٠/٢۳۲١:یربكلاةنودملا(٤)

٢۷٤



عطقيال:لاقعيبرلانكلو.()ىلصملاىدينيبرورملادارأنمةعفادمبحتو

.هنعرثأاذكه«0”هروجفاهعطقيوىلصملارباهلصيامنإو‹ءىشةالصلا

ةمئأفلخةالصلازاوجىريالناكففوعنبراتخلاةزمحوبأمامإلاهفلاخو٤

ةالصلازوجيناكفةديبعوبأمامإلاامأ«ريمألأايلاووأًاريمأناكءاوس«روجلا

‹ديزنبرباجءاثعشلاوبأمامإلاىورو«جاجحلافلخهسفنبىلصو«مهفلخ

‹(«رجافورابلكفلخةزياجةالصلا»:لاقهعىبنلانعسابعنبانع

ىبأمامإلالوقلثمبةلأسملاهذهىفهلوقناميلانبنوراهىلعنايفسوبأركنأو
زيزعلادبعنبااهبفلاخىتلاىرخالالئاسملاممةلأسملاهذهبلسرأو«ةزمح

اوبوصف‹نامعبانهملامامإلاىلإعيبرلاهدعبنمو«ةديبعابأمهخيشهباحصأو

.(٤)نایفسییالوقاهیف

٤ناضمرىفًادماعبرشوألكأنمىلعةرافكلامدعةديبعىبأمامإلاىري٥

ىلعبرشلاولكألاسايقىريالاذهبوهو«ةرافكلاهيلعفمماجنمفالخي

:لاقف(°)جرؤملاوبأهذيملتهفلاخفناليغنبمشاهلوقلااذهبلاقو‹عامجلا

انیکسمنیتسماعطإوینيعباتتمنیرهشمایصوأةبقرقتع:ةرافكلابوجوب)
‹ىلجلاسايقلانمهنأللوقلااذهبةيضابألاذخأو..0عامجلاىلعًاسايق
لوقيالىعفاشلانإ:لاقوحيحصلاعماجلاحرشىفىلاسلانيدلارونهلجتحاو

لوقوهوء2اهبوجوباولاقفةلبانحلاوةيفنحلاوةيكلاملاامأ ةرافكلابوجوب
.)دیزنبرباجماما

‹ًاعاصنوتسقسولاو«قسوأةسمخرامثلاباصننإ:ةديبعوبأمامإلالوقي٦

عيبرلالوقوهو«ءىشكلذنوداميفسيلو.ىجاجحلابلاطرأةينامثعاصلاو

.١١٠:دوقعلا(۲).١٤۱:عجرملاسفن

ًارجافوأاربملسملكفلخةبجاوةبوتكملاةالصلا)ظفلب رجافلاورابلاةمامإباب ةالصلاباتك:دووادويأ(۳)
.١/۲٦۱:(رئابكلالمعنإو

.٦۳۱:حيحصلاعماجلاحرش..اهدعبامو٠۲۹-تاباوجلاوريسلا(٤)

.٢/۳۲۷:یربکلاةنودملا(1).۲۷/۲:عماجلا_ةكربنبا(٥)

.۲۸/۲۷/۲:عماجلا_ةكربنبا«۲/٠٠٠:حاضيإلا-۲۳/۲۲/۲:حيحصلاعماجلاحرش(۷)

.٢۳۰:رباجماماهقف(۸)
۰
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‹اهريثكواهليلقرامثلاىفةاكزلابوجوب:لاقفزيزعلادبعنباهفلاخو«ًاضيأ

ةاكزلابوجوقالطإلديقملارباجثيدحباوذخأيملو«ةفينحىبألوقك
.()(ةقدصقسوأةسمخنوداميفسيل)رامثلاىف

ىفاهبوجوبلاقفرامثلانمةاكزلااهيفبحتىتلافانصألاىفهفلاخهنأامكس۷
امأ«كلذىلعجرؤلملاوبأهقفاوو«ةفينحىبألوقك.ضرألاتجرخأاملك
‹بيبزلاو«رمتلا:ىهوفانصأةعبرأىفاهبوجوبلوقيناكفةديبعوبأمامإلا

.2ًاضيأعيبرلالوقوهو‹ريعشلاوءةطنحلاو

امهربتعاوسكعلاوةضفلاىلعبهذلالمحىفىرصلملادابعنباهفلاخ۸

لوقوهو‹امهنمدحاولككزيملباصنلانعاصقناذإف‹نيفلتخمنيسنج
امهضعبىلعنالمحيفدقنلاسنجامه:لوقيفةديبعوبأمامإلاامأ«سابعنبا

-باصتنلانعاصقناذإضعبلا

مكحكتاقيلطتثالثاهل:لاقفةينارصنلاقالطىفًاضيأعيبرلاهفلاخيو٩
ةديبعوبألاقو‹عورفلاماكحأبنوبطاخمنيكرشملانأبجتحاهلعلو«ةملسللا

فلتختىراصتلاماكحأنأل؛تاملسملاكنوكتالو«طقفدحاوقالطاهل):
.(©(نيملسملاماكحأنع

ء«ىرستلادرجمبلحيالهنإ:لاقفلجالاقادصلالولحىفزيزعلادبعنباهفلاخ٠

امأ.كلذاهلطرشدقناكاذإالإ«توملاوأقالطلاوأ‹اهيلعجاوزلاوأ

نباربتعاو«هطرتشتملولوىرستلاوأ«اهيلعجاوزلادرجمبهلولحىريفمامإلا

لهاىلإ:لاق):ەرثؤينمعلغسامدنعلاقو‹اديلقتلوقلااذهزيزعلادبع
:لاق:اذكهلاقنمًافصنمالوًارظاننوكيالوفاصنإلاوهقفلالهأنمرظنلا
دقفديلقتلاامأ:تلق«يعمدلقملوقلااذهبحاص«ًانالففلاخأتسلونالف

لفغأوهنإف.نالفىعمو«نالفعمانأ:لوقيىذلا:لاق؟ىعملاامفهتفرع

یریهنأکف.(°)(هقارفهيلعمظعأو«هيأرىفهعبتأةلأسملاىفهبتنيملورظنلا

.٠/٠٠۲:ىربكلاةنودملا(١)

.ثيدحلاجيرختقبسوء١:ىربكلاةنودملا(۲)

.۱۸۲:بولطملاةياغ(٤).٢٥۲:ردصملاسفن
.١٠١۱٠:ضورعملاناويدلا۲/٤:ىربكلاةنودملا(٠)

٤£۷



لمعلاو«ىأرورظنلحمةلأسملافلانحلكىلعو.لوقلااذهىفباوصلا
ةجوزبجاوزلادرجمبقادصلالحيالفلوقلااذهىلعنامعىفنالا

.یرخا

رايخلااهلنأةلهاجريغتملفرحتحتىهوتقنعاذإةمألاىفًاضيأهفلاخو-١
الهنإ:ةديبعوبأمامإلالاقف«ملعتنألبقاهجوزاهئطوف‹اهاوعدبسح

هللابتفلحتسالهجلاتعدااذإ:لاقفزيزعلادبعنباامأ«ءطولادعباهلرايخ

.()رايخلااهلوةلهاجاهنأ

هنالكلذو‹هزيجيناكفمامإلاامأو‹لثامتمهنالةيهاركلاب:هيفلاقف‹اهلثعب

.©(ديبادياذهنأالإنيدبعبدبععيبزاجأونيريعبباريعبعاتبا)

اقفتاف‹ناصخشامهثرواذإلخنلاومركلاةمسقىفاضيأزيزعلادبعنباهفلاخ۳
ىذلاررغلالجألزيزعلادبعنباهعنمفلختلاهلىناثلاو«دحاولمركلانأىلع
ال:الاقوجرؤملاوبأهقفاوو‹هزيجيناكفمامإلاامأ‹ةمسقلاهذهىفعقيدق

.(*)ررغلاهلخديالامماذهنالكلذبايضردقامادامهيفررغ

هلغتسيالامرخأللجرىطعأاذإ:ىهوىرمعلاةلأسمىفًاضيأهفلخامك٤
ىطعملاتاماذإهنإ:زيزعلادبعنبالاقف‹هبقعلوهللقيملوىرمعهتايحلوط

هلاهنأل:لوقيفمامإلاامأ«هتئرولوهلاهرمعيملهنأل«هتثروىلإعجرت

ىلإبرقألاوهزيزعلادبعنبالوقنأرهاظلاو.>كلذلقيملولوهتثرولو
ملذإطقفهرمعهلاهنأىنعتىرمعةملكف‹ظافلأللةعباتماكحألانألسايقلا

ةتابةيطعاهايإهاطعأهنإ:ىطعملالاقورمألالهجاذإالإةتابةيطعهلاهطعي
ىرمعلابدوهشلادهشأاذإامأةيطعلااهبتبثتديلانإف«ةنيبىعدمللسيلو

.كلذىفرظنيلفهبقعلنوكتالف

.١٤٠:ىربكلاةنودملا(۲).١٦:ردصملاسفن(۱)

ناويحلاعيب عويبلاباتك:ىئاسنلا«۳/٠۱۷٠:هتبسنناويحلاوديبعلابابعويبلاباتكىفىراخبلاهجرخأ(۳)

.٢٢٥۲-۳/٢٥۲:ديباديناکاذإكلذىفباب_عويبلاباتك:دووادوبأ«۲۷۳/۷:ًالضافتمديبًاديناويحلاب

.۱۸۸/۱۸۷:ردصُملاسفن(٥).١١٠:ىربكلاةنودملا(٤)

٥۷٤



نوملسممهومهيلعضبقينألبقاوباتاذإقرطلاعاطقةبوتىفًاضيأهفلاخو-٥
ءامدلامهنعتطقسنيلحتسماوناكاذإ:ةديبعوبأمامإلالاقف‹لصألاىف

مهنعطقسيملنيكهتنماوناكاذإو‹اهنممهيديأىفناكامالإلاومألاو

بوجوب:لاقونيلحتسملاىفزيزعلادبعنباهفلاخو«روصتنمنبمتاحو

.0)فلسلاعبتأىنكلوسايقلاىلإبرقأزيزعلادبعنبالوق:روصتم

.9ەذيمالتعمهفالتخاوةبادلاةلأسملبقنمانركذدقلو

لثمىفكلذعيمجىصقتسننأنكميالوهذيمالتهفلاخاممجذامنلاضعبهذه

:ىلياميفليبقلااذهنملئاسملاضعي,نآلاركذنلو

:هورصاعمهيفهفلاخاثجذامت:ثلاثلابلطلملا

مامضةصاخو«لئاسملانمريثكىفًاضيأهيرصاعمعمةديبعوبأمامإلافلتخا

مهريغو‹(")ناهدلاحوننبحلاصحونايأو۽دودومبأًابجاحو¢بئاسلانبا

.لئاسملاهذهضعبكيلإو

9°مجاعألاضرأىفةعمجلاةماقإبوجوةلأسمىفبئاسلانبمامضعمفلتخا

مامضهفلاخو6ةرصملاراصمالانمتسيلاهنابوجولام:ةديبعالاقف

نأبجيدالبىفمالسإلارئاعشنمةريعمشتفتخالاهبوجومدعليقولذال

.اننامزىفةروجهملالاوقألانماذهمامإلالوقنأكو«هملاعماهيفرهظت

مكرديملىتحهتالصرمأهيلعسبتلافمامإلاءاروىلصنميفًاضيأهعمفلتخاو

ادامتعا.ميلستلادعبوهسللدجسينأهيلعوهمامإدلقي:ةديبعوبأ:لاقف؟ىلص

.ثحبلااذهنم۱۸۷ةحفصعجار(۲).۸۴٨٥:ضورعملاناويدلا(١)

3.قحلملاىفمهمجارتىتأتس(۳)
سرافىضارأككلذدعباهلخدىتلاومالسإلالبقبرعللنكتىتلانادلبلاىهمجاعألاضرأبدوصقلملالعل(٤)

.اهريغو
.۹۳:ضورعملاناويدلا(٠)

٦۷٤



هيلعهنإثيحلاحلاةنيرقبةديبعوبأ.مامإلاهصصخدقو٠()كلذلمهلعقواذإ

ىلعىضميهنأىنعمب«ةالصلاةداعإهيلعمامإلالاقفهدحوىلصيناكاذإامأ
الواهمتيونيقيلاىلعىن:لاقفمامضهفلاحخو٠اهديعيمثاهلمكیفهنظ.

.()نیدیلایذثیدحب رهظیامیف اجاجتحاهيلعءیش

ىتلابدتعيالوىرخأةالصلبقتسيواهلمهي:لاقفناهدلاحلاصحونوبآام

.)ةلأسملاهذهىفذخأنحونىبألوقب:رثؤملاوبألاقو«ىلص

مامإلالاقفتنقينمفلخةالصلاةداعإىفدودومىبأبجاحعمفلتخاو

هيلعسيلفملعيملاذإامأ«تنقيهنأملعيوهوهدنعلخداذإةداعإلاب:ةديبعوبأ

ىفةصقامهلتثدحدقو«ملعيملوأملعةداعإلابوجوب:بجاحلاقو«ةداعإ

تنقيمامإفلخحبصلاايلصفةكمنمحطباألاباناكفجحلاىلإابهذامدنعةلأسملاهذه

.ةديبعوبأدعيملوبجاحداعأفناملعيالامهو

یطعینأهرکی:مامضلاقفنیکاسمماعطإةرافكهيلعنميفمامضعمفلتخاو

زاوجبلاقفةديبعوبأمامإلاهفلاخو«هنمدبالف‹ماعطإلاعورشملانالمهارداهلدب

‹ماعطلانمرثكأاهبعفتنيريقفلالعلذأماعطلانمريخهدنعىهو«مهاردلاقيرفت

نوفرصتيمهاردلاىفنوبغريءارقفلانألكلذواننامزىفبسنألاوهلوقلااذهلعلو

.كلذىفرظنيلفماعطلاىفمهتبغرنمرثكأنوؤاشيامكاهيف

هءاج۔ىلصيماقاذإمكدحأنإ»:لاقعهللالوسرنعىنغلب:لاقديزنبرباجنعةديبعوبأ:ثيدحلاصن(١)
كلذ.ءسلاجوهونيتدجسدجسيلفكلذمكدحأدجواذإفىلصمكىرديأالىتحهتالصهيلعسبلفناطيشلا

.هجيرختقبس١٠٦/٠٦٠:عماجلارظنا..هتالصدعيلفهدحوناكاذإوهمامإفلخناكاذإ

ءخلإ...نكيملكلذلك:لاق؟هللالوسرايتيسنمأةالصلاترصقأنيديلاوذلاق..١٦/11:عجرملاسفن(۲)
عضاومودجاسملاباتكملسمء۲٠:نيتعکرنمملساذإبابةالصلاىففوهسلاباتكىفىراخبلاهجرخأ

ًایساننیتعکرنمملسنملعفيامبابوهسلاباتكىناثلاء۱:ةالصلاىفوهسلاباب ةالصلا

.٠/٤۳۹:حيحصلاعماجلاحرش٢/۳۰:ملكتو

ةفرعموملعلاىفةيآناكريرضلاىولهبلاىصورخللاسيمخنبتلصلاةمالعلاوهرثؤملاوبأء١١٠:بولطلملاةياغ(۳)
دقوىسومةمامإىفةيسايسلاثادحألاىفكراشوىرجهلاثلالانرقلاىفملعلاهنعذخؤينممناكوخيراتلا

.۹/۲٦۲:تاباوجلاوريسلا:رظنا.كلامنبتلصلاورفعجنبانهملاكردأ

.١١٠:بولطملاةياغ.٠/5٥۸:ريس ىخامىشلا
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كلذتركتأفاهبايثتحتنملجرلااهسمليىلاةأرلاىفحوتىيأعمفلتخاو

‹رباجمامإلانعجرعألانايحةياوروهواهجوزتينأهل:حونوبألاقف«هنم

طوحألاوهاذهو«(©)اهنعفقينأهلىغبنيلباهجوزتينأهلسيل:ةديبعوبألاقو

‹ىوقأحونوبأهبذخأىذلارباجمامإلاىأرنأرهاظلاو«ةدشلانمءىشهيفهنكلو

اننكلوةيضارتناكاذإرمألاانملس«هبضرتملوهنملعفلاكلذتضفراهنألكلذو
الوزيزعتلاهيلعنأرمألاىفاملكامنإواهبنزيملهنإمث«كلذبضرتملاذإملسنال

.هيلعدح

‹اهبلخديملواهجاوزلبقتملسأاذإةينارصنلاىفمامضعمًاضيأفلتخاو

؛اهلقادصال:ةديبعوبأمامإلالاقو‹ةملسملاكقادصلافصناهل:مامضلاقف

اهلسيلف‹اهلقادصالواهيلعةدعالذإ«حاكنلاتخسفمالسإلااهلوخدباهنأل

ىفلوخدلااهيلعبجاولانإمامضلوقهجوو‹اهاضربمالسأإإلاتلخداهنالءىش

فصنهيلعفلوخدلاىبأىذلاوهجوزلاامنإو«كلذىفةعيضمنكتملومالسإلا
.()اهقادص

أرنمووهفهتحصيفهربدام:بةديعويمااالاقفتومدعبًاارحأمهلعجيهل

‹ثاريملاببورهلانمًافوخةيصولاكهنأل¢ثلثلانموهفهضرمىفهربدامو‹لاملا

نبامهقفاووثلثلاىفوهفضرملاوأةحصلاىفهربداملك:مامضوبجاحلاقو

ةيصواهنأل«ةديبعىبألوقنمىلإبحأبجاحومامضلوق:لڌو<ريزادبع

تفلتمثائيشاهنمضرتقافمهاردىلعنتونميفحونىبأعمفلتخاو
هنالكلذو‹اهبحاصىلإاهدريىتحاهلكاهنامضهيلع:حونوبآلاقفمهاردلا

هنمعقيملهنألطقفذحخأامنامضهيلع:ةديبعوبأمامإلالاقو‹نذإريغباهلمعتسا

.5هيفعيضهنألهيلعوهفاهتمهلمعتساىذلاامأو«ىقباميفريصقت

7٤.٠٠:ةيضفلادوقعلا-١/۸۳:ريس ىخامسشلا«۲۳۸:ىنيجردلاتاقبط١۷٠:ردصملاسفن(١)
.۱۹۱/۲:ىربكلاةنودملا(۳).۱۸۷:بولطملاةياغ(۲)

.٢٠۲:بولطملاةياغ(٤)
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عبرأضرعاهرعشنمعطقترعشلاةريثك:لاقثيحمارحإلانمةأرملالالحإةلأسم

رعشلاةريثكنيبقرفريغنمنيعبصأردقعطقتاهنأىلعةيضابألاروهمجو«عباصأ

هغو

اققمأ

:ةيضابألاريغغمهفالتخانمجذامن:عبارلابلطللا

امك.ةيضابألانمهيرصاعموهخويسشعمفلتخادقةديبعابأمامإلانأانيأر

رمأمهنيباميفءاهقفلافالتخافنمرفمالىرورضرمأكلذو‹هذيمالتهعمفلتخا

٤«لئاسملانمريثكىفبهاذملاةمئأنممهريغعمفلتخيوهفىلاتلابوىعيبط

هبعوتسيالامكلذف هريغنيبوهنيبةيفالخلالئاسملاءاصقتسالاجمىفتسلو

تلعفامكةيضابألاريغممهيففلتخااممجذامنركذأنأتلواحامنإو اذهكثحب

:هريغعماهيففلتخاىتلالئاسملاضعبكيلإو

|:یولةلاسلا

.ةباحصلا.رةو(ةشئاعوةريرهوبأومعناو©سابعنا:لوقلااذهب

ثیداحأرباجهيفیوردقو.ةيرهاظلاوجراوخلاهبلاقو‹ديزنبرباجنيعباتلانمو

:اولاق؟هيفخىلعهعهللالوسرحسميلهةباحصلانمةعامجلأسهنأوةفوقوم

‹نيفخلاىلعحسملاةحابإدعبتلزنةدئاملاةيآنأباوجتحاو«عفرلامكحااهلف«ل

‹طوحأهبلمعلافضرفوهو‹عامجإلاوةنسلاوباتكلابتباثنيلجرلالسغنأو
فلتخموهامىلإهيلععمجموهامكرتىغبنيالوةنسوههبلاقنمدنعفحسملاامأ

.هيف

نبةريغملاو«باطخلانبرمعنعهاكحونيفخلاىلعحسملازاوجبكلاملاقو

.۲/٦٠۲:ىربكلاةنودملا(۲).۲۷۹/۲:عماجلاحرش(١)

\/YA\:حيحصلاعماجلاحرش)۳ YY۳/٦۳:حيحصلاعماجلا6.
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یفلاقو.()مهريغوىعقاشلاوةفينحوبأهبلاقو«(۱)كلامنبسنأو‹ةهبعش

.Ç(بجاوالزئاجهنإةيادبلا

:ةيناثلاةلأسملا

مالتحالانإ:لاقومالتحالانمةأرملاىلعلسغلابجويالةديبعوبأمامإلاناك

اهنأوهوةملسمأثيدحلكلذىفروهمجلاهفلاخو.(ءاسنللضيحلاولاجرلل

:لاق؟لسغنماهيلعلهلجرلایریاملثممانملائفىرتةأرملاهللالوسراي):تلاق

.(°©)(«املاتأراذإمعن»

:ةغلافلاةلأسملا

جرفلاونايثنألاامأو.ضقنلابةديبعوبألاقف:ركذلاسمبءوضولاضقنىف
ءوضولاةداعإبابحتساب:ةيكلاملالاقو.()اهسمضقنيالفدادحتسالاعضومو

:ةيفنحلالاقو‹()فكلانطابيوةوهشبناكاذإضقنلابلوقلاكلامىلإبسنو

.()هريغالركذلاسمنمضقنلاب

:ةعبارلاةلأسملا

:نورخآلاقو«ةيفنحلامهو(©)ةنسهنإ:ةعامجلاقف:ةالصلاىفىديألاعفر

وهونيديلاعفرةينسمدعب:ةديبعوبأمامإلالاقو«رهاظلالهأمهوضرفهنإ
هجوو«(')طقفمارحإلاةريبكتدنععفرلا:ةيكلاملالاقو«9ةيضابألابهذم

قفتلابذخألافنيديلاعفريالنمةالصمامتبلصاحقافتالانإ:ةديبعىبألوق
.ةالصلایفعوضشخلاىلإىعدأهالطوحأ(۱)هیلع

.١:۳۹/۳۸:دهتجملاةيادب«٢۳۷/۳:ًاطوملا(١)

.۲۸:ةيادهلا ىتانيغريملا«ةحفصلاوعجرملاسفن(۲)

.هعجارموثحبلااذهنيم١۳٤ةحفص(٤).ةحفصلاوعجرملاسفن(۳)
.ثيدحلاجيرختقبسدقو١:دهتجنلاةيادب دشرنبا(٥)

.١/۸٠:دهتجملاةيادب(۷).١١۷/۱٦۱:حيحصلاعماجلاحرش
.١/6٦٤:ةيادهلا(۹).۲۹۹:لیلجلابهاوم(۸)

.٢٠٠:حيحصلاعماجلاحرش().۱۸١۱:دهتجملاةيادب(٠١٠)
.١:۱۷۳/۱۹۸ج:دهتجماةيادب(١۱۳
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٠ةسماناةلأسملا

رهجلاعمكلذبلاقدقو:روسلانماهريغوةحتافلاعمةالصلاىفةلمسبلاةءارق

نبرامعو۽بلاطىيانبىلعو«سابعنباو رمعنباو«رمع-ةالصلاىفاهب

٤بعكنبىبأو«نافعنبنامثعو«قيدصلاركبوبأو«ريبزلانباو«رساي

‹سوأنبدادشو«نيسحلاو«ىفوأىبأنبهللادبعو«سنأو‹ديعسوبأوءةداتقوبأو

اهلهكرتلةيواعمىلعاوباعو«راصنألاونورجاهملاو«ةيواعمو«رفعجنبهللادبعو
ةداتقو«ديزنبرباجو«ریبجنبديعسنيعباتلانمو‹كلذنععجرفةنيدملاباموي
ىفٴكلاماهزجيملو.()مهنيبفالخريغنمةيضابألاكلذبذحخأو«ريفغمجو
مهنكلةيفنحلااهبلاقو«ةلفانلاىفاهزاجأو«ًارهجوأتناكارسةبوتكملاةالصلا
.()ةذاعتسالاكطقفةعكرلوأىفوطقفةحتافلاىفاهبىتأيواهبنورسي

:ةسداسلاةلأسملا

هبو‹ةعكرلكىفةبجاواهنأكلامنعىعفاشلالقنف:ةالصلاىفةحتافلاةءارق

نسحلالاقو«طقفةيعابرلانمنيتعكرىفاهأرقهنأكلامنعىورو‹ىعفاشلالاق
ةيفنحلادنعةروسلاالوةحتافلاةءارقبحتالو.(°)ةدحاوةعكرىفىزجت:ىرصبلا

.()9چهنمرسیتاماوأرقافل:یلاعتهلوقل

اهلكةالصلاتاعكرىفةحتافلاةءارقبوجوىريناكفةديبعوبأمامإلاامأ

ثيدحل«هريغوأمامإءارو«(*)ةيضابألاعيمجاذهبذخأو«ارسوأتناكارهج
‹ةءارقلاهيلعتلقثفةادغلاىلصامدنع:هعهللالوسرلاق:لاقتماصلانبةدابع

.()«نآرقلامأبالإاولعفتال:لاق.لجأ:انلق:مكمامإفلخنوُأرقتمكلعل»:لاق

.٢۹۳۳ج:حيحصلاعماجلاحرش(١)

.١:۸٩٤ج:ةيادهلا(۳).١/١١٠ج:دهتجملاةيادب(۲)

.١/۹١١٠:دهتجملاةيادب.ةحفصلاوعجرملاسفن(٤)

.١/۸8٤:ةيادهلا(۷).٢۲:رثدملا(1)

.٢٣۲۳-٠٦:حيحصلاعماجلاحرش(۸)

ارقمكيأ»:لاقفرصعلاورهظلاةالصهللالوسرانبىلص):ظفلبملسمهجرخأو‹ةحفصلاوردصملاسفن(۹)

‹ءاهينجلاخمكضعبنأتملعدق:لاق«ريخلاالإاهبدرأملوانأ:لجرلاقف:ىلعألاكبرمساحبسبىفلخ

.۲۹۸/۱:همامإفلخةءارقلابهرهجنعمومأملاىهنبابةالصلاباتك
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٠ةعباسلاةلأسملا

نعجراخمالکهنأالةديبعىبأمامإلادنعتاولصلاميمجىفتونقلازوجيال

‹©سابعنباو«رمعنبالوقلااذهبلاقونوتنقيةعبرألاءافلخلانكيملو‹ةالصلا

‹9اهريغوضئارفلاتاولصلاعيمجىفنوتنقيالمهف‹ًاعيمجةيضابألاهبذخأو
٠حبصلاةالصىفبحتسموه:كلاملاقودعسنبثيللالوقلااذهبلاقو

ىديألاعفرعمرتولاةالصىفتونقلاةيفنحلابجوأو«©ةنسوه:ىعفاشلالاقو

ميرحتثيدحبةخوسنمعىبنلانعتونقلاةياورنإ:ةيضابألالاقو«(*)هدنع
ناكذإ‹طقفةرتفلناكمالسلاوةالصلاهيلعهنمتونقلانأو«ةالصلاىفمالكلا

.ببسملالازببسلالازاملفبرعلانمموقىلعوعدي

:ةنماغلاةلأسملا

‹ةيفنحلاوةيضابألاهيلعوبجاورفسلاىفرصقلانإ:ةديبعوبأمامإلالوقي

.()مهريغوةشئاعوسابعنبامهنمةباحصلانمعمجهبلاقو

.()هنعتاياورلارهشأىفىعفاشلالوقوهوةصخرهنإ:ليقو‹ةيعفاشلا

رکذو‹̂(اهيلعديزيالناتعكرةيعابرلاىفرفاسملاضرفو):ةيادهلاىفلاق

ةيفنحلاوانباحصأهرهاظبذحخأدقو٠ةصخرالةميزعهنأورصقلابوجوىلع

ةيضابألادنعدمتعملاوهاذهو«(©)(طقفزئاجالبجاواندنعرصقلاف«ةيوداهلاو
.اثيدحواميدق

:ةعساتلاةلأسملا

ةرافكالو«لدبلاهيلعوهلمايصالهنأهدنعفليللانمبنجحبصيىذلامئاصلا

١۹/۹٠٠.٠:ىربكلاةنودملا(۲).١:۰٢۳ج:حيحصلاعماجلاحرش(١)

.١٠:ةيادهلا.١١۱:دهتجملاةيادب(۳5٤)

.٤٤/٠٥٢٦۲۱۳/۲:حيحصلاعماجلا

.١:۸۰ج:ةيادهلا۲۱۷:دهتجملاةيادب(۷)

.٢٠۲:حيحصلاعماجلاحرش.۸۰:ردصملاسفن(۸)
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اوجتحاولوقلااذهبةيضابألاذخأوةلأسملاىففالخلاببسبةدراولاةهبشللهيلع

:هعهللالوسرلاق:لاقةريرهىبأنع«ديزنبرباجنعةديبعىبأمامإلاةياورب
كلامهاورو‹0)كلذىلعةيضابألاعامجإىكحو««ارطفمحبصأًابنجحبصأنم»
مهنمنيعباتلانمةعامجو«ةباحصلانمةعامجلوقباضيأاولدتساو.(")ًاطوملاىف

هللادبعنبملاسو‹سوؤاطو‹ىعخنلاميهاربإو«ىرصبلانسحلاو«ريبزلانبةورع
روهمجلاهفلاخوحلاصنبنسحلاو«ىعفاشلاىلوقدحأوهوىاطعو«رمعنبا

مالتحالانأىلعدقعنمعامجأإلاناو)( (موصيمثناضمرىفمالتحاريغعامج

.(°)موصلاضقنيالراهنلاب

:ةرشاعلاةلأسملا

هبذخأورباجمامإلالوقوهو.ةديبعىبأمامإللادنعموضلاضقنتالةماجحلا

‹(7)ةيهاركلاب:لاقًاكلامنأالإضقنلاب:اولاقفروهمجلاهفلاخوء2>ةيضابألا
ىلإغلبتالوةهوركماهنأىنعملاو«مئاصلافعضتاهنألةديبعوبأمامإلالاقكلذكو

ىلوألاوهرهظياميف ةهاركلابلوقلاو‹̂ضقنلاىريفءاثعشلاوبأامأ۽ضقنلا

بلطيهنأىلإةفاضإلاب«موصلاضقنيالحرجلاف.حرجاهنأىلعديزتالاهنألكلذو
عيطتسيالفهكهنتاهلعلفمئاصللاهفاعضإليبقنماهنإفةيهاركلاامأ‹ءافضتسالااهب

.:ةرشعةيداحلاةلأسملا

هانعمموصلانل‹امهريغوةميمنلاوةبيغلاكمئاصلارطفتثفرلاوىصاعملانأ
نعدیزنبرباجنعثیدحلااهبدروىتلاتارطفملانمهذهو‹تارطفملانعفكلا

نباثيدحكلذكو.()هللامراحمنعفكلابالإموصالو):ًاعوفرمسابعنبا

.ثيدحلاجيرختقبسدقو۲/٥۲ج:عماجلاةكرنبا-٠۸:حيحصلاعماجلا(١)

.۲/٠۲/٠۲ج:حيحصلاعماجلاحرش(۳)۲۹۰.٠:اج:ًاطوملا(۲)

مئاصلاباب موصلاباتك.«موصيؤلستغيمثهلهأنمبنجوهورجفلاهكرديناك»:ظفلبىراخبلاهجرخأ(٤)
:ابنجحبصأنم موصلاةحصباب مايصلاباتك:ملسم«۷۱/۳:مئاصلالاستغاباب۸/۳٠:ًابنجحبصي

.٢٣۳:دهتجملاةيادب(۷).۳٢۲۷:ىربكلاةنودملا(1).۱۱٦۳:دهتجملاةيادب(٠)

.٤۸:حيحصلاعماجلا(4).۳٢۲۷:ىربكلاةنودملا(۸)

LAY



‹©ذاشوه:اولاقورهاظلالهأىلإرطفلابلوقلااوبسنو«ةمألاروهمجهفلاخو
الفةميمنلاوةبيغلابضقنلاثيدححصاذإوء(*)رئاغصلانمةميمنلاوةبيغلااوربتعاو

.همدعبلوقلللاجم

:ةرشعةيناثلاةلأسملا

.ناتاشرىشعلاىفیفو«هاشسمخاىف٠لبأإلاةاکزکهدنعاهنإفرقبلاةاكزیف

جرۇؤلملاوبأ0©ةاكرلايعيرياميمتيفلإامهنيقرفالفهذكعو
نوداميفسيلو):یردخلاديعسىبأةياورنمىأرلاباحصأهاورىذلاثيدحلا

ثیدحیفكشكلذكو()ثيدحلاىفةدايزهذهنإ:الئاقءىشرقبانم
.(هيلعاندمتعاوهبانذحألهكةعىبنلانعذاعمنعكلذنأملعنول):لاقوذاعم

اوكشو..()ةنسمنيعبرألكىفوعيبہتنيئالٹلکیف:اولاقفروهمجلامهفلاخو
٤ءىشصاقوألاىفسيلةديبعوبألاقو.()ناخسشلاهوريملذإذاعمثیدحیف

.هذيمالتنمدابعنباوةيفنحلاهفلاخو‹دمحأوىعفاشلاوكلامهقفاوو

:ةرشعةغلاثلاةلأسملا

حاکنلجرلاىلعمرحي:ةديبعوبآلاق:اهتنبوأاهمأحاكنواهبىنزملاحاكت

انعالتاذإنيجوزلانيبهيفقرفيناعللانأامكف‹اهتنبواهمأحاكنو«هتينزم

ةباحصلانمةعامجلوقوهو6كلذىلعةيفنحللاهقفاوو3)١(زاكلذكف

.۲/٢۲ج:حيحصلاعماجلاحرش(۲).۸۲:حيحصلاعماجلا(١)

.٢۲:عماجلاحرش(٤).۳۷۷:دهتجنلاةيادب(۳)

.٤٤٠:ردصلملاسفن.٤٤۲:یربكلاةنودملا(٥)

.۹۹:ةيادهلا...۳۲۲:دهتجلاةيادب(۸).٢٢٤۲:ردصملاسفن(۷)

.۳۲۲:ردصملاسفن(۹)

.۹۹:ةيادهلا..٤٤۲:ىربكلاةنودملا«ةحفصلاوردصملاسفن(١٠)

.۳۸/۲:ىربكلاةنودملا(۱۲)٢٠۲.٠:حيحصلاعماجلا‹«٢۳۷/۳:ىربكلاةنودملا

.۸/۲٤ج:دهتجناةيادب(۱۹۲/۲.١ج:ةيادهلا(۱۳)
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نبنارمعمهتمملعلالهأنمريثكبهذموهةديبعوبأمامإلاهبلاقامو
‹ىبعشلاو«ىرصبلانسحلاو«ديزنبرباجو‹دوعسمنبهللادبعو‹؛نيصحلا
نبملاسو«دمحمنبمساقلاو«بيسملانبديعسو«حابرىبأنبءاطعو«سوؤاطو
۽نامیلسنبرکبیبأو«نمحرلادبعنبركبیبأو«راسينبناميلسو«هللادبع
.)ةيضابألاروهمجولياوو«زيزعلادبعنباو«جرؤملاىبأو«عيبرلالوقوهو

؟هيبأوأهنباللمتةأرمابىنزيلجرنعلكسةديبعابأمامإلانأنوفلخنباركذو
.()هيفنوفلتخيالىذلابهذملاوهوةيضابألانعرخآعضومىفلاقو.(ال:لاق

:ةرشعةعبارلاةلأسملا

ةيضابألاهعبتو‹ةديبعوبأمامإلاهللحف:رمتخيودتشيملاذإنيطيلخلاذبنمكح

امورمخلاميرحتىفةلعلانأذإ‹لالحلاذيبنلامكحىطعيهنألكلذؤ«كلذىلع
ببسبللختاذإوأ‹هتاذنمللختاذإهتيلحىلعاوعمجأو.©راكسإلاههباش
ميرحتب:اولاقفروهمجلاامأو«لخلاةيلحىلعدقعنمعامجإلاناامكموقدنع

(©)ذابتنالالبقتنأاهنأشنمىتلاءايشالانمنيطيلخلا

نعىهنلاثيدحیردخلادیعسیبآنع«دیزنبرباجنعةديبعوبأیورو
رمتلاکنيطيلخلاذابتن

هبسابالفهجولاكلذريغىلعامأو«ادسفوارمتحاذإكلذ:ةديبعىّأاملا
اندليبملعلالهآهيلعلزيملىذلارثالاوهو):لاقوةيهاركلاىلعىهنلاكلاملمحو

.̂هنعهعهللالوسرىهنلكلذهركيهنأ

.٩٤:نوفلخنباةبوجأ(۲).٤٠:نوفلخنباةبوجأ(١)
.٢۳:نوفلخنباةبوجأ(۳)
.۲/٤٠٦:ىربكلاةنودملا«١١٠:حيحصلاعماجلا(٤)

.۸۳/۲٥:دهتجناةيادب(1).۲/٤۸٥:دهتجلاةيادب
نمو۽راسينبءاطعقيرطنم:نيقيرطنمكلامهاوردقو..٢٠۳:عماجلاحرش‹١١٠:حيحصلاعماجلا(۷)

.۸4£:ًاطوملا.ىراصنألاةداتقىبأقيرط

ذابتناةهاركباب ةبرشألاباتك نيطيلخلكذيبنبرشنعهعهللالوسرىهن..ةحفصلاوقباسلاعجرملا(۸)
باتكىئاسنلا«۳۳۳/۳:نيطيلخلاىفبابدووادوبأ«۳/٤۷٥٠:ملسمهجرخأ«نيطولخمبيبزلاورمتلا

نأىهنهنأةعهللالوسرنع:ظفلبدووادوبأء۸:بطرلاووهزلاطيلخ«وهزلاوحلبلاطلخةبرسشألا
.۳۳۳/۳:ًاعيمجبطرلاورسبلاذبتنينأىهنوًاعمجرمتلاوبيبزلاذبتني
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:ةرشعةسماخلاةلأسملا

تبثيعيبلاىفرايخلانإءةديبعوبأمامإلالوقي:ميبلاىفرايخلاةلأسم

تبثيالو‹ةقفصلارايخوهو‹امهيديأقرتفتملامنيعيابتملل دقو‹سلجملارايخهنع.تبثي

ناعيبلا»:لاقهعىتنلانعسابعنبانع«ديزنبرباجمامإلاةياورنمًاثيدحدروأ
ىاةقفصلابقارتفالا):هلوقبثيدحلااذهىلعبقعنكلو«()«اقرتفيملامرايخلاب

اقرتفيملنإتيأرأ«نادبألاقارتفابانفلاخنملاقامكسيلو«اذهىرتشيواذهعيب
.(٩)ألعيبلاحلااذهميقتسيالفرثكأوأمايثالثوأنيمووأامو

اممعيبلامامتىلعةليوطةدمىضمتثيحبنادبألارايهتزاجإمدعنمةلعلانيبف

.عيبلادقعةمكحعمىفانتي

اذهلسيلو):هلوقهنعىورثيحكلاممامامهنمو0ءاهقفلاروهمجهفلاخو
هتیاورىفدازًاكلاممامإلانكلو6)٤((هيفهرلومعمرمالوفورعمدحاندنع

ىفدرصقلاقارتانأبةفينحوبألاقو°2(رايخلاعيبالإ)ةقفصلاقارتفاثيدحل

نمةمكحللوتوقعلانمدوصقمللةاعارمقارتفاالنيديلاقارتفاوهثيدحلا

نأهنعىورهنأالإةديبعىنأمامإلاىأرىضتقموهو«9ةيعرشلاصخرهذه

‹عيبملاةيحالصةفرعملةيفاكةدملاهذهنأل‹اهقوفديزيالومايأةئالثىلإتبثرايخلا

.®ىعفاشلالوقوهو.©)الفالإورايخلامتمايألاةثالثلاىفعقوناف
یفاهبعوتسننأنكميالو«روهمجلااهيففلاخيىتلالئاسملانمجذامنهذه

سلجملارايختوبثبابعويبلاباتكىفىراخبلاهاور««اقرتفيملامرايخابناعيبلاو.١٠٠:حيحصلاعماجلا(١)
.۷/۷٤۲:امهقارتفالبقنيعيابتلابوجو-.عويبلاباتك:ىئاسنلاء۳/۳٠٠١:نيعباتملل

.۲۱۷/۲:دهتجملاةيادب(۳).ةحفصلاومن:حيحصلاعماجلا(۲)

.ةحفصلاوردصملاسفن(٥).١/۷۱٦:ًأطوملا

:ةلأسملاهذهىفهنييعنبنايفسو«ةفينحىبأنيبراوحعقودقو«٤4۲:ىمالسإلاعيرشتلاىفاهتناكموةنسلا

سيلنيعيابتملانأبىنعتكنأبحيحصله:ناديألاقارتفاالةقفصلاقارتفابهایتفةفينحیبأىلعبيعينايفسناكو

لاق:معنلاق:نیعمتجمناکملاسفنىفالظولوهريغرخآثيدحىلإعيبلاثيدحنمالقتنااذإرايحلاامهل
ول:لوقتاذام«ةفينحوبأهباجأفءاقرتفيملامرايخلابناعيبلا»هعهللالوسرنعثيدحلاحصدقوفيك:نايفس

:ةفينحىبألوقةحصىأرونايفستكسف؟ناقرتفيىتمف«رفسیفوأنجسیفاعمتجاوأًالثمةنيفسىفاناک
.7٤/٥46£:قباسلاعجرملا

.ةحفصلاوقةباسلاعجرملا(۸).۲:٢۸١٦۲ج:دهتجملاةيادب‹۲۷:ةيادهلا(۷)
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دقف‹ًادجريثكفمهضعبعمهقافتاوبهاذملاةمئأضعبلهفالخامأو‹اذهكثحب

.هيلعهدامتعاىدموليلدللهمهفبسحكلذومهريغودمحأو

ًاضيأىعيبطرمأاذهو«اهنعحجرىتلالاوقألانمئيشًاضيأركذننأانلىغبنيو
وهامىلإعجريفكلذدعبهنمحجرأوهامىريوايأرمويلاىريدقف‹هيقفللةبسنلاب
.حجرأ

كنعتميالو):ىرعشألایسومیبىلإهتلاسرىفباطخلانبرمعلاقدقو

ريخقحلاىلإعوجرلانإف«هنععجرتنأهريغىفقحلاتيأرفسمألابهتيضقءاضق
.(لطابلاىفىدامتلا

:ىتآلابلطملاىفكلذنماعيشركذنسو

:ةديبعوبأمامإلاهنععجراممجذامن:سمانابلطملا

نعةديبعوبأمامإلاعجرىتلالئاسملانمًاضعبركذننأبلطملااذهىفلواحت
:لئاسملاهذهكيلإو‹اهيفهلوق

:ىلوألا

نيسنجامهاريوةاكزلاىفةضفلاىلعبهذلالمحىريالةديبعوبأمامإلاناك

:لاقو‹ةضفلاوبهذلاىفهلوقنععجرمث‹ريعشلاوربلاىفلاقكلذك‹نيفلتخم
مامإلاذيمالتًاضيألمحابلاقو«()اذهىفهذيمالتنمدابعنباهفلاخو‹امهلمحبي

.°ةضفلاوبهذلاىلعسايقضعبلاامهضعبىلعريعشلاوةطنحلا

:ةيناثلا

ئربفضرملناضمرمصيملنميفلوقيناكةديبعابأمامإلانأجرؤملاوبأىور

‹ءاضقلانعهيونيىألوألاموصيهنإ:ىناثلاناضمرلخدىتحضقيملوكلذدعب
موصيهنآىلعهانقرافوهنععجرهنأالإ‹جرؤملاوبألاقمث«كلذدعبىناثلاىضقيو

.۱۸۷:ضورعملاناويدلا.١:٤٤ج:ىربكلاةنودملا)١

.ةحفصلاوعجرملاسفن.۷/۲٤:حاضيإلا(۲)
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.0)لوألانعمعطيوىناثلا

ىقبورطفأفضرمهنأةديبعىبأنعىكحوء2ةيضابألادنعدمتعملاوهاذهو

الجرمعطأوىناثلاماصفموصلاىلعردقوىفشمث«ىناثلاناضمرهيلعلخدىتح
ماصردقورطفأاملف‹هروحسوهئاشعبهلثعبيناك‹(ملعملاةقدص):هللاقي

.9ىضاملا

:ةثلاثلا

هرکمث«رفسلانممدقاذإهدلبیفهمویةيقبرفاسملالكأينأبًاسأبىريالناك

:ءاثعشلاوبأمامإلالاقو«ةيضابألادنعًالوقحاضيإلاىفهركذو«2هرمعرخآكلذ

ابأنأىكحيو‹2راهنلاىفهدلبمدقفهرفسىفرطفأنلبرشلاولكألازوجي
مويلاكلذىفترهطفاضئاحهتجوزتناكو«ًارطفمناكورفسنمعجرءاثعشلا

امهلکأببسنعارياجلأسفكلذكامهولجرامهيلعلخدفراهنلاىفنالكأيدعقف

.©ءاثعشلاوبأهربخأف

:ةعبارلا

٤دیزنبرباجو«سابعنبالوقوهوًاقالطعلخلاىريالةديبعوبأمامإلاناك
نبالوقبلاقفلوقلااذهنعةديبعوبأمامإلامجارتمث‹زيزعلادبعنباذخأهبو

لئاوورجاهملاوبأوعيبرلاوجرؤملاويأذخأهبو©قالطءادفلانإتوعسم
حکنتیتحهللحتملتارمثالثاهادافولف«مهریغوناسغوبآو٤«بوبحمو

.()كلذنمرثكأاهادافولوهللحتلوألالوقلاىلعو«هريغًاجوز

:ةسمانا

:لوقيناكةديبعوبأمامإلافهنماهسفنتقلطمثاهديبهتأرماقالطلعجنميف

.۲:١۱۸ج:حاضيأإلا(۲)١:٢٠٦۲.٠ج:ىربكلاةنودملا(۱)

:١ج:ىربكلاةنودملا(٤).۱۸۷:حاضيإلا(۳)

.۲:۲۰۲/۱۸۱جحاضيإلا(٥)

.۲:۱۰۲جمالسإلادعاوق یسومنبلیعامسإىلاطیجلا(٠)

.۲:۱٦۱۹جعماجلاةكربنبا۲:٥٥ج:ىربكلاةنودملا(۷)
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اهيفىنعورتال):جرؤملاىبألةديبعوبألاقمث«تدصقامىأتضقامهيفءاضقلا

اذإ:لوقيمامضناكو.اهيفلاقامعهنمعوجروفقوتاذهف(سبلبابهنإفاعيش

.)هریغًاجوزحکنتیتحهيلعمرحتفتاقلطثالثبهنمتجرخاهسفنتراتخا

:ةسداسلا

:ةديبعوبأمامإلالاقفهلتقفلجرهيلعمحتقافنجسلالخدأفالجرلتقلجرىف

؛دوقلوألالوتقملاءايلوألسيلو‹هنجسلخادهلتقىذلاىلعطقفةيدنوجسمللنإ
ءايلوأريغنمهلتاقناكولو.لتقللًاقحتسمناكلتقاملفهبحاصوهنوجسلملانأل

نماولتقينأىناثلالوتقملاءايلوألنإ:لاقفلوقلااذهنععجرمث«لوألالوتقملا

لوتقملاءايلوأولوألالوتقملاءايلوأنمسيلهنأل«مهبحاصلتقفنجسلامحتقا

:لاقعيبرلاهنعكلذىور«مهبحاصلتقىذلانمدوقلاذخألنوقحتسملامهلوألا

.(”لوألاهلوقنمىدنعنسحأاذه:جرؤماوبألاق.مهبحاصةيداودأهولتقمهنإف

:ةعباسلا

¢مامإلاهيلإجاتحااذإهبعافتنالازيجيناك(ةاغبلا)ملسملاودعلاحالسىف

رشنوملسملانمأاذإ:لاقولوقلااذهنععجارتكلذدعبمث‹هبنيملسملاةيوقتو

اونمأيملاذإالإهذخأنيملسملللحيالو‹هلهأىلإحالسلااودرينأمهيلعنإفمهودع

نمةمئألادنعلمعلاهيلعىرجاماذهو«اونمأيىتحهباووقتينأمهلف‹مهركم

.9زيزعلادبعنبااذههعوجرركذدقو‹كلذدعبهذيمالت

جرؤملاوبألوقيهيلعىتأننلو«ريثكةديبعوبأمامإلاهنععجارتامنإفةلمجلابو

هيلععلطيملامىلعمويلاملاعلاعلطيدقف‹فقوتيملهلاوقأىفهدنعرظنلانأىلعلدي

.هبلمعهرظنىفحجرأهآرامفهقفلاةلدأىفطابنتسالاورظنلابفلكموهوسمألاب

هلًالوقناكوأ‹ةيضابألانيبنملاوقأنمهبدرفتاممًاضعبفرعننأانلىقبو

.۲:٢٤۲۷جىربكلاةنودملا(۲)۲:١٠٦.٠جیربکلاةنودملا(۱)

٠٦۲.٠:ضورعملاناويدلا(٤).٩۸٨٥:ضورعملاناويدلا(۳)

۸۹٤



:ةيضابألانيبنمهبدرفتاجذامت:سداسلابلطللا

‹مهريغوهرصعءاهقفنمةيضابألانيبنملاوقألاضعببةديبعوبأمامإلادرفت

:لاوقألاهذه

:ىلوألاةلأسللا

ةرشعهرثأنأىلعةيضابألاروهمجو«ً)امويرشعةعبسضيحلارثكأنأىري

:ةيضابالانمرخأقيرفلاقو«ةيفنحلالوقوهو«()بيبحنبعيبرلالوقوهو«مايأ
ةلأسملاهذهىفو.(”كلاموىعفاشلالوقوهو.امويرشعةسمخضيحلارثكأنأب

رباجنع«ةديبعىبأنعهسفنبهاوراميعيبرلالدتساوةمئألاءاهقفنيبريثكفالخ
ىقبتو.()(مايأةرشعهرثكأومايأةثالثضيحلالقأ):لاقيعىبنلانأديزنبا
كرتتلهفةدملاهذهنعضيحلادازاذإاميففالخلاةدئافرهظتو«رهطمايأمايألاةيقب

كرتوامهكرتبوجوب:لاقةدايزلابلاقنمف؟المأموصلاوةالصلااهيفةأرملا

.هيفرظنيلف‹كلذفالخب:لاقةدملاهذهبلاقنمو؛عامجلا

:ةيناثلاةلأسملا

لهأهنعهاوراموهوًاموينوعستسافنلارثكأنأةديبعوبأمامإلاىري
لاقو‹0ةيفنحلالوقوهوًاموينوعبرأهرشكأ:اولاقفةيضابألاهفلاخو«(°)ناسارخ

نببوبحمنايفسوبأللعو«ءاسنلاةداعىلإهيفعجريلبهرثكأالدحال:كلام
رهشلكللعجف‹رهشأةعستةدمللمحتةأرملانأباذهةديبعىبأمامإلالوقليحرلا
اذإوعطقنيمل,اذإاذهوًاموينيعستنوكتفضيحلامايألباقمىهو.مايأةرشع

.ىلصتولستغتاهنإفاهنععطقنا

.١٤٠:ةيضفلادوقعلاء١:١٤۹٠ج:حاضيألا(١)

.۹//٠۹۱:تاباوج نوفلخنبا‹٠۳:ةيادهلا١:١۱۹ج:حاضيإلا(۲)

.١:٠۷۱ج:دهتجلاةيادب‹٠٠:ةيادهلا۹۳:حاضيإلا

.هنعهللاىضركلامنبسنةياورنموهوثيدحااذهجيرختقبس(٤)

.١/١٠٠:ريس ىخامشلا«٤٩:نوفلخنباتاباوج١۹٠:حاضيإلا(٠)

١ج:ةيادهلا۱:اج:حاضيإلا(1)

.١٩:تاباوج نوفلخنیا(۸).١:۷۳ج:دهتجملاةيادب(۷)

۹۰



٠ةنلاثلاةلأسملا

كلذكو‹هئاملضفكلذكورهاطهنإ:ةديبعوبأمامإلاهيفلوقيبلكلارؤس

ءالالضفىف()باطخلانبرمعنعدراولاثيدحلاوةيآلارهاظبًاذخأ«عابسلارئ
بحاصو‹>ةكربنبدمحموبأخيشلاهنعهلقناماذه‹عابسلاهدرتىذلا

نيلئاقللىرخأةجحدمحموبأركذو‹)سنأنبكلاممامإلاهقفاوو‹()فنصلا

ءاملابرهطتينأهرمأوارهاطبنجلاىمسىلاعتهللانأىهوبلكلارؤسةراهطب

كلذو٠«بلكلامكحنعفلتخيبنجلانالةجحضهنيالاذهنكلو‹(©)رهاطلا

اموەرؤسهعبتيو‹هلكسجنبلكملاريغبلكلانإفالإوبلكملابلكلاةديبعىبأ

.7)ةيفنحلالاقهبو‹2ةيضابالادنعكلذك٠«بطروهوهسم

:ةعبارلاةلأسملا

ىفعمجلالاحءاشعلاوبرغملانيبنيتغكرةالصىريةديبعوبأمامإلاناك

هتیاوردنععماجلاىفكلذعيبرلاركذدقوعمجللالصفكلذربتعيالو«رفسلا

ةديبعىبأنعًالقنعادولاةجحىفةفرعنمهجورخدعبةفلدزمبهعىبنلاةالصل

هلعلو«(*)(ناتفيفخناتعكربرغملادعببحتسي):ثيدحلاىلعأابقعملاقنيح
فهعمسانلاوبرغملاىلصمالسلاوةالصلاهيلعىبنلانأنمثيدحلاىفءاجابلدتسي

اهالصفءاشعلاتميقأمث‹هلحرطحمىفىأ«هلزنمىفهريعبناسنإلكخانأمث

.ةريرهوبأةياورنم١:۲۳/٤۲ج:ًاطوملا«۳٤:حيحصلاعماجلا(١)

.١:۳۹۷ج:عماجلا(۲)

:١ج:دعاوقلابحاصومكحلالاقو«١:۲۷۳/٤۲۷ج:رفعجنباعماجلا«۳:١۹٠ج:فنصملا(۳)

۳

بحاصوكلاملاقوسنأنبمكحلالاقو۱:٢۷/۲۷ج:رفعجنبعماجةكربنباوفنصلملالاقاذكه(٤)

لوقيىذلانكلو«هرؤسةساجنبلوقيًاكلامنأدشرنبالدهتجملاةيادبىفءاجهنكلو۳١٠:رظنا:دعاوقلا
.٤٤/۸٤:دهتجملاةيادب:كلامذيملتمساقلانباوههتراهطب

۳:٠/۹٠.٠ج:فنصلملا«١:۳۹۸ج:عماجلا(5)

.١:۲۳ج:ةيادهلا(۷).١:٩٤/۸٤ج:دهتجنلا(1)

۲:۱۱۳.٠ج:حيحصلاعماجلاحرش‹١٠٠:حيحصلاعماجلا(۸)

۹۱٤



.0©)راظتنالاالإلمعبوهلصفيملوهيمىبنلا

لصفلانوزيجيالف«هبدرفتامكلذنأاوأرولوقلااذهىفةيضابألاهفلاخيو

ضعيدنعهعىنقتسيالاريسيمالكناكاذإالإعمجلاىفنيتضيرفلانيبىرايتخالا
مالكلاىفمهضعبصخرو):حاضيإلاىفلاقمالكلابعمجلاضقنرثكألاىريو

هتالصهيفمتيامرادقمهتالصريغءيشيفلتشاناو«هنعىنفتسيالىلاريسيلا

ةالصلازاوجىلعلديالفهعىبنلالمعامأو‹ةالصللهعمجىأ()(هنارقضفتنا

ناككلذلعلو.ريسيلالمعلازاوجىلعلديامنإو«عمجلالاحىفنيتالصلانيب

ةالصكامهلعجينيتالصلانيب;عمجلانإفالإوباكرلاةحارإلجأنمةرورضلالجأل

.كلذىفرظنيلف.ةدحاو

:ةسماخلاةلأسملا

موصنعهأزجأكشمويىفلفنموصلجرماصدقوناضمررهشلخداذإ
رفسلاىفأماصولالفنبلقنيالناضمرنأل«‹ليللانمونيملولوناضمر

ىفةيضابألاهفلاخو«تاضمرنعهأزجأناضمرلهونيملوناضمرريغرخآًاموص

ةفينحوبأهقفاوو‹)ةينلامادعنالجألكلذو«ناضمرنعهزاوجمدعب:اولاقوكلذ

5ناضمرنعیزجيالةفينحىبأدنعهنإفناضمرريغلرفاسملاموصىفالإ

نمةينلاتييبتنودبلفنلاموصزاجأىعفاشلانأالإ«©ًاضيأروهمجلاهفلاخو
لجألناضمرمايألخادناضمرريغموصلاطبإىأرةديبعابأمامإلالعلو‹»ليلا

‹هيجولوقلااذهوناضمردقعناهريغىونولف«هريغموصهيفدقعنيالرهشلانأ

موصامأو‹بودنملاموصلاىلعموصلاىفةينلاتيبثتبوجوثيدحلمحيهلعلو
اهلًابحصتسمنوكيف«هلوألابقتسابىلوألاةينلاهيفكتوًادحاوًاضرفهلعجيفناضمر

 

:اج:حاضيإلا(۲).۱۱۳:عجرملاسفن(١)

:۲ج:دعاوقلا ىلاطيجلاء۲:٦ج:عماجلا«۲:۱۸٦۱ج:حاضيإلاء١:۲ج:ىربكلاةنودملا(۳)

0.

.۲:٦/۷ج:عماجلا١:۸١۱ج:ةيادهلا«١:۹٥۲ج:دهتجملاةيادب(4)

.۲:۷ج:عماجلا.٢٥۳:دهتجنلاةيادب

1



:ةسداسلاةلأسملا

ادماعلكأنميفلوقلابةيضابألانيبنمناليغنبمشاهوةديبعوبأمامإلادرفت
ءانب.كلذلعلو«ةرافكلانودطقفءاضقلاهمزليهنأ«أراهنبرشوأناضمرىف
لاق.مهنمعامجإبةيضابألاهفلاخو«0Çتارافكلاىفسايقلانايريالامهنأىلع
ريغنمناضمرراهنیفبرشوأادماعلكأنميفانباحصأعمجأو):حاضيإلاىف
ةمرحكتهىفامهئاوتسالعماجملاىلعًاسايقةرافكلاوءاضقلاهيلعوكلاههنأرذع

.0”(موصلا

بوجولامدعبلاقو‹(ءاهقفلانمريثكوةيفنحلاو«ةيكلاملاةرافكلابلاقو
‹دودحلاباههبشلتارافكلاىفسايقلازيجيالىعفاشلانألكلذو(°يعفاشلا
.هركذقبسدقوءاثعشلاىبأمامإلالوقوهبوجولابلوقلاو

:ةعباسلاةلأسملا

ركذمث«ىصخلامث«نأضلالحفىحاضألاىفلضفألانأةديبعوبأمامإلالوقي
ىفنيتميركلانيتيآلابلدتسيهلعلو.©رقبلامث«لبإلامث.اهنمىثنألامث

زعملانمونينثانأضلانمجاوزأةينامثله:ىلاعتویهوةينامثلاجاوزألااهبيترت
ةندبلاةيضابألادنعونيحلمأنيشبكبىحضهعىبنلانأبو.خلإ()4نينثا

:مالسلاوةالصلاهيلعهنعىوراممهليلدو«ةاسلانملضفأةرقبلاو«ةرقبلانملضفأ

ةعاسلاىفحارنإوءةندببرقهنأكفىلوألاةعاسلاحارفةعمجلامويلستغانم»

.®«نرقأاشبكبرقامنأكفةثلاثلاةعاسلاحارنإو«ةرقببرقامنأكفةيناغلا

.۲:۲۷ج:عماجلا«١:۳۲۷ج:ىربكلاةنودملا(١)

.۲۷:۲ج:عماجلا۲:۳٠۲ج:حاضيإلا(۲)

.٢۲:حيحصلاعماجلاحرش٢٠۲:قباسلاعجرملا(۳)

.١:١۲٠۱ج:ةيادهلا١:۳۷۱ج:دهتجملاةيادب(٤)

.١:١۱۲ج:ةيادهلا١:۳۷۱ج:دهتجملاةيادب

.1£۳018£:ماعنألا(۷)۱٩٠:ليعامسإخيشللجحلاكسانمرصتخم(1٦)

نبا٠«۳:ىحاضا:یذمرتلا«۱۷:ىحاضأ:ملسم۱۳:دیحوت«۹/٤١:یحاضأ:یراخبلاهاورثيدحلا(۸)

:هظفلبىقهيبلا١/٠٦٥٠٤٦/۸:لبنحنبا«١:ىحاضأ:ىمرادلا«۳۱۲۸ثيدح١:ىحاضأ:ةجام

o r۳le6.

=:ةعمجلالضفبابةعمجلاباتكىفىراخبلاهجرخأو«دمحأهاورثيدحلاو..۲:٢۳۲ج:حاضيإلا(۹)

۹۳



ىلعقافتالادشرنباىكحو«ةيكلالاكلذكوء)لوقلااذهبةيفنحلالاقو

جاوزألانمالإىدهلانوكيالهنأىلعنوقفتمءاملعلانإفىدهلاسنجامأف«كلذ

مث«منغلامث«رقبلامث«لبإلاىهايادهلاىفلضفألانأواهيلعهللاصنىتلاةينامثلا

ءعادولاةجحىفندْبلابىحضمالسلاوةالصلاهيلعىبنلانألكلذو‹)زعل
رئاعشنممكلاهانلعجندبلاول:لاقثيحزيزعلاهباتكىفىلاعتهللااهركذو

.()4فاوصاهيلعهللامسااوركذافهللا

:ةنماغلاةلأسملا.

نهرعشىلإرظنلازوجيةماهتءاسننإ«لوقيناكةديبعابأمامإلانأىو

نفشكينهنألءامإلاتاروعلثمنهتروعنأو«ةبكرلاوةرسلاقوفاميفنهفلنعأو
ءامإلانألكلذوريارحلالثمنه:لاقوريشبهفلاخف«تاملسمريغنهلعلونهتاروع
.تعطتساامنهنعضغفنهلثمنسلءالؤهولام

‹كلذىفصيخرتلابًالوقدجنملفةيضابألامهنيبنموكلذىفروهمجلاهفلاخيو
ادعاميفةأرملادسجعيمجبةروعلااوددحو«رئارحلانمةروعلارتسنوبجويلكلاو
وهاذهو‹°2?نيمدقلاجارخإةيضابألانمةفئاطوةفينحوبأزاجأو.نيفكلاوهجولا
ةرحلاندبو):لاقفزاوجلامدعبًاضيأةيادهلابحاصحرصو«ةيفنحلادنعحصألا

ةروعةأرملا»:مالسلاوةالصلاهيلعهلوقبلدتساو(اهيفكواههجوالإةروعاهلك

.ةروتسم

:ةعساتلاةلأسملا

طاتحااذإتاوتسعبرأىفعاضرلانملفطلالاصفنإ:ةديبعوبأمامإلالوقي

تقوباب ةعمجلاباتكىئاسنلا«۸۲/۲٠ةعمجلامويكاوسلاوبيطلاباب:ةعمجلاباتكىفملسم.٢=

:ةعمجلاباتك ًاطوملا«١/٠:ةعمجلامويلسفلاباب-ةراهطلاباتك:دووادويأ۹۹/۳٠:ةعمجلا

۲/٤۱۱۸۱/۴٥/۸۱N۹۸:دمحأهاورو١/۱١۱ج

.٢۳:جحلا.١/٤٤٤ج:دهتجملاةيادب(۲).١/١۸٠ج:ةيادهلا

.كلذنايبقبسوعيبرلاىلعهملسدقونامعىلإملعلاةلمحىفوهريسيو١٤٠:ةيضفلادوقعلا(٤)
.١:٤٤ج:ةيادهلا«١:١۱۲۷/۱۲ج:دهتجملاةيادب«١:حاضيإلا(٥)

اهقرستساتجرخاذإفةروعةأرملا»:ظفلبىذمرتلاهجرخأ«ةروتسمةروعةأرلاثيدح..۳£:قياسلاعجرملا(1)

.۱۸:۲/٦۷٤باب:عراضرلاباتك‹«ناطيشلا

۹٤



٤مرحمريغوهفاهدعبناکامو«مرحموهفةدملاهذهلخادناكامف‹نيتنسةدايزب

.()زيزعلادبعنباهذيملتهنعكلذىور

ثالثةدملانوكتناديعسوبآبحتسيو«)۲(نيلوحلابنولوقيةيضابألاو

.

‹()رهشأةثالثىلإنيرهشلاورهشلاةدايزكلامدنعونيلوحلابةيكلاملالاقو

ةقفشماعطلاىلعلفطلاديوعتلجألةدايزلالعلو«رهشأةتسىلإةفينحوبأ
ىلعةدايزةدملاهذهاولعجفلفطللاعجافمارمأماطفلانوكيالىكهبةمحرو

.لاصفلادعبعاضرلاىفميرحتلامدعبنولوقيمهنأل«كلذكاهمكحونيلوحلا

:ةرشاعلاةلأسملا

نينسرشعدازهنأكلذوءةنسنورشعةزايحلادحنإ:ةديبعوبامامإلالوقي

نأىلإهبىتفيىذلاوهلوقلااذهناكو«ديزنبرباجمامإلالوقوهو‹ًاطايتحا

نبرباجنعهاورىذلاةديبعىبألوقاندنعلوقلا):جرؤملاوبألوقيايندلاقراف
یفئیشیعدانملکلقحالهنأايندلانمجرخىتحةديبعوبأىتفيكلذبو‹ديز
هبو‹دمتعنهيلعوذخأناذهبف:لاقهنورمعيوهنوزوحيةنسنيرشعذنمهلهأدي

ضرألاقافآعيمجىفةديبعىبأنعمهباوجدروو‹نيملسملاماكحأترج

.(7)(سايقلاىفهمداقتقحلالطبي):لوقيوهفلاخيفزيزعلادبعنباامأو0(اهراطقأو

الإانيدلدجويالهنأايو«هنمرشابملاههقفنمءزجزاربإنمانلدبالواذه
امكاهيفهئاراةفرعمو‹ةلاسرلاكلتزاربإلىتالاثحبلملااندقعدقفةاكزلاىفهتلاسر

.۲:۳/٠١١٠ج:فنصللا(۲).۲:٢٢۲ج:ىربكلاةنودملا(١)

.۲:٤٤ج:دهتجملاةيادب(٤).ةحفصلاوقباسلاعجرملا(۳)

.ةحفصلاوقباسلاعجرملا

.١٤٠:ةيضفلادوقعلا‹«۲:٢٠۲ج:ىربكلاةنودملا

.ارياجهخيشهبفلاخاميفةلأسملاهذهانركذقبسدقو:ةحفصلاوقباسلاعجرملاسفن(۷)

٥۹٤
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:اهتبسنوةلاسرلافصو:لوألابلطللا

:ةطوطخلافصو:الوأ

:ةطوطخلاقيقحتببسأ

تحتتعبطاهنأمغرثحبلااذهنمضةلاسرلاهذهقيقحتبمايقلاىلإىناعددقل
ىضاقلاخيشلاجارخإب«نامعةنطلسبةفاقثلاوىموقلاثارتلاةرازوةقفنوفارشإ
كلتنم(٣٤۳)مقرتذخأو«(انثارت)ةلسلسنمضهللاهاقبأىثراحلادمحنبملاس

.رومأةدعكلذىلإىناعد‹ةلسلسلا

:لوألا

ترهظفمليفوركيملاطيرشنمتلقنوةدحاوةطوطخمةخسننمتعبطاهنأ

.اهثيداحأواهتايآجرختملو«ةينفوةيعبطمءاطخأةدعاهيف

;

:ثلاثلا

نماهنأكفءذيمالتلاةطساوريغنمرشابلاةديبعىبأمامإلاهقفلثمتاهنوك

تاهيربمةعىئننووي

ىلخدتو«ةاكرلااهتلمج ةاكولاىقحتسمولامللةماعلأةسايسلانمض

عبارلا

مامإلااذهةايحبینعماذهيفاأو6كانهةيابألااهيلعنسيىتلاةماعلا

لمعلااذهبتمقاذهلف.هذيمالتنمةبراغمللهتاهيجوتو«اهببماقىتلاهتاطاسشنو

.هللاءاشنإنيملسمللًاعفاننوكينأىسعوعضاوتلملا

:ةطوطخلافصوب

نمو«سنوتنمةلاسرلاهذهخسننمددعىلعرثعأنأًادهاجتلواحدقل

£۹۹



نماهتمناتنثا«خسنثالثىلعالإلوصحلاعطتسأملفرصمنمو«نامعنمو«رئازجلا
ئراقلامامأعضأسو‹عاطتسملاردقامهنيبةنراقملابتمقف«ةرهاقلانمةثلاثلاو«ةيرج

:نايبلاكيلإف؛خسنلاهذهةفصوركذنمديالو«خسنلاهذهنيبةنراقملاةيفيك

:اهنيبةنراقملاتعقوىتلاثالثلاخسنلانإ

راثاةعومجمنمضىهو‹رصمبباتكللةماعلاةئيهلانمتناك:اهنمىلوألاف

‹¿°65ماعلامقرلاتحتةلجسمىهو«(ىرصبلابيبحنبعيبرلاراث):اهناونعوةيضابأ
رخابءاجو«م۹۳۹٠ماعةيرصملابتكلارادلتدرودقو«۸۲٥۲۱بصاخمقرو

ها١١٤٠٠هلعلوخسانلانمًاطخنوکيدقونيعبرأودحاوماعبتكهنأطوطخملا

نمیراوزلالیعامسإنبرمعنبنمحرلادبعطخبىهو«ةقرو١١۱دلجناعومجمو
نولوطبةيضابألاةلاكونمباتكللةماعلاةئيهلاىلإتمضاهلعلو«(ةسوفنلبج)ايبيل
ةقطنملاكلتىفتاحالصأإلاتعقوالوةيضابأللفاقوأوةبتكمكانهتناكذإ«ةرهاقلاب

ىلعىلينمولامعلاباب)ةطوطخلاهذهلوأو«قياسةيرصملابتكلارادىلإتلقت
نمهيفعقوىذلاغيمدتلاىلإةفاضإلابقيقدوادجءىدرةخسنلاهذهطخو.(سانلا
.ةرهاقلابباتكللةماعلاةعيهلاىلإهمامضنالبقهيلعةظفاحلامدعو‹ةدملالوط

‹(نيميلاةرافكىفةتكسلاباب)قالطلابناميألاةرافكباتكةلاسرلاهذهىليو
ىلوألاةخسنلاىهاهتلعجاهخيراتمدقلجألوربكملاةطساوباهجيرختتعطتسادقو

ثحيللااذهنمضاهنمةريخألاوىلوألانيتحفصلاعضأسو«(ًا)زمرباهيلإتزمرو

.ةطوطخلاىقابىلعامهبلالدتسالل

نمضعقتو«(ناشحلاةموح)ةبرجنمىنورابلاةبتكمنم:ىهفةيناثلاةخسنلاامأ

ناويدلا)ناونعبوهوروكذملادلجلامقريملو‹راثألانمةعومجمىلعىوتحيدلجم
.نامسالاناذههيلعرركتدقفمناغىبأةنودموأ«(ضورعملا

طوطخلاىوتحيو«(۳٠)ةقرولاىلإ(۷)ةقرولانمنمضةلاسرلاعقتو
نمحرلادبعنبمالسلادبعطخبهلكطوطخلاوءةقرو(۲۹۷)ىأةحفصىلع

ركذاهعموةكرابملاةلاسرلاهذهتدجوو:اهخسانلاق):اهرخاىفءاجو‹راجنلا

هيفروکذمهخیراتوبیجعطخبميدققریفاهدعبتابترماهصيخلتوضيحلالئاسم
هنكلو.خيراتلاركذيملوكلذدعبًاضايبلعجمث...(خيراتبةكرابملاةلاسرلاتمت:هصن
كلتخسنخيراتةلاسرلاهذهدعباهخسنىتلاضيحلالئاسممامتدعبركذ



ةنسنمةجحلاىذرهشمايأنمنينثإلامويةوحضغارفلاناكو):هلوقوهولئاسلا
‹ةرتفلاكلتىفةلاسرلاخسنخيراتنأىلعكلذانلدف‹(ةيرجهفلأونيتئاموةعبس
.(ب)زمرلاتحتاهانلعجف«(أ)ةخسنلاخيراتدعبةخسنلاهذهخيراتنأو

ضعبطوقسًانايحأوغيمدتوتاضايبنمًاضيأةخسنلاهذهولختالو
.(أ)ةخسنلانماهلكاهانححصىتلاتاملكلا

ءاياصولاباببادبيةلاسرلاهذههيفتدجوىذلادلجملااذهنأركذلابريدجلانمو
ءزجلاىهتنا)باتكلاةياهنىفركذوءةضفلاوبهذلاةينأىفبرشلاباببىهتنيو
ًاشنهنأو«لقعمىنبةلئاعنمخسانلانأو«(هنوعنسخوهللادمحبةمامإلانمىناثلا

كلذركذهنألىضابأوهفعبطلابوهبرجیفةواتسمةليبقنمو«هبرجىفنكسو
مويلامهضعبلازياللقعمىنبةلئاعوعباسلادجلاىلإهبسننمركذو©اضيأ

رهشىفكانهمهخيشتلباقدقو‹ةلقروبنالاةفورعملاىهورئازجلاىفنالجراوب
.م١۱۹۸ماعليربإ

سیرارکیفلئاسمنمضیهو(ج)باهيلإتزمردقفةثلاثلاةخسنلاامأو
نزيغىنببیبرجلابوقعيملاسخيشلاةبتكمىفةقرونيثالثزواجتيالةريغض
اهنااتلرهظاهتءارقدنعو«ناتحفصاهنمتطقسذٍإاهطسونمةعطقنمىهو«هبرجب

‹(ب)انربتعااذهلف‹ىنورابلاةبتكبةدوجوملا(ب)ةخسنلااهنمتخسن
حلصتالطسولانمةعطقنماهنوكلةفاضإًاذإىهف«ضعبلااهضعبلمكيةدحاو(ج)
ناکو«دحاولافرحلاب(ج)نمتخسن(ب)نألكلذو(ب)ماقمىفنوكتنأل
ریبکلاعماجلا..(براقأب)ةيرجه١۱۱۹ةنسنمبجررهشىف(ج)خسنخيرات

هترضحبنمو«ىبرغملاناميلسنبليعامسإىلإتثعباهنأاضيأاهيفركذو‹مظعألا
نبملاسنبحلاصوهخسانلاو‹هيلإاهوهجوةلئسأىلعمهلًاباوجانباحصأنم
«براقأةظفلبدصقياذامىردأالو«ًاضيأهبرجنمهلعلو«ىنيردسلاردبنبناميلس

.ملعأهللافكلذريغمأفيرحتهنمراصفبرقبهبدصقيلهف

‹ًابيرقتًارطس(٤٤)نيعبرأىلعىوتحتةحفصلكف(أ)ىفرطسألاددعامأو

ارطسنوثالثونانثا(ب)ىفرطسألاددعو«رتمتنس(١٠×١٠)ةحفصلكةفاسم

ةحفصلك(ج)ىفرطسألاددعو«رتمتنس×٠۲)ةحفصلاةحاسمو«ًابيرقت
.ًاضيأارتمتنس×٠٠)ةحفصلاةحاسمو«ًابيرقتًارطس(۲۹)

o.



هنأثيحنمطخلاىفةهباشتمىهوثالثلاخسنلاىفةريثكءاطخأتءاجدقو

ماعلالكشلاىفخسنلاضعبنكلو«ةهباشتمهيفةيئالمأإلاءاطخالاو«ىبرغمطخ

.ضعبنمحضوأ

طسولاىفلأبةبوتكمىهف(كلذ)ةملكةرركتمىهوةهباشتملاءاطخألانمو
یهو(ةاكز)ةملكو«(ارأ)اذكهةموسرمىهو(ىرأ)ةملكو(كلاذ)اذكه

‹اهلكةلاسرلالالخترركتو‹اهنمقتشساامكلذكو(ةوكز)اذكهةموسرم

ريغىلإةحوتفمبتكتةطوبرملاءاتلاو«(ظ)اهنوبتكي(ض)لثمفورحلاكلذكو

هيففالتخاامهنيبسيل(ب)‹(أ)نيتخسنلاىفهيلعقفتموهفةلاسرلاناونعامأ

نمفذحوهلزوجتالنلو٠(ىطعتنملو)ةدايزبةثلاثلاةخسنلاىفءاجامالإركذي
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:تلسرأنمىلإوةلاسرلاةبسن:ًايناث

:ةلاسرلاةبسنأ

هذهةبسنىفةقفتمةاكزلاىفةديبعىبأمامإلاةلاسرنمانيدلةرفوتملاخسنلانإ

ةميركىبأنبملسمةديبعىبأخيشلاةلاسرباتك)ناونعلمحتاهلكذإ«هيلإةلاسرلا

ملفهريغىلإاهتبسننعثحبلاتلواحدقو«ثالثلاخسنلاىفءاجاذكه(ةاكزلاىف

بهذملاروهظتقوبرغمالهأىلإاهلسرأمامإلانابینیقیدادزافءیشىلعرثعأ

.ىناثلانرقلانملوألافصنلالالخكانه

ةيرصملابتكلارادةخسننمنامعةنطلسىفةعوبطملاةخسنلاناونعءاجدقو

:ةيلاتلاةغيصلابناونعلاركذةفاقثلاوىموقلاثارتلاةرازوفارشإتحت

.ةميركىبأنباباوصلاو«نباةملكاهنمطقسف(ةاكزلاىفةميركىبأةلاسر)

:تلسرانمىلإ

ةديبعىبأمامإلاىلإةلاسراوبتكبرغمابةيضابألانأةلاسرلاةيحاتتفانمرهظي
ثٿيحنمِءاوس۽ىبرغملاعمتجماىفةيحالصإةكرحبمهمايقنعهنوملعيقرشلملاب

‹ىداصتقالاوىعامتجالاحالصإلاةهجنموأ‹نييسابعلاةالودضىسايسلاراسللا

ةيحاتتفاريشتىرخأةيحاننموةيحاننماذه«ةلاسرلاىوحفنمرهاظكلذو

اوبتككلذلو«ةديبعىبأمامإلاءارآىلعبرغملاةيضابأدامتعاىدمىلعًاضيأةلاسرلا

.ةملكلافالتئاورمالابمايقلانممهلمتابهيلإ

نممکیلعهبهللانمامهيفنوركذتمكباتكانابأ):ةلاسرلالوأىفءاجدقف

.(۱)(مکلفالخلالهانممكترضحبنمةرثكىفمكرمأفالتئاومكتملكعمج

نيمئاقلافلاحنممرثكأبتسيلمهلنيفلاغلاةرثكنأىلعكلذدعبراشأو
هعمنمو.ىدنكلاىيحينبهللادبعقحلابلاطمامرلامايقىلإريشيهلعلو‹لئاوالا

نوهتلفلسلاكعلوأبءادتقالابمهرمأفنييوُمألاكولمرخآرامحلاناورممايأنميلاىف

رٹکأباورثکنإمهترثكامىرمعلو):لاقمهبولقنمفوخلالوزيو«مهيلعةرثكلا
ىلعمهترٹکمکیلعنهتمهباودتقاف«مکفلسنممکلبقناکنمیلعمهلبقناکنمم

.ةلاسرللنم۳٠٠ةحفصلا:رظنا(١)
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.(۱)(مکفالخ

لوصولبقةديبعىيأمامإلاىلإلصودقمايقلاربخنأاضيأةلاسرلانمحضتيو
رمألارقتسااذإ٠«كلذكرمألانأنظيناكامهنكلو«هيلإاهيلإراشملامهتلاسر
نمحرلادبعمامإلااهيلعىلوو‹2باطخلاىبأمامإلامكحتحتناوريقلاتلخدو

ىنرسدقلىرمعلف)ةلاسرلاىفءاجو«عابتألارثكولئابقلاتعمتجادقو«متسرنبا
متبتكىذلانظنملانآريغ«انعفخيملكلذناكنإو«مكرمأنمهيلِإمتيهتناام

.9(یلإهب
هذهىلعرثعنملوهيلعمامإلابجيملاممامإلاىلإةهجوملاةلئسألانمضناكو

ةقرفلثعباهيفنأل‹ىلوأهيلعةباجإلامدعنأىأراماهنمايشلعلو«اهلكةلكسألا
عمجىفةبغرو‹ةدحولاتتتةفاخمباوجلاكرتف‹اهنعةباجأإلاببسبعقتدق

‹اهيفمكبيجأنأتيأراماهنمفلئاسمبمكباتكاناتأ):هلوقكلذىلعلديو«لمشلا

حلصأهتيأرىذلاالإريصقتالوناوهريغنم.اهيفمكبيجأالأتيأراماهنمو
(هللابالإىقيفوتامو‹مكرومألعمجأومكيوقلفطعأومكنأشلموقأومكتعامجل

هيضاقو«ىمرضحلاديلتنبثراحلامامإلاةلأسمبقلعتيةلئسألاهذهنمئيشلعلو
ىلعاومزعالو!امهببسبقاقسشلانممهيلعفاخف‹ىدارملاسيقنبرابجلادبع

ىفةلئسملاهذهركذتالنأمهيلعطرتشابرغمابمهلامامإباطخلاىبأبصن

اهيفبلطيةلاسربرغملالهأىلإبتكهسفنةديبعابأمامإلانأامك‹(©)هركسع
كلتتتامفهرمأاولئتمافاهنعتوكسلاوةلأسملاهذهىفضوخلاكرتبرغملالهأنم
فوسو«ةلأسملاكلتبقلعتتةلئسألانمئيشدجوةديبعابأمامإلالعلف‹0>ةيضقلا
°.هللاءاشنإقحالملاىفةلأسملاكلتمضن

برغملالهأوةديبعىبأمامإلانيبةقيثولاةقالعلانعربعتاهنإفىرخأةيحاننمو
ةمئأبركبملادهعلاذنمبرغملاةيضايأطابتراىلعلديكلذو‹(ايقيرفإلامش)
.ةرصبلاىفةيضابألا

.نيينميلاهذيمالتىفهبفيرعتلامدقت(۲)9.ةلاسرلانم١٠٠ةحفصلا:رظنا(١)

.۹٠:ةريسلا ايركزابأ:رظنا«ةيراغملاهذيمالتىفهبفيرعتلامدقت(۳)
.ةحفصلاوعجرملاسفن(٥).۸٥:رکبیبایحیايركزوبأ(٤)

.ةحفصلاوعجرملاسفن(1)
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ىبأمامإلاىلإةديبعوبأمامإلااهلسرأةلاسرلاهذهنأتافيلخضوعركذدقو

كلذىلعءانيو«0هعقوتبسحه١٤٠ماعبصنىذلاىتميلاىرفاعملاباطخا

خيلىلإاهلسرأهنأ«ةيرجبهاندجوامةصاخو-ةطوطخلاعسلنمانلنيبتهنکلو

رفوتاميفصخشلااذهلةمجرتىلعروثعلاعطتسنملو«ىبرغملاناميلسنبليعامسإ

.()رداصمنمانيدل

‹هلبقمأةديبعىبأمامإلانامزىفصخسشلااذهىفوتلهًاضيأىردنالاننإمث

برغملاىلإهتبسنبدوصقملاىردنالاننأامك؟المأباطخلاىبألامعنموهلهو

الاکشإرمالادیزیامو؟برغملانمما«رئازجلانممآ«سنوتنممآ«ایبیلنموهله
.برغملامسابىعدتتناكاهلكةقطنملانأ

باطخلابأمامالایرصاعمنممخشلااذهنأثحابلاىدلحجرتيامو

نأو٠نكامألاضعبىلعهعمنيلماعلانمنوكيدقو«هيدعاسمنمو٠ىرفاعملا

ىفهيومتلادارأةديبعابأمامإلانكلو«باطخلاىبأمامإلاىلإًاساسأتهجوةلاسرلا

نُلبقةلاسرلاهنمذخۇؤتفلوسرلاىلعرثعيالكل‹هريغىلإاهلسرأفهيلإدرلالاسرإ

اهثعبةلاسرلاهذهنأةبرجىتخسنىفءاجامكلذىلعلديامو..مامإلاىلإلصت

.ةلئسأنعمهل

نموهللب«هدحوليعامسإىلإاهثعبيملةديبعابأمامإلانأاذهنمرهظف

ةلاسرلاىفعمجلابباطخلاةغيصنأامك«ةيضابألانمةقطنملاكلتىفهترضحب

اجةديبعيب:مامإلاحرفىلعةلادلاتادابعلانُأىلإةفاضالابكلذىلعًاضيأدهاش

نيذلاقزمتلاوتتشتلادعبةلاسرلااهيفتثعبىتلاةرتفلاىفةعامجلالاوحأهيلإتهتنا

تاطخلاىبأةمامإاهيفتماقىتلاةرتفلاكلتىهنوكتنأدعبتسيالءاهاقبس
روكذملامامإلاىلإتثعباهنأب:لوقتنأعيطتسناذهلف«ةيرجه١٤١ماعیرفاعملا

.هللاهمحرىبرغملاناميلسنبليعامسإخيشلامهيفاب«هعمنمو

:ىلاعتهللانوعبةلاسرلاكلتقيقحتىفعرشننحناهو

.١٤٠:ةيضابألاةكرحلاةأشن تافيلخضوع(١)

.ىتايسولاريسالوىخامشلاالوىنيجردلاتاقبطىفةمجرتهلدجنمل(۲)

.١۱:ضورعملاناويدلا(۳)

١٥



:ةاكزلاىفةديبعىبيأمامإلاةلاسرقيقحت:ىناثلابلطلل

:دیهمت

وهكلذىلإترشأنأقبسامك-ةلاسرلاقيقحتىفهتعبتاىذلاجهنملانإ

اهجيرختواهتنراقموصوصتنلاليلحتمدعبكلذو«لقتسملمعكًالوأخسنلاةنراقم
.لقعسملاقيقحتلاةطختعبتاامنإو‹ءاهقفلابهاذمىلع

.قفوملاهللاوحيحصلاىملعلاجهنملاعمًامئالتمكلذنوكينأوجرأو«قيقحتلا

:(باتك)ةلاسرلاقيقحت

رادبةطوطخمنمتلقنةاكزلاىفةميركىبأنبملسمةديبعىبأخيشلاةلاسر
اهولتيو«٢۲۲مقرةحفصىتح٢۲۲مقرةحفصب/۸۲٥١٠۲مقربةيرصملابتكلا

(نيميلاةرافكىفةتكسلاباب)قالطلابناميألاةرافكباتك

:بانک

ىطعتنموةاكزلاىفهللاهمحر)ةميركىبأنبملسمةديبعىبأخيشلاةلاسر
.(اهذخأهلزوجيالنمو

.ةيرصلملابتكلارادةطوطخم(أ)ةخسن

..هبرج ینورابلاةبتكمةطوطخم(ب)ةخسن

.هبرج بوقعينبملاسةبتكمةطوطخم(ج)ةخسن

.(ب)«(أ)ىفةطقاسهللاهمحر(١)
.(ب)«(ا)نمةطقاساهذحخأهلزوجيالنموىطعتنمو(۲)

o۲



ميحرلانمحرلاهللامسب

.0)ًاميلستملسوهبحصوهلآىلعوىمألاىبنلادمحمانديسىلعهللاىلصو

:هللاهمحرلاق

٤مکتملکعمجنممکیلعهللانمام>میظعهيفنوركذتمکباتک()اناتأ

(*)مهترثکامیرمعلو«مكلفالخلالهأنممكترضحبنمةرثكىفمكرمأفالتئاو
()نهتمهباودتقاف«مکفلسنممکلبقناکنمیلعمهلبقناکنممرثکاباورثکنإو
‹مكرومأعيمجىف()مكلقيفوتلاونوعلاهللالأسن«مكفالخىلعمهترثكمكيلع

.مهسأبمكايإو انيفكينأو

رودص()ىفشيومهيلعةرئادلانيملسملاعيمجلومكلو()انللعجينآو
.مهبولقظيغبهذيو«‹نينمؤمموق

ملكلذناكناو«مكرمأنم9١0هيلإمتيهتناامىنرسدقلیرمعلف

هلكريخلامكلمتيسهللاو«انيلإهبمتبتكىذلانظنملانأريغانع

.هقيفوتوهنوعب

الأتیأراماهنمو‹اهيفمكبيجأنأتيأراماهنمفلئاسبمكباتكاناتأ

موقأو«مكتعامجحلصأهتيأرىذلاالإريصقتالوناوهريغنماهيف()مكبيجأ

انقفو‹9”هللابالإىقيفوتامو«مكرومألعمجأو«مكبولقلفطعأو

.(ب)نمةطقاسىبنلاىلعميلستلاوةالصلا(١)
.بأنمةطقاس(هب)(۳).بأنمةطقاسهللاهمحرلاق(۲)

.بأنمةطقاسميظع(٥).بنمحيحصتلاومهترثكامأىف(٤)

.بنمةطقاسمكل(۷).نوهيبأىف(٦)

.مهيلعدعببنمةطقاسواولا.أنمحيحصتلا.انيفكينإوبىف(۸)

.بنمحيحصتلاوىفشيوأىف(١٠).اهفذحلضفألاوةرئادلاةدايزأىف(١٠)

.أنمحيحصتلاوىنرسيبىف(۱۳).أنمحيحصتلاوظيغبىف(١۱)

.أنمحيحصتلاوطقستملبىف(١٠).أنمحيحصتلاوىلإبىف(٤٠)

.أنمحيحصتلاومتتسيبىف(۱۷).أنمحيحصتلاونمضنملبىف(١۱)

.بنمحيحصتلاومكبيجنأىف(۱۹).هتیأربیف(۱۸)

.أنمحيحصتلاوقيفوتلااموبىف(۲۱).مكنأشلدعبمكفيعضلقفرأوبىف(٠۲)

o۳



.هاضريوهبحيالمكايإوهللا

طخنمناکامو«هللانمفباوصناكامفهيفمكبيجأىذلاىفمكبيجأدقف

اضرهلوهسيلامعيمجنمهللارفغتسأ«ىسفننمفكلذريغوأربخوأةياورىف
دلبلالهأعمجيهنأهللامكمحر()اوملعاف؟هعمجفيكو(')رشعلامكياتكىفمتركذ

«(۶)لزنملکیفمهلبقنمءانمأ()الاجرمهروشعلاولكويف‹هيفیذلاميلقإلا)7یف

هقفلالهانمصاوخ()هيفرظنهرخآ>نععمتجااذإىتحمهيلإسانلاهلقنيف

نملهقيرفتنمهبهللارمأامىلعهيفمهيأر)اودهتجاو‹نيدلاىفةفرعملاولضفلاو
عفانم()رارتجالالودیعبنودبيرقةرْثأالو«ليمالوفيحالبهئاطعإبهلرمأ

امو‹هللاءاشنإكلذكوهفًانسحنوملسلملاهآرامف«اهترضمعفرلالو‹ايندلا
.ءىيسوهف(۱۱)ائيس)هوار

الإهقيرفتدنعرضحيملمهرمأطهرلامكحو99هقيرفتمترضحاذإف
روشعقرفيف«ىطعينميالوذخأينمم۳١الةعامجهقيرفتدنعرضحيالو«نيمألا
لامهتیرقلهاهبینغیامءانمألانمهديیفناکنمو«مهئارقفیفةيرقلك
مهلسيلهيلينممهيلإىرقلابرقأناكنإو.هيلإءارقفلابرقأىلعةقرفهلضفي

لهاناکاذِإ«مهلهيفرظن(۱۷)هءارقفهبینغیامهيفسیلروشعهديیفوروشع
(۹)ىرقلاتدعابتاذإاذهوحنو‹5ضعبناذأمهضعبعمسينيرواجتمىرقلا

اذإليبسلانباالإةكرشمهعمدحألسيلو«مهونغيىتحمهئارقفىلعهب
.ةاكزلاانهاهدوصقملاوةرشعلانفدحاولاوهةغللاىفرشعلا()

.بنمةطقاس(یف)(۳).(اوملعاو)ب-أىف(۲)
.ةغللاىفلزتملا(٥).(مهروشعل)ليقبىف(ًالاجر)(٤)
.داضلاب(رضن)بیف(۷).میماب(نم)بیف(1٦)

.أنمحيحصتلاورارتجا:بىف(۹)۱.اودهتجیوبأىف(۸)

.۱نمحیحصتلاوءىسبىف(١۱).انمحيحصتلاوهاربىف(١٠)

.أنمحيحصتلاو(الا)بىف(١۱).واونودببأیف(۱۲)

۔(نع)ةدايزبىف(٠).روشعلبق(لک)بیف(٤۱)
.بیفكلذكوةيارقفأىف(۱۷).ةطقاس(ةقرف)ةطقلبأىف(١٠)

.أىفحيحصتلاو(ءارققلا)بىف(۹٠).آیفحيحصتلاورظنبىف(۱۸)
.بنمفلألاةدايزو(ولام)أىف(٠٠)

٤o

 



ميسقتلا()الإمهس(©)هيفدحألسيلواورضحاذإباقرلاىفو«مراغلاو«رضح

مهسكلذنأل‹ىطعينملةلالدلاومهلءاطعلاىلعهللانمكلذامنإ‹ةينامثلاددعىلع

.هلءىش

اهيلعنيلمأعلانأ(5)ىرتالأمهتماعاونغيىتحرضحنمىلعكلذلضفبديعيف

مهباودفلعومهقزرنمرثكأهيفناكنإو.مسقلاىلعمهلىمسملامهسلاكلذسيل

الإنيلماعللسيلةمئالاالوفلسلانمكلذبدحأمدقتيملوزوحيالاماذه«هوزرحو

«٢اعيشهتماولانملكلذعيمجنماوغرفاذإف«ةاعساوماداممهباودفلعومهتقفن
.نيملسملالامتيبىلإاوضبقاماودأو

هسفنوهلهأىلعهتقفنالإقوقحلانمهلسيلف‹نيملسمللناكاذِإىلاولاامأو

.یلینألبقهتقفنک

ءالؤهو‹©مهرهظأنيبنيذلاءارقفلاىلإفرصتتنأاهلكةاكزلاةمسقلضفأو

مهلاومأصاوخنمذخأينأقدصمللتاقدصلاىفءاجربخلانألبقنمانيمسنيذلا
لبقنمءازجالامهسىلعنمثلااوذخأينأةاعسللسيلو«)مهئارقفىلع()اهدريف
.مسقلاىلعهللانمعقيملضرفلانأ

١0۱)١تهللالوسرباحصأو(١)رمعنعءاجربخلانأ(9)ىرتالأ

لروضح

ةاعسللامنو«هللا٤١ىمسنمدحاولافنصلاىفةقدصلالعجيناكهنأ
.لدعلابماوقلاوطيسقتلاىلعمهلثمرجا

.(اهيف)بیف(۲).بنمحيحصتلاو(رضح)أىف(١)
.١یفحيحصتلاو(ارت)بىف(٤).بنمحيحصتلاو(ىلع)اىف(۳)
.۱یفحیحصتلاوداضلابمهرضابىف(٦).۱یفحیحصتلاو(ءىش)بىف(٥)

.انمواوتطقس(۸).۱نمحیحصتلاو(دريف)بىف(۷)

.انمحيحصتلاواورضحبىف٠.بنمةطقاس(ملسوهيلعهللاىلص)(١٠)
ىفوىلاعتهللالوقباب_ةاكزلاباعك ىراخبلاهاور«..دحاولافنصلاىفةقدصلالعجيهنأ)ثيدحلا(١۱)

.٥/۸۷:مهبولقةفلؤملاباب ةاكزلاباتك:ىئاسنلا۲/٥٥۲:باقرلا

.هلامستبىفوانتبثأامحيحصلاوامسأىف(١٤٠)

o\o



()ىلوىتممامإللسيلهنأو«مامإلانمريخوهامنيلماعللسيلهنأ١ىرتالأ
هللاةمحرقيدصلانعربخلاءاجدقو«فورعملاب(°)مهيلِإهجرخأو«ءىشنم

.فلختساالهيلع

‹هينغيائي(©)مالسلاهيلعهللالوسرةفيلخلاوضرفا):اولاقفنوملسملاعمتجا
رفاسارهظو‹امهريغامهناكمذخأوامهعضو()امهقلخأاذإ©)ناتدرب:اولاقف

ملوتيضر:ركبوبألاقف«فلختسينألبققفني()ناكامكهلهأىلعهتقفنو

عطقاودارأمهنكلو«هيلعكلذب07ًانظ09هل)>ةلمشبهيلعاونظي
ىلعاهبرْثأتسيةلضفنيملسملالامتيبنممامإللريصت9نوكتنأجاجتحالا

.نيملسللا

نععفانو«سيقنبافنحألاكلذىور‹هيلعهللاةمحررمعنعءاجو
رمعوسيقنبفنحالامهيفةرصبلانمدفورمعىلعمدق:اولاقرمعنبا

:هيلعهللاةمحررمع(٠۲)لاقف؟ءىيفلانمهللحيامهولأسفنينمؤملاريمأذئموي

هبجحأامو«فيصلاوءاتشلا۲۲>ىف(١۲)ةلحوشيرقنملجرتوقهلهأورمعتوق

.نيملسملاىفمهسو«رمتعاو

.مامإلانمربصأوهقلخبىفو«ربخأأىف(۲).أنمحيحصتلاوفلألاب(ارت)بىف(١)

.بنمةطقاسیهوايشأىف(٤).أىفحيحصتلاولوانمبىف.

.ماوقلابمهجرخأوبىفوموقلاىلإمهجرخأوأىف(٤)
.بنمةطقاسمالسلاهيلع(1)

.٤٤:ريناحابصملا«ريغصدوسأءاسك:لاقيوعيرمريغصءاسكةدربلاو(ناتديرب)بىف(۷)
.بنمةطقاسناک(۹).بنمحيحصتلاواونظيأىف(۸)
.امهقلخأىف(١٠)

.۳۲۳:حابصملا.هبرزتؤيريغصءاسكةلمشلاوةلمشمبىفوهلمشأىف(١٠)
.انظأیف(١۱).(هبو)بیف(۱۲)

.خسنلالكىفدريملوباطخلانباىنعي(١٠).بنمحيحصتلاونوكيأىف(٤٠)
.انتبثأامحيحصلاو«اولاقوبأىف(۱۷).أنمحيحصتلاو«اواربىف(١۱)
.انتاامحيحصلاوىفبأىف(۱۹).رمدقبیف(۱۸)

.أنمحيحصتلاو«لاقبىف(٠۲)
.١٤٠/حابصللا.ةأرلاولجرلاامهسبليدحاوسنجنمنابوثامهةلحلا(۲۱)
.بنمةطقاسىف(۲۲)

o٦

 



نممسوملانودرينيملسملانألبقنمكلذناكامنإ«رمتعاوجحأ:رمعلوقو

ةنؤممهنععطقيل«مهتالونعمهلأسيومهتجحنم>عتمتسيلهيلإراصفقافآلا
.كلذنكيملكلذالولو‹2هيلإريسملاىفهيلإءانعلا

الإبيصنلامااذهنمهلوالإدحأسيلسانلااهيأ:لوقيناكهنأرمعنعءاجو

.مكنامیآتکلمام

هنعءاجوكلذلثمةلمسشملاو(حضانلابمتمتسيناكهنأقيدصلانعءاجو

`)حوقللاوةيسشبحلاوه(°)ةلمشملاوهديىفىذلاحضانلادرهتافودنع

هجیاوحیفهبعتمتساًالامنیملسملائفنمباصأهنأكلذلثمرمعنعءاجو
ىلإهادفهعمجىتحهعابرهيفعابو‹هلامهيفركفهنياهللادبعرمأةافولاهترضحاملف

.نيملسملالامتيبىلعذئمويمقرأنببهللادبعو‹نيملسملالامتيب

¢نيرحبلانمهلمتحالام()هيلإمدقهنأهيلعهللاةمحرقيدصلانعءاجو

تلضفف«نيرشعنيرشعهمسقفلامهيلعمدقمث«سمحةسمخيلاىلعهسسقق

اهومتمسقولف٤مكلنوجلاعيومكنومدخيمدخمكلأ:ركب()وبألاقف«ةلضف

۰9«هعهللالوسرةفيلخاي9كذبىلوأتأسانلالاقف«مكنيب

.سانلانيب(0)ىواسو«ةرثألانمريخاذهىفةوسألاسانلارشاعم:لاقوةرثألا

نأىرتالأ«هللانمضرفلاىلعمهلسيلكلذنأ«ةينامثلاءالؤهنأليلدلاو
€...لوسرللوهسمخهللنإفب:ىرخأةيآىفهلوقل‹مهسأةعستىلعةضيرفلا

رمأمهلءاطعأإلاىلعوهامنإكلذكو«ةينامثلاريغعساتلامهسكلذو.09ةيالا

.بنمحيحصتلاومهجحنمأىف(۲).بنمحيحصتلاوعمتسيلأىفف(۱)

.بنمحيحصتلاوريسلاىفأىف(۲)
.۹٠6٦:ريناحابصملا-ىقسللءاملالمحيىذلاريعبلاحضانلا(٤)

۱ِ.اوسبیف(٥)

:رينملاحابصملا.كلذدعبنوبلىهمث«ةئالثوانيرهشةدلتجتنىتلااهانعمو‹ةلمشملاىنعم:ىهحوقللا(1)
۷۱

.أنمحيحصتلاو(ىبأ)بىف(۸).أنمحيحصتلاوهيلعبىف(۷)

.ةدودمملافلألابابأوبىف(١٠).ىلوألبقكلذببىف(۹)

.فلألاباواستوبىفوانتبثأامحيحصلاوىواستوبأىف(۱١
.£١:لافنألا

o۷



مهسكلذنإالأ‹ءارقفلاىطعيامكهبراقأىطعينأمالسلاهيلعهلوسر)هللا

الهلءاطعإلابنايبلاىلعوهاإةيآلاىفروكذملكف«مهريغنودمهيلعسوبحم
.مسقلابماهسإلاليبسىلع

النيملسملانمةعامجو«ءالؤهممدحاو9فنصیفاهلعجهنأرمعنعءاجو

.(°)هنوريغيالوكلذنوركني

وأمهسانموق©)رهظأنيبنيذلانيملسملاءاتمأنمهعمجنمللهمتركذامامأو

اموحنىلعفورعملابلكأيلفًاريقفنوكينأالإ«أركالومهسمهلسيلوأ..ًارك
ءافعضلىنعو(*)ماقوىونامرجأهلوكلذريغهلسيلىارقفلانمهريغذحأي

.نيملسللا

اوثعبينأنيملسملانماهبنمللهادلبكلميملاذإنيملسملامامإنممتركذامامأو

؟هيلِإمهروشعب

رجيملامكلذنمهيلإاودأاممهنعئزجيالومهيلعهلالوكلذمهلسيلف

.هللالنامريغبمهيلعمكاحلامهيلعرهاقلامهودعنممهعتميو‹همكحمهيلع

ىتحمرغهيلعناکِءاركلاهنمىدأنمو«مهئانمأىلإمهتاكزاولصويىتح

.باسحبالإريجألاهنممعطيالوهدري

مثمهيأربموقلانيمأديىفعمجيةاكزلانمهريغوروشعلانممتركذامامأو

.بهذيفرمأهبيصي

.بنمحيحصتلاوهلوسروأىف(١)

.انذخأهبو(م)بنمىهوأنمةطقاس(مالسلاهيلع)(۲)
.فنصلاىف(٤).بنمحيحصتلاونملأىف(۳)

.أنمحيحصتلاو«داضلابرهظأبىف2.ینوکسعامجإ(٥)
.بنمحيحصتلاوماقأوأىف(۸).أنمحيحصتلاو‹ةدودمملافلألاباونبىف(۷)
.مهعنموأىف(١٠).أنمحيحصتلاو‹ةدودمملافلألابانعوبىف(۹)

.بىفكلذكو‹فلألابادأأىف(١۱).بنمحيحصتلاو«مهمامإأىف(١٠)

o۸



)سوؤرنموهفبهذامو«ةيناثهودؤينأ©هودأنيذلا0>ىلعنإف
.كلذنامضنيمالاىلعفكلذنيمالامهمتكنإفمهلاومأ

یدؤینأهيلعنإف«ةقرتفم()یرقیفعرزهلنوکیلجرنممترکذامامأو
()لهآیطعیفكلذىلع©)خوتيلفةيرقىفعمجنإف‹اهعضومىفةيرقلكروسشع
.مهروشعنمیریامردقىلعةيرقلك

٠؟لضفنمةاكزلاىفةبارقلللهمتركذامامأو

.نيملسملانممهريغىلعلضفةبارقىذلسيلكلذنأانباتكلوأىفانيبدقف

امأف.هبنوصتخيلضفنمةاكزلاىفنيدلاىفلضفلالهأللهمكلوقامأو
مهارقفردقىلعمهاطعأوسانلانيبىواسدقفهنعهللاىضر()ركبوبأ

هبوانيلإبحأوهوهلضفنملضفىذلكو«ةياكنلالهأومالسإلاىفةقباسلاو
.ذخأن

.مهتاكزومهروشعىفموقلاىلإادصاقدلبنمىتأيلجرنممتركذامامأو

.(۱انفصو

ثعييالوهبرظتنيالوهلسبحيالف..بئاغلاىفمكلوقىفمتركذامامأو

.هيلإ

.ةطقاس(ىلع)أىف(١)
.انتبثأامحيحصلاو«بىفكلذكو«مهودأأىف(۲)

.انتبثأامحيحصلاو«بىفكلذكوأرقأىف(٤)

.انتبثأامحيحصلاو«بىفكلذكو«ىخوتيلفأىف(٥)

.بنمةطقاس(ردق)(۷).بنمةطقاس(له)

.ىبأأىف(۹).اربیف(۸)
.ةبثأامحيحصلاو«دقبأىف(١٠)

.انتبثأامحيحصلاوبىفكلذكواواسأىف(١٠)

.تعضوأىف(۱۳).(لصفلاىف)ةدايزبىف(١٠)

.أىفحيحصلاوداضلاب(رظتني)بىف(٤٠)

ه۹



؟قوقحلانمهلاموبيجانممتركامامأو

0رهظو()یدامتنإوءارقفلابقحليالو()ءىشهلخضريىطعياملوأهقحف
نِإو«هرقفردقىلعهباحصأبقحلأ()ىرخأةنسقوقحلاكردأمث«©هحالص

دعبدشرهنمسنأ(*)نإف«ايش()طعيمل()عجرقوقحلاترضحاذإىتحثكن
رضحينألبقاهيفهلوخدوةوعدلل()هلوبقناكنإ.هلثمقحكقحهلفىرخأةنس

.هرقفردقىلعءارقفلاقحكهقحفترضحمث‹علطتنألبقوقوقحلا

واةعامجیف(۰٠)ءيشمهدالواروشعیفمهللهنيدلاولانممترکذامامأو

؟(۱۱)یدارف

مهل(۱۳)قحيالفیدارفامأو.ةلمجلانممهيطعتةعامجلافةعامجلاىفامأ

.مهوطعأاذإمهدالوأنعىزجيالوهذحأ

؟ةاكزلانوذخأيالفةملسملاوملسملا9١ىنغتسيمكنعمتركذامامأو

امأو«هلايعىففلجرلاامأ.دحاولكتوقكلذنممهينغيیذلاف

مادإلاوماعطلانمهيفكيامتوقلاولايعلانمقيقرلاسيلو«اهندبىففةأرللا

النيذلادومعلالهأىفكلذوتوقلانمةبادلاتناكاعروةوسكلاو

دعبىطعأنيدهيلعناكاذإوتوقلانم0ىلوأاهلةبادلاوةبادلابالإمهلماوق

:لعجيهنأريغنيدلادؤيملذخأاذإناكنإو«هنيدهبیدؤيامةلحلاءارقفءانغتسا

.نمحيحصتلاو«(ىرخأ)بىف(٥). هحالصإأىف(٤).رهظوبیف(۳)
.فلألاب(اطعي)بىفو«ضعبأىف(۷).عجروبىف(1)
.انتيثأامحيحصلاو«ايشبأىف(٠٠).هلوقأىف(۹).ةطقاس(واولا)أىف(۸)

.ةدودممفلأب(ادارف)بىف(١۱).ةدودمبفلألاب(ادارفأ)بىف

.انغتسيأىف(١٤۱) .أىفحيحصتلاو‹(قحالف)بىف(١۱)

.انتبثأامحيحصلاوءامأوبأىف(١٠).انتبثأامحيحصلاو«ىذلاوبأىف(١٠)

.انتبثأامحيحصلاو«امبرفبأىف(۱۸).۹:ريثماحابصملاادماجوأناكاعئامهبمدتؤياممادإلا(۷٠)

.انتبثأامحيحصلاو‹ناكبأىف(۱۹)

.انتبثأامحيحصلاو«الوأبأىف.۹٤:حابصلملا.ودبلامهوةيبخألالهأدومعلالهأ(٠۲)

.انتبثأامحيحصلاو«ةدودمملافلألابادويبىفوداويامأىف(٢۲)

oY.



.كلتركذامتوقلاو‹>توقلاريغًائيشطعيمل()ةاكزلالكألًاببسكلذ

الرخآلاو‹ههجوبشيعيوةراجتلاىلعردقيامهدحأنيلجرنممتركذامامأ

؟ءاوسرقفلاىفامهو‹©”بيرالبىطعيالواهيلعردقي

رضيال‹رقفلاولايعلانمةعامجلا©ىرتامردقىلعلاملاتيبنمامهذخأنإف

.هسفنريغصتباذهعفنيالو()هتراجتاذه

ىلعهبسحيلهاماعطوأًالوبسانموق9نيكاسملاىطعيلجرنممتركذامامأو
؟هروشعیطعيالوهتلمجنمهطحيوأهروشعىفهبسحيواروشعیدؤیوهسفن

هللاو«هروشعیفهبسحيالهنأريغروشعهيلعسيلهنأانباحصأضعبركذ

ىضمنأىرأو‹(^)اذكهرمألاناكاذإنيدلالهأبرضيقفانلاىرأىنأكلذو
الناکاذإف‹«تركذامىلإهلكراصاذإهروشع()دؤيملهعرزبعرزلابحاص

.ملعأهللاوىرناميفقحلااذهو«لكلانمضعبلافلكلاىفزوجي

وأ٠وأماعطبهعرزعمجىلعیرکیلجرلانممتركذاماأو
؟كلذدعبرشعلاىدؤيمثهعرزةلمجنماركلاكلذطحيله«0)مهاردب

همرغيوائيضرألاتجرخأامةلمجنمطحيالهنأ:كلذىف0)لوقلاف

نأىرتالأ«ضباقلاىلعهعوقوكضرألاىلععقيملرشعلانأكلذو«هلامبلصنم
لوقىفةاكزلاىدؤيالفنيداهيفهيلعوًالاقثمنيعبرألجرلاهبسكيدقضانلا
اهنعلالابحاصىدؤيوأءاهبميرغلابساحيوهنذأتسي«ميرغلانذإيالإانباحصأ

.بنمحيحصتلاوةاكزلاىلإاليبسأىف(۲).أنمحيحصتلاو(ماديلا)بىف(١)
.بیفكلذكوارتأىف(٤).أىفحيحصتلاو(بيرالبىطعيالو)بىف(۳)
.نكاسملاأىف(٦).ةراجتببىف(٥)
.رمألااذكهبىف(۸).بنمحيحصتلاو‹هلعجيأىف(۷)
.٢٦۲:ريناحابصملا«عرزلالبنسوهلبسلا(٠٠).یدؤيأىف(۹)
.انعبثأامحيحصلالوقلاوبأىف(١٠).مهاردوأبیف(۱۱)
.انتبثأامحيحصلاو«ةطقاسبىفواهيلعأىف(٤١).أنمحيحصتلاو(امهتلمج)بىف(۱۳)

٥۲٥



‹اهضبقاذإلالابحاصىلعهتاكزو‹اهيفهيلعةاكزالةماعلالوق()ىفوهو

وهف‹هلامعيمجعماهتاكزهيلعفاهسبحىفهلنذُأهنأالإاهب)هلطاميملناكنإو

ةرسشعهيلعناكنإو«(°)اهرشعهيلعف©قسوأةسمخباصأاذإةمألاعامجإىف
ىفهيلعالوءىشاهيفنيدللسيلو‹لبقرشعلاءادأالإ()هزجيملنيد9قسوأ

.هللااودمحاواومهفاففلتخمامهلصأفتيموأناكًايحليبسروشعلا

ةيشثامهلالجرو«عابرهلالجرو9قيقرهل)الجرمتركذو
؟ًائيشةاكزلانمنوطعيله«ماعطهلالجرو

رضيمللضفلاعاباذإفاهلضفبشيعياإةيشالاتناكنإ:كلذىفلوقلاف

نعهبىنغتسيامقيقرلانمهلناكنإكلذكو‹0”طعيمللضفلاعيبهتشيعم

عابرلااماو«طعيملوهمدخياملضفعابمهلمعتسيلمهذختيامنِإناكو‹مهتمدخ

یتغیالرثكنإوناكاميرعابرلانالكلذىفنورظنينيملسملانمرضحنمف
.ةيشاملاوقيقرلابحاصلثموهسيلوةاكزلاذخأنعهبحاص

؟ةاكزلانمنوطعيلهىنغدلووأخأهلدلاولانممتركذامامأو

هيبأىنغىلإرظنيالوىطعأاينغهوبأناكاذإهنأ:كلذىفلوقلاف
اينغهدلوناكاذإاأو تناكو«هلمحيالدلولاناكنإو«طعيملهلمحيناكوًاينغ

اهيفلطعترادىفناکنِإوء2)طعيملةنسلابهيلعمكحيةرهاظمامإلاماکحأ

نيملسملاةلمجب٠›نادلاولاىطعأنيدلاولاقحبمقيملًايصاعدلولاناكوماكحألا

هلامنيبوهنیب٢٩٩>لیحینغلجرةلزنمباذهو«هدلوىنغىلإ00>اورظنيملو

.انتبثأامحيحصلاو«ةطقاس(ةضبق)بىف(۲).انتبثأامحيحصلاو«ةطقاس(ىف)بىف(١)

.٥۷٠:حابصلملا.ءافولامدعودعؤلاوهوءىشلاىففيوستلا:ىهةلطامملا(۳)

.هرشعبأىف(٥).قاسوأبىف(٤١1)

.أنمحيحصتلاو«لجربىف(۸٠٠١١٠١۱۳).انتبثأامحيحصلاو«هيزجيبأىف(۷)

.عمجتملولوعمجلاىلعلدتوءاقرأاهعمجىفلاقيوكيلامملامهقيقرلابدوصقملا

.انتبثأامحيحصلاو«ىطعيميبأىف(٤٠).اهفانصأعيمجبماعنألاىهةيسشاما(١٠)
.رضنيأىف(١۱).بنمةطقاسنإو(١٠)

.بنمةطقاسناك(۱۸).انغأیف(۱۷)

:اأامحيحصلاو«نيدلاولابأىف.ىلعيأىف(1)
.بنمحيحصلاو«ليحأىف(۲۳).انغأیف(۲۲).رظنیالوبیف(۲۱)
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.ذخألاهاخأمرحيالفىنغلاخألاامأو«هيلعردقيالدلبىف

هنماربيامماذههطيلختناكنإف؟()طلخيوهو()ةوعدلابرقأنمممتركامامأ

.هلیبسکهلافطالیبسوهتیطعیففقوهيففقويىتحهرمألهجيناكنإوءطعيمل

مثحالصلاوهقفلابًاروهشمًاهيقفةوعدلابًافراعنوكيلجرلانممتركذامامأ
مهيلإلامنميفسيارتلاواهاجروأهل©تلذبايندةباصإللكلذريغىلإلام

عجرومدنمث‹مهيلإلامومهيلإعجرنيذلاةوعدلالهأىفمدقتمث«هباومتئاو

راهظإوهلوبقنيملسملاىلعبجيله:متلقولالتعاوتارتعابنيملسللا)°(ىلإ

؟.0©)لوالاكةمرحلاتابثإوهلقوقحلاءاطعإورهاظلاىفهلةمرحلا

وهو رهاظلاىفهلةمرحلاراهظإوهلوبقمهيلعبجولانأ:كلذىفلوقلا
هنیب٢)امیفهتبوتوايشقوقحلانمىطعيالوشاعامنينظ ةقيقحلاىف_مهدنع
نمءافعضلاىلعنهولالخدينممناكوهسأبنوملسملارذحنإف«هللانيبو
هلاوطعينأاوأرنإفهيفنوملسملارظن‹كلذ(*)ريغلوأةهبشلةفالخىفنيملسلا

نو«اولعفمهتلمجیفمهتاکزنمكلذنوريو«مهلاومأبلصنمائيش

.هتدعابمنمريخهفاطلإو‹اولعفهتدعابماوأر

وأ«هقرفيوهوةعامجهروشعلرضحيملةوعدلالهأنملجرنممتركذامامأو
لهآ0عديملو«ةوعدلاىفلوقتيملوكلذىلعنيملسملاعلطيملوهقرفنلوقي
؟0(تافالخلا

.اريقفناكاذإ9١>ىطعينأ:كلذىفلوقلاف

اضعبعنميونيملسلملاءارقفضعبلهروشعىطعيلجرنممتركذامامأو

.ئيسلاىلإنسحلامضوهرومألاىفطيلختلا(۲).ةوعدببأىف(١)
.(تدب)بیف(٤).(لجر)أىف(۳)
.ةسائرلانمسؤرتلادصقيهلعلو«بنمةطقاسىلإ(٠)

.أنمةطقاساميف(۷).لوأكبأىف

.ریغبیف(۹).اورذحبأیف(۸)
.مهتعامجبیف(۱۱).هنوریوأیف(١٠)
.ةفالخلابىف(١۱).یعدیبأیف(۱۲)

.اطعيأىف(١٠).اطعيأىف(٤۱)

o۳



رسيتورقتفامثتاكزب()عمتجيالو2>هروشعب(9)اهعماجيالةعامجلانمعنتميو

؟(*)مهمرحاملثمهوعنمينأمهل9ىرتلهفمهعنميناكنيذلا

٤نامرحلاهمرحنمىلعبجیالو«كعنمنمل©ىطعتكنأ:كلذىفلوقلاف
.كعنمنملىطعتنأوهوهيفهللاةعاطبكيفهللاىصعنمعيفاكتنأكلذىفلمعلاف

؟ىطعيلهنينظلانممتركذامامأو
.هنمنوملسللااربيامهنمرهظيملام«ردقب()ىطعيهنأ:كلذىفلوقلاف

؟نوطعيفيكمتلقفنيلضافتموأءاوسةجاحلا

بسحيف؟وهمكعرزلاباصأىذلاىلإرظنيهنأانباحصأضعبركذ

«هلایعنمطحنیئثاوا(۱۱)دحاوتوقهيفناکنف«مهتوقیفلعجیفهلايعضعبب
لايعلاردقىلعىقبامو‹ءاوسلابايشبصيملىذلا١>هبحاصعمىطعيف
ملىڈللىطعيوهتلمجبباصأىذلابساحيهنأانباحصأضعبمعزوةجاحلاو

مث‹مهئارقفللدعلاىف١0>مهيآرنودهتجيونامزلكىفرمالاكلذ0”نورضحي

.قيفوتلاهللابواوأرامىلعكلذنوذفني

كلذرهظتو‹لاجراهرضحيو(°)فدلاببعلتةأرمانمهنعمتلأسامامأو

.ةجربتمهذهتناكاذإىطعتالوةنظلالهأنماهنأ:كلذىفلوقلاف

.هروشعلبىف(۲).مهعماجيالبىف(۱)
.ارتلهآیف(٤).عمجيالوبىف(۳)
.أنمةطقاسكنإ..مهلمرحبأىف(٥)

.۳۸۷:ريناحابصلملا.هنيدىفمهتماوهنينظلا(۷)

.اطعيبأىف(۹).اطعيبأىف(۸)
'.ًادحاوًاتوقبىف(۱۱).ىذللبىف(١٠)

.نورضحيملبىف(۱۳).هباحصأبأىف(١۱)

.بىفحيحصتلاو«مهيأربأىف(٤١)

.۱۹۷:رينملاحابصملا:هببعلتىذلاءىشلاوهفدلا(١٠)

٤۲



؟نايطعيلهاهتيمىلعةحئانلاوةنلعملاةحئانلانمهنعمتلأسامامأ

ىتلاامأ«هتنتملفاهئطخنعتفرعوتيهناذإىطعتالةيذؤملاةنلعملاةحئانلاف

.یطعتاهناریغكلذنعىهنتفاهتيمىلعحوتت

عجرمثهروشعقرفیناکو٤«فالخىلع()ناکلجر(۲)نعمترکذامامأو

؟قوقحلانمةيناثهيدؤينأهادأناكامهمزليلهمتلق‹نيملسملاىلإ

فالخلالهأهروشعىطعأىذلاملسملاامأو٠كلذدرهيلع0ىرنالاننإف

نععجرناو«(©)ىدأناكامهنعىزجيالوةيناثهيدؤينأىرأف‹ملعبولهجب

یفهاداناکامامراغهارأفقحلاىلإعجرومهيفىدأمثفالخلالهأىلإمالسإلالهأ

ءىشببساحيالوهيزجيالكلذنإفانموقةالوذحخأامامأو‹مالسإلا©)دعبهفالخ

.كلذنم

یأرلمهروشعنماعيشاوسبحينأنورينيملسملاةعامجنممتركذامامأو

.؟هور

ىتحهسبحمهلزئاجففيحلالوبئاغلالهسبحناكاذإ:كلذىفلوقلاف

.هيفمهيأراوذفني

ىدۇؤتنل^)ىدؤأال:رخآلالوقيوىدؤأال:لوقيكيرشنمهنعمتلأسامامأو

كيرشلاىلعبسحيله:متلقو‹()ادحأركذيالوىدؤن:لوقيوأ«هيلإتنأ
.؟دۇيملاذإهمهسمرغرخألا

:لاقوأ«هيلإتنأىدؤتنمريغىلإىدؤن:لاقهنأ:كلذىفلوقلاف

ال:لاقناو«هنامض(۱۱)نماربيوكلذهکیرشیزجیهنأایشرکذيملوىدۇ

.۲۹٠:حابصلملا:اهتيمىلعرارمتسابىكبتىتلاىهةحئانلا(١)

.بنمةطقاسناك(۳).نمبیف(۲)
.اداأىف(٥).ارنأىف(٤)

.بنمحيحصتلاو«مالسإلالهأفالخأىف
.ىدؤياللوقيوأأىف(۸).مهيارهيفبیف(۷)
.هيلإتنأىدوتنمريغىلإىدؤت(٠1).دحأبیف(۹)

.ًاريیوبیف(۱۱)

oYo



الهنإ:()رخآلوقهيفو«هلثمءارقفللهلامنمىدؤيوكلذنماضكيرشلافىدۇؤي
نعهمهس(۲)نابدق(۲امهنمدحاولكنالهلسیلامیفضرفهمزلیالوهيلعنامض

.هللاءاشنإذخأنهبوهبحاصمهس

‹رشعلاهيفبجيامةعبرألاعاونألاهذهدحأنمعفريلجرنممتركذامامأو
ىدۇينأرخألاعونلاىفهيلعبسحيلهرشعلاهيفبجيامرخآلاعونلانمعفريالو

.؟هنم

تتبنأاملكنمىدؤينأءاهقفلاضعبوانباحصأ(°)ىأرو«نالوقكلذىفف

.ايشهنمدؤيملقسوأةسمخكرديملعونلكو«)قسوأ

ةميهبفذقوأ«هبلعفوألعفةطاوللاوانزلابفذقلجرنممتركذامامأو

؟ايشةاکزلانمیطعیلهمتلقو

.بوتيىتحقسفيولضموهوىطعيال009?هنإ:كلذىفلوقلا

وأ.هللاودعاي:هللاقوأهللضوأهنعلوأاملسمقسفلجرنممترکذامامو

؟ائيشةاكزلانمىطعيلهفلاخلكلذلاق
كلذلاقنإف‹ةاكزلانممرحيوهبلضيملسملكلذلاقنإ:كلذىفلوقلا

.لاقام9١0لوقلاففلاخ

ةفيجوأ«سجنايوأ«ريزنخوأ:بلكايملسمللاقلجرنممتركذاماماو

.مهنمأىف(۲).رخآالوقبیف(۱)
.بنمحيحصتلاو«(عفري)أىف(٤).(همهسبنماض)بیف(۳)
.أنمةطقاسهرشع.(باوج)بیف(٥)
.بنمةطقاسرمتلاوبيبزلا(۸).(ائیش)بیف(۷)

.عاصةئامئالثةاكزلاهيفبحتامعومجمف«لاطرأةينامثعاصلاو«اعاصىوتسمقسولا.قاسوأبىف(۹٠١٠)
.هللابذايعلاوانزلاةشحافبريغلاىمر:وهفذقلا(١٠)

.لضيبىف(١۱).أنمةطقاسهنإ

.بنمةطقاسءافلا(١١)

٦٥



۽داوقایو«رانایو«()نانکشخايوثیبخاي:لجرللاقلجرنممترکذیذلاو

؟ملسملللاقاملثمهيفلاقينأكلذةلمجفمنهجايو

لهیئارمایو>باذکایونئاخای:ملسمللاقلجرنممترکذامامآو

؟قوقحلانمىطعي
یئارمایامأو«باذکایونئاخایملسملهلوقلمرحيالهنأ:هدنعكلذىفلوقلاف

.بوتيىتحقوقحلانمعنميوهبلضيهنإف

؟نيملسملانيبقوقحلاذأ

.قسفيواندنعكلذبلضي«ءاوسريثكلاوليلقلاىفروزلاباندنعةداهشلانإف

.بوتيىتحقوقحلانمعنميو

هيلعنأبلجرىلعهلدهشينأهلأسيفهيخأىلإىتأيملسملانمهنعمتلأسامامأو

نمهدنعوهوهبحاصلهتقثبقحمهنأكلذىلعهلفلحيو«اريثكمأناكاليلقاقح

.نيدلاىفلضفلالهأ

یعدیوأ٤(9ًادحاجتوضعبىلعمهضعب(*)ىعدانيلجرنممتركذامامأو
نمنايطعيله«قحم()امهنمدحاولكنأاعيمجافلاحتمثرخآلادحجيوامهدحأ

؟ًائيىشقوقحلا

.نايطعيامهنأ:كلذىفلوقلا

.متشلااهبدوصقملالعلو«ةيبرعريغةظفللاهذه(١)

.بنمةطقاسامأو(۳).(لاقام)ةدايزأىف(۲)

لتقورحسلاو‹كرشلابهيتلوسرلااهنرقدقوةقيوملارئابكلانمىهو«قحريغبةداهشلاىه«روزلاةداهش(٤)
باتك:دوادوبأهجرخأ:ثالثهللابكارشإلالداعتاهنأوروزلاةداهشنعثيدحلا)رئابكلانماهريغوسفنلا

.(۴/٠٠۳:روزلاةداهشباب ةيضقألا

.اودحاجتوبأىف(٦).لصألاىفاذكهمهضعبواعداأىف(٥)
.(هنأ)ةدايزبىف(۷)

o۲۷



لههيلعدوهشملاهبلضياميفملسمىلعهدحودهشيلجرنممتركذامامأو

لبقكلتركذامفذقلاو‹«فذقلاىفةداهشلاتناكاذإهنأ:كلذىفلوقلاف

ملهجولااذهريغنمةداهشناكنإو‹هيلعدوهشملاىطعأووهمرحأةلأسملاهذه

.ًاعيمجامرحي

«()ةرمتخملاهبرشألانمهريغوأركسىتحذيبنلابرشلجرنممتلأسامامأو

؟>یطعیلهاهنمرکسف
ىتحقسافوهوطعيملةذبنألاهذهنمركسنملكنأ:كلذىفلوبقلاف

.بوتي

لهرقتفایتحطرففجحاعيطتسيناكنيملسملانملجرنممتركذامامأو
؟ىطعي

؟یطعتلهریقففلاخمتحت()نوكتةملسمنممتلقامامأو

.اهيلعىفويو(©)ىطعتاهنأ:كلذىفلوقلاف

ملعتالوًارقتالوةيبرعلاهقفتالناسللاةيمجعأةأرمانممتركذامامأو

؟اعيشنايطعيلهًائيشنوزيميىذلااباجأاهلثم()لجرو

(^)ملعلابامهلهجناكنإ«امهرقفردقىلعنايطعيامهنأ:كلذىفلوقلاف
.اوطعيملعيبضتللناكنإو«كلذريغوأ

ءارقفلاىطعيف«ىتعضاومىفماعطلاعمجينيمألانممتركذامامأو

.(ةمرتحنا)بىف(۲).اطعبأىف(١)
.(اطعب)أىف(٤).(اطعب)أىف(۳)
.اطعتأىف(٦).ةطقاسنوكتبىف(٥)
.ميلعتلبیف(۸).الجرأىف(۷)
.ماعطلاأىف(٠٠).لهةدايزاىف(۹)

o۲۸



؟لكلاةيطعىفكارشلامهعمءاجنل0ىرتوكلذهل0>ىرتأرخآعضومنم
كلذكو«ةقرفتمعضاومىفتناكنإورخأآلاىفكارشأمهنأ:كلذىفلوقلاف

()كرشمهلسيل«رخألاىفءاكرشمهفكلذىلعةعامجلاتقفتامثءانمأتناكاذإ

درهبحاصىلعناکكلذنم9هرشعفرعاذإو«تويبلاضعبنمفلتاميف
.هلثف

مث«ماعطلاعمجينألبقهضعبقرفيفماعطلاعمجيموقلانيمأنممتركذامامأو

؟ليبسلاكلذىفهقرفيفرخاءىشهيلعبصيفعمجي

هيلععلطيملعضومهلناكنإوكلذلعفينأهلزياجهنأ:كلذىفلوقلاف

ىأربكلتركذامكناكمىفعمجينأىلإكلذبحأفليبسلانباالوءارقفلا

هدحوهقيرفتزاجرظنلاوىأرلاىفهعمنمىلعجرخيناككلذلمتحانإو«ةعامجلا
.ىلإبحأةعامجلاوللزلافخيملو«(°)لدعودهتجااذإ

وأليبسلانبال)هلكهروشعىطعينأنيمألاهرمأيلجرنممتركذامامأو
؟ةعامجلاكيرشهاطعأىذلا()ىرتوازياجهل()ىرتأ«نيملسملانم()هريغل

.زیاجلیمجنسحوهوكلذىرنانف

ريغنمالجرمرحينيمالاولجرةمرحةعامجلا(١)ىرألجرنممتركذامامأو

؟هروشعهلىطعينأهلیرتآ«ةرهاظةبير

الف‹هتبارقريغوأهتبارقاومرحداهتجادعبةعامجلاىأرنمكلذناكاذإىأرلاف

ةنسلاتماقكلذبوترمأكلذبةعامجلانأل«هوأرلدعلةعامجلاةفلاخمهل(١)ىرأ

(۱)هتبارقريغوأهتبارقىفةعامجلاتطلغنإو«ةنسلاةفلاخمهل9١ىرأالف

.ِءاکرشمهبیف(۳).ارتوأیف(۲).ارتأأىف(١)
.هرشعبیف(٦).بنمةطقاسواولا(٥).ةرشعأىف(٤)
.زئاجأیف(۹).ارتأىف.هرپغوأبیف(۷)
.ارتأأىف(۱۲).ارآأیف(۱۱).انآأیف(١۱)

.ارأأىف(١٤۱

.بنمحيحصتلاو«امهتبرقأىف١٠٠)

ه۹



نأهل()سيلفاوأرامكرمألاناكنإو«هيلإاوعجرهلوقلوقلاناكنإف«مهرظان

.ةيطعلابهوقحلأنايسنلناكنإو«مهعزاني

«مهتفيلخريغوأمهتفيلخوهو©ملسملارجحىفلافطأ()نممتركذامامأو
؟مهنعیکزینأهل>یرتأ

(*)نعو«ةضئاعنعكلذنووري«مهنعىكزينأةفيلخلانورمأيفانباحصأامف

دیزنبرباجنعو«بلاطىبأنبىلعنعو«(©)هيلعهللاةمحرباطخلانبرمع

:اولاقنيذلاجتحاو‹ةشئاعوىلعو«رمعلوقبةاكزلاميتيلاىلع:اولاقنيذلاجتحاو

نبرباجو«سابعنبانع() هسفننيعلاىفاذهوغلبيىتحلفطىلعةاكزال
مهرهطتةقدصمهلاومأنمذخل:()لجوزعهللالاقاصنباتكلابو«هللادبع

.ېاهبمهیکزتو

لفطىلعبنذالوبرقتلاىلعًاضيأنوكيو«بونذلانمنوكياإريهطتلاو
.هسفننيعلانمًائيشمهنعىكزيالفةفيلخلاريغاأو«هنمبرقتالو

(۱۳)اهنع(۱۲)ینغتسااذإ)>دجسملااهبىنبيلهةاكزلانممتركذامامأو

هارياممكلذهبشأاموأ«ةازغوأ«قيرطحالصإوأبرحللأرادوأ«9*0ءارقفلا

نوملسملاومامإلااهكلميارادوأ«نوملسملاومامإلا

ًافرصمفرصتتالاهنأل«ةاكزلانمدجسللاءانبلحيالهنأ:كلذىفلوقلاف

ةيوقتلاهضرفوهللانماههيجوتببسامنإورمأامماصنهبهللا(١)ىمسامع
.اهريغودجاسملاذاختالالءارقفلا

.بنمةطقاسواولا(۲)بنمحيخصتلاو«نعأىف(۲).سيلبأیف(۱)
.بنمصقاسهعهعةمحر.بنمةطقاسنع(٥).ارتأأىف(٤)

.أنمطقاسهلالجلاظفل(۹).هسفنببیف(۸).عيمجنعوبأىف(۷)

.انغتماأيف٠بأنمواولاتطقس١٠٠:ةبوتلا(١٠)
“.ءارقفلادعبدجسملاركذبىف(٤٠).هنعهبیف(۱۳)

.وأنمفلألاطوقسوقيرطلابأىف(١٠)
.بنمةطقاسنوملسملاومامإلااهكلميرادلوأ(١٠)

.بنمةطقاسهيلإ(۱۸).اهمسبیفوامسأیف(۱۷)

o۳۹



ىلعهللاىلصو‹نيملاعلابرهللدمحلاو‹2هناوضروهترفغموهيلعهللاةمحر

:ةلاسرلاةسارد:ثلاثلابلطللا

هيفبحتاميفف:عاونأةثالثىلعةعزومءةلأسمنيعبرأونامثىلعةلاسرلاىوتحت

نوثالٹوعبسىهولئاسملاةيقبوتساهعمجیفوطقفلئاسمسمخةاكزلا

.ةاكزلاهلىطعتنميف

لضفيناکفقاكزلاهلیطعتنملوحرودتلئاسملامظعمنافانيأرامكو

قاقحتسالانايبلتركذةينامثلافانصألانأىريالولوألاماقماىفءارقفللاهءاطعإ
ناوضرةباحصلالعفبكلذىلعجتحادقوءطقفزاوجلانايبلجألامنإوضرفلاىلع

دعبامأوءطقفمهباودلومهتوقلجألمهؤانغالإمهلسيلةاكزلاةابجنأىريو

لهأوءارقفلامهاهلهوجولالضفألبءةبارقلااهبىباحيالوءىشمهلسيلفاهعمج
.اهتيامحعيطتسيالوهوادلبىبجينأهلزوجيالمامإلانأونيدلاىفلضفلا

زاوجلانايبلجألميسقتلانأىلعءانباهنممهسبئاغللكرتينأزيجيالهنأامك
اهنالىرخأةرماهمرغاهباحصأىلعنأحئاوجلابةاكزلاباهذنعو«ضرفلاىلعال

هنأةاكزلاهيفبحتلامهدنعونيدهيلعناكاذإنيدملاةاكزنعو«نيمراغلانمهنأل
.هنذإبنيدلانعةاكزلاىدؤيفمرغلانذأتسي

نبمالسلادبعهتانكسوهتاكرحعيمجىفهللاىلإريقفلادبعلاديىلعاهدعبو«هنعىضروهللاهمحربىف(١)
نولخامويرشعةعبرالءاثالثلاةيشعغارفلاناكو«هبقاوعنسحوهبونذهلرفغوهعهللابات«راجنلانمحرلادبع

رکذاهعموةكرابملاةلاسرلاهذهتدجوو«اهخسانلاق‹ةيرجهفلأونيتئاموةعبسةنسنم«ةجحلاىذنم

ةکرابملاةلاسرلاتمتهصنهيفروكذمهخيراتو«بيجعطخبميدققرىفاهدعبًابترماهصيخلتوضيحلالئاسم

انباحصأنمهترضحبنموىبرغملاناميلسنبليعامسإىلإهللاهمحرخيشلااهثعبةلاسرلاهذهنأاهيفركذوخيراتب

.ةلئسأنعمهلًاباوجهللامهمحر

o۳٥



ةاكزلاهعنعيناكىذلاىنغتسامثرقتفافةاكزلانممرحفاينغلجرلاناكاذإو

.اقباسهلهنامرحبهلماعيالنأوقاكزلانمهيطعينأهلبجيف>

نأنيملسملاةعامجل«نوطعيالمهنأبباجأفنوطعيلهىصاعملالهأىفو

امأ«رقفلاةفصببجوةاكزلاهقاقحتسانألايمجعأناكولوديلبلاريقفلاىطعيو

ىفةاكزلانألمتيلالامىفةاكزلابجوأدقو«ىطعيالفملعلاهبلطىفاعيضمناكاذإ

عفدتنأزوجيالونايبىتأيسوءاهقفلانمريثكىأروهوءلاملاىفكيرشهيأر
مهلزوجينيذلاةينامثلافانصألاقاطننعجراخكلذنألهريغودجسمءانبلةاكزلا
ىفداهجلابهلوؤيهلعلوةعيركلاةيآلاىفروكذملاهللاليبسىفلخدتالىهفءاهذحأ

.طقفهللاليبس

ةاكزلاىباجنألكلذوءلريثكةلاسرلاىفءانمألاونيمألاةملكترركتدقو

ىلعةلاسرلاىفلدتساو.هدنعةنامالاهيفرفوتتنأبجياهيقحتسمىلعاهعزومو

.مهنعهللاىضرةباحصلالاوقأوةمألاعامجإوةنسلاوباتكلابلئاسملانمريثك

اهزرفواهدارفإضرغلكلذو«قيقحتلانعلقتسمءزجىفلئاسملاةساردمكيلإو
قاطنىلعلئاسملاثٹحبمتيلوهللاءاشنإةعاطتسالابسحصوصنلاجارخإو

.قيفوتلاهللابوقيضراسمىفريستشماهلاىفصوصنلاجارخإنالعسوأ

نموأةيضابألانمهريغءارآنيبوةديبعىبأمامإلاءارآنيبةنراقملاىرجنفوسو

.ضعبلااهضعبىفةرركتملالئاسملالخدتدقو«ناكمأإلابسحمهريغ

:ةاكزلاعمجىف:ىلوألاةلأسللا

عمج اولكوينأمهمزليةاكزلامهيلعبحتنيذلادلبلالهأنأةديبعوبأمامإلاىري

:رخآعضومىفلاقو‹(۱)دحاوناکمیفعمجتیتحمهلبقنمءانمأالاجرمهروشع

ىلإةخسنىفومامإلاىلإمهتاكزاولصويىتحعرزلاباحصأىلعهعمجنإ

 هابجلامهيلإثعييمامإلاىلعفهنامزىفامأولدعلامامإلانامزريغىفاذهو«ثحبلااذهنم١٠٠صرظنا(۱)

.٢/۲۷۲:ليلجلابهاوم-١٠/٢۲۷:لامآلاجراعم۲/۲۲۷حاضيإلارظنا
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كلذوباسحبالإهنمريجألامعطيالوهمرغهيلعفءاركلاهنمىدأاذإفمهئانمأ
نامزىفاذهوءهلمعىلعلثماةرجأردقبهلريجألاوريجألاةلزنملماعلالزنأهنأ
الفمامإلانامزريغىفامأولمعردقبهلفةاكزلاعمجلمامإلاهنيعينمنأىنعمبمامإلا

ةيفنحلادنعكلذكاهبحاصىلإاهلصوينأةاكزلابحاصمزليهنألهيلعىركي
ليبسىلعةينامثلانملماكمهسمهلنيلماعلانأىعفاشلادنعوةيكلاملاو

بوجولا

:ةاكزلاقيرفتىف:ةيناغلاةلأسملا

لوقي؟هعيزوتوهجارخإةفصفيكفءانمألاديىلعةاكزللجرغلالالاعمتجااذإ

ابيرقهبنورْثأيالوىفلضفلاوحالصلالهأةعامجهيفرظني:ةديبعوبأمامإلا

نمالوةاكزلاىطعينمرضحيالوهئاطعابهللارمآنمىلعهنوعزویفدیعبنود

ذأ

نورضحيةعبرأنإ:حاضيإلابحاصدنعركذاميف(°)حلفأمامإلالوقيو

ذأمامإلاىلوتيفنوقابلاامأو«نومراغلاو«باقرلاو؛نيكاسملاوىارقفلامهوةمسقلا

.()مهمهسا

تيبجىذلادلبلابءارقفلاىلعاهثلثعزويلماعلانإ:ةيضابألاءاهقفلاضعبلاقو

اهيلإمامإلاجاتحااذإلإمامإلاىلإاهيثلثعجريوء‹؛لدعلامامالادهعىفناکولونم

.(اهلك

هتاكزدحأجرخيالفزيزعلادبعنبرمعلثمالدعمامإلاناكاذإ:كلاملاقو

ناكنإوءاهبهذخأيلوهلوقهللبقيملاهتيدأدق:لاقفهاتأنإف«قدصلملاهيتأيىتح

بهاوم٢٢۲صديزنبریاجمامإلاهقف١:١۱۱جةيادهلا۲:٠۲۷جليلجلابهاوم۲/١٠:حاضيالا(١)

ءاهدعبامو۲:٤٠جمالسإلادعاوقاهدعبامو٥:۷۳جفنصللانإ١:۲جةيادهلا۲/٢۲۷جليلجلا

.۲/١١٠ج:حاضيإلا۲:٤٥جمالسإلادعاوق١١/۹٠٠ج:لامآلاجراعم)۲(

.ثحبلااذهنم٤٠٠ةحفصلارظنا(٤)٢٦۲:دیزنبرباجماماهقف(۳)

هدلاوهيفىفوتىذلامويلاىفه١٠٠ماعهدلاولافلخترهيتىفبوصنملاىمتسرلاباهولادبعحلفأمامإلاوه(٥)
/6۹7:ةيضايرلاراهزألاء٠۲ليقوه٤٤۲ماعىفوتورارقتسالاونمألاهنامزىفداسوةريسلانسحأف
٢٢۲.

.٤۷نيبلاطلاجهنم۲/٤٠ج:مالسإلادعاوق)۷(.۲/۷٠٠:حاضيإلا)1٦(
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كلذهلىفخنإاهعضاوماهعضيلفلدعريعمامإلا

ةنطابلاامأومامإلاةيابجتحتاهمكحةرهاظلالاومألانإف:ةيفنحلادنعو

.(”اهباحصأىلإىهفاهريغوىلحلاوةضفلاوبهذلاك

ركبىبألوقبوراصمألاىلإةابجلالاسرإىفملسوهيلعهللاىلصىبنلالعفبو

هعهللالوسرىلإهنودؤياوناكاممالاقعىنوعنمولهللاو):هنعهللاىضرقيدصلا

.(*)(كلذىلعهلةباحصلارارقإوهيلعمهتلتاقل

؟عزويدلبىأىف:ةلأسملا

ىفعزويالو؛مهدلبءاينغأةاكزبىلوأمهدلبلاءارقفنأةديبعوبأمامإلاىري

الوعبنالاهضعبمسيداليتناکووتساذإفیتحاهريغ

اهرماملسانایسلحهنآاباالاصهعیکانفلق

.()مامإلا

لاقءاهلقنمدعبحتسلملاوةيضابألادنعفالخلافنصملابحاصىكحو
مهنأقافتالاىنعمهبشيابانباحصألوقىناعمىفجرخيهنأىنعم):ديعسوبأ

قحتسينهدلبلاكلذءارقفىنغتسينأالإدلبىلإدلبنمةاكزلالمحتالنأنوبحتسي

(ةاكزلامهدنع

۰۰£1ا2۳اا۹1۰- (۸)مهئارقفیفاھدریومهئاینغآنماهذخأينأباذاعمرمأهعىبنلانأباوجتحاو

.۲/۲۷۲:لیلجلابهاوم

.۲ط۱:۸۲توریب-٥y/:مئانصلاعئادبىناساكلادوعسمنبركبوبأىناشاكلا)۲(

.۳١٠:ةبوتلا()

:ةاكزلابوجوبابةاكزلاباتكىراخبلاهجرخأثيدحلا۲/١۳٠عئانصلاعئادب-۲:حاضيإلا(٤)

۰/٤::ةاكزلاعنامباب/ىئاسنلا۳:ةاكزلاباتك::دووادویا۲

۲0/۰ج:دعاوقلا۷/۲::حاضيإلا)٦(.ثحبلااذهنم١٤٠٠(ص)رظنا(٥)

ج::ةيادهلا-١1/1٠لامآلاجراعم٢:فنصملا(۷)

.هجرختقبسثیدحلا۔٦:لامآلاجراعم)۸(
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ىلإةديعبنادلبنمهدعبنمءافلخلاوىبنلاىلإاهلقنبنوجتحينوزيجملانكلو
.()ةنيدملا

النأىهو«ةرورضللالإدلبىلإدلبنمةقدصلالقنتال:روهمجلالاقكلذكو

طرتشاكلذلو2>مهنعلضففةاكزلانمدلبلاءارقفىنغتساوأ.هدلبىفاريقفدجي
.()ةرورضريغباهلقننمافوخةقدصلاراجنوكينأليبسلانباىعفاشلا

؟ضرفلاةهجىلعةميركلاةيآلاىففانصألاركذله:ةعبارلاةلأسملا

امنإوءةضيرفلابميسقتلاليبسىلعسيلفانصألاركذنإ:ةديبعوبأمامإلالوقي
رضحنمنافاذهىلعءانبوىطعينملةلالدلاومهلءاطعإلابرمالابزاوجلانايبلكلذ

مهنإفنافنصوأفنصرضحولهنأهيلعبترتيو«هلءىشالفباغنمو«ىطعأمهنم
مهيلعدرمهنعلضفنإف«؛نوطعي

قاكزانمنمثلاالثملماعلاىطعيفميسقتلاىلعكلذنإ:لاقفىعفاشلافلاخو
روهمجلاامأو«نمثلاىفوتسيىتحىقابلاهلممتهلثمءانعهنمءزجىفناكنإف

.(©)مسقلاةضيرفىلعالءاطعإلازاوجبنايبلاىلعاهنأب:نولوقيف

نوطعيمهنإففانصألاعيمجرضحاذإالإ)كلذىلععامجإلاباطحلاىكحو
لوقوهاذهنألكلذوءطقفةيكلاملانعوهامنإ؛عامجإلاهتياكحلعلو>مهلك
.(^)”ضرفلابميسقتلاىلعوه:لوقيىعفاشلانأمدقتوءةيفنحلاوةيكلاملا

امالعإةينامثلافانصألاهللاىمسامنإو:ةيميتنبالاقروهمجلالوقبةلبانحلالاق
فانصألانيباهتمسقلاباجيإالءاهريغىلإفانصألاهذهنمجرختالةقدصلانأهنم

۱۱٣٤۰.۳جدهتجناةيادب)۲(.ةحفصلاوقباسلاعجرملا

فراعملاةبتكم٢۲٥۸جىواتفلاعومجمةيميتنبميلحلادبعنبدمحأ_ةحفصلاوقباسلاعجرملاسفن)۳(

.(أ)ط۰/۲٢۳۳لیلابهاومبرغم
.ثحبلااذهن.۷٠٠ةحفصلارظنا)٤(

A:دیزنبرباجماماهقف/۲ج:مالسإلادعاوق۲:حاضيإلا)°(

.۲٤٣۳:لیلجلابهاوم

.6/044جعئانصلاهئادبةحفصلاوعجرملاسفن(۷)
Y/:لیلجلابهاوم-١:۹/۸جدهتجملاةيادب(۸)
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ءةيلاعلاوبأمهنمو«نيعباتلانعو«سابعنباوءةفيذحو«رمعنعهاكحوءةنيامثلا

هتيطعافنصايل:هلوقنعىورو.()ىعختلاميهاربإو«نارهمنبنوميمو

.()كأزجأ

ىفةاكزلاهقيرفتىفهنعهللاىضررمعلعفبةديبعوبأمامإلالدتساكلذك

روضحةباحصلاودحاولافنصلا

؟هتقفننمرثكأذخأينأمامإلاوأىلاوللله:ةسماخلاةلأسملا

هتقفنكهلايعةقفنوءهتقفنالإةاكزلانمهلسيلىلاولانأةديبعوبأمامإلاىري

اعيشهلاوضرفينأىلعاوعمتجاذإركبوبأفلختساامدنعةباحصلالمعباجاجتحا

ىلعهتقفنوءامهناكمامهريغذخأامهقلخأاذإنيتدربهلاوضرففبسكلانعهينغي

رثكأوهامذخأبهيلعجتحيالعلكلذريغهوطعيملو«رفسللهبوكرؤهلهأ

ىفمهسورمتعأوهبجحأامو«فيصلاوءاتسشلاىفةلحو«شيرقنملجرتوقهلهأو

.هلاوقأوهنعهللاىضررمعلاعفأنمريثكبجتحاامك.()(نيملسللا

لامتیبنمهلایعقزرومامإلاقزرو):هصنوحاضيإلابحاصركذكلذكو

كلذىفسيلو؛مهنمةروشملاوملعلالهأنمنيملسملانمرظنبءاريقفناكاذإنيملسللا

.()(هيفكيامالإمولعمدح

ءاضقومهرومأببسكلانعهلاغشناونيملسملارمأبهمايقلهتنؤلهيفكيامىطعيف
فانصألانمفنصىأنأىلعاوقفتادقو‹هتنؤمردقىلعىطعيلماعلافمهحلاصم

.()(ىنغلاىلإءاطعلاىفهبلصويالةينامثلا

.٢/٢٥۳:لیلجلابهاوم٢۲/٠٤:یواتفلاةعومجم)۱(

.ثحبلااذهنم١٠٠ذحفصلارظنا(۳).٢۲/٠٤:یواتفلاةعومجم(۲)

.ةحفصلاوقباسلاعجرملاسفن)°(.ثحبلااذهم١٠٠ةحفصلارظنا(٤)

٦-0:مالسإلادعاوق-۲:حاضيإلا(٦)

.۲/٤٥:مالسإلادعاوقرظناو١:٤٤۳جدهتجلاةيادب(۷)
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؟ةاكزلاذخأىفطرشمامإلانمدلبلاةيامحله:ةسداسلاةلأسلملا

نأنيملسملانماهبنلسيلفادلبكلميملاذإمامإلانأةديبعوبأمامإلاىري

رئاجلامکحلانموأءودعلانممهعنميومهيلعهمكحرجيملامهيلإمهتاكزباوثعبي

.()هودااممهنعزجيملمهعنميملوهوهيلِإاودأولفمهيلع

لباقمةاكزلالذبنألكلذوروهمجلادنعىهكلذكودنعطرشةيامحلاف

اهلهأىمحواهكلمواهحتفتسادلبلكنإ:فنصملاىفلاق؛مهودعنممهتيامحل
نأهلسيلفكلذكنكيملاموءاهلهأنماهتقدصضبقينأهلفءاهيفهماكحأترجو
(مهتقدصضبقي

الفمهمحيملاذإفاهيفطرشةيامحلانإفةاكزللمامألاةيابجىفةدعاقهذهو

نامعىفهيلعلمعلاناكاماذهوةيزجلاوةاكزلاذخأىفهلقحي

هللالوسرتعمسلاق:راسينبلقعمثيدحىفىبنلالوقباولدتساو

ةحئاردجيملالإةحيصنباهطحيملفةيعرهللاهيعرتسيدبعنمام»:لوقيهلع
«ةنجلا

نعلوئسممکلکوعارمكلکالأرهللالوسرلاق:لاقرمعنبانعو

هتیبلهُىلععارلجرلاوءهتيعرنعلوئسموهوعارسانلاىلعىذلامامإلاف«هتيعر

مهنعةلوئسمىهوهدلوواهجوزتيبىلعةيعارةأرملاو«هتيعرنعلوئسموهو

نعلوئسممكلكوعارمكلكفالألوئسموهوهديسلامىلععارلجرلادبعو

هنکلوةدرلالهألهلاتقىفديزنبرباجنعهاورركبىبألاقمبلدتساو...ثحبلااذهةجفصلارظنا(١)
عناملالداعلاوهقحتسملاوالفهريغامأوءاهفخألقحتسلملامامإلانعوهاإهلجأللاتقلازوجيىذلاعنملانأببقع

.۸۷:ديحصلاعماجلا-ةزوحلل

.١٠:١٤۱جفنصملا(۲)

YAY:١٠جلامآلاجراعم٥/۷۳نيبلاطلاجهنم)۳(

ملسمهجرخأ.ةنجلاةحئاردجيملالإةحيصنباهطحيملفةيعرهللاهيعرتسيدبعنمام...ةحفصلاوقباسلاعجرملا(4)

باب ناميإلاباتك ءةنجلاهيلعهللامرحالإهتيعرلشاغوهوتوميمويتوميةيعرهللاهيعرتسيدبعنمامهظفلب
رمأنإفهبىقتيوهئارونملباقيةنجمامإلاامنإ»:ظفلبىئاسنلا-١/١۲٠رانلاهتيعرلشاغلاىلاولاقاقحتسا

:هيلعنييامومامإلللبونيامركذ-ةعيبلاباتك«ارزوهيلعنإفهريغبرمأنإورماوأكلذبهلنإفلدعوهللاىوقتب

١/١۳٠هنعةبجحلاوةيعرلارمأنممامإللامزلياميفباب-ءىفلاوةرامإلاوجارخلاباتكدووادوبأ-٥
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.(۱)(هتیعر

:ةاكزلامهسباهذىف:ةعباسلاةلأسللا

نأهودأنيذلاىلعنأىريةديبعابأنإفةعامجلاىأربنيمألااذهديىفهعمجناكو

باحصأىلعسیلونامضةيلعفةيريغنمهباهذنيمألایعداولوهودري

لاقوءاهزيماذإءازجألابلوقلاةداتقوىرصبلانسحلانعفنصملابحاصىكح

«‹لبنحنبدمحأو‹؛ىروفلانايفسو؛تامحو؛مكحلاو‹؛ىرهزلا ةدیبعیبالوقب

اذِإامأو«نيملسملانيمأدينمتفلتاذإنامضلامدعبلوقلافنصملابحاصححصو

.ةديبعىيأىأرلفلاخماذهو>نامضلاهيلعفدينمتفلت

.()ةاكزلاهيفبجياملاماىفناكاذإةيناثىكزيهنأىعفاشلا

یکحوهيلعنامضالفاعيضمدعيالنيمألاديىفاهزيماذإهنأديعسىبأدنعو

اهبوجودنعاهجرخأاذإهنأوهواٹلاثالوقدعاوقلاىفدازوءازجألامدعبلوقلا

هيلعفكلذدعباهجرخأفاهبوجوتقودنعاهجرخأنإوهيلعنامضالفتعاضف

.نامضلا

.()كلامنعهاكحو

‹هقفحتسمىلإلصينألبقوهزيمتوهجارخإدعببجاولاكلهاذإ:ةيفنحلادنعو

عييضتلانكيملهنألنيمأديىفناكاذإةصاخوهيلعنامضالوطقسيهنإف

یفةعمجلابابةعمجلاباتكىفىراخبلاهاورثيدحلاو1YAY:لامآلاجراعم۳:نيبلاصلاجهنم)۱(

.۴/١۳٠ةيعرلاقحنم مامإلامزليامبابءىفلاوةرامإلاوجارخلاباتكدووادوبأ۳۳/۲ندلاوىرقلا
.ثحبلااذه۸٠٠.۰صارضنا(۲)

.۰٢١٢۲جفصلا)۳(

.٥/\٥:لامآلاجراعم-۳ry/حاضيإلا-٦فنصلما(٤)

.٥/۳۱۸ج:نيبلاطلاجهنم(٥)

۰ج:دهنجلاةيادب۳۸/۲ج:مالسإلادعاوقرظنا

o۳۸



.(۱)هببسب

نيمألادينماهفلتنألكلذوءةكربنباهيلإلامىذلاوهنامضلابلوقلاو
ةاكزلاةيابجلمامإلاهثعبيىذلاىعاسلادينماهفلتكالوههدينماهفلتك

:ةقرفتملاعورزلاةاكزىف:ةنماغلاةلأسلملا

:ةديبعوبأمامإلالاق؟اهتاكزیدؤيفيكفةقرفتمىرقىفعورزلجرلناكاذإ

هعزوينأهلىغبنیفةدحاوةيرقىفهعمجنإفهدلبىفاهنمعرزلكةاكزىدؤي
دتمتةدلبلاءارقفنأىلإرظنهلعلو>نادلبلاكلتءارقفنيبىريامباسحىلع

.مهدلبىفوهىذلاعرزلاكلذةاكزىلإمهنيعأ

ىنغتسينأالإ«لوقلااذهبكلذكاولاقةيضابألانأفنصملابحاصىكحو

زيزعلادبعنبرمعنعةياوروهوقاكزلامهدنعقحتسينممدلبلاكلذءارقف

‹ريبجنبديعسو«ىعختلانيعباتلانمو‹ىعفاشلاو«لبنحنبدمحاوكلاممهفلاخو

‹(°)اضيأزيزعلادبعنبرمعنعةياوروهوىأرلاباحصأوىروثلاو«سوؤاطو

.اهلقنلاحىفاهباحصأىلإاهلوصومدعنمفوخلاباضيأكلذنوعناملاللعو

ةاكزوءماسشلاىفماشلاةاكزفهعضومىفدلبلكةاكزقرفتو:ةيميتنبالوقيو

وأهعىبنلاةنيدمىلإماشلانملقتتفةحلصماهلقتزوجيلهو«رصمىفرصم
ملعلالهالنالوقهيفءاهريغ

ءاهلنيقحتسمريغدالبلالهأناكاذِإامةلاحىفاهلقنىففالخلامدعىكحو
ام:هللاقوءةنيدملاىلإنميلانمةاكزللهلقنذاعمىلعركنأباطخلانبرمعنأو

دنعاهلقنزاوجىلعلدياممهنعتکسفءفذخااهلتدجوام:لاقف؟ايباجكتثعب

اهلقحتسملادوجومدع

هتبارقلاهلقنزوجيمهدنعوءفاعمثيدحبالمعاهلقنىفةهاركلاةيفنحلادنعو

١/۹۸:عماجلا(۲)/7:مئانصلاعئادب(١)

1:فتصملا(٤).ثحبلااذهنم۹٠٩صرظنا(۳)

.٢۲/۳۹جةيميتنبایواتفعومجم)۱.ةحفصلاوعجرملاسفن(٥)

.ةحفصلاوعجرملاسفن(۷)

o۳۹



.(۱)ةماعجوحأوهنمىلإوأنيجاتحلا

:براقأللةاكزلاءاطعإىف:ةعساتلاةلأسللا

مامإلالوقي..نيقحتسملانممهريغنودةاكزلاببراقألاصخينأزوجيلهو
مهريغوءارقفلانألةاكزلامهئاطعإىفمهريغنودلضفمهلسيلةبارقلانإ:ةديبعوبأ

یقبیهنإفهتاكزبهتبارقینغلکصخاذإهنأىلإرظنيهلعلوةيساوسفانصألانم

.ةاكزالبمهتاكزنممهنوطعيبراقأءاينغأمهلسيلنيذلاءارقفلا

حاضيإلابحاصهاكحامكطقفةلوعهمزلينمىلإعجاراضيأكلذلعلو

هلةاكزلااهئاطعإنمدوعسمنباةجوزهتلعفاباولدتساوءريقفلااهجوزل

اهلبيرقلاذأزاوجىفةيضابألاهفلاخفمنملاممعةديبعوبأمامإلافاذهىلعو

.زوجيالمرحماذناكنمنأ:مهلوقةيفنحلاىلععيبرلاركنأاذهلوءهلوعمزليالىذلا

°(دلولاونيدلاولاالإ:لاقوةاكزلاهژاطعإزوجيالفهحاکن

لقنوءرذنملانبانعالقتاذهىلعملعلالهأنمعامجإلاىلاطيجلاركذدقو

هتاکزیطعيالو‹نيدلاوللاهؤاطعإزوجيالهنأىنعمب9براقألاهيقبیففالخللا

.()هيلإىنعملاىفدوعيهنالرخالل

نمىطعمللنوكيالنأاوطرتشادقفةيكلاملادنعةلأسملاهذهىفلوقلاكلذكو

هلتبثتالهنألمهدنعىطعأدلولانمةقفنلابلطنمىبأاذإدلاولانأالإهيلعقفني
.(^)مكحابالإ

.اذهثحبلانم۹٠٠ةحفصلارظنا(۲).١/١٠٠:ةيادبلا(١)

۳۷ج:لامآلاجراعم۲:حاضيإلا(۳)

١٠ج:لامألاجراعم...١/۸٠٠:حاضيإلا

.٤./۲ج:عئانصلاعئادب...١٠٠:حاضيإلا(٥)
۲/0ج:مالسإلادعاوق(1)

١/۱:ةيادهلا...۲/٠ج:عئانصلاعئادب)۷(

.ىضاقلامكحمكحابدوصقملاو۲/٢/٤ج:لیلجلابهاوم(۸)

O%£4



:ةاكزلانمءاطعألاىفنيدلاىفلضفلالهأدقتىف:ةرشاعلاةلأسمل

ابالمعودعللةياكنلاو‹نيدلاىفلضفلالهآميدقتةديبعیبمامإلادنعىلوألا

نأورمعوركبويآلمعهباوجیفرکذثیحنعهللاضرباطخلانبرمعهلعف
انيلإبحألاوهو):لاقولضفلالهألضفرمعنأو«سانلانيبىواسيناكركباب
.(۱)(ذخأنهبو

مامإلادهعريغىفامأو؛نيملسمللحلصألارظانلاهنألمامإلارظنىلإدئاعكلذو
ىتلاقاقحتسالانطاومهتاكزعضولرظنينأناسنإلاىلعنأحاضيإلابحاصىريف

.(ىلولاىفكلذنوكينأبحتسيو؛مالسإللازعنوكت

؟الماةاكزلامهلعفدتنأزوجيلهخئاشملاىلإنيبستنمموقنعةيميتنبالئسو
نيكاسملاوءارقفلانمنيقحتسملااهبىرحتينأناسنإللىغبنيفةاكزلاامأو):باجأف

نبانأىلعلدياماذهىف2(ةعيرسشللنيعبتلانيدلالهأنممهريغونيمراغلاو

.ةاكزلاعفدىفاضيأحالصلالهأليضفتبحيةيميت

الإو‹هيففوقوملفدجويملنإوىلوتملالإاهئاطعإمدع:شيفطأخيشلاححصو
هبهذمىفعروفلاخملفالإو«هنمًاربتملف

ةناعإنمىلوأمالسإلاىفلضفلاوحالصلالهأةناعإنأىلإكلذلكمجريو
ىلعاعيجشتو«مهريغةعفنمنمنيملسمللحجرألضفلالهأنمةعفنملانأل«مهريغ
..عمتجملاىفحالصلالعف

لهأرثؤيةجاحلاتوتسانإ:كلاملاقةلأسملاهذهىفةيكلاملادنعلوقلاكلذكو

رمعلعفباجاجتحاهريغمرحيالونيدلا
:اًقحتسمناكاذإبئاغلامودقةاكزلابرظتنيله:رشعةيداحلاةلأسلل

نيقحتسملانيباهقيرفترضحوتعمجاذإةاكزلانأهللاهمحرةديبعوبأمامإلاىريف

.ثحبلااذهنم۹٠٠صرظنا(١)
۰۳۲۸/۳لینلاحرش«٥/٢٢۲ج:نیبلاطلاجهنم۱۰/۲:حاضيإلا(۲)

٢۲/۰.۸۷ج:ةيميتنبایواتفعومجم(۳)
٤۷جنيدلارونتاباوجنمنيمثلادقعلا-۲/٠جلينلاحرش)٤(

.۲/٢٥۳:لیلجلابهاوم(٥)

٥



نملاهنالءاضيأهيلإاهبلسريالوطقفنيرضاحلاىلعقرفتلب«بئاغلااهبرظتنيالف

.(۱)مهریغنوداهقيرفترضح

باغنمورضحنمىلعاهقيرفتبجيهنألكلذوةيضابألاهدمتعااماذهو

هلمهسيالف

بئاغللتئبخاذإزاوجلا»حراشلاركذو()(بئاغلًابختالو):لينلاىفلاقو

نإدلبلاجراخولوليقورفاسملاببئاغلارسفوءهتبيغنمهعوجردعباهايإىطعأمث

,.()(اهعرحواهعرازمىفیدلبلالایمأیفناک

هيلإاهلسرأاذإلماعللو«ليبسلانباوىزاغللاهرخدينأزاوجمامإلاىنثتساو)

.(°)(مالسإلارومآنمرمآیفباغنملکكلذكوءاهمالتسالءىجيملو

:ةاكزلانمنيدلاولاءاطعإىف:رشعةيناثلاةلاسملا

ليبسىلعامهدلوةاكزذخأامهلقحيالنيدلاولانأةديبعوبأمامإلاىري

مهيزجيالفةفصلاهذهىلعمهوطعأولفةاكزبهيدلاودلولاصخينأىنعمبتارفنالا

ءىرخألاتاوكزلاةلمجعمدلولاةاكزتناكونيريقفنيدلاولاناكاذإامأةاكزلانع

ملةفصلاهذهبهنألةلمجلاىفمهؤاطعإزاجءارقفلادادعىفنيدلاولادادعراصو
`209ةلمجلاىفنيملسملاةعامجمهتطعأامنإوةاكزلابمهصخي

تناكاذإالإءةيضابألانمريثكلوقوهةاكزلانمنيدلاولاءاطعإمدعبلوقلاو

هيلعةقفنلابوجوةلعلاوزبفءهتبلاطولهيلعاهتقفنكردتالاهنالجوزتحتمالا
.(۷)ءاطعأإلاعناملاز

لاوقأةدعةلأسملاىفركذو«نيريقفاناكاذإنيدلاولاىففالخلاديعش.وبألقنو

.)اهتقفنهمزلتملاذإكلذمهلدمحموبألعجوءطقفةدلاوللزوجيهنأ:اهنم

.١/۹٠٠:حاضيإلا(۲).ثخبلااذهنم۹٠٠ةحفصرظنا(١)

.٤٤۲:قباسلاعجرملا(4٤).۳/٤٢٤۲ج:ںیئلاےرش)۳(

.٥/٠۲ج:نيبلاطلاجهنمرظناوةحفصلاوقباسلاهجا)2(

|.ثحبلااذهنم١٠٠صرظنا
.١۱/٢۲جلامآلاجراعم٥/۱۷۳جنیبلاطلاجهنمرضنا)۷(

.۲/٤٣۳ج:لیلجلابهاوم)۸(

o۲



هتقفنبلطنمىبأوىنغدلوهلنم)ةيكلاملادنعةلأسملاهذهىفلوقلاكلذكو

ىكابالإلاحلاهذهىفةقفنلاهلبحتالاهنأبىلازربلاهرسفو«ةاكزلانمىطعينم

ىنغلاهدلاوهيطعيالىذلاريقفلادلولاىفمساقلاوبألاقو.()دلوهلنكيملهنأكف

ةققحتمريغةقفنلابوجوةلعنالكلذو2>ةاكزلانمىطعينأسأبالهنإ:ائيش

مرحينملككلذكوءامومعنيدولوملاونيدلاوللاهءاطعإةيفنحلازوجيملو
نكيملولفةقفنلابوجومدععماهيلإةحلملاةجاحلاةيميتنباطرتشاوهحاكن

٠نيمراغاوناكاذإنيدلاولاىلإاهعفدامأو):لاقو2هيلإاهعفدزجيملجوحأبيرقلا
.()(كلذزاوجرهظالإوناهجواهيففءاهيفنيبتاكموأ

:ةاكزلاذخأهعممرحيىذلاىنغلارادقمىف:رشعةثلاثلاةلأسللا

ىففلجرلاامأ«توقلاوهةاكزلاريقفلاهعمىطعيالىذلادحلاةديبعوبألعج

كلذنمینٹتسیومهنومتماتیألایعاهلنکیملاذإءطقفاهندبىفةأرملاامأولايع

.لايعلانموهسيلذإقيقرلا

تومعلالهأدنعةبادلاكلذكوةوسكلاومادألاوماعطلاهنأبتوقلارسفو

.توقلانمىلوأمهدنعنوكتدقوءاهنعمهلىنغالنيذلاودبلامهبدوصقلملاو

وأهمويتوقىهلهءاهيفتوقلابستحيىتلاةدملاىلإقرطتيملمامإلانكلو

ةلحلاءارقفءانغتسادعبهنيدءافولنيدملااوطعينأمهلنأركذهنأعم«كلذريغوأهتنس

لصألاو؛مهريغنيبوةيضابألاءاهقفنيباريثكةلأسملاهذهىففالخلاعقودقو
اوفلتخانكلوءةنسلاوباتكلاصنبىنغللحتالةقدصلانأىلعاوقفتامهنأاذهىف

.ةحفصلاوعجرملاسفن(١)
34ج:ةيادهلا...۲/٠جعئانصلامئادب)۲(

.۹۰:هجرملاسفن(٤).٢۲/۸٤جیواتفلاةعومجم(۲)

.ثحبلااذهنم٠٠٠صرظنا:ىواتفلاةعومجم(٥)
o۳



هدصقيىذلاوهاذهلعلوءةنسةقفن:ليقو«باصتنلاكلمرسشعةسمخ:ليقو

كلذبلولاىلإىنغلامدعوباصتلاكلمعمتجينأنكميهنألةديبعوبأ.مامإلا
لوقكانهوةرهطملاةعيرشلاةحامسىلإاهبسنأولاوقألاعسوأوهاذهو«باصنلا

اذهفةنسةنؤمنمهتيافكدعبىهامنإاهتحتامفامهردنيسمخلاطارتسشانأىلع

.(۲)اهعسوأ

كلمتنإءةقدصلاذخأهعممرحيىذلاىندألادحلااولعجذإةيفنحلالوقوهاذهو
شرفلاوبايثلاكءةاكزلااهيفبجتالىتلالاومألانمهتجاحنعةدئازمهردىتئام
وأرطفلاةقدصهيلعبحتاذهنألكلذوءاهريغومدخاو..باودلاوتيناوحلاورودلاو

.()ةيحضألا

یفهبٹئأتینکسمهلنمةاکرلانمیطعينأبسأبال):هلوقیخركلانعلقتو
نإفءهلهأنمناكنإملعلابتكوءندبلابايثو«حالسو«سرفو«مداخو«هلزنم
نعىورالءةقدصلاذخأهيلعمرحمهردىتئامهتميقغلبيامكلذنعلضفهلناك
سرفلانممهردفالاةرشعكلينملةاكزلانوطعياوناك:لاقهنأىرصبلانسحلا

.(*)(رادلاومداخاوحالسلاو

لوقرسفوءاوساهمدعواهدوجوف:ناسنإللةمزاللاجئاوحلانمهنأبكلذللعو
.°0)عىبنلاباحصأىنعياوناكىرصبلانسحلا

نإ:لاقةفينحابأنأوتاهتجالاىلإكلذعجرياكلاممامإلانأدشرنباركذو

ءاينغأنمةاكزلاذخأينأبهيَىبنلاهرمأنيحذاعمثيدحلءىنغلاوهباصنلاكلم

.()مهئارقفیفاهدریفنمیلالهآ

ءىوغللاوأىعرشلاىنغلاظفللمحىفمهفالتخاوهفالخلاببسنإ:لاقو

ربتعاايعرشهلعجنمو.مسالاهيلعقلطنياملقأكلذىفربتعاىوغللاىنغلالاقنمف

:نيبلاطلاجهنم8/۲٤/٩:دعاوقلا-۷/۲۱:حاضيإلا)۱(

.۳۸riv/r/:ليلجلابهاوم-٥/ەج:نيبلاطلاجهنم)۲(

.۲/۸٤ج:عئانصلاعئادب)4(.٢/۸٤ج:عئانصلاعئادب(۳)
/اٴج:دهتجملاةيادب(1).ةحفصلاوردصملاسفن(٠)

o



.0)كلاملوقوهو؟ةنكمألاولاوحألاوتاداعلا

09طبللضفاهبفناکناوقاكولايطعامهاوسنمماهنمٹ

مِءاوسءاطعالاىففرتحلاريغريقفلاوفرتحلاريقفلالهبرشعةعبارلاةلأسملا

؟ال

ملاذإلالاتيبنمءاطعألاىفءاوسامهنأهيلعهللاةمحرةديبعوبأمامإلایری

(هسفنريغصتباذهعفنيالوهتراجتاذهرضتال)توقلانمةيافكفرتحمللنكت

.(رقفلاولايعلاردقىلعامهوطعأوامهرمأىفةعامجلارظنيلف

رثكأدنعدمتعملاوهاذهو‹ءارقفلادادعتحتنالخادنيهنالكلذو

.()ةيضابألا

هئزجيامهعمنكيملنمو)ىنغلامساىلإريقفلامسانعفرتحلاجرخاذإالإ

ةرمثنموأةنسىفاهنعمهلةيانغالىتلامهتنؤمومهتقفنومهتوسكوهلايعئزجيو
(ريقفوهفهسفنلهلايتحاعيمجوهتراجنوهتعنصنمهيلعردياميفوةرمثىلإ

ىلإعجار هدنع-هنأوىنغلادحىف:كلاممامإلالوقىلإانعجراذإو
ةاكزلاذخأهعممرحيىذلادحلاىففالخلاتحتلخدتةلأسملاهذهنأاندجوداهتجالا

(هع)ىبنلامهامسنيذلامهمهنألباصتلاكلاموهىنغلانإ:ةفينحوبألاقدقو

وهاذهو.()هدضريقفلافباصتلاكلاموهىنغلاناكاذإو«ذاعمثيدحىفءاينغأ

‹هيفكتةعنصهلنوكتالنأريقفلاىفةيكلاملاطورنمدرودقوء2”ىعفاشلالوق

.ةحفصلاوردصملاسفن(١)

.امهاوسامةرابعلالعلو۲٤٤٣۳:ليلجلابهاوم)۲(

.ثحبلااذهن۰م۲۱٠صرظنا(۳)

.٥:٢۲جنيبلاطلاجهنم-۲:۷٠٠جحاضيإلا(٤)

.١:٤٢٤۳جدهتجملاةيادب(1٦).ةحفصلاوقباسلاردصملاسفن(٠)

.7/۳٤:عئانصلاعئدب-ةحفصلاوقباسلاعجرملاسفن(۷)
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مساتحتلخادهنألقحتسيوهفاذهتحتلخادهتفرحهيفكتالىذلافرتحلاف

۱ءارقفلا

الوبسوأاماعطىطعأنميف:ةرشعةسماخلاةلأسملا

ىفهبسحيمأهروشعیدؤيوهسفنىلعهبسحيله()انموقنيكاسمىلإ

؟هروشعیطعيالوهتلمجنمهلعجيمأ«

اذههبجعيملهنأكو.ةاكزلاةينىلعالهجرخأهلعلءارقفللهجرخيىذلاهروشع

..(؟المأكلذكهنأملعأهللاو):هلوقبهيلعبقعثيحلوقلا

هنماءزججرخأاذإهنأل.نيكاسملاءالؤهلهجرخأاميفةاكزلاهيلعنأىريهنأكو

اذإف):لاقوليبسلااذهىلإهلكراصاذإ‹اذكههعرزبهنإفروعهيلعسيل

.۶>(یرامیفقحلااذهولكلانمضعبلافلكلاىفزوجيالناك

اذهةرمثوءداصحلامأكاردلابةاكزلابوجولهةلأسملاهذهىففلتخادقو

وأءداصحلالبقواهكارددعباهنماءزجىطعأوأةلغلاتفلتاذإاميفرهظتفالخلا

اذإىهوةلأسملاهذهاهلثمو؟ةاكزلانامضعرزلابحاصمزليلهفباودلااهتلكأ

مامإلالوقىضتقموهواهتاكزهمزليكاردلابلاقنمف.ةاكزلاجارخإلبقاهنمىطعا
لبقءاطعإبوأببسبفلتامةاكزهمزليال:لاقداصحلابلاقنموةديبعىبأ

.(°)داصحللا

.١/٢۳ج:لیلجلابهاوم(١)

.عمجلاو لبتسلاعاعشنمطسبنانمليسلا:ليقو«؛لبتسلاكليسلاو.ةلئاملاةعارزلاةلبنسلاوءةلوبسلاوءةلوبسلا)۲(

لبسلاو«لبتساذإعرزلالبسأدقوتلاماذإزرألاوةرذلاةلبنسىهةلوبسلانيللا.تلبسأوتلبنسدقولوبس
١٠/٠۳۲جبرعلاناسل ةدئازهنونولبنسلالبسلا:ليقولبنسلافارطأ

ةديبعوبأمامإلااذكههلمعتسانملوألهىردأالويدقحالطصالااذهءةيضابأللنوفلاغلامهانموقبدوصقملا(۳)

هقلطأنملوأحالطصاهلعلو«هرصاعنمعالوهيواتفالورباجمامإلالئاسرىفههبشياصندجملذإهريغوأ
.ةيضابالاتافلؤمىفدجويوهدعبنمرمتسافةديبعءامإلامهيلع

.ثحبلااذهنم١۲٥صرظنا)٤(

ج:نيبلاطلاجهنم٦٢۲y/:دعاوقلا اهدعبامو۲:۳۳جحاضيإلا-٤rrr/-:فنصملا(٥)

٥/٦
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نملالابحاصلكأاذإ):ةفينحوبألاقفةلأسملاهذهىفاضيأةيفنحلافلتخاو

ناکامانئاکیقبامیکزیوهتمذیفانیدنوکیوهرشعنمضيهريغمعطأوأرمثلا

.كلهتسملاعمباصتلاغلبيملاذإىقابلاةاكزبلوقيالهنأالإةديبعىبألوقنيعاذهو

ىقابلاغلبيملاذإالإقيدصتلاوماعطإلاىفكلهتسملايفةاكزلابجويالفسويوبأو
.0)(هبلمكتسيهنإفباصنلا

ضرالانمجراخلارثعىفةدراولاصوصنلانمةعومجمبةفينحوبالدتسادقو

هلوقبوةمثيخىبآثيدحبفسويوبألدتساو«هريغوكلهتسمنيبدينفتريغنم
«عبرلافثلثلااوعدتملنإف؛ثلثلااوعدواوذخفمتصرخاذإ»:ملسوهيلعهللايلص

امرىشعنمضولف«ةيصولاوةيرعلالالاىفنإفصرخلاىفاوففحخ)»لاقهنأهعهلوقو

الإجرحاىفمقوفلكلانمعنتماالو«فيفختلاققحتيملهلهأووهلكأوأقدصت

هلكجراخلانمءارقفلابيصنبهذياللباصتنلاليمكتىفهبدتعيهنأ

عورزلاكرفأوبراقوأ‹نوتيزلادوساومركلاباطولخنلاتهزاذإكلامدنعو

امنأىنعملاوىبألوقلقفاوموهو2>ةاكزلاهيفتبجوءاملانعىنغتساو

صرخلاب:لیقوتاذجلاوداصحلاب:لیقویکهکارددعبهنمجرخ

:ضرألاتجرخأامىلعةرجألاىف:رشعةسداسلاةلأسللا

كلتتجرخأامريغنمماعطبناكءاوسهعرزىلعلجرلاىركأاذإكلذو

؛عرزلاةلمجنمءاركلاكلذطحيلهفمهاردبوأءاهنملبانسبىألبسبوأةعارزلا

؟هلک.هنمجرخيوطحيالهنأمأكلذدعبةاكزلاجرخيمث

رشعلانأبكلذللعوهلامبلصنمهمرغيامنِإوءىشهنعطحيالهنأب:باجأف

قسواهسمخىفنأدقعناعامجأإلانالضرالاىفقحوهامنإو«ضباقلاىلععقيمل

.۲/١٤٠٦جعئانصلاعئادب(١)
...عبرلافثلثلاوعدتملنإفثلثلااوعدوثلثلااوذخفمتصرخاذإ»:ثيدحلا).ةحفصلاوردصملاسفن(۲)

ىفءأجامباب_ةاكزلاباتكىذمرتلا-٥/7٤:صراخلاكرتيمكباب ةاكزلاباتك:ىئاسنلاهجرخأ

)...۸/۳۴٤٤٤/١۲۱دمحأ٢/٢۳:صرخلا

.(هجرختىلإدتهأمل...ةيصولاوةيرعلالاماىفنإفصرخلاىفاوففخ:ثيدحلا)
.ةحفصلاوردصملاسفن(٤).۲٥Y۸:ليلجلابهاوم(۳)
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٠هنعطحيملةسمخهدنعوانيدقسوأةرشعهيلعناكولو‹2)ةاكزبوبحلانم

الأ:لاقثيحنيدلااهتمطحيهنإفهدنعنيدقنلاةاكزفالخبلجألءىش

ضعبلوقىفةاكزلاىدؤيالفنيداهيفهيلعوالاقثمنيعبرأبسكيدقلجرلانأىرت
ءاهيلعلالابحاصىدؤيوأءاهبميرغلابساحيوهنذأتسي«ميرغلانذإبالإانباحصأ

ناکناواهضبقاذِإلالابحاصىلعهتاكزوءاهيفهيلعةاكزالةماعلالوقيفوهو
.(۲)(هلامعیمجعماهتاكزهيلعفاهسبحىفهلنذأهنأالإءاهبهلطاميمل

هنعاوطقسأفنيدلاسنجنمنيدقنلاباصنورخاثیدحبباصتنلارادقمتددح

.ةاكزلا

ىفجرخأامىلعةاكزال:ليقفمهريغوةيضابألادنعةلأسملاىففلتخادقو

لوقو؟ةمذلاىفقحمأضرألاتجرخأاميفقحةاكزلاله:فالخلالصأو

نأهدنعلصألانألكلذوةديبعىبأمامإلالوقعمقفتيةلأسملاهذهىفةفينحىبأ
عرازلاةمذىفقحاهنأامهدنعفدمحمو«فسويىبأدنعامأضرألاىفقحةاكزلا

ةيكلاملادنعلوقلاو‹(بجتالامهدنعوةفينحىيأدنعريجالاةرجأىفةاكزلابجتف"

.()كلام

طقلو«هدادجوهساردوهداصحیفهبرجأتساامعيمجهيلعبسحي):لاق

عبرلاوثلثلاكاءزجوأانيعماليكناکءاوسهيلعیکزیوبسحيهنإفنوتيزلا
.()(هوحنو

لوقىضتقموهو«ضرألاىلعرشعلانأبنالوقياكلاموةفينحابأنإف:ةلمجلابو

.ةاكزاهيفةيفنحلاىأرىلعفاهنودامعرظنلاضغبعامجإةاكزلااهيفقسوأةسمخنأىنعملا(١)

.ثحبلااذهنم١٠٥صرظنا(۲)

.٠٠۴/اجفصلا۳۸/۲۷/۲حاضيإلا١١٠/١٠٠/هجنييلاطلاجهنم)۳(

.۲/٢۲۸:لیلجلابهاوم(٥).۲/٦٤/٩٥عئانصلاعئادب(٤)

.ةحفصلاوردصملاسفن(1٦)
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.ةاكزلاعيمجلاىففةاكزلاجارخإلبقلالابحاصهيطعيامو

مهریغوراسينبناميلسو«نسحلاوءاطعو«رمعنبانعطاقسإلابلوقلالقنو

ىلعهنادتسااماهطقسيالوهترمثوهعرزىلعهقفنأىذلانيدلااهطقسي:ليقو

.()هلهأ

:اهريغوعايرلاوقيقرلاهلنميف:رشعةعباسلاةلأسللا

نوطعيلهماعطهللجروءةيشامهللجروهللجرو«قيقرهللجریفو
.؟ةاكزلانم

الفةيشاملانملضفلاعيبهتسيعمرضيالوهيفكيلضفلاعيبيامدنعناكاذإ:لاق

عايرلاامأو«قيقرلاكلذكو«ىطعيهنإفهيفكيالوهرضيلضفلاعيبناكنإو«ىطعي
ىنغتالدقفةريثكتناكنإوعايرلانألكلذونيملسملاىلإاهيفرظنلامجريف

ركذوةلأسملاهذهىفلوقلامدقتدقو.(>ةيشاملاوقيقرلالثمتسيلفءاهبحاص

.ةاكزلاذخأهعمزوجيالىذلاىنغلاةلأسمىففالخلا

لهىنغخأهلناكاذإخألاوىنغدلوهلناكاذإدلاولاىف:رشعةنماثلاةلأسملا
؟ةاكزلانمنايطعي

ماكحأتناكاذإدلاولاكلذكوقاكزلانمخألاءاطعإزاوجبمامإلاباجأف

ةرهاظنيملسملاماكحأتناكاذإامأ...مكحلابهدلونمهقحلنيملوةلطعمنيملسللا

هنيبليحنمىلعةلأسملاهذهساقدقوءطعيملةقفنلابهلمكحمكاحلاىلإمدقتولف

ءاطعإىفةلأسملاهذهىفلوقلامدقتدقو.()ماكحألااهيفماقتالرادىفهلامنيبو

.ةاكزلانمنيدلاولا

.٢۲/۲۷/۲۸جةيميتنبایواتفةعومجم(١)

۸/۲١حاضيإلا٦٤عئانصلاعئادب ثحبلااذهنم۲۲٠صرظنا(۲)

.ثحبلااذهنم۲۲٥صرظنا)۳(
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؟ةاكزلانمىطعيلهطلخيوهوةوعدلابرقأنميف:رشعةعساتلاةلأسملا

نِإو«ىطعيالهنإفاهلعافنماربيىتلارئابكلالبقنماذههطيلختناكاذإ:لاقف

رمألاحضتيىتحهئاطعإنعفقوهيفء؛فوقولاىلإكلذیدوالوهجمرمآناک

.()هليبسکهلافطأليبسو

ذاقنإىفنيدلاىفلضفلالهأميدقتاهيفركذىتلاةلأسمللةعباتةلأسملاهذه

ىطعأنإو«مامإلاهاريامبسحمهعيدقتلضفألافلضفلالهأدجواذإهنإفقاكزلا

.()ىرخأةرمذافنإلاهيلعنإلاقيالفاهنماذه

:()ةوعدلابفراعلجرىف:نورشعلاةلأسلملا

وأ..ايندلالجألةوعدلالهاريغىلإلاممثحالصلاوهقفلابرهتسادقو

هتلزنملزنيلهفةوعدلالهآىلإداعومدنمثموقلاكعلوأىفمدقتفةسائرلا

؟قوقحلانمىطعيوىلوألا
‹رهاظلاىفهلةمرحلاراهظإوهتبوتلوبقةوعدلالهأىلعبجاولانإ:باجأف

وأءهسأبنوملسملاىسشخاذإالإقوقحلانمايشىطعيالوةدمانينظىقبيو

اوأرنِإوءاولعفةاكزلاةلمجنمهءاطعإاوأرو«نيملسملاءافعضىفنهولاهلاخدإاوفاخ

.(9)(هداعبزنمريخهفاطلإنكلواولعفكلذريغ

.هلهال

لزننمنأةيضابألادنعف«مهبولقةفلؤملامهسىفءاهقفلانيبفالخلاىرجدقو

نمىطعأدوهعلانمدهعىأىف«ركبىبأوهعىبنلادهعىفمهبولقةفلؤملاةلزنم
مالسإللزازعإهيفىأرامفنيملسملاحلاصمىفرظانلاهنالمامإلارظنىلعةاكزلا

.ثحبلااذهنم٩٠٠صرظنا(۲).ثحبلااذهنم۳٠٥صرظنا(۱)

ىتلاىرجهلالوألاىفنتفلاببسبب٬زحاوعيشىلإاوقرتفاسانلامايكلذوةيضابالاةوعدلاانهدوصقلملا)۳(

.هريغویدئاقعماعیمالسإقرفتنماهالتاموةباحصلانيبتبشت
.ثحبلااذهم۵۲۳رضنا)٤(

س
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.(۳)مهنمضعبلالوقوهوخوسنممهمهسنأب:لاقنمةيضابألانمو
نعو9ىلعةباحصلاعامجاإباوجتحاوخخوسنمهنآ:ةيفنحلادنعحصألاو

.°2)هفتمامإلاىأرنلقابهنأحصألا:ناتياورىعفاشلا

الذإخوسنمهنأكلامدنعو.()ىعفاشلاكقابهنأبلوقلاةفينحىبأنعلقنو

لهنمهئاطعإي:لاقىمخللانكلو۷مهبولقةفلؤملاىلإمالسإلاةوقدعبنالاةجاح

مهلاخدإبرانلانممهذاقنتسانالمهبادبةفلؤمكانهناكنإو):باطحلاهنعكلذ

ماعطنمىلوأكلذوءلامعألالضفأاوملسأدقاوناكنإهيلعمهتيبثتوأمالسإلاىف

.()(ريقف
ءاطعإمدعكلامراتخموةلأسملاىفنالوقمهدنعةيكلاملانأنيبتياذهنمف

.مهئاطعأإلةيضتقملاةلعلادوجومھدعلفلملا

:ةاكزلاهيلعنمقيدصتىف:نورشعلاوةيداحلاةلأسملا

ةقثوهوكلذيلعنيملسملاعلطيملوةاكزلاىدأهنأنيملسملانملجرىعدااذإ

؟اریقفناکنإریغلاةاكزنمیطعیوقدصيلهف«هنيدىف

نمةلأسملاهذهو؟ةاكزللاقحتسمناكنإهئاطعإب:ةلأسملاهذهىفباجأف

نمةاكزلانألكلذوهريمضىلإاهيفلكويواهبحاصاهيفناديىتلاةيونيدلالئاسم
تبجوىتلاةاكزلانمهنامرحىلإرمألاهبلصيالفاهتقونعاهريخأتزئاجلاضورفلا
الوةقثوهوةاكزلاميزوتىفهنعبئانلاقدصينألجرللناكاذإو.رقفلاةفصبهل

.۲۳۳/۴ج:لیئلاحرش۲:حاضيإلا-٠/۲۹۳/٢۲۹ج:فنصلا)۱(

.ةحفصلاوعجرملاسفن(۲)

۲/١١٠/۹٠٠٠:حاضيإلاةحفصلاوعجرملاسفن(۳)
.ةحفصلاوعجرملاسفن(٥).6/45:عئانصلاعئادب(٤)

.وردصملاسفن(۷).١/۳۳۹:دهتجملاةيادب

.ثحبلااذهنم۲۳٥صرظنا(۹).۲/٢٥۳:لیلجلابهاوم(۸)
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مهقيدصتىفنيملسملاةعامجبفيكفيارقفلالاؤسبهقدصنيبتينأهيلعبجي

نمىطعينأاقحتسمباصنلاكلامهنوكوء0ءارقفلاىلإهتاكزعفدىفملسللا

ريغكلذبلوقينملوقىلعهنسهنوميالوأهتجاحنعلضافريغناكاذإةاكزلا

.(°هيفلوقلامدقتدقوقةاكزلاذخأهعممرحيىذلاىنغلاديدحتىنعمنعجراخ

:ةعامجلاعماهعمجيالهسفنبهتاكزذفنينميف:نورشعلاوةلأسملا

نمضهتاكزبعمتجيالثيجبنيملسلاءارقفضعبلهسفنبهتاكزفرفينميفو

ىنغتساووهرقتفاذإسكعلاثدحنأرمألاناكوءاهنمءارقفلاضعبمرحيوةعامجلا

؟ةفصلابهذهىلعةاكزلانمنأمهللهفنومورحلا

اقباسناكولوءارقفلاةلمجنمحبصأهنألةاكزلانمىطعيهنأب:باجأف

نأوهوهيفهللاةعاطبكيفهللاىصعنمئفاكتنأكلذىفلمعلاف)ءاهنممهمرحي

.(۲)(كعنمنملىطعت

ياخسلابهضوعتلبءهلثمبءافجلادرتالنأاياجسلامركوقالخألاومسنمو
.ةلضافلامالسإلالاصخنمهذهو

ىفناكاذإف«بهاذملاعيمجىفءاهقفلااهيفملكتدقفةاكزلاقيرفتةلأسمامأو

وهمامإلانألكلذو«هسفنبهتاكزقرفينأدحألزوجيالهنإفلدعلامامإلانامز
اولصوينأمهيلعوقوقحلالاصيإومهلحصتلاهيلعونيملسللارمأبمئاقلا

نمةاعسلااهضبقاذإفءهيلإاهلاصيإواهضبقلاهيلإةاعسلاوهثعبيوأهيلإمهتاكز
.()تفلتولواهنماوئرب:دقفهرمأباهباحصأ

:نالوقهيففمامإلالبقنماهقيرفتامأو

رضحيهنأاوركذمهنكلياسثيحاهقرفيفاهنعلوكسملاوهمامإلانأ:لوألا

مهيففرفیف‹نومراغلاو‹باقرلاو‹نيكاسلاوىارقفلامه:فانصأةعبرأاهقيرفت

:نيبلاطلاجهنم۲/۳۷جعئانصلاعئادب۲/٢٤۳ج:لیلجلابهاوم1۲۹/۳ج:ةكربنبالعماجلا)۱(

/٥ج ۷۳.

.ثحبلااذهنس٢٥۲٥٥صرظنا)۳(.ثحبلااذهنم۲۳٥صجار(۲)

٥/٦۷۹نيبلاطلاجهنم۲/۲ج:لیلجلابهاوم-۲:حاضيإلا)٤(
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.(۱)فصنلا

هلاتقناکولةاكزلاىعنامهلاتقنمركبىبألعفبلوقلااذهباحصألدتساو

‹عامجإلاهبشأف>مهلاتقىلعهعماوماقانوةباحصلاهنعتكسيملزوجيالمهل

مهيكزتومهرهطتةقدصمهلاومأنمذخإ:ىلاعتهلوقباضيأهللدتسيو

.ةمألاىفماقممئاقلداعلامامإلانألكلذو.()اهب

قرفي:ليقو«ثلثلاءارقفلاىلعقرفيونيثلثلااهنممامإلاذحخأي:ىناثلالوقلاو
ىتلا$مهدالبةاكزبىلوأمهنأل«قاسفلانماوناكولودلبلاءارقفىلعفصلنلا

هاريامبسحاهقرفيمامإلاىلإنيلوقلاالكىلعيقابلاعجرموقاكزلااهنمتذحأ
.هنامزىفىلوالاوهاموءهلهأومالسإللاحالص

ىلعهسفنباهعزوينأزوجيوءلدعلامامإلاىلإاهميلستزوجيةيفنحلادنعو
.(°)ةاكزلاىقحتسمنممهريغوءارقفلا

:ليق:نالوقمهدنعاهيففهدوجوعممامإلاريغىلإاهعفدولفةيضابألادنعو
.(ا:لیقوهئزج

نمرضحنمىلعاهعيزوتىفدهتجينأهيلعفلدعلامامإلانامزريغىفامأو
مهنمدحاوفنصىلإاهعفدولوةياىفیلاعتهللارکذامبسح‹؛ماهسلا

ةئالثمهنمفنصلكنمىلععينأبجي:لاقىذلاىعفاشللافالخ

؟ةاكزلانم(^)نينظلاىطعيله:نورشعلاوةفلالاةلأسلملا

ىطعيهنأب:باجأ؟المأةاكزلانمىطعيلهةنيدىفمهتماوهونينظلاىفو

.۲/١١٠:مالسإلادعاوق-١۲٠:حاضيإلا(١)
.۲/٤٥ج:مالسإلادعاوق١٠/١١٠ج:فنصملا-١:حاضيإلا)۲(

.۳٠٠:ةبوتلا(۳)

ليلجلابهاوم۲/٤٠/٥٥مالسإلادعاوق-١٠/١٤٠جفنصملا۲/١٠۷/۱٠٠جحاضيإلا)٤(

.هدعبامو٢۲/٩۸ةيميتنبایواتف-۲/٤٦٤عئانصلاعئادب-۱

vt:نيبلاطلاجهنم(1٦).۹۳۲:عئانصلاعئادب(٠) /o.

raعئانصلاعئادب٤نيبلاطلاجهتم٤٠/مالسإلادعاوق:۳٢/حاضيأإلارظنا.(۷) r.

٢٠/٤٤۰:ةيميتنبایواتفعومجم٢۲/٤٣۳لیلجلابهاوم

.مهتملاىنعمب:نينظلا)۸(
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امهنمرهظيملامهنمىلوأنيحلاصلانمهريغنألاريثكءاطعىطعيالىأ«ردقب

.()ىطعيالفهبنوملسملاهنماربياملعفاذإهنإفرئابكلالعفنمةءاربلابجوي

ةاكزلانمىطعينأبىلوألانمىهواهانركذىلاةلأسملاىلإعجرتةلأسملاهذهو
.(الوأ

مثمالسإلاىفلضفلااولوأوءارقفلانمءاحلصلامدقيهنأبهاذملاعيمجدنعف

لبقةاكزلااهيفتبيجىتلادلبلالهأنمقاسفلاىطعيءالؤهمدعنإفلاحااوروتسم

ىفلضفلااذوزوجعلاوريبكلاخيشلالضفينكلو)ءاذكهومثءاهريغ

لهأنمريقفللاهعفداوزاجأفنامعلهأنمانباحصأامأو()(لايعلاوذومالسإلا

.((اهبىلوأمهدنعلضفألانأالإىلوريغوأايلوناكةوعدلا

اذإ:ىصاعملاونوجملالهأوةالصلاليلقىفاولاقذإةيكلاملانعاذهلثمركذو

نمىلوأالاححلصألاىلإةاكزلاعفدو«؛نوطعيالمهنأىصاعملاىفاهنوفرصياوناك

.(°)(نوطعيفتوملاهيلعىضشحاذإالإ؛لاحلاءىسىلإاهعفد

تهجلاىلإلاحلامهبغلبوأمهريغدجويملاذإالإنوطعيالمهناذهىنعمو

.نوطعيفةمهتلادرجمبناكنإو

:نيلضافتملانيريقفلاىف:نورشعلاوةعبارلاةلأسملا

هیفکیالالیلقاعرزباصأامهدحأنكلوةاكزللنيقحتسمنيلجرىفو

:انباحصألءارآةئالثةلأسملاهذهىفنإ:لاقف

هباصأىذلاعرزلابسحيوكلذكرخآلاو«هتلئاععماذهبسحينأ:لوألا
لايعلاردقىلعمسقيیقابلاوءهلثمرخألایطعیو؛طحيفكلذردقىلعامهدحأ

.ةجاحلاو

.ثحبلااذهنم٤٠٥صعجار(۲).ثحبلااذهن٤۲٨ص:رظنا(۱)

.4/:مالسإلادعاوق-۲:حاضيإلا

۲/٢٤٢ج:لیلجلابهاوم)°(.٠/۲۳:نیيلاطلاجهنم(٤)
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.ءاوسلابىقابلامسقيو«لوألالثمرخآلاىطعيفامهنيبىواسينأ:ىنافلاو
قاكزلاعمجىلعنيمئاقلاولدعلالهأرطنىلإهذهلاحلاعجرتنأ:ثلاثلاو

هذهنمائیشحجريملهنکلومهئارقفىفلدعللناكملاونامزلابسحمهيأرهيفاوريف

.()ةئالثلاءارألا

قاكزلافانصأوكحاولاسنجلاباحصأنيبلضافتلاةلأسمىلإعجرتهذهو

هذهنأامككشأهتجاحنأللايعهلسيلنمىلعلايعلاىذميدقتءاهقفلاركذدقو

ةكربنبدمحموبأخيشلاححصورقفلاوىنغلاةلأسمىفلخداهلاضيأةلأسملا

-هیواتفنمریثکیفةديبعىبأمامإلاىأرىضتقموهو)( سنأنبكلاممامالاو

ليقانهنموءناكملاونامزلابسحوداهتجالاىلإامهرمأعجريرقفلاوىنغلانأ
ىنغتسيدقهنألدحرقفلاوىنغللىدنعسيلو)هرثأىلإهنمجوحأهرظنىلإمكاحلا

الرخآلاوبسكاملاهوجوبهتفرعموهبارطضاوهلايتحاوهبسكوهتكرحلدحاومهردب

.()(فوخلاريثكليحلاليلقهنألكلذفاعضأبىنغتسي

داهتجالاىلإاهيفرمألاعجريفةيفنحلادنعةلأسملاهذهىفلوقلاكلذكو

:فدلاببعلتىتلاوةجربتملاىف:نورشعلاوةسمانخلاةلأسملا

ةباسشتناكءاوسلاجراهرضحيوفدلاببعلتىتلاوةجربتملاةأرملاىفو
:باجأف_؟ةاكزلانمىطعتلهفنستاذوأ

اهيفلوقلاو«مهتلالهأنمىهفةجربتمنكتملنإو«ىطعتالفةجربتمتناكنإ
هذهىفاهنعتكسهنكلوردقبىطعيهنأنممهتملاىفاهلبقىتلاةلأسملالثم

.ةلأسملا

ةحئانلاامأو«ىطعتالاهنأ:هتنتملفتيهناذإةنلعملاةحئانلانعرخآباوجىفو

ملىتلاةنلعملاةحئانلاوةجربتملاىفهلوقهجووىطعتاهنأريغىهنتفاهتيمىلع

0:دهتجماةيادب(۲).ثحبلااذهن٤٠٠۰صرظنا(۱)

.۲:حاضيإلا-١/1۲۷/٢٢۲مماجلاةكربنبا)۳(

.ثحبلااذهم٢۲٥صرظنا(٥).۸/:عئانصلامئادب)٤(

200



نوطعيالىصاعملالهأنأهدنعو‹ناتيصاعامهنألنايطعتالامهنأنمةحاينلانعهتنت

یعدةديبعابآنأبويأنبلئاوركذدقو.هللاةيصعمىلعاهبنونيعتسيذإةاكزلانم

.0)مهكرتوعجرفاهيفنيباعللارظنفةميلوىلإ

رذوبأليلجلاىباحصلاهلبقكلذبلمعدقو«بيبحنبعيبرلامامإلاىأروهو
دنعةلأسملاهذهىفلوقلاكلذكو2ةيكلاملاىأروهو2>هنعهللاىضرىرافغلا

الهنآ:یلصيهنإلقيملولصيملىذلاىفةيميتنبالاقدقو2بهاذملاميمج

كلذكفريبكةالصلاكرتنأمولعملانموءهبرلهنايصعببسبةاكزلانمىطعي

.ةرهاظلابونذلارئابكنمةريبكلناتيتأةنلعملاةحئانلاوةجربتلاو«ىصاعملاباحصأ

اهنأعمو«رهاظببسلناكاهحايننألاهءاطعإحابأدقفاهتيمىلعةحئانلاامأو

ىطعتاهنأالإةحاينلاىفدراولاىهنلااهباكتراوتيملاىلعاهحاونىفةروذعمريغ

.اهريغنمفخأىهذإةاكزلانم

:فالخلالهأنععجارلاىف:نورشعلاوةسداسلاةلأسلملا

فالخلالهانمجرخمثهتاکزقرفیناکوفالخىلعناکلجریفو
؟قوقحلانمالوأهادأناكامةيناثىدؤينأهيلعلهف«قافولالهأىلإ

اذإبهذملاىفقفاوملاامأ«فالخلالاحةاكزلانمهجرخأامدريالهنأب:باجأف
لاحلاكلذكوءةيناثةرمىدؤينأهيلعفملعبوأهنملهجبفالخلالهألهتاكزىطعأ
هفالخلاحهادأامديعيهنأ«ىرخأةرمعجرمثفالخلالهأىلإعجرفاقفاومناكاذإ

هيأرىلعىنبنادقىأرلااذهوةاكزلانعهيزجيالنيفلاخلاةالوهذحخأامكلذكو

ةيسابعلاةلودلاماكحنأنماهلارصاعممامأللاناكىتلاةيسابعلاةلودلاةالوىف

.()سانلانمةاكزلاذخأىفمهلقحالفةطلسللنوبصتغم

اهشيعيىتلاةرتفلاكلتىلإعجارفلاخلاىفةاكزلاذافنإءازجإمدعبهلوقنأامك

.ةحفصلاومن(۲).۲/٥۰۳:ىربكلاةنودملا(١)

۲/٤٣٤۳اللابهاوم
.(نينظلاةلأسم)هعجارموثحبلااذهنم١٤٠٥صرظنا(٤)

.ثحبلااذهنم٢٥۲٠صرظنا(1).٥/٩۸۹جةيميتنبایواتفةعومجم
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ةملكنمهباومرامكلذىلإفضأةيضابأللةبسنلابنامتكةرتفاهنإفءمامإلا

رمولو)جراوخلاىلإةاكزلاعفدءازجإمدعبمهريغوةيفنحلاححصدقو‹جراوخلا

هرشعيلدعلالهأرشاعىلعرممث«هرشعفاهيلعاوبلغضرأىفجراوخلارشاعىلع
لداعلاناطلسلاقحعيضذإرشعلاكلذىفجراوخللقحالهنأبكلذللعو(ايناث

لهأامأو):اولاقثيحلوقلااذهب:اضيأةيكلالانمقيرفلاقوهمعزبسح

نأزجيملمهلوقىضتقمبمهرفكنمفمههبشأامو«جراوخاوةيردقلاكةلضلملاءاوهألا

.()(ةجاحمهبتلرناذإاهنماوطعينأزاجأمهرفكيملنموةاكزلانماوطعي

مهنأءالؤهلثمبتلرناذإةجاحلانأهاضتقمولوقلااذه(مهنم)باطحلارهظتساو

.امهريغوقسافلاوىمذلاىففالخلاكمهيففالخلاف«نوطعي

نولمعيالمهنإفةيضابألاامأةديبعوبأمامإلاهراتخااموةلأسملاىفليقاماذه

نيذلاةيضابألانمو«بهذملاىفمهلنيفلاخلاىلإةاكزلاعفدنوزيجيفءلوقلااذهب

نبهللادبعمهو«ةيضابألاريغىلإاهعفدبلوقينمةديبعىبأنامزىفاوشاع
ةاكزلانعاينغتسممامإلاناكنإف).(*)مامإلاذيمالتنمامهو«بيعشو«زيزعلادبع

(فلاخمو«قفاومنمهلهأءارقفىفدلبلكةقدصلامعلامهيفمسق

:ةاكزلاراخداىف:نورشعلاوةعباسلاةلأسلملا

لهفهوأرىأرلجألةاكزلانمائيشاوسبحينأنيملسملاةعامجىأراذإو

؟المامهللحي

زئاجف«ضعبنودضعبلدادبتسالجألالوبئاغلالهسبحناكاذإهنأ:باجأف

نيملسملاةعامجماقاذإكلذونيملسملاحالصإلهيفمهيأراوذفنيىتحهسبحمهل

اممهلنإ:ليقدقفمامإلاماقمبستحملاماقوأءاهذافنإوةاكزلاممجىفمامإللاماقم

نامزىفسانلاناكاذإ)ةعامجلارومأبنومئاقمهنألجألذافنإلاوعمجلانممامإلل

.ةحفصلاوردصملاسفن(۲).۳۸/۲:عئانصلاعئادب(١)

.١/١١٠:حاضيإلا(٤).٢/٤٤۳/٢٦۳:لیلجلابهاوم
.ثحبلااذهنم٢٥۲٠صرظنا.۲/٤٠:مالسإلادعاوق(٥)
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‹مهسفنألهوراتخاومهرومأهيلإاودنسأنملاهوعفدينأمهتاقدصنولعفيامنإنامتكلا

ءةديبعىبالمهقوقحنوعفدياوناك‹مهنامتكلاحىفنوملسملاهلعفيناكاملثم

اذإفهللامهمحرنيملسملاةداقنممهدعبناكنمئلإوءامهدعبنمميبرلاو«بجاحو

.0)(كلذىفمامإلاةلزنمهنألاهنماوثربدققهدنعاهوعمج
:هكيرشىلعكيرشلالمحىف:نورشعلاوةنماثلاةلأسملا

ىلعلهفميلستلابدعووأتاکزىدأهنأامهدحأىعدااذإنيكيرشلایفو

مزلياذامفیدؤياللاقنإو؟همهسعمهبحاصمهسیکزینأكيرشلا

؟كيرشلا

ال:لاقنإوءىشهکیرشمزليالفتكسوكلذبدعووأميلستلاىعدااذإ:لاق

هکیرشمهسوهمهسنعیدؤينأهکیرشمزلیهن:امهدحأنايأرةلأسملاىففىدۇؤي

ةديبعىبأمامإلاراتخموهوهمهسالإهمزليال:ىناثلاىأرلاو

:ىعفاشلالاقو«فلحنِإوقدصيالهنإفىسفنبتيدأ:لاقاذإةيفنحلادنعو

اذهوقاباهيفناطلسلاقحنأبةيفنحلاجتحاو«قحتسملاىفاهلصوأهنألقدصي

.()ةاكزلانمذخأينأهلنأىلعىنبم

لبنحنبدمحأمامإلاراتخاو®روثىبآوىعفاشلاىلإاضيألوقلااذهىزعو
.(°)مهلاومأىلعنونمتؤممهنألةاكزلاجارخإىلعنوفلحياللاومألاباحصأنأ

كلامامأو©”مهلاومأىلعلاومألاباحصأقيدصتىفةلأسملاهذهترمدقو

سانلاو):لاقمهلاومأنعميلستلانمهوعدااميفنوقدصيلاومألاباحصأنأب:لوقيف

كيرشلابيصنلمحيالهنأو(اوعفدامكلذىفمهنملبقيوكلذىفنوقدصم

كلذىكحةلبانحلالوقوهاذهو‹(*)اهنملكلقسوأةسمخغلبيملاذإهكيرشىلع

.اهدعبامو۸/۳٤۲جلينلاحرش.۲۳/۲٠حتاضيإلا(١)

.١/١٠٠:ةيادهلا)۳(.ثحبلااذهن.د۲۵مظنا(۲)

.ةحفصلاوردصملاسفن(٥):فنصملا

.٤٤/هجنيبلاطلاجهنمثحبلااذهنم۲دلر)ا(

.٢۲۷صقباسلاردصملا(۸).١/۲۷۳اصولا(۷)

oon



.(۱)ةيميتنبا

غلبيملولو«ضعبلاامهضعبىلعنيكيرشلاباصنلمحبجيةيضابألادنعو
.باصنلالصيلمحلابناكاذإةاكزلاهيفىذلارادقملامهنمدحاولكبيصن

:ضعبىلعاهضعبرامثلالمح:نورشعلاوةعساتلاةلأسملا

لمحيلهفبيبزلانمناقسوهدنعوءالثمرمتلانمقسوأةسمخلجرلناكاذإو
؟المأباصنلالصيملىذلانعةلمجلاىفىدؤيو«رمتلاىلعبيبزلا

.املكنمىدؤينأءاهقفلاضعبوباحصألل:لوألا«نالوقكلذىف:لاقف

هبوىيأروهو):لاقو«رامثلاوبوبحلاعيمجنماريثكوأناكاليلقضرألاتتبنأ
ةسمخهيفامالإةاكزالنأ:مهريغوباحصألانمءاهقفلاضعبلىناثلالوقلاوذأ

.()ضعبلاىلعرامثلاضعبلمحيالوقسوأ

ىذلاةيضابألاىأرنألكلذرظنىيأروهوهلوقوءانباحصأىأرو:هلوقىفو
نُأوءاهريغالةتسلابوبحلانمقسوأةسمخنوداميفةاكزالهنأمهلمعهيلعىرج

ىلعربلالمحي:ليقدقوءدحاولاعونلانمرامثلاالإضعبىلعاهضعبرامثلالمحال

.(”امهريغامهيلعلمحيالامكبيبزلاورمتلاالءامههبشأاموريعشلا

؛قسوأةسمخنوداميفةاكزلابحتالهنأةديبعىبأمامإلانعميبرلاىوردقو

.ةاكزةتسلابوبحلاريغىفسيلو

لوسرلاق:لاقسابعنبانع«دیزنبرباجنعةديبعوبآىنثدح:عيبرلالاق

؛هقدصدوذسمخنودامیفسیلو‹هقدصالاقثمنیرشعنوداميفسیلو‹(امهرد

قسوأةسمخنوداميفسيلوففدصهاشنیعبرأنوداميفسيلو(هرعبأةسمخىنعي)

.()(ةقدص

.ثحبلااذهنم6٠٥صرظنا(۲).٥/۲۳جةيميتنبایواتفعومجم(۱)

/۲حاضيإلا-٦/٢٠۲فنصللا١/٤٠۷/6١6جةكربنباعماج اهدعبامو١/٤٢٤۲جةنودملا(۳)

.۲۱/۲/٢٠۲ج:مالسإلادعاوق٥/٤٤/٤٤٠نیبلاطلاجهنم_اهدعبامو٤

قاوأسمخنوداميفسيل»ثيدحلا١:نيبلاطلاجهنم-٤/اجةنودملا٥:حيحصلاعماجلا(٤)

=/۲:قرولاةاكزبابيفو.۲.ةاكزلابوجوباب-ةاكزلاباتك:ىراخبلاهاور«خلإ...ةقدص

ا



ةسمخلانوداميفاهبوجومدعبلوقلاةديبعىبأمامإلابهذمنأاذهرهاظف

.هنععجرمثريثكلاوليلقلاىفاهبوجوبلوقلاهبهذمناكو«ثيدحلاهتياورلقسوألا

نمزيزعلادبعنبالوقوهوةفينحىبأبهذموهاقباسةديبعوبأمامإلاهلاقامو
0|مامإلايمال

ا0اقِباسهانیبامسحةمذلاىنالضریفقحاكلنُیریهنألكلذو

ءةيفنحلاىأروهامكضرألاتجرخأامميمجىفاهبوجولوقلااذهىلعلكشي

.©ريثكلاوليلقلاىفاهبوجوباولاقكلذكو

‹(©سنأنبكلاممامإلابهذموهقسوأةسمخنوداميفاهبوجومدعبلوقلاو

اهنكلو«اهلكبوبحلانممعطيورخدياميفاهباجيإىفروهمجلافلاخيهنكل
اهضعبرامثلالمحهيأرنمسيلو‹2)كلذىفةفينحابأقفاويوهفباصتلاتغلباذإ

یبآیبحاصدمحموفسويیبالوقوهو‹ةهكافلاوضخ۱او؛بوبحلاعيمج

.()ةف

:؟ةاكزلانمنوطعيلهىصاعملاباحصأىف:نوثالفلاةلأسملا

قسفوأهبلعفوألعفةطاوللابالجرفذقوأ«انزلابالجرفذقلجرىفو

هيفبحتامباب_باتك:دوادوبأ١/۷٠:لبإلاةاكزباب ةاكزلاباتك ىئاسنلا٠٢۲-۲۳

.۲/٤۹:ةاكزلا

.ثحبلملااذهنم٠٠٠صرظنا(۲).١/١٠:حاضيإلا١/٤٢٤۲جةنودملاتاغوبأ(١)

.١/۹٠٠١/١٠٠:ةيادهلا۲/٤٤۲جعئانصلاعئادب(۳)

V1‘جأطوملا Vr

.۲۷۳صقباسلاردصملاسفن(1)٢۲Yصقباسلاردصملا(٥)

.٢/۲۱جةيميتنبایواتفعومجم(۸).٢۲۷صقباسلاردصملاسفن(۷)

a



ريغنممکاحلادنعروزلابدهشوأ«یئارمای:هللاقو‹هللضونعلوأءاملسم

قحىلعهنأهلفلحو«هرظنىفنيدلاىفلضفلالهأنملجركلذرضحوهنمبلط
دهاشلاىطعيلههيلعدوهشملاهبلضياميفملسمىلعدهشوألجردضهلدهشف
؟هيلعدوهشملا

هنمبلطولولجرىلعروزبدهشوأءاملسمللضوأالجرفذقنم:باجأف
قسفتلاعفالاهذهعيمجنإفىايرلاملسمىلإبسنوأ‹نيدلاىفلضفلاوذكلذ

كلذوبوتيىتحهنمًاربيوقوقحلانممرحيفءلالضلالهأنمهلعجتواهبحاص
‹ريزنخايو«بلكاي:ملسملللاقاذِإاميفو«ةمرحلارئابكلانملامعألاهذهنأل
‹منهجايوأ«داوقايوأ«رانايوأ0>نانكشخايو‹«ثيبخايوأ«سحجنايوأ

؟قوقحلانمملسمللظافلالاهذهلئاقمنميلهفباذكايوأ«نئاخايوأ

بسینأىغبنيالذإهيلعدرهلوقنكلو«اذههلوقبقوقحلانمعنميالهنأب:باوجلاف
نماهلئاقاهبمرحيىتلارئابكلانمتسيلهذهنكلو«()ظافلألاهذهلثمبملسللا
.قوقحلا

بعلتىتلاوةجربتملاةلأسمىفىصاعملالهألةاكزلاءاطعإىفلوقلارمدقو
ةداهشىفهلبنذالهنألةاكزلانمىطعيهيلعدوهشملانأمولعملانمو.(9فدلاب
هيلعتلمتكااذإالإةحيبقلاباقلألاوبسلابهيمركلذكو«فذقلاو(°)روزلا
.ةداهشلا

.قوقحلانمقحىلعافلاحتفادهاجتوايعادتنيلجرىف:نوثالغلاوةيداحلاةلأسملا

دحاولكنأىلعافلاحتمثهدحجفقوقحلانماقحرخآىلعلجرىعدااذإو

؟ةاکزلانمنايطعيلهفقحمامهنم

نم.اهلصأىفسيلسانلانيبىواعدلانألكلذو)>نايطعيامْهْأب:باجأف

.اهانعمالةيمجعأةظفل(۲).ثحبلملااذهنصرظتا(١)

.ثحبلااذهنم٤٠٥عجار(٤).ثحبملااذهنم١٠٠لصعجار

ىفتدروىتلاتاقبوملاعبسلاةلمجنمىهوكرشلابهتلوسرلااهنرقىتلارئابكلانمروزلاةداهشنإ(٥)
.هجيرختقبسدقوثيدحلا

.ثحيبللااذهنم۷٠٠صرظنا



لطبلملانمامهنمقحملاملعيملافلاحتنأالو.ىصاعملانموهقحلادوحجامنإو«ىصاعملا

قحلابيلغتوكلذىضتقيببسالاذإرخألاءاطعإوامهدحأنامرح.ركميالف

.حجرمنودبحيجرترخألانودامهدحأل

.ةنراقمىلإاهيفرمألاجاتحيالىتلاةيداعلالئاسملانمةلأسملاهذهو

:ركسملابرشنميف:نوثالثلاوةيناغلاةلأسملا

نمیطعیلهةرمختملاةبرشالانمهريغبرشوأركسىتحذيبنلابرشلجرنعو
؟ةاكزلا

ىلاعتهللابجوأدقومارحركسلانأل١0بوتيىتحىطعيالوقسافهنإ:لاق

ركسنمفةمالاعامجإكلذىلعىضمومالسلاهيلعهللالوسرناسلىلعدحلاهيلع

.مهنمناكولوءارقفلاقوقحنممرحيلاضوهف‹هيلعةجحلامايقدعب

ىضمدقو«قوقحلانمنومرحينيذلاىصاعملاباحصأتحتةلأسملاهذهجردنتو

.()ةلأسملاهذهلثم

:جحلاىفطرفنميف:نوثالغلاوةلأسملا

نمیطعیلهفرقتفایتحطرففةيندبلاوةيلاملاةعاطتسالاةيحاننماعيطتسمناكنميف

؟ايصاعاذهبربتعيوءالمأةاكزا

هلوقهجووهتعاطتساتقوهطیرفتببسبمرحيالوىطعيهنإفاذهلثمامأ:لاق

زوجيذإءادألاةتقؤمريغضئارفلانموهفاهريخأتزوجيىتلاضورفلانمجحلانأاذه

:مهضعبلاقو«ريخأتلابايصاعربتعيالفروهمجلالوقوهاذهو«توملانحيملاماهريخأت
.9الاحةعاطتسالادعبهءادأبجي

جيوجحلاىلإهبغلبتيامةاكرلانمذخأينأهلفرقتفاوجملاهمزلنمامأو)

ریختزاوجىلعادامتعاةيضابألادمتعمونهلوقلااذهلعلوةلأسملاىفصناذهف

۰ثحبلااذهنم٢٤۲٥٤٦٠٥صرظنا(۲).ثحللہلااذهنم۲۸٥صرظنا(۱)

.ثحبلااذهنم۸١٥صرظنا(۳)

.١/۱۱۳حاضيإلا۱۲۹/۲جمالسإلادعاوق(٤)

.٥/٢٤۲:نيبلاطلاجهنم(٥)

o١٦



.حلا

:فلاخمتحتنوكتةيضابألاةأرملاىفةعبارلاةلأسملا

نمىطعتلهفلاخمتحتنوكت(ةيضابألا)نيملسملاةعامجنمةأرماىفو

.؟المأةاكرلا

تحتاهنوكاهرضيالوهلرفويوىطعتةأرملاهذهنأةلأسملاهذهىفلوقلا:لاق

اۇفكجوزلاماداممراحلاالإ«لالحمهلكنيملسملانيبجاوزلانأل()فلاخم

.ةيضابألاىأروهاذهوقوقحلانمائيشعنمتالاذهلفةجوزلل
.()نيملسملانمفالخلالهأىلإاهعفدزوجيةاكزلانأىلعاوصندقو

:ةيبرعلاناهقفيالةأرماولجرىف:نوثالخلاوةلأسللا

ىفالخدامهنكلو«ناملعتيالونآرقيالوةيبرعلاناهقفيالةأرماولجرىفو

؟ناملعتيالامهوةاكزلانمنايطعيلهفمالسألا

امهلهجناكاذإكلذوءامهتجاحوامهرقفردقىلعنايطعيامهنأب:باجأف
ملعتلاىفريصقتومييضتلناكنإف«ميلعتلاىفامهريصقتلجألالامهتدالبلجأل

.٩نايطعيالف

امهلمىشيامهنألكلذوءاطعلانمامهمرحيالوامهرضيالةيبرعلابامهلهجو
ىفارصقاذإالإامهئاطعإنمعنامكانهسيلف‹ةاكزلاهلبحتىذلاريقفلافصو

الةيصعملالجالنامرحيو.ءةلاحلاهذهىفنايصاعامهفهلهجعسيالىذلاملعلابلط

.ناسللالجال

:مهعضومريغنمءارقفلاءاطعإىف:نوثالثلاوةسداسلاةلأسملا

هللهفرخآعضومنمءارقفلاىطعيفعضاوملاضعبىفماعطلانيمألاعمجاذإ
؟لكلاةيطعىفكرتشيرخاصخشءاجاذإو؟كلذ

.ثحبلااذهنم۲۸٠صرظنا(۱)

.۲۲۹/۲۲۸/۲فنصلا۲/١١٠ةكربنباعماجرظنا(۲)

.ثحبلااذهنم۸٠٥صرظنا(٤).۲/٤٥/۷٥:مالسإلادعاوق١/٦:لينلاحرش

o۳



ءةقرفتمعضاومىفةاكزلاتناكولوىرخألاعضاوملاىفءاكرشمهنإ:لاق

عيمجىفام.عيزوتواهجامدإىلعاوقفتامهنكلوءانمأةدعكلانهناكولكلذكو

.)لكلاىفءاكرشمهفلكلاىلععضاوملا

‹مهريغوءارقفللحالصلارظنىلعةاكزلاعمجءانمأتايحالصنمربتعياذهو

.اقباسهانيبامكلدعلامامإلانامزريغىفاذهو؛كلذبنوفلكممهنأل

:یهولاؤسلاىفامعةدايزىرخأةلأسمنعباوجلاىفركذو

نيعمصخشةاكزنمافورعمفلاتلاناكوتويبلاضعبنمةاكزلاتفلتاذإ

نمفنالوقاهيفةيضابالادنعوءةلأسملاهذهءاهقفلاثحبدقولئمدرهبحاصىلعف

رمأبسيلهنألوءاهباحصألصتملاهنألءاهنامضهمزلي:لاقليكولاةلزنمبنيمألالعج
دقومامإلارمأبنيملسملانعضوفمهنألمامإلاةلزنمبةعامجلانيمأنإ:لاقنمومامإلا
اهنمفلتامنامضهيلعسيلفهلاهملسفةقثلاىلإاهملسينأرمأ

هلعجو‹ةديبعىبأمامإلاىأروهامكنامضلابلوقلادمحموبأخيشلاححصو
.ةقثنيمالاناكولوليكولاةلزنمب

ةقثلاناكاذإنامضلامدعبلوقلاراتخاهنكلونيلوقلافنصملابحاصىكحو

امأنامضةاكزلابحاصىلعسيلفنيملسملاةعامجهماقأوأمامإللانيمأ

ةاكزعفدنإو)هدنعةقثىلإاهعفدهنألنامضلانممفادلااربهنإفحاضيإلابحاص
اهنألاذهىفعفادلااربدقهنإفهلعوفدملالصتنألبقتفلتفةرضاحىهوىلوتمهلام

.(©)(ةرضاح

اذهىضتقمو()طيرفتريغنمتعاضفاهلزعاذإنامضلامدعبةيكلاملاحرصو
هنأتفلتفهريغةاكزنماهريغعماهوعزويلءانمألانيملسملاةعامجىلإاهملساذإهنأ

.ثحبلااذهنم۷٥٥صعجار(۲).ثحبلااذهنم۸٥٦٥صرظنا(۱)

.اهدعبامو/6/٠٤۲فنصملا(٤).۹۸/۱٥/۹۹٥ةکړبنباعماج(۳)

/۲مالسإلادعاوق٥/١۱۸٠نيبلاطلاجهنمرظنا۲/١۲٠حاضيإلا(5)

.۳۱۳/۲لیلجلابهاوم(1)

o



:نوثالثلاوةعباسلاةلأسملا

ةعامجلاهبىضرىذلانيمألاىفوىلعةرملكهعمجيامقرفينيمألاىف

دعبنمىتايامرظتنینأريغنمماعطلانملصحيامةرملكقرفيف‹ةاكزلاعمجي

؟كلذهللهفةصوصخلافانصألاىفهقرفءىشهءاجاملكو

ذختااذإالإقاكزلاىقحتسملاحالصهاريامرظنىفضوفمهنألكلذهلنإ:لاق
نمهسفنبةاكزلاقرفيهنأوأ؛ليبسلانباالوءارقفلاهملعيالوةاكزلاعمجلرخآاناكم

نأبىلوأةعامجلانكل‹كلذهلزوجيهنإفكلذىلعدهشأهنكلو«ةعامجلارظنريغ

ناکمیفاهلكةاكزلاعمجتنأىلوالاودحاویارىلعمهايإووهعمتجيومهرظاني
كانهنوكيالو«قيرفتلاعضومءارقفلاملعيثيحبناكملاكلذنماهقيرفتمتيلدحاو

.)هنوملعيالناکم

دققعلاولحلالهأةعامجلاهيفموقيىذلاتقولاىفةيعامتجالارومألانمهذهو

اذهنمنيرشعلاوةعباسلاةلأسملاىفرمالااذهلثمنايبقبسدقوءنامتكلانامز

ءاوسةقيرطلاهذهىلعةيضابالاىلعةينمزلاتارتفلانمريثكترمدقوثحبلا

«رئازجلاببازیمیداوبیضابألاعمتجلاىفهويلادئاسوهامريظنبرغملاوأقرسشملاىف
.فانصألاعيمجنمنيقحتسلملاىلعاهعزويلنيالاىلإةاكزلانودؤيمهنإف

:دحاولافنصلاىلإةاكزلاعفدىف:نوثالثلاوةنماثلاةلأسلملا

هنأىنعمبءارقفلاوأءالثمليبسلانبالهلكهروشعىطعينأنيمألارمأيلجرنعو
ىطعملانوكيلهو؟كلذهللهفةاكزلاىقحتسمفانصأنمدحاوفنصلاهعفدي
؟یرخأةاكزىفةعامجلاكيرش

ىأرنإف«نيمألارظنىلإهيفرمألاعجريوليمجنسحرمأاذهوكلذهلنإ:لاق
هيفكيليبقلااذهنمىطعملافنصلاهباصأىذلاناكنإف()نسحوهفانسحكلذ

.ثحبلااذهء۷صعجار(۲).ثحبلااذهنم۹۲۹مرظنا(۱)

.ثحبلااذهنم٥٥٠٥صرنا(۳)
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ةاكزنمىطعيالواينغتسمنوكيهنإفءةيلئاعلاهتجاحردقىلعهلايعتوقوهتوقل

ةاكزىطعينأنمعنامالفهينغيامليبسلااذهنمبصيملنإو.ىرخأ

نممرحيفىنغلادحلصيملهنألهئاطعإنمعنامالاذإةعامجلاكيرشنوكيو«ىرخأ
.ءاطعلا

.()ثحبلااذهىفءاهقفلافالتخاىلعىنغلادحركذقبسدقو

وهوءةينامثلافانصألانمدحاوفنصلةاكزلاءاطعإزوجيروهمجلالاقدقو
باعیتسابوجوبلاقفىعفاسشلامهفلاخوهللاهمحرةديبعیبمامرلابهذم

قدصياموهولقألاىلعةثالثفنصلكنمىطعينأوءةاكزلاىفةينامثلافانصألا

.عمجلاهيلع

الإاهعيمجذحخأدحاوفنصالإءالؤهرضحيملنإو):حاضيإلاىفلاق

.().لصفلااذهلوأىفةلأسملاهذهلثمركذقبسدقو2>(لامعلا

:اهصنو:نوثالثلاوةعساتلاةلأسملا

ريغنمالجرمرحينيمالاو‹؛لجرةمرحةعامجلالجرنممترکذامامُأو
؟هروشعهلیطعينأهلیرتأةرهاظةبير

الفهتبارقريغوأهتبارقاومرحداهتجادعبةعامجلاىأرنمكلذناكاذإىأرلاف
الفةنسلاتماقكلذبوترمأكلذبةعامجلانألموأرلدعلةعامجلاةفلاخمهلىرأ
ناكنإفمهرظانهتبارقريغوأهتبارقىفىفةعامجلاتطلغنإوءةنسلاةفلاخمهلىرأ
نعناكنإو«مهعزانينأهلسيلفهوأرامكرمألاناكنإوءهيلإاوعجرهلوقلوقلا
.ه١ةيطعلابهوقحلانايسنلا

لاؤسلانكلوةاكزلانمنامرخلاعوضومىفىهوةلأبملاصنوهاذه
املكنكلو‹لاؤسلاىنعمىلإلصوتلاتلواحدقوحضواوهفباوجلاامآبرطضم

.١/۱۱۳:ةيادهلا.ثحبلااذهنم۰٥٥صمجاز(۱)

یواتف۲/٢٥۳لیلجلابهاوم١۱۹۹/۱:لامآلاجراعم١:دهتجناةيادبرظناو۲:حاضيإلا(۲)

۱۹/٢٢٥۲/٢٥۲ةيميتنبا

.٤٠۱٩صثحبلااذهعجار(۳)
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.هضقانيباوجلاتدجوهنمءىشمهفىلإتبرق

نبديعسخيشلاهبئانو‹ىليلخلادمحنبدمحأىتفملاانخيشىلعهتضرعمث

خيشلالدعلاةرازوراسشتسمىلعريخالاهضرعو«هللاامهاقبأ«ىصورخلافلخ

ةنطلسىفءالجألاءاملعلانمةئالثلالكو«هللاهاقبأ«ىشاطبلاسمانبدمحم

.ءىشبةلأسملاىفاومزجينأاوعيطتسيملفنامع

باوجناكو«ثحبلااذهىفمهألاوههالباوجلاليلحتبىفتكأنأتيأرو
حلصألارظننوفلكممهنذِإهتفلاخمحصتالةعامجلایارنأةلأسملایفماما

اذإهنا‹(ةنسلاةفلاخمهلىرأالفةنسلاتماقكلذبو)لاقرںومألانملدعألاو

هريغونامرحلاىفةعامجلارارقمرتحينأبجيورومألاككفتتسفةعامجلافلاخ
هلففيحبةعامجلامهتااذإالإ«هباورمأىذلاداهتجالادعبالإكلذاولعفيملمهنأل
مهيلعبجواقداصهلوقناكاذإفهتجحبىلديورمالاىفمهسفانيفمهترظانم

نأهلسيلو‹مهلوقىلإعوجرلاهيلعبجومهعمقحلاناكنإو«هلوقىلإعوجرلا
هوقحلينأاضيأمهيلعبجونايسنلالجألهومرحمهنأحضتانإومهعزاني
ىفهتيأراماذهجيرختىلإجاتحتالةحضاو-وحلااذهىلعةلأسملاوءةيطعلاب

.ملعأهللاو«ةلأسلملا

؟ميتيلاولفطلاىلعةاكزلابحتله:نوعبرألاةلأسلملا

؟مهنعىكزينأهللهفمهتفيلخريغوأمهتفيلخملسملارجحىفلافطألانعو

نيذلانيملسملادادعىفمهفمهنعىكزينأةفيلخلانورمأيانباحصأنإ:لاق
نعوء؛مهيلعهللاةمحرباطخلانبرمعوةشئاعنعكلذاووردقوءةاكزلاباوبطوخ

ةديبعىبأمامإللنيرصاعملاةيضابألاءاهقفو«ديزنبرباجنعو«بلاطىبأنبىلع
.نيعباتلاوةباحصلانعقبساباوجتحاوءىأرلااذهىلع

ءاوغلبيىتحمهيلعفيلكتالهنألمهيلعةاكزالهنأملعلالهأضعبمعزو

مهرهطتةقدصمهلاومأنمذخألل:ىلاعتهلوقنمزيزعلاباتكلاىفدرواماوجتحاو

الو«برقتلاىلعاضيأنوكيو«بونذلانمنوكيامنإريهطتلاواهبمهيكزتو

.١١٠:ةبوتلا(١)
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نبرباجو۽سابعنبایأركلذنأباوجتحاامك.هنمبرقتالولفطىلعبنذ٠

رصعذنممامإلاادرودقوایفهلقامانهو

يقف())كئارقفىلعاهدرومكئايغأنمةقدصلاذأترم:هعهلوقبمهريغو

مهريغوأنيلقاعغلبنمنيملسملاعيمجهيفلخديوءطقفباطخلانمكرشملاجرخأ

©(هلامنمةاكزلاذخأبرومأممامإلاف

ىلعالإعقيالباطخلانإ:مهلوقنمبوجولامدعبنيلئاقلاةجحىلعباجأو
اهيفةاكزلانإ):هلوقبباطخلاهقحلياللفطلاىلعةاكزلابحتفيكف‹لقاعغلاب

نكيملءاينغألانمباطخلاهنعلازنمفءاينغألاىلعقحةاكزلانأ:امهدحأ:ناينعم
نمذخط:ىلاعتهللالاقدقفلاقنإفهلامىفبجوالالطبمهنعضرغلالاوز

اذه:هل.ليق.هلامذخأهرهطياللفطلاو2>اهبمهيكزتومهرهطتةقدصمهلاومأ

ىصولاومامإلاجرخأابغلباذإلفطلاهللاعفنينأزوجيدقهلمعىلإلصويالءىش
فروىبصتذعأةرمانكلذللدتساوهغولبلبقهلامنمهلیلوتلاو

ىبصلاىلعرجأ)كلومعن:لاق؟جحاذهلأهللالوسرايتلاقو(هيع)لوسرلاىلإ
ااعةاكولبوجوىففالخلاببسنأحاضيإلابحاصركذو«نونجماو

غولبلااپيفطرتشاةدابعقحىهلهةيعرشلاةاكزلاموهفمىفمهفالتخانونجنلاو

ثحبلااذهنم۰۳٥صرظنا(۱)

ضرتقاهللانأمهملعأف)ظفلبىراخبلاهجرخأ..(مكئارقفىلعاهدرأ.مكئاينغأمةاكزلاذخانأترمأ)(۲)

نبا٥/٥٥دلبىلإدلبنمةاكزلاجارخإباب(مهئارقفىفدرتومكئاينغأنمذخؤتمهلاومأىفةقدصمهيلع
/١:ةاكزلاضرفبابةاكزلاباتكظفللااذهبىئاسنلا۲/٠٠۲:ةاكزلابوجوباب_ةاكزلاباتكهجام
۸.

.۲/۳٥مالسإلادعاوق١/۲٠٠جةكربنباعماج(۳)

.۰۱/۱٦/۰۲٦:کربعماج(٥).١١٠:ةبوتلا(٤)

ىبصلاجحبابجملاباتكملسمسابعنبانعةياور٢٤٤٤جحلاعماج١/٠:ًاطوملاىفكلامهاورثيدحلا(1٦)
:rمقرهللادبعنبرباجةياورنمةجامنبا١/٤٤/۸۸:لبتحنيا٩٠هبجحنمرجأو

.٢٦۲دزنبرباجمامإلاهقف:ًارظنىرخأةلدأباضيأدنتسادقو١
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طرتشاةدابعلاقنمف؟ءاينغألاىلعءارقفللبجاوقحىهمأ؟موصلاوةالصلاك
ححصوباصتنلادوجواوربتعاوءاينغألانمءارقفللاقحلاقنموءلقعلاوغولبلا
مامإلابهذموهوءامومعىضابالابهذملاوهلوقلااذهنأكو()اهبوجوبلوقلا

رباجاضيأهبلاقومدقتامكةشئاعوىلعو«رمعةباحصلانمهبلاقويزنبرباج
كهاجمویاطعو«؛نيریسنبانیعباتلانموىلعنبنسحلاورمعنباوهللادبعنبا

نباو«لبنحنبدمحأوءىأرلاةعيبرونبنسحلاوىعفاشلاو«كلامهبلاقو
.()مزح

ميهاربإو«ىرصبلانسحلانونجملاوىبصلالامىفاهبوجومدعبلاقنمو

لوقوهلاقوءةيضابألاضعبنعىلاسلاةمالعلاهاكحوريبجنبديعسو‹ىعخنلا
ةيفنجلا

ضرألاهتجرخأاميفاهيلعاهبوجوبلوقلاوهةيفنحلانعدشرنباهلقنىذلاو
نممهفيىذلاوهو>مهدنعاهيفاهيلعةاكزالفنادقنلاوضورعلاوةيشاملاامأو

مهنعهبحرصيملهنكلوبوجولابلوقلالباقمىفةديبعىبأمامإلامالك

ةدابعةاكزلانإ:مهلوقبنونجماوىبصلالامىفاهبوجومدعباولاقنيذلاجتحاو
ىبنلانعىورابوء٠٠لالدتسالااذهىلعةكربنباضارتعاقبسدقوقةالصلاك

«ظقيتسيىتحمئانلانعو«ملتحيىتحىبصلانعةثالثنعملقلاعفر:هلوقنم
جتحادقو4خلإ...مهلاومأنمذخإلط:ىلاعتهلوقبو()قيفيىتحنونجملانعو

امو١٠/١٠لامآلاجراعم١:دهتجملاةيادب۲مالسإلادعاوق٥/٠:نيبلاطلاجهنم۲/٦:حاضيإلا(١)

.۸/۲لينلاحرش٥ج١٠اهدعب

ةيميتنبالىواتفلاةعومجم١/٠٠۳/۳۰۲دهتجملاةيادب۲/٠عئانصعئادب٢٦۲:رباجمامإلاهقف(۲)

۲لیلابهاوم٥

.٢٦۲/۲رياجمامإلاهقف٤/٥۷:لامألاجراعم١/٠۳۰:دهتجماةيادب(۳)

.ثحبلااذهن.٢٠٥صرظنا(٥).١/۳۰۱:دهتجنلاةيادب(٤)

امهرمأونونجناوناركسلاىفهركلاوقالغإلاىفقالطلابابقالطلاباتكىراخبلاهجرخأخلإ..ملقلاعفر(1)

یفباب:دودحلاباتك:دوادوبأ١٥۱٠/©جاوزأنمهقالطعقيالباب:قالطلاباتك:ىئاسنلا۷

.١٤/۱۳۹ادحبيصيوأقرسينونجلا

.٤١/۸۱/۷۹لامأآلاجراعمىلاسلا(۷)
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نيملسلاةماعلريمضلاو:لاقثيحبوجولاىلعةيآلاهذهبىلاسلاةمالعلا

ةلدالارفاظتلاليلدىوقأاهبوجوبلوقلانأرهاظلاو..ليلدىلإجاتحمصيصختلاو

.نيعناملاةلدأىلعداريإللو«هيلع

.ةاكزلانمدجاسملاءانبىف:نوعبرألاوةيداحلاةلأسللا

اهنمزهجيوأ«قرطلااهنمحلصتوأةاكزلانمدجاسملاىنبتنأزوجيلهو
اهنعىنغتسااذإكلذومهلاكلمنوكتفنيملسملاومامإللراداهبىنبيوأةازغلا

.؟رومالاهذهىفنيملسملاومامإلارظنبسحنوملسلملا

ريغىففرصتالفاهتيضرفببسوهاذهوىارقفلاةيوقتلتضرفةاكزلانإ:لاق
دجاسملاءانبزوجيالاذهلوءاصنزيزعلاهباتكىفاهنيبىتلافانصألانمهللارمأام

.)امهفالخوقرطلاحالصإالوءاهنم

هنكلوءةازغلازيهجتوأحالصلارظنبسحنيملسمللرادلاءارشنعتكسو

اهبذختيلالتباتكىفهللاىمسامعافرصمفرصتتالاهنأنماهنعًالامجإباجأ

.مامأإللاىأربنيملسمللرادلاىرتشتاهنأرهاظلاودجاسللا

الوقاكزلانمدجاسلملاءانبزوجيالهنأىلعةيفنحلاوةيضابألاصندقو
طقف)داهجلابصاخمهدنعهللاليبسنإفهللاليبسىفوزغلافالخبقرطللحالصأإلا

روسجلاوقرطلاحالصإالوءاهعيزوتوبتكلاةعابطوأ«دجاسملاءانبهيفلخديال

انباحصأرثأىففهللاليبسىفو):حاضيإلاىفلاق>(داهجلاهلوانتيالامماهريغو

نكيملاذإهللاليبسىفةازغلاهبىنعي)هنعهللاىضرباهولادبعنبحلفأمامإلانع

.2.©”(فافكىنغلاىف

نألكلذىلإجاتحااذإةلودلازعلةاكزلاعيمجبنيعتسينأمامإللنأىلعصنو

.(ثيراوملاةمسقكاهتمسقتسيلذإءارقفللاهئاطعإنمىلوأةلودلازع

تيبنمدجاسللاءانبوقرطلاحالصإاولعجوءلوقلااذهباضيأةفينحوبأ:لاقو

.٢/۲٥۳لیلجلابهاومثحبلااذهنم۳۰٥صرظنا(۱)

۰°ةناديل>/ .١۱۸۹/۱/٠۱۹لامالاجراعم:١/۱۱۳:ةيادهلا۲حاضيإلا(۲)

۲/٤مالسإلادعاوق۷/۲٠٠:حاضيإلا(٤).١/۱۱۳ةيادهلا‹ءهسفنردصلملا(۳)
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لاقو‹(©)اهريغوىفاوصلاوزاكرلاسمخوندعملاو«ىنغلاكىرخأقرطنملامل
.0”هللاهجواهبداريىتلابرقلاعيمجلمشيهللاليبسنإ:ةيفنحلاضعب

ءةلودلازعلرودلاءانباهيفلخديفءطابرلاوداهجلاعضاومهللاليبس:كلاملاقو
لقنزوجيالهنألكلذوققدصللأراجنوكينأبطرتشاو‹ىعفاشلالاقكلذكو
الفًاريقفىزاغلانوكينأةيفنحلاطرتشاو.()ةرورضلاىفالإدلبىلادلبنمةاكزلا
.(ىعفاشللافالخىنغلاىزاغلاىطعت

امفالخوهوًاينغناكولوهئاطعإب:لوقيىعفاشلانأىملاسلاةمالعلاركذو
.(°)هنعةيادهلابحاصهاكح

ةازغلامهوهللاليبسىفو:لاقثيحهللاليبسنمجحلاءاهقفلاضعبلعجو

نوزغياممامتوأهبنوزغيامنوطعيفمهيفكيامهللالامنمنوطعيالنيذلا

.٩هللالیبسیفجحلاوةرجأوةقفنوحالسوليخنمهي

ناكولو«كلذىلعةاكزلانمنيعأءارقفلانمجحلادارأنمنأًاقباسانبرمدقو
الةعاطلاىلعهتناعإوهرقفلجالكلذورقتفامثجحيملفاينغناكنأبهلاعيضم

.۷٩)(هللالیبس)موهفمتحتلخادهنوکل

لئاسملاةيقبنمضةرركتمىهولئاسمعبستلخددقولئاسملاتهتناانهىلإو

.قيفوتلاىلوهللاو«ىنعملاداحتاعمصوصنلاراركتىلإىعادالهنأل

برغملالهأىلإةديبعىبأةلاسرباقحلمثحبلااذهرخآىفعضننأانبردجيو

ادجونيذللاىدارملاسيقنبرابجلادبعو«ىمرضحلاديلتنبثراحلاةلأسمىف

یبمامإلاىلإ.كلذباولسرأمهنأ.الولقاقشنالاعقيداكوامهنمةءاربلاوءةيالولا

١/۱۱۲ةيادهلا١/١٤٤دهتجملاةيادب۲/۹٠عئانصلاعئادب(١)

.۲/٠٥۳ليلجلابهاوم١/٤۳٤دهتجلاةيادب(۲)

٦لامآلاجراعم۲/٤٤عئانصلاعئادب(۳)

.١۱۸۹/۱لامآلاجراعم(٥)/۰/۲٥۳لیلجلابهاوم١/١٠۱ةيادهلا(٤)

.ثحبلااذهام۲۸٥صرظنا(۷).٢۲/٢۲۷ةيميتنبایواتفةعومجم(1)

o۷

 



دعبكلذوةنتفلاتدمخفةلاسرلاهذهمهيلإبتكفقرشملاببجاحو«ةديبع

.۹۷٥حفصهسفنثحبلا:رظنا
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ةمعاخلا

ذإ؛نيعباتلانموهىميمتلاةميركىبأنبملسمةديبعابأمامإلانأقبساميفانيأر

ها٥ىلاه٥نيبامةرتفلاىف۵ةرصبلابشاعواشنهنأثحيبلالالخنمرهظ

مهضعبنعىورهنأانلرهظوقايحلاديقىلعةباحصلانمريثكناكةرتفلاهذهىفو

.كلذةحصانلدكؤيام

:ثادحألاومامإلااذهاهيفشاعىتلاةرصبلاةناكمًاضيأثحبلالالخنمرهظو
ةماعةيمالسإلاةلودلاوةصاخةرصبلااهبرمتىتلاةيداصتقالاوةيعامتجالاوةيسايسلا

هتلعجاممءاهثادحأمضخىفهيلِإراسمامامإلاشاعىتلاو«ثحبلامهتىتلاةرتفلاىف

ىلوأةطلاخمونعاودعتبانيذلاءاملعلاىحنمىحنيفثادحالاكلتبرْثأتي

.هلوحىذلاعمتجملاىففهریغمهبنتتفيالو؛مهبوهنتتفيالعل«ةطلسلا

مالسإلانماوذخأنيذلانيدودعملاىلاوملانمناكةديبع.ابأمامإلانأًاضيأنيبتو

دیمحقلخیلعناکو«؛دهجنمیتوااملکبهنأشعفریفاومهاسو«رفاوبیصنب
نيبةرهاظهيرادإةردقوةيملعةناكمهلتناکف‹هيرصاعموهنارقأنيبعيفرماقمو

.مهريغوةيضابألانمنيرصاعم

ضعبعمتارظأنمهلتناكفمالسإلاىفةيمالكلاقرفلاةأشنرصاعفيكانيأرو

ذئمويةيضابألامهبىسأتنميفدعدقوءةحيحصلاةديقعلانعةعفادمقرفلاباحصأ

ءاتفإلانمرباجهبموفيناكىذلارودلابماقفرباجدعبمهخویشربکأناکلب

هيلإىتۇيوبرغملاوقرشملانمتاراسفتسالاهيلإدرتتناكفءتاشرإلاو:ميلعتلاو

ةيضابألانعنايبلاانلواحاذلو«هباومتئاوةيضابألاهبقلعتفمالكلاملعىفةرظانملل

.مهبمامإلاةقالعومهجهنمو

فاذو؛جاجحلانجسلخدفنيحلصللاءاملعلانمذئمويهریغنحتماامك‹ىنامعلا

دعوبانيقيوءهلهاولطابلاىلعةدشو«قحلاىفةبالصالإكلذامهدزيملفهبيذعتميلا

.نينمؤملاهدابعبهرصننمفلختيالىذلاهللا

دالبوءنميلاونامعوناسارخكقرسملانمذيمالتلاهيلإدريناكمامإلااذهناو

ملعلابهنماودوزتف‹نادلبلاهذهريغو؛برغملاورصمكبرغلانمونزاجحللاوقفارعلا

oYo



رودلاباوماقوةماقتساولدعةاعدو‹نيدشرمو.ريملعممهدالبىلإاوعجرفعفانلا

ةيسايسلاةيحانلانموا‹ملعلارىشنو‹ميلعتللابةيملعل|ةيحانلانمءاوسمهتمبولطلملا

ىفو‹؛نميلاىفةمامإتماقف‹مهدالبىفنتسلاءايحإو‹؛عدبلاةتامإوركنملارييغتىف

اهلراصیتحنمزلانمةریصفريعةرتفترمتساو«برغلاسلبارطىفو

نامعىفةمامإلارارمتسالاساساتاكرحتلاكلتتناكو‹نيملسملاخيراتىفبيصن

.برغملاو

اهيلإمدقىتلاراطقألاىفمويلاىلإهراثآتيقبىذلاىملعلارودلائراقللرهظو
.ةريثكلامامإلادوهجرامثنمةرمثكلذناكفءةفرعملاوملعلاءاولنيلماحهذيمالت

دنعدودعموهذإ«؛ثيدحلاوريسفتلتلاىفاراثآةديبعیبمامانُاانلنيبتامك

ثيدحلاةياورىفاطورشهلنأذإ؛لقنلاىفهتبثتوهتلادعلةاورلاقثوأنمةيضابألا

فمويةيمالسإلاةمألاءاهقشكهرودزربثيحبةيهقفلاهتناكمانلترهظامك
یھاموءانيلإههمففلصوفيكو‹ليميهسردمییلإو‹ىهقفلاهءامتناانحضواف

هلوسرةنسوهللاباتكنمماكحألاطابنتساىفهجهنمةيفيكوءهقفلااذهتامس

ىفهنعلقنامنيبقيفوتلاانلواحوءةيمالسإلاةعيرشلاىفداهتجالانمهفقومامو

ذخألاوطابنتسالاىفهتقيرطانلترهظذإ«همذىفهنعلقناموتاهتجالابلمعلا
عئارذلادسوباحضتسالاوسايقلاوةلسرملاحلاصملاكداهتجالانعةعرفتملاهقفلاةلدأب

ةباحصلارصاعىعباتىألثمهلثمفءهيقفلااهنعىنغتسيالىتلاةلدالانمًاهريغو

لا

فلاخىتلافقاوملانمءىشهللهومامإلادنعديلقتلاةقيرطزاربإًاضيأانلواحو
دعبوأ«هرصعىفةيضابألانمهريغاهيفهفلاخو«هذيمالتاهيفهفلاخوأ«هخويشاهيف

انيتأدقواهبدرفنيلئاسمهلنأكلذلالخنمحضتاف‹ليلدلاةوقومكحلاذحخأمىلإ

«برغملالهأىلإةاكزلاىفهتلاسرانيلإلصوىذلاههقفنمنأانلحضتاو

o۷٦



.ةديبعىبأمامإلاىلإاهتبسن
نيدهتجملاِءاراب.اهتنراقمواهيناعمصالختساواهتساردبكلذدعبانمقو

ةيضابألانُألهوسنأنبكلامو«ةفينحبأنيماملاک(دیبعيبماماللنيرصاعملا

.؟هنوفلاخيمأةلاسرلاىفدروىذلاىأرلاكلذىلعهنوقفاوي

نامرحلاىفهتبغرو«ىصاعملالهأىلعمامإلاةدشةلاسرلالالخنمانلرهظامك
یودميدقتو‹مهلبيرقتلاومهيلعفطعلاونيكاسملاوءارقفلابهتمحروةاكزلانممهل

لالخنمانملعوةمدحیفلضفألامهنألمهريغىلعنيدلایفلضفلا

نيبلاطةلاسرلاهذههيلإاولسرأدإهبمهطابتراوبرغملالهبهطابتراًاضرأةلاسرلا

اوناكىرخألانادلبلاىفةيضابألانأامكءةلاسرلاىفةدراولالئاسملانعمهلءاتفإلا

ىلعباوجلابهرودبموقيفءةماهلئاسمنممهبونيامعمهتاراسفتسابهيلإنولسري
هوراتخافءاهيفنوشيعيىتلاقطانملاىفةيضابألانيبهترهشىلعلدياممقلئسألاهذه

.هجهنمةماقتساوهيأرباوصمهلنيبتذإ«ىلاوملانمىلومهنأعممهلامامإ

نيملسملاومالسإلاةمدخىفهرودومامإلاةناكمنعانلثحبلاعومجمحضوأو

ىسايسلامهجهنمةماقتساىفهتبغرومهنيبلؤيامومهحلاصمىلعرهسلاو
ظافحلاىفهتمهاسموةيداهتجالاوةيهقفلاهتناکمترهظو‹ىقالخالاوىعامتجالاو

عفرلمهعسوىفاماولذبنيذلانيفورعملاملعلاباطقأنمناكف‹مالسإلاثارتىلع

لوانتميفنوكيلنيملسملاءاملعنمةيصخشنغانايبكلذبانفضأأفمالسإلانأش

انلعجينأوهبعفنينأريدقلاىلعلاهللانيلئاسةيناسنإللاةفرعملاىفنيبغارلاونيثحابلا

.برهللدمحلانأاناوعدرخآو...ريخلاهيفالقفوملاهللاو-

.ه١٠٤٠ةدعقلاوذ۷

.م۱۹۸۹ويیلوی١

ىدشارلاهللادبعنبكرابم:بلاطلا

نيدلالوصأوةعيرشللةينوتيزلاةعماجلا

ةعيرشلادهعم

:یفررح

o۷۷





(۱)قحلم
(ميحرلانمحرلاهللامسب»

‹ىرصبلاىميمتلاةميركىبأنبملسمةديبعىبأ()(نيميظعلا)نيمامإلاةلاسر
.برغملالهاىلإىناطلادودومنببجاحو

ىذلاهللامكيلإدمحتانإفمكيلعمالس:()نيملسملانماذهانباتكهغلبنمىلإ

‹نيبلاتاذلحالصإلاوهتعاطىلععامتجالاوهللاىوقتبمكيصونانإووهالإهلإال

ءةيكزلالامعألاوةعماجلاةملكلاوةقداصلابولقلاوةلاسلارودصلابدداوتلاوحصانتلاو
ربلاىلعنواعتلاوءهنيدلهألوهنيدلوهللرظنلاومكئادعأىلعةدشلاوةظلغلاو

.هلهأومالسإللزعلاوىوقتلاو

بانتجالاو«ضرتفاىتلاهضيارفبلمعلانممكيلإدهعىذلاهدهعبهللءافولاو
هبهللامكفلكىذلاوهكلذنإفاهيفدابعلاىلإمدقتلاوءاهنعىهنىتلاهمراحن

نمنوملعتالاممكنمملعيهنإفهدنعاماوغتباوهوفاخوهوبقاروهللااودصقاف

معندقهنإفهمعنهللاورکشاوةفاخمورذحىلعهنماونوکومکسفنأ

هللانمنوعبالإاهركشنودوتالواههنكنورصحتالواهردقنوردقتالًامعنمكيلع
ةامع«نيربادتمةافج«نيضغابتمءادعأمتنكذإمكيلعهتمعناوركذاوءهنمقيفوتو

الوالطابنوركتتالوءاقحنوفرعتالوءاباتكنوأرقتالنيفعضتسمةلذأنيلهاج
مكبهللانمةمحرهبمكذفنتساومالسإلابمكيلعهللانمفءاليبسنودتهت
اميفهيلإاهومتمدقمکنمتناكةنسحديالبمكباعانطصاو‹مكلهنماصاصتخاو

هبذختيومكيلعنملانمدارأىذلاالإ«مكباجأفمكنمتناكةلأسمالو«هنيبومكنيل

هبنموكلذمكاطعأف؛مكدنعالارظنونمارابتخاهبمكولبيوةجحلامكيلع

سردأوةنطفعرسأومكنمدشأوءةنسلأمكنمحصفأمهموقىنارهظنيبمتنكو
مكبولقكلذىلعفلأمثءاولهجاممكرصبومهيلعىمعوهللامكادهفللاباتكل

.لصألاىفاذكه

ةلأسملجألبرغمالهأىلإاهالسرأىتلاىهاهنأثحابللرهظيو-هيلإتلسرأنممسالصألاىفدجويال(۲)

o۷۹



مكودعرثكأوءةلقلاوةلذلادعبمكرصنزعأومكلمشعمجومكنيبتاذحلصأو
اونوكتملاممكبغلبوةلملاهذهلهأعيمجىلعمكلدعرهظأومكتجحجلبأو

بعرلافذقو.مكودعىلعمكرصنو«مكبولقظيغبهذأومكرودصافشو«نولمأت
ملظلانممكيفهباوراساموهتیصعمنماوبکروهمارحنماولحتسااجبمهبولقىف
.(روجلاوناودعلاوقسفلاو

ىتحمكودعىفنهولاومكودعىلعرصتنلاوةدايزلاهللانمنوفرعتاولازتملف

الةفرعملاوءهتوعدلةباجإلانسحوهلةعاطلاوهلركضشلاكلذبهللابجوتسا

نينمؤملاوهيبنلىلاعتوكرابتهللالاق:ميظعلاهلضفوىنسحلاهئالانممكدنععنطصا

ىفمتعزانتومتلشفاذإىتحهنذإبمهنوسحتذإهدعوهللامكقدص:هعم
دیرینممکنموايندلاديرينممكنمنوبحتاممكارأامدعبنممتيصعورمألا
نينمؤملاىلعلضفوذهللاومكنعافعدقلومكيلتبيلمهنعمكفرصمثةرخآلا
١١۱.١:نارمعلآ

مظعأةدحاولاديلاوةعماجلاةملكلادعبرمألاىفعزانتلاولشفلانأاوملعاو
ىذلارمألااذهاورظناوهللادابعهللااوقتافءةبوقعاهدشأوةمقناهلجعأوةيصعللا

هنماوهركاوهورذحاوهوقتاوهباقعءوسنمهللارخداامعمهتمقنهللالجع

هللانإفهعمنينمؤلاومالسلاهيلعهيبنلهركامومكلهللاهركاممكسفنأل
نعوهيبننعهرخألدحأنععزاتتلاولشفلاباقعرخؤيناكولىلاعتوكرابت
مكتباصأاموال:ىلاعتهللالاق‹«ىضمنميفةنسهنكلو‹هعماوناكنيذلانينمؤلمل
ءىشلكىلعهللانإمكسفنأدنعنموهلقاذهىنأمتلقاهيلثممتبصأدقةبيصم
.٤١۱:نارمعلآريدق

ةلقمتفرعو«هتنؤممتيفكدقرماميفرجاشتلاوفالتخالاومكنيباميفعزانتلاو
رکفتنلةيآوءربتعانملةربعهيفامكلذنمهللامكارأدقو«هتبقاعءوسوهتعفتم

.بابلألااولوأركذتيامنإوركذتنلةظعومو

اهيفهللاىلإاوبوتومكبونذباوفرتعاواهومذواهومولواعيمجمكسفنااوبتاعف

.برغمابربربللةالولاملظىلإريشي(١)

O۸.



هبعمجيومکودعهبتبکیومکرصنكلذبهللازعي‹محنیدملاعمىلإاوعجراو

.هللابالإةوقالوهللاءاشنإهيلعمتنكىذلالثمبمكتملك

-دعبامأ

مكنعمهانأسفمكنشهنزحیومكرمأبمتهينممكلبقنمانيلعمدقدقف
الامكلذنمهنزحغلبىتح؛مکناوخإنماتلبقنمعاروءانعاراربخانوربخأف

فلتخيالرمأىففالتخالاوعزانتلاورواحتلانممكنيبعقوامم«هفصننأعيطتسن
هذهنمدحُأهلثمىففلتخيملامو«باقعفاخيوهبرفرعيو«هنيدرصبيدحأهيف

مارحوهولحتسالالحىفاوفلتخاامنإةمألاهذهنمفلتخانمنأليكلبقةمألا
؛نومرحملاونولحتسملافلتخاف«لالحاذه:موقلاقومارحاذه:موقلاقفهومرح

مهعبتأنمهيلعنولوتيوهبنونيديانيدهولعجفمهيديأیفامموقلكفصومث
.مهفلاخنمهيلعنوقرافيو

نيدلاودحاومكدنعمارحلاولالحلا«كلذلهيبشبسيلهيفمتفلتخاىذلانإو

كرتنملضيالوهلهجنمهبرفكيىذلانيدلانمسيلرمأىفمتنأمكفالتخاودحاو
متنكنإهلوسروهللااوعيطأومكنيبتاذاوحلصأوهللااوقتافللهتفرعم

.0)4نينمؤم

ةعفنماهمعأو«نيملسملاىلإوهللاىلإرومألابحأنأهللامكمحراوملعاو

‹نيملسملاةملكهبهللاعمجام؛نيبلاتاذلاهحلصأونيملسملادنعةملكاهعمجأو

عدصوةعامجلاقرفامنيملسملادنعوهدنعرومألاضغبأنأومهبولقنيبفلأو
.بعشلا

انسحأام()نيدومحمريغاندنعاناکامهالک(۲)نیلجریفمتفلتخامکنإو

عمسلابرارقْإلالهأنمامهدنعناكنمرمأنمايلواميف©رترمألاانسحأالورظنلا

.١:لافنألا(١)

.یدارملاسيقنبرابجلادبعوىمرضحلاديلتنبثراحلاامه(۲)

.طيطختالوةروشمريغنمكراعملاىفةالولاعمامهكابتشانعضارريغةديبعابأمامإلانأرهاظلا(۳)

.اكرتهلعلولصألابضايب(٤)

o۸



هللافرزونمامهدحألمحابامتخىتح‹نيملسلارمألميلستللاوءةعاطلاو

.هيدينيباعقواذإةمايقلامويهدنعامهنيبءاضقلالصأىلي

نمدحاهبنيدامارحهدعبىقبأامهنمدحاونوكينأمكنعوانعهللافكدقو

المنهيفنوکيىذلاوهاذهو؛مكضعبسفنأیفةهبسشنوكتودعب

ءهلهجسانلاعسياميفمتفلتخاامنإمكنإفهللااوقتافهيلعهلهأقارفبالإسانلاملسي

ءانإهوفرعتىتحهابشالاولاثمالاهيفبرضنوكلذنيبنسو«هدربنوملسياميفو

:ىلاعتهللا

لبقفمالسإلاىلإةمالاهذهةملظنمالجراعدنيقيرفلانمالجرنأولانوربخأ

نمىلهتفصوامامأ:لاقفنيلجرلانيذهرمأركذىعادلانإمثهبرقأوهيلإاعدام

ةيالوالوةءارببامهركذأالفنالجرلاناذهامأو.هبتيضروهتلبقدقفمالسإلارمأ

.ینفلاخنملثمیدنعوهوءیربهنمانف؛قحلا

كلذنأ.هللاءاسشنإقحلاوهومتبصأدقفًاعساوهلكلذنأمتمعزنإف
ee . . ۱ مهعسيوهدربسانلاملسيرمأىفمتفلتخاثيحهيفمتنااماوفرعاو.)هلاعساو

ةلزنملثمىلعاهنممكيلعسبتلاامومكرومأةماعهيلإنودرتوهتءاربنوضرتنمةماع

صودقو.امهدحأنماربيىتحملسيالهنأمتمعزوهيلعمتقيضىذلالجرلااذه

رذذععطقيوهبحاصىلعنيقيرفلانمدحاوقدصيملفهبحاصهببيعيامبيع
.امهدحا

نيدينيدبمرحيهبىذلامارحلاوهبلحتسيىذلالالحلافلاخنم:انلقانكلو

اندنعناکوءهفرعنملنإوانفلاخنممهريغلثمانبرنيبواننيباميفواندنعوهفهب

ىفقرخلاوةلجعلاانمنوكتالو«تيبشتبالإةءاربلابهيلععطقنملةيالوىفكلذلبق
.تبثتريغبةءاربلا

.بصتلالدبعفرلابهلعلولصألاىفاذكه(١)
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اندنعوهفنيملسملاتنعيوفالتخالاوةقرفلاىلإوعديهانيأرنملكنأاوملعاو

.()بناجلاتيقمةلزنملاريغص

نمةءاربلاالإىنعسيالامنيلجرلادحأنمتنياعدقىنإفمكنملئاقلاقنإف
.هنمتيأرىتلاهتلزنمهلنيبأنأدعبهالوتنممةءاربلاو

وأ.ىنزييلوهلناكالجرىأرنيملسملانملجرنع:كلذللئاقلالأسنانإف

ىلالجرلاءاجفءاهبكرنممةءاربلااهببحتىتلالامعألاضعبلمعيوأ«قرسي
لعافلانوملسملالأسفيىربهنمانأفاذكواذكلمعيًانالفتيأرىنإ:لاقفنيملسلا

رتتسينأهيلعو«2”هلوقبذخؤيالو«هدحوهيلعقدصيالهنأمعزنإف‹«دحجف

نهاوأربتمهلىلونمةءاربلانيملسمللرهظأنإهنألءةبوتهنمملعيىتحهنمةءاربلاب

.مهيلونمئرب

:دنعناكنإو‹؛نيملسملادنعةنيبتيبثتبالإ.نيملسملاىلونماربينأهلىغبنيال

.باصأوقفودقفقحلاوهاذهنأ:لئاقلامعزنإف«تمصلاهعسينكلوًاقحمهللا

نأهيلعمتمكحدقفءةينالعلاورسلاىفةنمةءاربلاالإهلىغبنيالهنأمتمعزنإو

نيبسيلوهيلعسيلامكلذنمهومتفلكوءهنورجهيوهنمنواربينيملسملالعجي

رهظيالو؛ملعىلعنيلجرلانماونوكتنبهيلإهبلطنومكنمديرنىذلاوهو

ًاغالبمکسفنُایفالمکرتسیفنإءامهرکذاوعدوهيلعمتنکامىلإاوعجراف
اذإ؛مكنملئاقلالوقينأو؛نيملسملاليبسنعغيزلاوولغلااورذحاويكلًاعاتمو
نأمكاهنهللانألهمكحفلاخينأىضريالهللانإف«لابأملًاقحمهللادنعتنك

.ىوقتلابمكايإوهللاانمصع‹مكايإوانقيفوتهللابفةءاربللمكسفنأاوضرعت

.ه١هتاكربوهللاةمحرومكيلعمالسلاو

.ةملكلاعمجوةدحولاوىلإةوعداذهىف(١)

..الولدبالفباوصلالعلوبارطضاةرابعلاىف(۲)

o۸AY



.هنماهخسنىذلالصالاالوهخسن

؛هطخباهلكیھیریبعجلاتاحرفخيشلاهنماهروصةريبكةساركنمضىهو

o۸



(۲)قحلم
نرقلاعيفةيضابألاةوعدلاداورنمنيروهشملانعةباتكلابئراقلااندعودقل

اذلف؛شماوهلاىفاهانعضوولديزتسثحبلاتاحفصنأانيأراننأل«ىرجهلالوألا

.كلانهءبعلاانففحخ

ءاهرمأةيادبىفةوعدلاهذهداورةفرعمل:لوألاببسلا:نيببسلمهتركذاإ

ركذننكلوًاعيمجمهركذىلإىعادالومهبةديبعىبأمامإلاةقالعل:ىناثلاو

ةرصتخمةذبنىفمهانركذدقوءةديبعىبأمامإلاخويشداورلاءالؤهلوف:مهرهشأ

نبرباجوء«ىدبعلاكامسلانبرفعجو«ىدبعلاسابعلانبراحصمهو.ثحبلالخاد
.یدزالادیز

:مهفنورخألاام

لاقوميجلابریدجلیقوءةلمهملاءاحلاب:ريدحنبسادرملالبوبأمامإلا-١
ةانمدیزنبكلامنبةلظنحنبةعيبرىنبنمريدحنبورمعنبسادرم:()ىربطلا

نبةورعلخأوهوبراحمنمهتدجیهوةيدأنبالاقيو«ىميمتىلظنحوهفميمتنبا
-ةيواعموىلعنيبميكحتلاةفيحصىفسيقنبثعشألاضراعىذلا-ةيدأ

رکنأوىلععمنیفصدهشوءاجننميفاجنفناورهنلادهشنمموهوءلالبابأىنكيو

.()ةورعهوخأووهلمجلاةعقوىلععمدهشامك()نيركنملاعمميكحتلا

.٢/۳۳:باسنأ-ىرذالبلا٢/٤:تاقبطىنيجردلا«١/۲۷۱:خيرات ىربطلا:رظنا(١)

.٢/۱۸۳:لماكلا دربملا:رظنا(۲)

.فحاصلملاماشلالهأعفرامدنعةورعىلإبسنيام(۳)

مرحبمهلتقانيلعسيلوةهبشبانمماشلالهأمرحيأ
مكحبريخهللاباتك:انلقفاننيبمكحيهللاباتك:اولاقو

مدلاولاماةمرحىفهبانيضرةمجلاومكنمهانلبق

ممصلاحيفصلاباندلتجاالإواتفكأىفىدهلافهولبقتنإف

موقلماجيشولابنعطواكيشوهرقتسمنعماهلاليزيبرضب
مهرجةيقبنمانيففالإوانبرةعافشنمىندأءىشالف

.٢/٦۲۲:تاقبط ىنيجردلا

o۸ o



:هتافص

لالبوبأناك):دربملاهنعلاقللاتاذىفًاديدشًادصتقمًادهازًالاعناك

(۱)(غيلبنايبوةرهاظةنايدوةلصاوتمةدابعوةذفانةريصباذًافشقتمًاكسانالجر

دمألاةنايصلاوملعلاوةنايدلاوعرولاىفاغلب):ةورعهوخأهعموىنيجردلاهنعلاقو

.(...ىصقألا

ريعبلاجرهفنارطقلابهلاريعبىلطيىبارعأبرمهنأىوريامهفوخةدشنمو
هللاققافأاملفهنذأىفًارقف؛عرصدقهنأىبارعألانظففيلعًايشغمسادرمطقسف
كريعبتيأرىنكلوىلعهتفخامىبسيل:سادرمهللاقف؛كنذأىفتأرق:ىبارعألا

.()تیارامینباصأفمنهجنارطقهبترکذفنارطقلانمجره

هيلعًايشغمطقسف-هباحصأنملجرهعمو-نيدادحلاىلعرمهنأهفوخنمو
ةنيزاهيلعةميسجةأرماايأرفًاليلقاراسمث«قافأىتحءاابهشريهبحاصلزيملف

هلأسفقافأیتحهشرفیشغفالجریأرو«قافأیتحهشریلزيملفهيلعیشغفةريثک

ىفتركفتىنإف:ىناثلاامأورانلاةنياعمف:ًالوأامألاقف:ةثالثلالاوحألانعهبحاص
ناكلجرلااذهنإف:ثلاثلاامأو«نسحلاوةماسجلاهذهعمرانلاىفبلقتتافيكةأرملا

ةهزتلاوناملغلاوةئيهلانمتيأرامىلإعجرفنيملسملاسلاجمىشفيامًاريثك
.©اقثلاقباوسنمهللابتذعتساف

یفهداهتجاةدشنجسلابحاصىأردايزنبهللاديبعهنجسامهنأ:هئافونمو

ىلإرجفلالبقدوعيوًاليلهلهأىلإريسملابهلحمسيهنأهربخأفهقطنمةوالحوةدابعلا
داعنجسلاىفنملتقبدايزنبااهيفمهىتلاةليللاتناكاذإىتحلعففنجسلا

نجسلاىلإدوعيالنأهلهأهحصنفدايزنبامزعبربخلااشفدقورحسلادعبهتداعك

عجرفءارداغهللاىقلألتنكام:لاقفلتقينأنمدبالفنجسلاىلإعجرنإهنأل

قلطأفهنعدايزنباربخأوناجسلاهببجعأفدايزنبامزعبهملعبناجسلاربخأو

.٢/۸١٠:لماكلادربملا:رظنا(١)

.١/٤٠:ريسىخامشلا:رظناو۲/٤٠۲:تاقبطىنيجردلا(۲)

.۱۸۲/۲:لماكلا دربملا«١/٦1:ريسىخامشلا«۷/۲٠۲:تاقبطىنيجردلا:رظنا

.١/٤6:ريسىخامىشلا‹«٢/٢۲۲:تاقبطىنيجردلا:رظنا(٤)

o۸٦



.(۱)هحارس

هللاوتددو:لاقفسادرماییرورحكسرفنإ:لجرهللاقهنأ:هتعاجشنمو

هلاورذتعافهلهأهءاجفلوتقمهنأملعولجرلافاخف‹«كنطبهتأطوأول

:ةيضابألابهتقالع

ىفهتقيرطاوكلسوهيأرباوذخأةيضابألانإلب.ءةيضابألاةمئأنملالبويأناك

ىفمهتودقونيحلاصلامهفالسأنمهنودعيو«بهنلاولتقلابسانلاضارعتسامدع

سيلوء٤لئاوألامهفالسأةلمجىفهودعف؛كلذىلعةيضابألاعمجأدقو2

.°)ةيرفصلاةمئأنمهنإ:هريغوةرهزوبألوقيامك

دنعالإاقرتفينأداكيالوناهرىسرفكنامزالتمديزنبرباجوهنألكلذو
نمثدحامهاذأدقوكيلِإىقوسشلاط:هبحاصلامهنمدحاولكلوقيناكورحسلا

باتعاهابتاعفةنيدملاىلإرباجووهاهيلإراسفءلمجلاةكرعمىفةسثئاعنينمؤملامأ

رباجهتمزالمليلداذهوءهيلإتباتوتتأامماهبرترفغتساف«نونحلاهمألنابلادلولا

.ةيضابألاخويشنموهو

امهتقيرطتناكفءةديبعىبأمامإلاىلومةورغلخأهنأىلإةفاضإلاب

الهنأالإمركذنمولختةميدقلاةيضابألاريسلانمةريسداكتالودحاوامهكلسمو
ميدقلاةيضابالاثارتنمدقفامةلمجىفتدقفراثاهللعلوءةيهقفلئاسمهلدجوت

.ةرصبلانممهضارقنامكحب

:هداهج

دايزنبهللاديبعةيالومايانيحلاصلانمهريغهبیلتباابلالبوباماملاىلتبا
لثلديكينمكانهنأعقاولاو«نينوجسملاعمهللاديبعهنجسفءةنحلانمةرصبلاىلع

.١/١٠6:نيبلاطلاجهنمىصقشلاسيمخ«۳۰۹١۳۱۰٠۳۱۲:نيملسملاريس:رظنا(١)

١/١٠.٠:نيبلاطلاجهنمىصقشلاسيمخ«٢۳:صمن(۲)

.١/٤۸:ةيمالسإلابهاذملاخيراتةرهزابأ:رظنا(۳)

١/۲۸٦٠:نيبلاطلاجهنمىصقنشلاسيمخ:رظنا(٤)

١٠٠.0:دوقعلا-ىئراحلا«١/١٠:ريسىخامشلا:رظنا(٥)

o ۸Y



لالبابأركذىبظلاةشرخنبناليغنأ()لماكلاىفدربلاىوزنياصلاءالوه

ىنيجردلاهركذامعمةياورلاهذهتقفتاوءتايزنبهللاديبعدنعءوسبهباحصأو

اللالبیبادرناکاذامف«نوهرکیاممهنعنوعفريةاشوكانهناكهنأنمهريغو

ءالوهركذنمقسافلااذهدنعةليللاكنمناكامىنغلبدق):هللاقدقل؟ناليغىقل

مهنملجركاقلينأكنمؤيام‹مهايندبمهترخآاوعاتباومهسفنأاورشنيذلاموقلا
:ناليغلاقف(هحمربكينضحذفنيفةايلاىلعكنمتوملاىلع-هللاو-صرحأ

.()ةليللادعبمهتركذىنأكغلبينل

هوخألتقو9هتدابعنمناجسلاهربخأالالببأحارسدايزنباقلطأالو

ةبغرلامهلنمهباحصأنمالجرنيعبرأبختنافءارشلارثآ°>ءاجلبلاتلتقو«ةورع

نودصمفياوناکامغإوء‹لامللابهنالوسانللاضارعتساالوارشالوالاتقنوديريال

.(7)سانلاامهضارعتساديري(ةملظمءاوشعاهابكرهنعهللا

نسحملاونعاظلابميقملاذخأيهنإ:لاقامدنع-ةرمتاذ-ًادايزلالبوبأعطاقو

.٢/٢٠۲:تاقبط ىنيجردلا:رظنا(۲).٢/۸١٠:لماكلادربملا:رظنا

.۲/٠٠۲:تاقبطرظنا«۲/١١٠:لماكلادربملا:رظنا(۳)

.١/۱۸۲:لماكلادربملا:رظنا(٤)

امهنيبترجو«دايزنبهللاديبعاهذخأ«كسنوةدابعتاذةيضابألاىدهتجمنمتناكميتىنبنمءاجلبلا

ىأرامدعبلالبوبأاهيلعرمفةيراعقوسلاىفاهبىمرو‹اهيلجرواهيديعطقامدعبهللاديبعاهلتقفةرواحم
.سادرمايكنماينالاةيقبنعاسفنبيطأىذهل:لاقوهتيىلعضعف«اهيلعسانلاعمجت

.۲/١٦٠۲:تاقبطىنيجردلا«۲/۱۸۲:لماكلاذربملا:رظنا

.١/١٠٠:نيبلاطلاجهنمىصقشلا«١/١۷٠:خيراتىربطلا:رظنا

.٢/۱۸۰:لماكلادربملا:رظنا(۷)

o۸۸



لتقىهوةرصبلانمهجورخىلإتدأاهلكةقباسلاةثالثلابابسألاوءىسلاب
.ادايزهتعطاقموءاجلبلالتقوهيخأ

انعسيامهللاوهنإ):لاقذإهيلإوعدياموهجورخببسنلعأجورخلادارأالو
هللاولصفللنيقرافم‹لدعللنيبناجممهماكحأانيلعىرجتنيلاظلاءالؤهنيبماقما

الومهنعذبتننانكلوميظعلليبسلاةفاخإوفيسلاديرجتنإوميظعلاذهىلعربصلانإ
.()انلتاقنمالإلتاقنالوافيسدرجن

ءهمامأهأدبمنلعأفةرصبلانمجورخلانعىراصنالاحايرنبهللادبعهحصنو

ناكنمنأبًاطورشمهيلعطرتشاامدعبهيلإاوعمتجانيذلاهباحصأمامأًاضيأهنلعأو
ىتلاتالمحلاداوقلاضيأهنلعأوعجريلفعوجرلاىفةبغروأايندلابلاغشناهدنع

یفةبطاخمامهنيبتناكناسارخنممداقلجرلاهنلعأودايزنبهللاديبعهيلإاههجو

.$0جورخلا

ولوت:یلاعتهلوقاولتیوهجورخلبقهرادءانفیفلیللابجرخياماریثكناکو
عماودعقاليقومهطبنفمهئاعبناهللاهركنكلوةدعهلاودعألجورخلااودارأ

.°(4نيدعاقلا

یفیبالکلاةعرزنبملسأهبردغومهمزهيفهدرلتالمحلادايزنباهيلالسرأف
ىفكلذو()دجاسوعكارنيبمهولتقفةعمجلاةالصلةندهلامهنمبلطنيحةريخألا
.۱۸۳:من:رظنا(۱)

.۲/٢٠۲:تاقبطىنيجردلا«۷۳/۲:نييبتلاونايبلاظحاجلارظنا(۲)

:بولطملاةياغ«ىكلاملا«٢۲۸:نيملسملاريسء١/٠۲۷۱:خيراتىربطلا«٢/۱۸۳٠:لماكلادربملا:رظنا(۳)

عيطتسيالناكنممهللاقذإاباختناهباحصأبختنيلالبوبأناكو«٢/۸٠۲:تاقبط ىنيجردلاء۷

ءىئاطلافاحزو١بيرقمهنمالجرنيعبرأهباحصأددعناكو«عجريلفةدوعالبهللاليبسىفجورخاوءارشلا

١٠٠.٠:دوقعلا ىثراحلا:رظنا.ءالضفلانممهريغوىميرلاقلطنبسمهكوىسودسلالجحنباثيرحو
£٦:ةبوتلا(٥).١/١۷٠:خيرات ىربطلا«۲/۱۸۳۱۸۷:.لماكلادربملا:رظنا(٤)

دربملا«١/۲۷۱:خيراتىربطلا‹اهدعبامو١۳٠:هخيراتومالسإلامالسنبا‹٢۲۷:نيملسملاريس:رظنا(1)

.٠/٠۲٠۳٦ريسىخامىشلا‹اهدعبامو۲/۹٠۲:تاقبطىنيجردلا«۱۸۷-۲/۸۳١:لماكلا

ةعرزنبملسأشيجىلعالجرنيعبرأىفوهولالبىبراصتناةياورىفتافيلخضوعروتكدلاكشدقو
=كانهنأدَقَتعأالو‹لالبىبأنيبوهنيبترجىلاةرظانملابعنتقااميرملسأنأبكلذهجوونيفلأىفوهوىنزاملا

o۸۹



ةربابجلاتايطعأذحأيلالبوبناکوباحصأىلإلئاسرلالببالوھه١٦اماع

دنعدايزنباىلإلومحملالالانمهتايطعأذخأاذلوءىفلانماهرابتعاب

.(۱)هجورخ

یٹرامکنیاصلانمهلبقنمةریسرکذوتاهجلابحىفراعشألالبىبألو

.اهناظمنماهيلاعجريلفةلاطإلافوحخاهتكرتةريثكراعضأب

ليطأالنأتيأردقو:سعاقمنمىميمتلاىرملاضابأنبهللادبع-۲

نأثحابللرهظيوءيلإاوبسنكلذلفةيضابألارابكنمهنأمولعملانمذإءهنعةمجرتلا
نجسلابمهريغوةديبعىبأورباجكةيضابألاخئاشمىفتخاامدنعهيلإاوبسنةيضابالا

.ديرسضتلاولتقلاو

دقفةلبقلالهأهاجتهكلسمفرعومامإلااذهركذبخيراتلابتكتلفحدقو

ىلاهتلاسروء؛هعمجورخلاىلعقفاويملاذلونيفوملاةلماعمنولماعيفقاسفومعن

ذئمويةحاسلاىلعرودتىتلالئاسملانمجذامنلمحتةروهسشمناورمنبكلملادبع

.(اهنعهلأسفكلملادبعاهبمتهاىتلا

اميفهظفحتدربملانعفورعمو«ةثداحلاركذيدربملااذهفكلذةيبدألاوةيخيراتلابتكلاتوردقو‹كشللالاجم=

نعًاريبعتةرصبلابهناوخإىلإةلاسربتكهسفنلالبابأنأىلإةفاضإلاب«احيحصناكامالإلقنيالذإهلقني

ةكمىفهبقحليلفهبقاحللادارأنمنأمهلركذيوةكمىلإمثنامعىلإرفسلاىلعمزاعهنأو عقاولاراصتتالا

.راصتنالااذهقيدصتالإكانهىقييالفهسفنلالبىبأنمةلاسرلاهذهتناكاذإف

نبدابعردغةلأسمشقانيملروتكدلانأبيرغلانمو٠۷«ةيضابألاةكرحلاةأشن:تافيلخضوع.د:رظنا

.ةروصمةخسنةطوطخم.١١٠:ةيضابأراثآةعومجمبوقعينبملاس:نمضلالبىيأةلاسر:رظنا

یدنعدوو١/۲:ريسىخامشلاء٠٠١۳:ماظنلارهوجىلاسلا«۲/۲۱۹:تاقبطىنيجردلا:رظنا(۱)

.ةلاطإلافوخانهاهكرتترثآنامعىلإريسملاهمزعاهيفركذيةرصبلابهباحصأىلإاههجوىتلاهتلاسر

.ثحبلا

ىنراحلا‹اهدعبامو١٠٠:ةاقتنملارهاوجلا ىداربلا‹اهدعبامو٢۲۲:نيملسملاريس:ىفةلاسرلاهذهرظنا(۳)

=:مامإلااذهةايحنع:رظناو.۱۷۲:ةيضابألاةكرحلاةأشنتافيلخضوع.د‹اهدعبامو۲۱٠:دوقعلا
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.()كانههيلإمجريلفةيضابألانعثيدحلادنعهنعةذبنانركذدقو

ءاملعلانايعأنم:ىرصبلاىسودسلاينابيشلانايبظنبناطحنبنارمع-۳
نمهنكلوءاملعلانايعأنم):ىبهذلاهنعلوقيةقثثدحموعرابرعاشاهئارعشو

:هنعیورو«سابعنباو«یرعشألاىسومىبأو«ةشئاعنعثدحجراؤخلاسوؤر
حصأءاوهالالهايفسيل:دوادوبالاقريئکیبانبییحیوءةداتقو«نيريسنبا

.()(ناطحنبنارمعرکذمٹجراوخلانماٹیدح

ببهذعنيديوهوةدعقلانمهنأركذوهئيدحهحصوهقينوترجحنبارکذو

.()ةارشلا

مهنمو؛جراوخلاسأر:لوقينممهنمف:ناطحنبنارمعىفةاورلارمأطلتخاو

نومعزياوناكفهنعهتياوریراخبلاىلعاوباعو؛جراوخلایاریریناک:لوقینم
اذهرجحنبادرو«جراوخلاىأرىرينألبقًاثيدحهنعجرخامنإىراخبلانأ

حصنإف:لاق«جراوخلاىأرنعهرمعرخآعجرهنألصوملاخيراتنعلقنوراذتعالا

ةراتو«تاعباتملاىفهثيدحنولقنيوهبسأبال:نولوقيةراتوءاديجارذعاذهناك

.(ثيدحلاىفمهتيالناك.ةداتقلاقوتوادوبأوىلجعلاهقثو:نولوقي

جراوخابمهنومسينمىلععضولاتابثإاوعيطتسيملنيئدحملانأرمألاةياغو

:ىنيجردلاهيفلوقيو؛مهدنعرئابكلانمبذكلاوءةريبكلابكترمباذعمهداقتعال

نملجوزعهللاهصخال؛حارطإلالكايندلاحارطإوحالصلاوعرولاىفةياهنلاوه)

رباج ىفاوصلا‹اهدعبامو١۲٠:دوقعلاىئراحلا«١/۷۲:ريسىخامشلا«۲/٢٤٠۲:تاقبطىنيجردلا=

امو١١٠:خيراتلابكومىفةيضابألارمعمىبحيىلع«٤٤٤٠,٤٤٠٠٠۲اهدعبامو١١٠:ديزنب

امو١٠جهانملاقدصأ«اهدعبامو۷٠:ءاثعولاةلازإىبايسلااهدعبامو١:ىضابألاركفلاسابرمع«اهدعب

مالسإلارجفىفنامع فشاکةديس«‹اهدعبامو۳كولسوبهذمةيضابألا_هدبعدمحمديسءاهدعب

.اهدعبامو۷۷:تاقبطىبايسلااهدعبامو۸:

.عوضوملانعاهجرخاهتكرتدقوةروهشمهتلاسر(١)

.۷/١٥٠:ىربكلاتاقبطلادعسنبا:رظناو«٤٠۲/£:ءالبنلامالعأريسىبهذلا(۲)

.۱۷۸/۳:ةباحصلازييمتىفةباصإلارجحنبا(۳)

۔١/٤٤٤٤٤٤٤:یرابلاحتفرجحنبا:رظنا(٤)

o۹



.)(...ناسللاةحاصفونانجلاةماهسوملحلاو«ةهازنلاوملعلانوف

سيلعقاولاو(")ةيرفصلانمةرهزوبأهربتعاومهئارعشوةيضابألاءاملعنموهو
.كلذك

لالبیباءاڻریفاهلاقدئاصقنمعطاقمةدعهنعتیور«ًاغيلبًارعاشناك

نمابرهبرعلاءايحأىفهتالقنتىفوءارشللهبحىفو«ةارشلانممهريغوهباحصأو
لاقامهيضراعمنولتقيونونجسيجاجحلاهيلاوووهناكالناورمنبكلملادبع

٠لاقلانلثملوقينأدارأولهنأل«سانلارعشأنمناطحنبنارمع:قدزرفلاهنع
اذخأولناطحنبنارمعوىريمحلاديسلانإ:لاقو©هلثملوقننأردقنانشلو

امهنمدحاولکلغشدقلجوزعهللانكلو«ءىشیفامهعمانکالسانلاینعمیف
.(°)هبهذمىفلوقلاب

ًارعشدشنينييئاطلاءارمألاضعببابىلعقدزرفلامويناطحنبنارمعدجوو

دابعلاىديأبامهللنإىطعيلدابعلالئاسلااهيأ

داوصعلانميهملالضفعجراومهيدلتوجرامهللالأساف

()داوجلامسابليخبلاىمستوهيفسيلامداوجلایفلقتال

یدانف۔هیدینیبلثمولتقیلهبیتأونجسنمعمفسوينبجاجحلاهنجسو
كلهأهبكبدأ:نارمعهللاقف«ةينازلانبالتقا:ىسرحاي:لاقف‹جاجحلا
اهلثمبكاَقلَأنأكنمؤيناكاماهيلعكعناصأةلزنمتومادعبأ:جاجحاي

.0هقلطأوجاجحلاايحتساف

.١/۷۳:ريسىخامشلا:رظناو‹٢/٠۲۲:تاقبطىنيجردلا(١)

.١/٤۸:ةيمالسإلابهاذملاخيراتةرهزابأ:رظنا(۲)

.بدألابتكنمهريغو۲۲۷/۲-۲۳۱:تاقبطىنيجردلا:رظنا(۳)

٤/٤٠0۲:ءالبنلامالعأريسىبهذلا:رظنا(٤)

.١٤٠:ىرجهلالوألانرقلاىفىبرعلارعشلاتاهاجتاةرادهىفطصمدمحم:رظنا

.ثحبلااذهنم١١٠صرظناو۲۳۱/۲:تاقبطىنيجردلا:رظنا

م)۷(
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امنإ:كلذدعبهباحصأهللوقيناكامدنعهنأاذهجاجحلاعينصلهئافونمو

:ًالئاقمهيلعدريجاجحلاةبراحمىلإمله«انيلإكعوجرىفىأرامهللاكقلطأ
.()ادبأهبراحأالهللاواهقتعمةبقرقرتساواهقلطماديلغتاهيه

لعجو«ًابراهةرصبلانمجرخهحارسقالطإدعبجاجحلانمهفوخمظعامو

‹نامعىلإهبرمألاىهتتامث«نيتنسىلعديزتنمزلانمةهرببرعلاءايحأىفلقنتي
ىلإمهنعجرخف«جاجحلاهبلطىتحمهيفماقألالبىبأرمأنومظعيمهدجواملف
.()ھه٤۸ماعناکوهتومناکمفرعيالف«تامىتحمهيفلزيملفدزألا

نمناك):ىخامسشلاهيفلوقي«هدلاومسافرعنالو:جرعألانايح٤

(هنعذخأوًارباجبحصنمءاربكنمنيدلاوىوقتلالهأو«نيخسارلاءاملعلا
یورو.(۶)نابحنباو«متاحیبآنباو«یراخبلاهرکذو«نیعباتلاىفدودعموهو

نبدمحمةياورنمةاكزلاىفًاثيدحبجارخلاباتكىفىشرقلامدآنبىيحيهنع
مويهقحاوتاوټ:یلاعتهلوقیفدیزنبرباجنعهنعنامیلس

.0”ةضورفملاةاكزلا

٤دیزنبرباجنعیوریوهوةرصبلابفوجلابردىلإةبسنىفوجلا:لاقيو

ةبورعىبأنبديعسو«ةداتقو«ناميلسنبدمحمو«صيوحنبميتهنعیورو

نمنابحنبادنعونيعمنبةقثو‹ديزينبدمحمونادازنبروصنمو«جيرجنباو
.نيعباتلانمةيناثلاةقبطلانموهف«نيعباتلاعابتأ

e (1)

.اهدعبامو١٤۱۷٠:ةيفاشةلاسر شيفطأدمحم:رظناو.٠/٤۷:ريس ىخامشلا«۰١۱۳:من:رظنا(۲)

.۱۷۸/۲:ةباحصلازييمتىفةباصأإلارجحنباء٤/٠٦٠۲:ءالبنلامالعأريس ىبهذلا:رظنا(۳)

.۳۹۸/۱:ةباصإلارجحنبا:رظنا(٠).١/۸۳:ريسىخامشلا(٤)

.(6)ماعنألاةروسنمةيآلاو١۲٠:جارخلاباتك ىشرقلامدآنبىبحي:رظنا

:نادلبلامجعمتوقايىومحلاو«١۸/۳٦رجحنبالبيذهتلابيذهتنعالقت١١٠:نوفلخنباةبوجأ:رظنا(۷)

.0.۸۳/۱:ريسىخامشلا:رظناو.فوجةدام

o۹۳



:.(2)(قالطلاب
ةدیبعوبناکدٍإ6نيدلاوىوتفلاىف۵هددتةدیبعبأمامإلايلعبيعيناکو

ناكنإاننيدىفهللااناقشأدقل:كلذهغلبامدنعنايحلاقفاهبىلصيبراوجذختي
.9>ةديبعوبألوقيامكرمألا

ملو٤(ةديبعىبأنمانسرکاناکو«هنعیوریهنُألرباجذیمالتنموهو
ناكهنألزيزعلادبعنبرمعدهعىلإشاعهنكل«هتافوالوهتدالوخيراتىلعفقن
لصفلاىفدفولاركذقبسو«ماشلابهتفالخىفرمعىلإاوراسنيذلادفولانمض
.كانههيلإىناثلا

لاقةباحصلاننماریٹکكردأىعبات:ىئاطلادودومنببجاحدودومویا
قحهلامىفو«ًافورعمعرولاودهزلابوًافوصومداهتجالابناك):يجردهيف
رثعنملو(©)ةرصبلابهدلومونامعلهأنموه:ىصقشلالوقيو2لئاسلل

:لوقيىصقشلانكلو‹روهشملاوهویمىلإىنيجردلاهبسنو«هتدالوخيراتىلع
.لالهینبلیلوموه

امدنعوةوعدلارمأبميقاناکف«‹ةديبعيأماماللنميألادعاسلابجاحناك

قحلابلاطمامإلابصنمتامدنعهلعفكحالسلاولاومألامهلعمجيرمأنيملسملاولعي

.()نامعبىدنلجلابصنونميلاب

هرادكلذكواهئافولنامعىفراحصبلضفلارادتعيبو‹ىنامعلابدنجنبلضفلا
.©”ةرصبلاب

لجرامویهاتأ‹سابللاوةنوملامهلعمجيمهباميحرءارقفلابًاقیفشناک
اهقرفألب:بجاحهللاقف«رقفلانعىنغتسيلخئاشملادحأاهيطعيلمهردةئامعبرأب

.ةحفصلاومن(۳).۸۳صمن(۲).١/۷٠٦:ريسىخامشلا(۱)

.١/۸ريسىخامشلاء۲:تاقبط ىنيجردلا(٤)

.شماه١١٠:نوفلخنباةبوجأ.١٠٠:نيبلاطلاجهنم ىصقشلا:رظنا(٥)
نيةيوجأء١١٠1ةيضابألاهكرهشتتافيلخضو.د«ع٠/٠:تاقبلط١11من:ظنا

E.شماه١۱۱نوفلخ

.1:جهنمىصقشلا۹:دلاريس/۲:تاقبطىنيخردلا:رظنا(۷)

o۹



.()اهذخأنمىبأو«تعشثيحاهقرف:بجاحهللاقفلجرلاىبأفىارقفلاىلع

لاملانمهدنععمتجيفحبريامينيملسملاةناعإلجألةضراقملاومألابرجنيناكو
لوقي.()هبحاصىلعلالاكلذةاكزنإ:لوقيومهردفلأنينامثىلإلصيام

:لاقهنكلو‹°ديزنبرباجءاثعشلاىبأبلصتيوةيضابألاسأرهنإ:ىراخبلاهنع

یبالجأنمالإًارمعىتأيالو«رايدنبورمعقيرطنعءاثعشلاىبأبلصتيناك
هخيشارباجنإفالإو«نامتكلاوىفختلانامزاحيحصاذهنوكيدقف‹()ءاثعشلا

.(۶)طقفورمعقيرطنعهيتأيفيكف

ىفوكلاةزمحبطاخيناكامدنعارباجقليملهنأىنيجردلامالكنممهفيالو

.9ةزمحوهأرباجقليملىذلانإف«ردقلارمأىف

ىفىنطقرادلاهدعفةيضابألابهذمهداقتعابىنطقرادلاوىراخبلاهمهتاو

نأثيدحلالهأررقامدنعاذهناكدقف‹()مهتاياورىلعاوعباتيملنيذلاءافعضلا

بذكلانولحتسيالمهنألنوبذكيالةيضابألانأمهحيرصتعمةمهتةيضابألابهذم

.بذكلانمنوأربيو

ءةوعدلارمأبمايقلاىفليوطلاعابلامهلنممو‹نيدودعملاءاهقفلانمبجاحناك

قحلابلاطمامإللنميلاىلإاهبثعبىتلاهتريسىفءاجامكلذىلعليلدريخو
اذهبًاقحلماهانعضوىتلاةديبعوبأمامإلاووهبرغملاىلإاهلسرأىتلاهتلاسرو

.قحلاىفةعاجشلاهفقاومو‹ةيملعلاهتناكمولجرلاةردقمنانيبتامهنإف‹«ثحبلا

.۷۱:ضورعملاناويدلاخياشملانمةعومجم:رظنا(١)

١۱۳:هخیراتومالسإلامالسنبا:رظنا(۲)

.ةحفصلاومن(٤)١/١٠٠:ريغصلاخيراتلاىراخبلا:رظنا(۳)
نعهتياورتناكو«دعسنباتاقبطىفامكايضابأسيلو«ةيضابألانماربيءاثعشلاابأنألاقنمىلعدرهيفاذه

.سابعنبانعرباج
.شوكبلادمحمىيحيروتكدلاىوعدلاهذهىلعدردقو.شماهةحفصلاومنرظنا

امو4۳ةيضابألاةكرحلاتأشن«تافيلخضوع.دءاهدعبامو٠۲:ديزنبرباجمامإلاهقفشوکبلاییحي:رظنا

.اهدعب

.٢/٤٢٤۲:تاقبطینیحردلا:رظنا(٦)

.اهدعبامو٦۷٥:نیملسماريس:رظنا(۸)٦6٤٠:نيكورتملاوءافعضلاىنطقرادلا:رظنا(۷)

o۹٥



لحلالهأىنعي‹ةمهملارومألاىفمامإلامهريضتسينأىفةيعرلاقحدكۇيناكف

سلجمهلناكفكلذىلإةفاضإلاب>ههبشياموبرحلارمأىفةصاخومهنمدقعلاو

رابكالإهلخديالو«مهبونياميفةوعدلالهأرومأهيفركاذتيوركذيو‹هيفظعي

یفرودهلناکف«ةيسايسوةيرادإةكنحاذًاباهمالجربجاحناكذإ:نيملسلا
ناکفاھجراخوأةرصبلالخادناكاماهنمءاوستاعزانللالحسلاجملاميظنت
ىفراطقالانمةوعدلالهأنيبةمئاقلاتاعازنلالحبموقيلةديبعوبأمامإلاهثعبي

امو‹ةوعدلارمأبمايقلاىلعهباحصأثحياعرابًابيطخناكو.()جحلامسوم

ولوةوعدلارمأرهظينأىنمتذإ«برغملالضوامدنعدعسنبةملسةلاقمبلثمتيلازي
.5اهدعبلتقينأىلابيالمثًادحاوًاموي

رخأتيفةعمجلاةالصكرتيالناكف«عرولاوىوقتلانمةريبكةبترمبجاحغلبو
.°)رصملاىفةعمجلاحابصهيلعحبصأاذإاهنايتإل

ةوعدلارمأبًامئاقًاعرووايقتوابيطخوًاهيقفهنوكبناجببجاحناكو
هنيبتاشقانملاتثدحذإةيردقلارظاندقفةديقعلارمأنعحفاكيناكذإ‹ةيمالسإلا

ءاجامو‹بجاحهرظانمث«ًالوأةديبعوبأمامإلاهرظانىذلاىفوكلاةزمحنيبو

الو«ءاطعالوذخأالومكحالومسقىفىتؤيرمأنكيالو):نميلاىلإهتريسىف
لدعدعبالإ«هيلعتبثتةءارببهقحعطقيدحأالو«هلتبثتةيالوباقحلانيدحأ

نملضأولضاذهكرتنمف‹نيحلاصلاراثآوهعهيبنةنسوهللاباتكىففورعم
ججحبكلذىلإهلءاملعلاءاعدولالضلانمىتأامنايببهيلعهللاةجحدعبهالوت

.(7)(ةنسلاوباتكلا

`.ةافولاةنسلديدحتريغنم‹(^)ريسلاىفىخامشلاهيوري

صمن:رظنا(۱)

.١/۸4:ريسىخامشلا٢٢۲ء٢/۸٨٣٤٠٢٠۲٠٠٥۲:تاقبطینیجردلا:رظنا(۲)

٠:نيملسملاريس:رظنا(٤).١/٢٤۸:ریسیخامشلا:رظنا(۳)

٠/٥۸ريسىخامشلا:٢/٢٢۲تاقبطىنيجردلا:رظنا(٥)

.١/۷۹:ريسسىخامشلا‹۲/٤٢۲:تاقبطىنيجردلا:رظنا

.١/٥۸:ريسیخامشلا:رظنا(۸):نيملسملاريس(۷)

7



كلامهيللاقيو«ةباحصلامكودأنياقن5یکلایرلابك

مللماعناکمک«وکییئفالحیفحوتفلانمزهرباساونصعبلعديال
.()جاجحلانمزىلإشاعو«قارعلاضرأنمناسيمىلعباطخلانبا

كلامدفوامدنعوءةباحصلانمسيقودبعهامعو)شاخشخلاهدجوهوبأو

وهو۽يعباتهوبأوىباحصهدجف«()نامأهيفاباتكامهلبتكهيكىبنلاىلإهوبأو

(٤)جيرجنباوةديبعوبأمامإلاهنعىورىعبات

ايلاوناكامهدلاوعمقارعلابشاعهنألةرصبلابرعنمرحلاوبأناكاذهلف

بسناهيلإوةكمىلإكلذدعبلقتنامث«رمعل

رصاعملاثحابلاهيوريامبسحنامعنماهلعلوةقيرعةرسأشاخشخلاةرسأو

.رسالاهذهلدون¢9(ىبايسلا ةوعدلالهآن

هارهمرمقانادنماهجراملا

جورخلاىرالوهارأدق:لاقف«دايزنباراوجیرتام:هللاقو«دایز

نيقابسلانموايندلاىفًادهازرحلاوبأناكو«لالبىبأبقيثولاصتاىلعمهف

Y۸۹/۲.:تاقبطىنتجردلا۲:ريغصلاخيراتلایىراخبلا:رظنا)۱(

:بسنلاةرهمجدمحمنبماشهىبلكلاء١/۳۳:ةباصإلارجحنبا:رظنا(۲)

مکئامدىلعنوملسمنونمآمكنإ؛شاخشخلاىنبسيقوديبعوكلامهللالوسردمحمنمنامأاذه)باتكلاصن(۳)

/۳:حيحصلاعماجلاحرش ىلاسلا:رظنا(مكيديأالإمكيلعىنجيالومكريغةريرجبنوذخاؤتالمكلاومأو
١.

.٢/١٠٦:حيحصلاعماجلاحرش٠ىملاسلا٤:نيكورتملاوءافعضلاىنطقرادلا:رظنا(٤)

.١/٦۳۳:ةباصإلارجحنباةحفصلاومن

.٤۳:ىضايرلادهعملاتاقلطىبايسلا:رظنا(1٦)

.٢٠۲:بسنلاةرهمجىبلكلارظنا(۷)

o۷



ةيضابألاخويشنموهدلاونعثيدحلاعمساهيقفءةرخآلاىفنيبغارلالضفلاىلإ
9٢هریغوجيرجنباهنعیورو«زیزعلادبعنبرمععمسو«ةديبعیبأورباجک

.جراوخلانمةيضابالاربتعيهنأذإىعيبطاذهو()جراوخلانمىنطقرادلاهدعو

دقو‹(*)ركذلاوسيردتللةكموةرصبلابملعلاسلاجمنمًاسلجمرحلاىبألناك

لجریاوانهاهنیصحلانبىلعناكو):هنعلاقثيحهخيراتیفیراخبلاهقثو

.(ههبشيلجرانهاهناکله«ناک

لالانمرسياذالجررحلاوبأناكوهتقثنمبجعهنأكلذىنعمو

مسق«نيمسقاهمسقيفةكمىلإهتلغهينأتوةرصبلابهلاومأتناكو«هلامبايخس
.9هناوخإنمزوعينملوأهبونيالهفصنو«هتنؤملهفصنىناثلامسقلاوىارقفلل

مهيرغينيذلابابشلالاححلصتسيناكفنيحجانلانيبرلانمرحلاوبأدعيو

اهناىعدافاهعابفبهذةعطقهمدخيباشهنمقرسدقفلمعلاءوسبناطيشلا

ءاهنعهلأسفاهفرعفغئاصلاعمرجلاوبأاهآرمث«فلخلاهللاىف:هللاقف‹هتمتعاض

نييمؤزخلاغئاصلالأسفتكسف«اهغوصيلهيلإاهوعفدنييموزخملانمًاسانأنأهربخأف

هوربخأفنييموزخلارحلاوبألأسف‹مهلاهعابرحلاابأمدخيىذلاىتفلانأبهوربحخأف
ةنامألاىفاوملكتيلنيملسملاخئاشمنمةعامجاعد«هسلجمدعومرضحاملف«كلذب
رحلاىبأىلإىتفلاءاج«سلجملاضفنااملفرضاحىتفلاواولعفف«اهرمأنماومظعيو

.()تامىتحىتفلالاحتنسحفكلىه:رحلاوبأهللاقف«باتورف

هيلعلخدفرذبوهقالخأتدسفىذلااهنبارحلاىبأىلإةأرماتكتنشاو

ةئامثالثوباوثأةتسبهيلعقدصتوءهيلإهبرقيلًانسحمالكهدنعملكتورحلاوبأ
مزالولاحتنسحوباشلاباتف«نانثاهتخألو«نانثاهتدلاولو«نانثا.هلمهرد

١/0.۹7ريسىخامشلا۳/١٠:عماجلاحرشىلاسلا١/۲۸٠:نيبلاطلاجهنمىصقشلا:رظنا(١)

.ةحفصلاوم.ن(۳)٤٤٦٤:نيكورتملاوءافعضلاىفىتطقرادلا:رظنا(۲)

.۲/١٠:ريغصلاخيراتلاىراخبلا:رظنا(٥).٢/٠0.۷:تاقبطىنيجردلا:رظنا(٤)

.١۹۳:ريسسىخامشلا/۲:تاقبطىنيجردلا:رظنا

۹۳/۱:ريسىخامشلا١۷-۲:تاقبط ىنیجردلا:رظنا)۷(

o۹۸



.09ةكمةعقومويهعملتقىتحرحلااب

ام:لئاوبويأوبأهللاقف«هعابفريواصتهيفطاسبهيلإىدهأهنأهعرونمو
.()هعيبالإىبأفدهمتيوًاطوياممطاسبلا

همودقلوأناكفةرصبلانمهرازهاخأنأًاضيأنيدلاىفهناوخإيهمامتهانمو

مداقلجرهيلعلخدو«هسلجأوهيلإهرجلبهلضهنيملفركذلاسلجمىفوهوهيلع
ىخأاي:هللاقفهيخأسفنىفعقوفهلبقوهحفاصوهلماققةسلجلاكلتىفنامعنم
.(”بسنلاىفكتدومتنأونيدلاىفاذهةدومنأل«كتدومريغاذهةدومنإ

نبناورمهاعدتسافروجلاةالودضیسایسرودهلناکدقفكلذبناجبو
نامألااوطعأوهوكففقيرطلاىفهباحُصأهقحلفهيلإلمحفتيدحلابًالبكمدمحم

١.(©اوردغتالفمتلعفدقومكنإامأ:رحلاوبألاقف

ةزمحيبأشیجنمضناکف.(°)زاجحلابقحابلاطشیجداوقنمادئاقناکو

ىفةبقعنبجلبىلعةميزهلاتعقوالو‹ديدقةعقوىفةنيدملالهاىلعرصتناىذلا
انصحتموبألتقفكانهناورمشيجمهقحلف«ةكمىلإرحلاوبأراسىرقلاىداو
٤ه۱١۱۳ماعكلذناكو«2>نمزلانمةرتفرمتساتيمتسمعافددعبهلزنمىف

.ةكرعملاهذهباديهشهللاليبسىفرحلاىبأةافوتناكاذكهو

نمناكهللادبعابأىنكي:ىنامعلاىدزألاىبدنلابئاسلانبمامض-۷
لمارألاوىماتيلافهك):ىنيجردلاهنعلوقيتالضعمللنيدودعملاءاهقفلا

.(*)(فشقتوداهتجاوفطلتوقفراذناكو...لزاونلاىفهيلإعوزفللا

١/٤0.۹:ريسىخامشلا«١/۲۷۱:تاقبطىنیجردلا:رظنا(۱)

0.۹۳۱:ريسىخامشلاء٢/٠۲۷۱:تاقبطىنينجردلا:رظنا(۲)

.۱/۹۲:ريس یخامشلا۱۲۱۳صمن:رظنا(٤)۲۷۲صمن:رظنا(۳)

.لدعلابمايقلاىلعاهيفاهثحيةلاسررحلاوبأهيلإبكقحلابلاطبصنامدنع(٥)

.راصتخاب۸٦4٠:بولطملاةياغىكلاملاء١۷٠۱۷۷١:ةيضابألاءاملعراثآبوقعينبملاس:رظنا

.۲/١٠:ريغصلاخيراتلاىراخبلا:رظنا(1)

١/١٠6.٠:نيبلاطلاجهنمىصقشلا١۳٠١٠:هخيراتومالسإلامالسنيا:رظنا(۷)

١:حيحصلاعماجلاحرشىلاسلا۴/٤٤۲:تاقبطىنيجردلا(۸)

۹



رمأفشاكلاوقيقحتلاوملعلالهأنمبئاسلانبمامض):ىخامشلالاقو

رباجنعملعلاذخأ‹نيلماعلاءاملعلانموهف()(قيضلاىوذرصحدنعتالضعلملا

وهو۽ةديبعوبأهنعهذخأاممرثكأرباجنعهذخأامنإ:لاقيو«هريغوديزنبا

بيذعتلانمامهلانوًاعيمججاجحلانجسةرارماقاذ«هونصوىبأليمز

.9فصويالامليكنتلاو

نمءامهنانسأبامهبراشناصقياراصىتحةريصقريغةدمنجسلاىفاثكمو

ءامهروعشنمطقاستيلمقلاراصوءداحلاديدحلانمءىشامهيلعلخدينأهعنملجأ

ىتحنيبورضملاحلملاوءاملاامهيقسيوشيرجلاحلموريعشلازبخامهمعطيناكو
.)امهنمةوغرلاترهظ

«(٤)مامضایقیضتنمىلع:ةديبعوبأهللوقیفهبلحاممقضيمامضراصو
ءاسؤرنمةثالثىلعةرذعلابىلطمبصقلابتيبءانببرمأينأجاجحلابلاحلاغلبو
نجسلاىفنلبيذعتلارمتساو«مايأةثالثدعباوتامف‹مهئامسأىلعرثعنملجراوخلا

یدؤيالومهبذعيماعطىلعهلدينأىفًايسوجمًأابيبطراشتساف‹مهيفتوملاعقوو

تمتملو‹مهلاحتحلصفثاركلاوتيزلامهماعطإيهيلعراشأف«تولاىلإمهب

الفتامنمونوجرخيفتوميهلعل:لاقكلذنعىسوجملالعسالوةيقابلاةيقبلا

,9فعمطم
نبناميلسةفالخىفه٦٩ماعجاجحلاتومدعبالإنجسلانماجرخيملو

.)كلمادبع

مسوملاىفسانلاىتفيامدنعناكفديزنبرباجةيوارهنإ:مامضنعليقو

أ

رٹک
رباجلاقهثیدحلجفرباجنعملعلا تذخاامإ:لوقيفمامضنعهتایاور

.شماهلاب١/۷۹۰۸:مالسإلادعاوقىلاطيجلا:رظناو.١/۸۱:ريسىخامشلا(١)

١٦:اثدحمعيبرلادوعسمرمع١/۸۱:ریسىخامىشلاء۲/٤:تاقبطىنيجردلا:رظنا(۲)

١١٠:اثدحمعيبرلادوعسمرمع١/۸۱:ريس ىخامشلا«۲/٤٤۲:تاقبطىنيجردلا:رظنا(۳)

٤۳:ءاثعولاةلازإىبايسلا:رظناوتاحفصلاومن:رظنا(٤)
.١/۸۱:ريسىخامشلا-٢/٤٢٤۲:تاقبطينیجردلا:رظنا(٥)

.۷/۱۲۷خيراتیربطلا:رظناوءاهدعباموثحبلااذه٢٠۰۲ص

1.



.ارباجتعمسو

هنعذأ‹ثيداحأةثالثحيحصلاعماجلاىفهنعىورو«ًاليلقهنعهذخأنوكي

نبكلملادبعةرفصوبآهنععيبرلاتاياورعمجبینتعاونورخاوبيبحنبعيبرلا

.9(مامضتایاور»ناونعبةرفص

نعیوروةيردقلارظاندقف«هقفلاىفةميظعةناكماذمامضنوكبناجبو

ةرصبلاىفذئمويةمئاقلاةيركفلاةايحلاكرتعمىفناكف«(°)جراوخلاةرظانمرباج

.قارعلازاوحأنماهريغو

مامإلاةافولبقرهظياميف ىفوتهنكلو«هتافوالوهتدالوخيراتىلعرثعنملو
.نامعبىدنلجلاونميلابقحلابلاطةروثتماقامدنعرثأهلنكيملذإ«ةديبعىبأ

ىفهنكسمناكوةرصبلانكس:ىنامعلاناهدلاحوننبحلاصحونوبأ۸

نبرباجذيمالتنمناکو‹نانبلابمهيلإراشينيذلانيتفملاءاهقفلانموهو()ءیط

.هريغوبيبحنبميبرلاهنعذخأو«ةديبعوبأهنعذخأو‹ديز

اصلفرطجهانوء؛قيرطلالهذاتسأوقةيمحتلاخيش:ىنيجردلاهنعلاق

هللهشاذناکوء؛عورفلاوثيدحللاهنعذأ‹نيحناجلاننيغئازلایواعدضقانو

نيذلانيلماعلاءاملعلانموهفاضيأىخامشلاىكحكلذكو()(اعوضخو

.(©)مامإلاةرضحبىتفيالناكهنأالإهخويسنمهنإ:ليقهنأعموةديبعابأاورصاع

ء۸۰ل١/۷۹:مالسإلادعاوق ىلاطيجلا١/۸۲:ريسىخامشلا«۲/٠٠۲:تاقبطىنيجردلا:رظنا(۱)

.١/١۷۱٠:حيحصلاعماجلاحرش ىملاسلاء۹۸:دوقعلا ىثراجلا

.١٤۱٠۱۸۱ء٤٠:حيحصلاعماجلا:رظنا(۳).٩۷۹صمن:رظنا(۲)

.١۱۱:ةبوجأ_نوفلخنبا:رظنا(٤)
:مالسإلادعاوق ىلاطيجلاء١٠٦٠:اثدحمعيبرلا دوعسمرمع‹١/۷٠۳:ةعيرشلاسوماق ىدعسلا:رظنا(٠)

۱١۱۷.

دهعملاتاقلط ىبايسلا۳/١۱۳۱:ىربكلاةنودملاوأ٤:هخیراتومالسإلا مالسنبا:رظنا)٦(

١/۱۸:حيحصلاعماجلاحرشىلاسلا«شماه١٠٠.ةبوجأ نوفلخنبا:ىضايرلا
.١/۸۲:ريس یخامشلا:رظنا(۸).۲/٢٢۲:تاقبط ىنيجردلا(۷)

:اڻدحمعيبرلابدوعسمرمع۱١:مالسإلادعاوق ىلاطيجلا۹:تاقبط ىنیجردلا:رظنا)۹(

٦.1

١1



رصاعهنأالإ:هتدالوخيراتىلعرثعنملوىرجهلالوألانرقلاءاملعنمناکو

نوتيزيًافنص:فانصأةثالثسانلاتكردأ):لوقيناكثيحةباحصلاةنتفتازارفإ

‹عيشتلاىفنوطرفيالوىلعرمأنونيزيًافنصو«ءاجرإلاىفنوطرفيالونامثعرمأ

.0)(قحلاةباصإوقيفوتلاونوعلانمهللامهقزرامومهادهىلعدعبنوملسملاو

ىلعًاصيرححونوبأناكو«نيقيرطلانيبًاقيرطذخآلالدتعملاقيرفلانموهف
یهوةرفصىبأنببلهملاتنبةكتاعىلع-مويتاذ-لخد«هميلعتوملعلاةسارد
ناكلوحألانأهتربخأف‹اهدنعناكنمعاهلأسف ذعمويتاروهسشملاتايضابألانم
هتلأسلئاسمنعهتربخأف؟ءيشبهنمترفظلهف:اهللاقف ًارباجىنعت هدنع

.۲>ملعلاباستكاىلعهصرحميظعىلعليلدكلذو«اهيفاهباجأف‹اهنع

‹ءاضيبديةوعدلارشنىفمهلنيذلانيقداصلاءاملعلاةلمجنمحونوبأناكو

ةوعدلالهأودزألاهموقبلحاممرمألاهيلعدتشاو‹نييومألاملظنمًاعرذقاضدقف

حونابأنأ:تافيلخضوعروتكدلاىكحيو«جاجحلامايأديرشتلاوبيذعتلانم
دزالابلعفامعهتمماقتنالاوجاجحلاىلعةروثلابىدانيناك ةمزألاهذهلظىف

ملتقولانإ:هللوقيوهتدحنمففخيناكةديبعابأمامإلانكلو‹ةوعدلاخئاشمو
.دعبحی

ةديبعىبأكلسمميبرلاكلسدقو«ددشتلاىلإليميفةديبعوبأامأ«رباجهخيشت
اص

٤س

تنكاذإ:هلوقهنعرثأامو‹ناثراوتيامهنأب:لاقف«ثراوهلنكيملاذإ«هقتعم

ةعيشلافقومىلعنمنوفقيةيضابألانألوقينمىلعدرادهىفونايفسىبأنعالقت١:ريسىخامشلا(١)
.رمعوركبیبآنم

١۱۸:مالسإلادعاوق ىلاطيجلا.١/۸۲۸۳:ريس ىخامشلا/٢:تاقبطىنيجردلا:رظنا(۲)
.٥:اثدحمعيبرلادوعسمرمع؛شماه

.١١٠:ةيضابألاةكرحلاةأشن:تافيلخضوع.د:رظنا(۳)

.١١٠-١٠٦٠ءاثدحمعيبرلا دوعسمرمع«١/۱۷۱:دعاوقىلاطیجلا:رظنا(٤)

٦1۰



ىبآخيشنعلوقلااذهليلاحراشىكحو«ئنثريوهثرآىنإفىنعلقعيوهنعلقعا
وهو‹مهريغوةيعفاشلاو‹ةيكلاملالوقوهوةباحصلانمعمجو«ءاثعشلاىبحون

ةيضابألانمرثكألاامأو«لينلانتمبحاصىنيمثلاهحجروىرصبلانسحلالوق

.(۱)هسنجینبلهثیروتنوریف

.ءازجلاريخهلهأومالسإلانعهللاهازجفءةيمالسإلا

وأ‹مهبةقيثوةلصةديبعىبألتناكنيذلاخئاشملابقلعتلاقحلملارخآاذهو

.١۱۸/۱٥۹٠٠:لينلاحرش شيفطأدمحم:رظنا(١)

1.۳





 





 ۱۳

٤۱ 

ةيالا

(٤٤رفاغ)دشأنوعرفلآاولخدأل

مكنملفسأبكرلاوىوصقلاةودعلابمهوايندلاةودعلابمتنأذإ

ناكارمأهللاىضقيلنكلوداعيملاىفمتفلتخالمتدعاوتولو

31لافنألار

(7روتلا).ةدلجةئامامهنمدحاولكاودلجافىنازلاوةينازلال

)٦۱دعرلا)4ءىشلکقلاخهللا

اليلقانمُتهبنورتسيوباتكلانمهللالزنأامنومتكينيذلانإ

ةمايقلامويهللامهملكيالورانلاالإمهنوطبىفنولكأيامكعلوأ

(١٤۱۷ةرقبلا)ميلأباذعمهلومهيكزيالو

نولتاقيةنجلامهلنأبمهلاومأومهسفنأنينمؤملانمىرتشاهللانإ

ليجإلاوةاروتلاىفاقحهيلعادعونولتقيونولتقيفهللاليبسىف

هبمتعيابىذلامكعيبباورشبتسافهللانمهعيببىفوأنمونآرقلاو

١١ةبوتلا)ميظعلازوفلاوهكلذو
نعىهنيوىبرقلاىذءاتيإوناسحإلاولدعلابرمأيهللانإ
(04لمنلا)توركمكلعلمكظعيىفبلاوركنملاوءاشحفلا

نموهلقاذهىنآمتلقاهيلثممتبصأدقةبيصممكتباصأالوأ

(١٦٠نارمعلا).هريدقءىشلكىلعهللانإمكسفنأدنع

(¬ةدئاملا)هابطاديعصاومميتفءاماودجتملفءاسنلامتسمالواط

(٦۲۳ةرقبلا)كحاكنلاةدقعهديبىذلااوفعيوأنوفعينأالإط

(٢۲فاقحألا)رمأبءىشلكرمدتإل
امعنولأستالومتبسكاممكلوتبسكاماهلتلخدقةمأكلت

(١۱۳ةرقبلا)اوناک

(۹٢۲ةرقبلا)اھودتعتالفهللادودحكلت

 (١٤١ماعنألا)كنينثازعملانمونينثانأضلانمجاوزأةينامثإل

۳۳۹

٤۷

O۸.

۳Y4

٤

۳۳

1 



   
۱۹

۱٢۲

٢۲

Y۳

٤۲

٢۲

Y۷

Y۸

۲۹

۳  

(۲۳ءاسنلا)مكيلعتمرح

(۳١٠٠ةبوتلا)اهبمهيكزتومهرهطتةقدصمهلاومأنمذخل

الإمتنأنإونظلاالإنوعبتتنإانلهوجرختفملعنممكدنع

(۸٤۱ماعنألا)

هلإالطسقلابامئاقملعلااولوأوةكئالملاووهالإهلإالهنأهللادهشإلط

كمالسإلاهللادنعنيدلانإ.ميكحلازيزعلاوهالإ

(۱۹ء۱۸نارمعلآ)

هلنحنوةغبصهللانمنسحأنموهللاةغبصإلا

(۱۳۸ةرقبلا)

متنكنإهلوسروهللااوعيطأومكنيبتاذاوحلصأوهللا

)۱لافنألا)4نىنمۇم

(٠۹ةدئاملا)

(٢۲لمزملا)ەنمرىسيتاماورقاف
(1٦ءاسنلا)مهلاومأمهيلإاوعفدافادشرمهتممتسنآنإفإط

(١4لافنألا)لوسرللوهسمخهللناف

(۸۳ةبوتلا)اودعیعماولتاقتنلوادبأیعماوجرختنللقفإ»

(7۹ءاسنلا)ةنمؤمةبقرريرحتفًاطخانمؤملتقنمو
اورذنيلونيدلاىفاوهقفتيلةفئاطمهنمةقرفلكنمرفنالولفوف
(١۱۲ةبوتلا)نورذحيمهلعلمهيلإاوعجراذإمهموق

(٢۲ةدئاملا)نيقسافلاموقلاىلعسأتالف

تارمعلآضرألاىفاوريسفناسمكليقنمتلحدق
ةيصولااريخكرتنإتومامكدحأرضحاذإمكيلعبنك
(۱۸۰ةرقبلا)ىلعاقحفورعملابنيبرقألاونيدلاولل
(٦۲نمحرلا)نافاهيلعنملكل
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هةييالا

ركنملانعنوهنتوفورعملابنورمأتسانللتجرخأةمأريخمتنك
(١٠۱۱نارمعلا)

(۱۲۳ةيوتلا)

fس
لونمو۰

كنایفريتي

(۱۸رفاغ)عاطبعيفالوميمحنملالامو

(۲رطاف)اهلكسمالفةمحرنمسانللهللاحتفيامي

مهيبءامحررافگلاىلعءادشأهمنيذلاوهلالوسردمحم

وتلاىفملثمكلذدوجسلارثأنممههوجو

هأطنشجرخأعرزك

ەداصحمويهقحو
م
۶

مرحوعينبلاهللالحأول

ليجیفہیلوةار

)۲۹حتشا)

١٤ماعنالا)

)۲۷ِةرقبلا)

(٤۲ِءاسنلا)ءارواممكللحأو

(١٠فهكلا)كهللاالإنودبعيامومهومتلزتعا

)۸٤میرم)هللانودنمنوعدتامومكلزتعأو

اهيلعهللامسااوركذافهللارئاعشنممكلاهانلعجندبلاول

(٦۳ېفاوص

هللامرحىتلاسفنلانلتقيالورخااهلإهللاعمنوعديالنيذلاو

لعفينمونونزيالوقحلابالإ
الاصلمعونمآوباتنمالإ.اناهمهيفدلخيوةمايقلاموي

باذعلاهلفعاضي.اماثانيكلذ

اروفغهللاناكوتانسحمهتائيسهللالدبي

(۷۰ M۹۸ ناقرفلا (

ةرقبلا)ةئالثنهسفنأبنصبرتيتاقلطملاو

me 4 £ `
(٦ةدئاما)‰مكسوۋرباوحسماو

 (۲۷مجنلا)4ىعسامالإناسنإللسيلنأوط
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ةييالا

(٤قالطلا)‰نهلمحنعضينأنهلجألامحألاتالوأوإط

(۳-۲ءاستلا)مکیلعحانجالفنهبمتلخداونوکتمل

(١٤۱۸ةرقبلا)نيكسمماعطةيدفهنوقيطينيذلاىلعو

متلشفاذإىتحهنذإبمهنوسحتذِإهدعوهللامكقدصدقلو

دقلومكيلتبيلمهنعمكفرصمثةرخالاديرينممكنموايندلاديري

(١١۱نارمعلآ)ىلعلضفوذهللاومكنعافع

(١٤۲ةرقبلا)@نيتسحلاىلعاقحفورعملابعاتمتاقلطمللو

ىذلاهملعلمهتمرمألاىلوأىلإولوسرلاىلإهودرولو

(۳ءاسنلا)مهتمەنوطبنتسي
مهلنوكينأارمأهلوسروهللاىضقاذإةنمؤمالونمؤلناكامو
الالضلضدقفهلوسروهللاصعينمومهرمأنمةريخلا

(٦۳بازحألا)
(٥4ةدئالا)كنوملاظلامهكعلوأفهللالزنأاجمكحيملنمو

اروفغهللادجيهللارفغتسيمثهسفنملظيوأاءوسلمعينمول

(٠11ءاستلااميحر
(£دلبلا)كنيدجنلاهانيدهول
(۸۷ةدئاملاةرقبلا)كنيدتعملابحيالهللانإاودتعتالوإل

نملهنإهللابتاداهشعبرأدهشتنأباذعلااهنعاؤرديوإ

(۸رولا)هنيبذاكلا

.كريبخلافيطللاوهوراصبألاكرديوهوراصبألاهكردتالط

(۳٠1ماعنألا)

مجنلا)ىرخأرزوةرزاورزتالو
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لیبسیفنودهاجناوررضلاىلواريغنودعاقلاىوتسيلن

(۹©ءاسنلا)

همكمرمألاىلوأولوسرلااوعيطأوهللااوعيطأاونمآنيذلا

)43ءاسنلا(

هللاوكجاوزأتاضرمىغتبتكلهللالحأاممرحتملىبنلااهيأيط

روفغ
)۱مرحتلا(

(١٠ءاسنلا)ىفهللامکیصويظ
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ةحفصلا

۲۷
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۱۳

٤۱

۹١۱
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ثيداحألاسرهف

ةحفصلاثیدحلا

٥٠٤.«ديبادياذهنأالإنيدبعبدبععيبزاجأونيريعبباريعبعاتيا»
۹£«سلجينألبقنيتعكرعكريلفدجسملامكدحألخداذإ»

اهربدتسيلوةلبقلالبقتسيالفطئاغوألوبلمكدحأبهذاذإ»

۲£٢.«هجرفب_

اهيلعنافتلرنأفهمانمىفلجرلاىرياماهمانمىفةأرتزاذإو

EY.«ةبانجنملجرلاىلعامكلذنم

٩|.«هلوسرةمذوهللاةمذىفوهفحبصلاةالصملسملادبعلاىلصاذإ»

o۷«عبرلافثلثلااوعدتملنإفثلثلااوعدواوذخفمتصرخاذإ»

٤.لسغلابجواهيبعشنيبءرملادعقاذإ

٤.لسغلابجوناناتخلاىقتلااذإ

r4۳.«(ىسانلا)هاقسوهللاهمعطأ»

۹۰£.«مايأةرشعهرثكأومايأةثالثضيحلالق»

۷٧o.«روزلالوقوالأ»
۳o.«ليوأتلاهملعونيدلاىفههقفمهللا»

ةءارقنعهتلأسفهنعهللاىضررمعنبهللادبعبةرمتاذتيقتلاه

أ١ءكاهأرقفهعهللالوسرفلختيلص):لاقف؟ةالصلاىفةلمسبلا

 اهارقفرمعفلختیلصمث«اهأرقفركبىبأفلختيلصمث
۳o۹.«(ايحتمداماهرقااناو

[ra.«ءالانمِءاملا»

٤1.«رجحلارهاعللوشارفللدلولا»
لوسرايتلاقوهعىبنلاىلإهتعفروىبصدضعبتذخأةأرما»

o۸.«نونجملاوىبصلاىلعرجأكلو«معنلاق؟جحاذهلأ؟هللا

٠,۸٦oىلعنمقصاعابترد

ىتقفنعوىتكيتفلسغأنأمالسلاهيلعليربجىبيبحىنرمأ٠
.,8ةياتادنعىتققتعو

عاصبهعلعهللالوسرهلرمأف‹هعهللالوسرمجحةبيطابأنإ»
  TAA.«هجارخنمهنعاوففخينأهلهأرمأو«رمتنم
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ثيدحلا

هللالوسرىلإرمعءاجف«ضئاحیهوهتأرماقلطرمعنبانإ»

نالبققلطِءاشناوكسمءاشنٳفرهطتمثضيحتمث‹رهطت
.«ءاسنلااهلقلطينألجوزعهللارمأىتلاةدعلاكلتف«سهب

كدلووكيفكيامىذخدنهل»هلوقو«كيبألكلاموتنأ»
.«فورعملاب

.«سيقتنبةمطافنإ»

.«یونامئرمالكلامنإوتاينلابلامعألااإ»

.«نيحلمأنيىشبكبىحضىبنلانإ»
.«ارمسلنايبلانمنإ»

سانلاىلعىذلامامإلاف‹هتيعرنعلوئسممكلكوعارمكلكالأ»

لوئسموهوهتيبلهاىلععارلجرلاو«هتيعرنعلوئسموهوعار

ةلوئسمىهوهدلووءاهجوزتيبىلعةيعارةأرلاو«هتيعرنع

الأءهنعلوئسموهوهديسلامىلععارلجرلادبعومهنع
.«هتیعرنعلوئسممکلکوعارمکلکف

.«اقرتفيملامرايخلابناعيبلا»

.«رجافورابلكفلخةزئاجةالصلا»

.«ءوضولاضقنتومئاصلارطفتةبيغلا»
.«ثرياللتاقلا»

:لاق؟لسغنماهیلعلهلجرلایریاملثممانلاىفىرتةأرملا»
.«ءاملاتأراذإمعن

.«ةروتسمةروعةأرملا»

ىتحهتالصهيلعسبلف:ناطيشلاهءاجىلصيماقاذإمكدحأنإ»

وهونيتدجسدجسيلفكلذمكدحأدجواذإف«ىلصمكىرديال
.«سلاج

هللاباتكىلعهوضرعأفىنعءاجامفىدعبنوفلتختسمكنإ»

.٩ینعسيلفهفلاخامو‹ینعفهقفاوامف

اذإفاهتقونعةالصلانورخؤيةمئأىدعبنم.نوكردتسمكنإ»
.«ةلفانىأةحبسمهعممكتالصاولعجافكلذمتكردأ
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ثيدحلا

ىلإهللاهعجريىتحةنجلارجىفقلعيرئاطنمؤملاةمسناإ»
.«هنعبيمويهدسج

وباىغصأفهنمبرشتةرهتءاجفاءوضوةداتقىبألتبكساهنإ»
:لاقفهيلإرظنأىنارف:ةشيبكتلاقف‹«تبرشىتحِءانإلااهلةداتق

هعهللالوسرنإ:ىللاقفمعن:تلق:تلاق؟تیأراممنیبجعتأ

.«مكيلعتافاوطلاونيفاوطلانمىهامنإةسجنبتسيلاهنإ:لاق

.«رىشبلااوقناورعشلااولبفةبانجةرعشلكتحت»

:هعهللالوسرهللاقف؟عنصأاذامليللانمةبانجلاىنبيصت»

.«منمثكركذلسغاوًاضوت

مداهبوثىفعقوةأرمانعهتلأسفهعهللالوسرىلإةأرماتءاج»
باصأاذإ)هعهللالوسراهللاقف؟عنصتفيكضيحلامدنم
مثءايهحضتتلمثهکرعتلفضيحلامدنممدنكادحإبوث
.«(ىلصت
.«سمخلازاكرلاىفورابجندعملاورابجرئبلاورابجءامجعلاحرج»
ءاشنإانإونينمؤمموقرادمكيلعمالسلا:لاقفةربقملاىلإجرخ»
‹ىدعبنمنوتأينيذلاىناوخإتيأرىنأتددومكبهللا
امنإوىباحصأمتنألب:لاق؟كناوخإيانسلأ:هللالوسراياولاق

اياولاق«ضوحلاىلعمهطرفانأو«ىدعبنمنوتأينيذلاىناوخإ
لجرلناکولمتيأرأ:لاق؟كدعبىتأينمفرعتفيك:هللالوسر
اییلب:اولاقهلیخفرعيالأمهبمهدلیخیفةلجحمريغليخ
مهطرفانأونيلجحمارغةمايقلاموينوتأيمهنإف:لاقهللالوسر

لاضلاريعبلادازيامكىضوحنعلاجرندازيلو«ضوحلاىلع
اقحسفلوقأفكدعباولدبدقمهنإ:لاقيفملهالأمهيدانأف
.(اقحسف

ديدكلاغلبىتححتفلاماعناضمرىفةكمىلإهتىبنلاجرخ٠

.«هعمسانلارطفأورطفأف
لجوزعهللاباتكادبأاولضتنلهبمتكسمتنإاممكيفتفلخ»

یلإفیتنسیفہودجتملامف«یتنسیففهللاباتکیفهودجتملامف
.«مكنمرمألاىلوأ
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ثيدحلا

ىتحمئانلانعوغلبيىتحىبصلانع:ةثالثنعملقلاعفر»
.«قیفيىتحنونجلانعوظقيتسي
ايىحولاكيتأيفيكهللالوسرماشهنبثراحلالأس»

هدشأوهوسرجلاةلصلصلثمىتيتأيانايحأ):لاق؟هللالوسر

الجركلماىللثمتيانايحأو«لاقامتيعودقوىنعمصفيفىلع
مويلاىفىحولاهيلعلزنيهتيأردقلو:ةشئاعتلاق(لوقيامىعأف
.«اقرعدصفتيلهنيبجنإو«دربلاديدشلا

هللالوسرلاقفدحاوبوثىفةالصلانعهللالوسرلكس»

.«(نيبوثدجيمكلكوأر:هع
لاقوههتءارقريغىلعناقرفلاةروسارقيميكحنبماسهعمس١

.«خلا....ىئادربهتببلفاهينأرقأهعهللالوسرناكورمع

.«لباتسلاىبأفنأمغرولوتئشنمىحكناف»
نوأرقيالةراهطىلعاونوكيملنيذلاوضئاحلاوبنجلاىف»

.«نيئضوتماونوكيىتحمهيديأبافحصمنوأطيالونأرقلا

.«تئشنمیحکنافتللحدق»

.«ًاضوتيملوهنملكأفنمسباتتلماسيحهعهللالوسرلانمدق»

هجاوزأضعبناكويوضولادعبهبحسماليدنماذختمناک»

النأهبلومعملا:ةديبعوبألاق:عيبرلالاقهبففجيفهايإهلواني

بيغرتوملعلا.لهأنمبابحتساوهوءوضولادعبهءاضعأحسي
.«هئاضعأىلعءاملامادامباوثلالينىفمهنم

.«دحاولافنصلاىفةقدصلالعجيناك٠

.«هضرعوهلاموهمدمارحملسملاىلعملسملالك»

اهرفحيبيلقلكورابجوهفباودلاهيفعمتىمحلك٠

.«سمخازاکرلایفورابجندعملکورابجاهبحاص
مارحریطلانمبلخموعابسلانمبانىذلك»

.«سيكلاوزجعلاىتحردقوءاضقبءىشلك»
.«ضئاحانأوهعهللالوسرعممانأتنك»

الثمالإربلابربلاالوةضفلابةضفلاالوبهذلاببهذلااوعيبتال»
.«ريخأتلاىلعضعبباهضعباوعيبتالولثه
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ثيدحلا

.«نضحيىتحلئاوحلاالونعضيىتحلماوحلااوئطتال»
.«نيعبالإضارقالوضبقبالإنهرالوكيرشلالإةعفشال»

.«هللامراحمنعنكلابالإموصال»

.«ثراولةيصوال»

.«هيلعهللامساركذيملنلءوضوال»

.«اهتلاخوةأرملانيبالواهتمعوةأرملانيبعمجيال»

ىنعي»:عيبرلالاق«رفاكلاملسملاالوملسملارفاكلاثريال»

.«كرشملاانهرفاكلاب

یئاسنةقفندعبتکرتامامهردالوارانیدیتثرومسقیال»

.«ةقدصوهفىلماعةنمؤمو

رکنیوهدهاششاذإقحابملكتينأسانلاةفاخممكدحأنعنيال»

.«هيلعردقاذإلطابلا

مأبالإاولعفتال:لاقلجأ:انلق؟مكمامإفلخنوأرقتمكلعل»

.«نارقلا

.«اثدحمىوآوأاثدحمالسإلايفثدحأنمهللانعل»

.«خلا....رادتسادقنامزلانإالإ»

(امهردنوعبرأةيقوألاو)ةقدصقاوأسمخنوداميفسيل»

دوذسمخنودامیفسیلوءةقدصالاقثمنيرشعنوداميفسیلو
ةقدصةاش.نيعبرأنوداميفسيلو(هرعبأةسمخىنعي)ةقدص

.«ةقدصقسوأةسمخنوداميفسيلو

.«نسحهللادنعوهفانسحنوملسلملاهارام»

دجيملالإةحيصنباهطحيملفهتيعرهيلعهللارتسيدبعنمام»
.«ةنجلاةحئار

اهيلعدهاعىلإةلقعملالبإلابحاصلثمكنارقلابحاصلثم»

.«تبهذاهقلطأنإواهكسمأ

هللاقتيملوسانلاىقتانموسانلاةنؤمهللاهافكهللاىقتانم»
.«هلذخوسانلاهيلعهللاطلس

.«نيدلاىفههقفاريخهبهللادارأنم»
.«ارظفمحبصأابنجحبصأنم»
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ثیيدحلا

برقهنأكفىلوألاةعاسلاىفحارفةعمجلامويلستغانم»

.«خل...ندب

ءامسلانمعقونمكناكملعريغبايؤررسفوأةلأسمىتفأنم»
.«قحلاباصأهنأولوهلرعقالارئبفداصفضرألاىلإ

رکنیالوريغيالرضاحمصخلاونينسرشعاهرمعواضرأزاحنم»
.«اهيفمصخللةجحالواهرمعواهزاحىذللىهف

نيبمکحنم»

.«انمسيلفحالسلاانيلعلمحنم»

.«دروهفانرمأهيلعسیلالمعلمعنم»

.«نیکسریغبهسفنحبذامنأكفنينا

.«ًاضوتيلفسلقوأءاقنم»

.«نيطیلخلکبرشنعهعهللالوسرىهن»
.«لوبوأطئاغلةلبقلالبقتستنأهيتهللالوسرىهن»

نعورفصعملاسبلنعوىسقلاسبلنعةعهللالوسرىناهن»
.«دوجسلاوعوكرلاىفنآرقلاةءارقنعوبهذلامتاخ
اوبهذيالكلودعلاضرأىلإنارقلابرفاسينأهعهللالوسرىهن»

.«هولانیفهب

:لاقهتمیکزيفهلامرشىلإلجرلادمعينأهيكهللالوسرىهن»

.١هنسحأهلامنمجرخينمهللادنعمكريخو»

.«هلمعنمريخنمؤملاهين»

.«بسنلامرحيامعاضرلانممرحي»

 ۔«موصیمثناضمریفمالتحاريغعامجنمابنجحبصي»
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راعشألاسرهف

تاسسيألا

ةديعبلارومألاقيقحتبفيكف هرمأقيقحتناسنإلالهجاذإ

ةبيرغلارومألامهفىفعمطيوهسفنلهجيءرمللابجعايف

(لئاقلالوهجم)

ةعنصم هللارکذلدايز

اهعفرتسنإلاىديأنواعتالول

5 1

احرفاولهتساواولهأل

اودشراموارمعاولتقدقواوسم

ةيحاضلزبلالاجرلانولتقيو

اوذختافهللاباتکباوبعالت

هلفاونانيدعتالئرماىلإ

هرنوميملاةرمغلاضئاخلا

تلاقمثةرذحماتزعت

نيطلانملمعتملةراجحلانم
نيطايشلالامعأنمالقلاذإ

(ىعشاجلاثيعبلا)

لسألاعقونمجرزخلاعزج
)اشالديزياولاقلو

(یرعبزلانبار

اناسیکهللادهعبارذعلوعدي

انادلوسانلارومأاولويىكل
انآرقهللايصاعميفمهاوه

(لئاقلالوهجم)

رفظلاهلًانهيلفهللاهرفظا

(لطخألا)

حاقلیوذنيدراولاتیار
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تاسيألا

ىمأوىبأكادفايىينثغأ

ىشيیرىلع.تددرنِرکشأس

اياطلابکرنمريخمتسلأ

تيأردقىنإف

نکيملفيسلابجاجحلاديطسبو

هكلمهللاتبثلدعةفيلخ

ىدهللنييفصلادعبىفطصملاوه

ىفطصلامامإلاوهديلولانإ

اهتملعیسیعا

3

مأالإمآ

امدقهللعنتقوىحريخاي

اصافةيربلللدعمامإ

حايتراوذكنأكنمبيسب

یحادتماوةفيلخلایترایز

یحانجیفمداوقلاتبنأو

حارتوطبنيلاعلاىدنأو

(ريرج)

ف

لئالحلاحيبتساوداهجليبس

لزالزلااهلزتملتايسارىلع

(ريرج)

بولغمريغاھيهللابحاصو

(قدزرفلا)

برقلاوةفالخلالهانمصيعلاىفو

(قدزرفلا)

متغملاوەۋاولزلرصنلاب

(ریرج)

ادوسملاميظعلاكلملاعمهوأر

(قدزرفلا)

(قدزرفلار

 روبقمهللالسردعبتیمو

ةحفصلا



تايألا

دنفىلعفلحأملوتفلحىنإ
هنيویسیعهبرشبيملول

اهبتلبقأىتلاسفنلاىتنمنإف

اتيموايحضرألالهريخهب

مهريخوامأضرألالهأريخىلإ
ىذلاوةيربلاريخىلعىنثأس
هتمحرلسرأكيفكىفهللاىرأ

هبنمونيلحمملاثيغناميلس

دمحمىبنلاتامنمماقامو

ءىرماىلإنيمالاحورلالسراولو
£
Î .۰

تتالنذإ

اكرابمديزيلانبديلولااندجو

۰
ا1

هريیغبلطنتأتملنمبابىلإ
اهنأكتلظضرألاهتأراماذ

فأانخلااوفايعقحلاىلعدشح

رومعمنيعاسلاىلعتيبءءانف

رونلاىلإوعديىذلاىبنلاتنك

`(قدزرفلا)

ارقولاتغلبنإىروذنلحو

ارفسأةيربلانيدهبنمىوس
ارصنعوىبنلاالإاخوأابأ

ارطمأفهنمثيغلاءانسانلاىلع

ارجفمءامضرألاءلمسانلاىلع

(قدزرفلا)

هلسالستلحنيكسلملاسئابلانع

هلداعیعادضرألاقوفنامثعو

(قدزرفلا)

مراكألانيفطصملاِءايبألاىوس

مصاوعلاتالزنم,اهيفهللانم

(قدزرفلا)

هلهاکةفالخلاءابعأباديدش

(ريرج)

بكرلاممتجمقافالانمهيلإ

برغالوءاضفلاضرالانمقرشي

بعرلانممامإلاىحتستعذعذت

(قدزرفلا)

اوربصةهوركممهبتملااذإ
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تاسيألا

ةملظمقافآلاىلعتجدتنإو

مهلداقتسيىتحةوادعلاسمش

ہکلضف هللانإناورملااي

اهلتيضرامیضرتةيربلانإ

یطعیلدابعلاحداملااهيأ

مهيلإتبلطامهللالأساف

هيفسيلامداوجلاىفلقتال

ةليسووةفلزىلبهىهلإ

اوعمجأوةالولاروجلارهظأدقو

ريغمتدرأنإىهلإكيفو
اهبحربانيلعايندلااوقيضدقف

یدرللكتالوملستالبراي

اننمارخفالواريخالسيلو

مهروحبانيلإتشثاجاذإفكن

تللهونابجلاسفنتأسشجاذإ

رصتنموجرخممهلناك
اوردقاذإامالحاسانلامظعاو

روخمهناديعىفنييالو
(لطخألا)

اوعبراوعبراتلقناواوراسترسنِ

(ريرج)

دابعلایدیأبامهللنإ

داوجلامسابليخبلایمستو

(ناطحنبنارمع)

رهدلانمتمئسدقىنإفكيلإ

رفكلاوردغلابقحلالهأملظىلع

رخصونبانيلإىتايىذلالكل

رقنالانوكرتدقو

(ريرجنبسادرملالبوبأمامإلا)

ربصلاورصنلاببرايمهديأو
رثدددعىفداحلألا

رحبلاةيماطلئمانيلإ

رتبلانعديحنبيياهبالو

رثأىذضيبألكىقلنماهلإبو

رمجلاىلعمايقلاناكولوانربص
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ديلولانبميهاربإ

رتشألانبميهاربإ
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ناعمسنبا
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ىناسارخارظنلاوبا
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دیزوبا

یردخادیعسوبا

ليحرلانببوبحمنايفسوبآ

لالخلاةملسوبأ

نانسوبا

(ريسفتلابحاص)حلاصوبأ
ةرفصوبأ

رهاطويا

ةبيطوبأ

حارجلانبةديبعوبا

ىفاكلادبعرامعوبأ
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(ةكربنبا)دمحموبأ
ىیدهنلادمحموبا

ةملسمنمحرلادبعدمحموبأ

ظوفحموبا

یناسارخاملسموبا
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ةريرهوبأ

(ميهاربإنبفسوي)بوقعيوبأ

بعکنبیبآ
نيمأدمحأ_

یلیلخلادمحنبدمحأ

هللادبعنبسيردإ

دیزنبةماسأ

ريذعمنيقاحسإ

ةميزخنبدسأ

ریثکنيدس
ةعرزنبملسأ

ديدقلانبليعامسإ

دادوبىسمارفلاراردنبليعامسإ

(رجازلاوبأ)ىسوفنلادايزنبليعامسإ
نامیلسنبلیعامسإ

)عالارثّ

(فسوينبدمحم)شيفطأ

ىمتسرلاباهولادبعنبحلفأ

o 1A0 1Li o00 OLY cE A)

\ ۳۷

٢٢٤۲

۳o۳)

AV «Ao

LEVY e ۳A۹

FAN e WTA cP e FET e

LAW e LVS

AY eWe e

o۸

oV cA Cs

۱۹

TAY

٢٢٤۲

۱۰۸

TAs Ye

o۸۹

٢٢٤۲

«VTi YY eV e ce Yoe Seo CAA GC LA

£۸

T.۹ ۷٦۲

ها۱١

E!

٦۳۸

o۸0 CW YY

«1o CYTE e oc YOV CYAN CYA c04

ofA FV Fo Te FTV CNY

‘۳Le YY Te e YEA Cc YET CY Ee oc

oV. oY oT cE

o1 1ء۸10۰٤ ۹

1۳



لطحخألا_
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نيسلافرح

ملاس
يلالهلاناوكذنبملاس

بوقعينبملاس

.ةيملسالاةعيبس

كلامنبدعس

هبورعیبانبدیعس

نبدیعس

فلخنبدیعس

دیزنبدیعس

دابعنبدیعس

نبدمحمنبهللادبعنبديعس
بوبحم

يروثلانايفس
نایفس

دعسنبةملس

نانسنبةملس

ىنيردسلاردبنبناميلس

نوقرزنبناميلس
دابعنبنامیلس

كلملادبعنبناميلس

7

o۹۸

TAY.

AOC EAT c۹)

oA o O.)

۹٣٤

۷٦1۸

۹٤

o۳۳

FIVEYN Ye NYO NNE

YS eV YEN Ve NN Te No8

TAYN

o10VA

۹٢٣۲٤

Y۳

۲۹۷

o۳4 oAAIA

٢۲۳

NYY LYONFONT ENN Ne AeA

o4 ۳٦1:1۲

YoY

o.١۱

٦۲۹

51
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٥۲oكلامنبناميلس

٦۸ماشهنبنامیلس

٥4۸21راسينبناميلس

oVهللادبعنبراوس o

۳یدعاسلادعسنبلهس

VYحلاصنبلهس CYTE

۸سقلاةمالس

۱۷۹نيرس

۹يناهنبفيس



نيشلافرح

٢۳۲يجاتكلاحلاصنبركاش

يرغفصلابيبش

RASSینامعلاةيطعنببيبش SDA:

۸1£سوآنبدادش

۸۷نوعنبكيرش
1جاجحلانبةبعش

ىقرابلابيعش

CLNVY YW XWEY eX WN eV e YY eth فورعملانببيعش

oooy

4۹فيضيقوش

FeV NY AV YoNEO ىرفصلانابيش

1o۷



داصلافرح

NPT ENTE NAV CNTY Ye ce (حونوبأ)ناهدلاحلاص

EVE FC CTV VY YOAV Ee YE۹

Fee CEY

5.ملاسنبحلاص
٤۳۹يئيللانمحرلادبعنبحلاص

۸0يلعنبحلاص
TVoctYریثکنبحلاص

PANELA Not Ns Eo FE CTY يدبعلاسابعلانبراحص

oooFTFTs Fo TEY

١۱١۱۲(نایفسوبآ)برحنبرخص

LAAملعملاةقدص
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داضلافرح

MA VO ATA AVAN EET e بئاسلانبمامض

8351535535033331

PAT FV FV FFF EA CY YA CNY

‘10 MeOCEA TC EVA CEVNV EVT۹8

ءاطلافرح

AOسوواط CLAY (Y۹.

LYEهللاديبعنبةحلط EY eVeACTN FTN.
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بلهملاتنبةكتاع

ىتاردسلامصاع

ء۱

یفاعجادابع

رساينبرامع

یدارملاسيقنبرابجلادبع
رفعجنبدیمحلادبع
(ةديبعويأ)ىنوانجلاديمحلادبع
ةركبىبأنبنمحرلادبع
ىرهفلابيبحنبنمحرلادبع
متسرنبنمحرلادبع

ةرمسنبنمحرلادبع

ىعازوألارمعنبنمحرلادبع

رمعنبنمحرلادبع

فوعنبنمحرلادبع

(ثعشألانب)دمحمنبنمحرلادبع
دمحمنبنمحرلادبع
(دمحمويأ)ةملسمنينمحرلادبع

مجلمنبنمحرلادبع
یدهمنیمنمحرلادبع

نمحرلادبعنبمالسلادبع
سودقلادبعنبمالسلادبع
ينادنلجلازيزعلادبع

نيعلافرح

٢1

Tio.

«Y٦

y۷

£EA\ PAY

SAY «YEY ce (VY

FE PTP NTN NEN Ve A

EVE LEV ETT Eee PATACIN

o4 OAVOoVoF EAYF
oV O ANVee NY

A۸

7

o۸

PIFACF۹N١

YEN YPN N0 N۹ c۹ e۸

PENNANTeT

STRAAAR

٤1

FIA

o

۷٦٤£۲

FY Yee AeA

T۸٦

٢٤۲

Y۰

۳۳٤

o.

۳.4۹
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جيرجنبزيزعلادبع
نامثعنبهللادبعنبزيزعلادبع

ناورمنبزيزعلادبع
ضابانبهللادبع

ىفوأيبأنبهللادبع

مقرالانبهللادبع

نسحلانبنسحلانبهللادبع

نيصحلانبنسحلانبهللادبع

ريبزلانبهللادبع

ريخشلانبهللادبعب.

رافصلانبهللادبع

(ةديبعوبا)مساقلانبهللادبع

كرابملانبهللادبع

رفعجنبهللادبع

بابخنبهللادبع

ناريخنبهللادبع

حايرنبهللادبع

ىیمرضحلاديعسنبهللادبع

مالسنبهللادبع

زیرکنبرماعنبهللادبع
رماعنبهللادبع

دابعنبهللادبع

سابعنبهللادبع

o4۸ co Vo 4W

۲۹۰

V۹

Nol Nor NEA CN EVN ET eNO NYY YY

o4. FV. CY. Teo NAN

غ۸

o۷

TVoOceYVYA CYAN CAV CEY

o۷

CN NYY eNYY N1 NAS NA TNe

AYY YE

٤1٦

٥Vِ\٤

FAA TOT EN E O

۳۳

£۸۹۹

٤٤۱

YAYE

o۸۸

YAWeYA Se YAY TeX Ee VY

٥£۲

0

۹۹۹

EAYV e eto WY TV oY

wre Te AFA AY Ne CA SEY

1T FoFTY Fol FL. FW FY CeFYA

‘LV CEA CYAN CVAO CYAN FVTe

‘Yetises ctcs. cso

EAN EVA EVO EV EV ESA EEE
eAotooF

o۹۳۱

١٦۹



YEY Ee YYW Eco زيزعلادبعنبهللادبع

Eo Leto PeEeFAY CFA CFA V۹ eV EY

to tos cE EA

e EV ce CE TAC EYe

oT. ooVEO

۸V ۸o ىلعنبهللادبع

«NN NA CA NS CA ANV F۹ FA YY رمعنبهللادبع

TV Fo Ye CNV el Vs cO NS

CENCE EYe YE ef YY co VeAAC e۹

o1 o£ o1

۱.تايقرلاسيفنبهللادبع

۲۹۸رثؤملاىبأنبدمحمنبهللادبع
TNحافسلاىلعنبدمحمنبهللادبع o Yoo XOLA CAV CAN

٤۹ناورمنبهللادبع

FAYيبيجتلادوعسمنبهللادبع

AYETAىراصتنألادوعسمنبهللادبع FeYoYe FY PY

EAMدوعسمنبهللادبع YE.

YYيبسارلابهونبهللادبع OTN EE CY

۱.مامهنبهللاديع

MoT No NAY NIV NT0 Ae cy (قحلابلاط)ىبحينبهللادبع

EW YEN ae YPS CYA CYTeV YY oY

YYACYVN YNTiYV E Yo YoY YoY Yo

YANMCYAV CYA Ve YAO YASETA CYAN e YA

PTO FAY CNV CYA Te YAY eV N۹.

o4040oo YFPFATVoVE

۳۹۱(دیزيوبأ)يرازفلاديزينبهللادبع
دبعوبأ)ىرفاعملاديزينبهللادبع

۲۳۷(محلا
4

ص

o۹۷يحےس

١٦۹



دايزنبهللاديبع

ىدعسلاةيطعنبكلمادبع

زيزعلادبعنبرمع
كلملادبع

ليوطلاكلملادبع

ناورمنبكلملادبع

نامیلسنبدحاولادبع

نمحرلادبعنبباهولادبع

ىراصنالانامثع

فينحنبنامثع

ريبزلانبةورع

ريدحنبةورع

ءاطع

.۲۹

cs CNC VA CVV CoN Te e

coi oA Veo NV NEOs

o4. oAoAA

TYE ec YoY e

.Y1»٢٦۱۹آ

T۸٦

tc. Vso Ys cYY۹

CAW e AY e AY eo As e VY Ce VA CTW oT os

»٦۰١۱۱ا۰ o clos CAV e AA

«\oY cO cO Ce NEN CNET eV ae Vs.

PPA CYL e e Yo TT Yey

oY (۹.

Y4. (۲۸۹۹۹

YY Ee N۹ c10 C1۹ oY o ئ.0

cc YoV Yor ec YENV e YEN ec YA e YVES۲11«

TAT e PV Te WYN e Cc

11 «1. < oY

۳Y۷

۸.

١۹

«۹W oV cT cA Cc Vc 10 c1F

«NY e e e \oeA ec YoV e Yo e E

«NV e NY oN e NEA cC NEY oY EY ols

£A\ e cY.۹

۹۰

AT co‘

« 0۸AN sc oA Tc 0A0 YoANA YoV < \Ys cc Yo

o۸۸

o4 cof 4c CLAW e LEA CTE oc
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يمرضحلاىلع

يباشلاىلع

رمعمیحیيلع

رساینبرامع
ةرامع

ةعيبرىبأنبرمع

(قورافلا)باطخلانبرمع

ىلجعلاصوحألانيرمع
صقحنبرمع

زيزعلادبعنيرمع

ىراصنألاهللادبعنبرمع

يدارملاهللادبعنبرمع

YY ie WE Te FEE PPX oY

«۳ FEN e FYo e YF Te Yo cYoeA CNV

۳۸

۳۲۹

NN Ne ASA AV ATO۴N ٦

CNTE AFe AY NO NE CNY NY

CN EY CNV e Ye Ce YW elo:

TYNAN NOV eA EACN ETN SEN EY

CSNYAN FPA e A Ye eV

ooo 14o 1V oT. EAN

YoY

۲۸

۳۱۲

AY SY EN)

Yo

۱.

A۳AYN TT۴ co ۹4 oV FV Y٤

Y\Oo NY NVeNOTYTN TYNAN

PAV WWYo FY YFYA CT YOo FY

tole VEVO Co

o Viol Tio lOc AN CEVA co

o 4V o14 oVo \ oTO cos cO OA

۳\o

۳\۸

«AO AE CAY AY eA oA VW TN os۹

«NoY eV N lo AV ec0 AY AA

«YAN Ys Ve eNO NAT TNT

wotETFO VeoAoE

o۹۸

٥۲۹

۳.o
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لامعنبرمع

س
لحمسرمغع

“ہصخلاللامع
است1

ناطحللارمع_

دنالاناورمنبنارمع

صحابورمع

قمحاورم

N. صاعلانبورمع

۱سورمع

زومرجنبورمع

رانيدنبورمع

۱
یس

قداشالادیعسنبورمع

.1.۳ ةحيبصنبهللدبعنبورمع

تنٿرم

تافیلخضوع

£

٩معیبالہکےک

دیرنبع

۳ب یةمقلع
4تَ

یصخلاكتافنبىسيع

یسومنبیسیع

۳.۸

۲۹

SAO CLV

1\4]٤.۲اا۰ا۲

٢۳۲

4L NY e NSN oS o VS CNW VN 8

x ا

o0 ۳T YW eW e So e YA

e AS eA

۲۹

۱

۳۸

wa. TAA

. LY FNS e Yee NASA

Y۸3
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نيغلافرح

۲۹۸ىمغغلاهللادبعنبنأاسغ

oA۸Aهسشرخنب

‘۳Le FELE e FWY e YE e NFA Ce e N٦ قشمدلاناليغ

١ £۷

ءافلافرح

oAیریبعجلاتاحرف

٢٢٤۳ضایعنبلیضف

٦1۹



فاقلافرح

o41ةداتق LAN iFe FIV Te Ties eA

o۳4

۱۰۸ناطحق

۸كيرشنبةرق
Y۳oرمعنبةرف

o۸۸بيرق

\٥تایقرلانبسيف

۱۱۳رصيف

£۲

فاكلافرح

٢٤۲بعکتنبةشيبك

\..ةزعريثك

۱۱۳یرسک

۹٢٤۲ىحاطلاةشربنببعك

٢٤۲راوسنببعک

۳A۸كلامنببعك
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ميلافرح

٢۲۹یرملایمورنبزعام
FTV Yol e CNA CAA CAY OE سنُأنبكلام _

toteTee FFAS CAF CFA

e EPIC EFT EFE ENA

EAT EAC EAE CC GC EAY EAN o EAs

o00 oA co oto coe tN cE.

oVV OT. o0۸

,.٥۳یراوهلانارحسنبكلام

Yorنبكلام

۹۷۹كلام

۳٦۲یلکردلاسناینبدمام

oTدهاجم FACE.

N۱۳رکبیبانبدمحم ۸۹ ۷Y,

۳نافعيبانبدمحم

.o1نسحلانبدمحم co tA)

۷٤.۳العملانبدمحم

1٦۹[حانجنبدمحم

PVTبیبحنبدمحم YEN ec e RY

٤.۳ةدئازنبدمحم

o۹۳نامیلسنبدمحم

o4نیريسنبدمحم ooTeV AN CVE

o۷سماشنبدمحم

۲۷دابعنبدمحم

۱۹۸Yنسحلانبهللادبعنبدمحم

۸Yىنامثعلاهللادبعنبدمحم

٥۸سابعنبهللادبعنبىلعنبدمحم
3بعکنبدمحم

Y1Vبوبخمنبدمحم (o. YY

eةملسمنبدمحم YEY ec ec CONAN cC SY

11۸



قورفمنبدمحم

یدهملادمحم

ديزينبدمحم

رصننبدومحم

ليعامسإدومحم

(داقعلا)سابعدومحم

(لالبوبأ)ىميمتلاةيدأنبسادرم

مکحلانبناورم

بحمنبناورم
ىسلدنالادوعسم

یرملاةبقعنبملسم

ريبزلانببعصم

لبجنبذاعم
نايفسیبانبةيواعم

T۰۸

\\VcAA

۱۲۹

o۹۳

۷٤۲

۳.۸

Vo

«۱V. 1 1o Vs eNO AN YT co

oA CYC YVE CTV Yo VC

oA co 4W oY co. cOoAA cc OAY

«1A ce Yo Te VY e YA CTY cA CY

۱۱۳

eYN E eYo Te NN e eA YT e AV cAO CEY

oo ti Ne YoY CY EN

YoY

٢۳۲

۱...

E

EYeTY e.

\.۸A (VY

\oV eA e YA Ce

۱٢۳۲

oL cA

Vee TTY 11e co Cc Yo cYE

‘AY e VA e YA CVV eV Tc Voce YF ec YY eV)

eos e AV Te Ece cA SCAM

‘1V. ello NNE eW Ye elo eA

YoY ee NEN eNO eV

oho tAN i i e YAL e N8
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VAاعمنبديزينبةيواعم « VY هيو

١۱۳ىنهجلادبعم

oVراسينبلقعم

1دښارنبرمعم

ىمرضحلانعم
£oV Ls eT

.reنامیلسنبلتاقم

لوحكم
۳5.۹

٤۳رمتعملانبروصنم

o۳ناذازنبروصنم

EENریاجیبانبیسوم

F1بعکنبیسوم

YYریصننبیسوم

۱۹مشاهبلاطیدهم

٦o۳نارهمنبنومیم

۳۸£ثراخاتنبةنوميم

1۷۰



قرزألانبعفان

رمعنبایلومعفان
رصننبتافن

نارهزنبرصن
نامیلسنبرصن

ءاطعنبلصاو

(بوياوبا)بويانبلئاو

عقسألانبةلئاو
حارجلانبمیکو

نونلافرح

o4. oY close NE

١٥

٦۳

YAY. Yo)

۷٢٤۲

واولافرح

e NEY e NE o۹

e YEY CYA e YPN e YY E e Vee e NAA

CAS TAV e e YAW e YAY ec oY

o44 EAA LoVe oY eS

۳

٢٢٤۳
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ءامهلافرح

SVPلام eS ECV CYS CY SSeS) اميلانبنوراه

٢٤یناسارخلاهللادبعنبمشاه

:TAںاليغنبمشاه

ıoس
YAميححنيماسه۔

YAN CYNON e FeV TeAS CAY e كلادبعربماشه

۳.د

rrrریشبنبمیشه ےسسمہ

-س

٦۳۲ىراوهلاہححمبدوه

PINoYےصخحنب٠لاله eX AV eT Te YAW YOAV Sie

A۷٢



ءايلافرح

۹۱ریٹکیبانبییحی
o۹۳مدانبیحی

۰۸نايیحنبیحی

o۹۳نيعمنبیحی

Fe TAVA TO YA جيمنبیحی

١٥ییحینبیحی

PIF FEYSNENNT۹ ملسمیبآنبدیزی

T۸ضيفلانبديزي

.YAYبلهملانبديزي

۸ديلولانبديزي

0\۱ةسينأنبديزي

۳۸یبلهملاةعيبقنبمتاحنبديزي

«oY NYA Tee Ye AV e eA AYe كلملادبعنبدیزی =

۳T.o

ENYA CNP YTV e YE co (نیدنفنبا)نیدنفنبدیزی

MFAVO AACA No NE ةيواعمنبديزي

TYEE No6

.o1(فسويوبأ)دمحمبوقعي o۸ ty

Ate(بوقعيوبأ)ميهاربإنبفسوي
(بوقعيوبأ)نوفلخنبفسوي

۱YALAرمعنبفسوي EY

1V۳



عجارملاورداصلملاسرهف

«سنوتوةيقيرفإرابخأىفسنؤملاىناوريقلامساقلاىبأنبدمحمرانيدىبأنبا١

.سنوتم۳۱۹۸۷طسنوتبةقيتعلاةبتكملاباهدمحم

ةرازوءزج٢۲عماجلاىنامعلاىولهبلاةكربنبدمحمنبهللادبعةكربنبا٢

.تال٢طىنورابلاىيحيىسيعت«نامعةنطلس-ةينامعلاثارتلا

رادمالعألاةمئألانعمالملاعفرةيميتنبميلحلادبعنبدمحأ-ةيميتنبا۳
.ددعال»ا٠«توريب«ةايحلاةبتكم

هنباومساقنبنمحرلادبعنبدمحمموحرملابيترتوعمجةيميتنباىواتف
.تالب‹طابرلا«فراعملاةبتكم«١طادلجم۳۷دمحم

حتفىنالقسعلارجحنبىلعنبدمحألضفلاوبأنيدلاباهشرجحنيا٤
ددعالبةيفلسلاةعبطملا‹ةرهاقلا‹ادلجم۳٠ىراخبلاحيحصحرشبىرابلا

.(ريوصت)تالوتاعبطلا

الوتال‹«توريبىبرعلاباتكلاراد‹ءازجأ٤‹ةباحصلازييتىفهباصإلا

.تاعبطلاددع

'ددعالب‹«م١۹۷٠-ه١۱۳۹«توریب‹ةفرعملاراد‹بيذهتلابيرقت

۱.تاعبطلا

۳‹لحتلاوءاوهألاوللملاىفلصفلا«ىرهاظلادمحأنبىلعمزحنبا٥
.تاعبطلاددعالبم١۱۹۸ه١١٤٠«توريبءةفرعملارادىازجأ

ةيرعشألاروهظىلإةيقيرفإبةيمالكلاسرادملا_ديجملادبع.دهدمحنبا١

.سنوت‹برغلارادم١۱۹۸ه٥٠٠٤لط

-عيزوتلاورشنللةنيدملاراد«نازجةمدقملادمحمنبنمحرلادبعنودلخنبا۷

.١طسنوت«ملقلارادةعبطم«م٤۹۸٠رشنللةيسنوتلارادلا

٤1۷



.دقیقحت«نوفلخنباةبوجأ ىتازملانوفلخنبفسويبوقعيوبأنوفلخنبا-۸
 ه١٤١۱۳۹ط«توریبرسشنلاوةعابطللحتفلاراد‹ىمانلاةفيلخرمع

.م٤

م۸٦۱۹ءةفاقثلاراد«قسشمد«طایخنبةفيلخخيرات طايخنبةفيلخطايخنبا-٩

نامعةمئأركذىفناصللابعئاشلاعاعشلا قيزرنبدمحمنبديمحقيزرنبا٠

ىسيعم۱۹۷۸-ه۱۳۹۸«ةينامعلاثارتلاةرازو«رماعمعنملادبعقيقح

.ةرهاقلا ىبلحلا

ةيادب«ديفحلاىبطرقلادشرنبدمحأنبدمحمنبدمحأنبدمحمدشرنبا١

نسحنمحرلادبع«ميلحلادبعدمحمميلحلادبعةعجارم«دلجم٢‹دهتجما

ددعنودب‹م١۹۷٠‹ناسحةعبطم‹ةرهاقلا‹ةثيدحلابتكلاراد«دومحم

.تاعبطلا

.ددعال«تال«توریب«رداصراد«یربکلاتاقبطلا_دعسنبا١

ستراقشزريفتنيدلاعئارشومالسأإلاءدب«مالسنببالوىضابألامالسنبا-۳

طم٦۱۹۸-ه١٤٤۱«ندابسیقبزیاتنشزنارف«رشنلاراد«بوقعينبملاسو

١.0ءازجألاددع١

W1فرقيقحت‹ةيضابالارظنةهجونمهخيراتومالسإلا‹مالسنببالومالسنبا

ه١١٠٤٠ط«ةعابطلاوعيزوتلاورشنللارقاراد«بوقعينبملاسوزترافش

.م٥۹۸٠

ةنسلا‹هورسفموهريسفتنارقلا«خيشلانباجاحلابخيشلادمحمخيشلانبا٥

.١١١۱۹۸طبازيم/هيدارغ«ةيبرعلاةعبطملا‹ةيضابألادنعاهتاورواهتياور

ةماقتسالاةعبطم‹نايرعلاديعسدمحمقيقحت«ديرفلادقعلا هبردبعنبا١

.م۱۹۷۲«ةرهاقلاب.

سحت٤برغملاوسلدنألارابخأىفبرغملانايبلا«ىشكارملا-ىراذعنبا۷

٥1۷



,.ددعأال‹تال‹«توريب«ةفاقثلاراد‹لانفوبىفيلانالوك

رىشنللهاكرسوىبلحلاةسسؤم٠«توريب«ةفرعملاراد«۲-١‹ىنيزلادمحم

.عيزوتلاو

ط«توريب‹فراعملاةبتكم«ةياهنلاوةيادبلا ىقسشمدلاريثكنباظفاحلاريثكنبا-۹

۱۹۸۳ها٥

‹خيراتلاىفلماكلا ىنابيشلادحاولادبعنبدمحمنبىلعنسحلاويأريثألانبا٠
.تاعبطلاددعالو«خيراتنودب‹«توريب«ركفلاراد«ءازجأ٩

.تاعبطلاددعالب«م١۱۹۸٠-ه١٠١٠١«لالهلاةبتكمراد

ذاتسالاورصاندمحم.دقيقحت‹نييمتسرلاةمئالارابخأ ىكلاملاريغصلانبا٢

الب«م١٦۱۹۸ھه٦١١٤۱«توريب«یمالسإلابرغلاراد‹زاحبميهاربإ

.تاعبطلاددع

«تيوكلا‹ملقلاراد‹نيملسملاطاطحنابملاعلارسخاذام ىودنلانسحلاوبأ٤
.ما٤۹۷ه١١ط

رادلا«ديسداؤفقيقحت«ةلزتعملاتاقبطولازتعالالضفنىخلبلامساقلاوبأ٥

ه٦٠٤٠۱ء7ط‹رئازجلا«ةينطولاةسسؤملا«سنوت‹رشنللةيسنوتلا
.م٦۱۹۸

ىموقلاثارتلاةرازو«رماعمعنملادبعقيقحت«عماجلا رفعجنبدمحمرباجوبأ٢

.م۱۹۸۱‹ىلوأط‹نامعةنطلس«ةفاقثلاو

«ءازجأ٤«دوادىبأننس ىدزألاىناتسجسلاتعشألانبناميلسدادوبآ۲ا۷

ءعبطلاناكمالب«ةيوبنلابتكلاءايحإراد«ديمحلادبعنيدلاىيحمةعجارم

.عبطلاةنسالو‹تاعبطلاددعالو

٦۹۷



.ةيسنوتلاةيبرعلاةعبطملا«م٥٠٠٤٠٠١۹۸٠‹رشنللةيسنوتلارادلا«١ط

یباخیراتبفورعملا؛مهرابخاوةمئالاريس ايركزیبانبییحیایركزوبا-۹
‹ةيناثلاةعبطلا«م۱۹۸۲حه١٠٤٠‹نانبل«توريب‹ىمالسأإلابرغلاراد

٠تالةرهاقلا؛ىبرعلاركفلارادءهقفلالوصأ ةرهزوبأدمحمةرهزوبأس۰

.ددعالااط

ةرهاقلا«ىبرعلاركفلاراد«ءزج١«ةيمالسإلابهاذملاخيراتدمحمةرهزوبأ١

.٠١طاتال«.

١۱۹۸ه١٤١٤٠توریب«یبرعلاباتكلاراد«نوثدحملاوثيدحلا وهزوبأ۲

.اطم

نباسينواهمدققيقحتوةساردةحورطأ«تالاهجلاحرش ىفاكلادبعرامعوبأ-٢

فارىشإب‹م١۱۹۸ھه٥٠٤٠‹سنوتبةينوتيزلاةيلكلابرماعنبرهاطلا

ةكرشلا«ىبلاطلارامع.دت«ءزج٢ءزجوملا«ىضابألاىفاكلادبعرامعويأ٤

.م۹۷۸١هه١۱۳۹۸ط«رئازجلا‹عيزوتلاورشنللةينطولا

ءم۸٦۱۹-ه۱۳۸۸«قسشمد«ةيمومعلاةعبطملا«ناربعدومحمحيحصت

.تاعبطلاددعركذنودب

ءةيادرغةيبرعلاةعبطملا«حيحصلاعماجلا-ىديهارفلابيبحنبعيبرلاورمعوبأ٠

‹نامعةنطلس‹ىور«ةماقتسالاةبتكم؛رشنلاوةعابطللحتفلاراد«م٥

.شيفطأميهاربإقاحسإىبأقيلعتب«۱۳۸۸طنعروصم

\VY



ءزج۲فاصنإلاولدعلا«عبطلاناكمالبم۹۸۳٠-٤٠٤١ةينامعلاثارتلا

.عبطلاناكمالبم٤٤١٤٠٤۱۹۸ةينامعلاثارتلاةرازو

ةفيلخورمعتتوريبحتفلارادتاباوج نوفلخنبفسوي بوقعيوبأ-٢۳۸

.ماع ىمانلا

نمةروصمةطوطخم«ةميدقلاةنودملانمةعطق ىناسارخلامناغنبرشبمناغوبأ۹

.خسنلاخيراتريغ

 ه١٤٠£‹نامعةنطلس«ةفاقثلاوىموقلاثارتلاةرازو«ىربكلاةنودملا

.قيقحتالبء١طم٤

ةعبطمم١۱۹۸ ه٤١٤٠«ةينامعلاثارتلاةرازو۲-٠‹ىرغصلاةنودملا

.١ط«ةرهاقلا«نومأ

تاقبطولازتعالالضف ىمشجلامكاحلارابجلادبعىضاقلاىخلبلامساقلاوبا٠

ةينطولاةسسؤملا«سنوت‹رشنللةيسنوتلارادلا١٤ديسداؤفقيقحت«ةلزتعملا

٢طرئازجلا«باعكلل

.تال(ةنوقرم)

‹ءزج٢‹فاصنإلاولدعلا ىنالجراولاميهاربإنبفسويبوقعيوبأ7

ناکمالةعابطللرابونراد«؛نامعةنطلس‹ةفاقثلاوىموقلاثارتلاةرازو

.ما٤۹۸ها٤

ه١١٠۹ط«توريب«ىبرعلاباتكلاراد«مالسإلارجف نيمأدمحأ۳

۹

.تال١٠ط«توريب«ىبرعلاباتكلاراد«ءازجأ۳«مالسإلاىحض

٤۰۱بازیمیداوخیراتیفةيفاشةلاسر شيفطأفسوينبدمحمشيفطأ٤
.تاعبطلاددعالو«عبطلاةنسركذالبرصمبديرجحةعبطهتبتكمنمروصم

1۷۸



ميهاربإقاحسإوبأتديحوتلاةديقعحرش«١طءم۱۹۸۳ها٢٠

.شيفطأ

ةعبطم5شيفطأميهاربإ:قاحسإىبأت‹صلاقلاملعلابهونملاصلاخلابهذلا

ها7٤۱ط«رئازجلا«ةينيطنسق«ثعبلا

ه٥٠٠١ةيدوعسلا‹ةدج«داشرأإلاةبتكم‹ليلعلاءافشولينلاباتكحرش

.ةثلاثلاةعبطلاءم٥

ماكحإلا ىدمألادمحمنبىلعىبأنبىلعنسحلاوبأنيدلافيسىدمالا-٥

ةيملعلابتكلاراد«رشانلافارشإبءاملعلانمةعامجت«ماكحالالوصأىف

.تالم۱۹۸۳ه١١٤۱توریب«

ةبيبحىلعقيقحت«لصوملاخيرات ىدزألادمحمنبديزيايركزوبأىدزألا-٩٦

.ةيمالسإلانوئشللىلعألاسلجملارشت«ه۷

قيقحت«ةمغلافشكنمسبتقملانامعخيرات-ىوكألاديعسناحرسىوكزألا-۷

ةرهاقلا«برعلالجسعباطم‹ةينامعلاثارتلاةرازو«ىسيقلابيسحديجلادبع

.م4

ت«؛نيلصملافالتخاونيمالسإلاتالاقم ليعامسإنبىلعنسحلاويأىرعشألا۸
۹١٦۳٠ء١طةرهاقلا‹ةيرصملاةضهنلاةبتكم«ديمحلادبعنيدلاىحمدمحم

.م۱۹۸۹ھه

ال‹ةرهاقلا‹مدقتلاةعبطم«ىناغألا ىناهفصألاجرفلاوبأىناهفصألا٩
.ت

خيراتوىوبنلاثيدحلاىفتاسارد-ىمظعألاىفطصمدمحم.دىمظعألا2-7

.م۱۹۸۰‹«توريب-یمالسإلابتكملا«هنيودت

رىشنللةمالسوبراد٠٠ج«ةيضايرلاراهزألا_هللادبعنبناميلسىنورابلا٥٥

.١طءم٦۱۹۸«سنوت«عيزوتلاو

ءعبطلاناكمركذيملو«اتدب«نيئدتبملاوةماعلاملس ىيحينبهللادبعىنورابلا۲

1۷۹



.تاعبطلاددعالو

o۳ميهاربإدومحمقیقحتیزج۲‹ريغصلاخيراتلا ليعامسإنبهللادبعوبأىراخبلا

١١٦٤۱ط«توریب«ةفرعملاراد«دياز

بھه١١٤۱«نانبل«توریب«بتكلاملاع‹«تادلجمةعبرأىفءازجأ۸

.٢ةعبطلام۲

تاقبطلاباتكهبلخأاميفةاقتنملارهاوجلا-ىبرجاميهاربإنبمساقلاوبأىداربلا٥

.توريب-ىبرعلاباتكللرداصراد«دادغبخيرات ىدادغبلا٦

Eدهعمعمرصحبفراعملارادط«فارشألاباسنأ ىيحينبدمحأىرذالبلا

.ةيبرعلالودلاةعماجبتاطوطخملا

۱۳۹۸‹توريب«ةيملعلابتكلاراد١٠ط«نادلبلاحوتف نسحلاوبأىرذالبلا۸

.تاعبطلاددعالب«م۱۹۷۸ه

٩٥.م۱۹۳۲رصعبىلعدمحمعراش«ىربكلاةيراجتلاةبتكملا«نادلبلاحوتف

‹ةينامعلاثارتلاةرازوء۲-١«نيدلاملاعم ميهاربإنبزيزعلادبعىنيمثلا
.عبطلاناكمالب«م١۱۹۸له١٠١٤٠«برعلالجسعباطم

ةروصمط١۹۸ةبادرغةيبرعلاةعبطملا«ىسوفنلارصنىبأةينونحرشرولا
.۱طع

‹توريب‹عيمجللركفلاراد»٢-۱‹نييبتلاونايبلارحبنبورمعظحاجلا۰٠1

.تاعبطلاددعالو«اتدبءم۸

ةينانبللاةكرشلا)بعصراد‹«ىوطعىزوفت«كولملاقالخاىفجاتلا

.ددعالم١۹۷٠‹نامألاةعبطم«توريب‹(باتكلل

رشنللةيسنوتلارادلا«تافيرعتلاىلعنبدمحمنبىلعنسحلاوبأىناجرجلا١

1۸



۲

.م۱١‹سنوتبةيمسرلاةعبطملا

ةيلكةغلاثةلحرمهاروتكدةحورطأ«۲-١‹ىراضحلادعبلا-تاحرفىريبعجلا
.ةنوقرم«ماعفارشإ«سنوتببادألا

.ةعماجلاةعبطمط«نامعةنطلسبةعوبطم ىراضخادعبلا

«تونفلاوراثآللىموقلادهعملاشن«ةبرجىفةيبهولاةيضابألادنعةبازعلاماظن
.١طةيرصعلاةعبطلام٠٥‹«سنوٹ

رشنءاتدبء۱ط«عضولاباتک-ینوانجلاریخایبانبییحیایرکزوبآینوانجلا-۳

٦-

۸

-۹

٠

.رصمبةلاجفلاةعبطم«شيفطأميهاربإقاحسإىبأقيلعتو

مالسإلاردصعمتجمىفیعامتجالاوىداصتتالالوحتلا بيبحلا ىناحنجلا

.م١١۹۸٠۱ط«توريب«یمالسإلابرغلاراد

ثارتلاةرازو٠تادلجم١۳تاريخلارطانق ىسومنبليعامسإىلاطيجلا
.۲طم۹۸۳١ه١٠٤٠‹نامعةنطلس«ةفاقثلاوىموقلا

‹ةيبرعلاةعبطملا١ط«رمعنبنمحرلادبعىلكبقيلعتء١مالسأإلادعاوق

.م١۱.۹۷«ةيادرغ

ةظقيلاراد‹ةيضابألالوصأىفةيضفلادوقعلا-ناميلسنبدمحنبملاسىثراحلا
.تالء١طط«توريب«ةيبرعلا

.ةيملعلاةبتكملا«ةياورلاملعىفةيافكلا تباثنبىلعنبدمحأظفاحلا

ىنانبللاباتكلارادء١«راثآلاورابخألاىفتاعوضوملا فورعممشاهىنيسحلا
.م١١۱۹۷۳ط«توریب«

ليلجلابهاوم باطحلاىبرغملانمحرلادبعنبدمحمهللادبعوبأباطحلا

م۱۹۷۸به٢۱۳۹۸طرکفلاراد«تادلجم٦«لیلخرصتخمحرش

.عبطلاناكمالب

مجعم ىدادغبلاىومحلاهللادبعنبتوقايهللادبعوبأنيدلاباهىومحلا

.ةينوتيزلاةعماجلاةبتكم«تال«ددعال«توريبورداصراد«نادلبلا

ةلاسرلاةبتكم«ىمالسأإلاىسايسلاركفلاىفةعيبلا ىدلاخلادومحم.دىدلاخلا

۱١1۸



.م١۹۸٠ه١٤ط«ةئيدحلا

ةيومألاةلودلا«ةيمالسإلاخيرات-كبىرضخلادمحمخيشلاىرضخلا۲

.اتدب«توریب«ةفرعملارادء١۲

.تأال«١ط«توريب‹ةفرعملاراد‹اتدبمك‹ةيسابعلاةلودلا

١۱۹۸هه١٠٤٠«توریب«ملقلاراد«نيكورتملاوءافعضلاىف ىنطقرادلا۳
.عبطلاددعالب«م

ءثعبلاةعبطم‹برغملابخئاشملاتاقبط ديعسنبدئمحأسابعلاوبىنيجردلا-٤

.م١١۱۹۷تال«١ط«یالطمیهاربإجارخإ«رئازجلا

ط‹توريب‹ليجلاراد‹ميركلانارقلاتايآمجعم نيدلارينمدمحمىقشمدلا٥۷

.م٤۱۹۸ها۳

١٠دلجم«ءالبنلامالعأريس نامثعنبدمحأنبدمحمنيدلاسمشىبهذلا٦

.ددعأالتالتوريب‹ةلاسرلاةسسؤم

.تال«ةرهاقلا‹«ركفلاراد‹لادتعالانازيم

قيفررشانلا‹ىبعكلاىجنملاقيقحت‹برغلاوةيقيرفإخيرات ىنواريقلاقيقرلا۷

.تاعبطلاددعال«ه۱۳۸۲«ةرهاقلا«فراعملاراد«لاستفوربىفيلاقيلعت

©ط«توريب«نييالمللملعلاراد«ءازجأ۸‹مالعألا_نيدلاريخ ىلكرزلا-۹

.م

ىملعألاةسسؤمء١‹ةيمالسإلاقرفلاخيرات ليلخدمحمخيشلانيزلا٠

.م١۹۸٠ها٤٤١٤ط«توريب‹«تاعوبطملل

؛٦ط٤قاحسإىبأقيلعت«ءزج۲‹نامعلهةريسبنايعألاةفحت ىلاسلا۸ا

.ه۰‹ةرهاقلابابشلاةعبطم

1۸۲



قيلعت‹ماكحألاونايدألاىملعىفماظنلارهوج ديمحنبهللادبع ىلاسلا۲
.م١۹۸٠‹نامعةنطلس«ةديقعلاعباطم١١ط«قاحسإىبأ

.خيراتنودبنامعةنطلس‹١٠٠١ج«ةيملاعلاعباطملاء۲ط‹تادلجم

زعم۱۹-۳۳٦۱۹۸۳جءایروس؛قشمدءةيمومعلاةعبطم«بيبحنبعيبرلا

.ىخونتلانيدلا

ةيفلالاىلعسمشلاةعلطحرش ىلاسلاديمحنبهللادبعدمحموبانيدلارون٥۸

ها١.١٤نامعةنطاسةفاقثلاوىموقلاثارتلاةرازو‹راونأالاةمهم«

.‹ةيناثلاةعبطلام۸١

ثارتلاةرازورشن«ةيضرملاةعمللا ديمحنبهللادبعدمحموبأنيدلارون١

.ةرهاقلا«برعلالجسعباطمم۹۸۳٠ءانثارتنم۸٠ددع‹١ط«ةينامعلا

لجسعباطم‹م١۱۹۸به١٤٤٠٤٠طدلجم۱۸«لامأآلاجراعم

.ةرهاقلا

؛ىليلخلادمحنبدمحأنامعةنطلسىتفمةحامسقيلعت؛لوقعلاراونأقراسشم

.م۱۹۷۸ه٦۱۳۹۸ط«ةديقعلاعباطم

بتكملا«ىمالسإلاعيرشتلاىفاهتناكموةنسلا ىعابسلاىفطصم.دىعابسلا۷

.م۳۱۹۸۲طط«توريب«یمالسألا

¢ةينامعلاثارتلاةرازورسن«ىضايرلادهعملاتاقلط دومحنبملاسىبايسلا۸۸

.اجاطاما۹۸لها٠

‹ضفشاكليعامسإةديسقيقحت«ةينامعلاثارتلاةرازو‹جهانقدصأ

.١طةرهاقلا«برعلالجسعباطم«م۹

-ه07٤٠«ةينامعلاىموقلاثارتلاةرازو«ءازجأ٤«خيراتلاربعنامع

.ةرهاقلا«برعلالجسعباطمء۲طءم۲
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ةينامعلاثارتلاةرازو«م۱۹۷۹«فشاكليعامسإةديسقيقحتةلازإ

.١طقرهاقلابرعلالجسعباطم

نيدلاىيحمت«ءافلخلاخيراتركبىبأنبنمحرلادبعنيدلالالجىطويسلا۸۹

.عبطلاناكمال«تالددعال«ديمحلادبع

لمعلاوركفلانيبةلزتعملا راجنلاديجملادبع.د«نيسحةبابلوبأ.د«ىلعىباشلا۰

.م٦۹۸٠ء۲ط«سنوت‹عيزوتللةيسنوتلاةكرشلا«

؛توريبراد«ءازجأ٤‹حاضيإلا-ىخامشسلاىلعنبرماعىخامشلا1

.۲طم٤۱۹۷ه8

ةرازو«ريسلاباتك ىخامشلادحاولادبعنبديعسنبدمحأمامإلاىخامشلا۲

نبدمحأت«م۱۹۸۷ ه7٠٤٠‹نامعةنطلس«ةفاقثلاوىموقلاثارتلا

.ىبايسلادوعس

نناللصفلاشماهب)لحتلاوللملا ميركلادبعنبدمحمحتفلاوبآىناتسرهشلا۳

ه١٤۱ددعال«توریب«ةفرعملاراد«(مزح

ثارتلاةرازو«ةوعدلاىفهراثاوديزنبرباجمامإلا-دمحأنبحلاصىفاوصلا٤

ناولألاةعبطم«رهزألانمريتسجامةلاسر«م۱۹۸۳ ه٤٠٤٠‹ةينامعلا

.نامعةنطلس«ةثيدحلا

ةعبطلا«4-٦نم«كولملاوخيرات ريرجنبدمحمرفعجويأ ىربطلا٥

.خيراتنودب«توريب‹طايخةبتكم‹ةيرصلملاةينيسحلاةعبطملا«ىلوالا

كلجم٢۲«نيبغارلاغالبونيبلاطلاجهنمىصقشلاديعسنبسيمخىصقشلا-٦

.م۱۹۸۲ه١٤١١٤۱ط.«یٹراحلانامیلسدمحنبملاست«ةرهاقلاب

.ايروس«ركفلاراد«ةيومألاةلودلاشعلافسوي.دشعلا-۷

توریب؛ةيرصعلاةبتكملانايفسىبأنبةيواعم داقعلادومحمسابعداقعلا-۸
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لوألااهرصعىفةيسابعلاةلودلاعماهتاقالعونامعىفةيضابألا ىليقعلا4
ثارتلاةرازو‹١6ددع«انثارتةلسلس«ىليقعلاديشردمحم.د«(ةرضاحم)

.١طءم١۹۸٠نامعىفحرطم«ةيقرشلاةعبطملا؛نامعةنطلس«ىموقلا

ىفةرصبلاىفةيداصتقالاوةيعامتجالاتاميظنتلا ىلعلادمحأحلاص.دىلعلا٠
.م۳١٦۹١ء۲ط؛توريب‹رشنلاوةعابطللةعيلطلاراد‹«ىرجهلالوألانرقلا

ىسابعلارصعلاىفىسايسلاسرفلارثأ ورمعلانمحرلادبعىلع.دورمعلا١

.عبطلاناكمركذيمل«م۹۷۹٠ه۳۹۹٠«ىلوأط«لوألا

ةفرعملاراد«جارخلابتكةعومجمنمضجارخلاباتكمدانبىيحيىشرقلا٠

.۲طتالتوریب

ةيبرعلاةضهنلاراد١٠ىومألاوىمالسإلارعشلاىف رداقلادبع.دطقلا-۳٠
.تاعبطلاددعالب۹«توريبرشنلاوةعابطلل

عئادب ءاملعلاكلعبقلملاىفنحلاىلماكلادوعسنبركبوبأنيدلاءالعمامإلا٤٠

-ه7٠٤٠ءنانبل«توريب«ىبرعلاباتكلاراد«عئارشلابيترتىفعئانصلا

.م۱۲

ةكرش١٠لوألاىسابعلارصعلاىفةرازولاماظن_ناملسميهاربإ.دىدركلا-٥٠

.تاعبطلاددعالب«م۹۸۳٠«تيوكلاعيزوتلاوةمجرتلاورشنللةمظاك

نسحىجان.دقيقحت«بسنلاةرهمج بئاسلانبدمحمنبماشهرذنملاوبأ-٠

.ىلوأطم١۹۸٠ه7٠٠١توريبءةيبرعلاةضهنلاةبتكم«بتكلاملاع

تء٤ءارجألاددعفتصملا-ىدنكلايسومنبهللادبعنبدمحأىدنكلا-۷

.م۹۸۳۱ه٢

ىلعدادمأإلاةيادب ىدنكلاهللادبعنبدمحأنبدمحمنبنامیلسیدنکلا-۸

.ددعالتالء؛نامعةنطلس«دارملاةياغ
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طوطخم«؛بوسنملارثالاىفبولطملاةياغ ىكلاملاسيمخنبرماعىكلالا-٩

.ةروصمةخسن«ىتبتكمب

هسسۇؤم‹١۲؛بدألاوةغللاىفلماكلاديزينبدمحمسابعلاوبأدربلا-٠

.تاعبطلاددعالبم١۹۸٠ه٥٠٤١«توریب«فراعملا

ةيسنوتلارادلا«١ةيقيرفابىبهذملاعارصلابودجلازيزعلادبعبودحجملا-١

١۹۸٠ءاتدب٢طرشنلل

؛توريببتكلارادةحيمقدمحمديعس.دميدقتىازجأ٤رهوجلا

ها۱٦ط

ةيبرعلارادلا؛نمحرلاحتف ىسدقملاىنسحلاهللاضيفةدازىلعىسدقملا-۳

.م١۱۹۸۱ه١٤٤١«سنوتءايبيلباتكلل

قيقحت«نايبلاوفشكلا ىتاهلقلاىدزألاديعسنبدمحمهللادبعوبأىتاهلقلا-٤١
ةنطلسءةفاقثلاوىموقلاثارتلاةرازوزج۲«فسشاكليعامسإةديسقيلعتو

.م٠ها۰‹ةرهاقلا«برعلالجسعباطم‹؛نامع

‹تايبلاوفشكلالالخنمةيمالسإلاقرفلا ىتاهلقلاىدزألاديعسنبدمحم-٥
ةيموقلاةعبطملا:RAK‹ةيسنوتلاةعماجلا؛سنوت‹لیلجلادبعدمحم.دقیقح

.١طرشنلل

حرشةيادهلا ىنانیغرملاليلجلادبعنبركبیبانبىلعنسحلاوبآینانیغرلا-٦
ددعالومعبطلاناكمالوخيراتالبءةيمالسإلاةبتكملادلجم٢قيادبلا

.تاعبطصلا

.تد«دادغب‹ینثملاةعبطم«۲-٠‹ىزیرقملاططخ یزیرقملا-۷

ملقلارادمالسإلاىفةوعدلاوركفلالاجر ىودنلانسحلاوبآیودنلا-۸

.م۱۹۷۷-ه٥۱۳۹۷ط؛تیوکلا

٤ىفءازجأ۸ ىئاسنلاننس«ىئاسنلابيعشنبدمحأنمحرلادبعوبأىئاسنلا-٩
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.تاعبطلادعالوخيراتالب«نانبل

٥ملسمحيحص ىريشقلاجاجحلانبملسمنيسحلاوبأىروباسينلا-٠

ءىبرعلاثارتلاءايحإرادءىقابلادبعداؤفدمحمقيقحت‹تادلجم

.م۹۷۲٠ةيناغلاةعبطلا

حرشجاتلا قاوملاىردبعلافسوينبدمحمهللادبعوبأقاوملا-١

.باطحلاحرسشماهبلیلخرصتخم

راد«سیردإدمحأبيرعت‹؛كلملاوةفالخلا ىدودوللاىلعألاوبیدودوملا-۲

.م۱۹۷۸تدعال؛تيوكلاملقلا

‹(ةرضاحم)نالجراوبةيملعلاةكرحلانعحمالم ىمانلاةفيلخورمع.دىمانلا-۳٢

.م١۹۷٠رئازجلابىركفلاىقتلملاىفتيقلأ

ط«سنوتةيسنوتلاةكرشلاءةيمالسإلاقرفلامهأ رهاطلادمحمرفينلا-٤

.م٦۱۹۸ها٢آ

.ه۳۳۸۱خسنللاخیرات

الوءاتدب«توريبتفاقثلاراد١؛«برعلادنعهروطتوءاجهلانف ىواحايليإ-٠

.تاعبطلاددع

.رئازجلا«كيموفألةعبطمم١۹۸٠‹١ط«١ءةيمتسرلاةلودلاميهاربإزاحب-۷

برغلارادكيزنبرباجمامإلاهقف شوکبدمحمییحیشوکب-۸
.ناتبل؛توريبم۱۹۸۷ه١؛ط١٠دلجم

ه١٠۱۳۹۷طكلجم٢‹ىمالسأإلاعيرشتلاجهانم ىجاتلبدمحم.دیجاتلب-٩

.ضايرلادجنعباطم١ءدوعسنبدمحممامإلاةعماجم۷۷

ةروصءجراوخلاةحيصنىفجهانملاةنابإ مالسلادبعنبدمحمنبرفعج-٠

الب‹(باتكللةماعلاةئيهلا)ءاقباسةيرصملاباتكلارادنعةروصم؛ةطوطخم
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.خيرات

ةسسۇؤملا«١ةيمتسرلاةلودللةيجراخلاتاقالعلا-فسويميركلادبعتدوج-١

.١طء١۱۹۸«باتكللةينطولا

؛توريب‹ةايحلاةبتكمرادء١٠«ىمالسإلاندمتلاخیرات نادیزیجرج-۲

.تاعبطلاددعالوءاتدب

ىرفعجلاةبتكم«نارهطةعبطء١دلجمءنونظلافك ةفيلخیجاح-۳٣

.یرهجردوبعراش«یزیربتلا

ثارتلاءايحإرادىازجأ٤مالسإلاخيرات نسحميهاربإنسح-٤

۷٤١٤ط

‹۱١۱۹۸۲ءةيضابألاةكرحلاةأشن تافيلخدمحمضوع.دتافيلخ-٥

.۱ط

‹نامتكلاةلحرمىفايقيرفإلامشىفةيضابألادنعةيوبرتلاوةيعامتجالامظنلا
.۱١ط۱۹۸۲‹نامع

١٠طةرهاقلا«ىبلحلاىسيع‹۳«ريبكلابرغملاخيراتىلعدمحمزوبد-٢٠

.م۹۳۱ه۲

.م۱۱رئازجلاءةينطولاةكرشلاهتفاقثوهخيراتىبرعلابرغملا رانوبحبار-۷

١٠ط١«ىبرعلابرغملاىفجراوخلاوةفالخلا-فيطللادبعىزوفتعفر-۸
.عبطلاناكمالبم۱۹۷۳ه۳

ه١٤٤۱«سنوترشنللینیوجلاراد ةبرجةريزجخيرات بوقعينبملاس-۹
یفةروصمةخسن«؛بوقعينبملاسطخبءةيضابأراثآةعومجم١طم۲

.ةبرجبةبتكم

ةنطلسءةماقتسالاةبتكمبهذمةيضابألا هبردبعظفاحلادبعديس٠

.۱١طم١۱۹۸ها٦١٠٤نامع
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ةضهنلاةبتكمطءةيمالسإلاةراضحلاوىمالسإلاخيراتلا-ىبلشدمحأ.دىبلسش-١

.ةيرصملا

التالقرهاقلا؛فراعملارادةنيدملاوةكمىفءانغلاورعشلافيضىقوش٤

.ةينوتيزلاةعماجلاةبتكمددع

.تالندعال؛توریبرادرعشسابعناسحإ.دسابع٤

فراعملارادلوألاىسابعلاةفيلخلا روصتملارفعجوبأمتسرمالسلادبع٤

.رىصمب

الةيرصلملاولجنألاةبتكمءةيبرعلالودللىسايسلاخيراتلا دجاممعنملادبع.د٥
.ددعالت

دهعمريتسجامةحورطأةيضابألادنعىسايسلاركفلا نالهجنودع-7١

.خيشلانارمعوبأ.دفارشإبم۹۸۷٠ه7٠٤١رئازجلاةعماجةفسلفلا

تاحرفةبتكم«اتدب«روصم؛توفومء؛ىضابألاركفلاابحلاصجاحلانبرمع-٧

.یریبعجلا

ةبتكملوألاىسابعلارصعلاىفةيبوعشلاوةقدنزلا ناوطعنيسح.دناوطع-۸٨١
.ت3ط«توریبليجلارادت«بستحلا

‹٤ط‹«توريبءةيرصعلاةبتكملاةفسلفلاوملعلاىفبرعلاةيرقبع رمع:خورف-٩

.ما٥۹۸ها٥

١۱۳۲.٠ماعرصمبرانملاةعبطم«رينملادرلا-ىخامسشلاديعسنبمساق-٠

راد«دحاوءزج«ىومألارصعلاىفةرصبلارعشمساقفيرشلانوع.دمساق-١

.تاعبطلاددعالبم۱۹۷۲ه۲‹؛توريبةفاقثلا

سلدنألاىفةيومألاةلودلانيبةيسايسلاتاقالعلا ىلاليقزيزعلادبعىلاليق-٢

.م۹۸۳٠أطىئازجلاباتكللةينطولاةسسؤملا«برغملالودو

ىموقلاثارتلاةرازو؛مالسإلارجفىفنامع فشاكليعامسإةديسفشاک٠
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۹ء٢طلامعةديرجراد۲ددع(انثارت)نامعةنطلسب

‹ىقابلادبعداؤفدمحمتءكلجم۲طولا ىنميلاىحبصألاسنأنبكلام٤٠

:ىبلحلاىبابلاىسيع«توريبةيبرعلابتكلاراد«ىبرعلاثارتلاءايحإراد

.م٦۱۹۸-ه٦٠٤١قرهاقلا

نييردقلانمةيومألاةطلسلافقوم (اقباس)ةينوتيزلاةعيرشلاةيلكةلجم٥٠

.ىشاوشلاناميلس.م۷٤۹۸٠ددع‹لئاوألا

ةبتكم؛تالتدعال؛نارهططءةيمالسإلافراعملاةرئاد ثوحبةعومجم-٠

.ةينوتيزلاةعماجلا

رادءةيقارعلاةيروهمجلاء١ء٥ءزجءفارعلاةراضح نيثحابلانمةعومجم-۷
.م١۹۸٠١ها١٦٤طیتادغبةعابطللةيرحلا

.هحفص۳٢

قيلعت١٠ءزج(عوبطم)؛باتكلاسفنتاباوجلاوريسلا نيثحابلانمةعومجم۹

-ه٦٠٤١«ىموقلاثارتلاةرازو«فشاكليعامسإةديسحيحصتو

.ةرهاقلاءةيبرعلابتكلاءايحإراد«نامعةنطلس

باتكلاراد‹١ءاهئارمأركذوسلدنألاحتفىفةعومجمرابخأ_فلؤملالوهجم-٠
ةرهاقلارصمةضهنةعبطم‹ىرايبإلاميهاربإ.دقيقحت«توريب«ىنانبللا

.م۱۱

.ه٤١۳۹٠طتوريبةيرصعلاةبتكملا

ةنطلسءةفاقثلاوىموقلاثارتلاةرازونايب ىدنكلاميهاربإنبدمحم-١

نامیلسنبدمحنبملاسخیشلاء۱۹۸۸۱١ه۸٠٤١«نامع

ةبتكم«ىومألارصعلاصوصنوبدأىفتاسارد دمحأرداقلادبعدمحم.د-۳

.م۱۹۸۲ه7٠٤١¿١طقرهاقلاءةيرصملاةضهنلا
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-ةمركملاةكم زابلاراد ةجامنباننسسراهف ىقابلادبعداؤفدمحم.د٤

`.م۱۹۸۷ه۷١٤١ىلوأطتوريب ةيملعلابتكلاراد

.م١۹۸٠به٥٠٤١ىلوأطتوريبةيملعلا

ةبهوةبتكم«خيراتلابكومىفةيضابألا رمعمىيحيىلعرمعم-١
.ىلوالاةعبطلام١٤١۱۸ه٤

ةلودلاومالسألاردصیرصعىفهخيراتوىبرعلابدألا ىفطصمدومحم-۷

ةعماجلاةبتكمتال۲طةرهاقلا‹ىبلحلاىبابلایفطصمةعبطمةيومألا

.ةينوتيزلا

؛توريب«ىومألارصعللةدئاعلاةيرادإلاوةيسايسلاقئاثولا_هدامحرهامدمحم-۸
2-٤۷.

ىاضيبلارادلافاماراد6ا؛برغملادالبىفجراوخا لیعامسإدومحمج۱۹

.ةديدجلاحاجتلاةعبطمم١۱۹۸ه١٦٠٤٠ط«برغللا

‹؛ىرجهلاىناثلانرقلایفىبرعلارعشلاتاهاجتا_ةرادهیفطصمدمحم_٠

.تال۲طراد٤رصمةرهاقلا

.م۱۹۸۷-ها۳۷١۰٤ط

ةيلك«ريتسجامةلاسر«ىبرعلاقرشملاىفةيضابالاهكرحلا_مشاهبلاطىدهم-۲

.م۱۹۸۱ها١١٤طم۱۹۷۷تادغبةعماجبادألا

ءمويلامالسإلابرغملابةعاقثلاومولعلاوةيبرتللةيمالسأللاةمظنملانعةرداص-۳٣

١٤ه١١٤۱بجر٤ددع

-ىقهيبللىربكلانتسلاثيداحأسرهف ىلشعرملانمحرلادبعفسوي.د-٤

.م٦۱۹۸ه٤یلوأطتوریب ةفرعملاراد

۱١1۹



تاعوضوملاسرهف

لوألابابلا

ةديبعىبأمامإلاةيصخش

ةديبعىبأمامالاةأشن:لوألاثحبلا

:ىناثلابلاطلا

:ثلاثلابلطلا

:عبارلابلطلا

هبسنوةديبعىبأمامإلاةدالو

ةديبعيبخويش

ىدبعلاسابعلانيراحصأ
كامسلانبرفعجب

دیزنبرباجءاثعشلاويآج

هقالخأوهتافص

هتافص_أ

قحایفهتدشب

هتلادعوهعرو ح

ةديبعىبأمامإلاةافو

ىداصتقالاوىعامتجالاوىسايسلاةديبعىبأمامإلارصع:يناثلاثحبلا

:ديهغ

:لوألابلال

اهتناكموةرصبلاىف

اهفصو١

ةيداصتقالاوةيسايسلاةرصبلاةايح٢

ةيملعلاوةيعامتجالاةرصبلاةيمهأ۳

ةيسايسلالاوحألا

ةدشارلاةفالخلافورظ

1۹۲

۹٥
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عوضوللا

:ثلانلابللطلملا

ةيومألاةلودلا

ةيسابعلاةلودلا

ىسايسلاطغضلا

ةيداصتقالاوةيعامتجالالاوحألا

ءارمألادنعفرتلاةايح

ءانغلاووهللا
ءانثلاوحيدملا

ةاجاهملاوةيبصعلا

لاوحألاكلتنمءاهقفلافقوم
نيعباتلاوةباحصلافقوم

مامالارصعىفىركفلاطسولا:ثلاثلاثحبلا

قرفلاةأشنببسركذىف:ديهق
مامإلارصعىفةيمالكلاقرفلارهشأ

ةعيشلا_.

ةئجرملا
ةيربجلا_

.ةيردقلا

ةلزتعملا

ةيضابألاريغرظنىفجراوخلا جراوخلا

ةيضابألارظنىفجراوخلا
|ةيضابالا:ىناثلابلطلا

؟ةيضابالامهنم

جراوخاومهنیبقرفلا

ةيضابألاجهنم:ثلاثلابلطلا

ةحفصلا

V۱

۸

۸A۸

۹۲

٦۹

۳۲\

٥۳\
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عوضولا

ديهق

ةيلمعلاةايلايفةيضابألاجهنم_ب
ركنملانعىهنلاوفورعملابرمألاىفمهيأر
مامإلارايتخا

برخلاوملسلاىفمهريغلةيضابألاةلماعم

هيفمهجاتنإوىهقفلامهجهنم

ىناثلاولوألانرقلاىفةيداصتقالاوةيعامتجالامهتايح

ىناثلابابلا

هريثأتوةديبعىبأمامإلاراثآ

ةوعدلاىفةديبعىبمامإلارود:لوألاثحلللا

سيردتلابةديبعىبأمامإلامايق
سيردتلا

سيردتلاناكم

ذيمالتلا_

ىوتفلابةديبعىبأمامإلامايق

ىوتفلاىفهتناکم

هلقافألالهآءاتفتسا

لئاسلافورظلهتاعارم

ىوتفلارمأىفهجرحت
ىوتفلاىففالختسالا

ةوعدلابةديبعیبمامإلامايق

ةوعدلاةرادإ

جحلامسومبمامتهالا

راصمألایفةوعدلا

داشرإلاوظعولاسلجم

٤1۹

\VY

۱۷۹

۱۸۱

\ A۳

۱\۸

٦۱۸

\AY



عوضوللا

ةديبعىبأمامإلاةنحم:عبارلا

ةديبعىبأمامإلاذيمالت:ىناثلاثحبللا

ديه

:لوألابلاطللا

:ثلانلابللطلا

:ىناثلابلطلا

قارعلاىفهذیمالت

ناسارخوزاجحلاونميلاىفهذيمالت
نوينميلاهذيمالت

نويزاجحلاهذيمالت

نويناسارخلاهذيمالت_

نوينامعلامامإلاذيمالت

رصموايقيرفإلامسنممامإلاذيمالت
دیهمت

ةبراغملاهذیمالت

نويرصلملاهذيمالت

ىسايسلاةديبعىبأمامإلا

نميلاىفةمامإلا

كانهةمامإلامايقبابسأ

قحابلاطىلعةمامإلادقع

هباحصأومامإلااذهتافص

تومرضحنصحهباحصأوقحلابلاطلوحخد

زاجحلاىلإهجوتلا
نامعيفةمامإلامايق

دوعسنبىدنلجلاىلعةمامإلادقع_

هباحصأوىدنلجلامامإلاتافص

ىدتلجلامامإلااهبماقىتلاتاحالصإلا_

رافقلجبىدنلجلامامإلالتقم

٥1۹

ةحفصلا
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۲۹۷

۹٦۲

٢۲۷

YVo

٦۲۷

Y۸.

YAY

YAY

٤۲۹

٥۲۹

۲۹4۷

۹۹



عورضولا

ىدنلجلالتقمدعبنامعرمأ

برغملابةمامإلا:ثلاثلابلطملا

بابسألا

لبارطبباطخلاىبلبقةيضابألا_

ىرفاعملاباطخلاىبأمامإلاةمامإ

هلتقموباطخلاىبأمامإلالدع

`ىزوزلملامتاحىبأةمامإ

ىسرافلامتسرنبنمحرلادبعةمامإ
ىملعلاةديبعىبأمامإلارثأ:عبارلاثحبللا

ريسفتلاسلاجمىفهرثأ:لوألابلطلا
نارقلامولع

تايألاضعبهريسفتنمجذامن

ثيدحلالاجمىفهرثأ:بلطللا

مالكلاملعىفهرثأ:ثلاثلابلطلا

ثلاثلابابلا

ةديبعىبأمامإلاهقف

ىهقفلاةديبعىبأمامإلانيوكت:لوألاثسحبلا
هقفلاذخأمع:لوألابلاطلا

هتسردمءامتنا:يناثلابللطللا

ةيضابألاءاهقفنيبةذيبعىبأمامإلاةناكم:ثلاغلابلطللا

ههقفنيودت:عبارلابلال

ههقفىفطايتحالا:سماخابلطللا
ىهقفلاةديبعىبأمامإلاجهنم:يناثلاثحبلا

مركلانارقلابهذخأ:لوألابللطللا

ةيوبنلاةنسلانمهفقوم:يناثلابلطللا

٦1۹
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عوضولا
دنسلاثيحنم

هدنعةياورلاسايقم

اضيأهدنعةنسلابذألایدم

عامجإلانمهفقوم:ثلاثلابلطلا

داهتجالانمهفقوم:عبارلابلطلملا

سايقلا

ةلسرملاةحلصملا

باحصتسالا

عئارذلادس

ةيهقفلاتاحلطصملاضعب

یرخأةيجهنمتامس

ةيهقفلادعاوقلا_

ةديبعىبأمامإلارظنىفًاطخلاوباوصلا

عبارلابابلا
ةيهقفلاةديبعىبأمامالاءارآ

ءاهقفلاعمهفالخ:لوألاثضلا

هخويشهيففلاخاممجذامن:لوألابلاطلا

هذیمالتهيفهفلاخاممجذامن:ىناثلابلاطللا

هورصاعمهيفهفلاخاممجذامن:ثلاثلابلطللا

ةيضابألاريغعمهفالتخانمجذامن:عبارلابلطلا

ةديبعوبأمامإلاهنععجراممجذامن:سماخلابلطملا

ةيضابألانيبنمهبدرفتامجذامن:سداسلابلطلا

-ةاكزلاىفهتلاسر-ةيهقفلاهئارآنم:ىناثلاثحبلا

اهتبسنوةلاسرلافصو:لوألابلطلا

ةطوطخملاقيقححببس

ةلاسرللتاطوطخلافصو

1۹۷
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عوضوللا

تلسرأنمىلإوةلاسرلاةبسن

ةاكزلاىفةديبعىبأمامإلاةلاسرقيقحت:ىناثلابسلاطللا

ثلاثلابلطلملا

ةيعال

ةلاسرلاةسارد:

برغملالهأىلإبجاحوةديبعىبأنيمامإلاةلاسر:لوألاقسحلملا

:ىناغلاقصحللا

:سراهفلا

ةديبعىبأمامإلارصعىفةيضابألاخيامنمريهاشملامجارت

ىميمتلاىرملاضابأنبهللادبع-٢

ىنابيشلاناطحنبلارمع۳

جرعألالايح٤

یئاطلادودومنببجاحدودوموبآ٥

تايألاسرهف

ثيداحألاسرهف

راعشألاسرهف

نکاملاونادلبلاسرهف

لئابقلاسرهف
قرفلاوبهاذملاونايدألاسرهف

مالعألاسرهف

عجارملاورداصملاسرهف

عيضاوملاسرهف
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ِءاقولاعراطم

بادألاةيلكلهجاوملاهدبعدمحممامالاءراش
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