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الخلادمحنبدمحأ

ميحرلانامحرلاهللامسب

مالسلاوةالصلاو‹هناطلسميظعوههجولالجبقيليادمحهللدمحلا
نيبيطلاهلاىلعو.هناهربرونبقحلاهجوليلجملادمحمانديسىلع

.نيدلامويىلإناسحإبمهعبتنمو.‹نيمايملاغلاهباحصأو

ةَمَألاهذهمسقتتنأ ىضقاملدارالوهللاىضقدقفدعباَنأ

املو٠.ميدلاَمِببجلكبازحأوعيشىلإ اهريغك
يتلاعادصنألاةنحمفعاضواهنیبةَقْضلادعاباممو٠نورصتنممهدنع

مهئابآنماهوثرويتلاةيركفلامهنيراومىلإنيرثكألاةالخإاهيناعت

رصال مهرظنيف نيدلانألنيدلاصوصناهلاوعّوطف‹لصألا
ةنونيباهلةنيابماهراوعنعةفشاكصوصتلاكلتتناكولو‹اهراظنمبالإ

.مالظللءايّضلاةقرافماهلةقرافم.لطابلانمحلا

خماّشلاهحرصاهيلعموقييتلاهدعاوقيهنيدلالوصأنإثيحنمو

دعابتلاوبراقتلاو‹قارتفالاوءاقتلاللاسايقماهيففالتخالاوقافّئالاناك
روهمجيقتلينأانمومهيلسيو‹انسوفنيعياممْنِإوتافنيب

.هبتكو‹هتكئالمو.للابناميإلا:يهو‹لوصألاهذهتاهّمُأىلع



يفاوفلتخاامنإو‹هللانمهرشو.هريخردقلاو‹رخآلامويلاو‹هلسرو
.ناميإلااذهليصافت

:نيرمأىلإ.فالتخالااذهعجریر

۱دارملاهنأحجرتياميسحهليواتوصنلامهفيفتواهفتلا:امهلوأ

ةجردىلإلصتمليتلاصوصنلاضعبنمتائفلاضعبظفحت:امهينا
يفاهنمىوقاوهامباهتضراعملإواهلقنواهتلقنيفبيرلاَمِإ‹عطقلا
صوصنلاكلتباعتقمنوكيرخألاقيرفلانأنيحيف‹نيظفحتملارظن

وهونيرمالاالكبساسمهلرخارمأمو.اهيلعلّوعيواهبًدعيف
نمةمالافئاوطنمف‹سكعلاوألقعلاىلعضَنلاحيجرتيففالتخالا

لكببرضو.نيدلامهفيفلصألاهلعجىتحلقعلاسيدقتيفغلاب
يتلاميهافملاعمقفتيامبهليواتهنكميملنإطئاحلاضرعهفلاخصن

يفهرونبرصبتسيملفلقعلابناجلمهأنممهنمو؛هلقعاهيلعرقتسا
عتقافاهظافلأرهاوظءاروقايسنالابىفتكاامنإو‹صوصتلادصاقممهف

نيبعمجفنيرمأنيبطّسولقفُونممهمو؛ىوتحملانود
.ميلَّسلالقعلاوتبالاّصَنلا

لماوعلانعادّرجتم يتركفلايضابإلاثارقلايفهرظننعمينمإو
رثكأةيضابإلانأكاردإلالككردي ةيئارولاتارثؤملاو.ةيسفلا

,ارظناهحصأواقيرطاهموقأو«اركفاهملسأو«الادتعاةنألاهذه
.اردصموادروماهافصأو

ىلوأهيحوببطاخهللاْنأللامهإلااياوزيفلقعلاباوقلُيملمهف
كردوقحلامهفيفمهلوقعنومدختسيالموقىلعىعنوبابلألا
وهامك4نارسخلابمهيلعلجسو.نالذخلابمهيلعىدانو‹ةقيقحلا

هاوتسمقوفلقعلااوعفريملمهنُأريغ‹ناقرفلاتايآنمريثكيفحضاو
ةليسوهولعجامنإو‹ىلعهورثؤيملف‹قحتسياممرثكأهوطعيملو
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كلذلكيفمهو‹اتظوأاعطق‹هدصاقمنییعتوهدارممهفلئاسونم

ىرخأواهتقيقحيفةراتمدختستيتلاّضنلاةغللقيمعمهفنمنوقلطني

لاوحالاونئارقلاعيمجكلذيفنيعارماهلوصأهيضتقتامبسحاهزاجميف
.دارملاصيخشتىلعنيعتيتلا

لوصأيفةعماجةعساوثوحببىضابإلايركفلاثارتلارعخزدقو

اورذننيذلانيرحبملاةيضابإلاءاملعنيطاسأمالقأاهبتضافنيدلا
اوبقاعتف‹هبشلاءردوججحلابصنبلطابلاعمقوقحلاةرصنلمهتايح
هذهءادأوبجاولااذهبعالطضالاىلعيرجهلالَّوألانرقلاذم

اولظنيملسملانممظعألاداوّسلانأفسألايعاودنمنأريغ.ةلاسلا

ةعيطقلااهتببسةيسفندقعلاإةيلاغلازونكلاهذهبعافتنالانمنيمورحم
نيدتو.ادحاواهلإدبعتاهنوكمغرةَمالاهذهءانبأنيبتعنطصايتلا

هدقتعتامرّوصتيفروصقلامو٠ةدحاوةلاسربنمؤتو‹ةدحاوةلمب
.ججحلانمهيلإدنتستامو٠حلانمةفئاطلاهذه

ةاعدوةيمالسالاةوعدلاداورنمةعامجىرنْنَأرئاشبلارئاشأنمَنِإو
ةريغلامهزفحت مهريغوأنييضابإلانماوناکءاوس ةمألاهذهةدحو

ةحازإو‹يركفلاثارتلااذهىلعمكارتيذلارابتلاضفنىلإقحلاىلع

نيرظانللقرشملاههجوزربيلةرباغلانورقلاهيلعاهتخرأيتلادودّسلا
قئاقحلاقاشعوقحلابآلطلذاخألاهلامجیلجتیو

تاحرفخيّشلالضافلاانوخأةليبتلاةياغلاهذهلنيعاّسلاءالؤهنيبنمو
ربعثارتلااذهملاعمنيبداقولاهركفبفرطيذلايريبعجلايلعنبا

هعاريلسرأو‹اذهارقىلإيرجهلالوألانرقلاذنمةيلاتملاروصعلا
نمةعساوةليصحبداعف‹هراحبوثارتلااذهتاطيحمقامعأىلإمهلملا

اذهباهّصتخايتلازيزعلاانيخأةحورطأدقعاهبنادزاركفلارهاوج
هنايبوةعساولاهتاليلحتبسبللافادصأاهنعققشامدعبعوضوملا
امبدئارلكلاعجتنمو‹دراولكلالهنمحبهتحورطأتناكف‹ضايفلا
.ةروتسمتناكقئاقحلةيلجتو.ةقلغمتناكلافقألحتفنماهيف
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ةيرجهلانورقلاةثالثلايفيبرغملااصاخلاهتيانعىلوأدقو

هنأىوس‹هنحبعوضومهنألرشعيناثلاو٠رشعيداحلاو٠رشاعلا
يفلاجملااذهيفبهذملاءاملعهمّدقامبهتاليلحتوهتاشقانميفملأ

.برغملالهأنموأقرشملالهأنماوناكءاوس٠نورقلارئاس
يمالسأإلاركفلاةدارىلإيملعلاثحبلااذهمدقيذإ هتليضفناو

اعيمجوجرنووجريل ةيبهذملاتايبصعلاوةيسفنلادقعلانمنيررحتملا
ردصتيتلاةلطابلاتاعاشإلافقويفيباجيإرثأثحبلااذهلنوكينأ

مالقألااهبليستو٠ةضرغملاةنسلألااهبفذقتو٠ةضيرملابولقلانع
بأرىلإنوكتامجوحأيهوةيمالسإلاانمألمشقيزمتلةروجأملا
.مائولاوةّدوملاولمشلاعمجوعدّصلا

٠ىضريوبحيامىلعنينمؤملاهدابعلمشعمجينألأسنهللاو
.هبحصوهلاىلعودمحمانديسىلعملسوهللاىلصو

يليلخلادمحنبدمحأ

ه1407مارحلامرحملا10/طقسم



يبلاطلادمحمذاتسألامیدقت

ميحرلانامحرلاهللامسب

.نيلسرملاوءايبنألامتاخىلعتاولصلالضفأو

(3/103نارمعلاراوقّرفتالواعيمجهللالبحباومصتعاو

مهضعبرفكو‹نوملسملاقرَفت‹نارقلاريذحتنممغرلاب‹نكل
...اهنوقرهياولازامو.مهيديابمهءامداوقرهأو٠«اضعب

‹كلامنعمساقلانبانعنونحسةياورب‹ىربكلاةنؤدملابدرودقلو

:هصنام3ةرجهلارادمامإ

لاق:لاق ؟مهيفكلاملوقام‹جراوخلالاتقتيأرأ:تلق»

»اوباتتسينأىرأ»:مهلكءاوهألالهأو.ةيرورحلاوةيضابإلايفكلام

اموةيرررحلايفكلاملاقو:مساقلانبالاق.«اولتقالإواوباتناف

كڵلدياذهف«.الدعمامإلاناكاذإاوبوتيملاذإنولتقيمهنِإ»:مههبشأ

امىلإنوعديوهلاتقنوديريمهو‹لدعمامإىلعاوجرخنإمهناىلع
‹ىربكلاةنّودملا)«.اولتقاوبأناف‹ةّنسلاوةعامجلاىلإاوعد,هيلعمه



املسميضانالابهدذملاهيلإبسنييذلاضايإنبهللادبعناک

‹ةيمالسالابهاذملامدقأنمهسسأعضويذلابهذملادعيو٠اصلخم

هنملقاةرجهلارادمامإكلامنكيملو.اهلكاهمدقأنكيملنإ

كلامباحصأىقتأنممساقلانباناكو. هيلعةريغومالسالاىلإاصالخإ

هنعلقي.ةنؤدملانودهنعيذلا٠«نونحسنكيملو.اعرومهقدصأو

.اعرووىفت

نموةيضابإلاءامدكلاملحتسا:ىهىهىقبتةّرملاةقيقحلاّنكل
مهعروىلع.ةلبقلالهأةفصبلحتساو.ءاوهألالهأبمهوعدي

.الماونعالتو»اضعبمهضعبءامد»نايحألانمريثكيفمهصالخإو

.اوقرفت٠مهنيباميفوهيفاوباحتيو‹اعيمجهللالبحباومصتعينأضوعو
.هتلحنىلإلكهوبصتغاو٠هبناجىلإلكهللااوبذاجتو‹اولتاقتو

¢لحلاامف

!؟ةلئاسءامّذلاو,اذهانمويىلإةدئاسريفكتلاتاجومتلازامو

اهدحوةيمالسإةعومجميأكلمتالو‹هدرفمبامدرفيأكلميال
.تاّلقعلارّوطتتملام‹ايرحسالح٠تعستاوأاهتعقرتقاضامهم
.فلاخملاِءارامارتحاوحماستلاو‹ةحامّسللاىلإحرشتو

نيعياممةيمالسإلابهاذملافلتخملةنراقملاتاساردلانأكشالو
‹لدابتملامارالحماسقاىلإرولاجاشتاتايلقعلاروطتىلع

.نيفلاخملاونيلاوملاءارآل

هذهنمضيريبعجلاتاحرفذاتسألااهبماقيتلاةساردلارهصتتو

ىتلاةيعوضوملانمنكميامىصقأب‹عاطتسادقلف.ةنراقملاتاساردلا
لوصأنيبنراقينأهريغدقتمهشتالودقتملاداقعابلختال

عم|مهيفلاخمتالاقمنيبوابهذمواكولسيمتيمهيلاوةيضابإلا
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ةساردلاىقبتىتح.لئاسملاتاهمىلعراصتقالاو‹راصتخالايخوت
.امكوافيكةلوقعمدودحيف

نملکنورقذنماهبابحتفدقو.ةنراقملاتاساردلانأدقتعننحنو

يه.«لحتلاوللملاو»نييمالسإلاتالاقم»يفانئاملعنمبتک

‹اهتاداهتجافالتخاىلعةيمالسإلاانرسألخادطقفال‹لبقتسملاقيرط
مهللمومهنايدأفالتخاىلعناميإلالهأتالئاعلكىوتسميفاضيألب
یصقأو.باصعألاءودهاھیفيعوراماذإ تاسارذلاهذهف.مهلحنو

يذنئاکلکو.ةيعوضومنماكولسوةديقعمزتلملانمؤملاهعيطتسيام
ريغو.اقتعملاكلذيفءاوسرعشيالورعشيثيحنممزتلمامتحلقع

نمبرقيامفقحلانكيملنإقحبلاطلكلريتتساهناف دقتعملا

هلييسراتخينألكلو.هللاالإملعلاقحملعيالةياهنلايفذإ‹قحلا
.هداهتجاوهريمضهيلعهيلميامبسحهللاىلا

صالخإوجبهتساردبماقو.يريبعجلاتاحرفذاتسألادهتجادقلو
برغملاةيضابإدنعنيدلالوصأىلعهثحبزكرينأراتخاو‹سامحو
ه.رشعيناثلانرقلاىلإرشاعلانرقلانمحوارتتيتلاةرتفلايف

هرفوتامىلعةدايز.كلذلمدختساف.(ايداليم1718)16 

ةيناديمتاقيقحتبماقو٠ةيطخلاوةعوبطملاةيساسألارداصملاعجارملا

هدعاسدقو.تامعوسنوتوايبيلورئازجلابةيضابإلاطاسوألاتابتكمىف
.كولسوداقتعاءامتنايضابإلابهذملاىلإهؤامتناكلذىلع

ربتعينأنكمييريبعجلاتاحرفذاتسألاهزجنأيذلاباتكلااذهنإ

هوجونمهجولو.ةماعيمالسالاوىضابإلاركفللةنيمثوةماهةمدخ

قرطلابسحثحبلاىلإةديكأةجاحيفيهيتلاةيبرغملاانتراضح
Oةيعماجلابيلاسألاو

يبلاطلادمحم

18/9/86يفسنوت





نيلسرملافرشأىلعمالّسلاوةالّصلاو

ةمدقملا

ىلوألایدامج.بازیميداوىلإىلوالايتلحرىسناالفیسناتنكنإ

اهيفشّشعتابتكمانيديأنيبهللاحتفثيح1967توأ/7
عبرنعلقيالامذنماهلافقأسمتملحيتافملانألخّرفوضابوتوبكنعلا

.ةايحلااهيفضبنتةرخاز«ةرماعتابتكمبناجىلإ٠نرق

.ديلاتذذتماونيعلاتحتفاذكهو

تناکو«ثارتنمنئازخلامكلتيفامانفقوتسينأيفذيةبارغالف
نمَرلامامأدمصينأعاطتسايعامتجاينيدميظنتعمءاقليفىلوألاةلوجلا
.ةبرجيفةيضابإلادنعةباّرعلاماظنوهوالأ

نميقبامميظنتىلعصرحعم«كانهىلإىرخأتالحراهتعبتمث
سةبتكموةينورابلاةبتكملابةصاخ«ةبرجةريزجيفثارَتلااذهلثم

وطلاىلإانبتعفدةيناثةيملعةلحريفقالطنالاهللارسينأىلإ«بوقعي

قاسای١٠برغملادالبيفلولاةيضابالالقعمةسوفنلبجءاحنأيف

ةلحلاهذهنعاذامف.نامعدلبقرشملادالبيفيناثلاةيضابإلاحانجىلإ

؟يضابألاثارتلاعمةيناّتلاةيملعلا



ءثرواموهو‹دحاوثارألاوثراولاوثرالاوثرؤلاوثرولاثارلا

يرهوجلانعبرعلاناسليفروظنمنبالقناذكه«واوهيفءاَتلالصأو

يفةغيصلاهذهبةملكلاتدرودقو‹هصّصخميفهديسنباوهحاحصيف
.(19رجفلا80)املالكأثارّلانولكاتو:ىلاعتهلوق

عميئارتكلويبامكيلإو»:مالسلاهيلعهلوقيفتدرودقو

يذلاحلاثراوللذعيحمالّسلاهيلعهثاريمف«نوثرويالِءايبنألانأملعلا
19)€نوعجريانيلإواهيلعنموضرألاثرننحتانِإل.وهلإهلِإال

.(40میرم

كلاهلاهفلخياملكىلعلدتىرخألااهغيصوةغيّصلاهذهبةملكلاف

لكىلعلدتلةملكلاتعستايعرّشلاويوغللاموهفملااذهنمو.هتثرول
.ةقحأللالايجأللةقباّسلالايجألاهقلختام

ةثالثةليطبرغملايفةيضابإلاهجتنأاملكثحبلااذهيفللحتسلهف

؟مهدعبنملهوفلخوه12ء10511نورق

نمعمجىلإةجاحيفاهنكل‹كشالوةديفمةسارّلاهذهلثمنإ

.نيحدعباهلكأيتؤتواهبناوجلماكتتلنونفلاىشيفنيصتخملا
ءانبلااذهيفمهاسننأانلواح٠«نآلاانيلعاليحتسماذهمادامو

نُایسع ریثکاذھوس(2)بوتکمثارتنمهيلعانرثعامانآرقتساف
.يضابإلاركفلاسسأنماساسأهنكتسن

ةيلكبةيبرعلامسقبةيراضحلاتاسارذلانمضجردنيانٹحبمادامو

يملعلايقرلارهاظمةلمجينعتةراضحةملكناملعننحنو‹«سنوتببادالا

.187/7سرهفملامجعملا:كنسنو.ر.8تاوعد.يذمرتلا.ر)1(

.يناثلالصفلا٠لوألابابلارظنا)2(
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تاعمتحمواعمتجميفليجىلإليجنملقتنتيتلايبدالاوينفلاو

تاسارّدلاكلسمثارّتلااذهليلحتعمكلسننأانيأر5ةهباشتم
؟كلسملااذهنعاذامف‹ةيراضحلا

اذهنمهعمجرّسيتامانعمجثحبلايفلّوألاانقلطنمىلعءانب
دادعيفهنمعوبطملاو٠«طوطخمهلجيفوهونونفلاىَتشيفثارتلا

رصاعمجهنمبرولاىرتنأاهلبتكيتلاصوصّتلاضعبادع٠«طوطخملا
ىلإاَّمِإيّدْوتسلومّشلاةعزننأحضّناوكلاسملاتبّمشتف5٠يدق
.اعفنيدجياليذلالخملاراصتخالاىلإاًمإو٠هلةياهناليذلالوطلا

طبرييذلاطيخلانوكتسسسأةئالثىلعراسملااذهزيكرتانلواحدقو
.جيستلااذهفارطأنيب

لككهبليضابإلاركفلالخادةيضابإلاصوصّنلامهفيفيّرحتلا1

لیبسىلعنکمیالف.هلاصوأعيمجنيبطبزيلماكتمماظنىلعموقيركف
نمهراطإيفهعضنملاذإاحيحصامهفيضابإصنيأمهفننألاثملا

.نامتكلاوءارّشلاوعافّدلاوروهظلا:يهونيَدلاكلاسم

اذامو؟دافأاذام:يملاعينيديمالسإثارتيضابإلاثارتلا2

.رضحةدامبرعلاناسلبقحلملاةينفلاوةيملعلاتاحلطصملامجعم.ر(3)

دقو.ه12ء115ء10نورقلايفبرغملايفيضابألاثارتلاليلحت(4)

امليلحتبءافتكالاوعوضوملانمفيفختلاةقمعملاتاساردلاةنجلنمانبلط

.(1985ةيليوج).ةروكشمتقفاوفةديقعلابلصتي

.91لوألابابلانميناثلالصفلارظنا(5)
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نعناكمألاردقبفشكتسةنراقملانكمتثيحةنراقملاةلواححف؟دافتسا
.ثارّتلااذهيفتايبلّسلاوتايباجيإلاوءاطعلاوذحخألا

اعقوقتمايضابإارثأدجتنألقكّنألةلعتفمتسيلةنراقملاهذهلثمو

(710/93-711)ديزنبرباجةيضابإلامامإنعيورامّمةيادبهسفنىلع
مامألاراصنأنمجراوخلا:يضابإلاجاتنإلانمعبطاممانلصوامرخاىلإ

ةراشإلادجتكَنِإلب«فسوينبدوادنبناميلسلههجوهللامكيلع
تانايدلاكلذكوةيوامّسلاتالاسرلارئاسىلإنيّدلالوصأبتكيفةّصاخ

.ةيذوبلاوةيتشدارزلالثمةيعضولا

تبثنناذهنمانضرغو:ةايحللامنإوثارتللاليضابإلاثارتلا3

ضیرعلبقتسموقيحسضامنيببةفطاخةظحلالإتسيلرضاحلاةضمونأ
هيفتغطملاعيفربعوسورداهلعل؟؟لبقتسملاةراناليضاملانعاذامف

وهاملكنعنوداكيوأاوضرعأساّنلانأّدحىلإةيّداملاتاسارلا

:(111فسوي12)ڳبابلألايلوألةربعمهصصقيفناكدقلإ.يحور
ريثكلعفيامكثارتلااذهنمفقننلاننإفسسألاهذهىلعادامتعاو

ضفنتةءاَنبةفقوهنمفقامّنِإو«موظكملاففأتملاةفقومويلانيملسملانم

لبقتسمهتلاصأبرينيلءههجوءامسعّشقتتنأىسعنمَرلانينيحاوطرابغهنع
نماهثاثتجانولواحيمالسألاءادعألازياميتلاةلاصألاهذه£اانتمأ

انماکحاتناكاذإالإلانملاةّريسعةياغلاهذهلثمكردننلو«انلجرأتحت

رينتسملاٌئراقلابيضفيالماكتماًيقطنماطابترابابسألابجئاتتلااهيفطبترت
مدطصينأنوداًيجيردتةوجرملاةجيتتلاىلإةيرصعلاملعلانوففلتخمب

نوكتنأىلعصرحتيتلاةيجهنملاتايطعمبلالخأالابثحبلاايانثيف

ملفرصلاةّيعوضوملانلةّيعوضوملاىلإنوكيامبرقأوأةّيعوضوم

.784عجارملاورداصملاسرهفرظنا(6)

.يلئالعلاهللادبعةمدقم.ث:ص.برعلاناسل:روظنمنبا.ر(7)
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درجتاذإالِإناسنإاهكردينلو«يحولابديويملناسنإملعناميفاهكردي

.اناسنإنوكينأنكميالفاهنمدرجتنإوهتانّوكملكنم

نيرصاعمنيلمعبركذأنأينتوفيالثحبلااذهلحارمضرعأنألبقو
:ىسنتالةدافتساامهنمتدفتسا

ةفيلخورمعذاتسألااهمّدقةيزيلجنالاةغللابةلودةحورطأ:امهلّرأ

:نيريبکنیمسقنمنوکتن

ةاشن:ةيلاتلالوصفلاىلعماقدقوةحفص396مضيلَوَألامسقلا

ةيضابإلامامإابفيرعتلا«ديزنبرباجلوألاةيضابإلامامإبفيرعتلا«ةيضابإلا
‹ةيضابألاةديقعلا‹يضابإلاهقفلا«ةميركيبنباملسمةديبعيبأىنا

ةمامالاونيذلاكلاسمةءاربلاوةيالولا6ةيضابالارف

ريشتةحورطألاتسرهفوهيلععالطالانمنكمتنمل:يناثلامسقلا
:يهوايملعاقيقحتثحابلااهققحهقفلاوةديقعلايصوصتنلليلحتهنأىلإ

ليعامسإلمالسإلادعاوقباتكنملوألابابلانميناَلامسقلا

.هيلععلطأملوعبطيمل:يلاطيجلا
.يتبتكمبنوقرميطوشلملاىسيعنبنيروغبتلنيدلالوصأباتك

(نراقملاهقفلايف)نوفلخنبفسويبوقعييبلنوفلخنباةبوجأ

87صيليامرظنا(8)
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ةرصاعملاتاسارّدلاضرعةداعإنعاهتمدقمبانتنغأةحورطألاهذهنِ

.©هذهانتمدقميفةيضابألانع

ركفلاةأشنملاعمانمامأتدّدحىلوألااهلوصفبةحورطألاهذهنأامك
قرفلاةيمستةشقانميفعسوَتلاىلعاندعاسيذلارمألا«حوضوبيضابإلا
اهلصفباهّنَأامك.جراوخلاىلإباستنالاةءاربنمةيضابإلافقومحيضوتو

تايناسنالاوتايهلألايف)330_—201(ةيضابألاةديقعلانعسماخلا

هعساتلانرقلاىلإاهرداصمبانتفرعوةيضابالاةديقعلاةاشنانلتحّضو

.اعسومافيرعتمرشعسماخلا/

نودرداصملادادعتبتفتكادقفثحبلايفةرّرقملاانتلحرمنعاأ

امبعّسوتبانفّرعثيحةحورطألاهذههتمّدقاملادادتماانلمعربتعناذهلو
.رداصملانمهرکذعقو

دعبلازاربإىلإفيرعتلاوفصولاةلحرمزواجتياذهانلمعناامك

۰ةديقعلاهذهليراضحلا

فيرعتلايفةقدنمهيفءاجاملةّصاخلمعلااذهلنونيدمانثأركتنالو

.قيقحَتلايفووأةحورطألانمضنمَرلاربعةيضابإلاهوجوب

يلربوكرايببألااهمدقةيسنرفلاةغللابةلودهاروتكدةحورطأ:امهيناٹ

)تادلحمةئالثيفةيضابألاةديقعلايفثحبيهو1982ةنسنوبرسلاب

.قحالمللدلجمونايساسأنادلجم

ةيبرعلابوهاماهنمو‹تاغللافلتخمبنيقرشتسمللوهاماهنمتاساردلاهذهو)9( 

.ةيضابإلاريغلوةيضابالل

XXIIصةحوطألا:يمانلا.ر — V1]
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مضدقفثلاثلادلجملااًمُأ.ةحفص655نالّوألانادلجملاٌمضدقو
ةحفص74عمةيضابالاةديقعلايفصوصنلةمجرتيهوةحفص8
.1©اضيأةيضابإلاةديقعلايفةيبرعصوصنل

:ماسقأةثالثيفةحورطألاتلّمتدقو

عممهتديقعوةيضابإلاةأشنليخيراتضرعىلعاهنملوألامسقلاماق

تاذلا:ةيلاتلااياضقلاجلاعدقفثحبلاساسأوهويناثلامسقلااما

.ةمامالا‹ةيؤرلايفن٠ردقلاوءاضقلا٠نارقلاقلخ‹تافّصلاو

ةديقعلايفصوصتلاضعبلضرعوةمجرتوهفثلاثلامسقلاامأَو
.ةيضابألا

عجرتةدمتعملاةّيساسألاصوصنلانأةحورطألاهذهلالخنمحضاو
صوصتلانماضيأدافتسادقثحابلاناكنإوهلبقامو14/8نرقلاىلإ

.ةرخاتملا

ضرعلاننسحنمةّصاخثحبلااذهنماندفتساانّنأانيلإةبسّنلاب

يمالسإلاركفلاعمةنراقملاعمةديقعلاسسأضرعوفصولاىلعةردقلاو
.نايحالانمریٹکيفينارصتلاو

صوصتلاليلحتيفعّسوتتملاهّنإفةقدنماهيفامىلعةحورطألانأالإ
ىفتكااهبحاصنأامك«ه12ء10511قانتلحرميفةررقملا
ىلعانيلاامنيب«ةينيدلاتاسارّدلامسقنمضجردنيهلمعنلةديقعلاب
يتلاةئيبلايفاهرثأنّيبننأ«اننايكنمءزجةديقعلاهذهو«انسفنأ

.عجارملاورداصملاةمئاقرظنا(10)
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ينونارقلایخو6تامّصلاوتاّذلالثماياضقلاضعببيفانيقتلانإو

.يعواودعولايتيضقهفلیلحتىلإكلذانزواجتانافردقلاوءاضقلاو4

.بولطملاردقْلازواجتثحبلارل

:باوبأةئالثيفلثمتتفثحبلااذهلحارمنعاأ

ةيضقلاراطإدذحننأانلواحف٠نيلصفىلعهانمقأدَقفلوألابابلام

مهسفنألنوراتخييتلاةلزنملاةيضابإلاانلّرنثيحلوألالصفلايفماعلا
ضرععممالكلاملعبفيرعّتلليناثلالصفلاانصّصخو«ةيمالسإلاقرفلانيب
نرقلاىلإهرداصمبرصتخمفيرعتعمةصاحخةيضابألادنعهتاشنلعیرس

ء11‹410ثحبلايفةررقملاةلحرملارداصملعّسومليلحتو9

.تارصتخموحورشوركتبمجاتنإنماهيفامبم18ء17‹16/ه2
نمىلاعتهللابقلعتياملكهيفدّدحننأانلواحدقف:ينانلابابلاام

امىلعهيفدامتعالابلغيامىلعلوألالصفلاانمقأف٠ةيمالكلاثحابملا
‹هتافصوهئامسأوىلاعتهللادوجوةّيضقكميركلانارقلانمامكحمءاج
فقوماحّضوميالالصفلاءاجو٤ليحتسياموهقحيفبجيامو
.نارقلاقلخوةيؤرلايفنوءاوتسالاةيضقيفةّصاخهباشتملانمةيضابإلا

سسأبناقلعتتنيتلاسمليلحتىلعهيفانصرحدقفثلاثلابابلاامأ

ةيضقيهولوألالصفلايفامهالوأتءاجف٠ناسنالانيبوهللانيبةلصلا

يهويناثلالصفلايفةيناثلاتءاجوثحابمنماهبقلعتياموردقلاوءاضقلا

.ثحابمنماهبقلعتياموديعولاودعولاةيضق
ىلإلصنملاننإفنآلاةحضاوتدبنِإوثحبلااذهمئاعديهكلت

:اهزربآةَّمجتابوعصانتضرتعانأدعبالإكلذ

دیدحتلسراهفطبضوتاطوطخملانمريبكددعءارقتسايفءانع

.ةجاحلادنعاهنمةدافتسالاريسيتلواهتاعوضوم
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ةيضابإريغصوصننمنكميامرثكأىلععالطالاةرورضيفءانعس
.ثحبلاةيادبنمانراقماجهنمانررقاننال

ملعلاعم.ينمزلااهراطإطبضعمصوصنلاهذهنيبقيسنتلايفءانع

انزوعتاماريثكذإءانعلانمابيصنانفلكيناكملاوينامّرلاديدحّتلااذهنأ

£ةقحاللاوُةقباسلالحارملانمرداصمدامتعاىلإرطضتفةيفاكلاةذداملا

ينعيبرغملاةيضابإيفرصحنيثحبلانأمغرنامعةيضابإنمرداصموأ
كلذركذىلعانصرحدقو‹('!!بازیميداووةبرجوةراوزوهسوفنلبج
اودافتساةلحرملاهذهءاملعنالثحبلايفاللخربتعيالاذهوهنابإيف

نایحالانمريثكيفلب۽مهنعمهدعبءاجنمذخأدقومهلبقنمم
.قافلانطاوميفكلذوةيضابالاريغلفقاومبةيضابألافقاوم

جهنمبقرفلافلتخمنيبةيمالسالاةديقعلابعشبملننأانلواحامهمو

قرفلاهذهىلإتاراشإلاتءاجكلذلاهتاتشلكبماملإلابعصيهّنِإفنراقم
رداصملانمهرفوتنكمأامرفوتبسحوثحبلاتايضتقمبسح
ةرشابمةفصبةقرفلكرداصمىلإعوجرلاىلعانصرحدقو«عج-ارملاو

.ناكمالاردقبةيملعلاةنامألايفاٽمةبغركلذلك٠كلذرذعتاذاالإ

لنو«مهفلاىلعهدعاسياملكئراقلايدينيبرفوننُاانلواحامك

ةيضابإلاءاملعنمانركذنملكلمجارتنمهريفوتىلإانيعسامىلعةّصاخ

اهلجرفوتمدعلكلذو نامعءاملعضعبمجارتنمانيلعرذعتامالإ

٠صوصننمثحبلاهرفويامىلعاضيأٌحلنو‹ةلوادتملامجارتلابتكيف
اذهةماعديهصوصتلاهذهنالدصقنعاهبداهشتسالالوطيدقو

نمةسبتقماهّنألقيقحتلانمبرضاهنمريثكلاو©هقلطتموثحبلا

يفطئارخلارظنا.قطانملاهذهيفةررقملاةلحرملايفةيضابإلارصحنادقو)11`

.834.837ثحيبلارخآ
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نکمتيیتحو«ءاعالابانتاجاتتتسامهالىحكلذٌلكوةردانتاطوطخم

ةيضابإريغصوصننمهيدينيبرفوتيامنيبواهنيبةنراقملانمىراقلا
.ىرخأانايحأاهرداصمىلعةلاحإلاىلاوانايحأاهنمءيشداريإىلإانأجل

ةجاحنييبتلبسنماليبسانيأريفثحبلاةمتاخةياهّنلايفىقبتو
.لبقتسملاكلاسممهمامأحضتتلمهئارتفيظوتىلإنيملسملا

هللانمفثحبلااذهيفدادسنمناكامف«دهجلاىراصقيهكلت
كّنِإفلماكتملمعلانأكلنيتامهمو«يتمفطخنمناكامو
لوقاذهيفانيفكتونيسحتوبيذشتىلإةجاحيفهلأهيلإتعجراذإ

لإهمویيفاباتکناسنإبتكيالهنأتیأريّنِإ٠:يناهبصالاجرفلايب

سشاکلاذایزولوسااذهرول«هدوف

‹ربعلامظعأنماذهو«لمجأناكلاذهكرتولو«لضفأناكلاذهمّدَقولو
«.رشبلاةلمجىلعصقتلاءاليتساىلعليلدوهو

هيلعاوهركتساامونايسّلاوًاطخلاساّنلانععفرنأىلاعتهللادمحنو
.فيرشلاثيدحلايفتبثامك

.دزفتمعنأبر

1405مارحلاةدعقلايذ4يفسنوت

1985ةيليوج1
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لوألالصفلا

قرفلاةيمستوةيضابألا

:دیهمت

(46لافنألا8)4بهذتواولشفتفاوعزانتالو:یلاعتلاق

.(103لا(اوقفتالواعيمجهللالبحباومصتعاو:لاقو

اذهنعةباجإلايفراحيالاهئيدحواهميدق.ممألاةايحيفرظاَنلانإ
.لاؤسلا

بهاذمواقرفو«ابازحأواعيشو«الحتواللماوناكفسالاقّرَفتمعن
مهبهاذمنيّصلالهألف٠خيراتناسنإللفرعذم«رشبلانأشاذهءىش
.باتكلالهأاذكوسرافلهأودنهلالهأاذكو

؟ىرتايبسلاوهامف

هلويمصخشلكلذإناسنإلايفيزيرغرمىلإعجريكلذلعل
هتاذلةقرفناسنإلكنّوكللاحلاهذهىلعرمالاناكولنكل‹ةّصاخلا
.رظناذهيفو
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افالتخامّتحياممةيلقعلامهكرادميفساّنلاتوافتىلإعجريهلعلوأ

هنایدلكلو‹ةدمتعملاصوصنلاوثادحألاهاحترظَتْلاتاهجويف

۰اهصوصتن

نيرخألاراقتحاوىوهلاعابتاوتالابحىلإدوعيرمألالعلوُ

قارتفآبابسأنمنوكتنأنكميةعمتجموأةقّرفتمتاضارتفالاهذهلك

.فئاوطىلإسالا

هالولوءةايحلانيناوقنمنوناقوهلبابيرغارمأسيلساّنلانيبفالتخالاف

.روصعلامدقأنمةدحاوةريتوىلعةايحلاتلظل

قارتفالااذهنعجتنياموهههانكتسايفلقعلاراحييذلالكشملانكلو

ةفصبوةّيوامّسلاتالاسرلالهأنيبعارتلاناكاذإءايعنوكيءاَدلااذهو
.ةرجهلللوألانرقلانمعبارلادقعلانمةيادبنيملسملانيب

حيصينأىلإ(449/9731057)363 يّرعملاعفداماذهو
؟حيحّصلااميرعشتيل......:هسباحمقامعأنم

نمهريغويرعملاريحيذلازغَللالحننأثحبلااذهيفانتمهمتسيل
ةيمالسأإلاَةَمألاعقاونمابناجمهفننأىلعلمألاانودحيامّنِإو«نيركفملا
نماقالطنا َةَمَألامسالمحتلازتامقرفلااهيفتدّدعتنإويهو

.ثحبلاعوضومتايضتقمبسحاهڻارتنممسق

ٰييرکفماظننمًازجتيالِءزجيهةّيضقلكناثحابيأىلعىفخيالو
الف‹ةقيقحلاغولبلجأنمةئزجّتلاضرفييملعلاجهنملانأالإلماكتم

.رهجملاتحتاهعضولاهنايكنعةيلخلالزعنمنذإدب

لعجيذلاامكردنلثحبلارهجمتحتقارتفالاةيضقعضننألواحتلف
ةرمزيفمهرشحتوةيضابإةيضابإلايمستلحتلاوللملاوتالاقملابتك
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.؟ثحبلايفةررقملاةلحرملايفةّصاخةفصبوةّماع

:قرفلاةيمستةشقانم

عجرتةيمالسإلاقرفلاعيمجنأللملاوتالاقملابتكعمجت

‹ةعيشلا.ةّسلالهأ:هذهاهيلعتقلطأةئالثتاهاجّناىلإ

:مالسلاهيلعلوسرلاثيدحلةقباطمةيئاصحالانوكتنأىلعصرحتمث
نيعبسونيتنثاىلعىراصتلاو٠ةقرفنيعبسوىدحإىلعدوهيلاتقرتفا»
.«هفرفنيعبسوٹالٹىلعيتمافرتفتسوهفرف

:لاٹملاليبسىلعرك(1)

.نيلصملافالتخاونيّيمالسإلاتالاقم:(942/330)يرعشألانسحلاابأ
ةيرصملاةضهتلاةبتكم2ط.ديمحلادبعنيذلايحمدمحمقيقحت

۱.نازج9
ءاوهألالهأىلعَدَرلاوهيبّلا:(988/377)يطّلَملادمحأنبدمحم
ةبتكمودادغببىنثملاةبتكم.يرثوكلانسحلادهازدمحمقيقحت.عدبلاو

.1968/1388توريبفراعملا

ةيجانلاةقرفلانايبوقرفلانيبقرفلا:(1037/429)يدادغبلارهاقلادبع

.1980/1400توريب.ةديدجلاقافآلارادتاروشنم.مهنم

لحَلاوءاوهألاوللملايفلصفلا:(1064/456)مزحنبدمحأنبيلع
.تادلجم4يفءازجأ5.ه1317-11321ط

1ط.لحتلاوللملا:(1153/548)يناتسرهُشلاميركلادبعنبدمحم

لصفلابيهتنيو.مزحنباللصفلاباتكشماهب.1320/1317.رصمب
.ثلاثلا
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ىلإنهلكةقرفنيعبسوثالثىلعيتمأقرتفتس»:ىرخأةياوريفو
2ةدحاولاكلتيعديمهلكةيجانةدحاوالخامراتلا

(2)

.ةيجانلاةقرفلاءاعّدالوحفالتخالاقلطنيعامجالااذهدعبمث

م.7ےل7£.ا
ةمالايفدجويالهنأبسحتةدحىلعةقرفلكثارتتارقنإوتنأو

1349ةرهاقلا‹ةيفلسلاةعبطملا2ط.حيحّصلاعماجلا:بيبحنبعيبرلا

.41:13/1ددعثيدحلا

ه5ةرهاقلا.ةينورابلا.عضولاباتکىلعةيشاح:يشحملا.ر

.67ص

‹ه1306ةرهاقلا.ةينورابلا.ناهربلاوليلّدلا:ينالجراولابوقعيوبأ.ر

28/1.

نامعةنطلعياطملا.2ط«حيحصلاعماجلاحرش:يملاسلار

70—66/1ت.

ةنطلس.هيفةرشلاةعبطملا(حيحصلاعماجلاىأ)بيت7ةيشاح:يشحملا.ر

.65-63/1‹1982/1402نامع

مالكلاءاملعىلإاذهيف|اطخلابلغأعجريو»:رهيستدلوجلوقيو

يفهبدصقةيوبنلاثيداحألانمثيدحمهفذإ٠«مهسفنأنيملسملا

تغلب«ايازملاولئاضفلانمردقبهصخف«هناشءالعإومالسالاديجمتلصألا

نمونوعبسوىدحإةيدوهيلالئاضفلانماهلباقثنيعبسوانالٹاهددعيف

اعرفنوعبسوثالثاهنإىلعنويمالكلااهمهفف.نوعبسوناتنثاةيحيسملا

.«هفرفوأ

.187ص.1959رصنم2طءمالسإلايفةعيرشلاوةديقعلا:رهيستدلوج

.نيملسملاتانسحنمةنسحىلإثيدحلابلققرشتسملااذهنأظحالنو
Cahiersةlجميفاعسومالاقميدامحنبرمعرشندقو De Tunisie51ددعا

نمثيدحلانأىلعهيأررقتساو٠تاياورلافلتخمهيفنيب.1981ةنسلا
.287357صةنسلالهأعضو

دمحا.17نتف:ةجامنبا.18ناميايذمرتلا.1ةنس:دوادوبأ.ر
.136/5مجعملا:كنسنو.ر.332/2.145/3-لبنحنبا
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اعيمجمهنابكشتالثيحبىوقتلاوحالّصلاوناميإلالهاالإةيمالسالا
.(3)هَّنحلااهم

ةقرفلكفقوملالخنمةيناثةءارقتأرقوةحفّصلاتبلقتنأنإو

نماعيمجمهَنأورافکنيملسملاعيمجنأىلإصلختىرخألاقرفلانم

.راتلالهأ
ةنتفلاثادحأسكعيءاجماللميسَقَنلااذهنأىلإةراشأالاردجتو

نوملسملالازيامو‹*(656/35)ةنسنامثعلتقمبتقلطنايتلاىربكلا
درجمللحارملاٌمهأهذهو.ناخدنماهنمدعاصتامنوسفنتياذهانمويىلإ
.ريكذل

.(656/35)نامثعلتقم(1

.656/35(5)بلاطيبأنبيلعةعيابم2

.657/36(06)لمجلاةكرعم(3

.((657/37)نيفيصةكرعم(4

ةيجانلاةدحاولاهذهلوقي(حيحصلا.عماجلا)بيترتلاةيشاح:يشحملا.ر)3(

.ةيضابإلاينعي64/1.ةوعدلالهأهيلعاميه

.577/هق47هتدالو(35/643656)23 نافعنبنامثع(4)

.1374.2/195431/4طمالعالا:يلكرزلا.ر

.600/هق23ةنسدلو(35/656660)بلاطيبأنبيلع(5)

.107108/$مالعالا:يلكرزلا.ر

.42742511cf.(36/656)لمجلاةكرعم)6( E1.

تارفلاءىطاشىلعةقرلابرقبعضوم‹ةددشمءافلاوداصلارسكب:نيفص(7)

:يومحلاتوقاي.ر.ةيواعمويلعنيببرحلاتعقوهيفويبرغلابناجلانم
دقو11-12ةحورطالايلربوک.رهكنعو3/4نادلبلامجعم

.ك.25422E1۷.عجارملاورداصملاجهأىلعلاحأ

35



:لتكثالثىلإنيملسملاماسقنانعنيفصةكرعمترفسأدقل

.()نایفسيبانةيواعمهلك)2

(®ميكحتلاتضفريتلايأ:ةمكحملاةلتك(3

ةيومالاةلودلاتهتناىتحهّدشأىلعلتكلاهذهنيبعارصلارمتساو

.عارصلااذهيفجهنملاسفنةيسابعلاةلوذلاتلصاوف

يفترقتسايتلاتايمستلاهذهتقثبنافيكانهحورطملالكشملاو

نیيومآلايلاتلابوةيواعمةلتكتلوحتملو؟تالاقملابتکوخيراتلابتك

؟جراوخةمكحملاتربتعاوهعيشيلعةعامجتراصوةّنسلالهآىلإ

.ر.هق.20هتدالو(40-661/60-680)نايفسيبأنبةيواعم(8)

.172/8-173مالعألايلكرزلا
م:لاقفثعشألاىلعلبقأف.(678/58ت)ةّيدأنبةورعمكحنملوأ(9)

.«لجوزعهللاطرشنمقثوأطرشأ.ميكحتلااذهاموثعشأايةينّذلاهذه
مكحنملواليقو134/2ءت.دتوريبفراعملاةبتكملماكلا.

نبجاجحلاهللاقي...دعسينبنملجر.اهبديشيملوةموكحلابظفلو

:لماكلا:دربملا«هتيلُأىلعةيواعمبرضيذلاوهوكربلابفرعيو«هللادبع
12.

:ةمُكحمللاراعشتراصمث.اهباورهتشانيذلامههعابتأوةورعنأحضاو
ليبسالفصندرواذافلاجرلانودهلللصفلالوقلاىنعميهللالإمكحال»
لماكلا:دربملا.(سابعنباعممهتارظانمرظنا)سانلاىلإءوجللاىلإ
‹نايبلاوفشكلاباتك:يتاهلقلادنعيلعونامثعةفالخرظناوء:2

1974£11ددعةيسنوتلاةعماجلاتايلوحليلجلادبعنبدمحمقيقحت
.225235صةصاخ
ةورعبفيرعتللو«مكحنملوألوح1/210تالاقملا:يرعشالا.ر
سيقنبثعشألابفيرعتللو.17-5/16مالعالا:يلكرزلا.ر
.334س1/333مالعالا:يلكرزلا.ر(40/661تر
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رفقالاداقملاساهنأشألاسي

ىرجمسكعتةثدحتسملاتايمسلاهذهنأوههيفكشناليذلاّنكل

نيدلانمءزجةسايسلاو‹ةيسايسلاثادحألاينعنلّوالانرقلايفثادحألا
.ىفخيالامك

اوراصكلذلنييومألاىدلتّرقتسامكحلابالودوىوقلانيزاومنإ
هذهيفامىفخيالوةّنسلالهأذعيحمهفمالسإلليمسَرلالّتمملا
نمريثكةرزاؤمملعننحنو٠ةّصاخلاىتحوةّماعللءاوهتسانمةيمستلا

هذهىطعأنمَزلارورمنإمث٠نيررَضلافحخأرايتخامسابماكحللءاملعلا

ةبسّنلاىلإتلّوحتولهأةملكتيسننأىلإةسادقلانماعونةيمستلا
يفمهتاباتكانيلإتلصونملجنأانملعاذاو.نويَنسوينس:

بتكلاهذهلثمنمزارتحالايغبنيفيكنيبتنرايتلااذهىلإنومتنيقرفلا

يبحلصلاناشيف(1قيلعت)199مصاوقلانممصاوعلا:يبرعلانبا.ر(10)

ملارقتسافةعامجلاماعيسدقو41/661ةنسكلذونةيواعم

هنإف‹ةّسلالهأةيمست»:يملاّسلالوقيو.ءامسألانسحأاوراتخافنّيومألل

بسيفةيواعماهنسيللاةّسلاةّسلابدارملانوكلاحييقلوألانمّزلايفناك

اهيلعتوميوريغّصلااهيلعًاشنيةّنسكلذراصف«ريانملاىلعهمتشويلع

يفةَسلالهأمهلاحلاكلتلهأف«زيزعلادبعنبرمعاهرىتحريبكل
يعيبنلاةّنسةّنسلانأاونظوىفتخاوببسلااذهسردنامث«نامزلاكلذ
نوملعيمهوةيالولايف(يلعوةيواعم)نيداضتملانيباوعمجوكلذباوحّدمتف
سابعلاينبلةلوّدلاتراصنيحىلوألامهتتساوفلاخو«مهنمقيرفعمقحلانأ
صناذهو.1/59.حيحّصلاعماجلاحرش:يملاَسلا.«مشاهينبنم
انعلُةنعلاف«كليبسنعصو٠كنيديفدحلأبارتابأنإمهللا»:نعللا

ةيرادالاوةيسايسلاقئاڻٹولا:ةدامحرهامدمحم«.اميلااباذعهبذعواليبو

جهنحرشنع106٠ص1394/1974توريب٠يومألارصعللةدئاعلا

.1/778ةغالبلا
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ةعفادمقلطنملايفتناكيتلا(40/660)بلاطيبأنبيلعةلتكاّن

مثةيولعلابتيمرامناعرسةفداهلاةيواعمةروثلةدمخمويعرشقحنع
الصاخشأللبصعلاحورنمعّيشتلاةملكيفامحضاووةعيشلاب

هذهيففتيبلالاىلعةمامالارصقالاحفتساةّيضقلادازو٠ىدابملل

ىلعةيومالاةلوّدلاتلمعيتلاةلتكلاهذهّدضةّيسفنبرحذئيحةيمسلا
اوسّمحتءالؤهنافكلذعمو٠ىرخأانايحأاهتدابإىلعوانايحأاهباعيتسا

.اهونبتوةيمسّل

ةلودلايفدجامساّنلاىسانتامنيب«لّجسمهيلإبسناموأفارحنانم
مهئافلخضعبناكنإوةنّسلالهأمهنوُمسياولظو«فارحنانمةّيومالا

ةلتكلادنعفقنلو٠يلعمامألاةلتكىلإَةعيرّسلاةراشالاهذهبيفتكن

.انثحبقلطنماهَنَأل

؟عدبلاوءاوهألالهأمث«جراوخاوراصوةمكحمقبيملاذاملف

 ةنّسلالهأمثنييومألاسةيواعمةلتكتقاذأةلتكلاهذهنأكشال
الأ٠هقيقحتملسملكوجرياراعشاوعفراهيلإنيمتنملانأل٠نيرمألا

لآىلعالوةّناعنييشرقلاىلعالةروصقمتسيلنيملسملاةمامإنأوهو

نماوتوُاامعماذه«اهطورشهيفترفوتنملكلتحيهامنإو«تيبلا

5-65/02705-86)ناورمنبكلملادبعنأّدحىلإةحاصف
الولو:لوقيوهوهلتقىلعامزاعناکنأدعبمهنمدحاونجسبیفتكا

(13).«كتسبحاميتيعررثكأكظافلأبدسفتنأ

.2/121393لماكلا:دربملا.ر(11)

مالعالا:يلكرزلا.ر(86/685705)65 ناورمنبكلملادبع(12)
312/4.

.2/171لماكلا:دربملا.ر(13)
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الإاهتبراحمىلإليبسالفناكمبةوقلانمتناكةلتكلاهذهنأامبو

نمجورخلاهمهتوهوالأكافينيدحالسب

هباتکلکيفهترتعويلعىلعيلصيذإ«يولعهنأودبيو دّربملاو

يتلاةفئاطلايهوةجراخعمجهّنألاحدملوألانمزلايفناك»:جراوخلا(14)

اودعألجورخلااودارأولو:لجوزعلاق.یلاعتهللاليبسيفوزغللجرخت
مّذلاثيداحأنيفلاخملاليوأتةرثكلاّمذراصمث.(46ةبوتلا9)ةّذعهل

ةقرازألاهبدبتسانيحهحابقتسادازمث.نامزلارخاكلذبفصلانميف

ىرتمثنمف«اهريغلتحبقواهببسىفتخايتلاءامسألانموهفةيرفّصلاو
ةماقتسالالهابنوُمستيامناو٠كلذبنوُمستيال(ةيضابالا)انباحصأ

امأ.1/59حيحصلاعماجلاحرش:يملاّسلا.«ةنايّدلايفمهتماقتسال

مهنأبمهلفصولامهباَقأنمف:باقلأجراوخللو»:لوقيفيرعشألا

‹ةيرارحلاوأةارّشلا:مهباقلأنمو ةيرورحلا مهباقلَأنمو«جراوخ
اهلكباقلألاهذهبنوضريمهو‹ةمكحملامهباقلأنمو«ةقراملامهباقلأنمو

نممهسقرميامكنيدلانمقراماونوکيتأنوركتبمهنإف«ةقراملا

بلاطيبأنبيلعىلعمهجورخجراوخهلاومسيذلاببسلاو.
يذلاوهللاالإمكحال:مهراكإةمكحماوسهليذل

:مهلوقةارشهليذلاو۽مهرمألوأيفءارورحبمهلوزنةيرورحاوسهل
اهيلعبلاغلايتلاروكلاو.ةنجلاباهانعبيأللاةعاطيفانسفنأانيرش

يحاوننمحاونو٠«تومرضحو«نامعو٠لصوملاو‹ةريزجلا:ةيجراخلا

ناطلسةيرفَصلانملجرلناكدقو«ناسارخيحاوننمحاونوبرغملا
1/207تالاقملا:يرعشالا.«ةناغقيرطىلعةساملجسهللاقيعضوميف

نعلفغامك«هللاليبسيفوزغلاموهفمنعتكسيرعشألانأحضاو
مهكلذلو‹ميكحتلالبقامدنعهتعيبنعجرخايلعنأنوربتعيةمكحملانأ

ةقراملابقلنوضفريمهَنأنيبهنأالإ«هنعاوجرخمهّنأنوربتعيالوموباتتسا

دعبطبترانإو٠بقللااذهلثملبقينأملسملنكميالذإيعيبطرمأاذهو

.جراوخلامسابنيح

39



هتاف«جراوخلارابخأنم»ناونعتحتةلتكلاهذهرابخأبىتأنإو

.نيدلانمقورملاينعيجورخلانأناتبثينيذللانيثيدحلادروي

برطضمهّنأبدفصولجرداقتنادعب:يليامكهّصنءاجدقفلوألاامأ
توءاجمئانغلمالسلاهيلعلوسرلاةمسقل«ةهبجلاءتاننينيعلارئاغقلخلا

:لاقفمالسلاهيلعهبضغىلإىَدأنميلانم

مهّسلاگرميامكنيدلانمنوقرميموقاذهیضئضنمنوکیسهنإ»

ىرتالف"فاصلانمرظنتوايشىرتالفلصتلايفرظنتةّيمَرلانم

يفیرامتتوایش

تفصرلاقيو.فئِإَصَرج.لصتلاخنسلخدمىلعدشتةبقع:ةفاصّرلا(15)
.ةفاصرهيلعدشيأمهّسلا

.قاوفأوقفجناقوفامه٠هنممهسلاتبثيثيح:مهسلانم:قوفلا)16(

نممهّسلاقرمساذهسنجنمس«اذهضئضنم»:مالسلاهيلعهلوقو(17)
«ءيشاهمدنمهبقلعيالناكلذنوكيامرثكأواهنمدفناذإةيمرلا

.2/142لماكلا:دربملا

نمنيصنلانيبامعميراخبلايفدروثيدحلانأيملاّسلانيبدقو

حرش.«ءاوهألالهأنعذخأي»هنأىلإراشأهنأالإبذكلانمهاريوفالتخا
يفةينامعلاريسلاويخامشلاريسنماصوصندروأمث.حيحصلاعماجلا

ريغثيداحأنووريةيضابإلاريغ)نيفلاخملانأىلعحلاوناورهنلالهأىلع
.نولوأتيوأةحيحص

نملكيفوءوُسلاءاملعيف(ةيضابإلا)اندنعثيدحلانأنبيمث

.1/58حيحصلاعماجلاحرش.عهلوسرةّنسوهللاباتكهلمعفلاخ
نيلئاقلاةيرفّصلاوةقرازألانمجراوخلاةالغىلعلمحينُانکميامك

كرشلايفاوعقياللةدابعلاوزرحتلايفنودهتجيمهَنِإفرئابكلالهاكرشب

عماجلاحرش:يملاسلا.رهظأهتدابعيفقحلافلاخنملكىلعهلمحو...
.1/59٠حيحصلا

حرشلابیفتكادقف(حيحصلاعماجلا)بيترتلاةيشاحيفيشحملااأ
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:لاقمهفصواملهنأمالّسلاهيلعهنعىوريفيناثلاثيدحلاامأو

لجرمهتمالع«مهيقارتزواجيالنارقلانوأرقيقيلحتلامهاميس»
ورمعهللاقيلجر»:ورمعنبهللادبعثيدحيفو.(ديلا(18)ےخم

ىلإريشننأنسحيودّربملاهركذاموأةرصيوخلاوذ
هيلإبسناميف(702(83/6282)7 ةرفصيبأنببلهملا
.جراوخلاىلعثيداحألاءارتفانم

جورخلاباهتيطغتبنايحألانمريثكيفتفطلنإوةضرغمةيمسّكاف
.هذهىلعرمالاناكنإوء(660/40)بلاطيبأنبيلعىلعيسايسلا
ريبزلاو(596-656(36/2ھهق28)ةحلطمسيملاذاملفلاحلا

اذهقلطيملوجراوخ٠لبقنميلعىلعاجرخدقو
فقوويعرشلاةفيلخلاىلعةعاطلااصعقشرخالاوهذإةيواعمىلعمسالا

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

حيحصلاعماجلا:بيبحنبعيبرلادنعثيدحلادرودقو.1/55يوغللا

.36ددع1/12

:رجحنبا.ر.فلاتللجراوخلالاتقكرتنمبابيفيراخبلاهجرخأدقو
.12/244246ھه1348ةرهاقلا.يرابلاحتف

.هديةقلخلمتکتمل۽صقنيأجدخنم:جّذخم
ناورهتلالهأىلتقيفجّدخملالجّرلاىلعروثعللحاحلإلاىدمدرّبملانيبو
ددرتهفيرعتوةرصيوخلايذنعمالكلاو.2/163لماكلا:دربملا.ر

.521/245يرابلاحتف:رجحنبا.راريثکهناشيف
٩ةرصبلاباشنوابديفدلو(628-7/702-83)ةرفصيبأنببلهملا

‹لاوهألامهنميقلفةقرازألالاتقلبدتنا.رمعمايأيفهيبأعمةنيدملامدقو
تامو79698ناسارخيلو.ريثكلادرشوريثكلالتقفمهيلعبلغتمث

.8/260مالعالا:يلكرزلا.راهيف

.ر(36/596656سههىق28)يميمتلانامثعنبهللادبعنبةحلط

.3/333مالعالا:يلكرزلا

.3/74مالعالا:يلكرزلا.ر(36/656ت)يدسالاماوعلانبريبزلا
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دعباميفرصتناهلما؟نامثعمدببلاطيجرخهلأنيفصيفهبراحيل

اهوربتعامهنأاِةيواغمراصنأمهيفنمبنيخرؤملاعيمججاهَرَقَأيتلاةعيدخلاب

٠ىفكوةنايخلابابنمنورخألااهربتعاانب©ةيكحلاوماهلبابنم

لهأ:جراوخللةَراقتافصثالثلحتلاوللملابتكتفاضأمث
وألادتعالانمايشبسنتاهنماضعبادع.ةقراملاوعدبلاله.ءاوهالا

2جراوخلانمةقثبنملاعورفلاضعبلةَسلالهأنموأةنّسلانمبرقلا

.لادتعالاكلذةداعيطغيريخاألاناونعلااذهنأالإ

ةيطابتعانكتملاهنأامك«ةلرنمنكتملتايمسنلاهذهنأمهفناذهب

نمألانمةنسنيئالثرثإنوملسملاهفرعريرمعقاونمةعبانيهامنإو
ةبئاشهبشتمليذلافرصلامالسإلالالظتحتاهوفرعةنينامطلاو

.(24)قارتفالاوةسكاشملا

.مهيلعوأجراوخلاباوفرعنملمكحلايفةبراضتماصوصنتبثننأ

.%25اورفرفكلانممه»:لاقمهنعلئسامدنعيلعمامألااذهف

بيذاكألانمًأربتاهفانصأميمجيفجراوخلاو»:لوقيدربملااذهو

:1)26
7ةرهاظلاهسه]عملايدنمو

مامأقحةملكلاقهنألاديهشتومي(678/58ت)ةّيدأنيةورعاذهو

يبرعلاركفلارادط.ةيمالسإلابهاذملاخيرات:ةرهزايأالثمرظنا(23)
.91/1تد

.مالسلاهيلعلوسرلا.ةافودنعةفيقسلامويثدحامادع(24)

:لاقلحَنلايودليللابتاوصألاكلتيلعدقفاملو»:اضيألاقو(25)

.1/57حيحصلاعماجلاحرش:يملاسلا.«ليللانابهروراهّنلادوسأنيآ
. 134 / 2 : لماكلا:دربملا  )26(
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1-622/53-673(™27)هيبنبادايزهلاسامدنعكلذو.رئاجناطلس

.2«كبرلصاعدعبتنأوةوعدلكرخاوةينزلكلّوأ:لاقفهسفننع

ناكدقل»:(م1886-1334/1954-1374)نيمأدمحألوقاذهو
اهعزعزتالةخسارةديقع:بدألانّوكتيتلارصانعلالكجراوخلايف
ةحارصوءلاومألاوحاورألاهبناجبنوهت‹اهلديدشسمحتو٠ثادحألا

الةّقحةيطارقميدو«ادحأبهرتالو‹اسابىشختاللمعلاولوقلايف

يذلاقيرطلامسرو٤مهمداخلإميظعلاالو6مهدحاکلإريمألایرت

بجي٤ضومغالوهيفجوعالاحضاواميقتسمامسرهوكلسينأيفبي
نأبجيو«اولتقيوأاولزعيىتحاولتاقيءارمألاوةفيلخلالدعينأ

ديقاهنعاوفرحنينأريغنمةّنسلاوباتكلاصوصنبسحنوملسملاريسي

نابجيونورهاطنوصلخمنوملسممهلحملحيلاولتاقيالإو5ةرعش
بجيوةبراومالوةلماجمريغنمو«ةيقتريغنمكلذىلإليبسلاكلسي
ةقيرطىلع‹وهامكجلاعيو«وهامكصّخشيو«وهامكعقاولالباقينأ
.صاعلانبورمعةقيرطىلعال«باطخلانبرمع

ةحاصفولوقللدادعتسالااهيفابلاغ ةيودبسوفنهلككلذءاروو

ةعرسو‹نايبلاىلعةردقنميودبلايفهدهعناملكاهيفوناسللا
.(29&ظفلیوقأوةرابعزجوابىنعمللءادأو‹ةهيدبلا

دهعيفملسأ.فئاطلالهأنم(53/622673)1 هيبأنبادايز(27)
هقحلأمث.ةيواعمنععنتما«سرافةرمإبلاطيبأنبايلعهالو.ركبيبأ
ناكف(نايفسيبأ)هيبأنمهوخأهنأهلنّيبتامل44/664ةنسهبسنبةيواعم
ىلإهتيالويفلزيملف.قارعلارئاسوةفوكلاوةرصبلاهالوو.ىوقألاهدضع
.3/8990مالعالا:يلكرزلا.ريفوتنأ

.2/134لماكلا:دريا)28(

1964.ةرهاقلا.ةيرصملاةضهنلاةبتكم7ط.مالسالاىحض:نيمأدمحأ(29)

3341-340.
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نأىلاعتهللانموجرتنأالإكلاخأامصوصلاهذهتأرقاذإكن

‹ايجراخةنجلايفكرشحينأو‹ايجراخكتيمينأو«ايجراخكلعجي

نماورقمهذإةلمنأديقةنسلاونارقلانعديحتالتافصلاهذهلثمنأل

مهيلإةيصعملاوبذكلافرعيال‹ليللانابهروراهتلادوسأمهو‹رفكلا

نماوتوأاملكباهنعنوعفاديوقحلاةملكبنوعدصيمهنأامك«اليبس
.ةوق

يفثوثبموهومهجاتنإتأرقاذإاَمَأ«جراوخلاريغغنمتاداهشهذهو

مهنرقتكلعجياممباجعلابجعلاىرتسكتافخيراتلاوبدألابتک

.ةملكلاىنعممَتابنوملسم

بتکيفجراوخلانعِءاجامارقاوكمكحيفعرستتالواديورنكل

.مهنمقرفلاضعبىلإبسنامةصاخوتالاقملا

ةقرفلاف٠لوقلاثملاليبسىلعكلذخو
صفح»مهتامإناك«ةيصفحلامهللاقي(ةيضابإلاجراوخلا)مهتمىلوألا
فرعنمفهدحوهللاةفرعمناميالاوكرشلانيبنامعز.١مادقملايبانبا

ثئابخلالمعوأ«رانوأةنجوألوسرنمهاوسامبرفكمثهناحبسهللا
ِءيربرفاکوهفجورفنمهللامرحامرئاسوانزلالالحتساوسفنلالتقنم
...كرشلانم

ليعامسانبيلعنسحلاوبُ)936-324/847-260):يرعشألا(30)

نمناك.ةرعاشألابهذمسسؤم.يرعشألاىسوميبأيباحّصلالسننم
مدقتوةلزتعملابهذمىقلتوةرصبلايفدلو.نيدهتجملانيملكتملاةمئألا

مالعالا:يلكرزلا.ردادغببيفوتو.مهفالخبرهاجوعجرمث.
ةنسةافولاخيراترقأتالاقملاققحمنأةظحالمعم.696
0/942.

.1/183تالاقملا:يرعشألا)31(
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جراوخلانمىلوألاةقرفلا»:988/377(22)لوقيو
ىلعسانلاعمتجيفقاوسالايفمهفويسبنوجرخياوناكنيذلاةمكحملامهف

٤سانلانمنوقحلينميفمهفويسنوعضيوللالإمكحال:نودانيفةلفغ
.(23اولتقيىتحنولتقينولازيالف

نم(ةقرازألا)مهعمجيذّلاو1037/429:١(3)يدادغبلالوقيو
مهلوقاهنمو...نوکرشمةمألاهذهنممهيفلاخمنابمهلوقاهنمءايشأنيدلا

ىلعاوناكنإونوكرشمةرجهلانعمهيأرىلعناكنممةدعقلانإ

5مهيأر

صوصنلاهذهلثمارقينأدعبايجراخنوكينأىنمتياناسنإلاخأالو
ساتلانوعوريو«لسرلابنورفكيو«هللامرحاماهباحصأضعبلحتسييتلا

.نيکرشممهيفلاخملوربتعيو«قاوسالايف

ىلعتنجامنّيبننأصوصتلاهذهنميناثلامسقلاداريإبانتياغامنإو

يفمهوسنوبتكيمهؤاملعلازيامو«ءانعلاوتنعلانمةّصاخةيضابالا
سانلالازيامو٠مهلاهذهحسملو٠بسلااذهداعبأال ماهتالاصفق

نيسحلاويأنمحرلادبعنبدمحأنبدمحم(377/987ت)يِطْلَملا(32)
نقتمءىرقم.هيقف.نالقسعليزن:يرزجلانباهنعلاق.ىرقملاىطلملا

دهازدمحملهيبنتلاهباتكةمدقم.ر.377/987ةنسنالقسعبتام.ةقث
.1368/1949ةرهاقلاباهررحيرثوكلانسح

.64:عدبلاوءاوهالالهأىلعدرلاوهيبنتلا:يطلملا(33)

يفأشنودلو.يدادغبلارهاطنبرهاقلادبع(429/1037ت)يدادغبلا(34)
نم.نيئارفسايفتامو«روباسينيفرقتسافناسارخىلإاحرو‹دادغب
.4/173مالعالا:يلكرزلا.,لوصألاةمئأ

.6263:قرفلانيبقرفلا:يدادغبلا(35)
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هذهزیکرتيفنوديزیفاهلاثمأورداصملاهذهمهتدمعوفرفلانعنوبتکي

نماوسيلةيضابالانأكونيملسملاةيقبنيبوةيضابإلانيبةوهلاداعبإومهلا

لۇنميقبيذلاديحولافنصلامهمهل6ِءيشيفمالسإالا

39راوخلا

نمةيضابألاله ةيضابإلادنعيديلقتنآلاحورطملا
نآلامهيلعترصقةيجراخلانأةيضابالاريغناكنإو؟جراوخلا

.ىفكو

كلذلواهتاشنةيادبيفةلماكلاةيرسلابةيضابإلاةكرحلاتمسنادقل

ةكرحلاهذهةقالعةقيقححوضوباورّوصتينأةيضابإلاريغىلعبعصي

.جراوخلاةكرحب

:يليامكردينأّشلااذهيفرداصملامدقألعبتتملاو

همكحنمةريخألاتاونستسلايفنامثعاهبينميتلاةضراعملانأ(1
ذإكلذيفةيبنجأديللخدالويمالسإلاعقاولانمةقثبنميهوةّيعرش

كلذنمو٠كلذىلإريشيةيضابإلاركذيوأقرفلادادعتىلإريشينملك(36)
ةيضابإلا»:1/91ةيمالسإلابهاذملاخيرات:هباتكيفةرهزوبهرکذيام
ةعامجلاىلإمهبرقأوالادتعاجراوخلارثكأمهوضابانبهللادبععابتأمه

,ءاوقبكلذلولغلاوططشلانعمهدعبأمهفاريكفتةيمالسإلا
:(1323/18491905)1265 هدبعدمحمهلوقيامكلذكو

ملودالبلافارطأيفمهترافترشتناو...مهادعنماورفكفجراوخلاالغو»
ةيحانوايقيرفافارطأيفمويلاىلإةّيقبمهنمتيقبو.نتفلالاعشإنعاوفكي

ةيضابإلاةيقبلاهذهبينعيهنإ#:يليامباضرديشرقلعيو.برعلاةريزجنم

ةيرفّصلاكمهفلاخينمنورفكينيذلاجراوخلانمنوأربتيةيضابإلانكلو...
راد15ط<]ددعقيلعت«12ديحوتلاةلاسر:هدبعدمحم.هةقرازالاو

.7/131مالعالا:يلكرزلا.رهدبعدمحمنعو.1372رصم.رانملا
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رداصملاهيلعحلتيذلارمألا37اسنبهللادبعرودنعرداصملاتکست

.ىرخألا

.(35-656/40-661)ةهةيعرش9ةفالحخر2

ر

.ةيعرشةيواعمليلعةبراحم(4
.ميكحتلاهلوبقبهتعيبدسفأيلع(5

هتعيبةمكحملاهعيابيذلا(39)يبسارلابهونبهللادبعةمامإ(6
.ةيعرش۰

لوقتتناكو.ةيئبسلاةفئاطلاسأر(40/660وحنت)ًأبسنبهللادبع(37)
ىلإمالسإلارهظأوايدوهيناکليق«نميلانمهلصأ.يلعةيهولأب

ءاهلهأهجرخأفنافعنبنامثعمايأيفقشمدلخدوةفوكلافةرصبلافزاجحلا
.4/220مالعالا:يلكرزلا.ر.هتعدببىلإفرصناف

(61/680ت)لالبوبأو(93/710711ت)ديزنبرباج»(38)

اھابتاعو(58/613678ىق9)ةشئاعنينمؤملامأبالصتا
¢105صء1302ةرهاقلا.ةينورابلاةعبطملا.رهاوجلا:يداربلا.ر

.67ص‹ه1301ةرهاقلا‹ةينورابلاةعبطملا٠ريسلا:يخامشلا

نبهللادبعوه:8ناوج38/17رفص9)يبسارلابهونبهللادبع

تلزنةليبقيهو۽دزآلانمرصننبكلامنبناعدينببسارنببهو
صاقويبنبدعسةدايقبقارعلاحوتفيفكراشو«يعيبللاكردأ.ةرصبلا

هتعياب.ميكحتلارکنآمث«هبورحيفيلعراصنانمناک.(55/674)

يفناج37/31نابعش20)يفنيمكحلاةعدختتبثامدنعةمكحملا
هنماوبلطوهوباتتسامهنأالإةرصانمللعوجرلايلعمهمبلطف.(8
.نوملسملاهيفلخداميفلوخلا

اقداصتنكنإ...:بلاطيبأنبيلعىلإةمكحملاةلاسريفءاجو
مام]ةعاطوهلوسرةعاطوهللاةعاطنمنوملسملاهيفلخداميفلخداف

=كقاقحتسالكايإانعلخدعبهانعيابدقفيبسارلابهونبهللادبعنيملسملا
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ملايلعنأنوربتعيولهأهلتقليلعنمنوأربي(7
.هسفنيفیوهنعامّنِإوةنايدنعمهلتقي

مكحلايفىلعألامهَلَمنوريقحىلعةمكحملانإلوقلاةصالخو

.ميكحتلاهلوبق

‹40›ناورهنلانميقبنممهءالوهو

وأناورهنلالهأوأةمكحملامهيَستةيضابإلارداصملاتناكدقو

.نيملسملاةعامجوأ‹نيملسملاوأ5ك*ةيرورحلا

‹ةمغلافشك:يوكزألاناحرس«مالسلاوكلذالإعسوالوكعلخننأام

.281ةقرو

يفةصفحنبدايزويبحرألاباطخنبناهناورهتلاةكرعميفهلتقو
.658ناوج38/17رفص9

¢2/210تاقبطلا:ينيجردلا:ر.مهتمئأنمةيضابألاهربتعيو

ةيمالكلاجراوخلاِءارآ:يبلاطلارامع.ر.51ريسلا»يخامشلاو

ةيضابإلاةمئأنم»:يلكرزلالوقيو.هتمجرتيفعسوتدقو«1/88-95

يبنلاكردأ.ةرابعلايفابجعناکوةعاجشوةحاصفويأروملعاذناک

.4/288مالعالا.ءَ

اهدحيقرّشلابناجلانمطساوودادغبنيبةعساوةروك:ناورهنلا:(ررکم39(

مجعم::يومحلاتوقاي.ر.ةطّسوتمدالبةدعاهيفو.دادغببلصتمىلعألا

.5/324327نادلبلا

.146صرهاوجلا:يداربلا.ر40ر
يهليق:ِءارورحبمهايٳيلعةرواحمةيرورحلامهتيسمتببسو:(رركم40)

مجعم۽يومحلاتوقاي.ر.اهنمنيليمىلععضومليقوةفوكلارهاظبةيرق
اوناکدقوءارورحنمنافلأمهنمهعمعجرف»:دربملالوقيو2/245نادلبلا

:لاقمث؟مكيمسنام:هيلعهللاتاولصيلعمهللاقفاهب
.2/136لماكلا:دربملا٠٠ءارورحبمهعامتجالةيرورحلا
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ةوخأوهیبآنبادايزنبهللاديبعهلتقيذلا4يانبةورعءالؤهسأرىلعناكو

هرمأحضتاوهيخأتومرثإايراشقلطنايذلاوه*”سادرملالبوبأ

(41)

(42)

لوأ.ةّيدأو‹«يميمتلاريدحنبةورع:(58/678ترةّيدأنبةورع

.ميكحتلاةابأفويسنملساملوأهفيسو,هَلالإےکحال:لاقنم

رضحو9هتلغبزجعباصأفهبرضوهفيسرهشفثعشألابتاعهنأكلذو
ىلإهبءيجفةيواعمنمرىلإشاعواهنمنيجانلادحأناكفناورهنلابرح
يلعونامثعنعهلاسواريخلاقفرمعوركبيبأنعهلأسف«هيبأنبادايز
٤ةيقبلايفرفكلابهيلعدهشوهتفالخنمنينستسيفنامثعىلعىنثأف

(كرشرفكالةمعنرفكرفكلاو)هرفكمثميكحتلامويىلإيلعىلع
هلتقفدايزنبهللاديبعماياتناكناىلإهيلعیقبافهلظلغافهسفننعهلاسف

يخامشلا:ر.2/214225تاقبطلا:ينيجردلا.ر.«هللاديبع

.17-5/16مالعالا:يلكرزلا:ر.67:ريسلا

رماعنبریدحنبسادرم:((0/ه61ت)ریدحنبسادرملالبوب

نبسادرمهللاقیولالبويا.يميمتلايلظنحلايعبرلابعكنيديبعنيا
نيفيصدهشداّبعلالاطبألاءابطخلادحأو«ةارّشلاءامظعنم«همأيهوةي

يفدايزنبهللاديبعهنجسوناورهنلادهشو«ميكحتلاركنأو5يلععم

كسايفمهبلزنوالجرنيثالثوحنعمجفنجسلانماجنو«ةفوكلا
ضرالايفدسفيلجرخيملهنأسانلايفعاذأو(ناجراوزمرهمارنيبزاوهألاب)

الو«هلتاقينمالإلتاقيالهنأو«ملظلانمابرهنكلو«ادحأعوريلالو
دايز.نبهللاديبعمهبلإهّجوفهباحصأتايطعأوهتايطعأالإءيفلانمذخأي

يفلاتقبشنفينزاملاةمقلعنبدابعهدوقيايناثهجووهومزهفاریبکاشیج
سادرمناكاملفةالصلادعبامىلإناقيرفلاعداوتو‹رهظلاىلإةعمجموي

سادرمسارلمحومهرخانعمهلتقفدابعمهبطاحأمهتالصيفهباحصأو

تاقبطلا:ينيجردلا:ر.ريدحنبةورعوخاوهو.دايزنباىلإ

:يلكرزلا:ر66675٠ريسلا:يخامشلا:ر225-2
.ناَّمع.ط.ةيضابإلاةكرحلاةأشن:تافيلخضوع.ر.6/86مالعالا

اوحلانأحجرو2000ىلع40راصتنايفكشو‹70ص1978.ندرالا
=لاؤسلانكل.سادرمرظنههجوةحصبةعرزنبملسأيومألادئاقلاعنقا
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(43)دايزبهللادیبععمةصاخ

فقوملوحتبف‹(*هديزنبرباجعمةشئاعبلصتالالبابأنأانيأردقو

قلعولانببحأكلذكو؟نييومألاهتداسنمدئاقلااذهلبوقفيكحورطملا=

.هتعامجوسادرملاصئتساليناثلادئاقلااهدمتعايتلاةنايخلاىلعتافيلخ

.رظنلحمالعفةيضقلاىقبتو
نمحتافلاو:(67/648686)28 هيبأنبادايزنبهللاديبع(43)

دصقفقارعلابتاماملهدلاوعمناكوةرصبلابدلوبيطخرابج‹ناعجشلا
نيتنسناسارخبماقاف(53/673)ةنسناسارخةيواعمهمعهالوفماشلا

دتشاوجراوخلالتاقف(55/675)اهيلعاريمأةرصبلاىلإةيواعمهلقنمث
‹هيديىلعنيسحلالتقمناكو(60/679)هترامإىلعديزيهرقأومهيلع
هلتقوماشلايفىفتخاف(65/684)ديزيتومدعبةرصبلالهأهيلعبثو

:ر.لصوملاضرأنمرزاخيفهباحصأهنعقرفتامدنعرتشالانبميهاربا
.4/347348مالعالا:يلكرزلا

يدزألاديزنبرياجءاثعشلاوبأوه:(93/710711)ديزنبرياج(44)

قرفنمهلصأو.نامعبةيحانىلإةبسنيفوجلاو٠ينامعلايرصبلايفوجلا
ورمعدلونمدمحيلانمناكو«اهنمبرقلابىوزنلامعأنمةدلبيهو
ةنس)يأباطخلانبرمعةفالخنماتيقبنيتنسلدلو.دمحيلانيا
سابعنبهللادبعبحاصوملعلابلطيفلحر.(1/641642

ذإةباحصلانمريفغعمجنعذخأامك«هيلعًارقوهبحصنمرهشأناكو

«رحبلالإمهرهظأنيبامتيوحفردبلهأنمالجرنيعبستكردأ»:لوقي
لصأوهواهيلإبسنوةرصبلايفرقتسادقل.هملعةرازغلسابعنياينعي

يورت(دوقفم)ناويديفثيدحلاعمجنملوأوهو٠يضابألابهذملا
.ريعبرقوهنارداصملا

ةديبعوبأوهوةيضايإلليناثلامامإلامهنيينمريثكسانملعلاهنعذأدقو
عماجلاباتكبيبحنبعيبرلاىورهنعو«يميمتلاةميركيبنباملسم
.1349ةيفلسلاةعبطملابةرهاقلابطثيدحلايفةيضابإلاةدمعوهوحيحصلا
:ر70:ريسلا:يخامشلاو‹2/205212تاقبطلا:ينيجردلا.ر

ريغوةيضابإلارداصملالكىلعلاحأدقو543صةحورطألا:يمانلا

.102س86صةيضابألاةكرحلاةاشن:تافيلخضوع:رةيضابإلا
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.ديزنبرباجلةسائرلابةمكحملاتفرتعاءارّشلاىلإلالبيبأ
*ةلدرخلتقبهرمأو9ةيقّنلاونامتكلاكلسمديزنبرباجكلسدقو

.كلذىلعليلدربكأ

ةمكحملافوفصيفترهظىتحفنعلادايزنبهللاديبعدَّعصنأامو

وهامبةوقلادروفنعلالامعتساىلإونامتكلانعيلختلاىلإوعدتةكرح
.نبعفاناهمّغزتياهنمدش

(45)

(46)

نمائيشحضفمثةمكحملانمضناكهنألهلايتغامامالازاجأ:ةلدرخو
.76س75:ريسلا:يخامشلا:ر.مهرارسأ

يركبلايفنحلاسيقنبقرزالانبعفان:(65/685ت)قرزالانبعفان

هموقريمأناك.مهتبسنهيلإوةقرازالاسأر«دشاروبأيرورحلايلئاولا

ةلئسأهلوسابعنبهللادبعهرمألوأيفبحصءةرصبلالهأنمءمههيقفو
ىلإايلعاولاوونامثعىلعةروثلاراصنأنمهباحصأووهناكو...هنعاهاور

نمةيرقيهوِءارورحيفاوعمتجافةيواعمويلعنيبميكحتلاةيضقتناكنأ
.ةفوكلايحاوض

ريحيامبسانلاضرتعيوزاوهالاقوسىلإبهذيناكهنإيبهذلالوقيو
ةيواعمدهعيف(55/675)ةرصبلاةرامإدايزنبهللاديبعيلواملو.لقعلا
.61/680ةنسلالبابأمهميعزلتقونييرورحلاىلعدتشا

نويرورحلاملعاملنكلنييومألاىلعريبزلانبهللادبعةرصنيفراس
ةمكحملاعامتجايفنيكراشملانمناكو«هلوحنماوّضفنانامثعنمهفقوم

ضابإنبهللادبعنأةيضابألارداصملايورتو.(64/683)ةنسةرصبلايف
‹نييومألاةلتاقميفهوقفاونموعفانجرخامنيبنيرخاعمفلخت
«بالود»مويلتقو٤هبرحيفلاوهألايقلوةرفصيبآنببلهملاهلتاقو
.8/317:مالعالا:يلكرزلا.ر.زاوهالانمةبرقمىلع

یتحفهتعامجوقرزألانبعفانرابخأيفيرحَتلانمدبال:ةظحالم
ةقرازألاىلعمجهتلايفخيراتلابتكعيمجعمتقاسناةيضابإلارداصملا

.ةرصبلاعامتجادعبقارتفالاناكمثدحاوقلطنملانالٌدشأتناكاهلعلو
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۱
لدبعمهنمةصاخوهعمنمو(711)710/93 ديزنبرباجامأ
هکرحزيكرتو‹دوعقلابالإمهتكرحبةاجنلاىلإليبسالأاوأر(*”)ضايإنا

(45)مالىسالاميلاعتظفحاهروحمًةيفاقث

:نيتضراعتمنيتكرحىلإةمكحملاتمسقنااذهبو

تیقبوةمكحملاكلسمىلعةظفاحمتيقبدقوديزنبرباجةكرح

وهةيتالعةفصباهنعحفانملانأعمعفاناهركذيتلاتايمستلاسفنلمحت

هعامج))«نوملسملا»نيتريخألانيتيمستلابيلغتعم(49)ضابإنبهَّللادبع

.«ةوعذلالهوةفاضإو«نيملسملا

(47)

(48)

(49)

قيقحَتلالهأمامإ»:(86/705لبقت)يملايميمتلاضابانبهللادبع
رداصملاتتكس.(77ريسلا:يخامشلا)ءقيرفتلايلوأبغشدنعةدمعلاو

ديزنبرباجمامإلايأربلمعيناكهنأىلإريشتاهنأالإىلوألاهتأشننع

ةمكحملاعامتجايفةصاخةيسايسلاةهجاولاىلعهزوربلهيلإبهذملابسنو
ماقينمكيرشتزاوجمدعساسأىلعهلاصفناو(64/683)ةنسةرصبلاب
لاورمنبكلملادبعلهتالسارميفكلذكو.مهدجاسميفناذألا

.(86/685-705)65 

نماهيفاممغرةأرجبةيسايسلاثادحألانمةيضابإلافقومحّضودقو
يفوتهنأحجارلاو.167س165رهاوجلا:يداربلا:ر.نييومأللةعاسإ

:يخامشلا:ر2/214٠تاقبطلا:ينيجردلا:ر.86/705لبق
.رء85س75ةيضايإلاةكرحلاةأشن:تافيلخضوع:ر.77:ريسلا
.1/193ةيمالكلاجراوخلاءارا:يبلاطلارامع
نُكلذو»:عماجلاةعموصيفقرزألانبعفانوضابإنبهللادبععامتجا

مهيفو؛جورخلاىلعاومزعوةرصبلاعماجباوعمتجالالبيبألتقدعبنيملسملا
سليللانجاملف«نيملسملاهوجووقرزألانببعفانوضابإنبهللادبع

نعأ:هباحصأللاقفنيحبسملانينحونينرتوءارقلايودهللادبع

صةسوفنخئاشمريس:يروطغبلا)ءهرمأمتکوعجرف«مهعمجرخأءالؤه
.155صرهاوجلا:يداربلا:ر.ةبرجنزيغبوقعينبملاسةبتكمبخ3
.156صرهاوجلا:يداربلا.ناورمنبكلملادبعىلإةلاسر
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رداصملاركذتاميفتتتدقونموقرزألانبعفانةكرح
:ةيلاتلاسسألاىلعادامتعاةوقلابةوقلادرًادبمةيقرزألاريغ

.كرشرادنيفلاخملارادرابتعا(1

نيفلاخملانممهضرتعينملكلتقيأًادبمرارقإ(2
.ءاسّتلاولافطألاكلذيفامب

.مالسإلاراديأمهركسعمىلإ؟”ةرجهلاوجاورخلاةرورض(3

.54)نيكرشمةدعقلارابتعاوبرحلانع(؟دوعقلاميرحت(4

لوقلّوحتنأىلإرظتنتضابانبهللادبعوديزنبرباجةكرحتيقبو

نعاجورخاهيفتاراهنالاهنمتئربفلمعىلإقرزالانبعفانةعامج
.)ليواتلانملّمحتتالامةينارقلاصوصتلاليمحتبنيّدلا

هنابجورخلاضابإنبهللادبعوديزنبرباجمهفساسالااذهىلعو

(50)

(51)

(52)

(53)

(54)

(55)

مهلانماكحأيفىقييصاخلامهجاتنإنميأةقرازأللصنىلعرثعنملام
يفاهنعتکستضابإنبهللادبعةلاسرنأالثمملعننحنورظنمهيلعوأ

هذهنأمغرةيضابإلارداصملايفاهدوروادعخيراتلابتكعيمجملعتام

اذامنکلبطخوتالسارمةّدعهلدروتخيراتلابتكتناكنإوقرزألانبا

.نوكرشممهنأساسأىلعنيفلاخملالكلتق::ضارعتسالا

.مهركسعمىلإلوحتتنأ:ةرجهلا
.جورخلانعمهيلختلةيضابألاةقرازألاهبىمرةمصو:دوعقلا
.6)نوكرشملمكتِإمهومتعطأنو:ىلاعتهلوقكلذىلعمهليلدو
(121.ماعنألا

155156:رهاوجلا:يداربلا:ر
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:كلملادبعىلإهتلاسريفلوقيضايإنبهللادبعاذهو‹نيدلانمقورم

ىلعجرخنيحناکدقل«هعابتأوهعينصوقرزالانبانمهللاىلإءارباإ

ىلإاربنفهمالسإدعبرفكوثدحأهتکلو٩انلرهظاميفمالسإلا

.(56مهنمهللا

٠نيّذلانمقورملاثيدحةيضابالارداصملالمعتستموهفملااذهبو

اضفرجراوخلابمهتيمستةيضابألاضفرياذاملمهفنساسألااذهىلعو
.نيدلانمةقراملامهجراوخلانأنوربتعيمهنأالاَتاب

هعامجينعتيهوجراوخةملكةميدقلارداصملاضعبتلمعتسانِإو

نيبو(؟”ءارشللةفدارماهربتعتوجراوخلانيبزيمتتناكاهنإفنيملسملا

.روجلاجراوخ

اولتاقيلأىلعرئاجلامكحلالازتعايأءارّشللةفدارمةملكلانوكتنأو

.نبسادرملالبيبأةقيرطىلعمهلتاقنملإ

ةيضابأإلاصوصنيفرظانلاو‹نيدلانمقورملاينعتروجلاجراوخامنيب

165:ردصملاسفن(56)

:ةعبرأيهوةيضابإلادنعنيدلاكلاسمنمكلسموه:ءارشلا(57)
.مهنيبیروشةيصابإللةمامالا:روهظلا

٠برحلاءاهتنابهتمامإيهتنتوودعلاةبراحمةلاحيفمامإنييعت:عافدلا

ليبسيفمهسفنأنوعيبيفنيصلخملانمنوعبرأعمتجينأهطورشنم:ءارشلا
.مهلتاقنمالإنولتاقيالوناطلّسلاركسعممهفدهوهللا

.ةيضابإلليلخادماظننيوكت:نامتكلا
.69ص.21392/1973طديحوتلاةمدقم:عيمجنبورمع.ر

«ينلتاقنمالإلتاقأالوادحأفيخأالوافيسدرجاالينإف...»:لاليويألاق)58(

الرهماکحأنميباحصأنايداوينيدببرهاناديرا»:اضيالاقامك

.2/183لماكلا:دربملا:ر«ةروجلا
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مهتريسيفوةنيدملاوةكميف‹؟”)يراتشلاةزمحيبأيتبطخلثمةفراعتملا

اذهبجراوخلانمنوأربيمهنأنّيبتيةمامإلاءابعأاولّمحتامدنعةيلمعلا

(761-140144/757)يرفاعملاىلعألادبعباطخلاوبأاذهو
.(60)اهلهأهبدحنتساامدنعناوريقلايفةيرفصلاهبراحمیلوتي

ىلعتبلغيتلاةيمستلايهو«ةوعّذلالهأ»نيبذئيححضاوقرافلاف
.ةيضابألاهنيبيذلاموهفملابجراوخلانيبوةيضابالابدعباميفاوفرعنم

ضارعتسالابنولوقيوكرشرادنيفلاخملارادنوربتعيءالؤهناكناف

ديحوترادنيفلاخملارادنوربتعيةوعدلالهأنإفدوعقلاميرحتوجورخلاو

(59)

(60)

(61)

نبفوعنبراتخملا:(130/748ت)فوعنبراتخملاةزمحوبأ
دلوءةداقلاءابطخلانم٠.رئاٹ.يرصبلايميلسلايدزالاكلامنبنامیلس

ةدجنةبقعنبجلبوةميركييأنباملسمةديبعوبأهلسرأ.يضابإ.نامُِب

لاتقلماشلاديرينميلانمةزمحوبأهجوتو.(قحلابلاط)ىبحينبهللادبعل
ديدقيفاهلهأهلتاقفةنيدملابرمو©اهلهأعيمجهعبتودمحمنبناورم

ىرخأوةكمبةبطخىقلأدقو«ماشلاوحنهفحزعباتمثةونعاهلخدومهلتاقف»

.ةيغالبلاامهتميقبهونتبدألابتكلازتامةنيدملاب
ةيطعنبدمحمنبكلملادبعةدايقباشيجمهيلإدمحمنبناورمهجوف

:ينيجردلا:ر130/748ةزمحيبألتقمبةكرعملاتهتناويدعسلا
.267و266صنيتبطخلادروأدقو2/258267تاقبطلا

.8/71مالعالا:يلكرزلا:رء98101صريسلا:يخامشلا:ر

نولمعتسيالويضابألاوأيراّشلاةزمحيبابةيضابالاهفرعي:ةظحالم

ملعلاةلمحدحأوهباطخلاوبأو126127صريسلا:يخامشلا.ر

.ينميلصانموهوبرغملاىلإ
506صيليامرظنا

55



الو6مهءامدلنيبراحملانمنولحتسيالوضارعتسالابنولوقيالو

اومسوةروثلانعدوعقلاًادبمنوررقيوحتفلادعبةرجهأنولوقيامك
فصنمهددعراصاذإالإجورخلانوزيجيالثيحنامتكلاكلسمكلذ

.ةقاطلاوةّدعلااذكوودعلاددع

مهخيراتذنممهسفنألسانلاءالُوهاهراتخايتلاتايمستلانأتبثف
كلذك«ةوعدلالهُأ»«نيملسملاةعامج»«نوملسملا»(ةمكحملا»يهركبملا

.«ةماقتسالالهأ»و«قحلالهأ»دعباميفتفاضنا

باتكدنعاهباوفرعومهيلإتدنسأيتلاةيمسّتلاودبيامىلعاولبقامك
لَوَألرهظتملاهنأودييو«ةيضابالايهويرجهعبارلانرقلانمتالاقملا
سورمعلةيفاصلاةنونيدلابةفورعممهدئاقعنمةديقعيفالإةرم
,کم896/283()61)حفنبا

عمنيتلمعسماتیقبةوعذلالهو«ةماقتسالالهأ»ةملكنألإ

ةيمستةبلغعم).ةيضابألاةملكةريخألادوهعلايفتبلغناو«ةيضابالا»

.«ةيبهولا»يهوبرغملاةيضابإوقرشملاةيضابإنيبفلتختىرخأ

بهونبهللادبعمامإلاىلإةبسناهنأقرشملاةيضابإىأرنإو
متسرنبباهولادبعمامإلاىلإةبسناهنانوريبرغملاةيضايإنإف

فوفصيفًأرطيذلاعّدصتلارثإ171-787/211)

.باهولادبعمامإلاةمامإاوركنأنملبقنمةيضابإلا

.38س11ةحورطالا:يلربوك.2/43ةحورطالا:يمانلا:(رركم61)

.(211/787826)171 متسرنبنامحرلادبعنبباهولادبع(62)

ةحاجروهملعةرازغبرداصملاهونتو.هيبأنعملعلاذأمتسرينبةمزأيناث

نيبىروشةمامإلالعجفباطخلانبرمعكلسمهدلاوكلسدقو.هلقع

ےہدحأانیدنفنبديزيهتمامإركنأكلذمغرو.حالصلامهيفىأرنممةعبس
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هتلضابإنبهللادبعىلإمهتبسننمملعناميفةيضابإلاملو

مهتيمستبنوكسمتممهفالإوزييمتللةيمستدرجماهوربتعانإومهتمئادحأا
.«ةوعدلالهأ»عممهيدلةّيبحملايهو«نيملسملاةعامج»:ىلوألا

ةرمزيفمهرشحنمةيضابإلاففأتنم(”مهضعببّجعتنإو
يفولحتلاوللملابتكيفةدراولاةّدحلانمفطلينألواحوجراوخلا
ةبّسلاحسمينأىلإىعسيو(6*)ةماعجراوخلاىلعنيثدحملابتك

عقاولانملوحيالاذهنافيلعمامإالاراصنامهرابتعاوجراوخلاايازمزاربإب

ةريثكامالانيملسملامهناوخإنمةبسنلاهذهنماوساقةيضابالانافائيش

:يلياميفمالآلاهذهنماضعبركذنلو

نمةلمجعممهايإ(776/240854)160 نونحسجارخإ

عاطتساهنكلسلبارطبهلماعحمّسلانبفلخوىروشللنيراتخملاءاضعألا=

اهيفتفرعةنسنيعبرأةليطهلرمألإرقتساونيتروثلانيتاهدامخإهتمكحب
ترهاتبةيمتسرلاةلودلاخيرات:ريغصلانبا:ر.اظوحلماراهدزاةمامإلا

ناميلس:ر.1976سنوتةيناسنإلامولعلاوبادآلاةيلكبرشن915ص

ةرهامملاةينورابلاةعبطملا166/2٠ةيضايرلاراهزألا:ينورابلاهللادبعنبا

.4/333334مالعالا:يلكرزلا.رت.د

1978 / 1398 رئازجلاط.ةيمالكلاجراوخلاءار:يبلاطلارامع  )63(

.205 / 1

قباسلاردصملاسفن«جراوخلانعاعافداذهسيلو:1/207لوقيو(64)

1/205.

رئازجلاةنيطنسقبعشلاراد.يلعمامإلاراصنأجراوخلا:فسوينبناميلس(65)
13/1983.
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ناكنإو«اوقبلناونعلااذهتحتاونوكيملولمهلعلو‹66دبلاوءاوهألا

كلامبهذملالإةايحالفابمراصمامإالارارق

.795(712/1796)93 

الإةيضابإلاءاملعنماهيفقيمليتلا(896/283(68)ونامةعقاو
يبلغألايناثلاميهاربإاهيفبرفتيتلاو«ةئامعبرأاوناكنأدعبنانثا

هيدلتبثامدنعهللاىلإىبرقنسحأ(874/289901)261 
.مهرفک

ىلع(1015/4531061)406 سيدابنبزعملاةلمح
.1039(79)431 ةبرج

(66)

(67)

(68)

(69)

هيرفصللاقلحهيفاوناكو‹عماجلادجسملانمءاوهألالهادرشنملواناک

تاقبط:(333/944)يناوريقلابرعلاوبآ.مهغيزلنيرهظمةيضابالاو

ليصفتلاةدايزلو.184ص1968رشنللةيسنوتلارادلا.سنوتوةيقيرفاءاملع

ردصملاسفن.ر(160771/240854)نونحسنع
.184ص1قيلعتلاعم184187ص

(168/776784)160 متسرنبنامحرلادبعمامإلالباقاذامب

شياعتلانمقرفلاعيمجنكمثيحقلطملاحماسّكابهلباقدقل؟قالغنالااذه
نعو10٠صةيمتسرلاةلودلاخيرات:يكلاملاريغصلانبا:رترهاتعماجيف

.6/126مالعالا:يلكرزلا.ركلام

برق٤سباقبونج‹ريغصلاترسلاجيلخوجاجفلاطشنيبعقوم:ونام
م.ريسلاقيقحتنسحدمحم:ر(ةينامورلااترام).اهسفنثراموأٹرام

3.

سيرابط.ةيبلغألاةرامإلا:يبلاطلادمحم.ر268ريسلا:يخامشلا:ر
ةصالخ:باهولادبعينسحح.ر:ميهاربانعو.01.16-302

.67ص1968.رشنللةيسنوتلارادلا5سنوتخيرات

ج.ر.زعملانعو٠تالاحإلامحكبو296:ةبازعلاماظن:يريبعجلا.ر)70(
.109:سنونخيراتةصالخ:۱ سوپحیراهصباهولادبعح
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ىلعةجاهنصلركسعلزتف:(ديرجلا)ةيليطصقةقطنمنمةيضابإلاةلازإ
ةنسكلذواديدشاراصحاهرصاحفسيدابنبزعملاهلسرأنيجردينبةعلق
مهيلعاوجرخمهلدجنمالوراصحلامهيلعدتشااملف(1048/440)

ةعلقلايفامحيبتساومهرخانعاولتقىتحنولتاقيدحاولجرجورخ
)71(.تقرحأوتمدهو

هتاردسل(1236/633ت)يقرويملاقاحسإنبيحيبيرخت

ىلعموجهلانمعسوأهتلمحتناكنإو«726/1326ةنسنالجراوو
عبسوأنيرشعوتسةنستناكاملف»:كلذيفينيجردلالوقيةيضابإلا

هيلعراداملكمدهف‹مثلتملايقرويملاقاحسإنبىيحياهلخدنيرشعو

.72«سماألابنغتملنأكنالجراوتداعودجسملاىلإاهروس

ثوغردمهمجاهف»1553/960ةنسةبرجىلعاشابثوغردموجه.

ولتاقوةريزجلالهأحمتجاويللالحاسلاىلعلنوةريزجلالدواشا

يتالتلااهخيشمدعأنيحدعبمث09اتئاموتلامهنم

(1560/967).

.466467ريسلا:يخامشلا.ر2/284٠تاقبطلا:ينيجردلا.ر.(71)

1396/1976سنوت‹ةمالسوبراد.ديرجلابةيضابإلا:ةيجابحلاص.ر

هولسغوةيبهولادجاسمنمريبكلادجسملاىلإاودمعو».147151ص
.ريهطتلكلذنأنودقتعي...ةريثكهايمب

2/494تاقبطلا:ينيجردلا(72)
.9/164مالعالايلكرزلا.ريقرويملانعو

.يقوزرملادمحمقيقحت.ةبرجرابخأيفةبحألاسنؤم:ساروبأدمحم(73)
113ص1960سنوت.ةيمسرلاةعبطملا

باهولادبعحح.راشابثوغردنعو‹96يلياميفيتالتلاةمجرت.ر
.154صسنوتخيراتةصالخ
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.جراوخلاىلإمهتبسنةجيتنريضلانمةيضابالالاناممءيشاذه

خيراتلاهجوبلقننلفمهيلإةيضابإلامضلجراوخلابانهوامهمانناامك

۱_٠لعفامحنسمتو
باستنألانمربتلازتامفةديقعلابابيفةيعافّدلافيلاتلاثيحنماأ

اذهيفاريثكاوبتكدقوةديقعلايفةوعّدلالهأبتكذنمجراوخلاىلإ

.بابلا
6

هللامرحدقسيا:مهللوقيفجراوخلايتايناکديزنبرياجاذهف

نولوقيف«نيدبمهنمةءاربلاهللامحو.معننولوقيفنيدبنيملسملاءامد
اهميرحتدعبنيدببرحل١لهاامدهللالاحأدقسيلوأ:لوقيف.معن

.نيدباهبرمألادعبنيدبمهتيالوهللامّرحولوقف.یبنولوقيف؟نيدب
.(7*نوتکسیفنیدباذهدعباملحألهلوقيف.معننولوقيف

هلو»:يخامشلالوقيوةقرازألانماربيضابإنبهللادبعاذهو
766.مهریغوجراوخلاعمتارظانم

مكحيرادلکنأمعزنممةءاربلاو»:يلياميوكزألاهيلإبسنيامك

تيملانأو‹«اورجاهيىتحاهيفماقملابدحأرذعيالهللالزنأامريغباهيف

ناو«نوملسممهترجهراديفتاقبوملابحاصوقراسلاوينازلاولاتاقلاو

سلأوقسافالوقفانماهيفسيلةرجهلردو۽ادنعباتا

(77.«جراوخلا

76صريسلا:يخامشلا)74(

48قيلعت52قبسامرظنا(75)

77ريسلا:يخامشلا)76(

ثحبلابحاصقفاونو.21صثلاثلادلجملارخا.ةحورطالا:يلريوك)77(
ائنإو۵ضابإنبهللادبعفيلأتنمنوكينأبعصيةديقعلاصننأىلع

هتالسارمنمیحوتسمصنلاو«ضابإنبهللادبعنمزاهلةاوندوجودعبتسنال
21صةمغلافشك:يوکزالادیعسنبناحرس.ناورمنبكلملادبععم
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لهأكيرشتبةيرفَصلاتلاقو»:لوقييئاشولملاحتفنبسورمعاذهو
)78(.مهلاومأةمينغومهيرارذيبساولحتساو‹ديحوتلالهأنمرئابكلا

:لوقي°”(12و11ق/6و5ق)ينوانجلاىيحيايركزوبأاذهو

لکلاقنماتمامسيلو٠ةكمحتفدعبةيقابةرجهلاْنِإلاقنماّنمسيلو»

.لحيهمدلحينم

ولو»:ةيرفّصلايفلوقي(12/6)يطوشلملاىسيعنبنيروغبتاذهو
كرشمابنذباصأنملكنإ»:ةيرفّصلاتتلاقامکنیکرشم(ةاغبلا)اوناک
.اولاقامكةمينغلايبسلامهنملحل(لحي

ةلزو»12/9ينالجراولeنبفسويبوقعيوبالوقيوا

اوتأنيحالهألكرشلااوتبثأف)121ماعنأل6()4نورمكتإ

.(82«اهرغصأولواوتأاميصاعملانم

لهأ)مهرئابكنإةيرفصلاتلاقو»:(12/6)يفاكلادبعرامعوبألوقيو
برحلهاکنوبراحمنوکرشمرافکمهءامسأو6كرشا(ةّلملا

عيبنلا كلذعممهو:مهلاومأمنغتومهيرارذیبزستو«مهؤامدكفستةع

فرعتللو.ةينورابلاةبتكملابخ.5ص.ةيفاصلاةنونيذلا:حتفنبسورمع)78(

.يناثلالصفلا:يليامرظناةيضابإلاءاملعنمركذيسنموسورمعىلع

:يليامرظنا(79)

رخآ.ةحورطألا:يلربوك.ر.ةسوفنةديقع:راجلیحیايركزوبأ(80)
3,:ثلاثلادلجملا

:يمانلاهققح.نيدلالوصأ:يطوشلملایسیعنبنيروغبت)81(

دعيو).65ةينورابلا.1طناهربلاوليلدلا:ينالجراولابوقعيوبأ(82)
.(ةلقتسمةقرفةيضابالا
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سجحيو6مهحئابذلكۇتومهۇؤاستحكتتو6مهلاومأٽروتدق

وکرتواوبحأاماوذخأفتراتخاوةقرازألاتمسقف«مهعمىلصيو

وهرک

:لاقهنآدتئيبلنعرثۇياتم:يلبامهکررايفءاجو

اهريغوةكمر
(85)دهبيفيفمهنمدحأىلعقيضيملف)نم

اولضنمساّنلانمو»٠:لوقي(1349/750)يلاطيجلاليعامسإاذهو

هقرازألاتمعزف2(قافّلارئابكوكرّشلارئابك)امهنيبامزرفلبقنم
هللاصعينموولاعتهلوقباولدتساورفكوكرشرئابكاهلكيصاعملانأ
.نارقلانمهلاثمأيفو(36بازحألا334الالضلضدقفهلوسرو
.الفرئاغّصلااًمأوكرشاهلكرئابكلا:مهنمةيدجّنلاتلاقو

جراوخلانماوسيلةيضابإلانأنيب(15/9)يداربلامساقلاوبأاذهو
ىلإرجاهملا٠مهيأرلبّرصملاوهجراوخلادنعنمّوملاو»:لوقيف

ةالصلاكرتنإوملسمنمؤممهدنعاذهف‹مهداقتعادقتعملا‹مهركسعم

يف(ةيضابإلا)اندنعنمّؤوملاو»:كلذلبقلاقو«قرسوانزورمخلابرشو
.(8®(رقملاوهايندلاماكحأيفو‹نيدلاعيمجبيفوملاوهةرخألاماكحأ

(83)

(84)

(85)
(86)
(87)

(88)

2/116زجوملا::يفاكلادبعرامعوب

يزاغم.45راصنألابقانم127.194٠داهج«10ديص:يراخبلا
:ةجامنبا.15ةعيب:يئاسنلا.33ريس:يذمرتلا.86ةراما:ملسم3

.1/02262/215.3/22دمحا.69ريس:يمرادلا,12تارافك
7/67:مجعملا:كتسنو

.2/123.يفاكلادبعرامعوبأ
520و519يليامرظنا

ةيبرعلاةعبطملا1طيلكبنامحرلادبعقيقحت«مالسإلادعاوق:يلاطيجلا
1977.1/37ةيادرغ

45صت.دلئاسرةعومجمنمضطقئاقحلاةلاسر:يداربلامساقلاوبأ
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جراوخلانمةءاربلاةغيصاهيفتءاجدقفانينعتيتلاةثالثلانورقلاامُأ

:نيجهنمىلعةمئاق

ضعبلضرعتلادنعصوصتلاضعبلالخدرجمجهنم:لوألاجهنملا
ةيضقوأ«ركنملانعيهنلاوفورعملابرمألاةيضقلثم5فالخلالئاسم

.(89ماكحألاوءامسألا

دبعةيرفصاومسو»:(17/11)ىشحملالوقيفحضاواذهو

)90(...هلانيدنماوجرخمهناليقو6رافّصلانبهللا

.«كرشموهفلمعلاميضولوقلابیتانم(9ا)ةيرفصلاتلاهلوقو

ىلإنوجاتحيالسانلانأاومعزف”جراوخلانم”ةيدجّتلا»دهلوقو

.مهنيباميفهللاباتكاوميقينأمهيلعامنإومامإ

اذافءامسألاديدحتنعةجتانةيعرشلاماكحألانأىلإةراشإ...يليامرظنا(89)
.كرشملاةلماعماهنعجتنةملكلاتقلطأاملكفكرشلاينعيرفكلانإتلق

.يلاوملاقيلعلارظنا.54صعضولاباتكىلعةيشاح:.يشحملا(90)
:تالاقملا»رفصألانبدايزباحصأةيرفّصلاجراوخلانمو»:يرعشالالوقي(91)

يطلملاركذيامنيب‹70صقرفلانيبقرفلا:يدادغبلاكلذكو.1/184

اومس#:ققحملاقلعيو.178صدرلاوهيبنتلا.رفصألانبديبعباومسمهن
دقو‹رفصألانبدايزباومسمهناىلعروهمجلاو«ةرفصيبأنبابلهمب
ينييارفسالاىیریو.1قيلعت1785٠ص«روهمجلافلّوملافلاخ

زييمتونيدلايفريصبتلا».رفصألانبدايزعابتأمهنأ(471/1078)
توريب.طتوحلافسويلامكقيقحت.«نيكلاهلاقرفلانمةيجانلاةقرفلا

:يربطلادنعراقّصلانبهللادبعركذدرودقو.53ص:3/1983
.4/359كولملاخيرات

55صردصملاسفن(92)
1/174نييمالسالاتالاقم:يرعشألا.رظنا.ةيدجّنلا(93)
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هللادودحلليطعتلاوهللانيديفةييّسلاىلإوعديهّنألءيشبكلذسيلو

رموينالجوزعهللارمدقونعيهنلاوفورعملابرمألاعييصتو

.يفاهنيامىلعهدودحماقتناوركنملانعىهنيوفورعملاب

٠ةمامإلابوجويفزجوملاباتكنميليلحتليوطصنبدهشتسيمث

ةيرفصلاو»:لوقيثيحاضيأيبعصملافسويكلسملااذهكلسدقو

هتلاسريفةفيلخنبنامثعورمعوبأكلذىلإهبتامكجراوخلانم
.95قرفلانايبلةعوضوملا

لاملك»:ةيهقفلاةدعاقلاهذهسكعيجراوخلالمع»:اضيألوقيو

.مارحمنغيلاملکو«هتمینغمارحثروی

ةيرفصلاوةيدجنلاوةقرازألانمةقراملاو»:لوقيذإةتسوبأرمعهلثمو
ءامداولحتساوكرشاهلكةيصعملاوديحوتهلكناميإلانابنيلئاقلا
لتاقأنأترمأ»:يعهللالوسرلوقدعبةيصعملالعفبمهلاومأونيملسملا

ثعبلاوقحلابيتعبهناو«هللالوسريناو«هللاالإهلإالاولوقيىتحسانلا
مهيرارذيبسومهلاومأومهءامديماونقحدقفاهولاقاذإفتوملادعب

دادتراو٠«ناصحإدعبانز:لاق؟هللالوسراياهقحاموليق.اهقحبالإ

.9اناودعواملظلتقو٠ناميإدعب

(94)

(95)

(96)

(97)

79صعضولاباتكىلعةيشاح:يشحملا
فيرعتللو.59ص.نيروغبتلوصأىلعةيشاح:يبعصملافسوي
141يليامرظنايبعصملاب

.ةحفصلاوردصملاسفن

ةاكز.28ةالص.28.17ناميا:ملسم.3236ناميا:يراخبلا
ةروسريسفت:يذمرتلا.5داهج:دوادوبآ.2.28ماصتعا.1

10ريس:يمرادلاس1نتف:ةجامنبا.3ةاكز:يئاسنلا.ةيشاغلا
9و/1سرهفملامجعملا:كنسنو.4/8لبتحنبدمحأ.
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ىتحةيغابلاةئفلالتقيهوهللاباتكنمةعبارديزأ:ديزنبرباجلاقو
9(ارمىلإءيت

لكأوةثراوملاوةحكانملاةريبكلابكترمنمنولحتسياذهعمود

.(9«ةحيبذلا

صوصنو‹نمزلادعبعمسنتملةيضقلانأجهنملااذهلالخنمحضاوف

داهشتسالابابلاغيفتكتوجراوخلانيبوةيضابإلانيبزييمّتلاىلعةحلمدئاقعلا

ةيضقلاىلإعجرتنأنوديفوّسلاوأبوقعييبألاثمأنمفلسلاصوصتب

.اهروذجنم

.دودرلاجهنموهوايرهوجافالتخايناثلاجهنملانعفلتخياذهو

احضاواصلقتةلحرملاهذهيفةيضابإلاقطانمتفرع:يناثلاجهنملا
.بازیميداوونالجراووهبرجوهسوفنلبجيفترصحنانأىلإ

اولظوةيكلاملامهنمةّصاخىرخألابهاذملاعابتأمهقطانميفمهشياعو
:اهّمهَأةددعتمبلاوقيفةيجراخلابمهنوزبني

.ةنسلانعدعبلاوريفكتلا1

.ةيرثكألاعمقحلا2

.ةباحصلاضغب3

.انايحأةراجتلانممهعنمو«ةاضقلاىدلمهتداهشدر4

.ةعبرألابهاذملايهةيجانلاةقرفلا5

فيضأ.56صوتافخادشوبةبتكمختالاؤسلاباتك:يفوسلاورمعوبأ(98)

ىنعملامامتالصتلا

ةبتكملاخ.لوألافلسلاهيلعامللّرعملاعومجملا:ةتسوبأرمع
.38صةبرجناشحلا
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ىلإةبوسنمةيموجهلئاسرةباتكاهزربأىتشكلاسماذهيفاوكلسو
سلبارطءاملعضعبويسمادغلاةلوصةلاسرلثماهباحصأ

‹رئازجلاونالجراويفةيضابإلادجاسميفىقلتمسالاةيفخلئاسرو

نوكتنأنكميناكاميتلامهلاهذهىلعَدَرللسامحبةيضابإلاعفدناف

.جراوخلاةرمزيفمهرشحالول

:ةنسلانعدعبلاوريفكتلا1

هللالوسرهيلعيذلامولعملانمو٠:كلوق:(16/10)يخامشلالوقي

.«ةعامجلاوةنسلالهأهيلعاموههباحصأوكع

بعتألصفاذهوةقرفلكاهسفنلهيعّدتكسفنلتيعّداام:لوقأ

...ةنّسلالهأنّيبتنأكيلعونيرخألاونيلّوالا

نحو«انعمقحلاو«ديحوتلاولدعلالهأنحتلوقتةلزتعملانأملغ
ينعأنيخيشلادعبةمألالضفأهيلعناكامىلعلبةباحصلاهيلعامىلع
هلصياليذلاخساّرلاملعلاةنيدمبابوهواوذخأهنعوايلعريمأ
.دحأ

هللالوسرباحصأهيلعاملنوعباّتلامهنانوريةئجرملانمماّشلالهأو

.مولظملامامإلالتقىلععمتجامهريغنأوهع

ةمألانإويعهللالوسرتيبلهأيفقحلا‹نولوقيةعيشلاو
۱مهبانمصتعاومهوضفرومهادهب«مهوملظ

عابو«ثكانو«ملاظنيباينّدلاىلإتلامةّمألانأنوري5لالهأو

.امهبفيرعتىلعروثعلانمنكمتنمليلولهبلاويسمادغلاةلوصو(100)
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يتلااولتاقف:هلوقيفهللامكحكرتوهللانيديفلاجّرلامكحمو

:ىقتلالهاوةباحصلاِءاربكوةّمالاءاهقفمهنِإو#9يغبت

ةنتفلايف|وطروت_سالانإنولوقي ةنتفلانعدعقنمىنعأ ةدعقلاو

تاقرمكضعببرضيارافكيدعباوعجرتال»:مالسلاهيلعهلوقدعبانملسو

.عب

.مانتاجنلاببسنوکیاملامعالاريخلإاندوقينأهللالاسنكلو ۰رت-کءرسلر

.103رالا

ةنسلالهأةيمستنأرداصملاهذهنبتةسّمحتمةيعافدةجهلىفو

مهمضينمنيبدئاقعلايففالتخألانمدجتذإةضافضفةيمستةعامجلاو

الیرخأقرفعمفالخنمهدجتاممرثكأتالاحلانمريثكيفاهؤاول
.ءاوللااذهاهمضي

ىلعنوقفتممهلكةنسلالهأو»:كلوق»:يخامشلادراذهو
.«دحاو

)104(«ةريثكاقرفمهنوذعيلبهبمهنعكتربخأنمهابايكلذ

امهنيباوحلصأفاولتتقانينمؤملانمناتفئاطناو:یلاعتهلوقنمءزج(101)
للرمأىلإءيتىتحيقيتيتلاولتاقفىرخألاىلعامهادحإتفين

49(4نيطسقملابحيهللانإ‹اوطسقأولدعلابامهنيباوحلصافتءافنإف

(9تارجحلا
.29ةمايق.118120ناميا:ملسم.ر.عادولاةجحةبطخ(102)

نتف:يذمرتلا.15ةنس.دوادوبأ.5يحاضأ.43ملع:يراخب

سرهفملامجعملاكنسنو...2/85دمحأ.76كسانميمرادلا.8
22/2.

:ةبرجناشحلاةينورابلابخيسمادغلاةلوصىلعدرلا:يخامشلا(103)
647

3:ردصملاسفن(104)
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سيل“اإناربتعاهبال(195)لازغلابکقارحابرکذننأيفکیو

٠بيبحنباهلقنامكلاضعلاءاَدللكلامريسفتو.يرعشألاىلعارو
ضقنوءاجرإلانيهجوبساغلاللضوباكلذو ريارلابننسا_طق

.00ةمايقلامويىلإمهلءعرشامب

انايحأجوزمملايَدحَكاوزازتعالانماهيفامعمدودرلاهذهرادمو
:يليامىلع

يفالو(بهاذملادصقي)مهنمدحاوىلعروصقمقحلاسيل

ةنسلاوباتكلاقفاوقحلالبمهعیمج .عامجإلاوهنس

دعبأمهفلوصألاهذهنعمايألانمموييفجرختملةيضابإلاتارو
.“1۱ı2کل.ا
لالظيگسانلامهرسحيملناوةلاحمyينسمهبهدم6رمحلانعسانا

ةنسلااها

1±٠a١:-.

ادامتعامهيلعطلستمهلالعججراوخلاةرمزيفةيضابإلارشحناامك
:ناىلع

:ةعبرألابهاذملامهةيجانلاةقرفلانأوةيرنكألاعمقحلا2

قحلاىلعاليلدتتسيلةرثكلانأىلعدريينايغدّصلاهللادبعوبأاذهف

مالعالا:يلكرزلا.ر(505/1058-1111)450 يلازغلا(105)
77-248.

:مالعالا:يلكرزلا.ر(150/699767)80 ةفينحوبأ(106)
S4

49:يسمادفغلاةلوصىلعدرلا:يخامشلا)107(
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روجفلايرهظمو6رومخلابارش(108)ةيمأيبوسابعلاينبلظتستو»

.مهبدورصتنتومحمكبنوناديمهلكةيرعشألامهو٠قرطلاعاطق3ةاغب

انفاماعنيسمحملإةنسفلأهموقيفثيلمالسلاهيلعحوتناكدقو

یسوموعرفعبو.هينبنمهناهعم۾هدحومةنيفسلايف

یسومایاولاقنوعرففرغامدعبرحبلانماوجرخاَملففلفلأنيعبراب

اولاقمثلجعلااودبعمث(18فارعألا7(مهلأامكاهلإاتللعجا

اليناٴبرلاقتودعاقانهاهانٳالتاقفكبروتنأبهذآف#:ىسومل

(25و24ةدئاملا.5)«نيقسافلاموقلانيبواننيبقرفأفيخأويسفنالإكلمأ

ةرثككبجعاولبيطلاوثيبخلايوتسياللاقو...نيقسافهللامهامسغف

الیلدتسيلنآرقلاحيرصبذئنيحةرثكلاف.(99100ةدئاملا.5)4ل
وحلاىلع

ةححهللامهلعجنيدلاليلقلامصمهلعجتمهترجهومهلتقناامك

ليلقو#(3ًابس.34)يدابعنمليلقو#دابعلاىلع

.(24ص.38)مهام

يفمهضعبولامعبمهضعبنادلبلايف(ةيضابإالا)اوفرفت:تلقو

ناص
ىلإكوعهللالوسرجرخو.طولوهدحومیهارب|رجاهدقلو.برغملا

قرشملابمهضعباينّدلايفةّجحهللامهلعجءالوهوهموقنمارافةنيدملا

ربانملاىلعايلعنعليةيواعمناكدقو»:يلعلمهنعلاضيأةلاسرلايفركذيو)108(
.مكيلوودعنولوتتفيکو«ناتهبهيفبيذكتلاوروهشماذهو«ةنسنيعبرأ
رفکلابامهدحأءبدقق.رفاكهيخأللاقنم»::نيبنلالاقدقو

لبنحنبدمحا.111نامياملسم.73بدأيراخبلا.«ملظأيدابلاو

دبعوبأ.6/41ثيدحلاظافلالسرهفملامجعملاءكنسنو.ر.218
.ناشحلا.ةينورابلاةبتكملاخ.نالجراولهأىلإةلاسر:ينايغدصلاهللا

.17برج

15:نالجراولهأىلإةلاسر.ينايغدصلاهللادبعوبأ(109)
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اللبرغملابمهضعبو ةعطاسلانيهاربلامايقدعبةجحهللاىلعسانللنوكيالكل

.)1100مججحلاو

ةلقلاوةبسةرثكلاريصتفةجحلاينايغدّصلابلقيساسألااذهىلعو

.ةهحدم

مدعةلاضلاجراوخلاقرفنمةيضابالارابتعاقايّسلااذهنمضجردنيو

اًمأو»:يدهموبلوقيكلذيفءبهاذملا»ءاولتحتاهئاوضنا

ملذإناهربالودنتسمهلسيللوقكلذفةعبرأبهاذملا:لاقنملوق

لاقلبنايبلاوعرشلابحاصاهيلعصنالونارقلايفةعبرالاركذت
امنإونرةعبرألاىلعةباحصلان97عامجإلاعقيملوقرتفتس»

ةدحاوركذلعهعيبنلاف٠منماثلا/هيناثلانرقلايفةعبرألابهاذملا

فلاخدقفةيلبنحلاوةيفنحلاوةيعفاشلاوةيكلاملااعبرأنوعّدتمتنأوةيجان

,مكلوق
ملهنأملعا»:يفنحلايكملاميظعلادبعنبدمحمليتيراعتلادرويو

٠ايلبنحوأبقاوأايلاموأدوکيدُهدا٠مادحأهللافلكي

0لمعلاوةعٹاادمحمهبٿثعبامبناميإلامهیلعبجوألاب

دلخانمىلعدرلاباتكيفيطويسلالالجلانعالقناضيأاهيفلاقو

مدقتموهو.16س15:نالجراولهأىلإةلاسر:ينايغدّصلاهللادبعوبأ(110)
۰۱

خيراتبينورابلامساقلايبانباىسيعحسنيقسنلااذهىلعوانتلحرمنع
ةينورابلاةبتكملابخ.ةيسمادغلاةلاسرلا:1ربوتکا/1206رفص

.هبرجناشحلا

33قبسامرظنا(111)
ةبرجناّشحلا«ةينورابلاخ:هتاباوجنم:ليعامسانبىسيعيدهموبأ(112)

123
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نأملعيلف»:مالكدعبضرفرصعلكيفداهتجالانألهجوضرألاىلإ

لوقدريملو٠كلاموأةفينحيبأوأدمحأوأيعفاشلالاوقأبذحخأنم

نارقلايفِءاجامىلعدمتعيملو‹هريغلوقىلإمهريغنمومهنمعبتانم

ةّمالاعامجإفلاخدقهنا«هنيعبناسنإلوقىلإكلذفراصريغةنسلاوأ

اناسنإالوافلسهسفنلدجيالهّنأو«هيفكشالنيقيباهرخآنعاهلوأاهلك

‹؛نينمؤملاليبسريغاليبسعبادقو‹ةيدّمحملاراصعألاعيمجيفهلارصان

.(14)ةلزنملاهذهنمهللابذوعن

ةعامجوأةوعذلالهأبةيابالاىّمستاذاملمهفنعافدلااذهلثمب

دیلقتلهالدییقتلهُمهسفنألوربتعيمهو(115)ةعبرألابهاذملا

رولبتةيهقفةلاسمهيلإاوېسنيذلامامردجتالكلابنوزتعيو

ةيضابإلابتكيفدجتالنكل«ديزنبرباجهقلطنمناكنإو«ائيشفائيش

.ملعلاةعسبهلءاملعلارئاسمغررباجماماللسیدمتهلاه

كنكلةرشابمجراوخلاىلإباستنالاسمتالاياضقلاهذهنأَسحتو
.ءامتنالاكلذنمةعبانكردتالمتلّمأاتاذإ

:ةباحّصلايفنعطلا:ةمهتيفحضوأةفصباذهىلجتيو3

تاونستسلايفنامثعهاجتةّداحتناكلوألاةيضابإلاةجهلنأمولعم
ةيواعمعماَمَأ«ميكحتلاهلوبقدعبيلعهاجتكلذكو«همكحنمةريخألا
مغرةباحصلانأكلذيفمهتدعاقوجرحالوثّدحفصاعلانبورمعو

:يطويسلانيدلالالج895٠:دومحملاكلسملاتيراعتنباديعس(114)

:مالعالا:يلكرزلا.ر.(911/14451505)849 

4/73-71

123:هتاباوجنم«لیعامسانبیسیعيدهمبأ(115)
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يفاوئطخينأنكميو«اوبيصينأنكميمالسلاهيلعلوسرللمهتبحص
16.

مهناوايبسناهتّذحتصقندقنورقلاهذهيفةيضابإلاةجهلنأالإ
دحأتكلسو«ناورهنلالهأبيوصتبنيدنو»ةديقعلابتكيفنوظفحي

.وهوةفورعملاكلاسملا

نودشارلاهباحصأهيلعاماذكو»:ىبعصملافسويهلوقياماذهو
تحتهوعيابنيذلاةرربلاماركلاةرشعلاهبمهَصخأومهنعهللايضرنودتهملا

دبعوديعسودعسوريبزلاوةحلطويلعونامثعورمعوركبوبأمهوةرجشلا

انلعجونيعمجأمهنعهللايضرحارجلانبةديبعوبأوفوعنبنمحرلا

قحتلننأىلإنيريغمالونيلدبمريغنيكسمتسممهتنسبونيعباتمهراثال
.نينمامهتمارکرادب

یکحیامكمهنيبرجشاّمعكسمنو‹مهبىدتهيلودعلكلانأدقتعنو

الفانيديأاهنمهللارهطءامدكلت:لاقهنأزيزعلادبعنبرمعدّيسلانع

.انتنسلأاهبتول

ةباحصلاو‹انتلبقةبعكلاو‹انمامإنارقلاو«انيبندمحمو«انبرهللاف

.انتودق

انتلاسرتلوامومعواصوصخمهحدميفثیداحاوتایاتدرودقو

.طسبلةعوضوم

كلملادبعىلإضابإنبهللادبعةلاسر.رهاوجلا:يداربلا.ر(116)

8-:1640

25لوعملاعومجملا:ةتسوبارمع(117)
‹ناشحلا.ةينورابلاخ«سلیارطيلاواشابدمحأىلإةلاسر:يبعصملافسوي(118)

5:ةيرج

.1

ورمګن
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:كلوق»لاقنأدعب(16/10)يدهموبأصوصنلاهذهددعدقو

ةباحصلاضغبنفيكهللاناحبسايفةباحصلاضعبنوضغبتمكنأمكنعانغلب

كلذهللایابةنسواباتكمهيلعءانتلاومهلئاضفيفصوصتلادوروعم

ةلادعلانماهيلعهللامهرکذيتلاا

نوهنتوفورعملابنورماتسانللتجرخأةمأريخمتنكل:ىلاعتهللالاق

.(110نارمعلآ.3)ڳەللابنونمۇتوركنملانع

موجّتلاكيباحصأ»:لاقذإدعمهللالوسراهبمهفصويتلاةلاحلابمهو

.۱(119(متیدتهامتیدتقامهياب

نيمحارلامحرأایمهنرمزيفانرشحاومهتحماندزمهللا

ةيضابإلاراصثيحيخيراتلااهراطإبريكذابلإصوصنلاهذهمهفتالو

نماولذعمهنأَسحتففةديدعمهيلعتاموجهلاوتامتكلاروطيفنوشيعي

تذعأاذإةصاخمهبهذملوصأباولخينأنودةيضقلاهذهيفمهفقوم

صنو‹ةباحّصلاىلعنوّضرتيةيضابإلانأكشالفماعلاموهفملابصوصلنلا

نعلئسوليدهمابآلاخآاموميمعتلاثيحنماحوضورثكأيدهميبا
.ليبقلااذهنم.هتباجإنوكتنأةصاخصاعلانبورمعوةيواعم

انملعدقو‹ةيجراخلالجأنمةيضاباللتهجوةمهّلاهذهنأىفخيالو

.اعبطةيضابإلاريغىلإةبستلاب(يلعنعجورخلا)يسايسلا

«(120 .

129130:هتاباوجنم:لیعامسانبیسیعيدهموبأ(120)
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.ضفريهوةيلمعةمهتفقاوملاهذهىلعىنينادقو4

يتلانادلبلايفةراجّتلانممهعنمو«سلبارطيفةلحرملاهذهيفةيضابإلا
شكارمناطلسفيرشنبليعامسإاهمکحي

.-1671/1139)1082 

سلبارطلهأليبعصملافسوياههجويتلاةلاسرلانمتارقفهذهو

مهسلجميفةيضقيفاودهشةريزجلالهأنمةعامجنأانغلبهنأكلذو»
نمملعلايعدينمضعبمكربخأو.ةفيرشلاماكحألامهذيفتتوفيرّشلا
يلوابولقومكبولقلهتسوسوتلخدف«ةلوبقمريغمهتداهشنأنيشاولا
`بلاقيفيشاولامالكريوصتلباوجلايفاوراحومهتشهداف2بابلالا

.باتكلايفةعامجلاةديقعىلعمكعالطامدعو٠باوّصلا

حفاكنوالّوَأةعامجلاةديقعبمكربخننأانيلعبجوكلذانغلباملو

نعكلهنمكلهيلإطناهربلاحضاوو‹ناسللانانسبايناثهدحويشاولا
.(42لافنألا.8)ميلععيمسلهللانإوةنيبنعيحنمىبحيوةن

:ةمئاخوعرفولصأىلعةلاسرلاتبترف
ءاشنإتومناهيلعواهيلعىبحن,يتلاانتديقعنايبيفلصألاف

هلا

:قيفونلاهللابولوقأفهركذبدوعوملاعرفلانايبىلإنانعلافرصنلو»

نمفاصنإلايوذلدقتعملاخاضيإهبتدصقامنإمّدقتملالصألااذهو

NEN

171صيليامرظنا(121)
2س1:اشابدمحالةلاسر:يبعصملافسوي)122(
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بصعتميبغلكتودناسحإلايوذءاملعلاوةاضقلاوةالولاناوخألا

يفامومعمهلاخدإومهيفنعطلابنيملسملايمرنممظعأناتهبيأو
ةلضملاوةلاَضلاقرفلانملالّضلاوقسفلالهأنمهتداهشدرتنمةلمج
123(.جراوخلاوضفاورلانم

مهعايشأوةيرفصلاوةقراملاجراوخلامهنولاغلاو:ملعلالهآلاق...
٤نوكرشمةاصعلاعيمجوكرشيصاعملاعيمجنابمهمكحوهمهولغو

.«مهٹئابخنمكلذريغىلإمهنعهللايضركلذبةباحصلاضعب

َحصألاو»:عدتبملاةداهشلوبقزيوجتيفةيضابإريغاصوصندروأمث
.«اهيلإوعدينكيملوارفكهتعدبنكتملواعرواطباضناكنإاهلوبق

هيلعمهامعمرکذنمةداهشلوبقزاوجىلعةمئألاءالوهصناذإف

.ةعبرألابهاذملايفارصحتمسيلنيّدلانأنيتةديدعاصوصندروأمث

وهفهنيعبراظّنلانمدحاوىلعروصقمحلانأمعزنم:يلازغلالاق»
.(24برقأرفكلاىلإ

.هزجعزاربإلةفلتخملئاسميفيشاوللةلئسأ:ةمتاخلا»

4:ردصملاسفن(123)

9:اشابدمحألةلاسر:يبعصملافسوي(124)

1014:ردصملاسفن(125)
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يفاهباصنىلإةيضابإلاةداهشتداعواهرودةلاسرلاتبعلالعفو

.سلبارط

سفننابيحويام)18/12(ينورابلامساقلايبنبایسیعرکذیو

.سنوتيفتثدحسةيضابإلاةداهشضفريأ ةيضقلا

يدصتلاصنىلعرثعنملنكلرمألااذهلاودصتةبازعلانأكشالو

ةيليوج/يناثلاعيبر1120ةنس)ينورابلاىسيعاهدروأيتلاةقيثولايفدراولا

1708(.

مومعلايفةبازعلاةداهشزيوجتىلعسنوتءاملعقفتادقفدعبو»

غلبألمعلاولوقلابىتأنمةداهشنألحالّصلالهأاميسالصوصخلاو
.عيضولوقلابىتنمم

«.اعرشلتقًالإوباتنافكلذنمباتتسيمهيفحداقلاْنأو...»

ريمالارضحمب(!1708)27ةيليوج/1120نيعيبرلافرشأخيراتبرح
.(1705/11471734)1117 يلعنبيابنيسح

یسیعو13سمادغنمتءاجةلاسرىلعذرلايفةلاسر:ينورابلاىسيع)126(
نرقلا)ءاملعنمهنأهتلاسرنمجتنتسي(12/18)ينورابلامساقلاييأنبا
نباورمعهيخأروضحنمةظحالملاسفنجتتتسنكلذكو(2/18

ميجاةموحبسميلعماجبدقعنملايملعلاعامتجالاينورابلامساقلاييأ
:تيراعتنباديعس.ر.دوهشلاةداهشةيضقيفرظنلل1146/1733
106ص:ةبرجءاملعمجارتيفةلاسر

كلسملا:يتيراعتلاديعساهدروأةقيثولاسفنو14/صردصملاسفن(127)
:باهولادبعحح.ر.يلعنبيابنيسحنعو.236:دومحملا

179:سنوتخيراتةصالخ
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جراوخلانمةيضابإلارابتعاىلعموقيتاياشولاهذهروحمنأحضأانإ

اهنعجتنونيخيشلايففنعطلاتدّدحىرخأةياشونافةباحصلايفمهنعطو

ةجحلايڏ11)شكارمناطلسفيرشنبليعامسإنميناطلسرارق
(1727سرام167230ليرفا14/1139بجر2-27

.اهمكحييتلانادلبلايفةراجتلايطاعتنمةبرجةريزجراجتعنمي

ىلإ(18/12)يوداجلاديعساههُجويتلاةلاسرلانمتارقفهذهو
ىلإبنسنيالامانيلإبسنومامنكتدايسىلإىتأ»:روكذملاناطلّسلا
هَيبنوميظعلاهللاوف...امهريغورمعوركبيبأنيخيشلاضغبنم...ملسم

لهااديسامهيفلوقنفنحنامأو...ةميظعرفالإهذهام
لهالوهكاديسرمعوركبوبأ:لاقهنأةعيبنلانعتبثاملةنجلا

.

نيخيشلاةيلضفأىلعڵلدتثيداحأهذها»)بمتخیوثيداحأةّدحعدرويمن

.!39امهيفاندقتعمفالخانيفلاقنمملعنلاهاندروأامنإو

لثملانأنورينيذلاةمكحملانيبحداقلاًاطخنعطلااذهنممهفنو

نورينيذلانيبورمعوركبيبأيفىلجتيةعلوسرلادعبىلعألا
.بلاطيبانببيلعنمةفالخلاابصتغاامهنأ

.ثيدحلايفءاجامكهللابالإمسقيالأضورفملا(128)

مجعملا:كنسنو.1/80مح.11ةمدقم:هج30«بقانم.ت(129)

18/3.

.بوقعينبملاسةبتكمخ.شكارمناطلسىلاةلاسر:يوداجلاديعس(130)
2426:دلجمنمض.ةبرج.نزيغ
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صحخأةفصبونامثعىلعةداعزکترتةلاسملانافرمأنمنکیامهمو

يبعصملافسويةلاسرادعةماعيتأتدودرلانأفيكايبدقويلعىلع

,13.اشابدمحأل

نمدودرلاهذهيفءاجامعلفغننأيغبنيالاذهانيلجتسانأدعبو
.ةديقعلانعاعافدناكاذإةصاخةغلابملانمدريأولخيالو٠«تافلابملا

ءانثلايفثيداحأنميدهموبأهدروأامكلذاهيفىلجتيةطقنزربأو
.انبهذملئاضفناونعبربربلاومجعلاونامعلهأىلع

اهرثكأانركذولف«اثيدحواميدقىصحتالدمحلاهللوانبهذملئاضفو»
نأكلذو.اهضعبكلركذننكلوباجعلابجعلاتيأرلباتكلايف

داهشألاسوؤرىلعانبهذملهألئاضفضعببرّشبوعدصهعهللالوسر
الو‹مويلاىلإفورعمكلذونامعلهألةرخّصلا»:لاقف
.تاماركلاليلدكلذو«لهاجت8هرکنی

.اهفطلأامةراشإواهمظعأامةراشبنماهلايف

:ىلاعتهلوقهيلعلزناملكلذومجعلانمسرفلالئاضفاضيأركذو
مهيموقبهللاينأيفوسفهنيدنعمكنمددترينماونمآنيذلااهيأايل

الوهللاليبسيفنودهاجينيرفاكلاىلعةَرعأنينمؤملاىلعةلذأهنوبحيو
€ميلععساوهللاوءاشينمهيتؤيهللالضفكلذمئالةمولنوفاخي

74قبسامرظنا(131)
ءامهولإهارأال»يليلخلاخيشلالوقيو.سرهفملامجعملايفدراوريغ(132)
.سرهفملامجعملايفدراوريغ)133(
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:لاقفهيدينيباسلاجناكويسرافلاناملسىلإراشأ(54ةدئاملا.5)

.«اذهطهرنماونوكينأمهلعل»

يضرةشئاعهتوريذلاثيدحلالثممجعلانمربربلالضافأللاذكو
مولعمكلذوربربلانعمالسلاهيلعليربجهبهاصوامويعهنعاهنعهللا
.لوهجمريغ

ينبنإلوقينملوقلابيذكتوسبللةلازإاذهركذىلإانرصامّنإو...
.(134)«نيدلانمءيشىلعاوسيل(بازیم)عاص

بتكنماهاقتساامناوثيداحألاهذهقلتخيمليدهمابأنأظحالملاو

.تاقبطلاوريسلا

قرفلاةيقبهتلحتناامىلعلعفدرالإرداصملاهذهيفاهدورونكيملو

.اهتلاصأتابثإل

منماثلا/هيناثلانرقلايفةصاخيمالسإلاعمتجملاتداسةيلقعهذهو
لكلوةوقبمالسإلااهبراحةيسنجةيقرعةغبصينيدلاعارصلاىستكاثيح

:يليامهنمدروا1/16تاقبطلا:ينيجردلا:رظنا(134)
.دیدشمهيفتبسهللالوسراي:(يربربلا):لاقف»

؟كمهام:لاقف

.نارقيفلزننوکينأتفخسمألابكرصبددرت:لاق
مالسلاهيلعليربجنالكيفرصبلايديدرتامنافكلذكنزحيال:لاقف
ينءاج
|اذهموق:لاق؟ربربلايأو:تلق.ربريلاوهللاىوقتبكيصوأ:لاقف

نيدنويحيموق:لاق؟مهناشاموتلقف٠كيلإترظنف٠كيلإراشأو
.«توميداكنأدعبهللا
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نإنامعيتفميليلخلادمحأاهيفلوقيثيداحألاهذهنأظحالملاو

كوبسامتيتأنامعلهأول»:ملسمحيحصيفيملسالاةزربنباثيدح

یوركلذكو.نامعلهالضفبابيملسمهلمجرتدقو«كوبرضالو

‹نامعىَّبسترحبلااهبناجبحضنياضرأفرعألينإف:هدنسميفدمحأ

.(٢وبرصالوهوبساميلوسرمهاتأولنيتجحباهنمةّجحلا

نعةريرهيبآثيدحكتباثوهامهنممجعلايفيورامنُاامك

نم»:ةياوريفو«سرفلانملاجرهلانلايرثلابنيدلاقلعتول»:نيخيشلا
.(مجعلا

عيماجميفهنمءيشىلععلطيملهنأيليلخلاركذيربربلابقلعتيامنألإ
.ةّنسلا

.ثيدحلايفةيضابالاةدمعبيبحنبعيبرلادنسم

ناسنإيآىلعبمصيو«ةجهملةداحتماجدودراهذهبلظأنأك

.ادياحمیقبينأ3هلوسروهللانملالح

ةمالعكنأمعزلهاجلااهيأ»:ریسیعلوقكلذةلثمأسو

ايندلايفنزحلاومغلاومهلابهللاكعبشألهاجلااهيأ» .00لاوائ

ناشحلاةينورابلا.لئاسرةدعهبدلجم«نالجراوبارحميفدجوباتك)135(
14:ةيرج

12:سمادغنمةلاسرىلعدر:ينورابلاىسيع(136)
23صردصملاسفن(137)



عجرتةيمستلاةيضقنأبفرتعتلئاسرلاهذهلجنافرمأنمنكيامهمو
.لوقعلاتريحيتلاىربكلاةنتفلاىلإ

امكنيلوألابعتألصفاذهو»أ:لوقييخامشلااذهف

‹راكفألاهيفتّرّيحت(ىربكلاةنتفلا)ام»:يليامبرقيةتسابأرمعنأ

باحصألانيبةعقاولاعبرألامئاقولايهو...راصبألايلوألوقعهبتشهدو

.‹’ناورهتلاةنتفو5٠نيفصةنتفو5٠لمجلاةنتفوءرادلاةنتفرايخألا

دايحلانأملعلاعمةنتفلاهذهنمفقومنمدبالفةليحديلابسيلنكل

فقوملااذهرّيخَتنمدّدعينألوعملاعومجملابحاصلواحدقو
مهراثآيفتدروةماعصوصنليوأتىلعادمتعمةيضابإلافلسنمدياحملا
نعكاسمإلاهيلعامنإو...»:هلهجعسياميفديزنبرباجلوقاهروحم
140›هبنجتيفلطابلاوهعبتيفكلذنمقحلاملعيىتحفرعيالامعيمج

ىلعزكرو٠ينالجراولابوقعيابأو٠يلاطيجلاليعامسإمهنمركذف
.تاقبطلاباتكيفةيضقلارثيملهّنالينيجردلا

بحاصىوسثادحألاهذهنمفقاومءالؤهلنأىلإلبقنمانرشأدقلو
يفةيضابإلانألةّيقتاهنعتكسامنإوادايحاهنعتكسامو‹تاقبطلا
نييجاهنصلاونييمطافلاتاموجهءارجنمرضتحتتناكديرجلاةقطنم

.ءاولتحتاهنوعضيمهنألاهيلع

46:يسمادغلاةلوصىلعدرلا:يخامشلا(138)

58:لّرعملاعومجملا:ةتسوبأرمع(139)
59:لوعملاعومجملا:ةتسوبأرمع(140)

59قبسامرظنا(141)
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ةيضقلايففقوتلاىلإةوعدلاهذهبملعناميفاذهةتسوبأرمعدرفتيو

فلاتلاىلإةوعداهلكهتلاسرتءاجدقو«اريبكاحاحلإكلذىلعحليو

بلاغلمحيغبني(!42)فقوتلابلوقلااذهىلعو»:لوقيفنيملسملانيب

لاوقألابرقأ(فقوتلا)لوقلااذهو....كلذنعثحبلامهمزليالو«ةمألا

نيعمجامهيلعهللاناوضرمهنيبرجشامبقلعتلاوثحبلانإ...ةمالسلاىلإ
.عسياممناكثيحكلذملعيملنمللوضفوفلكت

ميظعلاهللاىوقتبياّيإويناوخإمكيصوأ»:ماتخلاةحيصنيفلوقيامك
هنمنيعتينممالإاربيالهنإفنيدلايفولغلاومكاّيإو«ةينالعلاورسلايف

ىلعةمألاروهمجنأهللادمحو(...)ةيصعملاىلعرارصإلاو,عابلاباكترا

ةدابعنمهللامهذاعأثيحةمالسلامهعيمجيفلصألانوقحلا

.‹(!44)‹ناڻوالا

مهفنجراوخلاىلإباستنالاضفريفةفينعلاصوصنلاهذهلكنمف
جراوخلاِءاولتحتمهرشحِءارجنمتنعوريضنمةيضابالاباصأام

.نيدلانمقورملاىنعمب

جهنملاسفناوكلسينآءاملعنمِءالؤهدعبِءاجنمباڌحاماڏهوا

فهقچوصاقويبانبدعسلمةباحصلانماوفقوتنمكلذيفهتوسأو(142)
ديزو4/137138٠مالعالا:يلكرزلا.ر(55/603675
:مالعالا:يلكرزلا.ر(611/45665هق11)تباثنبا
3/96-95

60‹59¿£58:لۇعملاعومجملا:ةتسوبرمع(143)

1:ردصملاسفن(144)

82



1332/1820س1236)شّيفطافسوينبدمحما
15)14:

نبدوادةقفنىلعةيرجحطضابإلهأيقحُمىلعضارتعالاةلازإ

.ه1314ينجسيلاميهاربإ

:/1355ت)تیراعتنبايلعنبديعس

(145)

(146)

:(1332/1820-1914)1236 شّيفطافسوينبدمحما

.فلؤمةئامثالثتغلبيتلاهتافلؤمةرثكوهملعةرازغلةمئألابطقبرهتشا
۔عبطيملاماهنموعبطاماهتم

يوقناك.شّيفطافسوينبميهارباهيخأنعملعلاذخأ.نجسدلو

طغضلاهيلعدتشافعدبللىدصت.هرمعنمنيرشعلانمغبنوةركاذلا

اًملو.فيلاتللغرفتثیحتاونسعبسةليطةرونبيفلزتعافيعامتجالا

لبقاو.سيردتللادهعمهرادنملعجوةقلحللاسيئرنيعنجسيىلاعجر
.ةيوغللاوةيمالسألامولعلافلتخميقلتلةيضابالاقطانملكنمةبلطلاهيلع

ميهارباقاحساوباوءناظقيلاوباميهاربإو5تيراعتنباديعسهنعذحخأدقو
ةنسنجسيبيفوتو.هنعهوذخاامثباولصاونمممهريغوشیفطا

اهتروثوةثيدحلارئازجلاةضهن:زوبديلعدمحم.ر.24

.388/239 1389/1969.1:رئازجلابةيبرعلاةعبطملا.ةكرابملا

دلو1355/18721936)1289 تیراعتنبايلعنبديعس

تسهبىضقف1889ةنسةنوتيزلاعماجهدلاوهلخداةيبرعلاءىدابمو

.1312/1894ةنسعيوطتلاةداهشبجرختوتاونس

نأدارأمث.دوقعلاةباتكلداهشألايفلمعيةنسيقبفةبرجىلاعجر

هنسةسوفنلبجبنرفيىلالحرفةيضابألاصئاصخيفارحبتدادزي

(1331/1913)ينورابلاهللادبعهخيشنعذخأف4/1896
يفةقئافةردقىديأو‹داهتجالاوًدجللالاثمهتماقإةّدمناكو.

.دومحملاكلسملاباتکبتکكانهو٩٠كلذيفرداونهلولدجلا

ةينامثثكمثيح1316/1898بازيميداوىلالحركانهنمو
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¢1371ةيرجح.ط.دودّرلاةفرعميفدومحملاكلسملاباتك

.33-39ص

:/1386ت)شّيفطاميهارباقاحساايأ

:تاونعبيقابلادبعدمحمل«ثيدحلاوملعلاونيدلاوباتكيفلصف

ةبتكمرشننامعبالقتسمعبطو258صدرودقوجراوخاوسيلةيضابإلا
.ت.دةماقتسالا

.سيردتلايفهدعاسيوشيفطادمحماهخيشسوردرضحيرهشأ
سيردتلاوظعوللرقتساثيح1317/1899ةنسةبرجىلاعجرو

١.رخالنيحنمةمصاعلاىلعددرتيلظوداهشالاو
كلسملا.ءاكذلاةّدحوةهيدبلاةعرسبهيرصاعمنيبرهتشادقو

.هتبتکمبخبوقعينبملاسانخيشنعتادييقت.ر.كلذبدهشيدومحملا

توريب.يمالسالابرغلاراد«نييسنوتلانيفلؤملامجارت:ظوفحمدمحمو
.235/1.1982ء1ط

يداوبنجُسَييفدلو:(1386/1966ت)شّيفطاميهارباقاحساوبأ(147)

هافن۽(1332/1914ت)شیفطادمحماهخیشنعذخااهبو.بازیم

رقتسا.يسايسلاهطاشنلةجيتنرصمىلامثسنوتىلايسنرفلارامعتسألا
ثحبللغرفتوةيرصملابتكلارادبةيبرغملاتاطوطخملامسقيفةرهاقلاب

ملاسهذيملتدافتسادقو.ةيضابإلاةبلطلارادبهتيبيفسيردتلاوقيقحتلاو
يتلارابخألانماديدعهنعيوريو.هتیتکموهسوردنماریٹکبوقعينبا
نييسوفّنلاونيينامعلانمريثكهنعذخاكانهو‹ةعاجشلاوةارجلاىلعلدت

لوصألاوثيدحلاوخيراتلايفةماهلاةيضابإلاصوصنلانماريثكققح.اضيأ
رظنا)هقفلاولوصالايفعضولارصتخمباتكقيقحت:اهنمركذنهقفلاو

اياضقنععافدلابترهتشايتلاجاهنملاةلجمررحمناكامك.146يليام
هنبانعتامولعملاهذهتذحخا1386/1966ةنسةرهاقلابيفوت.مالسالا

عيبرلا:مساقلاوأدوعسمورمع.ر.بوقعينبملاسهذيملتوشيفطادمحما
ايبيلبحتافلاةعماجةيبرتلاةيلكبتشقونرتسجمةحورطا‹اثدحمبيبحنبا
.فلۇملانمةيده«يتبتكمبةنوقرم‹1983:198ةنس
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:1973(1393/188814)1305 ناظقيلاابأميهاربا

.رصتخمثحب.يتبتكمبخ.ةقحملاةيضابأإلانعلطابلاهبشمفد

:ديقىلع)بوقعينبملاس

دلو:(1393/18881973)1305 ناظقيلاوبأميهاربإ(148)

هنس(بازيميداویرقیدحإرئازجلايقرشبونج)ةرارقلاب
.نجسينببشيفطادمحماىلعذملتتمث.اهبسرد.5/1888
يسايسويفاقثطاشنباهبماقو.1912/1330ةنسةساردللسنوتبقحتلاو

ةنسدعبفيلأتللغرفتو.ءاملعلاةيعمجسيسأتيفرئازجلايفكراشامك
ريسلقحلم:اهنيبنمافلمنيتسنمبرقيامكرتو.7/1938

وبا:رصاندمحم.ر1393/1973ةنسةرارقلابيفوتو.يخامّشلا

.1980رئازجلاعيزوتلاورشنللةينطولاةكرشلا.ط.ةملكلاداهجوناظقيلا

ىطاعت.منرقلااذهعلطميفةبرجبنزيغةموحبدلو:بوقعينبملاس(149)
ىلإقاتشيوسنوتىلعددرتيناكو.ترزنبةنيدميفرمالالوأةراجتلا
هرمأكرادتينأعاطتساوهرمعنمةرشعةعساتلاىلاايَّمأيقب.سوردلا

هعرسب

نيحلصملارابكنمقوزرمنبرمعهخيشسوردىلعفهلتبلبقأو
 ْغلاوةموح يساَبلاعماجب(1381/1961ت)كاذناةبرجب

.ةفللاقوسبيتاتنهلابكانهةيضابألاةسردميفشاعفسنوتىلالحرمث

.ايمسربستنینأنودةنوتيزلاعماجسوردنمهلبيطيامرضحيناكف

ىلعفرشملاينيمّتلاحلاصنبدمحمهخيشسوردىلعجبصرحهنكل
اسوردتناكو٠(1391/1971ت)سنوتبةيرئازجلاةيضابالاتاثعبلا

حرشباتكو«ينامعلايصورخللمالسالاناكرأعماجباتكاهروحمةيليل

سمخسنوتبيقبو.(1914/1332ت)شيفطادمحماةمئالابطقلليلا

.(1351/19271933س1346)تاونس

تاونسسمخيقبثيحرصمىلالقتامل
كلسملاسفنرهزالايفكلسو1934/13571938)51

=كلانهو.نولوطبةيضابإلاةسردميفكانهشاعوءةنوتيزلايفهكلسيذلا
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نأنيبهيفوىربكلاةنتفلاثادحأنعلّوطمثحباهبتاسارك

.هتبتكمباهيلعتعلطا.جراوخاوسيلةيضابإلا

:1401/1919س1338)رّمعميحييلع

(150)

.(1386/1966ت)شيفطاميهارباقاحسايبأهحيشنعذخااضيأ

اهتاطوطخمنمخسنفسوماجلاةلاكوبةيضابالاةبتكمىلعكانهفكعو

.بتكلارادنمصوصنةدعخسنامكارفاوابيصن

قلعتياملكتذخاهنعو.اظعاوواسردمةريزجلايفرقتسامث
ةصاخفرطبءيشلكنمةعماجاهنأنيتينزيغبهتبتكمرئازو.ةيضابإلاب
.دیعبنموابيرقنمةيضابإلابةلصهلاملكيف

رثکاوهنمرصعلالهأنمتيأرامو.ةايحلاديقىلعلاازياموهو

.ةيضابالاخيراتايافخباماملإهنم

تولانبدلو:)1980-1401/1919-1338):رمعميحييلع

ةسردملالخدمث٠ينورابلادوعسمنبهللادبعٌىرقملاىلعملعتاهبو

نعكلانه٤ينورابلايحينبىسيعهملعمهبینتعاثیحةيمس
يضابإلاهقفلاسيردتل14/1925ةبرجنمدفودقوينيللاناضمر

ىقتلاو1346/1927ةنسسنوتىلارفاس.تولانلهأةبغرلةيبلتكانه

سوردىلعددرتكانهوةيضابإلةسردمبينيللاناضمرهخیشبیرخاةرم

يبازيملاينيمّنلادمحمسوردو5٠ةرحةفصبةنوتيزلاعماج
نوکٹیحةبرجةريزجولعدددرتءاشألاكلتينو(1391/1971ت)

.مالسالاععافدللةينيدةيعمجبابشلانمهبخنعم

هيلالحر بازيميداو ةرارقلابةايحلادهعمىدصهغلباملمث
میهاریاهخیشسوردرضحيتاونسعبسيقبثيح«1357/1938ةنس

ةيمالسالامولعلانمكلذىلااموريسفتلايف((1401/1)ضويب

.اضياسيردتلاىلعهدعاسیو

غرفتمث.ةسايسلابةدممتها1366/194535ةنستولانىلاعجر
بصنميفميلعتلاةرازوبرقتساىتحميلعتلاملسيفىقترافسيردتللةعرسب
.ماسيراد!
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ةبتكم.ةيضابإلاةأشن:ىلوألاةقلحلا.خيراتلابكوميفةيضابإلا

هبو1396/1976ةرهاقلاةبهوةبتكم.ةيمالسالاقرفلانيبةيضابالا
.عوضوملايفلوصفةدع

:(۱5)يمانلاةفيلخورمع_—

جدربمكبتشقونةيزيلقنالابيضابإلاركفلارّوطتنعةحورطأ
1:43.

:(ةايحلاديقىلع)دوُمحنبملاس

تافلؤملانماددعجتنأو«يبرعلاملاعلايفتالحرةدعبماقءانثألايفو-
تامولعملاهذهانذخأو1980ةنسيفوت.بدألايفوةيضابإلاخيراتيف
ةسوفنلبجىلاةلحر:هللانوعناميلسهتايحلاوطهرضاعيذلاهقيدصنع

.1981ةنس

ثيحرصمبسرد.ملعتاهبو1942تولانبدلو:يمانلاةفيلخورمع(151)

ةحورطادعأثيحايناطيربىلالحرمث.بدألايفرتسجملاىلعلصح
ةعماجبسردمث.1971ةنسجدربمكباهشقانيضابالاركفلاروطتنع
ايبيلبرقتسامث.ةدحتملاتايالولابناقيشمباراعتسماذاتساكلذكوحتافلا

اهيلاراشاةماهةيضابإصوصنةدعققحدقل.نوجسلابهايغفرعثيح

ةسوفنريس:اهمهأركذنثحبلااذهلخاداهيلاانرشأدقو‹هتحورطأيف

لوصأباتكلهقيقحتانثحبيفانمهيو٠(6/12ق)يروطفبلانرقمل

الغيززخيبألنيملاخملاعيمجىلعدرلاباتكو(6/12)نيروغبتلنيدلا
65قیلعت112يليامرظنا(4/10)فاتلزنبا

لدعلاةرازويفةدملغتشا.رصاعمينامعخرۇم:يبايسلادومحنبملاس)152(

اصوصنققحيو٤فليثيحنامعبثارتلاةرازوبلغتشينآلاوهمث.نامعب
انيقتلادقو.تامولعملاضرعىلعدمتعتفلسلاةقيرطىلعهتباتك.ةيضابإ
.نيعبسلازهانيوهو1983ليرفايفنامعىلاىلوالاانتلحريفهب
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ةديسقيقحت‹جراوخلانمةيضابإلازييمتيفجهانملاقدصأ

.1979ةرهاقلابرعلالجسعباطمفشاكليعامسإ

:(ةايحلاديقىلع)(!5»يليلخلادمحأ

1983ليرفأ10يفطقسمبجراوخلابةيضابإلاةلصلوحباوجتسا

`.جراوخاوسيلةيضابإلانأهيفنيو
موييف(نامُغ)ةنطلسلاماعيتفميليلخلادمحنبدمحأخيشلاعمءاقل

يهونيربجةلجمهترشن‹1404/3041984بجر29نينثالا
:ندرالايفنامعةبلطيدانبةيفاقثلاةنجللااهردصتةيونسفصنةلجم

933.

«جراوخ‹ةعيش,ةّسلالهأ»تايمستلاهذهنأنّيبتدقفلوقلاةصالخو

لّزتتتامنإوةفدّصلابابنمنكتملاهنأامك«ءامسلانمايحونكتمل

هديبنمراتخاف«اریبکارودتاوهشلاهيفتبعلجئاميسايسعقاويف
.اهئوسابهيضراعمىمروءامسالانسحأناطلّسلا

عدتةدحاولكتلظىتحةحاسلاىلعقرفلاهذهترهظنأامو

.كالهلاوحالطلاباهريغيمرتو‹ةاجنلاوحالصلااهسفنل

طغضزرفأذإةمكحمللثدحاذكو«اهسفنىلعةقرفلكتمسقناو
فلاخملكتربتعاوهنمٌدشابطاسَلاتدرةكرحاهعابتأىلعةالولا

ثيدحلايفءاجامكنيدلانمتقرمفلمعلابلوقلاتعبتأو«اكرشم
.هنمتجرخو

هتأشن.ملعلايفةقيرعةرساىلاعجرينامعةنطلسيتفم:يليلخلادمحا(153)
.ةيماظنةسردمةّيأبسرديملذاهنوكتيفيماصع.رابجنزيفتناكىلوالا
اذهىلجتيو.هرصعلاوحألكردم.ةلماشةيمالسإهتفاقث.ةركاذلايوق
ءزجلاهنمردصدقويؤربسوباقمماجبايعوبسأهيقلييذلاريسفتلاسرديف
.1984نامعبطليزنتلاراونأوريسفتلارهاوجناونعبلولا
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نميقبنمنيبواهنيبدصقريغنعودصقنعنوطلخيسانلالظو
اوراتخانمالإناماريعءالؤهنمقبيملو«لوألاجهنملاىلعةمكحملا

.«ةماقتسالالهُ»«ةوعدلاله»«نيملسملاةعامج»يهءامسأمهسفنأل

ةبسنهنألمسالاكلذاولبقف«ةيضابإ»مهوُمسينألإسالاالهیبأو

هذهاوضفرفجراوخلاةرمزيفمهورشحينألإاوبأمث٠مهتمئأدحأىلإ

.نولازياموالمعوالوقةونماوثأاملكبةيمستل

ىرخألاقرفلانممهريغدازةبستلاهذهيفنيفاحاحلإاودازاملكو
ىلإبرقأتراصمث«ةّسلاىلإبرقأمهلاقنممليلقلاالإمهباهقاصلإ

.«ةلدتعملا»وألثماهلّدعياماهلفيضيوةّنَسلالهأ

ةيضابإلايقباوفيضيملوألادتعالااوفاضأءاوسرمأنمنكيامهمو

.جراوخلاناونعتحت

كلذلف٠«ىصحيالامتاليولانمةيضابالاىلعناونعلااذهىنجدقو

مهتملاةدش ةّدشلاعباطاهيلعبلغيةتوافتمتاجهلبنامزلاربعاولاق

نمانسفنالانرتخاامانيلعاوقلطأ ءارباهنموهةمهتدعبينأديرييذلا

اولوقَتلمهملا٤«ةيضابألا»انلهومترتخاامىتحوأ(...ةوعدلالهُأ»ءامسأ

..باقلالابزباتتلامرحهللانالجراوخ

يفراصنإوىتحبقللااذهنوضفريةيضابالاءاملعلازياماريخأو

ةلّحمةملكلاهذهنألململضفروةروثلاىلعامَلَعوةحدمطاسوألاضعب

لوقأالىح‹هتادقتعمبسحئراقلکاهمهفيو«نعميخيراتلقب

.هاوهىلع

ضعبلامهضعبرذعينأوهيفاوقفتااميفنوملسملالمعينألوقلاريخو
باتكلاقفاوامقحلاو‹رداصملاهذهلماعلاراطألامهفعمهيفاوفلتخااميف

.عامجألاوةنسلاو

نومالكلاملعةَقَِقحنيبننأنسحييماعلاراطألادنعفوقولادعبو

.ةيضابإلاهرداصمىلعفرعتن
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يناثلالصفلا

ةيضابالادنعيمالكلاثارتلا

:دیهمت

ماوعلاتكلهلنيملكتملاناكمالولهنإ»:(869/255ت)ظحاجلالاق
..ممألاعيمجنم

تاقامحاذهانرهديفثدحمث»:(922/310ت)يربطلالاقو

اهؤاصحابعتيعاعّرلاو ةمألايكون دانعلاولهجلالهأاهيفضاخ
.(2&...اھدادعتلمیو

ملعوهامف.ةكرعمةيضقلاءارونأىلعنالدينالباقتمنافقومناذه
يفاهجئاتنيهامو؟ةكرعملاهذهبابسأيهامو؟مالكلا

.؟مضخلااذهيفيضابإلاثارتلالّرنتينيأو؟ةيمالسإلا

نعو1969.4/206٠ء3نوراهمالسلادبعط.ناويحلا:ظحاجلا(1)
.5/239مالعالا:يلكرزلا.رظحاجلا

موسوملايربطلاباتكنعالقن90ص.مالكلاوقطنملانوص:يطويسلا(2)
.6/294:مالعالا:يلكرزلا.ريربطلانعوءةنسلاحيرصب
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:مالكلاملعفيرعت

لوقبسح«وه«ديحوتلاملع»وأ««نيدلالوصأ»وأمالكلاملع

ةيناميأإلادئاقعلانعجاجحلانمضتيملع»‹(1406/808ت)نودلخنبا

.2«ةيناميإلاتاداقتعالايفنيفرحنملاةعدتبملاىلعدرلاوةيلقعلاةلدألاب

اموتايعطقلادئاقعلايفرظنلا»:(8-14/9-15ق)يداربلابسحوهو

لوصأيفةّيعمسلاوةيلقعلاةلدألابلالدتسالانمهيففالتخالالحيال
.(*)6اهتيبثتوداقتعالا

ىلعملعلااذهمايقيفناقَفَيامهنأنيبتنيفيرعتلانيذهنيبةنراقملاو
امهنأنيبتامك«ةيعطقلاةيناميإلادئاقعلاتابثإدصقيلقعلاجاجتحالاورظنلا

ركذامنيبةيلقعلاةلدألاركذبىفتكانودلخنبانأيفلثمتت:ىلوألا
ملعنأانملعاذإةصاخالومشرثكأيناثلافيرعتلافءةيعمسلاةلدألايداربلا
عبتملاجهنملانأوصنلانمقلطتتيتلاةيلقعلاةيساسألامولعلانممالكلا
.مكحملاىلإهباشتملادربكلذوليوأَتلاىلعموقينيملكتملالجىدل

يمريًاشنملاينسمالكلاملعنأربتعانودلخنبانأيفلثمتت:ةيناغلا
لوزتيناملعهناربتعاكلذلوةنّسلالهأنمفلسلابهذمنعغافدلاىلإ

ملعلااذهنأملعينأيغبنيف»:هلوقبكلذىلإراشأدقوببسلالاوزبهتدئاف

نودلخنبانعو.821صء1967توريب.ط,ةمدقملا:نودلخنبا
.4/106مالعالا:يلكرزلا.ر

لدعلاباتكليداربلاحرشنعالقن«22:لّوعملاعومجملا:ةتسوبأرمع)4(

قيلعت124يليامرظنايداربلانعو.ينالجراولابوقعييبألفاصنإلاو
95.
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دقةعدتبملاوةدحلملاذإء5ملعلابلاطىلعدهعلااذهليرورضريغ

.54اوضرقنا

نأةقيقحلاو«ةأشنلاةيضقبيحويامىلإيناثلافيرعتلارشيملامنيب

عفنيايليصحتاملعهربتعاوةينألاةيعافدلاةعزنلانعاضيأتكسامك

ىرخألاةيضابالارداصملاتناكنإو«داقتعالاسسأتيبثتلنامزلكيف
.(»يبعصملاو(ىشحملالثمةقلطمةفصبهبشلاعفدةيضقركذت

تیبثتىلإيمرييليصحتملعهنأتبثمالكلاملعنافرمأنمنكيامهمو

وُةيمالسالاةفاقثلاىلعةليخدهبشنمموحيامعيمجعفدبةديقعلا

.اهنایکنمةعبان

بابسألفةياذبلانماهيلإانرشأيتلاتايمسّتلابملعلااذهفرعنإو

:اهزربأ

ىلاعتهللاديحوتوهوهتاعوضومزربأىلإةراشإديحوتلاملعبفرعهنأ
.®هتدابعوهلاعفأوهتافصوهتاذيف

837:ةمدقملا:نودلخنبا)5(

:ه1305ةرهاقلا.ةيرجحةينورابلاطعضولاباتكىلعةيشاح:يشحملا(6)

7:«هبشلاعفدوججحلاداريإبةينيدلادئاقعلاتالإىلعهعمردتقيملع»

هنأالإيداربلاصندروأ:نيروغبتلوصأىلعةيشاح:يبعصملافسوي)7( 
1:يتبتكمبخ0...ىلااهبلّصوتيدعاوقيملع»:يليامهتيادبيففاضأ

سنوت.ةمالسوبراد1طةفسلفلاومالكلاملعيفثحابم:يباشلايلع.ر

.1315:نودلخنبافیرعتةشقانمت.د

ةديقعلاعباطم.نامعيتفميليلخلادمحنبدمحأقيلعت2طقراشملا:يملاسلا)8( 

وهونّودملانفلاىنعمبنيملكتملاحالطصايفديحوتلاو»‹1978/1398نامع

150:هةينيقيلااهتلدأنمبستكمةينيدلادئاقعلاتابثإىلعهبردتقيملع
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هثودحوهمدقوىلاعتهللامالکيفمالکهنألامإ»مالكلاملعبفرعو

نحتماو٠نمزلانماحدريمالسألاملاعلاناكرأةيضقلاهذهتزهدف

لوصأىلعلالدتسالاقرطنايبيفهلاتإو6لتقنملتقونحتمانماهي

لدبأو©رظنلالهأمولعيفةجحلاكلاسمهيبنتيفقطنملابهبشأنيدلا

.(”امهنيبةقرفتللقطنملابمالكلا

يتلاساسالايهةديقعلانأىلإعجريكلذلعلو‹نيدلالوصأبفرعو

فرعيذلاعورفلاملعنيبوهنيبزييمتلاىلإونيدلااهيلعىنبي

ىلإترظنةعومجملکنأوهتايمسملادعتنمجتنتسیاممهأو

ثيحنمواهجهنمٿيحنمواهعوضومثيحنمدذحمراظنمبىمسملا

«نيدلالوصأا»و«مالكلاملع»:امهنيتبلاغلانيتيمستلانأودبيوهضرغ

بلغتةينيدلاطاسوألاامنيبمالكلاحّجرتةماعلاةيفسلفلاطاسوألالعلو
.نيدلالوصأ

جردنتيتلااياضقلايفاضيأزربهنإافةيمستلايففالتخالاعقونإو

 فلۇؤملاطخنمةروصمةخسنرهوجلاراثن:يحاورملاسنبرصان.ر-
:«احالطصامالكلاملعهيلعقلطي(ديحوتلا)هيفت.د.نامع

21/1.

5:ديحوتلاةلاسر:هدبعدمحم(9)

ةيوغللاةيحانلانماليوطاشاقنةيمستلاهذهةيضابالاصوصنلاتشقاندقو(10)

:يخامشلادمحا:ةصاخرظنا.هيلإانرشأاميفهصخلننأانلواحةيونعملاو
1392/1973نانبل.2ط:ديحوتلاةديقعليخامشلاحرش

ناّشحلاةينورابلابخ.تالاهجلاحرش:يفاكلادبعرامعابأ.33_2

.1/21رهوجلاراثن:يحاورلاملاسنبرصان.121:ةبرج
:لالدتسالاورظنلا»اهتمركذنىرخأتايمستلحتلاوللملابتكركذتو

ءالكلاملعيفثحابم:يباشلايلع:ر.«لحتلاملع»ءةيمالسإلاتالاقملا»
12:ةفسلفلاو
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(479-1086/548-1153)يناتسرهشلاطبضدقوملعلااذهنمض
:ةعبرأيهوقرفلالكدنعنفلااذهيفتجلوعيتلاىربكلالوصالا

.اهيفديحوتلاوتافصلا1

ماكحألاوءامسألاوديعولاودعولا3

.('›ةمامالاوةلاسرلاولقعلاوعمسلاس4

فورعملابرمألانعلفغيداكيرصحلااذهيفيناتسرهشلانأظحالنو

اهنعالقتسمىقبيهنإفةمامإلانمضهرشحنكمانإوذإركنملانعيهنلاو
لوصأنملصأيهوةءاربلاوةيالولاركذيالهنأامكءةلزتعملادنعةصاخ
ىلعةرطيسلاهنمدصقيناتسرهشلانمداهتجاكاذفلكىلعو.ةيضابإلا

.لوقعلاريحعوضوم

ءلدعلا«ردقلا«ديحوتلا»:يهوابلاغةرشعىلإاهبلصتاهنأالإانايحا
ءامسالاو‹نيتلزنملانيبةلزنمالأ٠«نيتلزنملانيبةلزنملا‹ديعولاودعولا
ماكحالاوءامسالاو‹ةءاربلاوةيالولاو‹يهنلاورمالاوتافصلاو

قرفلافلتخمنيبانايحأرواحميهكلت

.مالكلاملعرادماهيلعوةيمالسالا

ملعيفثحابم:يباشلايلع.ر.1/21لحتلاوللملا:يناتسرهشلا.ر)11(
7/83مالعالا:يلكرزلا.ريناتسرهشلانعو.20:ةفسلفلاومالكلا

ةلاجفلاةعبطم.ىربكلاةديقعلاةعومجمنمض«تانايدلاباتك:يخامشلا(12)
نوقرم:نيروغبتلوصا:نيروغبت.4345:ت.دةرهاقلاةديدجلا

دوجوم)نيروغبتلوصأحرش:يبعصملافسوي.يمانلاةحورطابقحلم
162صنميتبتکمب
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اهتاساكمنازربايهامو؟عازنلااذهىلإتعفديتلالماوعلايهامف

مضخلااذهيفةماعيضابإلاثارتلالّرنتينيأوةيمالسإلاةفاقثلاىلع

؟رثكأانينعتيتلاةلحرملاثارتةصاخةفصبو

ناشيفيركفلالدجلااذهلثمفرعنملوأةيمالسالاةمألاتسيل
امهنأنيبتيةيتشدارزلاوةيذوبلالثمةيعضولاتانايدلايفرظانلاف‹دقتعملا

ءازجلاةيضقوءامهردصمورشلاوريخلاةيضقو(اهدّدعتوةهلآلاةيضقاتراثأ

ىلإامو

ةصاخةقباسلاةيوامسلاتالاسّرلافيرحتنعتأشنيتلاتانايدلاامأ
ةدعنطاوميفامهلالضنيبوامهعابتأنارقلاٌجاحدقفةيحيسملاوةيدوهيلا

:اهتم

كلذ«هللانباحيسملاىراصنلاتلاقوهللانباريزعدوهيلاتلاقوإل»

«هللامهلتاق«لبقنماورفكنيذلالوقنوهاضيمههاوفأبمهلوق
.(30ةبوتلا9)نوكفۇي

‹ىتشقرفىلادوهيلاقارتفاىلإمالسلاهيلعراشأدقو

ملعبقلعتيامانهانمهيو؛هلكيمالسإلاثارتلايفحضاورثأاذهلنوكيسو
يمرامعيمجدرىلعصرحويراضحلاديصرلااذهشياعيذلامالكلا

.336374ةيتشدارزلا٠«375458:ةيذوبلا:سوتسيرك:رظنا(13)
ةأشنللاديدحتدجن:(.ت.دنيفلّوملانمةعومجملةيسنرفلاةغللابةسارد)
.قرفلافلتخملسسألاو

ديجملادبع)ىراصنلاةصاخودوهيلاقرفلادادعترظناء33صقبسامرظنا(14)

ةلودهاروتكدةحورطا)ىراصتنلاىلعدرلايفيمالسإلاركفلا:يفرشلا
.ر.102س11:لوألابابلا.(1982‹سنوتببادألاةيلكبتشقون
.9821335ةيحيسملا«841977:دوهيلادسوتسيرك
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لكاهلهأفرعانادلبرمعمالسإلانأىفخيالو«تابشنممالسالاهب

‹ةدشبهبراحنملوتناكيتلاةينثولانعلفغننأںودتانايدلاهذه

ناکنممہنمو«اصلخمناكنممنمدئاقعلاهذهىلعاوأشن;سانأهقنتعاو

.اراماقفانم

هخيراتنمىلوألاةثئالثلادوقعلانأسملييمالسإلادلاراسملعبتتملاو
بولقحتفلةهجومىوقلالكتناكامنإو«ايلخادايدقعاعارصفرعتمل

.ناميالاةريظحىلإمهباستكاوسانلا

تأشنيتلاقرفلالكنأسمليةّعشملادوقعلاهذهيفلمأتلانكل
نارقلانمءاوسءانبهيلعتماقأاساسأايفتدجودعبنم

.ثادحألاضعبلصاخمهفنموأةنسلانموأ

ةديقعلزيكرتهنأدجتماكحألايفءاجامهنمتينثتسااذإميركلانارقلاف
ةلداجملثمةيصصقةيناهرببلاوقيفاهنععافدو«اهبلصتياموديحوتلا

9٤تیمیوييياضيأوههنابهّجاحنملهتّجاحعو«9هموقلهاربا

يهاماولاقولنييرهَذلاىلعىتحوىراصنلاودوميلاىلعدرياضيأوهو

.نينقوملانمنوكيلوضرألاوتاوامسلاتوكلمميهاربايرنكلذكود(15)
‹نيلفالابحأاللاقلفأاملف«ييراذهلاقابكوكىأرليللاهيلعنجاملف

ننوکالينريندېيملنعللاقلفاملفيراذهلاقاغزابرمقلاىأراملف
تلفأاملفربكأاذهيبراذهلاقةغزابسمشلاىأراملفنيلاضلاموقلانم

تاوامسلارطفيذلليهجوتهجوينانوكرشتاممءيربيناموقايلاق
.(19_5ماعنألا.6)¢نيكرشملانمانأاموافينحضرألاو

لاقذإكلملاهللاهاتانأهبريفميهارب]جاحيذلاىلإرتأ«16(

سمشلابقايهللانافمهاربإلاقتيمأويمحأانُألاقتیمیويحييذلا

موشقلايدہیالهللاورفكيذلاتہبرغملانماهبتافقرشلملانم

.(258ةرقبلا.2)«نيلاظلا
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24٠5ةيئاحلا45)4رهدذلاالإانکلہياموىيحنوتومنايندلاانتايحالإ

نابىحوياموريمناسنإلانأبيحويامهيفو«تاهباشتمتايآهيفهنأ

.(17)ربحيناسنألا

كلذحخو‹اياضقلاهذهلثلتفرطتمالسلاهيلعلوسرلاثيداحأنأ

.09صالخإلاةروسلوزنبابسأو«"مالسلاهيلعليربجثيدح:نيلاثم

(17)

(18)

424ليامرظنا
نسحتآهاتأذإهباحصأعمسلاجهعهللالوسرايب:دیزنبرباجلاق

لاقفاندف.معن::لاق؟هللالوسرايكنموندأ:لاقفةحئارلابيطهجولا

مويلاوهلسروهبتكوهتكئالموهللابنموتنأ:مالسلاهيلعلاقف؟نامإلاامهل

مالسالاامو:لاق.تقدصلاقف«هللانمهنأهرشوهريخردقلاورخآلا
لاستغالاو‹ناضمررهشمايصوةاكزلاءاتيإوةالصلاماقإلاق؟هللالوسراي
اذإفبيعتمث.تقدصلاق«الیبسهيلإعاطتسانمتيبلاجحوةبانجلانم
عماجلابيبحنبعيبرلا769ددعثيدحلا.مالسلاهيلعليربجوه
.5/3.حيحصلا

ايب:لاقهنعهللايضرباطخلانبرمعنعةيوونلانيعبرألايفهظفلو

بايثلاضايبديدشلجرانيلععلطذإمويتاذيعهللالوسردنعنحن

يبنللسلجىتحدحأانمهفرعيالورفسلارثأهيلعىريالرعشلاداوسديدش

:لاقوهیدخفىلعهیفکعضووهيتبکرىلإهيتبكردنسافملسوهيلعهللاىلص
مالسالا»:ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرلاقفمالسالانعينربخادمحماي
ةاكزلاينؤتوةالصلامقتوءهللالوسرادمحمنأوهللاالإهلإالنأدهشتنأ

انبجعف.تقدصلاق.اليبسهيلإتعطتسانإتيبلاجحتوناضمرموصتو
هتكئالموللابنمؤتنأ»:لاقناميإلانعينربخأفلاقهقّدصيوهلأسيهل

لاق.تقدصلاقهرشوهریخردقلابنمؤتورخالامويلاوهلسروهبتکو
هنافهارتنكتملنافهارتكناكهللادبعتنأ:لاقناسحإلانعينربخأف

:لاق.لئاسلانمملعأباتعلوؤسلاملاقةعاسلانعينربخأف.كاري
ةاعرةلاعلاةارعلاةافحلاىرتنأواهتبرةمألادلتنأ:لاقاهترامأنعينربخأ

=نميردتأرمعاي:لاقمثايلمثبلفقلطنامث‹ناينبلايفنولواطتيةاشلا
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نافةلحرملاهذهيفةءاَّنبلاةريحلانمائيشنيملسملاضعبفرعنإو

دجوىتحلتقميهوسىلوألاتحدقنانأامو
ةيضقالتخالاىلإةيضفملاةينضملاةريحللاعساوالاجمنوملسملا
ةسايسلاىلإتناکإونيدلالوصابةداعقحلتكلذلوةفالخلاةيعرش

نيدلانيبلصفلأملعننحنو ةيدئاقعةيسايسةيضقتراصوبرقأ
مأرفكلامأناميإلاةريبكلابكترممكحةيضقاهبتطبتراو ةلودلاو

ةيضقامهتعبتو٤

لّزنتتمالكلاملعةأشننإفقرفلاةيمستىلاةبسنلابلبقنمانهّبنامكو
عقاولااذهتازارفإنمةزارفإوهملعلااذهو2ماعلايمالسإلاعقاولايف

عقاولااذهنعايلكالاصفنالصفنينأنودلماکتلاوحنجردتمث‹جومتملا

نودمالسإلابتعّنقتاهنأودبيهوجولاضعبترهظفرظلااذهيفو

(19)

(20)
(21)

هاور.مكنيدمكملعيمكاتأليربجهنافلاقءملعأهلوسروهللا:تلق؟لئاسلا

.ر.1/319لبنحنبدمحا.16ةنس:دوادوبأد.1نامیا:ملسم

3/188سرهفملامجعملا:كنسنو

نبانعراطعلاديبعیورو.بعكنبيبأنعيذمرتلاهاورامكلذنم
هيلعهللاىلصيبنللاولاقاشيرقنأهللادبعنبرباجنعىلعيوبأودوعسم
:يذمرتلا.ءاهرخآىلإدحأهللاوهلق:تلزتف«كبرانلبسنأ»:ملسو

.ر.5/134لبنحنبدمحا112-1.2صالخالاةروسريسفت

.:ريونتلاوريرحتلا:روشاعنبارهاطلا.ر2/9سرهفملامجعملاكنسنو
1984.30/11رشنللةيسنوتلارادلا:سنوت
35قبسامرظنا

399يليامرظنا
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ت)ينهجلادبعموء(22)زصألايدوهيلااسنبهللادبع:رکذن‹هدقتعَتنأ

نبدعجلاو2723/105دعبت)يقشمّذلاناليغو90

.736/118(25وحنت)مهزد

اذهيفادحاواکلسمكلستملنإوءالؤهلتّذدصتهوجوترهظو

يرصبلانسحلا:اهنمركذنيدصتلا

.748/131(27ت)ءاطعنبلصاوو

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

نأالإًابسنبهللادبعركذتالةمدقتملاةيضابالارداصملانأىلإانرشأ
امرظنا.ىرخألاقرفلابتكعمهنأشيفقفتتوهركذتةرخأتملارداصملا
37قيلعت47قبس

.ةرصبلايفردقلابلاقنملوأ:يرصبلاينهجلارميوعنبهللادبعنبدبعم
ةرصبلانملقتنا.امهريغونيصحنبنارمعوسابعنيانمثيدحلاعمس
جاجحلاهلتقليق.يقشمّدلاناليغذخأهنعوهبهذماهيفرشنفةنيدملاىلإ

.هلتقمثردقلايفلوقلاىلعقشمدبناورمنبكلملادبعهبلصليقو.اربص
8/177مالعالا:يلكرزلا.ر

بسنت.يردقلاًاضيأبقلي(105/723دعبت)يقشمدلاملسمنبناليغ
للملايفيناتسرهشلالاق.ردقلايفملكتنميناثوه.ةيناليغلاةقرفهيلإ

هلتقبيعازوالاىتفأ.«دبعلانمهرشوهريخردقلابلوقيناليغناك»:لحنلاو

5/320مالعالا:يلكرزلا.ر.قشمدبناسيكبابىلعبلصف
يفرابخاهل.عدتبم.يلاوملانم(118/736وحنت)مهردنبدعجلا

ناورمبقليكلذلدمحمنبناورمبدمةيتارفلاةريزجلانكس.ةقدنزلا
دعجلانمملعتهناليدعجلاببقليناورمناك»:ريثالانبالاق.يدعجلاب

(ربجلاينعمبانهردقلاو)«...ردقلاونارقلاقلخبلوقلايفهبهذممهردنبا

.2/114مالعالا:يلكرزلار
مالعالا:يلكرزلا.ر(728س110/642)21 يرصبلانسحلا
242/2

:مالعالا:يلكرزلا.ر(131/700748)80 ءاطعنبلصاو

121/9
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هللادبعو٤دیزنبرباجو«سادرملالباب:ةمكحملانمركذنامك

.2®)ةميركيبانباملسمةديبعوبأيتأيمثقرزألانبعفانو«ضابإنبا

هلثامنمو‹740/122(”2ت)نيدباعلانيزيلعنبديز:نييولعلانمو
.32)ةيليعامسلاو(?)ةيرفعجلاو(ةيمامالادنعةيئالاباوفرعنمم

ديىلعهرّوطتيفمثمالكلاملعةأشنيفظحمهلناكاعيمجءالؤه

.مهراکفآاوتبتنم

اهنإةعيشلاتلاقنإفءةمامإلانأشيففالخلاحضُتاطيحملااذهيفو

(28)
(29)

30)

(31)

(32)

.اهيليامو49قبسام.ر

بيطخ.ءاطعنبلصاونعملعلاذخأ:(122/699740)80 

ناكو.ةعيشلانمةيديزلابسنيهيلا.هقفلايفعومجمهيلإبسني.هيقفو
ةسانكبلتق.ةباحصلارفكيالو.لضفألادوجوعملوضفملاةمامإزوجي

مالعالا:يلكرزلا.ر.يفقثلاورمعنبفسوياهيلاوىلعجرخنيحةفوكلا

.ههقفوهؤارآ‹هرصعوهتايحديزمامالا:ةرهزوبادمحمو‹38-99
1194EL—5.رةيديزلانعو.1378/1959توريب 2 Tome 3 . P

نولوقي(148/765ت)قداصلارفعجعممهئدابمتطبض:ةيمامإلا

يفةيقتلابنولوقيو.نيسحلاةيرذيفنوكتةمامالانأنوريومامإلاةمصعب

EI.ر.ةملاظلاةطلسلانمفوخلاةلاح 2 Tome 3 . P 1195 . article . Imamat

قداصلارفعجىلاةبسن.ةعيشلاقرفىدحإ:ةيرفعجلا

.ر)ةيهقفلاهتاطابنتسابةصاخرهتشا.(148/699765)80 
راد.لالدتساوضرعقداصلارفعجمامالاهقف.ةينغمداوجدمحم

ةيمامإلانمهبفرتعمرفعجمامالاو(1965ليريا‹توريبنييالملل
906El.ةيليعامسالاو 2 Tome 2 . 384-5 et P

.قداصلارفعجنبليعامساىلإةبسن.ةعيشلاقرفىدحإ:ةيليعامسالا
1196.3EI.ر.ةيمطافلاةلودلاعجرتمهملإو 2 Tome
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تلاقدفنييشرقلاىلعفقواهنإةنسلالهألاقوءتيبلالاىلعفقو

ناکامهماهطورشهيفترفوتنملك.قحنماهنإةمكحملا

الًادبميفةلّتمتملا*ءاجرالاةرهاظاضياتضخمتفرظلااذهيفو

ةرهاظترصانامك«‹ةيكرتاميأةيومألااهتكرف«ةيصعمناميالاعمرضت

تاکرحنمهبموقياميفناسنالللخدلأساسأىلعةمئاقلا

اوبهذوةيربجلاىلعادر(ةيرحلاولدعلاباحصأنملعفلادودرتءاجف

)33(

(34)

(35)

(36)

ىدلةمامإلاةعيبطلوح»:يزوفرمعقوراف.راهطورشوةمامالانع
لوالانوناك.ةعبارلاةنسلا.ةيبرعقافاةلجم»نامعيفةيضابألاجراوخلا

1978

عيمجىلعةلاحالادجتكانهو516560ص2مةحورطألا:يلربوك
[3E—1192-—98.رةيضابألارداصملا 2 Tomeيمانلا.ر.:

236:ةحورطالا

يفةمدقتملاةيمالسالاقرفلانمةئجرملاءاجرالابنولئاقلاىمسي:ءاجرالا
.ءاجرالانأشيفتالاقملاباتكلاوقأفلتخمكنيسنوركذيونمزلا
ةبجاورئاجلامامألاةعاطناوةيصعمناميالاعمرضيالهنأةئجرملاسسأنمو

ىلعاوتامنإوةمايقلاموينينمّؤملالكلةاجتلانوجريوجورخالوةروالف

لهاباومسنيذلاةلزتعملاسكعىلعدعولالهاباومسكلذلوةيصعملا
تاروشنم.ةيفقيرفاخيراتيفتاسارد‹ءاجرالا:يبلاطلادمحم.ر.ديعولا

184.ر1982.359سنوتةيمسرلاةعبطملاةيسنوتلاةعماجلا
cf. EL 1 Tome 3.784

نمةيمالسالاقرفلاىدحاىلعتقلطأةيمستةربجملاوأةيربجلا:ةيربجلا
سمشلاةكرحكناسنالاةكرحنأبنولوقيمهنأساسأىلعمهموصخلبق
ةلزتعملاوأةيردقللةلباقملاةقرفلايهو.ربجموهفاهيفناسنالللخدال
EL.375.ر.ناسنالاةيرحبلوقتيتلا 2 Tome 2. P

خيراتلامهفرعنماهراتخييتلاةيمستلايههذه:ةيرحلاولدعلاباحصا
.46.3ef—841.ديعولالهأةيمستمهيلعقلطيامكةلزتعملاب EI 1 tome
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ةمكحملانمو«نيتلزنملانيبةلزنملاباولاقامك‹اقلطمرحناسنإلانأىلإ
كرشريفكتمثةمعنريفكتةاصعلاريفكتولمعلاوناميإلانيبطبّرلاناشيف

.هباحصأنع683/64ةنسهلاصفنادعبقرزألانب,عفانیدل

يتلالئاسولازربأنمو«يسايسلاعقاولابةقيثوةلصفقاوملاهذهلكلو
بابلااذهيفعملدقو؛يمالكلالدجلااهفقاومريربتلقرفلاهذهاهتلمعتسا

راوطأيفثحابلاو؛مهتايصاخنممالكلانأاوربتعانُىلالدعلاباحصأ

اموءةيمالكلاكراعملايفنايبلابمامتهالااذههرظنتفليةيبرعلاةغالبلا

.تارظانملابىمسي

تقولااذهيفمالكلاملعقالطناىلاتعفديتلالماوعلانّيبتن
يهامف.ىرخألاةيمالسالامولعلانمريثكلكلذيفقباسللا

.؟ىرتايٌمضخلاانهيفيشابالثارّتلاةناكم

:16/10نرقلالبقةيضابإلادنعيمالكلاثارتلا

ناكلمعلااذهنألنيوانعلا;نالعیرسضرعبيفتکنسانناانهظحالن

ةلحرملاثارتللَصفمضرعىلعةصاخحلنلنيتحورطأروحم
.انينعتيتلا

يبانباملسمةديبعاباوضابانبهللادبعوديزنبرباجنأانركذدقل

هلوألانرقلليناثلافصنلانميخيراتلاطيحملااذهيفنولزنتيةميرك

لوألافصنلاوعباسلانرقلارخاوأ/هيناثلانرقلانملوألافصنلاىلا

.منماثلانرقلانم

يبأتاباتكضعبكلذكوديزنبرباجلاوقأضعبانتلصودقلو

.ةحورطالا:يلربوک6ةحورطالا:يمانلا)37(
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عمجىلع4يبأونبعيبرلانملكصرح

ذخا.ءالولابيميمت.(145/762وحن)ةميركيبانياملسمةديبعوبأ(38)
سائرتهتناهيلاو‹يدبعلاراحصوكامسلارقعجوديزنبرياجنعملعلا
برغملانملكيفةيضابالاسساهتراشابو«رباج'تومدعبةيضابالا

دالبلافلتخمنملاجرهيديىلعجرختوةلقتسمالودتومرضحو
يضابألابهذملارشتنامهقيرطنعو«ملعلاةلمح»باوفرعكاذناةيمالسالا

.145/762ةنسوحنةديبعوبايفوت‹ةيمالسالادالبلافلتخميفههقفو

:يلكرزلا‹83ريسلا:يخامشلا2/2385تاقبطلا:ينيجردلا.ر
120.يمانلاقيلعت«نوفلخنباةبوجا:نوفلخنبا8/120مالعالا

يلاوح75يلاوح)يرصبلايديهارفلايدزالاورمعنببيبحنبعيبرلا(39)

لهسلاىرقیدحاببیبحنبعيبرلاورمعوبادلو.(0/694786

نامعيفةنطابلانممادوب)يلحاسلا

نبرباجمامالاكرداذا(75/694)يلاوحتناكهتدالونأحجارلاو

رباجمامالانعذخااهيفو‹ملعلابلطلةرصبلاىلالحر.هنعىوروديز

نياملمةديعيبأمامالاىلعةصاخذملتتو(711)710/93 ديزنبا

١ۍلوتمث.ةرصبلابةيضابالاخويشنمةدعو(145/762)ةميركيبا

وسرثیداحاعمجبینتعادقو.ةديبعيبأهخيشةافودعبكلانهةيضابالا

مهزرياةباحصلانمعمجنعديزنبرباجنعةديبعيبأنعةيورمعهللا
ةيضابالاهربتعيباتكيف(619/68687 هق3)سابعنبهللادبع

.ثيدحلايفمهتدمع

دمحمهللادبعوباهحرشو(6/12ق)ينالجراولابوقعيوباهبتردفو
ةيشاحبهحرشرهتشاو(11/17ق)يشحملارهشةتسيبانبارمعنبا
ءازجا8يفنامعةنطلسبثارتلاةرازوهتعبطدقوبيترتلا

رابجنزبةيرجحةعبطلبقنمعبطدقو.قيقحتنودب(1984)1982 

اديفحداعادقوءازجأ4يفيملاسلاهللادبعهحرشامك‹اهيلععلطامل
نامعةنطلسبةيلاعلاةعبطمبيناثلاولوالاءزجلاعبطدمحاوناميلسفلّوملا

۰ت.د
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دبعىلاضابإنبهللادبعةلاسراهيلإفيضنامك«نيمامإلانيذهتاياور
.747/129ةنسيراشلاةزمحيبأيتبطخوء(*ناورمنبكلملا

حيرصتاهيفذإةيضابالاةديقعللىلوألاةاوّنلاربتعتصوصتلاهذهلكف

يديفحةقفنىلعاضياعبطو٠«يخونتلانيدلازعهنمثلاثلاءزجلاققحو

عبطيملو(1383/1963)قشمدةيمومعلاةعبطملابدمحاوناميلس
عيبرلادنسمحيحصلاعماجلاناوتعبلصالاعبطدقو.ملعناميفعبارلاءزجلا

ةيناثلاةعبطلااهنمركذن.ثيداحالانم1005نمضتيوتاعبطةدعبيبحنبا

ءاملعدحاشيفطاميهارباقاحسايبأقيقحتب1349ةرهاقلابةيفلسلاةعبطملاب

.(1386/1966)نيرصاعملاةيضابالا
برغملاةيضاباعمتالسارمهلتناكدقلةرصبلابيملعلاهطاشنبناجىلاو

.ر.786/170ةنسيلاوحتناكهتافونأحجارلاو.ةيمتسرلاةلودلانمز
ورمع.ر.102ريسلا:يخامشلا.ر2/273:تاقبطلا:ينيجردلا
ةعماجبتمّدقريتسجامةلاسر‹اثدحمبيبحنبعيبرلا:مساقلاوبادوعسم

ورمعذاتسالافارشابةيمالسألاتانساردلاوةيبرعلاةغللامسقةيبرتلاةّيلكبحتافلا

ريبكلامجحلانمةنوقرمةحفص282نمضتتو.1983ةنسينابيّشلايمولا
.عجارملافلتخمىلعتالاحإلادجناهبو.اروكشماهبحاصيلاهادهأدقو

ةديبعيبأذيمالتنعذخأوةرصبلابسرد:يناسارخلامناغنبرشبمناغوبأ(40)
يبأذيمالتلاوقأاهيفنوديتلاةنودملااهّمهأوهبتكنودمهنعو(2/8ق)

يناثلانرقلارخاوأيفلحردقو.مهفالتخاومهتاياوروهقفلايفةديبع
تخسنوترهاتيفةنودملاهنعتيوروةسوفنلبجبارامترهاتىلايرجهلا

تاقبطلا:ينيجردلا.ر.حتفنبسورمعاهخسن«ةسوفنلبجيف
نباةبوجأ:يتازملانوفلخنبا.ر.228ريسلا:يخامشلا.ر23

:1394/1974طتوريبحتفلاراد.يمانلاةفيلخورمعقيقحت‹نوفلخ

111
ةلاحإرظناءةمغلافنشك:يوكزألا167س156:رهاوجلا:يداربلا.ر(41)

فرع‹293ةقرو‹3قيلعت197:ةيمالكلاجراوخلاءارآ:يبلاطلاراّمع
1/3138ةحورطالا:يلربوك.رةيقرشلاتاساردلاةلجميفواخساهب

.2/266267.تاقبطلا:ينيجردلا.ر(42)
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ةيضقضفرىلاو«ةءاربلاوةيالولاىلإحيملتو«ةمامإلانعةثارولايفت

رمتساو(43)يلخادعارصيفردقلاهيضقتريثأامكرظتنملايدها

‹يفوكلاةزمحو‹بيعشو‹جرؤملايبأو«زيزعلادبعنبهللادبعةيضق.ر)43(

تاقبطلا:ينيجردلا.ر.عيبرلاسلجمنممثةديبعيبأسلجمنممهضفرو
120‹105‹£97‹81ريسلا:يخامشلا‹258و241و223

ملسمةديبعيبأذيمالتنم(2/8ق)يرصبلازيزعلادبعنبهللادبع
ءاملعلعجاممهاواتفوةيهقفلاهئارايفسايقلابامرغمناكو«ايتفماهيقفناك

هعباتدقومهدنعةلوبقميهفهتياورامأو.هئارانمريثكنعنوضرعيةيضابإلا

یورنمموهو٤باهولادبعمامالاعممهفالخدعبهقفلايفراكَلا

حاکن»باتکايلاحةدوجوملاهبتكنمو«هتنودميناسارخلامناغويامهنع
.ناهدلاحوننبحلاصحوييأو‹ملسمةديبعيبأهيذاتسأنعهاورءراغشلا

.ققحمللاةمجرتلا.107108صنوفلخنباةبوجأ:نوفلخنبا.ر

أنميلانممدق»لهنم(2/8قردمحمنبورمعجرؤملاوبأ

هلو.هبتکيفمناغويامهنعیورنمموهو.ملسمةديبعيبأنعملعلا

نموهو.«قحلاىلإعجرفنامعىلامدقوةيضابألاةمئااهيففلاخلئاسم
ةمجرتلا.110:نوفلخنباةبوجا:نوفلخنبا.ر.بيبحنبعيبرلاةقبط

«بيبحنبعيبرلاةقبطنم(2/8ق)فورعملاوبأفورعملانببيعش

عوقودنعاهبناكونامزلانمنمةرتفاهيفماقأهّنأوأرصمهنطومنأرهظيو
‹راكنلادضاعوترهاتىلالحرف‹باهولادبعةمامإىلعبرغملابفالخلا

دبعمامإللهتضراعملصاوو‹نيدنفنبديزيةميزهدعبسلبارطىلاعجرمث
.هنمةءاربلااونلعأوبهذملاةمئأةيقبوعيبرلاهعلخكلذببسبو«باهولا
.119:ريسلا:يخامشلا2/274٠تاقبطلا:ينيجردلا.ر

113:نوفلخنياةبوجا:نوفلخ
اذهمحقأ.ردقلايفيقشمّلاناليغبرثأت(2/8ق)يفوكلاةزمح
ةءاربلاةرصبلايفةيضابألاةعامجلاتأرفملسمةديبعيباتاقلحيفلدجلا

لوعيبرلانمزةيضقلاسفنداعأو.حلّصللتالواحموتارظانمدعبهنم

‹2/241تاقبطلا:ينيجردلا.ر.كلذكعيبرلاهنمًاربتفهتركفليداني

120و85ريسلا:يخامشلا.ر

نبا.ر
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هذهيفلصفلالوقللديهمتاذهيفورشلاوريخلاقلاخهللانأىلعيأرلا

.ةيضقلا

حرشيففاشكتسالاوقداصلاثحبلاباتكنعالقنيمانلادرویو

ركذنةلاسرةرشعثالثاهبةمئاقيداربلل(*)فاصنالاولدعلاباتك

:اهتم

.يعيشىلادیزنبرباجةلاسر
.نيملسملاىلاسادرملالبيباةلاسر

لهآىلا45بجاحوةميركيبأنباملسمةديبعيبأةلاسر

.برغملا

جرؤملايبأوزيزعلادبعنبهللادبعنعبيبحنبعيبرلاةلاسرو

.بيعسو

لهاىلابوبحمنبدمحمةريسو

بوقعييبالفاصنالاولدعلاباتكو.هقفلالوصأيفةينورابلابخ(44)
.ينالجراولا

1/26قداصلاثحبلاباتكيداربلاةطوطخمنع.10ةحورطالا:يمانلا(46)
وبأ:(873ربوتكا260/29ٌمرحم3)ليحرلانببوبحمنبدمحم

ءاملعسارناك.يشرقلاةريبهنبليحرلانببوبحمنبدمحمهللادبع

نبسورمعبىقتلااهبو.ةكمبهتماقإتناكو.نايفسيبأهيبأدعبةيضابإلا
نامعىلالقتنامث.ةعيرشلاقئاقديفالفاحايملعءالناكفحتف

ةرصتخم)#برغملالهاىلاهتريس»بتكلانمهيلابسنيوملعلارشنلىّدصتف

هنوسرادتيةبرجءاملعناكدقو(ءزجنيعبسيفهقفلايفباتكوةطوطخء
.رشاعلا/عبارلانرقلايف

.ر.873ربوتكا260/29مرحم3ةعمجلامويراحصيفنامعبيفوت

:نوفلخنبا‹227ريسلا:يخامشلا‹323357تاقبطلا:ينيجردلا
نبادنعتدروهتريسنأىلاٌققحملاراشادقو.112:نوفلخنباةبوجأ
هللادبعنبدمحأ.ر46.(خ)«مهنادلبومهتوموءاملعلابسنةفص»دادم
58:ةسماخلاًةعطقلا)غ(مالظلاحابصم:يشيقرلا
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يحوتاهنيوانعنألإناورهلاةّيضقبةقلعتمتناكنإوصوصّنلاهذهلك
نبأبوبحمنايفسيبأةلاسركلذىلعليلّدلاو«ىرخأةيدقعاياضقةراثإب

احلميلريوكاهلعجوةمغلافشكباتكيفتدرويتلا
نموضابإنبهللادبعبفيرعتلايفلّتمتتةلاسّرلارواحمو«‹*هتحورطأب
مالسألا«هتافصوهئامسأوىلاعتهللابناميالاو5مهنعذخأومهرصاع

ةءاربلا«ةءاربلاوةيالولا٠مارحلاولالحلا‹ننسلا۽تاضورفملا‹ناميالاو

ةلزتعملا‹جراوخلافانصأوةقرازألا‹ةعيشلا«ةيتافّصلا«ةلاضلاقرفلانم
.ةءاربلاببسركذيكلذلكيفوةيمهجلا

برغملادالبيففيلأتلاقلطنيتالسارملاولئاسرلانمليسلااذهعمو
.ةيمالسالامولعلاةيقبيفونيدلالوصأيف

ىسيعلريبكلاديحوتلاباتكبرغملايفنفلااذهيفبتكاملألعلو

يناثلافصنلا/2نرقلانميناثلافصنلا«ليحرلانببوبحمنايفسوبأ(47)
عيبرلاوملسمةديبعيبأنعذخأ.نرقلاةيادبو8نرقلانم

الةريسلايفةّجحناك.بيبحنبعيبرلاتحتهتدلاوتناكو«بيبحنبا

.هدعبنمنيملسملاريسالومالسلاهيلعلوسرلاةريسنمءيشهنعذشيداكي
.هتنودميفيناسارخلامناغوبأهنعىورو.ةوعدلالهأرابخأنودنمموهو
لجو.قحلابلاطىبحينبهللادبعىلإةحيصنلاصنينيجرلادروأدقو
.ر.ريسلاوتاقبطلابتكيفهنعةيورمةيضابإلانمةقراشملارابخأ
ريسلا:يخامشلا.ر2-290تاقبطلا:ينيجردلا

فيرعتلا.116:نوفلخنباةبوجا:نوفلخنيا.ر7-119

.قحالملايف22-3/16ةحورطالا:يلربوك.ر(48)
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ديزينبهللادبعباتكىلعدرهنأودبيوةمقلعنبا

يمتسرلاحلفأنبدمحمناظقيلايبأمامإلاةلاسرركذننأردجيمث
حتفنبسورمعةلاسرو«؟نارقلاقلخيف(240-854/283896)
ثالثتزربأ‹؟”ةيليلحتةلاسريهو.ةيفاّصلاةنونيذلا:(853/280ت)
۰ةيساسأطقن

(49)

(50)

(51)

(52)

نمناك»:يخامّشلاهنعلوقي:(3/9ق)يرصملاةمقلعنبىسيع

باتکيفيفاكلادبعرامعويأركذيو.«اهئاملعقاذحوةيضابإلايملکتم

ضراعهيفو«ريبكلاديحوتلاباتك»ناونعبافلمهلنأتالاهجلاحرش
تالاهجلاحرشباتك.ر.ةثدحمهتافصوةقولخمهللاءامسأنإلاقنم

122ريسلا:يخامشلا.ر159:ةينورابلا

نيبةفوكلابشيعيناك(3/9ق)يرازفلاديزينبهللادبع
ةيبدألاةعبطملالحتلاوللملايفمزحنباهركذدقو.9و8/3و2ق
ىلاجراوخلاقرفبرقأو»:لوقيثيح2/112ركفلاراد1317رصم

ناكدقل.«يفوكلايرازفلايضابإلاديزينبهللادبعباحصأةنّسلالهأ
.هدودرلاباتك»هناونعايبيلبةراوزبهلباتكىلعرثعهنإيمانلالوقيو.ازارخ

263ص:ةحورطالا:يمانلا.ر

ناظقيلايبابفيزعتلل30قيلعت353يليامرظنا.182صرهاوجلا

هنِإريسلابتكلوقت.ةسوفنءاملعنموهحتفنبسورمعو.ةينورابلابخ
هملعةرازغيىدصت.(ايلاحديرجلادالبدصقي)ةنسنيرشعبرغملابملعت
ةنودملانمةخسنمناغوبأعدوأ.ةفلاخملاثافنءاراليسوفنلايدهميبأعم
نالبرغملابخسلاةيقبتخسناهنعو‹اهخسنفترهاتىلاهتلحردنعهدنع

موجهدنعبتكلانمقرحأامعمتقرحأترهاتيفتعدوأيتلاةخسنلا

ناكو٠سايلإروصتنموباوهوباهولادبعمامألايلاولءاضقلاىلوت.ةعيشلا
ةنونيدلاوباتكالإاهنمانلصيملتافلؤمةّذعهيلاتدنسأ«هرمأيفامزاح
امدنعاربصةبلاغألاهلتقومص21×0.28.16.ةينورابلابخ«ةيفاصلا

اهبوةكمىلالحر.(283/896)ةنسونامةعقاويفةيضابأإلاىلعاورصتنا
ةبرجتنمامهنملكدافتسافكاذنانامعملاعبوبحمنبدمحمبىقتلا

325-2/320تاقبطلا:ينيجردلا.ر.رخالا
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لها«ةلزتعملا«ةيرفصلاةعجرملا:قرفلانيبفالخلانطاوم
.راصتخابةّلدألاركذعم٠ثيدحلا

لمعلاوناميالانمهلهجعسيامونيعةفرطهلهجعسيالامليلحت

.هتقولحيىتح

ركفلاامن«معساتلاونماثلا/هثلاثلاويناثلايأ«نينرقلانيذهيفو

:نبورمعو(ءاطعنبلصاوءاوللاامهيفلمحو‹اضيرعاومنيلازتعالا
ظحاجلاو55854/231ت)ماظنلاو76(805-699/144-1)ديبع
نيبةلزنملا«ديعولاودعولا‹لدعلا‹ديحوتلا:ةسمخلامهلوصأترولبتو

.ركتملانعيهنلاوفورعملابرمألا«نيتلزنملا

‹ءاجرإلابلاقوهربكألاهقفلا»يفبابلااذهيفةفينحويأضاخامك

مدقبنيلئاقلاو(855(780/2415)164 لبنحنبدمحانحتماو

لمحب833(786/2185)178 نومأملارارقرودصرثإنارقلا

دنعمالكلاملعمسانيحلاكلذنمو«"نارقلاقلخبلوقلاىلعسانلا
انركذدقو‹ملعلااذهىطاعتينمرفكاماريثكلبةيعافدةعزنبةنسلالهأ

.هنميربطلافقوملصفلااذهعلطميف

ةيمالسالاةراضحلانيبديدشلاجزامتلابريكذتلانعلفغننأيغبنيالو

اوماقاهيلعو‹رصنعلااذهاوبرقنيذلانييسابعلاءاقتراعمةيسرافلاةراضحلاو

42قيلعت4يليامرظنا(53)

45قيلعت416يليامرظنا5/252مالعالايلکرزلا.ردهبعنبورمع)54(

1/36مالعالا:يلكرزلا.ر.رايسنبميهاربا:ماظنلا)55(

1/192مالعالا:يلكرزلا.رلبنحنبدمحمنبدمحأ(56)

4/278مالعالا:يلكرزلا.ر.يسابعلانوماملا:نوراهنبهللادبع

349يليامرظنا)58(
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ليلدنسحاةمكحلاتيبىلعءافلخلاصرحو٠مهتلود

ةصاخةفصبويدنهلاركفلاعميمالسالاركفلاجزامتاذهبو٤كلذىلع

.(59ةديقعللبّرخمربكاىراصنلاهربتعايذلاينانويلاركفلا

wy

ىتح(846/247-861(5--232)ةفالخلالكوتملاىلوتنأاممث
ىلعويسايسلاىوتسملاىلعمهسفنألةّنسلالهأراثو(عضولابلقنا
فرعديدججهنمءاسراولازتعالانعيرعشألالوحتعميركفلاىوتسملا

تالاقم»و«ةنايدلالوصأنعةنابإلا»هيباتكيفةصاخةيرعشألابدعباميف
باتك»هيباتكبةصاخ‹944/333()!6ت)يديرتاملاو٠««نييمالسالا
ةنسلالهنيبعارصلايوقكلذبوء«ةنسلالهتالیوات»و«ديحوتلا

.ةدشبهوبراحومالكلاءالؤهنججهوةلزتعملاو

نكيملةيماينبهللامحر»:(386/996ت)يناوريقلاديزيبنبالاق(59)

؛برعلامهتالوومهلامعرثكاناكو«ةعدبمالسالايفعدتباةفيلخطقمهين

تناكوسرفلابمهتلودتماقسابعلاينبىلاترادومهنعةفالخلاتلازاملف

...مالسالاكالهبنذْوَتيتلاثداوحلامالسالايفاوثدحافمهيفةسائرلا

..هناكرأاوروعوهوملثدقمهنكلو

..مالسالاضرأىلإةينانويلابتكلاجارخإاهوثدحأيتلاثداوحلالوأف

كرتياهأرقينمنالاهنممهتيشخومورلادالبنماهجورخببسيوريمث
اهيلالّصوتيالىتحاهيلعاونبواهوفخأفةينانويلانيدىلالوحتيوةينارصنلا
ةقراطبلاسلجمررق(190/805)يكمربلادلاخنبىيحيمهنماهبلطاملو
.«مهتملكقيرفتلاهبنيملسملايمرواهنمةحارتسالا

ةقدنزلانمملسواهيفرظنلانعمأنملقهنأةياهنلايفديزييأنباررقيو
راد.طراشتلايماسيلعهيلعقلع.مالكلاوقطنملانوص:يطويسلا.ر

68:ت.دتوريب.ةيملعلابتكلا

2/122مالعالا:يلكرزلا.ر.دمحمنبرفعج:لكوتملا(60)
مساقلب.ر.7/242مالعالا:يلكرزلا.ر.دمحمنبدمحم:يديرتاملا(61)

ةيلكلابتشقونةثلاثةقلح«ةيمالكلايديرتاملاروصنميباءارا:نسحنبا
.ص425ةنوقرم.1402/1982نيدلالوصاوةعيرشللةينوتيزلا



مثبرغملابنييمطافلاعميعيشلادملاةرطيسنرقلااذهفرعدقو

حااهسارتينييمطافلاطالبيفاهّدشأىلعتارظانملاتناكدقوقرشملاب

ثاحتلالاىلارطضادقو«”(974/363ت)نامعنلايضاقلاعمةمثألا
نمناملاع(331-953/362-973)يمطافلاهللانيدلزعملاطالبب

ف)ليِغْنَرنبدیعسحونوبأامهوءةيضابالادنعمالكلاءاملع

امهتعارببريسلابتكهونتو«990/380(6ت)فاتلزنبالغيرزخوبأو

9/8مالعالا:يلكرزلا.ر.نامعنلايضاقلا(62)
خيراتةصالخ:باهولادبعينسحنسح.ر.يمطافلاهللانيدلزعملا(63)

.ةيقيرفابهتفالخخيراتوهروكذملاخيراتلاو10:سنوت

دالبنمهلصأ4/10ىقيناثلافصنلاءاملعنم:ليغنزنبديعسحونوبأ(64)
مثدلخمنبديزيمساقلايبألتقمرثإيمطافلاميمتنباىلعماق.ديرجلا

نالجراوبىفتخاوانمزرفنأدعبكلذوةيضابإلامازهنادعبهعمحلاصتلاعقو

.اهلهأهمركأثيح
ةلحتلاهذهنعترظان»هسفننعلوقيوهومالكلاملعيفةعاربهلتناك

لماع)باطخلايبأو(يجاهنصلا)روصنميبأو(يعيشلا)ميمتيبأيدينيب
يفبتكهنأرداصملاركذتو.«هتبلغالإبهذمقبيملوقرفلارئاسو(ةليوز

تاقيطلا:ينيجردلا.ر.نالاىلاكلذنمءييشىلعرثعنملنكلنفلااذه

صاو362-357ريسلا:يخامشلا.ر.ىرخأتاحفصو2/353
ةحورطا(برغملاخئاشم)ريسلاباتكقيقحت:نسحدمحم.ر.2

.تادلجم3يف1979ةنسسنوتببادالاةيلكبتشقونةثلاثةلحرم

.طناهربلاوليلدلا:ينالجراولابوقعيوبأ.ر.32663

ىلعليلدةعنصلا»يمطافلاميمتيبأعمحونيبأةلأسم:3/5ةينورابلا
.«اعناصاهلنا

6sعمةماحلانكس.نيساوينبنم(380/990)فاتلزنبالغيرزخوبأ
بويانبنونحسىلعلوصالاكانهاملعتثيحدلخمنبديزيمساقلايب

لتقمرثا967/358ياغابيفيمطافلاميمتيبالماعرصاح.ةياغلاجوزتو
حلصلامتمث.ةكرعملاهذهيفرزخوبامزهناو«دلخمنبديزيمساقلاييا
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هنأالإةرهاقلاىلاامهباحطصاىلعصرحلاىلازعملاعفداممةرظانملايف

يداربلاهفصومالکلاملعيفباتکحونيبالو.رزخوباالإهقفاريمل

ةلاحتساىلعللدوهلهجعسيالامددحهنأنيبو«مئاحلاءافشباتكيف

نأالإقولخمنارقلانأنيببامك«لعفلاعمةعاطتسالانأنيبو٠ةيؤرلا

.لازيامباتكلااذه

ةلئساىلعباوجوهورزخيباباتکمسابفرعباتکرزخيبالو

وهمسالالهءىلاعتهللاءامساةلأسم:ةيلاتلالئاسملايفنيفلاخملا
ةيالولابةلصتميهوفوقولاةلاسم؟ةقولخميهله؟هريغوأىمسملا

‹ةلزتعملاىلعدرلاودابعلالاعفأةيضقءهلهجعسيالامديدحتقءاربلاو
ةيضقيفجراوخلاوةعجرملاةشقانم¢ةدارإلاوةعاطتسالايتلأسم
.(57)ناميالا

يفوتثيحةرهاقلاىلاهعملوحتو.359/970ةنسميمتيبأنيبوهني
نيذلاةرشعلاةمئالانمضينالجراولابوقعيوبأهدع.380/990ةنس

يمانلاققحدقويفوتاهبورصمبرقتسادقو.مالكلاملعيفءاراباودرفنا
.ةنوقرملازتامو«نيفلاخملاعيمجىلعدرلايف»ناونعبتءاجيتلاهتلاسر
دمحم.ر.346ريسلا:يخامشلا.ر.2/340تاقبطلا:ينيجردلا:ر

:يلاطيجلاليعامسا.ر3/586587ميخامشلاريسقيقحت:نسح

.2قيلعت13/1مالسالادعاوق
259قيلعت‹288:ةحورطالا:يمانلا:رظنا(66)

:هجهنمضرععمهتلاسرلرزخيبأصيخلتاذهو(67)
اهلدعأوليواقالاطسوأبانياحصاذخأفT4ةلزتعملاهبتلتعاامانركذدقف»

ردقياليذلاسايقلاويعدمحمهيبنةنسوهللاباتكقفاوامماهبوصأو
هلثمكسيلادحاوالعافاّيحهانتبثأفهيبشتلاهللانعانيفتفهضقنىلعلطبم

تّلععاامومهجهبتعاامانلطبأوءةهبشملاةجحانلطبأويشههبشيالوءيش
روجلاةلزتعملاىفنوروجلاهمزلأىتحهللةردقلامهجتيبثتتنمةلزتعملاهب
وهفءيشىلعردقيالنموءايشألارثكاىلعةردقلاهنعاوفىتحهللانع
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ىتحديدجنمةلودثعبنعمهزجعبةيضابإلاءاملعنأاممث

يباةريسيفةوساريخاودجوفنامتكلارصعيفكلذضّوعياميفاوركف
ىسراوءةبازعلاماظنبرهتشايذلاةقلحلاماظناونّركفةرصبلايفملسمةديبع

يفنيحدعبهلكأىتاف(6ماظنلااذهدعاوقركبنبدمحمهللادبعوبأ

يداحلا/هسماخلانرقلانميناثلافصتلايفتزربف٠لوصألاباب

:ةيلاتلاتافلّوملامرشع

الصفماهيناعموةيعرشلالوصألاعامجأيفةنوزخملافحلاباتك(1

©(1078/471)يتازملافلخينبناميلسعيبرلايبألاياباباب

(68)

يفرزخيباباتک0...ملاظرئاجوهفملظيملنمبذعينمو‹هنعزجاع
يتبتكمبنوقرم.75صنيفلاخملاعيمجىلعدرلا

.15ةيرصعلاةعبطملا¢ةبازعلاماظن:انباتکرظنا

:انباتكرظنا.ةبرجبريبكلاعماجلاةسردميفعيبرلاوبأاهاقلاسوردةرمثوه(69)
187صةباّرعلاماظن
اشن:(471/1078ت)يسباقلايتازملافلخينبناميلسعيبرلاوبأ

(440/1048)ركبنبدمحمهللادبعيباخيشلاىلعسردمثتسلومتب

يبأىلعهقفلاملعتثيحةبرجىلالقتنامثهذيمالتزريأنمناكفغيرأيف
يفوت.هتذمالتعملّقتتلاريثكناك.نيدلالوصأاهبمّلعونالسيودمحم
ء1/191تاقبطلا:ينيجردلا.ر471/1078ةنسنينوتيف
412/414ريسلا:يخامشلا
همّسقدقفاهيناعموةيعرشلالوصألاعامجإيفةنوزخملافحتلاباتكامأو
سانلاعسيام:ةيلاتلااياضقلالوالاءزجلايفجلاعدقو‹نيأزجىلاهبحاص

نيباهبلصيفوركنملانعيهنلاوفورعملابرمالاوةءاربلاوةيالولا«هلهج
هامسالصفصصخامكنارقلاقلخةيضقجلاعورفكلاوناميالاةقيقح
اذهىلايخامشلارماعدوعيسو)ةيضابإلاةديقعلاسساهيفرصتخا«تانايذلا»
121يليامرظنا.جهنملا
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ركبنبدمحاسابعلايبأل«ديحوتلالئاسمباتک)2

(79)1110/504.

(70)

هللاةمكحلايفباب:هباوبأنمواديرجترٹثكأءاجدقفيناثلاءزجلاامأ

سيلاهب,فوصوملايهيتلاتافصلاامباب«هتاذيفوهتاذبوهتاذلميكح

ءهركذرعهللانعةاواسملاوهابشألايفنوديحوتلايفباب.هنيعريغىنعممث

نعثحيبهمتخو.نوكيسوناكدقونوكيالونوكيونكيملوناكباب
.هتافصوهللاءامسأ

هقفلالوصأونيدلالوصأنيبباتكلااذهيفعمجعيبرلاابأنأظحالملاو
يفادُحومنكيملجهنملانأامك.نيدلالوصأعباطوههيلعبلاغلانأالإ
ةيميلعتلاةعزنلااًّمأ.ىرخاانايحاللحيوانايحارصتخيذاباتكلالماك

.ةبرجيففلّملااهيقليناكسوردباتكلااذهقلطنمنأملعنذاةحضاوف

نملكنألةيضابإلاثارتيفامهماديصرباتكلاىقييرمأنمنكيامهمو
.هلضفبنوهونيوهيلعةلاحأإلانمنورثكيهدعباوتأ

ةحفصلكبوطسوتملامجحلانم110هتفاحفصددعةينورابلابخباتكلاو

.خسانلامساركذينأنود1269/1853خيراتبخسندقوارطس4
ةسوفننمهترسالصأ:(504/1110)ركبنبدمحمنبدمحاسابعلاوبأ

(440/1048)ركبنبدمحمهللادبعييأهيبأنعملعلاذخا.اسرقنم

بونجلايفتْسلومُتىلالوحتمثغيرأيداونكس.هذيمالتمهأنمناكو
ديحوتلايفهتلاسراهنمانمهي.نورشعوةسمخيهوهبتكفّنصاهبويسنوتلا

طْواَمُتىلامثغيرأيداوىلاعجرمث.ةبرجناّشحلاةينورابلابدوجومخ
:ينيجردلا.ر.504/1110ةنسغيرأيداوبهثافوتناكو(نالجراو)
ريسقيقحت:نسحدمحم.ر423:ريسلا:يخامشلا‹2/442تاقيطلا

.3/614يخامشلا

هاوحفنعرّبعملماكلاهناونعفديحوتلالئاسمباتكامأنعاذه
«مالكلالئاسمنمكلذريغوهلهجسانلاعسيالاممديحوتلالئاسم»:وهو
:نيمسقىلاهلهجعسيالاممسقيو

يرجتىتحاهعبتياموةداهشلابرارقألالثمكلذو:سانلانيبوهنيبام(1

.نيملسملاماكحأهيلع
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:(12/6)يطوشلملاىسيعنبنيروغبتاباتك(3
.(7)تالاهجلاباتك7(. »نيدلالوصأ

نموالامسقلاو«"*ينوانجلاىيحيءايركزييالءةسوفنةديقع(4

راشأكلذكةلمجلاملعورامضإلاورارقإلايفلّتمتيو:هللانيبوهنيبام(2=
.ةرخألانعوءايبنالانعفرعينأيغبنيامىلا

نيدلاكلاسمنعلفغيملوةءاربلاوةيالولاةيضقيفةليوطالوصفدرفأامك

.نيدلالوصاماسقانمامسقاهايإاربتعمةمامالاو
فقاومركذبهبحاصيفتكيذاراصتخالاهيلعبلغيفباتكلاجهنمامأ

فقاوملاضعبدنسيهنألإاهتلدأضرعنودةحورطملااياضقلانمةيضابإلا
هتاحفصددعةينورابلابخباتكلاو.ةيضابالاخئاشمىلإةكئاشهلودبتيتلا

.ارطس27ةحفصلكبو6

ةطوشلمنم:(12/6قنملوالافصنلا)يطوُشْلَملاىسيعنبنيروغبت(71)
فلخينبناميلسعيبرلايبأنعملعلاذخا.ولجانكس(غيرأيفهنأوديي)
لاقامكناكو.يللاهللادبعخيشلانعو(471/1078)يتازملا
«..المعمهدشأواملعمهرثكاواردقسانلامظعأ»:يخامشلا

يتبتكمبنوقرم)هتحورطاباقحلميمانلاهققحنيدلالوصاباتك:هفيلاتنمو
نمددعهفيلاتيفكرتشاهناودبيو‹تالاهجلاباتكهيلابسنيو(ةصاخلا

صةحورطالا:يلربوكس.432ريسلا:يخامشلا.ر.خويشلا
.3/577يخامشلاريسقيقحت نسحدمحم.5-116
1ددعقيلعت1/90مالسالادعاوق:يلاطيجلاليعامسإ

62قيلعت140يليامرظنا2ددعهتحورطاباقحلميمانلاهققح(72)
لالمنب.ميهارباليعامسايبالهناينايسولارکذي.نيروغبتريغىلابسني)73(

:ةحورطالا:يمانلا:رظنا155يليامرظنا.خئاشمةدعلهنارامعوبآرکذيو

1-292.

وبأ3/116ةحورطألابقحلمةسوفنةديقع¢ةحورطألا:يلربوک(74)
نعذخاةسوفنلبجبنوناةيرقنم(5/11ق)ينوانجلايحيءايركز
ےہنمرکذن.ةيضابإلادنعنيدلاةبسنرمتهبونوراهيبآنباناميلسعيبرلايي
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.(75)هقفلاولوصألايفعضولارصتخمباتک

ةيضقنمصلختتتأدبولوصألااياضقعيمججلاعتصوصتلاهذهنإ
نامهملاءلالدتسالاةرثكىلعدمتعتنأنودةيضابالالوصأرَقَتلدودرلا

نيروغبتحنجنإو ةسوفنةديقعلثم ناهذألايفلوصألاهذهخسرت
لادتعازاربالةعستلالوصألايفقرفلالكةشقانمىلانيدلالوصاباتكيف
ملعييميلعترصتخمباتكوهفتالاهجلاباتكاًمَأ.ةيضابالافقاوم

.نيدلالوصأيفةلمتحملاةلئسألاعيمجنعبيجيفيكناسنالا

نابيحوييذلاجاتنإلااذهلثمنعيضابإلاطيحملاَضّحَمَتنإو
ادادتمافرعنرقلااذهنإفطاسوألاهذهىلادعبرستمليرعشالاتافلؤم
ينالقابلاويدادغبلادعبةصاخيرعشالاركفلةيرعشالاطاسوألايفاحضاو
@”(1078/471ت)يىنيارفسالاو1013-950/403-338(79)

ميهارباقاحساوبأهققحطهقفلاولوصألايفرصتخمعضولاباتكهتافلوم
يفغيصدقونيدلالوصايفهنملوالامسقلاو461يليامرظنا)شيفطا

اقسانتمایجهنماضرعضرعوفيرطيبدأبولسا

باتكوةيبولسألاةدوجلاسفنيفسيليميلعترصتخموهو:ةسوفنةديقعو
لاحأدقو1/76ةحورطالايلربوكء5355ريسلا:يخامشلا.رعضولا
ةديقعمجرتدقيلاطيالايشتانبورناملعنذاةيبنجالاعجارملانمريثكىلع

ef.A.L.U.O.N,NS.XVI)1964(,595-533.ةسوفت

3/598يخامشلاريسقيقحت:نسحدمحم.ر

نمطشيفطاقاحسايبأقيقحتعضولارصتخم:ينوانجلاءايركزوبأ(75)

(76)

(77)

146:يليامرظنأ1737ص

نرقلايفعيمجنبااهمجرتوةيربربلابتبتكيتلاةديقعلانأيلربوكحجوريو
.1/80ةحورطالا.ر."نرقلااذهىلإعجرتنماثلا
7/46مالعال يلكرزلا.ر:ينالقابلا

باتكلتوحلافسويلامكقيقحت.ر(471/1078ت)ينييارفسالا
1403/1983:9توريبط«نيدلايفريضبتلا»
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يسلدنألامزحنباالولاًيسنمیقیب,داکرخآرایتلّصأتامك
رايتلاامأيرهاظلابهذملاوهوالأ1064-994/456-384(7)

يلازتعالارايلانأالإيرعشالارايتللةبلغلاتناكولرومغميقبدقفيديرتاملا

٠”(1025/415)رابجلادبعيضاقلاتافلؤمعمايلجاجضنفرعدق

ترهاتطوقسدعبةيناثلاةيضابإلاةمصاعيفةرعاشألاحيرتبهنأامو
يفليوطعابمهلناکءاملعاهلیدصتیتحهتارذّسيهو

مهتدمعلظواريظنهلةيضابإلافرعيملرخازجاتنرهظومالكلاملع
:يهتافنصملاهذهو‹اورصتخاو‹اوشحو‹اوحرشفاذهانمويىلإ

ةفيلخنبورمعنامثعيبال«قرفلايفةلاسروتالاوسلاباتك
.(8!)يفوسلا

53/5مالعالا:يلكرزلا.رمزحنبا(78)

4/47يلكرزلا.ر:رابجلادبعيضاقلا(79)
837ةطيرخلارظنا(80)

لبقردلوفوسيداونم(6/12ق)يفوسلاةفيلخنبنامثعورمعوبأ)81(
وهويتازملافلخينبناميلسعيبرلايبأسلاجمرضحهنال)47/1078ٍ
)56/112ق)رکبيبانبايحيءايركزيبانعةياورلاريثك
يأنبادمحاسابعلايبأنعكلذكوةارابخأوةريسلاباتكبحاص
.سلبارطىلاوديرجلادالبىلاونالجراوىلالحر.ركب

ةيخيراتوةيوغلوةيلوصأاياضقلعماجباتكوهوتالاؤسلابانكهتافلۇمنم
باکهنأةّقيقحلاواضياهريغلباتكلابسندقوةيضابالاريسيفةصاخ

ةيضابإلاتابتكميفخسنةدعهنمدجوتوهعضوىلعيديألانمديدعتلوادت
277اهٹحفصددعوتافخادشوبخ.ةسوفنوبازيميداووةبرجب
يسوفنلاهللادبعاهخسانو1184ةنستخسنارطس24ةحفصلكب

لادعومجمنمضرئازجلايفطةيضابإاقرفيفةرصتخمةلاسر

ريسلا:يخامشلا‹483-2/428تاقبطلا:ينيجردلا.ر
-كرحلانعمالم:يمانلاةفيلخورمع..ر524529و0-441
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يفاكلادبعرامعيبال«تالاهجلاحرشباتكو«زجوملاباتک

.1()174/57082)ينالجراولا

بهذمقيقحتلليلدلارونبليبسلايغابللوقعلالهالليلدلابانك

.(ناهربلاوليلدلاباتك:برهتشاو).قدصلاوناهربلابقحلا

بوقفعييبالامھالكو«(فاصنالاولدعلاباتک

‹6ص42/43ددعةيرئازجلاةلاصالاةلجم.اهيحاونونالجراوبةيملعلا

1977سرام يرفيف/1397)لوالاعيبر رفص

3/634يخامشلاريسقيقحت:نسحدمحم.ر

دلو(1174/570لبقت)بوقعييبانبايفاكلادبعرامعوبأ(82)

سنوتىلالحترامث«ىلوألاهتاشناشناهبونالجراوىرقىدحاتوانتب

غرفتونالجراويفكلذدعبرقتساو‹ملعلابلطيفدجفنيدحوملادهعيف
.ىوتفلاوسيردتلاوفيلأتلل
ثيحنمةيضابأإلاروصعىهزانمربتعيمرشعيناثلا/هسداسلانرقلاو
.يركفلاجاتنالا

لئاسرنعةباجإلاريخالااذهىلوتذاينالجراولابوقعييألبقيفوتاهبو
.رامعيباىلعتدرو

رئازجلابطويبلاطلارامعهققح.مالكلاملعيفزجوملا:هتافلومزربا

ىسيعنبنيروغبتلبوسنملاتالاهجلاباتكحرش‹8/1978

96قيلعت155يليامرظنا)ةينورابلابخيطوشلملا
:يبلاطلارامع‹441ريسلا:يخامشلا‹2/485تاقبطلا:ينيجردلا.ر

يفةيضابإلا:رمعميحييلع1/215٠ةيمالكلاجراوخلاءارآ
215:رئازجلا

دلو(1174/570)ينالجراولاميهاربانبفسويبوقعيوبأ(83)

جهنمىلعاهبهقفت.بسنياهيلاورئازجلايقرشبونجنالجراوةنيدمب
ےلحتراامك.نيدحوملانمزةبطرقيفماقافسلدنألاىلالحترامث.ةيضابإلا
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نكلجاورلاسفنقلتملناويبأةديقعركذنمسأبالو
.اهيفامباعيتساةلوهسيفاهتيّمها

ىلعةردقلاوجضنلاىوتسمكردأيضابإلاركفلانأحوضوبسملن
هئيبلافرعيذلارامعوبااذهف5لماكتمقطنميفعافدلاوباعيتسالا

مالشالانعاحفانمفقيتاراتنماهيفامبنيدحوملانمزسنوتيفةيسنوتلا
ءزجلايفمث‹لوالاءزجلايفباتكلالهاوءةميدقلاتافسلفلاىلعدريف
فقرفلاججحضحديو«ةيضابالاةديقعلالوصأررقيهزجومنميناثلا

9ةيلدجةيمالكةغليفةيلقنوةيلقعنيهارببىرخالا

(84)

ثيحايقيرفإطساوأيفلغوتمث.جحلاةضيرفىدأوقرشملادالبمصاوعىلا
اهنمنينثاركذبيفتكنتافلؤمةّدعهل.راهنلاوليللايواستفشتكا

رصمةينورابلادحاودلجميفةيرجحطِءازجأةئالثيفءناهربلاوليلدلا»

لوصأ ءازجأةثالثيف.خفاصتالاولدعلا‹نيدلالوصأيفه6

.ر.قيقحتنودب1984نامعبطويتبتكمبنوقرميماّنلاورمعهقّقحهقفلا
:رمعمىيحييلع‹443ريسلا:491/2:تاقبطلاينيجردلا

ءارايبلاطلارامع.13991979ةرهاقلاةبهوةبتكمرئازجلايفةيضابإلا

216/1ةيمالكلاجراوخلا

71-23:قحلملا3ةحورطالا:يلربوك

:(12/6ق)نيونبميهاربانبناميلسنبميهاربانبيحيلهسوبُ
.يملعلااهراهدزانمزنالجراوعويريفشاع.ملعلايفةقيرعةرسأليلس

بحاصينالجراولاركبيبانباییحيءايركزيبآنعوهبانعةصاخذحخاو
ملعيفةديقعلادبموسوملاهباتكبةصاخرهتشا.ةمئالارابخأوةريسلاباتك

.3/2371هتحورطاباقحلميلربوكهلعجدقوءريسلاوملعلاوديحوتلا
.1/158ةحورطالا:يلربوكء507508ريسلا:يخامشلا.ر

11/ه5نرقلاءاملعنمهربتعادقو3/608ريسلاقيقحت:نسحدمحم
.ءايرکزيبانعهذخالهالعأهيلإانرشاامحجرو

.يدئاقعلامسقلاىلعيقالخألامسقلاهيفبلغدقفةديقعلايفهباتكامأ
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دنعءاجاملةزكرموةلَّمكمبوقعييبأتافلۇمنأربتعننأنكميو

فالخلالئاسمعيمجهباتکنملٴوالاءزجلايفددحنأكاذءراّمعيب

امددحهنأامكلئاسملاهذهيفةيضابإلاججحزكروءةرعاشألاعم

اذهيفتاقريوفنمةيضابإلاءاملعنيباموهلهجعسيالاموهلهجعسي

يملعبءانتعالاعميناثلاءزجلايفمولعلاماسقأطبضىلعصرحو«نأشلا
يفهتاظحالملالغتساىلعةديدعلاهتالحرهتدعاسدقو٠«باسحلاوقطنملا

اعونتمءاجدقفناهربلاوليلدلاباتكنمثلاثلاءزجلااأ.مالكلاملع

تهجولئاسرنعةبوجأهنأنايلغنمةيضابالاةئيبلايفاميكحي
ةباجإلابوقعيوبأىلوتةّينملاهتكردأاملف«يفاكلادبعرامعيباللصألايف
ةقشنملاوأةلّصأتملاءاوسقرفلافلتخمىلعدرلايفليلغلايفشيامباهنع

راكتلالثمةيضابإلانع

يفالرسنيعستوةسمخنعهبحاصباجأدقفتالاوَسلاباتكامأ
دادعتسالانميضاباإلانُكمتةّيلمعةيركفةورثوهو«لوصألالئاسمعيمج
تارظانملاتاقلحيفحرطتتناكيتلااياضقلانمةّيضقهيأنعةباجالل

.ةقياضمةّيأجتنأنودقرفلاعيمجهيفشياعتتيذلاطيحملامكلذيف

ةصاحخيمالسالاثارتلارئاسعميضابإلاثارّتلاشياعتنذإحضاوف

الف٠يأرلاكلذباّدتعمهيأربالقتسمانباًيوقاشياعتيملاعلاثارّتلاعو

ءانتلايفو«*)ةفشاكملاملعيفيلازغلاركفدامتعاالثمبوقعيوبأدّدرتي

ىلاةراشإدجنملاَنأالإضرععمءافصلاناوخإلئاسرىلع

368)بلادبعنيالثم(11/5)نرقلايفاوزربنيرخاءاملع
يناتسرهشلالشم(6/12)نرقلايفو463/01071-978

13/180طناهربلاوليلدلا:ينالجراولابوقعيوبأ(85)

.3/194:ردصملاسفن(86)
هباتكيفنيملكتملاىلعمجهتبرغملاظفاحهللاقي.يبطرقلاربلادبعنبا)87(

10/316مالعألا:يلكرزلا.ر.«هلضفوملعلانايبعماج»
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.اغاط-ء...٤.

°يهبيرعشالاركفنالكلذ‹(1086/5481153)479 

يراضيلالاثمأنيملكتملاديىلعهتوقيفيرعشألاركفلارمتسانئلو
(712-1312/793-1390)ينازاتفتلاوت)
لاصئتساوهتاردسليقرويملاحسمناف1355/756(99(يجيالاو

مهريسبءالؤهمتهاوحضاوعجارتىلاىدديرجلاةقطنمنمةيضابالا

ثلاثلا/هعباسلانرقلايف)هتقابطيفينيجردلاديىلعكلذناكو
حوننبحتفرصنوبأیربنافمهلوصانعاوتکسيملمهنكل«(مرشع
ملعيفسانلاطيرفتنموكشيوهو©!(7/23ق)يئاشولملا
(ليوط):لوصالا

ِنَسلابنيعلومشاعملاهقفبمهندجوفادئارقىلاترظن
نجينملرامياهيفاموٌباعصاهنألجأنمنيدلالوصأاوّسانت

عاذفنيدلالوصأاهيفعمجتیبةئامونيتنئايفةينونعضوف

4/248مالعالا:يلكرزلا.ر:يواضيبلا(88)
8/113114مالعالا:يلكرزلا.ر:ينازاتفتلادعسلا(89)
4/66مالعالا:يلكرزلا.ر.يجيالانيدلادضع(90)
ةيرقنم(7/13قنملوالافصنلا)يئاشولملاحوننبحتفرصنوبأ(91)

.ميهاريانبِءايرکزيحييباهلاخنعملعلاذخا.ةسوفنلبجنمتياشولمت
امرظنا.نيدلالوصايفةينونلاةديصقلااهنمركذنةيميلعتدئاصقةدعهل
اهحورشىلإةراشالا160:يلي
.ر254:ةبازعلاماظن:يريبعجلا«549-8ريسلا:يخامشلا.ر هرابتعايفاطخأدقو3/662يخامشلاريسقيقحت:نسحدمحم
ليعامسا.ر.ةرشعةثلاثلاةقبطلانمهربتعاينورابلانأل6/12نرقلاءاملع
۱ققحملل1قيلعت1/89مالسالادعاوق:يلاطيجلا

نم
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جهننيدلجميفت)يلاطيجلااهحرشمث.تابسانم

بتکدقو«ةيعافدةعزننمولخيالانراقمايلالدتساايليلحتاجهنمامهيف
رطانقب»موسوملاهباتكرطانقنمةرطنقدرفأو«همسابتفرعةرصتخمةديقع
يفهعّسوتىلعءانبراصتخالاىلااهيفدمعهنأنيبنيدلالوصأل«تاريخلا

هباتکباوبانملوألابابلانعلفغننأيغبنينيالو«ةينونلاحرشيفكلذ

.ديحوتلااياضقلقيفدضرعاضياوهفومالسالادعاوق

ملهنإف٠ةيضابإلاءاهقفزربأيخامشلارماعام

(92)

(93)

.ةنسوفنلبجبلاطيجةنيدميفًأشن(0/1349تر(:يلاطيجلاليعامسا
ةوقبرهتشا(2/21تريسيمرطلایسیعنبیسیعیسوميبنعدخا
كلذلركنملانعيهنلاوفورعملابرمالايففةأرجلاوملعلانيبعمج.ةظفاحلا

رقتساو؛هحارسكفىلاةبرجلاىعسفسلبارطبنجس.لقنتلاريثكناك

تافلؤمةدعهل.كانههربقو«يفوتنأىلإريبكلاعماجلابةبرجةريزجيف
ةينورابلاةعبطملابءازجا3يفعبطدقوتاريخلارطانقباتك:اهنمركذن

ةبهوةبتكمبعبطوهنملوألاءزجلايمانلاورمعققحو7/1889
.نيدلالوصأيفةّمهملوصفءزجلااذهيفو1385/1965ةرهاقلاب
ةعبطملابعبطويلكبنامحرلادبعهققحدقونازجمالسالادعاوقباتكو

1976رئازجلاةيدارغبةيبرعلا

مسقلااذهيماتلاققحدقو1جلوصالايفهنمةحفص129تءاجدقو

.ر)مسقلااذهىلعهتحورطايفيلربوكدمتعاامكهتحورطأباقحلم

:دمتعملاردصملاعماهيلاراشملاعجارملا.ر(1/24245

556559:ريسلا:يخامشلا

بحاصيخامشلادمحأدادجأنم(1390/792ت)يخامشلارماع

.(722/1322ت)يسيمرطلایسیعنبیسیعیسوم.يبأنعذخا.ريسلا

سرددقو.هتايحلوطفيلاتلاوسيردتللسلج.هرغصذنمةماقتسالابرهتشا
هذيمالتزربأنم.م1355/ه756نَرَفيىلالوحتوةنس13نوُيمِب
=مدقتميفوت.رهاوجلاباتكبحاص(م1415/ه9و8)يداربلا
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فقوماهيفنيب«تانایدلابتفرعةزجومةلاسريفهزنتكالببابلااذهلفغي

عفشيو‹نيدنهلوقبةيضقلكاحتتفم؛عستلاةيلوصألااياضقلانمةيضابإلا

يفةيربربلابفلأيذلاةديقعلاصنل8ق)عيمجنياةمجرتباذه

‹ةديفعلايفةدمعلاراصفودبياميفيداليمرشعيداحلا/هسماخلانرقلا

ميركلانارقلابناجىلابازيميداووةبرجيفظفحياملوأوهو

.فيرشلاثيدحلاو

5°مرشعسماخلا/هعساتلانرقلاًالميفيداربلامجنعطسيمث

(94)

(95)

هفلأدقوتانايدلاباتكاهنمانمهيتافلومةدعهل(792/1390)نسلا

(160يلياميفصنلااذهحورشرظنا)ينواَسرَملاديعسنبحونبلطلةيبلت
ىلإيلربوكهمجرتوةيزيلكنالاىلإ255صهتحورطأبيمانلاهمجرتدقو
.561س559ريسلا:يخامشلا.رقحالملا195/3ةيسنرفلا

اروهشماماماناک»:يخامشلاهنعلوقي:عيمجنبورمعصفحوبأوه

ناسلباهلدبافةيربربلابتناكيتلاةديقعلابسنتهيلا.اروظنمءاملعلانمناكو

.156ريسلاءةبلطلاءادتيايفةسوفنريغمهريغوةبرجلهأدامتعايهوةيبرعلا
هربتعاوةديقعلاصنقيقحتةمدقميفشيفطاقاحساوباخيشلاهلمجرتدقو

.8/14ترقلاةيادبكردأدقو٠«7/13نرقلانميناثلافصنلاءاملعنم
نبا.ر.تاقبطلابحاصينيجردلادمحاىلعسردهناهنعفرعنامةياغو

54:ةبرجءاملعمجارتيفةلاسر:تيراعت

دجويثيحةميدقلاغلاوةهجنمنيجورفيتعماجبنيسردملاريبكراصمث»
ءاملعدهاشمنعهتلاسريف(1099/1688ت)يتاليحلالوقيامك«هربق

.253صةيازعلاماظن:يريبعجلا.رلوهجمفهتافوخيراتامأ6:ةبرح

131يليامرظنافةديقعلاصنفيرعتبقلعتياميفامأ

رمدلبجباشن(9/15قلوالافصنلا)يداربلامساقلاوبألضفلاوبأ

يخامشلارماعىلعةسوفنلبجبملعتو يسنوتلابونجلا_

يداوةسردمبيغاوزلاىسومنبشيعيىلعةبرجبو(1390/792تر
.ةريبعجةموحببيبزلا

r
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رهظأوءةيلوصألاميهافملامهأليحالطصالاىنعملااهيففرعقئاقحلاةلاسرب

ىلعمئاحلاءافش»ىمسملامئاعدللهحرشيفهبهماملإونفلااذهيفهتعارب

ايليلحتاجهنمكلذيفاعبتمنيدلالوصأبقلعتيامهيفىفوتسادقو«مئاعدلا

.ةيضابإريغوةيضابإصوصننمهلصواملكنماديفتسمانراقم

فقنلف‹رثكأانينعتيتلاةلحرمللتايهيتلانورقلاثارتبانمملأنأدعب
.اليصفتةلحرملاهذهيفةيلوصألاتافلؤملادنع

ةريزجلابرقتساوةبرجباهبملعتيتلاةسردملاسفنبكلذدعبسيردتلاىلوت=
ةنسمارحلاهللاتیبىلاجح.ةبازعلاسلجمةيوضعيفكراشثيح

صةيازعلاماظن:فلؤملل.ر.الوهجمىقبيهتافوخيراتو5/1374

:يلادعلاملاس.ر.رداصملامهاىلاكانهترشادقو8-209

ةعيرشللةينوتيزلاةيلكلابتشقونةثلاثةلحرمةحورطا.هراثاهتايح:يداربلا

.يتبتكمبةنوقرم14021982نيدلالوصاوأ
ملاساهققحدقوتافلؤملانمعومجمعمت.درئازجلاب.طقئاقحلاةلاسرو

ةبتكملاباطوطخملازيامفمئاحلاءافشباتكامأ.يتبتكمبةنوقرميلادعلا
ةخسنلانعهنمةروصمةخسنيلادعلاملاسلو.ةبرج‹ناّشحلاةينورابلا

122147؛هراثاهتايحيداربلا:يلادعلاملاس.ر.ةينورابلا
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نورقلايفنيدلالوصأيفيضابإلاجاتنإلا
م18‹1617/ه01112

حرشبانمهتيتلاةبقحلاهذهيفنيدلالوصأيفةيضابإلافيناصتلاقلطتت

ورمعصفحيبألديحوتلاةديقعل(1522/928)يخامشلاديعسنبدمحأ
نابعشرهشلئاوُايفاذههحرشنميهتنا»هنآتبثأدقو«”عيمجنيا
نيملسملاجارخإنميناثلاماعلاوهو.1499يرفيف/ةئامعستوعبرأةنس

.%9ةبرجنمىراصتلا

ةقيرعةرسأليلسوه(1522/928ت)يخامشلادمحأسابعلاوبأو

ةافودعبلوحت.حوننبحلاصفيفعيبآنعذخأونرفينكسملعلايف
سنوتىلاهقيرطلصاومثءملعللابلطلبجبتلالتونيواطتلا

يصفحلانامثعرمعيبيأةيقيرفإكلمبىقتلاثيح

NEED

163:ديحوتلاةمدقمحرش::يخامشلادمحا3ر
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لئاسميفهعمرواحتو1486/891ةنس(1488-1435/893-839)

دبعنبدمحموهنامعنميضابإهيقفبهتالحریدحاىفىقتلاامك

.قرشملاةيضابإنعرابخأةدعهنعلقنو«ينامعلايلئامسلاهللا

حرشنمهئاهتناخيراتلهطبضكلذنمهتافلۇمخيراتبانايحأہتهي4ناک

.1499/904ةنسكلذو٤ديحوتلاةمدقم

يفوتهنأبوقعينبملاسرصاعملاةبرجخرؤمكلذيوريامكروهشملاو

هركذيامفالخىلع1522/928ةنسجاويةموحبهربقو«ةبرجب

٠يککیول

2

:هتافلۇم

.(131:يليامرظنا)ديحوتلاةديفعحرشےہ

ةيضابألاةأشنبهيففرع.1301ةرهاقلاةيرجح.ط:خئاشملاريس

(12/6)ينالجراولابوقعييبال٬فاصنإلاولدعلاباتكرصتخم
هفيلاتنمغرفدقو.يتبتکمبخ.رصتخملاحرشو٠هقفلالوصأيف

9/41.

بوقعييبالقطنملاوةفسلفلايفنيرحبلاجرمباتكحرش

.نزيغبوقعي

ةنسهفيلأتنمىهتنادقوءينامعلارظّنلانبالءمئاعدلالكشمبارعا
اياضقلابالإهيفمتهيمل.خةينورابلاةخسنلارخايفتبثأامك8
«هبارعإلكکشمنمضتيارصتخمترثاف».ةيوحنلاوةيوغللا
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۰(163:يليامرظنا)يسمادغلاهلوصىلعدرلايفةلاسر

.(هقفلايفىرخالئاسرو

دمحمنبفسويةيشاحةثالثلانورقلاهذهيففنصامرخانأودييو
نبأنيروغبتلنيدلالوصأباتكىلع‹1774/1188(5ت)يبعصملا

.12/6(6ق)يطوشلملاىسيع

تافلۇملا(1):يليامكاهبترنفيناصتةدعتفلأكاذواذهنيبو

.تارصتخملا(4).ةبوجألاودودرلا(3).يشاوحلاوحورشلا(2).ةلقتسملا

:ةيتاذلاتافلؤملا

‹ةمدعنمنوكتداكتنورقلاهذهيفنيالالوصأيفةيتاذلافيلاتلانإ

يخامشلاديعسنبدمحألاهنمنيتنثا«لئاسرةثالثىلعالإرشعنملاننإو
.1658/1068(0)يشكيودسلاهللادبعلةثلاثلاو

ءاملعأجلكلذل«ريثكىضماميففلآامنأىلإعجرياذهلعلو
كلتيفلاكشإنمءاجامحيضوتليشاوحلاوحورشلاىلاةبقحلاهذه
.ةيئاهنةفصبةيضابإلاةديقعلاتّرقأيتلاصوصنلا

باجأباوجيهوةزجومتءاجدقفىلوألايخامشلاةلاسرامأ(أ
هللاىلاةبسنلابىَمسملاومسالانيبةقالعلاةيضقلوحةيلطلادحأهب

:بوقعينبملاس.1صةبرجءاملعمجارتيفةلاسر:تيراعتنباديعس.ر)4(

مقرنودبةصاخلاهتبتكمبسارك

140:يليامرظنا)5(

)6(-
151:هراثامهالیلحتعمهتمجرترظنا)7(

يتاذلافيلاتلاىلابرقااهنالانهاهعضواتريخ(8)
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طخب٤رطسةئامىلعيوتحتتاحفصمبرأاهبةطوطخميهو«ىلاعت

.()حضاويبرغم

نأنيبمث«ةغلىمسملاومسالاوةيمستلانيبقرفلاركذباهأدبدقو
تاياةدعبرابتعالااذهىلعاللدم٠«ىمسملاوهمسالانانوربتعيةيضابالا

.ثيداحأةئالثبو٠ميركلانارقلانم

ةيضابأإلانيبفالخلانأينالجراولامالكىلعادامتعا٠«كلذدعبرّرقو

.يظفليرابتعامهريغو

نأىلاتاراسفتسالاوتاضارتعالاضعبنعباجأامك

هسفنىّمسهللانِإلاقينأنوعنميةيضابإلانأو«مسملاىلعلديمس

يفتءاجدةلاسرلاهذهيفةحضاوةيميلعتلاةعزتلاودبتو9ي

.(تلق.تلقنإ)راوحبلاق

يوتحت.خيهوزاجيإلاىهتنميفتءاجدقفةيناثلاةلاسرلاامأو(ب
نورشعوةئالثاهب.حضاويبرغمطخبةدحاوةحفصىلع

نأىلعةّيلدجةيقطنمةقيرطبنهربدقو‹ىلاعتهللاتافص:اهعوضومو
.ةيلعفلاهتافصكلذكو5فوصوملاىلعةدئازريغةيتاذلاهللاتافص

ةلاسرلاهذهيفةحضاوٌدحتنماهيفامب‹ةيلدجلاةعزنلاتدبدقو

.اهزاجيإ

مقرنودبیرخأراثاةعومجمنمضةينورابلاةبتكملا(9)
4:ىَّمسملاومسالايفةلاسر:يخامشلادمحأ.ر(10)
مقرنودبلئاسرلانمةعومجمنمض:ةينورابلاخ)11(
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اهيو.ةعبساهتاحفصددع‹؛ييشكيودسلاهللادبعليهفةثلاثلاةلاسرلاامأو

لارقلايفءاملعلافالتحايفةلاسر»بةموسوميهو.(!رطس4

:يليامكةمتاخلايفاهعوضومدّدحدقو.ءديجملا

 قولخمنارقلا)نيقيرفلاجاجتحانمهركذيننكمأامتركذدقف»

كلذيفومدقلابنيلئاقلاوثودحلابنيلئاقلانيبةنراقميهف««(يلزأنارقلا
ةلبانحلاوةيعفاشلاوةيكلاملامهفميدقنارقلانأبنولئاقلاامأو٠:لوقي

.ةيفنحلاو

ىلعةعيشلاوةيضابإلاوةلزتعملامهفقولخمنارقلانابنولئاقلاامأو
.(13)¢«اهبهاذمفالتحخا

ةعامجلكتمادامةلاسرلالكيفةحضاوةيلدجلاةعزنلاتدبدقو

نارقلانأنوربتعينيذلافنصملادروأدقو‹اهفقوملراصتنالالواحت
قلخبنيلئاقلاحجحدروأمث«لوألارصنعلايفمهفقومنعمهعافدوميدق

لوألامسقلانمحضوأولوطأيناثلامسقلاءاجدقو«ةيضابأإلامهمونآرقلا

.نآرقلاقلخبنيلئاقلافقومىنبتييشكيوذسلانأىلااذهعجرمو

يشكيودسلاةمجرترظنا.مقرنودبلئاسرلانمةعومجمنمضةينورابلاخ(12)
151:يلياميف

7:ديجملانارقلايفءاملعلافالتخايفةلاسر:يشكيودسلاهللادبع)13(
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::يشاوحلاوحورشلا

نبورمعصفحيبلديحوتلاةديقعحورش(1

.(15›يخامشلادمحأسابعلايبُحرش)أ۱

رواحملاىلعحرشلازكرتف‹ةملكةملكةديقعلانتمحراشلاعبتتدقل

‹ةءاربلاوةيالولا«نيدلا«مالسالا«رفكلا‹ناميإلا‹نيدلالصأ:ةيلاتلا

ىلعدرلا6هللاءامسأونارقلاىلعمالكلا6ةريبكلا6بتكلا6ءايبنألا

.(ةيضابإلاينعي)ةماقتسالاوقحلالهأةديقعيفةذبن«ةيفوّصلاوجراوخلا

دقو
نتملا

فصودنعلاقثيححرشلاةمدقميفاهفيلأتنمةياغلاحراشلانيب
اميرو5٠ئدتبملااهملعتىلإرقتفيفئاطلوتكنىلعتوتحا»:

نميلادبامحرشيفهللاترختساف.يهتنملااهضعبحاضيإىلإجاتحي
ليزيامىلعديزأالو«بغرنملةدعاسمو«بلطنملافاعسإ...ةلكشم

(14)

(15)

ىلعفّرعَتلانكميفصنلاامأ.ةديقعلابحاصبفيرعتلل124صقبسامرظنا
نأٌمَلْعا:يليامكنتملاصلدقيخامشلاو٠حرشلالالخنمهاوحف

ركذمث‹نيعةفرطهلهجعسيالامبهباتكرّدصاملىلاعتهللاهمحرخيشلا

فاضيامونيدلاريسفتركذمث«كلذنمةلصخوألهجنممزليام
‹ةءاربلاوةيالولاركذو«تاضورفملانمءيشببقعمث«مالسإلاهّنأوهيلإ

لكوءاهماكحأوللملاركذو«ماسقألاوطورشلانمامهلوامهنممزليامو
ةلمجدارطتسالاهجوىلعريسفتلاةلمجنمركذمث‹ةلمجللريسفتكلذ
114:¢...ةماقتسالاليبسنعلفاغلاهّبنيل...لسرلاوءايبنألاوبتكلا
يباحرشعمامهعبطوشيفطاميهارياقاحساوبأحرشلاونتملاقّقحدقل
ىلعةيناثةعبطنيحرشلاعمنتملاعبطدقو.ه1353ةرهاقلابيتالتلاناميلس
نمتدرجدقو1392/1973ينابيشلاديعسنبةفيلخ جاحلاةقفن

تءاجتالاحإلانأالإنيتعبطلااندمتعادقو.شّيَفْطاقاحسايبأتاقيقحت
.ةيناثلاةعبطلاىلع
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بيذهتوثحابملاريرقتلاهعضيملهللاهمحرارداناماهبالا

.‹5ةلدالا

اوانايحأعّسوتلاىلإدمعيخامّشلانأنيتيحرشلايفرظانلاو

هيضابألافقاومنيبتانراقملانمرٹکیهنأامك«ىرحخأانایحاراصتخالا

ءاملعداهتجابءارالانمهررقياممعديمث«ةهحضاوةيلدجةقيرطبمهريغو

ءاملعلاءامسأركذبيفتكيامّنِإو‹ابلاغردصملاركذنودنيمّدقتملاةيضابإلا

ليلدلاوبانكلئمتسلازواجتتالرداصملاءامسأةمئاقف

لثمنيئالثلانعلقيالنيروكذملاءاملعلاءامسأددعامنيب«ناهربلاو

ةيضابألاريغءارااضيأدنسيوهوليلدلابحاصينالجراولا
يرشخمزلاركذدّدرتدقو9انايحأاهرداصمء,ىلإواهباحصأىلإ

نوضغيفامهريغو2”يرعشألاو(1194-1079/538-467)

لفغيملةيركفلاتاشقانملاوةيلوصألاتافيرعتلابناجىلإحراشلانإمث
جاجزلاىلعليحياماريثكوهفءةيوغللاحورشلانع

(111-24

ريثكدنعفقينأحراشلاىلعضرفَصتنلاعبتتنإفاذهبناجىلإمث
.كلذىلإامو‹ةاكزلاوةالصلالثمةيلمعلاةيهقفلاعيضاوملانم

18:ةديقعلاحرش:يخامشلا)16(

155:يليامرظنا(17)

119و116:قبسامرظنا(18)

8/55مالعالا:يلكرزلا.ر(19)

31قيلعت44قبسامرظنا)20(

1/33مالعالا:يلكرزلا.ر21ر
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نروقاذالوطلاوراصتخالانيبالدتعمءاجيخامشلاحرشنأنذإحضاوف

دمحماحرشو5£1560/967(22ت)يتالتلانامیلسيباحرش

ةقدو(حراشلاةيعوسومىلعاحضاواليلدحرشلااذهءاجدقفاريخأو
دمعيهنأىلإانايحأريشيوهفءاهبناوجعيمجنمةيضقلابهماملإوهتاظحالم
ليلحتىلإرطضيانايحأو«2ةمدقملايفهمازتلادنعافوقوراصتخالاىلإ
حّمليف٠ضرغلاءافيتسانمهنكميملحرشلانأسحيامدنعلئاسملاضعب

.(27)بلطم,(26)عرف.(25›ةلاسم.(2*هيبنت:ةيلاتلاتارابعلاىدحاباهيلإ

.ةيضابالاةديقعىلعفرعتينا

)1560/967ت)يتالتلامیهاربانبدوادنامیلسيبحرشب

ضرعيهرابخأعبتتو«هبحاصىلعفّرعتننأنسحيحرشلادنعفقننألبق

نرقلايفبرغملابةيضابأالانطاومنيبةقالعلاةناتمنعةحضاوةروص

.ةرفوتمهتايحنعرابخألاو0

هنعاهيوريامكةحضاوةينيقيليصافتامهنعدجناننإ.هملعتوهتأشن

.ہبهلفسأرظنا(22)

132:قبسامرظنا(23)

47و20:ةديقعلاحرش:يخامشلادمحا(24)

132‹126£122ء48£38:ردصملاسفن(25)

102:ردصملاسفن(26)
103:ردصملاسفن(27)

ةديقعلاَصنليكسنليتومةمجرتىلاانهريشننأنسحي

CF . Motylinski,L’Aqida Des Abadhites, dans Recueil de Memoires et de textes publié

en 1 honneur du XIV Congrés des orientalistes, ALger, 1905, P .504/545
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ةبسنيفهتلاسريف(2”ينورابلاءايركزنبدمحموهوهذيمالتدحأ

:اهدافمو)29(.نيدلا

نأدعبو«هرغصذنمهيلإلحترادقل:لبجبةساردلا(1
یسیعنبءايرکزيبأىلعاهريغوةديقعسردهللاباتكظفح

169:يليامرظنا(28)

579:يخامشلاريسقحلم(29)

يبيللارطقلابسلبارطةنيدميبرغبونجعقتةيلبجةقطنم:ةسوفنلبج(30)
اهترهشلاهبلبجلافرعفةقطنملاهذهترمعيتلاةيربربلاةليبقلايهةسوفنو

مجعم:يومحلاتوقاي.رعّسوتلاةدايزل.ىرخأةيربربلئابقهترمعهنامغر
5/296297نادلبلا

579:يخامشلاريسقحلم(31)

10/16قيئرقمنمهنأحضاووتيراعُئنباةلاسريفهيلإةراشادجنمل(32)
ىلعاريثكدمتعنساننألةلاسرلابحاصبفرعننأنسحيو.ةسوفنلبجب

تیراعتنبايلعجاحلانبديعسوه.لصفلااذهيفهتلاسر
)1289/1872ت)

نبديعسنبرمعنبيلعجاحلانبديعس:يليامكهسفنبهتبسنرکذدقل

فسوينبزعملاجاحلانبدمحانبحلاصنبنمحرلادبعجاحلانباىبحي
يف.تیراعتنبابحينبديعسنبسنويةاجنلايبأخيشلانباىبحينبا
.ةينورابلا.هطخبيتاليحلاناميلسلنيدلاةبسنخرخا

درلايفهتلاسرخسندقوينورابلامساقلايأنياىسيعنعذأهنأركذيو
.(1210/1795اهبتكينورابلاناركذويسمادغلاىلع

ةدعلهخسنيفكلذركذيامكينورابلاهللادبعنبديعسهنعذخاذقو
.تیراعُئنباهخيشلاهخسنهنأتاطوطخم
هيلعرشعتملاماهنمةمهمقاثونمهيلامتنييتنلاسرىسدقوا

زكذيو«دولجلاينبواهئارمأركذوةريزجلاءاملعمجارتيف»:
.1274/1799رقصيفاهتمغرفهئ

1289/1872ةنسةيردنكسالابيفوتذاهتايحرخايفرصمىلالحردقو
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اهيفديفتسينأدارأةدمماقأفارئازعجرهلعل::ةبرجىلإهعوجر(2

نبءايرکزىيحييبأو«3سنوينبمساقلايبأىلعقّلحف

.(2*)يراوهلاميهاربا

بوقعيفسويابأمزالفلبجلاىلاجرم:ةسوفنلبجىلإهتدوع(3
ست

حتمب—َنواَنَجابحلاصنب نونلاديدشتوموةزمهلاحتفب

نعذخأاممرثكأهنعذخأهنأحرصيذإ (؟اهدعبواولاحتفو

(33)

(34)

(35)

(36)

(37)

هنأتیراعتنباديعسرکذ(10/16ق)يشكيودسلاسنوينبمساقلاوبأو
امكريسلابحاصيخامشلادمحاخيشيتْريَدْنَلابوقعيفسوييبأذيملت

.ةبرجءاملعمجارتيفةلاسر.«نيدلابسنةلسلسهبتزاج»هنإلوقي
40و48:ةبرجنزيغبوقعينبملاسةبتكمبخ

هنأتیراعتنبارکذ(10/16ق)يراوهلاميهاربانبءايركزىيحيوبأ
 هہرابخاركذيفلّصفيملوريسلابحاصيخامشلادمحانعملعلاذحخا

3:ةبرجءاملعمجارتيفةلاسر

یوسهنعفرعنال(9/15ق)يتريمدنتلاحلاصنببوقعيفسويوب
سنويةاجنلايبأنعذخاهنأو٠ريسلابحاصيخامشلادمحاخيشهنأ

:تیراعتنبادیعس.ر.ةسوفنلبجوةبرجنيبشاعهناكلذىنعم.يتيراعتلا

27:ةبرجءاملعمجارتيفةلاسر
ةيلاتلاىرقلامضتمشالبجمادقأىلعلالديفيقلتستءانغةنيدم:نواتج

وزمنميالالبجلابنجىلعريصقلالبجلاطسويفتقوم
:رمعمىحييلع.ر.ةروُغْرَمَويِراُمُجلاامهلباقتولبجلايفتكىلع
ضنلاءاجدقو93:يناثلامسقلاةيناثلاةقلحلاحيراتلابكوميفةيضابإلا
1384ةرهاقلا.ةبهوةبتكميملعبولسايفهانمدقفيبدابلاقيف

.579:يخامشلاريسباقحلمطنيدلاةبسنينورابلاءايركزنبدمحم.ر
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G9ا a0
قطنملاسردف(ةلاقبىلالقتنا‹)ةبرجةريزجىلاهخيشلحترااملو

نباسنويذيمالتنم(رسابحألايباميهارباهخيشىلعنايبلاو

.اهبرقتسيملهنأالإةبرجةريزجىلامجرمث

سوردیدصهغلبةبرجىلإهلوصولاحو:بازيميداوىلإهتلحر(4
قحتلاف(*»يبرجلايلعنبديعسذيملت(4”ليعامسإنبىسيعيدهميبأ

.1554/961بازيميداويف(4ةكيلمبهتسردمب

ہسميفسيردتللردصتىتحةبرجىلاعجرنأامو:ةبرجبهطاشن لحلالهانمراصو‹*ةبازعلاسلجملاسيئربختنامث

(38)

)39(

(40)

(41)

(42)

(43)

(44)

(45)

(46)

8:ةديقعلاحرشةمدقم:شيفطاقاحساوبا.ر

579:يخامشلاريسباقحلمطنيدلاةبسن:ينورابلاءايركزنبدمحم

نعذخاهناتیراعئنبارکذی(10/16ق)سابحألاوبآدمحانبميهاربا

ملعتو10/16نرقلايفشاعهناكلذىنعم‹يتيراعتلاسنويةاجنلايبا

27:ةبرجءاملعمجارتيفةلاسر.ةسوفنلبجنموهوةبرجب
هخيشىلعةبرجبذملتت.(10/16ق):تيراعتنباسنويةاجنلاوبأ
حلاصفيفعيباىلعسردثيحةشوفنلبجىلالحر.ينايغدصلاءايركز

ةدعهيديىلعجرخت«وتافةموحبتيدجاتعماجبسرد.يتريمدنتلاحوننيا
سأرت.ه10نرقلايفبازيميداوحلصميبرجلاديعسمهزربأذيمالت
ةلمحدض916/1511ةنسيبرجلاشيجلاداقوةبرجبةباّعلاةقلح
215:ةبازعلاماظن:يريبعجلاتاحرف.ر.ةبرجىلعىراصتلا
165:يليامرظنا

108قيلعت165:يليامرظنا

صةطيرخلارظنا.بازيميداوىرقىدحا:ةكيلم
835(ةطيرخلارظنا)ثالثبرقةلالقةموحب

.1975/218219سنوتةيرصعلاةعبطملاةبارعلاماظننعانثحبرظنا

136



ةبرجبداسو»:(1872/1289)تيراعتنبالوقكلذتبثياممو.دقعلاو

عجريهيلاو كاذنااهيفمكحلاسلجمةسائرىلوتيا اهسلجمىلوتو
:ةريزجلاىلعمجهنيحاشابٹثوغردةبطاخمو247يفرمالا

.(48)(ةبازعلاةعامجنحن»

ثوغردلىدصتفقحلاىلاةوعدلاوملعلايفادهتجمادهاجمناكدقو

49لفاسالاكميدقتلكلبقنمداسفلالب»:درةغيصيفهللاقواشاب

هذخانألِإاشابثوغردنمناکامف.ةبرجةباّرعيفثوغردنعطامدنع
.1560/967ةنسهلتقمثارهشهنجسوةعدخ

ةيرقلهالازياموكوكبةموحيفنآلاىلافورعمهربقو

ءايحإربقلااذهلةيونسةرايزنوميقي اهيلابسنييتلا»ثالث
.هاركذل

يذلاملعلانماريثكديفينأنودنسلاثيدحتامهنأنّيبتناذكهو

.ليجنیوکتلةيفاكريغريدقتىصقأىلعتاونسسمخف«هبابشيفهلّصح
.5”»نيدلاةبسنهنعلقنيذلاينورابلاءايركزنبدمحمهذيمالترهشأو

عفنتافنصمنامیلسيبألو۱:شیفطاقاحساوبلوقي‹53›:هتافلۇم

43:ةبرجءاملعمارتيفةلاسر:تيراعتنباديعس(47)

583:يخامشلاريسباقحلمنيدلاةبسنينورابلاءايركزنبدمحم(49.48)

ةطيرخلارظنا(51.50)

169:يليامهبفيرعتللرظنا(52)
هذهىلعفرعتلاةدايزل).271:ةبازعلاماظن:يريبعجلاتاحرف.ر(53)

(تافلۇملا
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يفنتمىلعهحرشاهنمنينمؤملاهدابعنماريثكاهبهلل

.سنوتبةنوتيزلامظعألاعماجلابررقمقطنملا

.هيلععلطنمل...5)ةيمورجألاىلعهحرشو

واءاملعلانمهانكردأنممدجننألق»:ديحوتلاةديقعحرش
سبازیميداو اندالبيفكلذو‹هتاظوفحمنمنكيملنمذيمالتلا

7كلذكهسوفنوةريزجلايفلاحلالعلو

امكةمدقملايفةديقعلاحرشيفهجهنمطبضيهسفنناميلسوبااذهو

‹ةديقعلاتاملكضعبىلعلئاسملانمءيشلةركذتهذهف...٠:يلي

يندميبرجلااميلعبراينالبياأبحيحرشلااذاذهنأةقيقحلا)54(

واسقميفةرافإتدوردقوعوبطمحرشلاصن84:هبرجءاملع

مليتالتلاو.رهزألاخويشدحألسردنعحرشلاهيفلقتاذهناميلسنأ

.مسالايفقافالانمقاحسايبألًاطخلابرستدقلورصمىلإلحرب
سنوتبةيلهالاةعبطملابطقطنملايفيرهبألانيدلاريليجوغاسياحرشو

تارمةدعممجحلاطسوتمةحفص2ين1321/1903ةنةنس

لضفاهاميلع7لیرفاورفص12)ةيوبنلاةرجهلانم

نمقالوببلينلارحبءىطاشبةيناعيجلاةسردملابكلذوةيحتلایکزاوةالصلا

.«ةسورحملارصملامعأ

ةعيطممورجأنبدمحمهللادبعيبأفيلاتنموحنلايفيرثننتمةيمورجألاو(55)
ت.دسنوترانملا

ةسوفنلهُأنأظحالنو10صةديقعلايحرشلةمدقم:شّيفطاقاحسإوبأ)56(

.ينواّنُجلاءايركزيبأل.ةسوفنةديقعبرهشرخاصننوظفحياوناك
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٠£تاملكلاكلتلةبسانم.راثاوثيداحأوتاياودودحنمديحوتلاةديقع
.؟”ةديقعلانوبتكيامكاهنوبتكيسلاجملاضعبيفةذمالتلاناك

ةغبصبغبطصا.هَنأكاذ‹ةبطخلايفحرتقملاجهنمللايفوحرشلاءاجدقو

تايالانمهيلاجاتحيامئراقللرفوتةيلقنذئنيححرشلااذهةقيرطف

.حورشملاصنلامهفلرمألامزليامدنعةيحالطصالاوةيوغللاحورشلا

Eربورمعاقيالدوقعفقيقحتلا9 حرشوهو:یناضمرنب

:ةيربربل

ولوهلاتريددئاوفلانمهيفاملديشمو٠>ةديدشلاةبوعصلانمهيف

نمهاوحامونيتملاهظفلةبوذعل«دقحلانممهرودصةملاّسلابابأألا

59(نييبتلاوقيقدتلا

ضعبادع‹يوغللاحرشلادصقيتالتلانأكرديحرشلااذهيفرظانلاو
ضعبلالوصفدرفيملهنأظحاليامك.ةيلوصألاتافيرعتللةعيرّسلاتاراشإلا
.ىرخالاحورشلايفةداعلعفيامكاياضقلا

يرغمطخبیناتاةموحبةينورابلاةبتكملابطوطخمصلوا

.118118ةدعقلا

7:ةديقعلاحرش:يتالتلادواد(57)

.94قيلعت124قبسامرظنا(58)
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نباةديقعحرشهنأىلانيتملاةبخنهرصتخميفيتالتلاريشياريخأو
رعتمللإنتمىلعةئيضملاةّولؤللاهامساحرشعيمج

يتالّتللنأىلإ6”مجارملاورداصملاةمئاقيفيلربوكريشيامك.هيلع
ملكلذكديحوتلاتكلديرملاةدمعناونعبصّنلاسفنلارصتخماحرش

نيروغبتلوصأىلعيبعصملاةيشاحىلاديحوتلاةديقعنمو

بانكىلع(1774/1188)يبعصملافسويبوقعييبأةيشاح2

.12/6(62ق)يروغبتلنيدلالوصأ

(60)

(61)

(62)

:ناونعبةعومجمنمض.نيروغبتلوصأيفنيتملاةبخن:يتالتلاورمع
148:ت.دةرهاقلاةكرابملاةديقعلا

595:ةحورطالا:يلربوك

هققحدقفنيدلالوصأهباتكامأ«71قيلعت116قبساميفنيروغبتةمجرترظنا
لوقيوةحفص76هبوانوقرملازيامهتحورطاباقحلمايملعاقيقحتيمانلا

هيفنبأاباتکكلبتكانأهللاكمحرينتلاس»:يليامهتبطخيفنيروغبت

...ةفلتخماقرفو‹اددققئارطاوراصىتحَةّمالاهيفتفلتخايذلانيدلالوصأ

رذعتيالوكوكشلاهعمرتعميرتعيالامهللاءاشنإكلذنمكلبتكأسو

...نايبلانمينرضحامغلبأبهظفحٌئدتبملاىلع
نمجورخلاىلاليبسالذاميركلانارقلابةّألاىلعهللالضفنيبمث

نمقحلابسانلاىلؤأنإ»:فّنصملالاقكلذلو٠هقيرطنعالإفالخلا

اموسايقلاهيلعرئويملو٠ههباشتملامامإهمكحملعجوهللاباتكعنا

.«سفنالاىوهت

درظنا)ةرشعنيدلالوصأربتعادقو :(ثحبلانمض

ئاونالايت2تسلايئ:لئاسمسمخدنعفقومث
.ةيؤرلايف25مالكلاونارقلايف4ةمصعلاونوعلا

هياذعوربقلاةطُمضوطارصلاونازيملاوةعافشلانعثيدحلابباتكلامتخو
.؟الماهقزرلکالهمارحلالكأنممكحيفو
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بوقعيوبأوهنمفةيشاحلالبقةيشاحلابحاصىلعفرعتننانسحيو
.يكيلملايبعصملادمحمنبفسويبوقعيوبأوه؟اذه

eصن7.

نكلانايحأبسنياهيلاواهبدلويتلاةكيلُّمبوريولاىلاهبسنعجريو
عملقتنادقو يبعصملا بعصمينبلابجىلاةبسنلاهيلعتبلغ
ملعلادحاكانهو.اهبرقتساوهبرجةريزجىلابازیميداونم(63)ەدلاو

يناريولارمعنعوىيحينبديعسنع

(63)

(64)

(65)

تقفتاامضرعبقلطنيثيحاياضقلاهذهلكيفادحاواجهنمكلسدقو

ةمسجملا:يهوعامجالااذهتضقنيتلاقرفللضرعتيمثةمالاهيلع

ةضفارلاوةيمهجلاوكاكشلاوةيوشحلاوةئجرملاوةربجملاوةلزتعملاوةهبشملاو
امعدم.اهنمةيضابألافقومانيبمةقرفةقرفاهيلعدريمث.ةليزملاوةيرفصلاو
ةيونتلاوةيرهّذلاونيدحلملاىلعدرلانعلفغيالامك.ثيدحلاونارقلابكلذ

۱.سوجملاو
ردقراصتخالاىلإهبحاصهيفاجل«ديقعتلانمةيلاخةغليفباتكلاءاجف

نأةفاخماهانكرتةريثكججحاذهيفانلو»«راصتخالاةدارإهتكرت»ناكمالا

توصقملابالخمنكيملراصتخالااذهنأالإ2.12.19:«باتكلالوطي

دينفتيفنايحألاضعبيفدتحتةيلدجةجهلىلافّصملادمعاماريثكو
.ةيضابألاججحررقتلنيفلاخملاججح

.يبعصملادمحموه

171:يليامرظنا

هنأتیراعتنبارکذی«(11/17ق)ناریونبيلعنبرمعصفحوأ

بحاصينورابلاءايركزنبدمحمنعذخاهّنِٳلوقيامك.شكوُذَسةموحنم
.ةسوفنلبجبسردهنأكلذىنعم.يخامشلاريسبةقحلملانيدلاةبسن

11/17.٠قفءاملعنمهنأاضياكلذنمدافتسيو

ةديقعلا:ناونعبةعومجمعم.طجحلاكسانمباتك:هتافلؤمنمركذيو

.109ىلا19نم:ت.دةرهاقلاةلاجفلاةعبطمةكرابملا

ىلعةيشاحويخامشلارماعلحاضيالاباتكنمعويبلاباتكىلعةيشاحو
يفةلاسر:تيراعتنبديعس.ر‹خناتيشاحلاو‹ينواّنَجللحاكنلاباتك

44:ةبرجءاملعمجارت
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هنسذنمةريزجلاثادحأيفمجارتلابتكيفهركذدجنو

دقعنايذلايملعلاعامتجالابخیراتلااذهيفةبرجلممذا1031692/1

سيئرو۽ةبرجيتفمناکهناتیراعتنبارکذیو.(6تولآلةنيدمب

عماجلاريغدجاسملايمريثكيفسيردنللاسلامهلو«اهيفمكحلا
.هبنيسردملاريبكوهلحرطحموهيذلا(”ريبكلا

دبعنأتبثامل:1717/1147-1734--1140سلبارطىلاهرارف
ىلعيذلايفةموحنمنلمحرل
.هرمأيفرظَنللاوعمتجانيملسملا

راصنألادحأىّدصتفلتاقلانييعتنودهمداوردهأكلذمهدنعتبثامو

ىلاارففامهتايحىلعيوداجلاديعسخيشلاوفسويخيشلايشخفهلتقل
دنعلإاعجريملوتاونسعبساماقأثيح1717/1140ةنسسلبارط
.1743/1147سنوتىلعاشابيلعءاليتسا

(7”)ةَّمهمةقيثوانيديأنيبو:نيبرجلاةداهشةيعرشنععافدلا

يلاواشابدمحأةلسارميفلّتمتتةبوجألاودودرلارصنعيفاهلضرعتتس

ةيضابإلاةداهشتوبثيفنعطنمىلعَدرلل1756/1169ةنسسلبارط

.ةبرجبوقعينبملاسةبتكم1:63مقررتفد(66)

836ةطيرخلارظنا(67)

107:ةيرجءاملعمجارتيفةلاسر:تيراعتنباديعس)68(

خئاشملاىلعسسجتيناكدقو«ةيضابإلادحأهنأتيراعتنباةلاسرنممهفن)69(

دربديزنبرباجلعفامرارغىلعهمداوردهأكلذلنيدلايفنعطيو
1/74مالسالادعاوقباتك:يلاطيجلاليعامسإ:ةلدرخةيضقيف.ر

835ةطيرخلارظنا)70(

101:ةبرجءاملعمجارتيفةلاسر:تيراعتنباديعس(71)

.مقرنودبةينورابلا.ةعومجمنمضةطوطخم(72)
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.(73›ةداهّشلاهذهرَقأوهبلطیبلدقفالعفوسلبارطءاهَمَفم

٤۰َم.ro.۰
ماكحلاوِءارمالاضعيبناجلاباهمناکهناتیراعتنبارکذیاريخاو

.(7*ئالةمولهللاىفىشخيالو

عماجلاهضوريففورعمهربقه177511884oهنسيفوتو

ِءايركزوبامهزربادیمالتةذعهيلعجرختهناوبارکدیو(75)ريبكلا

يدوييحايذلاحلاصنبىحي

.(77)شاوحولئاسرنيبافلمنیرشععلقيلامكرتو

لوصاباتکيبعصملافسويعبتتدقل:(75›ةيشاحلافيرعتاذهو

101:ةيرجءاملعمجارتيفةلاسر:تيراغعتناديعس.ر(73)

102:ردصملاسفن(74)
دمحأنبناميلسو.8صةبرجءاملعدهاشميفةلاسريتاليحلاناميلس.ر)75(

ةريبعجةموحبدلو.ملعلايفةقيرعةرسأنم(1099/1688تريتالّيحلا

.(1627/1036ت)يسْنوُيلاديعسنبمساقهخيشنعةصاخملعلاذخأ

نماهيفعقوامواهئارمأواهئاملعوةريزجلارابخأبايدجُاَنتعاىنتعادقل

لئاسريفتيقبامّناوباتکيفتاظحالملاهذهلكعمجيمل«بورح

مجارتنعهتلاسريفتیراعتنبادیعسةيلكةدافتسااهنمدافتسادقو‹ةقرفتم
.ةبرجءاملع

خويشيفهتلاسرانققحدقو.ةينورابلابةدوجوملئاسرلاضعبلازتامو
ددصيفانلزامو.324ةبازعلاماظنلوالاقحلملا.ر)ةريزجلايفةيازعلا

.ةريزجلاءاملعدهاشميفهتلاسرقيقحت

ةموحبناميلوبعماجبهربقو1099/1688ةنسيتاليحلاناميلسيفوت

.ةريبعج
52:ةرارقلابهتثروكلم.خيحخاّمشلاريسلقحلم:ناظقيلاوبأميهاربإ(76)

102:ةبرجءاملعيفةلاسر:تيراعتنباديعس)77(

يفةرفوتموحضاوطخباهتئالثوةيشاحلاهذهنمخسنثالثىلعانلصحت(78)
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زواجتیاماريثکذإاضماغهلوديبامدنعفقيناكفهرخآىلاهلوأنمنيدلا
ذاالكادامتعاىشحملاةيشاحدمتعاهنأودييو؛حرشلاىلاجاتحيالام

نمريثکيفاهلعجيلبيشحملالاوقأنملوقركذنمةحفصولختال

.ةرمئامنعلقيالامىّشحملاركذدقو«ليلحتلاوحرشللاقلطتمنايحألا

لوصألايهوباتكلاباوبأعيمجىلعفوقولاىلعحراشلاصرحو
هلدهشتسيو‹ةيضابالافقوملاحيضوتكلذلكاهيففلتخملاةرشعلا
ةيضابإلارداصملاىلعتالاحإلاددعغلبدقونمىَّتشصوصتب

يبالةلاسر«مُكَحُمنبدوهریسفتاهنمرکذنةلاحإنيڻالثىلا
يبألزجوملاباتکو‹نيفلاخملاعيمجىلعدرلايففاََرنب

حورشوينالجراولابوقعييبألناهربلاوليلدلاباتكويفاكلادبعرامع
بسحلوطتدقوتاداهشتسالاهذهرصقتدقو...خلاديحوتلاةديقع

.كلذىلاةجاحلا

انايحأاهيكزيو«انيحاهدقنيوصوصنلافلتخمنيبنراقيهنأظحالملاو
ةرابعوأ٠فّنصُملاةرابعحلصياماريثكو«اميقتسمهارياماحجرمىرخأ

.رداصملاهذه

ارطس21ةحفصلكبوطسوتملامجحلانمةحفص125مضت1=

يفاهيلعليحنيتلايهو.1314/1896ياللايحينبيهماهخسن

.انيدلرفوتاملوأاهنألثحبلااذه

اهخسنارطس24ةحفصلكبوطسوتملامجحلانمةقرو51مضت2
مص17×12:5اهترطسم1184/1770ينورابلاناميلسنبهللادبع

الاارطس25ةحفصلكبوطسوتملامجحلانمةحفص48مضت3

.1315/1897يتالتلانبينهماهخسندقوةقدرثكأاهطخنأ
مص18×10:5اهترطسم

باهولادبعمامإلايضاقوه:(9و3/8و2ق)يرارهلامکحمنبدوه)79(

قيقحتلاددصبوهوخميركلانارقللريسفتهلو«ترهاتبنييمتسرلاةّمثأيناث
.273:ةبازعلاماظن:انثحب.ر.بازيميداويف
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قرفلالجلضرعتهّنابمزجنداكنو٠قرفلافلتخمىلعدريهنأامك

دقوءةيضابألاريغرداصملاىلعةلاحأالانعددرتيالناکاذهلکيفو

ریسفتاهنمرکذنهلاحإنيئالئوتسیاتالاحالاهذهددعتغلب

.يواضيبلاريسفتويرشخملا

هبمَّعديلةيضابالاءاراوقفتيامرداصملاهذهنمبختنيامو

احرشظافلألانمهحرشيغبنيامحرشنداعلفغيالامك.

ىلاصرعتيءانثألايو6نيعلارصتخمىلعوسوماقلاىلعدمتمارش

.ةيغالبلاتكتنلاوةيفرصلاغيصلا

ثيداحانموةينارقتايانم,نتملايفدروامريسفتىلعصرحامك

مُكَحُمنبدوهريسفتىلعنآرقلايفهدامتعاومالسلاهيلعلوسرلا
ىلعيشحملاةيشاحىلعليحيفثيدحلايفامأيِرَشُْحَمَّرلاويواضيبلاو
حاحصلاىلعلحيملهناىلاةراشألاعمنبعيبرلادنسم

یرغل

کسبملناف,اهاحصالاوصفاةفيفیوورتلفخما

..هظفحيفيقباممكلذنأىلاهبيكلذنم

ليلحتلادعبةيساسألايناعملاضعبةلصوحىلادمعيهنأكلذكسملنو

ُيراقلاىلايناعملابرق

ee

نامعبطبيبحنبعيبرلادنسمىلعةيشاح:ةتسيبأنبارمعنبدمحم)80(

ةيشاحب»تفرعو.ةينورابلابخاهنمدجوتو19821983نمءازجأ8يف

«بيترتلا
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.نتملانمخسنةدعىلعادمتعمخاّسنلافيرحت'ىلاهّبنيهنأظحالنامك

لعلو«احضاوودييامحيضوتيفعقياماريثكهنإفءانتعالااذهمغرو

ةماعانايحايتاتهتالاحإنأامك«هيلعةيميلعتلاةعرَنلانايغطىلاعجرياذه

يفنيبامك٤٠«انموقبتکضعبيف٤١٠«روهشموهامك»

.«تالوطملا

اياضقلاضعبليلحتدنعدوصقملاىنعملاىلعرميهنأكلذكسملنو
نمةدافتسالالعجياممضومغلاضعبيفعقيدقوهيلعحلينأنود

.حرشلانمةدافتسالانمرسينتملا

(ربقلاباذع‹نازيملا٠طارصلا)ةريخألالوصفلاىلعرمهنأامك

عالطاةعسىلعلديانيصرالمعحرشلااذهىقييرمأنمنكيامهمو
.هيدينيبيتلاةيمالسالاةبتكملاءارثوهبحاض

هحرشهنأىلايتالتلاورمعراشادقصنلااذهناىلإهبتنأنسحيو
.اذهىلعلصحنمل

هقفلاولوصألايفرصتخم»عضولاباتكىلعيشحملاةيشاح(3

.11/5(62)ينوانجلاییحيءايركزيبال

174:يليامرظنا(81)
74قيلعت116:قبساميفينوانجلاةمجرترظنا)82(

قاحساوبأهققحدقف‹هقفلاولوصالايفرصتخم٠عضولاباتكامأ

.ت.دةديدجلاةلاجفلاةعبطمةرهاقلابىلواطعبطوشيفطاميهاربا
باوبامهأوت.دةماقتسالا.نامعبةثلاثوت.درئازجلابةيناث.طعبطو

.ناميألاجحلا«ةاكرلا«ةراهطلا«ديحوتلا:باتكلا
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.(1022-1614/1088-1679)يِشكيودّسلا

نادعبرصمىلارفاسمث1614/1022ةنسةبرجبدلو:رصمبهتأشن
‹كانهةيضابإلاةسردملابوةرهاقلابرهزالاعماجبملعتيلميركلانارقلاظفح

.1631/1040ةنسكلذو

ىلوتمثرمألالوأيفاطشاناذيملتةنسنيرشعوينامثكانهيقبو

.ردبلابهيلإراشيثيحرهزالابونولوطيحبةيضابألاةسردملابسيردتلا

دبعهخيشكردو1658/1068ةنساهيلاعجردقل:ةبرجبهطاشن
.هرمعرخآيفهلل

ةقلحلاةسائرهيلاتدنسأىتح1658/1068ةنسهخيشيفوتنأامو
.عالطضانسحأهتمهمبعلطضافسيردتلاٌماهمو

يّسحُملابرهتشاكلذلوةيضابإلارداصملاىلعشاوحهتافلؤملك

ديحوتلااياضقلكبفلّوملااهيفملأةحفص36ديحوتلابابمضدقو=
.ةيلقعلاوةيلقَنلاججحلابهرفياملكامّعغدمالماشواقيقداماملإ

(هللايفيناوخإنمبغار)ينلأسو...»:نأشلااذهيففنصملالوقيو
هيلاروحياعزفمهلنوكيلتايعرشلالئاسملاونيدلالوصأنمباوبأصيخلت
17:«(هدارمتفعسافتاّململادنع

ءاصحإبولسأهدامتعاو٠يبدألافلّوملابولسأهابتنالاتفلياهزربأو

.اهباعيتساواهظفحريسيتلاهضعبنعاهعيرفتولئاسملا
رکذومیهاربانبيحيءايركزيبأىلاباتكلااذهانباحصأضعببسندقو

هركذامقيقحتلاويوداجلايحيءايركزيبألهبسنمهضعبنأيخامشلاردبلا
4:عضولارصتخمينوانجلاءايركزيبالهنأهللاهمحريداربلامساقلاوب

151:يليامرظنا(83)
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نايبنبايلعهذيملتيشاوحلاهذهعمجدقوابيرقتنيرشعلااهددعغلييو

)17/11(.

فورعمهربقوةنس65هرمعو1679/1088ةنسةبرجبيفوتو
ةموحنمنّكيِسروبىشحملاب

امللحفةلمجةلمجعضولاباتكنملوصألامسقيشحملامبتتنقل
.هفيرعتبجيامفرعو‹هليلحتيغبني

ةيلصتلاوةناعتسالاواضّرلاموهفمدنعباتكلاةبطخليلحتءانثأفقوف

باتكلاةميقانّيبمو‹نيدلالوصاافّرعمو«ىوقتلابتارماحضومنيدلاو
ىلاهبسنيداّربلانأىلااريشم‹ىرخاألاةيضابإلابتكلاضعبىلاةبسنلاب

ميهاربانبیبحيءايركزيباهيقفلاىلاهبسننمكاتهنأالإءايركزيبا

يفريخألااذهمساىلعرثعيملهنأريغكلتوأةبسنلاهذهحُجرمريغ

ریس .يخامشلاريس

رّسففماكحأنمهبلصتياموهموهفمثيحنمديحوتلاىلاضعتمث

احلمةيضابألادنعناميالاومالسالاونيدلاموهفمنيبقباطتلادذحمث

.لمعلاولوقلانيبعمجلاةرورضىلع

.عرشلاولقعلاوسحلاةفرعملالئاسونأوةثدحمءايشالانأنيبمث

158:يليامرظنا)84(

رداصملاىلاةراشأإلادجتكانه226227:ةيازعلاماظن:يريبعجلا)85(
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r2اا0.فولأ۳Î)ر11ا

امكةمالاهيفتفلتحايتلاهعستلالوصادنعوقوليفعسومن

.احالطصاوهلفافتلاورفكلاوناميالاميهافمطبض

ىراصنلاودوهيلاقارتفاناشيفمالسلاهيلعلوسرلاثيدحللحامك

.ىتشقرفىلانيملسملاو

هزارحآوهزارفآوهدودحوهیراجموهکلاسموهناکر!ونیدلامئاوقرکذمث
.ةديقعلابتكىفةيضابالااهددحيامك

ةغلفيلكتلافرعو٠نيعةفرطمولعلانمهلهجعسيالامددعمث
.امهبقلعتياموركنملانعيهنلاوفورعملابرمألاركذواعرشو

امومالسلاهيلعلوسرلاقحيفوءىلاعتهللاقحيفبجيامحضوامك
.زوجياموامهقحيفليحتسي

مكحوءاجرلاوفوخلاماكحأفرعوةءاربلاوةيالولاماكحأىلاداعمث

.لقعلافيرعتىلاضرعتوسايقلاموهفمددحفلئالدلاونملا

هلهجعسيالامو«(عقيىتح)دوروللهلهجعسيامديدحتببابلاىهنأو
.ادب

اههوجوعيمجنمةيضقلكلضرعتيثيحايئارقتساهجهنمءاجدقو

هوجوققحيامكانايحأةغللاهقفىلادمعيدقوةيوغللاحورشلاىلعادمتعم

هداقتناةرورضىريامادقتنم.ةيمالسالاقرفلاءارانيبانراقماهيففالخلا
.«لوقينأبسانملاهو:هلوقب

ددرتيالهنأامك‹لئاسملاضعبلهليلحتيفةيقطنملاةعزنلاَتلجتدقو

نايحألابلغأيفوهو«اباوصهاريامحّجريللئاسملاضعبةشقانميف
اهايإابسانةيضابألاريغواهنمةيضابالا‹ةدمتعملارداصملاىلعليحي

.اهباحصاىلاحوضوب
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م22هلابرقنأيريثيحةميلعتلايشحملاةعرتحضاذهلكيقو

.تاهّمألاىلاعوجرلاهيلعلمٹينُانودملعتملاىل

وهكاذوعضولاباتكنمنيالوصأىلعشحملاةيشاحيهكلت

.(86)اھیفجهن

ليعامسالمالسالادعاوقباتكنمديحوتلابابىلعهتيشاحاأ
اهنأو1647/1057ةنساهفلأهنأىلانايبنبايلعهذيملتريشيفيلاطيجلا
ىلعهتيشاحنوداهّنَأنيبتيةيشاحلاهذهيفرظانلانِإالعفو.هيشاوحلو

مجحلانم100اهتاحفصددعغلبدقو‹ةدئافنمولختالاهنكلريثكبعضولا

فالملاعماجبةدوجومةطوطخملاوارطس23ةحفصلکبوطس

هنستخسنذاحراشلاةافوخيراتنمبيرقاهخسنخيراتوةبرجب
نماهخنسنهنإلوقيدوادنبرمعنبدمحأوهخسانلاو19
.هسفننايبنبايلعطخبةخسن

اييرقتةغيصلاسفنبرركتتلئاسملانألاريثكةيشاحلاهذهدمتعنملو
يشحملاجهنمو.تادودعمتارمالإاهيلعلحنملكلذلعضولاةيشاحيف

:تانايذلاباتكىلعشاوح4

:يبعصملافسويويشكيودسللباتکىلعةيشاح)أ

.عسوأوهفهقفلابقلعتملامسقلاامأ(86)
لوصأيف(123قبساميفهتايحةمجرترظنا)يخامشلارماعلتانايلاباتکو(87)

ةعبطمبيدامةفيلخدمحماهعبط«راصتخالاوةّقّدلاىهتنميفةلاسروهونيدلا
.43.44:ىرخأصوصنةعومجمنمض.ت.دةرهاقلابةديدجلاةلاجفلا

45
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كلملادبعنبدمحانبديعسنبهللادبعدمحموباوهيشكيودنسلاو

(1658/1068دعبت)يشكيودّسلا

ةباّزعلاسلجمةسائرىلوتهنأملعننكلةلوهجملارتامىلوألاهتأشن
لدياذه.ديعسقباسلاهسيئرةافوةنس1625/1034ةنس

.اياستناةعامجلامدقأاهالوتيةقلحلاةسائرنالهنسمدقتىلع

يفنيمصاختملانيبلصفلاوءاتفإلاىلوتيناكهنأىلارداصملاريشتو

.(89يکالینبدحسم

.ريمالااذهمسارداصملا

عقويتلاعستلالئاسملانمةيضابالافقوميخامشلااهيففرعدقل2

ةرم48نيدنلعفاهيفرركهنالتانايذلابتيمسو.ةمالانيباهيففالخلا

يفالوةفصيفءيشهلئمکسيلدحاوهللانابنيدن»:اهلّوُأيفهلوقلثم
ریکفتلابلانتالهللاةفرعمأبنيدن»:اهرخايفهلوقو43:«لعفىفالوتاذ
هّبتموربخمدعبحصيكلذوميلعتلاوباستكالابلانتامنإورارطضالابالو

45:«كلذىلع

3/195ةحورطألا.ةيسنرفلاىلايلربوكاهمجرتدقو
هنأناتبثتهنعنيتراشإدجن:(1034/1625)ينسيوزغتلادمحمنبديعس(85)

:(11/17ق)ءاملعنم
ةنسةسوفنخئاشمفيلاتنمةالصلاباتكخسنهنأىلوألا

.(بازيمةيادرغبوُمَحخيشلاةبتكم):9/1590

ةبرجببيبزلايداوعماجيفاسردمناكهنأتيراعُتنباركذي:ةينافلا
(58:بوقعينبملاسةبتكم1مقررتفد)ةبازعلاسلجمباوضعناكو

223:ةبازعلاماظن:يريبعجلا.ر.1034/1625ةنسيفوتو

836ةطيرخلارظنا(89)



يفرحبتوايلعلاديلامالكلاملعيفهل»:تيراعتنباديعسلوقيو
ىلعهتيشاح:ةصاخاهنمانمهي96ةديدعتافلومُهَلَوهعورفوهلوصأ

.تانايذلاباك

دعبكلذوةمركملاةكمبيفوتفهرمعرخايفححدقو
1658/1068.

لوقىلالصوذإهنمهتنيملهنأالإحرشلايفشكيودسلاقلطنادل

هلعاجوهندحمو:هیحووهمالكقلاخهللانابنيدنو9(:يخامشلارماع

۰¢(92)هلزنمو

‹ءيشهلثمكسيلوهوىلاعتهللاتاذ:يهفاهدنعفقويتلااياضقلاامأ
؛بسكلاةيضق«تاذلابتافصلاةقالعةيضق«ىلاعتهللاةيؤريفنعوضوم

.نارقلاقلخةيضق

ةيضابألاءارازاربإىلعحاحلإلاعمانراقماجهنميشكيودسلادمتعادقو

«بيجأ»ةغيصبرهظتةيضابإلاءارآىلاهتراشإوىرحخألاقرفلاججحديتفتو
.«قحلالهوُ«انباحصأنمنيرخاتملا»وأ«انباحصأ»و؛نحن»وأ

هجهنملباريثكداهشتسالاىلعدمتعياليشكيودّسلانأظحالملاو
اذهيفوةقيقدوةحضاوةفصبلئاسملاديدعتىلعموقييلالدتسايلدج

یلاعتهللاباتكلذيفهتجحوهاهضرعييتلااياضقلاىلعهنرطيسىلعليلد

.كلذىلاةحاحلادنعةيلقعلاججحلادامتعاعمٹولوسرهنسو

لكبطسوتملامجحلانمةهحفص9يفعمتةينورابلابةطوطخملاو

88:ةبرجءاملعيفةلاسر:تيراعتنباديعس(90)

224:ةيازعلاماظن:يريبعجلا.ر(91)

44:تانايذلاباك:يخامشلارماع(92)
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رومیکملرمز

ةيشاحنعاذامفيشكيودّسلاهدنعفقويذلامسَقْلانعاذه(ب

؟تانايذلاباتكةيقبىلعفسوي

نعبلاطلاينغتسيلهمتهَةيشاحلارخايفيبعصملافسويركذي

.ةبلطلاةبغرلةيبلت5٠تالوطملاةعجارميفهرطاخحدك

حاحلألاعمفوقولاوةءاربلاوةيالولا:ةيلاتلااياضقلاهحرشيفجلاعدقو

دنعةصاخفوقولاعمواهطروشركذوصاخشألانمةءاربلاوةيالولاىلع
ليلحتنمضاهلضّرَعتدقوةمامألاةيضقمكحلاةَمئَأنمةءاربلاوةيالولا
نمىلعدرلاوديعولاودعولا‹ركنملانعيهّنلاوفورعملابرمألاةلأسم
ةيضقةعافّشلاةيضق«رئابكلالهأدولخةيضق«ديعولافالخإبلوقي
فيرعتءالمأنآلاناتقولخمراّنلاوةّنجلالهوةرخآلادوجوىلعةلدألا

زيمو‹يأرلاوةّنسلاركنينمىلعدراريخأمث‹رئاغّصلاورئابكلاوقاتلا
.لهجلاوملعلانيب

‹؛يشكيودّسلاجهنمنعالكافالتخافلتخييبعصملافسويجهنمنإ

الكادامتعايبعصملادمتعيتاداهشتسالانميشكيودسلاللقيامردقبذا

ةليوطلوقنبةحورطملااياضقلانمةيضابإلافقاوممُعديفداهشتسالاىلع

لقيالامركذدرودقو‹اهيفلؤومورداصملاركذعمنيتحفصلازواجتتدق
.ةيضابإلاريغلافتصمرشعينثاوةيضابإلاتافّتصمنمافّنصمنيئالثنع

داهتجالاعمةيمالسالاقرفلالجِءارآضرعنعلفغيالاذهلكيفو

فقوملاوقفّتيامتابثإو‹ةيضابإلاءاراوفتاليتلااهفقاومىلعدرلايف

.يضابإلا

140:قبساميفهتمجرترظنا(93)
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ينغيذااهيلاانرشأيتلاماتخلاةظحالملاقفاومحرشلاءاجدقفالعفو

صوصننمهيلاجاتحياميراقلايدينيبعضيو«رداصملاىلاعوجرلانع
هففومىلعادامتعافقاوملافلتخمنيبحيجرتلاعمةيضقلكناشيف

.«يدنعو»هلوقبةحارصبهيلاريشيويصخشلا

مجحلانمةحفص27ىلعيوتحتةينورابلابةدوجومةطوطخملاو
حرشلامامتإببسنأ27صيفءاجدقوارطس25ةحفصلكبوطسوتملا

ةءارقرثإةبرجب(ةطيرخلارظنا)ريثكيبادجسميفضرعحارتقاىلاعجري

يفينورابلاىسيعنبديعسةطوطخملاهذهخسندقو‹حرشلاةيادب
199/13.

يتالتلاورمعحرشوهو٠تانايذلادوقعيفتاموظنملايلاللا(ج

(9)1773/1187:
نمولخيالهنكل«قبسامىلاةبسنلابرصتخبمحرشلااذهنا

‹ةيساسالاتادرفملليحالطصاويوغلحرشبهبحاصقلطنادقو‹ةدئاف

نراقيلصألكيفو٠الصأالصأةيفالخلاةعستلالوصألاميتمث

ٌيحلالهأرشاعمنحندقتعن»لثمتارابعبهيلاريشيوةيضابالايأرنيب

فرفلاءارآنيبو(«اندنع»وأ«نيملسملارشاعم»وأ٠باوّصلالهآو

.قافّنالاوفالتخالانطاومرىرحخألا

نوالسكسراشنأاعدةاشولملاحوننبا

ةديقعلا»ناونعبعومجمنمضطصنلاو160:يتالتلا.ورمعةمجرت:يليامرظنا)94(

ةلاجفلاط.يدامةفيلخدمحمبيترت

678

91قیلعت122:قبساميفهتايحةمجرترظنا)95(

:ت.د.ةرهاقلا.



القنالاهلجاجتحالانودتاملسملانماهّنأىلعءارألاضرعيذإةيلدجلا

ةغالبلاهوجوىلاضّرعتلانعانايحألفغيالهّنِإفاذهبناجىلاو.القعالو
.ررقملاىنعمللةمداختناكاذا

يفةيضابإلاءارنيتينأعيطتسيزجوملاحرّشلااذهلعّبتتملانأمهملاو

.يناعملابلخمريغراصتخانمَصنلايفاملءانعريبكنودبنيذلالوصا

باتکبیصنوهامفحرشلايفتانايدلاباتكظحوهاذهناكنإ
؟كلذنمتالاهجلا

:(*5›تالاھهجلابانكحرشىلعةكرتشملاةيشاحلا(5

تالاهجلاباتكيففلّؤوملاملأدقل.(116قبسامرظنا)نيروغبتىلإبسني(96)

£هؤامسأهللامالكَةَتاَذلاهتافصوهدوجوىلاعتهللا:نيدلالوصأاياضقمهأب
نيدلانيبةقالعلاىلعحلأمثةءاربلاوةيالولا٠ةكئالملالسرلاوءايبنألا

وأمومعلاوصوصخلانيبةقالعلاىلعادمتعمديحوتلاوناميالاومالسالاو
امهيلعنيبذاكلاوهلوسروهللاىلعنيَداَرلامكحنِيامكسكعلا

يناعمفلتخمحّضوامك«عامجإلاعقدينممكحوهللمرحاملنيلحتسملاو
اموهلهجعسيالاماضيأدّدحونامبإللاهتلباقموقافنلاوكرّشلاورفكلا

كليدام».:يلاتلالاوسلانماياضقلاهذهلكيفرظنللفلّوملاقلطنادقو

.قلاخلاىلاقولخملانمجّردتمثقولخمكنىلع
هذهلثمبباوجلاولاّوسلاىلعمئاقيميلعتجهنموهفعبتملاجهنملااما

رفكلانيبقرفلاام»«؟قولخمكنأىلعكليلدامو.«لئاسلأسنإ»غيّصلا
لوقتكّنافكلليقاذاو»ءلقفلاقناف»نعتلأس»««؟كرشلاو

.«لقفلئاقلاق

ءيهيفّنصملاٌنأكفةيميلعتلاةعرّنلاةقيرطلاهذهلالخنمىلجتتو
=ةدحاولا.ةيضقلالوحهوجوعيمجبلقيفنيرخالاةرظانملهتذمالت
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ضعبركذيوايحالطصاوايوغلاحرشظافلألاحرشيفةّدعنطاوميفاهيلاعجريو=

.اردانالإرداصملاىلعليحينأنود

لٹمیلاعتلاتافصىلعليلدّابةبلاطملاهروحمونيروغبتريغ ةردقلاوملعلالثم
50

االفرقیممقةع

.ارطس23ةحفصلكبو35اهتاحفصددعهنمخةخسنةينورابلابو

.1259/1843ةنسةبرجءاملعمجارتيفةلاسرلا
ةلمجةلمجهَعبتفالّصفماحرشيفاكلادبعرامعوبأنتملااذهحرشدقو

ةصاخةفصباحلمةمئالايأروةنّسلاونارقلانمةحيرصصوصتبءارانم

بحاصرکبيبانبییحیءايركزيبأو«ییحييبألثمهخئاشمنعهاورامىلع
.ةمئالارابخأوةريّسلاباتك

دريمثءانباحصألاق»:هلوقبهيلااريشمةيضابألايأرامئادررقيهناامک

له‹«نولهاجلا»«فالخلالهادنع:هلوقباهيلإاهبنمةفلاخملاءارآلاىلع

.ةهبشملاوةيمهجلاوةلزتعملاوضفاورلاءالوهنيبنمركذيو«لطابلا

اقمضاديهنلداةرنعاأ١ليرىلاجاستيتلاغيصلا

.حرشلا
ارطس25ةحفصلكبةحفص178اهبةينورابلابهنمةطوطخمدجوتو

خیراتبينرشيلاصانقلاىيحياهخسندقوطسوتملامجحلانميهو

ةلحرمهاروتكددادعإلسينورمعاهقيقحتيفعرشدقو13/1808

ياميفةحورطالاهذهتشقون).نيدلالوصأوةعيرشللةينوتيزلاةيلكلابهثلاث

1986(
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ىلعصرحنايبنبايلعوهاعباراملاعنالإهدرفمبلكتالاهجلا

مسابرکذیامبةيشاحلكىلازمردقوقدحاوةيشاحاهنملعجواهعمج

.اهبحاص

سرايبال»نسدزمرو٤يشحملل«دمدزمرراتخاف

17/11قرسيأنيادمحمنيدمحأنيناميلسعيبرلاوأ(
يفمهفلاريزغهنأيتاليحلاركذيوةظفاحلايتوقناكهنأتيراعتنباركذي

٠يشحملامَعنباوهوةيملعلاهترسأطيحميفهتاشنتناك‹مولعلاعيمج
الإرثعتملهتافصوهللاءامسأيفةلاسروةيهقفلاىواتفلانمةعومجمهل

(ةبرج«نزيغ.بوقعينبملاسةبتكم63ص1مقررتفد)اهتيادبىلع
.هنمةدافتسالانمنكمتنملف

.۵”شکیودسبهتیوازيقرشهربقويّشحملادعبيفوت

طيحميفًأشن0ترةقسيبنبادمحأنبديزوب2

كانهةيضابأالاةسردملابسردورصمىلارفاسمنيشحملانعذخأوهترسأ

نمهنودنملصاخسردهلناکواهبداسوةبرجىلاعجرمث«رهزألابو
.باوصلایىرحتيفتالاّوَسلانوقلي...ةبرجءاملع

ىلعهتعضوف1688/1100ةنسبازيميداونمةلاسرتدرودقو

.(16ص:بوقعينبملاسةبتكمدحاومقررتفد)ةبرجءاملعسار

قيرطلايفيفوتوجحلاىلابهذهرمعرخايفو

79:ةبرجءاملعمجارتيفةلاسر:تيراعتنباديعس.ر(97)
2:ردصملاسفن)98(
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دعبت)يبرجلاناينباملاسنبيلعنسحلاوب)3

بجنأنمناكومزالةبرجنمْحاَبْرألاةموحنم3
.يشحملايشاوحتعاضلهالول.هذيمالت

هلامك«اعراباخاّسنو«طخلالامجباروهشمناكاذهبناجىلإو
يفةلاسرتيراعتنباديعسهيلابسنو«هخیشىلاَةَهجوُمةريثكةلكسأ

ةبرجثداوحضعباهيفديفةلاسرو‹يّشحملاهخيشاهيلعقلعديحوتلا
.نالاىلا.ه15/9قنمةيناثلانيسمخلاخيراتنماهيفعقوامواهلاوحأو

٠نألاىلاامهيلعرثعنمل.1689/1100ةرشعةيداحلاةئاملامامتوهو
اضيأتيراعتنباريشيو.یواتفويشحملاهخيشيفةينينسةيثرمهلنأامك

1692/1103ةنسايبيلبتوللبدقعنملايملعلاعامتجالارضحهنأىلإ

.دوهشلاةداهشةيضقيفرظنلل

.1692/1103دعبيأةينانلاةئاملالئاوأيفيفوت

يفاضماغمهلادبامطيسبتيفءالُوهدهتجادقل:ةيشاحلابفيرعتلا

تءاجدقو..ةلمجةلمجصلاوعيملذا«هرخاىلاهلوأنمحرّشلا

يفاهطبضننأنكميوءحرّشلاونتملاعيضاوملجبةّملميشاوحلاهذه
:ةيلاتلارواحملا

.هبادا«هتميق:لاّوسلا(1
قلعتيامحيضوتيفوتارظانملايفامهتميقولالدتسالاوليلّدلا(2

.ضرعلاورهوجلاوقلخلاوثودحلاب
ةلاحتسا٠هتافصوهۋامسأ‹هتينادحو«هتيلزأ«هدوجو:یلاعتهللا)30

.همالك‹هتيؤر

80:ةبرجءاملعمجارتيفةلاسر:تيراعتنباديعس.ر(99)
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نيبةلصلا5٠بسكلالكوتلاءةعاطلالاعفألا:دابعلالاعفأنييبت(4

...مسجلاولقعلانيبوبلقلاولقعلا

ةعاطلا٠ىهنلاورمألا5٠فيلكتلا:قولخملاوقلاخلانيبةلّصلا(5
.باقعلاوباوثلا«ديعولاودعولا٠ةيصعملاو

فوقولاوةءاربلاوةيالولا:سانلانيبةلصلا(6

يفاإرتللتكمبلالاىفايطتقماياضقلاذميفمالككلاءاجدقو

قرفلاىلعدودّرلايفوأ‹تاداهشتسالابةلاطإلاعقتثيحنطاوملاضعب
.ةيضاباللةفلاخملا

يفةيضابالارداصممهأىلعتالاحإبةمعدميشوحلاهذهتءاجدقو

ريغرداصملاوللوصألا

ةيقبءارانيبوةيضابإلاءارانيبزييمتللاضياعبتمنراقملاجهنملاو

قرفلا

تکدنلابوبارعالابوةيوغللاحورشلاباريبكءانتعاسملناذهبناجىلاو

هقيقحتيغبنيامقيقحتنعةداعلمعلااذهباحصألفغيالامك«ةيغالبلا

نوحجريفتالاهجلاحرشباتكنرمخسنةعنيبةنراقملاقيرطنعكلذو

هنأحضنيامنوئطخيو(لاقينأقئاللاو»:مهلوقبهحیجرتيغبنيام

.باوصلانعديعب

بيرقتيفمهتبغرلّتمتتذاةيميلعتلاةعرّتلالمعلااذهيفكلذكىلجتتو

ىلاوسيماوقلاىلاعوجرلاءانعنمهتحارإعمئراقللحرشلاونتملا
نايحألانمریٹکيفمهيدۇياذهنكل«قمعتلايفةدازتسالللإرداصملا

اممريثكبحضوأحرتشلاوننملامالكنأٌيراقلاسمليثيحبفلكتلاىلا
يشاوحلايفدرو

ESED

.لبقنمترکذيتلارداصملاركذةداعإيفةدئافال(100)
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64ةحفصلادنعاتفقوتديزيبأوعيبرلايبأيتيشاحنأاريخأظحالملاو

ةيقبلايهنيل كلذعجرمللوةعيرسةريخألاتاحفصلاتاجدقويشحملاةيقب

.ةيادبلايفلئاسملاءافيتساىلا

طسوتملامجحلانمةحفص77اهبةينورابلايفةدوجومةطوطخملاو

ديعسهخيشلينورابلاهللادبعنبذيعساهخسندقوارطس25ةحفصلكب

.1843/1259ةنستيراعتنبا

رخانتمبةيضابالاىنتعادقفنوتملاهذهبءانتعالااذهلثمانظحالنإو

؟ءانتعالااذهنعاذامفةينوّنلاةديصقلاوهوالآارعشءاج

:°0ةينونلاةديصقلاحورش(5
يلاللا٠بموسوملا(1773/1187)يتالتلاورمعحرشةّصاخانّمهي

.ءةينونلاةموظنملاىلعةنوميملا

ةموحيفةبرجبدلو(1773/1187ت)يتالتلاناضمرنبورمعو
يتاليحلاناميلسعيبرلايبانعذخاهلعلوياللاةرسابسنتهيلاوثالث

رصمىلاهرفسلبق(1688/1099تر

نذأتسينأنودلوُملاةرسأعمرصمىلارفاسهنأبوقعينبملاسركذيو

عيمجلمشاتب128ىلعيوتحينتميهو85:اهبحاصةمجرترظنا(101)
يلاطيجلاليعامسإحرش.كلذنمتارمةذعحرشدقوةديقعلاعيضاوم
(750/1349).

دقوحرصملا(م1617/ه11)10 يناريولاورمعحرش

نمنكمتنمل)(303صةحورطألا:يمانلا.ر)يبعصملافسويهحرش
(امهيلعلوصحلا

ةينورابلاب.ط.رونلاهامس)1223/1808(ينيمثلازيزعلادبعحرش

.1981ةيادرغةيبرعلاةعبطملابازيميداوبديدجنمروصو1306رصمب
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يقليناکامكنولوطبةيضابالاةسردملايفسرديةرهاقلايفرقتساو

.رهزالابةيعوطتاسورد

نموهرصعءاملعنيبوهنيبةوفجتعفوطوعسلايطاعتهتحابالةجيتنو

هبتاعيرصمنمةديصقهيلإلسرأدقولوُعلادمحأنبناضمرهذيملتمهنيب

.هفقومأىلع
.جوزتيملورقفلانمىوكشلاريثكناكو

ضارغأیتشيفرعشناويدهلامك٤تارصتخملاويشاوحلانمديدعهل
حوننبحتفرصنيباةينوتلهحرشيهواهمهآانهاهنمركرعشلا

يطوشلملایسیعنبنیروغبتلوصأحرشهنأركذيو13/7(يئاشولملا
.نييبتلاوحاضيإلاىوحنيروغبتلوصأحرش:هامسو12/6(

‹(14/8)يخامشلارماعلتانايذلاباتكلهحرشلبقنمانركذدقو

.اتحبايوغلاحرشديحوتلاةديقعلحرشلهحرشو

لوصأحرشلهرصتخمدنعففنسو

.حرشلادنعفقن

ضعيهذآهنألإةيونلليلاطيجلاحرشنمدافتساهلأحراشلانيدقل

:يفلثمتتوحرشلااذهيفاهافالتينألواحذخاملا

.راركتلاةرثك(]

.ةيبرعلاراعشألاوةيوغللاتاملكلانمنفلابانيالامعمج2

.عوضوملابةلصهلامىلعيتاعملاهذهحورشميدقت(3

١.يناعملانيبطبّرلايفككفتلانمعون(4

لينأوهوكلذيفهجهنمو«هحرشيفقلطنيويلاطيجللرذتعيمث
:هلوقباهيلاريشيةلصوحبمتخيمثانومضموالكشتيبلايفاملكب

.«ةدايزوتييبلاینعملصاخو٠

ےس

174:يليامرظنا)102(

حراشلافيرعتدعبو
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هيفاممهبیذشتداراامدنعحرشلااذهبهوني(193)ىنيمثلازيزعلادبعاذهو

اعماجاحرشهتدجوف»:لوقیفاهلحملةبساتمناعمةفاضإعمراركتنم

دوصقمللايواحو«ةينيذلادئاقعلادئارفنملوألادصقلابوتالابدوصقملل

ةيناعملارارسألافئاطلوةيوحّتلادعاوقلادئاومنمدصقلابو«ضرفلاب

تانشسحخملانمرهاوجباديجو‹ةينايبلاتارذدخملاهوجونعافشاکو

‹ةيهقفلالئاسملانمةزيزعزونكوةيقطنملانيناوقلانمرردو«ةيعيدبلا

,104ماملإیندابهبلاطهنمهینتجیٹیحب‹مامافرطىلعلكللاعضاو

يليلحتجهنمىلعدمتعايتالتلانأىلافيرعتلااذهىلافيضنو
نماوناكأءاوساهباحصأىلاةبوسنماهتلدابةمّعدملاوقألاهيفدروينراقم

.ةيضابإلاريغمأةيضابإلا

)1718/12231808)1130 ينيمثلاميهارباجاحلانبزيزعلادبع)103(

ظفحوعرعرتاهبو بازیميداوندمیدحا نُجُسِينبةنيدمبدلو
يفآلِملعلابلطىلاعجريملوهدلاوكالمأريبدتلغرفتمثميركلاتارقلا
نشأحلاصنبيحيِءايركزيأهخيشنعذخأفهرمعنمنيثالثلا
فيلاتللاهيفغرفتاماعرشعةينامثةليطسانلالزتعا(2/1787تر
حرش؛رونلا»باتكركذبيفتكنةديدعلاهيواتفادعالومرشعدحأاهيفجتنأ
ةيملعلاهتناكمهموقمهفكلانه.يتالتلارمعحرشهيفبذهةينونلاةديصقلا
بازيمةخيشممث1201/1786ةنسهتالبيبدجسملاةخيشمهيلإاودنسأف
هتدليبيفوت.بازيميداوةبازعلىلعألاسلجملاءديعسيَّمعسلجمةسائريا

.12231808ةنس
1387/1967رئازجلابةيبرعلاةعبطملا2طلينلاباتكةمدقم.ر

دافتسايتلارداصملامهركذدقو1217:يلکبنمحرلادبعقيقحت

.اهنم

رونلا:ينيمثلازيزعلادبع(104)
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ايفلسوتتايبألالکعادواجهنمياقو نمقلطنينُأ

یفوتسمالىلحتةيلوصألااياضقلاللحيكلذدةدايزوتيبلاىنعم

٠ناكمألارد

ةقرو236اهتاقروددعحضاوطخبةينورابلايفةرفوتمةطوطخملاو
غرفهنأاهرخآيفركذيو.ارطس24ةحفصلكبطّسوتملامجحلانم
یدامجخیراتبنیكالينبعماجبمفامأ.1759/1172فيلاتلانم
.ينورابلاديعسنبحلاصديىلع1848ليرفا/5ىلوألا

ةبسنلاباهترازغحوضوبسملنيشاوحلاوحورشللضرعلااذهلالخنم
فقننأنسحيماعلاجاتنتسالاىلالصننألبقنكلةيتاذلاتافلۇملاىلا

.دودرلاوةبوجألادنع

تامجهتةلحرملاهذهيفةيضابألاىلعتدرودقل:ةبوجألاودودرلا

سمادغةنيدملثمنطاومةدعيفةيضابألاددعصلقتلةجيتنكلذوهدیدحغ

.مهئدابمنعاوعفادينأىلامهءاملعرطضااذهو

ةيفالخلااياضقلانعلؤاستلامهنيياميفاوفٌنكةيضابالاءاملعنأامك

نمنکمتهرصتخمةبوجأريفوتىلعمهصعباوتحتسيیتحكلذوةيدئاقعلا

.ةحاحلادنعادبملانععافّلا

.يسمادغلاةلوصلةلاسرىلعيخامشلادمحأدرضرعبًادبنلو

دلاصننإ:ةلوصىلعيخامشلادمحأدر(1

EEE

خةدوجومهتلاسرنُلإيسمادغلاةلوصةمجرتىلعفرعتلانمنكمتنمل(105)
عبتادقوارطس23ةحفصلابطسوتملامجحلانمةحفص23مضتةينورابلاب
تاقرويفاهيلعرثعتافاخسىلعدريهنأنيبف۽ايمّجهتاجهنماهبحاصاهيف
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لكبطسوتملامجحلانمةحفض52ىلعيوتحيوةبرجبةينورابلابطوطخم

.خسنلاخيراتركذيملوارطس24اهنمةحفص

:ةمدقملايفلويكلذنمو«افينعدرلاءاجةلاسرلاةّدحردقبو

ىلاكاجلأامو...اطغلاتحتامكنعىفخو‹اطخلابطخلاتفرخز

درايفكلهنأنمث099٠...فيصرلانحتالتنأوفيل
:ادلجميعدتسياهعيمجعبقَنأل«راصتخالاكلسم

قالطنالاعمةيضقةيضقةحورطملااياضقلاةلاسرلارهوجيفمّمث

كلذيفادمتعميسمادغلاججحعيمجضحدىلا.يخامشلاىعسدقو٠
ةيديرتاملاتافنصمنماقالطناعامجإلاوةفيرشلاةنسلاوميركلانارقلاىلع
هبنياذهلکيفوهوءةعبرألابهاذملالخادتافالتخالانييبتلةرعاشألاو

ةيديرتاملاضعبوأةرعاشألاضعبهبلاقةيضابالاهنعدرؤاملجنأىلا

.نيدلالوضايفةدمتعملاةيضابألاصوصتلاىلعكلذكةلاحألاعم

صوصتلاهيجوتىلعهتردقو؛يخامشلاعالطاةهعسنيبتيدرللعبتتملاو

.مصخلایدلةدمتعمرداصمنماقالطنا

‹نارقلاقلخ:يهوةيكلاملاوةيضابإلانيبةيفالخلااياضقلايفاهنأهلحضتا=
‹نيتلزنملانيبةلزنملا‹دولخلا٠ناميألاةقيقح٠ءءاوتسالاةيؤرلاةلاحتسا

سوايتمحنمدرراشفيلگنيلجيلا.عافت

لوقكلذنموةماعلاةمتاخلايفوةماعلاةمدقملايفلعفامك.ةيضابإلاىلع
بأمب(هحاص)اهحاب..قاروأةيضابالاضعبنميلعدرود

ىلعرساجتؤًارتجاوهللاىلعبذكدقو9هتفلاسنمهتودقیلعاوهيلع
]:«ىرتفاوملسوهيلعهللاىلصهيب

1:ةلاسرلاصن(106)
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ةدحلابابلاغتمسّاهتجهلنأالإيقطنملاجاجتحالانمدرلااذهولخيالو.
كلذعمو«هقفأةعسليخامشلااهنععفرتولدوناتك‹ةطيلّسلاتامجهنلاو

انفرعدقوةيضابإلافقاومليلختيفلّتمتملاموسرملاهضرغنعلففغيمل
.عيمجنبالديحوتلاةديبقعلهحرشيفةيملعلاهتناصر

.ليعامسإنبىسيعيدهميبألئاسردرلااذهدعبيتاتو

ليعامسانبیسيعيدهموبااما:هتبوجأويدهميبأدودر(2
ىلعفّرعتننألبقو«دودرلاوةبوجالانمةعومجمهلف(1564/971ت)
.فلۇؤملاىلعفّرعتننأنسحييركفلاهجاتإ

هخيشنعالقنیحیيلعرکذي:ليعامسانبیسیعيدهموبأ
ىلعًاشنهنأولئاندالواشرعىلاعجرييدهمابأنأناظقيلايبأميهاربإ
مهبرمتنّممو«اهمالعأنمراصفةيضابإلاىلالّوحتمثيكلاملابهذملا
يتالتلا.دوادوةبسوفننمينورابلاءايركزنبدمحمهنعذخأذإنيّدلاةبسن
..بازیميداوءاملعنمةعومجمو(!"”ةبرجنم

SEED

.133:قبسيام169يليامرظنا(107)

اذهوميجاةيرقيفاشن(10/16ق)يبرجلايريخلايلعنبديعس(108)
حلصيلبختناو‹يتيراعتلاسنويةاجنلايباهخيشنعذخأديريخلاىنعم
.داسفلاهيلابديذلابازيميداوعمتجم

ثعابهنأنوربتعينآلاىلابازيملهأو«مايقنسحأةمهملابماقدقفالعفو

صةرارقلابهتثروكلمخيخامشلاريسلقحلم:ناظقيلاوباميهاربا..ر

.ديعسيلعةمجرتبهلمعيفقلطنادقو5
290291و269271:ةبازعلاماظن:يريبعجلا.ر
=نانبليمالسألابرغلارادطنييسنوتلانيفلّؤملامجارت:ظوفحمدمحم.ر
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ةفورعملاةربقملابسنتهيلاو971/1564ةنسيفوتاهبوةكيلمةنيدمب
.(۱99)كانه(یسیعيديسةربقم)همساب

دودرلاىلعهريغنمةردقرثكأهلعجتسةيضابالاوةيكلاملاةئيبللهتشياعمو

رفكيذلايلولهبلانسحلايباىلعهدراذهو.عانتقانعلّرحتهّنأل
.ةمألاعامجإوةنسلاوباتكلابنيبذکممهربتعاوةيضابالا

لئاضفَدرلااذهةمدقميفنيبدقل:يلولهبلاىلعيدهميبأدر(أ

كلوقنمرهظييذلاو»:هلوقباهمتخوةيخيراتلاهتيقبسأويضابإلابهذملا

نيبتيلباتكلااذهكلانبتكففالتخالالوصأوبهاذملاىلعملطتملكن
انمضتموةيضابإلاةيبهولاةديقعلاىلعالمتشم«باوّصلانمًاطخلاكل
ججحلاوةحضاولا٠نيهاربلاوةعطاقلاةلدألابةيتألالئاسملاىلعباوجلل

0عامجإوةنسلاوباتكلانمةعطاّسلاةرينملا

بفجهنملااذهعبتتدقفالعفو ٹیدحللحوةيضابألاةديقعلاسسنيبف

ةباحّصلانمةيضابالافقوملٹمةيفالخلااياضقلالوانتمثقارتفا

‹ةيؤَرلاةلاحتساوةعافّشلاودولخلاو«ديعولاودعولاو«لاعفألاقلخنمو

.نارقلاقلخنمو

رداصمتاهّمُأنمهججحاسبتقمنراقمجهنمىلعيدهموبأدمتعادقو

.ينالجراولافسويبوقعييبأليلدو‹رامعيبازجوملثمةيضابألا

ةحضاوةلالدتلددقوةناصّرلاوةّدحلانيبهتجهلاذهلكيفتءاجو
.هسفنبهسفنلهراتخاامبلماكلاهعانتقاىلع

ىلعهلرثعنملاننألنتملايفهعضنملو119822/280281ط
.نيدلالوصأيفتاباتک

242:رئازجلايفةيضابألا:رمعمىيحييلع.ر(109)

113:درلاصن(110)
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ةنسسنوتبتعبطةيرجحةعبطةعوبطمةخسناندمتعادقو
ينجسيلاىسيعنبحلاصجاحلانبدمحمجاحلاَةَمذىلع21
مجحلانم187صىلا106صنمءاجَدرلاصنوةعومجمنمضيبازملا
.اذهانثحبيفليحنةخسّتلاهذهىلعوطسوتملا

لئاسرلانماددعيدهميالدجناذهبناجىلاو

:٢!نبیسيعيدهميبأةبوجأ(ب
زوفيسهنأناونعلاٌئراقلاخي:ةداهّشلاةملكبارعإيفةلاسر

يفيقيبطتسرديآتبثهمتىنكلبارعإلانمضلوصألانمءيشسب

هوجووتاياورلانمهيدينيبامعمجىلعاهبحاصصرحذإوحللا
.بارعالاناشيفنييوغللانيبفالتخالا

وبآكلسدقل:ةيبوبرلاوةيهلالاوةينادحولاوديحوتلاىنعميفةلاسر

هلهجعسيالاموهلهجعسياملوحءارالاعمجيففلّسلاكلسميدهم

.ديحوتلاوناميإلانيبزيميكلذيفوهو

دنسيفلّؤملاىرتوفلّسلادنعدرواملةداعإوباعيتساةلاسرلاو

يفوسلاورمعيباوبوقعييبأورامعيبُلاثمأنماهباحصأىلاتافيرعتلا

.عيمجنباورصنياو

صوصتلاريفوتىلعموقتامّنِإوطابنتسالايفلثمتتالةلاسرلاةفيظوف

.لئاسلايدينيبدحاوعوضوميفةيضابإلا

ىلوألا:يدهمياللئاسرثالثهبعومجمنمضةينورابلابخناتلاسرلا(111)

النالجراولهلةهجومةظعومةثلاثلاوناتروكذملاناتلاسرلاامهةيناثلاو

ملوحضاوطخبةحفص29ىلععومجملايوتحيو.انعوضومباهلةقالع
یلوالاوارطس2ةحفصلامضتو.خسنلاخيراتالوةباتكلاخيراتالاهبركذي

2129صنمةثلاثلاو‹«921صنمةيناثلاو18صنمدتمت
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لئاسملاريركتىلعينلمحامّنِإو»:لوقيذإكلذبايعاوفلّوملاىرنو

‹ركفلالضفلينيفةبغر«اهضعبيفباوجلانأعم‹لئاسللةّلدألاريرقتو

ريركقلايفنألو«مئاقلاحالصلاومئاَدلاميعنلايفهبركفتملاف«ركذلاةذلو

iFرودّصلايفاهلاتيبثتوسفنألايفيناعملاریرقت

نامعلهانمةلاسريدهميباىلعتدرودقل:نامعلهألباوج
اسومدرلاءاجدقو؛عورفلاولوصألايفةلعمأنمضتت1507/913ةنس

63صنمڈڌتميوةينورابلابخعومجمنمضتعءاجةحفص33نمضتيذإ

ارطس21رطسالاددعغلبيوطسوتملامجحلانمهتاحفص96ىلا

صنطبض:ةلاسّرلادوروبركذيميدقت:يفلثمتتةلاسرلالحارمو
.ةلئسالانعةباجإلامثانومضموالكشاهتمدقم.حرش.ةدراولاةلاسرلا

تافيرعتهيفتدرودقوةعاربلاوةيالولايفوهولوألالاؤسلاةصاخانمهيو

َ.نارقلاقلخوةعافّشلالئماياضقةدعل

ىلعاياضقلاليلحتيفایلکادامتعادمتعیيدهمابانُظحالملاو

.نامعبةيضابإللهجومباظخلاذإيعيبطاذهوةيضابإلارداصملا

ىلإدنستمل9ىلا2نمتاحفص8عومجملااذهنمضدجنامك

انلعجتيلولهبلاىلعيدهميأدرعمةنراقملاو«صنلاةيادبعايضلاهبحاص

توءاجةجهللانأالإ‹ادحاوٌصنلانوكيداکیذِإ«هفيلأتنمحجرن
.بطاخملافالتخالارظنةيريرقت

:نيتيضقاهيففلؤملاجلاعدقو

:اهنمقولخمهنأتبثتنارقلانمةلدأدمتعاو:نارقلاقلخةيضق
دقو‹يكحملاوةياكحلاةيضقو٠لضافَتلاو‹باهذلاوءلورّنلاولعجلا
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.ناظقيلايبألعوضوملايفةمدقتمةلاسرنماريثكدافتسا

نموةنسلاونارقلانمةلدأدرواف0:یلاعتهللاةيؤرةلاحتساةيضق

اولاقنمممهريغوةيضابإلاءاملعججحضعببريكذّتلاعمةباحّصلالاوقأ
.ةيؤرلاب

ةيضقلاتبعوتسااهننيبتياهراصتخاىلعتاحفصلاهذهيفلماتملاو

ىلعةحضاوةلالدلدييدهميبألئاسرنمانلصوامضعبوهكلذ

ءايركزنبدمحمباوجنعاذامفيضابألاركفلاعمصلخملاهشیاعت

؟ينورابلا

دمحمهللادبعوبأوه:يسوفنلاينورابلاءايركزنبدمحمباوج(3

ءاملعنم(1589/997ت)ينورابلاسومنبنمحرلادبعنبءايركزنبا

.(1560/967)يتالتلا

دقويخامشلاريسرخابناقحلمامهوارعشوارثنيذلاةبسنتبتكدقو

.اهنسحتسافيتالّتلاهخيشىلعاهضرع

.يشكيودّسلاناريونبيلعنبرمعهنعذحخأدقو

یحینبىيحيرُئاَتلاموجهدنعنرفيبمهتعلقبءاملعلانمةعامجعملتقو
.1589/997)0013ةنسيديوسلا

نيتيضفيفلوقلاتطسباهنكلةيهقفاياضقةّدعةلاسرلاتجلاعدقوا

30قيلعت353:يليامرظنا(112)
44:ةبرجءاملعمجارتيفةلاسر:تيراعتنباديعس.ر(113)
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ىلعجاجتحالاءاجونارقلاقلخوةيؤرلاةلاحتساامهلوصألااياضقنم

نيتاهبيرقتيفةلاسرلاةميقلّتمتتو«راكتبايأهيفسيلفلّسلاةقيرط
ذهيفرداصملاتاهّمأهيدينيبرفوتتملنمّموألئاّسلانمنيتيضقلا
.بابلا

قيقدطخبطسوتملامجحلانمتاقرو5مضتةينورابلابةطوطخملاو
فلؤملانأالإ.اهرخآيفخساتلاركذيمل.ةحفصلاب39رطسألاددعو
يرفيف/966ةنسىلوألاىدامجيفاهفيلأتنمىهتناهّنُأىلاحوضوبراشأ
ناكيذلالاتقلااهرخايفركذدقو.ةعلقلايفمهلزنمبنرفييف9

.ةسوفنلبجيفكاذنابرعلاوكارتألانيبرودي

ىلاةهجوملئاسردجنلئاسرلاودودرلانمعوتلااذهبناجىلامث
ةلاسركلذنموةيتايحلامهحلاصموةيضابإلافقاومنععافّدللرمالايلوأ

..سلبارطيلاوىلايبعصملافسوي
ةيضقتعفر:ةيضابالاةداهشنععافّدلليبعصملافسويةلاسر(4

ةداهشدرةاضقلاضعبىأرفسلبارطيفءاضقلاىلا1742/1155ةنس
تركذاهنأالإيضاقلامساةقيثولاركذتملوةيضابإمهّنَألدوهّشلاضعب
.(1123-1711/1158-1745)اشابدمحانمزثدحكلذنأ

دقو‹يبعصملافسويةسوفنةيضابإبتاكرفاّسلايدحتلااذهمامأو

يملعلاعامتجالامهعمرضحو1727/1140ةنسلبقنممهيلإًاجتلاناك
ةحصنععفاديلوةيضابألاةديقعنيل«1691/1103ةنشتولالبدقعنملا

يوتحتاشابدمحأسلبارطيلاوىلاةلاسرمهبلطىّلف‹مهتداهش
ةينورابلاخ.ارطس24ةحفصلكبطسوتملامجحلانمةحفص14ىلع

نمهيلانرشأدقویوکشلاببساهتمّدقميفنيبف!!ت.دومقرنودب

.ةمتاخوعرفولصأىلعاهانبمث«لبق

اندمتعا«106ىلا86صنمت.د«رئازجلابلئاسرعومجمنمضتعبطو(114)

.رخاتمتقويفالإانيدلرفوتتملةعوبطملانألةطوطخملاةخسلنلا
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تءاجف«ةنيصرةجهليفةيضابإلاةديقعةقيقحهيفنّيبفلصألااأ

.نوئدتبملااهظفحيلررحتيتلانوتملاعوننمةحضاوةرصتخم

لوبقةرورضةيكلاملاءاملعلاوقأىلعاًدامتعاهيفحّضوفعرفلااأو
.مهريفكتمدعوةلبقلالهأةداهش

ةرظانملاملعيفةيلقنوةيلقعاياضقريثتةلئسأاهيفحرطفةمتاخلاامو

يفو‹مهريغلالةاشولاىلإةهجوماهنأانّيبمكلذىلإاموملعو

عقوامىلعفّساتلاوىسألاوىوكّشلابةحفاطةلاسّرلاةيادبتءاجدقو
ىلعهتردقو6يبعصملاعالطاةهعستنسفبةلاسرلاةيقبما.نيملسمل|نيب

‹هباحصأفصتتو«هتّيضقمدختةيضابالارداصملاريغنمججحدامتعا

.سلبارطيفةيضابالاةداهشكلذدعبتّرقأواهلكأةلاسرلاتتادقفالعفو
.؟شکارمىلايوداجلاةلاسرنعاذامفيبعصملاةلاسرنعاذه

ناطلسىلا(1692/1103دعبت)يوداجلایحینبديعسةلاسر(5

.1082-1672/1139-1727(015)فيرشنبليعامسإشكارم

هيلعيبأنباناميلسعيبرلاييأنعملعلاذخأ.ةبرجب

ءاملعمجارتيفةلاسربحاصينورابلاىسيعنبديعسو‹يعبصملافسوي

.(1289/1872ت)ةبرج

بجر108227ةجحلايذ11)شکارمناطلسفیرشنبليعامسا(115)

نييولعلانيطالسيناث(1727سرام197230ليزفا9/14

.2/183:ةيبرعطةيمالسالافراعملاةرئاد.ربرغملاب

157:قبسامرظنا(116)
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«ةلوقعملاوةلوقنملامولعلايفقئافلا»:ينورابلاهذيملتهنعلوقيو
يفدقعنايذلايملعلاعامتجالايفيبرجلادفولاعمكراشدقو90ص

.دوهشلاةداهشعوضوميفتبثتلل1692/1103ةنستولال

صةبرجنزيغبوقعينبملاس2مقررتفد)یواتفةعومجمهلو

.111-118و108-7

ةراملاةداجلاىلعمهانكسلزتمفرطبمهتربقمبهربقوةبرجبيفوتو
.ةموحبىسرملاىلاسميلدجسمنم

مهنأركذوةيضابإلايفنعطةاشولاضعبنأتبثدقفهتلاسرامأو
مهعنمو؛نييبرجلاافقومفيرشنبليعامساذخَتاف‹نيخيشلانوضفبي

ةيضقلليوداجلاديعسىّدصتفاهمكحييتلانادلبلايفةراجّنلايطاعتنم

ثيدحلانمةلدأبرمعوركبيبأنمةيضابإافقومانيبمناطلسلابناکو

نوضريةيضابإلانأمولعمو‹فطلتلاوءودهلاةياغيفةلاسرلاتءاجدقو

زيزعلادبعنبعمامهتفالخنأنوريلبرمعوركبيبأىلععامجإلاب
,ةدشارلاةفالخلازمر

نمنيتحفصىلعيوتحتهتبتکميفبوقعينبملاسطخبخةلاسرلاو

یرخآلئاسرنمضسارک

نكلددنصلااذهيفتفّنكتةباتكلانألئاسّرلاهذهلالخنمحضاوو
؟ةبوجألاهذهنعاذامف«لئاسرلاهذهلثمنمىرخألانورقلالختمل

هللادبعيبألةلاسرقسنلااذهيفيتأتو:یرخأدودرولئاسر(6
:1913/7قبيبزلايداوعماجسسؤمينايغدّصلا

90:ةبرجءاملعمجارتيفةلاسر:تيراعتنباديعس.ر(117)
.247:ةبازعلاماظن:انباتك)118(
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فالخلالهأنألبهذملاةقيقحمهفرعي نالجراولهألةهجوم
.مهنوتناعيومهنوجاحينامزلاكلذيف

.1811/1226تخسن.ةينورابلابةدوجومارطس

امك.رئابكلالهمكح6ديعولاودعولادولخلا6ناميالاورفكلا

¢نييسابعلاونييومالانموىربكلاةنتفلانمةيضابأإلافقومىلاتضرعت
.برغملاونامعةيضابإابتفّرعو

ةعاياضقلاىلاعجرتاماريثکاهّنألةبرطبضماهرصانعتءاجدقو

.تارم

مساقلايبأنبادمحمةلاسرركذننأردجيةلاسّرلاهذهبناجىلاو
نمصتعبطدقورئازجلانمةنوزمنمفئاحصىلعدرلايفينورابلا

.70-86صنم.ت.درئازجلابعومجم

ونبهبمهااًمعتعفادمثةّيضابإلاةديقعبفيرعّكابةلاسرلاتقلطناو
ضرعو‹ةيوغلاياضقلاهبحاصضرعتمث«ةباحصلانممهفقوملمبازیم
علطمىلاعجرتاهلعل)زيجملانمبرضيهو«نمهعومجم

.(19/13ق

اهبتكدقوينورابلامساقلايبأنباىسيعةلاسرركذننأنكميامك

ةدراوةلاسرىلعدريهوسمادغءاهقفىلعادر(1795/1210)ةنس
طسوتملامجحلانمةحفص40ىلعيوتحتةينورابلابخيهو.تولالنم
خيراتالوخساتلاالفرعنالواهرخايفةصقان.ارطس22ةحفصلكبو

.خس

‹تامرحملاوضورفلانممهفقوموةيضابالاةديقعسسأاهيففرعدقو
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فرفلانعثيداحألانمةذبندروأوةباحّصلانمةيضابالافقومنيبامك

سمادغلهايفامنيبثيحافينعهدرءاجمثةيضابإلاةمئأبهّونو«ةلاّضلا
ةباحّصلاوةعمجلاةالصعوضوميفةهجوملاةلئسالاىلعدرو٤«بويعنم

.ثعبلاو

الماكةلاسرلاصندرويو‹راصتخالاىلعمئاقوهفعبّتملاجهلاامأو

.افيشفائيشهيلعدريوهللحيمث

.انيديأنيبيتلاةطوطخملانمصقانثلاثلارصنعلانأظحالملاعم

نبأديعسلدودرلاةفرعملدومحملاكلسملاباتكركذننانکميامك

يتلاةيلماكلاىوتفلابفرعامىلعادرءاجدقو83صرظنا)تيراعت
يفاهبحاصاهيفنعط

رصتخميهوتارصتخملابفرغتنأِإقبيملدودرلاوةبوجألادعبو

بيصنٌنِإف٠يشاوحلاوحورشلاددعرثكنإ:تارصتخملا
ددعرفوتىلاعجريكلذلعلوةيتاذلاتافلّؤملابيصننودتارصتخملا

ملولبقنماهانركذدقونيئدتبملانمةديقعلابرقتيتلانوتملانمبيط
:وهودحاورصتخمىلعالإرثعن

ةمّدقمنمسملن:يتالّتلاورمعلنيروغبتلوصأنمنيتملاةبخن(1
يطوشلملاىسيعنبنيروغبتلنيدلالوصأباتكحرشيتالّتلانأصنلا
حاضيأإلاىوحنيروغبتلوصأحرش»وبهمسوو«اعسوماحرش

ةبخن»:ناونعبهرصتخاىراقلاىلعفيفختلايفةبغرمث(!«نييبتلاو

انيدلرفوتيملاماهنموانيدلرقوتاماهنمىرخأاصوصنيمانلاركذدقو(119)
299309:ةحورطألا:يمانلا.ر

لمعلابٌلخيالهنأدقتعنو‹عّسوملاحرشلااذهىلعلوصحلانمنكمتنمل)120(
كانهوانهرركتتاهسفنيهاياضقلاوةينونللعسوملايتالتلاحرشيفانرظنذإ
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لوصأحرشنمتغرفامل»:لوقيكلذيفو.«نيروغبتلوصانمنيتملا

صئاصخنمهيفامصّخلأنأيلحنسنييبتلاوحاضيإلایوحنیروغبت
يعاداليذلالدجلانماهيفامكرتو؛باوصلاركذباهررحاو‹؛بهذملا

WAءاليتساوممهلا۽مادعتال٠نآلاهل

.14ص...نيروغبتلوصأنمنيتسلاهبتاهتيمسو6هكاتفلا

ةمدقملايفدذحملاجهنمللاعبترصتخملااذهيفيتالتلاعبتتدقو

نتملانأملعننحنوءةيلوصألااياضقللليلحتنمحرشلايفدروامٌمهأ

.اهلكاهبملأ

ريشيثيح«لبَّسلارسيأبٌئراقللميهافملابرقينأىلعصرحدقو

ددعغلبدقو...«اضيأاوقفَاو»«انتمئأقفا»:هلوقبةيضقلكىلا

نییبتاهرخاو٤«دوجومهلانااهلوأ٤«نيتسوٹالىلاةحورطملااياضقلا

دابعلالاعفأ

يأرنيبوةيضابإلايأرنيبلخمريغراصتخابريمياذهلكيفوهو
حرشلٹمةلّرطملاهحورشىلعانايحأليحيو٩٠ةصاخةفصبةرعاشألا

.يشكيودّسلاهللادبعىلعوأ؛نيينامعلابتكىلعوأةينوتلا

اياصقلاألافوتسماراصتخاهلمعنركبنالعرح«كلذ

«ةكرابملا .ت.دةهالاةدةديدجلاةلاحفلاط.يداةفيلخدمحمبيترت«

144-168صنمكلذو

ثارتلانمهيلعلوصحلانمانكمتامفيرعتانيفوتسادقنوكناذهبو

ءهيفلزنتييذلايخيراتلاراطالاىلعفَّرعَتلادعبةيضابالادنعيمالكلا

.ثارتلااذهليراضحلادعبلادنعفقننأالإقييملو
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ناكةديقعلااياضقيفهضوخنأحوضوبنيتييضابإلاثارتللعبتتملانإ

نمىربكلاةنتفلاثادحأاوشياعةيضابالاةمئأنالكلذو«ركتمتقونم

ربكفقوملااذهمهفَلكدقو«اهنأشيفاحضاوناكمهفقومو«بيرق

.خيراتلاربعمهعابتأىلاةّبسنلابرمألاناكاذكهو٤مهتايحيفءانع

طبضلابوهلوألانرقلليناثلافصتنلانميناثلادقعلالخديداكامو

مهمامإناسلىلعةريبكلايکترمنميفقحضَتاىتح683/64ةنس

لزتعاٹیح«دیزنبرباجمامإلاعمنواعتيناكيذلاضابإنبهللادبع

ةلماعملماعينأبجيدحوملاْنُأساسأىلعقلطملاجورخلابنيلئاقلافقوم
تعّسوتركبملافقوملااذهنماقالطناو٠ةيصعملاهيلعترهظنإةصاخ

حضونسامكةمعتلارفكوكرشلاورفكلانيبزييمّتلايفةيضابإلا
نعنوفلتخياذهيفمهوثحبلااذهباوبأنمثلاثلابابلايفكلذ

يناثلانرقلالئاوأيفالإنيتلزنملانيب:ةلزنملابمهلوقحضتيملنيذلاةلزتعملا

.ءاجرالابنيلئاقلانعنوزيمتيامك٠ةرجهلل

ناكنإوةيلوصألااياضقلاعمةداعجلاعيو ةمامإلانممهفقومامأ
بهونبللادبعمامإلانيعتنمحضدقف برقأةيعامتجالالوصألاىلا
یروشهباختناناکوشیرقلالوتیبلالآليمتنينيالوهفةيلمعةفصبيبسارلا

نعةعامججورخلبقاذه.ةمكحملابخيراتلامهفرعنيذلانيملسملانيب

كلملادبعىلاضابإنبهللادبعةلاسزفكلذدعباأ.ةمكحملاىئدابم

.يڻارولاةيمأينبكلمبمهفارتعامدعىلعليلدنسحأتءاجناورمنيا

ملعحمالمحضتأدبجومتملايدقعلايسايسلامضخلااذهيفو

لالخنمحضُتيلباهنمايلاخيضابإلاثارتلانكيملفءائيشفائيشمالكلا

رجالءزجلمعلااوربتعاةيضابإلانأتارظانموبطخولئاسرنمءاجام

ضعبنمفقاومعيبرلاوةديبعيبأتاقلحىلاتبّرستامك«ناميإلانم
نمةءاربلاانلعأوةوقباهلايدصتف«ردقلايفةلزتعملالوقىتبتتةيضابإلا
.اهباحصأ
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يرصملاةمقلعنبىسيعبتكيفرصمىلافقوملااذهىدصلصيو ةيضقلاهذهيفيرازفلاديزينبهللادبعىلعريلريبكلاديحوتلاهبانك يفاكلادبعرامعوبكلذىلاريشيامك٠تافّصلاوءامسالاةيضقينو
.دعبهبنمزلافعسيملباتكلاوتالاهجلاباتکلهحرشين

قلطتتوقرشملاببرغملابةيضابالاثارتطبتريكلانهنمو
قلخيفيمتسرلاناظقيلايبةلاسريتاتفجاتنالايفةيبرغملاةسردملا

اياضقمهأيف«ةيفانصلاةنونيلاب٠ةموسوملاحتفنبسورمع
.نيدلالوصأ

تحضتانأدعبلإيرهعبارلانرقلايفيديرتاملاويرعشألارهظيملو
هرمزيفمهرشحيرعشألانكل‹ةديقعلاباوبأيفةيضابالافقاوم

لحيملو«مهرداصميفهركذدريملامقرفلانممهيلابنوجراوخلا

نماضعبركذنِإو«رّوصتناميفكاذنااهترفومغررداصملاهذهىلع
فرعاملايساسأاقلطنمناكيرعشالانأمولعمو.اهنوضترييتلامهفقاوم

اولظسانلانَأليضابالاثارّتلاىطغفةنّسلالهأبوأةرعاشألابدعباميف
تالاقملابتكتءاجدقالعفو.مهريغنورفكينيذلانمنوسرتحي

.نمءيشبانايحأوهّصنبانايحأيرعشألاهلاقامةرركمدعباميف

عبارلانرقلاةليطبرغملابةيضابألاةسردملاومنتتلظطيحملااذهيفو

نرقلايفنالجراوةنيدميفانيتماخوسراهمدقتخسرنأىلاهسماخلاو
باتكيفوزجوملاباتكيفيفاكلادبعرامعيبأعمةّصاخهسداسلا

العفو‹ناهربلاوليلدلاينالجراولابوقعييبأباتكيفو‹تالاهجلاحرش

قرفلاعيمجىلعوةهجنمةيداحلالاتافسلفلاىلعدودرللایدصتدقف

ةيرعشالاةسردملاىلعةصاخزيكرتلاعقودقو«ىزخأةهجنمةيمالسإلا
.نيتسردملانيبفالخلاهيفعقواممنيدلالوصأاياضقعيمج'يف

ملعيفعادبإلاىلاةبسنلابيبهذلارصعلاربتعييذلانرقلااذهدعبو

اذهف‹حورشلاوتارصتخملاىلايضابإلاثارتلاكلسملّوحتلوصالا

177



هديمعلايفارصتخمالإبتكيالوهقفلاباريبكامامتهايلوييخامشلارماع
٠ةيضابالاةديقعلةلماشةركذمنعةرابعوهوءتانايذلاباتكهاّمس

ءالسالادعاوقباتكنملوألابابلايفيلاطيجلاليعامسإلعفكلذكو
ىلعوءةينونلاحرشىلعليلحتلايفعّسوتنإو«رطانقلاباتكنممسقيفو
مئاعدلاباتكلهحرشيفهعساتلانرقلايفيداربلاجسنيلاونملااذه

.ينامعلارظتلانبال

صرحاهيفيضابإلاثارتلانأةعستلانورقلاهذهنعثيدحلاةصالخف

هللاباتكلةمئألامهفنمةعباتلانيّدلالوصأيفىلوألاتارذبلاةياعرىلع

ائيشهلوألانرقلانمومتةرذبلاهذهتلظف.يعهلوسرةّنسلوىلاعت

نالجراوتعاطتسادقو.هسداّسلانرقلايفاهلكأتتانأىلاائيشف
ةيمالسألامصاوعلايهابتنأترهاتطوقسدعبةيناثلاةيضابالاةمصاع

ةصاخثحبلااذهيفاهنمانُمهيو‹مولعلاىشنماهيفرهظامبىرخألا

ركفلالحارمنمةلحرمَةمقنرقلااذهربتعيالعفو٠نيدلالوصأملع

ركفلااذهسسأألكلذ‹ةديدجةلحرمةيادبونيدلالوصأيفيضابإلا
نرقلادعبءاجيذلاثارتلايفرظاتلاو٠ةيلقعلاوةيلقتلاهججحتلماكت

ةلاحالانمهرداصمنمردصمولخيالذإ«لوقنامةقيقحكرديهسداسلا

.ناهربلاوليلدلاوأزجوملاباتكىلع

 عساتلنرقلاةياهنىلاهسداسلانرقلانم ةيلاوملاةلحرملاامأ

لوصأنعاوتکسيملنومههقفومهريسباخةيضابإلااهفمهادقق

دقوصنيئةينونلياناحرشامهلوصألايشيومنحرعم
ایاضقلابهلاغتشانمأةيوغللاةيبدألااياضقلابلغتشاهنادعباميفدقتنا

ملعلةيضابالافيرعتيفليحنهيلعو‹مئاعّدلليداربلاحرشو«ةيلوصألا
ققدملافيرعتلاىلعصرحلايفهقذحرهظيداربلاو©مالكلا
ةلاسر٠بةموسوملاهتلاسرلزنتتطيحملااذهيفو٠©تاحلطصملل

بهمسوماقبةيضابإلاةسردملاتّدمأدقاهراصتخاىلعيهو«قئاقحلا
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اندجودقوةيلوصألاتاحلطصملافيرعتةّصاخانّمهيو«تافيرعتلايف
ادامتعاتافيرعّتلاهذهىلعدمتعيةلحرملاهذهدعبءاجيذلاثارتلالكنا

.احيرصوايلك

يفانعّسوتيتلانورقلانعاذامفةعستلانورقلاهذهنعانتاظحالمكلت

رشعيناثلاورشعيداحلاورشاعلا«ةيلاوملاةثالثلانورقلايهواهنارتليلحت
؟يرجه

سداسلانرقلايفنالجراوةنيدمناكعاعشإلابطقنأانظحالنإ
ةبرجةريزجنأتبثيثارّتلااذهيفلؤمىلعفّرَعَلايفانيصقتنإفيرجه

نِإويخامّشلاف.ةلحرملاهذهيفةيملعلاةيكرحلايفةرئادلابطقتناك

هحرشلخراامدنعىتحو«ةريزجلابهلحرطحهّنِإفةسوفنلبجنمناك
يتالّتلاناميلسوبأاًمأو«ةريزجلاثادحأنمماهثدحنمقلطناةديقعلل

لوقلابلضانواهنموفلآاهبو«عجراهيلاوةريزجلانمهقلطنمناكف
دقفيشكيودسلااأو«حلالوقيفهتأرجلاديهشتامنأىلإلمعلاو
هتردقفراعملاةيملعلااهسرادميفوةريزجلاعوبريفلهن

نمىلعهتالاحإةّلقبوهلقعبهدادتعايف اريثكبتكيملناو ةيمالكلا

دقف هيشاوحةرثكلهمساىلعبلغهبقلو يّشحملانعاأو«قبس

‹ةبرجيفهتاشنىلاةفاضالابةرهاقلابةيضابالاةسردملابهتماقإنمدافتسا

مولعلانونفلجيفلببسحفلوصألاملعيفالهعابلوطحضّناف
اميأةماعيضابألاركفلاىلعةّنسيبأةرسأتّحشادقفالعفو«ةيمالسالا

هيلعاميفلّوعملاعومجملا»ناونعبةلاسرىّشحملادلاولو‹عاعشإ
هّمعانباوىّشحملاهيفاشنيذلايملعلاخانملاىلعلدت«لوألافلّسلا

حرشباتک»وىلعمهنملکةيشاحتتبثأدقو«ديزوبأوناميلس

نسحىلعصرحلاو«مهيدينیبيتلاعجارملاورداصملاةرفو(تالاهجلا

نبايلعمهذيملتىلاعجريتاتشلااذهلكعمجيفلضفلاو‹اهلالغتسا

.يشاوحلاهذهنمةدافتسالاتبعصلهالولو‹نايب
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يبعصملافسويهرشعيداحلانرقلارخاوأيفةريزجلاىلعدفيو
كلسمكلسيف«ةافولاىلااهبرقتسيو©يملعلاخاتماهلبيطياسل

امبرقأوهنيروغبتلوصألةحرشو«ةيضابإلاصوصلاعبيفيشحملا

بونجنملقَتلالوحتيهعمو‹نأآلايملعلاقيقحّتلابىّسياملنوكي

يفعشيو.ريبكلاعماجلاةسردميفاهلامشىلاةموحبةريزجلا
ةلاكوبةيضابإلاةسردملابهلخرطحدقويتالتلاورمعاضيأنرقلااذه
نأةيضابإرداصمنماهيفاملضفبعاطتسادقوةرهاقلابنولوطبسوماجلا

كلذيفنفتورصتخاوىشحوحرشفةيضابألالوصألادنعاليوطفقي

حضاولوصألااياضقلهباعيتسانإفانيديأنيبهصوصنعيمجرقوتتملنإ

هورصاعمحدقناو«هتاباتکنمهيلع.انعلطااميفنيبةديقعلانعهعافدو

.هتریسيف

يفوةسوفنلبجيفذجوامنأىلإةفاضإلاب«انركذامدكؤياذهلك

نعذخأليعامسانبیسيعيدهم:وبافةبرجنمهقلطنمربتعيبازيميداو
يدهميبألضفو٠يداولاحالصإلةريزجلاهتدفوأيذلايبرجلاديعشيّبع

دعبعانتفانمةقلطنمتناكهدودرألىسنيالةّماعيضابإلاركفلاىلع

ِءايركزنبدمحمكلذكو.ةيرعشأتناكىلوألاهتاشنذإ«عالطا

هتافلوصألابابيفهزوربنمرثکاخرافبابيفزربدقو٠ينورابلا
هيلعيتالتلادواديبهخيشلضفرکذي

يفىرخألاةيضابإلانطاوملاةميقنمطحتالتاظحالملاهذهلئمنإ
ةسوفنتّحشأنافنطاوملاهذهنيبصلخملانواعّلانبتامّنإو«برغملا

بونجلاعمدعباميفنالجراووترهاتلعشملاتعفردقفقلطنملايف
11ء10نورقلاهذهتناكدقو.ايلاحديرجلاةقطنمءةيليطصقويسنوتلا

..لازياموبازيميدإودعباميفلعشملاعفريلةريزجلابيصننمه12و
نأانتوفيالو.هتقيقحىلعيضابإلاسفَنلابٌسحينألايداولاروزينمو

امّنإوتاومىرخألانطاوملانأهانعمسيلنطومعاعشإنأىلإانهريشن
روازلاقيرظنعكلذنوكيوءضوهلاىلاودَدجَكاىلاايعساهيفدجت
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برغملابةيضابإلادنعنيدلابسنةلسلسعّتتملاو«ملعلابلطىلاةلحرلاو

.نطاوملاهذهءاملعنيبلاصفينأهيلعلیحتسي

ةبسنلابكلذنيبننأنسحينيفلّؤملابقلعتملايراضحلادعبلاطسبدعبو
.مهتافلۇؤمىلإ

ةرفووتارصتخملاولاتلةفیلرشزرنا.لوقلالهننمريتي

ثارتلايفةماعيهلبةيضابأالابةصاختسيلةرهاظلاهذهنإ

ناكاممرثكأناكمإلايفسيلهنهاباوسحأنيملسملاناكو«يمالسالا
حضاو.رداّتلاليلقلايفالإراكتبالاةكلمفقوتعممهدنعامىلعاوفكعف
هذهتسيلأنكليشاوحلاوحورشلاةميقنمللقيريسفتلااذهلثمنأ
الأ؟هتايکنمءزجءرملارايتخاسيلوأ؟ايركفالمعيشاوحلاوحورشلا
اهيلاهبتنيملاياضقىلانطفتينأوحرتشلاءانثأعدبينأحراشلاعيطتسي

؟هحارشقيرطنعالإالثموطسرأركفسالافرعلهو‹فلّؤملا
نيّدلالوصأيفتبتكيتلايشاوحلاوحورشلالّزتتتطيحملااذهيفو

عمقبساميفرظناملحضاوباعيتساىلعلدياهلجف«نورقلاهذهيف

ةلقندرجماوسيليتالّتلاويبعصملاويّشحملاف«لامعتسانسحوهلمهف

.كاذىلعاذهلوقنوحُجريو‹مهفلسلاوقأنيبنونراقيامّنِإو
ذختتاهنألةيلصألاصوصتلاىلعحورتشلاهذهةداعهبرّيمتتجهنملااذهو
ترهظيتلااياضقلايفةّصاخاهتياهنىلااهتيادبنمادحاواجهنمبلاغلايف

لصفنسو‹نارقلاقلخةيضقلثممهسفنأةيضابالادنعةنيابتمفقاوماهيف

يدينيبرفؤتذئنيححورّشلاف.اثحبلااذهنميناثلابابلايفثيدحلااهيف

نماذهوءحراشلافقومبناجىلاةقّرفتملاصوصتلانمةعومجمثحابل

؛جاتنتسالاوباعيتسالاىلعةردقلاىىراقلاىلعرسيناهناش

نولقنينايحألابلغأيفلبردابصملاىلعةلاحإلابنوفتكيالحارَشلاالهو
دوصقملاصنلالماك
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ةيضابألاصوصننيبةنراقملانعةداعلفغتالحورشلاهذهنأامك

يضابإلثارتلاو‹ةحورشملاصوصنلاهيلارشتملامممهريغصوصنو
مهفياذهو.جهنملااذهبريميةيمالسإلامولعلاةيقبيفونيّدلالوصأيف

‹ابلاغةّيرعشأةيرثكأطسوةيلقأمهتايحلوطاولظةيضابالاّنَألاًيراضح
ىلعنيعلطماونوكينأىرخألاقرفلاعممهشياعتمهيلعضرفيكلذلف
رايتلاطسومهتديقعىلعاوظفاحيلمهعابتأاهباورّصبيىحةيفالخلالئاسملا
نورعشيالاهباحصأنألةيرعشألاةسردملايفمدعنيومال
ءاوهألاوعدبلالهأبمهنومسيامىلعمهدودريتاتامّنِإوةقياضملاسفنب

قالغنالاكلسمىلاةيضابألااجليملمهراهدزاتارتفيفىتحو.ةداع

اذهلضفبفالعفوبابااذهنملوألالصفلايفكلذىلاانرشأامك
فرفلافلتخمنيبومهنيباميفةيضابأإلاءاملعنيبجودزملانراقملاجهنملا

قرفلالجدئاقعىلععساوعالطانمىراقلاحورشلاهذهنکمت

نمتارشعىلاعوجرلاحورشلاهذهيلعتضرفدقفالعفو«ةيمالسالا
.يلياميفاياضقللليلحَملاءانثأىلجتيساذهوةيضابإلاريغصوصَلا

ةبلطلامهيلعلوادتينيسردماخويشاوناكحارشلاءالؤهنافاذهءازإمث

ةعزنبةمعفممهحورشتءاجكلذل«تايوتسملالكنموءاسمحابص

نوعسوتيلبةيلوصالااياضقلاليلحتىلعنورصتقيالمهف‹ةحضاوةيميلعت
انايحأرصتقينماندجولب٠ّدحدعبأىلا«ةيغالبلاوةيوغللاحورشلايف

يفعابلوطىلعةلالداذهيفو‹طقفحرشلانمعونلااذهىلع

لاهذهنأامكاديعباوأشكلذيفيتالتلاورمعغلبدقو«ةْغللانوف

‹باوجلاولاوسلاىلعموقيجهنمباياضقلاحرطيفانايحأىلجتتةيميلعتلا
ناكنإو٠كلذىلاةجاحلادنعاهلثمبةّجحلادرمّلعتملاىلعرسيامم
.دودلاوةبوجألايفرثكأحضنيجهنملااذه

جهانملايفىساًمعدعياليشاوحلاوجرشلايفكلسملااذهف

هذهنمةيراضحلاتاظحالملانماریٹکانسيققادقو

182



فسوينأكلذنمفىاملعلافيرعتبوةيضابإلاريسبقلعتياميفةّصاخ
عماجيفسردلاقلطنمتناكيشكيودّسلاةيشاحنأىلاريشييبعصملا
ةراشألاهذهفةيشاحلاهذهمتينأبنورضاحلاهيلعراشأكلانهوريثكيبأ

اوناكنيذلاكعلوأنعوءةيخيراتلامماجلااذهةميقنعثحبللاقلطنمربتعت
امو٠نيرضاحلاملعأهنأبلطلانممهفيامك٠يبعصملافسويلوح

ديرينمنأةياهّنلايفةقيقحلاو.ةدئافلاةديعبتاجاتنتسالانمكلذىلإ
نعينغتسينأهلنكميالاّيملعاقيقحتةحورشملاصوصتلاهذهقيقحت
.ثارّتلااذهليراضحلاءانبلاتانبلنمةنبليهذاحورشلاهذه

ةعونتمعجارمورداصمىلعتالاحإنماهيفامبحورّشلاهذهنأامك
يفةصاخةّيضابالاوةّاعةيمالسإلاةبتكملاءارثىلعةحضاوةلالدلدت
ةحضاوةلالداذهيفو‹كاذناةيضابالانطاوملارئاسيفوةبرجةريزج

اريثكو«خاَّسَتلانمهبناهتسيالددعرفوتىلعوةطيشنةيملعةكرحىلع
صوصتللخستلاخيراتقيرطنعوأخسانلاقيرطنعتايّبعمىلاانيدتهاام
دمحمعضننأانعطتساانّنأكلذنمفةيضابالاريغصوصّتللوةيضابإلا
ةنساهخسنهنأتبثأةطوطخمىلعادامتعايخيراتلاهراطإيفينسيوزغتلا
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ثارّتلاةيقبيفونيّدلالوصأيفةيملعلاةورّتلايفلَمْأَلاّنِإالعفو
نطاومعيمجيفنورقلاهذهيفةيفاقثلاةايحلارّوصتنمنكمييمالسالا

نانودباتكلاريفوتىلعاهنواعتواهنيباميفاهشياعتىدموءةيضابألا
ءلاملاونمألانمهيلإجاتحتاماهلرفوتةمكاحةطلسنمددماهلنوكي

.نيفقثملاريغنمونيفقثملانمةعامجلادارفأدوهجمرمألاقلطنملب

نعاذامفيشاوحلاوحورشلاهذهلةيراضحلاداعبألاضعبنعاذه

؟دودرلاوةبوجألا

ةجاحاهبيحوتيتلاَةيئاَقلَتلالامعألانمحورشلاويشاوحلاتناكنل



رثكأةبوجألاودودّرلانافةيراضحلاداعبألاضعبنعةرّبعمكلذىلاةَمَألا

.شاعملاةيضابالاعقاوبالاصتا

رباجامهونيلوألاةيضابالايمامإىلإعجرتدودرلاوتالسارملاروذجف

يمانلاورمعققحنوةيملعةسارددعبسردتملوهتبوجأوهلئاسرودیزنبا
 ققحملامسقلااذهنمةدافتسالانودلاحردقلانكل اهنماثيش

يصورخلافلخنبديعسبيترتبةيهقفلاهتبوجأنمامسقنامعتعبطو
ناورمنبكلملادبعىلعهّدروضابإنبهللادبعو1984/1404ةنس

امدنعنكل«ماهّنالاصفقيفةعرسبخيراتلامهعضوةيضابإلاو.روهشم
يفمهتاباتكعطقنتفتاموجهلامهنعفختمهتفاقثٌعشتومهتلودىوقت
‹تراقملاجهنملاىلعدمتعتيتلاةنيصرلاتاباتكلااهماقمنوميقيو«دودزلا

نعرمالافلتخيامنيب.ىداهيعافدفقومنمجهنملااذهولخيالو

.مهتلودتومتامدنعكلذ

ىتحهعياسلانرقلايفنالجراويفيضابإلادملاصّلقتنأامالعفو

ةلاسرتءاجدقو٠ىرخألاقرفلالبقنماهتيضابإىلعتامّجهتتلجت

نعطينمىلعَدَرلايفنالجراولهألةيبلتةبرجنمينايغدّصلاهللادبعيبأ
.ةيضابإلاةديقعيف

لظصَلقتاهببسفيرجه12ء11ء10نورقلايفةدراولاامأ
نأحضاوو‹اهيلعيكلاملافرطلاةبلغوسمادغةنيدمنمةيضابالا
الوليسمادغلاةلوصفةيكلاملاءاملعريهاشمنمةدراونكتملتامجهتلا
همجهتفرمأنمنكيامهمو«همساخيراتلاظفحاملةيضابإلاىلعهمّجهت
طقننعافينعاحيرصاريبعتارّبعمءاجيذلايخامشلادمحأدرلاقلطنمناك
تعفددقو‹ةيرظنةيلوصأاياضقيفةيضابإلانيبوةرعاشألانيبفالخلا

‹ةيمالسالاقرفلارداصمىلععالطالانمدیزمىلاةيضابأالادودرلاهذه

نُىلعدودرلاهذهتحلأو‹ةّنسلالهابسانلادنعرهتشاامةصاخو

نمرثكأمهنياميفاياضقلاضعبيفنوفلتخيءاوّلااذهىلإنيمتتملا
.ةيضابألاعممهضعبفالتخا
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قرفلانيبئراطلارفانتلاىلعدتاهّنِإفءيشىلعدودّرلاهذهتلدنإو
نحنو«ةّنسلاونارقلاصوصنهاجتمهفقاومفالتخانماقالطناةيمالسالا

دقو«ركبمتقونمايوقافزعةسايسلالهأهيلعفزعرالاذهنأمل

ىنججراوخلاناونعتحتةيضابالاعضونافيكلوألالصفلايف

ههانوييکاهاتنولياولجري
 ةيملعلاهتردقل ةناصررٹکااکلسميخامشلاكلسولانددوو

فالخلانأحيضوتعم٠قرفلافلتخمنيببرتيتلاطقتلالغتساو
ةيضابالاوكلذهلىّنأنكل«زبانتوعارصىلايدۇينأيغبنياليداهتجالا

.مهرايدنعنولجيومهدجاسمَكتفت

ةنسةيضابألاةداهشلمهضفر.اونلعأسلبارطةاضقنأكلذديوياممو

ةنيصرةجهلبيبعصملافسويىربنافءةيضابإمهنالالإءيشلاله5

امماشابدمحأمهيلاوبتاكوء5مهرداصمبءاهقفلاءالّوهجاحفةئداه
انرثعدقو.ديدجنمةيضابإلاةداهشلوبقومفقومنععجارلؤاىلإمهرطضا

/1153)1117 سنوتيابنيسحمتخبةيضابإلاىوكشنعدرىلع

ةداهشنأل1709/1120ةنسةيضابالاةداهش١رارقإهدافم)1740-15

رثعنملو(121)(لمعلاعيعيضولوقلایتنممٌحصألمعلاولوقلابيآم

كلسدقو.هسفن.يبعصملافسوينأحجارلاو«ىوكّشلاىلع
فيرشنبليعامساشكارمناطلسرْرقامدنعكلسنلاسفنيوداجلاديعس
يبأنيتفيلخلايفنوتعطيمهَنألهتكلمميفةراجّلايطاعتنمةيضابإلاعنم

.رمعوركب

,ايركفاعارصقيملعارصلاأتندردولاو
نمقحنممهعنمتةيضابالاّدضةيساق۽ماك.رلوحتامناو

309:ةبازعلاماظن:يريبعجلا.ر(121)
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لوطةراجّتلاىلعنودمتعيةيضابإلانأنعلفغنالو‹ةيندملامهقوقح
.ةرخأتملاةرتفلايفالإفيظولاىلااونكريملو«مهتايح

عارصهناکو۽يلولهبلاىلعيدهميباڌرِءاجاذهبناجىلإو
يبأىلعباعيلولهبلانأكلذةَّماعةيضابإةغبصىستكاهنكل«يصخش

ةدوهعملامهتاببازيملهأكلذءارونممهّتاو‹ةيضابإلاىلاهلّوحتيدهم

هتفيظوتلّقمتماعقايسيفدلاءاجف ىلاعتهللاةيؤريفنبلوقلالثم
.نيدلالوصأاياضقمهأيفةيضابإصوصنريفوتيفةصاخ

برغملاةيضابإنيبنواعّتلاوةقالعلانسحنعةرّبعمتءاجفةبوجألاام

ةبوجألاودودّرلاهذهتزّيمتدقو«ناَمُعةيضابإنيبومهنيبو«مهنيباميف
تايضتقمبسحفطللاوفنعلانيباهتجهلدّدرتتةحضاوةّيلدجةعزنب

.لاحلا

يراضحعقاونعةربعمتوءاجدودّرلاوةبوجألاهذهنإلوقلاةصالخو

ةبرجيفاورقتساثيحاورقتسيلائيشفائيشةيضابألاصلقتهيفجردتدرتم

نمةيضابألاتهتنادقفءاملعلاءالوهدوهجمغرو«بازيميداووةسوفنو

«ةيمالسالاقرفلانيبةيضابألا#رمعمىيحييلعباتكنملوصفددصلا
.1976/1396ةرهاقلا.ط

اندمتعاكلذلو«امدعنمنوكيداکيهّنأانبدقو٠يتاذلاجاتنإلانعم
‹تافصلاوءامسالايتيضفقلانلیلحتبلصيفيخامشلادمحايتلاسر

نيلئاقلانيبةنراقملايفيشكيودّسلاةلاسرعمانلعفكلذكو‹اريبكادامتعا

.هقلخبنيلئاقلاونارقلامدقب

اياضقلهضرعيفىلجتتةيراضحلاهتميقفيتالتلاورمعلنيتملاةبخناّمأ

.ةرعاشألافقاومبةنراقملاعمارصتخماضرعلوصألا
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ىلعمقيملةلحرملاهذهثارتنأليلحتلااذهلالخنمنذِٳحضاوفا

عمةاةحيرصةاةعرااهىحتسيلاقحاةلحرمللحامل

ثارقلامعدهّنِإف«ديدجلابملنإوةلحرملاهذهثارتْنِإريخألايفو
لكلانمةدافتسالاىلاهدعبءاجنمعفدو6هتیرارمتسانمضوقباسلا

ىلإنالاةيضابالاهبتنينأىسعو‹اذهحوريفديدجسفنثبو

ىلعساَنلاعليىح«ةيرصعلاجهانملابسحثارّتلااذهةليصحضرع
.مهلثارتالمهتابهباحصأمهتااماريثكيذلاثارتلااذه

ىعسنسعوتلااذهنمةلواحمالإثحبلااذهنمناقحأللانابابلاامو

.يدقعلاثارلااذهليراضحلادعبلازاربإىلإامهلالخ
ةيمالكلاثحابملالیلحتهروحموثحبلااذهنميناثلابابلایف

.ىلاعتهللابةقلعتملا
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يالابابلا

تابا





لوألالصفلا

مكحملاوةيضابألا

:ديهمت

اممقالطنالاعباطهيلعبلغيامتايهلإلايفةيمالكلارواحملانمنإ
ىلعدامتعالاهيلعبلغياماهنموميركلانارقلايفامكحمِءاج

هللادوجو:يفلّتمتتوىلوألااياضقلانمقلطتنسكلذلو‹هباشتملا
هقحيفزوجياموليحتسياموبجيام.هتافص.هئامسأ.هتاذ.یلاعت

؟یلاعتهللادوجونعاذامف.لجوزع

:یلاعتهللادوجو

رقميبن مالسلاهيلعمداوهولوألاناسنإلانأتبثيمالسالانإ

0.هللاوهوالأءالتباللضرألاىلإهلزنأوهيلعباتنمدوجوب

يرشبلالقعلانأءالجبسملنانّنِافيناسنإلثارتلايفانلَماَتاذإنكل

خيراتيفةيلواةرظنو٤يدوجولاهروصتيفيأرىلعرقتسيمل
خيراتلالبقامناسنالنُنيبت‹2نراقملانايدألاملعيفو2نايدألا

(15122هط20).(1925فارعالا7).(3037ةرقبلا2)(1)

باوَتلاوههّنِإ«هيلعباتفتاملكهّبرنممداىقلتفإçل:ىلاعتهلوقكلذنمو

.37ةرقبلا2)هميحرلا

قرشتسملانعمجرتم:يمالسالاركفلاةينبونايدألاملع:اوعلالداع.ر(2(.)3)

.1977ربوتکا٤سیرابتوریبتادیوعتاروشنمبیج
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باحصأىتحونانويلاودنهلاونيّصلالهأاذكو«ٌصاخلايدوجولاهرّوصت

.نأاّشلا

؟ةيضقلاهذهيفةصاخةيضابالامالكلاملعلاقاذامف

مالكلاءاملعريحتنأنكميال قلاخلاذوجو ةيضقلاهذهنإ
ملكتملانأكلذ(نودلخنباحّضوامكملعنانبَأللاحةّيأبنيملسملا

كشلانمقلطنيفوسليفلاناكنإف«ايرهوجافالتخافوسليفلانعفلتخي

ةديقعلانمقلطنيملكتملافهكرديوأنيقيلا.نمبرتقينأىسعقلطملا

.ةلدألانعثحيبيل

ناسنإلاةرطفيفنأىلاعتهللادوجؤىلعليلدّلادنعيلازغلاركذدقو
ملهنأينالجراولاركذامك«)ناهربلاةماقإنعينفيامنارقلادهاوشو

اذهملعف:لوقيمث.اثدحمهلنأثّدحلاتوبثدعبنانثاو:فلتخي

ثودحيفةيرهدلاوةدحوملانيبطباختلاوطباشتلاعقوامنإو...يرورض

.اذهنمِءيشيفنيفلتخمةيرعشالاوانسلو5٠ثّذدحملا

نوذشيالرظَلابلإلصحتالهللاةفرعمنأنوربتعينيذلاةلزتعملاىتحو
ةلاسملاهذهرابجلادبعيضاقلاحيضوتكلذىلعليلذلاو‹قرفلاةيقبنع

رظَنلا:لقف؟كيلعهللابجوأاملَوام:لاقفلئاسلاسنإ:يليامب

.(7ةدهاشمبالوةرورضفرعيالىلاعتهبال‹ىلاعتهللاةفرعمىلإيدؤملا

836:ةمدقملا:نودلخنبا)4(

183/.1تد.بعشلاةعبطم.ءايحالا:يلازغلادماحوبا)5(

1/44ليلدلا:ينالجراولابوقعيوبأ)6(

ةرهامقملا.نامثعميركلادبعقيقحت.ةسمخلالوصالاحرش:رابجلادبعيضاقلا)7(

14/1965:39.
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:لاؤسلانوكينأحصاملوأدوحجلانمقالطنالاناكولف

)8(هللادوجوبرارقالانمضتيتيلاؤسلااذهنال«كيلعهللابجوأ

«ديحوتلاباتك»يفقلاخلادوجوىلعهتلدأطسبدقفيديرتاملاام

٠ثدحملاىلعثّدحملاةلالداهروحم«اليلدرشعيآىلإاهلصوأو
.هللادوجوىلعةيامظعأناسنالاقلخناب

افناهيلإراشملاينالجراولامالكنماقالطنايضابإلاثارَتلايفرظاَنلاو

ءارجنمنکيملهللادوجوىلعليلدّلابةيضابإلايملکتمءانتعانأمهفي

تالوقملادضايعافدناكامّنِإو«ةيمالسالاتاراينلانيبيلخادفالخ

.مالساللةفلاخملاةيفسلفلا

دوجونوركنيمهَنَألاضحمةيلقعءالّوهىلعدّرلايفةَلدألاتءاجدقو

:يلياميفاهرواحمصّخلتتو٠يحولانعالضفقلاخلا

ةقالعلاو٠«ضارعألاوماسجألايفروصحمهال:ثداحملاعلا1

.ثودحلاضرفتضارعألاوماسجألاني
.كرحتمكالفأوماسجأنمهيفامَنأل
.رّوطتمملاعلانمءزجوهوناسنالانال

ةعيشلانأيفكشنالذارصحلاليبسىلعاللاثملاليبسىلعاذهانركذ(8)
قلخلايفرظنلاىلاوعديهسفننارقلاذإكلسملااذهلثماوكلسجراوخلاو
اقابطتاوامسعبسهللاقلخفيكرتملأإل:ىلاعتلاققلاخلادوجوبرارقإلل

مثاتابنضرألانممكتبنأهللاواجارسسمّشلالعجواروننهيفرمقلالعجو
.(15حون71)«اجارخإمكجرخيواهيفمكديعي

تشقونةثلاثةلحرمةحورطا.ةيمالكلايديرتاملاءارا:نسحنبمساقلب(9)

ةنوقرم1402/1982ةنسسنوتبنيدلالوصأوةعيرشللةينوتيزلاةيلكلاب

8-163
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ثدحملااذهو٤؛ثدحمهلنوکینأيرورضلانمفثداحهنأتبثادٍإ

ههبشأولذإهوجولانمهجوب(!هثدحأامهبشيالادحاونوكينأدبال

هلهیبشالادحاواميدقثدحملانوكينأبجوف«لسلستلابجول

ةباتكلاو«ينابلاىلعءانبلاةلالدلثمةسوملمةلثمأاذهحيضوتلبرضتو
.(12)بتاكلاىلع

لوعفمللدبالهنأيفلثمتيوءيوغللاليلدلايلقعلاليلدلااذهرزاؤيو

..(13)لعافنم

ذإضرألايفرئتنأنكميالةيولعلامارجألانإ_2
.2موجنلايفريثأّكابىلوأيحنئاک

ضقانتىلجتياذهيفو٠ةقيقحةقيقحلاراكنإنإ3
.(5.يئاطسفسلا

ةيضقلاهذهىلإةررقملاةلحرملايفةيضابألارداصملاضّرعتتامك

عسيالامدادعتدنعىرخالانيّدلااياضقعيمجاهيلعموقتيتلا‹ةيساسالا
وهوديحوتلاسسأنملوألاساسألاليلحتدنعو٠«نيعةفرط(!هلهج

.3/5و1/44طليلدلا:ينالجراولابوقعيوبأ.ر(10)
ديصرىلعموقيهنإافةيعرشلاصوصتلانمالخنإو٠ليلدتلااذهلثمنا(11)

ناهربلاوليلدلا:حوضوبكلذركذيينالجراولابوقعيوباو٤ينارق

.1/269271زجوملا:يفاكلادبعرامعوبأ.ر.44/]ط
. 44 / 1 : 1طليلدلا:ينالجراولابوقعيوبأ.ر  )12(

ةحفصلاوردصملاسفن(13)
1/271زجوملا:يفاكلادبعرامعوبا.ر(14)

280:ردصملاسفن(15)
ةيشاح.«لمجيالولحيالهنأهانعم»:يليامبةرابعلاهذهيّشحملارسفيو)16(

102صمضولاباتكىلعةيشاحو«14صمالسالادعاوقباتكىلع
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داهشتسالانعةيضقلاهذهلاهضّرعتدنع«واهلقتتلرا

هفرعمنابنيدنو...«لسرلاوبتكلاهدابعىلعهلأهجححنابنيدنوا»

كلذو‹ميلعّتلاوباستكالابلانتامّنِإو«رارطضالابالوركفتلابلانتالهللا

."كلذىلعهبتموربخمدعبحصي

اذهريغىتبتتيتلاقرفلاىلعدّرلاعمإدبملااذهليلحتيفعسوتتمث

.فقوملا

هفرعمدبعلاىلعبجياملَونُملعاو»:يخامشلالوقي

.(1)ەدوبعم

عضيف‹دعاوقلاباتكىلعهتیشاحيفيلاطيجلايشحملاعبتي

بلفرسيئونونهلهحعسياامبابلوصفنمنيالصف
ينغتالبلقلابةفرعملاذإ‹رهظأناكلهبرارقالاودازول»فيضيولجو

19ناسللابرارقالانع

ةفرطهلهجعسيالامملعاًماف»:ينواتجلالوقيّشحملاحّضويامك

كرَشلالهجنمنألامهلهجعسيالكرشلاوديحوتلاةفرعموهف«نيع
0«غولبلالّوَأعماهتفرعمتبجوف‹ديحوتلاملعيمل

مولعموهامكةريثكاهتفرعمنمدباليتلاديحوتلالاصخ»:لوقيف

45:تانايّلاباتك:يخامشلارماع(17)

157:ةديقعلاحرش:يخامشلادمحا(18)

14:مالسالادعاوقباتكىلعةيشاح:يّشحملا(19)
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هلإاللوقوهاديحوتهنوكهناونعبهملعينأهيلعبجييذلانكل

(20)..هللا
نأنامكوتلاباوبأهيقبنمهللاةفرعمبءافتكالاكلذینعم

٠ليحتسموزئاجوبجاو:ةثالئبهللافرعي»:هلوقنمينوانجلادصق
‹ءانفالاو؛قلخلا:زئاجلاو‹ةينادحولاو«ةيبوبرلاو«ةيهولألا:بجاولاف
ماكحألاىلةراشأالا».«دلولاوةبحاصلاو؛كيرشلا:ليحتسملاوةداعالاو

لقعلايفرّوصتيالامملوألاةنالثلافينعي‹ىلاعتهللاىلإرظّنلابةيلقعلا

ملعينابكلذواهدفتعينأهغولبلّوأدنعناسنالاىلعبجيو«اهمدع

بجيو۽هللاقحيفزوجياممىطسولاةئالثلاو٠«بردحاوهّلِإهللانُ

٠لقعلامكحىلإرظّنلابيأهغولبلوادنعكلذدقتعينأناسنالاىلع
داقتعانمدبالهافهيلإرظّنلاباًمَأَوكلذبهللارابخإنعرظنلاعطقعم
اهتاذلالاهريغلاهّنألإاضيأدوجولاةبجاوتراصفءمولعموهامكاهدوجو

اهدوجولقعلايفرّوصتيالاممةريخألاةئالثلاوىلوألاةئالثلافالخب
دقتعينأهغولبلّوأدنعناسنإلاىلعبجيو

لودلمعلارئاجلاهفرعميفةجحلانايشحملامالکنمحضاوف

جاتحيلقعلايفوروصتيالاممليحتسملاوبجاولاةفرعمامنيب‹رابخألا

نانملبقنمركذاموفقوملااذهنيبقيفوتلانكميفيكف‹رابخإىلإ
دفهسفنيشحملاو)23(¢باستکالابالإلانتالقالطالاىلعهللاةفرعم

.صنلااذهدروأ

.101:عضولاباتكىلعةيشاح:يشحملا(20)

ثالقلالمجلابفرعامبطبترماذهنأةقيقحلاو«لصفلااذهيفانينعياماذه)21(
.هللادنعنمتحهبءاجامنأو«هللالوسردمحمهللالِهلإاليأ
2:3437ط.ديحوتلاةديقع:عيمجنبارمع.ر

105:عضولاباتكىلعةيشاح:يشحملا(22)

رظنا250:ىلاعتهللاقحيفليحتسملاوزئاجلاوبجاولافيرعتيتايسو(23)
195:تانایدلاباتكصنقبسام

3:كلذكو19:عضولاباتكىلعةيشاح.:يشحملا.ر(24)
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يزيرغلالقعلانيبےباهزییمتولقعللرداصملاهذهفيرعتيفرظنلانإ

.نيصتلانيبنمنكميبستكملالقعلاو

امكلقعلافيرعتنعتالاوَسلاباتكيفءاجامرصتخييشحملااذهف

بلقلايفةريصبوةوفهنأىلع2)انباحصأروهمجنأرکذمن»:يلي

.(25«نيعلانمرصبلاةلزنمهنمةلزنم

ردقلاوهيزيرغلالقعلافابستكملالقعلاويزيرغلالقعلانيبزيميمث
قلعتيامىلعدئازردقوهيبسكلالقعلاو‹فيلكتلاهبقلعتييذلايلصألا
.(27”«فيلكتلاهب

اذهيففالتخألاةرثكىلإةراشألاعم٠حيضوتللةيضابألاريغءاملعنم

‹(28›.فيرعتلا

هيلعبجوغولبلانسكردأوءيزيرغلالقعلااذهناسنإلايفرفوتاذإف

نمف»::هلوقب(29)يشحملاريشيىنعملااذهىلإو6یلاعتهللافرعينا

.ةيضابإلادصقي(25)
:عضولاباتكىلعةيشاح.3:مالسالادعاوقباتكىلعةيشاح:يشحملا(26)

24
لقعلاموهفمرَّسفنأدعبفشّيفطادمحمااًمُأ.24و8:ناقباَسلاناردصملا(27)

لقعلانأيدنعفبستكملاوهصقنيوديزييذلالقعلايريغلاقو»:لاق

لصألالماشباتكهللاءاشامىلاهيفوبريوهف«ناسنالايفزورغمدحاو

نيبزييمتلاةبوعصنيبصنلاو1/8‹1348رصمةيفلسلاةعبطملاعرفلاو
.بستكملالقعلاويزيرغلالقعلا

.هجو22ةقرووءافق21ةقروةينونلاحرش:يتالتلاورمع.ر(28)
ليلذلانعلئسيذلايبارعألامالكىلعينواتجلاءايركزيأقيلعتدنعكلذو)29(

ريثملاىلعلديمدقلارثأو«ريعبلاىلعلدتةرعبلا:لاقفامئاصملامنأىلع

 يلفسزكرمو(ةقّذلايأ)ةفاطللاهذهبيولعىنعمبلمعتسا)لكيهف
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نابةرورضمكحيلقعلانأيأ«هتايرورضنماهانعم«لقعلاتابجاو

الثيحمنمهلدبالثّدحملااذهو©عناصنماهلدبالةعنّصلاهذه

.(39«ڭكلذفالحلقعلايفنکمي

اهنمنأنيبثيحةيلقعلاتاكردملاحيضوتدنعىنعملاسفنىلع

.()العاقلعبلعفللنُبجاولا

لولامكسنلابحاصنأيانباناميلسرکذ

كلينعي‹لعافلاةمكحدارأو««قولخمكَنأىلعكليلدام»:هلوقيف

نمهلدبالثداحلكةلئاقلاةمّدقملاةهادبىلإةراشإاذهيفواعناص
‹امهللباقوهفمدعلادعبدوجولابفصلادقثداحلانالكلذو«ثدحم

ىلعوريبخلاعناّصلاىلعنالدي.امأ(مرجلاربكو٠ةناخّلا)ةفاثكلاهذهب=

مساقلانبليعامسا(826)130-748/211 ةيهاتعلايبألتايبألاهذه

.(براقتم)(1/318مالعالا:يلكرزلا.ر

هلإلاىصعيفيكابجعاأ

دەدىحجيفيكم

ةيآهلءيشلكينو
دذحاو4رایعلدر

ةکكيیرحتلہکيف4لو

دكمھاشادبأةنيكستو

يفروصتيالامبجاولا)تابجاونمةّجحلاهذهو»:(ينواّنجلايأ)هلوقب
ءايركزوبا.ر.اهيفلوقعلالهأنيبفالخاليتلالقعلا(همدعلقعلا
718:عضولاباتک:ينوانجلا

19:عضولاباتكىلعةيشاح:يشحملا(30)

25:عضولاباتکىلعةيشاح:يشحملا.ر)31(

يطوشلملاىسيعنبنيروغبتيأ(32)
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ىلإهمدعىلعهدوجوحیجرتيفجاتحينكمملكو«انكممنوكيف
).(23)رٹۇم

لقعلانأيفانيالاذه»نأركذ«لسرلاسانلاىلعهللاةجحنأيفافنا

بيترتيفلاقيناك«هتينادحوىلعوعناَصلادوجوىلعليلدوةجحاضيأ
نملپاهتافنمنساءايشالادوجونإدوجوىلعيلقعل

0ملاعلادارفأنمهرفلکدوجونُ(هنايب).عجرمالبناحجرلاو

هبتصصخيتلاهتفصوةنكمألانمهريغلواسمهدوجونامزو‹همدعل

«نايواستمنارمأهيفاهنمدحاولكعاونأهذهف«تافّصلانماهريغلةيواسم

هلواسمهنأعمهلباقملعحّجرتلثدحمالبهسفنبامهدحأدجوولف

ملاعلانمءيشدجوولنامزلدقو«ءاوسىلعامهلمرجلكلوبقذٍإ
تبثف٤۽لاحمكلذونييفانتملاناحجرلاوءاوتسالاعامتجادجومالبهسفنب

ادبملالدارقأنمدرفلكمخيذلاوه«العولجحلاوهاهرغ

.(34)«هيلإاهلكتانئاكلاراقتفاهدوجوبوجوببحصنأ

هللاةفرعمبجوترداصملاهذهنأمهفننأنكميساسألااذهىلعو

نمةريزجنيفناكنإويزيرغلالقعلانمردقلااذههيفرْفوتنملكىلع

يفطرتشيالفاذهنمرثكأىلإيشحملابهذيلب‹35›تادلاخلارزجلا

سيلو٠لاحلاكلتيفلقعلاةزيرغتخصنإف»لقعلاةّحصماودكلذ

9:تالاهجلاباتکحرشىلعشاوح:ةّنسيبنباناميلس(33)

25:تانايدلاباتكىلعةيشاح:يبعصملافسوي(34)

ر.يقيرفألايبرغلالحاسلايفعقترزجلانمةعومجم:تادلاخلارئازجلا(35)

2:2/535طةيمالسالافراعملاةرئاد
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.(36)(اعیرسكلذدعب

اهّنِإفىلاعتهللاةفرعميفىنعملااذهىلإتهيننإورداصملاهذهنألإ
‹ميلعتلاوباستكالابلإمتالفيلكتلااهيلعينبنييتلاةفرعملانأىلعحلت

٠©”ركفلالهألافالخلسرلاةثعبالولةجحنوكيالهدحولقعلاو

كلذءاجامك«رصعلااذهىلإقسّنلااذهىلعيضابالاركفلارمتسيو

1983/1403.نامعب2ط.ديحوتلاةديقعحرشيفشّيفطادمحمادنع

لوقعلاراونأقراشمباتكيف(يملاَسلاهللادبعدنعو375ص

.148صيليلخلادمحأحيحصتوقيلعت‹نامعب2ط

14:مالسالادعاوقباتكىلعةيشاح:يشحملا(36)

:ركفلالهابدصقيو25:تانايدلاباتكىلعةيشاحيبعصملافسوي.ر(37)

(38)

لقعلانيبرفانتالأنيبثيحكلذيملاسلاهللادبعحّضودقو.ةلزتعملا
هتجحموقتلقعلاقيرطنمهتجحناكاملكنأملعاو»:لاقفعامّسلاو

كلذو«لقعلابموقتعامّسلابهتّجحموقتاملكسيليأ«سكعالوعامّسلاب
قيرطوظفللاىنعممهفيدحأىلعىفخيداكياليتوققيرطعامّسلاقيرطنأ
.148:قراشملا:يملاَسلاهللادبع.«ييكذالإهكرديداكيالفخلقعلا

ةنيدميدلو(1332/18691914)1286 يملاسلاهللادبع

نمةيمالسالامولعلاٌئدابموميركلانارقلاظفحاهبونامُعدلببقاتسزلا

هللاهاتااملكلذوهرمعنمةرشعةعباسلانمهغوبنرهظوةغلوهقفولوصأ
ةدلببرقتسامث.يبيضملاةدلبىلالقتنامث.ردانءاكذعمظفحلاةدوجنم

انتلحرءانثأدمحمهنياانثدحدقو.ىوتفلاوفيلأتلاوسيردتللغّرفتولباقلا
قفألاةعسعملاحرّتلاولحلايفطابضنانمهتيكرحهبتمستاامعنامعىلا

اهفلخيتلاةبتكملارئازو«مهريغلاوقأوةيضابإلالاوقأنيبةنراقملايفةبغرلاو
دمحاوناميلسهدافحأصرحدقو.ةدمتعملاةيمالسالارداصملاعؤنتنيتي

روصامك.اهنمةدافتسالارسييايرصعاميظنتاهميظنتىلعمهيبعمهللادبعو

ةرمتسملاهتالسارملالخنمةصاخوبرغملاةيضابإنيبوهنيبةقالعلاةناتمانل
.شیفطادمحماعم
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ثارتنماهتدافتساىدمةرأتملاصوصنللليلحَلااذهلالخنمحضاو

دودحنيبتلمهلاثمأونييرهذلاىلعدودّرلاةأطونمتجرخاهنكلفلَّسلا
يرطفلارارطضالانيب‹ءاملعلانيبتوافتاذهيفواةيضقلاهذهيفلمعلا

ررقيو.مهقلقوةفسالفلاةريحنعةديعباذهلكيفتلظو۽باستكالاو

لدعلاباحصأادع ةيمالسالاقرفلالجءاملعلثمةيضابإلاءاملع

امهنعبّترتيالهتفرعموالقعهللادوجوتابثإنأ(9) ةيمامالاةعيّشلاو

.فيات

هئامسأوهتاذنعثیدحلادنعدحاوفقومىلعنوعمجيسلهف يهيدب

؟هتافصو

ريغنأالإريرضلجرىلإةبسنلابفولاميملعلاطاشنلااذهلثمنإ=

ولعنامعيفةمامإلاءايحإبتهتنايتلاةّيلمعلاةيكرحلايفألّتمتيفولأملا

شاريبلاسمامالادي

دمحمنيمامإلامهنمركذنذيمالتلانمريبكددعهيديىلعجّرختدقو
.دشارنبملاسمامالاويليلخلاهللادبعنبا

يفلوقعلاراونأ»هتديصقاهنمركذنافلومنيرشعوةينامثكرتامك

.«لوقعلاراونأقراشم»وهامسباتکيفاهحرشدقو«لوصألا

.رضعألالبجلاحفسبفوتةدلببهربقو1332/1914ةنسيفوتو

دلاخاهعضوفلولاةمجرتو(ذ.ث:ص)قراشملا:يملاتسلاهللادبع.ر

.يشاطبلاانهمنبا

قيقحتب1طنعةروصم«ماظنلارهوجباتك»:يملاسلاهللادبع.ر

.شّيفطامیهاربا

.ققحملاعضونمفلؤملاةهمجرتو

ىلعدريفعجةقفاسأشيفهاام٠تفكورمةر

.64س601:هللاهفرعمبوجوبلقعلالالقتسابةيمامالاوةلزتعملا

م
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:یلاعتهللاتاذ

تاذنعثيدحلانكميفيك:احالطصاوةغلتاذةملكفيرعت
(كلذفالخبهللاكلاببرطخامْنأ)ملعننحنواهبةطاحإلاوأىلاعتهللا

(زجر):رمعنبحلاصلوقيامككاردإهكاردإنعزجعلاأو

كلذفالخبلجلافكلايهتروصاملكو

اولاقكاذلوهاوسنمملاحمهتاذهنکملعف

«“كارشإهكاردإيفٌضوُحلاوهكاردإنعرجلا
امبیلاعتهللاتاذرکذىلإتضرعتةيضابالارداصملانافاذهعمو

نأحلاَصلانمانيأررداصملاهذههتركذامدنعفقننألبقو.قحتست

يحاورلاملاسنبرصانهييامىلعادامتعاتاّذلاةملكريسفتدنعفقت
اذهدنعفقتملانينعتينلاةبقحلارداصمنل(*ارهوجلاراثثباتكيف
:انملعٌدحىلعحرشلا

ىلعذملتتبازیميداوبيفاشن(1347/1928)رمعنبحلاص(40)
دقو29:ت.دنوتمةعومجمعمماوعلايقارمةصالخ.شيفطادمحما
:مالسالادعاوقباتكىلعةيشاح:يشحملادنعلبقنمارثنتايبالاتءاج

11
(1339/18571920)1273 يحاورلاملاسنبرصانلسمويبأ(41)

.يليلخلانافلخنبديعسدمحانعذخاثيحمرمةدلببىلوألاهتأشنتناك

ٹثیح(ايلاحاينازنتنممسق)ايقيرفايقرشبونجرابجنزةريزجىلالقتنا
نامعىلاتاونسسمختمادةدوعدعبو‹اهناطلسلءاضقلاىلوتيهوبأناک

عمج.فيلأتلاوسيردتلاىلعفكعوءاضقلايفهابأفلخورابجنزبرقتسا
.1339/1920ةتسرابجنزبيفوت.ةيبدالاةعاربلاوةيعرشلامولعلانيب
ةخسننعروصءرهزألاعرشلاملعيفرهوجلاراثنباتك»هتافلومم
رهوج»باتكلحرشوهو1399/1979نامعبءازجأ3يففلّؤوملاطخب

-ولعلدياعسوماليلحتلئاسملاهيفلّلحدقلو٠يملاسلاهللادبعل؛ماظنلا
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ىلعلاّدلاظفللاناكنإفرومألانمرمأهبلصحءيشلكنأملعا»
تاذاهّنِإليقناكنإو‹رمألاكلذوذهّنِإليقاركذمءيشلاكلذ
.كلذ

.ةفاضالاهذهتوبثىلعةلالّدلاوةبسنلاهذهةدافإلتعضوةظفْللاهذهف

كلتوةيناثةفصلةفّصلاهذهتبثتنألاحملانمهّنِإلوقتفاذهتفرعاذإ
ةقيقحىلإيهتنينأودباللب«ةياهنريغىلإاذكهوةثلاثةفصلةفصلا

كلتتاذاهّنأةقيقحلاكلتىلعقدصيذئنيحواهتيهامبةلقتسماهسفنب

.تافصلا

ةيهاملاكلتىلعةقيقحلايفقدصيامّنِإاذكواذكتاذاهنِإانلوقف

‹اهسفنبةمئاقلاةقيقحللامسآتاذلاظفللعجببّسلااذهلف‹اهسفنبةمئاقلا
.ةقيقحلاهذهىلعةلاّدلاةدرفملاةظفللاكةظفللاهذهاولعجو

اقحهيلعتاّذلامساقالطإناكهتاذيفاموّيفىلاعتقحلاناكاّملو
.اقدصو

ثّنۇمنعلوقنم‹هنعربخيوملعينأحصيباموهتاذلاىرخأةرابعبو

قحتسيهبموقيامىلإةبسنلابهسفنبمئاقلاىنعملانلبحاّصلاىنعمبيذ

نعاضوعثيناتللءاتلانُاوربتعيمللقَنلاناكملو6ةيكلاملاوةيبحاصلا

تاذوميدقتاذاولاقف‹ةلقتسملاءامسألاىرجماهورجأف«ةفوذحملامآللا

.ثّدحم

.ثينأَتلامّهوتلىنعمالفتوملاوتقولايفءاتلاكهيفءاَلاليقو

EES

هلو.1-73نملوالامسقلاانمهيو)بيترتلاىلعةردقلاوعالطألاةعس=

.ىرخاتافلۇم

دمحاوييايّسلادومحنبملاسهبماقفيرعتلاو1جرهوجلاراثنةمدقم.ر
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¢هتاذبماقامهبداريوقلطيدقو«ةقيقحلاهبداريوتاّذلاقلطيدقو
.ع۷

لقتسمريغاهّنأىنعمبةفّصلاهلباقيو‹ةيموهفملابلقتسملاهبداريوقلطيدقو

.هریکذتوهٹيناتزوجيفءيشلاوسفنلالامعتسالمعتسيدقو(ةيموهفملاب

هبدروامىنعمبهنكل«فيقولاهبدريملنإو«تاذلاظفلو

فصوييذلادوجوملاىلاعتهقحيفسفّنلاىنعمذإسفّنلاوءيّشلاوهو
امىلاعتهلوقيفةلكاشملارابتعاىلإالف٤لامكلاتافصب

‹عرشلادورودعب(116ةدئاملا5)4يفاممعآالويسفنيف

.ىلاعتهللتاذلاو‹(*ة)دوجوملاو42يشلامساقالطإزوجيف

نيعتموهلبنييعتلاوةيلكلاةيهاملاىلإهلالحنامدعهللاتاذيفراتخملاو
.هتاذب

ةايحلاوملعلاوةدارالاوةردقلابةفصتملاتاذلاوههفيقحدوجوملاو

لكتاذلانمراثآلالوصحلةححصمةقلعتملاتافّصلاعيمجو
)44(ةسسحي

مودعملاودوجوملاوهةيرعشألادنعو٠هنعربخملاوهاندنعءيشلا(42)
:يداربلا«ءيشبسيلاندنعمدعلاومودعمِءيشاندنعويشبسيلمهدنع

ءيشلاف»:ةتسيبانباديزوبألوقيىنعملااذهيفو.35صقئاقحلاةلاسر
.«ةغللاهيضتقتيذلاوهوانباحصاهيلابهذامىلعدوجوملانرممعأ

تالاقملايفيرعشألادروأدقو.2صتالاهجلاباتكحرشىلعةيشاح
1/281تالاقملا.يشهللانإمهلوقىنعميفةيمالسالاقرفلاءارا
مالسالايركفمبلغانأودبيو»:نسحنبمساقلبلوقيو.2/202و
مساىلعءيشلاظفلقالطإنوزيجي یجلايفنىلعنوعمجيمهنكلوهللامس

.«لاكشألانملکشيايفاعطاقايفنهنع

.195:ةيمالكلايديرتاملاءارا

5:قئاقحلاةلاسردالا:آلرضاحلا:دوجوملاةقيقح(43)

.27:رهوجلاراثن:يحاورلاملاسنبرصان(44)
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نمهاقحلاو6مالكللانییزتةمحممتاذلا:(4هللاراجلاق۰

صاخلاىلإماعلاةفاضإ

.هتیهاموهتقيقحءيشلاتاذةرابعبو...

يفمهلوقلثموهفهللاتاذيفمهلوقاأو:4حابصملايفلاق

‹ميدقلامالكلايفكلذنوكينأمهضعبركنأو«هللاهجولو«هللابنج

هءامسأنللهجهللاتاذنيملكتملالوق:ناهربنبالاقكلذلجألو
.نيملاعلاملعأناكنإوةمالعلاقيالفءثينأتلاءاتاهقحليالىلاعت

ةرابعاهولعجفتاذلايناعملاباحصأراعتسادقو:9®بغارلالاق

ىلإةفاضموةدرفماهولمعتساو«اضرعوأناكارهوجءيشلانيعنع
هسفنو«هتاذاولاقفسفَنلاىرجماهورجأوماللاوفلألابورمضملا
یرجهللامهمحرانباحصأمالكفبرملمالکنمكلذسيلو«هتصاخو

هللاو٬تيأرامقيقحّكافالإوءسفنلاىنعمب(تاّذلا)اهلامعتسايففرعلاىلع
(49«ملعا

اماملإتاّذلانعليقامبملأهبحاصهلوطىلعفيرعتلااذهانلقندقل

.انتجاحبيفيهنأانيأرو«انراقماكلسمكلذيفكلسو«اعساو

يرشخمزلا:هللاراج(45)
5ط(770/1368)يرقملادمحمنبدمحافيلأترينملاحابصملا)46(

1922ةرهاقلا.ةيريمألا
ملعهيلعبلغيدادغبهيقف(518/1124)ناهربنبدمحأناهربنبا(47)

.1/167مالعالا:يلكرزلا.ر.لوصألا
بغارلابفورعملادمحمنبنيسحلا(502/1108)يتاهفصألابغارلا(45)

2/279مالعالا:يلكرزلا.ر.دادغبنكسءاملعلاوءامكحلانمبيدأ
28:رهوجلاراثن:يحاورلاملاسنبرصان(49)
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ةيصقلاهدهللوصألابتكتضّرَعتدقل:تاّذلاةملكولوصألابتك

.ميسجتلاوهيبشّتلابلاقنملكىلعدودرلالالخنم

نيرقملاعماموقينأنكميالعوضوملااذهيفلدجلانأملعننحنو

.باتكلالهُءالۇھنمو4یلاعتهللادوجوب

اولعكلذنعهللاىلاعت ناسنالابهللاهيبشتيفاوفرسأالثمدوهيلاف

ةروصلا:لثمتاهباشتملابتعلمةاروتلااودجومهالكلذو اريبك

ىلعءاوتسالاو«الاقتناءانيسروطنملوزتلاو‹ارهجملكتلاو«ةهفاشملاو
.5ارارقتساشرعلا

ميسجتلابيحويامةثئالقلاميناقألاىلعمهتديقعمهتماقإيفىراصتلاو
دامهيلإرمالااذهةبسننملوبجعتيمهسفنأىراصتلاناکناو6اضيأ

.(5)تافصلابابنمميناقالاهذهنوربتعي

بألاةملكنبالانأمعزتةينارصتلاقرفلاهذهنِإو»:رامععويألوقيو
ةايحلاوهسدقلاحورأو«هتملكبءايشألاملعيامنبألاأو٠يلزألا

)52.احبألانوکينُأبجواهلجأنميتلا

دهعلايفءاجو.19682/18ةرهاقلاط.لحتلاوللملا:يناتسرهشلار(50)
ترهظانأو٠برلاانآهللاقو«یسومهللاملكمث»:سداسلاحاحصالاميدقلا

.ەءيشلكىلعرداقلاهلإلايّنأببوقعيوقاحسإوميهاربإل
ت.دسدقملاباتكلاراد.ط

نوعمجمىراصتلاو10:يمالسالانيدلالوصأ:يرفعجلارصاندمحم.ر(51)
نعنوربعيو؛تاذلاعمتافصلاميناقألابنوديريوتاذلابدحاوىلاعتهللاناىلع
تاذلانبالابودوجولاعمتاذلانبالابنوديريوسدقلاحورونبالاوبالابميناقألا

راوح).ةايحلاعمتالاسدقلاحوربنوديريوةملكلا:مساهيلعنوقلطيوملعلاعم

.1982ةيليوجس(سنوتضيبلاءابالادهعم.ناتوفناجعم

1/346زجوملا:يفاكلادبعرامعوبأ)52(
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2 ا E e مئاقهنأرهوجلافيرعتساسآىلعرهوجهللانأنوربتعيناامك
.(53)هسفنب

:فانصأةثالثمهوهقلخبهللااوهبشنيذلامهفةهبشملاامأ

فلتخيمدومحل6ماسجالاکمسجمهدوبعمنأاومعز»:ةمسحملا)1

سلاجملاودحاسملامهعمهمضصتو«مهفرعيوقاوسالايف(سانلا)مهعم

اميسونوکينأطرشبهنورکنيالوىلعألامكبرنُلوقيو٠هنوتبثيالو

اولعنولوقيامعهللاىلاعتاميمذالواحيبقالاليلجاليمجاميسق
)54(«اریبک

لمسجهَنومعزيو«ماسجألايناعمتابثإںودميسجتلابلوقلا)2

.ماسجألاك

ةرابعنعنوفكنتسيمهونارقلاهباشتمليوأتيفنوطلاغلا(3
)55(ميسجلا ۱

:يلياميفلثمتتكلذيفلالدتسالاةصالخو

الو٠ةيلقعءازجأنمالبكرمبسيلهنأتبثدقوًازجتياليذلاءزجلا

.ةيرادقمريغوأةيرادقمةيجراخ

ةحورطا.ىراصتلاىلعدرلايفيمالسالاركفلا:يفرشلاديجملادبع.ر(53)

:رهوجلافيرعت.1982ةنسسنوتببادالاةيلكبتشقونةلودهاروتكد

208:ميناقألافيرعت365٠:ديسجتلافيرعت5
11/41طناهربلاوليلدلا:ينالجراولابوقعيويأ(54)

1/351:زجوملا:يفاكلادبعرامعوبأ.ر

273:رظناهباشتملانمةيضابالافقوميفةيضقلاهذهللحتس(55)
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ولو‹قمعلاو5ضرعلاو«لوطلايفامّسقتمناكلامسجناكول(ب
جرخيف«هناكمإمزلتستةجاحلاو«هيفموقيناكمىلإجاتحالكلذكناك
ةيدوهيلاأدبملةفلاخملامزلتو6ابجاوهنوکنم

نوكسلاوهكرحلانم4ثداوحللالحمناکلامسجناکول)ج

ال55ثداوحلللحموهاملكو٠كلذىلإامو.«قارتفالاوعامتجالاو

.اهُلإنوكينأحصي

ضرعالو«رهوجبالو«مسجبسيلهللانأنورقيةيضابإلانإمث
الوةئيهالو٠لكشالوةروصيذبالو5ضرعالولوطيذبالو

ەههبشيسیلو(60اهلضفأوءايشالامظعأوه‹(39)ءيشوهامّنإو

ءيشلانوربتعينيذلاةهبشملاوةيمهجلاىلعكلذيفنوّدريو٤ءيش

57)

110:يمالسألانيدلالوصا:يرفعجلارصانىلعدمحم.ر)56(

زيحتملاوه:رهوجلاةقيقحو(7)
زيحتملاوهو(ةرعاشالا)موقلاةقيقحىلعمسقنملاوه:مسجلاةقيقح

.اندنعرهوجلانيبوهنيبقرفالوانلوصاىلع

نوكسو٠كرحتملاةكرحلثمهسفنبموقيالاموه:ضرعلاةقيقح
34صقئاقحلاةلاسر:يداربلاء.تيملاتومويحلاةايحونكاسلا

1/8مالسالادعاوقباتك:يلاطيجلاليعامسا.ر(58)
166:قبسامرظنا(59)

ءايشألانمال:لوقتفلصتنأآلِءايشألانمالالوءايشألانمءيشلاقيالو(60)
.تاثدحملا

ىلعدودرلاتءاجكلذلورهوجلاىنعمبمسجلانأنوربتعيةيضابالاو
.رهوجهللانُنوربتعينمىلعدودرلالثمةمسجملا

ةبهوةبتكم.يمانلاورمعقيقحت.تاريخلارطانق:يلاطيجلاليعامسا.ر

دماحيبأعمحضاوليلحتلايفهبّشلاو1385/1965.1/293ةرهاقلا
1/185ءايحالايلازغلا
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.نومسجيفةيئيشلارارقإىلإةهبشملابهذيو٠نولطعيفهلا

مسجلاوءيشلانيبزّيمتةغللانأكلذيولطلخانعمجانمهڙطخو
مسجلنممهأءيشلاربتعتو .امسجِءيشلکسیلوءيشمسجلاکنالمسجل

وهومهلعفومهلوقينعي(89ميرم19)4ببشملنا
.62(مسجبسیل

یلاعتهللاتاذفيرعتنعثيدحلاليطتالرداصملاهذهنُظحالملاو

بتكتاراشإتءاجقسنلااذهىلعو9هيزنتلابابلاغيفتكتو

(باتكلالهأىلعوةهبشملاىلعدودرلانعتفقوتلب10-11-12ىف
فقومةنيبمميسجتلابيحوتيتلاتاهباشتملاتايآلابةصاختقلعتو

.اهنمةيضابألا

نِيامكلإاهملعيالةّلعلاهتاذنأركذييتالتلاورمعاذهف

2/332تالاقملا:يرعشألا»هللاىلعءيشظفلقلطيالناوفصنبمهج(61)

لاقمبسحةبيرغةقرف(128/745)ناوفصنبمهجىلاةبسنةيمهجلاو
مهجلةملكلاىنعممتابعابتاىلعروثعلابعصيذاةيمالسالافراعملاةرئاد

.نارقلاقلخ‹ربجلابلوقلا:يهمهيلاةبوسنملاىدابملا.ناوفصنبا

3982E1.ەباشتملاليواتبنولوقيتافصلايفليطعتلابلوقلاباومهتا 2 Tome

157158:تالاهجلاباتكىلعةيشاح:يفاكلادبعرامعوبأ.ر(62)

.7475:نيفلاخملاعيمجىلعدرلايفةلاسر:رزخوبأ.ر

49:تانايدلابانكىلعةيشاح:ياللاورمع(63)

170:قراشملايفيملاسلاهركذيذلاوهىنعملااذهو

«هتاقولخمنمدحااهملعينانكمياليتلاةصاخلاهتقيقحيأىلاعتهتاذ»

.لامكلاتافصبفصتملادوجوملا:اضياةحفصلاسفنيفِءاجو

=يهةيلعلاتاذلا(1031/15451622)952 يوانملالاق
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6هجوبماسقنالالبقتالهتاذَنأو»6«هتاذلدوجولابجاو»هنأ

)66(.«تافصلانمةلطعمالوتاوذلابةهبشمرع

میجرانباحصابهذ»:لوقيفجهنملاسفنوحنييشكيودّسلانآامك

نعهزنمىلاعتوهف‹تاوذلارئاسلةفلاخمىلاعتوهناحبسهتاذنأىلإهللا
(%67.ةيهاملامامتيفكراشملايألثملا

هلوقو5٠صالخالاةروس٠يتالتلاركذيامكهيزنتلام

.116ىروشلا42ءىشەلثمكسيلىئ

ةيألانمءزجلااذهوةروسلاهدهعثيدحلايفوتسنلانسحيهلعلو

نعءاجامىلإةبسنلابليلقتاذلانعثيدحلانمامهيفءاجامنألنآلا

.تافّصلا

ءيشهلثاميال»:هلوقةفاضإعمهاندروأامركذبيفتكييتالتلااذهف
69...هتاذيفالءايشألانم

لالجلكيفةيسودقةيحوبسلكلةمزلتسملاةيمويَقلانيعلاو٠ىمظعلاةقيقحلا7

:يلكرزلا.ريوانملاققحملانعو)ةَّبلاكاكفنالالبقيالامازلتسالامجو
7/7576مالعالا

.49:تانايدلاباتكىلعةيشاح:يتالتلاورمع4

1:تانايدلاباتكىلعةيشاح:يشكيودسلاهللادبع(67)

261 يليامرظنا145٠:نيتملاةبخنيتالتلاورمع.ر  )68(

145 : نيتملاةبخن:يتالتلاورمع.ر  )69(
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ىعنمف«مومعوهفءيشهلثمكسيلا:هلوقبيفتكييّشحملانأامك
.‹706ليلڈلابهيلعفصوصخلاهيف

يلاتلابو٠تالاديفت«لثم»نأىلإراشأليوطليلحتلالخفيبعصملااأ

ركذامكىلاعتهللاتاذنعهابشألاتفنهلثمكسيلةلمجلاف
(7۱.ريغاديحوتلامظتنتاةلمجلاهذهنأ

اهملعينأنكمياليتلاةصاخلاهتقيقحيهىلاعتهتاذنإلوقلالصاحو
ءايشألامظعأوهامّنِإو؛ضرعبالورهوجبسيلهناو2هتاقولخمنمدحل

سيل6دادضألاوءارظتلاودادنألانعهتاذىفهزنمهناشلجهنو»اهلضفأو

یلاعتهللاءامسأ

ايبسنةرفوتميهفىلاعتهللاتاذبقلعتياميفةليلقتامولعملاتناكنإ
:ةبلانلارواحملالوحرودنيهو6ثحبملااذهيف

.ىمسملابمسالاةقالع(2

.ةلالجلامسا)3

.ىنسحلاهللاءامسا)4

70:عضولاباتكىلعةيشاح:يشحملا(70)

4:نيروغبتلوصاىلعةيشاح:يبعصملافسوي.ر()
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:احالطصاو‹ادةغلمسالا)1

:يوغللالولدملاأ

وهله(مسالاظفلقاقتشا)«هيففالخلاو»:يشحملالاق

ةمسلانموا‹نييرصبلابهذموهوعافترالاوٌولعلاوهوٌومّسلانمقتشم
.نييفوكلابهذموهوةمالعلاوهو

يناثلانأو‹انلوقوهوحيحصلاوهلوألالوقلانأيفركذو
2(انريغلوق

نأىلإةراشإهيف«حيحّصلاوهاذهو»:هلوقهللاهمحر©انخيشلاق
مللوقيولعلاوهوومسلانمقتشمهّنِإلاقنمناف٠يونعمفالخلا

؛مهئانفدعبومهدوجودعبوقلخلادوجولبقافوصوموىّمسمىلاعتهللالزي
كلذىلعانقفاودقوءاندقتعموانلوقاذهوءهتافصوهئامسأيفمهلريثاتالو
.ةيرعشالا

لزألايفىلاعتهللاناكلوقيةمالعلايهوةمّسلانمتشملاقنمو
مهانفأاًملف٠«تافصوءامسأهلاولعجقلخلاقلخاًّملفءةفصالومساالب

دنعوهيلعهبٌلدتسيوءيشلاهبفرعيام:مسالا:برعلاناسلىفءاج)1(

مسالاو.سرفولجركنمزبنرتقمريغهسفنيفىنعمىلعلدام:ةاحنلا
ىامسأ(ج).ىلاعتهمسا:ةلالجلامساو.لجوزعهللاتافصيناعملعماجلا

١ماسأويماسأ(ج)
3:تالاوسلاباتك:يفوسلاةفيلخنبنامثع.ر(2)

يمانلاورمعقيقحت.فاصنالاولدعلاباتك:ينالجراولابوقعيوبا.ر

47:يتبتکمببهنوقرمةخسن

.يشكيودّسلاهللادبعدصقيهنأحجرن(3)
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ًاطخاذهوةلزتعملاو)4(راكتلالوقوهو٤هةفصالومساالبيغب

5.شحاف

لکذإ؛يحالطصالافيرعتلاعمهلحخادتيوغللافيرعتلالالخنمحضاو

؟حلطصملانعاذامف.يوغللاقلطنملانمهفقومززعي

:يحالطصالالولدملا(ب

«هسفنبةقّصلاىضتقايذلاىّمسملاىلعلدي»ىلاعتهللايحيفمسالاو
نمتاّذلاىلعلداموهمسالاىرخأةرابعبوأ«(يخامشلالوقيامك

نعلإمهرابخأانلصتملةيضابإلاقرفنمةقرفىلعةبلاغةيمست:راكتلا(4)
رثعنىتحلصفلالوقلامهنأشيفلوقننأبعصيكلذلةيبهولاةقرفلاقيرط
مهنألةدحلملا»:اهتمركذنىرخأتايمستمهيلعقلطتو.مهرداصمىلع
مسالاةيضقنأشيفيضابإلايفمئاقلاراوحلاو)هللاءامسأيفاودحلأ
.218يليامرظنا(ةلزتعملابناجىلاراكتلاىلعدلاهساسأىمسملاو

«بيعشفورعميبأو«زيزعلادبعنبهللادبعىلإةقرفلاهذهروذجعجرت
ةديبعابأمامالااوفلاخامدنع(106قبسامرظنا)يرازفلاديزينبهللادبعو

مضناوءةءاربلامهيلعانلعأفردقلاعوضوماهنيبنماياضقةدعيفعيبرلاو
‹نيدنفنبديزيةدايقبيمتسرلاباهولادبعةمامإنعنيقشنملاىلاءالوه

ةروثلالشفدنعنكل«كلذلجأنمترهاتىلارصمنمبيعشلحردقو

حضتاونيفرطلانيبفلاتلامتاذهبو«هتركفرشنيفرّمتساوسلبارطىلاعجر
(109قبسامرظنا)يرازفلاديزينبهللادبعوهلوصألايفمهمامإنُ

12و11ء10نورقلايفو)رخأتمنمز.ىلإنيفرطلانيبعارصلارمتساو
:انباتک.ر.مهتبازغمهلوةبرجةريزجنميقرشلابناجلانورمعياوناك

.دحأنآلامهتمملعتاميفقييملو(ةطيرخلارظنا.ةبازعلاماظن
:ةحورطالا:يمانلاو‹185186قحلملاةيمالسالافراعملاةرئاد.ر

:ةيمالسالاقرفلانيبةيضابأالا:رمعمىحييلع1270

3-263.

37:عضولاباتكىلعةيشاح:يشحملا(5)
4:ءامسألايفةلاسر:يخامشلادمحا(6)
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:مسانإةيضابالاءاملعلوقىنعماذهو‹تاذلاهبفصويىنعمرابتعاريغ

.تاّذلاريغناڻرمآكلانهسيليأهتاذنيعيهیلاعتهللا

يهيتلا6هيرملاو6رداقلاوملاعلاظفلو6هللاظفل:وحناهيلعلالا

اةرداقلاتاذلاوةملاعلاتاذلاو»اهتاذبدوجولاةبجاولاوةيلعلاتالا

.(.«ةديرملا

:يليامكقئاقحلاةلاسريفيداربلااهفرعدقو

:ىَمسملاةقيقحو©ىنعموأنيعهبفرعام:مسالا
.(19(مساللبجوتسملا

ةينبلاءامسأ:هجوأةعبرأىلعاهلكءايشألاءامسأنأنّيبدقفنيزؤغبتاأ
.كلذهابشأو9«ثدحمو«مسج:لثم‹ءايشألاةعيبطاهيلعتينبيتلا

تّيمويح:لثمهيلعلوادتو‹هيفلحىنعمبءيشلااهقحتساءامسأو

:لثمهتبقاعهيلإريصتاموهلمعمتاوخباهقحتساءامسأو.نكاسوكّرحتمو

نإاهنوعزنيواضعبمهضعبىلعسانلااهيقليبقلءامساو.رفاكنمؤم

یلاعتهللاءامسأو.مهنيبفراعميهلبهيلإقلعتتاهلىنعمالو«اوؤاش
(11)«اریېکاولعكلذنعىلاعتاهلعفلاعفالاهقحتسالاقيالهتاذءامسأ

215ىمسملاومسالانيبةقالعلايليامرظنا(7)
.51س15:تانايدلاباتكحرش:يتالتلاورمع(8)
مسالادح»:يفوّسلاةفيلخنبنامثعلوقيو‹35:قئاقحلاةلاسر:يداربلا)9(

106:تالاوسلاباتك«.هريغنمءيشلاهبفرعام

35:قئاقحلاةلاسر:يداربلا)10(

ءامسألامسةييداربلاو30:نيدلالوصأ:يطوشلملاىسيعنبنيروغبت(11)
ينبنتميسقتلااذهىلعو44:قئاقحلاةلاسر.ةيوغلوةيعرشوةينيدىلا

(490:يليامرظنا)ماكحألا
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فيرعتلايفنمكتالةلكشملانألإيحالطصالافيرانأشيفان

نيبةقالعلاناشيفودبتامنإو .ىمسملاومسنيب

:ىمسملابمسالاةقالع(2

:يليامكءامسألايفهتلاسرعلطمنمةيضقلاحّضويفيخامشلاام
؟ىمسملاومسالاوةيمستلانيبقرفلاام:تلقنإف»

.هلعوضوملاىنعملايّمسملالعف:ةيمستلا:تلق

ليلدبنييعتنّيعتيوهريغنمىّمسملاهبزيمتيلعضوام:مسالاو
.(78ٌجحلا22)لبقنمنيملسملامكاّمسوهمىلاعتهلوق

وه=نوملسملاو٠نوُمسم=نوبطاخملاو«مسم=هللا

:يشكيودّسلالوقيكلذلوىّمسملاوهمسالانأرداصملاركذتو
ىلعةلاّدلالاوقألاسفنيهةيمسلانأىلإانباحصأرثکابهذوا

سفتوههمسالکنأىبهذييذلا”كروفنفقومدرويمث

9‹اقلاخاملاعهنوكبفوصوملاتاذلاىلعلديهّنِإفقلاخوأملاع

مالكبدهشتسيمث«انباحصأىضتقموهكروفنباهيلإبهذامنأ
:لوقيف(!*)دیعسنبدمحا

همسابايشتيّمساذِإكَنأكلذو‹يونعملبليقويظفلفالخلاو»
هانعمو«ةيمستلالبقهانعمو«ظفللاوهومسالاكلذ:ءامسأةثالثيفرظّنلاف

1:ءامسألايفةلاسر:يخامشلادمحا(12)

ءاهقفنممالكلاولوصالابملاع.نسحلانيدمحم(406/1015)كروفنبا(13)
6/313مالعالا:يلكرزلا.ر.ةيعفاشلا

.يخامشلاديعسنبدمحأوه(١
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نارياغتمظفللاوتاذلاوظفللااهيلعقلطأيتلاتاّذلاوهدعب

.اعطق

ىلعنوملكتيامّنإ1مهتا|ىلعمسالانوقلطيامّنِإ

.اعطقظفللاوهسيلونيقيرفلا

دعاوقىلعفةيمستلالبقظفللاىنعموهورمألايففالخلاو
فالخلاف«المأثلاثهنأيفنوفلتخيو«هيلعمسالانوقلطينيملكتملا

مسالايفالءالمأىمسملاوهلهيونعملامسالايفمهدنع

(16g. يظفللا

سيلونامّرلانمىضماميفضقنمهّنأو‹عضاولالعفةيمسّتلااضيأو
.كلذكمسالا

الو‹هريغوأىّمسملاسفنوهلهمسالانأيففالخلارهتشادقو

صوصخملاناويحلاسفنلهسرفظفليفعازتلاسيلهنأيفلقاعكشي
.دحأىلعهبتشيالامماذه«هريغوأ

تاّذلاوهمأ۽يهيهثيحنمتالاوهأمسالالولدميفعارتلالب

.(!«هيلعينبنيهلضراعهيلعقداصرمأرابتعاب

49:فاصتالاولدعلاباتك:ينالجراولابوقعيوبا.ر(15)

4:تانايدلاباتكىلعةيشاح:يشكيودّسلا(16)

34:تانايدلاباتكىلعةيشاح:يشكيودّسلا(17)
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دنعمهضعبلاق:يليامةيضقلاهذهنعيشحملادرويو

؟هريغوأىّمسملانيعوهلهمسالايففالتخالا
ءىّمسملاريغوهفظفللامسالابديرأنإترتيطفلفالحلنأقيقحتلا

نودبعتام»:یلاعتهللالوقىمسملانيعمسالانأىلعلدييذلاو

تاذنودبعيمهنمولعملانمهتاف(40فضسوي12)اهومتیمسءامسأل

(19)«منصلا

ىلعادمتعمىّتشهوجونمةيضقلابيلقتيفيخامشلادمحاعّسوتيو
تايألانماقالطنا٠ءىرخأانايحأةغالبلاهوجوىلعوءانايحأةّيقطنملاليلاحملا

هوعدافىنسحلاءامسألاللو:ىلاعتهلوقلثممساةملكاهيفتدرويتلا
:هلوقويفنودحليإل:هلوقو5(180فارعألا7)اهب
17)ىنسحلاءامسألاهلفاوعدتاماَيأمحلااوعداوأهللااوعدالقإل
.خلا(110ءارسالا

ينالجراولابوقعييبأفقومباًدهشتسميرابتعافالخلانأىلإلصيو
يونعماليظفلفالخلانأيفلّمتملا

.مهضعببدوصقملافيرعتنمنكمتنمل(18)
.37صعضولاباتکىلعةيشاح:يشحملا)19(

يفنودحلينيذلااورذو‹اهبهوعدافىتسحلاءامسألاهللو:يهةيالاو(20)

نودحليىنعمو.(180فارعألا7)نولمعياوناكامنوزجيس«هئامسأ

مهتيمستو«زيزعلانمىزعلاو«هللانمةاللامهتيمستيأدحّلا:هئامسأيف

5:ءامسألايفةلاسر:يخامشلادمحا.نامحرةمليسم

دقو.هجو41ةقروافق38ةقروةينونلاحرش:يتالتلاورمعاضيأ.ر.(21)

118123:رونلا:ينيمثلازيزعلادبع.ر.انركذيتلايناعملاسفنللح
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ىمسملاومسالانيبةقالعلانأشيفثيدحلارادامهمف:لوقلاةصالخو

:هلوقبةينونلايف(”رصنوبأهدّدحيذلافقوملاحيضوتىلإعجريهنا

(ليوط)

ينمةيمستريغىّمسملاتاذوُهريغنسلهيهوه

ِنيبملامسالليركذيتيمستويلوقمبتافّصلليركذيفْصوف

:هلوقبتانايدلاباتكيفيخامشلارماعهطبضو

.(23)«وههءامسأنابنيدنو»

رابتعالااذهبوهلولدمامنإوءظفللاسيلمسالانمدصقلانأذعيحنّيبتف
.تاذلانيعوه

فلّسلالمعلدادتماوهامّنِإ,موصّنلاهذهيفدروامنأحضتياذهبو
نولوقيو؛ىلاعتهللاءامسأيفنودحلينيذلاراكّتلاىلعدرلابمهمامتهايف

24.ةقولخماهنِإ

.ةلزتعملالمشتتناكنإواةّصاخةيلخادانهةيركفلاةنتفلاف

(26).يروغبتو(25)رزيبادودرنمةاحوتسمتاليلحتلاهذهلكو

29و28ناتيبلا3:ةينونلا:حوننبحتفرصنوبأ(22)
باتك:ينالجراولابوقعيوبا.ر٠«43:تانايدلاباتك:يخامشلارماع(23)

نيروغبت.ر‹«3844:نيروغبتلوصاىلعةيشاح:يبعصملافسوي

112:نيفلاخملاعيمجىلعدرلايفةلاسر:رزخوبا

30 27 صنيدلالوصاباتك:يطوشلملاىسيعنبنيروغبت.ر  )26(
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لازتامةيضقلانأىلعلديامّتإفِءيشىلعكلذلدنإو«”ينالجراولاو

طيحملاسفنيفناهاجتالاشياعتيثيحةبرجوةسوفنطاسوأيفةمئاق
(28).داع

ةيضابإلافقومسفنوهةرعاشألافقومنابريكذتلانعلإفغننأيغبنيالو
يديرتاملااّمُأ٠«هللاريغاهّنِإلاقيالهللاءامسأنإو»:يرعشألالوقبذِ

وهامريغوهامءامسألانمنأةيضقللهليلحتنممهفيف

2.تافّصلاىلإعجرتيتلايهوىمسملانيع
؟ىنسحلاهللاءامسأوةلالجلامسانعاذامفاذهنيتاذِإف

یلاعتهللا:ةلالجلامسا)3

هوجولانمركذاملجةياورىلعانيديأنيبيتلارداصملاتصرحدق

مساناشيف مساأ«يبرعمأيمجعأأ«مهريغدنعوةيضابإلادنعةلالجلامس

؟المآقتشما٤ملعريغمآملعا٤ةفصما

امكءالقعلانأملعا»:ةريحلاهذهلافيرطاليلعتشحملاركذدقو

راتسأوةمظعلاراوناباهباجتحال6هتافصو6یلاعتهللاتاذيفاوهات

هَناكةسدقملاتاذلاكلتىلعلاّدلاهللاظفليفاورّيحتكلذك«توربجلا

48:فاصنالاولدعلاباتك:يتالجراولابوقعيوبأ.ر(27)

نيلئاقلافقومحجروايفاضاليلحتةيضقلانامعيتفميليلخلادمحأللحدقل)28(

١ط.ليزانايبنمراونأريسفتلارهاوج.ر.ىمسملاريغمسالاناب
.نامعةنطلس.يور.ةماقتسالاةبتكمرشن.ةئيدحلاناولألاةعبطم

14/1984.194-199
.193-196:ةيمالكلايديرتاملاءارآ:نسحنبمساقلب.ر(29)
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تراحامكهكرديفلوقعلاتراحف«راونألاكلتَةَعْشُأنمءيشهَّسم

(30)(.هامسمكرديف

دنعديحوتلاةديقعلهحرشعلطميفةلالجلامسالضرعتييخامشلااذهو

دوجولابجاوتاذىلعملع»هللانأركذيف(هللدمحلا»:فصنملالوقحرش

(3).عيمجلقحتسملا

نيبنراقيوءمالالوخدناشيفلاوقألافلتخمنیيبتييضميمث

ءانشألايفو«ةيريدقتوُةيلامعتساامهيلإةبسنلابةيملعلانأفيكوهلوهللا

موهفملوأهتاذلبجاولاموهفملمساهللا»:هلوقب:نيترمركذي

.(0)32ةدابعللقحتسملا

وهلإةدابعلااليذلادوبعمللمسا»:هلوقبو

نيققحملانمةعامجو«يرشخمزلاودعسفقومبدهشتسيمث

هوربتعانيذلاةلدأنميرشخمزلاهرکذامدرویوهللانااوراتخانيذلا

تاذللمساهللانأملعا»:وهويرشخمزلافيرعتىرخأةّرمدرويو
ملعامىنسحلاءامسالاىنعملعماج‹ةبلغلابملع‹هلةيدوبعللٌقحتسملا

نوكيالو‹اقزاراقلاخناكنمالإدبعينأٌقحتسيالهلل«ملعيملامواهنم
.‹5«تافّصلارئاسىلإاربدماديرمارداقاملاعيحاميدقناكنمالإاقلاخ

38:عضولاباتكىلعةيشاح:يشحملا(30)
13:ةديقعلاحرش:يخامشلادمحا(31)
0:ردصملاسفن(32)

4:تالاؤسلاباتك:يفوسلاةفيلخنامثع.ر.20:ردصملاسفن(33) 89قيلعت122قبسامرظنا.ينازاتفتلانيدلادعسوه(34)
22:ةديقعلاحرش:يخامشلادمحا(35)
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Eيفهباديهلهللا Ê

دوبعمللمساهنأهللاىنعمانلق»تافيرعتنمزجوملاباتكنعهلقنامبو

ةفصلايفولعلانمهانعمنإ::موقلاقووهلاةدابعلاٌيحتسياليذلا

اذهيفلوقلاوءتافصلاهيلعىنبتمساهن:ملعلالهأضعبىكحو
لامسالااذهيغبنيالوهایإلاةدابعلاقحتسياليذلادوبعمللمسانإ

.(”ل

ومألاا4:37383باتکىلعةيشاح:يشحملا)36(

؟ءايشألاعيمجيفهبادني“هنأیتالأ

:تلق(فلالا)تفذحاذإف2ماتمسالاف(ماللاوفلألاب)هللا:تلقاذاو

اذاواماتمسالايقبهل:تلق(ىلوألاماللا)تفذحاذِإف£اماتمسالايقبهلل

سيمخ.ر.ماتمسالااهيفو«ءاهلا»تيقبه:تلق(ةريخالاماللا)تفذح

يقاتسرلايصقشلادوعسنبيلعنبديعسنبسيمخوهباتكلابحاصو
ريشيامكةنينضهنعتامولعملاو(11/1617)10 نامعةيضابإنم

:يقاتسرلاديعسنبسيمخ.ر(نيبلاطلاجهنمباتك)باتكلاققحمكلذىلا

ىسيع.طيئراحلادمحانبملاسقيقحتنيبغارلاغالبونيبلاطلاجهنم

.1979.1/8ةرهاقلا£يبلحلايبابلا

لاوقألاهذهعجرننأبعصيو‹433/1:زجوملا:يفاكلادبعرامعوبأ.ر)37( 
يشحملالقتدقو.انيديأنيبةرفوتمريغفلّوملارداصملكَنَألاهباحصاىلا

38:عضولاباتكىلعةيشاح:فرصتلانمءيشبتافيرعتلاهذه
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ىلعةيملَعلاموهفمبيلغتبسحيرداصملاهذهمّبتمنِلوقلالصاحو

الهنألمظعألاهللامساهنأاهريغعمجتامكعمجتاهنأو«ةلالجلامسا

اهيبشيأ(65ميرم19)يمسهلملعتلهل:ىلاعتلاقدحأهيفهكراشي

.۵»لعفوامسايف

؟ءامسألاةيقبنعاذامفمظعألاهللامسايفليقاممهأكلذ

ىنسحلاهللاءامسأ)4

لءاملعلاعفدثيداحأوتايآنمىنسحلاءامسألانأشيفءاجامنإ
الثميتالّنلاورمعاذهفةيفيقوتاهّنأىلعيرلٌرقتساواهرمأيفرظنلا
هللولط:ىلاعتهلوقلىنسحلاءامسألاهللنأىلعاضيأ:لوقي

.(39)(اھبهسفنيمسملاوه1ىلعو(180فارعألا7)4ءامسألا

نّيتوىنعملاسفنىلعحلتتالاهجلاباتكحرشىلعيشاوحلانأامك
.(40)ةيفيقوتهللاءامسأنأ

:ىلاعتلاق٠كلذيفةدمتعملاصوصتلاعيمجرداصملاهذهدروتو

.(110ءارسالا17)ڳىنسحلاءامسألاهلفاوعدتامااه

.38:عضولاباتكىلعةيشاح:يشحملا(38)

لاوش8¿|419ددع10ةنسلانامعبردصتةديقعلاةلجم.ر

1982:30ويلوي2/29

.فلسلاجهنمسفنوهجهنملاف.ةلالجلامساليليلخلادمحأريسفت
155:نيتملاةبخن:يتالتلاورمع(39)

28:تالاهجلاحرشىلعشاوح:يشحملا.ر(40)
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.(8هط20)ىنسحلاءامسألاهلوهالإلإالللام:اضيألاقو
59)ءامسألاهلرّوصملائرابلاقلاخلاهللاوه:اضيألاقو

.(24رشحلا

(41).«امسا.ريعستوةعستهللنإ»:مالسلاهيلعهلوقو

.(42ءامسألاهذهلهريسفتيفزجوملاباتكىلعرداصملاهذهليحتو

قلطناواحضاواميسقتءامسأللعضولبريسفتلابرامعوبأفتكيملو
.نأاّشلااذهيفنارقلايفِءاجاممهفنمكلذيف

ناعملةلمعتسملجورعهللابانكيفةعوضومامسالهذهنأاندجو»

(41)

(42)

درويتلاءامسالاءاصحال.12صءامسالاةلاسر:يخامشلادمحا

فسويدمحاقيقحتىنسحلاهللاءامسأريسفت:جاجزلاميهاربا.راهركذ
ر.2.1399/1979طتوريبوقشمد٠ثارتللنوماملاراد.قاقدلا
حرشيفىنسألارخذبىّمسملاىنسحلاهللءامسأحرششيفطادمحما
.ه1326ةيرجح.طىنسحلاهللاءامسا

نباهححصو(3502)يذمرتلادنعءامسألادرسعمثيدحلاةياور.ر
.5/32يوغبللةّنسلاحرشرظناو1/16٠مكاحلاو2384)ناّبح

ةعبرارسفدقو©1/4324365زجوملا:يفاكلادبعرامعوبأ.ر

.اهنمضعبريسفتلاثملاليبسىلعركذن.امسانيعبراو
هدعولقّدصملاو‹دهاوتشلاومالعألابهرابخألوهلسرلقّدصملا:نمؤملا

ةرهاظلاةجحلابهدنعنميتايقدصلکلقذدصملاو6زاجنالابهدیعوو

.ميدقليوأتنموهو٠هقلخلبقناكيذلا:لوألا

ليواتلابحاصوهو‹امهنعهللايضرسابعنبهللادبعنإ...:دمّصلا

دبعهنعلئسو...ددؤسلاهيلإىهتنادقيذلادّيسلاوه:لاقفكلذنعلثس

وهنسحلالاقوءجئاوحلايفهيلادومصملاديسلا:لاقفدوعسمنبهللا

الذلتسرييجنبمهجئاوحيفهيلانودمصيدابعلادمصنم
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.لعفدقامنوديتألالعفللفيناثلاو.ةحدملاوتاذللفاهدحأامأ-
)4(.طقفلعفاملٹثلاتلاو

16)ميحرفوؤرلمكبرنل:اهنمركذنكلذلةلثمأبرضيمث
٠.(9نارمعلا3)هيفبيرالمويلسانلاعماجكّنإل.(7لحنلا

ءامسأةفاضإةيناكمإيفلثمتتددّصلااذهيفىرخأةيضقتريثأدقو

.اهمدعوأنيعستلاوةعسّتلادعبىرخأ

:يليامك“علاوعستلادعب ءامسألاهذهفّنصننأنكميو

لثم:اهليعافمىلإةفاضمنوكتنأطرشىلعاهركذزوجيءامسأ(أ
‹(96ماعنالا)هانكسليللالعاجو.(95ماعنألا6)ٌبحلاقلافإ

.(6ماعنألا6(قلا

رئاصبلارَصبمايو٠لاضلايداهايلاقينأنكميسايقلااذهىلعو
خلا...نيريحتملاليلدايو«ءارضلافشاكايو5٠تالوهجملانيبمايو

٠يدنسايلوقتناک:زاجملاىلعجرختواهركذزوجيءامسأ(ب

لکاهيلإنمايوهلضفوهّربوهمركوهتمحرىلعدمتعأنمايدصقتتنو

.يرمأهيلإضّوفأويبلاطم

يفبحاَصلاوه»ثيدحلايفءاجامككلوقزاوجاذهيفةجحلاو

نم۽عرازیلاعتهقحيفقيضيالامك..(44«لهألايفةفيلخلاو٠رفّسلا

2/193زجوملا:يفاكلادبعرامعوبأ(43)

مجعملا:كنسنو.ر2ناذثتسايمرادلا.46تاوعديذمرتلا.رثيدحلاو)44(

19361967.251/3نمنديلليربهعبطم؛ثيدحلاظافلالسرهفملا
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كلذو(64هعفاولا56)نحنمأهنوعرزتمآللجورعهلوق

.هنيوكتوهتدارإوهرايتخاباعرزهلعجوهئامنإوهئاشنإوعرزلاءايحإىنعمب
ئزهتسمو«رخاسوركام:لثم:یلاعتهللاىلااهتبسنلیحتسيءامسا(ج

لاعفأنمةقتشملاءامسألانماهلاثمأو«عداخو«سانو«بضاغو«مارو

هريغظفلبءيشلاركذيهوةلكاشملاقيرطنعهسفنىلإهناحبساهبسن
ةغبص$:ىلاعتهلوقيفامكاريدقتواذهلثمهتبحصيفهعوقول

هعوقولةغبَصلابناميإلانعربعثيحهللاريهطتيأ(138ةرقبلا2)لل
رفصاءاموهوةيدومعملاءاميفمهدالوأىراصتنلاةغبصةبحصيف

.اظفلروكذمريغهيفمهنوسمغي

:يلياميفاهركذدروةقتشملاءامسألاهذهو

نوركميوإ(54نارمعلآ3)نيركاملاريخهللاوهللاركمواوركموإل

هللارخسمهنمنورخسيفإلل(30لافنألا8)نيركاملاريخهللاوهللاركميو

«نوهمعيمهنايغطيفمهدميومهبىزهتسيهللاوإ(79ةبرتلاورمهنم
)17لافنألا8(هللانكلوتیمردإتیمرامو(15ةرقبلا2)

نيذلااهيأايإ»(93ءاسنلا4)اباذعهلّدعأوهنعلوهيلعهللابضغرإ
مهاسنتمويلافإ»(13ةنحتمملا60)مهيلعهللابضغاموقاولوتتالاونم
ةبوتلا9)مهيسنفهللااوسنۈ(51فارعألا7)هاذهمهمويءالاوسنامك

.(142ءاسنلا4)(*مهعداخوهوهللانوعداخينيقفانملانإ(7

ركذدنعدصاقملاولاوحألارابتعاةرورضىلإاذهدعبةراشالاردجتو

.فيقوتلااهبدريمليتلاءامسألالثم

امكةلزتعملاوةنّسلالهأفقومىلعفّرعتننأنسحيمتخننألبقو

اذهانذخادقو38ىلا36نمرهوجلاراثن:يحاورلاملاسنبرصان.ر(45)

.اهيفةيضابألاءارايفوتسيوةيضقلاحضويهنالراثنلانمصنلا
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هءامسأنأةّنسلالهأروهمجراتخاو»:ةرهوجلاحرشيفيروجيبلاهدروأ

كلذبدرواذإالإةفصالوامساهللتبثتالف«هتافصاذكوةيفيقوتىلاعت

هانعمبافصتمناكامتابثإزاوجىلإةلزتعملاتبهذو٠عراشلانمفيقوت

ركبوبأيضاقلاهيلإلامو«عراشلافيقوتهبدريملننإواصقنمهويملو

ةفصلاقالطإزوجفيلازغلالّصفونيمرحلامامإهيففقوتو٠ينالقابلا

لداموهومسالاقالطإعنمو٠تاذلاىلعدئازىنعمىلعلداميهو

.تاذلاسفنىلع

تافّصلاوءامسألاقالطإزاوجىلعاوقفتامالسالاءاملعنألصاحلاو

درواذِإهعانتماىلعو«عراشلانمنذألااهبدرواذإلجوزعيرابلاىلع

بهذموهوكلذعنمراتخملاو‹عمالونذإالثيحاوفلتخاو«هنمعنملا

.روهجلا

دّجمتو«هسفناهبىسيتلايهىنسحلاهللاءامسأنإلوقلالصاحو

ةيفيقولاءامسألایتفيضأواهبهاعدبهقلخأواهلامأبهفاصتاب

اتاقتملاداشيفلیصفتلاهاجكلذلوقيقدنيثحبملاريزيمقلاأل

89:ديحوتلاةرهوجىلعةيشاح:يروجيبلا(46)
ميهاربا:وهف‹لوصالايفةموظنميهو‹«ديحوتلاةرهوج»بحاصم

(1041/1631)فّرصتميرعشأيرصمملاعيناقللانسحنب

:وهف(ديحوتلاةرهوجىلعديرملاةفحتب»ةموسوملاةيشاحلابحاصامأو

هتسائردلقتورهزالابسرد.يعفاشيرصمملاع.يروجيبلادمحمنبميهاربا

باتكلاةمدقم.ر(1277/1860)يفوتو1263/1847ةنسذعباميف

نوضيبفسويعباطم.توريبةيملعلابتكلاراد.ديحوتلاةرهوجحرش
1403/1983:3
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اهنيبيمفيكوتافّصلانأشيفءاجامنّيتنلفءامسألانأشيفءاجامس
-اتنتساىلإلصتلءامسألانيبو فقوموةماعةيضابالافقومهيفدذحنماعج

.ثحابملاهذهنةصاخةفصبثحبلايفةررقملانورقلاءاملع

ىلاعتهللاتافص

:فيرعتلا

فصويىنعمرابتعاريغنمتاّذلاىلعلداموهمسالانأانركذنإ
هبفصويىنعمرابتعاعمتالاىلعتلداميهةفّصلاف()تاذلاهب
ىضتقايذلاىّمسملاتايضتقميه»يخامشلالاقامكوأتاذلا
(2)«.ةفصلا

13قبسامرظنا(1)

4:ءامسالاةلاسر:يخامشلادمحا(2)

هتيلحنمءيشلااهيلعنوكييتلاةلاحلا:برعلاناسلبسحةغلةفّصلا

مساو‹تعنلا:نييوحتلادنعيهو‹لهجلاوملعلاوضايبلاوداوسلاك«هتعنو
.اضيأليضفتلامساوةهبشملاةفصلاو٠لوعفملامساو«لعافلا

بوقعييبأو2/180زجوملايففيفاكلادبعرامعيبنملكللحدقل

اليلحتةيضقلاهذه3/14و39/1,49طليلدلايفينالجراولا

لضاوتوءهورصتخالبةررقملانورقلايفةيضابالاءاملعهزواجتيملاعسوم
ءاجامحيضوتلاليبسىلعدرونو12/18نرقلادعباميفليلحتلاسفن
ءيشلاركذ:فصولا)13:رهوجلاراثنيفيحاورلاملاسنبرصاندنع

ردقيهيتلاةنزلاكهتعنوهتلاحنمءيشلااهيلعيتلاةلاحلا:ةفّصلاو.هتعنو

فصتاملاولوقتالو:يلاعتلاق.الطابواقحنوكيدقفصولاو.ءيشلا

هلوقو.بذكهنورکذيامنأىلعاهيبنت(6لحنلا16)«بذكلامكتنسلأ

هيبت(180تافاّصلا37)€نوفصيامعةّزعلابركبرناحبسإ:لجورع

ےروصتیمل٤سانلانمریثكهدقتعيامبسحىلعسيلهتافصرثكأنأىلع
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.(ةدارالاوةردقلاك

فصولاوفوصوملابمئاقىنعمنيملكتملادنعةفّصلاو:اضيألاقو»

.فصاولامئاقىنعم

.دحاوىنعمبفصولاوةفصلاةاحنلادنعو

ثداحلاویلاعتهللاتافصکميدقلاىلعاهقالطالمعةفصلاليقو

لبهللاتوعتلاقيالذإ٠ثداحلللإلاقيالتعلاو©قلخلاتافصك

۱.4g)هللاتافص

هللاربخأدقو9ةّنسلاونارقلايفدراوتافّصلاقالطإنأانهمهملاو
¢مويقلايحلاوهلإهلإال3یلاعتهلوقلثشملعافيحهنأهسفننع

قلاهكنسلمهوتاوهلإالحلاوه:هلوقو(255ةرقبلا2)

.(6رجفلا89)داعبكبرلعففيكرتملألط:هلوقو.(65رفاغ40)
.(23ءايبنألا2])مهولعفياًمعلاسيالهلوقو

:تلاقفاهنعهللايضرةشئاعهتلأسنيحعهلوقلثمفةّنسلايفاأ
هرميبنلالاقف؟ريصبعيمسلجورعهللالوقىنعمامهللالوسرايد

لثملاللو:لجوزعلاقاذهلورافكلالوقياًمعىلاعتهنأوهيبشتهنع=

.(60لحتلا16)4ىلعألا

:يملاسلاهللادبعدنعءاجامو

هلللامكلاتابثالديفملايرابتعالاىنعملاىلعلالاظفللايهةفّصلاو»

تافّصلاكهيلعدئازفوصوملابمئاقىنعمعضوملااذهريغيفةفصلاو.ىلاعت

.172:قراشملا.ءةيرشبلا

49:تانايدلاباتكىلعةيشاح.ر)3(

افق32ةقرو.ةينونلاحرش:يتالتلاورمع(4)
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ناولألاهيلعىفختاليذلاريصبلاو«تاوصألاهيلعىفختاليذلاعيمسلا
.(«(ملعاهللاو)

رباجلاق:وهوتافّصلايفنهنممهفياٹیدحبیبحنبعيبرلادرواو

نأكرشلاكشوي»:لاقديمهللالوسرنأكلامنبسناانثدحديزنبا

كلذاموهللالوسرای:ليقةليبقىلإةليبقنموعبرىلإعبرنملقتني

.(66ةفّصلاباًحهللانوحيمكدعبنوتايموق:لاق؟كرشلا

مهَنأالإتافّصلادوجوبنوُرَقيةيضابإلانأنّيبتنركذاملالخنمو
اذهنعاذامفلعفلاتافصوتاذلاتافص.نيمسقىلإاهنومسقي

¢ميسقتلا

٠تاّذلاتافص

امّنإو«.جراخلايفاهلةقيقحالناعميأةيرابتعارومأيه»:فيرعتلا
(7«یلاعتهنعةيفتنمتافّصلاكلتدادضأنأانملعيلهسفنیلاعتاهبفصو

فلتخاولودوجولايفاهدضعماجتالوةيلزأتافصتاذلاتافصف

©.اذكلهجواذكهللاملعلاقيالف«لحملا

يوبنلاثيدحلاظافلألسرهفملامجعملايفكنسنوهجرخيمل:ثيدحلا
دد831ع/3حيحصلاعماجلا:بيبحنبعيبرلا)6(

:هلوقب«ةفَصلاباحهللانودحي»:مالسلاهيلعهلوقيّشحملارسفدقو
.7/215(حيحصلاعماجلاحرش)بيترتلاةيشاح.نيقولخملاةفضبهنوفصي

سرهفملامجعملا.كتسنودنعدريمل
146147:نيتملاةبخن:يتالتلاورمع(7)

دنعِءاجاملثممهفلسفيرعتباركذمنورقلاهذهءاملعفيرعتءاجدقو(8)

.2/187زجوملا«هريغائيشتسيل«هللايه(تافّصلا)اهنإو»:رامعيبأ
ةرياغمتسيلتافّصلا»:هلوقيفينالجراولابوقعييبأدنعءاجام

.1/48‹1طليلدلا«تاذلل
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ملاع٤تيمبسيليحهللا»:يليامكىنعملااذهيتالتلادوادرسفيو

«مصابسیليمس«سرخأبسیلملکتم«زجاعبسیلرداق«لهاجبسیل

«هرکتسمبسیلدیرمیمعابسيلریصب

:اهلولدموةيتاّذلاتافّصلادادعت

امكاهرسفنأدعبتيبلااذهيفتافصلاهذهعمجييتالّتلادوادنإ

:اهدادضأيفنبنيحلبقانرکذ

یرجدارآامریصبعیمسدرفهلمالكلاوريدقمکيلعيح

(طیسب)

(10)

‹راصبألاو‹مالكلاو«ةدارالاو‹ةردقلاو‹ملعلاو‹ةايحلا:ذئنيحيهف

.عمّسلاو

يفةيفاكىلاعتهتاذنأهتاذباًيحىلاعتهنوكىنعمف»:ةايحلا(1
ةدئازهبةمئاقةميدقةفصتوبثىلإهيفةجاحالوهلةايحلاةحصاهمازلتسا

.هلةايحلاةحخصلةيضتقم

هتايحىلعليلَدلاو‹هنعتوملايفناهبداريىلاعتهللةفصةايحلاو»

دبعاذهف.م18/ه12نرقلادعبءاجنمدنعفقوملاسفنرمتسيو

اهبةمئاقىلاعتهتاذىلعةدئازتسيل(تافّصلا)اهّنإو»لوقيينيمثلازيزعلا

نامعيتفميليلخلادمحأاذهو(104:رونلا)«هتاذنيعهقحيفيهلب...
ةقيقحلاىلعهبهللافصلااميه»:تاذلاتافصفيرعتيفلوقي
ثيدحءانثأ)«دوجولايفاهدادضأعماجتاليتلايهو.لزيملامولزألايف

(.1983ليرفأطقسميفهعميل
27:ةديقعلاحرش:يتالتلادواد(9)

27:ةديقعلاحرش:يتالتلادواد(10)

.52:تانايدلاباتكىلعةيشاح:يتالتلاورمع(11)
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6تازلاهدوجوايراممكلذوحنوةدايزلاوةداعالاو

.(29نامحرلا55)ناشيفوهمويلک:ىلاعتلاق

٩٠توميالوتیمبسيلهنأینعمبءايحًالاكاليجیلاعتهللالايو

.توملاهيلعزوجيالو

ناهيلعيرجيالوتوميالو٠طقتميملو٠تیمبسيليآيح

(12)«.تومي

.(44مجنلا53)ه4ىيحأوتامأوهتیممويحمويحهللالاقيو»

.لقعيامىلع

13«.كلذنعىلاعتيحاورألايوذقلخلاةايحنممهوتيام

عيمجاهلفشكتتهتاذنوكهتاذباملاعهنوكىنعمو»:ملعلا2

كلذلةيضتقمةميدقةفصمايقريغنماًماتافاشكناتامولعملا

.

افالخهتاذتافصرئاسو...ةردقلاوةايحلاكهتاذتافصنمهللاملعو»

قلعت«نوكياموناكامبملاعلاوهوتافصبتسيلناعماهّنِإلاقنمل
`4)015ءامّسلايفالوضرألايفةرذلاقثمهنعبرعالمولعملكبهملع

.افق33ةقروافق32ةقرو:ةينونلاحرش:يتالتلاورمع)12(

162صتالاهجلاباتكحرش:يفاكلادبعرامعوبأ(13)

52ِِ:تانايدلاباکحرش:يتالتلاورمع(14)

(3ابس34)ةيالاو85:نامعلهالةلاسر:ليعامسانبىسيعيدهموبأ(15)
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هکاردزو‹هلاهروهلطو‹هلاهفاشكناوءايشألابهتطاحإىلاعتهملعىنعمو»

..ليلدلابهلاتباثسیلهملعناو«ملعلاكلذهبهيفمئاقىنعمريغنماهل

وهىلاعتهللمولعملاو«ميدقلاهملعبهسفنملعيوهوميدقهللاملعو

ميدفهسفلاهاهقرطوملعلاهفصتفلتخانإوهقلخلمولعملا

هقلخنمربكاميفدوجوملاليلّدلابوثداحهبقلخلاملعو«ةدهاشملابو

.رعصوا

ءايشألانابتساوكردأورصبأوملعومالعوملعدقوملعيوملاعهللالاقيو

.كيرشهسفنلسيلهنأملعيو

‹لقعيالولقاعالو‹مهفيالومهفالوهقفيالوهيقفهللا:لاقيالو
.(16)(سیکوقذاحالو

موللکهلعیکسر«يااتاقتانملال؛لوقفءاللعي

ءايشألالضافتتله:لئاقلاقناف.ةداهشوبيغلكيأرضاحوبئاغ

هنأىلعهللاملعيفةلضافتمءايشألانأتدرأنإ:ليق؟هللاملعيف

نوكيفلجورعهللاملعىلعلضافتلاعقينأٌثدرأنإوزئاجوهفةلضافتم
.زئاجريغاذهفضعببهملعنملضفأءايشألاضعببهملع

ريالايفةيفاكىلاعتهتاذنأهتاذبارداقهنوكىنعمو»:ةردقلا(3
هبیّنأتيهبمئاقهيلعدئازميدقىلإجايتحاريغنمتارودقملاعيمجف

رونلا:ينيمثلازيزعلادبع.افقوهجو33ةقروةينونلاحرش:يتالتلاورمع(16)
108

87::نامعلهالةلاسرليعامسانبىسيعيدهموبأ(17)
.52:تانايدلاباتكحرش:يتالتلاورمع(18)
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دوجوهتردقىلعليلّدلاوهنعزجعلايفناهبداريىلاعتهلفصوةردقلاو

.نيترابعلانيتاهريغبلاقيالو«هتاذبوهسفنبرداقهللالاقيو

.لازيالاميفولاحلاولزألايفاهبافوصوملزيملةميدقهتردقو

يفمظتنيةردقلاريغتافّصلاعيمجنأنوملكتملاربتعيو
هتافصنمةفصلكبهفصودقفزجاعبسيلاريدهنوكبىلاعتهفصونمف

.هدوجوةلاحتسامدعلءايشألانمدجويملامداجيإىلعرداقىلاعتوهو

ىنعمبايحولصاقلعتهمدعالوهدوجوبجيالامبقلعتتةيلوألاةردقلاو

اميفةيلزألاةدارإلاقلعتقفوىلعمادعالاوداجياللةحلاصلزألايف

.اهيلعردقيالو

نوهأءايشألاضعبلاقيالو«ةنّيهةريسيةفيفخهللاىلعءايشألا:لاقيو

نمهللاىلعنوهأوههيفلاقيهّنإف.رفاكلايفالإضعبنمهيلع
.(2)بلكلا

ص1965ةرهاقلاةبهوةبتكم.ةسمخلالوصألا:رابجلادبعيضاقلا.ر(19)

151
هلوقىلايتالتلاهبتنيمل44هجوافق33ةينونلاحرش:يتالنلاورمع.ر(20)

(27مورلا30)هيلعنوهأوهوهديعيمثقلخلاادبييذلاوهوإ»:ىلاعت
.ءدبلانمهيلعنوهأةداعالانإلوقةيناكمإاهيفو
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هنوکةيفاكیلاعتهتاذنأهتاذباملكتمیلاعتهنوکینعمو»:مالكلا(4

فانمهيلعدئازمیدقهبینعممایقىلإةجاحريغنماربختسموايهانوارم

ايهانوارمانوكيوةراشالاوةباتكلاوةرابعلابهيلعلديةفآلاوتوكّسلل

اربخمو

ءالعورعهمالكنارقلاوهنعسرخلايفناهبداريىلاعتهلةفصمالكلاف»

.ملكتياذكوهقلخدوجودعبملكتوملكىلاعتهللالاقيو

قلاحلعمب,ملكتمةم)ملكتوهدابعللاقوهلسروهءايبنأملكىلاعتهللالاقيو

.(مالكلا

.
هوعدوهولاسلاقيامّنإوهوربخأالوهلاولاقالوهدابعهملکلاقيالو

22.كلذوحنو

هيفاكلجورعهتاذنأ»هتاذباعيمسىلاعتهنوكىنعمو:عمّسلا(5
.دئازميدقینعمىلإهيفجايتحاريغنمهلتاعومسملاعيمجفاشكنايف

23.فاشكنالاكلذهبىناتي٠هبمئاقهيلع

53:تانايّذلاباتكحرش:يتالتلاورمع(1

لةظحالم.Sriو)22(
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هئازجأانمءزجبالهتاذبعيمسوهوٌمصُأريغهنأتابثإعيمسىنعمو

عبمّسلانعكعهللالوسراهنعهللايضرةشئاعةةديّسلاتلأسدقو

اليذلاو2.«تاوصألاهيلعىفختاليذلايتلومالسلاهيلعلاقف

.صابسيلتاوصالاهيلعىفخت

‹هيلعتاوصألاءافخمدعىنعمبعمسدقوعماسوميمسىلاعتهللالاقيو

هيلعتاوصألاءافخوهنعممصلايفناهبداريةميدقهلةفصعيمسلاو

هسفنبعمسلاقيو.اهلهتاقالموتاوصألاهكاردإنعةرابعىلاعتهعمسو
.عاّمسهللالاقيالو«نيترابعلانيتاهريغلاقيالوهتاذبو

وهو٠تاوصأللريصبناولأللعيمسلجورعها(25)انباحصأزيجيو

ىلإنيتفَصلانيتاهعجرمنلِءيشلكلريصبو۽ِءيشلكلعيمسمهدنع
لامعالاو6ةرقبلا2)4نولمعيامبیلاعتهلوقمهتلدأنموملعلا

.ناولألانمتسي

اهټاذناهتاذباريصبنوکىنعموا:رصبلا

` e4

هئازجأنمءزجبالهتاذبريصبوهو«ىمعأريغهَلتابثإريصبىنعم»

228:قبسامرظنا(24)

ةيضابالاينعي(25)
229:قبسامرظناافق34ةينونلاحرش:يتالتلاورمع)26(
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ريصبلانعةعهللالوسراهنعهللايضرةشئاعةديّسلاتلأسدقو
)27(.«ناولألاهيلعیفختاليذلاو:لاقف

رصبمىلاعتهللاىلعزوجيو.ىمعأبسيلناولألاهيلعىفختاليذلاو»

.هنعناولألاءافخوىمعلايفناهبدصقيىلاعتهلةميدقةفصرصبلاو

رصبو‹هملعینعمبءيشلکوناولألارصبأورصبموريصبىلاعتهّنِإلاقيو

لاقيالو6هتاذبوهسفنبرصبألاقيو.ايئاروارصبمهلعجینعمب٥ہریغ

.”«رصبتيالوراصبلاقيالو.نيترابعلانيتاهريغ
عيمج.صيصختيفةيفاكهتاذنأهتاذباديرمهنوكىنعمو»:ةدارإلا(7

كلذنمىتاتيهبمئاقريغنمهيلعزوجيامضعببتانكمملا
29(.صيصخلا

قحيفيهو«هنعهاركإلايفناهبدصقيةّيلزأىلاعتهللةفصةدارإلاو»
0.اهيلعهلهاركإريغنمديرملاهدارأامىلعدارملانّوكتيهبامقولخملا

.دحاوىنعمبىلاعتهقحيفامُهفةئيشملااهبداريو

انالفّتدرأ:اهيفلاقيذإةغللايفىرخألاريغامهادحإنوكتدقو

.اذكلكتئشالاذكلكتدرألاقيو

.رمالاوءاعذلاونيوكلايفالامعتسارثکاةدارالاو

53صتانايدلاباتكحرش:يتالتلاورمع(27)

افق34ةينونلاحرش:يتالتلاورمع(28)
52:تانايدلاباتكحرش:يتالتلاورمع(29)

236



يفاللاعفألايفلاقتامّنإةردقلاكةدارإلاَنَألهسفندريملىلاعتهللاو

نوکينُأءاشاذإيذلاوهرداقلانالةردقلاىنلعمبةئيشملاوةدارالاو

دیرملجورعاندنعوهو٤نکيملنوکينااشيملاذإو٤ناکِءيش
)30.نئاکلكلءاشوِءيشلكل

تاّذلاتافصتالولدمليتالتلاورمعحيضوتيفلّمأتملانأظحالملاو
حرشيفيفاكلادبعرامعيبأىلعداكيوأايلكادامتعادمتعاهنأسملي
رصتخملاحرشلانيبعمجلابيمتيتالّنلانأالإبانك

هحرشيفموسرملاجهنملاتابلطتمبسحكلذو«عسوملاحرشلاو

.عسوملاهحرشيفوتانايدلاباتكلرصتخملا

:فاشكنايففاكىلاعتهدوجونأنوربتعيذعنيحةيضابإلاف

ملع:تامولعملاعيمج

عمس:تاعومسملاعيمج

رصب:تارصبملاعيمجو

ةفصلليلحتةدايزردنا:ةظحالم.هجو4ةقروةينونلاحرش:يتالتلاورمع(30)

465:يلياميفردقلاةيضقليلحتدنعةدارالا

166 163 : تالاهجلاباتكحرش:يفاكلادبعرامعوبأ.ر  )31(

دبع:لاثملاليبسىلعرظناف12/18نرقلادعبفقوملاسفنلصاوتيو(32)
:رونلا:ينيمثلازيزعلادبعو175185:قراشملا:يملاسلاهللا

;يحاورلاملاسنبرصانو.يتالتلاورمعمالكسفنوهو4112

26:رهوجلاراثن



ةدارإ:ةنكمملانئاوكلاعيمجصيصختيفو

ةايح:ىلاعتهلهتّحصوملعلاتوبثيفو

.ةردق:تارودقملاعيمجيفريثانايفو

‹هتاذبدیرمو«هتاذبريصبو«هتاذبعيمسو«هتاذبملاعذعنيحىلاعتهللاف

.اذكهوهتاذهعمسوعيمسوهتاذهملعوملاعلاقينأةيضابالازيجيامك

امكهتاذىلعةدئازةدارإبديرموأملعبملاعلاقينأةيضابألازيجيالو

.ةرعاشالالوقي

.تالامكلاعيمجلوصحيفةيفاكىلاعتهتاذنأذعيح

امباملاعهللالزيملانلوقكلزيمل:تاّذلاتافصيفلاقينأٌحصيو
.دجوینألبقدجویسامداجیإىلعارداقلزيملو٠نوكينألبقناك

.اذكهودجوينألبقدجويسهَهللاملعامدوجولادیرملزيملو

لازيالاميفولزألادعبولزألايفىلاعتهتاذتافصبفوصومهللاو

٠لاحماهبهفصؤو٠اهدضباهثودحلبقفصالةثداحتناكولذإ

زاوجمدعلاهمدقبجوفلاحماهثودحف‹لاحملاحملاىلإ
لهجلابهثودحلبقفصالاثداحىلاعتهملعناكولف٠نيضيقتلاعافترا

.تافّصلايقاباذكهو‹اريبكاًولعهنعىلاعت

ملعيملوهللاناكلوقنالف٠لزألايفهنعيفتتالتاذلاتافصو

.اذكهو

مل:لوقتهتاذفهتافصعيمج»:ددصلااذهيفيدهموبلوقيو

.اهبافوصوملزي
wn

85:نامعلهآلةلاسر:ليعامسانبیسیعيدهموب(33)
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لازيالااف٤۽طقمدعيمليألجورعهللاةفصيفلزيملىنعمو

دقوةلّصلابالإلازيالهللاريغللاقيالو«امودعمنوكياليأهانعمف

(110ةبوتلا9)مهبولقيفةييراونبيذلامهناينبلازيال:لجورعلاق
يضاملللزيملهّنألهيفتوميىحرمألااذهنما

ةيزملارهاظلعفماظعتسابجعلنالتاّذلاتافصببّيعتلازوجيالو

نمدرواذإاأ.بجعلالطبببّسلارهظاذإ:لاقياذلو٠بسلايفخ
امف:وحننيبطاخملاىلإافورصميّشحملابسحنوكيفىلاعتهللا

38مميرم19)رومهب3ةرقبلارىلعم

الباقنکنأهنمببعتملاeأكلذيفرسللوب

زاجامنامهبعمسألىلاعتهلوقامأ.كلذفالخبهناحبسهللاتافصو

ةقيقحلايفبجعَتلاف«هتاعومسمرثكأام٠:هلوقةوقيفوهفهقلعتمرابتعاب

.«معمّسلانمالعومسملانم

الوهتدارإمظعأامالو«هردقأامالو«هللاىيحأامذعيحلاقيالف»

ييرارطضاهتافصنمءيشيفلاقيالامكهرصبأامالوهعمسأام

)36(.يبسکالو

تاّذلاتافصفيرعتيفةررقملانورقلاءاملعةكراشمنڌِٳيهكاتا

هذهيفاضماغاجامميشوىلعصرحمتالاپجلابايكيلعناك

3:تالاهجلاباتكىلعةيشاح:ىشحملا.ر:صنلاو(34)

33:تالاهجلاباتكحرشىلعةيشاح:ةتسيبأنباناميلس(35)

ةحفصلاوردصملاسفن(36)
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أنوربتعيةيضابالاد1ياكلدبعرامعيباعمركذنأنسحيتاللا

لةيهلإلاتاذّذلانلتالاتافصنمبضغلاوطخّسلاوةيالولاواضرلا

يفمهماذهنأل”»ثداوحلابفصّتتالو«لوحملاالوريغاهيلقرطتي

ريغةيتاّذلاتافّصلانأنوربتعينملةيضابإلاةشقانمنعاذامف
؟تاّذلا

:تاذلانيعةيتاذلاةفصلا

عافّدللاهباحصأىّدصتيتافّصلاةيضقبةيضابإلارداصملاتلغتشااملك

انايحأةيضابإلاءارآىلعادامتعاىرخألاقرفلاتاّيرظنضحدو«مهتيرظننع
.تاذلابةطقنلاهذهيفمهقرفاوفلاخقرفلاكلتنمنيدهتجمءارىلعو

:نايلاَتلاناّصنلاةيضابإلارداصملاةدمعو

:يشحملاهلقنامكرامعيبألوق

مايقلاورياغتلاوددعلابمهلوقيفةيرعشألاىلعادرهللاهمحررامعوبألاق.

ةدّدعتمةرياغتميناعمهللاتافص(ةرعاشألا)اوتبثأاًملف»:هّصنامتاّذلاب
اهنوميقياماقموهباهنولحيالحمةرياغتملاةدّدعتملايناعملاهذهلاوسمتلامث
اودجيملامف.هریغءيشهعمسيلهتيلزايفهللاناكامل«هودجيملفهيف

اوَلضدقمهناوأرومهيديأيفطقساجرخماذهبلوقلانمهيلعاومدقأاهل
هللاىلاعتهتاذبةمئاق«هلالجلجةلاحاهّنأبلوقلاىلعاورساجتف

نمحبقأبمهيلعدرينأىسعامو:لاقنأىلإ....اريبکاولعكلذنع

1/144زجوملا:يفاكلادبعرامعويأ.ر(37)
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لوفلدناها.ءايشألللحمهلالحلجهللانُاومعزٹیحمهتلاقم

‹6›*3.ىراصتلانمةيبوقعيلا

.تانايدلابانكىلعهتيشاحيفيشكيودّسلالوقو

هوجوبتاذللةرياغمتافصلانانمهيلإاوبهذامىلعةرعاشالاجتحا»

:هلال

كلذو‹دهاّشلاىلعبئاغلاسايقوهومهنمءامدقلاهيلعام:لوألا

بئاغلاودهاّشلايففلتختال«دحلاو«ةيلعلانإ:اولاقمهنأ

ةفصمايقيهامناملاعملاعلاةيمستةلعنأكشالو«ءاوسامهيفيهلب

قتشملابءيشلاةيمستطرشوملعلاهبماقنموهملاعلاحو2هبملعلا
مايقوهاملاعملاعلاةيمستطرشف٠ٌقتشملاكلذلصأهيفنوكينأوه

.ةيمستللةلعوملاعلابةيمسّتلاةحصلطرشملعلافهبملعلا

يفدضعلاهبباجأاموه:هجولااذهنعباوجلاو

0180قراشملا:يملاسلا.ر٠«41:عضولاباتكىلعةيشاح:يشحملا(38)

كريرطببهذملحتنايذلايعذاربلابوقعيىلإةبسن:ةيبوقعيلا
عماهضفريتلاةركفلايهو«ةدحاوةعيبطحيسمللنابلئاقلاةيردنكسالا

اه7نيأربةيرصملاةسينكلاكسمتاهنعببستو.م451ماعةينودقيلخ

.ةينامورلاةسينكلانعلاصفنالاو

ة.:ءالةيتيوكلارادلا.ةيحيسملاىلعءاوضأ:يبلشفسوييلوتم.ر

123ص:1393/1973£2.طرشنلاو

90قيلعت122:قبسامدضعلافيرعتلرظنا

.بربح.طفقاوملا:يجيألا:هبدهشتسملاصنلابقلعتياميف.ر

ا٠.فرصتلاو2/345346ت.دةعبطلاركذتمل.ريبكلامجحلا

٠ةرشابمهجولكضرعدعبةبوجألاداريإ
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ادهوفيك٩٠فيعضاذهو:هلصاحامالاٹثیح(40)هحرشيفديسلاو

ناف«بئاغلاودهاشلايفتافّصلاىضتقمفالتخابفرتعمولئاقسئاقلا
هيفةدارالاو‹بئاغلايفاهفالخبداجيإلااهيفروّصتيالدهاّشلايفةردقلا

دجواماذإف«تافّصلايقابيفلاحلااذكوبئاغلاةدارإفالخبَصتختال
.الصأسايقلاحصيالف٠رخألايفدجويملامهدحأيف

دفيملهتاذسفنارداقيحاملاعهنوكموهفمناكول:يناثلاهجولا

وأملاعلاوأبجاولاهللارابخألاةقيرطىلعانلوقناكو«هتاذىلعاهلمح
مزاللاو‹هسفنىلعءيشلالمحةباثمبتافّصلارئاسىلإيحلاوأرداقلا
اذإو«هتاذانلوقفالخبةحيحصةدئافديفيتافّصلاهذهلمحَنأللطاب

ةدايزلاتنيعتىلاعتهنعاهتلاحتسالاعطقةيئزجلللاجمالواسفناهنوكلطب

.تاذلاىلع

ةدايزديفيالهّنَألرظنهيفو:دّيسلاودضعلالاق:هجولااذهنعباوجلاو

الوتاذلاموهفمىلعامهرئاظنورداقلاوملاعلاموهفمينعأ‹موهفملااذه
تاذلاةقيقحىلعموهفملااذههيلعقدصامةدایزامو٩كلذيفعار

.ليلذلااذههديفيالعف

لمحنكمأوامهتقيقحباعمتاذلاوفصولااموهفمروصتولمعن)
وهو٠بولطملالصحاهسفنىلعتاذلالمحنودتاذلاىلعفصولا
هنكىلإلصاولاروّصتلاكلذىنأنكلو٠تاذلاىلعفصولاةدايز

.(امهتقيقح

بلغأ.ةيبرعلاءاملعرابكنمفودليف(740816/13401413)
:يلكرزلا.ر.«يجياللفقامءاحرش»هتافلؤممهانمزاريشيفهتماقإ
5/159مالعالا
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:ثلاثلاهجولا

.تاقّصلارئاسيفلاحلااذكونالطبلايرورضهنم

۽ةردقلاومعلايرهرافتىلعلدامّنِإهنأ:هجولااذهنعباوجلا

.هتقيقحوءيشلاموهفمنيبقرفلامدعنهجول

©قباسلاهجولايألوألاطمّتلانمهجولااذهو:ديسلاودضعلالاق
2 ةردقلاوملعلايموهفمریاغتىلعلديهنأينعيداريالاوههيلع

.اهلامهترياغموامهتقيقحرياغتىلعالتاذللامهترياغمو

عمهتقيقحنيعءيشلاةفصنوكروصتيفيكتلقناف:ديسلالاق

لإاذهلهوهبحاصلهترياغمبدهشيةفصلاوفوصوملانمدحاولكنأ

عنتمييتلاةلّيخملااياضقلارئاسيفامكهبقّدصينأنكمياللّيخممالك
.هنالطبىلعلالدتسالاىلإانبةجاحالف‹اهبقيدصتلا

ةقيقحنادحّتمامهوةفصهلواتاذكانهنأهوركذامينعمسيل:تلق
هفصوتاذىلعبّترتيامهيلعبّنرتيىلاعتهتاذنأهانعملبهتلیختامك

.اعم

كلذيفجاتحتلب؛كيلعءايشألافاشكنايفةيفاكتسيلكتاذ:الثم
فاشکتاىلإجاتحيالهّنإفىلاعتهتاذفالخب.كب(وقتيتلاملعلاةفصىلإ

هيلعةفشكنماهرسابتاموهفملالبهبموقتةفصىلاهيلعاهروهظوءايشألا

.هتاذلجل

هتاذنافةردقلايفلاحلااذكو«ملعلاةقبقحرابتعاااذهبیلاعتهتاذف

رابتعالااذهبيهفانتاوذيفامكاهيلعةدئازهفصبyھتاذبةرئوملاعت

.ةردقلاةقيقح
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رابتعالابةرياغتمةقيقحلايفةدحّمتافصلاوتاذلانوكتاذهىلعو

اهتارمثواهجئاتنلوصحعمتافّصلايفنىلإققحاذإهعجرمو‹موهفملاو
تاّذلانم

-يبتندودرلاهذهلالخنمو ةلزتعملالثمرزقتةيضابألارداصملانأنيبتن

:ناشلااذهيفيتالّتلاهركذياماذهوتاذلانيعتافّصلانأ(*”ةعيشلاو

الرومآبلساهبديرأةيرابتعايناعميأبولستافصاهلكتافّصلاف»

يففاشكنالاكةيرابتعارومأ‹*اندنعيهف...ىلاعتوهناحبسهبقيلت

‹ةدارإلايفصيصختلاو‹ةردقلايفنكمتلاورصبلاوعمّسلاوملعلا
.نولوقيامككلذلةبجومةيقيقحتافصالةايحلايفمازلتسالاو

یلاعتهتاذنیعيهناعماهّنابالواهتاذيفتافّصلاتوبثبنيلئاقانسلف
لوقنلب«هتاذنيعهللاتافصنإهللامهمحرانتمئألوقنمدقامك
يفنلاهانربتعاوىلاعتهتاذيفالواهتاذيفاهلدوجوالةيرابتعارومأ

مازلتسالاوصيصخّتلاوفاشكنالايفةيفاكهتاذنإلوقنو.اهدادضأ
.ةمدقتملا

ةدوجومناعماهنأالتاذلانيعتاقّصلانوكنمدارملاوهاذهنو
الضفلهاجكلذبلوقيالهللیلاعتهتاذريغاهنأواهناذيفاهسفنيف

؟لعفلاتافصنعاذامف4.تاّذلاتافصيفهلكاذهولضافنع

:يملاسلاهللادبع‹7س5:تانايذلاباتکىلعةيشاح:يشكيودّسلا.ر)41(
:دومحملاكلسملا:تيراعتنباديعس©1775ب176:قراشملا
1144

قافتالااذهنيب::يمالسالانيدلالوصأ:يرفعجلارصانيلعدمحم.ر(42)
158:تاقريوفلاضعبىلإهيبنتلا2

ةيضابالادصقي(43)
147:نيتملاةبخن:يتالتلاورمع(44)
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:لعفلاتافص

رداصملاتالولدماندنعيهفلاعفألاتافصاَمأ»:يتالّلالاق:فيرعتلا

قتشملاقزر:ظفللولدموهيذلاقزرلاداجيإكقاقتشالااهنمعقاولا

قتشملاقلحخظللولدموهيذلادابعلاداجيإو٤ګفزريفزروفزارهنم

قتشملا‹ءايحإظفلهانعموهيذلاةايحلاداجيإو...قلخيقلاخ:هتم

)45(.«اذکكهوييحيوىيحأهنم

اهنمقتشاامبىلاعتفصّتاقولخملابةمئاقةيقيقحناعميهىرخأةرابعبو

ءايحالاوقزرلاوقلخلاناف«تيمملاو٤ييحملاوقازرلاو6قلاخلاك

ةيقيقحلايناعملايأاهيلعبّترتياملوصحوهامّنإةيقيقحناعمةتامإلاو
ريثاتلافالإواهوحنوةتامالاوءايحالاوقزرلاوقلخلانملصاحلارثالاوه

)46(يرابتعا

اهدضعماجتاهّنإثيحنمتاّذلاتافصنعفلتختلعفلاتافصو»

قزريفقيضيوديزقزريفعّسويناكلحملافالتخادنعدوجولايف
نوداذكقلخيناو‹ديزللهجلاقلخيواورمعملعلاقزريناو«ورمع

محريو‹انالفيداعيوانالفيلاويو‹نالفىلعطخسيونالفنعیضریو

.٩”«اذكهوانالفبذعيوانالف

ةرعاشألا:قرفلازربأءاراشقاندقو2/345٠:فقاوملا:يجيالا.ر

79:ديحوتلاةرهوجحرش:يروجيبلاميهاربا.ر.ةلزتعملا«ةعيشلا
182188:ةسمخلالوصألا:رابجلادبعيضاقلا.ر.0

ىرخأةرابعاضيألمعتساو147148:نيتملاةبخن:يتالتلاورمع(45)

.اهنمتافصلاولاعفألاقاقتشا«يهو»«قاقتشالااهنم»هلوقنعاضوع

172:قراشملا:يملاسلاهللادبع.ر)46( 

:روتلا:ينيمّنلازيزعلادبع.ر.هجو6ةقروةينونلاحرش:يتالتلاورمع(47)
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لعفلاتافصدادعت

رصحتتنأنكميالاهّنألكلذولاعفألاتافصءاصحإىلإةراشإلاعقتمل
.تافصلئمددعتحت

لوقلاةصالخكاهفاهببّبعَنلاةيناكمإواهمدعوأاهتيلزأثيحنمامأ

:يدهميبالوقنمكلذيف

قلخلاتابثإكلذيفَنأللزيملاهيفزوجيالفهلعفيفهتافصاًأو»
اروکذملزيملالو«ادوبعملزيمللاقينأزوجيالف‹لزيملاميدق

ةثالثدحأبزئاجفكلذهبشأاموائشنمواقزارواقلاخلزيملاّمأو
:طورش

افزارو«نوكيسقولخملاقلاخلزيمل:لوقتفكمالكلصتنأاًمإ

.كلذهبشأامو«نوكيسقوزرمل

.داجيإلاىلعةردقلاهبديرتنأاًمإو

لابقتسالاولاحللحلصيهّنَألهانعمولعافلامساةدئافكلذبينعتنأاًمإو
.ملعأهللاوانتمناكاذإ

ىلعزوجياللاقنم»:(48)هباهمحرِءايركزيبانباسنويخيشلالاق

باتک:يتالجراولابوقعيوأ.ر.173قراشملا:يملاسلاهللادبع.ر114=
يتفميليلخلادمحأعماراوحانيرجأدقو«7071:فاصتنالاولدعلا
ىلعلازياميضابألافقوملاو3ليرفأطقسمبناشلااذهيفنامع

.فلّسلاهيلعناكام

يفليصفهيبنعملعلاذأ(5/11ق)روسمييأنباليصفنبسنوي(48)
ےيبانيادمحمهللادبعيباعمةبارعلاماظنسيساتيفطشن.ريبكلاعماجلا
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الوقلاخبسيللاقنمو.قفانمرفاكوهفلزألايفقزارالوقلاخهللا
49.انرکذامهبشأامرئاسيفاذكو٤كرشموهفلزالايفقزار

لهأوقرشملاءاملعف‹ةيضابألاءاملعنيبةيفالخةيضقلانأظحالملاو
)50(;3eلاقةثداحلاعفالاتافصنوربتعيلبجلا

لاعتوهناحبسهللاو46يفامدقبجويكلذألاقلتافص

.(51)«ءايشألاثدحأمثهعمِءيشالولريمل

يذلاو»:يليامكمهيأرنعيتالتلاورمعربعدقفبرغملاءاملعاأو

يفقلاحخیلاعتهللا:لاقيهَلةيلزأةميدقاهلكهللاتافصنأةبراغملاهيلع

.5«اذكهوقزريسىنعمىلعلزألايفقزارو٠قلخيسینعمىلعلزألا

؟هتيلزايفلعافهللاله»:لاقثيحيبعصملافسويهركذاماذهو

ابرلزيملوءايشألاهثادحإدعبوهتيلزأيفكلذبهانيمسدق...معن

(53)£.الاخ

ر.ةبرجيفتنّوكيتلاةقلحلاءاضعأنمناكو.(440/1049)ركب=
.رداصملاىلعةلاحألاهيفو196:ةبازعلاماظن:يريبعجلا

85:نامعلهألباوج:ليعامسإنبىسيعيدهمويأ(49)
دقويقاتسرلاديعسنبسيمخلنيبغارلاغالبونيبلاطلاجهنمباتكدصقي(50)

36قيلعت221:قبسامرظنا)فلۇملابانفرع

هيلعاماذهو»:ةفاضإعم137:دومحملاكلسملا:تیراعتنبادیيعس(51)

.ةرعاشألا

:قراشملا:يملاسلاهللادبع.رهجو36ةقروةينونلاحرش:يتالتلاورمع(52)

173

8:نيروغبتلوصأىلعةيشاح:يبعصملافسوي(53)
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يفلعفلابىلاعتاهبفصّئايتلايهتاّذلاةفصنإ«:لوقلالصاحو

اهبفصتيامّنإو«هيفلعفلاباهبفصّتيمليتلايهلعفلاةفصو«لزألا

روكذملااهريسفتهللديامكاهثودحبلوقلاىلإعجاروهولازيالاميف

.(5۹)ةقراشملالوقتامكو

تافصنأوهودحاوموهفملانألإيظفلفالخلانأنذِإحضاوف

يفبجعلازوجيهّنِإفتاّذلاتافصيفبجعلحصيالناكنإو

...همكحأاموهدابعىلعهللاماعنإمظعأاموحنلعفلاتافص

ةيتاذىلإتافّصلاميسقتنأاونيةيضابإلاَنكل٠لاعفألاتافصنعاذه

؟.ميسقتلااذهنعاذامفرخااميسقتاوحرتقاففاكريغةيلعفو

ىلاعتهللاتافصلرخآميسقت

ىلإتافّصلاميسقتنعةيلاتلامهتياورةقراشملانعيتالتلاورمعلقنيو

:ماسقاهنالث

ةيلعفورابتعابةيتاذتافصو٠طقفةيلعفتافصو‹طقفةيتاذتافص»

.رابتعاب

لعفلاباهبفصّئاوىلاعتهنعاهدضيفنىلعتلدةفصلكيهىلوألاف
۰ةايحلاورصبلاوعمّسلاو6ةدارالاوةردقلاو6ملعلاكلزالايف

لعفلاباهبملوىلاعتهنعاهّدضيفنىلعتلدةفصلك

|١.ةءاربلاو

173174قراشملا:يملاسلاهللادع(54)

248



ثبعلايفنیکحکنیریاغتم.ريينعملمتحتةفصلك:ةثلاغلاو

ةفصاهبةقئاللااهعضاوميفءايشألاعضاوىنعمبو5تاذةفصىلاعتهنع
ربخمینعمبو‹تاذةفصىلاعتهنعبذكلايفنىنعمبهّنِإفقداصو«لعف

ىنعمبو‹تاذةفصملاعىنعمبهَّنِإاففيطلو«لعفةفصءاعذلالباقىنعمبو

.(55)اذكهولعفةفصميحر

احوضورثكأولوألاميسقتلانمةقدرثكأميسقتلااذهنأحضاو
.الومشو

دمتعملاميسقتلااهدعباموةرّرقملاةلحرملارداصمتركذاذهبناجىلإو

.ةيضابألاريغدنع

ماسقأةعبرألإتافّصلاةرعاشألاميسقتيتالّتلاورمعركذيكلذنمو

.يتاّذلادوجولايهو:ةيسفّتلاةفّصلا(1

‹ثداوحلاةفلاخمو«ءاقبلاو‹مدقلا:سمخيهو:ةيبلّسلاةفّصلا2

ملعلا:عبس.:ةيضابألادنعةيتاذلاتافّصلايهويناعملاتافص(3

ءميلعلا:عبس:يهويناعملاكلتىلإةبوسنمةيونعمتافص(4
)56(.ملكتملاو6ريصبلاو6عيمسلاو6يحلاو6رداقلاو6ديرملاو

:قراشملا:يملاسلاهللادبع.رافق36ةقروةينونلاحرش:يتالتلاورمع(55)

115:رونلا:ينيمثلازيزعلادبع.ر3-174

زيزعلادبع.ر.هجو37ةقرووافق36ةقروةينونلاحرش:يتالتلاورمع.ر(56)
-.115-116:رونلا:ينيمللا
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قحيفزوجيوليحتسيوبجياّمعاذامفتافّصلابقلعتياماذه
؟یلاعتهللا

یلاعتهللاقحيفزوجياموليحتسياموبجيام

اإبجاولاةملكميهافمنيبنأنسحي:ىلاعتهقحيفبجاولا

.اهريغىلإتفيضأ

نسحو«عناصلادوجوکلمعلايفيرورضلاوه:يلقعلابجاولاف

.ملظلاحبقو٠لدعلا

٠باقعلاهكرتىلعوباوثلاهلعفىلعبترتياموه:يعرشلابجاولاو

همدعىلعو«لامكهلهتوبثىلعبرتیاموهىلاعتهقحيفبجاولاو
‹دوجولاواهيلإاموملعوةايحنمتاذلاتافصعيمجکلاحموصقن

لاعفألاوتافّصلاوتاذلايفلثملامدعو«ءاقبلاومدقلاوةينادحولاو

‹5”...خلا

؟ةيقبلانعاذامف55لبقنمدوجولاانفرعدملو

:امهنيرخانيمسقىلإاضيأةيضابإلاريغرداصملاريشتو-
.نيوكتلاةفصىلإيديرتاملااهعجرأدقو:لاعفالاتافص

.هجولاوديلالثمةيربخلاتافصلا

197198:ةيمالكلايديرتاملاءارا:نسحنبمساقلب.ر

:يلولهبلاىلعهدريفىلاعتهللاتحيفبجياميدهموبأعمجدقو(57)
:يلولهبلاىلعدلا:ليعامسانبىسيعيدهموبأء3-114
3114

191:قبسامرظنا)58(
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ةينادحولا(1

وأىلعبهّرجوهتينثتتّدشو5٤فرظليقو٤لاحلاعضوميفردصم
.ةفاضالاب

.‹5«ەجوبهيبشالوهلءزجاليذلادحاولاو

دوجوملكىلعقلطيمثهيلاهلءزجاليذلاوهةقيقحلايفدحاولاد
ةئامو«ةدحاوةرشعلاقيف«هبفصوينأالإددعنمامهّنِإىتح

.ةدحاوفلأوةدحاو

:هجوأةتسىلعلمعتسيكرتشمظفلدحاولاو

سرفلاوناسنإلا:انلوقكعوتلايفوأسنجلايفادحاوناكام:لوألا

.عونلايفدحاوورمعوديزو5٠سنجلايفدحاو

:كلوقكةقلخلاثيحنماًمِإ٠لاصتالابادحاوناكام:يناثلا

سمشلا:كلوقكةقلخلايفاًمإ‹هريظنمدعلادحاوناكام:ثتلاثلا

.هدحوجيسنوهرهددحاونالف:كلوقكةليضفلاىوعديفامِإوةدحاو

اًمِإو‹ءابهلاكهرغصلاّمِإ«هيفءيزجّتلاعانتمالادحاوناكام:عبارلا

ادبملامو٤ناتڻادحاو:كلوقكددعلاادبملاًمِإ‹!دبملل:سماخلا

.ةدحاولاةطقنلا:كلوقكطخلا

.ةضراعاهلكيفةدحولاو

36:ةديقعلاحرش:يخامشلادمحأ)59(



هيلعمحصياليذلاوههانعمفدحاولابیلاعتهللافصواذإ:سداسلا

هدحوهللارکذ:هللالاقةدحولاهذهةبوعصلو.رّتكتلاالوؤزجتلا

.(45رمزلا39(4ةرخألابنونمؤيالنيذلابولقتّرامشا

.هللاريغهبفصويوءدرفلاوهوءةلمهملاءاحلاوواولاحتفبدحَولاو

.هللاريغهبفصويالقلطم:دحأو

%06.هدحوجيسنوهكلوقكهلدحاوالنالف:لاقيو

يشحملاصّخلدقولاعفألاوتافّصلاوتاّذلاةينادحولةلماشةينادحولاو
الوائيشهبشيالهّنإو:نتملاحرشدنعيليامكَةّيضقلاهذهيفمالكلا

:تاذالوةفصالومسايفءيشههبشي

اذهومواعموهامكةدابعالولعفالوينعيتاذالومسايف:هلوق»

اميفرصتقاهنأعمهجوأةسمخىلعىلاعتهللايحيفدحاولانأيضتقي

تاذلايفدحاولانو«رصحلاديفيالددعلاموهفمامهباوجو«هئامسأيف
.‹6!)«ىمسملاسفنرمسالانالمسالايفدحاولالمشي

.لاعفألاوتافّصلاوتاّذلايفيأةثالثىلإاهعجرمنأمهملاو

22:رهوجلاراثن:يحاورلاملاسنبرصان)60(
هنأمغرعوضوملايفةيضابإلادنعءاجاملجهلومشلصنلاانذخأدقو

۱باعيتسالايفةبغركلذوةررقملاةلحرملانعرخأتم

:يبعصملافسوي.ر.6869عضولاباتكىلعةيشاح:يشحملا(61)

قلخلايفدحاوهَّنِإدحاولاىنعميفليقو»:نرخلوصأىلعةيشاح

3:«لازنإلاولاسرإلاو
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فصويفمسجتاذبتسيلهتاذنأتاذلايفدحاوىنعمو»
.دادعنالاو

weeوللانمهتفصيفصويهريدحأسيليأ

الوقلقاقلاتاليألطفكلعفيدحأسيل:لعفلايفدحاوىتمو

بتكلالّزتمالوءايبنألاالولسّرلالسرمالووهالإقلخلاينفم

.(62)(وهالجورعكمفنمايشالواضرأالوءامسلعافالو

وحيفدحاولايفقرفلاو يفدحاولانُقولخملاّقحيفویلاعتهللايح

«ةريثكءازجأىلإیزجتموساّنلانمددعنمدحاوهنأالثمناسنالايح

ريسفتهوجونمسداّسلاهجولايفهيلإریشامقلاخلاقحيفدحاولاو

اولعكلذنعىلاعتارجالو«هتینادحويفدحاهکراشياليادحاولا

)63(«اریبک

بوجوتابثالةيلقعلاوةيلقنلاةّلدألاداريإىلعرداصملاتصرحدقو
.ىلاعتهللةينادحولا

وهلق:ىلاعتهلوقلثمىصحتنأنمرثكأيهفةيلقتلاةّلدألاام
«اتدسفلهللاالإةهلاامهيفناکول:هلوقو‹(1صالخالا112)ڳدحأهللا

.(22ءايبنألا21)

|:تالهجلاباتکحرش::يفاكلادبعرامعوبأ(62)

كلذفدحاوهّبابفوصوملک..:كلذيفينواتجلاءايركزوبألوقيو(63)

فاليءيزجالبقيالقلالاألناحبسهاوهةقيقحلاىلعداولراع

نموحورومسجناناةقيقحلايفوهاتمدحاولانیرتالأ4قولخملا

هللاو۽نوکسوةكرحنيئثاعمو«بارشوماعطنيئئابو«ركذنين
.034:عضولاباتك.كلذفالخبىلاعت
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دحوينأىلع«ةسمخىلعمالسالاينب»:يعهلوقو

تالاهجلاحرشيفراّمعوبأهركذاماهصّخلمفةيلقعلاةَّلدألااأو

.حرشلااذهىلعيشاوحلاتلاحأو

.ةعنامملاةقيرطىرخألاوةفّصلاةقيرط...نيتقيرطىلإةعجارديحوتلاةّلدأ»

ناف«رثكأوأةدحاواتاذنوكتنأنمتاّذلاولختالهّنأةفّصلاةقيرطف

نيتيلاخريغاتناکنیتاذاتناکنِإو«انلقاموهفةدحاواتاذتاّذلاتناك

تناكنإوةدحاوةفصباضيأاتناكنإو]نيتفصبوأةدحاوةفصبانوكتنأنم

ةدحاوةفصبالإةيبوبرلاوةيهولألابجتملنيتفصبناتاذلا

انوكينأنمامهنمرثكأوأنانثالاولخيالهّنِإفةعنامملاةقيرطاأو
ناو.ةيهولالاباعيمجامهنعفصولالطبنيعنامتماناکناف6نيعنامتم

.رخألانودةيهولأللقحتسملاوهعناملاناكرخاللاعنامدحاوناك

:لجوزعهلوقكلذنملجورعهللاباتكيفةروكذملاةَلدألاامأو
لكنموضرألاوءامّسلاتدسفلإلو

نمةبيرقاهّنِإف(91نونمؤملا23)ىلعمهضعبالعلوقلخامبهلإ

نوكينأنمامهنمدحاولكلخيمللوقوكلذكو.ةعنامملاةقيرط

ثيدحلاظافلالسرهفملامجعملا٤كنسنوبسح19نامياملسمحيحص(64)

157/7

ملةدحاوةفصباتناكنإف:يليامكمهفيهلعل«ضومغنيفقعملانيباميف(65)
.تلطبوةهلالاتداعتنيتفصباتناكناو٠ةدحاوةفصبالاةيهولالابجت

.(22ءايألا21)كاتدسفلهللالإةهلاامهيفناكول(66)

.23)نموضرألاوتاوامّسلاتدسفلمهءاوهأحلاعبتاولوإط(67)
(71نوتمؤوملا

باتكيفيطوشلملايسيعنبنيروغبتلوقيأ:هحرشييذلانتملاىلاريشي(68)
.تالاهجلا
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قلخيوأ«هنودارمأيفخيوأ«رخآلايفنينأو«رداقريغورخألاىلعارداق

ةعنامملاو«ةعنامملاةقيرط.ىلإعجارهلكوهف«كلذلثميفهنودارما

نيفوصوماناكامهنيبتعقواذإهعنامملانأىنعمىلإةعجار

ناف‹ةدحاواضيأةفصلاتناكنيعنامتمريغاعيمجاناکوُةدحاوةفصب

.69)¢ةفّصلاقيرطىلإةعجارترادامثيحنمةعنامملا

نمحضاوو7”زجوملاباتكىلعليحي7يبعصملافسوينأامک
يذلاصنلايفزجوأدقزجوملاباتكيفاللحمءاجامنأةنراقملالالخ
۰تالاهجلاحرشباتکيفاندروا

:يليامهصّخلمفلاقينأنكميالامونملاقينأنكمياماأ
ةقيقحىلعدحاولاقيو٠ةقيقحلاىلعدحاولجوزعهللالاقي

داحالاكالدحاولاقيوزئاجكلذلكدحاولاةقيقحىلعو«ةينادحولا
.داحألانمالدحاولاكالدحاولاقيالو

يفورسکكلابدحوملزألايفزوجيو«دّحومودحومیلاعتهللالاقيو
حتفلابو٠ديحوتلللعافلاوهرسكلابدُحوملاو«حتفلابدحوملزألاريغ
.(7)هدابعنمنودحخوملاهدحووهسهفندُحويأ

2223:تالاهجلاباتكحرش:يفاكلادبعرامعوبا(69)

ةبتكم«عدبلاوءاوهألالهأىلعدرلايفعمللا:يرعشألانسحلاوبا.ر

.1955:8ةرهاقلايجناخلا
:1970توريب«ةيكيلوئاكلاةعبطملا.ديحوتلاباتك:يديرتاملا.ر

.ليلَدلاسفنبةينادحولاىلعاضيأنولدتسيةيديرئاملاوةرعاشألاف021

5:نيروغبتلوصاىلعةيشاح:يبعصملافسوي.ر(70)
1/266268زجوملا:يفاكلادبعرامعوبأ.ر(71)

2122:تالاهجلاباتكحرش:يفاكلادبعرامعوبأ.ر(72)
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مدقلا)2

وهىلاعتهلوقيلقتلاليلّذلاو‹اقلطمهلمدعلاقبسيفننعةرابعوهو
.هقلخلبقناكيذلايأمدّقْلاىنعمب(3ديذحلا57)4لوالا

رقتفاواثداحنوكينأمزللاميدقىلاعتنكيملولهنأوهيلقعلاليلذلاو
هلارثأسيلهثدحمناكنإلسلستلاىلإيدويكلذو«ثدحمىلإذئنيح

‹هلةياهنالامىلإهدّدعتنملوألايفامل«هلارثأناكنإرولاىلإوأ

اقوبسمهسفنىلعاقباسدحاولا«ءيشلانوكنمينانلايفاملو

(74)ءاقبلا)3

وهلىلاعتهلوقيلقنلاليلدلاودوجوللمدعلاقاحلإمدعنعةرابعوهو
:یلاعتهلوقو.يقابلاليواتوهو٤ينفياليذلا(3ديدحلا57)

ريخهللاوإل#(27نامحرلا55)لالجلاوذكبرهجوىقبيوإ
.(73هط20)

یلاعتهتاذنوکتنأمزللهبافصّتمنكيملولهنأوهيلقعلاليلّدلاو

نوکیفصصخمىلإهدوجوحيجرتيفجاتحيفاعممدعلاودوجوللةلباق

تبثاملکناملعتانهنمو«همدقبوجوناهربلابرمدقوفيك«اثداح
.لاحتساهمدق

دنعفوقولادنعهلضرعتتسفلعفلاوتافّصلاوتاّذلايفلثملامدعاأ

ىروشلا42)4ءيشهلثمکسيل:ىلاعتهلوق

اممدقلافيرعتيفيداربلالوقيو.5قراشملا:يملاّسلاهللادبع
مدعيالومدعدعبالدوجوملاوهميدقلاو.ميدقلاةفصمدقلاةقيقح»:يلي
5:قئاقحلاةلاسر.«دوجودعب

35رص:قئاقحلاةلاسر«دوجودعبدوجو»:ءاقبلافيرعت؛يفيداربلالوقي(74)
185:قراشملا:يملاسلاهللادبع.ر(75)

261:يليامرظنا(76)
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هّقحيفليحتسياذامفىلاعتهللاتحيفبجاولابقلعتياممهااذه

:ىلاعتهللاقحيف|يحتسمل۱

هلامكتافصلضو(77)رمقنإكوهىلاعتهقحىفليحتسملاوا

.ىلاعتهلبجاولامكحلايفةيونعملاوةنياعملا«ةيبلسلاوةيسفنلا

هناحبسدوجولابجاولةيهولالاتوبثبحيحصلاناهربلاهلماقنمو

ءيشبافصّتمنوكينأهلإلااذهيفزوجيلههسفنيفروصتاذإىلاعتو
ناللاحلايفهنعكلذيفنهيلعبجودسافملاٍالئاذرلاواصئاقنلانم

تافّصلاةفرعمیفةحضاوقیرطهدهف٤هلابسيلفهتفصهداهتناكص

ةقافلاوزجعلاوثودحلاوتوملاوءانفلانمىلاعتهللايحيفةليحتسملا
=۳|,ا4صالا ممّصلاولهجلاوىمعلاوثلاتلاوينانلاوكيرشلاءكلولاوةبحاصلافعلا

هذاذكه١٠IWFلفنبلا4
يفاذكهوملظلاوروجلاومونلاوةنسلاووهّسلاوةلفغلاومكبلاوسرخلاو
٨اهرئاس

لامكلاتافصميمجدضوهىلاعتهقحيفليحتسملانأنذإحضاوف
؟یلاعتهللاتحيفزوجيامعاذامف””لامجلاو

لکوهىلاعتهقحيفليحتسملاو»:للحينأنوديتالعلورمعلوقي(77)

ةيرعشأالادادعتنمديفتسادقوقبسامرظنا)نيرشعلاتافصللدضو

.افق58ةقروةينونلاحرش.(ةبجإولاتافصلل
.34:رهوجلاراثن:يحاورلاملاسنبرصان(78)

.ر.يلولهبلاىلعهدريفيدهمويأىلاعتهللاقحيفليحتسيامعمجدق(79)
الە114116:يلولهبلاىلعدلا:ليعامسانبىسيعيدهموبأ

ةبوتبحرفيلهللانأ:ثيدحلايفءاجامواهدضالوحرفالورورسبفصوي

.باوثلاوماعنإلانمحرفلامزالنعزاجموهفثيداحألانمههبشأامو«هدبع
=¢7ىلا1نمةبوتملسمدنعو.3تاوعديراخبلادنعءاجثيدحلاو
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:هللاقحيفزوجيام

اها.يلقعلازاوجلانيبوىلاعتهللاّقحيفزوجيامنيبيمننأبجي

سفنوهفهمدعوهدوجونهذلايفروصتييذلاوهف»:يلقعلازاوجلا

.ناكمالابةقطانملادنعىّمسملا

صقنهمدعالوهيلعبّترتيالاملكوهف»:ىلاعتهّقحىفزئاجلااَمأو
.Deحتفبقزرلاوةداعالاوءانفالاوقلخلاكیلاعتهّقحيف

.لاعفألاتافصيلاتلابيهو

امو‹هتافصوهللاتاذبقلعتياممهبانمملأدقنوكنّدحلااذهىلإو

اذهمتخننُالبقنسحينکل«زوجيامو«ليحتسيامو«هقحيفبجي

صالخإلاةروسلةيضابألاليلحتوهو«لبقنمهباندعوامبيفننأثحبملا
؟ليلحتلااذهنعاذامف.هلثمك:ىلاعتهلوقلو'

:صالخاألاةروسليلحت

:اعرشةينادحولابوجوىلعليلدّتللينواتجلالاق

ملدمّصلاهللادحأهللاوهلق:هلوقبكلذىلعهدابعىلاعتهللاهّبنو»
.ڳدحأاوفكهلنكيملودلويملودلي

.ةيونلاىلعدر«دحأ:هلوقو.ةيرهّذلاىلعدر«هللاوهلق:هلوقف

سرهفملامجعملا:كنسنو.ر...98تاوعد‹49ةمايق:يذمرتلادنعو=

.حرفةدام5/98:ثيدحلاظافلال

:قراشملا:يملاسلاهللادبع.رءافق38ةقروةينونلاحرش:يتالتلاورمع)80(

.فيرعتلاسفندروأدقل4

.افق38ةقروةينونلاحرش:يتالتلاورمع(81)

:رهوجلاراثن:يحاورلاملاسنبرصان.ر
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ىلعدر«دلويملودليمل:هلوقو.ةمّسجملاىلعدر«دمّصلا:هلوقو
ىلعدر«دحأاۇفكهلنكيمل:هلوقو.ىراصتلاودوهيلا

هللاوهلق:بارعإلابًادييف:يليامكصّنلااذهيثحملاحرشيو
اربخêنألمتحييريتلالاق:7

.هربخةلمجلاوناشلا

:يليامكىنعملاللحيمث

.الصأهيفبيكرتاليأتاذلابسحبوأامهرئاظنوةدابعلاقاقحتساو

دیزلثمنوکيالو6یلاعتهيلعدحألالمحهانارهظتنيهجولایلعو

.دحا

:لوقيفبارعالاىلعدامتعالاىلإدوعيو

ظفلنأةيرهّذلاىلعدرهللاوهىلاعتهلوقيففنصملامالکرهاظو

قفاويفةلمجالإنؤكيالهربخألنأّشلاريمضريمّضلاسيلفربخةلالجلا

۰لوألابارعالا

:ىنعملاىلإدوعيمن

سيلاولاقو«اسأرهللااوركنأنيذلاةلطعملامهوةيرهذلاىلعدر:هلوق

(83)لهسوياداز.رهدلاالإمهكلهياماولاقو©علبتعفدتماحرأال

:هيلعيشحملاةيشاحعم.طعضولاباتك:ينواَنَجلاىبحيءايركزوبا(82)

33-2
120قبسامرظنا(83)
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يأةيونثلاىلعدرهلوق.تابثالاودوجولاقيقحتىلإةراشإوءهللاهمحر

نُينعيةملظلاوروتلابنولئاقلامهةيونّتلاو٠تاّذلاقيقحتىلاةراشإو

.هللااهنساىفامهتمتنكءايشأل

لكيفهيلإدمصييذلادّيسلاةراشإهيفوةمّسجملاىلعدر:هلوق

درلايفقرفىحةهّبشملاوةمّسجملانيبقرفلاامرظنينكل«تاجاحلا

امهيلعَدَرلادانسإىلّوألافاعطقةهّبشملانمةمّسجملانافامهيلع ۱ لحمىلإامهيلع

روهظلالكرهاظهّنِإف٠ڳدحأاًوفكهلنكيملو:هلوقوهو‹دحاو
.ملعأهللاوَدَرلافالخب

تلاقوۋ:مهنعةياكحىلاعتهللالاق:يراصتلاودوهيلاىلعدر:هلوق

مهيلعدَرلاو(30ةبوتلا9)هللانبحيسملاىراصتلاتلاقوهللانبريزعدوهيلا
نيكرشملاىلعدراهيفاذكو‹طقفدليمل:هلوقبوهامّنِإةقيقحلايف

هلوق.اريبكاًولعكلذنعهللاىلاعت(هللاتانبةكئالملا»:اولاقثيح

ىلعدر:لهسوبالاقةهبشملاىلعدردحأهلنكيملول
ءامسالافيرحتوتاذلازیحتبلاقنم

هذهنألورنلابابسأيفءاجاموليلحتلااذهلالخنمنذإحضاوف
عاونأهتاذنعیفنیلاعتهللاف».یلاعتهلاتافصبةطيحمتوءاجةروسلا

ةيلولعملايفنو٠دمّصلاظفلبةيبولغملاوصقنلاىفنودحأهلوقبةرثكلا
اؤفكهلنكيملهلوقبدادنألاودادضألایفنو«دلويملودليملبةلعلاو

.د

بلطيفهيلإدومصملاليقو٠فرشلاوددوَسلايفىهتنادقيذلا:دمصلا(84)

طيسولامجعملا.ر...خلاجئاوحلا

.طيسولامجعملا.رريظتلا:لثملا.دّنلا.نيرقلا:وفكلا(85)
3233:عضولاباتكىلعةيشاح:يشحملا(86)
:ت.دةرهاقلا.دمحمنمحرلادبعةعبطم1طريبكلاريسفتلا:يزارلارخفلا(87)

.حيضولاةدايزلةرقفلاهذهباّنعتسادقو5ء32/5
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:رخاجهنمبةروّسلاىلإينواتجلادوعيمث
ةلعلاو‹صئاقنلاو‹بلقتلاو«ددعلاو«ةرثكلا:ةينامثكرشلاليقفدقو

لقهلوقبددعلاوةرثكلاهسفننعىفنف‹لاكشالاو‹دادضالاو‹لولعملاو
ىقنو٠:هلوقبصئاقنلاوبلقتلاهسفننعىفنوهللاوه
هلوقبلاكشألاودادضألاىفنودلويملودليمل:هلوقبلولعملاوةلعلا

.85رحاوفكهلنکيمل

تاقاطلكتلّمحو«يعافديفسلفيدئاقعيوغلعباطبتللحةروّسلاف
ىلاعتهللاميظعتكلذنمفدهلاوكاذنآةيمالسإلاةراضحلاويمالسإلاركفلا
.ديحوتلاةروساضيأةروّسلاىّمستكلذلو‹ديحوتلاةديقعرارقإوههيزنتو

؟لءيشهلٹمکسيلیلاعتهلوقنعاذامفسالخأالاةروسنعاذه

(11ىروشلا42)«ءيشهلثمكسيل»:ىلاعتهلوقليلحت

لدتساامّمهأنمىروّشلاةروسنمةرشعةيداحلاةيآلانمءزجلااذهنإ

انفقوامكهدنعفقننأاندرأكلذلتافّصلاوتاذلاةيّضقليلحتِءاثأهب

.صالخألاةروسدنع

نعمالكلاةدمعةيآلانمءزجلااذهنأربتعييخاّمَّشلادمحأاذهف
هريغو(هللاتاذنعثيدحلا)بابلااذهةدمعنأملعاو»:لوقيفتافّصلا

الو.اعيشهبشيالىلاعتهللانأكلصألعجتنأتافّصلاىلعمالكلانم

.يشههبشي

زعهلوق)اذهعمو»:لوقيثيحميمعّتلاىنعمىلعحلييّشحملااذهو

34:يشحملاةيشاحعمعضولاباتك:ينواَنَجلاىبحيءايركزوبأ(88)
18:يسمادغلاةلوصىلعدّرلا:يخامشلادمحأ(89)
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يفسيلولاق(هريصبلاعيمّسلاوهوءيشهلثمكسيلف:لجو
تفىعدانمف«مومعوهءيشهلثمكسيل:مهلانلقف.ةردقلاوملعلا

.“«ليلَذلاهيلعفصوصخلا

هلثمكسيلا:لوقيفاضيأمومعلاىنعمىلعحليياللاورمعاذهو

‹اهمالظواهئايضو«اهريقحواهليلجءايشألانمءيشههباشيالي.«ءيش

اهرمقواهسمشواهناويحواهدامجو«اهكلمواهناجواهسنإو«اهتّيمواهّبحو

‹ةمايقلاموينوكيامو«امهنيباموامهيفامواهضرأواهئامسو‹اهموجنتو

لاحيفالوامهجوبهتالامکنمءيشالو«هتاذيف«راتلاوةّنجلاو

)92ام

حجرو«دئازامهنمِءيشالأتبثأولثموأفاكلاةدايزةيضقشقانامك

الكلثم»كلوقيفامكةيانكلاليبقنمةيآلانأيفيرشخمرلالوق
.9¢لخي

ةهبشملادصقي(90)
6970:عضولاباتكىلعةيشاح:يشحملا(91)

:رولا:ينيمثلازيزعلادبع.ر.افق26ةقروةينونلاحرش:يتالتلاورمع(92)
هنأىلعانتمثأقفتا»:لوقيثيح145:نيتملاةبخن:يتالتلاورمع.ر3
نمءيشيفالو۽هتافصالوهتاذيفالءايشالانمءيشهلئاميال(ىلاعت)

.«ءيشهلثمكسيل:ىلاعتهلوقوصالخالاةروسليلدبهتالامك

مهوهلثمنعلخبلااوفنف٠«لخبيالكلثم:اولاق»:يرشخمزلالوقي(93)
‹ةيانكلاقيرطهباوكلسفكلذيفةغلابملااودصق«هتاذنعهيفننوديري

سيلاهلوقنيبقرفمقيملةيانكلابابنمهنأملعاذإف...هنعهوفناذإمهل
ءاهتدئافنمةيانكلاهيطعتامالإ«ءيشهلئمكسيلف:هلوقنيبو«ءيشهللا

«هتاذنعةلئامملايفنيهو«دحاوىنعمىلعناتبقاعتمناترابعامهّنأكو
فسوي.ر3/462463ت.دنارهطباتفاتاراشتنا.فاشكلا

:ينيمثلازيزعلادبع.ر.145صنيروغبتلوصأىلعةيشاح:يبعصملا
93:رونلا
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ّبهَأيهوةمكحمةرّرقملانورقلاهذهيفةيضابإلاءاملعبسحةيالاف
هيبشلايفنيفقلطملامومعلاديفتاهّنأامك«؛تافّصلاوتاذلاثحبمتاقلطنم
.ميمعّتلااذهىلعاحاحلإديزيةيانكلاهجوىلعاهليمحتو«ىلاعتهللانع

ينيمكلازيزعلادبعلقتلببهذملاسفتءالؤهدعباجنمبهذدقو
0ملاس

نأنسحيهباشتملايفةيضابإلايأردنعفوقولاىلإلّوحتننأليقو
عمىلاعتهللايحيفمكحملابةّصاخقلعتياممنالاىلإءاجاملصوحن

.يراضحلاهدعبنيت

الاكشأاهولُكشونوبغريامكمهتهلااوروستنيينثولانأمولعم
يفالتاقولخملايفركفَلاىلإساّنلاةوعدبزّيمتمالسإلاّنكل«ةفلتخم

اهنمركذنقسّنلااذهيفنارقلانمةديدعصوصنتوءاجدقوقلاخلا

تايالراهتلاوليللافالتخاوضرألاوتاوامّسلاقلخيفنإ:ىلاعتهلوق
يفنوركفتيومهبونجىلعوادوعقوامايقهللانوركذينيذلابابلألايلوأل

راناباذعانقفكناحبسالطاباذهتقلخامانّبرضرألاوتاوامّسلاقلخ

.(190191نارمعلا3)

نعيهنلاوقلخلايفركفتلابرمألايفةحيرصتوءاجدقفثيداحألاأ

ىلعجرخهنأمالّسلاهيلعيبتلانعيورامكلذنمو«قلاخلايفركفا
«نولوقتمتنکام»:لاقفاوتکسيعيبنلااوأراًملفنوركاذتيمهوموق

5/194ھه1326رئازجلا1طريسفتلاريسيت:شيفطادمحما.ر(94)

ةياللهليلحتزاتميو1/2931رهوجلاراثن:يحاورلاملاسنبرصان.ر(95)

ةيضابإلادنعهلئمكسيل:ىلاعتهلوقنأشيفدرواملجباعيتساب

.مهريغدنعو

263



قلخلايفاوركفتاولعفافمكلذ»:لاقاهارجميفوسمّشلايفركاذتناولاق

.(95ةركفلاهلانتالهللانإ«:نسحلاهيفدازو«قلاخلايففاوركفتتالو

نيدلالوصأبتكتءاجقلاخلايفرُكَفَلانعحيرّصلايهَنلااذهمغرنكل

فاتخمىلعدرللايعافداقلطنمناكنيملكتملاقلطنمنأالإ«كلذبةمعفم

روصتلانعفلتخيهجوبهروصتتوُقلاخلادوجويفتتيتلاتافسلفلا

.يمالسإلا
ةغايصنولواحيمهَنأالإ‹نارقلا.نمةقثبنمتناكنيملكتملاتاقلطنمو

لزتتييضابإلاركفلانأايبدقو«ةيناهربةّيلقعةغايصججحنمهيفاجام

تقونمهباحصألّمأتف‹كلسملاسفنبةيضقلاجلاعدقوطيحملااذهيف

ميهافملانمةعومجمديدحتائيشفائيشاولواحو«لقعلاةقيقحيفركبم

ءيشلاومسجلاوضرعلاورهوجلاةقيقحلثمتاحلطصميفتفيص
ةررقملاةلحرملانكتملو«كلذىلإاموزئاجلاوليحتسملاوبجاولاو
ثوحبلااهيفلطتملفةقباَسلانورقللادادتماالإ12و11و«10سردلل
يضابالاركفلاهيفشيعييذلاطسولاَنَألىلاعتهللادوجوتابثإبةقلعتملا
ىلإةراشألانملختملنإو٠«ثحابملاهذهلثمىلإةجاحيفدعيمل
راقتفاوهودحاوليلدلوحججحلاناروديفةراشألاهذهلّتمتتو‹كلذ

ججحلاىوقأنمهتاذيفلقعلانأىلعحاحلإلاعمعناّصلاىلإةعنّصلا
يهعامّسلاةّجحنأثحبملااذهيفلوقلاىراصقو«عناّصلادوجوىلع

اذهلكلسملننأنكميالو«لقعلاةّجحنمريثكبعسوأاهنألساسأل

رايتىلعدعبحّتفتيملكاذنايمالسالاعمتجملانالافيرطايراضحادعب

يفكلذثدحامكديدجنمةّيضقلايفلُمْأَلاىلإهعفديرخايراضح

دنعهيلعرثعنمل.827ددع3/17حيحصلاعماجلا:بيبحنبعيبرلا)96(

.سرهفملامجعملا.كنسن
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ةيضقلاف‹«يرجهرشععبارلانرقلايفةيبرغلاةراضحلابءاقتلالادنعدعبام

.ىلاعتهللادوجوبرارقإلايفلادجالو‹ةتباثذئيح

ةلحرملاهذهيفيضابإلاثارلاءاجدقفىلاعتهللاتاذبقلعتياميفام
لّتمتيوءةّصاخيضابإلاوةّماعيمالسإلاثارتلايفءاجاملةداعإوارارتجا
فصنناكدوهيلاويراصّتلاوةهّبشملاوةمّسجملاىلعدلايفكلذ
اهلدوجوالفانصألاهذهلثمنأملعلاعم٠سانلاءالؤهنمعمتجملا
مهسفنأىلعنوقلغنممهّنِإفدوهيلاضعبدجونإىَّتحوةيضابإلاةئيبلايف
.دحأعملدجلايفنولخديال

يراضحلافرّتلانمبرضةيهلإلاتاّذلاديدحتةلواحمنأةقيقحلاو
نعزجعلانأاقّبسمدقتعيملكتملاَنَألهنعىنغيفنيملسملانأىرن
لعلوهكاردإ ملاعباعيتسالةغللاعيوطتةبوعصيفنمكيلكشملالعل

ايحالطصاافيرعتتاّذلاةملكفيرعترداصملاهذهتلواحكلذلو٠بيغلا

ىلاعتهللانأيهو«ةدحاوةقيقحىلإعجرتتافيرعتلاهذهترادامثيحو
42)عيمّسلاوهوءيشهلثمكسيلف:هسفننعلاقامك
.(11ىروشلا

قيقدطبضنمنکميملناوثحبملااذهنفرمأنمنكيامهمنكل
قاقتشابقلعتياميفةقيقدةيوغلتالّمأتنملخيملهّنِإفتالاموهفمل
عم‹اقلطماهيزنتىلاعتهللاهيزنتةرورضىلعحاحلإلايفو٤تاذةملك
ركفملاكردأاذإوادودحمىقييلماكتوامنامهملقعلانأىلإهابتنالا

.دودحلاهذهعيسوتىلعصرحةقيقحلاهذه

طاسوأيفيراضحلاهرثأىلعرثعننأنكميالثحبملااذهلثمنأامك
ملاعلانكل.یفکودوجومهللافةّنبلامهلغاشمنمسيلاذهنألساَنلاةَّماع

ملعوهنإساَنلايفرثأنمهتظعومولختاليناعملاهذهلثمهقفيذلا

‹ةيهلإلاتاذلاةمظعبروعشلاىلإمهعفديف٤مهبولقاهبسماليفيك

هعيوطتلةلواحمةديقعلايفثارتنمانيديأنيباميفدجنملانّنأةقيقحلاو

265



اهلقانتيديرجتلاعباطاهيلعبلغيةيميلعتاصوصنيقبلب«ضرغلااذهلثمل
.رباكنعارغاصنوملعتملا

اضحمةيديرجتةغبصيستكيةّيلعلاتاذلابقلعتملاثحبملاناکنئلو

برقأودبي«ةعرتلاهذهلثمنمولخيالىلاعتهللاءامسأثحبمنف

تارملاتاعمسالاةنسلأىلعدّدرتتءامسألاهذهنالمهفلاوباعيتسالای

ةينارقتالامعتسانمجتنتساامرخآىلإةلالجلامسانمةيادب«مويلايف

.ةرشابمريغةفصب

ةلالجلامساموهفماوهنكتسينأىلعلوصألاءاملعصرحدقفالعفو

لوقعلاهيتنعربعييشحملالعجامم«اريثكافالتخاكلذيفاوفلتخاف

ىلاعتهللاةمظعمامألوقعلاهذهفعضكلذعجرمو«ناّشلااذهيف
يفمسالااذهراصحناليلحتيفعّسوتيمليضابإلاثارتنأظحالملاو

رباجناسلىلعركبمتقونمكلذىلإةراشإلاتعقونإوءاهلافرح
.تافّصلاعيمجهيلإبسنتامّلعربتعامسالااذهنإلوقلارادمويزنيا

يهوالأىودجلاةليلقةّلدجةيضقتريثأءامسألاهذهيفءانثأو

نيبيأيلخاداهناشيففالخلانأايبدقو٠ءىّمسملابمسالاةقالع

لدجلانألةديقعلاناشيفىودجلاةميدعتناكنإونكل«ةيضابإلا

نيبوىمسملاوهمسالانإلوقينمنيبيرابتعافالخلانأىلإىضفأ
احضاوايراضحادعباهلناف«ىمسملاريغمسالانإكلذفالخبلوقينم

ةئيبلايفارثأدشانوكييلخاَدلافالخلانأكرديثحابلانأيفلّتمتي

نولئاقلايمرفيكانيأردقو‹ةيضابإلاريغعمفالخلاناكولامماهسفن

عدصتىلإىَدُأاذهوداحلالابةقولخماهّنابوىمسملاريغمسالاناب

هلناکاذهو«هيأرىلعلكقلغنادقذإةريزجلايفةّصاخكاذنآحضاو

ىلختذإةريزجلايفةيضابإلاددعصلقتيفحضاورثأ مهنايذلامسقلاىلخت

٤نيحدعبرخابهذمىلإهليوحتلهسوهتيضابإنعائيشفائيشداحلإلاب

مهتيضابإنعهناكسىلختيذلاةبرجةريزجنميقرّشلابناجلاىلإريشنو
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ثحبملااذهّنِإفيرظتلاىوتسملاىلعاَمُأ‹عقاولاىوتسمىلعاذه
نارقلايففاهتاقتشملكبامسوأمسوةغيصيصقتىلإلوصألاءاملععفد

املههوىلعاصرحكلذو«اهتالامعتساعيمجيفلّمْأتلاعمميركلا
هدازبانيعتسمكلذيفيخامشلانتفتدفلعقوىتبتملافقوملاقفاوي

ةيوغللااياضقلابةلحرملاهذهءاملعماملإىلعلديامم«يوغللاويغالبلا

.اهبمهفغشو

تايّبعملانمابرضريصتيتلاليلاحتلاهذهجرهبكذخأينأدعبككل
تارصتخملاباحصأاهنعربعةقيقحىلإتقلطناثيحنمعجرتانايحأ
.(97«ةقولخمهللاءامسأنإلوقينمانمسيل»:يهولماكزاجيإب

ىنسحلاهللاءامسأنأنيبتفرداصملادوعتةقيقحلاهذهتّرقتسااذإو
©فيقوتلااهبدريملءامسألامعتسازيجياهضعبناكنإولصألايفةيفيقوت
ءامسألاهذهلكريسفتىلعاصرحسملنامك©دصقملابسحكلذو

كلذيفركتبتملةلحرملاهذهرداصموءةيضابالاةديقعلاسسآبسح

اذهو«َةَمَألاعقاويفرْثألاديعبهلريسفّتلاىلعصرحلااذهنأةقيقحلاو

اصيرحناسنإلالعجيمهفلااذهلثمنأامكلوقامهقفيالنممرثا

عباطاهيلعبليلبةيعامجلاراكذألاةروصفرعتملةيضابإلاةانُ

.يدرفلاركذلا

تافّصلاةّيضقىلإءامسألاعوضومنملّرحتتلوصألابتكنإمث
ةبينكلاحالطصاوةغلةفّصلاومسالانيب|رمتنأىلعصرحتو زييمّتلاىقبي

.ةلزتعملايارقفاوييذلامهيأرنعربعيراتللصنىلعرٹعنمل)97(
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ةلكشملاو«تقولاسفنيفتافصيهءامسألانماريثكنلاًيرظنايبابض

يفوتافّصلادادعتيفنمكتامّنِإوتافّصلاومسالانيبزييمّتلايفنمكتال

.تاذلاباهتقالعطبن

نمضتافّصلارشحلةدّدعتمتالواحمتءاجدقفدادعّتلاىلإةبسّتلاباّمُأ

فرفلاتدافتساةيجهنمتاميسقّنلاهذهنأسمليلّماتملاوةفلتخمماسقأ

ةلواحميفلّنمتييراضحلااهدعبو5٠ضعبنماهضعباهيف.ةيمالسإلا

ليحتسياموىلاعتهبفصوينأبجيامنيبملسملازّيميىحباعيتسالا
.زوجياموهقحيف

تاذلابتافّصلاةقالعلوحةّدشبلدجلاراثليلحّتلاوميسقَنلاءانثأو
فلتسلاهنعحقاتامعةحفانملاتلصاوةلحرملاهذهيفةيضابألارداصملاو

فرظلااذهيفةّيضابإلانأانملعاذإو‹تالانيعيهتاّذلاتافصنأيف

هانسملاممهفنتاللةرياغمةفّصلانأنوربتعينيذلاةرعاشألانوشياعياوناك

اليلحتاهليلحتوتالاتافصبماملالاىلعصرحنمرداصملاهذهيف

لعفامكليطعتلابمهيمرياماريثكلباقملافرطلاناكمالاردقبايليصفت
‹اليطعتةيضقللمهليلحتيفنوريالةيضابأإلاو«لبقنمةلزتعملاعمكلذ

ةناعتسالاةّيضقلاهذهليلحتيفانيأردقو«هيزنلابابنمهنوربتعيامّنإو
.ةيضابإلايأرىرتيتلاةيرعشألارداصملاضعبب

امهدعبكردينأَشلااذهيفيضابإلاركفلاويلازتعالاركفلايفلّماتملاو

ةطساولاايفنيىحةيريغلاوةدايزلايفنىلعالأامنإو«ليطعتلاةركفنع

امك«لزألايفىلاعتهللاعمرخادوجورّوصتةيناكمإو©ىلاعتهللانع
لإتاقتعلابيرقتكلابدارأةيريفلابلوقييذلارخألافرا

.يلقعلاروصتلا

نأةيضابألاروصتلاقيقدايراضحادعبسملننأبعصيهنأةقيقحلاو

ةماعلوانتمنعدیعبضحمييرکفثحبملااذهنلتاّذلانيغتافّصلا
نعيرابلاهيزنتىلعموقيرّوصتلااذهلثمنأكلانهامةياغنكل«ساتل
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ىلاعتهللاةمظعرعشتسيناسنإلالعجيادبملااذهلثمو«ريغلاىلإراقتفالا
سيلو«رثكأىلاعتهللاىلإبرقيلاةحلاتصلالامعألايفعفدنبفثك

ةوفنأمولعملانمامّنإو٠هبرفرعيالةيريغلابلوقييذلانأاذهىنعم
انلواحامهمنكل‹سفتلايففغلبأارثألعجتةرابعلايفىتحهيزتتلاةبسن

تمانرصعخأنشنمىقبتاهنإفيعامتجألاطيحملايفةيضقلاهذهلّأ
.هقفلاةقيقحةدرجملاميهافملاهذهاوهقفنممةمالا

هومساميفةيضابإلالمتتاذلاتافصدنعفوقولابناجىلإمث

ةيضابإوبرغملاةيضابإنيبفالخلانمءيشادبنِإو4لاعفألاتافص

ةيقيفوتةعزناعزننيفرطلانأالإاهثودحوتافّصلاهذههيلزيفقرشملا
ايراضحاريسفترسفياذهلعلو٩رفانتىليدۇيوْأُساَقْنلامدتحينُنود

شياعتلاويناكملابرقلاعمفالتخالانأانيأرذا4يناكملالصافلاهساسأ

يقيفوتلافقوملااذهلئمنأىرتسو©دعابتلاورفاتلاىلإىقرمتسملا
نيفرطلانيذهنأىلإكلذعجرمو‹نارقلاقلخةيضقيفاضيأذختيس

ىلإعجريراكتلاةيضابإلافرطامنيب«ملسمةديبعيبأةسردمىلإناعجري
.ةقلحلانمضفروملسمةديبعابأفلاخيذلافرطل

اوفلتخانإو٠ةيديرتاملاونوقفتيلاعفألاتافصديدحتيفةيضابإلاو

.نيوكتلإتافصىلإاهنوعجريءالْؤهنلةيمسلايف
يرعشألاركفلاعميضابإلاركفلاشياعتنأانهظحالننأردجيامك

هتبسنعمحوضوبهدرويلبيرعشألاميسقتلابداهشتسالاضفريالهلعج

ةراشالابركفلااذهيفتکیو‹هنمشقانينأيغبنيامةشقانموهباحصأىلإ

ةعسىلعةلالدكلذيفوثحبملااذهيفةعيشلاعموةلزتعملاعمقافتالاىلإ

ةدافتسالاعمنايحألابلغأيفنراقملاكلسملاهكولسوركفلااذهقف

.ةماعيمالسالاثارتلااذهنم

نيبعمجلاعمةيئادحولاموهفمنييبتىلعحاحلإلاىلإريشننأانهيقب

ينارأالوةيمالسالاةديقعلاساسأوهثحبملااذهوءةيلقعلاوةيلقَنلاةَلدألا
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نيملسملاةايحساسأهّنألرّوصتلااذهليراضحلادعبلاليلحتىلإاًرطضم
ليبسالو۽تالماعمواداصتقاواقالخأواعامتجاوةسايساهتايوتسمعيمجيف
اودُحومهنإمهعقاويفةديقعلاهذهرثأنأشيفاوفلتخينأيفنيملسملل
.يحبىلاعتهللا

ىلاعتهلوقوصالخألاةروسيناعمدنعفوقولابثحبملااذهلانجيوتتو

حرصِءانبيفنيساسألانيذهةميقزاربإىلإيمريءيشهلثمكسيلف
‹بيغلاملاعبةداهّشلاملاعو«ءامّسلابضرألاطبرتيتلاةيمالسإلاةديقعلا

هتمحروجريفهللاةمظعيدينيبهنأدقتعيوهوملسملااهيفرهصنيف

.هتايحميقتستفهباذعیشخیو

يفهباشتملايفرظننلفةيراضحلاهداعبأوثحبملااذهةصالخيهكلت

.ةيدئاقعلااياضقلايفهريئاتونارقلا
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ىناثلالصفلا

هباشتملاوةيضابألا

:دیهمت

ءاجامىلعهلجدمتعيديحوتلااياضقنمنالاىلإهيلإانضرعتامنإ
كيلعلزنأيذلاوهل:لوقيیلاعتهللاوميرككلانارقلانمامکحم
مولعمفDE)تاهباشتمرخاوباتكلامنهتامکحمتایاهنمباتكلا

كلذل(2)ةيمالسالافرفلانيبفينعلدجرادمتناكةيضقلاهذهنُنذإ

(1)

(2)

ءاغتياوةنتفلاءاغتباهتمهباشتامنوعبتيفغيزمهولقيفنيذلاامف...:ةيالاةيقبو
امواتبردنعنملكهبانمانولوقيملعلايفنوخسارلاوهللاالإهليواتملعيامووهلیوأت

.(7نارمعلآ3)4بابلألاولوأالإركذي
ةلسلسلاةيسنوتلاةعماجلاتاروشنم«ةيقيرفاخيراتيفتاسارد:يبلاطلادمحم.ر

:ةيسنرفلاةغللابلاقم.1982سنوتبةيمرلاةعبطملا.26دلجم«خيراتةعبارلا

بتكمهأفلولادّدعدقو1قيلت394::3/9قيفةيقيرفابلازتعالايف»

276/828)213 ةبيتقنباىلعلاحأاكهباشتمللاهضّرعتيفريسفل
1954:72ةرهاقلارقصدمحأ.طنارقلاكلاسمليوأتهباتکيف(9

يضاقلاىلعو٠هباشتملااومهفينأنكميملعلايفنيخسارلانأبلوقيوهو55
س1965:599ةرهاقلاناثعميركدمحأطةسمخلالوصالاحرش:راّبجلادبع

تايأالانايبيفليزنتلاةردهباتكيف(421/1030)يفاكسالاىلعو6

.1980ةرهاقلا.زيزعلاهللاباتكيفتاهباشتملا

.تامباشتمةملكلةحرتقملاتامجرتلل«قارك»قرشتسملاةشقانماضياركذيو
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ضعبقيقحتىلعاندعاسيىَّنحهباشتملانمةيضابإلافقومنيبنأانببحأ

٠؟ىرتايمهفقوموهامف‹تايآلاهذهلثمىلعدمتعتيتلاديحوتلااياضق

ركبمتقونمةيضقلاهذهلتضرعتةيضابإلارداصملانأىلإيماّنلاريشي

صلاعماجلايفدرواماذهىلعهليلدو تاياورنمبيبحنبعيبرللحيحّصل
.‹(3)تايالاهذهلثمنمةباحّصلافقومتش

دشرتسملالاسناف١:هيبنتناونعبحيحصلاعماجلايفءاجامكاهو

:لجوزعهللالوقنماهيناعمىلعةلالّذلاوتاهباشتملايآلاريسفتنع

افصكلملاوكيرءاجوهلوقو(5هط20)یوتساشرعلاىلعمحلا
:هلوقو4ةدئاملا5)4ناتطوسبمهاديلب:هلوقو(22رجفلا89)هافص

هانسفيذلاهللاباتکنمكلذهبشأامو3815يدبتقلامل

نيعباتلاوةباحّصلاوهللالوسرنعةياورلابانباتكنمىضماميف

نمهيلعةداهشلاامو«مكريسفتقدصىلعليِلَدلااملئاسلالاقف«ناسحإب

ةبطاخمللسيلفالإو«لقعنامبهللاانبطاخامّنِإف‹ةلوقعملاةغللاوباتكلا

الوهرهاظبهملعكرديالهباشتمهنعتلأسامعيمجنإ:لئاسلللق
حاشي«اهياعمفشكنمبالف«دحارصقلألتع

نارقللیرییتحلجرلاهقفنينلليقو‹6©ههوجونسحأىلعمالكلا
ةملكنمسيلليقو.ةرابعلانسحوةيبرعلااوملعت:نسحلاقو.اهوجو

/3حيحصلاعماجلا:بيبحنبعيبرلا205206٠:ةحورطالا:يمانلا.ر)3(
14-3.

.سرهفملامجعملايفكنسنوهركذيمل(4)
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هباشتملامالكلااندنعكلذىنعمامّنِإو«نطبورهظو‹اقفوهجواهلوآل
.()(هانعمفلتخيوهظفلقمتييذلا

ةصاخالوصفدرفتو(ةهّبشملاىلعدنعةيضقلاهذهلضرعتتفكلسملا

.ميركلانارقلايفميسجتلاىلعهرهاظلديامريسفتل

فرعلاىلعوزاجملاىلعادامتعاليوالىلإءوجللارداصملاهذهادبمو
 ةنسلالهأوثيدحلالهألعفيامكرهاظلادنعفوقولامدعو٠يوغللا
ءيجي هناحبسهللانأنورَقي›:نيذلا يرعشألاهيوريامبسح

(22رجفلا89)4افصاصكلملاوكبرءاجو:لاقامكةمايقلاموي

لبجنمهيلإبرقأنحنولث:لاقامكءاشفيكهقلخنمبرقيهللانأو

.16ق50)€ديرولا

ضقانتلهرهاظىلعنارقلالمحولو»:لوقيالثمنيروغبتاذهف
اندنعحصاًملف١:ةهبشملاىلعدرلادنعاضيألوقيو35بذاكتو

تاغلنمريثكيفلوقعملاريغىلعجرخيانركذيذلااذهنأمهدنعو
دهشتسامث9هسفننعهافنامكلوقعملاوهبّشلاهللانعانيفنبوعلا

بيترتلاةيشاح:يشحلا.ر3/3940حيحصلاعماجلا:بيبحنبعيبرلا(5)

7-316.|

نعهللاىلاعت«قاّسلاوديلاوهجولاكقلخلاتافصبهللااوفصونيذلامه:ةهّبشلا(6)

.ایبکاولعكلذ
1/348٠تالاقملا:يرعشالانسحلاوبأ(7)

10.٠:نيدلالوصأباتك:ىسيعنبنيروغبت(8)

.9:نيدلالوصأباتك:ىسيعنبنيروغبت(9)
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.»نيحلبقكلذانركذامكعيبرللحيحصلاعماجلايفدرو

نمةغللايفامىلعوصتلاقايسىلعدمتعتذإحوضولاةياغةحضاو

.(!)زاجملا

.صوصّلاهذهضعبلمهليواتكاهو

:(باهذلاوءيجملا«نيعلا‹رونلا)هباشتملاليوأتيفةيضابإلاجهنم

كلذدعبيفتكأمثليوأتلايفةيضابإلاةقيرطنيتصوصنةثالثدروأس
اياضقثالثدنعدعباميففقألهباشتملاضعبليتلاميهافملاركذب

يهومهفلاقلطنميفاهفالتخالةيمالسالاقرفلانيبلدجراثمتناك

.مالكلاوةيؤرلاوءاوتسالا

تاوامّسلارونهللالءىلاعتهلوقليوأتوهفلّوَألاصتلاامأ

رونهللاو»:ىلاعتهلوقنمهباوجتحاامامأو.(35رونلا24)«شضرألاو
:هلوقو‹(10حتفلا48)مهيديقوفهللادي:هلوقو«شضرألاوتاوامسلا

‹هسفنو(56رمزلا39)4هللابنجيفولف(14رمقلا54)$اننيعأبيرجتلل
اولفغأفمالّسلاهيلعيبنلانعتاياورلاوتاهباشتملاتايآلانماذههابشأو

هلئمكسيللف:لجورعهللالوقاوكرتوهليوأتريغىلعهولمحورظَنلاهيف

272:قبسامرظنا(10)
لحيالو»:لوقيثيحيسلدنالامزحنيافقومبنأشلااذهيفركذننأنكي(11)

هاوعدبةقيقحلانعزاجملاىلايعهلوسرمالكولاعتهللامالكفرصينأدحال
132:1مت..درکفلاراد.ركاشدمحمدمحأقيقحت.ىلحملا.ةيذاكلا

دازينألحيالو»:لوقيثيح33-1:34ج1مىلحملا:مزحنيااضيأ.ر
ةّسوأنارقنمصنهبتأيملام(...ديلالثمنارقلايفءاجام)كلذيف
.«ةحيحص

274



:هلوقو)65میرم%194اًيمسهلملعتله$:هلوقو(11ىروشلا$42ِءيشس

هللافصونم»:مالسلاهيلعيبنلالوقو4رمرلا39,4راهقلادحاولاف

.02هفرعيمللثموأهبشب

دحأهركنياليذلاساّنلانيبةيراجلاةغللايفرولاىنعمنُملعاو»
هللالاقو..روب:ىدهلاو«تالبلارون:ملاعللساّنلالوقي‹؛يداهلاةغللالهأنم

نيذلايلوهللا:ىلاعتلاقو(1ماعنالارڳروتلاوتاملظلالعجو:یلاعت

ىلارفكلانمينعي(257ةرقبلا4(2روتلاىلاتاملظلانممهجرخيسا

.ناميالا

اذهلثمف](35رولا244حابصماهيفةاكشمكهرونلثم:هلوقيفو
بلقيفناميالاهّنِإانلقامباوصىلعلديامىلارونلا
.نمؤملا

هللارونبهّنِإف«نمّؤملاةسارفاورذحا»:مالسلاهيلعيبنلامالکنمو

لطابلاوحلانيبزّيميو«هبربخيملنإوهبلقبّقحلارصبينأداكو«رظني
,(14)هليطعأيذلاهللارونب

یدههاّمسامک«هباتکنمعضومريغيفاروننارقلاهللاىّمسدقو
.(15)(ةمحرو

¿Û ٠.سرهفملامجعملايفكنسنودنعثيدحلااذه3(12)

.لديام[حابصملارونبرونلااذههيبشتيفف]:لاقينألالالعل(13)

.ثيدحلاظافلالسرهفملامجعملا:كنسنو.6رجحلاةروسريسفتيذمرتلا.ر(14)

728.

ىهتمايشيبمصملالقتدقو8:نيدلالوصأباتک:یسیعنبنیروغبت(15)

یلاعتهلوقنعسابعنیا:زجوملايفءاجامفاضأو.12:ةيشاحلا

=٠شالوتاوامسلالدعل:ناقف:(35رونلا)كتاوامسلارون
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ىلعججرختاضيأنيعلاوو:«نيع»ةملكبقلعتيفيناملاصّللااًمأو

أ(4قلك4رهاتيىنعمو٠لوقعملاىلعو٠ظفحلاو۽ملعلا

انيقيينعي(7رئاكتلا4)102ن:ميقيلانيعاهنورتلمث:یلاعتهللالاقو.انملعب

.هملعبديريينعيناللعفامونالفىلعينيع:نولوقيو.هيفكشال
كلذكويظفحويدارمويتمملعبيأ(39هط20)4ينيعيلععصتلوللو

."اننيعأبيرجتإل

ءاجول:لاق:باهذلاوءيجملابقلعتيفثلاثلاصّتلاامأو

نممهناينبهللالاقو.كبررمأءاجيأ(22رجفلا89كبر

مهسوؤراوسكان: لاقو.هتبوقعوهرمأينعي(26لحنلا164دعاوقلا

لمحولو.ةمايقلامويمهبرلمهعوضخيأ(12ةدجسلا324مهبردنع

راصوهبريقل:تيملل4بذاكتوضقانتلهرهاظىلعنارقلا

ؤوهبرنااودیريملوهبرىلإ يلا¥:مالسلاهيلعميهاربإل.ربقلايف

.هبهرمأثيحىلإهباهذيأ(99تافانملا7)هپنيدهيسيبرىلإبهاذ

¢ةاكشمكهرونلثم: هلوقىلاىرتالأايفنميداهوهو=
وبأودمحمنبرمعوةداتقونسحلالاقكلذكو.لثمهللسيلو(35رونلا24)
وبُ«امہیفنميداهوهوضرالاوتاوامّسلالدعهللا:هانعمدهاجويکملاملسم

وهلكلاهنمذخأيذلاردصملاو1/391392زجوملا:يئاكلادبعرامع

ةيشاح:يشحلا.ر.868ددع3/33حيحصلاعماجلا:بيبحنبعيبرلا
.يوغللاليلحتلانمءيشعميناعملاسفنركذدقو7/272274بيترتلا

لعةيشاح:يبعصللاسويء10صنيدلالرصأبانك:يسعنينيغ)16(
ددع3/36حيحصلاعماجلا:بيبحنبعيبرلا..:نيروغبتلوصا

.يرمابیبرتلو:سابعنبالاقەكىلععصا؛الوقو
يرجتإل:هلوقكلذكويملعبكاحّضلاودهاجملاقو.يملعبىبرتلونسحلالاق
7/300بيترتلاةينشاح:يشحلا..ر...انظفحوانملعبينعي€اننيعاب

.نيعةملكلةيوغللايناعملاعيمجداريإعمابيرقتيناعملاسفنركذي3
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لوزيهنأمهدنعحصاذإاعضوممهبرلاوفرعينابةهبشملامزليو
.

يوجتيتلاصوصتلاعمجىلانودمعيةيضابألانأنيبتصوصّلاهذه
ةءاممتسملائاعملاباهيناتمنوسيقيامك‹اهنيباميفنونراقيف«ةملكلاسفن
لكو٠قايسلاةلمجوقسانتييذلاليوأَنلابناجنوحجريمث«ةغللايف
حضاووهامك٠مكهّتلاويّدحَملاىلاانايحألّوحتتةحضاوةأرجيفاذه
دامتعاىلإذئنيحليبسالف.لَوَألاصّنلاعلطميفوثلاثلاصتلايفةصاخ
لماکتمقسانتمنارقلاو‹ىلإيدؤيهبالتايآلاهذهلثميفرهاظلا

نمناكولولئهيفزاجعإلانيهاربنمناهربكلذواضعبهضعبرسفي

دامتعالإنذاقبيملف(82ءاسكا4)اريثكافالتخاهيفاودجولهللاريغدنع

.ةغللاهلبقتيذلاليوال

ةدايزلهباشتملاضعبلمهليوأتدروننُنسحيجهنملاديدحتدعبو

.ليلحتلايفةلاطإنود.حيضوتلا

نمصوصتلاةيقبيفةررقملاميهافملاركذ
:ةسوفنملاسفَنلا(158نارمعلآرڳتوملاةقئاذسفنلکل:سفللا

ةيشاح:يبعصملافسوي.ر.10:نيدلالوصاباتك:ىسيعنبنيروغبت.ر(17)

ددع3/34حيحصلاعماجلا:بيبحنبعييرلا.ر.14:نيروغبتلوضأىلع

نمِءيشبعوضولاىلعرمدقو7/274بيترتلاةيشاح:يشحلا.ر.8

مامغللاليوتفيضي1/504جهنم:يقاتسرلاديعسنبسيم.ر.ةعرسلا

2)€مامغلانمللظيفهللاميتأينأالإنورظنيلهيه:لاعتهلوقيفلوقيف

مامغلاو.ءازجلاوباقعلاوباوثلابكبرءاضقءاجكلذيفىنعملا(210ةرقبلا

.ءازجلاوءاضقلاءيجلعةمالع

هياشتملانمتربتعايتلايناعملاهذهنمةيضابالافقومحيضوتراتخن:ةظحالم(18)

.ةيؤرلايفنوءاوتسالايتيضقدعةعّسومةفصبفقتلةلاطإنود
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يتبيغملعتيأ(117ةدئاملا4)5كسفنيفامملعأالو«يسفنيفامملعتإل

.كتبيغملعأالو

مکرذحيیىلعمبهایمکرذحييأ(54نارمعلآ3رهسفنهللامكرذحيوإل

)30,مامن6(ةمحرلاهسفنىلعمكبربتكإل.هتبوقعليقو.هللاهللا

يا(7ءارسالا17مكسفنالمتنسحأمتنسحأنات.هتاذىلعي

.

دیرنيآوناسنالا$هللاهجولمكمعطن:ىلاعتلاق:هجولا

لمعلاوءيشلاىلادصقلا:هجولاوهللااضردصقللوقو«هللاباو

.هلليأهللاهجوللوقوهيف

يأ6هللاهیجوتمشقهبداري(115ةرقبلا24هللاهجومشفاولو

.هللاىلاهّجوتلاو‹ةبعكلاءاقلت

28)هجوالإكلاهءيشلك(27نامحرلا4)55كبرهجو
.تالاىنعمب(88صصقلا

.276:قبسعامرظنا:نيعلا

هقلخانأتیلوتيأ)75ص4يديبتقلخىلاعتلاق:ديلا

فوفهللادی:لاقو.نحنانقلخيأEEانيديأتلمع:لاقو

نبانعيورمريسفّتلا875ددع37/3حيحصلاعماجلا:بيبحنبعيبرلا.ر(19)
7/303(حيحصلاعماجلاىلعيا)بيترتلاةيشاح:يّشحلا.ر.سابع
.1/398399جهنملا:يقاتصرلاديعسنبسيخ.ر.4

.سابعنبالليوأتلا.873ددع3/36حيحصلاعماجلا:بيبحنبعيبرلا.ر(20)
299/7-300حيحصلاعماجلاىلعيأبيترتلاةبشاح:يشحملا.ر
.400--1/399جهنملا:يقاتسرلاديعسنب-سيمخ.ر

278



.2")اينّذلاةمعنونيدلاةمعنليقو٠ةردقلاوةمعّنلايأ(64ةدئاملا5)

ليلد(67رمزلا39ر4هنيميبتايوطمتاوامّسلاوىلاعتلاق:
ضعبانيلعلوقتولوهلوقو.تاينافتابهاذيأ:تايوطموةردقل۳
يأ(45ةقاحلا69رنیمیلابهنمانذخألليواقألا

مويهتضبقاعيمجضرألاول:ىلاعتلاق.طسبلاوضبقلا:ةضبقلا
اهئانفإىلعةردقلاوأكلملاوناطلّسلاوةردقلايأ(67رمزا39ر4ةمايقلا

.(سويوقیضييأ(524ةرقبلا4(2طسبيوصضبعيلاقو۰ةمايقلاموي

نيعبصإنيبنمّؤملابلقنا»نمثيدحلايفِءاجامأ:عباصألا

ىلعمكحلا۱١يئوهفنامحرلاعباصأنم نإ(25)%هيلعةردقلاوءيشلاىلع

نمنيتمعنينعتدق«نيعبصإ»نأ»يقاتسرلاسيمخرکذیو.ثيدحلاحص

ىرخألاو.قْزَرلاسامتلايفةحسفلاو«هيلإريخلاقوس:امهادحإهمعن
.(2)ەنعرورشلافرصيه

.سابعنبالليواتلا:876ددع3/37حيحصلاعماجلا:بيبحنبعيبرلا.ر(2)
:يقاتسرلاديعسنبسيمخ.ر.306-7/304بيترتلاةيشاح:يشحملا.ر

.1/402جهنملا

سابعنبالليوأتلا«866ددع3/36حيحصلاعماجلا:بيبحنبعيرلا.ر(22)
/1جهنملا:يقاتسرلاديعسنبسيمخ.7/269بيترتلاةيشاح:يّشحلا.ر
3.

سابعنبالليوأَتلا.864ددع3/32حيحصلاعماجلا:بيبحنبعييرلا.ر(23)

يقاتسرلاديعسنبسيم.ر.7/265266بيترتلاةيشاح:يّشحلا.ر

.1/404جهنملا:

ةجامنبا.17ردقملسم‹89تاوعد‹7ردق:يذمرتلا:ثيدحلارخت(24)

2/168.173182/6251302لبنحنبدمحأ.13ةمدقم
.1/64سرهفملامجعملا:كنسنوبسح.65

.1/399زجوملا:يفاكلادبعراّمعوبأ.ر(25)

.1/405جهنملا:يقاتسرلاديعسنبسيخ(26)
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رمالايأ(42ملقلا68قاسنعفشکی:ىلاعتلاق:قاّسلا

فشكييأ:نسحلالاقو.ةمايقلامويةعاسدشايه»:رمعلاق.ديدّنشلا

.2”ةرخألاوايندلانيبيذلارتسلانع

نانجلالهأرقتساو«ةمايقلامويناكاذإ»:ثيدحلايفءاج:مدقلا

اهيفرابجلاعضوديزمنملهراتلاتلاقوميحجلايفرانلالهأوميعنلايف

هيفرابجلالمحينأيغبنييبسحيبسحيأينطقينطقتلاقوهمدق

.2”مدقلاهلتباثلاىلاعتهللمولعملادابعلانمنيربجتملاضعبىلع

اهيفرابجلاعضيىحمنهجءولتمتنل»:ىرخأةياوربثيدحلاءاجو

ىلإنورئاصمهَنَأهملعيفنيذلاةواقّشلالهأنماهلمّدَقامديري«همدق

دنعقدصمدقمهلنأاونمانيذلارشبوإل»:لجوزعهللا-لاقمنهج
.(2()20سنوي10مهر

يأ«هتروصىلعمداقلخهللانأ»:ثيدحلايفءاج:ةرومصلا
نمو٠ةغضمىلإةقلعنمو‹ةقلعىلاةفطننمهلقنيمل«اغلابهللاهقلخ
.كلذريغىلإةلوفط

سابعنبالليوأتلا«878ددع3/38حيحصلاعماجلا:بيبحنيعيرلا.ر(27)
:يقاتسرلاديعسنبسيمح.ر.311س7/308بيترتلاةيشاح:يشحلا.ر

1/505.
۔ر8.25ديحوت12نامي.1قةروسريسفتيراخبلا.ر:ثيدحلاجيرخت(28)

.ر.قةروسريسفت.20ةنج:يذمرتلا.ر.35.37.38ةنج:ملسم
.5/326سرهفملامجعملا:كتسنو

:رونلا:ينيمثلازيزعلادبع.ر.افق17ةقرو:ةينونلاحرش:يئالتلاورمع.ر)29(

5.

.1/398زجوملا:يلاكلادبعرامعوبأ.ر(30)
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.رونماسنمفراتخايتلامدآهروص

ىلعمدآقلخهللانإهوجولااوحبقت:Y0:ااقفههجوةروص

ةروصىلعينعي

ايحوالإهللاهملكينأرشبلناكامو: ىلاعتلاق:باجتحالا

يذلامالكلابجحىلاعتهللانأيأ(51ىروشلا2باجحِءارونمو

.مالّسلاهيلعىسوملإهعمسيملفضرالاوءامّسلالهأنعىسومهعمس

بوجحمیسوماولاقو.صخشبروصمرتسريغنمعنملاىنعمب:اولاقو
.2اربنأهنكميالهلهللانع

(15نيففطملا83رنوبوجحملذئمويمهبرنعمهنإ:ىلاعتهلوقامأ

.ەتيۇرنعالهتمحروهباوثنعنيبوجحممهنوكهانعمف

هفتکىلعهديبيلعبرضف:لاق.ائيشكديزأالتاوامسعبسببجتحا

.رسابعنبالليوأّتلا.844ددع3/23حيحصلاعماجلا:بيبحنبعيبرلا.ر(31)
:يفاكلادبعرامعوبأ.ر.234-7/232بيترتلاةيشاح:يّشحملا

..28ةَنج.115ربملسم.1:يراخبلا.ر.1/398زجوملا

.2/71سرهفملامجعملا:كنسنونع

اليلحتعوضوملاديزنسو«1/405406جهنملا:يقاتسرلاديعسنبسيمخ(32)

.مالكلانعوةيؤرلاةلاحتسانعثيدحلادنع

:رونلا:ينيمثلازيزعلادبع.ر.هجو20ةقروةينونلاحرش:يتالتلااورمع.ر(33)
:يشحلا.ر.859ددع3/30حيحصلاعماجلا:بيبحنبعييرلا.ر

.7/262بيترتلاةيشاح
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.هنعهقلخبجحنكلو‹هقلخنعبجتحيملهللانإمالاي:لاقف

.3«هللاريغبتفلحامّنإكّبَألال-لاقف؟ينيمينعرفكأ:لاقف

يافيعيدابعكلاسىلاعتلاق:برقلاىنعمب:ونالا

«(61دوه114بیجمبيرقيبرنإل:اضيألاقو186رتا4بيرق

ةعرسىنعمبانهبرقلاف(50ًابس344بيرقعيمسهّنِإéِ:اضيألاقو

.ةباجالا

:هلوقو(16ق504ديرولالبحنمهيلإبرقأنحنوإل:ىلاعتهلوقام

برقهيفىنعملاف(85ةعقاولاالنکلومکنمهيلإبرقأنحنوإل

ةفاسملابرقالتالاحلاعيمجيفو‹تاقوألاعيمج+يفهيلعةردقلاةمزالم

.(35)وندلاو

)143فارعألااكدهلعجلبجللهبریلجتاملف:ىلاعتلاق»:يلج

امكءاکدراصوةيآلاكلتلمحلبجلاقطيملفهتايآنمةيابىلجتيأ

نماعّدصتماعشاخهتيأرللبجىلعنارقلااذهانلزنأولم:لاعتهللالاق

عوشخنمركذامىلعاكدلبجلاناككلذكو(21رشحلا594هللاةيشخ

‹35«لبجلا

.276.صقبسامرظنا:ءيجملا

امبسفنلكىلعمئاقوهنيف:ىلاعتلاق»:مايقلا

ةيشاح:يّشحلا.ر.838ددع3/20حيحصلاعملجلا:بيبحنبعيبرلا(34)
.1/406جنا:يقاتسرلاديعسنبسيم.ر.226/7227بيتزتلا

رونلا:ينيمثلازيزعلادبع.ر.هجو18ةقرو:ةينونلاحرش:ينالتلاورمع.رت(35)
.1/408جهنملا:يئاتسرلاديعسنبسيم.ر.76س75ص

ةلاحتساعوضوم:يليامرظنا.1/408جهنملا:يقاتسرلاديعسنبسيمخ)36(

298ةيؤرلا
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ءاصحالاوقزرلاوءازجلاوباوتلاوريبدتلاوةيافكلاىنعمب(1333)
%3نيفلكملالامعأعيمجب

هدنعدارُأ(55رمقلا54ردتقمكيلمدنع:یلاعتلاق»:دنع

ىرتولو»:ىلاعتلاقو.هللاباوثلنيقحتسمىفلزلاوةعفرلاو‹ةلزنملايف
ةئينذدلاةنزنملايأ)3212)مهبردنعمهسوژراوسکاننومرجملاذا

.(38)(باونلانمنیسیاباقعللنيقحتسماوناکدِ

لإضرألايفوهلإءامّسلايفيذلاوهوىلااعتلاق»:يف
هلإوتاوامسلالإهنأىنعملاف)84فرخزلا43)

مهنيذلاواونانيذلاعمهللانإ:ىلاعتلاق:عم

.(4«ديدسّتلاوىقيفوتلاورصتلابمهعميأ(128لحنا16)

لكيفنىلعصرحلالكتصرحةيضابإلارداصملانأذئنيحمهملاف
ةهّبشملاىلعتروىلاعتقلاخللهيبشّلاوميسجلامهفينأهنأشنمام
.ةذدشب

هجولاوديلاتابثإىلإاوبهذنيذلاةيفنحلاجهنمجهنتملاهنأامك

.هفصوبلوهجمهلصأبمولعمهّنكلتحىلاعتهلامهريغو
دوعنسو«ةقيقحلاداقتعابءافتكالايفةيعفاشلاوةيكلاملاجهنمجهنتملو

.(4»نيحدعبِءاوتسالايفكلامةلوقىلإ

.1/510جهنملا:يقاتسرلاديعسنبسيمخ(37)

.1/510جهنملا:يقاتسرلاديعسنبسيمخ(38)

.1/511جهنملا:يقاتسرلاديعسنبسيمخ(39)

.207511/1یقاتسرديعسنبسیخ)40(
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.زاجملادامتعاوةّماعتاهباشتملاليوأتيف(*”ةلزتعملاعمقفتتيهو

هباشتملانماندروأامعمليوأتلاكلسماوكلسةيضابإلانأنيبتناذكه

.هریغنمرثکالدجراٹمناکهالءاوتسالاعوضومعممهففومحضوتلف

تمهاو«ليثمتالبتقّدصو«هيبشتالبتنما:يعفاشلالوقو.هرشبلل=

:يجيالا.ر.240:كاسمالالكهيفضوخلانعتكسمأو‹يفيسفن
زاجناةرورضهيفتبثأارصتخماليلحتةيضقلاللح:2/366367فقاولل
ةفصلعضويملوةحراجللعضوهجولا:«هيبنت».هجولاناشيفكلذنمو

امعهبزّوجتلاوزاجلانّيعتيف١٠بطاخلاهلقعيالالهعضوزوجياللب‹ىرحخأ
.2/366فقاوملا...تافّصلاعيمجوتاّذلانعهبزوجتينأوهو...لقعي

.600:ةسمخلالوصالا:رابجلادبعيضاقلا)42(
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ءاوتسالا

.ءاوتسالاةيضقيهوميركلانارقلايفتارمعبسرركتامهباشتملانمو

:(59)ناقرفلاو(2)دعّرلاو(3)سنويو(54)فارعألاةروسيف
.€4شرعلاىلعىوتسامث:ةغيصيفتءاج(4)ديدحلاو(4)ةدجّسلاو
.4ىوتساشرعلاىلعنٰمحرلالةعيصيفتءاجدقف(5)هطةروسيفاأ

ةيألاهذهمهفنمةهّبشملاهيلإبهذامةّدشبضراعتةيضابإلارداصملاو
نموكلاملعفامكفقوتتالاهّنأامكرارقتسالاوهويوغللارهاظلابسح
لاؤسلاو٠لوهجمفيكلاومولعمءاوتسالا»:لئاقلاوهو(هجهنجهن
.هتقلحنمهدرطأولئاسلافلعوهنع

ةمظعوىشامتيامبسحوقايّسلابسحَصنلالوترداصملاهذهنكل۱
.ىلاعتهللا

‹قازتلالا:ديفييذلا«ىلع»١رجلافرحيناعمفلتخمدروتف

.(ءالعتسالاو()لايحو(ءارغالاو()قوفلاو

ا£هشرعىلعهناحبسهللانأو:1/345تالاقملا:يرعشالانسحلاوبأ)1( 
.ڳىوتساشرعلاىلع:لاق

ةرهاقلارشنلاوةعابطلليلرعلاباتكلاراد.نارقلاماكحالعماجلا:يبطرقلا.ر(2)

(دمحانبدمحم)يبطرقلاةايحنعو‹219-7/220ج7/1967

.6/217مالعالا:يلكرزلا.ر(671/1273ت)

.(28نونمؤملاىلعكعمنموتنأتيوتسااذإفلل)3(

مظعالاقيرطلاكيلع)4(

.(259ةرقبلا21)4ةيرقىلعرميذلاكوأ)5(

. )21 فسوي12)ىلعبلاغهللاوإل  )6(
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كلملاءاوتساوهوبسانملاىنعملانأىلإلصتلةيلاتلاتايآلانيبنراقتو

نمحرلاإل‹(21فسوي12)ەرمأىلعبلاغهللاوإل:يهوريبدتلاوةردقلاو

.(18ماعنألا64ەدابعفوفرهاقلاوهو«(5هط204یوتساشرعلاىلع

كلذلمتاذإف‹ىنعملاةبراقتمكسلاةيواستمثالثلاتاملكلاهذهو»

لثمو«(هللا)هلوقلثم(نٰمحرلا)هلوقنأكلذو«هانلقامكهدجولّمأتم

هلوقناکمو(بلاغ)هلوقناکم(یوتسا)هلوقكلذكو.(وه)هلوق

هذهف(هدابع)هلوقناكمو(هرمأ)هلوقناكم(شرعلا)هلوقكلذكو.(رهاقلا)
يذلابهللاكدينزوجتالف«ةراشالاو‹ةرابعلايفةهباشتمثالثلاملكلا

.(هّللاءاشنإقفوتاحفصاهنمأانرسف

هلوقو».ىلاعتهللاتاقولخممرضتاوامّسلاويسركلاوشرعلاو

:سولجلابجواشرعوايسركركذىتمتاكىِلو<هتيب.»كلوقك(هيسرك)

08«قرفهئامسوهیسرکو

كلملانوكىلعوهسيل:4ىوتساشرعلاىلعنمحرلالهلوقف

-ناطلّسلاو

حيحصلاعماجلايفسابعنبانعءاجامىلااضيأرداصملاهذهدنتستو
:یلاعتهلوقنعسابعنبالئسديزنبرباجلاق»:بيبحنبعيبرلل

ىلعالهقلخىلعهؤانثوهركذعفترالاقف4ىوتساشرعلاىلعلال
.نعهللاىلاعت«ادادنأواهابشأهلنإنودّدنملالاقام

:يشحلا.ر.صنلالماكيشحملالقن.1/367زجوملا:يلاكلادبعرامعوبأ(7)
.7/296بيترتلاةيشاح

.1/370زجوملا:يلاكلادبعرامعوبأ(8)

ةيشاح:يشحلا.ر..871ددع3/35حيحصلاعماجلا:بيبحنبعييرلا(١9
.7/283298بيترتلا
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يهوءامّسلاىلاىوتسامثلط:ىلاعتهلوقيفنسحلاهرکذامیلعو»
:ىلاعتهلوقو‹ءامّسلاىلإهتردقوهرمآیوتسايأ(11تلصف41رناخد

هفطلوهتردقوهرمأىوتساينعي59ناقرفلا25)شرعاىلعىوتساملل
امكفصولاهيلععقيالو‹قلخلاتافصبهللافصويالو‹هقلخقوف
.(1«قلخلاىلععقي

دارأهنأربتعتوفانعتسالاىلعمثربتعانمىلعرداصملاهذهدرتامك
٠شرعلاىلعىوتسادقضرألاوتاوامَّسلاهقلخعموهو:يلياماهب

موييفماعطإوأ:ىلاعتهلوقبلدتستوييشدعبءيشكلذنآدريملو
90)هڳاونمآنیذلانمناکمثةبرتماذانيکسموأةبرقماذاميتيةبغسفيذ
."اونمنيذلانمهلعفدعبناکمثلعفاملعفهنأدریملف(18دلبا

ءاكتالاوأجاجوعالادعبءاجدقءاوتسالانوكينأرداصملايفنتامك
.لقاعهلبقياليذلارمالا6صاقنتسالاونمهيفامل

صوصنعمجىلعيسمادغلاىلعهدريفيخامّشلادمحأصرحدقو
كلذيفنىلعلمعيسمادغلانأمغرهيبشّتلامهفتةفلتخمرداصمنم

.اقلطم

ديجملاشرعلاىلعوهو)»)13(.دیريبنباةلاسريفِءاجامدرواف

ESED

ةيشاح:يشحملا.ر.872ددع3/36حيحصلاعماجلا:بيبحنبعيرلا(10)

.7/283298بيترتلا

.1/373زجوملا:يفاكلادبعرامعوبأ.ر(1])

هّبشمنيبةفيرطةرواحمدروأدقو.1/506جهنملا:يقاتسرلاديعسنبسيمخ.ر(12)
لواحينّيعمركفنعرّبعتتارواحلاهذهلثمولّووملاراصتناىلاتضفألوُؤمو
.ةقوشمةيراوحةقيرطبموهفملابرقينأ

(386/22923-996)310 يناوريقلاديزيبأنباهللادبعدمحموبأ(13)
-رهشأنم.يكلاملاهقفلابهئانتعالريغصلاكلامببقل.ناوريقلابهتايحلجىضق
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ىلعلدييذلاوبةلاسرلاحارشضعبيفءاجامدروأامك.(14)«هَتاذب

:ىلاعتهلوقناکملکنودديجملاهشرعقوفهَهانرکذامةحخص

فوفهنافصوينأعنمياذهو(5هط4)20ىوتساشرعلاىلعنمحرلا

.(15)هيفوأهريغ

ىلعمولعمءاوتسالا:كلاملوقلّوأتثيحيسمادغلاىلعدريامك
يذلارمألانأانّيبمرارقتسالاةغلديفتمولعمةملكنأنيبو.ءالعتسالاهنأ

هلاسهلوأءاوتسالاةيفيكنعامّنِإوءاوتسالانعلاّوَسلاسيلاكلامبضغأ

۰(15)بساتملانمسيلاذهوماوعلانمعمجيف

.رهاظلاىلعهلمح

هللالوقينمرجزيذلا!نيفشاتنبانمزةيخيراتدهاوشركذيمثطظ

Bercherيشربنويلةيسنرفلاىلإاهمجرتواهلمّدَق.ةلاسرلا:هتافلؤم=

.(فلوملاةايحنعةذبنةمدقملايفو)1983رئازجلا8ط

ةلوصلعدرلا:يخامشلادمحا..0:ةلاسرلا:يلاوريقلاديزيبنبا(14)

.26:يسمادغلا

.27:يسمادغلاىلعدلا:يخامشلادمحأ.ر(15)

7/293بيترتلاةيشاح:يشحلا.ر.27صقباسلاردصملاسفن(16)

4.

نمنيعبصإنيبنمؤملابلق»:يهو.27:يسمادغلاىلعدرلا:ىحامشلادمحأ.ر)17(

.«لجورعهللانيعدوسألارجحلا»24قيلعت279صقبسامرظنا.«نمحلاعباصأ
.را541/2:لبنحنبدمحا.ر.«نعلابناجنمنامحرلاسفندجلاليتإ»

.6/508سرهفملامجعملا:كنسنو

نيفشاتنبفسوي29:يسمادغلاةلوصىلعدرلا:يخامشلادمحأ.ر(18)
شكارمةنيدمينابوىصقألابرغملاناطلس(500/10191106)410 

.نيملسملاريمأبيعدنملوأو

ر

.9/294295مالعالا:يلكرزلا.
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نيدحوملامكحبالَوَأمهيفمكحنأدعبمنغوىبسولتقفىراصتلامكحب

انآعمهيلإبهذامرزاوتصوصنىلعدمتعايخامشلانأنذإحضاوف

‹2»لافقلاو(2).يمرحلامامإلشمزىلإدمعينمةرعاشألانملحن

ايلاعتمىلاعتهنوكبعطقنن(:يزارلالثمفوقولاىلإدمعينممهنمو

ضوفنلبليصفتلاىلعةيآلاليواتيفضوخنالوةهجلاوناكملانع
دمتعنوهبلوقنوهراتخنيذلاوهبهذملااذهو٩هللاىلإاهملع

.(23هيلع

ليواتنمبسناملهحرشدنععوضوملااذهيفعسوتدقفيشحملااما

.(29.ریحلبقكلذانرکذامکرمعبهللادبعلوسابعنباىلإ

حرشيفيلاطيجلاليعامسإدنعءاجامىلعالكادامتعادمتعادقو
يففالطنالادنعهلوقباهصخلولباقملافرطلاججحدرواف٤

ةلودلاسساعضاو(524/10921130)485 ترموتنبيدهملا(19)

.105س7/104مالعالا:يلكرزلا..ةيموكلاةينملل

:يسمادغلاةلوصىلعدرلا:يخامشلادمحأ.ر(20)
ملعأ(9478/1085ينيوجلاهللادبعنبكلملادبع:نيمرحلام)21(

:يلكرزلا.رهلجأنمةيماظتلاةسردملاتسسأ.يعفاشلاباحصأنمنيرخأتمل

.4/306مالعألا

صعيفقارعلابةيعفاّشلاسيئر(507/10371114)429 :لاَفقلا(22)
:يزارلارخفلا.ر6/210٠مالعالا:يلكرزلا.ر.مالسالارخفببقلم

.لافقلانعونيمرحلامامانعهلقنامرظنا.22/7ريبكلاريسفتلا

.14/115ريبكلاريسفتلا:يزارلارخفلا(23)

286:قبسامرظنا(24)

.افق77ةقروهجو72ةقروةينورابلابخةينونلاحرش:يلاطيجلاليعامسإ.ر(25)
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عبرألاهذهىلعروديءاوتسالايفةهّبشملاجاجتحانأاوملعا»:درا

هذهليوأتبنوبلاطممهف۽شرعلا٤ىلع«یوتسا«مث:تاملک
.2تاملكلا

الإنوكتل(من)نُبرعمالکونارقلانمةلدأببنيب

.ولاینعمبتوءاج

يفيلاطيجلادنعءاجامرصتحخاهنأالإ«ىوتسا»ةملكعملعفكلذكو

تاجاجتحالاوةيلقعلادهاوشلاهذهبتبثاذإف»:هلوقبمتخمثةينونلاحرش

ةلرتماهعفرأىلإةهّبشملادمعتململفةتوافتمبورضىلعءاوتسالانأةيرورضلا

نماديعبلجورعناكذإهبىلاعتهللافصتفاهيزنتاهدعبأوجرداهالعأو

هريوصتناكللوقعملاىلعهؤاوتساناكولو.صقَنلايناعموقلخلاتافص

كلذنعهللاىلاعتلوقعملاىلعمهناينبهنايتإوموهفملاىلعماحرالايفامل

.اريبكالع

ىلعايلوتسملزيمللجوزعهللانأتبثانركذامىلعرمألاناكاّملف
ایلوتسمو«ءاشتقويأيفهدجوينابهلهعارتخاوهایهقلخلبقهشرع

يذلاءاقبلاهلثدحينابهلايقبموهلاكسممناکنابهداجیإيفهيلع

ىنعميفانهاه«مث»نإ:لاقنملافالخ؛تقولکيفهبيقب
ىلعىوتسامثمايأةتسيفضرألاوتاوامّسلاقلخهلوقريدقتو
رهقلابهريغوشرعلاىلعایلوتسملزيملضرألاوتاوامّسلاهقلخعموهو

)2۽ةبلغلاو

.7/285بيترتلاةيشاح:يشحلا(26)

.285287صردصملاسفن:يشحملا.ر(27)
.7/287288بيترتلاةيشاح:يشحلا(28)
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اذإف»:يليامبمتخ«ىلع»تالامعتساهوجوفلتخمنيبندعبمث
«ىوتساشرعلاىلعليف«ىلع»يلوقنوكيالملفانركذامىلعجرخيناك
امعهللاىلاعتةيقوفلاوقازتلالانمةهبشملاهيلاتبهذامنودةبلغلاورهقلاب

.(2اريبكاولعنولوقي

نمهنأنيبو«شرعلا»ىلإةبستلابهوجولافلتخمكلذدعبركذمث
ىلعةلالدهيلعهتردقيفو(اندنعمظعتيتلاىلاعتهللاتاقولخمةلمج

اندنعاصوصخمناکذِإركذلابهّصخامّنإو١لاقف‹هريغىلعهترذت

ءايشألايلاعأىلعردقنمَنألقلخلاعيمجقوفهّنأوميظعتلاوفرّشلاب
رهاظشرعلاىلعلاعهنأىلاعتهللاركذىتمف...اهلفسأىلعرداقوهف
.3۱ءيشلکىلعلاعهنآىلعليلدوهفهيلع

ءوجلنيبلبقهيلإراشملاكلاملوقشقاننأدعبمث
نونعيملسأفلتسلاةقيرطَنأِبمهلوقعمليوأَتلاىلإةرعاشألانمنيرأتملا
ثيحملعلانماهيفاملنونعيملعأفلخلاةقيرطو«فقوتلانماهيفامل
)33(هبدارملااونيب

حرشيفيلاطيجلاليعامسإنعهلجلقندقويّشحملادنعءاجاماذه
اعيرسارمةيضقلاىلعرمدقفةينونللهحرشيفيتالتلاورمعاأ«ةينونلا

.راركتلاىشاحتفهوجولاعيمجنماهبملأدقيلاطيجلانأكردأهنأوديو

.288:ردصملاسفن:يشحلا(29)

نمقلخشرعلا»:شرعلافيرعتيفسابعنبانعيوراميالتلاورمعلقندقو(30)
.ر.افق25ةقروةينونلاحرش«هقلخيذلاالإهردقفرعيالولاعتهللاقلخ

91٠:رونلا:ينيمثلازيزعلادبع

.0:ردصملاسفن:يشحملا(31)

.108:نيروغبتلوصاىلعةيشاح:يبعصملافسوي.ر(32)

.7/295بيترتلاةيشاح:يشحملا(33)
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نمنيرخاتملاعموةلزتعملاعميقتلتةيضابألارداصملانأنإحضاوف
.ءاوتسالاليواتيف‹2*ةرعاشالا

رکذاهیفدرويتلالمجلاغيصنمةضيرعةدافتساتدافتسااهّنُأامك

ىلعو«ةردقلاىلعهتلالدو«ىلع»رجلفرحىنعمىلعتحلفءاوتسالا

ءاوتسالاهغیصدورویلعو٠فانعسالاالةيعملاديفييذلا)مث»ینعم

ىشامتياذهو.برعلامالكيفوميركلانارقلايفءالعتسالاىلعةلالالل
صوصنلاهذهنمةدافتسالاىلاليبسالاىرييذلاةماعيضابألاركفلاعم

.ىلاعتهللالالجوىشامتيامبسحاهليواتبالإ

.ةيضقلاهذهلةيراضحلاداعبألايلجتسننأ.نسحيليلحتلااذهدعبو

هباشتموهاماهنمومكحموهامهتايانمنأهسفننارقلاحرصدقل
لمتحتامك٠«بسحفهللاملعنمهباشتملانوكينأاهّصنيفلمتحتةيآلاء

نأساسأىلعهباشتملااذهمهفيفبيصنملعلايفنيخسارللنوكينأ

يذلاىنعملابشرعلاىلعوتسمىلاعتهّنابملعلا»:لاقدقويلازغلادماحيبألئم(7
تام“هيلإقّرطتيالو٠ءايبكلافصويفانياليذلاوهو2ءاوتسالابهللادارأ
مثلنارقلايفلاقثيحءامّسلاىلإءاوتسالابديرأيذلاوهو«ءانفلاوثودحلا
لاقامكءاليتسالاورهقلاقيرطبالإكلذسيلوناخديهوءامسلاىلإىوتسا

(زجر):رعاشلا

قارهمدوفيسريغنمقارعلاىلعرشبىوتسادق
وهوىلاعتهلوقليوأتىلإلطابلالهأرطضاامك«ليوأتلااذهىلإقحلالهأرطضاو

لمحو«ملعلاوةطاحالاىلعقافتالابكلذلمحذِإ(4ديدحلا)4متنكامنيأمكعم

دقو‹رهقلاوةردقلاىلع(نامحرلاعباصأنمنيعبصإنيبنمّؤملابلق)هعهلوق
ولهّنَألماركالاوفيرشتلاىلع(هضرأيفهللانيميبدوسألارجحلا)يعهلوقلمح

مزلنكمتلاورارقتسالاىلعكرتولءاوتسالااذكف«‹لاحملاهنممزللهرهاظىلعكرت
لاحمكلذورغصأوأهنمربكأوأهلثماًمِإ«شرعللاًساممامسجنكمتملانوكهنم
.1/186ءايحالا.لاحموهفلاحملاىلإيدويامو
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یضتقمىلعيآلاهيجوتنمترذحو«مكحملاىلإهباوعجري

.مهغيز

يفساّنلالخدوىلعألاقيفرلاىلإمالسلاهيلعلوسرللقتنانأامو
مالّسلاهيلعلوسرلاباحصأنولاسنوملسملاقلطناىّتحاجاوفأهللانيد

نومدطصيرخالنيحنمنکل«لوسرلانعرثأامبنوبيجيءالؤهو
رثانمةباحّصلانمفمالسلاهيلعاهلثمبلأسيملهفيقدةلكساب

ينلظتءامسياوينلقتضرأيا»ركبيبنعرثاامكلذنمو«فوقول

ءالؤهسأرىلعولّوأتورّسفنممهنمو26يأربنارقلاترّسفانأنإ
نيدلايفههقفمهللا»:هلوقبكيكهللالوسرهلاعددقوسابعنبهللادبع

لجذخأدیزنبرباجةيضابالامامإنأانهىسننالوليوالهملعو

جهنمىلعلوألااهموينمتماقذئنيحةسردملاهذهف«سابعنبانعهملع
امیجامهقرهفنأنكميالنآرقلانأرميلبليواىلعدمتم

ءاجامعماهريغيفوةديقعلايفقسانتياليوأتهنمهباشتاملّوأتيملاذإ
بثحبلااذهيفرثكأانّمهيو ةديقعلايفليواتلااذهقسانتو«امكحم
يفنعاقلطماهيزنتىلاعتقلاخلاهيزنتساسأىلعمتيمكحملاعم

.هلاعفأوهتافصوهتاذ

يناثلافصتلانمائيشفائيشيمالسإلاطيحملايفغيّزلابرستالعفو
:اهفقاومتنيابتوةيمالسالاقرفلاترهظو©ةرجهلللوألانرقلانم
ديلارکذنمتايالايفامىلعادامتعاهيبشتوميسجتنيباهؤاراتضقانتو

لوبقعمضيوفتوفوقونيبو‹حراوجلانمكلذىلإامو.نيعلاوهجولاو
ىلعةغللامايقنماقالطناصوصتللهيجوتوليوأتنيبووهامكصل
.زاجملاوةقيقحلا

.7/315بيترتلاةيشاح:يشحملا(35)

دمحأ.138ةباحصلالئاضف:ملسم.10ءوضو:يراخبلا316:ردصملاسفن(36)
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دقوءانركذامكثلاثلافقوملااوقنتعالوألامهموينمةيضابألاو

نعرثأامعمجينأىلعيرجهيناثلانرقلانمبيبحنبعيبرلاصرح
كرابتهللاتحيفتاهباشتملانمءاجاملكلتاليوأتننمنيعباتلاوةباحّصلا

رمتدعباميفاذهيفيضابألاثارلانمءاجامكو.ىلاعتو

مولعنمرهظامىلعادامتعاهليلحتعمهبجاجتحاللديصّرلااذهلقنيف

.زاجملابابيفاهنمةصاخةغالبلا

يرعشأركفعمشياعتيلظبرغملايفيضابإلركفلانأانملعاذإو

عيطتسن«ءاملعلاضعبعموتالاحلاضعبيفىوسضيوفتلاىلإبرقأوه
يفةررقملاةلحرملايفةصاخةيضقلاهذهليراضحلادعبلايلجتسننأ

.ثحبلا

مِهَنألكلذ٠يعافّلاةيضابإلافقومةيضقللانضرعلالخنمحضاو
مهلااوسأنميهو‹نيدلايفةعدبلاةمهتب ةلزتعملالئم نومري
يلقنقلطنمنممهفقوملنوجتحيكلذلف‹ملعنامكيمالسإلاطيحملايف
.يلقعو

لا)هالعأةروكذملاةيالايفءاجامهيفمهتدمعفيلقنلاقلطنملااأ

ىرخأةياعمنمملعلايفنيخسارلانكمتةراشإنم(7نارمع

نيذلاهملعللىلاعتهلوقيهوليوأتلاىلع.ثحلايفةحارصرثكأيه

ءافتكالامدعوصتلامهفالإطابنتسألاامو(83ءاسنلا4رمهنمهنوطبنتسي

.هرهاظب

ةملكنمام»فملوسرلانعرثأامىلعاذهيفنودمتعيكلذكو
.«ههوجونسحأىلعمالكلااولمحافناهجواهلواِ

نبالثمةباحّصلاضعبفقاومىلعاذهمهفقوميفنودمتعيكلذكو

.ليوأَلانمسابع

:نيبناجىلعموقيوهفيلقعلاقلطنملااَمأو
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‹ةيبرعلاةفللارارسأباًملمنوكينأىلعف:يوغللوألابناجلا
ثيدحلاونآرقلايفثحبلاءاصقتسايفاريبكاداهتجااودهتجادقفالعفو
ولينارقلاصتلانأكلذلالخنماوتبثأو«اهولوأتةملكلكلةغللاو
.نطاوملانمديدعيفضقانتلهرهاظىلعلمح

قفونارقلاليوأتبانتجاامهلّرأ:نیرطخنماورذحبابلااذهيفو

ليميفلهجنعوأ«مصخلاىلعسيبلتلايفةبغركلذوملعنعىوهلا
.باوصلانعمهفلا

ءاصقتساريغنمةيبرعلارهاظبليوأَلاىلإعّرستلابانتجاامهيناثو
.َصنلاناشيفلوقنملا

بابيفیلجتتنآرقلاةزجعمنابمهروعشيفلّتمتيفيناقلابناجلااأ

بابلحتفاذهيفویلاعتهللصالخالاساسىلعطابنتسالاوليوا

.ناكمونامزلكلاحلاصميركلانارقلالعجييذلاداهتجالا

صرحيفىلجتيهرهظمنِإفلقعلاوللايفيعافّدلاقلطنملانإو
جهنمقفویلاعتهللاتحيفةهباشتملاصوصتلاعيمجليوات.ىلعةيضابإ

ىلإءايفوأكلذباولظوهيبشّتلامهوياَمعىلاعتهللاهیزنتىلإيمرينيعم

.4ءيشەلثمكسيلتافّصلاوتاّذلانعثيدحلاروحماهولعجيتلاةيآلا

ليواّلاركنييذلافرطلافقومنمقالطنالايفجهنملااذهلّتمتيو

بولطملالوألاىلإلوصوللاغيشفائيشهبجّردتيمثهبجتحيامركذعم

.ةفلتخمصوصنىلعادامتعا

نومتنينيذلانمضعبلوقبرخألنيحنممعديليلحتلااذهنأامك

انايحأةجهللادتحتدقو‹زاجملاىلعمئاقلاليواللباقملافرطلاىلإ
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نمكلذىلإاموةباجأالاةعرسىنعمبوندلاو‹ةيادهلاىنعمبرولا

.انركذيتلاتاليوأّتل

اهّناف؛تاليوأّتلانمريثكناشيفةئداهاًيبسنةكرعملاتناكامردقبو

ءاوتسالانوکينأةّنبلاةيضابألالبقيملفءاوتسالاهةيضقيفاتذتحا

ةباجألانعاولبقيملامك«ريرسلاىلعريمألاءاوتساكشرعلاىلع

.فيكالأنوربتعيبذإفيكلانع

زكريموجهلانأةيضابالاىلعتمجهتيتلالئاسّرلايفانيأردقفالعفو

وهوفوقولااًمِإقلطنمذإةعدبهرابتعاوءاوتسالا1وىلع

سلقمزرافمواا
سوردنورضحياوناكنيذلاساّنلاةّماعيفرثأنمولخيالنکلرثکأيرظنلا

اذهو‹ةصاخلامهتاقلحيفاياضقلاهذهليلحتيفنوعسوتينيذلامهخئاشم

نمةيرثكألازارتحاهساسأسلّنلانيبةوفجلانماعيشلعجينأهنأشنم
ةيرثكألاهذهيفنابوّذلانمهابتناو‹ةعدتبملاةّيجراخلاةَلقَألاهذه
ىوتسميفىتحنيفرطلانيبيلكلاجامدنالادجتنألقاذهلو‹ةهّبشملا

اهتايطيفلمحتةّماعتاملكبنيشياعتملانيبزيانتلامتياماريثكو.نكّسلا

.يدئاقعلارّوصتلااذهيفقراوفلاتايفلخلمحتامةلمجنم

دقفيرظَنلايملعلاىوتسملايفامأشاعملايراضحلاىوتسملايفاذه

ةرّبعملاةيآلادنعفوقولاىلإنيفرطلانمالكةيضقلاهذهيففالتخالاىرأ

.ةملكةملكءاوتسالانع

قفاويامل«ىلع»رجلافرحو«مث»فطعلافرحميوطتللكنّتفِف

نموهيطعتةقيقحلاىنعماهنمدارأنمف«كلذلعاوطمةغللاو«هقلطنم

.هزوعتالزاجملااهنمدار
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الولهلانيلنكيملليلحتلانمارفاواظحلاندقف«ىوتسا»لعفلااأ
.ةيضقلاهذه

ْنَألةصاخةفصبةيغالبةيوغلةمجاّنلاةورثلانأالإيدئاقععوضوملاف
نميهتنينيفرطلانمالكلعللب«ادبثيحنميهتنييدئاقعلاعارتل
.ةيادبلانمرثكأهفقومباكّسمتدازدقوايلحتللا

لإةقيقحلايفاهتفيظولثمتتملةررقملاةلحرملايفةيضابالارداصملاو

طاسوألايفيدئاقعلارّوصتلازيكرتعملوقنملاثارتلاىلعةظفاحملايف

نالنمرّوصتلااذهناظفحيريكذّتلاوزيكرتلااذهلثمو‹ةيضابإلا

العفو«نايسنلايطيفاهلوخدىلإىدااهئدابمنعىرخأقرفتوكس
نيعدعبارثأتراصونايسنلاّيطيفةيضابإلاتائيبلانمريثكتلخددقف
هذهو‹اهيفةيملعلاةكرحلاءافطنااهساسألعللباهنيبنمىشلماوعل
اددمرمألاناكامّنإو«اهبلصنماقلطنمعافّدلانكيمل«الثم3سمادغ
كلتدعباهيفدمصينأبهذملاعطتسيملفةبرجنموأةسوفنلبجنم
.اليوطادمأةلحرملا

عوضوموةّماعهباشتملاةيضقلةيراضحداعبأنمهجاتنتسانكمأامكلذ

مسقيهوةيؤرلاةلاحتساةضيقيفرظَنلاىلاانبجردتياذهوةصاخءاوتسالا

.هباشتملاماسقأنميساسأ
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:هباشتملانمنيتلأسمليلحتيفعسوتلا

نارقلاقلخوةيؤرلاةلاحتسا

ةيؤرلاةلاحتسا

انيأرامكينارقلاقايّسلايفةدحاوةيفرصةغيصيفءاوتسالارمأءاجنإ

هيفتدذعت7ةيؤرلاةيضقنإف مولعملالدنسملايضاملالعفلا

ألانأءاوتسالادانيامارايقرفلانبءار

نمةيضابإلافقوم۳امف.نارقلاقلخومالكلاةيضقيفرمالانوكيس

يخيراتلادادتمالاوهامو؟ةدمتعملاةيملعلاتايرظَنلايهامو؟ةيؤرلاةيضق

.؟ةيؤرلايفنىلعةيلقتلاوةيلقعلاةلدالايهامو؟ةيضقلل

:ةدمتعملاةيملعلاتايرظنلا

هققحامىلع(ةيؤرلا)اهتلمح(:يخامشلادمحألوقي:ةيؤرلافيرعت

‹نيعلايفكردملاةروصلثمعابطنااهّنأنم‹رصنويأوسيلاطوطسرأ
يفننيعوهفةعشألالاصتاوماستراریغبلاقنمو«ةعشالالاصتاىلعوا

يفهلثمماستراواهعاعشعمالإنيعلابفاشكتالانوكيالذإةيؤرلا

.2نيعلا

ةفسالفربكأنم«يناثلاملعملابفرعي(339/874950)260 ينارافلا)1( 
.7/242مالعالا:يلكرزلا.ر.ماّشلاورصمودادغبوبارافنيبشاعنيملسللا

5:يسمادغلاةلوصىلعدرلا:يخامشلادمحا(2)
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‹يئرملابةرضابلاعاعشلاصنا»:يهيملاّسلااهفرعيامكةيؤرلاو

هوحنوملعلاىلعبرعلااهقلطيالو...ةقدحلايفيئرملاةروصعابطناو

ناسلبالإلوسرنمانلسرأامو>ىلاعتلاقو‹ةنيرقعمةتكنلازوجتالإ
.(4()3ميهاربإ14هموق

تايرظنلاىلعاودمتعاةيضابإلانأنيصنلانيذهلالخنمنذإحضاوف
نيعلانمعاعّشلاقالطنايفلّتمتيراصبإلانأبلوقتيتلاةميدقلاةينانويلا
.يئارلاةقدحىلعسكعنيلويئرملابلص

نأىلع«ةيرظنلاهذهمكعىلإبهذ(مثيهلانبانأملعنامنيب

نمال(لوعفملامسا)رّصبملانمقلطنتةّعشالانأيأسكعلاب

مدعوةيؤرلايفنيفةيضابإلافقومززعتةينانويلاةيرظنلاهذهنأمولعمو
اذهوهبةطاحالاويئرملاويئارلانيبةهجاوملاضرفتاهّنالالقعاهزاوج

: .ىلاعتوكرابتهللاقحيفليحتسم

ىلعيدئاقعساسأةماقإنأربتعنانََألثحبلااذهيفليطننأديرنالو
اموةرّوطتموةّيبسنةيملعلاقئاقحلاّنَألريبكزارتحاىلإجاتحتةيملعةيرظن
.لبقتسملايفاطخريصيمويلاةدعافربتعي

نآلالّماتتلواهيلإةراشإلاتعقواهّنألةيضقللحيملتلااذهبانيفتكااذهل
2يخيراتلاروطتلايف ۰ةيضقلل

نماحوضورثكأهّنألفيرعلااذهانرتخاو186:قراشملا:يملاسلاهللادبع(3)
.يخامّشلادمحأفيرعت

ملعبةصاخمهانيملسملاءاملعنم(411/1020)'(نسحلا)مثيلانبا(4)

هفوشکوهثوحبمثيلانبنسحلا:فيطنىفطصم.ر.هيفننفتوتارصبلملا

.1942.ةرهاقلا.ةيرصبلا
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روطتلاامهيتحورطأيف(يلربوکويمانلانملكلصوحدقل
ىلإةراشألانُةصاحخانيف‹ةيؤرلانمةيضابالافقومليخيراتل

حلأو«ضابإنبهللادبعمامإلناسلىلعتءاجاملّوَأتءاجةيؤرلايفن

عيبرللحيحّصلاعماجلايفنأّشلااذهيفصوصننمِءاجامىلعيمال

حفانتلازتاموتحفانةيضابالاةسردملانأٌمهملاوءةصاخةفصببيبحنبا

يفاهقلطنمءةرخالاواينّلايفىلاعتهللاةيؤرةلاحتساىلععامجإلاب

.مالسلاهيلعهيبنةّنسوىلاعتهللاباتكمهفكلذ

يبأونملكساقدقفصوصخلابانّمهتيتلاةلحرملانعاأ
.مهقبسنمىلعيتالتلاويشحملاويشكيودّسلاويدهم

«روتلا»يفينيمثلازيزعلادبعلثمجهنملاسفنعبيمهدعبنملازيامو
.«قراشملا»يفيملاّسلاوميركلانارقللهريسافتيفشيفطادمحماو

زارتحابيلربوکهيلاهبنامادعروصعلاهذهلكربعءانثتسادجنالف

ةراشإلاَنَألهلوصأيفنيروغبتعمزارتحالااذهيفهرطاشننحنوريبك
.ءانثتسارمالاةياهنيفربتعتالوةرباعتوءاج

.207209:ةحورطالا:يمانلاورمع(5)

.469515:ةحورطالا:يلربوك(6)

ةحورطأبةقحلمةسوفنةديفع:ينوانجلاءايرکزوب.:لاغملالیبسیلعو)7(

1لوصأباتک:يطوشلملاىسيعنبنيروغبت.6س55:يلربوک

568.

ر

.44421:زجوملا:يفيفاكلادبعرامعوبأ.

ر

وبأ.
:لاطيجلالیعامسا.ر.68-1:63ططناهرلاوليلدلا::بوقعي

.هجو70ةقروىلاهجو64ةقروةينورابلابخةينونلاحرش
.ليلحتلاءانثاصوصتلاىلعتالاحالارظنا(8)
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ةسردمعمريبكلالعافتلاحوضوبنيتيصوصناهذهلکيفرظانلاو

يتنکلکمنمزنمةيضقاىلإراشأضابنبهللدبعماماناكنإ
یفلخادتتاهنعةحفانملاوةيرظنلا ‹ادحاوهاجتالاناكاذإةصاخءارآلاامهيف

رثكألازتعالاىلعحلتساّنلانيبةلوادتملاصوصتلافرمأنمنکیامهمو
اذهيفجراوخلانمضةيضابإلاركذيامّنِإوةيضابإلاىلعحاحلإلانم
دعبتبتكاهنألةلفغوأصوصّلاهذهنماريصقتربتعياذهنكلأَلا
عيبرللحيحصلاعماجلايفةصاخةحيرصةيضابأالافقاومتلجتنأ

.برغملاوقرشملايفدعبةيضابإلالودلاتماقدقوبيبحنبا

ةهبشملاوةيديرتاملاو(10)ةرعاشألاعمفالتخالانُلمعلاتبثیامک
فيكبطقفةرخآلايفوأةرخآلاواينّدلايفىريهللانأدقتعينمممهريغو

.يدادغبلاويناتسرهشلا٠يرعشألا(9)
نعاسّدقم‹رادقملاوةروُصلانعاهتمهنوكتیلاعتهّنابملعلا»:يازغالوقي(10)

:ىلاعتهلوقلرارقلارادةرخالارادلايفراصُبألاونيعألابنرم«راطقألاوتاهجلا

:لجورعهلوقلاقيدصتاينّدلايفىريالو ةةرظاناهبرىلإةرضانذئمويهوجو۶
هيلعىمومباطخيفىلاعتهلوقلو راصبألاكرديوهوراصبألاهكردتال
.4ينارتنللمالسلا

هيلعیسومهلهجامبابرالابرتافصنميلزتعملافرعفيكيرعشتيلو
يوذبلهجلالعلو؟الحاهنوكعمةبَرلامالسلاهيلعىسوملاسفيكو؟ماسلا
.مهيلعللاتاولصءايبنألابلهجلانمىلوأءايبغألاةلهجلانمءاوهألاوعدبلا

عوةيؤرانإفلاحملاىلإدومريغهلأوهفرهاظلاىلعةيؤرلاةيآءارجإ
ةهجيفسيلوهبملعلاقلعتزاجاذٍإفملعلانمحضوأومنهنأالإملعوفشك

زاجمہتلباقميفسیلولاعتهللایرینأزوجيكو«ةهبجبسيلوهبةيَرلاقلعتزاج

یرینأزاجةروصوةيفيكريغنمملعينأزاجو«ةلباقمريغنمقلخلاهارينأ
ىلاعتهللانأو»:مزحنباناسلىلعةيرهاظلالوقيو1/187ءايحإلا.«كلذك
.35-1/34ىلحملا«...ةوقلاهذهريغةوقبةمايقلاموينوملسملاهاري
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جاجتحألاىلعدامتعالاباهيفلدجلامدقخّسرو‹ةيضقلارولب‹فيكالبوأ

ناكمالاردقبصوصتلايفدرواملالغتساعميلقتلاجاجتحالاويلقعلا

جتنانهو«ةدحاوصوصتلانأملعلاعمهسكعوأهاجّنالااذهحلاصيف
.ةغللالئاسونمكلذىلإاموتازاجملاعاونأفلتخمدامتعاوليوأَتلاةميق

.؟ةيلقنلامثةيلقعلاةَلدألانعاذامف

٠ةيلقعلاةَلدألا

.اهتاحتسابجويةيؤرلاطورشمدع(1
:يهوةيؤرللطورشةعستديدحتىلعةيضابألاقفَني

.ةّساحلاةمالس(1

.ةساحللهروضحعمةيؤرلازئاجءيشلانوك(2

يفامكةلباقملامكحيفهنوكوأتاهجلانمةهجيفةرصابللهتلباقم(3

.ةارملابيئرملا

.رغصلاةياعمدع)4

.ةفاطللاةياغمدع)5

.دعبلاةياغمدع)6

.برقلاياغمدع)7

.لئاحلاباجحلامدع)8

.(2)هريغبوهناذبائيضمنوکينأ)9

ةيبرعلاةسسوملارشن.ديحوتلاولدعلاباوبأيفينغملا:رابجلادبعيضاقلا.ر(11)

.36.39.40.50.109:تاحفصةدع/4جةرهاقلابفيلاتلل

ليصفتلااذهلثمةررقملاهلال198:قراشملا:يملاسلاهللادبع.ر(12)

حيضوتلاةدايزلقراشملايفءاجابانعتساف
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الإلقعتالطورشلاهذهنأامبو سيلیلاعتهللاوضرعوأمسجيفالإ
.ةرخالاواينّألايفةيؤرلاةلاحتساىلعلیلدیوقيهفكلذك

('ةةفكلبلاىلعادامتعاةرخألايفةيؤَرلازيجينمىلعةيضابإلادريو
:يليامبدهاشلاىلعبئاغلاسايقزاوجمدعو

.دسافدهاّشلاىلعبئاغلاسايق:(يسمادغلاةلوص)كلوق»

اذلوهيلعاندمتعايذلاانلصأىلعحيحصاذه:(يخامشلادمحأ)لوقأ

تلاحتساو«ضارعألاورهاوجلاكناكلتزاجولو«نيعلاةيؤرهيلعانلطبأ
.1ثداوحللالحمسيلهبالهتیؤر

زاوجلاىلعليلدةيؤَرلاناشيفءالقعلافالتخانأةركفنوڌريامك

ِتبثينألاحبنکمیالةيلهاجلايفةهلألادمتءالقعلاءاعانُةجحب

.ءاعدالااذهلشم

دوجوملکبقلعتتةيؤرلانأةجحڌر(2

نأحصيدوجوملکودوجومهللانإيليامةيؤرللنوتبٹملالوقي

.«یرینُأحصيهللانأجتنيیرب

لكبةيؤّرلاقلعت)كلذزاجول»:يليامكيخامشلادمحأبيجيو

قلعتزاجلزاجولوحئاورلاوموعطلاوتاوصألاباهقلعتزاجل(دوجوم
يفزاجولو‹سمللاوقوّدلاو‹اهبوٌمشلاو«ركذاموناولألابعمّسلا
اثبعهلعفنوكينأمزليفةمكحالوةدئافصاصتخالايفنكيملاهعيمج

.دوجوملايفزاجامكمودعملايفكلذزاجلاضيأو

.مودعملابةيّسحلاتاكاردإلاقلعتعنميمدعلاتلقناف

.فيكالبديفتةبكرمةملك:ةكفلبلا(13)

.24:يسمادغلاةلوصىلع:يخامشلادمحأ(14)
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ةسناجتملاتامولعملااضيأواراتخملارداقلاوبثمنکساضهب

مشلاوسمللاوةيؤَرلاتزاجولو«رخألاىلعزاجاهنمدحأىلعزاجامف

امکفیلاتریغنمامسجنوکینأزاجللاصتاريغنمیلاعتهيلعاهریغو
ةروصريغبمدقوقاسوفكوهجوهلوأ2افّلْومامسجوا۽ريڻکلاق

زوجيو«ةياهنريغبضيرعليوطوأ«لكشريغبناسنإلاةروصىلع.وأ
سملتوهرصبوهعمسوهتايحوهتدارإوهتردقیرتو؛دوجومهالهملعیرینأ

اهساوحبركذامرئاسوتاذللمئاهبلاكاردإزوجيو«عمستومشتوقاذتو
عمسنویرنو«قاذتومشتوسملتنازوجيوةدحاوةلعلانالسمخلا

یارولبجلاكردأامكدامجلايفكلذزوجيلبامهردقوانملعوانلهج

مشلابفصويوعضوريغبئكتيوأشرعلاقوفسلجينأ:زوجيو«هبر
.اهبلیقدقلاوقاهذهو«ائیشهنوکبفصويالوهلاريغبسمللاوقوذلاو

تأنإوتعشامبهفصفاظفلضارعألافنافاذهتمزتلانإةلمجلابو
ٌساوحلاريَفناوأىنعمواظفلضارعألاهلّتبثألبةقيقحوىنعمكلذ

نللهيلعلدامانداقتعاو٠ىلاعتوانبرناحبسكلادبامكدوبعميفلقو

راصبألاهكردتالوچينارت

ةيقببرصبلاةنراقمىلعدامتعالابيلقعلاليلَذلااذهيخامّشلادرنإو

اذهدرنماضيأةرعاشألانمنافمودعملابدوجوملاةنراقمونساوحلا
ةلعكانههبالفيعضاذهمهلالدتسانإ»:لوقييزارلااذهو‹ليلدلا
ةلعلاهذهوءايشألاهذهيفةيقولخملايهو«دوجولاريغ٤ةيؤرللحلصت

.اقولخمسيلقلاخهبالیرابلايفدجوتال

ازجومدروالليلحتاذهو2526:يسمادغلاةلوصىلعدرلا:يخامشلادمحا(15)
.1:6364طناهرلاوليلدلا:ينالجراولابوقعييأدنع
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ميدقلانيباكرتشمنوكينأدبالةيؤرللححصملانإ:اضيألاقو
.ثداحلاو

ثودحلاححصملانوکينُلطبيفدوجولاوُثودحلاامكرتشملاو

حصيیلاعتهنوکبجوفدوجولاوهناكاذإو«دوجولاوهنوكينأنع
امهنيباكرتشمدوجولاناكاذإوامهنيبكرتشمدوجولانالاقولخمنوكينأ
ةلعلاوثدأوحلايفامكدوجومهلالاقولخمهللانوكينأاذهىلعحصيف

.دوجولاو

كلذيدويىتحةيؤرللاحّحصمدوجولانوكينأحصيالاذهىلعو
.ةيؤرتوبىلإ

ىلإةراشإةبذاكاذهمهسايقيفليلذلایربکنِ»:اضيأيلازغلالاقو

,1یرینأودوجوملکنُ

دنعیتحوةلزتعملاوةيضابأالادنعةدودرمةجحلاهذهنأنيبتنناذهبو

.يلازغلاويالالثمةرعاشألاضعي

:ةطاحالاوزيحتلاةلاحتسالةيؤرلاةلاحتسا(3

:يليامناشلااذهيفليغنزنبديعسحونيبانعيدهموبالقي

ولخيال«ةمايقلامويىريهللانأمعزنمللاقي:حونوبأخيشلالاق»

عيمجيفلاقنافناکمنودناكميفوأةنكمألاعيمجيفىرينأنم

EÊ

يفرتسجامةلاسر.نيفانلاونيتبثملانيببىلاعتهللاةيؤر:ديازمعنملادبعدمحمةع)16(

دقو.54:ت.د1طنام.ماتمةبكم.ةيمالسالاةفسلفلاوةديقعلا

1388نابلةنامألاراد1طاعلالداعمدق̀تداقتعألاف4يلازغلا17

. 45 : 1969 /
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قرشملادهاشيرصبلالعجولقعياليذلالاحملابىتأدقفةنكمألا

ادودحمهلعجدقفناکمنودناکميفلاقنِإو‹ةدحاوةلاحيفبرغملاو

ىلعاوتکسناو«ءيشالهولعجوهوُؤَزجدقفهضعباولاقناف«هباطاحم
.اوتهابدفضعبلاولكلا

:لوقيكلذيفوقدأةرابعبىنعملاسفنيقاتسرلاسيمخغاصدقو
هالراصبألابةرهجیلاعتوكرابتهللاىرينألقعلاةّجحيفزوجيال»

لکيفهاريوأناکمنودناکميفهارينوكينأنمهيلإرظاّنلاولخيال

.ناکم

فولخملاىلعقلاخلالضفامف٠ناكمنودناكميفهاريناكنإف

ةفصهذهو؟كلذكقلاخلاوناكمنودناكميفقولخملاناكاذإ

.كلذنعالعولجىلاعتهللاو5٠دودحملا

ناكزإقلاخلانممظعأنذِإقولخملافناکملکيفهاريناکاذاو

.ناکملکيفناکنمهرصبلانيناکميفوه

یفخیوأءيشهنمهيلعیفخيالیتحهارينوکينأنمولخيالفاضيأو

ِءيشهتمهيلع

هبطاحملاو«هبطاحأدقفهاريوالإءيشهنمهيلعىفخيالناكناف
يفخيذلافءيشهنمهيلعىفخيناکناو«هنمرب|هبطيحملاو‹.ريغص

ريغهضعبيذلارياغتملاودودحملاةفصهذهو٠فخيمليذلاريغهيلع

.19اريبكاولعكلذنعهللاىلاعت5ضعب

.165اضيأعجارو102:يلولهبلاىلعدلا:ليعامسإنبىسيعيدهموبأ(18)

.حيضوتلاةدايزلصنلااندروأدقو1/411جهنملا:يئاتسرلاديعسنبسيمح(19)
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.ةيؤرلابملعلاةنراقمزاوجمدع(4

نمحضوأومأهّنأالإملعوفشكعونةيؤرلانإ»:يلازغلالوقي
سيلوهبةيؤَرلاقلعتزاجاجةهجيفسيلوهبملعلاقلعتزاجاذٍإف©ملعلا
.(20ةهجب

نأىملاّسلاظفللاىفالخلان(2)ىخامشلایارنو

رّسفدقباحصألاصضعبنإ:ليقناف»:لوقيثيحيقيقحفالخلا

يزارلارخفلانميخامشلاردبلاعنقدقو‹2”ملعلابثيدحلايفةيؤرلا
.ىظفلذئنيحفالخلاولاقثيحهالاقامبيلازغلاو

مهلفشكتاثيحهتافصبملعلاةدايزهللابملعلابضعبلاكلذدارأ:انلق
اذهىلعو«ةنياعملاكربخلاسيلليقامكواهبمهدعيامةرخألارومأنم

امهتراشإنكلو‹امهبنظنسحيلازغلاورخفلامالكردبلالمحىنعملا

.2طقفهتافصبالهتاذةقيقحبملعلاةدارإىلعةلاد

راصبألاونيعألابيئرم»:يلازغلاةرابعحيرصيملاّسلامالكدكوياّممو
.24ةرخالاراذلايف

هتاذةقيقحنلعنقمريغيلازغلاويزارلارخفلاهلاقامنأركذننحنو

نممولعملادبالهنأكلذوطقفهتافصملعتامّنِإوملعتالىلاعت

.(25روصتتالهتاذرانٹيئنأ

ؤرلاوملعلانيبقرفلانيبتنناذهبو

.1/187ءايحالا:1)20(
.18:يسمادغلاةلوصىلعدرلا:يخامشلادمحأ.(21)

336يلامرا)22(

.186:قراشملا:يلاسلاهللادبع(23)

.1/187ءايحالا:يلازغلا(24)

5:نيتبثملانيبىلاعتهللاةيؤر:ديازمعنملادبعدمحمةزع.ر(25)
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:رصبلاةساحةيوقتضفر(5

هللاىرييكناسنألارصبةيوقتنمدبال»:ةنابإلايفيرعشألالوقي
عمناكاذاىلوأبابنمفسمّشلاةيؤرىلعىوقتالنيعلاتناكنإو

.%2قلاخلاةيؤر

:نيتهجنمدودرماذهو»

ناولألازييمتيفاهصاصتخانعاهلوحيراصبألاةيوقتنأاًمِإف(1
سيلاذهنكل...تاوصالاوحئاورلاةيؤرىلعةرداقريصتفصاخشالاو

.ةيؤرلانم

اهتعيبطنعاهجرخيالاذهو«اهتردقيّوقينكلواهلّوحيالهّنأاًمإو2
.(2«هريغهاريالاممالظلايفىريدسألاكتاناويحلاضعيلثم

:ةسداّسلاةّساحلاضفر(6

هيؤرلاةيناكمإبنالوقيصفح»و«رارض»نأيرعشالاركذي
.كلذاوضفرةلزتعملانمامهفلخنأالا2ةمايقلامويةسداسلاةّساحلاب

.1348:16ةرهاقلاةيرينملاطةنابإلا:يرعشألانسحلاوبأ(26)
.1/418419زجوملا:يفاكلادبعرامعوبأ(27)

ةرصبلابفالعلاىلعذملتت.يرصم.ةردانهرابخاملكتم(3/9)درفلاصفح(28)

ةسداسلاةساحلاب.لوقلابرهتشا.ةبحجملاىلاهبسنتاكةلزتعملاىلاللملابتكهبسنت
66111E12.ةرخالايفيرابلاةيؤريف

بتکكهلمجرتتمل.درفلاصفحعمةداعهمسادري:(3/9)ورمعنبرارض
.للملا

1954/1373289/1ةيرصملاةضهنلاةبتكم.تالاقملا:يرعشألا.ر(29)
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.اضيأاهبلوقيمزحنبانأامك

رصبلاةفيظوليوحتَنَألكلذوايعطقاضفراهنوضفريةيضابألانأالإ
.ةيؤرلالاطبإىلإاعطقيدؤي

نيعلابالىرخأةّساحيابوةرخالاواينّدلايفةيؤرلاعنمنمذبالف

.نأبجيبلقلاهرّوصتنإذإبلقلابالو

وباخيشلالاق»:يلياميداربلامساقلايبنعيدهموبالفنيو

ةساحبمأرصبلاةساحبيهأةيوَرلاهذهنعانوربخامهللاقيو:مساقلا
ال:انلقرصبلاةّساحريغىرخأةّساحباولاقنإو22...اهريغىرخا

ىلعنوكتوأناولأللةكردمنوكتنأرصبلاينعميفةّساحلاهذهولخت
اولاقنإوةلأسملاىففرصبلاىنعميفتناكنإف٠«كلذفالخ
‹اهلاطبإبةيؤّرلاتابثإمّتدرأانلق٠£اهلةّداضمرصبلاةّساحلةفلاخم
لاقنملوقبهيبشاذهمكلوقو‹اهلاوزبجوتةجحبةيؤرللمتججتحاو

.)349ینذابكسملاهحئارتممش

٠ةفكلبلا(7

هيزنتلفيكالباهناوتبثأنكلةرخألايفةنكممةيؤَرلانأةرعاشألاربتعا
.هيبشلانعىلوملا

ارارفهنوربتعيو‹ةدشبفقوملااذهنوضفريةيضابالاوةلزتعملانُا

(لماك):ددصلااذهيفناروهشميرشخمّلااتيبو«جاجتحالانم

3435ص1ج1مىلحملا.4/3لصفلا:مزحنبا.ر(30)

.372/2]1طريسفتلاريسيت:شّيفطادمحما.ر(31)

.ناكميفزّيحتلاةلاحتسالجأنمرصبلابةيؤرلاعنملهليلحتانفذح(32)

.نيعلابرصبلاةلاحتسايا(33)
.163164:يلولهبلاىلعدلا:ليعامسإنبىسيعيدهموبأ)34(
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كنوم1ةّشسماوومسا

هارناولاقفهيبشلاا»:ددصلااذهيفيملاَسلالوقيو

برصنمرارفاذهو©اهفيكتةلاحالوالبيأفيكالبةرخألايف

»:هلوقبمتخيويرشخمزلايتيبدرويمث‹ىنعمهيفعوقولاعمهيبشلا
ةّنسالوباتكنمليلداهيلعمقيملفيكالبةدايزو

ةيضابإلارداصملانأانيدلتبثيةيلقعلاججحللليلحتلااذهلالخنم

رفوتمدعنمةلزتعملاهدذحامديدحتبتفتکاو‹اهدنعفوقولالطتمل

هترکذامضحدلةيعافدفقاوميفكلذلترطضااهّنألإةيؤرلاطورش

.ةيلقعلاججحلانمىرخالاقرفلا

نمنأملعتامدنعفختهتدحنألإةرعاشألاعمافينعناكعارتصلاو

لبقنماندروأدقو‹ةيلقعلاججحلاهذهنهوبلاقنممهسفنأةرعاشألا

٠ۍريدوجوملكنأبةيؤرلاىلعجاجتحالانميلازغلاويزارلافقوم
متخامثحبملااذهيفيلقعلاجاجتحالانعفوزعلاىلعلديامنسحأو

جيورتلااذهيفو...»ةيلقعلاججحللهليلحتفقاوملابتاكحراشهب
ليوعتلانأنمليقدقامىلوَألانذٍإف«لَمىندأاهيلعكعلطيرخأتافلكت

وبأخيّشلاهراتخاامىلإبهذنلفرّذعتميلقعلاليلّدلاىلعةلأسملاهذهيف

.”«ةيلقنلارهاوظلابكسمّتلانميديرتاملارصن

هذهلهليلحتةيادبيفتانايدلاباتكىلعهتيشاحيفيشكيودّبلالوقيو

لقعلابةيؤرلازاوجمدعىلعمهقفاونموانباحصألدتساف»:يليامةيضقلا

.2/116فاشكلا:يرشخنزلا(35)
.206:قراشملا:يلاسلاهللادبع)36(

.373:صنلاعمطفقاوملاحرش:يناجرجلافيرشلا(37),
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لشعلالیلدفعصدقو6لقنلاولقعلاباولدتساةرعاشألاكلذكو6لقنلاو

.)38(لقنلالیلدلإقبيملونيبناجلانم

صوصنعمرداصملاهذهلعافتىلعٌحلننأيقبدقفاذهانيناو
حيجرتيفمهئدبمعمىشامتيدعبأىدمىلإنوبهذيةلزتعملانكل«‹ةلزتعملا
الةيضابألالعجاماذهلعلو«لقملايهسالاىلعهللاةّجحنأولقع
لاحليوحتبوةدوهعملاةيؤَرلازواجتبلئاقلاةرعاشألافقومدنعنوفقي
حتفيلوقعلازواجتنأنييبتبةلزتعملاهّدرييذلارمألاعناملاعفروناسنإلا
.0تباوبأ

دايلاقالراسهکردتالها ججحلانماهلو«ةاىفالو

؟يهامفةيلقنلا

٠ةيلقتلاةّلدألا

نارقلانمصوصتلاسفنىلعنودمتعياهيتبثموةيؤرلاةافننمالكنإ

نملکتاقلطنمفالتحاىلإاذهعجرمو6مهفقاومميعدتلةنسلاو

٠‹تاهباشتملانميهذإةفلتخمليواتصوصّنلاهذهلامتحاىلإو«نيفرطلا

.2:تانايذلاباتكىلعةيشاح:يشكيودّسلاهللادبع(38)
قرخلحمةرخلاو«يداعةيؤرللةلباقملاطارتشا:اولاق»:كلذيفيملاسلالوقيو(39)

.تاداعلا

القعحصتالبرعلااهفرعتيتلاةيؤرلاأليرورضيلقعلبيداعهنأملسنال:انلق
ةلباقملاطارتشانأانملسولو«ليلدلاهيلعفىرخأةيؤراهناىعّدانمو«لباقملل
؟ةمايقلامويقرخيامميداعلااذهىلعليلّدلااملوقننأانلناكيداع

هتيؤرنأانملعفءيشهلثمكسيلل:ىلاعتهلوقكلذىلعليدلنإ:ليقناف
.ىلاعتهقح.يلليحتسملاهيبشّتلانمةلباقملايفمزليالنيقولخملاةيؤرلةفلاخم

٠طقفنيقولخلاةيؤرلةفلاخمهتيؤرنأىلعليلدالالصأةيؤرلايفنليلداذه:انلق
.201:قراشملا...تايئرملارئاسوهوءيشهلثمنوكينأمزلايمناكىتمهّنإف
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نتملاةيوقتنيبثيدحلاصوصنلامعتسايفةّصاخريبكلاتوافّنلاىلجتيو
.سكعلاوأدنّسلايفحرجلاو

لصفلانُىلإهبننو؟:صوصتلاهذهنمةيضابألارداصملافقوموهامف

.ميركلانارقللةنّيبمةنسلاتءاجذإبسحفيجهنمانهةّنسلاونارقلانيب

ميركلانارقلا

ماعنألا6رريبخلاوهوراصبألاكرديوهوراصبألاهكردتالإ»
103(

كردملجروهكردأدقو‹قاحللادكرّدلا»ناسللايفءاج:كاردإلا
هتکردایت:>تیشملاقيقوحللاكاردألا:اضيأهيفءاجو.دالارك

.(40)«هتيأريأيرصببهتکردُأو‹هنامزتكیتحتشعو

:يليامباذهىلعيليلخلادمحأقلعيو

هيلعصنامكهنامزبةطاحالامدععمهنامزتكردألوقتبرعلانإ(1

ناسليفءاج:رصبلاةملكريسفتنمسابالو.برعلاناسل:روظنمنبا(40)
ةوق©نيعلارصبلاوهارءيشلارصبأو٤ىأرفهرصببرظن:نالفرصبأ:برعلا

.كاردالاةوق(راصبالا

نوكيهبو٠نيعلادوسأطسويذلادوسألارصبلاو:شّيفطادمحمادنعءاجو
دقو.هيلإنيتيدوملانيتبصعلايففوأدوسألاكلذيفةعدوملاةوقلاوأ‹راصبإلا

.12/373طريسفّتلاريسيت.كلذلحماهّنالنيعلاىلعقلطي

نبا.ةيؤرلاةساحرصبلالیقوهتيأرءيشلاترصبأو»:هدبعدمحمدنعِءاجو

لاقيبغارلالاقوناسللايفركذراصبأعمجلاو«نيعلانسحرصبلا:ةديس
:هلوقو(77لحنلا)€رصبلاحملكلىلاعتهلوقوحنةرظاَنلاةحراجلل
راتملارادطرانملاريسفت.ايفيتلاةوقللو٠(10بازحأالا)4راصبألاتغاز
`.1371/1952:7/651ةئلاثلاطةرهاقلا
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لإدلويملوهونالفةايحتکردمهدحألاقامبرلو«ناسللابحاص

.تاينمريخألنمزلايف

دوصقملاسيلهنأملعلاعمكرادتملايلاوتملارطملايمستبرعلانِ)2
٠نقلاقالتدوصقملاامواهريغبطيحهتمةبيدلكنأهم

مولعملانمو‹مهّسلاهكردألاقنملوقباوصيفدحأةفلاخممدع(3
نمّدعلمهّسلاهبطاحأ:لئاقلاقولوهبمهَّسلاةطاحإهنمدارملاسيلهنأ
.مالكلانايذه

امكةطاحالاینعمريغىلعةَلادكاردالانمةّقتشملاظافلألاءيجم)4

لوقعملانمسيلذإ8فارعألا7)اوکراذااذُإىتح»:یلاعتهلوقيف

لعافتاعمرخرالهآنمجوفلکةاeنوکننأ

. 40 للابةايعلاوراتلايف F۳

امّنإةيآلاهذهيفراصبألاىلإفاضملاكاردإلاو»:يشكيودّسلالوقيو

ظفللايفالإقرفالهتيأرىنعميرصببهتكردأكلوقىنعمف«ةيؤرلاوه
زوجيالفرخآلاتابثإعمامهدحأيفنحصيالنامزالتمنارمأامهوأ]
تفنةميركلاةيآلاهذهف«كلذسكعالويرصببهتكردأاموهتيأرلوقلا
ماقميفةّيسنجلاماللاةطساوبراصبألاعيمجلوانتيكلذوراصبألاهارتنأ
مومعديفيراصبألاهکردتالفكلوقنال[تاقوألاعيمجيفوةغلابملا

راصبألانمِءيشهاريالفنامزألاوراصعألامومعديفينأدبالفتاقوألا

.4”«انركذاملةرخآلايفالواينّدلايفال

وهوصتلاققحملمالكلاو1:202203قيلعتقراشملا:يلاسلاهللادبع(41)

اهدمتعييتلاهوجولاعيمجهباعيتسالهباندهشتساواًيلاحنامعيتفميليلخلادمحأ
.كاردالاةملكمهنيفةيضابالا

=صَّنلايفءاجامانمحتأدقو2:تانايدلاباتكىلعةيشاح:يشكيّورسلاهللادبع(42)
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وتبثماهيلعينيبيتلاةطاحألاىنعمنوضفريذثنيحةلزتعملاوةيضابإلاف
٠ةيؤرلازاوجتبثيةطاحألايفننأديفتمهدنعةيآلاذإاهزاوجةيؤرلا

ةدّيقملاةيؤرلاوهكاردإلانأملسنال»:ددصلااذهيفيملاّسلالوقيو

حصيالزاجمةطاحالابهديبقتوءيشلاىلإلوصولايفةقيقحهّنَألةطاحإلاب

)43(«كاردألاقلطميفنىلعةلادنئارقلالبةنيرقبلِ

ةحدملاديفتةيآلا(ب

ركذامْنألحئادملاءانثُأيفهركذهّنِإفىريالهنوكبحّدمتىلاعتهَل
هتافصنمناكامو...حئادميه(*ةيآلاهذهلبقةميركلاةروّسلايف
يفنرارغىلعوهوهنعیرابلاهیزنتبجیفاصقنهدوجوناکاحدمهمدع

.موتلاوةنّسلا

هنعمهلاسناًممو»:يليامةحدملاينعتةيآلانأيفيدهموبألوقيو
ةحدمهذهكراصبألاهكردتال:ىلاعتهلوقنعانوربخأ:مهللوقننأ
ءاهبحدتماةحدماولاقنإو...اودحاجدقفال:اولاقنإفالمأاهبحدتما

نإف‹ةّصاخاينّدلايفمأةرخألاواينّدلايفهلةنباثةحدملاهذهمهلانلق
ةمايقلامويهنعلوزتلجورعهللاحئادماولعجدقفةّصاخاينّذلايفاولاق

62:نيفانلاونيتبثملانيبىلاعتهللاةيؤر:ديازمعنملادبعةزعىلعادامتعاصقننم=
عمفقاوملا:يجيإلانمذوخأمصّنلاونيفقعمنيبصقانلاءزجلاانعضودقو
.هبّشلابابنم377:حرشلا

.202203صقراشملا:يلاسلاهللادبع(43)

هلنوكيىنضرألاوتاوامّسلاعيدبإÇ:101ماعنألاةروسيفىلاعتلاق(44)

مکرهللاكلذ(101)لعءيشلكبوهوءيشلكقلخوةبحاصهلنكتملودلو
هکردتال(102)لیکوءيشلکىلعوهوهودبعافءيشلكقلاخوهالإهلاال
.(103)ڳريبخلافيطللاوهوراصبألاكرديوهوراصبألا

.2:تانايدلاباتكىلعةيشاح:يشكيودسلاهللادبع.ر(45)
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تألةّصاخاينّدلايفڳراصبألاكرديوهوهلوقنوكينأمكمزلي:لوقتف
اهلاوززوجيهللاحئادمعيمجمکلوقىلعنوکتو«ماعاغيجمتءاجةيآلا
هلوقو(255ةرقبلا2رمونالوةنسهذخأتالف:ىلاعتهلوقلثمةرخألايف
ةحدمهذهْنألحئادملارئاسكلذكو(11ىروشلا42)4ءيشهلٹمکسيل
اولاقنإو«مهلةجحالفةّصاخهذهيفلاوزلااولاقنإو«ةحدمكلتو
٠اوراصاملطبولوقناموهفةرخالاواينّدلايفةتباثهللاحئادم

لاقيال»:يليامبةحدملاموهفمىفننمىلعدرلايفيملاسلالوقيو

ءايشأهقلخنمهبفصلادقهّنألىلاعتهحئادمنمسيلةيؤرلايفننإ

أل.هلاحدمنوکيالهريغهبفصامواهوحنوحاورالاوضارعألاك

طئاحلاكةنّسلابالومونلابفصّتيالتاقولخملاضعباضيأكلذكولوقن
.«احدمهنعامهيفننوکيالفكلذوحنوةرجشلاو

برقأهنوکعماينذلايفهتيؤرمدعن”:لاقنمىلعيتيراعتلادریو

.ةرخالايفهتيؤريفانيالف٠حّدمتلايففاكديرولالبحنممهيلإ

اسايقرارمتسالاوماوَدلاليبسىلعنوكينأاحّدمتهنوكىضتقم:هلوقب
.(48›«ىلاعتهتاحذمترئاسىلع

هيفنكيملةيؤرلاعانتماإف:يلياماضيأدومحملاكلسملايفءاجو

.164165يلولهبلاىلعدلا:ليعامسإنبىسيعيدهموبأ(46)
:يلامهللادبع(47) .204:.قراشلل:

315



نمسيلهنأىلعلديةيؤرلاعانتمانأنابف«اهعانتماعمدلولاوةبحاّصلا
ناكاّملو‹ةفلاخملاةياغاهلةفلاخمىرخأةقيقحوهلبنيملاعلاسنج

راصةيؤرلاةحصيفتانكمملاعيمجكارتشاعمتافّصلاهذهبادرفنمىلاعت
.(۵«یلاعتهدوجوبجاولبتانکمملانمانکممسیلهنأىلعالیلداذه

.ةرخالاواينّدلايفةيضابإلارظنيفةحدمةيؤّرلايفنىقييف

بلّسلامومعديفتةيآلا(ج
ماللاوفلألااهيلعلخدعمجةغيصراصبألاظفلنإةيؤرلاوتبثملوقي»

عيمجهارتالهنأديفيراصبألاهكردتال»:هلوقفقارغتسالاديفتيهف
.5.بلسلامومعدیفیالومومعلابلسدیشياذهوراصبألا

دقونينمّؤملاراصبأيهواهضعبلبراصبألاهكردتالىنعملانوكيف
:يلياميخامشلادمخأدنعِءاج

عيمجهكردتاليأ٠بلّسلامومعال‹مومعلابلسىنعملاف:كلوق»

..هبجومبنولئاقنحنوراصبألا

راصبألاضعببلسيفحدمالذإ4‹مومعلابلسلاهّنأملسنال:لوق

راصبألاضعبهكردتنأهيلعمزليهنألو«مهنورتالثيحنمهيفهكراشهّنأل

.دهعلل«راصبآلاهكردتال.يفماللاوفلألاَنُألهکردتاليتلايهو
.تاقوألامومعىلعهيفةلالدال:كلوق»

ضعبيفحدمالو«هلماقملانَألحّدمتلاس1:ةلدأهل:لوقأ

.تاقوألا

.لعفلالصأىلعيفنلاطلستفديقلامدع2

.218219:ردصملاسفن(49)

3:ىلاعتهللاةيؤر:ديازمعنملادبعدمحمةزع(50)
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الوةنسهذخأتالإهلوقيفو‹راصبألاكرديوهويفكلذمزلي3
.51255ةرقبلا)مون

:مهللاقيو»:تقونودتقوبديقتالةيآلانأانيبميشحملالوقيو

اذهانلق(23ةمايقلا75)ةرظاناهبرىلإةرضانذئمويهوجومتلقنِف
متسلف؟اينّدلايفىرياليذلاربخلانيأفداعملايفمكدنعةيؤرللربخلا
:اولاقنإف(103ماعنألا6ركراصبألاهكردتالتهلوقاولوقتنأالإهنودجت
.تقونودتقونعاربخوأ‹تاذلانعربخربخملااذه:مهلليقكلذ

ميدقلاةفصنمرّيغتتالتاّدلانإمتلقذق:انلقتاذلانعربخ:اولاقنف
.ثدحملاةفصىلإ

عيمجيفكلذلثمباولوقتنأمكمزليفتقونودتقونعمتلقناف
الوإ»مونالوةنسهذخأتال:هلوقنمنارقلايفهسفننعهبهللاربخأام

(3ًابس34)4ةرذلاقثمهنعبزعيال255ةرقبلا2)ەدووي
امنإىلاعتهللاةفصيفاهلكاشاموىلاعتهللاباتكنمرابخألاهذهنوكتف
.(52«تقونودتقوليه

اهغاصدقيملاَسلانافةيلدجةقيرطبةقيقحلاهذهيشحملاغاصنإو
تقدرواهنالمومعلابلسلاهّنَأملسنال:انلق»:لوقيثيحنيضرجهنمب

ادرتيراعتنياديعسلقنيو.25:يسمادغلاةلوصىلعدرلا:يخامشلادمحأ(51)
يفنلاةادأنميضرملاامف:ليقناف»وهويضابإلاركفلاوقسانتيةرعاشألادحأل
۱.مومعلابلسلوأبلسلامومعل راصبألاهكردتاللةيآلايف
يفلعفأوةمظعلاوةردقلاباجحتابثإيفغلبأهالبلّسلامومعلاهنأيضرملا:انلق

.218:دومحملاكلسملا«...ىلاعتهكاردإتابثإةلباقم`

.7/278279بيترتلاةيشاح:يشحلا(52)
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حصيالو٠حّدمّلااذهلليزمىلاعتهلراصبالاكاردإو«ىلاعتهلاحدم
نوكينأزاجلكلذزاجولذإىلاعتاهبحّدمتيتلاهتافصهنعلورتنأ

اذهنالهيبشلاوكيرّشلاودلولاوةبحاّصلاومونلاوةنّسلابافضّنمةرخألايف

الیلذذمتیحناكلكلذهيلعزاجولو«هنعهيفنبىلاعتهبحّدمتاممهلك

هللاىلاعت متّشلاكلذىلعٌيحتسيفاليخبالهاجابولغماروهقمازجاع

داریہکاولعكلذنع

لديملاذإاميفةتباثيهامّنإمومعلابلسةدعاقنأباوجلالصاح
امىلإاهنعلدعكلذىلعلبلدللداذإاًمُأاهفالخدارملانأىلعليلد

ىلعلمحنافةيؤرلايفنببحّدمتلادصقانهلودعلاليلدو‹ليلدلاهيضتقي

.(؟دوصقملااذهتافةدعاقلاكلت

ءومعلاىلعةيقابقارغتساللمالّلاوفلألا»:شيفطادمحمالوقيو
دراولاوهامكرافكلاراصبأونينمؤملاراصيأتلمشفيلادعي.يلومّششلا

لاتخملکبحياللاولهلوقيفليوأتفلکتالبنارقلايف

كلذىلاهبتنادقويجيإلانعذخألاهيلعبلغدقفيشكيودّسلااً
فيرشلاويجيإلاتاضارتعادروأيشكيودّسلانأنيفيبعصملافسوي

هرذعلعلودلااذهدجنملانتكلااهيلعددرينُأساسأىلعيناجرجلا

يبعصملافسوينأمولعمو«تانايّذلاباتكحرشنمهتنيملهنأيفلثمتي

.هيلاراشأيذلاصقتلاكرادتيملهتكلحرشلالصاو

.204:قراشملا:يملاسلاهللادبع)53ر

.12/372طريسفتلاريسيت:شيفطادمحما.ر.18نامقل(54)
فسوي.ر.23.:تانايدلاباتكىلعةيشاح:يشكهودسلاهللادبع.ر)55(

.105س104:نيروغبتلوصأىلعةيشاح:يبعصلملا..
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نعةيؤرلايفنىلعلتةيألاهذهنُنوربتعيةيضابأالانأذعنيحمهملاو.

قالطالاىلعىلاعتهلل

ةلمجلابيكرت(د

افالتحخاتبثي‹ةّيمساةيناثلاوةّيلعفىلوألاتناكذإ‹نيتلمجلافالتخانإ

.ماو

نيتبثملاوةافنلانمالكنأنيبجاجتحالاهوجوفلتخمدنعفوقولانإ
بناجنألإةيوغللاتالامعتسالاىلعادامتعامهفقومميعدتىلعاوصرح

ةيضابألاهيلرطضيملواةيضابأالادنعهنمكأةرعاشألادنعبلغليوال

.لقعلاىلإبرقأرفانهقالطالاىلعىلاعتهللانع

امكةيألاهذهليلحتيفاوعّسوتيملةلحرملاهذهءاملعنأظحالملاو
.”انيأرامكجاجتحالانمضاهيلإاوراشأمهَنَأمغربولطموه

:ىلاعتهلوقنعاذامفةيآلاهذهنعاذه
¢ةمايقلا75)اھبرىلإةرضانذئمويهوجوس

.2/372ء15طريسفلاريسيت:شيفطادمحما.ر(56)

:ركذعمماعلاىنعملاحيضوتبىفتكا7/245بيترتلاةيشاح:يشحملا.ر)57(

ىلعةيشاح:يبعصملافسوي.ر.«هقلخنمدحأىلاعتوكرابتانبرىريسيلو»

221وافق220ةقرولولادلجما.رنيدلجميفةينورابلابخنیلالحلاباتک

الإنيروغبتلنيدلالوصأوحرشلايفعسوتيمل.هجو
.هجو19ةقروةينونلاحرش:ينالتلاورمع..اضيأكانهلوقلالصفيمهنأ

.ةيالابداهشتسالابیفتکا

هوجو:یلاعتهلوقيفامبرو:ةلأسم٠ةيألاهذهمهفيفةيضابإلاوةلزتعملاقفتيو)58(
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اولياتج ةعبرأىلعفرصتيبرعلاةغليفرظَنلانإ:ناهربلاو

الو:ىلاعتهللالاق«ةمحرلاوفطعتلاىنعمبرظَّنلانوكينأ1

ىلاعتهتیؤرنلمهاريالهنأدريملو(77نارمعلآ3)ةمايقلامويمهيلإرظني

.ةمحروفطعترظنوهمهريفبومهبةطيحم

نورظنيالفأل.:ىلاعتلاقامك‹رابتعالاىنعمبرظنلانوكينأ2

٠(17ةيشاغلا88)4تقلخفيكلباىلإ

ةحيصالإنورظنيامل:لجوزعهللالاقامكراظتنالاىنعمب3

نمسبتقنانورظناإلط:هلوقو.نورظتنييأ(49سي36)

(13ديدحلا57)مكرون

.‹59نيعلابفورعملارظَنلاوه

وهرظنلانِإ...»:ةغللايفرظَنلايفباب:حيحّصلاعماجلايفءاجو

°ةرخألايفىريىلاعتهللانأىلعليلد.ىوقأهّنِإ4ةرظاناهّبرىلإةرضانذعموي

هعراننالاّنِإفمسجیلاعتهللانابلوقينممناكنإوكلذبقلعتنمنأانباوجو
يفهملکن«كلذنعهللالاعتسمليوقناعبوحفاصيهلأيفلبىربهلأيف
نابفرتعينانمدبالفهللاىلعهيبّشلايفنينّممناكنإو«مسحبسيلهلأ

ابلط۽وحنةحيحّصلانيعلابيلقتوهرظنلاألحصيالىلاعتهللاىلارظنلا

وهوهيلإرظنلاحصيبامىلعلّوأتينأبجيفماسجألايفالإحصيالكلذوهتيؤرل

ةيرقلالهأىلعهانلوأتاًنِإف(82فسوي)4ةيرقلالأساول:ىلاعتهلوقكباوقلا
هلوقركذكباوقلايفابيغرتكلذركذهللانأكلذنايبو«مهنمةلأسملاةّحصل

بجيفباقعلانعارجز(24ةمايقلا)4قافابلعفينأَنظتةرسابذئمويهوجوو
راد.نعاطملانعنارقلاهيزنت:رابجلادبعيضاقلا.ر...هانركذامىلعهلمح

.442صت.دتوريبةثيدحلاةضبنلا

.1:67طناهرلاوليلّدلا:ينالجراولابوقعيوبأ(59)
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مهومهذخأتةدحاوةحيصلإنورظنياملجورعهللالوقلراظتنالا
:لاقوراصبألابرظَنلاىنعمبسيلونورظتنيامينعي(49نسي36)نومّصُخِ

:لاقو(15ص38رنماهلامةدحاوةحيصالإرظنيامو
.نارقلايفهوحنو16)ةكئالملامهيتأتنأالإنورظنيلهل

هنأينعيكيلإمث:هللاىلإرظنآامّتإ:لئاقلالوقةغللايفكلذفادصمو,

.نمهيتايامظنت

يفنينمؤمللةيؤَرلاعوقويفةحيرصةيآلانأ*ةرعاشألاركذيو
دريف.ةّنجلايفميعنربكأكلذوىأرىنعمبرظننأنوربتعيذإةرخألا

:هوجوةسمخنمفقوملااذهةيضابالا

؛ةفغللا_1

و.هرأملفلالهلاترظن:لاقياذلوةيؤرلاريغةغللايفرظلانإ

رفلصبالزاموراىلعهالا.هرأملفهتيأرلاقينأٌحصي

كبرهجوىقييوإتاذلاىلعقلطيهّنَألةنيرقنوكينأيفكيالهجولاو
.(27نامحرلا55رلالجلاوذ

.ىلإابىذعيالفراظتنالاىنعمبرظنلاناكاذإف

هةريمىلإةرظنتفإل:ىلاعتلاقدقفكلذملسنال:باوجلا

.(28ةرقبلا)

ةيشاح:يشحلا.ر.859ددع329حيحصلاعماجلا::بيبحنبعيبرلا)650(

:نيروغبتلوصألعةيشاح‹يبعصملافشوي.ر.7/253263بيترتلا

12.
طوژانرألارداقلادبعقيقحت.ةنايدلالوصأنعةنابالا:يرعشألانسحلابأ(61)

.14011981:3137توريبقشمد1طنايبلارادةبتكم
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(لماك):رعاشلالاقو

(لماك):رعاشلالاقو
لالهعولطىلإجيجحلاظنهّلاجسنورظنيقئالخلالك

:راظتنالادافأوهجولابانورقمبرعلامالكيفءاجدقو

۱(لیوط):لاق

حالفلابيتاينمحرلاىلإٌتارظانردبمويوجو

١(ليوط):رعاشلالاقو
ةرظانفراغملانكركلمىلإىوهلاىلعزاجحلاليلاهبٌةوجو

)63(,هفورعملةرظتنميأ

ذئمويهوجوةيآلاةيقبيفةدراولاةلباقملانإ:ةيآلاقايس2
ىنعمبرظَنلامهفول(2425ةمايقلا75)4ةرقافاهبلعفينأةرساب

يفيخامشلالوقيو‹اهؤانبىعادتلونيتلمجلانيبةبسانملاتعفترالةيؤَرلا
نأعقوتتيأَنظتةلباقميفرظنيركذهيلعٌلديو»:يليامددّصلااذه

ىلإةرظانلاهوجولايجترتامكرهظلاراقفمصقيديدشعيضفلعفاهبلعفي
.ريخلکاهبلعفينآاهبر

بولقلاّنظتامّنإوالهوجولانأمولعموهوجولاَنظتلعافاضيأو

.2/188مالعالا:يلكرزلا.ر(54/674)تباثنبناسح(62)

:يملاسلاهللادبع.ر.21:يسمادغلاةلوصىلعدرلا:يخامشلادمحأ.ر(63)

-167:يلولهبلاىلعدلا:ليعامسانبىسيعيدهمويأ.ر.193:قراشملا

8.
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.ةنزاوملاوةلداعملللوألايفةلمجلانعةرابعنوکیف

رصحلاديفيةرظاناهبرىلإيفىلإميدقتنإ:رصحلا3
مولعموهللاتاذيفمهرظنرصحنالنيعلارظننمناكولو٠«صاصتخالاو.
عزفلامهنزحيالإ»نيذلانونمألامهنةريثكءايشأىلإنورظنيمه
الو(89لمتلا27)ذئمويعزفنممهو(3ءايبنألا21رربكالا

ىلعليلدرصحلااذهيفف(62ةرقبلا2)¢نونزحيمهالومهبلعفوخ

.)65(راظتنالاىنعم

لاحيفتلرنةيالا»:يخامشلالوقي:ةمايقلامويبةيألادييقت4
مههوجوةرسابرافكلاو٠تاراشبلابمههوجوةرضان«ةمايقلا
اوذبنينأنورفاكلاو٠ةّنجلالوخدنورظتنمنولوألاف٠ديعولامهققحتب
هیاتکيوان3خآنورظتيمینيفةتلهأول

رد

كلذيفوةلزتعملالثمليوأتلاةيضابإلادمتعاو:ليوأتلاداتعا5
/303_235)لمحو»:يبعصملافسويلوقي
ىنعمبامسا«ىلإ»لعجو‹راظتنالاىنعمىلعرظّنلا(7(916__9

‘n.

 

هراضتلابهوجولافصونأامك.21:يسمادغلاةلوصىلعدرلا:يخامشلادمحأ)64(

:يلاسلاهللادبع.«كلذبراصبألافصوتالذإراصبألالعاهقالطإنمعنام

191:قراشللا
.22:اةلوصلعدرلا:يخامشلادج.)65(

:يسمادغلاةلوصىلعدرلا:يخامشلاد)66(

/7مالعألا:يلكرزلا.رةيئابجلاةفئاطلاتبسنهيلإوةلزتعملاةمئأنم:يلابجلا(67)
6.
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ةرظتنم:هدنعىنعملاو.رجفرحالهدعباملافاضمءلالادرفمةمعّنلا

.6863رظانللوعفمهدنعىلإو٤«اهبرمعن

ةمعتلاىنعمب«ىلإ»وأ»:يليامككلذيفشيفطادمحمامّسوتدقو

نوجريالوراظتنالاىنعمبرظَنلاواهبرماعنإىلإلصالاوُنيعلابرظنلاو

.هايإالإنودبعيالامكىلاعتهللانملإةمحلا

ناكاذإهمدعىلعمّدقم'لصألافالخناكولوليوأتوأفذحلكو
:ىلاعتهلوقلنابسانملاامهليوأتلاوريدقتلاوهوحنوأهيبشّتلاىلإيدويهمدع
ەلثمكسيلۆئ

راظتنالاىنعمبرظنلانيعباتلاوةباحّصلاضعبريسفت6

ىنعمبرظَنلااورَّسفنيذلاةباحّصلالاوقأبيبحنبعيبزلادروأدقل
لاقدقو(687(68/79ت)سابعنبهللادبعءالوهنمف.راظتنالا

يفمهلنذايىتممهبرىلإنورظنيمث»:ةروكذملاةيألانعلكسامدنع

ةرسابذئمويهوجو:لاقمث«.باسحلانمغارفلادعبةّنجلالوخد

:لاق(2425ةمايقلا75)اهبلعفينأنظت ةحلاكينعي

لهأرظتنيةرظاناهبرىلإ:هلوقكلذكو«باذعلادعبباذعلانوعقوتي
.‹7)«ةماركلادعبةماركلاوباوتلادعبباوتلاةنجلا

ةّصاخيخامّشلانإفليلحتلانمارفاواظحلنتملةقباّسلاةيآلاتناكنإ

..102:نيروغبتلوصأىلعةيشاح:يبعصملافسوي(68)
.6/427:ريسفتلاريسيت:شيفطادمحما(69)
.4/228:مالعالا:يلكرزلا.ر(70)

ىسيعيدهموبأ.ر.853ددع3/26:خحيحصلاعماجلا:بيبحنبعيبرلا(71)
.صنلالماكذروأ160.161:يلولهبلاىلعدرلا:ليعامسانبا
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ةلحرملاهذهيفةيضابإلاصوصنتقلطنادقوايفاواليلحتةيألاهذهللحدق
بيبحنبعيبرلاركبمتقونمهعمجيذلاديصرلانماهدعبامواهلبقامو

نأامك‹ةيرصبلاةيؤَرلااهانعمةرظاننأربتعانمىلعىتشقرطبذرتل

ليلاحتلادامتعابوةلزتعملايأرباهفقومميعدتنعلفغتملصوصنلاهذه
.ةيغالبلاوةيوغللا

فارعألا7)كيلرظنأينرأبر:ىسوملوقةيالاهذهبطبتريو

؟بلطلااذهنعاذامف(3

ينرأبرلاقهّبرهملكوانتاقيملىسومءاج:ىلاعتهلوق

فوسفهناكمرقتسانإفلبجلاىلإرظنانكلوينارتنللاقكيلإرظنأ
لاققافأاًملفاقعصىسومرخواكدهلعجلبجللهيرىلجتاَملفينارت

.(143فارعألا7)4.نينمؤملاوأانأوكيلإتبتكناحبس

ينرأ:ةيؤَرلاىسومبلط:يفلثمتتةيآلاهذهيفلاكشإلانطاومنإ
.لبجلليلجتلا.لبجلارارقتسابةيؤَرلاقيلعت.نلةقيقح.ڳكيلإرظنا

.یسومةبوت

ةيؤَرلاىسومبلطيفنإ””ةيؤَرلاوتبثملوقي:ةيؤرلاىسومبلط
.اليحتسمارمأبنبلطينأزوجيالذاةنكمماهنأىلعاليلد

باوجلاهموقملعيلاهتلاحتساملعيوهواهلأسهَنأبةيضابالابيجيو
هللىرنىتحكلنمؤننلف:مهلوقلنورفاكموقلاو‹اهتلاحتساب

.ينارتنلاوعمسمهلکونيعبسىسوممهتمراتخادقو(55ةرقبلا2)

لدياممو.هسفنبهرابخإنمموقلايفىوقأنوعبسلاهعموهرابخإف

ءاهفّسلالعفامب:ىسومنعةياكحىلاعتهلوقهموقلاهبلطىلع

ةيألانأربتعاواعسوماليلحتةّيضقلاللح368-2/370فقاوملا:يجيإلا.ر(72)
.ةيؤرلاةيناكمإىلعليلدىوقأ
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انرااولاقفكلذنمربكأىسوماولاسدف:هلوقو(155فارعألا7)اتم

٠.(153ءاسنلا4)ةرهجهللا

ةرهجهللىرنىتحكلنمؤننليسومايمتلقذاو»ىلاعتهلوقو

درفملاةغيصيفبلطلااّمَأو(55ةرقبلا2)متناوةقعاصلامكتذخاف

.مهلاهلوصحىلإليبسالفهنعتعنمنإذإتيكبتلابابنمف

ىلعادامتعاراذتعالاةهجوركبمتقونمةيآلاهذهاوهّجوةيضابالاف

لاق»:يليامبيبحنبعيبرلادرودقوسابعنبانعدیزنبراجهلقنام

ينرآبرسیلاعتهللالوقنعهنعهللايضرسابعنبالكس:دیزنبرباج

هتايانمةياهللامهيريلهموقلراذتعالاهجوىلعكلذلاقفهكيلإرظنا

.هيؤرنماوسايیف

قلعتياميفةينونلاحرشيفلاق»:يلياميلاطيجلانعيّشحملالقنو
دوهيلاتكرشأامنإسيلوأ:لاقنإف:هّصنامةيوَرلاهّبرىسوملاٌوسب
مهبرمهيرينأمالسلاهيلعىسوممهلاؤسبو«عدمحمايبمهدوحجل

معن:هللیق ةرهج

:انلق.كرشأدقفدوهيلاتلأساملثملأسنملكسيلوأ:لاقناف

.معت
مالَّسلاهيلعىسومنإ:انلق۽هبریرینأیسوملاسدقو:لاقناف

ينرأبرلاقامّنِإو«دوهيلاتلاساملثمانایعهّبریرینألاسيمل
هتيؤرنماوسأييفهتايانمةيامهيريلهموقلراذتعالاهجوىلعرظنُأ

.(5×لجوزع

.189:قراشملا:يلاسلاهللادبع.ر(73)

ىلإليلحتلادعبلصوهنأظحالملاو.7/276277بيترتلاةيشاح::يئ)75(
.ايفرحعيبرلادنعءاجامةداعإ
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ريدقتيفهبهذمبراتيرشخمزلانأةيؤرلاوتبثمربتعا:نلةقيقح(ب
امديبالايضتقتتناكولاهنأكلذىلع,الؤهليلدونللديبالاىنعم
.(76)ادبأهونمتينلوډښ#:یلاعتهلوقيفهبتدك

نل»:لوقيثيحسايإلاىنعمبنللعبيرلاريسفتنمةيضابأإلاقلطنيو
الواينّدلايفدحأهارينليأ‹نييوحنلادنعسايإلافورحنمفرح
.(77)«ةرخالايف

هركذامب«نل»ىلإةبسنلابيدهميبأنملکیفتکادقو
لصووديفت«نل»نأىلعحلدقفيبعصملافسوياَمَأ٠(®مييرلا

ىسومْنِإلاقنملكو:ةّنبلاهللاىرينلىسومنإ»:يلاتلاجاتنتسالاىلإ

.(7هارينلهریغنإلاقهللایرینل

:لوقيديبأّتلل«نل»نأديفتلاوقأةّدعدروأنأدعبفتيراعتنباديعسامأ

اضيأهريغلنوكتاهّنأیعدانمیلعف...ديبأتلاىلعاهتلالدتبثثیح»

هزنمهللانأهانركذامبتبثف«هيلعممجملابذعنيحانكّسمتنوكيف‹ليلذلا
.‹89ةيؤرلانع

رهابةيؤَرلاقيلعتنإنوتبثملالوقي:لبجلارارقتسابةيؤَرلاقيلعت(ج
.نكممنكمملابقلعتامذِإةنكممةيؤرلالعجيلبجلارارقتساوهونكمم

ساّنلانودنمةصلاخهللادنعةرخألاراّذلامكلتناكنإلقل:ىلاعتلاق(76)
ميلعهللاومهيديأتمّقاميادبأهونمتينلو(94)نيقداصمتنكنإتوملااوّتمتف

.(95ةرقبلا)نيلاظلاب

.870ددع3/34حيحصلاعماجلا:بيبحنبس)77(
:يشحلا.ر.160:يلولهبلاىلعدرلا:ليعامسانبىسيعيدهموبأ.(78)

.7/276بيترتلاةيشاح

.107:نيروغبتلوصأىلعةيشاح:يبعصملافسوي(79)
.224225:دومحملاكلسملا:تيراعتنياديعس(80)
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قلعتملاو«ىلاعتهللاملعيفليحتسملبجلارارقتسانأةيضابالابيجيو

لعافلامساةغيصببطاخملابكلذيفرابتعالاَنَألهلثمليحتسمليحتسملاب

.هتلاحتسابملاعوهوهنمردصباطخلانال

لبجلاىلإرظنانكلوإ»:ىلاعتلاق»:نأّشلااذهيفيّشحملالوقيو

لبجلانأامكفيأءاجّرلاعطقىلعاذهففوسفهناكمرقتساناف

لمجلاجليىتحةنجلانولخديالوتهريظنو«ينارتنلكلذكفرقتسيال

.40فارعألا7(«4طايخلامسيف

اكدراصىحلبجلااهلمتحيملفهتايآضعببىلجتاًّملفيأ»هّبر

.یسومرخو

رمدقفيبعصملافسوياأسفنةداعإبيّشحملاىفتكاو
ریسفتىلعلاحأهّنكلة4ةقيقحدنعفقينأنودةيألاىلع

ىلاعتهتاذنوكتنأىفندقفرخآلاوهياللاورمعاأ

8©.لبجللتلجت

ريسفتيفاودمتعاوريسفتاوضفرىنعملااذهيفةيضابالاف

‹189صقراشملا:يملاسلاهللادبع.ر.7/277بيترتلاةيشاح:يّشحلا(81)
.40فارعالا:ةيالاو

.870ددع3/3435حيحصلاعماجلا:بيبحنبعيبرلا(82)
.7/277بيترتلاةيشاح8)83(

.هجو240ةقرونيلالجلاريسفتىلعةيشاح:يبعصملافسوي.(84)

.2/114فاشكلا:يرشختزلا.(85)

.هجو20ةقروةينونلاحرش:يالتلاورمع.(86)
رهظيأىّجت:جاجالاقف لبجللهرىّلجتالففهلوقانأ»:يزارلالوقي)87(

ريبكلاريسفتلا:يزارلارخفلا.ر.«اهتزربأاذإسورعلاتولجلاقيهنمو«نابو

4/134.
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يضاقلالوقيكلذيفوةلزتعملادنعءاجامىلععيبرلاهرقأيذلامهفقوم

هبریلجتاًملفْ»:ىلاعتهلوقنعاولأساميرو:ةلاسم»:رابجلادبع
؟لبجللهيلجتةدئافامو«مسجبسيلوىلجتينأحصيفيك«لبجلل
هّناكفهلهأدارأولبجلاهللاركذو‹راهظالايلجتلااذهبدارملانأانباوجو

اميفدارملالصحاكدهلعجنأبیریالهنألبجلالهألنيبالفلاق

33)¶ضرألاوتاوامّسلاىلعةنامألاانضرعهلوقكاذهواولأس
(82فسوي12)4ةيرقلالاساولةلزنمبكلذلكواهلهأىلعدارأ(72بازحألا

.(88)(اهلهأدارو

هظاقیتسالاحهبرىلإبانأاقعصرخیسومنأامب:یسومةبوت(ه

امكىنعملااذهعيبرلانيبدقوىلاعتهللانمبلطامماظعتسابَسحاهّنال
سابعنبانعحلاصوباانئدحلاقميهاربانعليعامسإنبريمع»:يلي

نعيأ«كيلإتبتكناحبسإل:ىلاعتهلوقيفكاحّضلانعرييوجنع
.دحأكاريالكّنأبنيقدصملا#نينمؤملالّوَأانأو]»كيلإرظنأيأيتلأسم
.لثمدهاجملاقو

ىسومناكناف:لئاقلاقناف»:يليامكيّشحملااهللحيةلكشملاو

؟ةقعاّصلاهتذخأاذامنمو؟باتنذِإممفعیطخمريغمكدنع

ىلاعتهللايدينيبهمّدقتلكلذنإ:اولاق*ريسفتلالهأّنِإ:هلليق

.كلذبرمؤينألبقةلاسملاب

ليقةيؤرلابلطلجأنماتناكامّنإةبوّلانَأوةقعاصلانُاومعزناف

كلذكف‹لحيالوهلزوجيالرمأىلعلِادحأبيصتالةقعاّصلانافمهل

.152:نعاطملانعنارقلاهيزنت:رابجلادبعيضاقلا(88)

.870ددع3/34حيحصلاعماجلا:بيبحنبعييرلا(89)

.7/277278ريبكلاريسفتلا:يزارلارخفلا.ر(90)
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لخاداذهفهلزئاجريغرمأىلعالإاهبحاصنمنوكتالةبول

لاقهتقعصنمقافأاًملف»:يرشخمرلامالكلقنيفيبعصملافسوياأ

نمكيلإتبتءاهريغوةيؤرلانمكيلعزوجيالاممكه

نمءيشبكردمالويئرمبتسلكّنأبلّوَأانأوإ»ةيؤرلابلط

؟باتممفهتركذيذلاضرغللةيوّرلابلطناكناف:تلقنإف.ساوحلا

هناسلىلعحيحصضرغلناكنإو.ةميظعلاةلاقملاكلتهئارجإنم:تلق

هذهيفةيؤرلارمأىلاعتهللاماظعإإىلإرظناف«یلاعتهللانمهيفنذإريغنم

ملومهقعصأفيكو«اكدهلعجواهيبلاطبلبجلافجرأفيكو«ةيآلا

اثجتلمهّبرحبسفيكو«رمألاماظعإيفةغلابمكلذنايفننمهميلكلخي

.5”چنيتمۇؤملالأانآلاقوهناسلىلعةملكلاكلتءارجإنمباتوهيلإ

هيزنتلاىلإًامئادنوحنجيةيضابإلانأليلاحتلاهذهلالخنمنين
نمةغللاهلّمحتتامكلذيفمهدامتعاو٤ليوأاتلاىلإكلذيفنودمعيو

نوليامك۽؛لبجللىلاعتهللاىلجتينأىلإليبسلأنوربتعيمهف«يناعملا

ةرعاشألانمريثكوةلزتعملامهقفاودقو«نل»يفديباتلاینعمىلعةّدذشب

‹ةرخألاوينرلريفةيورلاةيناكمإنوفنيساسالااذهىلعو«كلذىلع

.7/277278بيترتلاةيشاح:يّشحلا(91)
هجو183كلذكوهجو240ةقرونيلالجلاريسفتىلعةيشاح:يبعصملافسوي(92)

نعنارقلاهيزنت:رابجلاديعيضاقلا.ر.ا2/15اشكل:يرشا

يلو635/2.1طريسفتلاريسيت:شيفطادمحما..151صنعاطلملا
نذُايو‹هموقل.ةيؤرلاهللالاسناکدقو»:رابحلادبعياقلوقيىنعملااذه

ىلعفنالادعبالإنويغرياماممهرنولأسيالهعءايبنألاو«كلذيفهلعولج
.151:نعاطملانعنارقلاهيزنت.لاقاملاقهجولااذه
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كرديوهوراصبألاهكردتالإ»:ىلاعتهلوقلةدّيْومةيآلاهذهنوربتعيو
.راصبألا

نممهفقومنعاذامفةيؤرلایسومبلطنمةيضابألافقوموهكلذ

¢ةيؤرلاموهفمبيحوترخأتایا

(26سنوي10)4ةدايزوىنسحلااونسحأ:ىلاعتهلوف

ههجوىلإرظنلايهةدايزلانأوةّنحلايهىنسحلانأةرعاشألاربتعي

.ميركلا

:ةيلاّنلاهوجولانمكلذدريو

.هسنجنملإنوكتلءيشلایاعةدايلانإ

ةّنجلانمربكأمهدنعهللاةيؤرو«هيلعديزملانملقةدايزلانإ2

.اماقمالعأو

نبايلعنعِءاج»::يليامكتءاجنيعباتلاوريسافتس3

.ةدايزيهةفرغلاوباوبأةةعبرأاهللولنمةفرغةدايزلانُبلاطيب

ةدايزلاوةنسحلابةنسحلانأركذهنأامكلوقلاسفنسابعنبانعءاجو
.(160ماعنألا6راهلاثمأرشعهلفةنسحلابءاجنمل:ىلاعتهلوقلعسل

نأشيفاهلاثمأرشعبةنسحلا:لوقلااذهلثملاقو
.‹*)ةدايزلا

ةايحيفدلوقارعلاهيقف.يعباتينادمهلاسيقنبةمقلع(62/681)ةمّقلع)93(

.5/48مالعألا:يلكرزلا.ر.ةباحّصلانعثيدحلاىورويبنلا
.را.862س860دنع31س3/30حيحصلاعماجلا:بيحنبخي)94(

.193194:قراشملا:يللاسلاهللادبع



ثيحةينونلاحرشيفيلاطيجلامالكلقنيفتاليوأتلاهذهعباتيو
اونسحأنيذلل»ىلاعتهلوقيفةروكذملاةدايزلايفةهّبشملاليوأتامأو»:لوقي

يفاوفسعتامّنإف(35ق50)ڳديزمهلوقو(26سنوي10)ةدايزوىنسحلا

نماهريغيفةروكذملاةدايرلاىنعماهيفاوربتعيملو...ًاديدشًافّسعتاهليوأت

«هلضفنممهديزيواولمعامنسحأهللامهيزجيل#:ىلاعتهلوقكنآرقلا

هلثميفو(30رطاف35)هلضفنممهديزيومهروجأمهيفويل:هلوقو(38رونلا24)
اونبيذلانمديعبوأبيرقءيشركذباوعمسامىتمموقلاْنأريغ:تايآلانم
.(95)«مهؤاوهأهيلإتبهذمهداقتعاهيلع

‹عيبرلااهدروأيتلالاوقألاعيمجركذيفيبعصملافسويكلسيكلذكو
دنعالواندنع9ثيدحلااذهتبثيملثيح:تلقنإف»:لوقيمث

همحردوهخيشلالاق:تلق؟ةدايزلاهذهىنعمامف...فاشكلابحاص

ةئامعبسىلإاهلاثمأرشعبةنسحلاينعيةدايزو«ةّنجلاىنسحلا9”:هللا

هيلعلديولّضفَتلانمديزيامةدايزو:فاشكلابحاصلاقو.فعض

.)38رونلا24)ەلىضفنممهديزيوۋ»هلوق

.7/263264بيترتلاةيشاح:يّشحلا(95)
نورظنیفباجحلافشكيفةّنجلالهأاينأاودونةنحلاةّنحلالهُلخداذإ»:وهو(96)

.ر316ناميإملسم.ر«هنممهيلاٌبحأوهايشهللامهاطعأامهللاوفهيلإ
.6/478سرفملامجعملا:كنسن

.79قيلعت144:قبسامدوهفيرعتلرظنا(97)

دنعءاجامسفندرويو.2/233234فاشكلا:يرشخمزلا.(98)

.افق287ةقرونيلالجلاريسفتىلعةيشاح:يبعصملافسوي.ریعير
:لوقيثيحرابجلادبعيضاقلادنعءاجاملهفقوميفعباتيرشخمزلاو

وهوهيلعديزملاسنجنمةدايزلانوكتفباوثلاليضفتلاوةدايزلابدارملاْنإ»

مهدنعومهلكلذحصيفيكو‹كلذبمهقلعتلىنعمالفرهاظلاوهو
لاقكلذلو.ىنسحلاىلعةدايزلعجتفيكفباوثلكنممظعأةيؤرلانأ

نميهةدايزلانأنّيبف(26سنوي)لذالورتقمههوجوقهريالوەدعب
ورمعاضيأ.ر177:نعاطملانعنارقلاهيزنت«ةنجلايفسنجلااذه

.هجو20ةقروةينونلاحرش:يتالتلا
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هجويابةيؤرلاينعتنأنكميالةدايلانأةيضابإلاىلإةبسنلابمهملاف
.هوجولانم

.(46ةرقبلا2)4وقالممهتأنوتظي:ىلاعتهلوقو

ةيؤرللنيزوُجملانأهصّخلمامةيآلاهذهناشيفيبعصملافسويدروي
بسانيامبهنورّسفياهلنيعناملانكلزاجملابابنمةيؤرلابءاقللانورّسفي
ىنعمبءالؤهبسحنظلاو٠اقلطمءازجلاوةّصاخءاقلكماقملا
دمتعيوهوٌصخألاىلعهنمءازجلاتوبثبنونقيتيذئنيحمهف؛نيقيلا

,دركملاىلعةصاخ

ليلدبآلِحصيالزاجمةيؤرلاسفنىلعءاقللاقالطإنأنيفيملاتسلااأ
وهوليوهتلاوفيوماقميفاإءاقللددريملهالو«لیدالو

احدككبرىلإحداككّنِإناسنالاام3:ىلاعتلاقيصاعلاو

.(194قراشملا.ر).(6قاقشنالا84)

.ةيؤرلاىلعءاقللالمحىلإذئنيحليبسالف

(15نيففطملا83)ذئمويمهبرنعمهنالك:هلوقو

:ةيآلاهذهنأشيفيليامسابعنباويلعىلإبيبحنبعيبرلابسني

.(99)(هتمحربمهيلإرظنيالوهباوثوهتمحرنعمهبجحيلزيملف»

نمو‹فالخبهنوريالف»:يواضيبلالوقدرويفيّشحملااأ

رروجو33رونالرستىلعةييمصملافسوي.ررركم(98)
:قراشملا:يلاسلاهللا

.859ددع330صاا:بيبحنبعييرلا(99)
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ءڭولملاىلإلوخلانععنمينمةناهإبمهتناهإلاليثمتهلعجةةيؤرلاركتأ
.100برقو6ُمهبرةمحرلثمافاضمردقوُ

مهنوكو»:يلبامكالحميرشخملادنعءاجامىلإريشييراضيبلاو
كولملاىلعنذۇيالهبلمهتناهإومهبفافختساللليثمتهنعنيبوجحم

نوناهملاءايندألالإمهنعبجحيالومهيدلنيمركملاءاهجولللإ

.نعنيبوجحم:ةداتقوسابعنبانعو...مهدنع

هباوثنعنوبوجحم»مهناهانعمنأ.نيسوةيآلايتالتلاورمعرکذیو

.نعلهتمحرو

الوتايداقتعالايفةفلاخملابلالدتسالانوضفريةيضابإلانأنذِإحضاوف

ليوأَّتلافءةهجلانممزتلسياملىلاعتهللاىلإةبسّلابيّسحلاباجحلانولبقي

.(103)ەتنجيههنعبوجحملاويسحباجحلانُذئنيح

.23نينفطملا83)ڳنورظنيكئارألاىلع:هلوقو

رّسفيف‹اهيفروظنملاركذمدعلىلاعتهللاةيؤرىلعةيآلايفةلالدال
هلوقهيلإدشرأامكهتمحررقتسميفنممهلهللاّدعأامىلإرظَنلاب
.(20ناسنالا76)4اریبکاكلمواميعنتیرمثتیراذزو:ىلاعت

ةيؤرلايفننأشيفميركلانآرقلابلالدتسالابقلعتياميفاذه

طليوأتلارارساوليزتلاراونا:يواضيبلا.ر.7/262بيقتلاةيشاح:يشحلا(100)
.1375/1955.2/299ريبكلامجحلانم«رصمبيبلحلاينابلاىفطصم

.4/232فاشكلا:يرشخزلا(101)

.هجو20ةقرو:ةينونلاحرش:يئالتلاورمع(102)
ةلحرملارداصميفةقدلاهذهبةراشادبجنمل.4قراشملا:يملاسلاهللادبع.ر(103)

:قراشملا:يلاّسلاهللادبع.ر.يلاّسلادنعءاجامبانيفتكاكلذلةررقملا
5.

334



يفءاجامبنونيعتسيلبنارقلابنوفتكيالجاجتحالااذهيفةيضابإلاو
رظنتنأ جاتتتسالاىلإلصننألبقيقبفةيضقلاهذهيفثيدحلا

اهنوربتعيوةّصاخةرخألايفةيؤرلاوتبثماهدمتعييتلاثيداحألامهيف
.اهنمضبافقومنیتميركلانارقلايفءاجاملةنيبم

:ةيؤَرلاةلاحتساناشيفثيداحألا

:اينّذلايفةيؤرلا

6اينّدلايفیریالهللانأىلعةلزتعملاوةرعاشألالجعمةيضابإلاق

نوجتحيومالسلاهيلعلوسرللةنكمماهناوربتعاةرعاشألاضعبنكل

كلذيفمهتدمعواًماتاضفركلذنوضفريةيضابألانلإجارعملاةّصقب

.ىأرمالسلاهيلعلوسرلانأةشئاعنعحصام

هللايضرةشئاعتلاق»:بيبحنبعيبرلاهتبثيامكثيدحلاصناذهو

لاق«ةيرفلاهللاىلعمظعأدقفنهنمةدحاوبملكتنمثالث»اهنع

:يرظتنانينمؤملاٌمَأايتلقوتسلجفائكتمتنكو
هاردقلوژە(13مجنلا53ر ىرخأةلزنهاردقلول:هللالقيملأيلجعت

ةّمالاهذهلواانأاهنعهللايضرةشئاعتلاقفمورركتاهارنيبملاقال

هراملو«مالسلاهيلعليربجكلذ»:لاقفكلذنعةعيبللاتلأس

همسجًدسفءامّسلانمطبهدقهتيأر‹نيتّرمالإاهيلعقلخيتلاهتروصيف

لأسو»:يهوةشئاعةياورمعدت)32/652)رذيأنعةياورهدبعدمحمدروأو)104(

:هدبعدمحم.ر«؟هارأينرون:لاقف؟كبرتيأرلهيعلوسرلارذوبأ

مجنلاةروسريسفت:يذمرتلا.291ناما:ملسم.ر.9/140راناريسفت

.5/157لبنحنبدمحأ.7

ركبيبأماياةكممدقنبالهأنميعبات(63/683)عدجالانبقورسم(105)
.8/108مالعالا:يلكرزلا.ر.ةفوكلانكسو
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وهوراصبألاهكردتال:ىلاعتهلوقلعمستملأءضرألاوءامّسلانيبام

هذهريسفت:قورسملاق(103ماعنألا6)4ريبخلافيطللاوهوراصبألاكردي

داوفلابذكامل»:لوقييبنلانعةشئاعتورامىلعليلدةيآلا
۱9«هبرتايانمیاردل...یرام

:ثيدحلااذهحرشدنعيشحملاركذدقو

يهو(!899/286(07ت)يوغبلادنعتءاجةياوّرلاهذهلثمنأ»
:ةيؤرلاناشيفةثالثفقاوملانأنيبو5قورسمنعاضيأ

.هداوفبهارفهدافيفهرصبلعجب

.(008.ةيقيقحلاهتروصيفليربجىأرج

ةيؤرالففقومىلعادامتعاريخألايأَرلااوراتخاةيضابإلاو

.ةرخالايفالواينّدلايفالناكامهمرشبل

نولوقياذامفحاحّصلاةيقبيفدرتمليتلاةياورلاهذهةيضابالادمتعانإو

؟ةيؤرلاوتبثمهرقأيذلاثيدحلايف

امداوفلابذكامي824ددع3/15حيحصلاعماجلا:بيبحنبعيبرلا(106)
ىهتنملاةردسدنع(13)ىرخأةلزنهاردقلو(12)ىريامىلعهنورامتفأ(11)ىأر

امورصبلاغازام(16)ىغشيامةردّسلاىشغيذإ(15)ىوأملاةّنجاهدنع(14)

.مجنلا(18)4ىربكلاهّبرتايانمىأردقل(17)ىغط
:يلكرزلا.ر.دنسمهل.انومأمةقثناكثيدحلاظافحنم.مرحلاخيش:يوغبلا(107)

.1/113مالعالا

.1/113مالعالا:يلكرزلا

.7/193.194بيترتلاةيشاح.:يشحلا(108)
.203صقراشملا:يلاسلاهللادبع.ر(109)
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.019ردبلاةليلرمقلاةيؤريفنوماضتله»:اهلوق

نوملعتمكنأاحيحصناكنإ(ثيدحلا)هانعم»١:يتالتلاورمعلوقي
مكنيعأبهنورصبتهانعمسیلو...ردبلاليلرمقلايفنوكشتالامكمكي

.010معازلاكلذمهوتامك

هلوبقنمدبالناكنإو‹ثيدحلافيعضتىلعيبعصملافسويحليو

.ةيوَرلالووتنأبجيف

مهفكلذلينارققلطنمنمةيؤرلايفناوحّجرةيضابإلانأحضاو

زاجملاىلعادامتعاهنولوُؤيوا٠دئاقعلاباب

نمفقاوملافلتخمىلإريشننأنسحيثحبملااذهمتخننألبقو
ىلاغتەتيؤربنيلئاقلانإ»:لوقيثيحيتالتلاورمعاهركذامكةيؤرلا
:اهتيفیکيفاوفلتخا

.ةرهجةمايقلامويىري:ةفئاطتلاقف

وأنورامتاضيأتءاجنوماضتنأامك««أ»ةزمهلابماهفتسالابثيدحلاءاجو(110)

13ةمدقمةجامنبا.15.17ةنجيذمرتلا.129ناذآيراخبلا.ر.نوراهت
يرعشالانسحلاويأ.ر.5/466سرهفملامجعملا:كنسنو.ر.39دهز

.ةيرصبلاةيؤرلابلوقللرصتني3940توريبطةنابإلا

لوصاحرش:يبعصملافسوي.ر.هجو0ةقروةينونلاحرش:يتالتلاورمع(111)

.101:نيروغبت

لیوأتلنیروغبتلدتسادقو101٤:نیروغبتلوصاحرش::يبعصلملافسوي.)112(

:باحصأيكبرلعففيكرتملأ:یلاعتهلوقاهتمةريثكةّلدأبملعلابةيؤرل

نيروغبت.ر.ليفلاباحصأريملوهو«ملعتملأينعي(1ليفلا)ليفل
.6667:نيدلالوصأباتك:يطوشلملاىسيعنبا

197.٠:قراشملا:يملاسلاهللادبع.رحيضوتلاةدايزل(113)
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.هدابعاهنمملکیو‹اهقلخيةروصيفىريهنأىلإةفئاطتبهذو

.نوصلخملاالإهاريالهنأىلإةفئاطتبهذو

اودارأاذإةرخالاواينّدلايفهنونياعينيصلخملانأىلإةفئاطتبهذو
,11[هتنیاعم

امفةيؤرلابنيلئاقلافقومبارطضاىلعليلدفالتخالااذهداريإيفو

.؟ةيضابإلابسحمهمكحوه

:ةيؤرلابنيلئاقلامكح

لقعلامهترباكملكرّشلابمهيلعمكحياينّدلايفةيؤرلابنولئاقلا]1
.اهبكّسمتيةهبشالبلقَنلاو

رفكبمهيلعمكحيةرخألايفةيؤرلازاوجبنولئاقلا2

.ّيحلاىلإاوقفويولوةّنسلاوباتكلااولّوأَتمهّنأل

‹!!©كرشلارفكباضيأمهيلعمكحيفميسجّنلاىلإءالوهبهذاذإاأ

نِإوىريالوأىريىلاعتهللا:يليامبثحبلامتخننأنكمياذهدعبو
ةرخألايفمأةرخالاواينّدلايفأ؟ىرينيأو؟ىريفيكفىريناك
هلعافتيفيضابألاثارتلاعماهرامغانضخيتلاةّيضقلايهكلت؟بسحف

ةريحلاهذهلثمللهفثحبملااذهيفةّصاخيمالسألاثارتلاةيقبعم

.؟حضاويراضحیدص

.افق20ةقروةينونلاحرش:ورمع(114)
.541:يليامرظنا:ةيصعملا(115)

.81رونلا:ينيمثلازيزعلادبع.ر.افق20ةقروةينونلاحرشورمع.ر)116(

.206207:قراشملا:يللاسلاهللادبعر
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ىتهَلةيضقلاهذهيفةيتاذةريحفرعيمليضابإلاثارلانأةقيقحلا

شياعتيوهو«ىرخألاقرفلاتناكامنكل.لوألاهموينمةيؤَرلاةلاحتسا
ثارّتلاةرمزيفهرشحتاضيأانهتلظذإهنعتكستنأ«ءاسمحابصاهعم

رشحنأذنمهقحالتتلازاميتلاةمهّتلاهذهنعتكسيلوهناكامو
هتعانقبثارتلااذهفتكيملاذهلو.انارامکيجراخلثارتلاةرمزيف
ةقلعتملاتاّيرظنلالالخاًبملعاقلطنمسمتلاف«اهنععفاديىربناامّنِإوةياّذلا
هذهةلاحضانيأرنكلىرخأتاقلطنمهريغسمقلاامك‹تارصبملاملعب
ةيبسنةيملعلاقئاقحلانالةيدئاقعلاثوحبلايفواهاودجمدعو٠تاقلطتملا

نكمييذلايساىلعینينأنکسالتبث«ةاةيدئاقعلاقئاقحلاو
.ىرخأىلإةظحلنمضقانمرخاىلإفقومنملوحتينأ

افوشكتاقلطنملاهذهرمثتنأنكميناكيراضحلاىوتسملايفنكل
.فوشكلاهذهلثمفرعتملةيضابإلاةئيبلانأالِإ«ةربتعمةيئايزيف

ضراعملاوةيوَرلاةيناكمإلرزاؤملاهيفرطبيمالسإلاثارلااذهنأامك
‹كاذوأفقوملااذهرزاؤتةيلقعججحبيلدينألواحةيناكمالاهذهل
نودنكلريثكلاهنماوذخأويلازتعالاركفلاعماوشياعتاذهيفةيضابإلاو

لعفيامكلقّلاىلعلقعلاميدقتىلإاولصيملذإهَّمضخيفاوبوذينأ
كلذكو‹ىلوألاةجرذلايفعامّسلايههللاةّجحنأاوربتعالب«ةلزتعملا
نعدعبلااولواحنإو«ةرعاشألااأ.يعيّشلاركفلاىلإةبسّنلابرمألاناك
نععافدلليلقعلاهجهنماوتبتيناىلإاورطضادقفيلازتعالاركفلا

ايأرهسفنلنإوهريكفتيفريبكرثأةيلازتعالايرعشألاةأشنلو«مهفقاوم
دققرمأنمنکيامهموباهيفاشنيتلاةسردملاوهخويشهبفلاخاًصاخ
تشقتراامهمةيلقعلاةجحلانُةيديرتاملاوةرعاشألاوةيضابالانملكفرتعا

‹ةّيضقلاهذهيفرصبلانلالقعمهفيكلذوةيؤَرلاعوضوميفةليزهىقبت
ىلعنوملسملايذلاىلاعتهللارصينأدیری« ةدودحمةقاطوهو

ٌدحينإنکميالهن
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يفجرخهلايلمعلاجاجتحالااذهليراضحلادعبلايفلوقنامةياغو

روصتبكلذو«لوقعماللایوتسمىلإلوقعملایوتسمنمةريخألاهتلحرم

ناةقيقحلاو٠فيكالبةيؤرلانوكتنأوُرخاكاردإوُةسداسةّساح

امكرخأالافرطلانمةيرخّسللاقلطنملولحلاهذهذخّتايضابإلاثارتلا

يذلادرجملايلقعلارّوصَتلاىقبينأّشلااذهيفانلقامهمو«ةلزتعملالعف

ىلإهتمةيؤرلاةلاحتساىلابرقأهتمظعوىلاعتهللاهيزنتقلطنمنمقلطني
.اهناكمإ

راسفتساو٤سانلاضعبنيبيضابإلاثارتلايفةثوثبملاتارواحملاو

هابتنايعرتسيعوضوملانأىلعدتجارحإللةّماعتاقلحيفءاملعلاضعب٠

ةيضابإالمهلاتهجواذإفالعفو‹هفقوممعدينأفرطلكلواحيفسانا

ليثمالةّنجلايفةذلنمنامرحاهّنأساسأىلعةيؤَرلاةّيضقىسنتنألق

نعاذامفيلقنقلطنمنمامٽاويلقعقلطنمنمسيلاذهنکل۽اهل

اهظافلأساسأىلعهباشتملانمةينارقصوصنجاجتحالااذهقلطنمنإ
.هفقومبسحلكاهلةافّنلاوةيؤرللنوتبثملااهبذاجت‹اهانبمساسأىلعوأ
ةقيقحلاو‹ىهتنملاةردسدنعهبرمالسلاهيلعلوسرلاةيؤرهاجتةريحلااهنم

لكدنتساكلذلوبسحفلقعلاميكحتبهرسكفينأبعصيصتلانأ

تربتعايتلاةشئاعادهيفمهدنسةيضابإلاو«ثيدحلانمصوصنىلع

.ةيرفلاهللاىلعمظعأدقفهّبرىأردقمالسلاهيلعلوسّرلانأيعدينمنأ

اهيفنينأىلوأبابنمفمالسلاهيلعلوسرللمتملةيؤرلاتناكاذإو
.اينّلاةايحلايفساّنلاةيقبنعةيضابالا

ارمأبلطينأنكمياليبّنلانأساسأىلعةرعاشألاهنمقلطنادقبلطلا
ةيآلاهذهنأاوربتعاو«ثحبلااذهيفاولاطأدقوموصعموهواليحتسم
اوربتعامهقفاونموةيضابألاّنكل«ةيؤرلاتوبثىلعةيلقتلاحجحلاىوقأنم
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رتوجينانآهکیلافیونصتتسيس

انهةيراضحلاهيماقلنمانهاتقليياو”ليوادةرعاشلااروفن

لماکتميجهنمميسقتبسحةيآلاهذهعّبتتىلعنيفرطلانملكصرحوه
ةقدبةدّذحمرواحميفةيضقلارصحنماننكماذهو٤ضعببهضعبطبارتي

ةيضقنافءارثإامْيأيغالبلاركفلاترثأهذهىسومةيضقتناكنإو
‹رصبلابالإنوكيالفرطدنعرظّنلاف«ددملااذهلثمنملختملرطل
٠راظتنالاالإديفينأنكميالىلإبىّدعتاذإرخألافرطلادنعرظّنلاو

اذامنکل«ةيالاقايسهيلعموقييذلا.يبيكرتلالباقتلاناشيفكلذكو

نأسانللىّنأو٤ملعناميففءيشال؟ةَمألاطاسوأيفاذهىدصنع

٠بارعإلايفلحماهلريصيوةمعتىنعمبنوكت)ىلإ(نُىلإاوقتري

ملكتملافقومنمةيادبلانمةفورعمةقيقحلايفيهو«ةجيتلل|مهمهتامّنإو

.يركفلاهبهذمو

ركفلانِإفىسومبلطىلعدمتعيةيؤرلازيجييذلاركفلاناكنإو
عماّيدبأيفّنلاربتعيل4راصبألاهكردتالنمةّصاخقلطنياهليحييذلا

ةيؤرلايفننأرابتعاعمو«رخألاقايسلايفينارتنلنمهمغديام

يهتنيو.ةرخالاوايندلايفاهماودبلإحئادمنوكتاليتلاهللاحئادمنم

ساتلاىفتكاللدجلااذهلولو«هيأربلکكتسستيفادبثيحسلدل

ظحالملاو«ٌومنلااذهلثمةينارقلاةسردملاتمناملونآرقللريسفتلوب
اهباشتمءاجاميفلّتمتتنيرسفملادنعروّسلالكيفمامتهالازكارمنأ

تادابعلاسمتتايانمماكحألابابيفءاجامواةديقعلابساسمهلو

تالماعملاو

يفاحضاواريثأترْثأليوأّتلاىلعنيرسفملادامتعانأاضيأظحالملاو
ةيضابلاو«ةيبرعلاةمئأنمربتعادقيرشخمّرلانأمولعمو«ةغالبلاملع
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ىلعةيؤرلابابيفايلکادامتعااودمتعاةصاخانمهَتيتلاةلحرملاهذهيف

ملفىرخألاتايآلاناشيفاأ.ةحارصبهريسفتىلعةلاحإلاعمهتاليلحت

.ثحبملااذهيفةيساسأتربتعايتلاتاياللةلّمكمالإنكت

ةحضاوةفصبةيادبلانميراضحلاهدعبهلَنِإفثيدحلابجاجتحالايقب

اذهيفحضاوو«سرادمثيدحللنإفءادحاوينارقلاصّلاناکنئلذإ

يفاركذاهلدجنالمهدقتعماهيلعاونبثيداحأاوُرَقأةيضابالانُناّشلا

يفةيؤرلاناشيفثيداحأدروأرايّلااذهكلذكو‹رخألاراينلابتك

.هوجولانمهجوباهنولّواتيوأةيضابإلااهّرَقيالةرخآلا

وزيجمفكلذىلعفرطلااذهمكحيفىلجتياريخأيراضحلادعبلاو

انمهيواهيفنبنولئاقلاو.ءاوهأوعدبلهأاهتلاحإبنيلئاقلانوربتعيةيوَرلا
بجتةيصعمليوأّتلاىلعادامتعاةيوَرلاتوبثبلوقلانوربتعي‹ةيضابإلامهنم

اهنمةيوّلا اهنم

اذهربتعيكاذوايصاعرخألاربتعياذه«سانأشياعتنوكيفيكف

ةتحتدودروجهت٠ارلاذههيفبكيذلاطيملاوهكلذ١اعدت

.ىرخأنيلتوانايحأةجهللااهيف

ىلعسكعنيفساّنلايديأنيبلصياماهنمصوصتلاهذهلثمنأمولعمو
تدبامهمىسنتامناعرسفقاوملاهذهلثمنأودبينكل.ةماعلاةايحلا

مهتالماعميفوةيمويلامهتايحيفمهضعببسالاٌكتحيامدنعةرطخ

مهنومرتحيسانلافطيحممهتمولخيداكيالةيضابإلاراجتوةيراجتلا

هنمولختاليذلاءانثتسالاضعببادع«ةنامأومزحنمهبنولحتياملابلاغ

‹ةيضابألاةداهشعنمتفماصخلااهيفٌدتحييتلافورظلاضعببادعو«ةئيب

.ابلاغيدئاقعاهقلطنمتاياشوةجيتنةراجّنلانمنومرحيوأ

اهّنكل«ةئيبلاىلعانايحأاهرثأسكعنيدقاياضقلاهذهنأذعيحظحالملاف
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نأنكميداهتجالانأكردتاهّنألمهفلاىوتسميفاهفلاخينمعمةهازنب

.اهسفنةسردملالخادىتحجئاتتلايففالتخألاىلإيضفي

ةيضقيلجتسننأانبردجيةيؤرلاةيضقليراضحلادعبلاانددحنأدعب

قلخةيضقيهوالأنحملاوطايسلادحىلإملقلادحلادجلااهيفزواجت

.نارقلا
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نارقلاقلخوهللامالك

:ديهمت

ةفصلاصاخالصفدرفننابةيتاذلاتافصلايناعمليلحتدنعاندعودقل

ونارقلاقلخعوضومبهةيضقلاهذهلوصألاءاملعطبرلكلذو(ا)مالكلا

ةيضقلاهذهنمنوهامرداصملانمنأنيبتيصوصتلافلتخميفرظاّنلاو
راحةلاسمنولوقيسانلاضعبناكنإو»:هلوقيفيطوشلملانیروغبتلثم

.(«هردصقاضوهمهفلقنماهيفراحيامّنِإو٠نوملكتملااهيف

ةميمتنبالثممالكلاملعتالضعمنمىرخأرداصماهتربتعاو
يتلاةلضعملالئاسملانماهربتعاثيح(1328-1263/728-661)

دلحمةيضقلاهذهيفهاواتفنمعمجتدقو‹(4)ضرالالهُاهيفبرطضا

.ةحفص2مض

234:قبسامرظنا(1)

63:نيدلالوصاباتك:يطوشلملاىسيعنبنيروغبت(2)
140 / 1 مالعالا:يلكرزلا.ر:ةيميتنبا  )3(

مساقدمحمنبميحرلادبعبيترتوعمج.ىواتفلاعومجم:ةيميتنبا.ر)4( 
ت.دطابرلافراعملاةبتكمبرغملابيدوعّسلايميلعتلابتكملا.ط

54/12
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يقبىلإةبسنلابنشلوهامكةيرظنةلضعميقبرمألاتيلو اياضقلاةيقب

.(نارقلاقلخةنحمبتفرعةّيلمعةنحمىلإںوحتيملو

قلخلاونارقلاومالكلاموهفم

ةديفملاتاوصألاةغللالصأيفمالكلا»:برعلاناسليفءاج:مالكلا
حالطصايف«ظافلأبهنعربعييذلاسفتلابمُئةاَقلاىنعملا:نيملكتملادنعو

.(«ةديفملاةبكرملاةلمجلا:احلا

ليقف‹لصألايفمالكلاىَّسميفسالاعزانتدقو»:ةيميتنبالوقيو
لب:ليقو٠كارشالاقيرطبامهنملكل؛ليقو٠ظفللامساوه
داريدييقتلاعمناكنإو٠قالطإلادنعامهلوانبباعيمجامهلماعمساوه
لوقلااذهناكنإوءاهقفلاةمئأوفلّسلالوقاذه.ةراتاذهوةراتاذههب

.(7)«بتكلانمريٹڻکيففرعيال

قطتلاويناسنإلامالكلاةقيقحيف»:ناونعبالصفيناتسرهشلادرفأدقو

نيبوسفنلايفروديامنيبةيرهوجلاةقالعلاتابثإىلعهيفصرح«يناسفنلا
.(ناسللابقوطنملا

لالاةقالعيهوةغللااياضقنمةيضقبةنيتمةلصانيأريفةيضقللو

يأ.ةيفسلفةيضقنمضاضيأجردنتوىنعملابظفللاةقالعوأ‹لولدملاب

؟ةغللاماركفلاقبسأنيرمالا

1358/1939ةماقتسالاةرهاقلا.كولملاوممألاخيرات:يربطلا.ر(5)

.نارقلاقلخبلوقلابسانلارمألنومأملاةلاسردجت«اهدعبامو71

برعلاناسل:روظنمنبا(6)

12/67یواتفلا:ةيميتنبا(7)

ةبتكم.مويجدرفلاحيحصت«مالكلاملعيفمادقإلاةياهن:يناتسرهشلا.ر)8(

318319:ت.ددادغب
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انيبحأامنوانعوضومنعانبجرخيهلضرغلااذهيفرحبننأديرنال

ضوخلانأمولعمو.يهلإلامالكلاةيضقهيفتعضويذلاراطإلاددحننأ

ريبعتٌذحىلعمالكلاملعبفرعيذلاملعلاةيمستيببسدحأناكهناشيف

نمهيفاملام:مالكلاملعهعومجماًومس»«ةمدقملايفنودلخنبا

ضوخلاوهعضوببسنالاًّمإو.فرصمالكيهو‹عدبلاىلعةرظانملا

مالكلاتابثإيفمهعزانتوههيف

سکكعتاهنانيبتيتييهلإلامالكلالوحرظلاتاهجوفلتخميفلمأتملاو
هيلعلهسساسألاوهظفلانأربتعانمف«يرشبلامالكللركفملكةرظن

مدعبرقأساسألاوهسفَنلايفلوجيامربتعانموقلخلابلوقينأ

كانهو.همدعبالوقلخلاباللقيملكاذىلعاذهمّدَقيملنمو«قلخلا
نباعاطتسادقو٠ظفللاقلخوىنعملامدقبلاقفنيفقوملانيبعمجنم

.ليلقلبقهاندروأيذلاصنلايفةعبرأيففقاوملاهذهرصحينأةيميت

تافصنمتاهاجتالاهذهفقاومبةنيتمةلصىلعاهنأكلذكنيتيامك
.ةيلعفلاواهنمةيتاّذلاىلاعتهللا

اقولخممالكلااوربتعاتاذلانيعيهةيتاذلاتافصلانأبنولئاقلاف
نممهنمو٠قولخمريغمالكلااوربتعاتاذلاريغاهّنأبنولئاقلاو«اثداح
.قلخلاثيحنمةيلعفةفصوزجعلايفنةهجنمةيتاذةفصمالكلاربتعا

ةيضقلاهذهراطانضرعلالخنمحصار ةيضابألارداصملانُل

.«قلخ»ويتملک

834:ةمدقملا:نودلخنبا(10)
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متهتملةررقملاةلحرملاَصختتيتلاةيضابالارداصملانإ:نآرقلا

ذرتلمدقلابنيلئاقلاججحضرعيفةرشابمقلطنتامّنإو«يوغللا
.قلخلابنيلئاقلاججحباهيلع

ملاسنبرصاننأدجيةقحأللاةيضابالارداصملايفلماتملاو

ناسليفءاجاملكلقنيداكيهنأالإةيضقلاهذهبمتها!”يحاوزلا

.ايفرحالقنبرعلا

وهو£امهدحأنیریسفتماماننيبت‹12)ناسللايفامةصالخو

يوغللاريسفتلااذهو‹مّضلاوعمجلاةركفىلعحاحلالايفلّتمتي‹بلاغلا
قولخموهامصئاصخنممّضلاو,عمجلانلنآرقلاقلخبنيلئاقلابكاوي

بسندقو«أرقنمةقتشمريغنارقلاةظفلنأرابتعايفلّتمتيامهيناثو

ريثكنبهللادبعو()(150-767/204-820)يعفاشلللوقلااذه
نعقلخلايفنىلإبرقأودبيريسفتوهو«*(738-665/120-45)
.نارقلا

ىلعلّتملاباتكلابّصخ«نارقلا»نأناسللايفءاجامبسحمهملاو

ىسومىلعلزنأاملصحةاروتلانأامكململاكهلراصفعدمحم

40/1رهوجلاراثن:يحاورلاملاسنبرصان(11)

برعلاناسل:روظنمنبا(12)
6/249250مالعالا:يلكرزلار:يعفاشلا(13)

مالعالا:يلكرزلا.ر.ةعبسلاءارقلادحأيكملايرادلاريثكنبهللادبع(14)

255/4
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قلخ:ىلاعتلاقءاذتحاالولصأريغنمءياعادبإيفلمعتسيو
عيدبإ:هلوقةلالدبامهعدبأيأ151ماعنألا6ر¶شضرألاوتاومّسلا
٠.(117ةرقبلا2)تاومّسلا

ڳةدحاوسفننم:وحنءيشلانمءيشلاداجيإيفلمعتسيو

.(1ءاسنلا4)

هسفننيبلصفاذهلو«ىلاعتهللالإنوكيالعادبإلاىنعمبناكامو

۱6)نوركذتالفأقلخيالنمكقلخي:هناحبسلاقفهریغنيبو

یسیعةزجعمكلاوحألاضعبيفهريغلةلاحتسالابناکامنویو(17لحتلا

.مالسلاهيلع

(زجر):لاقريدقتلا

29(اكننوقلختو:یلاعتهلوقوحنبذكلايف:يناثلاو

.(17توبكنعلا

23)«نيقلاخلانسحأهللا:ىلاعتهللالوق:ليقنف
یلاعتداراهنأنکمی:لیق.قلخلابهريغهفصو'ةحصىلعليلد(14نونمؤملا

هريغنأبذاكلامهمعزومهدقتعمىلعاليزنتواريدبقتوأ«نيريدملانسحأ
هناكف.اريبكاولعنولوقياًمعىلاعتوهناحبسعادبإلايفهكرشي
نودقتعيامىلعاداجيإمهنسحأهللافنيدجومونيعدبمكانهنابسحافليق

.(16دعّرلا13)4مهيلعقلخلاهباشتفهقلخكاوقلخل::یلاعتلاقامك

4تاملظلالعجوضرالاوتاوامسلاقلخيذلاهللدمحلا:ةيآلاو)15(
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٠©بذكلاهبدارملافمالكلافصولقلخلاهيفلمعتساعوضوملکو

مهلةّجحالونآرقلاقلخبلوقلانعاوعنتمانممريثكلوقلااذهبكّسمتو
.0©¢لحمتلالإهيف

يحيفعادبإلاوداجيإلاىنعمبقلخلانُىلإصنلااذهنمصلخنو
قلخلانيبقرفلاو«ءيشنموأءيشالنمناکماوسيلاعتهل

يفنبنيلئاقلانیبلدجلاراٹثادحالاوداجيالاینعملوحو.قالتخالاو

نمةيضابألافقاومىرحألابوأفقوموهامفهقلخبنيلئاقلاونارقلاقلخ

؟ةيضَقْلاهذه

نارقلاقلخوةيضابإل
:فقاوملاديدحتعمةيخيراتةحمل

٠نيعباتلادنعالوةباحّصلادنعال«نارقلاقلخ»ىلإةراشالادجنمل

يلاوتلاىلعةيضابإلاخويشبويأنبلئاووعيبرلاوةديبعوبأوديزنبرباجف

.ملعتاميفعوضوملااذهلاوقرطتيمل
ةيدوهيلاةنايّدلاوةينانويلاةراضحلانأتبثييخيراتلافشكلانكل

نمةيضقلاهذهلثميفتضاخاهلكةيحيسملاو

ءاحنأعيمجيفةّنبنملاةلقاعلاةوقلااهّنأبةملكلارّسفدقسطيلقوريهاذهف

ىلعاريبكادامتعادمتعا.1/41رهوجلاراثن:يحاورلاملاسنبرصان(16)

هجاتنتسانماهنافةريخألاةرقفلاادعبرعلاناسليفروظنمنبادنعءاجام

اذهباصنةررقملاةلحرملايفدجنملاننالصنلااذهاندمتعاو.صاخلا

.ءافيتسالا

.219-218:ةيمالكلايديرتاملاءارا:نسحنبمساقلب.ر(17)
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رخألافنصلاءارويفتخيارهاظايزمرابناجلإيئرملاملاعلاسيلو«نوكلا
.(!8)نوكلااذهةقيقحنم

نيباوزيمونوكللرّبدملايلكلالقعلاباودصقدقةيقاوّرلاةفسلفلايفو

.نماكلالقعلانيبورهاظلالقعلا

نبالا«(ةملكلا»تحبصافيحيسملاركفلايفتافسلفلاهذهترثدقو

ةروصيفتصّخشتوملاعلايفةيراسلاحورلاو‹ةيحيسملايفلوألا

راكفأميدقلادهعللاقفواهنعجتنيتلا«ارمم»ةملكلاةيدوهيلاةنايدللو

.ةيانعلاويحولاوقلخلا

اهلعفتلعفويمالسإلاطيحملاىلإايجيردتتبّرستراكفألاهذهلثمنإ

هذهيفثيدحلاجّورنملّوأوه(737/120)مهردنبدعجلانأودييو
اهجوأتغلبىتحاعيشفائيشتّشفتمث2”يمالسالاطيحملايفةيضقلا
.نوماملاعم

ديزينبايضابإلاطيحملايفةيضقللضّرعتنملّوأنأودييو
ةيضابالاةئيبلايفريبكرثأاهلنوكينأنود2»يرازفلا

بادالاةيلكةلجم.ةملكلايفنييمالسالاتايرظن:يفيفعءالعلاوبا.ر(18)

34صةيرصملاةعماجلا4

353:نييناربعلاىلاسلوبةلاسر:سدقملاباتكلا.ر(19)

ىفطصمةعبطم.نوديزنياةلاسرحرشيفنويعلاحرش:يرصملاةتابننبا.ر(20)
1957:186ةرهاقلايلحلايبابلا

هللادبعنعىكحو»:نارقلانمديزينبهللادبعفقومنيروغبتدروأدقو(21)

ضارعأبتسيلماسجأاهلكهللابتكونارقلا:نولوقيمهنهباحصأوثيزينبا
باتك.«اهريغةياكحلاواهريغاهيفةعارقلاو‹لعفهيفدابعللسيلو

61و57:نيدلالوصا
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نمزتّدتحادقةيضقلاهذهنأشيفةكرعملانأيخامشلادمحأدرويو
كلذكو.(2»نامعةمئأدحأ(226-841/236-850)رفيجنبانهملا
نُيفلٹمتتو(2)ليعامسانبیسیعيدهموبةئداحلاسفنىلإراشأ

ركاشابأنأكلذةرصبلاةنيدمنماهقلطنمونامعةيضايإىلعةليخدةيضقلا
ىلإاهادصلصونأامو«نآرقلامدقةركفسانلانيبىقلأ2”يناصيلا
مهنالولمهنيبعّدصتىلإيضفتتداكواهئاملعنيبةنتفتراثىتحنامع

لكقلاخىلاعتهللانأوهولامجإلاىلعفوقولاىلعةعرسباوحلطصا
هلیزنتوهباتکوهیحووهللامالكنآرقلانأو«قولخمهللاىوسامو«ءيش

٠يرجهثلاثلانرقلايفنامعيففقاومةئالثدوجويداربلاركذيو
:يهويداليمعساتلا

.ةفصبسيلوهللامالكنارقلا1

.هلهجعسيامموهويعلوسرللهيحووهللامالكنارقلا2
«.)كلذبلوقينميففقوتلانمنارقلاقلخبلوقلاضفر3

16:يسمادغلاةلوصىلعدرلا:يخامشلادمحأ.ر(22)

لهأةريسبنايعألاةفحت:يملاسلاهللادبع.ررفيجنباًنهملامامالانعو
1350ةرهاقلا.بابّشلاةعبطم2طشيفطاميهاربإقاحسإيبأقيقحتنامع

1/123-133.

180:يلولهبلاىلعدلا:ليعامسانبىسيعيدهموبا.ر(23)
ةنتفلاءاقلإوسّدلالجالمالسالابرهاظتيدوهيهنأشيفطاقاحسا.وبأركذي(24)

نامعلهأةريسبنايعألاةفحت:يملاسلاهللادبع.رنيملسملانيب
يدهموبأركذيو.ةثداحلاةياوريفمالكلالصفدقو1/128129

:ملاعلاثودحنوركنينيذلاةيرهَذلانمموقةيناصيّدلانأليعامسانبىسيع

80:يلولهبلاىلعدلا

:يمانلا.ر.285:ةينورابلاخمئاحلاءافشباتك:يداّربلامساقلاوبأ(25)
234:ةحورطالا
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تلظةيضقلانأهدافمينالجراولانعاصنيدهموبألقنيامك

لوقبنممهنمف«يداليم12/يرجهسداسلانرقلاىلإنابعيفةيفالخ

ردععطقينأنودفقوتينممهنمو‹ثودحلابلوقينممهنمو«مدقلاب

.ءالؤھالوِءالؤه

يفةينونةديصقدرفأدقو‹2”ينامعلارظَنلانبامدقلابنولوقينّممو

.2”قلخلابنولوقينممًاربتوفقوملااذهنععافدلل(2مئاعّدلاناويد

برغملاةيضابإنعامنارقلاقلخةيضقيفقرشملاةيضابإنعاذه

بوقعيوبأ.ر.181:نامعلهألباوج:ليعامسانبىسيعيدهموبا.ر)26( 
1.3/151طناهربلاوليلّدلا:ينالجراولا

ذنمملعلايفرحبت(5/11ق)ينامعلايلئامّسلارظَنلانبناميلسنبدمحأ(27)

نبدمحمهقفلاوةديقعلايفهدئاصقعمجو.ةنس35نباوهولتقهرغص
حرشلااذهعبطدقوهحرشو‹مئاعدلاباتك:ناويدلايّمسوينامعلافاصو

امك.رماعمعنملادبعقيقحتب1982نامعبثارتلاةرازو.طنيأزجيف
ملاس.را).«مئاعدلاضعبىلعمئاحلاءافشب»همسوويداربلاكلذدعبهحرش

ملاسلوةينورابلابخيهو(122151صهراثاوهتايحيداربلا:يلادعلا

مئاعدلاباتكو.شيفطادمحماهحرشامك.اهنمةروصمةخسنيلاذعلا

دمحماهعبطىلعفرشأواهححصيتلاةعبطلااندمتعا.تاعبطةدععبط

ط(3-7ص)فلۇملابفرعثيحيحاورلادمحمنبملاساهلمدقوناريع
.1966/1286ةيمومعلاةعبطملا.قشمد

3136:مئاعدلاباتك:ينامعلارظنلانبا.ر(28)

شيفطادمحمالثمرظنلانبالةديصقلاهذهةبسنيفكشينمةيضابإلانمو(29)
هللادبعو٠«229و1/225ه1325ةيرجح.طمئاعدلاحرشباتك.ر

يتاهلقلايدزألاديعسدمحمديعسوباامأ.246:قراشملايملاَّسلا

حرش:شيفطادمحمالوقبسحينامعلارظَنلانبالاهنأمزجيف(11/17)
1/224مئاعدلا
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ناظقيلاييمامإلاةلاسرمرکيمتقونمدحاويرمهدنعرقتسادقف
نععافّدلايفءالّوهرمتسادقو(231-855/281-894)يمس
.اذهانمويىلإدبملااذه

دنعيألكوتملانمزناكناظقيلايبأنجسنأظحالننأردجيانهو

هبتنكلذكو«دعبرولبتدقناكيلازتعالاركفلاف‹ةلزتعملاىلعلعفلادر

عماجنمقرفلانممهريغوةيضابإلاوةلزتعملاءاملعنونحسدرطىلإ
نييسابعلاىلعلعفدرتءاجذعنيحناظقيلايبأةلاسرف

ةيلازتعاججحنماقالطنانارقلاقلختّرقأو٠تقولاسفنيفةبلاغألاو

ءيشعمنكلةيضقلاهذهيفةلزتعملابةيضابالارثاتيفذئيحكشالن

.هنابإيفكلذنيبنسامكفرصتلانم

قلعتياميفدحاويأرباوكّسمتةيضابإلانأايتنإاننِإلوقلالصاحو
قلخةيضقنمىشفقاوماوفقومهَنِإفىلاعتهللاةيؤرةلاحتسابلوقلاب

امو۽ءيشلکقلاخهللانإ:ليصفتنودلامجالابءافتكالا1

ةمئألاسماخباهولادبعنبحلفأنبدمحموه:يمتسّرلاناظقيلاوبأ(30)

ضبقف238/852ةنسيح.هيأةرامإمايأترهاتيفًاشنودلونييمتسزلا

تومدعبترهاتىلإداعونجسفدادغبىلإلقنو٠سابعلاينبلامعهيلع

بناجیلإو.هفالساکرفاويملعديصرهل.241/855ةنسعيوبوهيب

رهاوجلا:نارقلاقلخيفهتلاسريداّربلاظفحةطوطخملاهتبوجأوهلئاسر

:1306ةرهاقلاةينورابلابةيرجح.ط.تاقبطلاباتكهبلأاملةاقتنملا

هبو6/265:مالعالا:يلكرزلا.رناظقيلا.يبأنعو.3-200

..ةيضابألارداصملاىلعةلاحالا

:يلربوك.ر.230236:ةحورطألا:يمانلا.ر57:قبسامرظنا(31)

373381:ةحورطالا
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ىلعهليزنتوهباتكوهيحووهللامالكميركلانارقلانإو«قولخمهللاىوس

.ةيتاذالوةيلعفالةفصسيلوهللامالكنارقلا2

.قولخمريغنارقلا3

.قولخمنارقلا_4
.قلخلابوأمدقلابنيلئاقلارذععطقنودةيضقلايففوقولا5

روهمجىلعبلغيذلافقوملانأصوصتلايفرظنلالالخنمحضاوو

يفَصخأةفصبو‹انثحبروحماذهو©برغملابةّصاخةفصبوةيضابإلا
يشكيودّسلاويخامّشلانملكذإنارقلاقلخبلوقلاوه«انينعتيتلانورقلا

درتمهتافتصمتءاجمهريغويدهميبويبعصملاويتالتلاويشحملاو

ةدمتعملاججحلايهامفقلخلابلوقلامعدتو٠مدقلابلوقينمىلع

؟ناشلااذهيف

:نارقلاقلخبنيلئاقلاةيضابالاءاملعروهمجججح

دودرلابجاجتحالااهيفطلتخيةيلدجتاقايسيفامئاددرتةّيضقلاهذهنإ
ضرعلانوكيلامهنيبلصفننأحلصألانمانيأركلذلمدقلابلوقينمىلع

.نارقلاقلخىلعةيضابإلاججحركذبًادبنفاحوضورثكأ

:ةيلقعلاججحلا

تاياوةعطقمتاوصأوتاکرحوفورحنمنوكتينارقلانإ)1

نماذهلكخلابازحأوءازجأوخوسنموخسانوةهباشتموةمكحم

.(32)ٹثداحلاتامالع

174:نامعلهالباوج:ليعامسانبیسیعيدهموبأ.ر(32)
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ربتعينأنكميال(2 حيرصيحوىلإجاتحياذهنألهللةفصنارقلاربتعي
.(33)دوجومريغاذهوفيقوتوُ

.(3*ةيبوقعيلانمهباحصألعجيهللاوهنارقلارابتعا(3

يفةينادحولاتلطبهمدقبليقولفلجورعهللاريغءيشنارقلا(4
.(35)..يميدقدوجوذئنيحمزلیهزالمدقلا

تعمتحا»:يليامهيفءاجناظقيلايباةلاسرنماصنيدهمويألقتدقو

وأایشنوكينانممالكلااذهولخيالوهللامالکنارقلانأىلعَةّمَلا

ءيشمٹسيلونوفلتخملاهيففلتخاهنافءيشبسيلناکناف«ِءيشبسيل

لطبلءيشبسيلهنأحصولو«عزانتمهيفعزانيونوفلتخملاهيففلتخي
«ایشهئایبنآیلعلزنالجورعهللانأو«ءيشبتءاجهللالسرنوكتنا

يشهللامالكنأتبثفناقرفوأليجناوأةاروتمثنوكينألطبلو

فلتخمملكتمنودبمالكالفثيحمبلإنوكيالثدحملانأامب»(5

نع

:لاقينأزئاجهّنأهريغهَّنأوثدحهللانممالكلانأىلعلدياممو»(6

:يسمادغلاةلوصىلعدرلا:يخامشلادمحأ.ر(33)
38قيلعت24:قبسامرظنا:ةييوقعإل)34(
دبع.ر178و175:يلولهبلاىلعدرلا:ليعامسانبىسيعيدهموبا.ر(35)

244:قراشملا:يملاسلاهللا
.ر175.٠س174:يلولهبلاىلعدرلا:ليعامسانبىسيعيدهموبا(36)

183:رهاوجلا:يداربلا

ىلعدرلا:ليعامسانبىسيعيدهموبأ.ر.192:رهاوجلا:يداربلا[37)
.179:يلولهبلا
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نأزاجامكیسومىلعهللاردقمل:لاقينأزوجيالو«هقلخىلعهب
ىتمالویسومهللاملعىتملاقينأزوجيالو«ىسومهللاملكمللاقي
نأزوجيالو«هملكىتموهملكمللاقينأزئاجو«ىسومىلعهللاردق

امکو«هيلعردقيوهملعيلزيمللاقينأزوجيامكهملكيلزيمللاقي

بضغمللاقيو٠هعاطأهّنَأللاقيفهيبنىلعهللايضرمللاقينأزوجي
.(38«لعفلابابيفمالكلالخدفهوصعمهَنَللاقيفهئادعأىلعهللا

:هللهمحرمساقلاوبألاق»:ناسنالاقلخنارقلاقلخىلعليلّدلا(7
اهيأتنأكقلخىلعليلذلاوهانلق؟نارقلاقلخىلعليلذلااملاقنف

عيمجفالإوقولخمريغاضيأتنأفقولخمريغنارقلاناكنإف.لئاسلا

ىلعةلادهيفةدوجومكقلخىلعةلاّذلاكيفةدوجوملاةعنصلاراثآ

.(6)39ەقلخ

ةيلقنلاةلدألا

:قولخمنآرقلانأىلعنارقلاةّلدأ

ثدحممهبرنمركذنممهيتأيام:ىلاعتهلوقف:ثذحلااًنأ
نمحرلانمركذنممهيتأيامل.2ءايبألا21)نوبعليمهوهوعمتسالِ
ثذدحمركذلاورکذنارقلاف(5ءارعشلا26)نيضرعمهنعاوناكالإثدحم

اهْيأاياولاقول»:ىلاعتهلوقلنارقلاوهركدلانِإف‹«ثّدحمنارقلاجتني
.نارقلاوهركذلاناف.(6رجحلا15)نونجملكَنِإرّكذلاهيلعلن7

.(3فرخزلا43)هايبرعانارقهانلعجاَنْ:ىلاعتهلوقفلعجلااَمأو
(52ىروشلا42)اندابعنمءاشننمهبيدهنارونهانلعجنكلوإهلوقو

 

ةقباسلاةلاحالاسفن(38)

دبعرامعويا.ر177:يلولهبلاىلعدرلا:ليعامسانبىسيعيدهموبا(39)
`2/132زجوملا:يفاكلا
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ليللامكللعجيذلاوه:ىلاعتهلوقيفامكقلخلاىنعمبلعجلاف
فارعألا7)ڳاهجوزاهنملعجولا:هلوقو.(67سنوي0)هيفاونکستل
اهللعجواراهنأاهلالخلعجوارارقضرألالعجنمل:هلوقو.9
نارقلاف...نيلعجلانيبقرفالفاهلاثمأيفو.(61لما27)يساور
نارقلاجتنيثدحمريغتملكوريغتملوعجملكولوعجم

ةردقولورّنلا:ةيلاتلاتافّصلاعمقسنلااذهىلعيدهموبأىدامتيو
ءةوالتلاوءظفحلاو‹ليصفتلاو‹ةلئامملاو‹هباشلاو‹هبباهذلاىلعهلل

:لوقينأىلإقلخلاىلعلدتاهلكاهننيل...خلاعيونتلاورجلا
نملةيافكاذهيفو«ماسلابقعأوملقلالکلتافّصلاانيصقتساولو»

هللافصويالف‹قولخمللالإنوكتالتافصلاهذهنالهداشرإهللادارأ

عيمّسلاوهوءيشسيل:ىلاعتهلوملازاجمالوةقيقحالاهب

الو‹قولخملاهبفصويامبقلاخلافصويالغ(11ىروشلا42)
هذهبفوصوملانارقلااذهف٠قلاخلاهبفصويامبقولخملافصوي

اهريغنوكينأدبالتافّصلاهذهيضتقتيتلافاصوألانمكلذريغ
ميدقلاقلاخلالععاجلاوهومّدقملاوهلّوَألاو«نافلتخمنائيشامهو«اهلبقو
.»نكيملنأدعبنئاكلاثدحملاقولخملالوعجملايناّلاو

:يداربلا.ر.3س2:نامعلهلباوج:ليعامسانبیسيعيدهموبا)40(
دبعيضاقلا.ر.فقوملاسفناوفقوةلزتعملاو186188:رهاوجلا

531532:ةسمخلالوصألا:رابجلا

دمتعادقو.23:نامعلهالباوج:ليعامسانبیسيعيدهموبأ(41)

ءاجامعمجمثىلوألاةجردلايفناظقيلايأةلاسريفءاجامىلع

183:رهاوجلا:يداربلا.ر.اليلدتواقيقدتهدازوةيضابالارداصملايف

:يخامشلادمحا.ر.نارقلاقلخيفيمتسرلاناظقيلايبأةلاسر200

درلا:ليعامسانباىسيعيدهموبأ.ر:109يسمادغلاةلوصىلعدرلا
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6

۰ءيس

:ءيشنارقلا_

مامنألا6)«ءيشلكقلاخوخلإهلإالمكرهللامكلذإل:ىلاعتلوقي

.فقولخمِءيشذئنیحوهفنارقلاءانٹتساىلعلیلدالو)102

وهلهنارقلانع(نارقلاقلخ)لوقلااذهباحصأضعبلئسدقو

يذلامجوف.قولخملاوأقلاخلانعينتلأس:لئاسلللاقف؟الوأقولخم

.42عطقتاولاس

:نمةّلدألا

باتکيفةيايأ:بعکنبياللاقهنأهعهللالوسرنعيور

زجوملا:يفاكلادبعرامعوبأ.ر.(لوزنلاةفصليلحت)175:يلولهبلاىلع=

.227/1مئاعدلاحرش:شيفطادمحما.ر.2-136

دمحما.ر.6:نامعلهالباوج:ليعامسانبیسیعيدهموبأ.ر(42)

.238/1مئاعدلاحرش:شيفطا

:يداربلا.ر.182:يلولهبلاىلعدرلا:ليعامسانبىسيعيدهموبأ.ر(43)
عمانهاندروأيتلاثيداحألالكدجتكلانه197198:رهاوجلا

ثيدحىوسحيحصلاعماجلايفبيبحنبعيبرلااهركذيملاهنأةظحالم
ةالصهعهللالوسرانبىلصينهجلارماعنيةبقعلاق:لاق:وهودحاو
روبّزلاونارقلايفةروسلضفأنيتاهنإةبقعاي:لاقفنيتذوعملابًارقفةادغلا

ء810ددع12/3حيحصلاعماجلابيبحنبعيبرلا.ةاروتلاوليجنإلاو
صاعلانبورمععمرصمحتفرضحيباحص(678/58)ينهجلارماعنبةبقعو

تدرونكلكنسنودنعدريمل.37/5مالعا:يلكرزلا.ر.اثيدح55هل

تأرقنيتروسريخنمنيتروسكملعأ»:مالسلاهيلعهلوقيفريخةغيص
مجعملا:كنسنو.ر150ء144/45لبتحنبدمحأ.ر.«سانلاامهب

.23/3سرهفملا
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رذنملاابأ»:مالسلاوةالصلاهيلعلاقف«يسركلاةيا:يبأهللاقفمظعأهلل
سدقتاهنانورتفأشرعلاتحتیلاعتهللاسدتنيتفشواناسلاهلنإ

.(4*)اهقلاخ

قلخلاقلخينألبقسيوهطقلخهللانإ»:مالّسلاوةالصلاهيلعلاقو
ماعيفلاب

امهعيطتستالوةكربامهملعتنافنارمعلاوةرقبلااوملعت»::لاقو
.ناتمامغامهٌناکةمايقلاموينايتايامهنافنيوارهلااوملعتو6ةلطبملا

نالظي

لوقيف.هنولبحاّشلالجّرلاكةمايقلاموينارقلايتاي»:اضيألاقو
تييحأيذلانارقلاانأ:نارقلاهللوقيف٠اللوقيف؟ينفرعتأ:نيا

.(47«ةنجلاىلإهدئاقنوكيفكليلهب

نيرجاهملانماميفمويتاذدعقهلأبلاطيبأنبايلعنعيورو

نارقلالئاضفنوركاذتيةعابلللوسرباحصأو«معةفالخيف

مكءاجدقلإ:ةعاربةروسةمتاخنارقلالضفأ:مهضعبلاقف
هللااوعدالق:ليئارساينبةروسرخ:مهضعبلاقو.(9129)

1Dلضفأمهضعبلاقو.سي:نارقلالضفأموقلاقو.)111110ل
دججّسلا:نآرقلا كلام:هللاهمحررمعهللاقفتكاسمهيفيلعو.دحل

نارقلالئاضف:يمرادلا35٠فورحدوادوبأ.258نيرفاسمملسم.ر(44)
138/1.٠سرهفملامجعملا:كنسنو.ر.58/5.142لبنحنبدمحا4

جامنيا111دوهةروسريسفت:يذمرتلا.5ديحوت:يراخبلا.ر(45)

سرهفملامجعملا:كنسنو.ر.4/1112لبنحنبدمحا13ةمدقم

72/2.

2/72سرهفملامجعملا:كنسنو.ر.4/1112لينحنبدمحا3

2/349سرهفملامجعملا:كنسنو.ر.15نآرقلالئاضف:يمرادلا.ر(46)

5/481سرهفملامجعملا:كتسنو.ر.1نارقلالئاضف:يمرادلا.ر(47)
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رشبلاريخ:لوقييعهللالوسرتعمس:لاقف؟تكاسنسحلاابأاي

؛بيهصمولاريخو«ناملسسرفلاريخو«رخفالوانأبرعلاريخو«مدا

رجشلاريخو‹ةكمعاقبلاريخو«روطلالابجلاريخو«لالبةشبحلاريخو
.(*®»يسركلاةياةرقبلامظعأوةرقبلانارقلامظعأو٠ةردّسنا

ثيداحألاهذهلثمو»:هلوقبثيداحألاهذهلهداريإيدهموبأمتخيو
قلخلاةرابعدوروىلإانهريشيو(*”«(نارقلا)هقلخىلعلدياممريثك
.نيقولخمنيبلإنوكيالولضافّتلاىنعمىلإهّبنيامكثيدحنايفةحيرص

تءاجفيكفمهفقوملجاجتحالايفةيضابإلاكلسماذهناكنإ

؟مدقلابنيلئاقلاىلعمهدودر

:ىرخألاقرفلاىلعةرلا

فّرعننأنسحيةيضابألارداصملايفةدراولادودّرلافلتخمدروننألبق
‹‹5ةلزتعملايلاوتلاىلعيهواهركذدذرترثكيتلاقرفلافقاومب

.ةيعشلاةيرهاظلا‹ةلبانحلاثيدحلاباحصأ6ةيرعشألا‹ةيديرتاملا

لئاضف:يمرادلادنع(مظعأ)ليضفتلاةغيصدروتىنعملااذهبثيداحأتءاج)48(

دمحا.17.15رتو٠«1فورحدواديبأ258نيرفاسم:ملسم.5نارقلا
.3رجحلا.2لافنالاةروسريسفت:يراخبلا142.58/5لبنحنبا
4/281ثيدحلاظافلالسرهفملامجعملا:كنسنو.ر9نارقلالئاضف

182:يلولهبلاىلعدرلا:ليعامسانبىسیعيدهموبا(49)
قفتتتناكنإونأشلااذهيفاهئاملعنيبتاقريوفلاطبضلةلزتعملاانركذ(50)

.ةيضابإلاعم|دبملايف
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ىرخالاقرفلافقاوم

نارقلاقلخوةلزتعملا

امكيهونارقلاقلخيفةلزتعملالاوقأعيمجيرعشالاصخلدقل
(5۱):يلي

دنعضرعالهنأةكرحوهوضرعقلخلامالكنأنومعزيس2
فلؤمعطقمتوصمسجلاكلذَنأو«مسجقلخلامالكأو«ةكرحلاالإ

6هکرحلاةءارقلاوةءارقلاناسنالالعفيامنإوهقلخوهللالعقودو‹عومسم

.هباحصأو‹”ماظّنلالوقاذهوءنارقلاريغيهو

تقويفنيناکميفوأةريثكنكامأيفهللامالكنوكينأماظنلالاحأو
.هيفهللاهقلخيذلاناكملايفهنأمعزودحاو

ضرعوهوهللقولخمنارقلانأنومعزيهباحصأو5”»ليذهلاويأ3
«هتوالتيفدجويوهفلاتهالتاذِإ«دحاوتقويفةريثكنكامأيفدجويو

دجوظفاحهظفحاذإكلذكوءهتباتكعمدجوبتاكهبتكاذإكلذكو

اهضفردقهنألإةلزتعملالاوقأبملميرعشألاو«هلومشلصيخلتلااذهانرتخا(51)
مئاعدلاحرش:شيفطادمحمااهنماضعبركذدقو.امعزاهربتعاكلذلو

:ةسمخلالوصالا:رابجلادبعيضاقلا.ر.هفقومميعدتلكلذو1/233
ىلعملأهّنألإةلزتعملاءاملعنيبتاقريوفىلاتارأشادجت.7-562
.مدقلابلوقلادرونارقلاقلخىلعججحلاطسب

1/36مالعالا:يلكرزلا.ر(231/845ت)ماظنلا(52)
يرصبلافالعلاليذهلانبدمحمليذهلاوبا(53)

7/355مالعالا:يلكرزلا.ر.(235/753-850)135 
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هيلعزوجيالوةباتكلاوظفحلاوةوالقلانكامألايفدجويوهف«هظفحعم
نکامايففهدوجوزئاجنإقلخلامالکيفهلوقكلذكو.لاوزلاولاقتنالا

.دحاوتقويفةريثك

هللامالكنأنومعزينييدادغبلارثكأو5برحنبرفعجلوق4
اومعزو«دحاوتقويفنيناكميفدجوينأاولاحأو«قولخمهّنأوضرع
.هريغيفهدوجووهنمهلاوزوهلاقتنالاحمهيفهللاهقلخيذلاناكملانأ

ضارعألاوضرعنارقلانأنومعزي:(5؟ارّمعمباحصألوق§ 
لاحمو«تاومألاهلعفياهنممسقو«ءايحألاهلعفياهنممسق:نامسقمهدنع

¢ضرعوهولوعفمنارقلاو«ءايحأللالعفتاومألاهلعفيامنوكينأ
العفضارعألانوكتنأنوليحيمهَنألةقيقحلايفهلعفهللانوكينألاحمو

ةرجشنمعمسنإ‹هنمعمسييذلاناكملللعفنارقلانأاومعزو«هلل

.هيفلحيذلالحملللعفوهفعمسامثيحواهللعفوهف

يفدجويهَنأوقولخمصرعهللامالکنمعزي56)يفاكسإلالوق6

.«(5”دحاوتقويفةريثكنكامأ

هنأىلعاوعمجأمهّنِإفةيئزجتافالتخااوفلتخانإوةلزتعملانأحضاوف
دمحلا»:لوقيثيحليلدىوقأفاّشكلللاميدقتيفوقولخم

مالعالا:يلكرزلا.ر(236/793850)177 برحنبرفعج(54)
2/117-11

ر.اًرلغةيردقلامظعأناك35(215/830)يملّسلادابعنبرّمعم(55)
8/190مالعالا:يلكرزلا

مالعالا:يلكرزلا.ر.(240/854)(هللادبعنبدمحم)يفاكسالا(56)
92/7

1/267269تالاقملا:يرعشالانسحلاوبا(57)

362



‹امّجنمحلاصملابسحبهلو‹امظنمافّْومامالكنارقلالزنأيذلاهل
اهباتشم:نيمسقىلعهاحوأو‹امتتخمةذاعتسالابواحتتفمديمحتلابهلعجو

٤تایاغولوصفبنهنيبزّيمو«تايآهروسو«اروسهلّصفو«امكحمو
رثأتسانمناحبسف«عرتخماشنمتامسو«عدتبمإدتبمتافصالإيهامو
اباتكهاشنأ‹مدعلانعٹودحلابهاوسءيشلكمسوو‹مدقلاوتايلوالاب

يذريغايبرعانارق۽ججحوتانیبباقطانایحو.هناهرباعطاق«هنایبتاعطاس
وع

:(5›ةيديرتاملا

تقثبنايديرتاملاتاقلطنمنماريثكنإ هلبسندقوةفينحيبأنعتقثب

لوقلاةفينحيبأنعىفنلبتحنبانأالإقلخلاومدقلابيأنالوقلا

يفءارألاتفلتخانإوةقيقحلايفامالكهلملكتمهللانأرّرَقيهل
تافصبهفاصتاليلدبو«كلذىلعِءايبنألاليلدبههنكوهتيهام
لمكأنوكينأزوجيالقولخملاذإتافّصلادكوأنممالكلاو‹لامكلا

.هقلاخنم

1/18فاشكلا:يرشخمزلا(58)

ةحورطألايف219231:ةيمالكلايديرتاملاءارا:نسحنبمساقلب.ر(59)

,٠ةيضقللحضاوليلحت
فراعملاسلجم.طىهتنملايبأحرش.ربكالاهقفلا:ةفينحوبأ.ر(60)

هللامالکنارقلانإلوقي.109:ه1321دابأرديح.دنهلايفةيماظنلا

‹ءورقمنسلألاىلعو‹ظوفحمبولقلايفر۽بوتكمفحاصملايف٤یلاعت
.قولخمريغنارقلاو«ةقولخمهلانتءارقولزنمهيميبنلاىلعو

قلخبلاقةفينحابأنأىري.13/388دادفبخيرات:يدادغبلابيطخلا(61)

نارقلا
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الإيسفنلامالكلابررقييديرتاملانأمهفننارقلانملالدتسالاءانثأو

مالكلاقلخهللانأبنيلئاقلاةلزتعملانمبيرقاذهبوهوهعامسركنيهنأ
مالكلايفرظتلاو(62)ةَقيَمحهللامالکیسومعمسيملوةرجشلايف

:نايوتسمهنأنيبئاسن

هلسیلوناسنألادلخبرودييذلايسفنلاىنعملاوهو:يسفن

.توص

.يسفنلامالكلانعيظفللاريبعتلاوهو:توصلاب

ةروَّصلاوهوايسفنامالكهللنأةيديرتاملاربتعاساسألااذهىلعادامتعاو
ةفصهودعوهةتسلاونارقلانمصوصنبكلذىلعاولدتساو«مالكللةيملعلا

يهتلاورمألاهساسأايظفلامالكهلاوتيثأامك4تالابةمئاقةميدقةيلزأ

اهبقطنلادرجمبيضقنتظافلألانالاقولخماڻداحهودعوربخلاو

مثىلاعتهللاىدلةتباثةميدقنارقلايناعمنأنوريذعيحةيديرتاملاف

.ةيوامّسلابتكلالثمتالاللانماهيلعقلخي

:‹6ة›ةيرعشألا

:يظفلمالكويسفنمالكنيمسقىلإمالكلايرعشألامسقدقل

.يلزأميدقوهفيسفنلااّن

.بتكياموعمسيامهرابتعابرّيغتينأنكميفيظفللااأو

ةفصمادامو٠تاّذلاتافصنمهللةفصمالكلانأيرعشألاربتعيو
:يلياميرعشالانعشیفطادمحمالقنيو.(۹)میدقوهف

1956:16ةرهاقلاةقدانزلاوةيمهجلاىلعدّرلا:لبنحنبدمحا(62)

5184:توريبقشمد1طةنابالا:يرعشألانسحلاوب.ر(63)

.19651966ةنسسنوتبةعيرشلاةيلكبتارضاحم:روشاعنبالضافلا(64)
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تاذبةمئاقةدحاوةفص1قرعاشألامامإيرعشألانسحلوبلاق

.6«تاّذلاىلعدئازوهو«رابختساو

ىلاعتهللامالكنأاومعزمهَّنِإفهعابتأويرعشألااًمُأو»:يزارلالوقي

.«(6تاوصالاوفورحلاهذهباهنعربعيةميدقةفص

ةيلزألاومدقلاتابثإىلعفلّسلاتناكف»:مادقإلاةياهنباتكيفءاجو
تابثإىلعةلزتعملاتناكو«اهءاروىرخأةفصلضَّرعَتلانودتاملكلاهذهل

‹اهءارورمألضّرعَتلانودتاوصألاوفورحلاهذهلةيقلخلاوثودحلا
6عامجألاقرخوهوفورحلاثودحبىضقواٹلاثالقيرعشألاعدباف

الهف۽٠عادتبالانيعوهوةقيقحالازاجمهللمالکهارنامنابمكحو

هتيفيکلضّرعتينأنودیلاعتهللامالکهبتکنوهأرقنامنابعمّسلادرودق

ىلإنيديلاوهجولانمتافّصلانمريثكتابثإبعمّسلادروامكهتقيقحو
.(6”ةّيربخلاتافّصلانمكلذريغ

يظفللاويسفنلامالكلارارقإيفةيديرتاملاعمقتةيرعشألاةسردملاف
نوركنيةيديرتاملاناكنإف«يسفّنلامالكلاعامس.زاوجيفنافلتختامهتكل

لكبقلعتيعامّسلانأىلعءانبهعامسناكمإنورَرَقيةيرعشألانافهعامس

يسفنلامالكلاف«ىرينأحصيدوجوملكناف«ةيؤرلاىلعاسايق«دوجوم

.هعامسذئدنعزوجیفدوجوم

:ةنسلالهأوثيدحلاباحصأ

ريغهللامالكنارقلانإ(ةنّسلالهأوثيدحلاباحصأ)نولوقيو»

1/231مئاعّذلاحرش:شيفطادمحما(65)

27/187ريبكلاريسفتلا:يزارلارخفلا(66)

313314:مادقالاةياهن:يناتسرهشلا(67)
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عدتبموهففقولاوأظفللابلاقنمظفللاوفقولايفمالكلاو«قولخم
ريغلاقيالوقولخمنارقلابظفللا:لاقيال5مهدنع

‹لامكةفصمالكلانِإوياشنإاملكتمهللالزيمل»:اولاقففلّسلااًمأو

النمملمکآردقیوملعينمنأامك«ملكتيالنمملمكأملكتنمو
امزالمالکلانوکینّمملمكأهتردقوهتئيشمبملكتينمو«ردقيالوملعي

تافّصلابنوكيامّنِإلامكلاو‹ةئيشمهيفالوةردقهيلعهلسيلوهتاذل

املاعاملكتمفوصوملانوكيالو«هلةنيابملارومألابالفوصوملابةمئاقلا
لزيملنمفكلذناكاذإوةردقلاوملعلاومالكلاهبموقيامبلِارداق
اهبافصتمنكيملنأدعبهلتثدحنمملمكألامكلاتافصبافوصوم
الولزيملبّرلانأنيفف؟اعنتممناکاذإفيكفانکمماهٹودحناکول

مالكلااهلجأنمو‹لالجلاتوعناتوعنم٠«لامكلاتافصبافوصوملازي

امكةيبرعلابءاشاذإملكتيوهو«كلذكلازيالوءاشاذإاملكتملزيملف
الصفنماقولخمسيلهبهبمئاقوهفهبهللاملكتامو«يبرعلانارقلابملكت
هبتكوىنسحلاهللاءامسأينابميهيتلافورحلانوکتالف٤هنع

.(69اهبملكتهللانالةقولخم

:ةلبانحلا

كمالكسيلألاق«ىلبلاق؟اقولخمتسلا:لجرللبنحنبدمحألاق»
ريغیلاعتهللافیلب:لاق؟اقولخمكمالكسيلألاق.ىلبلاق؟كنم
.(70)«قولخمبسيلهنمهمالکوقولخم

موقتتاوصأوفورحىلاعتهمالك:ةيميتنبامهنموةلبانحلاتلاقو

1/346تالاقملا:يرعشألانسحلاوبأ(68)
12/52:یواتفلاعومجم:ةيميتنبا(69)
12/64:یواتفلاعومجم:ةيميتنبا(70)
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دلجلانأمهضعبمعزىتحهمدقيفاوغلابدقو©ميدقهّنِإو‹ىلاعتهتاذب

.(7»)فحصملابفيكفناميدقفالغلاو

عناصودّلجملاوبتاكلامدقباولوقيمل7”يناوَدلالاقمهلابامو
.فالفلا

مالکيفتعقوءاوساقلطمفورحلانإلاقفكلذيفمهضعبالغو

جردنيالتالوقملاعيمجيفاهمكحف«ةميدقنييمدألامالكيفوأهلل
وهوىلاعتىرابلاةفصىلإبوسنملامالكلاليبقنماهنإلبقلخلاتحت
تالآلاىلإجاتحينأريغنمفورحلالوقيوةفّصلابملكتينأىلعرداق
.(73)جراخملاو

يأقفّناو»:يليامةلباتحلادحأويزارلارخفلانيبراوحيفءاجو

ةدحاوةعفداهبملكتينأمِفورحلاهذهبهللاملكتولمهضعبلامويتلق

فورحلاهذهةلمجبملكتلاناللطابلّوالاو4يلاوّتلاوبقاعتلاىلعوُ

مالكةيلاوتملافورحلاهذهنمبكرملامظتلااذهديفيالةدحاوةعفد

تناكبقاعّتلاويلاوّتلاىلعاهبملكتولىلاعتهاللطابيناقلاو.ىلاعتهللا
.ةندحم

مدقنملقيملام(لبنحنيا)هيلإبسندقو»:رجحنبالوقي(71)
.ناميدقتوصلاوفرحلانأتدقتعادقفةيملاسلااأ.دادملاوفورحلاو

421/13422ھ1348ةرهاقلا.يراخبلاحيحصحرشبيرابلاحتف

راَّمع؛ققحملاهدروأدقلوقلاو1/147زجوملا:يفاكلادبعرامعويأ.ر
.تامّذقملايفيبلاطلا

ثحابضاقدعسانبدمحم(918/1427-1512)830 يناودلا(72)

6/257مالعالا:يلكرزلا.ر.ةفسالفلانمدعي
:يملاسلاهللادبع.ر148:دومحملاكلسملا:تيراعتنبديعس.ر(73).

244:قراشملا
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ينعي«رمنورقننأانيلعبجاولالاقمالكلااذهلجّرلاكلذعمساّملو
‹هانعمسامقفوىلعمالكلااذهىلعمنوميدقنارقلانابرق

كلذبلقهمالسنم

ىنعملاوظفْللانيبنورّيميالوقالطإلاىلعمدقلابنولوقيذعنيحةلبانحلاف
.كلذيف

::ةيرهاظلالوق

:لجورعلاق.قولخمريغهملعوهللامالكنارقلاو»:مزحنبالوقي

لجورعربخأف(19سنوي10)رمألايضقلكبرنمتقبسةملك
.قولخمريغلزيملىلاعتهملعوهملععوههمالكنأ

يفظظوفحملاویراقلانمعومسملاوفحاصملايفبوتكملاوهو

باتككلذلك.كيدمحملقيلعليربجهبلزنيذلاو«رود
نإاذهنمِءيشيفلاقنم‹ازاجمالةقيقحنارقلاهمالکویلاعتهللا

هلوسروىلاعتهللافالخلرفكدقفىلاعتهللامالكوهالونارقلاوهسيل

.مالسالالهأعامجإو

.2هللالوسرمالکویلاعتهللامالکفرصينأدحأللحيالو

.«7)ةبذاكلاهاوعدبةقيقحلانعزاجملاىلإ

.اضيأمدقلابذعنيحنولوقيةيرهاظلاف

ةعيشلا

قلخبيأهللامالكقلخبنولوقيفةيديّرلاوةيرفعجلاوةيمامإلاةعيشلااما

27/187188ريبكلاريسفتلا:يزارلارخفلا(74)

1/3132:ىلحملا:مزحنبا(75)
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نيّدلالوصأباتكيفةيضقللاليلحترصانيلعدمحمدروأدقونارقلا
كاهويسفتلامالكلابومدقلابمهلوقيفةرعاشألاىلعدرو7يمالسإلا
:هليلحتةمتاخ

ناكاوسهمالكنِإومالكلادجومىنعمبملكتمىلاعتهّنِإلوقلالمجمو»

ىلعةّلادفورحلاىلعةلمتشملاتاوصألاسفنلامساويردصملاهانعمب

وهو‹كلذىلإاموهتافصنمقزارلاوقلاخلاكلعفلاتافصنمىنعم

‹ءامدقلاددعتبلوق‹اًّيلولحامايقهللاتاذبهمايقعمهمدقبلوقلاو«ثداح

وبأكلذىلإبهذامكرفكلابجويهثودحبلوقلاناكاذإف«لطابوهو
دّدعتبلوقهّنألرفكلاباجيإبىلوأهمدقبلوقلاففسويوبأهذيملتوةفينح
قلخبلئاقلارفكياذاملف«نيملسملاعامجإبرفكلابجويكلذو«ءامدقلا

.«7”؟ءامدقلادّدعتهمازلتساعمهمدقبلاقنمرفكيالوثودحونارقلا

سرادملاهذهتاقلطنمفالتخاىلإكلذٌدرموءاهنيباميفعساشلاا
.نيرمألانيبقفوتنأديرتةثلاثلاو«لقّنلابلغتىرخألاو«لقعلابلغتهذهف

(7)ةّنسلاونارقلايفحيرصدوجوالهناديقعتةيضقلاديزياممو

هتبذاجتفاهباشتمربتعااممنارقلايفءاجامادعنيرظانتملانيبلصفي

.اهتعزنوحنلكسرادملا

137154:نيدلالوصا.باتك:يرفعجلارصانيلعدمحم.ر(76)
153154:ردصملاسفن(77)

نإوهيلعقفّتمريغهّنكلقلخلاركذياثيدحاودروأةيضابالانأانركذدقل(78)
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تاّذلاتافصنمقرفلاهذهفقومبةنيتمةلصاهلهذهلکو

‹عوضوملابةقلعتملاتايآلالوحلدجلااذهنعاذامف‹لعفلاتافصو

؟نارقلاقلخبنیلئاقلاىلعةيضابألادودرتوءاجفيكو

:مالكلابةقلعتملاتايآلالوحلدجلا

:ءاسن4)ىسومهللاملكوإل»:ىلاعتهلوق

«نيلالجلاريسفت»هلوقو»:ةيآلاهذهريسفتدنعيبعصملافسويلوقي

.ةطساونودبمالسلاهيلعیسومملکهللانُيأةطساوالب

ردصملابديكأاتلانابدرو‹ردصملابديككلذىلعاولدتسا:لوقأ
وهويلقعلازاجملابىمسملادانسألايفاللعفلاسفنيفزوجتلاعفريامّنِإ

سفنلابدیکاتلابالاعفتريالوىعذملا

:يليامكسباقيفةيكلاملا

ملكتفسباقبانموقءاهقفضعبعمىقتلاهنأيداربلامساقانّمعركذدقو»
لاقف؟وحّنلانمائيشهلملعتله:هللاقنأىلإةلأسملاهذهيفهعم
.افيفطايش:هل

نارقلاريسفت:ريثكنبا.ر.11/109ريبكلاريسفتلا:يزارلارخفلا.ر(79)

عيزوتلاورشنلاوةعابطللركفلاراد‹ءاملعلانمةنجلحيحصتوقيقحت‹ميظعلا
ريثکكنبانعو.1389/19702/454456توريب2ط

ىلااهبسنةءارقىفنو1/317مالعالا:يلكرزلا.ر(774/1373)

فاشكلا:يرشخمزلا.ر.ةّدشباهضراعوةلالجلامسابصتتةلزتعملا

583-582/1

طسبهنأركذيوافق185ةقرونيلالجلاريسفتىلعةيشاح:يبعصملافسوي(80)
97:نیروغبتلوصأىلعهتيشاحىلإريشيودئاقعلايفهبتكاميفمالكلا
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؟ردصملابيللم:هللاقف

زاجملاوةقيقحلالمتحيتبرضكلوقناك«ابرضتبرضهلتلق:لاقف

.ةقيقحلاتيقبوزاجملاعفتراابرضتلقامف

“يسومهللاملكو:ىلاعتهللالاقاملكلذكو:فلاخملاهللاقف
تيقبوزاجملاعفترااميلكتلاقاًّملفزاجملاوةقيقحلالمتحا«اميلكت

زوجتلاعفريامّنِإردصملابديكأتلانالشحافطلغوهو.(همزتلاف)ةقيقحلا

.لعافلانعالهسفنلعفلانع

لعافلادیکأتتدرأنإفدیزماقدیزماقلصألافامایقدیزماقتلقناف

.سفنلابتیت

ىسومهسفنهللاملكولاقللعافلاديكأتدصقولولعفلادكأامّنِإانهاهو
يفنذإةّجحالف

نإ:لوقيفةطساوبناكمالكلاْنَأىلعاضيأيشكيودّسلاليامك
َصخوهئايبنأرئاسملكامكةطساوبناك.مالسلاهيلعىسوملىلاعتهمالك
هللاليلخيبنلکناکناوهللاليلخبميهاربإَصخاملثمهللاميلكهنأب
...ةطساونودبهملكهنأنمانريغدنعدقتعملاوهاملافالخ

ىلاعتهلوقيفضحملاديدحتلامزليهرهاظىلعلمحاذإمالكلانأمولعمو

ةرجّشلانمةكرابملاةعقبلايفنميألايداولاعطاشنميدوناهانأاًملف»
.(52›30صصقلا28)

ركذعماليلحتهديزيهنأالإفقوملاسفنرقيفشيفطادمحمايتأيو

19:تانايدلاباتكىلعةيشاح:يشكيودّسلاهللادبع(81)

.19:تانايدلاباتكىلعةيشاح:يشكيودّسلاهللادبع(82)
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يفلّنمتيةيالاهذهمهفيفةيضابالادنعساسألافضعب
ضرفيرشابملامالكلاذإ«ةطساوبالإىسومملكينأنكميالىلاعتهللانأ
نعوأةرجّشلايفمالكلاقلخهللاف«ىلاعتهللاتحيفلاحماذهورّيحتلا

يفوءىلاعتهللرمألاضيوفتىلإنوعجريةياهّنلايفةيضابإلاوكلمقيرط
عامسکمالسلاهيلعیسومعامسنُقحلاو»:يخامشلادمحألوقيكلذ

.(84)(عمسينأهللاءاشفيكةكئالملا

اللعفللاديكأتربتعاديكأّتلانمرشابملامالكلابنولئاقلاهبٌجتحاامو
هللاملك»لوقتنأكسفنوأنيعبالإنوكياللعافلاديكأتَنأللعافلل
ىشامتيلكلذويأَرلااذهيفحضاوليوأتلاكلسمو.«اميلكتىسومهسفن
.(85)ىلاعتهللاهیزنتعم

عمسيىتحهرجأفكراجتسانيكرشملانمدحأنإوإل:ىلاعتهلوقو
:(6ةبوتلا9)هللامالك

مالکنُىلعلالدتساللةيألاهذهىلعةلزتعملادامتعايزارلادروأ

نوتبثينيذلاسانلانمىقمحلاوةيوشحلامهاّمسنملوقو«ثّدحمهللا
:لئاقلاةيعفاّشلانمكروفنبالوقشقانمث٠تاوصألاوفورحلامدق

.12/469470طريسفتلاريسيت:شيفطادمحما.ر(83)
:هللادبع.ر.16:يسمادغلاةلوصىلعدرلا:يخامشلادمحا(84)

5:نارقلاقلخيفةلاسر

ىسومهللاحرج:ىنعمبةيآلاليوأتىلاةيضابإلارداصملايفةراشإلاعقتمل(85)
.ر.حرجىنعمبملكنوكتنأساسأىلعنتفلابلاخمونحملارفاظاب
ليوأتلااذهيرشخمزلادردقو1/582583فاشكلا:يرشخمزلا
هّنإفصنأويرشخمزلاقدصو»:هلوقبكلذبهونوحراشلاكلذيفهعباتو
.583«مهولالإاهبنيبيالومهفلااهنعوبنييتلاريسافتلاعدبنمل
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راكفإانيبمىلاعتهللامالكانعمسدقفتاوصألاوفورحلاهذهانعمساذإ
ىضقناتاوصأنمهللاهقلخامنأانّيبمةلزتعملاىلعدرمث‹هلةيعفاشلا
.ناسنالالعفنميهامّتإتاوصاوفورحنمهةهعمسنامو

ریاغمِءيشهللامالکنأوهوةلزتعملاهضفريذلايئابجلالوقدروأمث

.(89یراقلكةءارقعمقابوهوتاوصأالاوفورحلل

هلوقوېڳهللامالکعمسيىتحهرجاف:هلوقاًمُأو»:لاقفيشكيودّسلام

.(14ءاسنلا4(یسومهللاملكوت

راصوالوعفمعمّسلاراصوعمّسلاكردأيذلاوهمالكلانِإمتلقنف
هلوقلةعيرشلاهذههبتءاجيذلاناسللاونارقلامتبذكدقفالعافمالكلا
مالكلانأللعافعمّسلاوهبلوعفممالكلافهللامالكعمسيإل:ىلاعت

نأليحتسمو«هکردیومالكلاعمسييذلاوههبالعمأسعمسلاوعومسم

نممءالقعلاعيمجدنعرهاظاذهوهبلوعفموقولخمبسيلكرديامنوكي
انيلعهّبشينأنمهللاانمصعءعرشلااذهرايعموهيذلاناسللافرعي
.هنمیدهریغبانءاوهاعبتنف

ةرورضلابمولعمفهكردأومالكلاغلبيذلاوهعمّسلانإاضيأمهلاولاقو
قولخملالإهكرديالقولخملانأةرورضلابمولعمو٠قولخمعمسلانأ
.اذهيفدحأهعفديالاممهلثم

ريسفت:ريثكنبا.ر.228-15/227ريبكلاريسفتلا:يزارلارخفلا.ر(86)
قلخخةيضقىلارشيمل2/175يرشخمزلا.ر.3/366ميظعلانارقلا

.عضوملااذهيفنارقلا

:رابجلادبعيضاقلار.5:نارقلاقلخيفةلاسر:يشكيودّسلاهللادبع(87)
.ثدحممالكلانأىلعلادةيألاربتعا551:ةسمخلالوصالا
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يبعصملافسويفةيآلاهذهلليلحتىلعيشحمللالويبعصمللرثعنملو

ملهنأامك8ةياللهريسفتدنعةيضقلاهذهلةراشالابولوضّرعتيمل

.8”)نيروغبتلوصأباتكىلعهتيشاحيفاهلضرعتي

قلطناوةيضابإلافقؤمنعربعيشكيودّسلاهللادبعنأذعنيحٌمهملاف
لعفلاهيلععقومالكلانأامبفتحبيوغلقلطنمنمقلخلاةركفلهريربتيف

.لعفلاهيلع

نکهللوقننأهاندرأاذإءيشلانلوقامّنِإ:ىلاعتهلوقو

:(40لحتنلا16)

(®ةرّرقملاةلحرملارداصميفةيألاهذهللماكتمريسفتىلعرثعنمل
اذهوالماشاماملإاهبملأهّنألشيفطادمحمادنعاهيفدروامبانعتساكلذل
يتلاةيلزألاةملكلاهيفواقولخماثداحنآرقلانوكيفيكليق»:همالكصن

لوقىلإجاتحالهريغهبقلخياقولخم«نك»ناكولف‹قلخلاقلخاهب
رمألالوانمفلسلستالبعاطقنالابلاقنإو«لسلستيفنكهبقلخيرخا

ىلوأنارقلايفركذذإهللامسابجاجتحالافكلذىلإلئاقلاراصاذإمث

نارقلاامفقولخمثڍاحوهونارقلايفميدقوهوهللاركذيفيكلوقيف

؟ميدقالإ

هجو260ةقرونيلالجلاريسفتىلعةيشاح:يبعصملافسوير(88)

90100:نيروغبتلوصاىلعةيشاح:يبعصملافسوي.ر(89)

ةيادبوهجو241ةقرونيلالجلاريسفتىلعةيشاح:يبعصملافسوي.ر(90)
.ثعبلاىلعةردقلاعوضومبىنتعالبةيضقلاهذهبمتهيمل.افقلا
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«بطاخيالمودعملاودوجوملالإباطخلاحصيالهنأبيجعلانمو
مودعمهّنالمهفيالامبطاخيفيك«نكبمودعملاهللابطاخيفيكف

لوقاللعفلوقنکفءيشىلعفققوتالبةعرسبداجيإلانكىنعمف
هيلعنيعتسينأدعبالإائيشقلخيالهللانإلقاعلوقيفيكو٠باطخ

.هقحلتالوزجعيالهللاو«نكلوقب

:ىلاعتهلوقيفنکینعمب«قحلا»ةملكربتعانمىلعةيضابالاددريو

46)لجأوقحلابالِإامهنيباموضرألاوتاوامّسلاانقلخامل

قلخو:هلوقو)39ناخّدلا44)قحابلإامهانقلحخام:هلوقو(3فاقحألا

حلاىنعمناب.‹(44توبكنعلا29)قحابضرألاوتاوامّسلاهللا

فيلكوةردقلاراهظاللبثيعلاولطابلابالةمكحلاوباوصلاب

الوءطببالهقلخىلإىلاعتهتدارإتهجوتامعوقوةعرسلليثمتفنك
.نفلكت

:يليامبنارقلامدقىلعاليلدةيآلاهذهاوربتعانمىلعيزاّرلادريو

لکيفمزليالهنأتبثكلذكناكاذاو«راركتلاديفتالاذإ1

.لسلستلامزليملفنكهللوقينأىلاعتهللاهثدحيام

.ةبكرماهّنأللطاباذهوةميدق«نك»نوكتنأمزليلوقلااذه2

1/237مئاعدلاحرش:شيفطادمحما(91)

1/241مئاعدلاحرش:شیفطادمحما.ر(92)
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الإلعفىلعالولوقىلعمدقيالانالفنإلاقاذإلجرلانإ3

هلاعفأنملعفهللابهتناعتساَنِإلوقيالالقاعنِإفىلاعتلابهيفنيعتسيو

اذهنالةياهنلاريغىلاىرخأةناعتسابةقوبسمةناعتسالكنوكتنأمزليف

.هولاقامكلذكفلطابفرعلابسحبمالكلا

:هوجونممالكلاٹثودحبةرعشمةيألاهذهنإ_4

لوقلانوكيضتقيكءاندرأاذإءيشلانلوقامن:ىلاعتهللالوقنأ

.ثدحموهفكلذكناكامو‹ةدارالاباعقاو

.لابقتسالللخدت«اذا»ةظفلنأكشالواذاةملكبلوقلاقلعهنأب

.لابقتسالانعيبنيكلذنأفالخالهللوقننأإ»:هلوقنأسج

بيقعلصاحنوكلاثودحنأىلعلدينوكيفنك:هلوقنأد
دحاونامزبنوكلاثودحىلعةمّدقتم«نك»ةملكنوكتف«نك»لوق

47ءاسنلا4)4هللارمأناکو:یلاعتهلوقبضراعمهنأھه

لزهللا(38بازحألا33)ڳارودقماردقهللارمناكول(37بازحألا33

نمو(34رولا52)لئمثيدحباوتأيلفإ»(23رمزلادورثيدحلانسحأ
.(12فاقحألا46)امامإىسومباتكهلبق

اهنامتركذمكتكلو«مالكلامدقىلعدتالةيآلانأبهف:ليقنإف
؟باوجلاامفمالكلاثودحىلعلدت

نمبروهيذلاعومسملامالكلاىلإلئالّدلاهذهفرصن:انلق
.«(۶3)ملعأهللاوءاقولخماڻدحمهنوکبلوقننحنو«:تاوصألاوفورحلا

ٌارقلاريسفت:ريثكنبا.ر.20/3233ريبكلاريسفتلا:يزارلارخفلا(93)
‹2/410فاشكلا:يرشخمزلا.ر.ةيضقللضّرعتيمل‹4/195ميظعلا
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نمهباًعتساامو«ججحنمشيفطادمحماهبءاجاميفلّمأتملانإ
ناكنإوثودحلاىلعلدتةيآلانابةيضابالالوققفاوييذلا.يزارلالوق
ةلحرملاهذهءاملعفقيململنيبتي‹عومسملامالكلاىلعكلذرصقي

ةيناثةجرديفيتأتيهفجاجتحالانمقاّيسلااذهيفةيآلاهذهدنع
.ةحارصمالكلااهيفركذيتلاتايآلاىلإةبسنلابلالدتسالل

ناّشلااذهيفةيضابإلافقومحيضوتىلعشيفطادمحماصرحدقو
لعفلوقيهذئيحنكفباطخلالوقولعفلالوقامنيبزيمو

.باطخلوقبةناعتسالاىلإاهعمجاتحيال

ءارونموأايحوِإهللاهمّلكينأرشبلناكامو:ىلاعتدلوق
42ريلعهناءاشيامهنذابيحويفالوسرلسريوأباجح

.(35ىروشلا

:يليامةيآلاهذهنأشيفيبعصملافسويلقني

:ىلاعتهلوقينعأةيآألاهذهريسفتل*ةينونلاحرشيفضرعتدقو»
ريسفّلالهأضعبنعالقنهنمذخؤياملصاحو4...رشبلناكامو
نامسقهيفيناتلاو۽لاسرايحوو«ماهلإ:امهونيهجوىلعيحولانأ
لوسرلاليربجعمسااميرو٠لوسرللمالسلاهيلعليربجرهظاميرهّنال
نإوةثالقلاماسقالاهذهىلعةيالاليزنتو«هتروصىرينأريغنميحولا

:رابجلادبعيضاقلا.ر.هللاىلعثعبلاوقلخلاةلوهسىلإةّصاخراشأ=

امك«ثودحلاىلعليلداذهوةبكرم«نکونأنيب560:ةسمخلالوصألا

نکهللوقننأ«نک»لبقناودورولقلخلابلوقلابكاوتةيآلانأن

يعراضملاىلعاهلوخدو(40لحنلا)نوک يضتقيكلذولابقتسالاديفي

561:اضيا.ر.ثودحلا

:.يلاطيجلاليعامسادصقي(94)
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نمرهاظلاىلعلمحلايفاملهباكترابجينكل«رهاّطلافالخناك
.(95)»(روذحملا

ةيألاهذهدنعاليوطةرّرَقملاةلحرملايفةيضابإلارداصملافقتملنإو

لیعامسانعيبعصملافسويهلقنامنِإفنولئاقلااهدمتعايتلا

يحوينأهناشنماملکةيضابألاضفرىلعةحضاوةلالدلدييلاطيجلا

.رهاظلافالخهنأمهساسحإعمىلإاودمعكلذلوميسجتلاب

(78ةعقاولا56)باتکيفمیرکنآرقلهلال:یلاعتهلوقو

:يليامةيالاهذهناشيفيخامشلادمحألوقي

.«قافنوصمهّنِإ»نونکمباتک:كلوق»

.لطابلانعظوفحموأهللادنعنوصميأظوفحممهضعبلاق:لوقأ

.نارقلاوروبلاوليجنالاوةاروتلاوظوفحملاحوللاوهو:كلوق

نونكملاباتكلارّسفنيرسفملانمادحأنأىلعرثعأمل:لوقأ

ةاروتلابهرَسفنمالو«روبزلاوليجنألاوةاروتلاوظوفحملاحوللاعومجمب
مهفلاهلبقيالولقعلاهغوسيالوءكريغروبزلابالوليجنأإلابالوهدحو

97:نيروغبتلوصاىلعةيشاح:يبعصملافسوي(95)
نأنوربتعيةيرعشألافنأَشلااذهيفةيديرتاملاوةيرعشألانيبيزارلارّيمدقو(96)

ءارونمتوّصلاوفرحلانعهزنملامالكلاكلذناعمسيلوسرلاوكلملا
عمستنأعنتميةميدقلاةفصلانأيديرتاملاروصتنموبنيسييامنیبباجح

.ةرجشلايفهللااهقلخيفورحوتاوصأوهعومسملاو
نوديظفللامالکلاىلااهلكاههجويوةلزتعملاججحاضيأيزارلادرويو

.ر27/188ريبكلاريسفتلا:يزارلارخفلا.ر.يسفتلامالكلا
مالكلاىلاليبسأهدنعءاجامدافمو3/476فاشكلا:يرشخمزلا
.رشابملا
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وأحوللاوهلبروبّزلايفالوليجنإلايفالوةاروتلايفسيلنارقلانأل

:قولخمهنأىلعةّلدأةيآلايفو

يأهّسميريمضوحوللايأنونكمباتكيفهنأىلعهللامسقأ
هنمبوتكملاسمينأيغبنياليأهيفبوتكملاسمياليأ‹«فحصملا

لّزتميأةغلابمللليزنتهّنأبهفصوو٠نارقهنمبوتكملانأونوبرقملاالإ
ناکف«الیزنتهسفنناکفاموجنلزنهّنَألردصملابفصووبرنم

هامسو6ليزتتلاهيلعقلطنو6ليزتتلايفءاجلاقي.هلمسا

ةيآلاهدقتعممعديامىلإةعرسبشاقتلالّوحيخاّمَشلادمحأف
ةيضابالاةلدُأنمقبساميفانيأرامىلعادامتعاقولخمنارقلانأىلعالیلد

.كلذىلإاموبوتكمولّزنمهنأىلع

لثمباوتأينأىلعٌنجلاوسنإلاتعمتجانمللقإل:ىلاعتهلوق
:(88ءارسالا17)ضعبلمهضعبناكولوهلثمبنوتايالنارقلااذه

هلقنفةيألاهذهريسفتيفيرشخمزلالوقيبعصملافسويدمتعادقل

مهفارتعاعمميدقنارقلانأمهمعزنمبجعلاو...»:يليامكهّصنوايفرح
ىلعرداقهللا:لاقيف‹ةردقلانوكتثيحزجعملانوكيامّنِإوزجعمهَلاب
ةردقللهيفلاجماليذلالاحملاامو«هنعنوزجاعدابعلاوماسجألاقلخ

زجعموهالوهنعزجعدقلعافلللاقيالفميدقلايّتأتكهيفاهللخدمالو
لاحملاىلعةردقلابفصويالهّنالزجعلابهللافصوزاجلكلذليقولو

دمحما.ر.1617:يسمادغلاةلوصىلعدرلا:يخامشلادمحا(97)

ةيشاحنعامأةيضقلاهذهلضّرعتيمل«26/61طريسفتلاريسيت:شيفطا

يذلامسقلاىلعلوضحلانمنكمتنملفنيلالجلاىلعيبعصملافسوي

۰ةروسلاهذههبتەءاج
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بلقوةرباكملامهلامسأرٌنِإف«لاحملاىلعرداقوهاولوقيفاورباكينألِ
.(95)«قئاقحلا

:يليامةيآلاهذهنأشيفرّرَقفدعبامىفشيفطادمحماءاجمث

ةفصهنوكلهلثمبنوتأيالمهّنأليلدبنارقلامدقىلعةيآلاهذهباوَلدتساو»
:یلاعتهلوقکوهفثدحياممتسيلواهقلخىلعدحألةردقالوتاذ

دّدعتنكميالهنإف22ءايبألا2ارڳاتدسفلهللالإةهلآامهيفناكولف
.هلالا

كلذريغوبويغلابرابخإلاوةغالبلاوةحاصفلابزاجعإلايفةيآلا:تلق
قولخملامالكلاسنججنمنآرقلابقلعيامو«اهيناعموظافلألاىلإعجريامم

نمسيلفهلثمبقطّنلاىلعادحأردقأالوهلثمامالكهللاقلخيملهنأالإ

.ددعتيفنباب

ميدقلبقامنأنكميالزيجملانأهماسأيقطنجاتتساىلعموق

.تحبيعغالبةيألاعوضومنأنّيبفشيفطادمحمام

1-2نمحرلاءورڳناسنإلاقلخنآرقلاملع:ىلاعتهلوق

كلذلةياللاليلحتةرّرقملاةلحرملارداصمنمهيلعانعلطااميفدجنمل
ثیح)اهباولدتسا»:لوقيوهودعباميفشيفطادمحمادنعِءاجامدمتعن

قلخلاقلميدقنارقلانأالولو«ناسنإلاقلخبونآرقلاميلعتبربخأف(اولاق
.ناسنالاونارقلا

.ر.افق360ةقرونيلالجلاريسفتىلعةيشاح:يبعصملافسوي(98)

2/465فاشكلا:يرشخمزلا

1/242243مئاعدلاحرش:شيفطادمحما(99)
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.ةمعتللاركذوانانتمانارقلاميلعتبانهربخأ«ءاشيامبربخينأهلل:انلق
.هقلخلقيملو5قالطلا65رهلزنأهللارمأكلذإل»:لاقكلذكو
هنأداراامّنِإو«قلخلابهرکذيملاملكاقولخمنوكيلأمزليال:انلق
ذِإإ»اذكولّرنتالهتفصوهتاذوٴ«نارقلاظافلأبنارقلايناعممكيلإلزنأ
لاقاملاقولخمنوكينأمزليال(44صصقلا28)یسومىلإانيضق

ريغنموقلخنمءاشامبقولخملاركذينأهلوانقلخلقيملوانيضق

.(1000قلخ

ىلعةلالّدلليفكتالنارقلاملعةغيصنأربتعاشّيفطادمحمانأنيتي

انراقماكلسمكلسوةمعّنلاركذونانتمالاىنعمبانهتدرواهّنألمدقلا
.قلخلابهرکذیملاملکاقولخمنوكيلأمزليالهنأحّضويلىرخأةياعم

)54فارعألا7(قلخلاهلالط:یلاعتهللالو

:يليامكةيالابمدقلابنولئاقلالدتسي

هلكقلخلاف«رمألانعقلخلالزعوهلاعيمجناتباثرمألاوقلخلالاق»

الماشقلخلاناكولو...قلخلانعجراخوهونارقلارمألاورمألاريغ
هللارمأكلذ:ىلاعتهللالاقرمألاركذيملوكقلخلاهلالألاقلهمالكل

"°.قالطلا65)مكيلإهلزنأ

:قلخلابنولئاقلابيجيو

هنموقلخهنم«لعفهفرصتوتانئاكلايففرصتلاوءاضقلارمألا:انلق

هَّصخوقلخلايفلخادنارقلا.رمألاوأقلخلايفلخادنارقلاو«ءانفإ

.هتيزملركذاب

1/242243مئاعّدلاحرش:شيفطادمحما(100)

:رابجلادبعيضاقلا.ر243س1/242مئاعدلاحرش:شيفطادمحما)101(

.تاثدحفلايفالإروصتيالميلعتلانأنيب545صةسمخلالوصالا
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اذهلهف(38بازحألا33)اردقهللارمأناكو:یلاعتلاقدقو

ريغهلعجنإوقولخموهفارودقمهلعجدقفناكنافاضيأنارقلارمألا

حجرمالبامكحتنارقلاريغةراتونارقلارمألاةراتلعجياذاملفنارقلا

.0092«رمالاوقلخلاهلالأ:ىلاعتهلوقيفنارقلابهريسفتل

نيبذإيلازتعالاليلحّتلانمىحوتسمةيضابالالالدتسانأذعيححضتاف

نعاضيأهلوقو(27نامقل31)هللاتاملكتدفنام:ىلاعتهلوق

:(171ءاسنلا4)میرمىلإاهاقلأهتملکوبمالسلاهيلع.ىسيع

شّيفطادمحمادريو‹ةميدقتاملكلاوتاملكلانمامسقنارقلاسيلأ
ينعتىسيعىلإةبستلابةملكنُأرابتعابو(103)ملعلاىنعمبتاملكلارابتعاب

نيبةرظانمدرويو‹هدوجوىلإةيهلإلاةدارإلاهيجوتبيأ«نك»هلوقبدجو
يضفيكلذنألةميدقةملكلارابتعاةلاحتساىلإتضفأينارصنولسم
اممكلرّخسوإىلاعتهلوقليلدلاو«لاحمكاذوًاًرجَيىلاعتهللانأىلإ
نمهنمديفتثيح(13ةيثاجلا45)4اعيمجضرألايفاموتاوامسلايف

ةملكلانأاربتعاذإ‹!)يرشخمزلاوهّرَقَأاماذهو.29)هقلخ

.ةفطنالوبأةطساوريغنمىسيعداجيإيأرمالاىنعمب

لوصالا:رابجلادبعيضاقلا.ر.1/245مئاعدلاحرش:شيفطادمحما(102)

فالتخاىلعلديالهنأنيبولصفلاةميقىلعملأدقو544:ةسمخلا
.ليضفتلاديفيلبنيسنجلا

1/243مئاعدلاحرششيفطادمحما.ر(103)

22/476477طريسفتلاريسيت:شيفطادمحما.ر(104)

8/38و11/115ريبكلاريسفتلا:يزارلارخفلا.ر(105)
1/284فاشكلا:يرشخمزلا.ر(106)
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ةررقملاةلحرملارداصمَنألىنعملامامتإلالإليلحتلااذهتدروأامو
يفكلذىلإتراشأاهلعلوهيلعانعلطااميفيناعملاهذهدنعفقتمل
دامتعاویشامتيهانركذامنأىلعرادملاو.رداصملانمانيديأنيبعقيملام
.قبساميفكلذانيبامكناّشلااذهيفحيرصمهفقومةيضابالاو‹ليواتلا

:ىلوألانيتيضقدنعفقننأنسحيجاتنتسالاةلحرمىلإلصننألبقو
مالكلابهنعربعامةيناثلاو.يكحملاوةياكحلانيبةقالعلابهنعربعام

.يسفنلا

:يكحملاوةياكحلانيبقرفينمىلعَدرلا

‹لعجلا٠ليصفتلا)تافّصلاهذهنإلاقيال»:(19)»يدهموبلاق

نارقلانعةياكحوةرابعيهامّنِإةلدألاباهّنبأواهتّدرسيتلا(...ظفحلا
ةياكحلاولختاللوقناَنأالقولخمريغيكحملاوةقولخمةياكحلانوكتف
لوقعملافالخمزلهلةقفاومتناكنإف9هلةفلاخموأةقفاومنوكتنأنم
امهدحأنوكينأبهمدعوقلخلايفنيفلتخمنايواستمنائيشنوكينأب
ىلعزاجريظّنلاىلعزاجامنأةدعاقلاو«قولخمريغرخألاواقولخم
.ةهافتالإهذهلهفهريظن

ةياكحاهّنألةغللاةمئأوبرعلاناسلىلعجورخكلذفةفلاخمتناكنإو
ضقانتلامزللةفلاخمنوكتنأحصولف«ىنعملابلقنوهنعةربعموهلةلثامم

لصيو11/51352طينالجراولابوقعيوبا.ر.تافاضالاضعب

اهلمعتسادقوةياكحلانعاضوع«ةرابعلا»ةملكلمعتسيهنأالإةجيتنلاسفنىلا
كلس1/227مئاعدلاحرش:شيفطادمحما.ر.همالکرخايفيدهموب
نعةمجرتالوانارقظافلالاهذهىمس:لوقيكلذنموكلسملاسفن

يسفنلامالکلا
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ءاقداصنوكيفبذاكلاربخلاو‹ابذاكنوكيفقداّصلاربخلايكحتف
كلذريغىلإ«انارقرعّشلاو«ارعشنارقلاو«احدمٌمْذلاو«اًمْذحدملاو
يغبنيالف‹يكحملاوةياكحلانيبةفلاخملازيوجتلةضقانتملاءايشالانم

فيكاذهیلعف«ةلاقمالوةياكحركتتالو«ربخمالوربخببذكينأ
بذكلاوابذكقدّصلانوكيلب٠ابذكبذكلاواقدصقدّصلانوكي

لطباّملف٠«لضافنعالضفلقاعهبلوقيالو‹لاحملاؤهاذهف‹اقدص
ةقولخمةياكحلاتناكنإف«يكحملافالخنوكتالةياكحلانأٌمصاذه
يكحملافكلتبتبثامماهفاصوأرئاسيفةلّرنمةلوعجمةثدحم

.كلذكاضيأ

مأةياكحلانارقلاوهامفيكحملاريغةياكحلاتناكنإاضيأو

؟يكحملا

وهدمدمحمبلقىلعنيمألاحورلاهبلزنيذلانارقلاناکناف

(هيف)هللالاقيذلاوهوعارتلالحموهذإقولخمنذإإوهفةياكحلاهذه

ىلعنيمألاحورلاهبلاقو¢(18ةمايقلا75)عبتافهانأرق

.(193ءارعشلا26)كبلق

اوهاظدقفلزنيملوهوىلاعتهتاذبمئاقلايكحملاوهنارقلاناكنإو
(91ماعنألا6رلءيشنمرشبىلعهللالزنأامللاقنملوقاذهمهلوقب
..:عامجاللفلاخماذهو

ىتأامفالخبىتأدقيبنلاناكليكحملاريغةياكحلاتناكولاضيأو

لیئاکمهبیتاامو«لیئاکمنعهلقنامفالخلیربجهبیتاامو«لیربجهب
«هریغهبیتاامفالخبیتامهنمدحاولکنوکیف««لیفارسإهلقنامفالخ
.لهاجتلإاذهلهو«هلميفزوجيالامءيشلايفزوجيفيكفالإو

ERA

.356:قبسامرظنا(108)
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يّدحتلاحصاملةياكحوةرابعناكونارقلاوهنكيملولاضيأو

زاجامكهلالةرابعلاكلتلثمةرابعبضراعينأزاجلوهنمةروسبزاجعألاو
هوضراعينأهبىتأاملنيركاتلاهريغلزوجيةياكحلاوهنعريبعتلاهبىتأنمل
رهظتملومهنودمهتردقمطقاستتنأاونقيتسامهنكل«هلثمةياكحوةرابعب
يتلاغلابملامظّنلانسحوةلازجلانمغلبيملوهلثمباوتاينأىلعمهتزجعم

نمجراخلاّدحلازواجتيملوقباسلكرابغتقشوقطانلكلةغالبتدب
رشبلامالكبسيلهنأالإ«ءارصبلانيعأعماطمءاروعقيملوءاحصفلاىوق

هللامالکهنأاودقتعامهتمنورقملاءالؤهف‹ردقلاوىوقلاقلاخمالکهَنأو

نيسمخوةعبرأيفنارقلايفهركذرركتاملدسافلاليواّتلااذهاوبكتريملو

راصيالليواتلاودیدسبسیلرکذاملیوأتةيطعنباركذامىلعاعضوم
.اهليحيورهاوظلاعنمياماودجواذاالإهيلإ

؟هريغمأنارقلايهلهةرابعلاهذهاضيأو

اهنإمتلقنإف؟ةثدحممأةميدقيهلهفنارقلابتسيلاهّنِإمتلقنف

.يلزاميدقهّنِإوهللامالكهّنِإمتلقيذلانارقلاريغلمدقلامنيادقفةميدق

تلديتلاةلدألاوةيألاىلعمّنددردقفةميدقاهتإونارقلايهمتلقناو

متعجروءالّوَأمتركتأامبمتررقأدقفةثدحماهّنِإونارقلايهاهّنِإملقنإو
.‹°1”(باوصلاوّقحلاىلإ

.ناكعوضوملايفءاجاملجنأنّيبتنلهلمكأبليلحملااذهانلقندقو
ضعينملخيملرمألانأالإناظقيلايبأةلاسريأقالطنالاةطقنلاعبات
٠.ةيطعنباهركذامبداهشتسالاكلذ5٠فقوملامغدتيتلاتافاضالا

متخمث.68:نامعلهألباوج:ليعامسانبىسيعيدهموبأ(109)
354:قبسامرظنا.ةيلقعلاججحلانمافناركذامبباوجلا
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يترابعبربعذإتحبيوغلهقلطنمنأكردي«ٌصنلااذهيفلّمأتملاو
ساسأىلعينبليلحتلاو‹ىنعملاوظفللايهةقيقحلاو‹«يكحملاوةياكحلا

نيلئاقلاضعبامهنيبلصفيامنيبلولدملاولاّدلانيبلصفلاىلإليبسالأ

نمتاذةفصمالكلااولاقامّنِإوةغيصلاهذهبهنعاوربعيملنإوةيضابالا

.همالکقلاخهللانأةهجنملعفةفصوهف«سرخأبسيلهللانإثيح

:يسفتلامالكلانمةيضابإلافقوم

اممدافتسادقوالماكتماليلحتةيضقلاهذهيبعصملافسويللحدقل

كلذيفهقبسدقو‹ةيضابألادنعوةيضابألاريغدنععوضوملايفءاج

هفاضأامنّيبنلينالجراولاليلحتنمقلطننسوكلذلينالجراولابوقعيوبأ
.ثحبلااذهبلصنمربتعيهلمعو©يبعصملا

لوقلامتلعجاذإ»:لاقو‹«انضروعناف»:ينالجراولابوقعيوبألوقي

نأىلعليلداذهف۽كلذكمالكلايفاولوقفتوصريغنمسفّنلايف
مالكلايفدبال:انلق.ةيلزأهتاذيفهلةفص«لجورعهللامالكمالكلا

الوفورحنكتملنإف‹سفنلاكلذىدعتيففورحلامظننملوقلاو
ىنعملوقلاومالكلاو٠«سفّنلايفداقتعاملعلاواملعكلذناك‹مظن

نيبوملعلانيبقرفلااذهف‹ةيونعملافورحلامظنىلاسفتلازواج
ملعلاىلعدئازىنعمنمدبالو‹اضيألوقلانيبو٠سفّنلايفمالكلا

‹توصريغبنوكيولوقلاوهدئازلااذهوسوفنلايفىنعملاريوصتوهو
ىلإهجوتيالو

2/159£2طناهربلاوليلّدلا:ينالجراولابوقعيوبا(110)
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ةلوصىلعيخامشلادمحأدريفءاجاميبعصملافسويلقنيو
ملعلاريغىنعملا:(يسمادغلا)هلوق»:هصنكاهويسمادفلا

.ةدارالاو

:يفامنالليلذلانعةدرجمىوعد»:(يخامشلادمحا):.تلق

كشلاهيفلخديواروّصتوةفرعمىّمسيو«درفمبقلعتءاوسملعلااَمِإس

اقيدصتىَسيوبكرمبقلعتوأ٠مكحريغبةبسنلارّوصتهّنألمهولاو

لخديو‹عقاوللقباطملاتباثلامزاجلاداقتعالاوّنظلاهيفلخديواداقتعاو

.يناعملانماذكلتعضواهّنأواهظفحيأظافلألابملعلارّوصتلايف

صوصخمهجوىلعسفنلايفيناعملابيترتوهو:ركفلااًمِإو
سفنلايفسيلف‹لاعفألانمءيشةدارإوةركفملاةوقلاىمستاهيلعةردقلاو

.(!!1)«نايبلاهيلعفاهريغیعدانمو4هجوالاهذهالإ

نأتب»):يلياميورتلادمحمنبهللادبعنعلقنيامك

همالكوهملعناواملكتم.لزيملواملاعلزيمللجورعهللاملعنمنارقلا

ملعلاومالكلانمحراوجلامدععمنيثدحمباسيلامهّنأو«ةيتاذلاهتافصنم

.113.عمّسلاو

دبعيضاقلاريشيو.94:نيروغبتلوصاىلعةيشاح:يبعصملافسوي(111)
نابهيلعدروركفلاىلامالكلابعجرملانأىلابهذكورفنيانأىلارابجلا

ةئيدرةركفركفىلاعتهللانابلوقتيتلاةيسوجملانمعبانلوقلااذهلثم

533:ةسمخلالوصالا.ناطيّشلاهترکفنمدلوتف

.هبفيرعتلانمنكمتنمل)112(

يفانيباننأبركذنو.95:نيروغبتلوصاىلعةيشاح:يبعصملافسوي(113)

مالكلاباولوقيملمهنكلمدقلابلوقينمنامعةيضابإنمنأ:352قبسام

.ملعلاباولاقامناويسنلا
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حيرصنم...مهفيامىلعف»:لوقيفصاخلاهفقومبيبعصملامتخيمث

امفالخبرابتعالاوظفللايفآلِعازنىقبيالضعبمالك

فالخلانإفيملعلاريغيسفّنلامالكلاتابثإنمموقلانعروهشملاوه

همزليامعمهتابثإىلعمهلليلدالنكلويقيقحذثشيح
داسفلا

اوربتعامهَنَأالإيسفّنلامالكلاضفريفلثمتيذعيحةيضابإلافقومف

نمتاذةفصهمالك:مهلوقبهنعاوربعاميفوأملعلايفةيلزَألا

كلذنألدهاشلاببئافلاهيبشتنعدابايفمهنمةيغركلذلكو«ةهج

يففقرفلالجفقاومانطبضو‹مالكلاونارقلاموهفماندّدحنأدعبو

٠قولخمنارقلانأىلعةيلقّنلاوةيلقعلاةيضابالاةَلدأانضرعو‹اياضقلاهذه

ةيلاتلاةلصوحلاىلإصلخننأردجي٠«كلذريغىريمهنمضعبلاناكنإو

:يراضحلاةيضقلادعبنيبتناهيفو

اريبكءانعلوصألاءاملعفلكةيساسألاتاقلطنملافالتخانإ1

هناحبسٌئرابلاتافصىلإةقرفلكرظنةهجواهزربأو٠ةيضقلاهذهيف
.ةيادبلانمالعتفملدجلانوکاماريثككلذلوىلاعتو

١.يدئاقعلا١اسلاو‹يفسلفلاساسألاو

نارقلاةزجعمنالرواحملازربأوهو«يغالبلاساسألاىلإةبسنلاباأ(أ
نمف‹ىنعملابظفللاةقالعيفلمتةيضقلاف‹ءيشلكلبقهتغالبيف

ثودحبوملعوأيسفنمالكهنأيففالتخاعمىنعملامدقبلاقامهنيبطبر

.نامعبةصاخوقرشملابةيضابالادصقي(114)
95,:نیروغبتلوصاىلعةيشاح:يبعصملافسوي(115)
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يكحملاوةياكحلاولولدملاولاّدلاتارابعلدجلاءانثأتءاجدقو.ظفللا

صاخلااهروصتبسحةقالعلاهذهتبذاجتهفرفلکو6مظنلاكلذكو

كلذرصانعنيببراضتعقيالىتحهتّنبتيذلايركفلااهماظنلخاد

.ماظنلا

ربخلاو0رمألاوأ6‹ريخلاواشنانبمالكلاماسقأةيهيضقتریو

رومأمننودبرما

ةغالبلايفسردعمكنالاختكَنألدجلانطاومنمريثكيفظحالملاو
.ضرغللةمداخةغالبلانأنيحدعبكردتنكل«لوصألانعاديعب

مالكلاةيضقيفحضتيف ريبعتلاخصنإ يفسلفلاساسألااًمُأ(ب
ةغللاوثيدحلاونارقلانمصوصننماوقلطنامدقلابنولئاقلافيسا
ثدحيامليلدبامالكربتعينأنكمييناعملانميفروديامنأاوأرو

نيركنملانأالإ«كلذىلإاموفقاومذاختاو«يلخادراوحنمسفّنلايف
موهفملااذهسكعناوءملعلابابنمكلذلكنأاوربتعايسفنلامالكلل

ءالؤهبهذيو٠يسفنمالكهلاضيأهللاف٠يهلإلامالكلاىلعيرشبلا
ةيضقلاف.عمسينأنكميالهنأنورخاىأرنإو«عمسينأنكميهنأىلا

دّدعتتنأنمدباللبدحاوفقومبلحتنأنكميالوةّيرظنةّيفسلف
يلكلاوانايحأيئزجلابّعشتلاكلذانظحالاذابجعالف٠«فقاوملااهيف

فيكفيرشبلاىوتسملايفىتحةيبيرجتتسيلةيضقلاو.ىرخأانايحأ
.يبيغلاىوتسملايفاهب

ىلاعتهللامالكهنككاردإةلواحميفلّتمتيفيدئاقعلاساسألااأ(ج
ةيضقلاهذهيفلدجلالوحتيكلذلوءازجلارادمولمعلارادمهيلعهن

اياضقلاهذهلثميفحماستالوضعبلااهضعبيقرفلارفكتنأىل

يفقلخلابنيلئاقلامث:الوأنومأملاعممدقلابنيلئاقلاةنحمامو«ةيلوصألا

هساسأقرفلالكرادمو.شاعملاعقاولابةديقعلاطابترالةروصلإدعبام

.39



يفو‹مالكلااذهةيعونيفاوفلتخاامّنإوهللاىلامالكلاةبسنيفاوفلتخي
لدجلابصنادقفیلاعتهللامالكنمامسقنارقلامادامو.هثودحوهمدق

اهرثكألعلويهلاإلايحولاةيقبىلاةريثكتاراشإلاتناكنإوهلوح
.هللاميلكهنأملعننحنومالسلاهيلعىسوملهللامالكلوحروديناك

ثدحمو«اظفلوىنعمضعبلادنعميدقهللامالکنارقلافةياهتلايفو

.ىرخأةعامجدنعظفللاثدحمىنعملاميدقو«اظفلوىنعمنيرخادنع
ىدهنارقلانأيفنوفلتخيالنيملسملانافلدجلااذهرمأنکيامهمو

ةيداصتقالاوةيسايسلامهتالماعمومهتادابعومهتديقعهنماودمتسافنيقتملل

.ةيفالخالاوةيعامتجالاو

شياعٌلاوقرفلاةيقبةرظانمدعباهيلعبلاغلافةيضابإلاصوصّنلانعامأ
:يليامينامزلاويناكملاراطإلاسفنيفبنجىلاابنجاهعم

:تارصتخملايفماعلاقالطإلا(1

هلعاجوهندحمو٠هيحووەهمالكقلاحخهلانابنيدنو١

,116هلزنمو

.017«قولخمبسيلنارقلانإ:لوقينمانمسيل»

يخامشلارماعنأانهظحالملاو.44:تانايدلاباتك:يخامشلارماع(116)
.ر)ةلزتعملالعفيامكلاعفالاقلخوردقلاةيضقنمضةيضقلاهذهرشح

لدعلاباببهلاَصتاهجوو»:لوقي:ةسمخلالوصالا:رابجلادبعيضاقلا

جلاعتةيضابالاصوصّلاةيقبنأالإ««527:هللالاعفأنملعفنارقلانأوه
.تافصلانعثيدحلانمضةيضقلا

.152:ديحوتلاةديقعحرش:يخامشلادمحا(117)
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.حورشلايفليصفتلا2
.سرخأبسيلملكتمهنأةهجنم:تاذةفص: هللامالك

.مالكلاقلاخهّنِإثيحنم:لعفةفص

ةيضابأإلارشعماندنعو»:يليامكلذيفيشكيودّسلاهللادبعلوقيو

:ناينعمهلىلاعتهللامالكنأةيبهولا

.سرخلالثمةفاللةيفانمةردقلاوملعلاكةيتاذةفصهنأ:لوألا

قلاخهنأيناتلاىلعو«سرخأبسيلهنألوألاىلعاملكتمهنوكىنعمف
)11مالكلا

امكىلاعتهللانعسرخلايفنةيضقينالجراولابوقعيوبأللحدقو
.هبهلطابتراال«يحلابمالكلاطابترانيأنمف»:يلي

سرخلاوهثودحلبقسرخأناكلمالكلاثودحةلاحتسالاولاقنإف

زوجيهّنألمزليالمكحتلااذهومكحلااذهنإ»:قيفوتلاهللابوانلق

ضيقنبسرخلاسيل٠ازجاعناكارداقنکيملنمو‹لهاجوهفاملاع

.هضيقنتوكّسلالب.مالكلا

لبقناكلقلخلاهللاثدحأولهّنأللزيملهعمقلخلانأاضيأمهمزليو
ةمئاقلاةميدقلايناعملانمقلخلااولعجينأاضيأمهمزليو‹ازجاعهثودح

.مهبهذمبهبشأوهليرمعلو‹مالكلاكتاذلاب

14:تانايدلاباتكىلعةيشاح:يشكيودّسلاهللادبع(118)

.اهيلعدريلاهدروألباقملافرطلاةجحهذه(119)
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نأريغمالكلاضيقنبسرخلاسيلف٠قلخلاضيقنبزجعلانكيملنإو
.مالكلاهعمميقتسيالةنامزسرخلا

دقوةردقلابهنعنايفنمامهوقلخلاهعمميقتسيالةفازجعلاكلذكو

امهمكيتاهف؟طخاسوأضاروأديرموأرداقريغنوکينأو«ملاعريغ

يلوهللاو«ةّبلامالكلايفكلذسيلوةايحلاتمرخنا«ةفصاهنمتمرخنا

.°027«قيفوتلا

ربتعيذاةلزتعملانعةطقنلاهذهيفنوفلتخيةيضابألانأنّيبتنتناذهبو

ضيقتالمالكلانأةلزتعملاىريابيب«مالكلاضيقتتوكسلانأةيضابالا
)2ل

امكلبقنمءاجاملدادتماةرّرقملاةلحرملاءاملعفقومنأحضاوف
ءاجامكدعباميففقوملاسفنرمتساوينالجراولامالكنمكلذانيب

فصويالهانعموملكتمهللاو١:لوقيذاشيفطادمحمادنعكلذ
.(122سرخلاب

نكل‹قلخلابلوقلاقرشملاوبرغملابةيضابأإلاروهمجىلعبلغدقل
؟ءالؤهنمةيضابإلافقومناكفيكفمدقلابلاقنمةقراشملانمنأانركذ

:ىرخألاةيضابإلافقاوممّهفت(3

الهلاملعا»:يليامكمدقلابلوقينملرذعلاسمتليفيملاسلااأ

هللانأاوديرينألاميدقنارقلانإبهذملالهُنملاقنملوقلهجو

.50-1/51£1طناهربلاوليلدلا:ينالجراولابوقعيوبأ(120)
نمهلّدضالمالكلاٌنِإف»لوقي.ةسمخلالوصألا:رابجلادبعيضاقلا.ر(121)

557:«هسنجهریغنمالوهسنج

1/236مئاعذلاحرش:شيفطادمحما(122)
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بولطملاىنعملاكلذنعةرصاقلاةرابعلاهذهبنوربعيفسرخأبسيلىلاعت

مهبهذمنوكلو‹نيملسملابّنظنسحلامتحالااذهبةءاربلامهنعيفتنتف

مهنمةرابعلاكلتدربجيفتاذلانيعتاّذلاتافصنإمهلوقيفافورعم
.2123ةعينملاةدعاقلاهذهىلا

نيلئاقلاىلعراكنألامدعزيجينمىلعةجهللادّدشيفشيفطادمحمااّن
اجرخماسمتلمنامعلهافقاومنمنيفقومضرعدعبهفقومكاهومدقلاب
.لوألافقوملل

ملعلاىنعمىلع(نارقلا)همدقبلوقينمانياحصأنمنامعلهانمنِ»
سابالاذهو«هقلخاذإنوكيسامىلعىنعمواظفلاليصفتوالامجإهب
.زوجيالاممهويهّنألزوجيالاذكههمدقبظفلتلانأالإ«هب

ٹداحقولخمهّنِإ بهذملالهأرئاسلوقيامك لوقينممهنمو

.اعطقميدقهللاملعوء5اميدقىَمسيالو

نمهمدقبلوقينمىلعانباحصأرئاسركنيملهنأرثألاضعبيفو...
لوصألانمةلأسملانألفيعضوهونتفلاوفالخلارشتنيالكلانباحصأ
نماتمسيل»ةديقعلايفو‹يسفّنلامالكلاىلااهعجرمْنَألدنع
نعتوكّسلااهيفغوسيفيكفء5«قولخمبسيلنارقلانإلاق

.

ةلحرملاءاملعاأةيضقلانأشيفةيضابإلانمنورخأتملاهدروأاماذه
رذعلاسامتلاساسأىلعةلاسملاطسبيصنىلعمهيدلرثعنملفةرّرقملا
لوقلاىلعلكلادنعرقتسافقوملاناىلإكلذعجرملعلو‹ديدشتلاوا

.نارقلاقلخب

245246:قراشملا:هللادبع(123)

223-1/224مئاعدلاحرش:شيفطادمحما(124)
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قولخمهنأامبف‹قلخلابلصتتةلأسمىلاريشننأنسحياذهدعبو

.؟ضرعوامسجوهلهف

ضرغوءيشمالكلا

هَنالامسجهربتعتملاهّنِإفقولخمنارقلانأةيضابالارداصملاتيبنإو

اقادصم‹ائيشهربتعتلبتافّصللالمتحموهسفنبامئاقناكلامسجناكول

لزنانملق«ءيشنمرشبىلعهللالزنأاماولاقذإ...ل»:ىلاعتهلوقل
.(1ماعنألا6(4..یسومهبءاجيذلاباتكلا

ىلاعتهلعفضرع:هلوقو»:لوقيينالجراولااذهفاضعهربتعتامك

دمحمانأامك‹%125...ىلاعتهثودحىلايدويالكلذو‹هريغىف

ىتفيضرعنآرقلانأيفرض٠:هلوقبىنعملاسفننعربعيشيفا
لهف«ءانفلاعيرسثّدحملكسيلو...قاروألاوبولقلاهدیقت«دذجتیو

.0796...ءانفلاوعيرسمهوحنوضرألاوتاوامّسلاويسركلاوشوعلا

.صرعوءيشهنأالإ(127)مسجبسيلقولخمهللامالكذعنيخنارقلاف

‹ناهذألايفادوجوو«نايعألايفادوجوهلنافاعيشنارقلامادامو
امنأتشةيلَماَتلادنعنكل«ةباتكلايفادوجوو٤تارابعلايفادوجوو

قهلاملعو«ظفلالولدملبنهايفاملولدمسيلجراخلاي

.ريسفتلاحصقلطنملااذهنمو٠كلذعيمجب

11/69طناهربلاوليلدلا:ينالجراولابوقعيوبا(125)
1/273مئاعدلاحرش:شيفطادمحما(126)
.ةيضابالانميرازفلاديزينبهللادبعىلعوةلزتعملاضعببىلعدراذهيفو)127(

.361و350:قبسامرظنا
1415:يسمادغلاةلوصىلعدرلا:يخامشلادمحا.ر(128)
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الليصفتولازنإنمهيفحصيامذاةفصبسيلوهللاريغوهنارقلاامنيب

ةمدقمىلعهقيلعتيفشيفطاقاحساوبأهيلإلصوامبمتخننأنسحيو

:ديحوتلا

نماهيفمطترافنيباهيففالخلامدتحااممةلأسملاهذهنأملعا»

ناتهجلاو۽ةطلاغماهيفترجامّنِإوحلانمءيشيفسيلامم..مطترا
.ناتفلتخم

مامالاهحضوامكقحلاوبهذمرشمهفلا۽وسبنوعتشملابهذف

قلخبنيلئاقلانيقيرفلانملكقيرطنيبوليلدلايفبوقعيوبأنيدلاسمش

فحصملاورودّصلايفظوفحملاٌرلتملانارقلاىلعاورصقنولّولاف
اورظنيملو.خلاباهذلاولعجلاولزنملاوثدحملابهللانمفوصوملا
.همدقيفبيرالذاهللاملعوهيذلانارقلاىلا

همالكوهتفصوهللاملعوهيذلاميدقلانارقلاىلعاورصقنورخالاو
.خلارودصلاوفحصملايفظوفحملانعتوكّسلابوهمدقباولاقف

فحصملايفبوتكملامدقبمعارلايلاغلاقيرفلانعانضارعإعماذه

.لوعقملانعديعبلالوقلافخسنمكلذىلااموفحصملالب

ريغالنيقيرفلانيبايظفلفالتخالاىرتتنأف

ةرهاقلاطاهحورشوديحوتلاةمدقمىلع3ددعقيلعت:شيفطاميهاربا(129)
13:112.
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ةيضابإلادنعملعوهثيحنمميدقهللامالکنإ:لوقلاةصالخو

دنعفمالكوهثيحنمو‹جراوخلاوةيديزلاوةيمامإلاوةلزتعملاو
اعيمجءالوهدنعلڙتمظفلوهثيحنمثدحمو‹ةيديرتاملاوةرعاشألا

ةيضقلايفنوفقينمواضيأبناجلااذهمدقنورينيذلاةلبانحلاءانثتساب

.لوالافلّسلانم

ةبتكملاترثأدقاهّنافىودجلاةميدعتدبنإوةيضقلاهذهنأمهملاو

جاتنإنعترفسأوةديقعوةغالبوةفسلفنمنونفلاىشيفةيمالسإلا

اذاركفلاناشكلذ«‹داقحأاهنودتماقوِءامداهلجأنمتلاسنوريزغ

.ةينأعفانموةيسايسضارغألرخس

بابىلإلّوحتنلتايهلإلابابنميهتننةيضقلاهذهعماذكهو

ديعولاودعولاو‹ردقلايتيضقيفرظَنلابيفتكنسثيحتايناسنإلا
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لالابلبلا





لوألالصفلا

:ديهمت

ءاجوء(23ءايبألا21)مهولعفيمعلاسيل:ىلاعتلاق

هلوقهندلنماملعهللاهاتايذلاومالسلاهيلعىسومنيبراوحلاقايسيف

طحتملامىلعربصتفيكواربصيعمعيطتستنلكَنإلاق»:ىلاعت
نودبقرختةنيفسىلعربصينأىسوملىنأو167فهكلا18)ڳاربخهب

.ةفايضللضفرلباقمینبیرادجیلعو«اثبعلتقيىتفیلعو«رهاظببس

فارفلاناکو‹تمّصلابمزتلينابهدهاعيذلالجرلاىلعىسومراثدقلو

ىقبتلتقرةنيفسلاف٠ىلاعتهللارمأبهفّرصترسهلرسفنأدعبامهنيب

مركلانارقلايفدريمل.82ىلا59ةيأنمفهكلاةروسيفةصقلاهذهرظنا(1)
كلذلو۽رضخلاهنانورّسفملاركذنكلاّيندلاملعىلاعتهللاهاتآيذلالجرلامسا

ريسفتىلعةيشاح:يبعصملافسوي.ر.رضخلاويسومةصقبةصقلاتفرع
.ريبكلاريسفتلا:يزارلارخفلا.ر.هجو365ةقروىلاهجو363ةقرونيلالجلا
/22طناهرلاوليلدلا:ينالجراولابوقعيوبا.ر.1/81107

6.
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ءارونأىلعلديرسلءاجفمالاىلعاداتعااثادحألاممکهل

متيتوأاموغلبامهمدودحمناسنإلاملعنألقاعيأىلعىفخيالو
يتلاتاسوسحملايفرّخساذإلشقعلانال(85ءارسالا17)«الیلقلإملعلانم

وأءارواملاملاعىلإلّوحتاذإاًمأبئاجعلاعنصينانکميهترئاديف

ضيقّنلانمةفسالفلاءارآاهيفبراضتتتانيمختلإكرديالهّنِإفبيغلا

`.ضيققلاىلإ
يداملاملاعلاتالومشمنمردقلاوءاضقلاةّيضقربتعياملاعانفرعامو

.ةيبيغةّيئاروامةيضقامتحيهف

ةهجونعربعناسنألانأنّيبتيروصعلاربعةّيملاعلاتافاقّتلايفرظاّنلاو

لؤاستلاىلإهلعفنعلؤاستلازواجتو«هوجولانمهجوبةيضقلاهذهيفهرظن
.توملادعبهريصمةقيقحكردينأىسعهللالعفنع

؟نممدالكأملنولعاتسيرشبلالّوُأمدانأنيذلانإ
.(مدالدحسيملوهبرسيليإىصعملو«ة)ضرألاىلإلزناف

لاسنبرصان.ر.مالالاقيرطنعهبحاصللصيينايرملع:يّندللاملعلا)2(
.1/6رهوجلاراثن:يحاورلا

ةماعلاتارضاحملانمضمداةصقليلحتيفةرضاحم:يوارعشيلوتم.ر(3)

ناونعتحتدلجمبترشندقو‹يمالسالابابشللةيملاعلاةودنلابتيقلايتلا
.ةودنلايفتيقلايتلاتارضاحملاعمءرصاعملايمالسالاركفلااياضق»
.1396/1976طةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملاضايرلا

: 1972 توريبةعيلطلاراد3طينيدلاركفلادقن:مظعلالالجقداص.ر  )4(

. 135 9
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ةيساسالارواحملانمريصملاةيضقنأدجيفينارقلاصصقللعبتتملااما

:نيلاثمكلذخوةّماعءايبنأاللنوضراعملااهيلإدنتسييتلا

نعةيهولألايفنىلعامئاقميهاربإجاجتحانوکينأاعدبسيلف]1

ضرألاوتاوامّسلارطفيذللاهتبثيلمثةلئازاهلسمشلاورمقلاوموجتلا

ةطبترمرئاصملانربتعتتناكةيلبابلاةراضحلانأملعنذِإ(73-79ماعنألا6)

رسكوىلاعتهللابكلذطبروريصمللمهموهفملوحميهاربإمادامو
ءامالسوادربهيلعراتلاتناکف)50-70ءايبنألا21)ميحجلايفهوقلأمهمانصا

رئاصملعجينأديريهنأىسوملهتلداجمنمسملنفنوعرفاَمأ2

ريصمنأ(”تازجعملابهعنقيىسوملازيامو‹ةيهولألاىعّدافهديبسالا
هاجنفقرغلاهكردأنيحليئارسإونبهبتنمانمبنمانأىلإهللاديبسالا

.(92سنوي10)نيملاعللةيآنوكیلهندببهللا

ةيضقلانأوللاديبرئاصملانأدجيسّدقملاباتكلايفرظاّنلانإمث

.نولازيامو(”مهريغريحتامكاهيفاوريحتوىراصتلاودوهيلاتلغش

. 390 : ةيقيرفاخيراتيفتاسارد:يبلاطلادمحم.ر  )5(
.12لتا¢101ءارسالا:تاياعست(6)

ةئيدرةرجشالو«اثيدراررمشتةدّيجةرجشنمام...:اقولليجنايفءاجامرظنا(7)
الوانیتكوّشلانمنونتجيالمهناهرثنمفرعتةرجشلكلادّيجارثرمشت
حالّصلاجرخيحلاَصلاهبلقزنكنمحلاَصلا.ابنعقيلعلانمنوفطقي
.همفملكتيبلقلاةلضفنمهّنِإفرّشلاجرخيريرشلاهبلقزنكنمريرشلاناسنالاو
امدنععوسيحئاصنلالخ:ىمليجنايفيفِءاجو.6/4346حاحا
حاحصالا«نوبختنينيليلقونوعدينيريڻکَال»:رشبلاكلبتوكلملاهّبش

نأالإ٠ةيلاغلايهربجلاةعزننأصوصّنلاهذهلالخنمودبي.214

:يبلاطلادمحم.ر.يهالاددملانعةلفغلانودىلاتحنجةسينكلا

.2قيلعت391392:ةيقيرفاخيراتيفتاسارد
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رَشلاوريخلاةّيضقنأنّيبتيىرخألاةيملاعلاتاراضحلاىلإرظاَنلانأامك
ركفلااًمألكلةهلاذاخنايفةيسرافلاةيوناملادنعتمّسجت

()يفسلفلاىوتسملاىلعافينعاحرطردقلاةيضقهيفتحرطدقفينانويلا

تمّسجتيتلاةيبرعلاةريزجلايفةيلهاجلاةينثولانعلفغننأيغبنيالو

رهّدلانمىوكشلايفةيضقلااهيف

نمفرظةديلووأيضابإلاركفلاةديلوتسيلردقلاةّيضقنأحضاوف

خيراتديدحتىلإليبسالةّيناسنإةّيضقيهامّنإوةيمالسالاةراضحلافورظ

ىلعفرعايفانثحبىلإةبستلابةّيضقلاىقبتفاهتأشنلطوبضم
يفةررقملاةلحرملايفةصاخةفصبو‹ردقلاعوضوملةيضابألاحرط

.ثحبلا

:ةثالثرواحمبسحةيضقلاهذهللحننألبقو

طبتريام:3‹رايتخالاوربجلاةيضق:2‹ردقلاوءاضقلاةيضق:]

:يليامىلإبتننأنسحيءنوعلاوةعاطتسالالثم:اياضقنمامهب

يذلاثارّتلاباًملمءاجدقانينعتيتلانورقلايفةيضابالاثارتنإ

ثارتلاةّيقبعمشياعتلاعماهيجوتواليلحتواصيخلتو(!ةداعإهقبس
 

ديت4ددعقيلعتلمأت386:ةيقيرفابراتيفتاسارد:يبلاطلادمحم.ر(8)
يفةيمالسالاةراضحلايفيسرافلاركفلاريثأتبقلعتتيتلاعجارلاىلعتالاحإ
.ردقلاعوضوم

اعجرمركذي3ددعقيلعت389صةيقيرفاخيراتيفتاسارديبلاطلادمحم.ر(9)
..ردقلاةيِضقيفيحيسملاوينانويلاركفلانيبنراقي

:ديبللوقي(10)

دوعيءاضملادعبةليلويلعىتأاذإموي
ديهشوهوتفعضو‹مرصنيملهتيقلمويلشميتأيهارأو

توريبةيكيلوثاكلا30.طةئيدحلايناجملا:يناتسبلامارفداؤف
. 16

اياضقلاضعبءافيتسالةررقملاةلحرملانعةمّدقتمرداصمداتعاىلاانايحأرطضنس)11(
.هنابِإيفكلذىلاهبننسوقبسنمدنعءاجامبريكذتلابيفتكترداصملاهذهنال
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فالتخالالجأنموأرظنلاةهجويفلجأنمءاوسةّماعيمالسإلا

ةاعارمىلعليلاحتلاىنبتنأذئيحيرورضف«.عافّدلاوَدَرلاقطنميفكلذو

.ادعاصفةلاسرلانمزنمعوضوملليخيراتلاروطتلا

ايرهوجالخادتةلخادتمليلحتلالحارميفاهيلإراشملااياضقلانإ
.حيضوتلاةدايزيفةبغركلذو‹اًيجهنمالصفاهنيبلسفتنأانيأرف

.ردقلاوءاضقلاةيضقىلإياناذهدعبو

ردقلاوءاضقلاةيضق1

(ليوط):ةينونلايفءاج

|0يذلارَدقلابناميإلااومَّرلادقو

نيعلاَهَنُخُسوأناکاريخهمىا

ردذقُمكيلمنمِءاضقلكو
نمةايملايرجينمناحبسف

نمهلکهرشوهریخردقلانابنيدنو»:تانايذلاباتکيفءاجو

لا

عباسلانرقلالبقءاجاملّبصمامهنَألنيّصَنلانيذهنمقلطنننأاندرأ
امهَّنأامك‹'امھدعبءاجاملعبنمو6رشععبارلاورشعثلاثلا/نماثلاو

ردقلانابناميإلابوجووهوراصتخاوحوضوبةيضابألافقومنارّوصي
نوكيفيكو؟ءاضقلاىنعمامو؟ردقلاىنعمامف.هللانمهرشوهريخ

؟كلذنمنيملسملافقوموهامو؟هللانمهرشوهريخردقلا

.37و36ددعناتيبلا3:ةينونلا:يلاشولملاحوننبحتفرصنوبا(12)
.43:تاثايدلاباتك:يخامشلارماع(13)
.تانايذلاباتكوةينونلاحورشنعقبسامرظنا(14)
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دقلا:(!؟›يوغللاموهفملا

ىلععمجيواهنوكسبرذقلاولاَدلاحتفبرذدَقلالاقيوردقيردقنم

.رادقأ

 یضق:اهنمركذناريسفترشعةينامثنعلقيالامبرعلاناسلدروي
‹ةقلطملاىلاعتهللاةردقلوحموحتاهلكومسقںیدرسيمکح

تكسينأروظنمنبالنكميالو«ايدئاقعحرّشلانملوألامسقلاءاجدقو

رکذیناىلوالانمناكوىرحخأنودفقاومرکذبیفتکاهنأالإكلذنع

وتلاسةرريخیرقرففوم

مهتمملعهاكلذوءاقشلاوةداعّسلانمهيلإنورئاصمهناملعاملمهنم

.ىرخاىلإةقرفنمفلتخيهنأدجنذاءانثأيحالطصالاموهفملاركذكرتن(15)
رداصميفةدراولاةيوغللاليلاحّتلالكأالبرعلاناسلدمتعننأانببحاةظحالم
حرشيفءاجاملاثلاليبسىلعركذنلوريسفتلااذهنعجرختالةيضابإلا

:هجوأةينامثىلعفرصتيردقلاو».ةينونلا

(3ىلعالا87)رديذلاوإىلاعتهلوقكقلخلاىلعجرخي1
ليبسىلایدهفقلخ:ردقلیقو«نوردیامونوتاياممهلقثبوقلخيا
.يدّلاعيضرلاىدهليقو‹ىثنالاىلاركذلاىدهو«ةيذْعَنلا

¢.ردتبءامءامسلانمانلزنأول»:ىلاعتهلوقكريدقتلاىلعجرخيو2

.ريدقتبيأ(18نونمولا)
(60رجحلا15)نيرباغلانماهّنِإانرّدقهتأرماالإل»دوجولاىلعجرخيو3
.باذعلاوةبوقعلايفنيقابلانماهاندجويأ
نورداقلامعنفانرّدقفإ»:ىلاعتلاق‹ريوصتلاىلعجرخيو4
.(23تالسرملا77)

يأ5412رڳردقدقرمأىلعءاملاءاضقلاىلعجرخيوس5

يضف
z
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هيفوهرّدقومهيفقباسملايلزألاهملعبتكفمهايإهقلخلبق

.يدئاقعلابناجلاويوغللابناجلانيبلخادتللحصاوجذومن

براقياماهلدرويوءاضقيضقيىضقلاقيو...مكحلا:ءاضقلا

قلخ٤یضمأ٤مكحأ«لصف9مكح:اهنمركذنىنعمنيئالثنع
.رقم

ءيشلاعاطقتاىلإاهعجرمهوجوىلعةغللايفءاضقلا:يرهزلالاق

ملعأوأبجوأوأءادأيَوأمتخوأمَآوأهلمعمكحأاملكو«همامتو

.ثيدحلايفاهلكهوجولاهذهتءاجويضقدقفيضمأوُذفنأوُ

ةغبصلاهذهدنسيملو«ةيوغللاةغبّصلاىلعةيدئاقعلاةغبّصلاتبلغدقو

ردقلابامکحماطبراهطبریوماعقايسيفتءاجلب«ةقرفنودةقرفىلإ

قالطلا65)«هقزرهيلعردقنمو:یلاعتهلوقکقيضلاىلعجرخيو6=

ضرألاهيلعييضُتيأ(87ءايبنألا21)هيلعردقننلنأنظف:هلوقو7

13(ةيدوأتلاسف::ىلاعتهلوقک«٠يلملاىلعجرخيو7

.اهيلمبيأ(17دعرلا
56)مكنيبانرّدقنحن:ىلاعتلاقةيوستلاىلعجرخيو8

:تالاؤسلاباتك:يفوسلاةفيلخورمع.ر.ملعأهللاو.انیوسيأ(0ةعقاولا

ذخأدقو.افقوهجو126ةقروةينونلاحرش:يلاطيجلاليعامسا.ر.2

عّسوتيملءافق50ةقروةينونلاحرش:يتالتلاورمع.ر.تالاوَسلاباتكنع

يملاسلامظندقو114/1بيترتلاةيشاح:يشحملا.ر.يوغللاحرشلايف

(جزه):يلياميفاهنمةعبس
وليهيفقلخيهواهاوحامظنكاهعبسرَدقلايناعُم

لشوٌقييضتمثءاضقر1ريدقتو
1:قراشملا:يلاسلاهللادبع

٠انيقنعدعيتيفياماةيقبيييم)16(
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قلخلاءاضقلابوريدقتلاردقلابدارملاو‹ردقلابنورقملاءاضقلاهنمو:لوقيف

.نهفلخيأ(2تلصف41)4تاومسعبسیلاعتهلوقک

امهدحأَنأل«رخآلانعامهدحأّكفنيالنامزالتمنارمأردقلاوءاضقلاف

لصفلامارنمفءاضقلاوهوءانبلاةلزنمبرخألاو6ردقلاوهوساسألاةلزنمب

.هضقنبءانبلاماردقفامهنيب

ظافلألانمنيتظفللانيتاهنأيوغللاحرتشلالالخنمنذإحضاوف
اديقعتةيضقلاديزياذهويناعملاودحاولاظفللاتاذةكرتشملا

ةّسلاونارقلايفناتملكلااهيفتدرويتلاصوصنللقرفلالهأليوأتدنع
.ةباحّصلافقاومو

درويذلاحرشلااذهىلعف»:نيظفللانيبةقالعلايفيشحملالوقيو

درفنیو٩قلخلايفناعمتجيهجونمصوصخومومعردقلاوءاضقلانيب

.(!«رهاظوهامكهيناعمةيقبيفامهنمدحاولك

ىلعباتكلايفنيتنورقمادرتملنيتظفللانأةظحالملاردجتامك
ربجلا»لنيتفدارمامهلعجنمةفسالفلاونوملكتملااهفلأيتلاةقيرطلا
ةّيرح»هيلعقلطأاموأ«رايتخالاو

..ردقلاوءاضقلاةلأسم:كعلانمحرلادبعدلاخوسبنقدمحمملحلادبع.ر(17)

81ص1979قشمد‹بلحعيزوتلاورشنلاوةعابطلليبرعلاباتكلاراد
2.

.1/114:بيترتلاةيشاح:يّشحلا(18)

.104و11:ردقلاوءاضقلاةلأسم:سبنقملحلادبع(19)

نا»:لاق:ناميألاامهللالوسراي:لاق:مالسلاهيلعليربجثيدحلثمررکم(19)

هاورامو18قيلعت98:قبساميفهجيرخت.ر.«هلكردقلابنمؤتو«هللابنموت
نلكنإ»:يعهللالوسرلاق:لاقتماصلانبةدابعنعينغلب:لاقعيبرلا
«...هللانمهنأويخردقلابنمؤتىتحناميإلاةقيقحغلبتونمؤتنلودبت
ةدعبثيدحلادرودقو72ددع1/19حيحصلاعماجلا:بيبحنبعيبرلا
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تءاجامنإوصوصنلاهذهيفالمعتستملنيتظفللانأكلذىنعمسيل
تثدخحألهفقايّسلابسحةفلتخمناعمىلعلدتلةدحىلعامهنملك

؟ةلاسرلانمزلاكشالانماضعبامهنملك

يحالطصالاىنعملاروهظويخيراتلاروطتلا

تاقلطنمنمثادحألاارقييمالسالاثارتلاةّيقبكرياوثارتلانإ

يفتريردقلاةيضقنأحوضوبهتممهيفنيسا١ربعترولبتةيدئاقع

وأةيسايستايفلخاهتراثإءارونكيملنكل«مالسلاهيلعلوسرلاةايح
امك.یفكواناميإاودادزینولاسيةباحّصلاناكلبةيعامتجاوأةيفسلف
نکمیولئاسهلاسينأنودیتشفقاوميفردقلارکذمالسلاهيلعها

:ةيلاتلانيوانقلاتحتثيداحألاهذهعضننُ

هللاملعيفهئنأوردقبءيشلكنأنيتثيداحأ2

7.1ناما:ملسم.ر«هللانمهنأشوويخردقلابنمؤت»ةلمجمهُملاوتاياور=
نبا6.5٠ناما:يناسنلا4ناميا10٠ردق:يذمرتلا«16ةنس:دوادوبا

4/129...1/28.272/107لبنحنبدمحا‹10£9ةمدقمةجام

نبةدابعو5/317سرهفملامجعملا:كنسنو.ر.5/317.185..

4/30مالعالا:يلكرزلا.ر(34/654ت)يناحصتماصلا
لوسرايتلق:(تماصلانبةدابع)لاق...:يليكروكذملاثيدحلالصاوتيو(20)

؛كبيصيلنكيملكاطخأامنأملعت:لاقهّرشوهريخملعأنأيلفيك:هللا

.رانلاتلخدكلذريغىلعتمناف٠«كثئطخيلنكيملكباصأامو

نبعيبرلا«سيكلاوزجعلاىتحردقوءاضقبءيشلك»:مالسلاهيلعهلوقلثمو
/1بيترتلاةيشاح:يشحملا.ر71ددع1/19حيحصلاعماجلا:بيبح

ر.2/11لبتحنبادمحا4ردق:يناربطلا«18ردق:ملسم.ر.
و5/17نيهقلااجلادكق

ابلمعينأعيطتسيهّنِإلاقنّمعسابعنيالئس:لاقفرباجهاوراملثمو
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يفضوخلانعىهنتثيداحأ(3
(22)ردقلايفضوخينمدعوتثيداحأ4

اهّنإفاهنمضعبلاةحصيفنعطلاعقوامهمثيداحألاهذهنأظحالملاو

لبقربجلابنورَقياوناكنيذلاةباحّصلاءالوهلؤاستنعةربعمىقبت

نئمطتامناعرسمهَنَأالإٌرسلااذهاوکردينأىسعةيضقلانع«مالسإلا

ىوهنعقطنيالمالسلاهلعلوسإلَنَألمهبولق

وههیاسنو

(21)

(22)

ةقارسلاس:لاقف«هلعفهللاقلخينأريغنمهنعهللاهاهناّمعفكيوهبهللارمأ

فنأاتسمإدتبمرمأيفهللالوسرايلمعلاام :لاقرفدقَءيشيفمافن

اولمعا:لاقف؟هللالوسراياذالمعلاميففلاقمث..(هنمغرفدقءيشيفلب»

796ددع10/3حيحصلاعماجلا:بيبحنبعيبرلارلقاخاملتیملكف
.ر.67/4لبنحنبدمحا.ليللاةروسريسفت٠«4ردق:يراخبلا.ر

.375/4سرهفملامجعملا:كنسن

نيانعةيلحلايفميعنوباهاور«هللارساوشفتالفهللارسردقلا»:هبهوتلدم
ثيدحلاجيرختو1/428.يقاتسرلاديعسنبسيم.ر.رمع

نبعييرلادنعالسرهفملامجعملايفكنسنودنعثيدحلادريلو.ققحملل

نباثيدحنمنسحدنسبيناربطلاهجرخا«اوكسمأفردقلاركذاذا»:لثمو
مجعملايفكنسنوهجرخيمل.7/115بيترتلاةيشاح:يشحلا.ر.هعفردوعسم
٠.سرهفللا

نبعيبرلا.ر.«ردقلاباييذكتهحاتفمناكالارفكناكام»:لعهلوقلئم

/7بيترتلاةيشاح:يّشحلا.ر.797ددع3/10حيحصلاعماجلا:بيبح

.سرهفملامجعملايلكنسنوهجرخيمل.3
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يفتکنفقاومةّدعهلساّبعنبااذهو«2«ناطيشلانمويّنمفاطخنكي

نم«لزانمةئالثهيفسانلا»:لاقفردقلانعسابعنيالكس:لوألا

هللاىلإفاضأننمو«هرمأيفهللاداضدقفةئيشمرمألايفدابعلللعج
تمحريّٽِٳ:لاقنمو‹اميظعامثإهللاىلعىرتفادقفهنعهرنياممايش

هقلخيفهللاملعيملو‹اعيمجهايندوهنيدهلملسيذلاكلذفهللالضفب

.(24)(ەمكحيفهلهجيملو

:ةيالاهذهنوأرقيامأ‹مهيلإةضّوفمدابعلالاعفأنأنومعزيو‹ردقلايف
نملخديإ:ىلاعتهلوقو(30ناسنالا76)هللاءاشينأالإنوؤاشتامو
نم::هلوقو«هنيديفيأ(31ناسنالا76.8ىروشلا42)يفءاشي

لكول39مامنألا6)«4ميقتسمطارصىلعهلعجيأاشينمو‹هللضيهللااشي

رمقلا54)ردقبهانقلحخءيشلک(53رمقلا54)4رطتسمریبکوریغص

(163تافاصلا37)لاصوهنملإنيتتافبهيلعمتنأامللاقو(9

ملاصوهنموهيلعتقيسنمالإنيلضمبمتاميأ

رصنعلوخدظحالن.807ددع3/11حيحصلاعماجلا:بيبحنبعيبرل)23(
اذهو٠ناطيشلانموركبيأنمفًاطخلاانيبهللانمباوّصلانأوهو«ديدج

.7/150بيترتلاةيشاح:يشحملا.ر.لبقتسملايففقاوملاقلطنمنوكيس
1/117بيترتلاةيشاح:يشحلا(24)

.1/423424جهنملا:يقاتسرلاديعسنبسيمخ

نأسابعنبايفقومنمحضاو.1/427جبنا:يقاتسرلاديعسنبسيمح(25)
ردقلايفنومّلكتيكلذىلاريشيكفانصأةثالثمهاهفساّنلاريمادبردقلا
.ريسفتلانمءيشعمنارقلابامعدمدرلاءاجكلذلونارقلاهباشتمنممهقلطنمو
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هللاءاضقنمرافهنأدقتنافاهبانتجارمعرّرقفيكو«ءابولااهيفمعةيرقب

هلاردقىلإهللاردقنمانررف:باجأف

روصيافيرطاربخرداصملاركذتو«اهرظنةهجولصوصّلاةفئاطلكعّرطتف
بوناىلعلوصحلاوردقلابناميالانيبقيفوتلايفسانلاةريح

اواطرامقسقااروةاقاشيذلاولعلافدقواش

بستحأ:خيشلالاقف.ردقوءاضقبالإةعلتانولعالو‹ايداوانطبهالو
مظعدقل٠خيشلااهيألب:يلعهللاقف.اعيشرجألانمىرأالفيئانع
متناومکفرصميفو٩٤نورئاسمتناو6مکریسميفمکرجاهللا

ءاضقتننظكلعلخيشلااهيأكليو:يلعلاقف«انفرصناوانريسمناك

اذاناكيعهنأوهورمعفقومهيلعساقينأنكميفقوممالسلاهيلعلوسرللو(26)
:لاق؟هللاءاضقنمرفتَأهللالوسراي:ليقفيشملاعرسألئامفدهبرم
يفلاقو118/1بيترتلاةيشاح:يشحملا.ر.هردقىلاهللاءاضقنمفأ
جهنملا:يقاتسرلاديعسنبسيمخ.ر.رذحلاذخاىلاةراشاثيدحلااذه

1.

:لئاسلللاقفردقلانعلكسالرمعكسمأكلذلف...:كلذيفيلازغلالوقيو
الاٹركالوهكلستالملظمقيرط:لاقلاؤسلاررك«هجلتالقيمعرحب
1:نيدلالوصايفنيعبزالاباتك.«هشفتالفكيلعيفخدقهللارس»:لاق

.رذحباهنمدافتسينابجيفقاوملاهذهلثمركذنأظحاللاو
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كلت٠نسحملةدمحمالو«بنذمىلعةمئالنكتملو‹يهنلاورمألاو

لهأوءهفّرلادوهشو«‹نامحرلاءادعأو‹ناطيشلادنجو«ناثوآلاةدبعةلاقم

مبلوناريفوارتحتينواخترألاتل

تاوامسلاقلخيملو«اثبعلسرلالسريملو«اهركمعطيملو«ابولغم
نماورفك,نيذللليوف«اورفكنيذلاَنظكلذ‹الطابامهنيباموضرالاو
(طيسب):لوقيوهوارورسمخيشلاضهتف‹راثلا

ااوضرنامحرلانمروشلامويوتعاطيوُجرنيذلامامإلاتأ
@اناسحاهيفاعكبركارَجاًسبتلمناكاماننيدنم

لعجيربجنمخيشلاهبرعشاماقلطمايفنىفنيلعنأذتيححضاوف
لطبلكلذكرمألاناكولهنأننيو«امتاحاردقوامزالءاضقاثبعهلمع
فدارتانهو)ةيردقلامهامسوىمعلالهألوقنمكلذنأحضوأو‹عرتشلا

.(ربجلا

ىتحضوضعكلمىلإةفالخلالوحيذلاةيواعملرمألارقتسانأاممث
لتكلاوةمكاحلاةلودلانيبفقاوملاتنيابتوةيئاهنةفصبةيضقلاتسّيست
ةضراعملا

ةيواعمىلإرظناف«ملاظةفيلخلالاعفألركنملانأنينيبممهتعاطبوجوب
هاطعأنميطعأ٤هللاناخنمنزاخUامّنإ»:هبطخیدحإيفلوقي

:يقاتسرلاديعسنبسيخ.ر.1/114115بيترتلاةيشاح:يشحلا.ر(27)

.425426جهنملا

ةيشاح.ر.ليبقلااذهنمبلاطيبانبايلعلىرخافقاوميشحملادروأدقو

.7/132134بيترتلا
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ةيواعمايتبذك:هللاقفءادردلاوبأهيلإماقف.«هللاهعنمنمعنمأوءهللا

نيةدابعاضيأهبذكو۰هاطعأنمعنمتو«هللاهعنمنميطعتلكَنإهللاو

.“”تاضلا

ساّنلاعانقالدنسنسحأنيفقوملانيذهيفيلعراصنأوةمكحملادجيسو
5٠كلذىلعصمةيواعمنأالإمكحلابصتغاةيواعمنب

يوهتسينأهناشنمماهيإلااذهلثمنأملعيذإلوقياميمارملكردمو
ول»:رخ!ماقميفلوقيوهاهو‹دايحلاىلإنونكرينموسالاةّماع

نحنامیلاعتهللاهرکولو«هایإوينکرتامرمالااذهلالهأييرينريمل
29.٠)ريغلهيف

رمعلداعلاةفيلخلاءانثتسابمهتالووةيمأينبءافلخكلذىلعجرددقو

نمهوفلأاممهيلعدسفيسهنأاوسحأاملّمسلاهلاوسدف“”زيزعلادبعنبا
.للا

ةمكحملانمقلطنتةيضابإلاروذجنأىلإانرشأنأقبسدقلو

يبسارلابهونبهللادبعنعرثؤيملهنأةظحالملابريدجلاوىلوألا
نأىلإلعفلابلعفلااوّدرمهنأل»لوألاةارّشلاكلذكوردقلانمفقوم
دبعلضابإنبهللادبعةلاسرنممهفيونامتكلاىلعةيضابالايأررقَتسا
كلذنأهلنيبو«هرصنلّجعوةيواعمعمماقهللانأرابتعالهضفركلملا
هللاىطعأدقف«ميهاربإيذلاو«نوعرفلاثمبرضوءالتبالابابنم

هيريفميهارباجاحيذلاىطعأو٠ضرألايفرهظواكلمنوعرف

.144:لازتعالالضفباتك:رابجلادبعيضاقلا.ر(28)

.143:لازتعالالضفباتك:رابجلادبعيضاقلا.ر(29)

/5مالعالا:يلكرزلا.ر.(101/01720)61 زيزعلادبعنبرمع(30)

29.

48:قبسامرظنا(32)و(31)
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تسيلهتعاطو«بصتغمهعبتنموةيواعمكلمنأكلذىنعم«©ةااكلم
.ةبجاو

ليلحتهنعرثؤيملوةباحّصلافقوموهردقلانمهفقومفديزنبرباجاأ
نيلئاقللاقلطنممهؤاراتناكنمنيبعستتتأدبةقشلانأمغرةيضقللصاخ

امدنعثيدحلاىلإاجليهنأحيخّصلاعماجلايفدجنو.(2*ةيرحلاوربجلاب

اهدنسرميملكانهةدراولاثيداحألالجنُأةظحالملاعمةيضلاهيلعحرطت

هيلعلوسرلادكۇيثيح35796ددعثيدحلاكلذلاثموء5رباجب

.163:رهاوجلا:يداربلا.ر(33)

ةليخدلارصانعلافلتخمبكاذناٌجعتتناكاهريغوةرصبلايفةيمالسالاةعيبلانا(34)

ناهناشنماذهو‹دنحلادالبنموسرافدالبنموباتكلالهنممالسالالع

ايفكرتشتيتلاةيدئاقعلااياضقلانماهريغوردقلاةيضقلوحةذحلدجلاديزي

ىلادوعيردقلابلوقلاعجرمنأتالاقلابتكركذتددصلااذهيفو«للملاعيمج

لظيذلاينهجلاهللادبعنبدبعمهبحصفمالسالارهظايذلاينارصتلانسوس

هلتقف80/731ةنسيفناورمنبكلملادبعهذخأنأىلاهنمنورذحينوعباتلا

نمهرشويخردقلابلاقفيقشمّدلاناليغذخأينهجلانعو.قشمدبهبلصو

/125)71 تاورمنبكلملادبعنبماشههذخأنأهرمأةياهتتناكو«دبعلا

0هيلجروهيديعطقبرمأف(0-7143

بسارينبيلاومنم(128/745)ناوفصنبمهجلاىلاعجريفربجلابلوقلااما

دقو‹نيعباتلاراغصنامزيفكلهعدتبملالاّضلا:يبهذلالاق.ةيمهجلاسار

/1مالعالا:يلكرزلا.ر.لتقفهلتقبرايسنبرصنرمأواميظعارشعرز
100قبسامرظنا.مهردنبدعجلانعبهذملااذهذخادقو.8

.229صلازتعالالضف:رابجلادبعيضاقلا.ر.25قيلعت

نيبددرتلاعقيدقو«نيفقوملانيذهنيبةيمالسالاقرفلاعيمجفقاومتحجرأتدقو
اهئاملعنيبمهفلايفتاقريوفةجيتنةقرفلكلحخادىتحنيفقوملا

.18قيلعت98صقبسامرظنا(35)
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/40-95(.جاّجحلاىلعهدريفهفقومىلجتيامك

نعففخيلميبنبادیریهبناعتسانيح(714(660-3

ديدرتبهرمأينألإهمناكامف«ردقلانشيفةريحنمهبلأمجاجحلا

دهينم»مالّسلاهيلعهلوقاهيفدروهنأىلإكلذدنعنطفتفةلاسّرلاةبطخ

.9ليداهالفللضينمو6هللضمالوهللا

ناكهّناف(*)يدبعلاراحصةديبعوأمهنعذخأنممرباجةقبطيفو

اورکنأناواوضقنهباورقنافملعلايفمهوملك»:ةيردقلايفلوقي

.(4۱)«اورفك

سحيىتحةميركيبأنباملسمةديبعوبأةيضابالاةمامإىلوتيداكيامو

نبلصاونمو‹لخاّذلانمهعابتاضعبنمردقلالوحعارصلاةاطوب
جراخلانم‹43)يرصبلانسحلامهخيشنعاولصفنانيذلاهعابتاو(42)ءاطع

.ءاضقلابملستلايفمالسلاهيلعلوسرلالوقزوابتمدعكلذبينعنو(36)
مالعالا:يلكرزلا.ر.(95/660714س40)يفقثلافسوينبجاجحلا(37)

1/175.

ابتاکجاجحلاهلعجيفقثلارانيدنبديزي(102/720ت)ملسميلانبديزي(38)

جاجحلاتومدعبديلولاِهرقأو٠«قارعلابجارخلاىلع31هفلختسا.هل
.9/234:مالعالا:يلكرزلا..(95/714)

.سرهفملامجعملايفكنسنودنعتدلاذهدجويال(39)

ملسمةديبعيلاخويشنموديزنبرباجةقبطنم(1/7ق):يدبعلاراحص(40)
.223/2تاقبطلا:ينيجردلا.ر.ردقلامٹثحبهيلابسنيةميركيبأا

.1ايخامشلا.

ر

.418:ةحورطالا:يلربوك.
:ريسلا:يخامشلا)41(

ةقرفسسؤومهنأقرفلابتكربتعت(181170079780I(ءاطعنيلصاو(42).
.«ديحوتلاولدعلالهأ»هيلعنولضفيمهنمغرمسالااذهاونيتةلزتعملاوةلزتعملا

لازتعالالضف:رابجلادبعيضاقلا..ةباحصلاىلاروذجنوعجري

ةافولاخيراتفلتخيو234:ردصلملا۳هتمجرترظنا214صةلزتعملاتاقبطو

19/121مالعالا:يلكرزلا.ر.748/.131بهددحدقويلكرزلاهركذامع
(110قبسامرظنا)
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ىلعفقاومملسمةديبعيبألتاقبطلابتكركذتفيجراخلاعارّصلاام
.(*4)ردقلابنيلئاقلاىلعوءاطعنبلصاو

:يليامكِءاجدقفلصاوعمهفقومامف

(43)

(44)

دلوةرصبلالهاماماناكيعبات:(110/642728)21 يرصبلانسحلا

يضاقلا.رةرصبلانكسوبلاطيلانبايلعفنكيفبشوه21ةنسةنيدملاب

لهأهعزاسي215ص168قيلعتو215229:لازتعالالضف:رابخلادبع

.ةلزتعملايأرىلعردقلابلوقيهناالإردقلايفهلوقيفنافلتخيو«ةلزتعملاو
مغرةيضابالاو.398ص2قيلعتةيقيرفاراتيفتاسارد:يبلاطلادمحم.ر

ءاملعنم)يدهّنلادمحموبالاقو.ردقلابلوقلانمهنوئربيمهلاهنوبسنيال
.ردقلانعسانلادعبأ(يرصبلانسحلا)وه(ةيضابالا

نومعزينيذلامهةيردقلا:نولوقيةلزتعملافةيردقنوكتنأنمًاربتتقرفلالكنإ
الهنامهضعبدقتعاىتحيصاعللرذعلاككلذلعجو؛يصاعملارّدقىلاعتهَ
اهوتبثأمهوهللانعيصاعملااوفنانباحصأو...هللاردقامريغهنمحصيالوردقي
لمحنمفمذللبقلةيردقلاناءالوهربتعيو»...مهلامزالبقللانوكينابجيف

دبعيضاقلا.ر.«هسفنىلعهبنذلمحوهللااربنمىلوأهللاىلعهبنذ
167:لازتعالالضف:رابجلا

وبألوقيكلذيفوةيردقةلزتعملارابتعايفةرعاشالاعمنوقفتيةيضابالانأالإ

٠مهسفنأىلاردقلانوفيضيمهَنَألاسوم«ةلزتعملااومس»...يفاكلادبعرامع
نمنود«هبیمسینأبىلواهسفنلءيشلايعدمو«هسفننودهللهلعجيمهريغو

تفنسوجملانأكلذو«سوجملاىلعاودازلبسوجملااوعراضمهالو«ورغلهلعج
زعهللانعريخلاقلخيفت(ةلزتعملا)ةيردقلاتدازو«رورشلاقلخهللانع
.149:بيترتلاةيشاحيشحملا.ر.62/2زجوملا:لجو

كلذيفوكلذفالخىرينممهنموةيردقةلزتعملاربتعينممهنمفةعيشلاامأ
:سكعلابسكعلاوةيردقلابةلزتعملانومهتيةرعاشألانأنّيبينأدعبيرفعجلالوقي

نمريثككلذبحرصياةلزتعملامهةيردقلاناانتمئأرابخانمرهظييذلاو
ضعبوةغالبلاجهتيف«ع»نيتموملاريمامالكنمرهظييذلاناريغ«نيملكتملا
.«34يمالسالانيدلالوصا».كلذفالخ.انتمئأنعرابحالا

ةيمستىلعتبلغةيردقةملكنانيبتيةيمالسالاقرفلابتكيفرظاتلاو

.ديحوتلاولدعلالهأاومسينابسنالاوةربجملانيبومهنيبزييمتللةلزتعملا
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نبورمعبحاصيلزتعملاءاطعنبلصاونأانباحصأضعبىكحو»
تعطقهتعطقول:لوقيوةديبعيبأءاقلىّنمتيناك(*761/144(5)ديبع
وبألبقأذإ٠هباحصأهعمومارحلادجسملايفوهامنيبفلاقةيضابالا

يذلاتنألاق«معنلاق‹ةديبعوبأاذهلصاولليقف«هباحصأهعموةديبع

اذكهام:ةديبعوبألاق.ردقلاىلعبّذعيهللاْنِإ:لوقتكّنأينغلب

لصاوتنأو«ةديبعوبألاقف.رودقملاىلعبّذعيهللانإتلقنكل«تلق
ىصعيهللانإلوقتكّنأكنعينغلبيذلاتنألاق:معنلاق‹ءاطعنبا
٤ةديبعوبأىضمو.ءيشببجيملفهسأرلصاوسكتفلاق.هاركتسالاب

يبأءاقلىنمتتتنكنولوقيوهنوموليلصاوىلعلصاوباحصألبقأو
ءانبتينبمکحیو:لصاولاقفبجتملفكلاسو«جرخفهتلاسف«ةديبع

حريأملودعقأملف‹مئاقانأوهمدهفةنسنيعبرأذنم

رظناةعبارلاةقبطلانمةلزتعملاهّدعي(144/761)ديبعنبورمع(45)
308قيلعت242:لازتعالالضف:رابجلادبعيضاقلا.ر.110:قبسام

.242250:نمو

ىلائراقلاعفديصنلليلخاَّدلادقنلانا2/246٠تاقبطلا:ينيجردلا(46)
يلاعابتانعثيدحللةيضابإةملكلمعتسيصنلالالكلذرذحبهنمةدافتسالا

نرقلانمالإصوصنلايفلمعتستمةيمستلاهذهنأقبساميفايبدقوةديبع
هذهلمعتسينأءاطعنبلصاولفيكف(56صرظنا)10/4عبارلا

وأةمكحلايهةبلاغلاةيمستلانوناكةلحرميفةديبعابأنأملعلاعمةيمستلا

.«ةماقتسالالهُأ»

ةهجنمامأ.ةهجنماذه نيملعلانيذهلثمنأروصتننأبعصيفىرخأةهج

.ةرصبلاةنيدميفاعمناشيعيامهوجحلايفامهفراعتمتي

نيبةيادبلانمفالتجالاىدمنعارّبعمىقييرمأنمنكيامهمو

.انيأرامكىرخأاياضقيفنايقتليامهنأمغرردقلانأشيفةيضابالاوةلزتعملا
ردقلاةلأسمرکذتنألقو؛صنلااذهدمتعتةيضابالارداصملاتلظدقو

.ةرظانملاهذهبدهشتسينأنود٠
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هءاجهللاهمحرةديبعابأنأانغلب:ليحرلانببوبحمنايفسوبيوريو

‹نولماعدابعلاامهللاملعله:ةديبعوبأهللاقفردقلايفهملكفلجر

امعرسأام:لجرلاهللاقف..مهقلخينألبقنورئاصهيلإمهامىلإو

اذهبجأ:هللاقفءافعّضلالئاسمهذهامّنِإو«ةديبعايأايملعلابتنعتسا
7.0قفاوهبجيملففيعضلا

لاقفهيفمالكلاهركو‹اديدشالوقهيفلاقو‹ردقلارمأمشع4®سودقلا
ردقلاام.ايشمالسلادبعلاقام:لاقفةديبعابأكابتربخافعيبا

ةرجهلاحتناالو«حاكتهيفسيل«هيفاوفلتخاسالايأرنميأرلا

.(4ردقلارمأرّقصو«ةمينغالو«ءابسالو

ةيضقلاليلحتبنتجياتحباًيفلسلازيامفقوملانأنّيبتناذهنم

(50)›رودقملاوردقلانيبقرفلالصاولتبثیةديبعوبافاهيفرصّتلاو

حرش:يلاطيجلاليعامسا.ر.1/429جمنا:يقاتسرلاديعسنبسيمخ(47)

.137ةقرو/1ةينونلا.

.هبفيرعتلانمنكمتنمل(48)
فلؤملالاق:يلبافقوملاىلعجهنملابحاصيقاتسرلاديعسنبسيمحقلعيو(49)

هدنعميظعوهفالوهيفضوخلاوردقلارمأنعثحبلاكرتلهلاقكلذنإ:هللاهجر
.ريزعىلعهللابضغدقو٤هنمِءيشلقابمالسالانيدنعجرخيناسنالانل

‹ردقلاببسببهاذملالهأنمريثكلضوء.ردقلايفةملكنعهلاؤسلجلال

جهنملا:يقاتسرلاديعسنبسيمخ.ر.ريثكرشبهيفكلهدققيمعرحبردقلاف
.2/233تاقبطلا:ينيجردلا..1/30

أنمف:ةدييعيأىلإبوستميليامةيونلاحرشيفينالورمعفيضيو
.ر.هجو79ةقرو:ةينونلاحرش.ردقلابرفادقفاهدوجولبقءايشألاباملاعهللانوكب

|.212صرونلا:ينيمثلازيزعلادبع

نمرودقملاوهللاقلخنمردقلا:لبقتسملايفعوضوملارّوطتلةاوننوكيساذهو(50)
.ناسنالابسك
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ىلإيدويناسنالاقلخنمةيصعملانابلئاقلالصاوفقومنأبهيلعدريو

ردقلانعهلاسيذلالجّرلا.ىلعهّدرنأامك”هاركتسالابىصعيهللانأ

نيلئاقلاىلعةجحىوقأنأربتعييذلاراحصهخيشيأربهكمستتبثي

هتحيصنلالخنمةياهّنلايفحضاوو.یلاعتهللاملعىلعةلاحألايهردقلاب

لوسرلارماوألالاثتماردقلايفضوخلانمليلقّلاىلإهراصنأوعديهنأعيبرلل

.مالسلاهيلع

ةيضابالادرو‹ردقلابةيضابإلاريغنمنولوقينمعمعارصلانعاذه

ضرفيسوبهذملالخادّدتشتسةمزألانأالإاحضاوناکاٽيبامكمهيلع

اميفرثألاديعبهلنوكيساطوبضمافقومذْخَينأةديبعيبأىلععقاولا

.دعب

داحلدجنمةديبعيبأو2يفوكلاةزمحنیبرادامنايفسويايوري
تقرافلوقلااذهىلعةزمحاي»:ةديبعيبألوقبىهتناردقلاةيضقلوح

رصهنکلةزمحانمnنأ۱بجاحلواحو

69ةءاربلاتمتوةدیبعيبرصحمببجاحدنعسالاعبتجا

ىلعناکنمهعابتأنمف«نيحدعبنّيبنساةكرعملامضحخ-يفةديبعوباناكدقو(51)

نوينأدميستالو43قبلت106+قبسامرنايقشملانالينبلاصق

.اذهناليغفرعدقةديبعوبأ

43قيلعت106قبسامرظنا(52)

.يقشمّدلاناليغوهناليغو2/244تاقبطلا:ينيجردلا(53)

اميعدتةيضابالاةكرحلامعد.ةديبعيلأةقبطنم(2/8ق)يلاطلابجاح(54)
2/248تاقبطلا:ينيجردلا.راقتا

.9092:ريسلا:يخامشلا..3
:يمانلا..8485:ريسلا.ر.2/4تاقبطلا:)55(

:ةيمالسالاقلانيبةيضابالا:رمعم۴يلع..3صةحورطالا

4-256.
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انيقننبديزيرکنامدنع“يرازفلاديزينبهللادبعو«جرۇملا
.5)يمتسرلانامحرلادبعنبباهولادبعمامالاةمامإ

/يرجهيناثلانرقلايفةيضابالاروهمجوةديبعبأنُذئنیحمهملاو

عبراكلسدقو«ىلاعتهللانمهلكردقلانأىلعاوّرقتسايداليمنما

ةيضابألاوةلزتعملانيبكاكتحالاناتبثينيّصنىلإانهريشننأردجيو

يلزتعملانالهكرظاني*”يمرضحلابويأنبلئاواذهف«برغملاوقرشملايف
.ىوتسمعفتريفيلزتعملاىتفلاىلامدمنييسوفنلايدهماذهوءهباحصأو

.ةروكذملاتايصخشلاىلعفرعتلل43قيلعت106قبسامرظنا(56)
نبنامحرلادبعمامالالعجنيذلاةعبّسلانمضناك(8/2ق)نيدنفنبديزي(57)

:ينيجردلا.ر.متسرنبباهولادبعمامالاىلعراثو.مهنيبىروشةمامالامتسر

راهزالاينورابلاناميلس.154:ريسلايخامشلا.ر.1/46تاقبطلا
زاخب.ر.2/99ت.درصمةيئورابلاةعبطملاةيضابالاكولموةمئأيفةيضايرلا

 ةيركفلاةايحلاوةيداصتقالاعاضوألايفةسارد«ةيمتسرلاةلودلا:ريكابهاربا
1404/1983دادغبةعماجببادأآلاةيلكبتشقون.يمالسالاخيراتلايفرتسحم
.119121:(يتبتكمبةنوقرم)

68قيلعت56.قبسامرظنا(58)

هنعلوقي8/يناثلانرقلانميناثلافصنلاءاملعنميمرضحلابويانبلئاو(59)

:ينيجردلا.ر.ايهنوارمأوىقتودزواملعاناحصألضافأنموم:يخامشلا
.105ريسلا:يخامشلا..2/8تاقبطلا

ةلماكتءاجدقو«اهدرويملهنكلهلمجرتامنعيخامشلاركذدقو

نم452صيلبامرظنا81صنيروغبتلوصاىلعيبعصملافسويةيشاحيف
بوّيأنبلئاولعسةرظانملاهذهلالخو«ةعاطتسالالوحماقلدجلاألثحبلا
امّنِإ:بويانبالاق؟هتابثايعذتيذلاردقلاام:نالهكهللاقفردقلانع

فسوي.اهرادقأىلااهعاجرإوالاجآىلااهغولبواهتاقواىلارولاءاهتناردقلا
.81صنيروغبتلوصاىلعةيشاح:يبعصملا
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رظانملاهذهعيضاومرکذيال

يهامّنِإوردقلابابيفريظنتةلحرمنكتملةلحرملاهذهنأسملن
ملكلذلردقلابنيلئاقلاعماهرادملبةيربجلاعمنوكتنالقتارظانم

3CCراوحلانأاِ|ردقوءاضقيتملكلقيقديرظنفيرعتىلعرثعن

أساّبعلايبأو(11/5)فلخينباناميلسعيبرلايبأو(10/4)رزخيبأ
اااربلا»:لثمردقلاوءاضقلابةلصتماياضقلوح(11/5)ركبنبا

.«ةعاطتسالا»«لاعفالاقلخ»

تافيرعتدجنلتالاوسلاباتکعمةصاخ12/6نرقلارظتنننأبجيو

يفاكلادبعرامعوبأىتحو«دعباميفةيضابإلاءاملعاهدمتعيلظةّيرظن

.ايعافداًيلدجاكلسمكلسدقفزجوملاباتكيفةّصاخو(12/6)

.نرقلايفةيديرتاملاوةيرعشألاةسردملاةأشنىلإهنننأانهانتوفيالو
يبأدنععوضوملااذهللبقنمتاراشإنمءاجاماترولبف«10/عبارلا

«نالوقيامنوملعيساّنلاوةرظانملانمهوجو(يلزتعملاىتفلاويدهم)امهنيبترجمث(60)
نمعكلذيفخففملعلانوفيفالخدامهّنِإمث«هبحاصىلعدحأحليملف

نمةعامجدنعامهمالكراصىتح«لقامملعيمالاأريغ«اهر

نا(اذك)كشوأبناكامفنيغدنعومامالادنعرجحلانيبقفامهرضح

.يدهملاهبلغ

ر

«ةمئالا.رابخاوةيسلاباتك:ركبيبانبيحيءايركزوبا.
ر.1399/1979:71رئازجلاةينطولاةبتكملاتارادصارملليعامساقیقحت
.1/6162تاقبطلاينيجردلا.
يذلالادجلايفموُقملاوهمالكلاءاملعنم(9/2قرخاوا)يسوفنلايدهمو
رهتشاو2/513تاقبطلا:ينيجردلا.ر٠لالدتسالاوناهربلايفايلعلاديلاهل
ءايرکزوبا..ةلزتعملاةرظانل(ةسوفننموهو)هبباهولادبعمامالاةناعتساب

تاقبطلا:ىنيجرلار.67صةمئالارابخأوةيسلاباتك:ركبيلانبيحي
2/313314.

ر

.170صريسلا:يخامشلا.
365367:ةيمتسزلاوَلا:ميهاربإزاحب.ر
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لوحةصاخلدجلازكرتاذهبو‹لازتعالالهأةرظانماتلصاووهريغوةفينح
نمهلكردقلالأباصلاخايناميإاميلسترمألاناكنأدعب«لاعفألاقلخ»
نيبنسو‹ليلحتلكقلطنميفاتباثيدئاقعلارارقلااذهىقبيسو٠ىلاعتهللا

نآلارظننلو«ةيضابإلاليلاحتنيبونيتسردملانيتاهنيبليلاحملابراق
.ردقلاوءاضقلايتملكلةيحالطصالاتافيرعتلامهايف

ردقلاوءاضقلليحالطسالافيرعتلا

اهعاجتراو«اهتاقوأىلإرومألاءاهتناوهردقلا»:تالاوَّسلابانكيفءاج
ىلإ

ردىلاعتوكرابتهللانُهانعمردقلا»:تانايذلاباتكحرشيفِءاجو

هدنعةمولعمتاقوأيفعقتساهنأیلاعتوهناحبسملعو«لزألايفءايشألا

هناحبسهردَقامبسحبعقتيهف‹ةصوصخمتافصىلعو«ىلاعتوهناحبس
ىلاعتو

حوللايفءايشألایلاعتهللاداجيإوهءاضقلا»:يتالتلاورمعلوقيو

ىلإرومألاءاهتناوهءاضقلا:اضيألوقيو٠ةدحاوةعفدظوفحملا
.‹6*«اهتارودقمىلإاهعاجتراو

حرش:يلاطيجلاليعامسا.202:تالاؤَسلاباعك:يفوّسلاةفيلخنبورمع(61)
.1/114بيترتلاةيشاح:يّشحلا.ر.هجو126ةقرو/1ةينونلا

13:تانايدلاباتكحرش:يشكپودسلاهللادبع)62(

رونلا:ينيمثلازيزعلادبع.ر.افق52ةقروةينونلاحرش:ورمع(63)

7.

ىلاافوصوواهغولبيارومالاءابتنابىلاعتهملعيا»:يلاتلاريسفتلافاضأو(64)
وحننماماهرذقامىلاملعلاكلذدعباهعوجربو«املابنيعيأاهرّدَقيتلا

ىلإةمكحملاةيبرتلاباهايإهلاصيإورمألاابناوُ«ةواقشوةداعسهدعبثعبوتوم٠

اهرّدقامىلااهايإهعاجرإواهتاقوأ
.151:رونلا:ينيمللازيزعلادبع.هجو53ةقروةينونلاحرش:يالتلاورمع
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هللاداجيإوهردقلا»:يليامکشیفطادمحماهدروأفيرعتزجوأو

٠تاذةفصوهف‹لزألايفاهبمكحلاوهءاضقلاو©ضارعألاوماسجألا

.(65)(لعفةفصوهفحوللايفاهتابثإو

ريدقَلانوربتعينيذلا(6ةرعاشألافقومنيبفيرعتلااذهممجياذهبو
٤صوصخمردقىلعجراخلايفءايشألاىلاعتهللاداجيإىنعمبلعفةفص
يفرومالاريدقتىنعمبتاذةفصهنوربتعينيذلا‹6”)ةيديرتاملالوقنيبو

(65)

(66)

(67)

ط.شّيفطاقاحسايبأقيقحت.صلاقلاملعلابصلاخلابهذلا:شيفطادمحما

.1980:22./1400ةنيطنسقرئازجلاثعبلاراد2

بيترتىلعتادوجوملاماظنلةيضتقملاةيلزالاهللاةدارايفلثمتيءاضقلا

.ةصوصخملااهتاقوأيفءايشألابةدارالاقلعت:ردقلاو.صاخ
:نيمادمحا.22/1317ةرهاقلا1طدئاوفلاعمجودئارفلامظت:ةدازخيشلا

.4/92مالالارهظ
:ردقلا306:ديحوتلاباتك:يديرتاملا«.يلزالايهلألارمالاوه»:ءاضقلا

هبطیحيامو«عفننمهبدجويسيذلاهدحبءيشلكالزاهللاديدحتوه
.315:ةيمالكلايديرتاملاءارآ:نسحنبمساقلب.«ناكمونامزنم

ن0ُ:ةرعاشألاويديرتاملافقومنيبةنراقمهيفيروجيبللصناذهو

دنعردقلاف٠ردقلاوءاضقلانملكيفاوفلتخاةيديرتاملاوةرعاشالا
عجريفیلاعتهدارأنیعمهجووصوصخمردقىلعءايشالاداجيإ:.ةرعاشألا

.لاعفالاتافصنموهوداجيالانعةرابعبأللعفةفصلمهدنع

حبقونسحنمهيلعدجوييذلاهدبقولخملکالزأهللاديدحتةيديرتاملادنعو

ةفصلمهدنععجريفتاقولغخلاتافصالزأىلاعتهملعياكلذريغىلاررضوعفنو

.تاّذلاتافصنميهوملعلا

«لازيالاميفهيلعيهامىلعلزألايفءايشالاهللاةدارا:ةرعاشالادنعءاضقلا
.مهدنعتاذلاتافصنموهف

مهدنعلعفةفصوهفناقتالاوماكحالاةدايزعمءايشألاهللادابا:ةيديرتاملادنعو
:يروجيبلا.ةيديرتالادنعكلذكالوةرعاشالادنعميدقءاضقلاوثداحردقلاف

.113صديحوتلاةرهوجحرش
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.تاذةفصهّنأىلعحليماعلافقوملانأملعلاعم«هبهملعةطاحإيألزالا

يتالتلااهعمجىرخأتافيرعتدوروىلإةراشإلاعمتافيرعتلاهذهبيفتكن
:ةيلاتلاثالثلاجئاتتلاىلإاذهنمصلختل«ةينونلاحرشيف

اهّسمدقاهّنأكو«ضومغلانمبرضاهفنتكيتافيرعتلاهذهنإ(1
نأبعصيساّنلااهيلععضاوتيتلاةغللانأمولعمو«ردقلارسنمءيش
.ةداهّشلاملاعبقلعتياملاهدحكاقيقداّدحةيبيغلااياضقلاحت

ناكرتشتنيتظفللانأىلإكلذعجرمونافيرعتلالخادتيام!ريثك(2
.كباشتلااذهلثماندجونإةبارغالفةغليلالدلالقحلايف

ةقالعيهو«برعلاناسايفروظنمنباامهنيباهلعجيللاةقالعلارقت(3

ءاضقلاربتعيدنادباللزألايفناكيأاساسأردقلاربتعينمفءانبلابساسألا

ةجيتلاو«سكعلابسكعلاو«نكيملنأدعبدوجولايفثدحياموهوءان

ردقلانابناميإلابوجووههيلععمجملاساسألانإلوقلاةصالخو

.ةقلطملاةّيرحلاوقلطملاربجلا

ةرئادنعتجرخةيحالطصالاتافيرعتلاهذهنأظحالننأردجيامك
يناثلاولوألانرقلايفةصاخةيضقلاهتفرعيذلايقلخلاويسايسلاعارّصلا

.53و52ةقروةينونلاحرش:ينالتلاورمع.ر(68)

بابيفلئاسملانمعوتلااذهىلاتدمعامّنإو»:ددّصلااذهيفرامعوبألوقي(69)

نيبتيللئالّدلانممهمزليولئاسملانمةيردقلاىلعلخديامقكعمديحولا

الإموقيالو«هبالإمتياليذلاديحوتلالوصأنمىنعملااذهيفلصأهنأرظاّنلل

.2/28:زجوملا«هيلع
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وُنجّسلاىلإيدويةيدئاقعلافقاوملاذاختاناکثیح8و/7ةرجهلل

فرتلانمابرضتراصًةيضقلانأكو«نايحألانمريثكيفةقنشملاىلإ

ريكذّتلانعلفغتالةيميلعتلاصوصتلالكنكل‹يدئاقعلالدجلاويركفلا

لوصأنملصألااذهب

ناميإلاربتعيمل«يمالسإلاثارّتلانمءزجوهويضابإلاثارّتلانأامك
ضعبةنسلأىلعكلذودبيامكلكاوتلارداصمنماردصمردقلاوءاضقلاب
لوحةداخةببرغلاتافسلفلااهريثتيتلاتاهبشلايفودبيامكو«ماوعلا

هلهأرعشيملثارتلااذهَنألكلذو‹ةصاخمالسالالوحوةماعتانايّلا
ةيملاعلاىوقللمالسالابنيدتيتلاةعقرلاةّيعبتنمنالاساقلاهبرعشيامبدعب

ةيضقلاهذهللحننأماقملااذهيفانلسيلو«ردقلابنيدتاليتلاىرخألا

ملاعلاةداساوناکناميالاّقحردقلاباونمانيذلانيملسملانُىلإهْبتنامنإو

.ةلفاقلارخايفاونوكيملو

ربجلاوهويناقلارمأرّبدتنلوألاروحملايفرظنلادعبو
.رايتخالاو

رايتخالاوربجلا2

تارظانملاىلعىغطتاماريثكاياضقةّدعراثأرقيشقيفشوخلانا

:يلربوک.ر.وشوويخردقلابنمؤينأو:نامعةديقعيفءاجامكلذنمو(70)
يففلخينبناميلسمييرلايبأدنعءاجامكلذكو.17.:قحالملا3مةحورطالا
يخامّشلارماعدنعءاجامو.1/6.ردقلاتابثابنيدنوفحلاباتك
ءاملعفقودقو.43:تانايّدلابانك٠هللانمهرشوويخردقلانابنيدنو»
هللادبع.ر:اليوطةيضقلاهذهدنعتانايدلاباعكعمةررقملاةلحرملا
بانكىلعةيشاح:يتالتلاورمعؤ13:تانايدلاباتكىلعةيشاحيشكيودّسلا.
.5859:تانايّذلا
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ةرابعبوأ؟اهيلعربجموهوأهلاعفأرايتخايفلخدناسنالللهكلذنم
ىلعينبنيو؟لعفاموقولخم.وهوأهلاعفأقلخىلعةردقلاهللهىرخأ

جتنيامويهّنلاورمألااهبطبترييتلاناسنإلاةّلوُوسمديدحتىدمكلذ
.باقعوباوثنمامهنع

؟اهيفسيلبإلخدامو؟ةيصعملاقلاخنمكلذنمو

ةدارالاوةردقلاوملعلانيبةقالعلاهيضصقفلذنمو

.ةمصعلاوةعاطتسالاةيضقكلذنمو

ناسنالاةئيشموهللاةئيشمنيبةقالعلاكلذنمو

؟اهنمةيضابإلافقومنيبنلرايتخالاوربجلاةيضقيفالوأرظننلف

فقاومنمهروذجيمالسالاثارتلالككانينعييذلاثارتلانِ

رولبتتكلذبو‹مالسلاهيلعهلوسرةّنسوىلاعتهللاباتكنملوألاءاملعلا
.ينمزلاثارّتلااذهدادتماربعةيضقلك

‹7!)هباشتملانمةيضقلابقلعتتيتلاصوصتلانأنورَقيةيضابإلامادامو
لوسرلاةنّسبوميركلانارقلانممكحملابنينيعتسماهليوأتىلعاولمعدقف
.مالسلاهيلع

تايآلانمنأبهباحصأروعشثارّلااذهيفتنأوسحتلكَنِإو

.ناسنإلارييختبناجاهيلعبلغياماهنموربجلابناجاهيلعبلغيام
ةبيصمنممكباصأامو:ىلاعتهلوق:رايتخالابيحوتيتلاتايآلانمف

.(30ىروشلا42)4مكيديأتبسکامہ

اصاخسيلرمالاو271:قبساميفهياشتملانمةيضاّبالافقومرظنا(71)

دنعرايتحلالاتاياوةلزتعملادنعربجلاتاياف»:يباشلايلعلوقيذاةيضابالاب

ركفلانيبةلزتعملا«.اهليوأتىلانيفزطلاجايتحالهباشتملانمةربجملا

1979:70سنوتعيزوتللةيسنوتلاةكرشلا:لمعلاو
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٠(29فهكلا18)«رفكيلفءاشنمونمؤيلفءاشنمفإلل:ىلاعتهلوقو

٠(286ةرقبلا2)اماهيلعوتبسكاماهلل:ىلاعتهلوقو

اشينأالإنوؤاشتامو:ىلاعتهلوق:ربجلابيحوتيتلاتايآلانمو

.(30ناسنالا76)4نيملاعلابرهللا

يفالإمكسفنأيفالوضرألايفةبيصمنمباصأام:ىلاعتهلوقو

.(22ديدحلا57)4ريسيهللاىلعكلذنإاهاربننألبقنمباتک

هللا.ءاشينأالإادغكلذلعافيّنِإءيشلَنلوقتالول»:ىلاعتهلوقو

.(23-24فهكلا18)

ةباحّصلاومالسلاهيلعلوسرلانمزىلإةيضقلابعجريثارلااذهنأامك

.بسانملالحلامهفقاومنميقتسيلبهذملاةمئأو

هذهيفموقنوکیس»:لاقهنأالوسرلانعيورامكلذنمو

مهومتيقلاذإف‹ردقوءاضقهللانميه:نولوقيفيصاعملابنولمعي

لوسراييمأوتنايباب:مهنملجرلاقف7”»«مهنمءيربيامهوملعأف
اولمعاذاهدابعمحري»:لاقف؟مهبذعيىتمو؟دابعلاهللامحريىتم«هللا

يهاولاقفيصاعملاباولمعاذاهدابعهللابڏذعيو۽اميهاولاقفيصاعملاب

ةملاسو7هللاقلنمامهةيصعملاوةعاّلاف.ردقوءاضقهللانم

.٩)لمع

.كتسنوبسحسرهفملامجعملايفدراوريغ(72) ءىربانأ:مالسلاهيلعهلوقدنعفقوتدقو117/1بيترتلاةيشاح:يشحملا(73)

.424/1جهنملا::يقاتسرلاديعسنبسيمخنعصنلاانلقندقو«مهنم
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لفدابعلانموقلخهللانميه»:لاقهنا

اب
.(75)«هيلإ

باستكالاةركفقلطنمتناكاهّنأفقاوملاهذهلالخنمنإحضاوف
ةيضابأالاججحدروننأنسحيبسكلاموهفمنيبتننألبقو‹ةيضابإلاىدل

.رايتخالابنيلئاقلاىلعوربجلابنيلئاقلاىلعٌدرلايفةيلقعلاوةيلقتلا

ثارّتلانمانيديآنيباملكيفانرظندعباناانهظحالننأنسحيو

اهصّصخيتلالوصفلانمالومشوةقدرثكأدجنملهثيدحوهميدقيضابإلا

ءاجامفةيردقلاوةربجملاىلعٌدرللزجوملاباتكيفيفاكلادبعرامعوبأ

هنودو(7هيلعةلاعناكهدعبءاجامو.راصتخالاةياغىفناكهلبق

حرشىلع”نيرخأتملادامتعاىلإكلذعجرملعلوةيضقللءافيتسا
.كانهوانهارثعبمتامولعمنمنودروياملعجياممنوتملا

لاوقاةدعيّشحلادرويو.2/6363زجوملا:يفاكلادبعرامعوبا.ر(74)
ةيشاحسابعنبالكلذكو7/132بيترتلاةيشاح:يلعمامالاىلاةبوسنم

.7/135بيترتلا

:يشحلا.ر2ددع3/1011حيحصلاعماجلا:بيبحنبعيبرلا(75)

هلدبعلالعفنأىلاةراشاهيف»:يلبكحرشيو7/132بيترتلاةيشاح

'یلافاضت٤نوکسوةكرحب«بسكةهجو«هللاىلافاضتقلخةهج:ناتهج

442:يليامرظنا.«دبعلا

ةيمهالانمامحلاشيفطادمحمالماعداحرشىلاويلاّسللقراشملاىلاريشأ(76)

لماكتلاوباعيتسالاوحوضولاثیحنمزجوملاليلحتنودياريفامهنكل
لعءاملعلاوهداعاهلأنموثحبلافةررقملاةلحرملاءاملعةصاخدصقا)77(
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روصتاهنأىرنذإناكمالارذقبججحلاهذهةلصوحىلإدمعنسكلذل

فقومىلإىأيذلارمألانيضقانتملانيهاجتالانمةيضابألافقوم

.طسو

:ةيلقنلاججحلا

:ةينارقلاصوصنلانمةيربجلاوةيردقلاهدمتعاامليوأت

:ةيردقلاهدمتعاامليوأت

تعول:یلاعتهلوقيفیلاعتهللانوددابعلاىلإلاعفألاةبسن—1

مكسفنأکلتوسلبوف«هلوقو30وودققهيخألقهستهل

ةبوتلا9)ەلوسرومكلمعهللايريسفاولمعالقول:هلوقو(18فسوي12)هارمأ
.(17ةدجسلا32)اوناكامبءازج:هلوقو(5

نوتبثيالودابعللرايتخالابنولوقيالنيذلاةيمهجلاىلعاذراذهيفنِ

.مهلباستكالا .”بسكلابابنمتايآلاجرختفةيضابإلادنعامأ.

.اهضعببتاقايّسلاةنراقمبكلذو:نارقلابتآرقلاريسفت

هللادنعنموهنولوقيإ»:ةاروتللدوهيلافيرحتناشيفىلاعتلاق

اذهبو.21:نيروغبتلوصأىلعةيشاح:يبعصملافسوي.ر:زجوملاباتك=
تفةررقملاةلحرملانمنكيملنإوهناليفاكلادبعرامعيباىلعانايحاانداتعارربي
باتكىلعةيشاحيتشحمللنأانملعاذاةصاخوايلكتدمتعاهصوصن

ةرورضلادنعالإاذهىلاًاجلنالاَّننُأظحالملاو.اهيلعلصحنملاأالإزجوملا

.عوضوملابناوجءافيتسال
يفهذهلهعبتتدنعةيضقلاهذهضرعتيمليبعصملافسويناظحالملاو(78)

.افق265ةقروهجو310ةقروهجو194ةقرو.ر.نيلالجلاريسفتىلعهتيشاح
.2/53زجوملا:يفاكلادبعرامعابأاندمتعاكلذل
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نإيفنلاىلعادامتعاةلزتعملالوقي(78نارمعلا3)هلادنعنموهامو

هلوقبهلالدتسادعبرامعوبألوقيو.هلعفناسنالاقلخىلعاليلدةيالايف
روتلا24)ةبيطةكرابمهللادنعنمةّيحتمكسفنأىلعاوملسفإ:ىلاعت

امرمالاىلعلدتامّنإوقلخلاٰیلعلدتال(دنعنم»نأهحيضوت1

:يل
لزنهللادنعنمالو6باتكلانموهسيلباتكللدوهيلافبحت.دیریا)

دوهیلانكتملو«لزنهللادنعنموباتكلانمهّنِإ:مهلوقيفمهيلعادر
يفمهيلعرَذقهللانوكيفلعفلاهللاقلخىلإكلذاهلرقيفبهذت

يفِءاجامكرمالاينعتدقامّنِإوقلخلاينعتال(دنعنما»ةرابعف

.61ةيالارولاةروس

ماحالوةليصوالوةبئاسالوةريحبنمهللالعجامل:ىلاعتلاق
ینعمب)لعجنوکینأهسفننعىفنهللانإةيردقلالوقيةدئاملا5)

:لاقف78نارمعلاةيانأشيفيواضيبلادنعءاجاميبعصملافسويلقنو(79)

اذهو٤هدنعنمالزانوهسيليأهللادنعنموهامو:يلاعتهلوق
ليزنتلاراونأ:يواضيبلا.«ىلاعتهللالعفدبعلالعفنوكيالنايضتقيال

.هجو129ةقرونيلالجلاريسفتىلعةيشاح.ر.66/1ليواتلارارساو

.افق618ةقرورونلاةروسيفةيضقلليبعصملاضرعتيملو
.2/54زجوملا:يفاكلادبعرامعويأ.ر(80)

الفتيغاوطللاهرذحنميىتلاةريحبلا:لاقبّيسملانبديعسنعيراخبلاىور(81)

يشاهيلعلمحيالفمهتهلالاهنوبيسييتلاةيئاَسلاو«سانلانمدحااهبل
اوناوىشنأبدعبينثتمثىشنأبلبالاجاتنلوُأيفركبتركبلاةقاتلاةليصولاو
لبالالحفماحلاو«ركذامهنيبسيلىرخأباهادحاتلصونامهتيغاوطلاهنومسي
هيلعلمحلانمهوفعاوتيغاوطللهوعدوهبارضيضقاذافدودعملابارلابرضي
رشنلاوةعابطللةيبرعلاراد.نيلالجلاريسفت:يطويسلانيدلالالج.يماحلاهومسو

.1388/1968:164توريبعيزوتلاو
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مهفتنأبجيرامعيبأبسحةيآلاو«نيكرشملالعفنمايش(قلخ
امهنيباموضرألاوءامّسلاانقلخامو:نيتيلاتلانيتيآلاءوضىلع

38)الطابامهنيباموضرالاوءامّسلاانقلخ16ءايبألا2)ا4

لهايعديامكاثبعقلخامقلخيملهللانأىلعنالدتنيتللا27م

الإامهانقلخام)لطابلالطييوحلاتحيلاهقلخامنإوهللاببيذكلا

هذهلعجيملهللانةدئاملاةيالولدمكلذكف(39ناخّذلا44)4قحلاب

.”ةلوكامةلومحاهلعج

:قلخنمملعيالأ3

ميلعهناهباورهجاوأمكلوقورساو:یلاعتهلوقنأرامع.وبآیری
دابعلارساامنأىلعلیلدیوقأملحنسملرودصلاتاذب 9

.(84)اقولخملمفنوکيال

‹55›ءيشلكقلاخإé:ىلاعتهلوقلصيصختال4

لكقلخوءيشلكقلاخ:ىلاعتهلوقةلالدرداصملاةيقبيف

ةيشاح.رةيألاهذلويسفتدنعةيضقللضرعتيمليبعصملافسويناظحاللاو
يذلايوغللاحرشلالعلالدتسالابیفتکاامناوهجو208نيلالجلاريسفتىلع

.يراخبلانعنالالحلاهلقن

(82)

ر

.2/55زجوملا:يفاكلادبعرامعوبا.
نيلالجلاريسفتىلعيبعصملافسويةيشاحنمانيديانيبامنا314لا)83(

.ةروسلاهذهريسفتىلالصيم
.2/5960زجوملا:يفاكلادبعرامعوبا.ر(84)
.62نونمؤملاو62رمزلاو16دعرلاو2ماعنالايفتءاجدقو(85)
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ةلواحممغرمومعلاوحادتمالاىلعنارقلايفاندجوامثيح؟(101ماعنألا6)
رخيفرامعوبلوقيو8گىرخأتايابةصصخماهرابتعاةيردقلا

زاجولعامجإب«ءيشلكقلاخئهلوقبلجورعحدتمادقو»:للحل
)87(,.قولخمبسيلسيلبإنأمعزينملزاجلةّصاخيهلوقينأدحأل

امومكقلخیلاعتهلوقرامعويأرسفيقسنلاذهىلعو

ىلإبهذامكمانصألاىلعالدابعلالاعفأىلعلديهاب(96تافاّصلا37)

تاوامسلاقلخئلئاقنمرعهلوقيفنأنيبكلذكو.ةلزتعملاكلذ

دابعلالاعفأقلاخهللانأىلعةلالديووناقرفلا25)امووضرألاو

.(88ضرألاوتاوامّسلانيبعقتاهّنأل

ىلعةيربجلاهلمحامليوأتنعاذامفةيردقلاهدمتعاامليوأتاذه
رهاظ

:عمسلاىلعمتخلاوبلقلاىلععبطلا(1

هللامتخل»:ىلاعتهلوقاهنمركذنْميَصلاهذهبةريثكتاياتءاجدقل

.°0)‰مهعمسىلعومهبولقىلع

باوبأمهيلعإل6)25فاقحألا)ڳاهبررمابِءيشلكرمدتلشم)86(

رامعوبااهرسفيی(23لمنلا)4ءيشلکنمتيتوأوإل(44ماعتالا)«ءيشلک

.ةلزتعملاياربسح

ةينونلاحرش:يلاطيجلاليعامسا.ر.2/59زجوملا:يفاكلادبعرامعوبأ.ر(87)

حرشىلعهتيشاحيفةيضقللضرعتيملفيبعصملافسوياأ.افق130ةقرو

.هجو321ةقرووهجو220هقرو.ر«...نلالجللا

.2/60زجوملا:يفاكلادبعرامعوبا.(88)

.ةربعملاجذامّتلاضعببيفتكنكلذلتالاميجءافيتسانكال)89(
نيبةنراقمملابويغالبابناجلابءاتعالابانهيبعصملفسويىفتكا7ةرقبلا)90(

ةيربجلافقومىلاريشيغينانودزاجملابقلعتياميفةرعاشالاوةلزتعملافقوم

.اففوهجو7هفرونيلالجلاریسمفتىلعةيشاح.ر.ةيألانم
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ءاسنلاهر«الیلقلإ|نوتمۇيالفمهرفكباهيلعهللاعبطلب:'ىلاعتهلوقو

ةيضابالادريتايو۽رفكلاىلعربجمناسنالانأةيربجلاربتعي5

عبطو«مهمهراصبأىلعومهعمسىلعومهبولقىلعمتخللانإ:يليامك

اعباطوامتاخهسفنيفرفكلالعجفهوراتخاوهوبستكايذلامهرفكباهيلع
الامهفهلاداضموناميإلانيعلافالخهنيعيفهقلخثيحمهبولقىلع

رايتخافةحراجيفالو«رصبيفالو‹عمسيفالو۽بلقيفناعمتجي
هرصبوهعمسىلعمتاخلاو«هبلقىلععباطلاو«هلعناملاوهرفكلارفاكلا

۶”رفكلاهلعفلاحيفناميإلانمهّدضلعفينوكيالىتح

هللاةئيشم2

ءاجامكلذنموهللاةئيشمبمهكرشنأىلعٌبتحيداماریٹک

مهلام9مهاتدبعامنلمحرلااشولاولاقوإ»:ىلاعتهلوقيفمهناسلىلع

ذإىلاعتهللاةئيشمبةكئالمللانتدابع...(20()93فرخزلا43)نمكلذب

ضريملنإانكلھيوامهتدابعكرتىلعانربجيلب«مهدبعنملاشيملول

مهناكلذو»...وهوةيألاناشيفيرشخمزلادنعءاجاميبعصملافسويدروأدقل(91)

ءيشاهيلالّصوتيالةّنكأيفياافلغانبولققلخهللانأفلغانبولقمهلوقباودارأ

اهعنموهللاالذخلبمحلليقف«هللامهازخأةيحجلابهذمك...ةظعوملاوركذلانم

ركذللةلباقريغافلغقلختنأالاهيلععوبطملاكتراصفمهرفكببسبفاطلالا

نيلالجلاريسفتىلعةيشاح.ر.(1/578فاشكلا.ر)هلوبقنمةنكمتمالو

مهرفكومهقاٹیممهضقناف:يهءاسنلاةةروسيفةيالاةيادبو.امف183ةقرو

الفمهرفكباهيلعهللاعبطلبفلغانيولقمحوقوقحريغبءايبنألامهلتقوهللاتايب

»4.اليلقالإنونمۇي

.2/88زجوملا:يفاكلادبعرامعوبأ(92)
.ةروسلاهذهىلايبعصملاةيشاحنمانيديانيبامغلبيمل(93)
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ءاشامكةيصعملاءاشو٠ةيصعملاوةعاطلاقلخهللاناللطابكلذو

.اهبجوا

الو‹ءيشبىضريضتقتالةئيشملانإف...نمكلذبمهلام

نإهلوقنيذلاو»:جهنملاباتکیفءاجاماحيضوتفقوملا!اهدیزیو

.لِبَسلاهبىدهولسرلاهبلسرأيذلارمألاةئيشمامهادحإ

ىفدارأامو٠قازرألامسقو٠قلخلاقلخىفةئيشمىرخألاةئيشملاو
هيلإونولماعقلخلاهبامو«رومألانمهملعىفهدنعقبسدقامذافنإ
.نورئاص

مل(95)ةيردقلاتلاقامكةدحاوىلاعتهللارمآنمةئيشملاتناكولو

قلخيفهتدارإفلتختملامك»9قلخلانمدارأاميفهللاىلعفلتخي

هتعاطأامكنیعیطمهبمهرمأيفدابعلاناكو«كلذريغوضرألاوتاوامّسلا

واعوطضرألاوتاوامسلللاقنيحاتباجأذإضرألاوتاوامّسلا

.(٩۶(11تلصف41)«نيعئاطانيتأاتلاقاهرك

ةئيشملاةغيصبنارقلايفءاجاملاجرخمةيضابالادجوةقيرطلاهذهب

.ةدارإهئيشمورماةئيشمنيتئيشمنيباوزيمفربجلابيحوي

.1:5/240طريسفتلاريسيت:شيفطادمحما.ر(94)

.ةيبجللةفدارمتءاجوردقلانوتبثينيذلاةيردقلا(95)

.1/454455يقاتسرلاديعسنبسيمخ(96)
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81(هللاءاشينألإنوؤاشتامو:ىلاعتهلوقبةيربجلاجتحيامك

.كلسملااذهبةيضابألااهجرخيف(29ريوكتلا

هللاةئيشمتقولإ:هللاءاشينأالإليبسذاخناوأاعيشنوؤاشتامود

‹رابجإالبنينمّوملاناميإونيرفاكلارفكءاشلجورعهللاو...مكتكيشمل
رعهللقولخمرايتخانمؤملاورفاكللو«ةعاطلاورفكلاقلخو

لوقلانعيضابألاروّصتلادعبتينارقلاقايَّسلانمفقاوملاهذهلكف

.ةضماغنايحالاضعبيفتدبنإو‹ربجلاب

لضيفإل:ىلاعتهلوقيفءاجامكةئيشملابلالضلاوةيادهلاطبراّمأ

.(4ميهاربإ14)نمهللا

فوقولافسويوورمعنملكلطيملف
ربعدقوليعامسإليلحتىلعةلاحالابايفتكاامّنإو‹هدنع
٩نالذخهللالالضإو»:يليامکشیفطادمحماحضوأةفصبكلذنع

.(191)‹نافلختيالونايلزأامهو‹رابجإالو‹قيفوتهتيادهو

.6/449‹1طريسفتلاريسيت:شيفطادمحما(97)

.هجو76ةقروىلاهجو69ةقرونمةينونلاحرش:يالتلاورمع(98)

رشيملەجو347ةقرووهجو323ةقرونيلالجلاىلعةيشاح:يبعصملافسوي(99)

مالکنمءيشلقنبیفتکافهجو341ةقرويلافضرعتامنإوامامتةيضقلاىلا

.يواضيبلا
دنعءاجامضصّخلمو.افق167حلاهجو152ةقروةينونلاحرش:يلاطيجلاليعامسا(100)

نييبتعمربجلابلوقلايفنيفلّتمتي57تيبىلا45تيبنمةينوتلايلرصنيأ
.هبسكىلعبساحمناسنالانو«قيفوتةيادهونايبةيادهناتيادهةيادحلانأ
.45ةينونلا:يئاشولملاحوننبحتفرصنويا.ر

.15/458طريسفتلاريسيت:شيفطادمحما(101)
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نكلوةدحاوةَّمأمكلعجلهللاءاشولو:ىلاعتهلوقريسفتيفءاجامك
هللاءاشولو:يليام(93لحنا16)ڳءاشينميدهيوءاشينملضي
الذإةمكحرابجألاسيلو«رابجالابمالسالاىلعَةَمَأمكلعجل
مكلعجلهللاءاشولوأءاباقعالواباوثٌيحتسيالوهفالوربجملاحدمي
رايتخالىدهلانعنالذخلابءاشينمٌلضينكلو«مكرايتخابمالسإلاىلع
رايتخالهيلإقيفوّتلابءاشينميدهيو5٠يرايتخالابسكلابلالضلا

اذه«رابجإالهقلخعمو«هناحبسهللقولخمنيرايتخالاالكويدهملا
بجاوالو‹ىلاعتهلةقولخملجورعهللانذإابةرثْومةردق.دبعللفانبهذم

«.لضفءاشينملهقيفوتو«لجورعهللاىلع

نوعلاقيرطنعلإةيضابإلابسحربجلاةيضقنمذثنيحصالخالف
ىلعالوُؤسمناسنالالعجتيتلاةرئوملاةردقلاديدحتعم

.هبسک

بيذعتلاونارفغلاطبرعمكلسملاسفنةيضابإلاكلسدقو
)109اب

جذامندنعفقننأنسحينارقلابلالدتسالانمجذامنانضرعدعبو
.فيرشلاثيدحلانم

فيرشلاثيدحلاصوصننمةيربجلاوةيردقلاهدمتعاامليوأت
:ةيردقلاىلعاهبجتحيثیداحأ

:نلاق:ةمألاسوجممهرابتعاوةيردقلانعليفِءاحام)1

.5/641£1طريسفتلاريسيت:شيفطادمحما(102).

477:يليامرظنا(103)
ىلاقيفوتلابهلنارفغلاف(129نارمعلآ3)¶ءاشينمبذعبوءاشينلرفغي»(104)

=ط:ريسفتلاريسيتشيفطادمحما.ر.نالذخلابهييذعتءاشينمبذعبو«ةبوّنلا
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اولصتالفاوتامنإو‹مهودوعتالفاوضرمنإةمألاهذهسوجمةيردقلا»
.(195«مهيلع

اوزواجتلبمهسفنألقلخلانوفيضيمهَنَألالإسوجملابءالؤههّبشامو
نوبسنيةيردقلاورورّشلاقلخالإمهسفنأىلإنوبسنيالءالّؤهنأىلإ

.(9رشلاوريخلاقلخمهسفنال

دعتالةلزتعملاودعتةهلاسوجمللنالسوجملانمرشةيردقلا».:رهتلا

:.°”باوذلاىحهلعفلقلاخمهدنعلعافلكْنَألمهتهلا

:ناسنإلالعفلعفلانأعمهللاىلإقلخلاةبسن2

بحأائيشقلخيملهللانِإ»:لبجنبذاعمللاقهّنأهنعيور
انملعدقو.(109)«قاللانمهيلإضغبأائیشقلخيملو»(108)«قاتعلانمهيلإ

.ر.امامتةيالاىلارشيمليبعصملافسوينأظحالملاو.2:2/166=
.هجو139ةقرونيلالحلاريسفتىلعةيشاح

هننسيفدوادوباهاور.789ددع3/10حيحصلاعماجلا:بيبحنبعيبرلا(105)

...لاردقالنولوقينيذلاةمالاهذهسوجيوسوجيةمألكل:هظفلوةفيذحنع
الفاوضرمنِإوظفلعمرمعيبانعدواديأننسيفدنسملاثيدحلشمو
ثيدحلااذهةحخصمزحنباركناو‹ننسلانمردقلابابيفكلذومهودهشت
هدروأو.هيفنوعطموهوثراحلانبرفعجدواديأنعهدنسينالدانسالاقيرطل
(45:يرثوكلادهازلنيذلايفريصبتلاةمدقم)تاعوضوملايفيزوجلانبا
.62/2زجوملا9ددعقيلعتنعذخا

/2زجوملا:يفاكلادبعرامعوبا.ر.7/117بيترتلاةيشاح:يشحملا.ر(106)

62.

.13/114طريسفتلاريسيت:شيفطادمحما(107)

.ضرفريغنمهيفبغرامم.ينعي(108)

.ةيصعملانمهنعىنامنودوهاممينعي(109)
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,§لعفقالطلاوقاتعلانأ

انتلترعسولهللالوسراي٠:هللقهنأ(مالسلاهيلع)هنعيورو

اوصخرينُأىلعنودمحيدابعلاو(!!)رعسملاوههللانإ:لافارعس

.اهولغاذإنومذيوراعسالا

:لاقفراصنألانملجرةزانجىلعرممالّسلاهيلعهنأهنعيوروس
نمضيبألابوثلايقنتامكاياطخلاوبوناذلانمهقنمهللا»

هَنألهللاىلإكلذهللالوسرفاضأوبايثلانورصقينيذلامهدابعلاو
.""راعلايديأىلعهليرجسلاكلذلرّدقملا

كنسنودنعادريملنيثيدحلاناظحالملاو2/63زجوملا:يفاكلادبعرامعوبا(110)

.سرهفملامجعملايل
لوسرايساّنلالاق»:هظفلوسنأنعديمحوةداتقنعريعستلابابيفملسمهاور(111)

ضباقلارّعسملاوههللانإهللالوسرلاقفانلرعّسف©رعسلاالغهللا

ةملظمبينبلاطيمكتمدحأسيلوهللايقلأنأوجرألينإو٠قازرلاطسابلا
8قيلعت63/2زجوملايفاكلادبعرامعوبأ.ر.«لاميفالومديف

تاراجت:ةجامنبا4950:عويب:دوادوبأ72عويبلا:يذمرتلا

‹156‹227/285/3-272لبنحنبدمحاء12عويب:يماردلاء7

.463/2سرهفملامجعملا:كنسنو.ر.7
147دجاسم:ملسم‹46‹44‹39تاوعد¿895ناذا:يراخبلا.ر(112)

:ءاعد:يذمرتلا.121ةالص:دوادوبا.49ركذ858675زئانج
زئانج.15حاتتفا«3لسغ6هايم48.49ةراهط:يناسنلا5601

:3ءاعد23زئانج1ةماقا:ةجامنبا.26‹18ةذاعتسا7

57028ء2/49453/354023/60لبنحنبدمحأ37ةالص
.6/544سرهفملامجعملا:كنسنو.ر.7

.2/63زجوملا:يفاكلادبعزامعوبا.ر(113)
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ةحارصهللاىلإرشلاوريخلاقلخةبسن(3

شلاوريخلاقلاخانأألاهلإاليذلاهللاانأ»»:يسدقلاثيدحلايفءاج

رشلانوكيلهتقلخنملليوو«هيديىلعريخلانوكيلهتقلخنملىبوطف
)114(

).هيديىلع

هللاىلإدابعلالاعفأقلخةبسن(4

قلخ»:اضيأءاجامك«مهلاعفأونيملاعلاهللاقلخ»:ثيدحلايفِءاج

عناصلکهللا

ةيردقلاىلعةماعةيضابإلااهبجتحييتلاةيوبنلاصوصنلاضعبيهكلت
؟ةيربجلاىلعثيداحألانعاذامف

:ةيربجلاىلعاهبجتحيثيداحأ

:هللاىلعمهبونذنولمحينمدعوت(1

يصاعملاباولمعيملام»:لاقف«؟هدابعهللامحريىتم»:لَلئس
.«اوكرشأامهللاءاشولوربجهللادنعنماهّنِإاولوقيمث

ةقروةينونلاحرشيفيلاطيجلاهدروأو«افق54ةقروةينونلاحرش:يتالتلاورمع(11¥)
:الئاقىرخأةقيرطبصنلاركذفجينابحاصامأ.هبنمنببهونعهاورو27

«تردقوريخلاتقلخءانأالإهلاالو:لاقیلاعتهللانأراثآلاضعبيفدجويو

‹هترّدقورشلاتقلخانأالإهلإالهللاانأهيديىلعهتردقوريخللهتقلخنملىلوطف

«نولأسيمهولعفأمعلأسأالينِإفهيديىلعهتردقوشللهتقلخنملليوف
مجعملا:كنسنودنعثيدحلادريملو1/433جمنملا:يقاتسرلاديعسنبسيم
زجوملا٤بتكلاضعبنعهلقنهنأىلعهبنمنببهونعرامعوبأدرويوسرهفملا
64/2.

مجعملايفكتسنودنعناثيدحلادريو1/165مئاعدلاحرش:شيفطادمحما(115)

:يلياكهدروپونامانبةفيذحلاوقأنميناثلاصتلارامعوبأربتعيوسرهفملا
.64/2زجوملا.ر«هتعنصوعناصلكقلخهللانإو
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مويمهنارينًافطتالةسمخ»:لاقهنأهلللوسرنعانغلبو
.«لعفهلسيلربجموهلاقنملثمهللاىلعهبنذلمحلجرو...ةمايقلا

نأوهللابكرّشلاموصالوةالصامهعمعفتالناتلصخ»:لاقهنأو
("9ےىلعهربجهللانأمعزي

يصاعملانولمعيموقةَمألاهذهيفنوكيسا:مالسلاهيلعلوسرلالوقيو

ءيربيآمهوملعأفمهومتكردأاذإافردقوءاضقهللانميهنولوقيمث

117 )

:ربجلابيحوتثيداحأليوأت(2

‹هَمَأنطبنمديعسلانإ:مالسلاهيلعهلوقىنعمنعةيربجلالاسي

همانطبيفيقشيقشلاو»:يليامبةيضابإلابيجيفهُّأنطبنميقّشلاو
۽هبرىلعهنارجوهسفنلهرایتخاوسوهلعقنمهبيقشيسهلأهلالعامب
هعابتالوهلعفنمهبدعسيسهنأهللاملعامبهمانطبيفديعسديعَّسلاكلذكو

هرظننسحوهبررمال

ىهلمعبدحأةّنجلالخدينل»:هللالوسرلوقىنعماماولاقناف

حرش:يلاطيجلاليعامسا.ر.هجو57ةقروةينونلاحرش:يئالتلاورمع.ر(116)
.افق137ةقروةينونلا

عم312:هراثاوهتايحيداربلا:يلادعلاملاسنعالقن.مئاحلاءافش:يداربلا(117)
.سرهفملامجعملايفكنسنودنعدرتملثيداحالاهذهلكنأظحالللا

حرش:ليعاما.ر2/86٠زجولا:يلاكلادبعرامعوير(118)

افق133ةقرو
اذهيفةدراولاثيداحألاهيبلمحتىنعملااذهىلعوربجلاهانعمسیلهللاملعف

ملسمدنع.«همأنطبيفيقشنميقشلا»:ةغيصبثيدحلاءاجو.ىنعملا

.1/192سرهفملامجعملا:كسنو.ر‹7ةمدقمةجامنيا3ردق
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هللايندمغتينأالإانأالو٠:لاق5«هللالوسرايتنأالو»٠:ليق

.119«ەتمحرب

لوحالمهلوقلثمىلعهعهللالوسرلوقنمكلذىنعمنإليق
يذلاريخلانماعيشلانيالادحأنأهللالوسردارأللاباإةوقالو
ةّنجلاكلذبلخديفهللاةيصعمنمءيشنعمصعتسيالو«هللاةعاطوه
نمبيخياليتلاهتمحربهدمقيو«هلهقفويو«كلذىلعهللاهنينأل
طارصلاانده:اولوقينابننينمؤملاهللارمأىنعملااذهىلعو«اهبدمعت

الومهيأبرضتملاريغمهيلعتمعنانيذلاطارصميقتسملا

لهالةيادهلاوءهئايلوألهللانمنوعلابابنماذهو©
ىلعدابعلارطضيهنآنمءيشيفهيلِٳمتبهذامىنعمنماذهسیلو.هنيد
.02«نودمحيالونوُمذيالفاهيلعمهربجيومهلاعفأ

يفةدراولاثيداحألاةعومجمىلععيبرلاقيلعتبانهرکذننأنسحيو

نمجرخأمالّسلاهيلعمداهللاقلخاّمل»:1هلوقكلذنم*”ردقلا

َتباجأرةفئاطتبافدوجسلابددحقرذلاكهترذهرهظ

,12ايقشألامهونورفاكلا

.71.73.75.76:نيقفانم:ملسم‹19ىضرم18:قاقر:يراخبلا(119)

.2/235:لبتحنيدمحأ24قاقر:20دع:ةجامنيا8
.4/559:سرهفملامجعملا:كنسنو.ر6

.,7ةحتافلا(120)

حرش:يلاطيجلاليعامسا.ر.2/8687زجوللا:يفاكلادبعرامعوبا
.افق133ةقروةينونلا

امرظنا802ددع3/10:حيحصلاعماجلا:بيبحنبعيبرلا)122(

نملعفلاوهللانمقلخلاذإربجالأمهقي427:قبس

.802ددع3/10حيحصلاعماجلا:بيبحنبعيبرلا(123)
لاوقألانمةعومجمبهيلععييرلاقيلعتلوثيدحلااذهلهحرشمتخيشحلانأظحالملاو

`

-
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ىلعدللةيربجلاهدنمتعياملالغتساعقياماريثكهنأابلاغظحالملاو
انرظناناكلذو»:هدصلااذهيفرزوبألوقيوسكعلابسكعلاوةيردقلا
ةربجملااهبتّجتحايتلاتايآلاوةلزتعملااهبتّجتحايتلاتايآلاىلا
.اهضعبانبرضفةلبجملاو

نيقيرفلاىدلاطخلاعجرمنُةيضابالاصوصتلاربتعتو لعفلانأامهرابتعاني

امهادحإنيتقرتفمنيتهجلعفللنأباوتصلاو«ةدحاوةلعاإهلنوكت
نوكّسلاودبعللكرحتلاههجىرخألاوريدَقَتلاوريبدّتلاوهللقلخههج

تلطبأفةدحاوةهجنيتفلتخملانيتهجلانيتاهمتلعجف«ةيصعملاوةعاطلاو

ليبسنعاعيمجكلذدعبمتللضف«ةدحاوةيردقلاتلطبأوةدحاوةربجملا
.2دبالالضهللا

انعمجاننأظحالننأنسحيةيلقعلاججحلاضرعىلالوحتننألبقو

ةجلاعميفبراقتنماهنيبانيأراملثيدحلاصوصنوةينارقلاصوصنلانيب
ثيدحلاونارقلانيبعمجلاوهورخااكلسمكلسننأنكميناكوةيضقلا

يغبنيةدمعتملاثيداحألانماريثكنأىلاةراشاإلاردجتامك«كانهوانه
عيبرلادنعالدريملكلذىلاانهنامكاهنماددعْنألزارتحابذحخۇتنأ

كنسنواهدمتعايتلاديناسملاوحاحّنصلاةيقبيفالوحيحصلاعماجلايف
اهدّدرترثکاهّنألةيملعلاةنامألابابنماهاندروأدقو‹«سرهفملامجعملايف

.هليلحتددصبنحنيذلاثارتلايف

.ر.لاعتهللاقيفوتىلعرادملاَنأوربجالأاهدافمبلاطيأننبايلعىلاةبوسنم=

نمجرخأف»:ةغيصبءاجو7/132135بيترتلاةيشاح:يشحملا
مجعملا:كنسنو.ر1/272لبتحنبدمحأ.ر«...اهأرذةيرذلكهبلص

.(قاثيمةملك)7/134و2/174سرهفملا

6:نيفلاخلاعيمجىلعدرلايفةلاسر:فاتلزنبالغيرزخوبا.ر(124)

2:زجوملا:يفاكلادبعرامعوبا.ر.7/132بيترتلاةيشاح:يشحملا.ر(125)

/90.
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؟ةيلقعلاججحلاىلإةيربجلاوةيردقلاىلعةيلقتلاججحلانمو

:ةيلقعلاججحلا

:ةيردقلاىلعدرلايفيلقعلاجاجتحالا

ةيَمهألاةياغيفاهربتعيوتاهجلاةلأسماهيمسيةّمدقمرامعوبأعضي
عفرييذلابابلااذهدومعوهتاهجلابملعلاو»:ردقلاةيضقلحيف

.(126)(همئاعدهيلعموقتيذلاهّسأو٩هکمسهيلع

ةعاطو٠ثّدحموهفةريثكتاهجلعفللنأةمدقملاهذهيفطبضو

ةهجو«هلليهوقلخةهجهلنأساسالاو«احيبقوانسحنوكيو«ةيصعمو

فئاوطثالثهللانعدابعلالاعفأقلخيفنبنيلئاقلانوربتعيفةلزتعملااّمأ

:مهيلعاودرينألبق

.ةعيبطلا:عئابطلانماهلكتاكرحلاولاعفألا:لوقتةفئاط1

.اهللعافالرارطضالالاعفأ:لوقتةيناثلاو2
.(127).يبستكملالاعفأادعامهللاقلخءيشلک:لوقتةثلاثلاو3

يفةيضقلاهذهلثلضرعتدقو2/4142زجوملا:يفاكلادبعرامعوبأ(126)
2/1920زجوملا.ر«تاهجلايف»ابيرقتناونعلاسفنبةماعلاتافيرعتلا

ملتكل7/117بيترتلاةيشاح:يّشحلادنعةررقملاةلحرملايفاذهىدصدبنو

F56ةيضابالافلسدنعءاجامبءافتكالاىلاكلذعجرملعلوةيضقلايفعّسوتي

نافرطلاو‹ةيرعشأةيضابألااهشياعييتلاةئيبلاٌنألتاّذلاةمئاقدعتملةيضقلانأ

.ةطيسبتاقريوفدوجوعمبسكلابنالوقي
ةيضقلاعبشأنل.زجوملا:رامعيباباتكنمانقلطنمنوكيسةدئافللامامتو
.يلقعلاجاجتحالانمبناجلااذهيفةصاخهيلعةلاعةررقملاةلحرملاءاملعو«اثحب

.2/2324زجوما:يفاكلادبعرامعوبأ.ر(127)
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.ةيوغللاغيَصلاىلعناموقتنيتناو

:ةيرظنلاججحلاأ

:نوكّسلاوةكرحلاةجحس1

ريغلاعفألانأاومعزنيذلاةيردقلاىلعلاؤسحرطبرامعوبأقلطني
«؟انوکسواةكرحنوكتنأنملاعفألاهذهولختله»:وهوهللةقولخم
اجودزمايلدجاجردتمهبجردتينوکسوةکرحامإاهنأنوريامدنعو

:نيفقومدحأرايتخاضرفي

.ةثدحمريغوأةثدحم

.اولطبأدقفةثدحمريغتناكناف

.؟اهبفصووهبتلح

ىلعلدتنذإاهلعجنم»:يللاىلاةياهنلايفمهبلصيو
نودجيالفيمتحباوجىلايضفيف«؟اھبفصووهبتماقامٹثودح

مهنوكسوءدابعلاتاكرحنملاعفألاهذهلعجهللانإاولوقينألإ
ىلعةلالدكلذلعجو‹مهماسجأثودحىلعةلاد.مهقارتفاومهعامتجاو

كلذكءايشألانملاعفألارئاسلعجامک«هتیبوبروهانئلجهتينادحو

.(128)ەلالجلجهللاىلعةلالّذلاهجويفةيواستمءايشألاتناكذإ

:اهسفنبموقتنأنعلاعفألازجعةّجح2

ةاصعلاريصينأوميقلابالقناىلادابعلاىلاكلذاوبسننإلدجلايضفي

.2/2627زجوملا:يفاكلادبعرامعوبأ.ر)128(
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يذلاوهفىلاعتهللاىلاكلذةبسنمّحتيكلذبومهيصاعمىلعنيحودمم
ةثدحماهلعجوءاقبلااهنعاليحتسمءانفللةمزالمةجاتحمةزجاعلاعفألالعج
عيمجثدحممدقىلعةلاداهلعجو«نكتملنأدعبةنئاك«ةميدقريغ

.””ەتينادحووهتيبوبرتوبثو‹كلذ

:ناسنالاوهللانيبلعفلايفةكرشلاءاعدادر3

وهودبعللوهلللعفلامادامذإةيردقلاججحىوقأةّجحلاهذهربتعتو
.ةيفنمهللانعةكرشلاوامهنيبةكرشوهفًارجتيال

ةكرشلافةيزاجملاوةيقيقحلاةكرشلانيبزييمتلابدرللرامعوبأدّهميو

ةيزاجملاو٠بسلاردقىلعةراجتلاميفنيلجركارتشاكةيقيقحلا

هللانإلاقينأزوجيالنيلاحلاالكيفو.املمعىلعنيلجرنواعتك
يذلاهللالامنممهوتاوإ»هللاكلملاملاناكنإو٤امهكراش
‹ةينانلايفنواعتلاىلعامهاوقهللاناكو«ىلوألايف(33رولا24)مكاتا

.هيناعمولعفلايفةفاضالاتاهجفالتخالكلذو

.نيلجرللهتيوقتولامللهللاكلمليبسكدبعلالعفلهللاقلخليبسف

لاملايفنيكرتشملاليبسكهياستكاوهلعفلدبعلارايتخاليبسو

.لمعىلعنينواعتملاو

ةلزتعملااهبٌدتعييتلاةلأسملاهذهنأربتعيرامعابأنأذئيحمهملاف
ةضراعمو‹ةطقاسةلأسمردقللنيتبثملاتابثالالهأنمنيئدتبملادنعيه»
.(130)(مهيملكتمقاذحنعالضفةيهاو

.2/2728زجوملا:يفاكلادْبعرامعوبأ.ر(129)

قلطنمفالتخاوهفالخلايفببسلاو:2/48زجوملا:يلاكلادبعرامعوبأ(130)
‹ةدحاوةهجالإهلنوكتنأنكميالوًازجتياللعفلانأنوربتعيةلزتعملافثحبلا
=اهسفنةيضقللاليلحترظنا.تاهجةّدعلعفللنأانيأرامكةيضابألاربتعيامنيب
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:ةيوغللاغييصلاىلعناموقتناتجح(ب

له»هو«اذكناكل...اذكزاجول»:امهنيتغيصىلعةلزتعلادمتعي

ىلارامعوبأىعسيفليحتسملانمبرضىلانايضفي«قلخاموهللاالإمث
.امهيلعدرلا

:راَجْوَلبةيردقلاةضراعم(1

نمةدحاوةكرحنوكينأزاجلنيلعافنمادحاولعفلانوكينأزاجول

‹ةّجحريغبامكحاهربتعيوةلزتعملااهنمقلطنايتلاةدعاقلارامعوبأدريف

دحاولعفنوكينأزاوجىلعنهربيلتاهجلادّدعتإدبمىلعدمتعيمث
امهدحأنيفلتخمنيهجوىلعنينثاىلانوللاةفاضإزاوجلئمنيلعافنم
كلذكءنالفدسجيفلحهللاقلخوهلاقيف.لولحلارخآلاوقلخلا
.»بسكناسنإلانموقلخهللانموهفدحاولالعفلاىلاةبسنلاب

؟متلهبةيردقلاةضراعم2

رماوألايفتنتنأيغبنيقلخاموهللاالإمثسيلمادامهنأةلزتعملاربتعي

«باستكالايفنىلعالقلخاموهللاالإمثسيل»:هلوقبرامعوبأدريف
ناف.«باوجلااهبنيبتيتلاةلصلابلصويىتحباوجلالاسرإزوجيالو

نمنيطلاوةراجحلاو٠فيصرتلايفهلعفف«ءانبلالاثمركذيف:يداربلادنع=

321:هراثاوهتايح«يداربلا:يلادعلاملاس.ر.ةكرشالفىلاعتهللاقلخ

325.
.2/36زجوملا:يفاكلادبعرامعوبأ.ر(131)
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نمبضغ:مهلليق...هقلخنموأ.هسفننمهللابضغ.اذاّمماولاق
.هقلخنمبضغلاقيالوقلخهللوهيذلادبعلالعف

ددعتناکم]إنمهررقامىلإنيتغيصلاالكىلعرامعيبأدودرعجرتو

.هضفرييذلارمالاتاهجلا

:ةيربجلاىلعدرلايفيلقعلاجاجتحالا

نوكيالكلذلف‹هريغالافنوكينأزوجيالولافهللانأةيربجلاربتعي

.هيفدبعلللخدالوهللانمءاطعالإباقعلاوباوقلا

كلذوةيردقلااهنمًاطخأيتلاةهجلانماوأطخأةيربجلانأرامعوبأربتعي
ةيردقلاهبسنامنيبهللاىلالعفلاةيربجلابسنفةدحاوةهجىلالعفلامهتبسنب

:ةيربجلاىلعاهركذييتلاججحلانيبنمو

تانامزلالهأونيملاّسلانيبقرفلا1

‹تانامزلالهأونيملاَّسلانيبزييمّتلاملفنيربجماعيمجساّنلاناكول
.ةرذعملامهلطسبوتانامّرلالهأىلعارومأطقسأهللانأملعننحنو

ضيرملاىلعالو٠جرحجرعالاىلعالو‹جرحىمعالاىلعسيلف
‹سرخالاىلعالوقديحوتلابرارقإلاطاقسإكلذنم(17حتفلا48)جرح

ءاخصألاىلعكلذبجوأامنيب‹دعقملاىلعداهجلاوّجخلاضرفلاطبإو
.نيملاّسلا

.2/44ردصملاسفن(132)
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ىلانيدحلملاعفدرّوصتلااذهلثمنأرابتعاىلاليلختلااذهبجردتيمث
ىلعاولمعفةاةفعضىلعاوبيعينأ رمألاوديحوتلالاطبإىلايعسلاىلع
(133).يهنلاو

(134)ةعشملاةحيحم2

رايتخالاوبسكللىنعمنايقبيالهملعوهللاةئيشمنأةيربجلاربتعي
عيمجلءاشهللاالوقيفسيلهنأاذهنمهنعانومتلأسيذلا»رامعوبأبیجيف

ءيشسيلو۽كلذعيمجببملاعهَنأو«هريغودابعلالمعقلخلا,نمنوکيام

هللانوكينأبجوياممهتئيشموهتدارإلزواجمالو«هملعنمجراخب
نممهنمنوكيامىلعمهلارياجالومهلامعأىلعنيملاعللاهركم
يفهثدحيامعيمجبملاعهللانإ:لوقناعيمجمكايإواَنامك«مهرايتخا
«دارأوملعامالإكلذنمنوكيالو«مهيلعهردقياملديرمو«هقلخ

هلاعفأىلعاروبجمهلالجلجهللانوكينأبجوياماضيأكلذيفسيلو
الوهملعكلذنمءيشزواجيالناکاذاهيلعاًرطضمالو‹هقلخيف
الو‹لعفاملعفىلعادحأناربجينيذللابةدارالاوملعلاسيلوهتدارإ

ملاملعفنعهلنيعنامب

‹ايعطقازييمتربجلانيبوةئيشملانيبريمييضابإلاركفلانأنيبتنناذهب

يهنلاورمألانمةمكحلاىلجتتليرشبلارايتخالللاجملارتاذهبو

رارطضالاتاكرحنعرايتخالالعفزّيمتيكلذبوباقعلاوباوثلاو

لوحةفسلفلالهأنمريثكاهريثييتلاتاببشلانملبقنمهيلاانرشأاماذهو(133)
(طيسبلا):لئاقلالوقيفءاجامةباثمبءاضقلانيربتعممالسأالا

ءالابلتبتنأكاياكاياهللاقوافوتكمملايلءاقلأ
2/84.٠زجوملا:يفاكلادبعرامعوبأ.ر

نيبزييمتاىلاصوصنلاتصلخوايلقنقلطنملاناكدقو432:قبسامرظنا(134)

.2/85زجوملا:يفاكلادبعرامعوبأ(135)
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ةيضابإلانأةيربجلاوةلزتعملاىلعدودّرلاهذهلالخنمنذإحضاوو
؟هلولدماموحلطصملااذهاشنىتمفبسكلابهنعاورّبعرخااكلسماوكلس

بسكلا

حلطصملاةأشن

ديزنبرباجلاثمألوألاةمئألانعصوصننميقباميفرظاّنلانإ
موهفملاببسكلاةملكلامعتسالارثأدجيالميبرلاوةديبعيبأو
قباسموهفملاناسملنامنو«دعباميفهبتفبطصايذلايحالطصالا

ةّيضقلايفرطىلامهنمدحاؤحنجيملةمئالاءالّؤهنأكلذ‹حلطصملل

.()مهتاقلحنممهودرطاومهنم

نموةلزتعملانمةءاربلابنامعهديمعيفاحضاوحيرصتلاءاجدقو

:ةيربجلا

اولمعمهَنأودابعلالامعأيفةئيشمهللسيل...:نأمعزنممةءاربلاو»

.«...ةلزتعملاوةيردقلامهو...هللاءاشامفالخ

مهو...ëةيصعملاوةعاطلاىلع.دابعلاربجهللانُمعزنممةءاربلاو.»

40مهعايشأوةيمهجلا

.104::قبسامرظنا(1)

43قيلعت106:قبسامرظنا(2)

مةحورطالا:يلربوك:نعةمّعلافشكباتک:يوكزالاديعسنبناحرفس.ر)3(

.22:قحالملا3
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اهنإفاهدعبىتحورزخيبأةلاسرلبقانتلصويتلاةيبرغملاصوصتلاام
حلطصملانأىلعلدياممارباعارکذباستكالاوابسكلاةملكركذت

دعبرولبتيمل
زييمتلانعثيدحلاددصيفديحوتلالئاسمباتكيفءاجامكلذنموا

ناسنالاهراتخااملک.رايتخالانَاكلذو(2رايتخالاوربجلاوعبطلانيب

هدصقنماهنعموقياموكرتلاوذخألايفةرورضالوهركريغنم
.)4(هرایتخاو

نوفلكمسنالاونجلانإليقو»:ةسوفنيياجاایاتو

هك©ةيقتلايفنئاكلاولثموشوباستاالودصقري

.5«باستكالاودصقلابةبستكف

حوضوبنيتياعمةيربجلاوةلزتعملاىلعرزخيبأدودريفرظاتلانكل
نیبةلزنمالإةياهتلايفبسكلاسیلو6اطسوافقوماوفقوةيضابألانا

نموانيحبناجلااذهنم.برتقيدقةقلطملاةيردقلاوةقلطملاةيربجلا
ريحدعبكلذنيبتننُالواحنسامكرخاانیحيناثلابناجلا

وهوطسولاب()كلذنمانذخاف»:كلذيفاحيرصِءاجهلوقاذهو

كلذانفضأوهلعفنمسيلامناسنألانعانيفنف‹امهبوصأونيلوقلالدعأ

.286...هيلاةفاضالاهبنسحييذلاىنعملابهللا.ىلا

.6:ديحوتلالئاسمباتك:ركبيبأنبادمحأسابعلاوبأ(4)

.3/22:ةحورطالا:يلربوك.ر.ةسوفنةديقع:ينوانجلاىيحيءايركزوبأ(5)
.بسكلانمقرفلاضعبفقاومضرع453:يليامرظنا٠(6)

.ميركلانارقلانمةيبجلاوةلزتحملاججحىلاريشي(7)

.37:نيفلاخلاعيمجىلعدرلايفةلاسر:فاتلزنبالغيرزخوبأ(8)
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تبثيو«بستكملاةكرحورطضملاةكرحنيبحوضوبرزخوبأزيميو
امىنعمبناسنالاىلالعفلاانبسنو»:لوقيفنيفرطهلعفوبستكملاةكرحل

انفضأيذلاو»:اضيألوقيو«قلخامىنعمبهللاىلاقلخلاانيسنولعف
ءنكسوكّرحتهنأهيلاانفضأيتلاةهجلانمهلكوهفلعفلانمناسنإلاىلإ

هنأهللاىلإفاضييذلاو.دحأةهجلاهذهنمهكراشيمل«نماورفكو

هقلخيفهللاعمكرتشيملوقولخمهلكلعفلافودابعلالعفقلخ
.دحل

كلذيفرزخوبأكلسيملنإويحالطصالابسكلاموهفمحضتياذهبو
ةلزتعملاىلعهدودرلالخنمانيأرامككلذدافتسيامّنِإواًيرظناكلسم

'.ضعببمهضعبججحبرضوةربجملاو

لبجخئاشمهبدرفتةيضابإلافقاومنمفقومىلإانهريشننأنسحيو
ثلاثلا/هعباسلانرقلايفةينونلاروهظدعبالإحميملو

ةراشالاترمتساو6ءابلانوكسوماللابلبجلابهنعربعملاوهو«مرشع

.طقفركذلاليبسىلعاذهانمويىلإهيلا

:لبجلابلوقلا

.هعبطاذكىلعهلبجلاقيو«مهقلخ:قلخلاهللانمةغللْبجلاو
.012اهيلإنسحأنمبحىلعبولقلاتلبج»:رثالايفو

يبألثملبجلالهأنمخئاشملاهيلعقفاامبسححالطصالايفاأ

.41:ردصملانسفن(9)

.42:ردصملاسفن(10)

٠ةرشابمامہبفرعنسومهنماضعبيلاطيجلاركذدقل(11)
.برعلاناسل:روظنمنبا.ر(12)
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ىنعمو»:وهف°"9ئاطسرفلایحیيبأوملالجلانوراه

مهنهللاملعاماولعفينأىلعنوقولخممهّنأمهلاعفأىلعنيلوبجممهنوك

ولوهيفمهللخدالوهيلعنوروبجممهَنَأالمهقلخينألبقهنولعفي

:ىلاعتهلوقكلذىلعهبنولدتسياًّممو«ةيربجلالوقتامكبانستكالاب
يفىلاعتهلوقو(184ءارعشلا26)نیلاةلبجلاومكقلخيذلاهللااوناو

امهقلاخيأ(14ماعنألا6)تاوامّسلارطافإ:قلخلااهّنِإةرطفلا
ساّنلاقلخيأ(30مولا30)ساّنلارطفيتلاهللرطل:هلوقو

(155ءاسنلا4رمهرفكباهيلعهللاعبطلب:عبطلايفهلوقو
ةيمهجلاتلاقامىلعالهوبستکاوهولعفيذلارفكلاباهيلععوبطمبولقلاف

.مهنإ

.(17)«اهيلاءاسأامصعبواهيلانسحأنم

لّبجبهنوُمسيامولْبَجلااذهنيبنوزّيميمهفةيلقعلاةلدألايفاّمأ

3/9نرقلانمفصتنلا:(يسوفنلاسنوينبىسوم)يلالجلانوراهوبأ.(13)
ريسقيقحت':نسحدمحم.رْمَلاَلُجَانمةسوفنلبجءاهقفريهاشمنم

664.١:يخامشلا

هيقفم10و9/ه4ةيادبه3نرقلارخاوا.يئاطسرفلامساقلايبأنبنبا(14)
يفدجسمهلهديىلعاهكلمملسأدقونادوّسلايفمالسالاىلااعد«رجاتويضابإ

.670:يخامشلاريسقيقحت:نسحدمحم.ر.ءاطسرف

.هجو135ةقروةينونلاحرش:يلاطيجلاليعامسا(15)
۱.هجو135ةقروةينونلاحرش:يلاطيجلاليعامسا(16)
ثيداحأتءاجامناوسرهفملامجعملايفكنسنودنعةغيصلاهذهبثيدحلادريمل(17)

نبدمحأ.ر«هيلعلبجامىلا:ریصيهّنإو»:لثملبجلاركذاهيفدروئرخا
سفننمصنلاو.1/318سرهفملامجعملا:كنسنو.ر.4/206لبنح
.افق134ةقروقباسلاردصلملا
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لعفاَمأ۽ضغبلاىلانملقتنيىنعملااذهبلوبجملانأكاذةعيبطلا
ادبأةرارحلانماهدضىلإةدوربلانعلوحتينلهيفرّيغَتالفةعيبطلا

تنكملضيبألللاقيالفحدمالومذهيلعيرجياليعيبطلالبجلانأامك
.؟ضييأ

لهأنممهباحصأىلعةلدألاهذهلكبنوُجتحيةسوفنلبجخئاشمو

دوروللضفأمهفقومنأنوربتعيورايتخالابنولوقينيذلا”برغملا
نارقلايفالهركذدريملرايتخالاامنيبركذامكةّسلاونارقلايفهركذ
مهلناكامراتخيوءاشيامقلخيكبروإ:ىلاعتلاقامّنإو«ةّنسلايفالو

صصقلا28)نمةريخلا

اهبلدتسييتلاججحلااهّنأنّيبتيبرغملالهأخئاشمججحيفرظاّنلاو
لوقيامكىلاعتهللانعلعفلايفنىلإءالُوهبهذيالذابسكلاىلع
.ةلزتعملا

بارتقالاةبسنيفلثمتينيفرطلانيبفالخلانأليلحتلااذهنمحضاوف
نإوربجلاىلإبرقألبجلابنيلئاقلاةلزنمنأذارايتخالاوربجلانم

ةلزتعملافقومىلابرقأرايتخالابنيلئاقلاةلزنمامنيبهباهباحصألقيمل
بلغيسيذلافقوملاو‹لعفلابدبعلاصيصختيفمهتجردىلإلصتملنإو
هملاعمامكبرغملالهأخئاشمفقوموهيضابإلاركفلاىلع
.نمهيلإانرشأيذلارزخيبأدنع

نيفقومروهظىلإريشننأنسحياحيضوتبسكلافقومديزننألبقو
يارامهوطّسوتنمةيضابالادنعهيلاانرشاامعمنایشامتينيديدج

.ايلاحتّرقُتلباقتيتلارئازجلادالببغيرأوديرجلاةقطنمويسنوتلابونجلادصقي(18)
.135و134ةقروةينونلاحرش:يلاطيجلاليعامسا.ر(19)
449قبسامرظنا(20)
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نيتسردملايفدعباميفارولبتنايأرلاناذهو٠يديرتاملاويرعشاألا

اذإفةثداحةردقوةدارإدبعللنأىلإىهتنيهدنعبسكلاف»يرعشألاام
اهعمقلخودبعلاةردقهللاقلخاملمعوحندبعلاةدارإتهُجوت
اذكهو‹لعفلاقلخاهتمهمهللاةردقولعفلابسكاهتمهمدبعلاةردقف

امّنإو«لعفلاقلخيفريثأتاهلسيلةبساكةردقهللاهحنمدقناسنإلانف

دصقلااذهو«هللاةردقبلعفلابستكتفةثداحلاةردقلاهذهاهيلعهللاضيفي
.2«باقعلاوباوّتلاوفيلكّتلاطانموهمزجلاوأ

يفتنيرايتخالارصنعنافلعفلاداجيإيفاهلرثأالةردقلاهذهنأامبو
كلذفهسفنلعفلالثمىلاعتهللاقولخمهسفنبسكلاناكىرخأةرابعبو
ءافخلايفلاثملابرضميرعشألابسكراصاذهلوربجلاىلإامتحيدؤي

نيبقرفلاىقبيرمأنمنكيامهمو«يرعشألابسكنمىفخأ:لاقيف
بسكلاامنيبهجولكنمقولخملابطيحيقلخلانأيفبسكلاوقلخلا
.2»ەجولكنمبوسكملاببساكلاةطاحإضرفيال

:يروجيبلا..303304:ةيمالكلايديرتاملاءارا:نسحنبمساقلب(21)

مورجلاموهفمبلغيهنأرهاظلاو.14::ديحوتلاةرهوجحرش :لوقيكلذنمو

ناکاذإليقنإف‹ارهاظراتخموانطابروبجموهفامريثأتدبعللسيلفةلمجلابو»
قلخو«دباولعفلاعوقوملعدقهللاأليرهاظلارايتخاللىنعمالفانطاباروبي
يديسلاقكلذلو.لعفيامعلأسيالىلاعتهّنأببيجأو.هيلعةردقلادبعلايف
نيعبمحلرظننمو‹مهرذعةقيقحلانيعبقلخللرظننم»:يقوسّذلامهاربا
105:ديحوتلاةرهوجحرش.«راتخمةروصيفروبجمدبعلافمهتقمةعيرّشلا

.رايتخالاوربجلانيبطسوتلاحجردقو:13:نيعبرالاباتك:يلازغلا.ر

1953:115ةرهاقلايجناخلاةبتكم(نسحلاوبا)يرعشالا:ةبارغةدومح.ر(22)

453



ناسنإلاةكراشمليفنهناحبسهلل(لاعفألا)اهتفاضإيفسيلو»:ديحوتلا
.(2«ارايتخاوابيسكناسنإاللواداجيإواقلخليهلب

ةردقهفصويفو‹ىلاعتهتردقلعفلالصأيفرثؤملانأيديرتاملایریو

ةكرحلاوهو‹لعفلالصأفاملظوأاييدأتاميتيديزبرضاذإفدبعلا

انسحوةعاطبرضلانوكو‹ىلاعتهتردقبقولخمنيبرضلانيبةكرتشملا
ريثاّتلااذهو«دبعلاةردقريثأتبلصاحيناثلايفاحبقوةيصعمو«لوألايف

.(2بسكلاانايحأهاًّمسورايتخالايديرتاملاهيّمسي

شتنيبسكلانيبةنراقملاو .يديرتاملاددععسوأرايتخالاةبسنناتبثت

ربعموهفملااذهرولببسكللنيتسردملاليلحتنأمولعمو

نممالعألاضعبفقاومىلإريشندقنكلكلذيفعّسوتننأانلسيلو
شياعتلانأةظحالملاردجتو«يضابإلاركفلاعماهلعافتلالخنيتسردملا
امفالخىلعيضابأإلاركفلاونيتسردملانيتاهنيباحضاولظيركفلا

قلخةيضقوتافصلاوتاذلاةيضقيفرفانتنمامهنيبوهنيبناک

.(2نارقلا

.39:ديحوتلاباتك:يديرتالاروصنموبأ(23)

نبمساقلب.ر.228257:ديحوتلاباتك:يديرتاملاروصنموبأ.د(24)
.303:ةيمالكلايديرتاملاءارا:نسح

cf.Gimaret. Théories de l’acte humain en théologie musulmane, (25)

.Paris Vrin, 1980. p 61 - 234, 361 - 39%6

364و354و240:قبسامرظنا(26)

:ةظحالم

ةعيشلانعاأ:ةلزتعملاوةعيشلادنعءاجامىلإانهريشننأنسحيو

ضيوفتالوربجالنيرمأنيبرمأ...:يليامقداّصلارفعجىلإيّشحملابسنيف

:يمالسالانيدلالوصأ:يرفعجلارصانيلعدمجم.ر1/7بيترتلاةيشاح)

. )40
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يفةيمالسإلاسرادملالعافتمّهفَتىلعدعاستيتلاةحمللاهذهدعبو
نأنسحيترفانتنإوىتحضعبلااهضعبمدختاهَّنأفيكو«اهنيبام

سداسلانرقلايفةيضابإلادنعحضُنابسكلاموهفمنابرکذن

ةيردقلاىلعدلادنعزجوملاباتكيفءاجامركذبيفتكنو2”م12/ه
جراوخلاةلبقلالهأنمقرفلاعيمجلاق».كلذىلعليلدتللةربجملاو
رشوريخوضرعورهوجنمهيفاموملاعلانإ:ةئجرملاوةعيشلاوةيضابإلاو
نوکیساًمموهنمناکاممیریالاموكلذنمىريامةيصعموةعاطو

ریبدتوهللاقلخوهف۽نوكيناكفيكناکولنأ هنوکمّهوتياموس
سیلو«كلاملاو‹هلعناصلاوهو‹هلربدملاوكلذعيمجلرذقملاهللاو«هل

يلمحلو(يلازتعالالامعتسالانعحلطصللافلترنيتلزنملانيبةلزنملابنولوقيءالوهو<

:ريسافتةئالثكلذ

ةدارإبيرقلاوهللاةدارإديعبلاف‹ابيرقواديعبنيببسدبعلاةدارإنعرداّصلالعفللنأ1

ةرعاشألاف«ضيوفتالديعبلاببّسلاىلإ«ربجالبيرقلاببّسلاىلإرظتلابف«دبعلا
اولاقفبيرقلاببّسلاىلعمهرظناورصقةلزتعملاوربجلاباولاقفديعبلاببّسلاىلعمهرظناورصق

`9ضيوفتلاب

هيفهللاةدارإريثاترابتعابو«هيلعربجالدبعلاةدارإنعهرودصرابتعابلعفلانإ2
هللاوهفدبعلاةدارإيفاكلاببّسللريخالاءزجلاناكنإو«هتدارإودبعلاقلاخوهذإ‹انيوكت

.هيفضيوفتالف
هللانإرابتعابو«هيلعريجالفدبعللادبعلاةدارإنعهرودصرابتعابلعفلانإ3

نيّدلالوصأ:يرفعجلارصانيلعدمحم.هيفضيوفتالفهللوهفكلذىلعهردقأ
1:يمالسألا

لوقيكلذيلوٌصاخلامهوسفتةظفللانورّسفيمهّنكلوبسكلابنولوقيالفةلزتعملااأ
كلذىلعكلديررضهببلجتسيوأعفنهببلجتسيلعفلك»:راّبجلادبعيضاقلا
ابسکهوّمسررضهبعفدتسيوأعفنهببلجتسيهنألعفيفاودقتعااذابرعلانأوه

«بساوكريطلانمحراوجلاوابساكاهبفرتحملاوبساكمفرحلاهذهاوُمساذهلو
.363364:ةسمخلالوصالاحرش
.فيرعتلااذهلوحموحي(6/12)نرقلااذهرداصميفءأج.امنإ(27)
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امهملعوهتداراوهناطلسوهکلموهریدقتو«هللاريبدتنمجراخبهنمءيش

ىلافاضمهنأيفسيلومهيلافاضيالاموكلذنمدابعلاىلإفاضي

اوصعوهباوعاطأو«اونكسو«هباورحتوهوراتخاوهوبستکامهبدابعلا

‹هناطلسو«هتردقوهریدقتوهقلخنمهجرخيامالو«هنعهللاريبدتليزيام

هبوهامىلعهلعجو‹هلهقلخوكلذلهللاريبدتسيلهنأامك9هملعو

مهلارايتخاودابعللابسکنوکیناهنعليزييذلابوهنيعيفةيفيكنم

ردصوةّمالاروهمجهيلعاموهلوقلااذهنمهانركذيذلااذهو
”مالسالا

:قحلالهألاقو»:ةربجملاةيمهجلاىلعدلاءانثأاضيأهيفءاجو

ربجهّنِإلوقنانسلوءاهيلعافنماهاضقوءاهقلخولاعفألاعيمجرذقهللانإ
يفيتوأادحأنإلوقنالو٠ةيصعموأةعاطنمهنمناكامىلعادحأ
هلعفنمهنمناکاملهریدقتيفهللالبقنمهّبرةعاطنعريصقتلانمءيش
رٿملو«هارکتساوعتمریجلاو٠همنوکیسهکلعالولاتا

نعلوعفملالعفلانماونااممیمجلو٤نوديرمكلذنمهولعفاملكل

هلوقبلاقنمومهجلوقكلذبلطبف٠«نودصاقهيلاو‹نوراتخمكورتملا

.29ةربجملافانصأنم

امهيفانيأراملامهلوطىلعامهاندروأدقو‹نيَصَنلانيذهلالخنم
ركفلايفةّلجبسكلايفرايتخالاةبسن.نأنيت٤قیقدتوزارتحانم
‹باقعلاو.باوتلاو‹يهنلاورمألانمةمكحللنايبكلذيفوءيضابإلا

ةتبثفربجلاولبجللةبلطبمةّس»:يليامتالاوَسلاباتكيفءاجدقو

.2/2526زجوملا:يفاكلادبعرامعوبأ)28(

.2/8081:زجوملا:يلاكلادبعرامعوبأ(29)
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.(30)(باقعلاو

رصنيبأعمم13/هعباسلانرقلايفبسكلاموهفمينبتًأدبمحضتيو
يهفةيضابإلاطاسوألايفمويلاىلااهادصلازياميتلاهتينونيفلئاقلا

:حئادنملامغنبنوكيامهبشأمغنىلعرغّصلانمظفحتيتلانوتملانم

(لیوط)

ة1ندبللكرحّتلابباستكاامواهلكهللانمقلخانلاعفأف

تانايّدلاباتكيفيخامشلارماععمم14/هنماثلانرقلايفكلذكو

ملواهولمعو6اهوبستکادابعلالاعفأنابنيدنولوقيٹیح

يفنللدعلابابيفاذهدروأهنأظحالملاو‹“”ءاهيلااورطضيملواهيلع
ردقلابابيفلفغيملهنألإردقلابابيفهركذبملو٠كانعماظل

‹دابعلالاعفأقلاخهللانابنيدنو..(٠هللاىلادابعلالاعفأقلخةبسننع

.(33)(اھدیرمو6اهتدحمو

‹دحاولالعفللنيتهجرابتعاكلذانفلأامك5٠نيصتلانملصاحلاو

نإوم14=هنماثلانرقلايفيلاطيجلااًّمُأ‹ناسنإللبسكلاوهللقلخلا

ىلع(بسكلابلوقلا)بلغدقفةينوتلاحرشيفلبجلاةيرظننعاعفادمادب
اصوصنكلذيفىّنبتدقو«ةلزتعملاىلعدلاءانثَأةصاخهفقاوموهليلاحت

بسكلابلوقلانعةّدشبعفادييذلازجوملاباتكنمةلماك

سفنيفيفوسلالوقيك.158:تالاوسلابانك:يفوسلاةفيلخنبورمع(30)
«ةدازالامدعرارطضالادحو..رايتخلالاوةدازالادوجوباستكالادحو»:ةحفصلا

نعصّنلالقندقو.18:نيروغبتلوصاىلعةيشاح:يبعصملافسوي.ر

.1/116بيترتلاةيشاح:يشحلا.ر.تالاؤسلاباتك

(32)ددعتيبلاةينونلا:حتفرصنوبا(31)

.44و43:تانايدلاباتك:يخامشلارماع(33)و(32)

.افق153هجو130ةقروةينونلاحرش:يلاطيجلاليعامسار(34)
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هبسنيذلازجوملاليلحتلااذهبمسّنيفم15=هعساتلانرقلااأ

دصقلا:هلعفيفناسنإللام:يلياميفلّتمتيويداربلاىلايبعصملافسوي

ءهللارمأنإعيطمنوكسلا‹كرحتلا‹هلرايتخالا«باستكالا‹هيلإ

‹قلخلا«ةدارالا٠ريدقتلا:ناسنالالعفنمهللام.هللاىهننإصاع

عقييذلاهنيحيفوهتیفيکيفهيلعوهامىلعهبملعلاثادحالا

;دىك3

ديدعلةيضابألا.موهفمفيرعتلةلاسرهصيصختمغريداربلاناالإ

.بسكللافيرعتطبضيملهّنِإفتاحلطصملانم

نملكةيضقلاليلحتباهيفٌمتهادقفرثكأانينعتيتلاةثالثلانورقلااّمأ
‹يناريولامساقو٠يّشحملاةتسيبأنبادمحمويشكيودّسلاهللادبع

.يتالتلاورمعو٠يبعصملافسويو

ضماوغنمبسكلاةلأسمنأحوضوبتبثيفيشكيودّسلاهللادبعاأ
هذهىلاجّردتيو‹قيضمنمصلخيبسكلانابحرصيومالكلاملع

هنأكلذيفركذيفلعفلاديدحتنماهيفقلطنيليلاحتةّدعدعبةجيتنلا

ررکم427



بسكلانأنيسمث(مدعدعبدجوام»وُ«ةعاطتسالاعمدجويضرع»

ةردقلارثأوهوقلخلابدّرفتملاوههدحوهللانالفيلكتللريربت
“1.سےنیک34واحلا

ةئداحلاةردقلانأررقيانهوةمولعمريغهتقيقحتناكناو

.طوقسلاكضعبلانود‹دوعّصلاكناسنالالامفأضعببقلعتت

.21صنيروغبتلوصأىلعةيشاح:يبعصملافسوي(رركم34)

:رظنا.97داشرالارظنا.ينيوجلاعمةيرعشالاةسردملانمسبتقمريبعتلااذه(رركم34)

.50قيلعت432:يلربوکةحورطا

ررکم7

 



هيبشوهوتافاضألافالتخابهنعربعامريرقتىلإليلحتلاهبيضفيمث
بجويالبسكلاف...»:لوقيففالتخابلبقنمانيأرامب

تافاضألافالتخالاعجرمناككلذبلعافلافاصنالجألورودقملادوجو

دصقلابحبقلابفاصالاناف«احيبقوأانسحةيصعموأةعاطلعفلانوكك
ةديمحلاةبقاعلاوةحلصملايفانيالهتافحيبقلاقلخفالخبحيبقةدارالاو

(36).(امهیلعلمتشاامبرلب

نأتبثياثيبخانلادباميفىتحقلخلايفهللاةمكححّضوينأدعبو

لعفيدقونسحلالعفيدقهّنِإف»ناسنإلابسكىلإةبسّتلابفلتخيرمألا
ابجوماهفساحيبقهنعيهنلادورودعبحيبقللهبسكانعلجف‹حيبقلا

.27«باقعلاومَذلاقاقحتسال

تحتدحاولارودقملاعوقوةيناكمإهتابثابةلزتعملاىلعدرينأدعبو
ةرورضلابوهناحبسهللاوهقلاخلانأ.ناهربلابتبثامل»:لوقي"نيتتردق

يفانجتحاوشطبلاةكرحكلاعفألاضعبيفالخدمدبعلاةردقلنأ

٩°بساكدبعلاوقلاخىلاعتهللانابلوقلاىلاقيضملااذهنم

لعفلاهللاداجيإو٠«بسكلعفلاىلاهتدارإوهتردقدبعلافرصنأهقيقحتو
.(”قۇلخفرصلاكلذبقع

442:قبسامرظنا(35)

7:تانايذلابانكىلعةيشاح.:يشكيودسلاهللادبع(36)

8:ردصملاسفن(37)
.بسكلاةهجبدبعلاةردقوقلخلاةهجبهللاةردق(38)
وهقلاخلانأناهربلابتبثال»ديحوتلاةرهوجحرشيفاهدجنابيرقتةرابعلاسفن(39)

ةكرحكلاعفالاضعبيفالخدمدبعلاةردقلنأىلاعتوهناحبسهللا

هللانأبقيضملااذهنمصلختلايفانجتحاشاعترالاةكرحكضعبلانودشطبلا
تحتلخديدحاولارودقملاو«بسكهنمرايتخالايفدبعللنكللعفللقلاخ
ةرهوجحرشيروجيبلا.«بسكلاةهبجبدبعلالخديفنيتفلتخمنيتهجبنيتردق
.نيتسردملانيبلعافتلاىلعةلالداذهيفو.104:ديحوتلا
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ىلعردقنملنإويرورضىنعملانمردقلااذهو»:هلوقبمتخيمث۱
هللاقلخبدبعلالعفنوكقيقحتنعةحصفملاةرابعلاصيخلتيفديزننا

امهنيبقرفلانعاوربعنإو‹رايتخالاوةردقلانمدبعللامعمهداجيإو
٠“7‰البمقوامقوامبسكلا:لئم

صّلختةيربجلاىلعدرللةيرورضلاوةّيدارإلاةكرحلانيبريمنأدعبو
يفاريثدبلاولعجيملثيحمكلمزالريجلالاقيالو:يليامىل
بلسوهو‹يلقعلاامويسحلاوهروظحملاربجلانابلوقنالهلاعفأ

+ىلعهجوتموهف‹دبعلانعةيقلاخلا ‹ناميإلاضحموهلب٠قرفلاعيمج

بوجولانافهرايتخابهعوقونمدبالدبعلانمىلاعتهداراامنأامک

(41›هلفانمالرايتخالاققحموهرايتخالاب

هتعزننأالإقبساملكنمكشالوتدافتسادقيشكيودّسلاليلاحتف

مث٠ةيضقلاباعيتساىلعامنإوصوصتلالقنىلعدمتعتالليلحتلايف
نميشكيودّسلانكمجهنملااذهلثمو‹ايتاذاريرحتاهلحارمريرحت
ةبوعصو«ةيضقلاةقدبةحارصبحوبينأىلإهّعفدواًبسنةيضقلاىلعةةرطيسلا

سحييتلاةّيفخلايناعملالمحتنعةزجاعةرابعلانأرعشيذا‹اهنمنكمتلا

.ةيضقلاهذهلثمللحينماهب

:امهوبسكلاحلطصملنيحضاونيفيرعتىلإاذههليلحتنمصلخنو

.لعفلاىلاهتدارإوهتردقدبعلافرص1
.عقوام2

.8:تانايذلاباتكىلعةيشاح:يشكيودّسلاهللادبع

.8:تانايدلاباتكىلعةيشاح:يشكيودسلاهللادبع(41)

عمةثدحمةعاطتسابعقولعفلكبسكلاةقيقحو»:يليامجهنملايفءاجدقو(42)

.1/469جهتملا:يقاتسرلاديعسنبسيمخ.«لعفلا

459



باتکفقومىتبتدقف يشحملا ةتسييأنبآدمحماّ

.(4*)لبقنمهيلاانرشادقو(*)تالاوسلا

يفةيضابالافالتخانيبذِإةفيرطودبتفيناريولامساقليلاحتم

ىلإكلذيففرمألامهبلامو»:لاقفضومغنماهباتنيامنيبو‹ةيضقلا

تنو٤لنماقلهنوکعهجريامدبعلاسايسهنوكىلاولاقنأ
هللانأ:كلذيفرمألاةقيقحنأرزقمث«ليلغلايفشيالاذهنأبريبخ
‹رايتخالاىنعمو.هحرتجياميفرايتخالاهللعجو«هولبيلدبعلاقلخىلاعت
ىلإليملاهدّدرتنعاشنا«هکرتوهلعفيفدّدرتو«ءيشلعفهلاببحنساذا

ربعملاوهحيجرتلاو«ةدارإلابهنعرّبعملاوهليملاف«هحيجرتونيبناجلادحأ
جارخإيفقفطاذافهنعردصيامىنبمهنأرابتعابابسكىّمسيورايتخالابهنع

بّنرتملاباقعلاو«سَدقتوىلاعتهللاوهجرخملافدوجولاىلإمدعلانمكلذ
.‹45›«ەايإەتدارإولعفلارايتخابلعافلاىلع

اللاياومسي

.هنعردصي

هحورشيفةّدعنطاوميفةيضقللضرعتدقفيتالتلاورمعاما

ءاجامعمةنراقملاىلإهتعزننيبتيصوصنلاهذهيفرظانلاوهتارصتخمو

ىلعرمألاطلتخينُكشوينُأىلإةيديرتاملاوةرعاشألادنعةصاخ

.7073:عضولاباتكىلعةيشاح:يشحملا.ر(43)
456:قبسامرظنا(44)

نعصّنلالقندقو21٤ص:نيروغبتلوصاىلعةيشاح:يبعصملافسوي.ر(45)
ىلعلوصحلانمنكمتنملانأانركذدقو«ةينونلاحرش:يناريولامساق
.حرشلااذه
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تاقريوفاهيفتدبنإوابلاغةقفتمفقاوملانَألكلذيفةبارغالوءىراقلا

.امهنعداعتبالاوقلطملارايتخالاوقلطملاربجلانمبارتقالاةبسنيف

:يهوفيراعتلانمتانايلاباتکىلعهحرشيفهدروأامبيفتکنو

.رودقملابةثداحلاةردقلاقلعتوهبسكلا:ةيضابأإلاريغدنع»

.رودققملاىلاهتدارإوهتردقدبعلافرصوه:ليقو

.(زجر):كلذنمركذيوديحوتلاةرهوجيفءاجامبدهشتسيو

(46افرعتلفارومنكيملوافلكبسكدبعللاندنعو

:بسكلانأانيكيفيذلاو

.لعفللهتدارإوهتردقدبعلافرص

.هريغىلعلعفلادبعلاحيجرتوه:ليقو
الكنأل‹رهاظريغثلاثلالوقلااذهو‹نوكّسلاوةكرحلاوه:ليقو

.(47«بسكاللعفنوكسلاوةكرحلانم

هنکمتصوصننمیراقلايدينيبهرفوياميفلثمتتيتالّلاةفارطو

«ةرعاشالا»و«انباحصأو»ةغيصةّيضقلاهذهيفرثكتو«رسيبةنراقملانم
تاهجوبراقتىلعةلالداذهيفو«ةيديرتاملاةّمئألالوقتامك»ةرابعو

.رظنلا

لعافلاليمحتىلعقفاهّنألدحاوفيراعتلاهذهرادمنأظحالملاو
.فيلكتلاميقتسيللعفلانايتإيفةيلوُوسملا

ىفتكاهنأالإءاضيأوهلقَتلاكلسمكلسدقفيبعصملافسوياأ

.104:ديحوتلاةرهوج:يناَقَللامهاربا(46)
.57:تانايذلاباتكحرش:يئالتلاورمع(47)
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يففالتخاهللامهمحرمهمالكنملّصحتف٠:ةيلاتلاةجيتنلاىلإصلخ

.بسكلایمسمقيمحت

هتدارإوهتردقدبعلافرصهنأركذ(ىشكيودسلاينعي)هللادبعخيشلاف

.لعفلاىلإ

نوكّسلاوةكرحلاهنأركذهللاهمحر(يلاطيجلايأ)ليعامسإخيشلاو

خيشلاو(يفاكلادبعرامعابأيأ)زجوملابحاصمالكنمردابتملاوهو
.ابسكحيجرتلانأركذ(يناريولا)مساق

باوبأنمباببسكلانأكاذنآلاىلإهسفنوهفقوملالازيامو
(زجر):يملاّسلالوقيكلذيفورايتخالانمناسنإلانيكمتوربجلايفن

باقعلاهبوباونلاهباًنلعفيفالنكل

SGسيلفتاوبتنلالإبترلاىلعأهبليندقمثنم

:لوقيمث

(50)انباقرنعرابجالاىفتنادقانباستكاوريبختلااذلنكل

(زجر):ماظّنلارهوجيفاضيألوقيو

5قلاخلاابروهنمبسكدبعلالعفنك

اهنمبوسنملاو»:يليامكبسكلاافّرعمماظنلارهوجرثانقلعيو

.21:نيروغبتلوصأىلعةيشاح:يبعصملافسوي(48)
.326و313:قراشملا:يلاسلاهللادبع(50)و(49)

`.11:ماظتلارهوج:يملاسلاهللادبع(51)
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ةنرتقم.دبعلايفةثداحلاةردقلاىّمسيبسكدرجمقلخلاىلإ(لاعفألا)

.(52)(هيفهللقوخلملالعفلاب

نيبتحلطصمىلاايجيردتاهروطتوبسكلاةركفةأشنلضرعلااذهنإ
باحصأنعاوذحخأنيذلالوألاةّمئَألافقوملايفولظيضابإلاركفلانأ

يفعاضوألاتبلقدقو٠ةيساّيسلاثادحألانأآلامالسلاهيلعلوسرلا
نيدقتعمنعترفسأيتلاىربكلاةنتفلاثادحأءارجنمم7/هلوالانرقلا
ضراعمينانلاو؛ربجهّنأىلعردقلامهفيةلودللبكاومامهدحأ«نيضقانتم
مكحلاباصتغاىلعنهربيلبسحفدبعلالعفهنأىلعردقلامهفيةلودلل
مغرةّيضقلانملدتعمفقومذااىلإةيضابالابتعفدنييومالانم

الونييومألاةهحاسیریالفقوملااذهناليومألامكحللمهتضراعم

عيبرلاناسلىلعاحيرصكلذىلجتوءهتدارإولزألايفهللاملععمضراعتي
.نملعفلاو6هللانمقلخلانُنيبيذلابیبحنبا

بسكلانمرهاظلايفةنيابتمانركذيتلاةيضابإلافقاومتدبامهمو
ربجلابالءاملعلاءالُوهنمدحاولقيملذإ‹قاطتلااذهنعجرختمليهف

خئاشملوقنمربجلانمابيرقادبامىتحو٠قلطملارايتخالابالوقلطملا

كلذكو«ربجلانعهوزيمدقفم13/هعباسلانرقلالبقاميفةسوفنلبج

ريبعتلابابنمكلذناكفرايتخالاباولاقنافبرغملاخئاشمىلإةبستلاب

مهضعبججحبرضىلإةيضابالااعفديلازتعالاويربجلارايتلاناكنإو

ةيديزلا ةيعيّشلاوةيديرتاملاوةيرعشألاسرادملايفاودجومهنإفضعبب

.بسكلاموهفمةرولبلةدناسمنسحأ ةصاخ

.1/38رهوجلاراثن:يحاورلاملاسنبرصان(52)
427:قبسامرظنا(53)
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دعبةّصاخيرظّنلايركفلاعارّصلاقاطنيفتيقبةيضقلانأظحالملاو

يفدجنالكلذلو‹ىرخأتارايتيفمهجامدناوةيربجلاوةلزتعملاضارقنا

ةيضابإهعمشياعتييذلاطيحملانالكلذ‹ارثأةيضقلاهذهلدودّرلالئاسر

نإوبسكلابلوقيلكلاويكلاملاعباطلاهيلعبلغيويرعشأبرغملا
.اقباسكلذىلاانرشأامكتاقريوفلاضعبتدجو

‹انايحأنوتميفغاصيلاثيشفائيشموهفملارولبتيفنورقلاىضمت

عصفنوتاهذهلحورشيفوألقتتاسارديفىرعأانايحأالعمو

نعريبعتلانمنكمتبسكللفيزاعتءاملعلاءالّؤهركذيوريظَنتلاةيحان

امهمفيراعتلاهذهنكل«رسيميرظنبلاقيفةيضقلايفيضابإلاركفلا
ىنعملابّرَقتاهّنأالإ«يناريولامساقركذامكليلغلايفشتالاهّنِإفتغلب

.ناسنالل

ةيضابالادنعبسكلاموهفملعجتاهنآفيراعتلاهذهلالخنمحضاولاو
ةبسنعيسوتيفناكرتشيثيحيديرتاملادنعبسكلاموهفمىلابرقأ

كلذدجتلكّنإو‹ربجلاىلابرقأيرعشألادنعبسكلالظيامنيرايتخالا

٠حيجرتلاو‹ليملاو«فرّصلالثمديدجتللةراتخملاظافلألايفاحضاو

بدأتعمهتيلوُؤسمناسنإلللعجينأىلإيضابإلاركفلاىعساذهلكيفو

.هتردقوهملعوهتدارإيفیلاعتهللاعم

اياضقبسكلاوردقلاةّيضَقبتطبتراذإحلااذهدنعفقننأنكميالو

.طابترالااذهىلإةيضابإلارظنفيكتبثننألواحنلف«ىرخأ
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ردقلاوءاضقلابقلعتتاياضفليلحت

لعفباهتقالعوةيهلإلاةدارإلاةيضقاياضقلاهذهسأرىلعيتات

.ناسنالا

:ةدارالا

ةلحرملاثارتنمانيديأنيبعقواميفةدارإلاةيضقىلعزيكرتلاعقيمل
اميهمّعدينأنودعوضوملاصيخلتبيفتكييتالتلاورمعاذهو٠ةررقملا
هصيخلتدرونسكلذللبقنمتضرعاهّنأساسأىلعججحلانمجاتحي

ءافيتساليفاكلادبعرامعيبأدنعليلاحتنمءاجامىلعدمتعنمثاذه

.ضرغلا

هلبقالدارملاعمدجوتاندنعةدارإلاٌنِإو»:وهيتالتلاورمعصّخلمو
ةلزتعملاتلاقو«اهلولعمقرافتالةّلعلاو‹هيفةّلعاهّنألةعاطتسالاكهدعبالو
۽ينادارومزالةارإنامسقاندنعيهودعبالوهسالهل

دجوتنأكاهنعدارملافلختيدقو«هلبقدجوتةينالاولعفلاعم

يصاملاوكرلوعلاةدارإاو«هيفةلعتسيلوهدجوبالويه

رفاكلانإو«رمأوقلخةدارإةعاطلاوناميالاةدارإو«رمأالقلخةدارإ

رئاسورفكلانعفافكنالابو5٠تاعاطلارئاسوناميإلاباندنعفلكم
.(»«نيفلكمريغنمّزلاوزجاعلانِإو4يصاعملا

لاق:يليامكهليلحتضرعننأنكميواثحبةيضقلاعبشيفرامعوبأامأ
لحنلا16)نكهللوقننأهاندرأاذإءيشلانلوق:ىلاعتهلل

.(107دوه11)ديريامللاف:اضيألوقيو(0

193:رونلا:ينيمثلازيزعلادبع.افق70ةقروةينونلاحرش:يتالّنلارمع(1)
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امو؟ةدارألاهذهةقيقحامنكل«ديريامللاَعفهللانأيففالحال

؟ةقلطمةفصبقلخلاباهتقالعامو؟دابعلالاعفأباهتقالعامو؟رمألاباهتلص

؟دارملاباهتقالعامو

يفتاقالعلاهذهنمةيضابالافقومتبثينأىلعرامعوبأصرحدقل

.لازتعالالهأةلداجمقاطن

تاذةفصاهّنأةيضابإلاتبثأدقفلعفةفصةدارالانأةلزتعملارقَأناف
هبفصوينأزوجيال«يفنمهللانعهاركتسالانَألىلاعتهلةبجاوةر

.ةدارالا

ةيضابالانيبدقفرمألانيعاهّنأةلزتعملارَقَأنإفرمألاباهتلصنعاأ
هلعفيلعفهللانمةدارإلاْنِإ:مهلوقيفةلزتعملللاقيو»‹رمألاريغاهّنأ
ةدارإلاثدحأاذإو«هلعفءيشلةدارإلاثدحأاذإف‹ةعاطلابرمألانيعوهو

«هلدیرمريغوهوءيشلابرماينوکينزوجيالو‹ناميإلابرمأيناميإال
.(*«رمالاريغةدارالاف«هبرماهدارااذإف

.ةيصعملاوةعاطلاباهطبردنعاهدّدحيفدابعلالاعفاباهتلصنعامأو

نمهتعاطدارأهللانإ:لاقينأركننالاًنِإف»:ةعاطلابقلعتياميفف

.(«اهيلإمهاعدواهبمهرمأینعمىلعهدابع

73 / 2 زجوملا:يفاكلادبعرامعوبأ.ر  )2(

كلذوتيريالامبرمأيالهللانأنوريةيضابالانابركذننأنسحيانهو)3( 
وبأ.راديريالامبهللارمأينأةيناكمإةيرعشألاىريامنيب«ةمكحلابابنم
21/70طناهربلاوليلدلا:ينالجراولابوقعي

2/78زجوملا:يفاكلادبعرامعوبأ(4)

2/73:زجوملا:يفاكلادبعرامعوبأ(5)
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نأهللادارأله:يلاتلالكشملاحرطيفدابعلايصاعمبةدارإلامدطصتو
¢

ةيصعملابرمأىنعمبىصعينأهللادارأديرتتنكنإ:رامعوبأبيجيو

يأةيصعملادارأديرتتنكنإو٠ىنعملااذهبعاطينُأهللادارألب٤الف

رفكلاوةاصعلانمةيصعملانوكتنأىلعهركتسمريغةعاطللافالخاهلعج
.(6«ەاركتسالايفنعضوملااذهيفةدارإلاف‹لوقناماذهفنيرفاكلانم

دارأ»:انلوقيفةدئافلانإ:يليامبىنعملااذهحوضوبيداربلانيبيو
:ءايشأةثالثاهءاشوةيصعملاهللا

اهيلإءاعدناواهبرمألاىنعمىلعالاهءاشواهقلخدارأ:اهدحأ1
.ةعاطلايفوهاملثم

ةفلاخماهلعجواهيلعةبقاعملاواهلٌمَذلاواهنعيهّنلادارأ:ينافلاو2
.هتعاطل

رعهللانعهاركتسالايفنىلعاهءاشواهدارأینعم:ٹثلانلاو3

نمعقتملو«اهيلعابولغمهللانكيملاهءاشواهدارأىنعمنوكيف«لجو

.(«هنمهرکىلعاهلعاف

برضيهيتلامهتلئسأيفةلزتعملاىلعدّرلانوكيةدارإللليوأّلااذهبو

يفنىلعحاحلإلايفلئمتيةدارإلايفيضابإلافقوملاو‹زيجعتلانم
كلذنعىلاعتهنعلهجلايفنملعلايفكلذكوءىلاعتهللانعهاركتسالا
.اريبکاولع

:يليامكةلزتعملافقوميبعصملافسوينييو76٠:ردصملاسفن(6)

ةدارالانالیلاعتهللاةدارإتحتةلخادريغيصاعملانِ:ةلزتعملالوقيو»

80:نيروغبتلوصاىلعةيشاح(مهدنعرمألامزلتست

320:هراثاوهتايح:يداربلا:يلادعلاملاس.ر(7)
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ىلعهدريفرامعوبأاهنعحصفيفاقلطمقلخلابةدارإلاةقالعنعامأو

.هلهقلخيهقلخلاقلخينألةدارالانإ:نولوقينيذلااضيأةلزتعملا
:ىلاعتهلوقكلذىلعهليلدوهيلعةمدقتموقلخللةرياغمةدارالانأنيبيف

لحنا16)نوكيفنكهللوقننأهاندرأاذإءيشلانلوقامّنإْط

يفهبانلفيذلااذهو»:يليامبةّيضقلاهذهلهليلحترامعوبأمتخيو
مالسالاردصهيلعاموةّماعلاوةئجرملاوةيديرلاوةيضابالالوقوهةدارالا

‹ناكهللاءاشامٌنِإ»فالسألانمنيضاملانعاهنوثراوتييتلاةلمجلامهلقنب
.®%نيملاعلابرهللا«نكيملاشيملامو

كلذنملوقنيذلاو»:يليامرزخوبألوقيفدارملاباهتقالعيفاأو
لاحمو«دارمللةلعةدارإلانأكلذو«دعبالولبقالدارملاعمةدارإلانإ
نوكتالاهّنأدكؤيومزعلاةدارإنيبزّيميمث"«لولعملاةلعلاقرافتنأ

تسيلاهّنألدارملانوكيالونوكتيهوينمَتلاةدارإنيبو£لعفلاعمآل
.هلةلعب

نعفلختتاهناامكرمأللةرياغميهو٠تاذةفصذعنيحةدارإلاف

ىنعمبالنكلةيصعملاهللاديرينأةيضابالاركنيالو«همدقتتو٠قلخلا

‹اهنعيهّنلاىنعمبو«ىلاعتهللانعهاركتسالايفنىنعمبامّنإواهبرمألا

نوكتمزعلاةدارإنأنورَقيامك«ةيصعمللةفلاخماهلعجو«اهيلعةبقاعملاو
.دارملانوكيالويّنمّكاةدارإنوكتامنيب«دارملاعم

.ةعاطتسالاةلاسمةيضقلاهذهبطبترتو

:قاطيالامفيلكتوةعاطتسالا

374:قبسامرظنا(8)
2/7980:يفاكلادبعرامعوبأ(9)

55:نيفلاخملاعيمجىلعدرلايفةلاسر:فاتلزنبالغيرزخوبآ(10)
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.(1)هنكمأوهيلعردقوهقاطأىنعمبءيشلاعاطتساردصمةغلةعاطتسالا

£لعفبةعاطتسالاةقالعسمتبابلااذهيفةحورطملاةيضقلاو

.يلزتعمويضابإنيبتراديتلاةرظانملالقنبعوضومللدّهمننأنسحيو

ةعاطتسالانأركتتأ:بويأيبأليلصاولانالهكلاق
.ةيقاب

.ةينافاهنيعدأومعن:بوياوبآلاقف

64رمتعطتساامهللااوقئاف]»:لوقيذإكبذكيهللاو:نالهكلاق
.(16نباغتلا

نوكيفةهباشتموأةمكحمتولتيتلاةيالاهذهتيأرأ:بويأوبألاقف

تعمسامريغليواَتلانماهليغبنيالةمكحماهّنِإلب:نالهكلاق

.ليزنتلانماهيف

ةعاطتسالاومتعطتساامهللااوقتتنأضرفيهوسيلأ:بويأوبألاق

.مكيفةيقاب

.معن:نالهکلاق

.متطرفنإمترفكدق«یوقتنممتعطتسااملكف:بويأوبألاق
.معن:نالهکلاق

ةغللايفةعاطتسالا»:جهنملايفءاجو.برعلاناسل:يقيرفإلاروظنمنبا(11)

«انيكسمنيتسماعطإفعطتسيملنمف:ىلاعتهللالاق«ءيشلاىلعةردقلا

مسالاوزلموّصلاضرفهنعلازومعطأردقيملنم.(4ةلداجملا58)
°

1/469جهنملا:يقاتسرلاديعسنبسيمخ
59قيلعت419:رظنافبويأيبأنعامأ٠نالهكبفيرعتلانمنكمتنمل(12)
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مايقو«مكتبقرقتعو«مكلاومأهقدصنوعيطتستمكاف:بويأوبألاق

نممكلاريخناكلةيالاهذهىلعمتبذكولف٠مكراهنمايصو٠مكليل
.متعيضفىوقتلانمانددعامنوعيطتستمكنأمندهشامأ«متقدصولنأ

نعهلاسيلنالهک

فصلانم«ركبمدهعنمةحورطمةيضقلانأىلعليلدَصنلااذه
ةحورطملاةيلالوحراثلدجلانأنيبامك8/يناثلانرقلانميناثلا
ةعاطتسالانأنمهفقومررّبيلةمكحميلزتعملااهربتعانإف«ةعاطتسالانع

اهنأزربيلليوأتلالمتحييذلاهباشتملانمضاهعضويضابإلانإفةيقاب
نمدّدعامعةظحلفقوتياأبجولةيقابتناكولذإ«ةيناف.

.ىرخأةعاطتساددجتتللعفلاءاهتنابىنفتةعاطتسالاف«ىوقتلا

يهلهو؟ةعاطتسالاموهفمديدحتىلعكلذدعبزکرتلدجلانإمث
؟قاطيالامبناسنالافلكيلهو؟لعفلالبقوألعفلاعم

املالماشوةيضقلاهذهلاعّسوم(يبعصملافسويليلحتءاجدقو

نعاذامفيشحملاونيروغبتورزخيبادنعةصاخصوصننمهلبق
؟ةعاطتسالاموهفمدیدخت

تارظانملاهذهلثمنإ.80:نيروغبتلوصأىلعةيشاح:يبعصملافسوي.ر(13)
46قيلعت470صقبسامرظنا.ةلوهسبلباقلافرطلاملستبامئاديبتنت

.(ءاطعنبلصاوعمةديبعيأةرظانم)
.ةعاطتسالايفةلاسرنيعبرأيمتسرلاحلفأنبدمحمناظقيلاوبأمامالابتكدقل(14)

.319/2تاقبطلا:ينجيردلا.ر

مامالاسفننمزةلزتعملاعمموقتتناكتارظانمنأيداربلاركذيو
179180رهاوجلا:يداربلا.رهالعأروكذملا

.ر.ادوقفملازيامةعاطتسالايفاباتكيفاكلادبعرامعوبأبتكدقو
441ريسلا:يخامشلا

7485:نيروغبتلوصاىلعةيشاح:يبعصملافسوي(15)
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:ةعاطتسالاديدحت

بئاوشماهتمالسوحراوجلاةحخصيهةعاطتسالانأةيضابأالاربتعي

نمعاونأىلإنوريشيوانايحأاهنعنوربعيو«تافألا

ةعاطتساوء٠ليِبّسلاةعاطتساو©لاملاةعاطتسالثمتاعاطتسالا

ةعاطتسالوحمئاقلدجلانأىلإنوهّبنيو٠لعفلاةعاطتساو”ةقلخلا

دحاولعفيو«نكميو٠عيطتسي»ىنعمنأىلإنيروغيتريشيو٠لعفلا

:قاطيالامبناسنإلافيلكتو٠لعفلابةعاطتسالاةلص

امنيبلعفللةقياسنوريمهّنِإفةيقابةعاطتسالانوربتعيةلزتعملانأامب

عمىرخأةعاطتسارهظتلهئاهتنابيهتنتولعفلاعماهّنأىلعةيضابألاحلي
:يلياماذهىلعمهليلدو«اذكهورخالعف

ةوقلاىلعلعفلاةلالد1

ليلدلاينفاذإهّنأو٠ةوقلاىلعلدلعفلانأىلعمموجذإ...»
لعفلاكلذكو‹نيلاحىقبتالاهّنأةوقلاناشنمهنأكلذو«لولدملاينف
ملاذاهيلعالولدمرخالاواليلدامهدحأنوكيفيكف«نيلاحىقبيال

.(29)(اعمتجي

نيروغبتركذدقو74:نيروغبتلوصاىلعةيشاح:يبعصملافسوي.ر)16(

يبأنمسبتقمةوقلابريبعتلا.51:نيدلالوصاباتك.رىرخأتافيرعت

نيفلاخملاعيمجىلعدّرلا.ر٠فانلزنبالغيرز

اب:ليِبَّسلاةعاطتسا«جاوزلاىلعةيلاملاةردقلالثم:لاملاةعاطتسا(17)

.ناريطلاناسنإلاعيطتسيال:ةقلخلاةعاطتساٌجحلاىلإ

52:نيدلالوصأباتك:يطوشلملاىسيعنبنيروغبت.ر)18(

.ةوقلاىلعليلدلعفلانأةلزتعملاعمقافتاةطقن)19(

0:نيفلاخملاعيمجىلعدلا:فاتلزنبالغيرزخوبأ(20)
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:ةفآلالاوزبلعفلادوجو2

تلازاذاةفآلانأ(ةيضابإلا)مهدنعحصلعفلاعنمتةفآلاتناكامل...»
‹هليزيفهّدضيتأتيىتحتباثدضلاف«ةوقلاّدضةفآلاّنَأللعفلادجو
نمعنمتيتلاةفآلاتلازاذإلعفلاعمةّوقلانأىلعىنعملااذهباوّلدتساف
ءيشلاةرظانمو«دادضألاتلطبلإولعفلا

:دحاوتقويفنيلعفنيبعمجلانعزجعلا3

‹ادعاقامئاقالو«ايصاعاعيطمالو«اكراتالعافنوكينأاهبعيطتسي
.(22«خصيالاماذه«ةدحاولاحيفاكراتاذخاالو‹اطساباضباقالو

(16نباغتلا64)4متعطتساامهللااوقاف:ىلاعتهلوقليوأات4

يذلاوهو«ءايشألانمءيشلعفمتعطتساامهللاوقّنا»:نالوقاذهيف

كلذو«هكرتوأفلكامذخألاعيطتسملإادحأفلكيالهللانأهانمدق

لاغشإبهلعفعطتسيملكرتاذإوهكرتعطتسيملفلكامبهتّوقلغشأاذإهلأ

.اعيمجكرتلاوذخألاعيطتسيالهَنألفلکامكرتيفهتوق

.(23)«ءايحأمتمدام4متعطتساامهللااوقتا:يناثلالوقلاو

Sاوناکاموعمّسلانوعيطتسياوناکام:یلاعتهلوقليواتس

(20دوه11)4نورصي

ناولألانورصبيالوتاوصألانوعُمسيالمهَنأاذهيفىنعملاسيلو»
اولغشذإمالسلاهيلعيبلهيلإمهاعدامنولبقيال‹لوبقلاعمساذهنكلو

50:نيفلاخملاعيمجىلعدّرلا:فاتلزنبالغيرزخوبأ(21)
1/470جهنملا:يقاتسرلاديعسنبسيمخ(22)

50:نيفلاخملاعيمجىلعدرلا:فاتلزنبالغيرزخوبأ(23)
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الىنعمىلع«نورصييال»مهاعدامللوبقلاكرتبمهتوق
!اتظللڌوبلايمنانالربتقطاةوا

الوس a.ههلعئاملاوهمهلتيهيلمهلوقناكف(94ءارسالا17)

ناکف«هلهضغبلكيلإرظنأنأعيطتسأاملجرلالوقوهو«مهنيبسالا
نوكينأحضاونّيباذهو«هيلإرظّنلالامعتسانمالغاشهلالغشمهضغب

هيلإدصقامبهتّوقهلاغشالهّدضلعيطتسمريغهنأءيشلعفيفدحأنم

نمعنملالوةنامزلالهلعفو

اودكۇيلةلزتعملاىلعدرلايفةيضابألااهدمتعييتلاةَلدألازربآيهكلت

نيذلاةيربجلالوقنودرياذهبناجىلإمهو...لعفلاعمةعاطتسالانُ

لوقيو.حراوجلاوتالآلايهوأعيطتسملايهةعاطتسالانأنوربتعي

عيطتسملايهةعاطتسالانأمعزنمو»:يليامددنصلااذهيفنيروغبت

لطبام‹25)ضارعألاتابثإيقفكلذريغوأحراوجلاوتالآلايهوُ

ولخيالهغولبلاوحألوايففغلابلانمانركذاممهيلعلخديو‹مهلوق

ردصيفانلقامك٤انکاساکرحتموأاكراتوأاذخانوکينأنم

نأالإهعمهتعاطتساوهتدارإنوكتنأمهمزلأكلذنماولاقباتل

.لقعيالومهفياللاحمباوتاي

وأباستکابنوكسوأةكرحنمولخيالمهدنعواندنعمسجلاو
ةنامزبفرارطضابناكامو«ةدارإوةعاطتسابفباستكابناكامو«ةرورض

فيكرسفياذهو51:نيفلاخملاعيمجىلعدرلا:فاتلزنبالغيرزخوبأ(24)

نعنمؤملالغشيناميالانأو٤ناميالاةعاطتسانعرفاكلالغشيرفكلانأ

.رفكلاةعاطتسا

57قيلعت280:قبسامرظناضرعلافيرعتل)25(
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لاعفألامهنمتلاحتسادقو«تاومألاوءايحألانمولخيالاذهو«زجعو
عمةعاطتسالانأتبثاذكهاذهناكاّملف«مالكلامهيفسيلوفيلكتلاو
كلذكو.انلقامكهببرقتملاعمبّرَقَتلاوذارملاعمةدارالاولعفلا

.26...هکرتوأهبرمأامإلعفلاعمرمألا

.نيفقوملاضفريفطسولاةعزنىلجتتاذهبو

انأيفلعمدوقةيضابإلاو

28)
نیيروغبتهيلإضرلامللكمهجيفهتاداهشتساتیاجدقو

هنأيفةيديرتاملاوةلزتعملاعمىقالتيثارّتلااذهنأىلإريشننأيقبو
ىلع‹2”ةيهلالاةمكحللهتافانمبكلذوقاطيالامبفيلكتلازوجيال

اليتلاةقلطملاهللاةردقىلعءانبكلذنوزيجينيذلاةرعاشألاسكع
.(30)دحت

هباشتملانمريتعيناآرقلايفةعاطتسالابقلعتيامنإلوقلاةصالخو
لأهللةمكح«هئاهتلبىتاهلإو«لعفلاعمةعاطتسالانو

ثحبملااذهةلصنأنيباذهو٠قاطيالامبناسنالافلكي

55:نيدلالوصأباتك:يطوشلملاىسيعنبنيروغبت(26)

304:ةيمالكلايديرتاملاءارا:نسحنبمساقلب.ر(27)

7485:نيروغبتلوصأىلعةيشاح:يبعصملافسوي.ر.(28)

1/208مئاعدلاحرش:شيفطادمحما.ر(29)

304:ةيمالكلايديرتاملاءارا:نسحنبمساقلب.ر(30)
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عقولعفلكهنأبسكللةدراولافيراعّلانمنأانيأرذإ5بسكلاب

ثارّتلانأدجناماريثكثحبملااذهبةطبترمةعاطتسالاتناكنإو
نمصلختيلنالذخلاوقيفوّتلاونوعلاوةمصعلاىنعمىلعدمتعييضابإلا
.ربجلاةركفبيحوتيتلاةجرحملاقئاضملا

:نالذخلاوةمصعلا

ناميإلاناسنإلاناتبثتتاياةدعميركلانارقلايفتءاج

مکنمیکزامهتمحرومکیلعهللالضف:اهنمف.هللانملضفبالإ

اهنمرکذنثيداحأةدعيفكلذلثمءاجامك(21رولا24)4دحأنم

لوسرايتنأالوليق.هلمعبدحأةنجلالخدينل»:مالسلاهيلعهلوق
ربهللايندمغتينألإنأالو:لاقهللا

نيبو٠هلعفيفناسنالاةيلوؤسمنيبقفوتنأةيضابالارداصملالواحتو

نوعلا»:لوقتفهدابعنمءاشينمىلعهبنمييذلايهلأإلاددملااذه

هللاصخيذلاردّصلاحرشو«دييأتلاوديدستلاوقيفوتلاو(2ةمصعلاو

یهللاهدجوي4وهودحاوىنعمىلعةفدارتمنينمؤملااهبىلاعت

٠هناوعأوقطر«ناطيشلانسمهلظفاحومصاعمهيلعهب,لضفهل

ةلاح‹هسفنوالخاذإهسفننمنمؤملااهدحيةيناسفنةّيفيكرمألاكلذو

٠هلاطبإنمهلةعنامةيفيكهسفننممئاصلاهدجيامك«لجورعهنيدبةيفاو

قيلعت40:قبسامرظنا.هجو6هقروةينونلاحرش:ينالتلاورمع.ر)31(

119

ىلعةردقلاو٠ةيصعملاةعقاومنمةسارحلايهةمصعلاو:جهنملايفءاج(32)

فلكملا:موصعملاوىلاعتهللاوهمصاعلاو.ةعاطلا

.1/467:جهنملا:يقاتسرلاديعسنبسيمخ
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:ىلاعتهلوقلمهنمدحأاكزاماهبنينمّؤملاىلعىلاعتهللالّضفتالولهنأىلعو
.964ةرقبلا2(نممتنكلهتمحرومکیلعهللالضفالولوإ

امدنعةديبعيبأعمركبمنمزنمىنعملااذهىلإةراشإلاتءاجدقو

يتاينأعيطتسينمنأمعرأام:لاقناميألارفاكلاعيطتسيال:هلليق

معرأامو‹نيتعكريلصينأعيطتسيالمرحلاىلإٌلحلانمبطحةمزحب
.3هللاهقفوينأالإكلذعيطتسيهنأ

ءزجنوعلاله:يلاتلادروتلنوعلاةلأسمقيقدتصوصتلاديزتو
:نيلوقتبثتو؟ةرياغتمءازجأوُدحاو

.نوعلانمءزجناميالانمءزجلكل1
.ةناميإلالكلعوضومدحاوءزجنوعلا2

هبعشعيمجبناميإلانأكاذةدحاوةجيتلانِإفليصفتلااذهنکيامهمو
.هقيفوتوهللانوعبالإمتيال

سيل»هنأنيبتفنالذخلاةقيقحىلارداصملاضورعتتاذهبناجىلإمث

صایهلقنمهللااكلنمكوألصوفىس

.(36ەّدض

78:نيروغبتلوصأىلعةيشاح:يبعصملافسويلصنلاو(33)

.فصارردصملاسفن.ر(3534)

7ملنانولاحملاومدعلاولألاىلعءامسألاقالطابكلذناکمالةيضابأل
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لعفبسيلفهّدضلعفهيفسيلكرتلكف:نيهجوىلعهللانمكراو

ةلصالإءيشبسيلكرتلاكلذو...ءيشبسيلاذه...كايحايأكتيمي

امىلعةدايزومالكلايف

.اكرتنالذخلاوالعفنوعلاناكنإونوعلادضذئنيحنالذخلاف

ناميإلاهلعفلاحيفنمّؤمللنوكينوعلانأةياهنلايفثارّتلااذهنيبيو
مهلةّجحالودعبالولبقالرفكلاهلعفتقويفرفاكللنالذخلاو

ةوقمهيفلعجنأدعبهنيدىلإمهيدهينأالومهنيعينأهللاىلع

.(3)نوكرتياموكلذنمنوتايامكلذبمهلنكموناميالالعفىلعاهب

‹ةقلطملاةيّرحلانموقلطملاربجلانمرارفلاامئادتبثتليلاحتلاهذهنإ
هقلخيفلعفياًمعلاسيالءاشينممصعيالأوءاشينممصعينأهللو

ةيمستلايفطرتشيالءامسالانأىلعكلذيفنودمتعيوادوجوماهنمادحاو=

.89:نيروغبتلوصأىلعةيشاح:يبعصملافسوي.ر.اهتايمسمدوجواهب
:رونلا:ينيمثلازيزعلادبع.ر.هجو78ةقروةينونلاحرش:يئالتلاورمع.ر

16:مالسالادعاوقىلعةيشاح:يشحملا.ر.9-210

نيذلاةرعاشألافقومنعفلتختاهنالةيضقلاهذهىلعحاحلالاعقودقو(37)

نسحلاوبأ.ر.هدبعلايفةيصعملاةردققلخوهنالذخلانإنولوقي
نأمهلدبالف»ةلزتعملاىلعدلاءانثالوقيثيح153:ةنابإلا:يرعشألا
.«مهيفهللاهقلخيذلارفكللنالذخلامهلاوتبثي

افق77ةقروةينونلاحرشيفنالذخللةرعاشألافيرعتيتالتلادروأدقو

209صروتلا:ينيمثلازيزعلادبع.ر«...موقلابتكيفيذلاو»:هلوقب

ديعسنبسيمخ.رةمايقلامويهللاىلعدبعللةجحناكللبقناكولهنال(38)

1/468جهنملا:يقاتسرلا

86:نيروغبتلوصأىلعةيشاح:يبعصملافسوي.ر(39)
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رظنننانسحي«نالذخلاوةمصعلاعوضومىلعةعرسبانررمنأدعب

هللانمادذحمقزرلاناكنإف.ردقلابلجالاوقزرلاوءاعّذلاةقالعيف

؟ءاعّدلااذاملفاردقملجألاوىلاعت

عوشخلاوةدابعلانعريبعتءاعّدلانأنوريةلزتعملاناكنإ:ءاعّدلا

لوقيددّصلااذهيفوردقلانمءاعّدلانأنوريةرعاشألاوةيضابالاناف

هلوصوهللارّدَقرمأبرفنايفانتيالبلطلاوودقلانأملعاف»:يلاطيجلا

الو‹ردقلانماضيأبلطلاو٠بلطلابلإكيلإلصيالفبلطلادعبكيلإ
امهَنَأتبثانهنمف«نارودقمامهنإفبلطلانيبوبولطملارمألانيبقرف
.(°4)«نايفانتيال

هللاردقعمىفانتيالوبولطملاريسيتباوبأنمبابذئيحءاعّدلاف

.ىلاعت

حرطتو9هدابعلقزاروهفميلعلاقاّررلاوههللانإ:«"قزرلا
:تاباجإلايتأتومارحنمناسنإلاهلكأيامىوتسميفةلكشملا

امكاهورکموأ«امارحوأناكالالحهبعفتنياموهقزلنأرهاظلاو»
نممهقفاونمونوملسملالاقو»:نيروغبتلاقو.(*2ةرعاشأالابهذموه

1/31مالسالادعاوقباتك:يلاطيجلاليعامسا(40),

عفتنيلناسنإلاىلإىلاعتهللاهقاساموهوقوزرملاىنعمبءارلارسكبقزرلاو(41)
هبعفتناوهايإهملظفريغللاكلمناکنأبهکلمنودبوأهکلمبناکءاوسهب

٠كلذوحنوأديلاوحلانمهبىقوأسبليامموألكؤياممناكءاوس
...ةرعاشألاروهمجبهذموانيهذماذهو«لقاعريغوأالقاعهبعفتنملاناك
عفتنيامالكلمياموهنأنوربتعينيذلاةلزتعملاعمفالتخااذهيفو

.268:قراشملا:يملاسلاهللادبع.ءاقلطمهب

قزرنيبزموهقزرلكأدقفامارحلكأنمنأيرعشألانسحلاوبأنيبدقل(42)
.151152:توريب قشمدطةنابإلا.ر.كيلمتلاقزروةيذغَنلا

191.:حرشلاعمديحوتلاةرهوج:يناقللاميهاربا.ر
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هقزرلكأيملوءاذغهقزرلكأدقفمارحلالكأنم:ةئجرملاو9
9

قزرو‹*امارحوأالالحنوكيوءاذغقزر:ناعونذئيحقزرلاف
ساسألاو.دحأقزردحألكأيالهنأامك.الالحالإنوكيالوكلم

بابنمكلذلكوءاشنَمعقيضيوءاشينملعّسويهللانأقزرلايف
.نيعملجأىلإءالتبالا

هلجألبقتاملهامولظملتقنم:يليامكةلكشملاحرطتو:
سانلاٌنُأكلذيفنيملسملالوقو»نيروغبترّرقيامكباوجلاو؟هلجأيفوأ

دقفإ:لجورعهللالوقلمهقازرأريغ-نولكأيالومهلاجالبقنوتوميال
رخاتيالومهمّدقتيالاتقوينعي(3قالطلا65)هاردقءيشلكلهللالعج

رجحلا15)4نورختسيامواهلجأةمأنمقبستام:لاقامكمهنع

فسوي.ر74.٠:نيدلالوصاباتك:يطوشلملاىسيعنبنيروغبت(43)

118:نیروغبتلوصاىلعةيشاح:يبعصملا

ءيشلابذاجتينأةهبشلاو#:يملاسلاهللادبعركذامكةهبشنوكيدقو(44)
هيفبجاولاو«امهنمدحاولحجرمالوهمّريلصأو٠هليلصأنالصأ
269:قراشملا.«فقوتلا

فسوي.ر76.٠:نيدلالوصاباتك:يطوشلملاىسيعنبنيروغبت(45)
.125س124:نيروغبتلوصاىلعةيشاح:يبعصملا

:ةنابإلا:يرعشألانسحلاوبأ.ر.ةرعاشألافقوموهةيضابإلافقومو

كلذيفو.160:حرشلاعمديحوتلاةرهوج:يناقللاميهاربا.ر.0

ناکببسيابهدسجهحورتقرافوتامنملك»:يملاسلاهللادبعلوقي

:قراشملا.ةرعاشألابهذموانيهذماذه...هلجأبتّيموهفببسالبوأ

266
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لبقتامامولظمتامنمنإةلزتعملالوقبدادتعاالأثارّنلااذهتبثيو

.هلجأ

ةينيدلالئاسملانمتسيلةيضقلانأةياهّنلايفيملاَسلاهللادبعتبثيو

فلاخنماهبقّسفييتلا(ةيلوصألا)
دنعفقننأالإقبيمل(*”ردقلابةقلعتملااياضقلاهذهضرعدعبو

:ةيضقلاهذهليراضحلادعبلا

هتردقوهللاملععمبيغلاْملاعيفامهدحألُغوتينيفرطردقلاةيضقلنإ
عيمجتاكرحمتتثيحملاعيفيناثلافرطلاًدتميوهتدارإو

.اديقعتاهرثكأودبيوناسنإلاكلذيفامباهتانكسوتاقولخملا

هضميشرألاىلإيمجلاطبهنأمو«مدلهولانعيساكتساو

ولختداکتالو«ردقلاوءاضقلالبحيفرطنوبذاجتياولظىحردعضعبل

لزنملايحولاىلعةمئاقوأةّينثوتناكءاوسةيضقلاهذهةراثإنمةراضح

.ءامّسلانم

ةيمالسالاةراضحلارتابلهذهيفضوخلاا

.لوبقلاو6اعلاالاناکو6لعافتلناکو6دلو

نیحفاطاءاجدقويوبلاوينآرقلايحولاةراضحلاهذهقلطنمنأمولعمو

‹اهبالإناميإلاٌمتياليتلاسسالانماساهالعجوةّيضقلاهذهحيضوتب

267:قراشملا:يملاسلاهللادبع.ر(46)

نكمياهمةيضقلكنألىنعملاءافيتسالراصتخالانمءيشباهدنعانفقودقو(47)
.عسومثحببدرفتنُ
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ضوخلانعىهنوىلاعتهللارارسأنمرساهّنأىلعةصاخيبنلاحلاو
.اهيف

ةباحّصلانملوألاليعرلاادعاهيفضوخلانعاوهتنينيملسملاٌنكل
٤ميركلااليمواجنمنوامل9هيلعبلغنيذلا

همالكيفو٠ةنسحةودقنممالسلاهيلعلوسرلاةریسيفنوسمليامبو

بذاجتداعو«ردقلاةيضقتراثىحىربكلاةنتفلاةفصاعتّبهنأامو

اوحتنجفبيغلافرطىلعاوطغضناطلّسلاباحصأف«ةّدشبلبحلايفرط

یوقلاو«هللانمنممهذوفننودمتسيمهَنأسالااوعنقيىحربجلابلوقلاىلإ

لمعذوفّنلااذهنأتربتعاوةّوقبةداهّشلاملاعفرطىلعتطغضةضراعملا

.هيفبيغلاملاعللخدالدادبتساوضحميرشب

نممهفقوممهلناكلب«يراضحلانايلغلااذهنعةيضايإلابفيملو

نييومألانممهفقاوموءةضراعملافصنممهنأمغرو٠ىلوألاةظحللا
ءةيربجلاهيلإحنجامىلإالوةلزتعملاهيلإحنجامىلإاوحنجيمل«ةفورعم

هللاهدهينم»:مالسلاهيلعلوسرلافقومرباجمامالاعممهفقومناكلب

رئاسييراضحلاكاكتحالانإمث«هليداهالفللينموهللضمالف

تجزامتو٠تارظانملاتاقلحتزربثيحةرصبلاةنيدميفةئشانلاقرفلا
‹ةيءوسبوةينسحبةوقبةيدئاقعلااياضقلاتريثأو5تاراضحلا

مامإةديبعيبأبعفدلّوَألااهزكرموةيضابإلاةوعدقلطنميهةرصبلاو

‹ءاطعنبلصاوتيكبتلرودقملاوردقلانيبزييمّلاىلإيناّنلاةيضابإلا

هعابتأضعبنمةءاريلاىلإو«ناسنإلانمرودقملاوهللانمردقلانأنيبو
جردكلسملااذهىلعو‹نالیغةعزنرطشمههوجواولونيذلا

عوضوملااذهيفثيداحأنمهلصواملکعمجثیحبيبحنبعيبزل

.دبعلانملعفلاوهللانمقلخلاَنأباهيلعقلعوحيحّصلاعماجلايف
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اهزربأةریثکلئاسمردقلاهيضنعتدلوتجومتملاطيحملااذهيفو

لدجلازكرمتراصلب٠لاعفألاقلخبفرعاموأرايتخالاوربجلاةيضق

ةلاسملاهذهىلإراظنألاهجيردقلاةيضقتريثأاملكو٠نيملكتملانيب

.ملعلاوةدارإلاوةعاطتسالالثمىرخألئاسمعم

رفكملالوحينانويلاركفلارثأويراضحلاروطّنلامكحبو

ديعقتلاروطىلايعافدلاسمحتملالدجلاروطنمايجيردتيمالسإلا

ةيحالطصالاتافلتاشنفكلسملاسفنةيضابأالاكلسوءريظنَتلاو

ةعفدظوفحملاحوللايفءايشألاىلاعتهللاداجيإوهءاضقلانإاولاقو

تبثواهرودقمىلإاهعاجتراواهتاقوأىلإرومألاءاهتناوه

٠ابعصامهنيبزييمّتلالعجاماذهويلالّدلالقحلايفنايقتلتنيتظفللانأ

.تافيرعتلايفضومغىلإىَدأامم

6هتنابإهتالاقمبسانلاىلعرهظو6ةلزتعملايرعشألالزتعانأامو

عبنةمالايفىرسىتحهديحوتوهعملبيديرتاملارهتلاءارونمقلطناو
نإو٠سانلادنعايراساركفةديدجةغايصغاصةّنسلالهابىمستديدج

.يمالكلالدجلانمملسيملفلازتعالاىلعراث

مهفقوموتارايتلافلتخمنيبنونراقيونولَماتيةحاّسلاىلعةيضابإلاو

ملامكاياضقةّدعيفءاقتلالامغريلازتعالاركفلايفاوبوذيملفتباث

ةيضقاهنيبنمواياضقلاضعبيفهعماوقفتانإوديدجلارايتلااذهمهعلتي
ت.1.ةيضقم۳۰-¢. لوقلايفترهصنايتلالاعفألاقلخةيضقنماهنععرفتاموردقلاوءاضقلا
بسکلاب

عم8/يناثلانرقلاةيادبىلإعجرتبسكلاموهفمروذجنأتبثو
كعباميفلإةيضابإلادنعرولبتيملحلطصملانأالإ«عيبرلاوةديبعيب

حيجرتاىلإةراشالاغملعفلاىلإهتدارإوهتردقدبعلافرصوهاولا

.رايتخالاو
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ردقلاةيضقنأمهكاردإمهثارتيفسملتةيمالسإلاقرفلاةيقبكةيضابإلاو
‹دحاولالعفللنيتهجديدحتىلإءاجتلالانُأو«مالكلاملعضماوغنم

قيضمنمجرخموهامّنِإوةكرشلاهانعمسيلناسنالللعفلاو‹هللقلخلا

بارتقالاةبسنهيفىوقتثادحألاممهلعافتمكحبركفلااذهنأدجتاذلو

ةبسنهيفىوقتو«لبجلابنيلئاقلاةسوفنلبجءاملعدنعءاجامكربجلانم
يتلاةعرتلانأالإبرغملاءاملعدنعكلذءاجامكرايتخالانمبارتقالا

ناسنالالُمحتيىتحرايتخالاةبسنةيوقتيهةماعةيضابألادنعةيغاطتيقب
باوقلانمامهنعبّترتياميفيهنلاورمألايفةمكحلاىلجتتو«هتيلوؤسم
هللانأداقتعاعمرارطضالاتاكرحنعرايتخالاتاكرحزيمتتو«باقعلاو
.ريدقِءيشلکىلعهّنأوِءيشلكقلاخىلاعت

:ةسمخباڵلِإدجويالدبعلالعفنإمهلوقيفمهفقومصّخلتيو

.ىلاعتهللاةدارإ1
.دبعلاةدارإ2

..دبعلاباستكا3
.ةيصعمناكنإهنالذخو25ةعاطناكنإهللاةناعإ4
.(4®هدعبالوهلبقاللعفلاتقويفهلهقلخس5

ملعجهنموهمضخلااذهلكيفعبتملاجهنملانأةظحالملابريدجلاو

اهليوأتيتايمث«ةنسوانارقصوصّتلانمقلطنملانوکيدةماعمالكلا

ركفلارئاسباهطابتراوةيضقلاتاسبالموةغللاتايضتقمبسحاهمهفو

سسةدارإابةيضقلاا

.ةيصعمناكنإهللانالذخبو2طناکنهللانوعبلإ

يفىتحوةيرظنلاليلاحتلايفةّيضقلاريرقتيفماعلاجهنملاءاجدقو

.1/183حرش:شيفطادّمحما.ر(48)
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حجحلالغتسادعبو‹ةيربجلاىلعوةلزتعملاىلعىلعامئاقحورشلا
ةيلقنججحبمَّعديو«طسولافقوملارقتسييناثلافرطلاىلعفرطلااذه

يشكيودّسلاورامعيبألاثمأضعبلادنعةيلقعلاةعرتلابلغتف٠ةيلقعو

فسويويلاطيجلادنعدجناملثمرخأالاضعبلادنعةيلقتلاةعرتلابلغتو

.يبعصملا

تءاجةيديرتاملاوةرعاشألاوةيديّرلاوةيضابإلاةعزننأنذإحضاوف

ةينوكلاةدارإللعضاخوهاميفربجمناسنالانأنعلفغتنأنودةيقيفوت

ىقبيو‹رايتخالاةرئادتحتعقياميفبستكمهّنأورارطضالابهوّمسامم

.ِءيشلکقلاخىلاعتهللا

لواحامهمىلاعتهللارارسأنمارسلظيسءاضقلانأكردناذهدعبو

اذهفاشكتساءارواثهالناسنإلالظيسو«رسلااذهفشكينأناسنإلا

.ىرخأاياضقمامأفقيامكهجولاهجوبيغلامامأفقينأىبسعرّسلا

هريخردقلانابنماو«هللانمنارقلانأهلقعبنقيأيذلانمؤملااأ
«هتانکسوهتاکرحلکيفهلیلجتبردقلااذهنافىلاعتهللانمهّرشو
رڌةرمنممكو«هللارّذقامالإمتيالفاذكلعفينأرّدقينممكف

ثادحأنمهلوحاميفىلجتيامك«هللارّذقامالإمتيالفاذكلعفيالأ

‹ءوسبباصيالفسداّسلاقباطلانمطقسياذهف‹ردقلابميلستلاىلإعفدت

حرفلانعاريبعتتابورشملابهباحصأليتأيلبهذيفهعضوبرشبتسيداكيامو
نمارباعالجرسوديداکيراطقاذهو«هيلعيضقتةرايسهسودتىتح
يضقيفرواجمنكسمبمدطصيلهارجمنعةظحللاكلتيفلّوجتيفهتكس

.اهمامألقعلاراحييتلاثادحألانمكلذىلإامو«هيفنمىلعوهيلع

يفردقلاةيضقىقبتنأةلأسملاهبلصفتنأنكميامنسحأنملعلو

لمعلايفناسنألادهتجيلوعرشلاةرئاديفلعفلاعضطوينوناميالاةرئاد

.هلقلخاملرّسيمالكنأملعلاعم
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يتلاىلاعتهللاةئيشمةرئاد«نيترئادنيبطلخيآلُأناسنإلاىلعهنأامك
هذهسيقيالأهيلعوءةقيضلاةدودحملاناسنإلاةئيشمةرئادو٠دحتال

قلطملانيبنراقينموباوصلاقيرطنعدعبيو‹هيلعرمالاهبتشيفكلتب

ءازجلانعاذامفلوُؤسمنأثحبملااذهلالخنرمنيبتإو
.؟ديعولاودعولابفرعاموأةرخألايف
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يناثلالصفلا

دولخلاةيضقوديعولاودعولا

:ديهمت

ءاملعلواحامهمىلاعتهللارارسأنمارسىقبيردقلانأىلإانيهتنادقل
.يبيغلاَرْعللااذهلح.يفداهتجالامالكلا

لمعلانيبطبّرلاءاملعلاءالؤهلواحاملكمقافتيلاكشالانأانبدقو

ةيربجلانيبةنيابتمجئاتنلاتءاجو٤باقعوباوثنمهيلعبترتيامو
نيفرطلانيبطسوتلا‹ةيضابالامهنمو‹بسكلابنولئاقلالواحوةيردقلاو

.يهنلاورمألاميقتسيلةيلوؤسملانمافرطناسنإلااولّمحف

.لاثتمالامدعوألاثتمالاامهيلعينبنييهنلاورمألانأيهيدبلانمو

نيدلالوصأءاملعدنعهتيمستىلعحلطصااموأءازجلاةيضقحرطتيلاتلابو

.(ا)ديعولاودعولاب

.95:قبسامرظنا(1)
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اميقثوأاهتلصلعلفةقيثوردقلاوءاضقلابةيضقلاهذهةلصتناكنإو
اهبزيمتيتلاتايّمسملاىلإةراشإ«ماكحالاوءامسألا»ناونعببهيلعحلطصا

مدعتايوتسموهيهاونوىلاعتهللارماوأللاثتمالاتايوتسمنيبقرفلا
.ةرخألاواينّدلايفماكحألانمكلذ»ىلعينبنيامولاثتمالا

قرفلانيبفالخلاببسنأانيقيكردينيدلالوصأبتكيفلماتملاو
ةنيابتمتاقلطنملاتناكاذإو٠تايمسملاديدحتيففالتخالاىلإمجري

.ةقفّتمجئاتنلانوكتنأنكميالف

ملاعيفافرطو«ايبيغافرط‹نيفرطديعولاودعولاةيضقلنأنذإحضاو

ةقدلاىهتنميفتسيلءامسلاوضرألانيبيبدودحلانأانملعاذإوةداهّشلا

مهتلعجومهتَرَيحدقو‹نيملكتملاريحتنأنمدبالةيضقلانأكردن

اًرصمتامنإوهللالإهلااللاقنملكرشحياقلطمالؤافتلئافتمنيب
ربتعياقلطمامئاشتمئاشتمنيبوهوجولانمهجوبةّنجلايفءةيصعملاىلع

ليبسالوهیرارذيبسوهلاموهمدلحياهيلعؤرجنموكرشةيصعملانأ
نمريصمناشيفلدتعملاولئافتملاومئاشتملامهنمناكوءةاجتلاىلإهل

.ایسرخاواحلاصالمعطلخ

ماكحألاوءامسألاةيضق

مكيلعتممتأومكنيدمكلتلمكأ:ىلاعتوكرابتقحلالوقي
.(3ةدئاملا5)انيدمالسالامكلتیيضرويتمعن

ىلعهتاحوتفبمالسالاعشيماّسلاحضاولاموهفملااذهنم٠اقالطنا

/يرجهلوألانرقلانمثلاثلادقعلايهتنيداكامنكل«ملاعلافارطأ

474508:كرشملاوقفانملاورفاكلاونمّوملافيرعت:رظنا(2)
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تلاطأوىامّدلاتلاسأ(3)ماسجثادحأتّدجىتح‹يداليمعباسلانرقلا

.لازتامو6مالقألاتک6ناهذألاتحدقونسلالا

(4)لتكثالثىلإنيملسملامسقتنعثادحألاهذهترفسأدقو
لتكلاهذهنعواياضقلاضعبهاجتةّصاخميهافمباهنملكتلقتسا

.ةيمالسالاقرفلاعيمجتدلوت

ةمسلقلطملامهضفراَنيبو«قرفلاةيمستنمةيضاباإلافقومانللحدقلو
؟وهنمؤمأ؟ةريبكلابكترمنممهفقومنعنألااذامفةيجراخلا

؟نيتلزنملانيبةلزنميفقسافوهما؟وهرفاكأ؟وهملسمأ

تلّوحتتاملكموهفمدّدحننأنسحيةلئسألاهذهنعبيجننألبقو

هذهو.ةقدباهلامعتساةفرعمواهكالتمانودةقرفلكليركفلاِءانبلا

.كرشلاوقافنلاو‹رفكلاوناميالا:يهتاحلطصملا

الصفةلأسملايفثحبلاربتعنالانّبأيفلثمتتو٠ةيجهنم:ىلوألا
ليلحتلانوكيسكلذلديعولاودعولالصفلةعطوتوهامنإو3القتسم

.ارصتخم

«ةينيدءامسأ:ماسقأهنالنمسقنتانلوصأىلعءامسألانُملعاو»يداربلا

۰ةيوغلءامسأو«ةيعرشءامسأو

36و35:قبسامرظنا(4و3)
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ةيعرشلاءامسألاو.ةرخآلاواينّدلاماكحأاهبقلعتتةينيدلاءامسألاف
ةداعالاو٠همدعوِءازجالاو‹داسفلاوةحخصلالئمفيلاكتلااهبقلعتت

.طايتحالاو

.ءيشىلإلقنريغنماهعوضوملةلمعتسملايهةيوغللاءامسألاو

نيدلاوءمالسالاوكرّشلاو‹رفكلاو‹ناميإلالثمةينيدلاءامسألاف
ءامسأهذهف.ةريغصلاوةريبكلاو»قسفلاو6فقافتلاو6ناسحالاو6ربلاو

ةيالولاو‹دودحلاو‹باقعلاوباوثلااهيلإقلعو«ةعيرشللاساسأتلعج

اهببطاختتالو‹اهبعرشلادورولبقاهفرعتبرعلانكتمل«ةءاربلاو
عيمجو...اهبمهبطاخو6اهيلععرشلامهفقوأیتحةفصلاهذهىلع

.اهيلإةعجارءامسالاهذهبةقلعتمتانايذلالوصاوتراعملا

.(6...ةينيدلاءامسألاهذهلبقنمءاجامّنِإةمألاتافالتخارثكأو...

؟ةينيّذلاءامسألاهذهنعذعيحاذامف

:(›ناميالاةقيقح

يتلايهذإءماتءافضبةملكلاهذهعملوألانوملسملاشياعتنإ
‹مهدعبءاجنمناف«مالسالارونىلإةيلهاجلاتاملظنممهتلّوح

45 44 : قئاقحلاةلاسر:يداربلا  )6(
يعرشىلااهنذإالثمةلزتعملاميسقتنعميسقتلااذهفلتخيو

ينيدلالمشيايعرشةلزتعملاهربتعاامنأكردنلمأّتلادنعو.يوغلويفرعو
710 : ةسمخلالوصالا:رابجلادبعيضاقلا.ر:ةيضابالادنعيعرشلاو

اعرشقدصتناميالاومالسإلاونيّدلاأه:نوربتعيةيضابإلانإ:ةظحالم )7(
ةديقعحرش:يخامشلادمحأ.ر.«اهتاموهفمتفلتخانإو«دحاوءيشىلع

. هذهدودحزواجتيعسومثحبمىلإجاتحياذهو4ديحوتلا

= امف:لاق؟انمۇملاق؟ةثراحايتحبصأفيك:ةثراحلكيميبنلالاق )8(
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7كبلقبتنماأ«كديورناميإلايعدينمللوقي«نتفلاروهظدعبو
بسحو؟المأناميإلانملمعلاتربتعاالهو؟اعمامهبمأ«3كناسلب

قرفلابتكقفّتتو.قرفلانمةقرفةرمزيفلوُؤسملاعضويباوجلا
تفلتخا:دمحموبألاق»:يلياميفمزحنباهصخلامىلعلوصألاو
ىلاعتهللاةفرعموهامّنإناميإلانأىلإموقبهذف: ناميإلاةيهاميفساّنل

هناسلبرفكلاعاونأرئاسوةينارصنلاوةيدوهيلارهظأنإو5٠طقفبلقلاب
لوقاذهو‹ةّنجلالهأنمملسموهفهبلقبىلاعتهللافرعاذإفهتدابعو

يرعشألانسحلايبأو٠ناوفصنبمهجلازرحميبآ
.امهباحصأو

يلقبرفكلادقتعانإوبناسللابرارقإوههللابناميإلانأىلإموقبهذو
ماركنبدمحملوقاذهوةّنجلالهأنمنمؤموهفكلذلعفاذإف

.هباحصاويناتسجسلا

لوقاذه‹ناميالالماكملسموهفهناسلبهبلقبنيدلاءرملافرعاذإف
.ءاهقفلانمةعامجوهيقفلاتباثنبنامعّتلاةفينحيبأ

هبرارقالاو¿£نيذلاببلقلابةفرعملاوهناميالانأىلإ(جراوخلا

ءاهبهذواهرجحيدنعىوتسافاينذلانعيسفنتفزع:لاق؟كناميإةقيقح7

‹نوروازتيةّنجلالهأىلإرظنأو«ازرابيّبرشرعىلإرظنأيئاکو
.ءاديعساديهش»:هللالوسرهللاقف.رانلالهأءاوععمسأيتأكو

كتنسنودنعدريمل.1/576جهنملايقاتسرلاسيمخ

لمعولوقنامّيالانأنيدنو»:كلذريغةنابالايفلوقييرعشألانأةقيقحلا(9)
1981:24طةنابالا«...صقنيوديزي

جراوخلاعمةيضابإلارشحيمزحنبانأملعلاعم(10)
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صقنیصعاملكوهنامیإدادزااریخناسنألادادزااملكو‹ناميإيف

:ةعبرأيفذعنيحفقاوملاصخلتتف'«هناميإ

.طقفبلقلابناميإلا(1
.طقفنانللابناميالا(2

.طقفناسللاوبلقلابناميإلا(3

‹انايحأةنراقملاكلسمناميالافيرعتدنعةيضابالارداصملاتكلسدقو

.انايحأعافّدلاوكلسمو

نعيشحملالقنيلب‹"3›قيدصتلاينعيهللايفناميالانُتبثتيهو٠

يفروصحمهنأتالاؤسلاباتك

(11)

(12)

(13)

(14)

.3/188189لصفلا:مزحنبا
.7و5:ةيفاصلاةنونيدلا:حتفنبسورمع:دنعليلحتلااذهلثمءاج

:قراشملا:يلاّسلا.2/90104زجوملا:يفاكلادبعرامعيأ

.2:201طديحوتلاةديقعحرش:شيفطادمحما.1-332

مزحنباصنانرتخاويناجرجلاحرشعم2/454فقاوملا:يجيإلا
.يجهنملاهحوضول
ةعومجم.ر.87ء525484:عضولاباتكىلعةيشاح:يشحملا.ر

دمحأ.ر.5658تالاهجلاباتكحرشىلعةيشاح:نيشحملانم

يسمادغلاةلوصىلعدرلا.128.33ديحوتلاةمدقمحرش:يخامشلا

938.

:ةلوصىلعدرلا.128و8ديحوتلاةمدقمحرش:يخامشلادمحأ.ر

9-38

87:عضولاباتكىلعةيشاح:يشحملا.ر
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لاعفإةغلناميإلاف»:يليامكةملكللةيفرَّصلاةغيصلايخامّشلاللحيو
يأبيذكتلاهتنمأيأيناّنلاىلإةزمهلابلقنمثدحاوىلإًدعتمنمألانم

قيدصتلااَمِإهانعمف«هبتقثويأهنمنمأاذترصىنعمبوأ«هتقّدص

فرتعاىنعمهنمضتلءابلابيدعفقوثتولاوأاقلطم

أيخامشلانيو لاضيأو»:يعرشلاويوغللىنعملانيببلماكلاااضيأ

6لتوبث

‹نانجلابداقتعاينيدلاحالطصاألايفناميإلانُىلعرداصملاحلتامك

موهفملااذهليلحتيفعسوتلاتوافتيوالابلمعوناسللابرارفإو

دهشتنأعرتشلايف9و(:ناميإلانعلوقييخامشلااذهفرخاىلإردصمنم

عيمجنمقحهبءاجامأبوةلاسرلاب.ةعدمحملو«ةينادحولابهلل
اهبفلکيتلانيدلافئاظووتارومأملا

29:يسمادغلاةلوصىلعدرلا:يخامشلادمحأ(15)

35:قياسلاردصملا(16)
37:يسمادغلاةلوصىلعدرلا:يخامشلادمحأ.ر(17)

عومجملا:ةتسوبارمع.44.عضولاباتکىلعةيشاح:يشل

.َ:لوعملا

يفناميالاهغيصنأظحالملاو.33:ديحوتلاةمدقميالدمحأ)18(

لمعلانمهريغىلعوهيلعةراتو‹قيدصقلاىلعةراتتءاجميركلانارقلا
:2طديحوتلاةمدقمحرش:شيفطادمجما.هريغىلعةراتو«رارقإلاو

1.

يفوةلزتعملاوةرعاشالادنعناميألاموهفمبفرعننانسحي:ةظحالم

رمق©ةّسلالهأدنعراتخملاىلعلامكطرشاذهو»:يروجيبلالوقيكلذ

هسفنىلعتوقهنكلنمموهفهکرتنمو«لامكلالصحدقفلمعلابىتأ
هتیعورشميفكشوأ‹عراشللدانعوأ«لالحناكلذعمنكيملاذإلامكلا

.ةرورضلابنيدلانمملعاميفرفاكوهفالإو
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:ديحوتناميإلاعرشلايفو»:لوقيفىرخأةغيصبكلذنعربعيامك
هلهجعسيالاممكلذريغو«هبِءاجامولوسرلاولجورعهللاةفرعمك

‹-ىذالاةطامإولوىلاعتوهناحبسهبهللارمأامعيمجوهو:ديحوتريغو
باوثلابوجولصحةعاطلاتلصحاذإو

ناسللابلجوزعهللقيدصتلاانلوصأىلعناميإلاةقيقح»:يداربلالوقيو
.(2حراوجلاوبلقلاو

كلذكو.ةغللايفقيدصتلا:ناميالاو»:شيفطادمحمالوقيامك

رارقإلاوعلوسرلاهبءاجامببلقلايفقيدصتلاعرشلايفاندنعناميإلا
دبعوفالعلاوجراوخلادنعواندنعاضرفوأالفنناميإةعاطلكو‹لمعلاب

ناميإلانأنوربتعينيذلاةيماركلاوةيمهجلاوةئجرملاىلعقاطنيفو
اندنعناميإلاو:يّشحملالوقيكلذيفوبكرمهّنأةيضابإلاتبثيطيسب

لمعلاهبنولوقيمهَنألناميإلانمرطشلمعلانأىلاةلزتعملاتبهذو
45:ديحوتلاةرهوجحرش«.داقتعالاوقطنلاو

ةلمجو»:يليامكناميإلانمةلزتعملافقاومرابجلادبعيضاقلاصخليو
ضلئارفلاوتاعاطلاءادأنعةرابعمشاهيبأويلعيبأدنعناميالانأكلذ

تاعاطلاءادأنعةرابعليذهلايبأدنعو.تاحبقملابانتجاو«لفاوتلانود

يذلابهذملانمحيحصلاوهو٠تاحبقملابانتجاولفاونلاواهنمضئارفلا

.707:ةسمخلالوصألا:ةاضقلايضاقهراتخا

دبعيضاقلا.ر2/454فقاوملا:يجيالا:اضيانأشلااذهيفرظنا
705:ةسمخلالوصألاراّبجلا

33:ديحوتلاةمدقمحرش:يخامشلادمحأ(19)

37:قئاقحلاةلاسر:يداربلا(20)

2:199طديحوتلاةمدقمحرش:شیفطادمحما)21(
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(ليوط):رصنوبأخيشلالاق.مولعموهامكلمعلاولوقلانمبكرم

هضعبهنمبهاذِءيسلکلا

نقرُمللعمتسمهضعبيفق
ُهلقأهنملارامهمنيّدلاىیوِس

(22)ينخيالكاذنمٌضعبلاوهلكىضم

:يليامكتالاهجلاحرشيشاوحيفىنعملااذهىلاةراشأإلاتءاجو

.2«ديحوتلاءازجأنمرثكأناميإلاءازجأو»

لأسن»:ةئجرملااجردتسملاقفلبقنمرزخوبأةيضقلاهذهجلاعدقو
نوكتنأاولطبأدقف«رارقألاوه:اولاقنإف؟وهامناميالانعةئجرملا

:اولاقناف؟وهامرارقالااذهنعانوربخأمهللاقي«اناميإهللاةفرعم
ِءاجامو۽هلوسروهدبعادمحمنأوهلكيرشالدحاوهللانأرارقالاوه

هللابرارقالا:ضعبريغاهضعبتالصخثالثهذه:مهللاقي.قحهب

رارقإلاريغهللالوسرادمحمنبرارقإلاو«هللالوسرادمحمنأبرارقإلاريغ
رکنانمدحاوهنأللابرقي«اذهرکنینماذهبرقيهنأل«قحهبِءاجامب
نوكينألطبأناميإهللابرارقالا:لاقنإف.هللالوسردمحمنوكينأ
لوسرادمحمنابرارقإلاريغقحهبءاجامبكلذكو.اناميإدمحمبرارقإلا

مكريغلزوجيالمللاصخثالثناميإلانوكينأمكدنعزاجاذإف«هللا
ضئارفلانمكلذريغوةاكزلاوةالصلالعجيفرثكأوألاصخمبرأ.هلعجينأ
.2*«لاصخناميإلانأمتررقأاذإ.ناميالانم

ناميالافةلخادلامعألارابتعايفرداصملاتيمتستددّصلااذهيفو

98:7£97ناتيبلا.ةينونلا:يناشولملاحوننبحتفرصنوبأ(22)
9:عضولاباتكىلعةيشاح:يشحملا.ر

68:تالاهجلاباتكىلعشاوح:نيشحملانمةعومجم(23)
5657نيفلاخملاعيمجىلعدّرلا:رزخوبا(24)
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:لقنلاليلدو»:يسمادغلاةلوصىلعهدريفيخامشلالوقيف

.مكتالصيأ2مكناميإعيضيلهللاناكامو

مهيلعتيلتاذإومهبولقتلجوهللاركذاذانيذلانونمؤملا

مهاتقزرامموةالصلانوميقينيذلانولكوتيمهبرىلعواناميإمهتدازهتايآ

رصحلاديفياقحنونمؤملامه«رصحللاموعو4لالاةرميرك

اوسيلوأابذكنمؤملاوهكعلوأةيآلالهأنمسيلنمو٠«صيصختلاو
.نينمؤمب

ميسقناف«(18ةدجسلا32)ناكنمكانمۇمناكننال_
هلوقو...انتعتالإاهلباوجالةيآلاهذهو«هنمامسقنوكيالءيشلا
هللاالإهالاالنأةداهشاهالعأةبعشنوعبسوفينناميإلا»:مالسلاهيلع

.2©¢«قيرطلانعىذألاةطامإاهاندأو

.(27«ناميالانمةبعشءايحلا»:هلوقو

نيتداهّشلابهرّسفف»؟«ناميإلاامنوردتأ»:سيقلادبعدفولهلوقو

.(2«جحلاوةاكزلاوموُصلاوةالّصلاركذو

لوسرلاعبتينمملعنلالإاهيلعتنكيتلاةلبقلاانلعجامو:143ةرقبلا(25)
ناكاموهللاىدهنيذلاىلعلإةريبكلتناكنإو«هيبقعىلعبلقنينمم

«ميحرفوۋؤرلسانلابهللانإمكناميإعيضيلهللا

:يذمرتلا14ةنسدوادوبأ.57.58نامياملسم.3ناميإ:يراخبلا.ر(26)
لبنحنبدمحأ.9ةمدقم:ةجامنبا.16ناميإ:يناسنلا.6ناميإ
1/109سرهفملامجعملا:كنسنو.ر.2445.414.39

14ةنس:دوادوبأ.3:ناميإ:يراخبلا.5758:ناميإ:ملسم.ر(27)

لبنحنبدمحأ..9:ةمدقم:ةجامنبا.16:يئاسنلا

3/133سرهفملامجعملا:كنسنو.ر242.4

.كنسنومجعميفدريمل(28)
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ناميإال«هلةنامأالنملناميإالهلدهعالنملةنامأال»:هلوقو

.(29)«هلةالصالنمل

النامیإ»:لاقفلامعألالضفأنعمالسلاهيلعلئسوريثکاذهلثمو

نمهلعجف»(2هيفكش

بوجولبقةينملامهتمرتخانمناميإةحصنعةيضابالالفغيالو
اذاالإناميالانمنوكياللمعلاّنِإ»:كلذيفيملاسلالوقيو(32)لمعلا

هنأىلعهيبنتهيفو«ناميإتاعاطلاعيمجنأبلوقلاجرخيف‹امزالناك

ملاذِإامك«ضرتفمةيندبلالامعألانمهيلعسيلولاحفلكملاىلعيتأي

ىلعتايملوناكوأ‹تايعمّسلانمءيشبةّجحلاهغلبت هيفبجيتقوهيلع

.(33)(لمعهيلع

«ناميإيههللةعاطلكلاقيالو«ناميإلانميهفهللةعاطلك:ليقو
ناميإلاو«رفكياللئاسولاكرتو«لئاسولااهيفنلاناميإهللةعاطلكسيلو
١.(34)رفکهکرتناکكرتاذا

مجعملا:كنسنو.ر.210251‹3/135154:لبنحنبدمحأ.ر(29)

1/120سرهفملا

دمحأ28:قاقر.135:ةالص:يمرادلا.49ةاكز.1ناميإ:يئاسنلا.ر(30)

:سرهفملامجعملا:.كنسنو.ر.2/2589.34لبنحنبا

3/166

:شيفطادمحما.ر36س35:يسمادغلاةلوصىلعدرلا:يخامشلادمحأ(31)

2201203طديحوتلاةديقعحرش

:يسمادغلاةلوصىلعدرلا:يخامشلادمحأ.ر(32)

333:قراشملا:يملا)33(

6/57ةعيرشلاسوماق:يدعسلاسيمخنبليمج.ر(34)
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ىىدلةيضقلاهذهليراضحلالعبايفلاعَلألاهلناک

ةثالثاهيفةيضاباللو«ناصقنلاوةدايزلاةيضقتحرطاذهبناجىلإمث

:فقاوم

.صقنيوديزيناميالا(1

.فعضيلاقيامنإوصقنيلوقنالوديزيناميالا2

.صقنيالودیزیناميالا)3

لوقيفلوألافقوملانعامأ.ةثالثلافقاوملاةداعرداصملاركذتو
ەاناميإمهتدازفاونمانيذلاامف:لجورعلاقو»:يفاكلادبعرامعوبأ

‹اناميإكلذباودادزيفضئارفلانمةروسلايفامبنولمعييأ(124ةبوتلا9)
عماناميإاودادزيلنينمّؤملابولقيفةنيكّسلالزنأيذلا:لاقو
هللاربخأدق‹ناميإلانولمكتسمنونمّؤومموقءالوهف(4حتفلا48)مهناميإ

ناميإلانأىلعكلذدف‹مهناميإعماناميإنودادزيكلذعممهَنَأمهنع
99(.صقتتودادزتةريثكلئاصحخ

يلعلرثابومالسلاهيلعلوسٹیدحبجهنملابحاصكلذللدتسيو

ديزيناميالا»:لاقهنأداعهميبنلانعيورو:لوقيفبلاطيبنبا

:بلاطيبنبايلعلاقو.بلقلايفتاعاطلاریٹاتبكلذو

753:.يليامرظنا(35)

2/9798زجوملا:يفاكلادبعرامعوبأ(36)

.2/371سرهفملامجعملا:كنسنو.ر.9.ةمدقم:ةجامنبا.ر(37)

498



تاحلاصلاتاعاطلابدبعلالمعاذإف‹بلقلايفءاضيبةعملودبيناميإلانإ»
.‹(35)«...هلكبلقلاضيیتحتدازوتمن

هلاصخوصقنيودادزيناميالاو»:يدهموبالوقيىنعملااذهيفو

ةئجرملاىلعدرلادعبرزخوببهذيأرلااذهلٹمىلإو.(39)دودحمم

.(4«صقنيودادزيناميالانإ»:لاقفلاصخناميإلانأتبثأثيح

وهو«يمّدكلاديعسيبأىلإةينامعلارداصملاهبسنتفيناثلافقوملاام
لئاققلاماعلافقومللةبكاومو«ةرابعلارايتخايفيرحتلانمعونةقيقحلايف
بحاصهنعهلقنياماذهوهلكدسفهنمءزجصقتنااذإلكناميالاناب
اذإهنأل٠«صقنيالوديزيناميإلا:هللاهمحرديعسوبألاقو»:جهنملا

لصفلا:مزحنبا.ر.1/569جهنملا:يقاتسرلاديعسنبسيمخ(38)

قيدصتذاقلعتملابسحقيدصتلايفىتحصقنيوديزيهنأنيبي.3/14
.سانلاةماعقيدصتكسيللسرلا

ماسقالانأصّخلتف»:يروجيبلادنعءاجاملمتةرعاشألافقومنعامأ

:هلال

..انجواسنإةمألاناميإوهو:صقنيوديزي(1

.روهشملاىلعةكئالملاناميإوهو:صقنيالوديزيال2
.ءايبنالاناميإوهو:صقنيالوديزي(3

نأركذصقنيوديزيهّنِإنيلئاقلادنعةيلقنلاوةيلقعلاججحلانبنأدعبو
۔صقنيالوديزيالهنأربتعيةفينحابا

ةثالثلماكلاناميإلا»:لاقثيحصقنيالوديزيهنأنيبيفيباطّخلاامأ

وهوداقتعاو۽صقنيوديزيوهلمعو۽صقنيالوديزيالوهولوق:رومأ
..صقنيالوديزي

:يروجيبلا.”«قيقحتلاوهامكنصقنيوديزيناميالانإ:هلوقبمتخيو
.5051ديحوتلاةرهوجحرش

86:نامعىلاةلاسر:يدهموبأ(39)
631:نيفلاخملاعيمجىلعدرلا.رزوبأ(40)
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الوفعضيناميإلانإلاقيو٠هلكلطبءيشهنمصقتنا

لوقيفاذكهناصقنلامساهقحليالو»:فيضيفسوماقلابحاصامأ

.(42«انباحصأ

يليلخلادْمحأهللحيفةقراشملادنعحجارلاهنأودبيوثلاغلافقوملاام

‹«صقنيسيليعرشلا(ناميإلا)ههجويف»:يملاّسلالوق.ىلعهقيلعتيف
اذهوصقنيالوديزيناميإلانأىلإهللامهمحرانباحصأبهذ»:لوقيف

هتقيقحىلعناميألاانلمحءاوسةديقعلايفهتلاصأهللّمْوَتاذإبهذملا

وهوةيوغللاهتقيقحىلعلمحنإف.ةيعرتشلاهتقيقحوأةيوغلل
نإثيحنمبهذملااذهةحخصتلجتناميالاةدعاقفوهيذلاقيدصتلا

لوسراهيلإوعديناكيتلاةلمجلابنايتإلاناسنإلاهببطاخيبجاولّوأ

٠يداقتعالاناميإلاتايئزجاهتحتيوطنتتايلكنمفلاتيهوعهلا
اذإف‹هيلعةّجحلااهبمقتمليتلااهليصافتنمائيشدقتعينأهمزليالو

ةرئادكلذبحبصتو‹هداقتعابجوتايئزجلاهذهنمءيشبهيلعتماق
هتفرعمنعفلتختالامجإءيشلاةفرعمنإف«لبقيذنمعسوأناميإلا
راكنإنفهيلعولهجلاىلإملعلانمناسنالاعجرينأنكميالواليصفت
ىلإاًمِإوكرّشلاىلإيدؤينأاًمِإاهريسفتيفةجحلاهيلعتماقاممءيش
.ناميإللفانمامهنملكوةمعتلارفك

‹لمعلاولوقلاوداقتعالالمتشييذلايعرشلاهانعمىلعلمحنإو

‹داقتعالاناسنإلاهبدّبعتياملّرَأنإثيحبهذملااذهةحصتلجت
لماکانمؤمناکيلمعوأيلوقضرفهرضحيملوهداقتعاهمزلامدقتعااذاو

هيلعبجوامكهاذأولاعفألاوألاوقألانمءيشهيلعبجواذإوءناميإلا
.(43«ملعاهللاوهلکهناميإمدهنابجاولااذهبلخأاذإو٠هنامیإدادزآ

.1/574جهنملا:يقاتسرلاسيمخ)41(

6/47:ةعيرشلاسوماق:يدعسلانسيمخنبليمج(42)
334قراشملا:يملاّسلا.ر.1قيلعت:يليلخلادمحأ(43)
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نيبةنراقملانوددحاولاصخّشلابقلعتتةدعاقلانأىلإهبنيو

.(4توافتمرابتعالااذهبناميإلاذإرخاوصخش

بابنماناصقنءاسّنلاىلعتابجاولانممفرامةميستنأربتعيامك
.(45›فالخلا

قطنملاىلعدمتعالوألانأنيبتيةثالثلافقاوملاهذهيفلَماتملانإ

امايبتنيرخألانيفقوملانأالإصقنيديزياملكذإناصقتلاريرقتيف
ودبيةرابعلايفيمدكلايرحتوناميإلايفةيضابإلاسساىلإبرقاوه

فعضلاعمةمئاقىقبتةعاطلاَنأل٠صقّتلانعفلتخيفعّضلاذإملسأ

مادهناكلذنمىشخيفمدهنتةعاطلانإفصقنلاعماًمأ‹ناميإلامدهنيالف

.ةوقتالاحوفعضتالاحهيرتعتذإلمكالا

نکل6لوقلافرتنمهناكرهاظلايفودبيهذهيفلَماَقلاو

نمديزملاىلإىعسيلعجيايراضحادعباهيطعيلمعلابةصاخاهطابترا
ءادهشلاونيقيدصلافاصمنمبرتقيىتحاهيفةداجإلاوتاعاطلا

نمةيشخلاوةدايزلابلطيفسفانتلااذهلثمبو«ءايبنالاونيحلاصلاو

نزاوتىلعظافحلايفيراضحلعبهلاذهوعمتجملاحلصيناصقتنلا

.تابجاولانمركنملانعيهنلاوفورعملارمألاذإيقالخألاعمتجملا

نكلةئيشملابناميإلاقيلعتةيضقىلإاوريشيملةيضابالانأظحالملاو
؟«تنأنمؤمأ»:يلاتلالاوسلامهيلعحرطيامدنعباوجلانوّرحتياوناك

نمؤموهو ناميإلانعلئسنمو»:كلذيفجهنملابحاصلوقيو
رارقالالهأنميأديرتتنكنإ:لوقيهّنِإف؟تنأنمؤمأ:هلليقف

334335:قراشملا.ر:يملاسلاهللادبع.ر(44)
335:ردصملاسفن(45)
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نامیالابدیرتتنكنإو‹هماكحأعيمجبوناميالابرقمانأمعتفناميالاب

8(احنونمؤملامهكعلوأل:هيفىلاعتهللالاقيذلايقيقحلاناميإلا

.‹*هللادنعهملعو٠كلذيفيلملعالف(4لافنالا

‹اقحنمؤمانألوقينأدحألزوجيالف»:ةيضقللليلحتدعبلوقيمث
نمهتإ:لوقينأدحألزوجيالو«ناميإلايفَكشلانماذهنوكيالو

نمدحألهللاهلعجيمليذلابيغلاملعفّلكتنمكلذنألةّنجلالهأ

.(*7«نيلسرملاوءايبنألالهدابع

نمةيمالسالاطاسوألايفاليوطاشاقنتراثأةيضقلاهذهنأمولعمو

نبالوقيكلذيفودوعسمنباىلإاهبنولئاقلااهعجريذإ‹ركبمتقو

دوعسمنبانعانيورفنمّؤومانآملسملالوقيفساتلافلتخاو»:مزح

Uا:لوقيناکفكلذهرکهئاءاهقفلانمهدعبنمولضافالانمةعامجو

.(486للاءاشنإنمؤم

فالخلالصوحتلضافألاضعبىلإاتايبأديحوتلاةرهوجحراشبسنيو

(زجر):لوقيفةيضقلاهذهيف

نفاي«يبرِءاشنِإ»هلاقمنمعنمينمۇميِلاقنم»

يبثاياذهلوقينأبجويهيعباتضعبو٤&5ِكلامِلاذو

فرعافاذهزوجيعفاشلاو٠°يفتحللكلاملاملثمو
بنُمايهناميإيفكلاهبَدارأاعامجإهعنماو

دابعلاقلاخركذبكبتداريهباذإعلامعك
(49)«الفتحمادبنكف«كرتالوكشلفلُجلاف

“
$

1/575جهنملا:يقاتسرلاديعسنبسيمخ(46)
1/576:جهنملا:يقاتسرلاديعسنبسيمخ(47)

3/227:لصفلامزحنبا(48)

103:ديحوتلاةرهوجحرش:يروجيبلا(49)
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يفناميالاوُيلاحلاناميإلاىلإرظّنلايفنيتعرتلانيبفالخلارادمو
رظننماًماف‹لبقتسملا يحويكلذنالءانثتسألازجيملفيلاحلاناميالاىلإرظن

ىلإهئاقبةيناكمإولبقتسملاىنناميإلاىلإرظننماأو«ناميإلايفكلا
ىلإاضيوفتهيفألءانثتسالازاجأدقفتوملالبقهلاوزةيناكمإوةياهّنلا

ةئيشملابقيلعتلاوهو٤يلازغلاهبلاقاموهةياهنلايفساسألاوىلاعتهلل

,50(متاوخلاىلعرادملاو6هرمأةمتاخملعيالناسنالانالكربتلل

نمؤمهنأهسفننمملعينمىلإةبسنلاباذهنمدعبأىلإمزحنبابهذيو
يتقويفىلاعتهللادنعاعطقملسمنممهّنِإلوقينأهيلعبجاوف»:لوقيف
ضيبأانأوأدوسأانأهلوقنيبوملسمنمؤمانأهلوقيفقرفالو‹اذه

بجعلاوحادتمالابابنماذهسيلو«اهيفَكشياليتلاهتافصرئاساذكهو

.(١5۱ءيشيف

ىلإلبقتسملارمأضيوفتىلإهيبنتلانعلصفلاةياهنيفلفغيالهنأالإ
.(34نامقل31ر.«ادغبسکتاذامسفنيردتاموذإهللا

فیرعتنعتاظحالمنميقياّاذامفءانثتسالاةيضقبقلعتياميفاذه

؟ةرخالاواينّدلايفهبةيفوتلاىلعبترتياموناميإلا

ىلعانايحأفيرعتلايفنودمتعيةيضابالانُىلإهيبنّتلانمانهسابالو

ريغو«كرشلاهلباقيديحوتناميإلاف»:يخامشلالوقياذهيفو‹دادضألا

رفكهلباقيديحوت

372.ةيقيرفاخيراتيفتاسارد«ءاجرأإلالصف:يبلاطلادمحمقيلعت.ر(50)
]1ددع

3/228لصفلا:مزحنبا(51)

34:يسمادغلاةلوصىلعدرلا:يخامشلادمحأ(52)
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ربتعيو©رفكلاهلباقيناميالانأربتعانمىلعَدرلالاجميفاذه

ڳاروفكاموارکاشاإ:ىلاعتلاق.ركّشلاهلباقيرفكلانُيخامشلا

ناميالاةلعذإرفكلاةلعوناميالاةلعيفةلباقملانأننيبيو(3ناسنالا76)

.(5?رفكهنعيهنملكوناميإهبرومأملكف«يهنلارفكلاةلعوءرمألا

ةغيصولعفلاةغيصنيبزييمّتلاىلعانايحأصرحلاعقياذهبناجىلإو
لاقينأمحصيالنكلةاصعلانأشيفنمآلوقننأحصيذإلعافلامس

نمؤملاقيلنمالاقي»:يخامشلالوقيكلذيفومهناشيفنمۇم

هللاقينمانمناكولويفوملاوهنمّؤملاو«فويملورَقأهانعمنأل
نورفكتوباتكلاضعببنونمّؤتفألط:ىلاعتهلوقيفنوروكذملاناكلنمؤم
(85ةرقبلا2)4ضعي

دهتجملاناميإنيبزييمّتلاىلإةتسيبأنبآرمعةراشإنعلفغننأيغبنيال

‹ةيلقعلاوةيلقنلاةلدألاىلعامئاقدهتجملاناميإناكاذإف‹دلقملاناميإو
دنعهحالصتبثنممامزجريغلالوقبذخأالاوهدلقملاناميإنإف

كلذناكأءاوسلمعلاولوقلاوةديقعلانيبعمجلايفساسألاو
دیلقتواداهتجانع

قحتسيالقحلاناميإلانأىلعحاحلإلاذئنيحهرادمصرحلااذهلك
نوكيلاصخلاهذههيفتلماکتنموكرتولعفنمهلاصخعيمجبلإ

.ايفومانمۇم

(ليوط):رصنوبألوقيىنعملااذهيفو

ايجارهيجيناَميلابنطنمو
َنَظلااَبباخلامعألابفوُيملو

34:يسمادغلاةلوصىلعدرلا:يخامشلادمحأ.ر)53(

44:يسمادفلاةلوصىلعدرلا:يخامشلادمحأ(54)

24:لّوعملاعومجملا:ةتسويأرمع.ر(55)
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هافءافولاريغنمتامنمو
56رقَذلاىلعريعسلاتاذيف44

ىلعتامنملوقييناثلاتيبلا»:يليامكىنعملايلاطيجلاللحيو

‹راوبلاوراتلاىلإهريصمف‹رئابكلاعيمجكرتو‹ضئارفلاعيمجببِءافولاريغ
ليق؟ةدحاوةلصخكرتبدبعلاتاعاطعيمجمتلطبأفيك:لئاقلاقناف
هللالاقامك‹نيّدلاعيعمجبءافولابقلعتمنإمكدهعيفولهل

دهعبفويملنمف(40ةرقبا2)مكدهعبفوأيدهعباوفوأوإ:ىلاعت
باجيالوبوجوريغنمىلاعتهللانملضفباوثلاَنألو«هلدهعالفهلل

كلاملاهَل .راهقلاكل

انيلعاقحناكول:ىلاعتهللالاقامكف9معنفهمركوهدوجيفامو

اوحازنانافيهنلاورمألاهدابعىلعهلو(47مولا30)نينمؤملارصن
اوکرتناف«امركوالضفءافولاهيلعمهلناك«هرماوأاولثتماوهمراحمنع

.(57باوثلانعالضفباقعلامهيلعناكاهنمةلصخ

ىلإبسنيامىلإلصتالةمارصةيضابإلافقوميفنأحضنياذكه

‹مهيلارجاهيملنَمعناميألايفنيفلثمتتةّدشنمةقرازالاوةيرفّصلا.

ةناهتسالاىلإةيمالسإلاةمألااوعفدنيذلاةئجرملالالحتانعمهبدعبتو
.ايهنوارمألمعلاب

هنعحزحزتيمليذلاروصتلااذهليراضحلادعبلاحضتيانهنمو

ةفرعمدعبالإةروصلالماكتتنلو«اذهانمويىلإمهتديقعبنوفراعلاةيضابالا

.رفكلاةقيقحنممهفقوم

89.88:7ناتيبلاةينونلا:حوننبحتفرصنوبأ(56)
ةينونلاحرشنعالقن6/69:ةعيرشلاسوماق:يدعسلاسيمخنبليمج(57)
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ىلعبترتيامركذننأكلذىلالّوحتننألبق«سخيهلعلو

هؤازجاتلماکتاذإالإققحتيتياللمعولوقوداقتعاانيبامكوهو‹ناميإلا

ثيحنممعنلارفكوءديحوتوهثيحنمكرّشلاهلباقيوفعضيودادزيهّنِإف

اينڌلايفديلقتنعنوکيدقوداهتجانعنوکيدق٤لمعوه

مهنمىفوملاةيالو»:يليامكةينونلاحراشكلذصّخليفاينّدلايفام

كرتو‹ىوقتلاوربلاىلعهتناعإوهتحيصنوهلنارفغلابلطوهّبحو«نيّدلاب

ارهاظهلةبجاولاهقوقحنمكلذريغو‹هبايتغاو‹هضغبوهّرض

.

.ميعنلاةَّنجوهوالأهدعوبيفينأبىلاعتهللادعودقفةرخألايفاّمأو

.رفكلافرعتلفناميالافيرعتدعبو

:رفكلاةقيقح

فلتخمنأفيكةمألاقارتفانعثيدحلادنعلوألابابلايفانيأر

نيبكلذيففقاوملاحجرأتتو‹رفكلاةمسبضعبلااهضعبمستقرفلا

رداصممهنعيورتنيذلاءالوهجراوخلاباوفرعنمفرط«نيضقانتمنيفرط
ىلصناواكرشمارفاكمهفلاخنملكنوربتعيمهناىرخألاقرفلا
ال»:مهتلوقباورهتشانيذلاءالّوهءاجرإلالهأباوفرعفرطو‹ماصو
‹ةيمالسألاقرفلاعيمجلزنتتكئلواوءالّوهنيبو.(هيصعمناميالاعمرضت

امو؟مهدنعرفكلاموهفموهامو؟مضخلااذهيفةيضابألاةلزنميهامف

.؟ةرخالاواينّذلايفرفاكلامكحوه

نبعفاننمىلوألاةظحللانمةيضابإلامامإضابإنبهللادبعارتدقل
ىلافقوملااذهرمتساو«معلارفكنيبوكرشلارفكنيبزيمو٠قرزألا

344رونلا:ينيمثلازيزعلادبع.هجو136ةقروةينونلاحرش:يتالتلاورمع)58(
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رشحتحوضوبزييمّتلااذهىلاهبتنتملقرفلاةيقبنأ|الإاذهانموي

.؟معنلارفكنعاذامفجراوخلاةرمزيفةيضابألا

:معلارفكوةيضابإلا(
1س۴ِ

كلذحضتيو6لوالاةمئالاعمرکبمتقونملصانفقوملاادهنإ

تءاجثيداحأنمحيحصلاعماجلايفبيبحنبعيبرلاهعمجاميفةّصاخ

.%59نيرفاكباوسيلرئابكلالهأنإلاقنمىلعةجحلا»١ناونعب

دمتعأنأحلصألانمتيأرةيضقلليخيراتلاروطتلاعبانأضوعو

حلطصملااذهألمعلارفكفيرعتيفةلحرملارداصمىلعةصاخ

.‹6نمزلاربعلولدملاسفنب
:ةغلرفكلا

ىیمسو4ةيطغتلاورتسلاوهرفكلانأ(62)ىشحملاوامشلادروي

:ىلاعتهلوقلدوحجلااضيأوهو(6هتملظبءيشلكرتسيهَنألارفاكليللا
ىلاينشحملاريشيو(115نارمعلآ3)هورفکينلفريخنماولعفيامو

ىمسيثراحلانأامكءيشلكبجحيهلالرحبلاينعت;دقرفكةملكنأ

۰)64(رذبلارسيهرابتعابارفاک

743ددعنمثيداحألاوS-223حيحصلاعماجلا:بيبحنبعيبرلا)59(

دعولاةيضقيفثيداحألاهذهاندمتعاثيحيليامرظنا.767ددعىلا

.دولخلاةيضقوديعولاو
: ينالجراولابوقعيوبا.ر.2/121زجوملا:يفاكلادبعرامعوبأ.ر  )60(

42 37/1 £ 2 طناهربلاوليلدلا

127:ديحوتلاةديقعحرش:يخامشلادمحأ.ر(6])

37:يسمادغلاةلوصىلعدرلا:يشحملا.ر(62)

85عضولاباتكىلعةيشاح:يشحملا.ر(63)

26عضولاباتكىلعةيشاح:يشحملا.ر(64)
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.(65)ةيطغتلاورتسلاوهذئنيحهغرفکلاف

:اعرشرفكلا

ينوانجلاهانبتيذلافيرعتللهحرشدنعكلذو«باقعلاهيلعهللابجوأ
.(55›«ةمعنلايلوىلاداسفتسالا»وهو

كّرشلاىلععرّشلافرعيفرفكلاةملكتقلطأو»:لوقيفيخامشلاام
.(57)«معنلادوحجنارفكلاو«ناميإلادضوهو٤یرخاقافتلاىلعوةرات

كرشلارفكامهنيمسقىلإرفكلانومّسقيةيضابالانأذئنيححضتاف

ةملكألءىرخألاقرفلللاكشإردصمريمااذهناكدقو«معلارفكو
اريثكاذهلومعلاوأكرّشلاةفاضإنودبصوصّنلابلغأيفقلطترفكلا

اذهىلعفوقولانودمهريغنورفكيمهَنأبةيضابإلاىرخألاقرفلامهمام

اذهةّحخصبنولدتسيو«عافّدلافقومةيضابألافقيف٠«يحالطصالازييمتلا

دقوةفيرشلاةّسلاوميركلانارقلانممعنلارفكيحالطصالاديدحتلا

:يليامكيسمادفلاةلوصىلعهدريفةلدألاهذهيخامشلاعمج

اناميإتادابعلاتناكولو٠مدتامكرفكلاناميالادضتلقناف»

.ارفاکاھکراتناکل

لاق6جراوخلافالخةمعنرفكىّمسينكلوكلذكرمألا:تلق

رفكةدامبرعلاناسلروظنمنبا.ر(65)
86عضولاباتكىلعةيشاح:يشحملا.ر(66)

امرظناقافنلاوكرشلانعو.127ديحوتلاةديقعحرش:يخامشلادمحأ(67)

514و518:يلي

ةيرفصلاوةقرازأالاينعي(68)
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نافرفكنمواليبسهيلإعاطتسانمتيبلاجحسالاىلعللو:یلاعت
:ىلاعتلاقو.نيقدصمللباطخلاو(97نارمعلا3)«نيملاعلانعينهلل

:ىلاعتلاقو(40لمنلا27)هرفكأمأركشأأينولبیليبرلضفنماذه
لاقو«44ةدئاملا5رنورفاكلامهكعلوأفهللالزنأامبمكحيملنمو
لاقو(55رونلا24ر4نوقسافلامهكعلوافكلذدعبرفكنمو:ىلاعت

.لحللا16ر1معنأبترفكف:ىلاعت

اڻيدحنيرشعنعلقيالامدرويميركلانارقلابلالدتسالااذهدعبو
هيلعهلوقاهنمركذنونيقّدصملاىلعةحارصرفكلاقالطإاهضعبروحم

لوسرايماعلكيف٠:لاقفجحلاةضيرفنعهلاسنيحمالل

ولو«اولعفتملتبجوولو«تبجولمعنتلقولو»:هعلاقف؟هلل

ِءيشبمكترمااذاواوهتنافيشنعمكتيهناذانکلو«مترفکلاولعفتمل
هکرتالإرفكلاودبعلانيبسيل»:دلعهلوقوامهنماوتاف

اهبءابدقفهاخألجرلاركاذا»:دفعهلوقو(7ةالصلا
ةعامجلاةرئادنمةاصعلايفنرخألاضعبلاروحمو‹0*7امهدحأ

نيتمؤمللهللادعونعقايسلاو(69)
.ادغراهقزراهيتأيناكةنئمطمةيرقنعقايسلاو(70)
7:يسمادغلاةلوصىلعدرلا:يخامشلادمحأ(71)

ريسفت:يذمرتلا.ر.394ددع2/2حيحصلاعماجلا:بيبحنبعيبرلا)72(

:يمرادلا.2:كسانمةجامنبا.1كسانم:يئاسنلا.05ةدئاملاةروس

سرهفملامجعملاكتسنو.ر1/255291لبنحنبدمحأ.4كسانم

.ةغيصلايففالتخاعم7

ةماقاةجامنبا.9ناميإيذمرتلا.15ةنسيماردلا.134ناميإملسم.ر(73)

:كنسنو.ر.389‹3/370لبنحنبدمحأ29٠ةالصيمرادلا.7

.37/6سرهفملامجعملا
: كتسنو.ر.142.60.23/2لبنحنبدمحأ.1/1ناميإ:ملسم.ر  )74(

.4 6 سرهفملامجعملا
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.%75امسيلفانشغنم٠:مالسلاهيلعهلوقلثمةملسملا

نإو4عنمتليلذلاةرثكو»:هلوقبلالدتسالااذهمتخيمت

رٹکأهفقومءاجدقف٤دّرلاددصيفناكهّنَأل«انهةعطاقهتجهلتدب

:لوقيثيحديحوتلاةديقعحرشيفةيضقلاسفنةجلاعمدنعازارتحا
لوألاهجولالامتحااهضعبيفناكنإو‹ريثكمعلارفكوهو»

رفكلايفةّمًاللو«هانعمريغىلعهباتكلمحنمهللارفغتسأو كرشلا

.77بیغشتوفالخ

ناف»:لوقيفيلدجقايسيفميسااذهللعينأيخامشلالواحيو

:باوجلاف‹كرشلاريغهضعبواكرشرفكلاضعبتلعجةلعيألتلق
قافلالاوَسلابتصّصخولو«ةاواسملاةلعللاقيفصوصخملاةلعركذتنأ
.7«فلخلابباوجلاناكل

مهرفكنإلقنمل:لوقأ»زاجميناثلاموهفملانأرخاقايسيفربتعيو

.7)«زاجموهو‹ةمعنرفكلبكرش

:لوقيفاقسفةمعتلارفكربتعيثيحايحضوتةيضقلايشحملاديزيو

هيمسنةريبكلابحاص»:لوقيامك«دحاوقسافلاورفاكلانأملعاو»
مهاوأمفاوقسفنيذلااًمأوإ»:ىلاعتهلوقبكلذل«ارفاكاقساف

:ةجامنبا.72عويب:يذمرتلا.50عويب:دوادوب.164ناميإ:ملسم(75)
2/50.3/466.45/4دمحأ.10عويب:يماردلا36تاراجت

4/515كنسنو

38يسمادغلاةلوصىلعدرلا:يخامشلادمحأ(76)
127:ديحوتلاةديقعحرش:يخامّشلادفمحأ(77)

ردصملاسفن(78)
44يسمادغلاةلوصىلعدرلا:يخامشلادمحأ(79)
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)12جحلا22(نيذلاهللااهدعو:هلوقو(20ةدجسلا32)

تبثفراّنلاهدعويذلارفاكلاوهرانلاهاواملعجيذلاقسافلاف
80(يواستلا

رفكوقسفلانيبيوسييذلايداربلالوقبيبعصملافسويلدتسيامك

لوقت.(لمعلابناج)ناميإلانمجورخلااضيأقسفلا»لوقيثيح

نأدعبكلذو.اهنمتجرخواهترشقاهنعانيفنيأةبطرلاتمسفبرعلا

نأ«نيتلزنملانيبةلزنمقسفلانوربتعينيذلاةلزتعملاىلعدلاءانثأني

اوناکمهنِإلبقنمحونىلاعتهلوقليلدبنافدارتمرفكلاوقسفلا
فهكلا18)ەبر.هرمأنعقسففاتىلاعتهلوقو(46تايراّدلا51رنيقسافاموف

.‹8نارقلابقسفلاورفكلانيبيواستلاتبثينا

:قافنلاوةمعنلارفكنيبةيوسّتلانأشيفاضيايبعصملافسويلوقيو
ناميإلاوكرشلانمءيربمهدنعةريبكلابحاصف...ةيضابإلاامأو»:يليأم

ءالؤهىلإالكلذنيبنيبذيذمإ:ىلاعتلاقامكقافّتلاورفكلابموسوم

.%2(143ءاسنلا4)ءالۇھىلإالو

:يليامكةيآلاهذهدروأنأدعبلبقنمةيضقلارامعوبأحّضودقو
مسالايفنينمّؤملاىلاالو«ةريسلاومكحلايفنيكرشملاىلإال»

ةكداجملا58)مهتمالومكتممهامل:لجورعلاقامكباوثلاو

ىلعةيشاح:يبعصملافسوي.ر55:عضولاباتكىلعةيشاح:يشحملا)80(

35نيروغبتلوصأ

36نيروغبتلوصأىلعةيشاح:يبعصملافسوي(81)
26نيروغبتىلعةيشاح:يبعصملافسوي(82)
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هدوملاوناميإلابةيمستلايفمهعماونوكينأنينمّؤملانممهافن”نو

كرشلابةيمستلايفمهعماونوكينأنيكرشملانممهافنو٠نيدلايف

.)84()نيكرشملاماكحأو

نايصعلاوروجفلاموهفمفداريةمعّنلارفكنأىلإاضيأيخامشلاريشيو

.(85›اضيأ

قسفللفدارمةمعنلارفكنأنوربتعيةيضابالانأحضنياذكهو

لوقيوكرشلانمذئيحرفكلاف٠نايصعلاوروجفلاو‹قافتلاو
كرشلانممعارفكلانوکنمانلصاىلعاماو»:كلذيفيبعصملافسوي

.(8”«قسافلاوقفانملاىلعقدصيف

مساف»:لاقفةلزتعملاىلعَدرلاددصيفيواستلااذهرامعوبأللحدقو

ءامسأعيمجىلعلمتشمراجفلاونيملاظلاونيلاَضلاونيقسافلاونيرفاكلا

ىلعلمتشمنيرابلاونيدتهملاونيملسملاونينمّوملامساناامك‹رانلالها
هلوقلثمتايآلانمديدعبكلذىلعلدتسيوةَّنجلالهأءامسأعيمج

یمسثیيح(131نارمعلا3)4نيرفاكللتدعيتلارانلااواو:یلاعت

لزنفنيلاضلانيبذكملانمناكنإ:ىلاعتهلوقونيرفاكرانلالهأ

.نيلاضمهامسثيح(93ةعقاولا56)ةيلصتوميمحنم

تابثابةنورقماهلكءامسألاهذهنأانلقيذلااذهبلدف»:هلوقبمتخيو
الإباقعلابوجونوكينأزوجينلو٠باقعلابوجوبةطونم«ديعولا

€4..مهيلعهللابضغاموقاولوتنيذلاىلإرتملأةيالاةيقبو(83)
2/117زجوملا:يفاكلادبعرامعوبأ(84)
45:يسمادغلاةلوصىلعدرلا:يخامشلادمحأ.ر(85)

514:يليامرظنا(86)

26:نيروغبتلوصأىلعةيشاح:يبعصملافسوي(87)
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.لِإباوّتلابوجونوكينأزوجيالامكرفكلل

كلذىلإاموقسفللفدارمةمعتلارفكنأةيضابإلارداصملاتربتعانإو

.”يعرشلافيرعتلايفكلذىلإانرشأامكناميإلادضهلعجتيهف

امّنإ»:ةيلاتلارامعيباةرابعيبعصملافسويلقنيةيدّضلاهذهحيضوتلو

ناميإلانإ»:اضيألوقيو(«نمؤملارفاكلاداضيورفاكلانمّوملاًداضي
.(9!دادضالارئاسكاعمناعفتريالفناّدضرفكلاو

ةعاطتسأالاموهفمليلحتلالخةيدضلاهذهنعثيدحلاِءاجامك

ينعيناميإلانمعونممرفاكلاو»:يبعصملافسويلوقيكلذيفوءنوعلاو

امّنِإهتعاطتسامدعو9هعنمنلاروذعمنوكيالكلذلف«رفكلابلاغتشالاب
€...اوتمۇينأسانلامنمامو:ىلاعتهلوقهيلعلدامكهلبقنماعاج
۰((93)(92(55فهكلا18)

(88)

(89)

(90)

(91)

(92)

(93

2/126127زجوملا:يفاكلادبعرامعوبأ

508:قبسامرظنا

32:نيروغبتلوصاىلعةيشاحيبعصملافسوي
ةعومجمفيضيو2/124125:زجوملا:يفاكلادبعرامعوبأ

كرشملانأامك٠كرشملادحوملاداضيو»:هلوقبةّداضتملاتاملكلانم
داضيو٠عيطملاداضييصاعلانأامكعيطملاداضيو«دحوملاداضي

نمؤملاداضيكلذكو...لاضلاداضييدتهملانأامك5٠يدتهملالاضلا

انفصوامكهدجواذهنمانلقامربدتنمفنمؤملارفاكلاداضيامك‹رفاكلا

.نيتلزنملانيبةلزنملابنيلئاقلاةلزتعملاىلعدّرلاددصيفاذهو.هللاءاشنإ
35:نيروغبتلوصأىلعةيشاح:يبعصملافسوي

نيلوألاةَّنسمهيتأتنأالإمهّبراورفغتسيوىدهلامهءاج:ةيآلاةيقبو
.البقباذعلامهيتأيوأ

79_يروغبتلوصأىلعةيشاح:يبعصمافسوي
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لوخذلاناامكرفكلانمجورخلاوهناميإلايفنأنذإمهملاف
.۱مەزا..

نامياإلاسجورخلاوهرفكلاي

دقو9اناكرأودعاوقرفكلللعجترداصملاهذهنأانهةظحالملاردجتو

ىلإلصوياملكنمريذحّسنكلذو‹دعاوقضوعمئاوقةملكلمعتست
.ىلاعتهللامعنبرفكلا

اًماو.دسحلاوربكلاوةّيمحلاولهجلا:ىهفهمئاوقوأ©هدعاوقاأ

رداصملاهذهيفتكتووشاوةبهااوةبغرلا:يهفهناکرا

ثيدحلانمونارقلانمصوصنىلعدامتعالابتامنكلاهذهيناعمحيضوتب

.رفكلاباهتلصىدمنيب
.قافّتلاهفدارمىلإةمعتلارفكنمو

:قافتلاوةيضابالا

ةيضابألارداصملانألإ«ةمعّنلارفكىنعمبيتأتقافلاةملكنأانركذ
ءاقفانلاو»:حاحبصلايفءاجامك:ةغليهفاهموهفم.طسبيفعسوتت
يتوااذافهقفريعضوموهو۽اهريغرهظيواهمتكيجوبريلايترحجیىدحإ

قفاوتلاعمجلاو.جرخيأ6قفتنافهساربءاقفانلابرصءاعصاقلالبقنم

نيَدلايفقفانملاقاقتشاهنمو«ءاقفانيفذخأيأقفانو:لاقنأىلإ
7خلا

ءاعصاقلا:عوبريلارحجباوبأ»:فاصنإلاولدعلاباتكبحاصلاقو

ةيشاح:يشحملا.ر.5457ديحوتلاةديقعحرش:يخامشلادمحأ.ر(94)

99.98عضولاباتكىلع
87عضولاباتکىلعةيشاح:يشحملا)95(
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هافخأف«فاخاذاةرورضلادنعهنمجرخيفختسمباب:اَقفاَنلاوءاطهارلاو
١.(°نويعلانع

هرسفيعرشمساوه»:فاصنالاولدعلاباتكيفلاق:اعرشقافلا
‹لمعلاولوقلافالتخاو٠ةينالعلاوةريرسلافالتخااولاقفملعلالهآ

يرصبلانسحلانعىورتةلاقملاهذهو5٠جرخملاولخدملافالتخاو
لجلوقوهو(97)ناميلانبةفيذحنعاهانعمو

.(99«نيدحوملانمهريغورصعلاقفانمنيبقرفالف‹داقتعالايفال

:ىلاعتهلوقلهحرشدنعلاعفألايفنوكيقافتلانأىلعيبعصملاحليو

نيحلاصلانمننوكنلوَنقَدصنلهلضفنماناتآنئلهللادهاعنممهنمو

مهيولقيفاقافنمهبقعافنوضرعممهواولوتوهباولخبهلضفنممهتاامف
ةبوتلا9)اوناکامبوهودعوامهللااوفلخأامبهنوقليمويىلإ

هيلإبهذلمكلدي(ةبلعتةَصق)ةصقلاهذهرهاظفتلق»:لوقيف(77-5

.(100«فصنأنمللاعفألايفقافتلانأىلعباحصألا

تايآلاهذهىلعهقيلعتدنعناعمتجيالناميإلاوقافلانأنيبامك
ةبوقعبلقلايفقافنلاببقعوناسللابدعولانعمهربخأاملف»:هلوقب
بلقيفقافتلاوناميالاميقتسينلو٠مهل

۱

ردصملاسفن(96)

يفيبنلارسبحاص.حتاف.يباحص(36/656ت)ناميلانبةفيذح(97)

181-2/180مالعالا:يلكرزلا.رنيقفانملا

لوصاىلعةيشاحو17:تانايدلاباتكىلعةيشاح:بعصملافسوي(99.98)

26نيروغبت
29:نيروغبتلوصأىلعةيشاح:يبعصملافسوي(100)

17ردصملاسفن)101(
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مهبقعافإ:ىلاعتهلوقلفلخلاقافلالصأنأملعا»:يخامشلالوقيو

نوبذكياوناكامبوهودعوامهللااوفلخأامبهنوقليمويىلإمهبولقيفاقافن

.(77ةبوتلا9)

هيلعينبنييذلاقافتلالصأنأينعي»:يليامكىّشحملاكلذرسفيو
ءةيالارهاظهيلعلديامكهريغهيلعئنبياملصأالانالبذكلاوفلخلاوه
.هلناببسلبقافّتلانيعامهبذكلاوفلخلانأدارملاسيلو

:قافلاعاونأنمنيعونركذيخامشلافيضيو

‹ةوهشبرئابكلاباكتراوضئارفلانمعّيضاموهوةنايخلاقافن:الوأ
دعواذاو٠ناخنمتئااذاوبذكثّدحاذا»:مالسلاهيلعلاقدقو

.(102)«فلخأ

حلاريغنمفالخلالهأهلوقياموهوميرحّتلاوليلحّتلاقافن:ايناث
ليوأتبهوبکتراامو

عيمجوهوقافنهنمو«كرشهنمف...قسفولالضورفكةريبكلا:انباحصا

امرحمهيلعبجوأاممايشكرتوأ.«للحمريغهفرتقانإىلاعتهللاهمّرحام
محلو«ٌمدلاو«ةتيملانمو«سانلالاومأنمهلكأو«مارحلابسكك«هل
لهأساجنأو٠طئاغلاو‹لوبلاو‹ركسملاو‹ذيبنلاو‹رمخلاو«ريزنخلا

نزلانمنطبامواهنمرهظامشحاوفلاعيمجومهحئابذوكرشلا

‹ةنايخلاو.ةقرسلاو6يغبلاو6فيفطتلاو6شغلاو‹ابرلاو٠هتامدقمو

ناميإملسم63بدأ.17ملاظم8اياصو.28تاداهش:يراخبلا.ر(102)

دمحأ.20ناميإيئاسنلا14ناميإيذمرتلا15ةنسدوادوبأ108ء7

5/549سرهفملامجعملا:كتسنو.ر2/189198لبتحنپا

128:ديحوتلاةديقعحرش:يخاّمشلادمحأ(103)
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‹روجلامكحوةداهشلاو‹«فذقلاو5بذكلانماقلطمروزلالوقو

ةعيطقونيدلاولاقوقعورسيملالعفوسفنلالتقوهيلعةوشرلاو
زبانتلاو٠«رحسلاو5٤كتأرماوكدبعةقفنولواقلطمقحلاعتمو«محرلا

‹ثرأالامسقيفروجلاو‹ةرجافلاناميألاو‹ةميمنلاو«ةبيغلاو‹باقلألاب

٠جحلاكرتو6ةاكزلاعنمو6موصلاوةالصلاكرتو6ةداهشلانامتکو

‹هللاركمنمأو«ةمحرلانمسأيلاو«نظلاءوسو«دسحلاو«ربكلاو
عمميرحتلاوألالحتسالايفةبغرلاو٠ةيبصعلاوةريغصلاىلعرارصالاو

.(104›‹ليلحتلا

لصأللاعبتيبعصملااهدّدعدقفنيقفانملافانصأاأ
ةرجهلامهكرتبةلبقلالهأىفقافلالّوأناكامّنإو»:لاقف

.نيقفانمهللامهاّمسف

.تاقدّصلايفايبنلاءاذيإابقافلاباصأنمنيقفانملانمو

.هريغوةبلعثلثمةقدّصلاهعنمبقفاننممهنمو

.(79ةبوتلا9)الإنودجي

.داهجلايفدهللالوسرنعنوفلخملامهنمو

9(نيبباقيرفتوارفکوارارضادجسماوذختانيذلامهنمو

.(107ةبوتلا

150—145:ديحوتلاةديقعحرش(دمحأ)يخامشلا)104;

ر24.22.٠نيروغبتلوصأ:يطوشلملاىسيعنبنيروغبتلوهلصألاو(105:

2532نیروغبتلوصأىلعةيشاح:يبعصملافسوي
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.هتحتجردنتيتلارئابكلافانصأيهكلتوقافلاموهفموهكاذ

نعاذامف٠ةيضابألارداصملابسحنيقفانملافانصأمهءالّوهو

:كرشلاوةيضابالا

امانللحفنيمسقىلإهنومسقيةيضابألانأرفكلافيرعتءانثأانركذدقل

وهولوألامسقلادنعفقننأيقبوةمعتلارفكوهويناثلامسقلابقلعتي

يشحملادنعةرباعةراشإيفالإيوغللالولدملابمامتهايأسملنمل

امكدارفإلانمعسوأديحوتلانأنيبثيحكرشلاوديحوتلانيبةلباقملادنع

لاقيناالامهللا»::ةيلدجةغيصيفلاقمثةاواسملانمعسوأكرشلانُ

بسحبامهانعمكلذنأهللامهمحرانباحصأدارم

نوكيكرشلا»:ىليامكرداصملاهتدذحدقفيعرشلالولدملام

مهاوسنمكرشكةاواسمنوكيو‹ةيونّتلاورهَذلالهألعفكادوحج
وألعفوأةفصيفقلخلاوهللانيبيواستنأيأةاواسملاهيفلصالاو

راكنإ»:هلوقبكلذيتالتلارسفیودوحجكرش:ناعونذئنيحكرشلاف

نمباتکوُلسرلانملوسرراكنإ»رداصملافيضتو108)اسرهلا

هتافصنمةفصوأ«هبتكنمنوكسوأةكرحوأةملكوأةياوأ«هبتك

.(109)(ەلاعفأنملعفو

هنأليوغللالولدملايفلطيمل.9عضولاباتكىلعةيشاح:يشحملا(106) لدجراثمنکيمل
نبىسيعيدهموبأ.ر127ديحوتلاةديقعحرش:يخامشلادمحأ(107)

91نامعلهالباوج:ليعامسا
128:ديحوتلاةديقعحرش:يتالتلاناميلسوب)108(

.ردصملاسفن.ر(109)
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.اريبکاولعكلذنعىلاعتهللكيرشلعجيأةاواسمكرشو
.هللانيبيواسملاوأدحاجلاوهذئنيحكرشملاف

.اسللابوأةيصعمبهللاىلإبرقتيوأهللاريغدبعينأكرَشلالعفو
.(111)ةصاخ

ىلاينارقلاقايسلانمكرشلاىلعلالدتسالايفرداصملاليطتالو
فكرشلاىنعماهلامعتساىلعبلغيرفكةملكنأىلإةراشإلابيفتكت
۾تردامهيلعءاوساورفكنيذلانإو»:ىلاعتهلوقلثمميركلانارقلا

.6ةرقبلا2رمهرذنتملمأ

معلانيبةلصلاحيضوتدنعكرشلانعثيدحلاىلإرداصملاضرعتتو

لصبهبلمعنإوملعلاهيفحصيكرشلاو»:الثميدهموبالوقيفلمعلاو

:ددّصلااذهيفيخامّشلالوقيوكرشلالهجمسيالهنأربتعتامك

ملعيملنموءديحوتلاملعيملهلهجنمنلءكرشلالهجعسيالوا
.(013كرشمكرشلالهجنمجتنيفكرشموهفديحوتلا

(ريبكلا)هنمف»:قافلارئابكددعامككرشلارئابكيخامشلادعيو

دیحوتراکناک«اصنهبرمأاممءيشلاراکنإوهللابيذكتناكاموهوكرش

91:نامعلهالباوج:لیعامسانبیسیعيدهموبأ.ر(110)

126:ديحوتلاةديقعحرش:يخامشلادمحأ.ر(111)

9]1:نامعلهلباوج:لیعامسإنبیسيعيدهم۲)112(

130:ديحوتلاةديفعحرش:يخامشلادمحأ)113(
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٠اهلهجعسياليتلاديحوتلاهوجونمهجويفكشوأ«ثعبلالهجوأ
هللاىلإبّرقتيوأةهّبشملاتفصوامكصقّنلاتافصبهللافصووأ

ءكلذبهللارمألوقيوتاعاطلاضعبكرتيوأ‹اهيلعصوصنمةيصعمب

وعديوأ‹ةالصلاوحبّذلاكتاعاطلاعيمجنمهلاعفأبقلخلاىلإبرقتيوأ
«اصنىلاعتهللامرحامللالحتسالاانركذاميفلخديو«هللاريغةدابعىلإ

كلذىلعلهجوأ«ليوأتريغباصنهللالحأاممرحيوأ

٠'121ماعنألا6)مكنإمهومتعطأ:ىلاعتهلوق

نيبحضارقرفلاذإماكحألاموقتمهفلانمساسألااذهىلعاذكهو
؟ماكحألابءامسألاةلصنعاذامفقافّتلارئابكو٠كرشلارئابكماكحأ

:ءامسألاهذهىلعةبترتملاماكحألا

:ةئالثءامسألةئالثماكحأهذهف»:يفاكلادبعرامعويألوقي

مرکو6حبميرحتو6ةمينغلاو6يبسلاو‹نيكرشملللتا1ا

‹مهقافناورهظيملمهاذإ(معنلارافك)نيقفانملللتقلاميرحتو(2
‹ةثراوملاوةحكانملاو«حئابذلاليلحتو«مهنمةمينغلاو5يبسلاميرحتو
مهيلعدودحلاةماقإو‹مهتلادعلاطبإو«مهتاداهشحيرجتو‹مهعمةنفادملاو
يفدودحلانإ»:لاقهنأنسحلانعىوريكلذلو5٠مهيفو

.(015)«نيقفاتملا

148ديحوتلاةديقعحرشيخامشلادمحأ(114)

ريغوةيضابالانمةمعنلارفكهيلعتبثنمبقلعتيمكحلااذهنإ:ةظحاللم)115(

لعلإقبطيالاذهنأروصتتاهلقرفلابتكهنعلفغتاذهوةيضابالا



رافغتسالاو٠نيدلايفةبحملاوةّذوملاوةيالولابوجونينمؤمللو(3

.مهلةيكرتلاو«مهتلادعتابثإو‹مهتاداهشزيوجتومهل

ةنامألاانضرعاًنإْ:لجورعهللالاقةثالثءامسألةئالثماكحأهذهف
اهلمحواهنمنقفشأواهنلمحينأنيبافلابجلاوضرالاوتاومّسلاىلع
نيكرشملاوتاقفانملاونيقفانملاهللابّذعيل«الوهجامولظناكهّنِإناسنإلا

هاميحراروفغهللاناكوتانمّوملاونينمّؤملاىلعهللابوتيوتاكرشملاو
هللاباتكيفةلوهجمريغةفورعملزانمثالثمهلعجف(73,72بازحألا33)

لجورع

قافلاةلزنمنابنيدن»:هلوقبىنعملااذهنعيخامّشلارماعرّبعدقو

اوسيلنيقفانملانابنيدنو٠كرشلاةلزنموناميإلاةلزنمنيب(معنلارفك)
‹نيقفانمالونينمؤمباوسيلنيكرشملانابنيدنو«نيكرشمبالونينمؤمب
دحاولکیمسنمو«نیكرشمبالونيقفانمباوسيلنينمؤملانابنيدنو
دقفهبحاصمسابمهنم

‹ةعباتءامسألانابنيدنو»:يليامكءامسألاهذهبماكحألاةلصنّييو
.(019«ماكحأللةقفاوميأ

فقاومباذهةلصنّيبننأنسحيوماكحألاوءامسألانيبةلصلانعاذه

ديعولاودعولاةيضقىلإلوحتننألبقىرخألاةيمالسإلاقرفلاضعبل
.دولخلاو

ةيمالسالاقرفلارئاسونوقفتيةيضابإلانأضرعلااذهلالخنمحضاو

مهريغنعنوفلتخيمهَنأالإكرشملانأشيفويفوملانمّؤملاناشيف

.ةمعنلارفكنأشيف

118-7زجوملا:يفاكلادبعرامعوبأ)116(

باتكحرش:ينالتلاورمع.ر44545:تانايدلاباتك:يخامشلارماع(117)

6870تانايدلا

73و45:نيقباسلانيردصملاسفن(118)
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ملواقسافةريبكلابكترماوربتعاونيتلزنملانيبةلزنملابةلزتعملالاقنإف

«ةمعتلا»ةفاضإعمةيضابأإلاكلذلعفامكرفكلاةيمستهيلعاوقلطي

معَنلارفاكمكحوهةلزتعملادنعقسافلامكحأليظفلامهنيبفالتخالا

ةملكفةلزتعملادنعاًمُأ»يبعصملافسويلوقيكلذيفوةيضابألادنع

ىلإرظتلابيظفلةقيقحلايفمهنيبواننيبفالخلاو...كرشلابةّصتخمرفك

ايندلايفمهدنعواندنعةقفّتميهفهماكحأاًمَأهمدعورفكلاظفلقالطإ
.(119ةرخالاو

رفكلانأىلعنيكرشمةاصعلارابتعانمةيرفصلاوةقرازألافقومنعاأ

لبقنمكلذىلإانرشأامكالمعناكةيضابإلادرنإفاكرشالإربتعيال
يخامشلاراشأدقوةرصبلاةعموصعامتجانمنيفرطلانيبةعيطقلاتناكو
دقو!2«جراوخلافالخةمعنرفكىمسي.نكلو»:هلوقبكلذىلإ

فالخلان(12)مالوهىلعدرلايفلبقنميفاكلادبعرامعوباعسوت

ةيضابالانيبيرذجفالخلانأانظحالامكنيفرطلانيبيرذجذعنيح
.‹122)ناميالاناشيفةئجرملاو

ةيرعشألالصأو»:`يبعصملالوقيفةيضقلانمةرعاشألافقومنعامأ
ىلعهدريفريشييخامشلادمحأن0133ُشصاخرفاكلا

راسلادبعينقل.ر95نيروغبتلوصأىلعةيشاح:يبعصملافسوي)119(

.696711نيتلزنملانيبةلزنملا:عبارلالصألا:ةسمخلالوصألا
2/459:فقاوملا:يجيإلا

:يفاكلادبعرامعوبأ.رةلزتعملاىلعةيضابإلادودرليلحتةدايزلو
2/123129زجوملا

:يسمادغلاةلوصىلعدرلا:يخامشلادمحأ(120)

118/2122زجوملا:يفاکلادبعرامعوبأ.ر(121)
505:قبسامرظنا(122)

ةيمامالاةعيشلالوقوهو.26:نيروغبتلوصأىلعةيشاح:يبعصملافسوي)1231
`1/139فشاكلاريسفتلا:ةينغمداوجدمحم.ر.اضيا

522

 



.(124)ةرعاشألادنعدوجومةمعنلارفکموهفمنُىلإيسمادفغلا

ءاجدقفددّصلااذهيفو44يسمادغلاةلوصىلعدرلا:يخامشلادمحأ.ر(124)
:هوجوةعبرأىلعرفكلانأةرعاشألافالسنموهومالسنبيحيدنع

راكنالاوهللاديحوتبرفكلاينعي‹هسمرفكلاينعيرفكلا:لوالاهجولا

.هل

.:وحجلاينعيرفكلا:يناثلاهجولاو

يلاوركشاولةرقبلايفكلذو.ةمعتأارفكينعيرفكلا:ثلاثلاهجولاو

مأركشا:لمتلايفلاقو.يتاعناورفكتالو٠(152)«نورفكتالو
ينعي(12)¢رفكنموناقليو.ةمعَنلارفكأمأينعي(40)رفكأ
نمتنأوتلعفيتلاكتلمفتلعفو:نوعرفلاقو‹رفك
.ريثكهوحنو٠كيلإتنسحأواريغصتييرذإيتمعنبنيرفاكلاينعي(19ءارعشلا)

ةءاربلاينعيرفكلا:عبارلاهجولاو

هکرشل.يبلشدنههتققحوهلتمدق.فيراصتلا:مالسنبیحی.ر

.مالسنبانعو.104105ص1979سنوت.عيزوتلاورشنللةيسنوتلا
9/21مالعالا:يلكرزلا.ر

:لوقيفةيضابإلاريغنمةمعّنلارفكبنبلئاقلاءامسأتيراعتنبديعسدّدعيو

يورو٠يراخبلاونوثدحملاودهاجمنباهيلعويرصبلانسحلابهذموهو»
ةفئاطاهراتخادمحأنعةياوريهو‹مكحلاوعفانوريبجنبديعسنعكلذ
يفجرفلاويكلذركذامكةيكلاملنمبيحنبالوقيهو«هياحصأنم

هقفاوبیبحنياناملعاو:هحيوتيفليلخلاقوةيوونلانيعبرألاحرش

يراخبلاولبنحنبدمحاكملانمريثكةالصلاكراتريفكتىلع
.هاناضمرموصكرتكو‹امهريغو

مكحلادبعنياوبيبحنبانعةالصلابابيفةلاسرلاىلعيناهكافلالقنو
موصلاوةاكَرلاكراتاذكورفاكالرفموأادماعةالصلاكراتنأةنييعنباو

6465:دومحملاكلسملا.«جحلاو
رفكىنعمباعيمجءالوهدنعتلمعتسا»رفكةملكنأحضاو:ةظحالم
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نوكيكلذلوكرّشلاينعيرفكلانأةرعاشألادنعذعتيحبلاغلاموهفملاف
يظفلةيادبلايففالخلانأتبثيلّمأتلادنعنكل٠نيفرطلانيب,مادصلا

ةرعاشألاونوقفتمةيضابالاف.اينّذلاماکحأنمهيلعبترتياميفةصاخ

,يسمهيسمرحي«هلقمحيةيلأنماصلانأىل
حرجت.مهعمةنفادملاوء٠5مهتحكانمو‹مهۇؤامدلحيو

تانيامهتنادإتوبثدنعدودحلامهيلعماقتو«مهتلادعلطبتو‹مهتاداهش

ةءاربلاقيبطتيفةرعاشألانوزواجتيةيضابألانُلإ‹ةيعرشلا

.اهبنورهاجييتلامهيصاعمنعاوعلقيىتحءالؤهنم

دعبكلذنيبنسامكيرذجفالخلافةرخآلارمابقلعتياميفاأ
,(126)رح

ىلاةيضابإلادنعرمألاوهامكايراضحايحالطصاادعبذخأتملاهنكلمعقل
.مهريغنعاهبنوزيمتييتلاةيدئاقعلامهصئاصخنمتراصاهّتأدح

دودحلاميقييذلالداعلامامالامادعنادنعلوعفملايوقنوکيًادبملااذهو(125)
.ىلاعتهللادؤدحىلعنيدرمتملاعدریو

.دولخلاوديعولاودعولاثحبميليامرظنا(126)
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ديعولاودعولا

ادعووهدعهبورمألاهدعو:يليامبرعلاناسليفِءاج:ةغل

.ةلوعفمولوعفمىلعتءاجيتلارداصملانموهو‹ةدعوموادعومو
دیعاوم»:هلوقالمعماعومجمرداصملانمءاجاًممو:يتجنبالاق

هاكح«دعولا:اولاق‹ةعومجملارداصملانمدعولاو«برثيبهاخأبوقرع

.يجنيا

(87هط20)¶انكلمبكدعومانفلخأاملىلاعتهلوقيفدهاجملاقو

ط20يدعوممتفلخاف»:یلاعتهلوقكلذكو‹دهعلا.دعوملا::لاق

يفةداتقلاق.ةنجلا:نودعوتامو«طلامكقزر:ق(22تايراذلا51)

.ةمايقلامويهَنِإ2جوربلا85):یلاعتهلوق

.تابنلابدعتاهّنأك:ةدعاوضرأو٤يرجدعبايرجكدعي:دعاوسرفو

ةباذلللاقيو...رحلابدعي:دعاوموي.رطملابدعيهناك:دعاوباحسو

(زجر):زجارلالاقو‹دعاواهلابقإواهريخيجراذاةيشاملاو

؟اَمْراَبكىتدعلاَماَنشُءوُسِياهڙاغصاًدعاَواهارتفيك

.هدعوتوهدعوأدقو6ددهتلا:دعوتلاوديعولاو

(زجر):ضعبلدشنأوىابلاعمفلالااوتبثأرشلابهتدعوأاولاقاذإف
وع8
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.مهادالابيلجردعوأو6نجّسلابيندعوأهریدقت:يرهوجلالاق

..ديقلاىلعةيوقيأةنثشيلجرو
(ارش.هتدعووءاريخلجَرلاتدعوبرعلا,مالك:يرهزألالاق

ملوهتدعو:اولاقريخلااورکذيملاذاف«ارشهتدعوأو«اريخهتدعوأو

دشنأو٠فلألااوطقسيملوهتدعوأ::اولاقرَشلااوركذيملاذاو«افلأ۱

(لیوط):ليفطنب
g3 eو1e

(يدعوُمزجناويداعيافلخالهندووُ»هتدنو6ياو

لاقوبرضلابهتدعوأكلوقكءرشلايفالإنكيملءابلااولخدأاذإو

(طيسب)دشنأو6ردانوهواريحهتدعوأ:يبارعألانبا

1ووروا

ىلإافيرطالضفيندعويو٠.ةرمينطسبي

.رشلاوريخلايفةدعلاودعولاوه:يرهزألالاق

دبايندعتتناف:ىشعألالاقهتدعوأاذإلجرلا:لاقي

.

.ٌتدعَتاوادّعوتهّيدَعوتواداعيإهدعوألجرلاتدعوأ:مثيهلاوب

.لوصينأمهاذإهريده:لحفلاديعوو

اهتحت.نميرجتتانجتانمؤملاونينمؤملاهللادعو:ىلاعتهلوقكلذنم(1)
(72ةبوتلا9)$راهنألا

658(

معديايوغلادهاشهنوربتعيو«ديعولافالخابنولئاقلاهرکذيتيبلااذه)2(

ةيلقنلاصوصنلابجاجتحالاننوربتعيديعولاتابثڻابنيلئاقلانألامهفقوم

.ىوقأاٹیدحوُانارق
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دعوةدامنأدهاوّشلاوحورشلانمروظنمنباهدروأاملالخنمنيب

ةيونعمتالولدملو«تابنوسرفلايرجكةّيدامتالولدمللمعتست
نيبيلالّدلالقحلايفالخادتظحالنامك.امركدعتيتلامالغلالياخمك

رشلاوريخللنالمعتستامهالكفدعوأديزملاةغيصودعودرجملاةغيص
كانهنموتعوألٌرّشلاةلالدودعولريخلاةلالدبلغنمزلارورمنأودبيو

انيأرامكروظنمنباكلذىلإرشيملنإوديعولادعولاحلطصمقلطتمناك
يدئاقعلايحالطصالاحرشلابلغثيحردقوىضقيتدامهريسفتيف

ملديعولاودعولاعوضومنأىلاعجريكلذلعلو«يوغللاىلع
.ردقلاوءاضقلاعوضوممهحرقامكنيمكلتملاحرقي

كلذلةلزتعملالوصأنملصأديعولاودعولانأمولعم:احالطصا
.يحالطصالافيرعّتلابىرخألاقرفلانمءانتعارثكأمهدجن

:يليامكديعولاودعولافرعيرابجلادبعيضاقلااذهو

هنعرضعفدوأ«ريغلاىلاعفنلاصيإ.رمضتيربخلكوهفدعولااأ»

.كلذكنوكيالنأنيبو«اقحتسمانسحنوكينأقرفالو«لبقتسملايف

تيوفتوأ«ريغلاىلاررضلاصيإنمضتيربخلكوهفديعولاامو

.‹«كلذكنوكيال

:يليامكمهفيرعتءاجدقفةيضابالاام

اولمعواونمانيذلانإل:ىلاعتهلوقيفامكريخلابرابخالاوهدعولاو

.(107فهكلا18)4الزنسودرفلاتانجمهلتناك

134135:ةسمخلالوصألا:رابجلادبعيضاقلا(3)
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نماورفكنيذلانِإلت:ىلاعتهلوقيفامكرشلابرابخالاوهديعولاو

.(6ةّيلا98)@اهيفنيدلاخمنهجرانيفنيكرشملاوباتكلالهأ

دعول:ىلاعتهلوقلرشلاوريخلايفنوكيدعولا»نأياللاركذيو
(29حتفلا48)4اميظعارجأوةرفغممهنمتاحلاّصلااولمعواونمانيذلاهللا

نوكيالديعولاو2جحلا22)هاورفكنيذلاهللااهدعو:هلوقو

دعواموهدعولا»:يليامةعيرشلاسوماقيفءاجو.6رشلايفالإ

لهأهللادعوأامديعولاو.تحوهوةرخألايفباوتلانمهتعاطلهأهللا
.5›§قحوهوةرخالايفباقعلانميصاعملاورفكلا

ريخلانأالإيوغللافيرعتلاىوتسميفيقبيحالطصالافيرعلاف

.كلذ

‹يورخألاءازجلابلمعلاطبرييحالطصالافيرعتلانأذئنيحمهملاف
قرفلاتفلتخايتلالوصألانملصأىلعةلالدللنيتنرتقمناتملكلاتراصو

.ديعولابالإقلعتيالفالتخالاناكنإواهنأشيف

اهبتّرميتلاةيخيراتلاراوطألانعاذامفيحالطصالافيرعّلاوهكلذ
نيملسملانيبفالخلااذهمايقىلاتعفديتلالماوعلايهامو؟ةيضقلاهذه

صرونلا:ينيمثلازيزعلادبع.هجو107ةقروةينونلاحرش:يتالتلاورمع)4(

277-6.

سيلويربخلابولسألانمديعولاودعولانأيفةلزتعملاعماقافتاظحالن

(633:صيليامرظنا).يئاشنإلابولسألانم
ةفاحّصللنامعةديرجراد.ط‹ةعيرشلاسوماق:يداسيمخنبليج)5(

.6/5.نامعبيموقلاثارتلاةرازورشن.1983نامعةنطلسرشنلاو
میدقتيفدروامبسح(319ق)نامعبةيضابإلاءاملعنم

.يبلشظيفحلادبعققحملل15:ةعيرشلاسوماقباتكنملوالاءزجلا
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امو؟يعهللالوسرنمزدحاويأرىلعاوناكنأدعبديعولانأشيف
ىلاةبسنلابصخأةفصبوةماعةفصبمضخلااذهطسوةيضابإلافقوموه
.؟انينعتىتلاةلحرملا

:ديعولاودعولاةيضقليخبراتلاروطقلا

اهطبريذاةقيلخلاءدبنمءازجلاةيضققالطنايفحيرصمالسألانإ

اعيمجاهنماوطبهال:ىلاعتلوقيذإةّنجلانممداطوبهبميركلانارقلا

٤نونزحيمهالوهيلعفوخالفيادهعبتنمفیدهيممککٌّنيتايامف

2)¶نودلاخاهيفمهراّنلاباحصأكعلوأانتاياباوبذكواورفكنيذلاو

.(3839ةرقبلا

ثيحضرألاهجوىلعةميرجلّوَأباكتراليبقديعولابريكذتلادّدجتيو
يديطسابيانأامينلتقتلكدييلإٌتطسبنك»:ليباقهيخألليباهلوقي
كمئإويمثإابءوبتناديرأينِإنيملاعلابرللافاخأيّنإكلتقألكيلإ

.(2829ةدئاملا5)4نيملاظلاءازجكلذوراّنلاباحصأنمنوكتف

دوجومدقذئنیحميدق انتیضقروحموهو ديعولاودعولاموهفمف

ءايبنالاةفيظوناميركلانارقلانيبيكلذلوةطيسبلاهجوىلعناسنالا

:ىلاعتلاق.باملاءوسنمراذنأإلاوباوقلابريشبلايفلقمتت
ا1نيلسرملالسرتامو

.(849ننوقسفي

ديعبنموأبيرقنماهرثاتسمليةيعضولاتانايدلايفرظانلانأامك
ركذنو«باقعلاوباوثللصاخروصتاهنملكلذِإنيملاعلابرنملزتأامب

نزوتمث«بساحيهتومرثإناسنإلانأتبثتةيكدزملانألاثملاليبسىلع

هتانسحتوتسانإو‹يدبألامعلاىلإفهتانسحتلقثنإف«هتانسحو

نإاأو«ةرارحلاوةدوربلابروعشلالِهيفسيلىداهرارقىلإفهتائيسو
مثةنسفالاةعستةليطباذعلاءوسماسيثيحمنهجىلإفهتائيستلقث
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شيعيوةيئاهنةفصب.ةاصعلارهطيوملاعلادّدجيديدجثعبنوكيلمنهجحتفت
.رشالملاعيفدبألاىلإسانلا

عيمجعمرمتسايذلايوامّسلايحولارثاروصتلااذهلالخنمحضاو

دودحمنمزبتقۇمديعولادافنإنُسرفلادنعمهملاو«لسرلاو۽ءايبنألا

امك‹همدعورأتلايفدولخلاةيضقمهدنعتريثأدقفباتكلالهأاّمأ

امايأآلِرانلاانسمتنلاولاقمهتابكلذل:ىلاعتهلوقيفكلذءاج

هلوقيفو(24نارمعلا3)¶نورتفياوناکاممهنيديفمهرغوتادودعم

ادهعهللادنعمتذْحَنَألق.ةدودعمامايأالإرانلاانسمتنلاولاقول:ىلاعت
.(80ةرقبلا2)نوملعتالامهللاىلعنولوقتمأهدهعهللافلخينلف

نموءارتفالابابنممهلوقنُربتعاذاءالؤهىلعحيرصينارقلادرلاو

.(ملعنمهبهلسيلامهلأىلعناسنالالوقينأباب

ةقباسلاتالاسرلاةيقبكمالسإلاةلاسرمایقنتيهللباتكيفلتأتملاو

فرغمهلمهترنيذلانكل»::ىلاعتهلوقىلوألا.احيرصديعولاو

هللافلخيالهللادعوراهنألااهتحتنميرجتةّينبمفرغاهقوفنم

ايبرععانارقهانلزنأكلذكول:یلاعتهلوقةيناثلاو(20رمزلا39)4داعيملا
.(113هط20)(اركذمهلثدحيوُنوقّنيمهلعلديعولانمهيفانفّرصو

نارقنمةيلقنلاصوصتلايهنيدلالوصأبتكتاقلطنمنأمولعمو
تعقوديعولاودعولاةيضقنأكلذلو®فيرشثيدحوميرك

367س366:سوتسیرکر(6)
.ةيمالسإلافرفلانيبلدجراثمناتيآلاتناكفيك8:يليامرظنا(7)

.اهيليامو600:يليامرظنا(8)
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مالسلاهيلعهتاباجإنألإلّزتنينارقلاومالسلاهيلعلوسرلانمزاهتراثإ
نعِءاجامكلذننمو۽دعباميفعقيساہکلدجياللاجملاحسفتمل

لاقف اثالث_«نورصملاكله»:لاقهللالوسرنأديزنبرباج

كرشينأرفغيالهللانإل:یلاعتهللالوقنیاف«هللالوسراي:لجر

:هعهللالوسرلاقف(48ءاسنلاهر4ءاشينملكلذنودامرفغيوهب

لاقفهللالوسرايانأ:بعكنبيألاقف؟هطةروسارقيدحأمكفأ»

(82هط20)4ىدتهامثاحلاصلمعونماوباتنملرافغليّنإول:ارقا
ذعنيحلئاَسلاف©«.اثالثةئيشملاتعقوءالؤهل»:BEلوسرلاقف
باوجءاجفيصاعملانمكرَشلانودامةرفغميةقلعتملاةئيشملانعرسفتما

باتنميقلعتةعيشملانأتيبیرخأةيانماقالطناايفاشلوسرلا

.يصاعملاىلعٌرصملالمشتاليهفكلذبو‹احلاصلمعونماو

:هلوقنيربقدنعةعلوسرلافوقودنعثيدحلايفءاجامكلذنمو
ییربتسیالهنإفامهدحأامأ«ريبكىلعنابذعيالوربقلايفنابذعينالجر»

لوقلاو‹لمعةلحرميهامّنِإولدج٣ینمهملا

ةفالخلابركبوبأعيوبوىلعألاقيفرلاىلاملسولوسرلالقتنانأامو

يخامشلادمحأ.ر22:تانايدلاباتكىلعةيشاح:يبعصملافسوي.ر)9( 

:تالاوسلاباتك:يفوسلاةفيلخنبورمع.39يسمادغلاةلوصىلعدلا
ملثيدحلاو6/9ةعيرشلاسوماق:يدعسلاسيمخنبليمج.ر.2
.سرهفملامجعملايفكنسنودنعدري

ءلوبلاوةبيغلايفنابذعيلامهنا»:لبنحنبدمحأدنعثيدحلاءاج)10(

نبعيبرلا.ر.1/234سرهفملامجعملا:كتسنو.ر.3952

487ددع2/25حيحصلاعماجلا.بيبح
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ربتعاثيحامزاحةفيلخلافقومناكوةاكزلايعناملوحشاقتلاراثىتح
‹وفنيهنأمغربراحينأبجيو«ةاكلاعنامنأ
اوناکریعبلاقعينوعنمولهللاو»:ةريهشاذهيفهتلوقو٤ضئارفلا
فيك»:رمعهلأسيكلانهو.«فيّسلابهيلعمهتلئاقلعلوسرلهنوطعي

‹اهلاقنمنألوسرلاربخأدقو«هللاالإهلإالنأنودهشياموقلتاقت

مل١:اقیقدوامساحركبيبباوجيتايف(1۱)؟هلاموهمدمصعدَقْف

.اهّقحنمةاكزلانإالأ؟«اهّقحبلإ»لوسرلالقي

عنامريفكتىلعرمألارقتسانيبراضتمنيفقومنيبًداحلاراوحلااذهدعبو
نمزةفالخلارقتستو.عضولارقتساونيحدعبةّدرلابورحتهتناوةاكزلا
مالسالاةلاسرغيلبتبنولوغشممهولدجللتقونيملسمللناكامورمع
لؤاسّتلانأبيحويامرمعلاوقأضعبيفءاجكلذعمو«دالبلافارطأيف
كاشلاكهللادعويفكاّشلا»:هلوقكلذنموحورطمديعولاودعولالوح

ءاجامكلذكوهللايفاوکشیتحهللادعويفاوکشامو«هللايف

نمةيدكىلعباطخلانبرمعفقو:لاقنعنسحلانع

.3ةباتتسا٠«1ةاكز٠«102داهج2ماصتعا:يراخبلا.ر(11)

:يئاسنلا1ناميإ:يذمرتلا.1ةاكز:دوادوبأ‹3332ناميإ:ملسم

ظافلالسرهفملامجعملا:كنسنو.ر.1ميرحت.1داهج.3ةاك

.4/249ثيدحلا

2٠ماصتعا9٠دودح‹1ةاكز28٠ةالص102داهج:يراخبلا.ر(12)
وابأ.ةيشاغلاةروسريسفت1ناميإ:يذمرتلا3236نامي:ملسم
.50ناميإ1٠مرح16داهج.3ةاكز:يناسنلا.95داهج16ةاکز

و98/4:لبنحنبا.15ريس:يمرادلا.1نتف:ةجام
.1سرهفملامجعملا.كنسنو

6/10ةعيرشلاسوماق:يدعسلاسيمخنبليمج(13)
؛نميلادوهينميريمحلاعتامنببعكوه(32/652ت)رابحالابعك(14)

6/85:مالعألا:يلكرزلا.ر.ركبيبأنمزملسأ
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؟كيكييام‹نينمّؤملاريمأايتلقفهتيحللبىتحىكبفاهيلإسلجف«لمر

ةنسلمرلااذهنمةّبحلكددعلعجول:تلقفرانلالهأتركذلاق

نمامویجورخلاباوعمطلراثلانمنوجرخيمث«اهباسحىلعنوبذعي

.(!5«ادبأاهنمنيجراخبمهامواتقومهللعجيملنكل«رهلا

نُساسألاو‹09مهلاوقأوةباحّصلافقاوملكىّصقتننأانلسيلو

نماهيلعبّترتيامويصاعملانيبزييمّتلاةيضقنابيحويركذاملك
ليثماهلنكيملعئاقوثودحعمراثتتأدبديعولاودعولانموماكحألا
.مالسلاهيلعلوبسرلانمز

هاجتةباحّصلافقاومفلتختو«نامثعةايحتايرخأيفرمألالحفتسيو
ىرجمنأالإ‹«فقوتموبّوصموىطخمنمفةفيلخلاتافرصتضعب
‹نامثعلتقيوساكلاضيفتيتلاةرطقلانوكتو‹ادحأرظتنيالثادحألا

بكترممكحلوحةصاخيمالكلالدجلاباجوزمميومدلاعارتلاقلطنيو

همدلحف مهيلابسنيامبسح(!كرشلابهيلعاومكحف‹'”ةيضقلا

.(19)هلاممنغوهيبسو

لكةّيضقلاتلمشلب«ءالؤهيفرصحتيالانيأريفرمألانأالإ
ىلعو‹نالااهحوضوكةحضاونكتملتاءامتنالانأوةصاخنيملسملا

6/13ةعيرشلاسوماق:يدعّسلاسيمخنبليمج(15)
.اهنأشيفزرتحينأيغبنيفقاوملاهذهلثمنألبقنمهانظحالامبركذن(16)
37/1:یربكلاىواتفلا:ةيميتنبا(17)

هعالطانأنيبيوجراوخلابتكىلعرشابملاعالطالامدعبةيميتنبادهشي(18)
1/37قباسلاردصملاسفن.ر.مهموصخقيرطنعناك

52-53:قبسامرظنا(19)
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.ديعولاودعولايفلوقلاينبنيسةريبكلابكترمنمفقاوملاهذه

ىلااوحنجنويومألاف‹ةيئارواموةيسايساداعبأةيضقلاذخأتسانهنمو

ىلعمهئرجتلكلذوديعولافالخإبلوقلاىلإواءاجرإلاىلاوحماس
بناجىلعةمحّرلابناجاوبلغف‹اهبمهتناهتساورئابكلاباكترا
نأةماعللاوحويلرايتخالابناجىلعربجلابناجاوبلغامكلدعلا

.بجاورمأمهتعاطناوءاضقبمهتفالخ

ناميإلابلسيفةلزتعملاعماوكرتشادقمهنمةيديّرلافنويولعلااَمأو
.2مالسالانمهوجرخيملةيمامالانأالإ«ةريبكلابكترمنع

نمةريخألاتسلاتاونّسلايفنامثعاونادأدقفلوألاةمكحملااأو

يفمهفقومفلتخامثميكحتلاهلوبقنمةبوتلايلعىلعاوبجؤأو«همكح
كرشرفكهورفكمهنمريثكفةرصبلاعامتجانمةريبكلابكترمنأش
ضابإنبهللادبعمهنعدعقانهو.(+”هلاممنغوهيرارذيبسوهمداولحأو

ةيضابإلافقومرولبتيسنيحلاكلذنموءجورخلازجيملوةيضابالامامإ
ىلاليجدعباليجلايجالاادحاواطخةيادبلانمذختيلايجيردت

هللادبعىلإةبوسنملاةينامعلاةديقعلايففقوملااذهىلجتيو«اذهانموي
هدعوفلخيالهللانأ..نمؤينأو...٠:يلياماهيفءاجوضابإنبا

.23هديعولطيالو

لصاوويقشمدلاناليغعملازتعالاةسردمرولبتتتأدبءانثألاهذهيفو

يفتالاقملالئاوا(3/1022ت)(نامعنلانبدمحم)ديفملاخيشلا.ر(20)

:1364زيربت.يناتسرهشلانيدلاةبهديسلاقيلعت٠تاراتخملابهاذملا
1/135ةيمالكلاجراوخلاءارا:يبلاطلارامع.ر.5

.48قيلعت52:قبسامرظنا(21)

مهموصختاياوربسح(22)

17:ةيبرعلاقحالملا3:ةحورطالا:يلربوك..ر(23)
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ىلجتيومهتاقبطنمهنوربتعيةلزتعملاناللبقنميرصبلانسحلاوءاطعنبا

نبورمعيباوديبعنبورمعنيبتراديتلاةرواحملاهذهيفمهفقوم
.)24(يوحنلاءالعلا

ورمععمىقتلا«هبارعإونآرقلابفروعملايوحلاءالعلانبورمعايأنإ
؟ديعولايفكنعينغلبءيشام‹نامثعابأاي:هللاقفيلزتعملاديبعنبا
هدعوزجنمهللاف«اديعودعوأوادعودعوهللانإ«ورمعابأاي:هللاقف

زجتمهللافاديعودعوأوادعودعوهللانإ٠نامثعابأايلاقف.هدیعوو
امنإو‹اًمذديعولاكرتدعتالبرعلانأملعتامأ«هديعوهدعو
(ليوط):لوقييذلاتعمسامأالضفو5امّركتهذعت

درمتملاةلوصىشخأاناًالوتشعاممعلانباىشخييالو
يدعوزجنمويداعيإفلخملنإويتو

نأنوريو«دعولازاجنإو«ديعولافلخبنوحّدتميبرعلاءالّوهلاقف
.لضفومركتاذه

؟باوصلانعبارعالاكلغشوورمعابأاي:ديبعنبورمعلاقف

(طيسب):ارعشلوقييذلانأتعمساما
م

تيبلاوميأَرلاللدتعملٍدلاخابأنإ

توفىلعهارقْنَمتيبالوديعولاوفلخُيال

«هبدعوتامالو‹هدعوفلخيالذإ«ةفصلاهذهىلعحودمماذهف
باحصأةنجلاباحصأىدانول:لاقدقو.نيلئاقلاقدصأىلاعتهللاو
مكبرمكدعواممتدجولهفاقحانبراندعواماندجودقنأراّنلا

انأامويدللوقلالدبيامل:لاقو(44فارعألا4/)7.معناولاقاح
4هللاتاملكلليدبتال:لاقو.(50329)€ديبعللمالظب

672-611:ةسمخلالوصألا
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رصتنيلكو«لدجنمةيضقلالوحروديناكاملةروصةرظانملاهذه
.برعلاراعشأىلعوميركلانارقلاىلعادامتعاهيأرل

:مالسلاهيلعلوسرلاثيدحىلعديزنبرباجدامتعاانيورنأقبسو
ابأاي»:الئاقلجرهلأسهنأهنعیوریكلذكو‹««نورصملاكله»
امرفغيوهبكرشينارفغيالهللانا:یلاعتهلالوقتيأرأ‹ءاثعّضلا

ءاشينملهللاكابنأوأ:رباجلاق(48ءاسنلا4)نملكلذنود

اوبنتجتنإ:لاق؟ءاثعّشلاابأايينابنُأانيو:لاق.؟رفغينأ
ديعولاف31(25ءاسنلا4)هلمكنعرفکنهنعنوهنتامرئابک

ةيضابأالانيبقافتالاسملناذهلوةيصعملاىلعارصمتامنملذفانذئنيح

.ديعولاداتايف

اميفكلذوةةرشابمريغوةرشابمةقيرطبديعولاذذافنإتبثتل

يفميعدتلاءاجنيحلاكلذنمو«(27)ةمعّنلارفكبهتيمستىلعحلطصا

.ثيداحألاهذهىلعالكادامتعاادمتعميضابإلاثارّتلاةيقب

:اهنميليامرکذبيفتکنسو

.رئابكلالهألةحارصمتهجبدّعوتلا(1

مديفاوكرتشاضرألالهأوتاوامّسلالهأنأالول:لعلاق

531:قبسامرظنا(25)

بوقعيوبا.ر.39:يسمادغلاةلوصىلعدرلا:يخامشلادمحأ.ر(26)

سيمخنبليمج.ر.2/45ء2طناهربلاوليلدلا:ينالجراولا
6/9ةعيرشلاسوماق:يدعسلا

ىلعةّجحلا:لوألابابلا5س3/2حيحصلاعماجلا:بيبحنبعيبرلا)27(
.نيرفاكباوسيلرئابكلالهأنإلاقنم

536



.2رانلايفمهرخانمىلعاعيمجهللامهّبكلامارحملسمىرما

2۳۹1e.و
.(9)(منهجيفهتعورهللالاطاهعورواانمومیدانم:دتوعلاقو

ةّنجلانمنامرحلابريذتلا2

ةعهللالوسرنعیوریدیزنبرباجلاق«بیبحنبميبرلالاق
الوءاسنلاةلحفالو‹ثويدالوثّنخمةّنجلالخديال»:لاقهنأ

.‹3«راغتالىتلا:لاقهللالوسرايةضاكرلااموليقةضاكلا

ةئجرملاىلعَدَرلاضرعميفقسّنلاسفنىلعحتفنبسورمعجسنيو
اولاقولدوهيلالوقبهبشأمهو«هللاديعوذيفنتنماوّدرامو...»:لوقف
.80(2ةرقبلا2(الاراناانسمتنل

ديعولاودعولاذافنإبنيدنو»:فلخينبناميلسعيبرلاوبألوقيكلذكو

هدعوزجنمهّنأوهيدللوقلالدبيالوداعيملافلخيالهللانأو

(28)

(29)

` )30(

(31)

(32)

تايديذمرتلا.ر.7ددع3/4حيحصلاعماجلا:بيبحنبعيبرلا

2/146:سرهفملامجعملا:كنسنو.ر.8

بدأ:يمرادلا.ر8ددع3/4حيحصلاعماجلا:بيبحنبعيبرلا

لحيالةغيصبءاجو5/362:ْلبنحنبدمحا.3نتف:يذمرتلا.5

.2/320سرهفملامجعملا:كتسنو.ر.املسمعورينأملسمل

یدو.(ةدشنودب)ثويدوهفلجخلاوةريغلادقف:نالفثادنم:ثويد

(طيسولامجعملا).هلهاىلعداق:نالف

.مهيلاهللارظنيالةغيصبءاجو69ةاكز:يئاسنلا.2/134.12869

عسوتلاةدايزل.621صرظنا.2/162سرهفملامجعملا:كنسنو.ر



ىلعةّمألاتقفتا»:هلوقابیرقتةرابعلاسفنلهسوباديعيو.(3هديعوو

فلخيالهّنأوهيدللوقلالدبيالهّنأوهديعووهدعويفقداصهللانأ
داعيملا

اوبتكنمعيمجلاوقأنمةغيّصلاهذهلثمدروأنأباررطضمينارأالو

.لصألااذهيفةيضابأإلادنعفالتخاالف«اذهانمويىلإننيّدلالوصأيف

يأرنعريبعَللنيتملاةبخنباتكيفورمعدنعِءاجامبيفتكأو

یلاعتهللانأىلع(ةيضابالاةمئأ)اوقفَناو»:وهوةررقملاةلحرملاءاملع

)35هديعوالوهدعوفلخيال

نوكسمتياذهانمويىلإمهتأشنذنمنولازيامةيضابألانأذعيحساسألاف
لماوعلاىلجتتفيكف.هديعووهدعويفهللاقدصوهوالأدحاوفقومب

نيلئاقلاىلعمهدرومهفقوملمهجاجتحالالخنمكلذىلإمهتعفديتلا

؟ةيمالسالاقرفلانمديعولافلخب

:ديعولامهيفذفنينمديدحت

اذهمهلمشينمدّدحننأنسحيديعولاذافنإىلعةّلدألاضرعننألبق

.ذافنالا

نماهيلعبترتياموءامسألانمةيضابألافقومانيأرنأقبسدقل

عيمجنألهفةمعنرفكرفاكةريبكلابكترمنأبمهلوقو

1/35فحتلاباتك:فلخينبناميلسعيبرلاوبأ(33)
3/70ةيبرعلاقحالملا:ةحورطألا:يلربوك.ر.ةديقعلا:عيبرلاوبأ(34)
تانايذلاباتكلهحرشكلذكرظناو1545:نيتملاةبخن:يتالتلاورمع(35)

:یلاعتهلوقيفامك«هدیعوالوهدعوفلخيالهللانأبنيدنو»:لوقيثيح

67:(29ق50)يدللوقلالديامل

520:رظنا(36)
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ربتعيسابعنبااذهفركبمنمزنملدجراثمةيضقلاهذهتناكدقل
.(37)ىصعينمةمظعرابتعابرئابكلانميصاعملانُ

ىلااوبهذلب«٠مهنعركذيامكمهفقومةقرازألاىنب;ساسألااذهىلعوِ

:یلاعتهلوقكلذيفمهتّجحو«كرشنايصعلكنأاوربتعاوكلذنمدعبا

..25121ماعنألا6)نوکرشملمكنإمهومتعطاناول

الإءالؤهنعةرصبلاةعموصعامتجاذنمضايإنبهللادبعدعقامو
يبسومهئامدلالحتساونيملسملاعيمجىلعكرّشلابمكحلايفمهتفلاخمل

.(2”مهعاتممنغومهيرارذ

هيقبنيبوكرشلانيب,طلخلامدعةيضابألایدلحضُتانيحلاكلذنمو

.؟مكحلاسفنامئاداهيلعبترتلهو؟يصاعملانعاذامفبونذلا

رفغيالهللاإملئاقنمرعهلوقلثمىلاعتهللاباتكيفلّمأتملانا
نإ:هلوقلثمو(48ءاسنلا4)نملكلذنودامرفغيوهبكرشينا

:هلوقلثوقااشورواوبنجتت

بذعينيلنأشيءالعأوكداتيدلفهللالوسرتيد

توافتتبونذلانأحوضوبنيهقفلاولوصألابكيفو‹سانلانيب

هجو110ةقروةينونلاحرش:يتالتلاورمع.ر(37)
61:.ت.دةيرجح.طقرفلاةلاسر:يفوسلاةفيلخنبنامثع.ر(38)

2122:قبسامرظنا(39)
باتكىلعيشكيودّسلاهللادبعةيشاحيفءاجو.531:قبسامرظنا(40)

ريبکوأ«‹امهنظيفيأ«ريبكيفنابذعياموءاملعلالاق:يليامحاضيالا

نأمهوتاملطبيهبو«هللادنعاريبكناكنإوساّنلادنعوأامهيلعهکرت
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يفاهيلعصوصنملابونذلاتايمستمهأيهامفةدّدعتملماوعب

؟ميركلانارقلا

:بونّذلاةيمست

جورخلالولدملءامسأةّدعدوجوىلاهبتنيميركلانارقلايآعبتتمنإ

ءةئيسلا:يهءامسألاهذهوكرشلاادعهوجولانمهجوبیلاعتهللاةعاطنع

ءرزولا5٠ةشحافلا٠ةيصعملابنذلا٠مثالاكمارجألا(41)رفكلا

.(*»ممللا‹ةريغصلا«ةريبكلاةئيطخلا

:بونذلابيترت

:بونذللنيبيترتةيضابالادنعدجن

‹نيرخالابهتلصوهللابناسنإلاةلصهيفيعوردقفلوألابيترتلاامأ

هبرودبعلانيببنذ4نيهجوىلعبونذلا»:لاقهنةباحصلانمسان

ناكهنمباتاذاهبرودبعلانيبيذلابنّذلاف«هبحاصودبعلانيببنذو

قيقحت٠حاضيإلاباتك:يخامشلارماع.ملعأهللاورابكلانمتسيلةي
.2.1/9ط1390/19700توريبنطولاةعبطم9ةذتاسألانم

هيلعرم»:يليامكربقلاباذعىلعليلدتللثيدحلااذهيجيالاددقو

ناكامهدحأنللبريبكيفنابذعيامونابذعي:لاقفنيربقبمالسلا
نأىلارشيملو.«ةميمّلابيشميناكفيناثلااَمأو«لوبلانمییربتسیال
2/452:فقاوملا:يجيالا.رئاغصلاوأرئابكلانمةيصعملا

506:قبسامرظنا(41)

كلذلءامسألاهذهنيباقيقدايحالطصاازييمت انتعلاطمبسحسدجنمل(42)
٠ةئيسلاهةيصعملا:يهواهريغنمرثكأدّدرتتةسمخدنعفوقولابيفتكنس

.ممّللا٠ةريغصلا«ةريبكلا
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ملاظملادريىتحهلةبوتالفهبحاصنيبوهنيبهبنذاًمأ«هلبنذالنمک
.‹(43›«اهلهأىلا

:يتالجراولالوقيكلذيفو«يلزانتوهويداهتجافيناثلابيترقلاامأو
ريبكلانودةيصعملاو«ةيصعملاقوفوهنودريبكلاو‹بونّذلامظعأكرشلا»

ةئيسلانودةئيطخلاوةئيطخلاقوفوةيصعملانودةئيّسلاو‹ةئيسلاقوفو

۱قوفوةئيطخلانودةيهاركلاوةيهاركلافوفو

مهنإفتاملكلاهذهلنييلوصالالامعتساةرثكمغر:نييلوصألافيرعت
نماهبراقتىلامجريكلذواحضاواتباثاديدحتاهديدحتبابلاغنونتعيل

.كلذانيبامكميركلانارقلايفلامعتسالاثيح

ةلاسريففيراعتاهلعضينأهلبقءاجامبانيعتسميداّربلالواحدقو
ةئيطخلاورزولاوةشحافلاومالافیرعتنعلفغهنافكلذعموقئاقحلا

هلعافهنعىهناملعفيهةيصعملا»:يداربلالوقي؟ةيصعملايهامف

.‹45›بنذلاكلذكو

بهذملاو»قيقدتةدايزعمةيصعملاافرعمعصملافسويلوقيو

جراوخلاةفلاخمنيبيمث.«هریغوكرشنميهنلاهنراقاملكةيصعملانأ

691ددع2/66:حيحصلاعماجلا:بيبحنبعيبرلا(43)

:يملاسلاهللادبع.ر.118س6/115ببترتلاةيشاح:يشحملا.ر

قشمدةيمومعلاةعبطملاء5يخونتلانيدلازعقيقحتحيحصلاعماجلاحرش

مجعملايفكنسنودنعثيدحلادريمل.3/1963.3/496

.سرهفملا
12/3ط.ناهربلاوليلدلا:ينالجراولابوقعيوبأ(44)
40:قئاقحلاةلاسر:يداربلا(45)
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اكرشاهلكةيصعملاتسيلوانلوقينعأيناثلالصألايففلاخو»:يليامك
.46...كرشاهلكةيصعملانأاومعزثيحجراوخلا

ءاداسفتساةيصعملانمنإ»:يليامتالاهجلاحرشيفرامعوبأدرويو
‹داسفتسابتسيلرئاغصلاوداسفتسااهلكرئابكلافداسفتساريغاهنمو

ةريغصلكلاقيامك.ةريبكةيصعملكسيلو«ةيصعمةريبكلكلاقيو
‹ةريبكريغاهّنِإةيصعملايفلاقيالو.ةريغصةيصعملكسيلوةيصعم

‹ةريغَصلاريغاهنِإةيصعملايفلاقيالامك‹ةيصعمريغاهّنِإةريبكلايفالو
‹ةريغصلاريغةريبكلا:لاقيامّنِإو‹ةيصعملاريغاهّنإةريغّصلايفالو
‹ةريغصوةريبكةيصعملانمنإلاقيكلذكوةريبكلاريغةريغصلاو

.نراقامةريغصلاوباقعلانراقامةريبكلاو

ينالجراولابوقعيابأناف(*)اّماعامساةيصعملارامعوبأربتعانإو

.(49)ةئيسلاقوفوةريبكلانوداهربتعي

نبورمعىلعليحيو.11:تانايدلاباتكىلعةيشاح:يبعصملافسوي)46(

61.ةيمالسالاقرفلايفةلاسر:يفوسلاةفيلخ

ريغلاههركياملعفةيصعملاةقيقحو»:ةيصعمللةلزتعملافيرعت:ةظحالم

لاقيالاذهلو٠يّصعملانوديصاعلانوكينأوهو«ةبترلانمعونعم
هذهقالطإنممهفيالوريمألانالفىصعلاقيامكانالفريمألاىصع
ىصع:تلقفٌتديقلاهريغّتدرأولكّنِإىتح«ىلاعتهللاةيصعمريغةملكلا
لوصالا:رابجلادبعيضاقلا.كلذريغىلاريمألاوأ٤هّدجوأ©هابأنالف
611:ةسمخلا

يلاعتهللارمألفلاخموهاملكنعةرابع»:بنّذللةرعاشالافيرعت
11/2093:ءايحإلا:يلازغلا«.لعفوأكرتيف

غيصلاسفنتءاجو.90:تالاهجلاباتكحرش:يفاكلادبعرامعوبأ(47)
2/120121زجوملايف

2/121زجوملا:يفاكلادبعرامعوبأ.ر(48)
12/43طناهربلاوليلدلا:ينالجراولابوقعيوبأ.ر(49)
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فدارممسااهّنأةيصعملاىلعبلاغلانأنّيبتنتافيرعتلاهذهلالخنمو
.رئاغصورئابكىلإمسقنتو‹يهنلانراقاملكيهو٠بنذلل

ءاجنإو.(‰5هسفنىلاءرملاهيفءاسأام»:ةيَسلا؟ةعيسلانعاذامف

نوداهربتعاوةئيّسلابيترتبىفتكاينالجراولانافافاجايوغليداربلافيرعت
ةكيسلاريتعادقفيفاكلادبعرامعوبأاأ5ةئيطخلاقوفوةيصعملا

:لوقيثيحجهنملابحاصلعفكلذكو”ةيعصملالثماًماعامسا

.53ریبکواريغصنمهبهللايصعاملكيهتايسلاو»

رٹكأتعّسوتاهّنِإفتايمستلاهذهفيرعتيفرداصملاهذهلطتملنإو
؟ةريبكلايهامفةريغصوةريبكىلااهميسقتدنع

:ةريبكلا

يفاباقعواينّدلايفادحهيلعهللابجوأامانلوصأىلعةريبكلاةقيقح»

رابتعابرامعوبيفتکیو5۹٩٠«لوهجمومولعمنابرضيهو‹ةرخالا

40:قئاقحلاةلاسر:يداربلا(50)

1:2/43طناهربلاوليلدلا:ينالجراولابوقعيوبأ.ر(51)

91:تالاهجلاباتكحرش:يفاكلادبعرامعويأ.ر)52( 

.2/252جهنملا:يقاتسرلاديعسنبسيمخ(53)

يه»:يلبايروجيبلافرعيذإبهذملاسفنةرعاشالإبهذيو
ءاسياهلعافنلةئيستيمسو9ةريبكوأتناكةريغص«اعرشهلعافمذيام

173:ديحوتلاةرهوجحرش«.ةمايقلاموياهيلعةلباقملادنع(اذك)

ثيحيئاشولملاحوننبحتفرصنوبا.ر«38:قئاقحلاةلاسر:يداربلا(54)

(ليوط):(83ددع6ص).:ةينونلايفلوقي

نكسمرشايباذعلاءوسواينّدلالجاعيفحلاريبكلا

وأباقعلاوًدحلاىلعفيضيو.2/206جهنملا:يقاتسرلاديعسنبسيمخ.ر
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.‹55›باقعلااهنراقاماهّنأواداسفتساةريبكلا

اممهضعبدنعيهو«ةريبكعمجرئابكلانإ»:يتالتلاورمعلوقيو
هيفامنيرخادنعولتقلاكةنسلاوأباتكلايفهصوصخبهيلعدعوت

نمةمظعىلاارظنمهدنعةريغصالوبنذلكموقدنعو5فذقلاكّدح

نيقيلاىلعينبملاانبهذمبقئاللاوهاذهوهباقعةّدشو ىلاعت يصغ

‹نيڌلاباهبكترمثارتكاةلقبنذّوَتةميرجلكنيرخادنعو.طايتحالاو

.(5ةرمتبفيفطتلاوةمقلةقرسكهتنایدهقرو

:هلوقىلااهلّوَأنمرولاةروسيفهللاهركذامرئابكلا:سابعنبالاقو»

بجواف(31روتا24)نوحلفتمكلعلنونمّوملااعيمجهللاىلا

.حلفأدق:هلوقببونذلاعيمجنمةبوتلابحالفلامهلهللا

.(1نونمؤملا23)

مکلخدنومکتایسمکنعرفکنهنعنوهنتامرئابكاوبنتجتنإ:هلوقىلا

.31(57ءاسنلا14)الخدم

٠كلذكوهفرئابكلانمهّنأملعلالهأهيلععمجأاموأ...هلوسروأهيلعهللانعل>
.2/217جهلا«ريبكوهفريبكلاهبشأامو

ول»:اضيألوقيو90:تالاهجلاباتكحرش:يفاكلادبعرامعوبا.ر)55(

يفسيليذلاباقعللليق؟ةريبكلاريغةريغصلاتناكمللاقفلاس
ةفصاهيفتءاجةيصعملك»:اضيألوقيو.91ردصملاسفن«...ةريغصلا
كلذنإ«مهراثآيفوهلوسرةنسيفو«ىلاعتهللاباتكيفيهنلاىلعةدئاز
2/278زجوملا.«ةريبكاهنوكوباقعلابوجوىلعةلالد

رونلا:ينيمثلازيزعلادبع.افق104ةقروةينونلاحرش:ينالتلاورمع(56)
0-271.

:رونلا:ينيمثلازيزعلادبع.افقوهجو106ةقروةينونلاحرش:يتالتلاورمع)57(

.1/74:رهوجلاراثن:يحاورلاملاسنبرصان.ر.5
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اهتشقانمورجحنباتاديدحتداريإباصيحمتةيضقلايملاّسلايفوتسيو

امّنِإواهلكاهداريإيرورضلانمىرنانسلوءيلازغلاتاديدحتو«عبسيهو
ديدحلاىلعلّوعيملاّسلانأيفساسألاو«يتالتلاورمعهرکذاماهروحم

.ةرخألايفديعولاوايندلايفدحلايداّربلاهركذامنيعوهوسماخلا
دحلابجوأاماهّنأ)سماخلادحلاناكاًملو»:هلوقيفكلذءاجدقو

باحصألاروهمجهيلعلوعيذلاوهدودحلاهذهنم(ديعولاهيلاهّجوتوُ
58×59«هيلعلوعالوخدمدودحلانمهادعامناکوهللامهمحر

سابعنباىلإهبسنيةريبكلادحلرخاادييقتشيفطادمحمافيضيو

دبعلاهيلعماقبنذلك»:سابعنبالاق:لوقيثيحرارصالايفلثمتيو

سيلفتومينالبقدبعلاهنمباتبنذلکو«ةريبكوهفتوميىتح
603ريبکب

رفكهنأهيلعقدصيةريبكهنأهيلعقدصاملكنأيتالّتلاظحاليو

ةريبكهنأهيلعقدصيباقعوذهنأهيلعقدصاملكوباقعوذهنو
امككلذنعةينونلابحاصربعدقو‹5ةاكلاكرتوانّرلاكرفكهّنأو

(ليوط):يلي

(62)نرقمبباقعلاورفكوريبكترواجتناعمءامسأةئالث

هسفنيملاسلاهللادبعوه(58)

375:قراشملا:يملاسلاهللادبع(59)

.نامعبرعلالجسعباطم‹داعملارادىلإدازلانايميه:شيفطادمحما(60)

1402/1982.281/4¢2طيموقلاثارّتلاةرازورشن

.افق112ةقروةينونلاحرش:يتالتلاورمع.ر(61)
85ددع6:ةينونلا:يئاشولملاحوننبحتفرصنوبأ(62)

دبعيضاقلالوقي:ةريبكللةلزتعملافيرعتانهدروننأنسحي:ةظحالم

هباوثنمرثكأهلعافباقعنوكياموهعرشلافرعىفةريبكلانإ:رابجلا

اققحمىنعمرظناو).232:ةسمخلالوصألا.ءاردقماإوأاققحماإ
.78قيلعت550:اردققمو
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هماقإوهواينّذلايففرط6نافرطفيراعتلاهذهلالخنمةريبكللف

الامماريثكلمشتةنسلاونارقلايفةروكذملارئابكلاتناكنإوءَلحلا

لمشيوباقعلاوديعولاوهوةرخالايففرطو«هيف مّمعكلذلولكلالمشي

ةرخألاباقعو«اينّدلايفهعونناكامهمباقعلاهلمشياملاقورامعوب

.ٌدشأ

.رصحلاتحتعقتنأأكميRا

هسيفولنآرقلايفاهركذدرويتلايهفاهنمةمولعملاات

۲۱رحسلاوا6كرشلا٠تاقبوملاعبسلارئابكلااوبنتجا»
.‹6*تانصحملافذقو٠فحّرلانمرارفلاو‹ىماتيلالاملكأوابا

«ةذخاولاثيحنمةميظعلابونذلايه»:مهدنعرئابکلافةرعاشألاأ=

.174:ديحوتلاةرهوجحرش:يروجيبلا
هنعربعامفةغيّصلاتفلتخانإوةرعاشألاوةيضابالاقافتانياذهو

ةلزتعملايأرنعفلتخياذهو«ةذخاوملابةرعاشألاهنعربعباقعلابةيضابإلا
.باقعلاوباوتلانيبةنزاوملاىلعنودمتعينيذلا

روتلاةروسوءاسنلاةروس544قبسامرظنا(63)
52:تالاوسلاباتك:يفوسلاةفيلخنبنامثع.ر(64)

2:نالجراولهأىلإةلاسر:ينايغدصلاهللادبعوبأ.ر

ةباتتسا.2تايد165٠ناميا‹6بدأيراخبلادنعثيدحلاءاجدقو٠
ةماسقميرحت:يئاسنلا.7£406ءاسنلاةروسريسفت:يذمرتلا.1

.ر2/214.201.3/495لبنحنبدمحأ.9تايد:يمرادلا.8

ءانثأفلتختعبسلاهذهنأظحالملاو.5/516سرهفملامجعملا:كنسنو
.«روزلالوقوسومغلانيميلاونيدلاولاقوقعالثمدجنفدادعتلا

«كلذريغلبديقبتسيلعبسلانأنيب;مثثيدحلااذهيروجيبلادروأدقو
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اذهيفرامعوبلوقيورئابكوكرشرئابكىلااهمّسقتامك
رئابكلاضعبنإلقف؟ةمولعمريغوأةمولعماهلكرئابكلالاقنإف»:ناشلا
نمهيفِءاجاملکناديري:لوهجماهضعبوصّنلانمهيفءاجاملمولعم

.مولعمريغلوهجمفدیعوهللانمهيفتأيملامو«مولعموهفديعوهللا
ریبکهنأىلعلديليلدهيفهللانمتأيملامنإءاملعلاضعبلوقنمو

هنمربکأوهاموهلثمناکامف۽دیعوهنعهيفىتأيذلابهنورظانيمهَنِإف
.هللاوريبكوهف

يأانباحصأىلاهبسنوراصتخابفقوملااذهنعيتالتلاورمعربعدقو

)67(.ةيضابالاءاملع

عمنمملعامءاصحإىلعءاملعلاءالوهصرحدقو

اذهيفرصحتتالرئابكلانَألثيدحلامهفيفبيطفّرصتانيأريفاذهو
174:ديحوتلاةرهوجحرش.ر.ددعلا

514:قبسامرظنا(65)

2:تالاهجلاباتكحرش:يفاكلادبعرامعوب)66(

زيزعلادبع.افق111ةقروءافق109ةقروةينونلاحرش:يتالتلاورمع.ر(67)

287282:رونلا:ينيمثلا

حتفرصنوبالوقيصنهيفِءاجامىلعهركذدريملامسايقینعمنعو
(لیوط):يناشولملاحوننبا

ِنيبملاهيفصوصتَملاىلاساقي هّنِإفديعولاهيفءىحيملامو

84تيب6:ةينونلا

.تدمتعايتلاثيداحألاوتايآلارظنا(68)

رئابكلانمةلمجدّذع270279:زجوملا:يفاكلادبعرامعوبأ.ر
يفلمشلاعماج:شيفطادمحما.ر.ديعولاةمسبرئابكلامسويفناونعب

يموقلاثارتلاةرازورشن.نامعةيقرشلاةعبطملا.لسرلامتاخثيدح

.«رئابكلايفءاجام»228239ص:4/1984
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يخامشلالقنيكلذيفورصحلاتحتمقتنأنكميالاهنمهروعش

سانلااهوريملرئابكلانمءايشأيوريسنانأديزنبرباجنعِءاجام
.؟رئاغصلانعاذامفء5(رعشلانمقدا

:ةريغصلا

تالاهجلاباتكيفةريغصلاةقيقح»:يليامقئاقحلاةلاسريفءاج

رئابكلايفءاجءانثتسالانأليدنعديدسبسيلوءانثتسالاهللانمهيفءاجام

يدنعديدّسلاحلاو‹رئاغصلايفلخدتنأهلوقىلعمزليفاهنمةبوّتلادعب

نيعمالومولعمريغاندنعاهلكيهو‹رئابكلابانتجابرفكياموهاهيف
.‹7ةّصاخمكحلايف

هيلعةذخاّوملاكورتمهلهأالاروفغمناکاملكف»:رامعوبلوقيو

تالاهجلاباتحرشيففيضيو'«رفكريغو«ريبكريغريغصوهف

ةفصبصتلالغتسیسو.46:يسمادفغلاةلوصىلعدرلا:يخامشلادمحأ)69(

679:يليامرظنا.ةعافّشلاعوضوميفعسوأ

38:قئاقحلاةلاسر:يداربلا(70)

قرفلاجهنملابحاصحّضويو.2/121زجوملا:يفاكلادبعرامعوبأ(71)

نمرئابكلاورئاغَّصلاباكترانيبقرفلاو»:يليامكرئاغّصلاورئابكلانيب

نيحيفاهتعقاومبرفكيرئابكللعقاوملانأمراحمللبنتجملاضئارفلليدّوملا
كلذهلسفنيالو‹نيّدلاوأوأ‹لهجلاوأملعلاىلعهنمناككلذ

.عالقالاوهنععوجرلاوكلذنمةبوتلانودنيعةفرط

عمرئاغّصلللهجلاىلعرئابكلابانتجاعمبونذلانمرئاغّصلاباكترابو

رئاغصلاورئابكلاميمجنمةبوّتلابنئادهَّنالكلذبملاسةلمجلايفهنمةبوتلا

بوتيالهّنأمزعيوهيلعرصيىتحريغَّصلاةعقاومبكلاهالورفاكريغهّنَألو
.2/222:جهنملا:يئاتسرلاديعسنبسيم».هنم
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امو:لاقناف«رفكبتسيلاهّنأةلعلاداسفتسانكتملامّنِإ:ليق؟اهنع
ىانثتسالااهيفبجوأهللاأل:لقف؟داتشبنكتليالل
اونوکیالغل:ليق؟اداسفتسانكتملاذارئاغصلانعيهّنلاهجواملاقناف
نأتيضقىتحملو:لاقنٍف.رئابکلانوداميفهللاحبنيفختسم

دالرخلنسكايفهاجال:كلق؟ارخصهعيهاي

ةزمللاولمهلعيربنوک۴بونذلانمرايكلاننودام
لكو.ممللاوهكلذفرافغتسالابهنمةبوّتلابنونيديهلهأناكامو«ةرظّنلاو

نم‹اهلعفىونوأ‹دبعلااهبمهوأ«ةيصعملاركذنمبلقلابملام

ءهنمةبوتلابىلاعتهللنيدينمملعافلاناكاذاةرفغملاعساوهللاو‹هنم

.9*7هنعهللایهنامعيمجنمو

فيراعتةعدروأفةريبكلاعمهکلسمةريغصلاعمكلسو

؛عدبلالهأيصاعمرئابكلانأنمكلامهيلإبهذامكلذنمو‹اهشقانو
ءانّزلاةنسلالهأيصاعميفنأللطابوهو.ةنّسلالهأيصاعمرئاغصلاو

اهّنابصّلاءاجيتلارئابكلانماهريغىلا٠«سفنلالتقورمخلابرشو

يصاعمرئاغصلاو‹سيلبإيصاعمرئابکلانانمليقامكلذنمو.تاقبوم

ةسوسولاورابكتسالاسيلبإةيصعمبديرينأاّمإهَّنالاضيألطابوهوهاوسنم
ديرينأاًمِإو«ركذاميفةرصحنمريغرئابكلافهلهأوقحلاضغبوسانلل

90:تالاهجلاباتكحرش:يفاكلادبعرامعوبأ(72)

12:تانايدلاىلعةيشاح:يبعصملافسوي.ر(73)

:يقاتسرلاديعسنبسيمخ.ر.افق110ةقروةينونلاحرش:يتالتلاورمع(74)

284:رونلا:ينيمثلازيزعلادبع.ر.2/198جهنملا
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ةريبكلاردصتالواقلطمرئاغصسيليإريغنمردصتيتلايصاعملانأاهب

برشو«انزلاو«سفنلالتقو«كرّشلالهجهمزليفسيلبإنمآلِإ

.يفلقاعَكشيالورئاغصسيلبإريغنم‹امهوحنو

هلوق)»:يلياميفةيضابالادنعةدارولاءارآلافلتخميملاّسلاعمجيو

دارملاوريغصلاوهبونذلانمريبكلاسكعيأ(ةريغّصلاهسكعو

ءانبريغصوهفبونذلانمريبكلاادعاميأةفلاخملاقلطمانهسكمعلاب

ةمولعماهّنأوجراخلايفةدوجومرئاغَصلانأيقرشملابهذملاىلع
لهأنمانباحصأبهذو«انموقروهمجو(””راكتلابهذموهوءاملعلل

.02ةنيعمريغاهتكلةدوجوماهنأىلإقرشملالهأضعبوبرغملا

(75)

(76)

(77)

(78)

377قراشملا:يملاسلاهللادبع.ر

.همظننميهواهحرشددصبوهيتلاةموظنملاىلإريشي
فقوملاسفنركذيو.66:تالاوَسلاباتك:يفوسلاةفيلخنىنامثع.ر

4قيلعت213:راكنلافيرعترظنا

باتك:يفوسلاةفيلخنبنامثع.ر.376:قراشملا:يملاسلاهللادبع

66:تالاّسلا

:ةظحالم

هباقعنمرثكأهلعافباوثنوكياموهفةريغّصلااًمأو»:ةلزتعملافيرعت

للعيمث632:ةسمخلالوصألا:رابجلادبعيضاقلا.«ارّدقموأاقّقحماإ
نيعضوملانمانزرتحاو»:يليامكارّذقمامِإواققحمامِإهلوقبزارتحالا

نعاردقماًمإواققحمامإانلوقب(62قيلعت545قبسامرظناةريبكلايناثلاعضوملا)
ولهنأىنعمىلعةيبكلاوةيغصلاهلاعفأيفعقودقهّنِإفةّنبلاعطيملنمورفاكلا
هبتأامباقعنوکيوأ«ةيصعملانمهبكتراامماطبحمنوكيناكلباوثهلناك

.632:ةسمخلالوصألا.«باوّتلانمهقحتسيامبنجنمارفکمةريغّصلانم

«.ةريغصوهفاهطباضوةريبكلادحنعجرخاملكو»:ةرعاشألافيرعت

196:ديحوتلاةرهوجحرش:يروجيبلا
رئاغصلادوجوبرقينممهنمف‹نيلوقيرعشألامهيلابسنيفةئجرملاامأ

1/5:تالاقملا.ر.رئابکلابالِإرقيالنممهنمو
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نّمعاذامفملعتملوأتملعرئاغّصلادوجوبنورقيلرمدنعءاجاماذه

؟رئاغصلانوفني

ضعبلاقف‹ةريغصلادوجويفءاملعلافلتخادقو»:يتالتلاورمعلوقي

بلاةمظعىلإارظنةريبكهبهللايصعاملكنإواهلدوجوالةئجرملا
بهذملاةمئأنعروهشملاوهوهبيصعيذلالعفلاىلإالهلالجلج

‹©طايتحالاوقيقحتلاىلعةّينبملامهلوصاأبقئاللاوهوىلاعتهللمهمحر

هبهللایصعياميفسيل»:لاقثيحهنعهللايضرسابعنبالاقافوو
.(79)(ريغص

صوصننمنارقلايفءاجاموضراعتيهّنألدودرمفقوملااذهنأحضاو
هلرطتسمریبكوریغصلک:یلاعتهلوقكلذنمرئاغّصلاركذتبثتةحيرص

الإةريبكالوةريعصرداغيلباتكلااذهلام:یلاعتهلوقو3رمقلا54)

مثلارئابكنوبنتجينيذلا]»:ىلاعتهلوقو(49فهكلا18ر

.(32مجنلا53)الإشحاوفلاو

نبامالکلمحباحصألاضعبننيفةّيضقْلاىلإيتالتلاهبتنادقو

اهنمبيهرتلاويصاعملاريقوتهنمدارملانأوهو«هرهاظفالخىلعسابع

روكذملابوبحمنبامالكبدهشتسيوء5”رئاغّصلادوجومدعال
.رئاغَصلافيرعتين"هالعأ

:ينيمثلازيزعلادبع.ر.افقوهجو110ةقروةينونلاحرش:يتالتلاورمع(79)
صنلاو.1/7273راثنلا:يحاورلاملاسنبرصان.ر.284:رولا

92:تالاهجلاباتكحرش:يفاكلادبعرامعيبأنمسبتقم

رونلاينيمثلازيزعلادبع.ر.افق0ةقروةينونلاحرش:ينالتلاورمع.ر(80)

بوقعيوبأ.ر.1/73رهوجلاراثن:يحاورلاملاسنبرصان.ر.4
دبالهنأررقيمثةريغّصلادوجولوحدراولافالتخالاشقاني:ينالجراولا
دّدعيفةلزتعملانعاًمأ.23/103طناهربلاوليلدلا«.ريبكوريغصنم
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دوجويفافالحخةيضابألادنعنأفيراعتلاهذهيفساسألاف

سابعنباثیدحىلعِءانبالصاهدوجويفنيلوقءاجفةريغصلا

اموهواهدوجوبررقيلوقءاجو۽ديدحتنودببهذملاةمئأىلإبسنو

ةمولعماهّنأنوربتعيراكتلاومهنمقرشملالهأنألإةيضابألاروهمجهيلع

حلأىنعملااذهىلعوةددحمريغاهأنوريةقراشملاضعبوةبراغملانكل

."”يفوسلاةفيلخنبنامثعورامعيبآويداربلانملك

اهضعبركذبنوفتكيةمولعمرئاغصلانأنوربتعينيذلانأظحالملاو

٤فخنإبذكلااهنميملاسلاركذيو٤بوبحمنباهركذامكلذنمو

كلذيفنأنونياهدادعتنعنوفقوتينيذلانُلإ‹3)بعللاو‹صقّرلاو

(81)

(82)
(83)

اهيفزييمتلاساسأليواقأةئالثىلإفالتخالااذهنأشيفمهفقاوميرعشألا
:يرعشالانسحلاوبأ.ر).ادمعناكاموأديعولاهيفءاجامىلعمئاق

ىلعلبقنمانركذامكحليرابجلادبعيضاقلانأالإ‹«(1/332تالاقملا

لكوولامنيبءكلذضرفييعرشلاليلدلانألريغصلاوريبكلانيبزييملا
:ةسمخلالوصألا.ر.رئابكيصاعملالكتناكللقعلاىلإرمألا
3-634

يضاقلا.ررئاغصلابنوفرتعيالمهّنِإفكلذمهيلابسنيامكجراوخلاام
633 ةسمخلالوصألا:رابجلادبع

للحيورئاغّصلاورئابكلادوجوبنوُرَقيمهفيرعتنمانيأرامكفةرعاشألاام
11/20932105.ر.ءايحالايفيلازغلاكلذيفلوقلا

يهرئابكلانودام»:وهولبقنمهدروأيذلابوبحمنبالوقىلاريشيو
ناكاموةرظّنلاوةزمهلاوةزمغلالثمىلاعتهللانيبودبعلانيبيتلابوّنذلا
ركذنمبلقلابمئاقلكوممللاوهكلذفرافغتسالاوهنمةبوتلابنونيدتيهلهأ

مهضارعأيفعوقوالونينمّؤملامتشريغنماهللمعلاةينواهبمهلاوةيصعملا
ةبوّتلابنيديناكنإهبحاصرضيالهنمرافغتسالانايسنو«ممللانموهف
افق10ةقروةينونلاحرش:يتالتلاورمع«هنعهللاىهنامعيمجنموهنم
284رونلا:ينيمثلازيزعلادبع.

66:تالاوسلاباتك:يفوسلاةفيلخنبنامثع.ر
376:قراشملا:يملاسلاهللادبع.ر
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..انباحصألاقو»:ةمكحلاهذهليتالتلاورمعحيضوتكاهو‹ةمكح

ىلاعتهللااهنينأةمكحلانمسيلهلةمولعمريغاهلكرئافتصلامهريغو
تبثف...اهلعفبهوصعوىلاعتهقحباوفختسالمهلاهيولهنألهدابع

نعمهرجزيفلخدأو«دابعللىلْوَأاهملعمدعأو«ةمولعمريغاه
اوفاخبنذباكترااودارأاملكمهَنَأل«هوجولانمهجوبىلاعتهللانايصع

.(84هوکرتوةريبكهنوک

ةمكحلاىلإبرقأرئاغّصلالهجبلئاقلفقوملانأذعنيحاذهنمنّيبتن
:نيمكحرئاغصللنأيملاَسلانّيبيو«رئاغّصلامكحدروييذلاعيرشقلانم

تإ:ىلاعتلاق.رئابكلابانتجاطرشبتانسحلالعفبةروفغماهّنأ

رئابكاوبنتجت:ىلاعتلاقو(114دوه11)نبهذيتانسحلا
انهتائيسلابدارملاو©(31ءاسنلا4)4مكتائیسمكنعرفکنهنعنوهنتام

ممّللاالإشحاوفلاومثلارئابكنوبنتجي:ىلاعتلاقو.

.بونذلانمرئاغَصلاممللابدارملاو(32مجنلا53)ةرفغملاعساوكبرنإ

اولعفامىلعاوُرصيملو:ىلاعتلاقةريبكاهيلعرارصإلانأب
مهلىلاعتهحدميفوءةيصعملاىلعرارصإلامدعبمهحدمفمهو
مذيالىلاعتهنأهنايبريبکوهفىلاعتهمذامو«رارصاللمذرارصالامدعب

زيزعلادبع.ر.هجو111ءافق110ةقروةينونلاحرش:يتالتلاورمع(84)

رامعيبأدنعقدأةفصباللحمىنعملااذهءاجدقو.285:رونلا:ينيمثلا

هللادبع.ر.2-93‹90:تالاهجلاباتکحرش:يفاكلادبع

وينالاربتعاذاكلموهاذهو376::قراشملا:.يملاسلا

635:ةسمخلالوصألا.ر«.لات



39(4رفكلاهدابعلیصريالو:یلاعتلاقدقوهدابعلهاضريوهوائیش

.(55)(ةمعنرفكرارصالانأنيتيالانمجتنتساف(7رمزلا

اهريغصبونّذلافارتقامدعىلعصرحينأملسملاىلإةبسنلابساسألاف
.كلذعطتسيملوأرئابكلاورئاغَصلانيبزيمينأعاطتساِءاوساهریبکو

رارصالاوةبونلانعاذامفحوصتلاةبوتلاىلإعراسينأالإهيلعامفعقونإو

؟طابحإلاو

؟ديعولاذافنإيفنييذلاام

بوجوبجاوهنأىلعةيضابالاةلدأو«ديعولاذافنإىلإلوحتننالبق

ةايحلاهذهيفصرفنمدابعللىلاعتهللاحاتأامركذننأنسحيةمكح

يتالتلاورمعدنعىنعملاسفنءاجدقو‹378:قراشملا:يملاسلاهللادبع(85)
اهتقدليملاسلاةرابعانريخدقو.افقوهجو111ةقروةينونلاحرش.ر
287:رونلا:ينيمثلازيزعلادبع.ر.اهحوضوو
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ىلاعتهللالضفوةبولا

نعلفغيدقناسنألانأالإباقعلاةلأسماهيلعبترتتيصاعملاةيضقنإ
ىلإاليبسناسنإللهللالعجف٠©ىرخأانايحأهبتنيدقو©انيحباقعلااذه
ىتمو؟ةبوتلايهامف.ةبوتلاوهبابلااذهو«رئابكلانمفرتقااممصالخلا
فارتقابنمّؤملالامعأطبحتلهو؟ةعفانريغنوكتىتموةعفاننوكت
؟اهيلعرارصالاويصاعملا

:ةبوتلاةقيقح

.ةيصعملانععجر:ةباتواباتموةبوتوابوتبوتيباتنمةغلةبوتلا

امناسنألادواعيلاىلعمزعلاو)عالقالاومدنلاوفارتعالا:ةبوتلاو

.(ا)هفرتقا

دوعتالأبنذلانمةبوّلا»هلوقبةبوّتلامالسلاهيلعلوسرلافرعدقو
:هنعهللايضرباطخلانبرمعلاقو.ةبوتلامدّتلا»هلوقبو«ادبأهيلإ

هيلعةمادّنلادقتعيو5هلعفبنذنمدبعلابوتينأحوصتلاةبوّنلاةفص»

ردقىلععئابتلادريو‹ادبأكلذدعبهللانايصعىلإدوعيالأوعالقنالاو

برعلاناسل:روظتمنبا.ر)1( 

يفيقهيبلاوهيودرمنباهاورهنأركذو239:لمشلاعماج:شیفطادمحما(2)

.دوعسمنبانعهبعش
دنعءاجهنإثيدحلانعققحملالوقيو.11/2073ءايحالا:يلازغلار(3)

نباثیدحنمهدانساححصفةجامنبااما.مكاحلاونابحنباوةجامنبا

طرشىلعحيحصالاقوسنأثيدحنمماحلاوناّبحنياهاورو.دوعسم
.1:2073قيلعت:ءايحألا.ر.نيخيشلا

.1/446دمحلمُتهنمبوتينأبنذلانمةبوتلا»ةغيصبءاج

.1/284ثيدحلاظافلالسرهفملامجعملا:كنسنو.ر
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.(«حوصنةبوتبىلوالاتسيلفكلذدعبداعناف۽هيلعتناكام

مزعلاوبلقلابمدنلاةبوتلاةقيقح»:قئاقحلاةلاسريفيداربلالوقيو

قيرطلاىلإديعبلاقيرطلانععوجرلاانريغلاقو.ناكمالاعمكرتلاىلع

.(«بيرقلا

¢بنذلانمعالقألاىنعمب:ةبوتلا»:يليامكيتالتلاورمعاهفرعيو
.هيلادوعلامدعىلعمزعلاو6هيلعمدّنلاو

ىلعمدنلا:ءايشأةّسدوجوبآلِةبوتلادجوتال»:اضيأيتالتلالوقيو

ءاضقو6اهلهألفوقحلاءادأو6هيلإدوعلامدعىلعمزعلاو6يضاملابنّذلا

قزتليثيحبندبلافعضىلإيدوملانزحلاو‹اهلكةّميضملاضلئارفلا

.216:تالاوسلاباتك:يفوسلاةفيلخنبنامثع.ر(4)

كلذلفانركذاملوحموحتاهلكةبوتللتافيرعتةدعتءاجدقل:ةظحالم

باتك٠:يفوسلاةفيلخنبنامثع.ر.اهرداصمىلعةلاحالابيفتكن

ناهربلاوليلدلا:ينالجراولابوقعيوبأ.ر.216و215:تالاؤسلا

جهنملا:يقاتسرلاديعسنبسيمخ.ر.2:106/3ط

1/68عرفلاولصالالماش:شيفطادمحما.ر2/249-245
.(تارافكلاءادأىلاهبتدقو)

نمةيصعملاىلعمدنا:يقود:يلبامكاهنوفرعيفةرعاشألاا

فقاوملا:يجيالا«.اهيلعردقاذإاهيلادوعيالأمزععمةيصعميهثيح

ركذيققحملانكلدابعلاقوقحعاجرإًادبميروجيبلافيضيو.2/40
.مالسلاهيلعمدلعقوامكىلاعتهللاىلاضيوفتلاعمفاكهدحومدنلانأ

ريرحتلا:روشاعنبرهاطلا.ر.196:ديحوتلاةرهوجحرش:يروجيبلا.ر
.لمعولاحوملعةبوّنلانأنيبثيح2:1/438طريوتتلاو

.رةيضابألاريغ4بوسنملالوقلانعو39:قئاقحلاةلاسر:يداربلا(5)
143:نيعبرالاثيدح::يلازغلا
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ةوالحتقاذامكةعاطلاةرارمسفنلاةقاذإو5همظعىلعهدلج
.(7«ةيصعملا

نعيداّربلاتكسنٍإف«لماکتتاهّنأتافيرعتلاهذهلالخنمظحالن
ةهمةطقنىلعٌحلُأيداربلانأالإ«يتالتلاهركذدقفةدوعلامدعىلعمزعلا

نايتإنعزجعنمجرخياذهبهّنأكو«ناكمإلاعمكرتلاىلعمزعلايهو
نعمالكلادنعدعباميفيتايسمالكاذهيفو‹امببسلةيصعملاكلت
ءادأوضورفءاضقنمهکرادتنکمیامكرادتىلاهيبنتلاعم‹زجاعلاةبوت

عيمجدنعاهيلعقفتمةبوتلانألليلحتلاةدايزيفةدئافىرنالو.قوقح
اهمكحنعاذامفكلذنّيبنسامكاهتايئزجضعبيفاوفلتخانإونيملسملا

؟اعرش

:ةبوتلامكح

بونذلانعفكلاو»:ناشلااذهيفيفوّسلاةفيلخنبنامثعلوقي

.()«ضرفكلذةفرعمو٤ضرف

ىلع(ةيضابألاةمئا)اوقفَتاو»:هلوقبىنعملاسفننعيتالتلاورمعربعيو

24)نونمؤملااهّيأاعيمجهللاىلإاوبوتوإ»؛نيملسملاىلعةبجاوةبوتلانأ
)10(

31٠.٠رولا

لَوَأيففلكملاىلعةبجاو(ةبوّتلا)اهنِإو»:هلوقباليلحتكلذديزيو

:رونلا:ينيمثلازيزعلادبع.افقوهجو142ةقروةينونلاحرش:ينالتلاورمع(6(«)7)
357و36

571:يليامرظنا
219::تالاؤسلاباتك:يفوسلاةفيلخنبنامثع(9)

159:نيتملاةبخن:يتالّلاورمع(10)
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قوقحنالو«هتمملسيلملقهّنألابنذهسفنلملعيملنإو«هغولبلاوحأ
.موقينانمأومظعأهللا

‹ةبجاوامإ(ةبوتلا)يهف»:لوقيفاليلحتةيضقلايملاسلاهللادبععبشيو

بجيهناففلكملاىصعاذااموهو‹اهنمبجاوروفلاف«ةبودنماًمِإو

:ىلاعتهلوقنمذوخامفاهبوجواًمافروفلايفهنايصعنععجرينأهيلع

ةيروفلابوجواًماو(31رولا24)نونمۇملااهْيأاعيمجهللاىلإ

.‹!ةاعطقمرحملارارصإلانماهريخأتيفاملفاهيف

يذلاهبنذركذتاذإباتفىصعنمةبوتراركتوهفاهنمبودنملااأو
مهضعبلافالخاهتداعإهيلعبجيالو«هتبوتديعينأهلبدنيهّنِإفهنمبات
ةيلهاجلايفمهنمناكامنوركاذتيهرفكدعبملسأناكنموةباحصلانأ
.013)ةبوتهلنودّدجيالورفكلانم

.357:رونلاينيمثلازيزعلادبع.افق142ةقروةينونلاحرش:يتالتلاورمع)11(

ةبوتلاةقيقحتفرعاذا»:يليامكةرعاشألافقومنعيلازغلاربعيو

144نيعبرألاباتك«.لاحلكيفودحألكىلعةبجاواهّنأكلتفشكنا
بوجولاركذبايفتكيملفيبطرقلاويروجيبلاامأ.11/2073:ءايحالا.ر

ةرهوجحرش:يروجيبلا.ر.بوجولامدعبمهضعبلوقيفةلزتعملااشقانلب
نعلقنيو.5/90نارقلاماكحا:يبطرقلا.ر.157 ديحوتلا
ةصخرنوكينأزاوجلعطاقريغهنكلبوجولايفرهاظرمألانأيدمآلا
.2/451فقاوملا:يجيإلا.رطونقللاعفدواهلوبقباناذيإ

يف(ةلزتعملا):يليامكيرعشألاهصخليفةلزتعملافقومأ

كلذركنأو٠ةضيرفيصاعملانمةبوتلا:نولئاقلاقف:ةبوتلابوجو
.2/170تالاقملا.«نورخا

.589و575:يليامرظنا(12)

ةلزتعملانميلاَسلاشقانيو.416:قراشملا:هللادبع(13)
اهريفكت»:لوقيفريبكلابانتجابرفكيهّنَألريغّصلانمةبوتالأىرييذلا
-.416:قراشملا:«لامجإلاىلعاهنمةبوّنلابوجويفانيالرئابكلابانتجاب
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:لوقيفبونّذلاكرتةبوعصمغرةبوتلابوجوىلعشيفطادمحماحليو
بنذلاكرتىلعناسناللةقاطالناكولوةبجاورئابكلاورئاَعَصلانمةبوتلاو»

لكىلعبجاوهللالجإوهللقحةبوتلانال

يفةحيرصصوصتلاوةبوتلابوجوىلعنوعمجينوداکينوملسملاف

؟ىلاعتهللانملوبقلانعاذامفةّنسلاونارقلانمكلذ

ةيضابالافقومانهللحننانسحيةبوتلالوبقةيضقيفرظنننالبق

.لمعلابباوتلاةقالعنم

:لمعلابباوتلاةقالعنمةيضابإلاففوم

.نيبئاتلاةبوتلوبقهيلعنوبجويامكىلاعت

باقعلاوباوتلاقاقحتسايفطورّشلااًمأو»:رابجلادبعيضاقلالوقي
دبالهنأريغ(!ةاامهيلعٌمذلاوحدملاقاقحتسايفطورشلاكفلاعفألايف

.رخآابنذريخأَتلارابتعاوةيروفلابوجويفةرعاشألاوةيضابألاقفتيو

فالتخالاىلإيروجيبلاهبنيو.196:ديحوتلاةرهوجحرش:يروجيبلا.ر
ةرعاشالاربتعيامنيبنمَرلادّدعتبددعتيبنذلانأنوربتعينيذلاةلزتعملاعم

رظنا)رارصألاةيضقىلعنوحلياذهيفةيضابإلاو.ىخارتولودحاوبنذهّنأ
(575:يليام

1/77:عرفلاولصألالماش:شيفطادمحما(14)
هللاةهجنمباونلاهعبتيمسقفانركذامىلعنامسقاضيأحدملاكلذكف»(15)

نوكتنأوهولعفلاىلإعجريامهدحأ:ناطرشهقاقحتسايفطرّشلاوىلاعت

املاعنوكينأوهولعافلاىلإعجريرخآلاو«هنسحىلعةدئازةعفنمهل
اذهلو«مّذلايفامكاعمامهرابتعانمذبالف«هنسحىلعةدئازةفصهلنب
ةفصاهلنأاوملعيملامل«حدملامهلاعفأىلعنوقحتسيالنايبصلانِ:انلق
613:ةسمخلالوصألا:رابجلادبعيضاقلا.«نسحلاىلعةدئاز
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واباثيناحصينمملعافلانوكينأوهوامهيفرخآطرشرابتعانم

وأةوهشلهلعفينمملعافلانوكينأوهطرّشلاتلقتعشنإو«بقاعي

مزلربتعيملولهّنألطرشلااذهرابتعانمدبنكيملامنو...ةهبش

هتهجنمحيبقلاعوقورذقولهنأمولعمو‹ةبوقعلاىلاعتميدقلاقاقحتسا

٠اريبكاولعكلذنعىلاعت‹مّذلاّقحستانإو«ةبوقعلاقحتسيمل

ناسنإلالعفوهامّنإ»باوتلاوحدملاقاقحتسايفنأنيبيمث

ةجيتنلاىلإصلخيواذهىرجياموحيبقللهبانتجاو«بجاولل

ةقاّشلالاعفألاانفلكاذایلاعتهنملعافةلمجلاهذهتفرعدقاذإو»:ةيلاتلا

ردقلااذهيفكياللب«هلباقيامباوتلانماهلباقميفنوكينأنمدبالف

ناكالإوهبلّضفتلاالوهلثمبءادتبالازوجيالادحةرثكلايفغلبيىتح

فيلكانسحيال

وأهببسيفنوکينأزوجيلب«ةقشملعفلاسفنيفنوكينأبجون

.(1)هبلصتيوهعبتياميفوأهتمّدقميف

اذهبو٠يهلالالدعلابةلزتعملالوقعمفقوملااذهقسانتياذكهو
دے2..
لمعلاوناميأالاتارمثنمهرمبهاوفاقحتساباوثلانابمهلوقحصني

نايضتقييهلالالدعلادِیلاعتهللاىلعبجاووهفيلاتلابو6جلاصلا

.هاديتمدقامبسحنسحملایزاجی

ىلإريشننأنسحيفقوملااذهىلعمهيفلاخمججحدروننألبقو

نمدوجباّوثلانأىلإبهذويأرلااذهيفهباحصأفلاخمساقلاابأنأ

613614:ةسمخلالوصألا:رابجلادبعيضاقلا(1716)
613614:ةسمخلالوصألا:رابجلادبعيضاقلا(18)
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نمانيلعهلاملةقاّشلالاعفألاهذهانفلكامّنِإىنلاعتميدقلانإ»:ىلاعتهللا
قيرطلاةعراقنمهريغذخأنمنأمولعمف«عنتممريغكلذنِإفةميظعلامعلا
زاج»٠معلابورضبهيلعمعنأو«هلوّموهلوخو«هتيبرتنسحأو«هابرف
زوكلااذهينلوان:لوقينأوحن٠ةقشمكلذبهقحليالعفهفلكينأهل

كلذك«رخاعيشكلذلباقميفمرغينأبجيالو«اذهممتوأ
بهذاًّملو٠«ىصحتالانيدلهيدايأوىصحتالاندنعهمعنفىلاعتميدقلايف
كلذاوقحتسامهالالنيعيطملابيثيامّنِإهّنِإ:لاقهانركذامىلإكلذيف
.(2«دوجلللب

اذهيفنأاربتعماديدشادرمساقلايبأىلعرابجلادبعيضاقلادريو

اذهولعفتJبجيو٤لعفتنابجي»:لاقنمةباثمبواضقانتلوبقلا
.(2۱)«لاحم

ىلعباونلانوبجويةلزتعملاروهمجنأذئنيحهذهنمنيبت

؟ةرعاشألانعاذامفىلاعتهللا

هرضتالوةعاطهعفنتالىلاعتوهناحبسوهفةلمجلابو»:يروجيبلالوقي

ةيصعملاتسيلو٠باوتللةمزلتسمةعاطلاتسيلفهقلخبلكلاوةيصعم

باقعلاو«عاطأنملباوثلاىلعنالدتناترامأامهامّنِإو«باقعللةمزلتسم

(22ىصعنمل

هرابخألعقيامّنِإولضفتهّنأوهللانمدعوباوثلانأنوربتعيةرعاشألاف

618ةسمخلالوصألا:رابجلادبعيضاقلا(20)

619ردصملاسفن(21)

كلذنمرثكأىلابهذيلب.108:ةديحوتلاةرهوجحرش:يروجيبلا(22)
.انسحناكليصاعلاباثأوعيطملاهللابّذعولىّتحفسكعلاةيناكمإوهو

بوجولَأنّيِيثيح2/451فقاوملا:يجيلا.ر
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.(23)رمالاهيلعمّتحينُأهّقحيفلیحتسيیلاعتهللانال٠كلذب

ءازج:(ةيضابألالجدصقي)اولاقو»:يرعشألامهنعلوقيفةيضابالامَ

بجاوباوثلاو‹هئادتبانمرثكأهتيفاعو«هلضفتنمرثكأدابعلايفهللا

.(2«ادتياءالتبالاو‹قاقحتسالاب

؟هللا

ىلاعتهللاااوقفئاو»:يتالتورمعلوقيناَشلااذهيفو

دبعيلعوىسومفسويدمحمقيقحت‹داشرالا:ينيوجلادنعمهتلدأرظنا(23)
جهانم:ةيميتنبادنعو1369:381رصمةداعسلاةعبطمديمحلادبعمعنملا

1321:1/129رصم1طةنسلا

:لقنلانماهنمو
مورلا).نمتاحلاّصلااولمعواونمانيذلايزجيل:ىلاعتهلوق

دحأنممكنمیکزامهتمحرومكيلعهللالضفالولوإ»:ىلاعتهلوقو(45

.هلمعبةّنجلامكنمدحألخدينل»:مالسلاهيلعهلوقو.(21رونار
ةمحربهللايندّمغتينأالإ.انأالو:لاقهللالوسرايتنأالو:اولاق
٠.(119قيلعت440ثيدحلاجيرخترظنا)«لضفوهنم

:لقعلانمو
وُمُدلاقحتستسالبوجولاكرتهنمضرفولنمقحيفبوجولاققحتي

دحألنكيملءاشينمبذعهنأرقولو٠كلذنعهرملاو5باقعلا

تادابعس(17ةدئاملا)ايشهللانمكلمينمفلق:ىلاعتلاقدقوهعنم
باوثلاقاقحتساملف«اهيلعهلركشيهوهيلعىلاعتهللامعنبيفتالدبعلا

.دبعلاهافوتساميعننمليلقءزجنعاضوعتعقولامعأيف

1/188:تالاقملا:يرعشألانسحلاوبأ(24)
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دلخملاميلألاباذعلابةرخآلايفورقفلابايندلايفبذعملاريقفلارفاكلا
هيلعبجوولهّنألو٠تافآلاونحملاوماقسألاباينّدلايفىلتبملا«هيف

:ىلاعتهلوقللطابوهو«ماعنألايفةريخهلنكيملو«لحملضفتلليقبام
هتمحربصتخيأل:هلوقو(68صصقلا28)هراتخيوِءاشيامقلخيكبروا

.25105ةرقبلا2)هءاشينم

مهّتِإفهللاىلعحلصألاوحالّصلابوجوبنولوقيالةيضابإلااامبو
دنع٤ينالجراؤلااذهو٠ءباوثلاناشيفهللاىلعبجومالانوربتعي

نآوهللاىلعبجومالأتبثيامركذي‹ديعولاودعولابقلعتيامليلحت

يفبوجولاامّنإوهللاىلعبجومال»:لوقيفةمكحبوجوبوجولا
نيذلاف»:هلوقبمتحباوتلانأبلاقنمىلعدريامكّقح
اولوقينأمهليغبنيناكامّنِإبدألااوؤاسأدقهللاىلعمتحنإاولاق

نإاولاقامحصينأدعبةمكحلابجاويفمنح

هيلعلوسرلاثيدحريسفتدنعزجوملايفءاجامفقوملااذهدّيؤيو
لثمىلععهللالوسرلوقنمكلذىنعمنا»:لوقيثيح2مالسلا
لانيالادحأنأكعهللالوسردارأ«هللابالإةوقالولوحال:مهلوق
هللاةيصعمنمءيشنعمصعتسيالوهللاةعاطوهيذلاريخلانمائيش

هتمحربهدمغيو‹هلهقفويوكلذىلعهللاهنيعينألإةّنجلاكلذبلخديف
.(29(اھبدمتنمبیخياليتلا

160:نيتملاهبخن:يتالتلاورمع(25)

1:1/58ط‹ناهربلاوليلدلا:ينالجراولابقوعيوبأ(27.26)

.هتمحربهللايندمخغتينأالإ:مالسلاهيلعهلوقهيفدرويذلاثيدحلاىلإريشي(28)

:رظنا

حليملرامعابأنأظحالملاعم.2/87زجوملا:يفاكلادبعرامعوبأ(29)
..ةيربجلاىلعدرلاددصيفهناألباوثلاةيضقىلع
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بوجوبلئاقلاةلزتعملافقومضفريفحيرصةيضابإلافقومف
قاقحتسالابوجووةمكحلابوجونيبوجولانيبعساشقرفلاوقاقحتسالا
تامالعنمكلذوفيعضلاىلإيوقلانمهجوتيامنإقاقحتسالابوجوذإ

هللانملضفةمكحلابوجوامنيب«اريبكاولعاهنعهللاىلاعتيتلاصقل
۰همحرو

تدرويتلا(ةةرصتخملانوتملاضعبهيدينيبتعقويرعشألالعلو

لضفتلاىلإراشأهنأمغرقاقحتسالافاضأفبوجولاةملكاهيف

اذهيفاهزربأوةماعلاةيضابالائىدابمقايسنعولصألانعىنعملاكلذب

دعووعرشلاهنّسحامنسحلافنايعرشحيبقتلاونيسحتلانأمهرابتعاناشلا

.باقعلاءوسهيلعدَعوتوعرشلاهحّبقامحيبقلاوباونلانسحهيلع

باوتلابوجو(هللا)هتيالونأكلذو»11/سماخلانرقلايفلوألا
.‹(3«ەئادعالباشقعلابوجوهتوادعو6هئایلوال

نأملعينأفلكملاىلعبجياًممو»:14/نماثلانرقلانميناثلاو
اهيلعبجوأوهتيصعمنعىهنواباوثاهيلعبجوأوهتعاطبرمأهللا

ليلحتدعبةمكحبوجوبوجولانأيلاطيجلاىلعىفخيناكامو
.ناهربلاوليلدلايفةيضقللينالجراولا

.هرداصمىلعليحياليرعشألانأمولعمو(30)
1/38:فحلاباتك:فلخينبناميلسعيبرلاوبأ)31(

1/326327:رطانقلا:يلاطيجلاليعامسا(32)
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فيضيهنألإهللانملضفباوثلانأىلإكلذكيخامشلادمحأريشيو
£7.££`م

ربخاهنکلكلذكرمالا:لوقا»هللالضفبلب:كلوق»:نيقتملابصاخا

فارعألا7(نيذللاهبتكاسفنيقتملابناصاحخهتمحروهلضفنا

4امب(105ةدئاملا5)متنکامبنارقلايفرثكو(6

دقفقدّصلاىلعىلاعتهللارابخأانلمحناف.اهلكاشامو24ةّاحلا69)
بهذموهامكنيذللاهبتكاسف‹نينمؤمللةصلاخاهّنابانربخأ

99(ملىسمنموملک

ةمقنلكنأو«ىلاعتهللانملضفةمعنلك»نأيتالتلاورمعركذيو
.03*لجورعهنملدع

هذهلاهتشقانمحوصوبنيبتنةرختملاةيضابالارداصملايفالماتاذإو

امكلذنموهللاىلعباوابوجوبنيلئاقلاةلزتعملايرلهروةلوقملا

هلوقبزيزعلاباتكلانمكلذيلعاوّجتحاو©ىلاعتهللاىلعالقعةعاطلا

دقفتوملاهكرديمثهلوسروهللاىلإارجاهمهتيبنمجرخينمو:ىلاعت
ةيألاهذهف:الق100اهزامیرروفغهللاناکوهللاىلعهرجأعقو

هرجاعقودقفإ»:لاقیلاعتهنأهللاىلعباوقلابجويلمعلانأىلعلدت

ظفلرکذهنأاهدحأ:هجوأةنالثنمانلوقىلعلديكلذو1ىلع

تبجواذإفإ:ىلاعتلاقطوقسلاوعوقولايهبوجولاةقيقحوعوقولا

رجالاظفلبركذهنأ:اهيناثو.تطقسوتعقويأ(36حلا22)اهبونج
كلذفاقحتسمنوكياليذلااًّمأفةقحتسملاةعفنملانعةرابعرجألاو

بوجوللىلعةملكوهللاىلعهلوق:اهثلاثو.ةبهلبارجأىّمسيال

.(97نارمعلا3(4تيبلاجحسانلاىلعهلو::یلاعتلاق

41:يسمادغلاةلوصىلعدرلا:يخامشلادمحأ(33)
160:نيتملاةبخن:يتالتلاورمع(34)
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مکحبكلذنكلةعاطلاىلعباوثلابوجويفعازنالهّنأاببيجأو
جرخللعفيملوليذلاقاقحتسالامكحبالمركلاولّضفتلاوملعلاودعولا

ءافوو‹هنمالّضفتبئاتلاةيوتلبقيىلاعتوهناحبسوهف...ةيهلالانع

.25)ملعأهللاوهدعوبءافوو©هنمالّضفتعيطملابيثيو‹هدعوب

باوثلاوهللالدعببيذعتلانإنولوقيةماقتسالالهأ...»:اضيألوقيو

ىلعءانبكلذنعىلاعت«هيلعكلذبوجوبنولوقيةلزتعملاو«هلضفب
حيبقتلاونيسحلايفدسافلامهلصأ

كاذواذهنماديفتسمايتاذافقومءاجةيضابإلافقومنأذعيحمهملاف

بجاوباوثلانأنوريمهف5فرطيألةقلطمةيعبتاعباتنوكينأنود
نودِءاشيامهسفنىلعبجويهللاف‹يهلالالدعلاوقسانتتةمكحبوجو
سكعينأنكميهنمهلوقبكلذنعةرعاشألارّبعو«دحأهيلعبجوينأ

‹ةلزتعملاىلعفينعدرمهفقوميفو‹ءيسملابيثيونسحملابقاعيف
وهاذهوةمحرلاولضفلابناجىلعاريبكاحاحلإاوُحلَأةيضابالانأامك
مکيلعهللالضفالولوۋئنورقلاربعيضابألاركفلايفرقتسملافقوملا

امهمناسنالالمعَنألم1رولا24)ادبدحأنممكنمىكزامهتمحرو

یوتسميفذئنيحباوتلاف«معننمهبمّنمتياملداعينأنكميالناك

‹ببسلابةجيتنلاطابترالبوجولاىلإبرقأيفوملاناسنإلالمعبهتلص

.نيملاعلانعينغهللاألةمحرولّضفتوهامنإبيثملابهتلصىوتسميفو
.ةبوتلالوبقنمةيضابالافقومينبنياذهىلعو

ثارتلاةرازورشن٠نامع٠برعلالجسعباطم.جراعملا:يملاسلاهللادبع)35(

1/174يموقلا

ىنعملاسفننعشيفطادمحماربعدقو.294قراشملا:يملاسلاهللادبع(36)

.25141/2طكلذكر22/482طريسفتلاريسيت.ر
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؟قاقحتسامألضفةبوتلالوبق

مالكلاءاملعنأالإ«ميعنلاةنجهلخدينأو5٠تانسحهتائيسلدبينأو
.باوثلاىلإةبسّنلاباولعفامكانهلضفلاوقاقحتسالاةطقناوراثأ

لقتلااًمَأ.القعوالقنةبوتلالوبقهللاىلعبجيهنأنوريةلزتعملاف

ةلاهجبءوّسلانولمعينيذللهللاىلعةبونلا:ىلاعتهلوقىلعمهدامتعاف

4(ڳاميکحامیلعهللاناکومهيلعهللابوتيكعلوافبيرقنمنوبوتيمث
ةيألاتناكلكلذالولوبوجولاىنعمبىلعنأاوربتعاثيح(17ءاسنلا

17(0ءاسنلا4)مهيلعهللابوتيكعلوافإىلاعتهلوقلةيواسم

ةبوتلالوبقبدعویلاعتهابكلذنعبيجأو»:يليامبدري

كلذناکالاحمهدعويففلخلاناکوءيشبللدعواذإف‹نينمؤملانم

كيلللابوميكلرلوقنيواىلعبولاالإلوقنيبقرف

ناکهعوقونعهللاربخأاملكو«ةبوقلالوبقنعربخأملف:ليقنإف

.اراتخمالعافنوكيالأمكمزليفعوقولابجاو

عبقلاو«عاقياللعبتعوقولاو‹عوقوللعبتعوقولانعرابخإلانأببيجأ
مهجاجتحاطقسفعاقيالاكلذيفاراتخمالعافناكف٠لصألارّيغيال
.(37)«ةيالاب

اهنمةدحاراسهيربيدييذل لصحيلمفةبولان:اهتم

لعفراصلهللاىلعبوجوللةلعكلذراصولف«‹مهلوقىلعدبعلارايتخاب

174-1/172جراعملا:يملاسلاهللادبع(37)
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هلوقيالكلذو‹هتافصيفوهللاتاذيفارومدبعلا

لكلافةرعاشألاوةيضابإلانيبفقوملاداحانيتهذهلالخنمو
ةبوتلاىهتنم»:لوقييملاسلااذهو.يلاعتهللانملضفةبوتلالوبقنأىري

يهامكلتوبنذملانعماثألاةلازإىنعمبرازوألاطحاهترمثو

.(39)(هيلعبوجوبلیلاعتهنملضفتضحمب

ةبوتلالبقتىتمفةمحرولضفوىلاعتهللانملّضفتذعتيحةبوقلا.لوبقف
؟لبقتالیتمو

؟نيبئاتلاةبوتلبقتىتم

متةلاهجبءوسلانولمعينيذللهللاىلعةبولاما:ىلاعتهللالوقي

ایکاميلعهللاناکومهيلعهللابوتيكعلوأفبيرقنمنٺوبوتي

.(17.ءاسنلا4)

ريبكلاريسفتلايزارلارخفلا.ر.420421قراشملا:يملاسلاهللادبع(38)

دقو.198_197:ديحوتلاةرهوجحرش:يروجيبلا.ر.0/23
لبقتنأمإةبوتلانُاهروحموةرعاشألاءاملعنيبتاقريوفلافلتخمدروأ

.يتظليلدباظوايعطقليلدباعطق

ةديقعلاو»:هلوقبمتخيو.5/9091نارقلاماكحأ:يبطرقلا.ر

كلذوبئاتلاةبوتلوبقهرهاظفعمّسلااَمأف«القعءيشهللاىلعبجيالهلأ

.«هتمحروهللالضفنم

.420:قراشملا:يملاسلاهللادبع(39)

يواضيبلاةرابعركذبىفتكاامّنِإوةيضقلايفيبعصملافسويعسوتيملو
.هتبوتلبقاذاهيلعباتنمهدعوىضتقمبهللاىلعموتحملاكةبوّلالوبقنا

ىلعبتكيتلا»نيلالجلاةرابعحيضوتلكلذو(1/83ليزنتلاراونأ:يواضيبلا)
كلذلو.افق158ةقرونيلالجلاريسفتىلعةيشاح.«هلضفبافوبقهسفن

لامكتسالةرّرقملاةلحرملانعهراتمغرشيفطادمحماريسفتدمتعنس
.ةّيضقلا
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نموملعنملمشتو«هفّسلايفلّتمتتةلاهجلانأشيفطادمحمانب

نأىلعاوعمجأعلوسرلاباحصأنإ:ةدانقلوقبلدتسيو«معيمل

وهفهللاىصعنملكأو«ملععمولوةلاهجوهفهبهللايصعاملک

.(40)املاعناکولولهاج

لبقيهللا:يعلوسرلاثيدحاهرّسفيبيرقنمةبوقلانأنيبامك
.(4«رغرغيملامدبعلاةبوت

لإةيصعملايفعوقولالاحةبوّتلاىلإةردابملايفنيالىنعملااذهنِ
بلطامنيحسيلبإىلعىلاعتهللادراذهرزاؤيوبئاّتللةحسفلعجيهنأ
يتزعو»:يليامبحوّرلاهيفماداممدالبقنمجرخينلهنأتبثأولاهمإلا
هعسوةلاهجلابقلعتياميفاذه.(42«حورلاهيفمادامةبوتلاهنعبجحأال

.طورشلاضعببركذننأيقب٠نما

:ةبوتلاطورش

ءيشباهدنعفقننأنسحتسيفةبوّتلاطورشفيرعتلادنعانركذنأقبس
:ليلحتلانم

كلذوعقيملهنمعقوامنأىّنمتيوناسنإلابيصيمغوه»:مدّنلا(1

.(43)(هقحةياعرمدعىلعافسأوىلاعتهللانمءايح

2/285£2طريسفتلاريسيت:شيفطادمحما.ر(40)

98تاوعد:يذمرتلا.رثيدحلانعو.ةحفصلاوردصملاسفتر.ر(41)

.2/132153.425.3لبنحنبدمحا‹30دهز:ةجامنبا

4/480سرهفملامجعملا:كنسنو.ر

:كنسنودنعهركذدجنمليسدقلاثيدحلاو.282ردصملاسفن.ر(42)

.سرهفملامجعملا
فسالاركذبيتالتلاورمعىفتكاو417٠:قراشملا:يملاسلاهللادبع(43)

=356:رونلا:ينيمثلازيزعلادبعكلذكوهجو142ةقروةينونلاحرش
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.(ماقملاوماعطلاومالكلاةلقو«ءاكبلا

لوقلاببلطلاكلذناكءاوسبنذللنارفغلابلطوه:رافغتسالا2
اوملظوأةشحافاولعفاذإ:ىلاعتهلوقلطقفبلقلابوأبلقلاو

ىلإكلذعجريو.(135نارمعلآ3رمهبونذلاورفغتسافهللااوركذمهسفنأ

اهبسانيةيرهجلاويبلقلارافغتسالااهبسانيةيبلقلاةيصعملافبنّذلالصأ
رافغتسالا

حضاوقرفلاو:هلمىلوهبا.لبقتسملايفدوعيلأىلعمزعل7

46هعانتماوهلةعادلابابسألارفوتعمتارمرشعفلان

هتردقهيلإتداعكلاهمزعهقحىفطشلافزجاعلاام رارعيفزجر

.(*7)بنذلا

ةبيصم:لجألنوكيدقمدّنلاألىلاعتهللاهجولمدّنلاةركفيملاسلاديزيامنيب

417:قراشملا.ر.هلتلصح
رونلا:ينيمثلازيزعلادبع.ر.افق142ةقروةينونلاحرش:يتالتلاورمع.ر(44)

3.57ص

ينيمثلازيزعلادبع.ر.افقوهجو144ةقروةينونلاحرش:يتالتلاورمع.ر(45)
ةيبلقلايصاعملانعو418:قراشملا:يملاسلاهللادبع.ر.362رولا
دبع.ر.افقوهجو202ةقروةينونلاحرش:يتالتلاورمع.ر.دسحلالثم
قراشملا:يملاسلاهللادبع.ر.476477رونلا:ينيمثلازيزعلا
4-431

:ينيمثلازيزعلادبع.ر.افقوهجو143ةقروةينونلاحرش:يئالتلاورمع.ر(46)
:ديحوتلاةرهوجحرش:يروجيبلا.رةرعاشألاففومنعو.360رونلا
لبهطارتشامدعبرقيرخالاو٠مزعلاةرورضرقيامهدحأنيلوقدروأو.6
.فاكضيوفتلا

418:قراشملا:يملاسلاهللادبع.ر(47)
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بنألانعةاهنةفصبعالقالابلإيوتاالو:راسکنابعوجرلا4

ةيوأمامانمريزعتةيشخارارطضالقملاجرخيطرااذهتابا
.(48)لعفلعيطتسيولهسفنيفوةحراجنادقف

نيرمأىلإریشننايهب

نكلةيفاكطورشلاهذهفىلاعتهللاقحيفهتيصعمتناك(1

عمهيلعف«هللاتامرحكهتنيهنأدقتعييذلايأ:اهلم

.ةرافكلاءادأعمءاضقلابهتافامكاردتساةبوتلا

ةلاحارسومناكنمىلإةبستلابةاكزلاوجحلاىلإةراشألاردجتو

مهنموءهنعوفعمهنأحجارلايأرلاو«ةبوّنلادنعارسعمراصو٠نايصعلا

عّسومليلحتةيضاباللوءةرافكلاءادأاذهبناجىلإو«ةّيصولابهرمأينم
.‹5تارافكلل

418:قراشملا:يملاسلاهللادبع.ر(48)

اهلداقتعاريغىلعهنيديفةمرحملاءايشألايتاينموهكهتنملا:مّرحملا(49)

443:فراشملا:يملاسلاهللادبع.ر.لالحتساب

ةينورابلا.ينوانحلاةمالسهذيملتاهعمجيتيراعتلاسنويةاجنلايأیواتف.ر(50)

ه1315ةينورابلاب.طيشكيودسلاهللادبعىواتفةعومجم.مقرنودب
ةيضقيفلوقلاعمج-دقوهه5ةينورابلاب.طيشحملاىواتفةعومجم

ظفحايفوةرارقلاةنيدمباشن(1401/1981ت)ضوّي.مهاريإتارافكلا

سرديمل.هرغصنمةيلوُوسملالمحتهّنألهنّوكتيفيماصع.ميركلانارقلا

كلذيفهقلطنمويعامتجالاحالصإلابومتها«بازيميداوريغيف
ىعسيو٠نرقفصنةليطةقحالتمتاقلحيفهرّسفدقو<ميركلانارقلا
ربتعيو.«نارقلاباحريف»ناونعبتالّجسملانمهجيرختىلانآلاهذيمالت
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بجيمالسإلاو‹رفكدعبملسأنمةلماعملماعيف(؟!)لحتسملاامأو
ناكامنالطببةنونيدلاوقحلاىلإعوجرلاىوسهيلعةنونيدلاو«هلبقام

.(52)هيلع

بسحنوكتهتبوتفدابعلاقوقحنمقحاهبقلعتهتيصعمتناكنمو2

امئاقناكءاوسهمرغنودءيشلاكلذنمةبونلاهيزجتف:لحتسملااّمأ

لق:ىلاعتهلوقلنيكرشملايفرهاظلوقلااذهوهفلتأدقناكوأهدييف

ةريسلانأامكق8رفلسدقاممهلرفغياوهتنينإاورفكنيذلل

,نوكرشملااهعزتنايتلارولاعجرتسيملمالسلاهيلعلوسرلاْنألكلذتدي

انسلو:رمعلاقدقو.ةكمحتفدنعمهمالسإدعبىتحنيملسملانم

ةَّمألاتعمتجااذهىلعوهيلعملسأاذادحأدينمايشنيعزان

.(53)ةيدمحملا

ةباّرعلاماظنلىلعألاسلجمللاخيشهتافوىلاٌرمتساوةيبازيملاةضهّنلائار

بازیميداوب
ناكذايرئازجلارطقلاىوتسمىلعيملعطاشنهلناكاذهبناجىلإو

ةئيرجةيسايسفقاومهلتناكامك«ءاملعلاةيعمجلنيسسّوملاءاضعالانم

يلعدمحم.ر.لامّشلانعبونجلالصفةركفضفرذإرامعتسالانمز

3/681:ةثيدحلارئازجلاةضهن

صاخلاهبتاكطخبةصاخلايتبتكمبىوتفلاةطوطخم.ر:تارافكلانعو
.هئاضمإبو

لالحاهنأهنماداقتعاهللانيديفةمّرحملاءايشألايتأييذلاوه:لحتسملا(51)
443:قراشملا:يملاسلاهللادبع.ر.ليواتلاىلعادمتعم

ونلا:ينيمثلازيزعلادبع.ر.143ةقروةينونلاحرش:يتالتلاورمع.ر(52)

438قراشملا:يملاسلاهللادبع.ر36ص

عّسوتلاةيضقلايفعّسوتيمل.افق143ةقروةينونلاحرشيتالتلاورمع.ر(53)

=يفعسوتدقلنكل.360رونلا:ينيمثلازيزعلادبعهعبتكلذكوبولطملا
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نمنوكرشملاهبصتغاامو‹5»يّمذلاويففالخلايقب
١

(54)

(55)

(56)

(57)

.5”اطخلاليواتبلجتسملاودُحوملاوني

هليلاحتاندمتعاكلذلو447450:قراشملا:يملاسلاهللادبعةيضقلا

عوضومللهباعيتسادقو«انتلحرمنعجراخهنامغرةدئافلالامكتسال

.برغملاوقرشملايفةيضابإلاءاملعزربألاوقأركذثيح
؟ةبوتلادنعهّدريلههدادترادنعنيملسملالاومأنماعيشذخأاذا:ذَترملا

لثمهنأارابتعاهنمهنوفعيةيضابالانكلكلذهيلعنوبجويفةيفنحلااأ
.نيكرشملا
دنعهعجريلهةمذلاتحتوهونيملسملالاومأنمبصتغااذا:يملا

نكلٌدرلابوجوىلاشيفطادمحماهديؤيويرشخمزلابهذي«همالسإ
.هيلعدرالفكرشملانيبوهنيبنوقرفيالةيضابالاروهمج

سيلواوملسينألبقمهلنوكيلهنيملسملانمنوكرشملاهبصتغاام
:نالوق:المُأهيفمهتلماعمزوجتومهنمهذخأينأهبحاصل

ييأوبيبحنبعيبرلانملكهذخأنودهيفمهتلماعمزاوجىلابهذأ

دمحما)بطقلاهحّحصوبرغملالهأنمنيققحملاوينالجراولابوقعي
(شیفطا

بحاصوةكربنيانملكةلماعملامدعوذحالاىلابهذوب

نيفرطلانملكلويليلخلاققحملاوحلفأمامالاو(يفوّسلاورمعيبا)تالاوّسلا
.يعرشلاهلیلد

:لاوقأًاطخلاليوأتبلحتسملادُحوملا

.عاجرإالنيكرشملالثم)أ

.مجرينأهيلع)ب

۽مرغالفذخأامهعمسیلوباتنإو«هعجريذخأامنيعهعموباتنإ(ج

امدنعناميالاةملكبحرصيذلالجرلاعمهفقوموديزنبةماسأةّيرسليلّدلاو
لزنومالسلاهيلعلوسرلاهرهنفءاهبذوعتهنأساسأىلعةماسأهلتقفرصوح

ءاستلاهرانمؤمتسلملّسلامكيلإىقلأنملاولوقتالوإ»:ىلاعتهلوقاهيف
1ددعشیفطاقاسايبآقيلعت‹ماظنلارهوج:يملاسلاهللادبع.ر4

.افق143ةقروةينونلاحرش:يتالتلاورمع.ر267ص
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ناکنإاهباحصألاهيدۇيفدابعلاقوقحنملصتتلاهيلعفمّرحملاامأو

صلختيامهيلعرّذعتواهباحصأدوجوهيلعرّذعتوأرداقريغناکناوءارداق

نف‹هيلعةردقلادنعصالخلادقتعينأذيحهيلعبجيهّنِإفهبصّلختي

ءيشالوةيصولاهيلعتبجوصالخلاىلإاليبسدجيملوتوملاهرضح

.5®مرغالفقحلابحاصافعاذإاأ.كلذقوفهيلع

نابكلذوةمايقلامويةّصاقملانمدبالفهتبوتيفكلذنعلفغاذاامأ

حرطملاظلاتانسحتذفناذإف‹مولظمللىطعيوملاظلاتانسحنمذخؤي

.59)مولظملاتاثيسنمهيلع

اولاق‹مالسإلاءاملعرئاسوةيضابألانأانركذاملالخنمحضاو.

ىلعحاحلالاعمردقلااذهبيفتكنكلذلنيبئلاوةبوقلاعوضوميفاولاطأو

يذلابئاتللصاخىلاعتهللادعونأىلعةصاخزكرتةيضابالارداصملانأ

270ىلاهجو265ةقرو:مالسإلادعاوقباتكىلعةيشاح:يشحملا.ر(58)

:يقاتسرلاديعسنبسيمخ.ر.445:قراشملا:يملاسلاهللادبع.رافق

.اعسوماليلحتةيضقلاللحدقو2/231232جهنملا
ةصفاشلانيبقرافلانمءيشعمةرعاشألاهبلاقاموهفقوملااذهو

اهلف(يمداقح)هبةيصعملاتقلعتناف»:يروجيبلالوقيكلذيفوةيكلاملاو

اندنعاليصفتهنمةءاربلاليصحتوأاهبحاصىلإةمالظلادروهوعبارطرش
ةحسفهيفو‹الامجإةءاربلاليصحتيفكيفةيكلاملادنعامأوةيعفاشلارشاعم

ةرثكوصالخالاهنمبولطملافممذلاقرغتسمناكنابكلذىلعردقيملنإف

ةرهوجحرش«ةمايقلامويهءامصخهنعيضريهلعلىلاعتهللاىلاعرضتلا

196197ديحوتلا

2/232:جهنملا.يقاتسرلاديعسنبسيمخ.ر(59)

.ر.23/102104طناهربلاوليلدلا:ينالجراولابوقعيوبأ.ر(60)

عفدلبابسأةدعركذيو.7/487501ىربكلاىواتفلا:ةيميتنيبا

ةبوتلابالإعفدتالبونذلانأب.لوقينملوقدريوبئاصملالثمبولا
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.ةقحأللاثحابملايفحوضوبىلجتيساماذهوهبوتلابهرمعمتخ

؟ةبوّتلاهذهلبقتالىتمفةبوتلالبقتىتمالامجإانملعنأدعبو

؟ةبوتلالبقتالىتم

ءيشبيلتبانمليغبنيكلذلىلاعتهللانملضفةبوتلالوبقنأانيدقل
قلغينألبقناكمإلالاحيفبوتيو«ةبوتلايفىناوتيالأيصاعملانم

؟ةبوتلاباببلغيىتمف6ةبوتلابابهيلع

بنذلاىلعرارصإلا

ةبوتلامدعليوانلاوهرصملانُأيدامتملاورصملانيبقرفلان:يتالتلا

هنايصعنمةبوتلليوانلاوهيدامتملاو.كرشملاكهبهيرءاقللوهنايصعنم
نودراتلانمةاجنلاهلىجرتاذهفاهبىلاعتهئاقللوامتقويف

نأىجريلفاغوهفيدامتملانعثيدحلاةلاطإىلإةجاحيفانسلو
تءاجدقفرصملاعمةيضقلاامّنإو«ةبوتلاجرادميفيقتريلهتلفغنمهبتني

.ِءار۱هدعهناشيف

:رارصإلا

3ىلاعتهلوقهنموهيلعتمدوتمقأاذاىلعتررصأ:ةفل

|:مشيهلاوبلاق135دارمعلآ4)3نوملعيمهواولعفامىلعاورصي

2/239جهنملا:يقاتسرلاديعسنبسيمخ.ر(61)

رونلا:ينيمثلازيزعلادبع.زر«هجو116ةقروةينونلاحرش:يتالتلاورمع(62)
2/109طناهربلاوليلدلا:ينالجراولابوقعيوبأ.ر7

579:رظنا(63)
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اذاارارصإرصيهلعفىلعرص:كلوقنمهسفنبطاخيهناكيمزعايأ

يفو.هنععلقيملبنذلاىلعرصأو..عجريالوهيفيضمينأىلعمزع

اذاارارصإهيلعرصيءيشلاىلعرص.(6*رفقتسانمرصأام»:ثيدحلا

نمينعي‹بونذلاورشلايفلمعتسيامرثكأو«هيلعتبثوهموادوهمزل

ليو»:ثيدحلايفو.هتمرركتنإوهيلعٌرصمبسيلفرافغتسالابنذلامبتأ

.(5نوملعيمهوهولعفامىلعنورصينيذلانيرصملل

نبالالدتسايفوةيوغللاحورشلانمضِءاجدقفيعرشلاىنعملاما

ىنعملابلغدقوكلذىلعناهربنسحأثيدحلاونارقلابروظنم

رثكأرارصألاةملكتراصنأىلإيوغللاموهفملاىلعيعرّشلايحالطصالا
.نايصعلاوبنذلاباطابترا

ىلإرصمللليبسالأىلعرارصإلافيرعتعمةيضابإلارداصملا
نوّداحينيذلاديعولالمشدقوهلوسرلوهللدناعمهّنَألةمايقلامويةاجّنلا

(ليوط):يلياميفىنعملااذهغوصيرصنوبااذهو

(665)ندعلاةّنحنعهاصقأامفارصم

هيلعهلوقبادهشتسمرئابكلانمرارصألايفوسلاورمعوبأربتعادقو
كله»:مالسلا

مجعملا:كنسنو.ر.106تاوعد:يذمرتلا.26رتو:دوادوبأ.ر(64)

.برعلاناسل:روظنمنبا.ر.3/293سرهفملا

سرهفملامجعملا:كنستو.ر.2/165.219:لبنحنبدمحأ.ر(65)

.برعلاناسل:روظنمنبا.ر.3

86تيب6:ةينونلا:يئاشولملاحوننبحتفرصنوبأ(66)
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وأثیيدحلابرارصالانوکيله»:يفوسلاةفلحخنبنامٹعلئسو

رارصالاو:لاق.بوتأاللوقيىتحءال:لاق«ةبوّنلاريغبلاغتشالاب
.(68›«هيلإةدوعللداقتعالاوبنذلاىلعةماقالا

ةرفغملاءاجريفةرعاشألاةشقانمبنيرصملاكالهىلعينايغدّصلاحليو

ريثكاذهلثمو»:ةلدأةّدعدرسدعبلوقيفاهيلعنيرصملارئابكلالهأل
يفلوقيامك‹«نيّرصممهرئابكىلعاوتامنيذلارئابكلاهالديعولايف
رارصالاعمبذعيالهللايلو(ةرعاشألا)متنمتلقو»:ةلاسرلاسفن

نمفضعبنعاهضعببونيرئابكلاو...رافغتسالاوةبوتلانودبنذلاىلع
.(7«رفكلالخدوناميالانمجرخدقفةريبكىلعرص

:نيرصمللديعولاذافنإلوحةلدألاضرعدعباضيأيدهموبألوقيو

مهرئابكىلعاوتامنيذلارئابكلالهألديعولانمريثكاذهلثمو»

يفو(7”يسمادغلاةلوصىلعهدريفةيضقلليخامشلادمحأضرعتو

ماقملانِإو«رفاكصملك»:يناثلاصّنلاركذبيفتكنوةديقعلاحرش
هللابضغيوطبحتفٌءابهلامعألارّيصترئاغصلاىلعرارصإلاورئابكلاىلع

.07طخسيواهلهأىلع

.52:تالاوسلاباتك:يفوسلاةفيلخنبنامثعع(67)

ط(ةيهقفةعوسوم)لينلاحرش:شيفطادمحما.ر216:ردصملاسفن(68)

1392197217/404توريبحتفلاراد2

34:نالجراولهألةلاسر:ينايغدصلاهللادبعوبأ(69)

2٠.:قباسلاردصملا(70)

140:يلولهبلاىلعدرلا:يدهموبأ(71)
3940:يسمادغلاةلوصىلعدرلا:يخامشلادمحأ(72)

51:ةديقعلاحرش:يخامشلادمحأ(73)
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مهمحرانباحصألاقو»:يليامكةيضابالافقوميتالتلاورمعدرويو

ملواهبنواهتوربكتساواهيلعرصأوةریبکوأةريغصلمعنم:ىلاعتهللا
.راتلالجورعهللاهلخدأاهيلعتامىتحاهنمبتي

هرمعىضمأولوراتلاهلتبجويحريغبةّبحذحخأىلعولورصأنمَنأو

كلذنمَءيشهنملبقيالوهللاليبسيفهلامقفنأولجورعهللاةعاطيف

هلمعباوثهلهللادّدجينأهلانوجرباتناف«بوتيىتحةّرذلاقثمولو

رصأوبذكنم»:يعهلوقوحنكلذللديامكهرارصإلاحهنمقباّسلا

ةرثعلبقأال»:يسدقلاثيدحلايفلجورعهلوقو«دلخمراّنلايفوهف

.ةرخالاواينّدلايفنيرصملا

نمهيفاملیلاعتهللادنعهنممظعأءيِشاليصاعملاىلعرارصالاْنِإو

باکترابوهبهلالقتساوهبهفافختساوهللاطخسنمهبحاصةالابممدع

يصاعملا

ءيشركذبيفتكنونأشلااذهيفليلحّتلاقرشملاةيضابإبتكليطتو
نعتخصيتلارئابكلانمو»:لوقيثيحيقاتسزرلاسیمخهدروأامم

ىلاعتهللاباتكيفكلذكويصاعملاعيمجىلعرارصالاهللالوسر

مهبتيملنمو.ىلاعتهلوقباتكلانمولدعلالهأعامجإو
.«نورصملاكله»:ٹويبنلالاقو11تارجحلا49)4نوملاظلا

ىلاعتهللانمنارفغلانوکيالهنأهباوناداميفلدعلالهأنمعامجإلاو

.09«تربكوأترغصترثكوأتلقبونذلاىلعرارصإلاىلع

.)75(

دمحأ«اولعفامىلعنورصييذلانيرصملل.ليو»ههبشيامكنسنويفءاجو(74)
588و580:يليامرظنا3/298:كنسنو...2165

297:رونلا:.ينيمثلازيزعلادبع.افق15ةقروةينونلاحرش:يتالتلاورمع.ر(75)

.2/252253كلذك.ر2/219جهنملا:يقاتسرلاديعسنبسيمخ(76)
.376378قراشملا:يملاسلاهللادبع.ر
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نيرصملايفديعولاذافنإتبثياهثيدحواهميدقصوصتلانمءيشاذه
امّنإوةبوتللمههجوتمغرمهتبوتلبقتالنيذلانماوسيلةقيقحلايفمهو
نكميالءالُؤهف‹كاردإويعونعاماتاضارعإةبوتلانعاوضرعأموقمه
ةيضابإلانأحضتادقواهنعمهضارعإمغرةبولامهلىدهتنألاحب
تافصضعبضرعِءانثأىلاعتهلوقاهنمةينارقصوصنبكلذلنولدتسي
اوملظوأةشحافاولعفاذانيذلاوإ»:ميعنلاةنجبهللامهمركينيذلانيقتملا

وصيملو«هللاالإبونذلارفغينمومهبونذلاورفغتسافهللااوركذمهسفنأ
.(135نارمعلآ3)مهواولعفامىلع

ىلعبقاعأيننوملعي»:ةيألاهذهحرشدنع(77)شیفطادمحمالوقیو

هملعيملنموابنذةملعنمّقحيفةريبكبنذلاىلعرارصألاو‹رارصالا

رذعيالورمأيفلهاجلارذعيدقفربكأوحبقأملعنمتحيفهنكل
.(75)«ملاعلا

باقعلاالِإنيرصمللقبيملونيملاعللرجألاركذو»:ليلقدعبلوقيمث
هباقعىلعةلادلاتايآلاوثيداحألانمهريغو«نوُرصملاكله»:ثيدحل
قسافلاةقحلملا

رافكلابةقلعتمتءاجاهّنأالإنيرصملامذيفرخأتايآتءاجدقو
اوُرصأومهبايث:حونموقيفیلاعتهلوقيهومهتافصضعببو

تايآلاهذهيفو»:وهويرشخملالوقركذبيبعصملافسويىفتكادقل(77)
ةنجلا؛نورَصمونوبئاتونوقمتاقبطثالثىلعاونمآنيذلانأعطاقنايب
هلقعرباكدقفكلذيففلاخنمو‹نيرصملانود‹مهنمنيبئاتلاونيقتملل
يأرنعرّبعملوقلااذهو«1/465فاشكلا:يرشخمزلا.«هّبردناعو

هجو139ةقرونيلالجلاريسفتىلعةيشاح.ر.ةيضابإلا

24/283طداعملارادىلادازلانايميه:شيفطادمحما(78)

285ردصملاسفن(79)
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:لامّشلاباحصأمذيفیلاعتهلوقو(8ةيثاجلا45)هڳارابکتسااوربکتساو

.(46ةعقاولا56)ثنحلاىلعنورصياوناکو

كله»:مالسلاهيلعهلوقنأشلااذهيفةدمتعملاثيداحألانمو

ةبوتعمربكيريبكالو‹رارصإعمرغصيريغصال»:هلوقو(*«نورصملا
نمرفغتسملاو...:هلوقو(”«رارصاعمةيوتال»:هلوقو««رافغتساو

وهفرصأوبذكنم»:هلوقو6ربئزهتسملاكهيلعميقموهو
.(5دلخمرانلايف

َنَألاهربكأنمهلعلورئابكلانمرارصإلانأحضتيركذاملالخنم
ةيضابالارداصملاتحلأكلذلوهاجّنلاىلإهلليبسالةيصعملاىلعرصملا

هيفذفننينأهمكحةمعنرفكارفاكربتعيةريغّصلاىلعىتحرصملانأىلع
مهيدلتبثنإهنماوأربينأنيملسملاةعامجىلعامكرانلايفدلخيفديعولا
هرکذاماهنمثيداحأبونارقلابكلذىلعاولدتسادقو‹هدانعوهرارصإ

هرکذيملاماهنمومهريغ

530:قبسامرظنا(80)

هجرخا«رارصإلاعمةريغصالو«رافغتسألاعمةريبكال»:ىرخأةياوريءاجو(81)
.هنعاضياٰيبلعثلاهاورو.ةريرهيبأنعيناربطلاهاوروةشئاعنعقاحسا

ققحملل1ددعقيلعتلا.2/212:جهنملايقاتسرلاديعسنبسيمخ.ر

قيلعت٠«210صقباسلاردصملاسفن.ر.ادنسهلدجأملويبطرقلاهاور(82)
.ققحملل1

239:لمّشلاعماج.:.شيفطادمحما(83)

مجعملايفكنسنودنعدرتملةروكذملاثيداحالاهذهنأظحالملاو

577قبسامرظنا.سرهفملا

2:55طديحوتلاةديقعحرش:شيفطادمحما(84)

اريثكنوبرتقيةينغمداوجدمحموةدبعدمحمويبطرقلانمالكناظخالملاو(85)

=4/215نارقلاماكحأ:يبطرقلا.ر.ةيضقلاهذهيفةيضابأإلافقومنم
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طابحإلا

يفو.هطبحأهللاو«هدسفأمثالمعلمع:اطوبحواطبحطبح»:ةغل

لجزرلالمعاذا:يرهزألا.(28و9دمحم47)مهلامعأطبحاف:ليزتتلا

نملامعأهللاطبحأو3هبحاصهطبحأو©هلمعطبحليقهدسفأمثالمع

.(86)هلطبأيأ«هلمعهللاطبحأ»:ثيدحلايفو.هبكرشي

نطبلاطّبحنمالإاذوخأمهنالطبولمعلاٌطْبحىرأالو:يرهزألالاق

اونكسمهنأريغ٠طّبحيقفانملالمعكلذكو٠كلهينطبلابحاصنأ

طّبحيهنطبطبحننماهوکطبخيهلمعطبخمهلوقنمءابل

طبخيليتقلامدطبخلايو.هريغوتيكسلانبانعاملتبثكلذكاطيح
:ورمعوبألاقو.اهؤامبهذاذااطبحرئبلاتطبحو.ردهاذااطبح

امكدوعيالفةّيكرلاءامبهذتنأطابحالا

:هلمهفيرعتاذهورکبمتقونمطابحالاةيضقةلزتعملاراثأدقلو

هتاعاطصلختنأاإفلكملانأانركذدقانُأوهكلذيفلوقلاةلمجو»

يواسلاىلإليبسالفامهنيبعمجاذٍإف‹هطلخيوامهنيبعمجيوأهيصاعموأ
لقأرخألاو«رخآلانمرثكأامهدحأنوكينأالإسيلف«مدقتامىلع

.(88)(ريفكتلاوطابحالابهينعنيذلاوهاذهو0لالاطقسيف٩هنم

ريسفتلا:ةينغمداوجدمحم4/136:رانملاريسفت:هدبعدمحم.ر=

159-158/:21981طتوريبنييالمللملعلاراد.فشاكلا

سرهفملامجعملايفكنسنونعثيدحلا.اذهدريمل-(86)

طبحةدامبرعلاناسل(87)

625:ةسمخلالوصالا:رابجلادبعيضاقلا(88)
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نمومشاهيبال.يئابجلارصتنيو‹باذعلانميصاعلاىلعففخيتاعاطلا

قسافلانأوهوالو(يلعوبأ)هرکذاماأو:هلوقيلعيبأىلعهدودر

باوثلاقحتسينآنمهسفنجرخأرئابكلاباكتراويصاعملاىلعهمادقإل

ىلعو‹هبرمأوفلكيذلاهجولاىلعةعاطلابىتأقسافلاٌنَأل‹حصيالف

ةريبكلاهباكتراو«باوثلااهيلعٌتحتسيناكلةريبكلانعدرفتول(اذك)ّدح
.(89«هّنظامدسففباوثللاقحتسمنوكينأنمهجرخيالكلذدعب

تاعاطلانيبطلخينملاوجرواحوتفمبابلااوكرتفةئجرملاامأ

انهو»ينالجراولابوقعيوبألوقيو.نانجلادولخونارفغلايصاعملاو
ةنجلاهلاوجرف‹ةئجرملاعمانفلتخا(رئابكلاباتراىلعٌرصملاىلإةبسنلاب)
.°روجفلابىلاعتهللاهتبصانمعم

عقيذإطابحإلاةيضقنعمالكلالطتملةيضابإلارداصملانأظحالملاو
كلذعجرملعلودترملاةبوتنعثيدحلادنعاضرعابلاغامهيلإضرعتلا

ددترينمو:ىلاعتلاق.دترملانأشيفةرقبلاةييفةلأسملادوروىلا

ةرخاألاوايندلايفمهلامعأتطبحكعلوأفرفاکوهوتمیفهنیدنعمکنم

.(217ةرقبلا2)اهيفمهرانلاباحصأكعلوأو

ةرمةرشعتسميركلانآرقلايفتدروط.ب.حةغيصنأظحالملاو

ناکام:ىلاعتهلوقاهنمركذن!)نيقفانملاونيکرشملابةقلعتماهلج

630:ةسمخلالوصألا:رابجلادبعيضاقلا(89)
طابحاللنوتبثملالاقف.يليامكةلزتعملافقوميزارلاصخليو

طرشباَّمِإقباّسلاناميإلاباوثليزيةثداحلاةّدرلاباقعنأدارملا:ريفكتلاو
الوأءةلزتعملانمنيرخأتملاروهمجو«مشاهيبأبهذموهامىلعةنزاوملا

6/38:ريبكلاريسفتلايزإرلارخفلا:يلعيبأبهذموهامىلعطرشب
109:ناهربلاوليلدلا:ينالجراولابوقعيوبأ(90)
514:قبسامرظناةلملانمجرخملايأرصعلاقافنةيضابالاهنعربعيام(91)
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.(17()92ةيوتلا9)مهراتلايفومهلامعا

بدألاِءوسيفىلاعتهلوقبةداعاهنمدهشتسيرئابكلابةلصاهلةّيقبلاو

توصقوفمكتاوصأاوعفرتالانمانيذلااهيأاي»:مالسلاهيلعلوسرلاعم
متنأومكلامعأطبحتنأضعبلمكضعبرهجكلوقلابهلاورهجتالويبل
.(2تارجحلا49)ال

نيكرشملالامعأطابحإيفَةَمُألانيبفالخالأذعيحساسألاو
يبکترملامعأحلاصبو‹نيدترملابقلعتياميففالخلاامّنِإو‹نيقفانملاو

؟كلذنمةيضابإلافقوموهامفرئابكلا

:ةَدَرلانمنوبئاتلاوطابحإلا

9ةرشابملتقينأبذاعمرمأامنيعنتمانإلتقيمثاثالث

ةيضابإلافقومزاربإعميفلاوقألافلتخميّشحملادرويو
:مالسإلاىلإعجراذالاوقأةئالثهيفنألصاحلافدترملااًمُأو»:لوقيف

وهو۽كلذىلعتوميىتحهباوثالوهلمعلطياللوقينممهنم
هنيدنعمکنمددترینمو:یلاعتهلوقرهاظبلدتساو«يعفاّشلابهذم

٠(217ةرقبلا2)ڳرفاكوهوتميف

65.33رمزلا105.39فهكلا69.18ةبوتلا8139ماعنالا6.ر(92)
ةدئاملا22.5نارمعلا32.3و28و9دمحم19.47بازحاألا

(قافتلانع)3

258تالاؤسلاباتك:يفوسلاةفيلخنبنامثع(93)

: نارقلاماكحأ:يبطرقلاذاعمفقومنع.ر١ةحفصلاوردصملاسفن.ر  )94(

47/3
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‹جحلايفالإةداعالاببلاطيالوهلمعباوثلطب:لوقينممهنمو(ب.

.كلامبهذموهو

حجارلاوهوةداعالاببلاطيوهباوثوهلمعللدبلوقينممهنمو(ج
ملعأهللاوهبرّدصثيحمالكنممهفيامىلعانباحصأدنع
.(65رمزا39ركلمعَنطبحيلتكرشأنئللط+ىلاعتهلوقل

بّترىلاعتوهناحبسهّناباهنعبيجأفاهبلدتسايتلاةيآلاامو

ىلعبّترملوالافرانلايفدولخلاوطابحالانيئيشرفكلاىلعتوملاوةَدَرلا

.يعفاّشلاهركذامىلعةيآلايفليلدالف‹اهيلعتوملاىلعيناّنلاوةَدرلا

دترانميفتالاوَسلايفقباّسلاليصفتلاىلعىضمامداعأباتنإف
انباحصأضعبنعيكحملارثألارهاظمعن.ادّمعتمدترانمبفيكفةلز
الوقنوكيفيلصألاكرشلاكهنأىلعلديدترملاةبوتةيفيكيفةقراشملا

‹اذهىلإريشتتالاوسلايفاهركذيتلاةضخرلالعلؤ.ًدترملايفاعبار

9ةنميفاهرکذنکل

ةيضقلايفهللادبعوشّيفطادمحمانملكعّسوتدقو

هبایثلسفیلاق«هنیدىلإاعیرسعجرمثهنیدنعلزترانميفاوفلتخاو)95(

.جحلاالإديعيالضعبلاقوهمايصوهجحوهتالصنمىضمامديعيوهدسجو
|26:تالاوَسلاباتك:يفوسلاةفيلخنبنامثع

:مالسالادعاوقبانكىلعةيشاحج.1/4:بيترتلاةيشاح:يشحملا(96)

62

رادىلادازلانايميه2:14/7865طلينلاحرش:شيفطادّمحما.ر(97)
للادبع.ر21/3295طريسفتلاريسيت.187س24/186طداع
.1/102103:حيحصلاعماجلاحرش:يلاسلا

يزارلاو(1/357).فاشكلايفيرشخزلانملكضرعتيو:ةظحالم
(3/46.49)نآرقلاماكحأيفيبطرقلاو(6/38)ريبكلاريسفتلايف
=ريسفتلايفةينغمداوجدمحمو٠(2/318)رانملاريسفتيفهدبعدمحمو
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.تايئزجلاضعببيفادعيشحملاهركذاّمعجرختالتانراقمةّدعاماقأو

اهنمانبجعيودترملاوطابحالاناشيفءاملعلانمددعفقاوميهكلت

يففةيقبلاىلإةبسنلابودادترالاءانثأهتافامةداعإةرورضىلعةينغمهيبت

راتخاةداعالاوطابحالاىأرنمو«هليلدلكلوةماللةمحرءاملعلافالخ
.مهتارايتخالجيفةيضابإلانأشاذهوازارتحارثكأوهام

.عدتبملاىلإدترملانمو

:هټعدبىلإوعديةعدببحاص

نيبعقواميفةيضقلاهذهدنعفقتملةررقملاةلحرملارداصمنإ۱

اليلحتاهللحدقينالجراولابومفعيابنأىلاعجريكلذلعلو‹انيديا

4 .اعسوم

لبقينأهللاىبأ»:لاقبأدمهلللوسرنعءاجامكلذقلطنمو

.(99)«ەتعدبعديیتحةعدببحاصلمع

نيرخألارذععطقياليذلالوأتملادهتجملانيببوقعيوبأريمدقو

دهشتساو‹لمعلاىلإهلوقلوحيونيرخألارذععطقييذلاعدتبملانيبو

دعبيالوةرقبلاةروسنم217ةياللمهريسفتيف(1/326)فشاكلإ=
هدبعدمحمنأةظحالمعم«ةيضابإلاءاملعنمانركذنملوقنعمهثيدح

.طابحألابناجىلعملأ

هجونمةعدبلاللحدقو.8/6568بيترتلاةيشاح:يشحملا.ر(98)
.ةنسحلاةعدبلاوةئيسلاةعدبلانيبزّيممثيوغللااهموهفمنيبثيحرخآ

نباوةجامنباهاورهنأركذدقو.237:لمشلاعماج:شيفطادمحما(99)
مجعملا:كتسنو.ر.7ةمدقم:ةجامنبا.ر۔سابعنبانعمصاعيبا

1/152سرهفملا
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هبالنيعدتبملابهوقحلأمآفيكقررانبعفاننمةيضابإلةمئأافقومي

ةئجرملاوةيردقلاقرفثالثيفعطقمالسلاهيلعلوسرلا1امک

.ةقراملاو

.(۱00)اهیلعهمکحتوافتدقو«فانصأةّنسینيعدتبملافنص1

ائابناملصحمنمرص٠نيايفحطالهري

سکتنمسکعنملجورعهللانيديفعدتبمو«ةمايقلاموياهبلجوزع

رعهللانع

ناشيفةيضابأالازارتحانيبتنينالجراولادنعِءاجاملالخنمف

ىلعسالالمحو

اوياتنافهتلالضبمهوعديناكنمربخينأهتبوتيفنوطرتشييمهناک

.(103)روذعموهفمهيغاولصاونإوهتیغبكلتفهلثم

2112/34طناهربلاوليلدلا:ينالجراولابوقعيوبأ.ر(100)
115116و

1:2/57طردصملاسفن:ينالجراولابوقعيوبا(101)
مهديلختوءاوهألاوعدبلالهأريفكتيفاوعزانتدقءاملعلانأةيميتنيانيبدقو)102(

دمحاويعفاشلاوكلكنالوقهنعيكحنمالإةمئألانمامو9رانلايف

لقثىلايلازغلاريشيامك7/618619:ىركلاىواتفلا.ر.مهریغو

.149:نيعبرألاباتک.رهدابعنماریٹکلضيهنأعدتبملارزو

266:ماظنلارهوج:يملاسلاهللادبع.ر(103)
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‹104)ةعدبلاىلإمهتبسننماوساقةيضابالانأانيأرانّنأذعنيحمهملاو
.ناكمبزارتحالانمنيعدتبملانممهفقومناككلذل

بكترمنعاذامفهتعدبىلايعادلاعدتبملانمةيضابإلافقوموهكلذ

؟ةريبكلا

:ةريبكلابکترموطابحالا

فالخلانوكينأىلوأبابنمفدترملاىلإةبسّنلابفالخلاانظحالاذا
؟ةيضابالافقومنعاذامفرئابكلاباحصأىلإةبسنلابّدشَأ

هرمعمتخنمهللادابعنمءيسملاو»:(3/9ق)رفعجنبالوقي
.ةنسحهنمهللاليقيالةمايقلامويءيسملاف«ةرذلاقثمىلعولورارصإلاب
ٌرصملاتانسحنأهللامكحيفناكذإ«ةمايقلاموياهيلعهلباوثالو

.(105)«(ةطوبحم

لهأامّنِإواهلهأليهامّنِإتاغيّسلاكلذكو»:اضيألوقيامك
سيل:یلاعتهللالاقدقو«بینمبئاتريغ«اًرصمتامنملکمهف
الوهِيَدمحمةّمَأينعي123ءانهرباتكلالهأيتنامأالومكيتامأب
زجيءوسلمعينممهلبقنمباتكلااوتأنيذلاينعيلهأيتامأ

.هبزجي«هيلعارصمتومينممءوسلمعينمينعي(123ءسانلا4)هب

.(123ءاسنلا4)الوالوهلدجيالوب

.اهيليامو57:قبسامرظنا(104)
وباوه(4/910س3ق)رفعجنباو.1/86:عماجلا:رفعجنبا(105)

باحصانم.نامعةيلخاديفيکزاةدلبنميوكزالارفعجنبدمحمرباج

معتملادبعل.1/1013:عماجلاباتكميدقت.ر.قاتسرلاةسردم

.رماع

587



نمتؤيواهفعاضيةنسحكتنإوةّرذلاقثمملظيالهللانإإط:لاقو

هيقلنملتانسحلانمةّرذلاقثمفاضيامّنِإفءاسلاهرارجأهندل

ذإ(46تلصف41)مالظبكبرامو‹هتيصعمىلعاًرصمهيقلنملالابئات
ناکذِإو«ةروفغمريغهتائيسوةطوبحمهتانسحرصملانأهلدعيفناك
ةلوبقمهتانسحوةروفغمبئاتلاتائيسنأهلضفو.هفطعتبهلدعيف

7ةر5

إو‹رفاكصملك»:لوقيفكلسملاسفنيخامشلادمخأكلسيو

¿¢(7°ءابهلامعألارّيصترئاغصلاىلعرارصالاورئابكلاىلعماقملا

الل:ىلاعتهلوقبلدتسيمث.طخسيواهلهأىلعهللابضغيو«طبحتو

طخسأام:هلوقو.(264ةرقيلا2) ىذألاوَنملابمكتاقدصاولطبت

اهياي:هلوقو(28دمحم47)4مهلامعأطبحافهناوضراوهرکوهللا

رهجكلوقلابهلاورهجتالويلاتوصقوفمكتاوصأاوعفرتالاونمانيذلا

لوقو(2تارجحلا49)¶نورعشتالمتناومكلامعأطبحتنأضعبلمكضعب
ناهللالوسرعمهداهجوهوزعوهجخحلطبدقهئااديزاوغلب»:ةشئاع

بذكنم»:هنعوطبحيءايلا»:مالسلاهيلعهلوقو«بتيمل

87—86/1:عماجلارفعجنبا)106(

:يليامرابجلادبعيضاقلادنعءاجدقوءباوثلاطوقسبةلزتعملالوقيو

تاعاطلانمهبقامىلعمدنلابامهدحأ:نيهجوبطقسيباوتلاناملعا»

643:ةسمخلالوصالا.«هنممظعأيهةيصعمبيناثلاو

ناقرفلا25)ءابههانلعجفلمعنماولمعامىلاانمدقو:ىلاعتلاق(107)

23(

يهوىضملاسفتهفتیرخاةقيصبهاجنكلوةغيصلاهذهبصنلادريمل(108)
يفمحلرجاالمهنأكلذىنعم«ايندلايئنوؤارتمنكنيذلاىلإوبهذا»
سرهفملامجعملا:كنسنو.ر.5/428:لبنحنبدمحا.ر.ةرخالا
ةمايقلاموييئارملاىعدي»:يليامكبیبحنبعيبرلادنعءاجدقو.202/2

 «كلمعلطبرساخاي«رجافاي«رداغايقئالخلاسوؤرىلعءامسأةعبرأب
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.0109دلخمراّنلايفوهفرصأو

امكيخامشلاهبيجيفطابحالتبثملاصنلابيسمادغلاةلوصبلاطيو

.°001نوُرصملاكله»:ةعهلوقصنلاوتركذامكرمألا:لوقأ»:يلي

لصفيفلاقثيحاذهىلعلديامعويبلاباتكيفحاضيإلايفو
تلاقاهنأهنعهللایضرةشئاعنعيوراماهلطبأنمةّجحو»:عئارذلاعويب

لوسرمهداهجوهوزغلطبأدقهنأاديزيفلبأ٢0:مقرأنبديزةيرسل
عاتبااديزنأكلذو٠بتيملنإهمايصوهتالصوهّجحلطبأوهللا
ادقنةيرسلاهنماهترتشافاياطعلاجورخىلامهردةئامنامثبهتيرسنمةيراج

طورشملمعلالاطبإنأيضتقياذهرهاظف...ملعاهللاومهردةئامتسب

.212ةبوتلامدعب

هلوقلثم«هريغوىخامشلااهدروأىتلاةلدألاسفنشيفطادمحماديعيو

رارصالاةلدأ»:هلوقباهلمدقنأدعب(«نورصملاكله»:مالسلاهيلع

ىلعو«رثكالاربتعيوتائيسلاوتانسحلادعتالهنأىلعةلدألمعللةلطبملا

.013نوُرصملاكله»:مالّسلاهيلعهلوقكلامعألالطبتةريبكلانأ

اوعفرتالل:نيتيألايف»:هلوقبفقوملاسفنيملاَسلاذخّنيو

عماجلا».يئارماييدنعكلرجأالفهلتلمعنممكرجأذخفكرجأرسخو=

986ددع4/20:حيحصلا

747يليامو580و578قبسامرظنا(109)

42:يسمادغلاةلوصىلعدرلا:يخامشلادمحا.ر.533:قبسامرظنا(110)

ةفوكلابتامو.يلععمنيفصدهشيباحص(68/687ت)مقرأنبديز(111)
3/95مالعالا:يلكرزلا.ر

باتك:يخامشلارماعنعصنلالقندقو1/92بيترتلاةيشاح:يشحملا(112)
23/45طحاضيالا

55ص2طديحوتلاةديقعحرش:شيفطادمحما(113)
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2(ىذألاونملابمكتاقدصاولطبتالوإ»(2تارجحلا49)«مكتاوصأ

عفرنالبونذلانمةريبكلابلمعلاطابحإىلعليلداضيأ(264ةرقبلا

هلعهلوقكلذكوىذألاوٌنملااذكواعامجإكرشبسيلهبهبرهجلاوتوصلا
.(115)&(114)كرشلاهطبحيامكلمعلاطبحيءايرلا»:يتالاثيدحلايف

كلذنمواهيفعسوتوطابحألاةيضقلضرعتدمفجهنملابحاصم

ءابهلمعلاريصيرئاغصلاىلعرارصإلاورئابكلاىلعماقملانإليقو٠:هلوق
اهلهألهللازواجتياهنععالقالاوبونذلانمةبوّتلابو‹اهلهأىلعهللاطخسيو

.اهنع

:مهوفلاخملافنعانباحصأاهبنابيتلاةلاسملاهذهو

يفوضئارفلالمعو٠«جحوىلصوماصويبنلابوهللابرقأنملك
اوطلخ:اولاق«يصاعملاعاونأبكتريوبذكيوينزيوقرسيكلذلالخ
¢116102ةبوتلا9)4مهيلعبوتينُأهللایسعایسرخاواحلاصالمع

تانسحلاو‹اهلاثمأرشعةنسحلاوةدحاوةئيسلاو«هتايسهتانسحتبلغو

يصاعملالهأنمادحأبذعيالهللانإمهلوقنمغلبفتائيسلانبهذي
ميقموهو٤اهلمع

.ر«كرشءايرلانأ»هصنوهنمبرتقيثيدحءاجو588:قبسامرظنا(114)
ر.5/418لبتحنبدمحأ.16نتف:ةجامنبا.9روذن:يذمرتلا
2/203سرهفملامجعملا:كتسنو

.1/102103حيحصلاعماجلاحرش:يملاسلاهللادبع(115)
يفتلزنهذهنإ:ليقو.مہونذنمهللاىلااوباتمشاوؤاسأموقكفوا:ليق)116(

©هلوسرهللاناخدقهنأىأروحبّذلاهّنِإةضيرقينبللاقنيحةبابلييأ
نيذلاةئالّنلاىلعوهيلعهللاباتىتحدجسملاةيراسبهسفنطبروباتومدنف

2/211:جهنملا:يقاتسرلاديعسنبسيمخ.اوفلخ
2/210:جهنملا:يقاتسرلاديعسنبسيمخ(117)
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بونّذلانمريغصبهللاىصعنملكنإ»:انباحصألاق:كلذنمو
منهجرانهلتبجودقفملظاممبحولوهيلعهبملاعوهوريبكوا
باذآولو‹هناميإفلاسبعفتنيملوهناسحإعيمجهنعلطبواهيفادلاخ

مث.اهنمبوتيوةفلاّسلايصاعملاوبونذلاكلتنععلقيىتحهلمعنم

هلاهرفغيوفلاسنعزواجتيوهركشيوهتانسحهللالبقيةبوتلادنع

.نيقتملانملبقتيونيباوّتلابحيهللانال

رئابكلانمباتنماًّمأو»:رئابكلانمبئاّتلاىلاةبسنلابكلذنمو
فعاضيو«هرمعلبقتسميفضوعيهّنِإلوقوحلاصلاهلمعهيلعدريلوقف
احمباتمثةليوطلاةّدملاهللاىصعنإوهتبوتيفقدصاذاهلمعيفهل

.019ناميإلاقدصىلعتاماذاهلمعيضروهبونذعيمجهنعهللا

2/210211جهنملا:يقاتسرلاديعسنبسيمخ(118)

المعاوطلخمهبونذباوفرتعانورخاوۋ:ىلاعتهلوقريسفتدنعانفقو

ةبوتلا9)روفغهللانإمهيلعبوتينأهللاىسعايسرخاواحلاص
.ریسافتةّدعيف((2

اورمدقفروشاعنبارهاطلاو«يواضيبلاو«(سابقملايف)سابعنبااأ
ةيغالبةتكنةراثإبيرشخمّرلاىفتكاو.طابحالاةيضقلضّرعتلانودةيآلاىلع

يزارلااأ(2/210فاشكلا.ر)مثالاوةبوّتلانيبطلخلاموهفمبقلعتت

كلذكو(177‹16/174ريبكلاريسفتلا)لطابطابحالابلوقلانأربتعيف
.(2/326327فشاكلاريسفتلا.ر)ةينغمداوجدمحم

نيلئاقلاجراوخلاوةلزتعملاىلعدريثيحاليلحتةيضقلايجيإلاعبشيو

.(2/448449فقاوملا.ر)طابحالاب

قفتيامنيبلامعألاطابحإيفنيفناقفتيةيمامإلاوةرعاشألانأنّيبتناذهبو
رضتالهنأنوريفةئجرملااأطابحالابلوقلايفةلزتعملاوجراوخلا
.ةيصعمناميإلاعم
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طظ

نأنودكلذىلاحيملتلابیفتکاصمفسوينافطابحالالوقلانم

(120)|لحي

فارعالالهأنمهنأةيضابألاروهمجيأرفهتانسحوهتائيسثوتسانمام

ءاوتساةيناكمإمدعبهلوقيفوّسلانامثعنعلقنيىبعصملافسوينألإ
تقبسنموهلةروفغمهتائيسىنسحلاهلتقبشنمنألتانسحلا
تانسحلاءاوتسارّوصتيالفةطبحمهلامعأ£هللابذايعلاوةواقَشلاهل

.

نوفرعيلاجرفارعألاىلعول:ةيآلاحيرصةيضابالافقومةدمعو
فارعألا»:لوقييذلاسابعنباريسفتو(46فارعألا7(چمهاميسبالك

لهاومههوجوداوسبرانلالهأنوفرعيلاجرهيلع«رانلاوةّنجلانيبطئاح
مهتانسحتوتساموقفارعألالهأو©5مههوجوضايببةنجلا
.(122)«مهتائيسو

.افقوهجو280ةقرونيلالجلاريسفتىلعةيشاح:يبعصملافسوي.ر(120)
هجو231ةقرونيلالجلاريسفتىلعةيشاح:يبعصملافسوي.ر(121)
:سابعنبا.ر.2/216217جهنملا:يقاتسرلاديعسنبسيمخ(122)

ةرهاقلارشنلاوعبطللةيدمحملاراونألاراد.سابعنباريسفتيفسابقملاريوتت.
128١ص3/1972

:يرشخمزلا«1/161:ليزنتلاراونأ:يواضيبلا.رحيضوتلاةدايزلو
:يبطرقلا.14/8689ريبكلاريسفتلا:يزارلا«2/81فاشكلا

.8/431433:رانملاريسفت:هدبعدمحم7/211:نارقلاماكحا
نبارهاطلا.333ب8/331فشاكلاريسفتلا:ةينغمداوجدمحم

8/140143:ريونتلاوريرحتلا:روشاع

يناىلالصتوفارعألاباحصأيفلاوقألافلتخمريسافلاهذهدروت
.مهتائيسومهتانسحتوتسانممهنامهبلغأدنعحجاٌرلاورشع
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يفءارآلابراضتىدمحوضوبسملنصوصننمانضرعاملالخنم
يفابلصِءاجةيضابألافقومنأيهو«ةيلاّتلاةجيتنلابصلخنوةبيضقلاهذه

نويلاطيالمهو9راتلايفدلخيهرارصإىلعتامنمف٠نيرصملاناش
ًادبمنوريامكء5(!2هنايصعدنعتابجاولانمیامةداعإببئاَتلا

لقثنمففختتانسحلانأداقتعاعمتائيسلاوتانسحلانيبةنزاوملا
هساسأامنإوةنزاوملاهذهىلعموقيالةياهّنلاىفرادملانكل٠تاسلا
تانسحلانيبءاوتسالانأنوُرقيكلذبناجىلاو.('2*ةمتاخلانسح

الثیحفارعألامهتائیسومهتانسحتوتسانملامو٩٠نكممتائيسلاو

صرحينأىلعةيضابإلارداصملاحلتنأشلااذهيفو.ءاقشالوميعن

حنجيفلمألاهيلعبلغيالىتحءاجرلاوفوخلانيبليدعتلاىلعنمؤملا
.(!25)دانعلاىلاليميفسيلاهيلعبلغيالو٠نواهّنلاىلا

.؟بابلااذهقلغيىتمفةبوتلابابقلغينألبقاعبطاذهلك

:ةبوتلابابقلغةيضق

يفةدراولاصوصتلاريشتواهيفلقعلللاجمالةيبيغةيضقلاهذهنإ

دنع٠«توملاةرغرغدنع:ةيلاتلاتالاحلايفمتيقالغالانأىلإاهنأش
نمسمّشلاعولطدنعو«سانلاملكتيتلاةباّدلاعولطدنع«باذعلالوز

.اهبرغم

ةيشاح«ديعيالهنأرهاظلافريبكلابكترمامأو»:كلذيفيّشحملالوقيو(123)
1/93:بيترتلا

.توملالاوهانعثيدحللالصفدقعثيح225:رهاوجلا:يداربلا.ز)124(

اممهألصوحدقو16/586604:لينلاحرش:شيفطادمحما.ر(125)

.مهريغدنعوةيضابألادنعنيدلالوصأبتكيفءاج
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:ةرغرغلا

.دنعقلحلايفتدّدرتيأحولاترغرغنم

.227هنمهللالبقرغرغينألبقهللاىلاباتنم»:دفعلاق

يفعّسوتينأنودروكذملاثيدحلاداريإبىبعصملافسويىفتكادقو
`وضوملا

توملارضحيملامةلوبقمةبوّتلاو»:يليامجهنملايفءاجو
.026توملابرغرغتيملامدبعلاةبوتلبقيهللانإليقامب

(17ءاستلا4)4بيرقنمنوبوتيمث:یلاعتلاقو»:اضيأهيفِءاجامك

لبقاحيحصدبعلامادامليقو‹اهطبحتفتانسحلاطبحتنألبق

لبقناکامليقو٠۽بيرقوهفتوملالبقناكامليقو.توملاوضرملا

.بيرقوهفتوملاكلمةنياعم

كتّرعو:لاقهللاهنعلسيلبإطبهامل:ةعهللالوسرلاق:ليقو

:لجورعهللالاقف.هدسجهحورقرافتىحمدانباقرافأالكتمظعو

.(130)(اهبرغرغيیتحيدبعنعةبوتلابجحأال:يتمظعويتزعو

.برعلاناسل:روظنمنبا(126)

دنعءاجو.مكاحلاهاورهنأركذيو240:لمشلاعماج:شيفطادمحما(127)

«هنمهللالبقهسفنرغرغينألبقباتنم»:هصنو5/362لبنحنبدمحأ
4/480:سرهفملامجعملا:كتسنو.ر

.افق158ةقرونيلالجلاريسفتىلعةيشاح:يبعصملافسوير(128)
2/243جهنملا:يقاتسرلاديعسنبسيمخ(129)
دريمليسدقثيدح.2/229جهنملا:يقاتسرلاديعسنبسيمخ.ر(130)

نإ:مالسلاهيلعلوسرللثيدحيفهانعمديفيامءاجنكلكنسنودنع

:دهز:ةجامنبا98تاوعد:يذمرتلا.ر.هرغرغيملامدبعلاةبوتلبقيهللا
:كنسنو.ر.2/133153لبنحنبدمحأ.2دودح:ًأطوملا.0

4/480سرهفملامجعملا
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نيذللةبوتلاتسيلول:ءاسّتلاةروسيفىلاعتهلوقلارزاؤمءاجاذهو
4(4نالاتبتيالاقتوملامهدحأرضحاذایتحتائيسلانولمعي

ثيداحأةّدعىلعادمتعمةيآلاهذهشيفطادمحمارسفدقلو(18ءاسا

ةبطخرحخأيفمالسلاهيلعهلوق»:لثمةرغرغلاليبقةبوتلالوبقبيحوت
باتنم:هلوقو(13)هيلعهللاباتهقلحهحورتغلبدقوباتنم۱

:لوقيمث...رمعنبانعيذمرتلاهاور002هتبوتتلبقةرغرغلالبق
حورلاهيفمادامهنعلبقتدّحوملا«قلحلانمطحأةرغرغلانابباجيو

.«سكعلاةيالارهاظو»:هلوقبقلعيمث.ىلاعتهللملعلاو

اريخهلتوجرلمالسألابكرشملارغرغولسابعنبانعو»:فيضيمث
اموليق.(331باجحلاعقيملامهدبعلهللارفغي١:لومهنعو.اريثک

ناباضيأباجيو.«(ۀکرشميهوهسفنجرخت»::لاق؟باجحلاعوفو

ةبوتلبقتالليقو‹امهتبوتققحتتالرصملاوفّرسملانأةيآلاىنعم
سيلا

سرهفملامجعملايفدراوريغ(131)

سرهفملامجعملايفدراوريغ(132)
سرهفملامجعملايفدراوريغ(133)
.2/286ريسفتلاريسيت:شيفطادمحما(134)

اعسوماثحبدجنملانَنألشيفطادمحماويقاتسرلانماندفتسادقلةظحالم

.ةررقملاةلحرملاصوصننمانيديأنيباميف
راتملا:هدبعدمحم10/7٠ريبكلاريسفتلا:يزارلا.رحيضوتلاةدايزلو

حليلكلاو.4/281ريرحتلا:روشاعنبارهاطلا.449450/ف

رانملابحاصلوقيكلذينوءةرغرفلالاحيفةبوقلالوبقمدعىلع

.«ملسالاولاذخأننأانيلعو»

ةحصمدعيفقرفالو»:لوقيفةيديرتاملاوةرعاشألانيبيروجيبلانراقيو

دنعاَمأويصاعلانمؤوملاورفاكلانيبةرعاشألادنعةرغرغلالاحيفةبوتلا

«..ذئنيحنمؤملانمحصتوةرغرغلالاحيفرفاكلانممحصتالفةيديرتاملا

197:ديحوتلاةرهوج
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هنأثيداحلاصوصننمهعمجاموريسيتلابحاصمالکنمظحالملام

ةيالارهاظنابحرصكلذلف٠لمتحتالةيآلانأالإليمألوبقلاىلإ
.سكعلا

ةبوتلابابدستةرغرغلانأةرعاشألالثمنوربتعيةيضابإلانأحضُتياذهبو
.؟باذعلالوزندنعةبوتلانممهفقوموهامف

:باذعلالوزندنعةبوتال

هبانکامبانرفكوهدحوهللابانمااولاقانسأباوأراًملفل:ىلاعتلاق
يتلاهللاةنسانساباواراملمهناميإمهعفنيكيملف84-نيكرشم
.(85رفاغ40)كلانهرسخوهدابعيفتلخدق

سوماناذهنأيفةحيرصةيآلاذإليلحتةدايزيفةرورضىرنالو

الولفمالسلاهيلعسنويموقعمةدحاوةرمالإنشتسيملةايحلاسيماوننم

باذعمهنعانفشكاونمااملسنويموقالإاهناميإاهعفتفتنماةيرقتناك

.(98سنوي10)نحىلامهانعّتموايندلاةايحلايفيزخلا

لبقىفتخاسنوينأواحوصنتناكمهتبوتنأيبعصملافسوينيدقو

.‹35›تلبقكلذلهللاهلنذاينأ

:ةباذلاجحورخ

.۴لمّا27)4ننونقويالاانتاياباوناسالانأ

يرشخمزرلاويواضيبلادنعِءاجامداریابيبعصملافسويیفتکادقل

افالتحااهتافصيفنورسفملافلتحخادقو6(136)ةياّذلاهذهناشيف

.هجو293هقرونيلالجلاریسفتىلعةيشاح::يبعصملافسوي.ر(135)

649ةقروافق8ةقرونيلالجلاريسفتىلعةيشاح:يبعصملافسوي.ر(136)

هجو
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لبقدادعتسالاورابتعالاوصّنلارهاظدنعفوقولانسحألاو
.ةعاسلاتامالعنمةمالعلاهذهلثملولح

:اهبرغمنمسمشلاعولط

ااتهيئةرتيداتدرودق ةبوتللنإ»:ار1"ناّشلا

.138اهبرغمنم

باتاهبرغمنمسمّشلاعلطتنألبقباتنم٠:دعهللاىلصهلوقو
.139هيلعهللا

ىلاريشتةيضابإلارداصملانأيقبةبوّنلاةصرفءاضقنابقلعتياميفاذه
نعاذامفةبوتنودبرفغتىرخأواهنمةبوتلاىلاليبسالابونذكانهنأ
.؟كاذواذه

:هلمةبوتلاىلالیبسالام

اهنمةبوّتلانكميالامبستكملالاعفأنمو»:تالاوَسلاباتكيفءاج

كلهييتلايواهملاولبجلانميّدرتملا:وحنكلذوانباحصألجلوقيف
۱(140)«اهيف

238س13/234نارقلاماكحأ:يبطرقلا.ر.24/218ريبكلاريسفتلا:يزارلا.ر(137)

6/40فشاكلاريسفتلا:ةينغمداوجدمحم.ر

دنعدريمل.هریبکيفيناربطلا.239:لمشلاعماج:شيفطادمحما.ر)138(

4/1213سرهفملامجعملا:كنسنو
.3ركذلا:ةريرهيبأنعملسم.ر.240لمشلاعماج:شيفطادمحما.(139)

.1/282سرهفملامجعملا:كتسنو.ر2/275.٠ليتخنبدمجر
.197ذيحوتلاةرهوج:يروجيبلا.رةرعاشألادنعرمألاسفنءاجو

لوسرلاثيدحىلاةراشإاذهيفو218٠:تالاّوسلاباتك:يفوسلانامثع(140)

:يليامرظنا«منهجرانيفوهفهسفنلتقفلبجنمیدرتنم»:مالسلاهيلع
63.
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قلغأيلاتلابوهوهرمأكرادتينأهناكمإيفسيلرحتنملانألحضاواذهو

.هسفنبهسفنىلعةبوتلاباب

:ةبوتنودبرفغيام

مالسلاوةالصلاهيلعهلوسرناسلىلعاهنعهمركوهّنمبهللاوفعلكلذو
اوهركتساامونايسنلاوأاطخلايمنعيلزواجتىلاعتهللانإ»:لاقثیح

تثّدحاّمعيملزواجتیلاعتهللانإ»:رخاثیدحيفو«هيلع

.0142«هبلمعتوأهبملکتتملاماهسفنأهب

ةعبرألوهامنإىلاعتهنمزواجتلاووفعلانأىلعناثيدحلاناذهدف
.سفّنلاثيدحوهاركتسالاونايسّتلاواطخلا:روما

ىلعليحتسيهنأفيكو«ةبوّتلاباباهيفقلغييتلاتالاحلااَنتاذهبو

اممهنعزواجتيثيحهدابعبميحرهللانأالإ9هرمأكرادتينأرحتنملا
اوهركتساامويسفنلاثيدحلاىوتسميفيقبامو«انايسنوأطخهوکبترا
ةبوتلاىلإردابيالفهّبررمأنعلفغياماريثكناسنالانِإفكلذعمو.هيلع

ءالؤهيفوهسفنبهسفنىلعةبوتلابابقلغياذهبوهورئابكلاىلعرصيلب

.؟ذافنإلااذهىلعةيلقعلاوةيلقّنلاةيضابإلاةلدُأيهامف.ديعولاذافنإمني

.6/443مجعملاكتسنو.ر16قالطلا:ةجامنيا.ر(141)
.201202ناميإلا:ملسم.11قالطلا.15ناميإلا:يراخبلا.ر(142)

ةرقبلاةروسريسفت.8قالطلا:يذمرتلا.15قالطلا:دوادوبأ.15:ییؤر

مجعملا:كنسنو.ر.2/255لبنحنبدمحا.14قالط:ةجامنبا.7
.1/433سرهفلملا
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ديعولاذافنإىلعةيضابإلاةَلدأ

ىلعنوتومينيذلانيكرشملايفديعولاذافنإىلعنولمسملاممجأ
كرشينمهّلِإل:امتهلوقاو٠كلذيفةيعطقصوصنلاو«كرشلا
ةدئاملا5)¶راصنأنمنيملاظللاموراّنلاهاوأموةّنجلاهيلعهللامرحدقفهللاب

اوكرشأنيذلللوقنمثاعيمجمهرشحتنمويول:ىلاعتهلوقو(2

10) نوديعتانايإمتنكاممهؤاكرشلاقو.مهنيبانلّيزفمكؤاكرشومتنأ

.(28سنوي

نمةيضابإلافقومانيبدقويصاعملانمكرشلاىوساميفاوفلتخامث

ديعولاذافنإنممهفقومىلعيهامف(نممهفقوموءامسألا

.؟معلارافکيف

؟القعوالقنديعولافالخإبیرینمىلعنوُجتحيفيكو

:ميركلانارقلانمةيلقتلاججحلا

نكميوديعولابةقلعتملاتايآلانمهباشتامةيمالسإلاقرفلاتبذاجتدقل
)2(.ةثالثيففقاوملارصحننأ

قرفضعبىلافقوملااذهبسنيو٠قالطألاىلعذافنالاةافن(1

.ةئجرملا
رئابكلانمةيصعملاىلعتومينملقالطألاىلعديعولاوتبثم2

ةيضابألاوةيديزلاوةيرفّصلاوةلزتعملاىلافقوملااذهبسنيو
.(3)ةيديرتاملاو

488:قبسامرظنا(1)

:ينيمثلازيزعلادبع.ر.هجو107ةقرو:ةينونلاحرش:يتالتلاورمع.ر)2(

6/6ةعيرشلاسوماق:يدعسلاسيمخنبليمج.ر.277رونلا

الودعولافلختعنتميامكديعولافلختعنتميهنأىلإةيديرتاملاتبهذو)3(

ةدراولاتايآلانألهلروفغملانمّؤملايففلختيديعولانأكلذىلعدري

دبالفهلروفغملاريغامأو«هلروفغملانمّؤملااهنمجرخمديعولامومعب

ےہيفيتالادحاويفولوديعولاذافنإنمدبالمهلوقفهيفديعولاذوفننم
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‹ذفنيملًأشيملنإوذقنأهللاءاشنإىنعمبةئيشملابنولئاقلا(3
.ةيمامالاةعيشلاوةرعاشألاىلافقوملااذهبسنيو

بسحاهبّترننألواحنستايآلانمديدعلوحلدجلارادمناکدقو

ِءاراعمةيضابالاءارالعافتىدمحضوننایسععوضوملايفاهتيمهأ

.ةيمالسإلاقرفلازربأ

:©تايآلانمىلوألاةعومجملا

4ءاشينملكلذنودامرفغيوهبكرشينأرفغيالهللانإلل

ةرهوجحرش:يروجيبلا«...ةريبك..بكتراضعببيذعتبجاوو:هلوق=
101102:ديحوتلا

ضرعتاملكواهنيباميفاهبٌلدتسيتايآلاهذهَنَألقسنلااذهانرتخادقو)4(
نارقلانأكلذيفعيمجلاةّجحو«تايرخألانعتكسينألقةدحاولفقوم5

ءانثأناشلااذهيفيرشخمزلالوقيو.ضعبلاهضعبرسفيهَنأودحاومالك

:فاشكلا«...دحاومالكمكحيفنارقلاألد:يليامهفقاومدحأليلعت

3/403.

ةحارصوحوضوبتايالانيبلعافتلااذهىلاةينغمداوجدمحمهبتدقو
ةنراقملاةجيتننموتاياثالثنيبنراقناذهانعمدّهمتنادعبو»:هلوقيف

53ةيآيهو٠هبكرشينأرفغيالهللاىلاعتهلوقنمدارملاحضُت
ريسفتلا.481169ءاسنلا:ةروكذملاةيألايهةثلاثلاوهط82ةياو97

.2/343فشاكلا

لوصالابتكنمهيلعانعلطاامعيمجيفاينمضءاجةينغمهبحرصامو

١.ليلحتلاءانثأاهيلعليحنسيتلاريسفتلابتكو

عقتهنأاهدعبِءاجامركذننأنسحيوءاسنلاةروسيفنيترمترركتدق)5( 

دقفهللابكرشينملىلاعتهلوقبتمتخةيالاو.ليلحتلاءانثأهيلاةراشإلا
نوکزينيذلاىلاةراشإاهدعبتءاجدقو(48ءاسنلا4)اميظعامثإىرتفا
.ءاشينميکڙيهللانانييبتعممهسفنأا
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هط20)4ىدتهامثاحلاصلمعونماوباتنملرافغلياول

)6( 2.

.)سرلا39)4اعيمجبونذلارفغيهللانإلفس

‹لوزنلابابسأبتايآلاهذهنماهفقوميفمتهتملاهدعبامواهلبقامو

:ةيلاتلاسسألاىلعادامتعافقوملااذهتماقأامنإو

.فلسلاوةباحّصلاولوسرلانعلقَتلا

.رهاظلاىلعراصتقالامدعوليواَّنلا

.مومعلاوصوصخلانيبطبرلا
.ةئيشملابيمساموأةطيرشلاوءانثتسالا
.يغالبلاليلحتلا

‹ةيعافّدلاةجهللااهيلعبلغتةيلدجتءاجليلحتلاةعزننأظحالملاو

ةجهللاتوافتتو«ةيمالسإلاقرفلاةيقببيراضحلاكاكتحالانعجتاناذهو

ايتاذءاجفقوملااذهنأىلاةراشألاردجتوروصعلابسحةّدحوةنورم
لوقلايفمهعماوقفتانمممهريغوةلزتعملاليلحتىلعهباحصأهيفلوعيمل

هلوقبتمتخولوسرلانوقاشينيذلادعوتدعبتءاجدقف116ةيآلاامأو
.(116ءاسنلا4)الالضلضدقفهللابكرشينمو:ىلاعت

هللامعنيفنايغطلانمليئارساينبريذحتقايسيفةلماكةياتءاجدقو(6)
.اهبرفكلاوىلاعت

مهسفنأىلعاوفرسأنيذلايدابعايلق»:ةيآلانمءزجةلمجلاهذه)7( 
.ميحرلاروفغلاوههّنِإ«اعيمجبونذلارفغيهللانإ«هللاةمحرنماوتنقتال
اهنعرجنياملةبغمنمريذحتلاهساسأقايسيفةرّشبمتءاجدقو
ىلااوبينأوط:ىلاعتهلوقوهوةبانإلابرمأاهدعبءاجدقو.باقعلاءوسنم

.54رمزلا39نورصتتالمثباذعلامكيتأينألبقنمهلاوملسأومكبر
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٤شیفطادمحماریسفتيفثيدحلارصعلايفِءاجامادعديعولاذافنإب

ىلعبلغدقوضعبلامهضعبنعءاملعلاءالّوهذخأينأبيرغلانمسيلو

اهنأالإرثكأمهصوصنترفوتنممنيقباسلاىلعةلاحإلاكلسمنيرخأتملا
الغيرزخوبآوهو(حوضوبفقوملااذهزكرنملّوُأنعتتكساهلك
‹ةّيمهأنمهلامل)نيحدعبصّنلااذهدرونسو)ع10/ه4قفاتلزنب

.يلقنلاجهنملادامتعايفنآلارظننلو

:جهنملادامتعاأ

ىلااهعفريديزنبرباجمامالإنعاصوصنةيضابالارداصملاتلقانتدقل

نُهللاهمحرديزنبرباجنعيور:يلياميفلثمتتويعهللالوسر
كرشينأرفغيالهللانإ:ىلاعتهللالوقتيأرأ«ابأايلاقالجر

ايينأبنأنيأولاق؟رفغينأءاشينملهللاكأبنأوأ:رباجلاقفةيآلاهب

.(31ءاسلا4)نوهنتامرئابكاوبنتجتنإ:لاق2ءاثعّشلاابأ

لاقفانالث«نورصملاكله»:لاقدعهللالوسرنارباجركذو
هرېهبكرشينأرفغيالهللانإلهىلاعتهلوقنيافهللالوسرايلجر
لاقف؟هطةروسارقيدحأمكيفأ»:كعهللالوسرلاقف(116و48ءاسنل

نالدتهحوضووصنلاةقدنافالإوصوصننمانيديأنيبامىلعءانباذه(8)
ىسيعلريبكلاديحوتلاباتكلثمهقبسنّمعرخألاوهذخأهبحاصنأىلع

.هريغوأيرصملاةمقلعنبا
605:يليامرظنا(9)

يدهمياوينالجراولابوقعييبأنملكدنعلوقنلاهذهتدرودقو(10)

ةعيرشلاسوماقبحاصاهعمجدقوتيراعتنباوينيمثلاويتالتلاو
امنأملعلاعمنيصّنلانيبعمجنسكلذلوينالجراولاهفاضأاملراصتخاعم

يفراصتخابكلذىلاانرشأدقويعلوسرلانعيورمرياجىلادنسي
530و487:قبسامرظنا.ديهمنلا
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لمعونماوباتلراففليئإو»ارقالاقفهللالوسرايانأبعكنبي
تعقوءالؤهل:يعهللالوسرلاقف82هط20رمثاحلاص
ةّنجلايفعمطأنم:لوقيةعةعيبنلانأركذيرباجناكو‹!!)اثالثةئيشملا
7راتلايفامهنيبهللاعمج-اهنمهللاهسيانم

ةئيشملابرمألاطبرنمىلعدّرلايفرباجنعربخلالقنيفينالجراولااأ
نِإ>:لوقيثيحهناحبسيرابلاةئيشمةئيشملاباوضراعدقو»:يليامك
انربخأدق:دیزنبرباجلاقوةيألا(48ءاسنلا4)$هبكرشنأرفغيالهللا

نملرافغلينإولللجورعهللالاقةبوتلااهلوَأمهيفهتئيشمبىلاعتهللا
نبهذيتانسحلانإ:یىلاعتلاقتانسحلايناّتلاو(82هط20)4بات

دنععاجرتسالا:ثلاتلاو(114دوه11)4نيركاذللىركذكلذ

هيلإاًنِإوهللاًنِإاولاقةبيصممهتباصأاذانيذلال:ىلاعتهللالاقةبيصملا

&¶نودتهملامهكثكوأوةمحرومهبرنمتاولصمهيلعكعئلوأنوعجار
.(156ةرقبلا2)

بلاقوربكتسمغاطٌرصمدناعماذهءاروامو«ةرفغملانملضفأدعوف

ةمكحلالاطبالنيذهيفةئيشمللليبسالو‹هتعدبىلاوعديهتورف

امهيف

530:رظنا(11)

نبیسیعيدهموبأ۽هجو108ةقروةينولاحرش:يتالتلاورمع.ر(12)

ريسفتىلعةيشاح:يبعصملافسوي.158:يلولهبلاىلعدرلا:ليعامسا

278279رونلاينيمثلازيزعلادبع.هجو167وافق166ةقرونيلالجلا

.10و6/9:ةعيرشلاسوماق:يدعسلاسيمخنبليمج
كنسنودنعدريمل(...ةنجلايفعمطأنم:ثيدحلاو

ةلوصىلعدرلا:يخامشلادمحأ.ر2/45٠ليلدلاينالجراولابوقعيوبأ)13(

ءاجهراصتخافتايآلاركذبايفتكمبوقعييبأصنلقت.39:يسمادغلا.

.بوقعييبأىلعلاحأولانددووايفاو
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نعةيضابألااهلقانتيةيضابإلاريغدنعارثأاهلدجنالةيلقنصوصنهذه

هلوقرسفتفاهنيباميفرفاظتتةعلوسرلاىلاةدنسمديزنبرباجمهمامإ

اهطبرتلبةقلطمةئيشملاكرتتالاحضاواريسفت ءاشينملرفغيل:ىلاعت

نأةمكحلانمسيلذاىلاعتهللاةمكحرارقإكلذةلعو«ةبوّنلاةرورضب

.بئاتلانيبیوسی

ىلاتاجللبيلقتلاليلحتلااذهبلوصألابتكفتكتملكلذعمو

ززعتيىتحاهنيبطبرلاوةينارقلاصوصتلاةنراقمىلعادامتعايلقعلاليحتل

كلذركذيامكديعولاذافنإيفتتالةيأآلاهذهناب٠لئاقلامهفقوم

.15هريغ

.ةمحرلاولضفلاىلعىرخألاقرفلاتلّوعدقفةمكحلابةيضابإلاكسمتنإ(14)

(هيلعةلاّدلاتايآلايناثلا)حرشلاعم2/449:فقاوملايفيجيإلالوقي(15)

نملكلذنودامرفغيوإ»:هلوقوحنةبوتلالبقةريبكلانعوفعلاىلعيأ
ةبوتلابدييقتلانكميالو«هيفلخادكرشلاادعامنإف(31ءاسنلا)ءاشي

كلذوهلتبثامونارفغلاهنعيفناميواستمزليفاهعمروفغمرفكلانل
بونذلارفغيهللانالهلوق(و)ىلاعتهللامالكنعالضفلقاعمالكبقيليالامم

(و)هيلععمجأامالإهنعجرخيالفلكللماعهتاف(53رمزلا39)
ىلاافناهاتركذامريرَقَتلاومهملظىلعسانللةرفغموذلكبرناولهلوق

449:ةريثكلاتايالانمكلذريغ

ديعولاذافنإمدعبةرعاشألالوقىلاراصتنالاددصيفوهويروجيبلادرويو
ةدّيقمةيآألاهذهوهبكرشينأرفغيالهللانل:یلاعتهللالاق:يليام

لوسرلانعاثيدحلقنيامك.بونذلارفغيهللانإ:ىلاعتهلوقل
ىلعهدعوأنمو«هلزجنموهفاباوثلمعىلعهللاهدعونم»:مالسلاهيلع
.«هلرفغِءاشناوهبذعءاشنِٳرايخلابوهفاباقعلمع

:سرهفملامجعملا:كنسنودنعدري.ملو..1ديحوتلاةرهوج

725.
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:(16)رهاظلابءافتكالامدعوليوأتلا(ب

.ةّجحهللاباتكيفمهلملعنالوةئجرملاهبٌجتحتاممو:رزخوبالاق
امرفغيوهبكرشينأرفغيالهللانإ»:هللالوقاهنممهسفنأيفقثوأ

هللانافكرّشلانوديهيتلارئابكلانإاولاقف.ېءاشينملكلذنود

.ةبوتالباهرفغي

؟ىنعماهتحتوأاهرهاظىلعاهنولمحتأ«ةيآلاهذهنعانوربخأمهللاقي
رفغيالهللانإهللالاقامّنِإفاهرهاظىلعاهولمحوىنعماهتحتسيلاولاقنإف
ةيآألاتحتناكنإوباتنملكرّشلارفغيالنذإوهف4هبكرشينأ
رفغيو«رئابكلانمباتنملرفغيامّنِإنوكينأيغبنيفاهرهاظريغىنعم
نارقلالمحولو٠كرّشلانودهلككلذَنألرئابكلابنتجانملرئاغّصلا
£كرّشلارفغيالعضوملااذهيفلاقهنأىرتالأ.ضقانتلهرهاظىلع
.هتمباتنملهبكرشلارفغيملهرهاظىلعنارقلالمحولف

عيمجلايفلخدف.بونذلارفغيهللاعضوميفلاقو

اروفغمكرّشلاناكلاهرهاظىلعةيآلاتلمحولفبونّذلانمهريغوكرشلا

e

نيبئاتلايفاهّنأني ىراصتلاودوهيلاتلاقوإ:لجوعهللالوقني

نممرشبمتنألبمكبونذب(هللايأ)مكبذعيملفلقهواَبحأوهللاا
اضيأاذهلمحولو(18ةدئاملا5رڳءاشينمبذعيوءاشينملرفغيقلخ

بذعيل:هلوق.نيقفانملاكلذكوةبوتالبىراصتلاودوهيللرفغلهرهاظىلع

وبأ.ر6162:نيفلاخملاعيمجىلعدّرلا:فاترنبالغيرزخوبأ.ر(16)

سيمنبليج.ر.158:يلولبلاىلعذرلا:ليعامسانبىسيعيدهم
301:قراشلملا:يلاسلاهللادبع.ر6/9ةعيرشلاسوماق:يدعّسلا

32.
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يفو(73بازحألا33ر4مهيلعبوتيوُءاشنإتاقفانملاونيقفانملاهللا

ىلعيضقيامةبوتبالإنيقفانملاويراصتلاودوهيللرفغيالهنأمهعامجإ
ه)نملكلذنودامرفغيو«هبكرشينأرفغيالطىرخألاةيآلا

هيلععمتجاامنالرئابكللنيبنتجمللرئاغّصلارفغيونيبئاتلل‹(116ءاسنلا

.17هيفاوفلتخاامىلعضاقنامصخلا

اذهنعربعدقفينالجراولابوقعيوبأاأ«رزخيبانعِءاجاماذه

مل4...رفغيالهللانطةيآلابةبوتلاقلعت:ليقنإف»:يليامكىنعملا

هللالوقفرهاظلااأ.ارمضموارهاظدجولبانلقارمضمالوارهاظدجوي
يصاعملاةحازإيفةبونلاألفرمضملااأوباتنملرافغلىلاعت

سيلو«اهتحابإىلعلديعوجرالوةبوتالبيصاعملانعباقعلانالطبو
.005«ةحابالابءيشهبشأ‹لئاطةبوّلابالةعيشملابيصاعملاةرفغمل

اممقدأهليلحتنأالإليوأتلااذهنمابيرقاكلسمرامعوبأكلسيو

رئاغصلانيبطبرلابىفتكاامّبِإو‹نيقفانملاودوهيلاىلعجرعيملو«قبس
نعاولاسناف»:ذافنالامدعبنيلئاقلاىلعَدَرلاددصيفلوقيف.رئابكلاو
إو:اضيأهللالاقدقفمهلليق...رفغيالهللانإلجورعهللالوق

:162:نيفلاخملاعيمجىلعدرلا:فاتلزنبالغيرزخوب)17(

.ةيلدجةغايصهغاص.هّنأالإصّنلااذهنميفاكلادبعرامعوبأدافتسادقل
ايكذالالغتسايملاّسلاهللادبعهلغتساامك.2/115:زجوملا.رقدأ
ليمجلعفكلذكو301302:قراشملا.ر.دودرنمهررقاميف

ةعيرشلاسوماق.ر.لدجلاةغيصيفحضاوفرصتعميدعسلاسيمخنبا
0996

لقني159٤س158:يلولهبلاىلعدرلا:ليعامسانبىسيعيدهموبأ(18)
اميفهديدحتنمنكمتنملوينالجراولابوقعييبأنعصنلايدهموب
.بوقعييبأتافلۇمنمانيڈيانيب
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كرشنمكرشريغالوبنذنمابنذملواعيمجبونّذلارفغيهلل
قّدصينارقلاو«كرّشلاريغوكرّشلارفغينوكينأهللالوقنماذهببجيف
نِإلللجورعهللالوقليوأتيفريسفتلالهألاقيذلاو.اضعبهضعب
زواجتياللوقي.4ءاشينملكلذنودامرفغيو«هبكرشينأرفغيالهللا
.::اولاقفِءاشينملكلذنودامرفغيو٤هدبعهبهيقلكرشنع
رئابكلااوبنتجامهاذإمهلكورتمهلهألروفغمرئابكلانودامنإ
نإ:هلوقبكلذدكأوباقعلااهيلعبجوييتلارئاغّصلاىلعنارفغلاعقوف
ىلعلدقق1اساهرمکنعرفکيهنعنوهنتامرئابکاوبنتجت

:ترفکرئابكلااوبنتجانإمهن نافرئابكلانوديهيتلامهتائيسمهنع

رئابكلابتجملرفغينأءاشقف.اشينملإل:هلوقو©الفاهوبتجيم

.اهبهللايقلوهاذااهبكترملرفغينأاشيملورئابكلانودام

ةكممللاالإشحاوفلاومثالارئابكنوبنتجي:لجورعهللالاقو

عساوكبرنإ:لاقفرئابكلانودامبمهنمملنمديري(32مجنلا53)

.6دمحلاوبيرقلهسليوأتوهو32مجنلا53رةرفغملا

ليمحتيفيلقعلالدجلاجهنجهنتملاهّنأتاليوأتلاهذهنمسملن
لوقللزيزعتهنملصحانراقماكلسمتكلسامنإولمتحتالامصوصتلا

اهضعبنمذخأتةلماكتمصوصناهنحضاوو.رئابكلالهأيفديعولاذافنإب
جرخيامكهنأكلذلكيفرادملاو٠ةجيتنلاسفنىلإلصتلضعبلا

لهآجرخينأيغبنيةيآلامومعنمباتكلالهأونوقفانملاونوكرشملا
نيبتيايلملماتملاولهابةطبترمةئيشملاىقبتو‹نورصملارئابكلا

لوسرنعديزنبرباجهلقناملةيمالكةغايصلإتسيلتاجيرخلاهذهن
.مومعلاوصوصخلابهنعربعامطيحملااذهيفىقبيسويعهللا

2/113115زجوملا:يفاكلادبعرامعوبأ(19)
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:مومعلاوصوصخلانيبةقالعلا(ج

مومعلاو»نبرباجنعلقنامدروأنأدعبيدهموبألوقي

ملعيىتحمومعلابلدتسياللقاعلاو«نييلوصألادنعصوصخلاىلعلمحي
مهضعبنعيكحلبتصّصخدقتامومعلارثكأنلهمومعىلعقابهَ
ءيشلكبهللاوإلط:ىلاعتهلوقالإَصخدقلإماعنمام:لاقهنأ

.‰2باتنإاهانعمڳءاشينملرفغيإةميركلاةيآلاو(282ةرقبلا2)

اماعاصنءاشينملرفغيئ:ىلاعتهلوقربتعييدهمابأنأحضاو

نارفغالأكلذىلعبترتيف4...باتنملرافغين:ىلاعتهلوقهصصخي

لوقيامكةئيشمللءاجرإالأو«ةئجرملانمةفئاطلوقتامكةبوتنودب
.ةبوّتلابةئيشملادييقتبجويصاخلابماعلاريسفتفةرعاشألا

:بسحفةئيشملابنارفغلاقيلعتمدع(د

بوقعييأدنعءاجاممةلمجداريإبيفتكييبعصملافسوينإ
ينا:ىلاعتببئاّللرفغينأءاش»:ديزنبرباجنعالقنينالجراولا

ةقيقحلاو2”ناهربلاوليلدلاباتکىلعلیحيمث(82هط20)باتنملرافعل

(23)يملاسلاهللادبعويفاكلادبعرامعيبأنملكاهللحةلأسملاهذهنأ

603:قبسامرظنا(20)

158:يلولهبلاىلعدرلا:ليعامسانبىسيعيدهموبأ(21)

167وافق166ةقرونيلالجلاريسفتىلعةيشاح:يبعصملافسوي.ر

هجو

.هجو167ةقرونيلالجلاريسفتىلعةيشاح:يبعصملافسوي.ر(22)

يف2/115زجوملايفرامعيبأنملكةيضقلاهذهررحدقل(23)
كشالوالومشرثكأءاجهنأليملاّسلاصنراتخنو301302قراشملا

.رصتخمهنأالإاقيقداحضاوءاجيڌڏلارامعيبمالکنمدافتساهنا
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غاصولاوقأنمهقبساملكباعيتساىلعيملاسلاصرحدقو.ايفاواليلحت
هساسأئداهراوحىلعاهماقأةلماكتمةجردتمةطبارتمتاقلحيفكلذ

ةبوتلاةرورضبةئيشملاصيصختىلالوصولاهفده(انلق.اولاقوألیق
كلتىلعهفقوهلرفغينأءاشنمف»طورشلاعيمجتفوتسايتلاحوصتلا
.‹2*ةعيشملابقيلعنلاةدئافهذهفاهبىفوفطورشلا

:‹25›يغالبلاليلحتلا(ه

دق:تلقناف»:لوقيثيحيرشخمزلامالكيبعصملافسويدرويو

كرشلانودامرفغيالهّنأو«هنمباتنملكرّشلارفغيالعورعهللانأتبث
:تلق.(ةيآلا)هڳەبكرشينأرفغيالهللانإ:هلوقهجوامفةبوتلابالإ
 ىلاعتهلوقىلإنيهجوماعيمجتبثملاوّيفنملالعفلانوكينأهجولا
ءاشينملرفغيو؛ءكرشلاءاشينملرفغيالهللانإ«ليقهناك ءاشينمل
هريظنوباتنميناّتلابوبتيملنملّوألابدارملانأىلع«كرّشلانودام

لذبيالديرت٠ءاشينملراطنقلالذبيورانيذلالذبيالريمالانإ:كلوق
.‹25«ەلھاتسينملراطنقلالذبيوهلهاتسيالنملرانيدلا

اليلحتةّيضقلا(25)تیراعتنبدیعسو(27)شیفطادمحمانملکدازدقو

.دعباميف

302قراشملا:يملاسلاهللادبع.ر(24)

:هجو167ةقرونيلالجلاريسفتىلعةيشاح:يبعصملافسوي(25)
1/532فاشكلا

:يرشخمزلا.هجو167ةقرونيلالجلاريسفتىلعةيشاح:يبعصملافسوي(26)

1/532فاشكلا

2:2/336طريسفتلاريسيت:شيفطادمحما.ر(27)

127128:دومحملاكلسملا:تيراعتنبديعس.ر(28)
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سف

نمهللابدوعنيرلاعبتنارقلالعجنمآلإاذهامو»::هلوقبهداقتنا

رابغهلقشياليرشخمزلاو‹كلذلّمحتتةيبرعلاةغللاتمادام(29«كلذ

.ءيشلكلبقةغللاةمئأنموهو‹بابلااذهيف

سيلةروسلاسفنيفوةغيصلاسفنبتركتةلمجلاهذهنأظحالملاو

نأيرشخمّرلالئميبعصملافسويربتعادقوهةيانيتسوينامالإامهنيب

تلابابنمكلذ
دامتعالانيباهيفاوعمجدقوتايآلاهذهنمةيضابإلافقوموهكلذ

ليلحتلاو‹مومعلاوصوصخلانيب«ليوأتلاىلعولقنلاىلع
اذكهو«ةبوّتلابايرهوجاطابتراةطبترمةئيشملانأىلااولصيل«يغالبلا

امنيب‹ةلزتعملاونوقفتياذهيفمهو‹ةئيشملاهذهنمنورصملاجرخي

1/533:فاشكلاىلعةيشاح:يناجرجلايلعديسلا(29)

ىلعصنلالمحهنأاضيأوهدجولهلاقاميفهسفنيناجرجلالماتولو
.ليوأتلاوريسفتلالهأنمهنمملسينملقماهااذهوهيأر

تاهباشتملاةميقكلتو‹لمتحيصّنلامادامكلذيفجرحالهنأانيأرو

اهلياموسمرکلنارقلايف

راركتلانألإاوبهذنيرسفملانُلإراتملابحاصهبدقل:ةظحالم

ةداعالانمدصقلانأهروحمو«ايسفناليلعتللعينأىلْوألاوديكأتلابابنم
ريسفت.ر.ةيادهباتكنارقلانالقايّسلاتابلطتمبسحسوفنلا4

رانملاصنلقتيواذهلةيغمداوجدمحمبرطيو5/418:ر

.2/440:فشاكلاريسفتلا.رورفانحب
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اضيأنيرصملالمشتفةقلطمةئيشملانوكرتينيذلاةرعاشألانعنوفلتخي
.حوضوب‹»يبعصملافسويكلذىلإهبتدقو

:تايآلانمىرخألاتاعومجملا

ولختالىرخأتايانافةقباسلاتايآلاعماديدش.لدجلاراثمناكاذإو

ىرخألاتاعومجلاضعبيفرظنننأانيأركلذلو«لدجلاكلذلثمنم
رٹکأءاجامبختننامّنِإواهرخانعاهيفوتسننأنكميالانّبأملعلاعم

قرفلاكلسمكلذكو‹مهفقومنععافذلايفةيضابأالاكلسمنعاريبعت

:اهنمو«رياغملاطخلايفتايآلاهذهفيظوتيفىرخألا

:هللاتاملكلليدبتلأاهدافمتايآ(1

نأذافنالابنيلئاقللفديعولافلخوأديعولاذافنإةّيضقلاناونعمادامو
اودرينأاللو٠فلخلازاوجمدعىلعتايآلاهذهلثمباوُجتحي

:يليامتايآلاهذهنمو.(23ءايبألا

.0»يدللوقلالدبيامل

.(3?)داعيملافلخيالهللانإ

177:ةقروافق166ةقرونيلالجلاريسفتىلعةيشاح:يبعصملافسوي.ر(31)
افق

ةيآلاوىلاعتهللانمادررانلالهأمصاختقايسيفةلمجلاهذهتءاجدقل(32)
يدللوقلالديام.ديعولابمكيلاتمّدقدقويدلاومصتختاللاق:يه

.(2829ق50)ڳديبعللمالظبانامو
امبمهبيصتاورفكنيذلالازيالوباذعلانعنيلفاغلادعوتقايسيفءاج(33)

فلخيالهللانإهللادعويتأيىتحمهرادنمايرقلحتوأةعراقاوعنص

.(31دعرلا13)
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اولاقاحمكبرمكدعواممتدجولهفإظ

هلاتاملكلليدبتل

لجورعهللانأكلذو»:تايآلاهذهبداهشتسالادعبرامعوبألوقي

لعجو‹هئايلوألةّنجلابهدعولعجف«نيرخآدّعوتواموقدعو
البمهدیعووُهدعونوكينأزوجينلو‹نيرفاكلاهئادعألراتلاهديعو

هرابخأنوكتنأزوجيالذإهنعاعوجرمالو«هيفىنثتسمالوالوحمالو
.(26ةضقانتمالوةبذاكتمهلالجلج

هيلعزوجياليلاعتهحيف
فالخإنأربتعينمىلعدّرلاقايسيفةعيرشلاسوماقيفتايآلاتءاجو

تاليوأتةّدعلمحتلوقلالدبياملنأنّيبفشيفطادمحمااأ

(34)

(35)

(36)

(37)

(38)

باحصأىدانوإ»:يهةيآلاورانلالهأوةنجلالهأنيبراوحوهقايسلاو
مكبردعواممتدجولهفاقحاتراندعواماندجودقنأراناباحصأةن
.(44فارعالا7)معناولاقاقح

يفواينّدلاةايحلايفيرشبلاملطةيآلاوهللاءايلوأريشبتقايسيفتعءاج
.(64سنوي10)4ميظعلازوفلاوهكلذهللاتاملكلليدبتالةرخألا

ءاشنإوأربخديعولانأةيضقرظنا2/105٠زجوملا:يفاكلادبعرامعوبأ
363:دعباميف

:رونلا:ينيمثلازيزعلادبع.ر.افق107ةقروةينونلاحرش:يتالتلاورمع.ر
278

6/10ةعيرشلاسوماق:يدعسلاليمج.ر
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احيرصهفقومءاجو(2*«ديعولاودعولاقلطم»اهنيبنمكلذو«دعوتاهلك
هدیعولالوهدعولاللیدبتاليأهلاتاملكلليدبتyyیلاعتهلوقنم

.(*9ەمومعلاذهو٠ىضقاممءيشلالو

هتهجواههجولكوةقباسلااهتاوخألثماهبلعفتايالاهذهنأحضاو

نأنممهلليبسالةيضابإلانأمّهملاو‹لباقملافرطلاىلعاهبلدتساو

الو‹ليواللُمحتيوهباشتملانمَصتلامادامكلسملااذهنماوملسي

امكطوشلاةيادبنمليواتلابنورقيمهَنألكلذيفمهيلعمول

:ىلوتوبذکنمىلعباذعلانأاهدافمتايآ2

بذكيذلاىقشألاالإاهالصيالىظلتارانمكترذنأفلط

16/513طريسفتلاريسيت:شيفطادمحما.ر(39)

3/26ردصملاسقت)40(

تايألاهذهلهحرشدنعةيضقلادنعفقيمليعصملافسوينأظحالملاو
.هجو291ةقرونيلالجلاريسفتىلعةيشاح.رةرباعةفقولإ
لديو»:يليامرابجلادبعيضاقلالوقيفبهذملاسفنةلزتعملابهذيو
هيفنوكينأزوجيالهلأو«ريغتيالوليتيالهللانعدراولاديعولانأىلع

فلخلاهيفزوجيالوةيمعتلاهجونعاجراخنوكينأالو«طرشورامضإ
هنأنيو٤هديعويفكلذىلاعتهللاىبأدقو«ليدبتلايضتقيكلذلكأل

نمهوقحتساامالإمهبلعفيملهَنألديبعللمالظبسيلفهبدّعوتاملعفنإو

نارقلاهباشتم:رابجلادبعيضاقلا٤يصاعملانمنمناکامىلعباقعل

626/2

.271قبسامرظنا)41(.-

.ةلماكتمتايآلاتءاج141516ليللا92(42)
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بدكنمىلعباذعلانأانيلإيحوأدقاإل

.(«¢نيرفاكللتّدعأةراجحلاوساّنلااهدوقويتلارانلااوقاف

نمفقومركذيفلّتمتياكلسمتايآلاهذهعميملاّسلاكلسدقو

لاق:ليللاةروسةيا:بيجيمثفنصنودفنصىلعرصقلانوري

.بذكيقسافلاوىلوتوبذكنمىلعراّنلاىلاعتبلارصقدقف

لماشمسامهويقَشلاىلعوهامّنإراّنلاءالصإرصقنإ:(*باوجلا

نكلرصقلاهلوانتيمل٠هلفصووهويقشلادعبامو‹قسافلاوكرشملل

فلتخاينظليلدةفصلاموهفمنأتفرعدقو«ةفّصلاليبسىلعهنممهف
.يداقتعالاملعلاهبتبثينأنمالضفهبلمعلابوجويف

هباوجو:هطةورسةيا

هنعرابخإاهيفامّنإويلوتملابذكملاىلعباذعلارصقةيآلايفسيلا

نوعرفباطخيفهّنِإفكلذماقملاءاضتقالةيآلايفركذلابَصحخوبذعمهنأ

قيدصتلاعمةريبكلعفوأىلوتوبذكنمىلعباذعلاْنِإلاقولفهللاهنعل
.«ماقملابسانيمل

.نوعرفلةوعدلانوراهوىسومغيلبتقايسيفتءاج48هط20(43)

ىلاعتهللاىلإعوضخلاىلإةماعساّنلاوعديقايسيفتءاج24ةرقبلا2(44)

ميركلانارقلالثمنمةروسباوتأينأبنيكرشملاىذحتيومعتلايلو
.باذعلانمةيشخلاالإليبسالفاوزجع

.اهنمباوجركذبانيفتكاتاباجإةثالثركذدقل(45)
تايألاهذهريسفتدنعامامتةيضقلليبعصملافسويضرعتيمل:ةظحالم

اندمتعاكلذل.هجو469ةقرو«افق22ةقرونيلالجلاريسفتىلعةيشاح.ر
قايسيفتايآلاهذهلكنيبهعمجوةيضقلابهماملإلهانرتخاو«يملاّسلاىلع
.دحاو
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رفاكلامساصخيهّنألاهبهلالدتساٌحصو»:ةرقبلاةروسةيآ
ولوةمعنرفكرفاكقسافلانافهبهصيصختملسنال:هباوجوكرشملاب

يتلاباوجكاهباوجنإانلقلكرشملابرفاكلامساصاصتخاانملس

باوجلا»:يليامةيآلاهذهنأشيفةعيرشلاسوماقبحاصلوقيو

اذاو«روكذملافالخهلاحكورتملاَنَأبمكحينأبجيالهنأانبانأوه
كلذو‹هريغلدعتملاهّنأنيرفاكللتدعىلاعتهلوقلديملكلذكناك

.(*7»«قلعتلاطقسي

الإةيضقلاىلاريشينأنودةرقبلاةروسةيآىلعشيفطادمحما

ذخۇيفركذيملقسافلادحوملاىقبيفعيطملادحوملااليقشلاكرشملا

.(4)«جورخلامدعوراتلالوخدوهوثيداحألاورخألايالانمهمکح

300:قراشملا:يملاسلاهللادبع.ر(46)

6/18:ةعيرشلاسوماق:يدعسلاسيمخنبليمج(47)

15٠طريسفتلاريسيت.ر21/359طدازلانايميه:شيفطادمحما(48)
6/613-612

ص1مةرقبلاةروسيفةيضقلاهذهبهريسفتيفةينغممتهيمل:ةظحالم

هيفسيلونيرفاكللتّدعأ:لاقفةلزتعملالعحوضوبدريزآرلانكل5
قاسفلةّدعمتافّصلاهذهبةفوصومريغىرخأانارينكانهنأىلعلديام
2/122:ريبكلاريسفتلا.«ةالصلالهأ

4/261262:يرشخمزلانملكَحلَأدقفليللاةروسةيااأ

يفو466٠س465:نعاطملانعنارقلاهيزنتيفرباجلادبعيضاقلاو
.ةالصلالهأقاّسفجرخيالقايّسلانأىلع2/692نآرقلاهباشتم

:يليامرقيمثاهفَعضيفةّجحةّجحيضاقلاججحيزارلالّوأتيو
اذارانلارفاكلاىلصلاقي.ةغللاةقيفحيفاهمزليال:اهالصيال1

£رفاكللالإتبثتالةمزالملاهذهنأاندنعو«اهّرحواهتّدشايساقماهمزل
.اهنمصلختاهلخدنإوأاهلخديلأاًمِإفقسافلااّمأ
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يلالالغتساهساسأودحاوكلسملانأركذننألوقلالفتنمله
.هوجولاهذهلكلمتحيهباشتملاوةعامجلكىدلماعلاركفلاقايسل

فقوملاماداموةلزتعملاججحسفنيهةيضابإلاججحنأظحالنامك

يفصوصتلاهذهلكلعجيملاسلانأىقيي؛كلذيفجرحالفادحاو

ةقيقحنعلقغتنأبجيالو«احوضورثكأفقوملالعجاممدحاوقايس

«قساف»و«رفاكريتملکلولدمفءامسألايففالتخألايهوةيساسأ

.ىرخاىلإةقرفنماانيأرامكفلتخي

نأنسحيينارقلاجاجتحالانمكلسملااذهعملوقلامتخننألبقو

.ةالصلالهأةاصعيفديعولاذافنإاهدافمتايآلانمىرخأةعومجمركذن

:5ديعولاتاياوةريبكلابكترم(3

ارانمهنوطبيفنولكأيامّنِإاملظىماتيلالاومأنولكأينيذلانإ
)4اريعسنولصيسو

.قسافلاديعوىلعةيلاتلاتايآلابرهاظلااذهمومعَصخينأ_2=

نيبنراقيلهدبعريسفتنمقلطني7/575ةينغمداوجنأالإ9/204

ميلآيفوهامنإىقشألاويقشلانيبتوافّتلاو»:لوقيمثىقشألاويقّشلا
ىصعنمانهىقشألادارملانوكيهيلعو‹باذعلالصأيفالهتّدشوباذعلا

هبنمامهتعيرشوهللابنمؤيالهَنَألهنعضرعأِءاوسهرمأنعضرعأوهللا

لمعللةليسوناميالاَنَألنينثالانيبقرفال«نواهتورّصقهنكلوهتعيرشبو
رفاكلاووهفلمعيملونمانمنأنارقلاَصنبتبثدقف«هسفنيفةياغسيلو
تبسکوألبقنمتنمانكتملاهناميإاسفنعفنيال:ىلاعتلاقءاوسةلزنمب

.لمعتملوتنموأاقالطإنمؤتمليأ(158ماعنالا6)ڳاريخاهناميإيف
506قبسامرظنا(49)

.ءاسنلاةروسيفءاجامركذبيفتكنامناواهلكاهركذننأنكميال(50)
.كلذيفملظلاوثاريملاعيزوتقايسيفةيالاتءاج10ءاسنلا4(51)
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.(52)ارانهيلصنفوسفاملظواناودعكلذلعفينمو

هيلعهللابضغواهيفادلاخمنهجهؤازجفادّمعتمانمۇملتقينمو

.53›اميلأاباذعهلدعأوهنعلو

ىماتيلالاومألكأيهورئابكاهنأىلعقرفلاعمجترئابكةئالثهذه
.ادمعنمّؤملالتقوءلطابلابسانلاو

يفهلکاذهو»:(54)یرختاياوتايآلاهذهناشيفرامعوبالوقيو

وأ«مهرئابكىلعةلملالهأنمرئابكلالهألديعولجورعهللاباتك
رئابكلالهألديعوبسيلو«رئابكلاهذهىلعنيكرشمللديعوهّنِإلئاقلوقي
وهامنرئابكلاهذهنعيهّنلاكلذكفكلذدنعلاقيو؟ديحوتلالهأنم
ناكامل٠ديحوتلالهأنمرئابكلالهألوهنسيلو«نيكرشملليهن
هلوقيفامعمادبأاقرفكلذيفدجيالو‹يهنلابانورقمءاجديعولااذه

ديعولاناكاذاهتياهنفیکكتالوهتياغمهوتياليذلاداسفلانمكلذب

نيملسمللمهرابدأاولويالأىلعنيكرشملاَضحامنإهللانوكينأنيكرشملل
نيكرشملانمهربديلوينمو:لوقيفكلذاولعفنأىلعمهدّعوتيو
نماذهو...ريصملاسئبومنهجءاواموهللانمبضغبءابدقفنينمؤملل

وهنموأمهلوقعىلعنوبولغملانونونجملاهبملكتياليذلانايذهلا
لثميف

.لطايلابمهنيبلاومألانولكأينيذللهجومديعولاو30ءاسنلا4(52)

.ًاطخنمؤملاهاخألتقينمةرافكمكحيفقايّسلاو93ءاسنلا4(53)

مهولوتالفافحزاورفكنيذلامتيقلاذااونمانيذلااهيأايل:ىلاعتهلوقلئم(54)
ءابدقفةفىلإازَيحتموألاتقلافّرحتملإهربدذعمويمهَلوُينمو«رابدألا
.(16لاقنالا8رېريصملاسئيومنهجهاوأموهللانمبضفب

2/112113زجوملا:يفاكلادبعرامعوبأ١(55)
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ةَلدألانمةيآلانأهدافمويِرشْخْنَرلادنعءاجاميبعصملافسويلقنيو
نورينممبججعتبقايّسلامتخیوةالّصلالهايفديعولاذافنإىلعةيعطقلا

امنوريو‹ةيآألاهذهنوأرقيموقنمبجعلاو»:يليامكديعولافلخ

‹مهاوهمهعابتاو‹ةغرافلامهتيعامطومهتيبعشأمهعدتلمٹ...اهي

ريغبنمؤملالتاقنعوفعلايفاوعمطينأ٠مهيلإلّيخيامو
ةبوت

كلتلمحبلوقلا»نأصوصنلاهذهلثمداريإدعبيتالتلاورمعركذيو
.(57«هيلع لّوعمريغاهرهاظفالخىلعصوصّلا

ةمعنرافكمهورئابكلايبكترملمشيديعولانأيملاسلانّييكلذكو
.(55)يضابالاحلطصملابسح

نأىلإمكهتلاويَدحَتلايفرامعيبفقوميدعسلاليمجیتبتیو

حابأدقلاصوصخكرّشلالهأيفديعولانأمعزنمنإيرمعلو#:لوقي

لجأنمىقّتامّنِإمراحملانأل«احارصباسحلاطقسأومارحلاوءامدلا

‹59«اهحابأطقفديعولالطبأنمف٠باقعلا

.رهجو175ةقرونيلالجلاريسفتىلعةيشاح:يبعصملافسوي.ر(56)

ضرعتيمليبعصملانأظحالملاو.1/554:فاشكلا:يرشخمزلا
هقرووهجو156ةفروءاسنلاةروسنم30و10نيتيالاعمةيضقلل

.هجو2

رونلا:ينيمثلازيزعلادبع.رافق7ةقروةينونلاحرش:يتالتلاورمع.ر(57)
278

299قراشملا:يملاسلاهللادبع.ر(58)

6/7ةعيرشلاسوماق:يدعسلاسيمخنبليمج)59(
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هذهلهرينسفتدنعةيمالكلاةيضقلاهذهىلإشيفطادمحمارشيملو

.(6)تايالا

ىلإبرقأةلزتعملاوةيضابإلاججحنأليلحتلااذهلالخنمحضاو

ججحلمعتسينأىلإهدودريفرطضايزازلاتايآلاهذهيفرهاظلا

“٠لتحتاتمرثكأةيآلامهيلعةرللنمؤملاقيسفتيفةلزتمملا
تتناتعومجملاتناكنإو انيأرامبسح ققحلاو

ميركلانارقلايفريثكاهلثموتايآلاهذهنافليوأتلاهوجوفلتخم
د;‹نينمؤملاءادنبلهتستيهف«حضاواهرهاظنالليوأتيألمتحت

نأديعولاذافنإمدعبنيلئاقلاةياغو٠نيبمباذعنماهرظتنياموةيصعملا

لضفلاقيرطنمرانلانمجورخلاف‹تقّوملاباذعلابلوقلاىلإاوعجري
.ةيضابالاهبلوقيالاموهوةعافشلاوأ

.؟فيرشلاثيدحلابلالدتسالايتأيميركلانارقلابلالدتسالادعبو

:فيرّشلاثيدحلانمةيلقتلاججحلا

وضوبسمليَةيلقلاةَلدألانممهريغوةيضابإلاهضرعاملعّبتتملانإ حوص
لجنأكلذو؛ثيدحلاصوصنبجاجتحالاةردنوةينارقلاصوصّلاةرفو

385و310و2/272&£2طريسفتلاريسيت:شيفطادمحما.ر(60)

لهايفديعولاذافثإةيضقلضرعتيملرابجلادبعيضاقلاناظحالملاو

ةلزتعملايأرانلقندقو104و93و88:نعاطملانعنارقلاهيزنتيفرئابكلا
دنعفشاكلاريسفتيفةينغمداوجدمحمفقيملكلذكو.يرشخمزلانع

.408و304و2/260.رةيضقلا

.ررافكلابديعولانأنيبوةدشبةلزتعملاىلعدردقفيزارلاامأ
ماكحأ.ركلسملاسفنيبطرقلاكلسكلذكو.10/73ريبكلاريسفتلا

.334و158و5/154نارقلا
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نيحنماهيلإاجلينكلتاونةجردغلبتملعوضوملابةقلعتملاثيداحألا

.هتيوقتوينارقلاصنلاةرزاؤملرخأل

راتلابرئابكلايبكترمدعوتيتلاثيداحألانماضعباندروأنأقبسدقو

.26راناثرويساّنلالاومأنمليلقلا»:يعهلوقاهيلإفيضنو

هانعمءاجدقوعيبرلاهبدرفتصتلااذهبثيدحلانأيملاّسلاركذي

(ضرألانمنيشملظنممثبابيئيراسلهاورماهنم)ثیداحأةدعي

يفهقادصمواضيأدمحأهاورو«نيضرأعبسىلإةمايقلامويهبفسخهقح

مهنوطبيفنولكأيامئإاملظيمالاومأنولكأينيذلانیلاعتهلوق

هعهللالوسرنأ:ةزربيبأنع.(10ءاسلا4)اريعسنولصيسواران
لوسرایليقف«ارانمههاوفأججاتمهروبقنمموقةمايقلامويثعبي»:لاق

4نولكاينيذلانإ:لوقيهللانأرتملألاق؟مهنمهللا

(53)بابلاثيیداحأو»:هلوقبثيدحلاحرشدعبيملاَّسلاقيلعتمهملاو

مهفارتعاعمةئجرملاىلعةّجحيهفهملظىلعتاماذاملاظلابيذعتبةعطاق
.(6۹)(اهتخصب

يشحملاضرعتيمل.690ددع2/66حيحصلاعماجلا:بيبحنبعيبرلا(61)
دريمل.6/115بيترتلاةيشاح.رديعولاةيضقلثيدحلااذهحرشدنع

.سرهفملامجعملايفكنسنودنعثيدحلا
ثيدحلاو495قيلعت32/494حيحصلاعماجلاحرش:يملاسلاهللادبع(62)

كنسنودنعدريملهبدهشتسملا

.لاومألايفديعولابابوهو(63)

3/495حيحصلاعماجلاحرش:يملاسلاهللادبع(64)
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ادّمتعميلعبذكنم»:عهللالوسرثيدحركذننأنكميامك

.‹65›راثلانمهدعمماوبتيلف

زييمّتلاىلعلدياملقنهّنألإديعولاةيضقىلعاريثكيّشحملامليملو
:كلذنموهريغىلعبذكنمومالسلاهيلعلوسرلاىلعبذكنمنيب
.رانلاباهيلعدعوتيصاعملاو:يبيطلالاق

هيلعبذکنمتحيفديعولاءاوتسانممزليالو...:يناثلاباوجلا

لدف‹ءاوسامهتماقإلوطوأادحاوامهّرقمنوكينأهریغىلعبذکو

ملهنَألاهنمجرخيالهنأهرهاظلبةماقإلالوطىلع(اوبتيلف)ديمهلوق
.هريغالزنمهللعجي

وهويبيطلايأ)هركذامو٠£قحلاوهاذهلوقأ»:يشحملاقلعيو

.(©*«لطابةاصعلاجورخنم(ةيضابأإلانمسيل
ىلعهبقلعامهبشيامبروكذملاثيدحلااذهىلعيملاّسلاقلعيو

لهأبيذعتبعطقلاىلعلديثيدحلاو»‹ةغيصبوقباسلاثيدحلا

هللاوكلذيفانفلاخنمىلعةّجحوهو«رانلايفمهديلختورئابكلا
.(67«ملعأ

‹38ملع:يراخبلا.ر.739ددع2جحيحصلاعماجلا:بيبحنبعيبرلا(65)

ملع:دوادوبا725٩دهز:ملسم.109بدا«50ءايبنا«33زئانج

‹19بقانم1ةجتافلاريسفت8513ملع705٠نتف:يذمرتلا.4

..2/47لبنحنبدمحأ25.46ةمدقميمرادلا.4ةمدقمةجامنيا

5/10:سرهفملامجعملا:كنسنو.ر
6/256:بيترتلاةيشاح:يشحملا(66)
ىلاحراشلاريشيو.3/600:حيحصلاعماجلاحرش:يملاسلاهللادبع(67)

انهاهنموعهللالوسرىلعبذكينمىلعكرتلابمكحنمكانهن
(أ)هتبوتلوبقيفوهللالوسرىلعبذاكلاكيرشتيفانموقفلتحا
.«ةلوبقماهطرشبهتبوتنأو٠ةمعنرفكرفكيلبكرشيالهنأاندنعو
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يتبنملممالسلاهلعلوسرلابصييليمطقاديعواىلإرو

القو<هلريلعبقلبمكحهامكحلااذهيملاَّسلاللعيو

فوخلابوجوثيدحلايفو»:يليامبمتخيوراّنلالوخدبجوتةريبك
.(65)«رفکيحوريغنمنيفرطلادحأبعطقلانالءاجرلاو

(68)

كيرشتنأبسحنلأانيلع:يليامب يخونتلا ققحملاقلعيو(أ

ىلع(ب)انبرمامكنولأاتملاكلذلعفي«ميظعهللادنعوهلبنّيهملسملا
بلقلاهيلانئمطييذلافراّنلايفاذهوةّنجلايفاذهنولوقيرافغلاميحرلاهللا

ءتابعلابربداحلإرفكالةمعنرفكرفكلااذهلعجننأبرلاهنعىضريو
انرّجحلو‹ناميإلانمرصعلااذهيملسمرثكاانجرخألريكفتلايفاندّدشولو
©ءالبلامعنأدعباميسالوبذكلايفديدشتلايفملسملاىلعاعساو

حرش:يملاسلاهللادبع.ر.ءامّسلايفنمانمحريضرألايفنممحرتلف
3/600:حيحصلاعماجلا

نمنيلاتمللليو»مالسلاهيلعلوسرلاثيدحىلاةراشإانبرمامك)(ب
.«رانلايفنالفوةّنجلايفنالفنولوقينيذلايتمأ

ىلعهتيلاوءيشلاىلعتيلاوتيلتئاوتيلأتدقو(الأ)ناسللايفءاجو»
مکحنميأهبّذكيهللاىلعلتينم:ثيدحلايفوتمسقأ:فرحلافذح
.نالفيعسهللانحخجنيو رانلاانالفهللانلخديلهللاوكلوقكفلحوهيلع

:نولوقيوهللاىلعنومكحينيذلاينعيي«يتمأنمنيلاتمللليو»ثيدحلايفو

حيحصلاعماجلاحرش:يملاسلاهللادبع.رانلايفنالفوةنجلايفنالف

.يخونتلل1ددعقيلعت39
نبعيبرلادنعءاج؛رانلالهأنموهفةنجلالهأنمانألاقنم»:ثيدحلاو
هنأيملاسلاهللادبعركذيو.73ص2/737حيحصلاعماجلا:بيبح

جردااذاتوملادعبتيملاىلعلوخدلا)بابنميراخبلايفيناثلاثيدحلا
ققحلاقيلعتعم3/596597حيحصلاعماجلاحرش.ر.(هنفكيف
لكعمجهلالهريغوثيدحلااذهنيبكنسنودنعزييمتلابعصيو2ددع

مجعملا.ر.دحاوناونعتحت.«ةنجلالهأ»ركذاهيفدرويتلاثيداحالا

1/377سرهفملا
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€مكسفنأاولتقتالو:ىلاعتلوقاهريدنعشيفادامحمادهشتسيو

هعلوسرلايئيدحب)29ءاسنلا4(

ادلاخاهيفیّدرتیمنهجرانيفوهفهسفنلتقفلبجنمیدرتنم
.(69)ادبأاهيفادلخم

ادلاخمنهجرانيفهنطبيفاهباجوتيوهفةديدحبهسفنلتقنمو

.(70)ادبأادلخم

ذافنإريرقتيفاهتميقبيحويداهشتسالانطومنأالإامهيلعقلعيملو
فوسفاملظواناودعكلذلعفينمول:ىلاعتهلوقبمتختةيالاذإديعولا

.(7)«اريسيهللاىلعكلذناکوارانهیلصن

لاقبيبحنبعيبرلالاق::يليامبيترتلاةيشاحيفيشحملادرويو

ثتخمةّنجلالخديال:لاقهناهعهللالوسرنعيوريديزنبرباج

.ةضاكرلاالوءاسنلاةلحفالوٹویدالو

اليتلالاق؟هللالوسرايةضاكّرلااموليق

يمرادلا«68زئانج:يئاسنلا.7بطيذمرتلا.175ناميإملسم.ر(69)

لاعملا:كينور,2/254لحناد01-تايدلا

250/2.

177.175ناميإ:ملسم44.73بدأ.83زئانج:يراخبلا.ر(70)

:يمرادلا68زئانج.31.7ناميإيئاسنلا.7بط«16ناميإ:يذمرتلا

5/268سرهفملامجعملاكنسنو.ر.254/2:لبنحنبدمحأ.10.تايد
`.746:يليامرظنأ

.310-2/309£2طريسفتلاريسيتشيفطادمحما.ر.30ءاسنلا(71)

دنعثيدحلادريمل.743ددع3/2حيحصلاعماجلا:بيبحنبعيبرل)72(

ء.لاجرلانمنيثنخملايبنلانعل»نعللاةغيصبءاجنكلةغيصلاهذهبكنسنو
:يمرادلا.34:بدأيذمرتلا33دودح‹62سابل:يراخبلا

اجو.2/86سرهفملامجعملا.ر.1/225لبنحنبدمحأ1
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ةنجلالخديملنمنأهنمليلدلاهجو«...ثنخمةنجلالخديال»:هلوق

رانلا»:ىلاعتهلوقلرفاكوهفرانلالهآنمناکنمو«رانلالهانمناک

رفاکلإرانلالخديالهنأهنمملعف.(72ّجحلا22)اورفكنيذلاهللااهدعو

(لْيوط):رصنوبأخيشلالاقكلذلو

نرفمبباقعلاورفكوریبکترواجتناعمءامسأهنالن

الاهنمثيداحأةّدعاذهيفانموقبتكنمريغّصلاعماجلايفيورو

الااهنمو74محرعطاقةنجلالخديال»لإةّنجلالخدي

...07ناّتمالوليخبالو»بخةّنجلالحد

لوقالولوهلهللانأاإبفاعييحاهلخديالارأ©اهيل
7وکرش

لبنحنبدمحأ.ةمايقلامويمهيلاهللارظنيالنممثويّلانأ=
رظنا2/162:سرهفملامجعملا.ر.69يئاسنلا.2/128.694
537:قبسام

هدابعنمهللامحريامنا»وهوهنماييرقاصندجننكلكنسنوهركذيمل)73(

..25دیحوت95ىضرم9ناميا32زئانج:يراخبلا.ر«ءامحرلا

2/237سرهفملامجعملا.ر

.2/2843/83.14:لبنحنبدمحأ.19.18ربملسم.ر(74)
2/237سرهفملامجعملا:كتسنو.ر299/4

(طيسولامجعملا).بحوهفَشغوعدخ:اببخيبحتنم:بُحلا(75)
مجعملا:كنسنو.ر1/74لبنحنبدمحأ.41رب:يذمرتلا.ر(76)

6/273سرهفملا

2و7/1بيترتلاةيشاح:يشحملا(77)
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لوسرلالوقلحورشنمرجحنباهدروأامىلعيشحملاقلعيامك

هلوقب7«امهدحأرفكدقفيودعتنألجرللجرلاقاذا»:مالسلاهيلع

ثيداحألاهذهليواتيفراتحاكرشلاباصاخمهدنعرفكلاناکاملمنا

.079...دحوملارفكبةحرصملا

بضغنيذلاءالؤهوةمايقلامويهللامهملكيالنميشحملادعيامك

عماجلايفهركذامملصحتييذلاو»:لوقأديعولامهيفذفنمهيلعهللا

مهو:افنصرشعةعستوحنمهيلإرظنيالوةمايقلامويهللامهملكيالنميف

هتعلسقفنملاو‹ةنمالإائيشيطعياليذلاناّنملاوءاليخهرازإلبسملا

لاماهبٌمطقيلرصعلادعبةبذاكنيميىلعفلحلجرو٠بذاكلافلحلاب

دقلهللابهلفلحفرصعلادعبةعلسالجرميابلجروءىرما
رثكأاهيفيطعأدقلهتعلسىلعفلحلجروءخلااذكواذكاهيفهليطعأ
ةالفلابءاملضفىلعلجرو«هئاملضفعنملجرو«بذاكوهويطعأامم

كلمو«نازخيشو«اينّدللالإهعيابيالامامإعيابلجرو«ليِبَّسلانبانمهعنمي

ةهبشتملاةلجرتملاةأرملاو٠هيدلاولقاعلاو«ربکتسملئاعو«باذک

٤هسفنعابرحوارحعابرحو‹رمخلانمدمو‹ثويدلاولاجرلاب

فجنيحريجِءارکلطبلجرو

.رامهدحأاهبءابدقفرفاكايهيخأللجرلالاقاذإ:يراخبلايفهظفلو(78)
نبدمحأ.1مالك:ًاطوملا111ناميإ:ملسم©.73بدأيراخبلا
6/41سرهفملامجعملا:كنسنو.ر.2/60.44.18لبنح

.7/1314بيترتلاةيشاح:يّشحلا(79)

ةرجافلانيميلاتئاكنإوهيفمثلاميظعتبرصعلاتقوصخ:يباطخلالاق(80)
عمتجتةكئالملالعجنأبتقولااذهنأشمظعهللانلتقولكيفةمّرحم
.اهمتاوخبرومألاولامعألاماتختقووهوهيف

7/33:بيترتلاةيشاح

الوكلذىلعاوتامنمكلذبدصقيو.7/32:بيترتلاةيشاح:يّشحملا(81)
.هيلعهللاباتباتنمف
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ثيداحامهريغدمتعادقفمهفقومزرعتثيداحأةيضابالادمتعانإواذه

:ةعيرشلاسوماقبحاصلوقيكلذيفوديعولاذافنإمدعيفمهيأرمّعدت
هتوبثىلعةقفاوممهعمتاياورةقسفلديعولاتايايفحصدقو»

مهييذعتبتاياورو«ةعافشلابتاياورو«مهنعوفعلاىلعتایاورو«مهيف

تاياوراألةحيحصريغمهعمةريثكتاياورنأعصفمهلامعأردقىلع
.(82«ةلاحمالاهفلاخامبذكةدحاوتحصىت«719اهضعبضقانت

كلذوثيدحلابجاجتحالاىلإةبستلابدروذخألحمذعيحةيضقلاىقبتو
نمديصرايبامكمهيدلعُّمجَتمهريغلثمةيضابإلاو‹تاياورلافالتخال
.ةيلقعلاةلدالاىلإفةيلقنلاةلدالانمو.ديعولاذافنإبمهلوقمعديثيدحلا

ةدمتعملاثيداحألانمو6/37ةعيرشلاسوماق:يدعسلاسيمخنبليمج2
وهفاباوٹلمعىلعهللاهدعونم»:2دقديعولاذافنإمدعبنيلئاقلادنع
راشناوهبذعماشنإرايخلابوهفاباقعلمعىلعهدعوننمو٩هلزجنم

دودح31٤٠ديحوتل/3ةنحتمملاةروسريسفت:يراخبلا.ر.«هلرفغ
:كنسنو.ر6ةالص:يئاسنلا.11ناميا16دودحملسم‹814
4/163سرهفملامجعملا

هللالوسرلاق:لاق:يردخلاديعسيبأنعملسمهاوراماضيأاهنمو
٠نويالوايفنوقولمهلإفايفاهلعأمهنيذلارانالهأامأ»:هك
اذإىتحةتامإهللامهتامأفمهایاطخبلاقوأمهبونذبمهتباصأساننکلو
بلقمثراهأىلعاوفرئابضمهءيجفةعافشلابنأامحفاوناك
ةبحلا).«ليسلاليمحيفةاتبنتانوتبنيفمہيلعاوضيفأةّنحلالها
:ليسلاليمح.نيحايرلارزبكتاتقيالامرزبوهودحاو:رسکلاب
ماكحأ:يبطرقلا.ر.هعمج:ءيشلاريض.نيطلاوءاثغلانملمحيام
دمحأ.37دهزةجامنبا.306ناميإ:ملسم.ر(5/54:نارقلا
.7/25:سرهفملامجعملا:كتسنو.ر23
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:ةيلقعلا

اقيقحلايفيهمالكلاملعيففرصةيقعلأدحننأبصب

يتلادنعفقتنأنسحيةيلقتلاللاانضرعنأدمیفكلذل
صيخلتيفيجيإلاهلاقامةيضقلاهذهيفانقلطنمو‹لقعلاعباطاهيلعبلغي

:ناثحبهيففباقعلااًمأو»:مهيلعدّرلاوديعولاذافنإبنيلئاقلافقاوم

‹83)ةريبكلابحاصباقعجراوخلاوةلزتعملامحبجوأ::لوألا

فلخلامزلبقاعيملولف«هبربخأوباقعلابدعوأهنألوألا:نيهجول

.لاحمهَنأوهربخيفبذكلاوهدیعويف

.هبوجونيافباقعلاعوفوهتياغ:باوجلا

اريرقتكلذناكهبنذىلعبقاعيالهنأبنذملاملعاذا:يناثلاهجولا

لكلاضيرعتوديعولالومشذإءارغإلاوريرقتللهنّمضتعنم:باوجلا
وفعلالامتحاوىفخيالامعدرلاورجزلانمهيفديعولابءافولانظوباقعلل
يفانيالاحوجرمالامتحاضعبلانع

.2/446:فقاوملا.ر.اهنعبتيملاذإ حراشلافيضيو)83(

نيبنذملانمدحاولكلوانتماعديعولانأينعي»:يليامكحرشلايتأيو(84)
هنوكبمهنملكللصحيفهقحيفهبءافولاّنظيضتقييذلاهرهاظف

ةبوتلامدعبهبنذىلعهرارقتسانعلقاعلارجزيففاككلذو«هبنذبابقاعم

.هفارتقانعهریغعدريفو۽هنع

ضراعيالحوجرملامتحافباقعلادوجومدعنعيشانلاوفعلامهوتامو

بقاعيالهّنأبهلملعالبنذملانأرهظدقفراجزتالليضتقملاباقعلانظ

.2/446فقاوملايجيإلا.«ءارغإالوريرقتالفاًنظكلذلَنظيالولب

سحجرتديعولاتامومعنأنيبثيحىنعملااذهلثمىلإينازاتفتلاريشيو
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عمجرتنیلیلدداریإابیفتکاوفقاوملاهذهصيخلتيفحادق

هدودرةوقیدميفلّماتنوكلسملاسفنكلستسكلذلةةلدألاةيقبةبامهيلإ

:ديعولافلخنمةيضابإلافقوم:الوأ

:حيبقرمأوبذکديعولافلخ

مهيلعدردقفىلاعتهللاتحيفحدمهنأديعولافلخبنولئاقلاربتعانإ

ءاجصئاقتلاربكأنمهناي مهنمةيضابإلاو ديعولاذافنإبنولئاقلا
الوحموأالّدبمهديعووأهدعوناکولف»:رامعيبأدنعددّصلااذهيف

لهو٠ضقانتوبذاكتتاذهلالجلجهرابخأعيمجتناكلهيفوا

هبمهدعوامنيقيرفللًٌدعأهابلجوزعهنمرابخإلإديعولاودعولا

(131نارمعلآ3رنيرفاكللتّدعأيتلا.رانلا:لاقوهبمهدّعوتو
22)اورفكنيذلاهللااهدعورانلامكلذنمرشبلقط:لاقو

كلذنمءيشدجويالو؟دعوأامبالودعوامبيفيالمثدعويودعي

هللاىلاعتبذكلابهلالجلجورعهللفصولاةياغاذهو«هبربخاامىلع

مهينميومهدعيإسيلبإيفلجورعهللالاقوءاريبكاولعنولطبملالوقيامع
هديعاومنوكتنأهللاشاحف(120ءاسنلاهرالإناطيّشلامهدعيامو
دیعاومک

:ىلاعتهلوقمهيلعةّجحلاو»:يليامناشلااذهيفيشحملالوقيو

حيجرتلااذهلثموةيعرتشلاماكحألالاطبإىلإيدؤيالاذهوعوقولابناج=
117:ةيفسنلادئاقعلاحرشينازاتفتلا.ر.يصاعملانعداعتباللفاك

2/105106زجوملا:يفاكلادبعرامعوبأ(85)
1:عضولاباتكىلعةيشاح:يشحملا
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دبالوىلاعتهللانمرابخإاذهنأينعي(29ق50)يدللوقلالدبيام

.(ررکم85(بذاكوهفهلوقهلعفقذدصيملناف«بذكلامزلالإوهعوقونم

زجنيىلاعتهللانإلئاقلاقناف»:يليامةعيرشلاسوماقبحاصدرويو

.هدیعولطبيوهدعو

اوبوتيملاذاةئيسلامهلامعأهديبعةاصعيزاجيهّنِإ:لاقهّنِإ:هلليق

هنأملعيوهوكلذلاقنوكيوأءالمامهبهعقويهنأيرديالوهوكلذ

یلاعتيهللاوبذكلاوهاذهفمهبهعقويهنأملعيوهوهلاقناكناف«هعقويال

:هلوقباموقهللامذدقو«مومذمهتفصهذهنمنالاريبكاًولعكلذنع
61رالاماولوقتنأهللادنعاتقمربكنولعفتالامنولوقتملط
.(3فصلا

يفىنسحلاءامسالاوالعلاتافّصلاهليذلامركأالازعالاوهوهقلخنم

.ايندلاوةرخألا

يرديالوهومهيصاعمىلعمهبقاعأومهبلعفأيّنِإ:لاقناكاذإو
هناحبسهللاو«نوكيامملعياليذلالهاجلاةفصهذهفالمأاهيلعمهبقاعي

.(85نوكيامبملاع

يفلّتمتيةيضابإلانيبوفلخلابنيلئاقلانيبفالخلاهجونأظحالملاو۱
ىريإمنيب‹»يضاملابالإقلعتيالبذكلانأنوريفلخلابنيلئاقلانأ

81:عضولاباتكىلعةيشاح:يّشحملا:رركم(85)

حرصيو8:اضياعجار.6/5ةعيرشلاسوماق:يدعسلاسيمخنبليمج)86(
.ةينونلاحرشيلاطيجلانعذأهّنأ

1/59:ةيدضعلادئاقعلاحرش:يناّرَدلادمحم.ر(87)
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وهامفالخىلعءيشلانعربخلاوهةقيقحلايفبذكلا»:نأةيضابألا

ويضاملايفكلذناکِءاوسعقاوللقباطملاريغربخلاوهوا٩هب

رمأوهوبذكلانمبرضفلخلانأنوربتعيةيضابالانأنيبتنناذهيو

.ءادبلابلوقلانوضفريامكىلاعتللابقيليالحيبق

:89ءادبلاةيضق(2

دوجلاومركلانمديعولافلخنأربتعينمىلعرامعوبأدريو
اريظننکيملامترظاندقكحيو:هلليقف»:يليامك”لاضفإلاو

هلملعالوهودعويودعيدقاتمادحأنأكلذو«هيبشبسيلامتهّبشو

رومأهلودبتكلذدعبنمنوكيمث«هدّعوتوهدعوةبقاعهيلإريصتيذلاب

كالهىلإيهتنتوداسفىلإريصتهاضمأوهاذاهدیعوةبقاعنأاهبني
أدبامدنعرصقيفهمامتإوهئاضمإنمحلصأهبدعوتيذللفالخلانأىريف

لهجينوکينابفوصومريغلجورعهللاو«هبدعوتامزاجنإنمهل
دنماپنکيملموسنوکیف«رومألانمرمةبقاع

لوقلٹمو؛ديلايفديعولابهذدلهلديعولااط

19:نيدلالوصا:يطوشلملاىسيعنبنيروغبت(88)
ناثع.ءادبلانعىلاعتيىلاعتوكرابتهللاو5ملعيملامروهظوه:ءادبلا(89)

100:تالاؤسلاباتك:يفوسلا

كلذدعىوعجارتتكّنِإفكفقوماطخكلنّيبتمثٌتدَعوتاذارشبلاسايقيفو(90)

.ةديمحلاميشلانم

2/107:زجوملا:يفاكلادبعرامعوبأ(91)
4:نالجراولهأىلاةلاسر:ينايغدّصلا(92)
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متحرتجاةعجرملاوةيرعشألامتنأو:سةرعاشألاوةئجرملانيبعمجدقو

نييمدالاةفصبهللااوفصو«ديبعنممهبحبقأ«ديبلابديعولامتبهذأو

رمأمهدوبعملرهظيأادبدقورهظءادبلاىنعمو«هللانوقّتيالكلذعمو

نمو«كلذنمابراشاحفهبدعوتامذفنيالىتحزجعوهنعيفخدق
یأرفرهظیتحرمأهيلعيفخهّنَأللهجلابهفصودقادبلابهللافصو
ةثعوهيلعلحخدتهَیریودعويامبراينّذلاكولمكهعوجريفهتحلصم

القامدعباذهبلاقنمبهذمدعبأام٤عجريوفقيفهكلميف

,889...مهل

يففلخلانمهوركذامف»:هلوقبةيضقلاهذهليّشحملاضرعتيامك

اريبكاًولعكلذنعهللاىلاعتءادبلانمعونديعولا

:ةمحرلاوحاملاةيضق(3

يهفىلاعتهللانعءادبلاعانتماةيضقىلعةيضابإلارداصملاتحلأنإو
فلخربتعانمىلعةّدشبدرتكلذبيهواحيبقارمأديعولافلخربتعت

يدللوقلالديالعوننمتايآلاركذ(93)

ةلدأةحفّصلاسفنيفدرويمث6:نالجراولهأىلإةلاسر:ينايغدّصلا(94)
يكملاريسفتيفتيأردقوسنأنبكلامىلاكلذبسنيوءادبلابنيلئاقلا
:سنأنبكلامنعلاوقأةثالث

هتنيملنعلىلاعتهلوقهدنعليلّدلاوتاوادبلاهلودبتهللا:لاقاهدحأ

المثمهبكّنيرغنلةنيدملايفنوفجرملاوضرممهبولقيفنيذلاونوقفانملا
بازحألا33)«اليتقتاولتقواوذخأاوفقثانيأنينوعلماليلقالإاهيفكنورواجي
.اليلقالإاهيفكنورواجيالمثمهيلعٌنطلسيليأمهبكّنيرغتلىنعم0
ىلعليلداذهفمهللقيملومهيلعمسيملوهعهللالوسرتامدقو:لاق
«...تاودبلاهلودبتهللانأ

يدعسلاسيمخنبليمج.ر.3:عضولاباتكىلعةيشاح:يّشحملا)95(

.ةينونلاحرشيلاطيجلانعذخاهنأركذيو6/8:ةعيشرلاسوماق
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كلذنموكلذىلعدمحيوهبحاصحدمييلاتلابوةمحّرلابابنمديعولا

هلالجلجهللاسيلوا:لوقيهلعلو»:يلياميفرامعيبادنعِءاجام

دعودقوهوهباذعبملظيالوهتمحربنمي«مهباذعنعاتعهقلخباميحر

نمهبدعوتاممتلعجملفيصاعملاىلعهباقعبدّعوتوةعاطلاىلعهباوث

؟باوثلانمهبدعويذلانمزجنأوىضمأباقعلا

هدابعبفيطلهقلخبميحرلجورعهللانأبلوقنلبركتنانسل:هلليق

هتمحربهقلخىلعلّضفتمهنأكلذىنعمو‹باذعلابملظيالو«ةمحرلابنمي

الوباجیتساالومهنمقاقحتساريغىلعهدابعنمءاشينماهببيصي

‹اولعفيملامىلعمهبذعيوأ«اولمعامريغىلعباذعلابملظي

بقاعيو‹مهدعوامىلعمهلامعأبهءايلوأبيثيهّنأبانلقيذلانماذهسيلو
.96ءيشيفمهدُعوتامىلعهءادعأ

امبةدومحملاتافصلانمفلخلاربتعينمىلعسيمخنبليمجدريو

فلخنأىلع‹مهنمىلاعتءاشنمالإةعبرالابهاذملالهأ:يلي
هللايفةدومحملاتافّصلانمةّمَألاهذهنمنينمؤملاةقسفلهدیعولهلل
ىلاعتهللاو‹تافصلادمحأنمكولملايفوساّنلايفةفصاهّنال‹ىلاعت

قالطالاىلعالهّنأهبمهتفرعمنممهلوقعيفامىلعهولصفيملو«اهبّقحأ

.(9«هوجوىلعنوکي

2/107108:زجوملا:يفاكلادبعرامعوبأ(96)

دادعتصّخلتيو٠«6/24:ةعيرشلاسوماق:يدعسلاسيمخنبليمج)97(

.ىلاعتهللابقيليالاممنيطالسلاوفعيففعّضلانطاومنييبتيفهوجولا`
125126:دومحملاكلسملا:تيراعتنبديعس.ر
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۸

۰
- اليلاتلابوةمحرلانمديعولافلخاوربتعيملةيضابإلانأنّيبتناذهبو

.مركلانمهوربتعينأنكمي

:مركلاوديعولافلخ(4

ولمركأنوكيهللانأيفلّقمتتمركلاًادبمضفريفةيضابإلانإ
ةينونلاحرشنعيدعسلاسيمخنبليمجلقنيكلذيفونيكرشملانعافع
‹دوجلانمبرعلادنعدعياممدّعوتلافلخسيلوأاولاقنإف»:يليام

دنعنوكيالملفباوثلانسحوحدملاهلعافةّلعلهبحاصهبقحتسيو
افعنمسيلوأانلق؟دابعلابيذعتنعينغوهذإىلوأاذهبلجورعهللا

نإف؟ءانقلانسحوحدملايفهلغلبأميسجلابنّذلاوميظعلارمألانعاّنم
؟لهأيفهناحبسهللانمديعولامتبجوأملف:انلق.ىلب:اولاق

الفامهنيبالصفاولواحناف؟هلحدملامظعأمهنعهوفعسيلوأنذإ
ودجي

بابنمديعولافلخنوكينأنوضفريةيضابالانأاذهنمتبثدقل

نعنولفغيالامكفلخلابنيلئاقلاتاليلعتىلعدّرلانوفوتسياذهبومركلا

؟ءاشنإلاوأربخلانمبرضديعولاصوصنلهفةيضقلليغالبلارهظملا

:ءاشنألاوربخلاةيضق)5

6/8:ةعيرشلاسوماق:يدعسلاسيمخنبليمج(98)
ديعولايفينازاتفتلاكلسدقو126دومحملاكلسملاتيراعتنبديعس.ر

:لوقيفءيشيفمركلانمسيلديعولايففلخلانأربتعافةيضابإلاكلسم
وهوفيكهفالخىلعنوققحملاومركديعولايففلخلانأمهضعبمعزا
.ر(29ف50)لوقلالديام:ىلاعتهللالاقدقولوقللليدبت

117ةيفسنلادئاقعلاحرش:ينازاتفتلا

633



'قدصلالمتحياليذلايئاشنإلابولسألانمديعولاودعولاتايآ
.بذكلاو

ىلإهدنسینانودءاملعلاءالوهمالکصنيبعصملافسويلمنيو

ءاشنإيعيحصألاىلعءاشنإدعولا:مهضعبلاقو»:يليامك(9ەباحصأ

.رابخألابصوصخمبذكلاو6فصولابوجودنعنامّضلا

يففلخلافءاشنإامهالكديعولاودعولانأهدارمةمئألاضعبلاق
فلختيلأمركلاىضتقمنأألفدعولااف«ضقنالفبذكبسيلديعولا
اذاوىفودعواذاميركلاناللببذکهبالالفلخلازاوجمدعف.هنع

.زواجتدعوأ

ءاملعنافدودرمءاشنالادامتعا»::ملعأهللاوباوجلاو:لوقفدريمث

هذهوةّيربخنوكتاربخاهباوجناكاذاةيطرشلاةلمجلانأىلعاوصنةيبرعلا
(100)كللذكةيالا

ينعيهلوقبكلذىلإراشأامكمزالرمأرابتعابةيئاشنإاهنأدارأنإو
نمهيلعبترتياملهيلإتفتليالهيومتففصولادوجودنعنامّضلاءاشنإ

هسفنىلعمصخلاهدروأامكلاحلكىلعلوقلاليدبتموزلعمداسفلا
ىغصيامبهيلعبجيملو

حصياليتلاةقداّصلارابخألانمديعولاصوصننوربتعيذئنيحةيضابإلاف

كلسملا.مهضعبنعهلقناضيأوهوىلإتيراعتنبديعسهبسنيو(99)
126:دومحملا

(8ةلزازلا99)هريارشةرذلاقثملمعينمو:ىلاعتهلوقدصقي(100)
2223:نيروغبتلوصأىلعةيشاح:يبعصملافسوي(101)
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ةمكحنالطبنمهنعجتنياملفلخلاًادبمنوضفريمهَنأامكاهيففلخلا

.عيرشتلا

:فلخلانعجتنياممةيضابإلافقوم:ايناث

0اااستو
بكتراواهاوههسفنعبْنأديعوالأناسنإلاملعورجلالطباذإف«رجّزلاو

قفتتوىنعملااذهىلعحلتةيضابألارداصملاو‹يهاوتلانمروصتيالام
لاقو»:ةعيرشلاسوماقيفءاجامكلذنمو(102)ةلزتعملاعماذهيف

ابلاطءاجنملدارملاو(237ةرقبلا2)ىوقتللبرقأاوفعتنوت:ىلاعت

يدؤياممكلذناكالإو‹بدالاورجزلاىلعرداقهيلعىدعتملاووفعلل

تافّصلانمسیلاذهىلعيفاعلاو٠ءالبنللملظلاوةءارجلاءاهفسلا

هللاتاذلةفصلاهذهنأحصف4تافصدشانميهلب‹ةدومحملا

فلخنعهزنمو«كلذنعهّرنمىلاعتهنأوةدومحملاتافصلانمتسيل

‹هنايصعىلعةءارجلاباوبأحتفىلإيدۇياممهّنألهدّعوتنملکلدیعولا

لاطبإزوجيفةاضقلاوءارمألاو«ءاملعلانمهئايلوأنمرمألايلوأنايصعو

ركنملانيتألانعوفعلاةدمحمل‹ركنملانعيهّنلاوفورعملابرمألابوجو

نمقالطألاىلعادومحموفعلاناكاذافورعملانمبجاولانيكراتلا

.000لقعلاخوسمملإهبلوقياللطاباذهوسالاتافصوهللاتافص

ىلعیرغمنوکیناكةريبكلابكترانإوبقاعيالهنأملعاذاقسافلانإ)102(

دبعيضاقلا«كيلعسأبالفلعفا«هلليقنأكمكحلايفنوكيو«حيبقلا

650:ةسمخلالوصالا:رابجلا

6/2526:سوماقلا:سيمخنبليمج(103)
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حابآدقلاصوصخكرّشلالهأيفديعولانأمعزنم»:اضيألوقيامك
لجأنمیقتتامّنإمراحملانال‹احارصباسحلاطقسأومارحلاوءامّذلا

.(104)(اھحابأديعولالطبأنمفباقعلا

ةمحرلاوةرفغملادعوولو»:يليامينالجراولالوقيىنعملااذهيفو

مهرمأينُألإقبيملوةحابألالاحبيصاعملاتعجرلكلذِءارونم

.(105)«اھب

كزجهتهتحابإ تزاجاملکويصاعملااةحايإىلإبيدؤي»

هللاىلعلاحماذهوازئاجارمأةيصيملا

اذهلثمنالفيوختوديدهتدّرجمديعولارابتعاىلإليبسالكلذكو
اينّذلاميقتستالفتامرحلاكاهتناويصاعملاىلعةءارجلاىلإيدويفقوملا

.ةرخألالبق

نسحيفيجيإلاصيخلتنمةيلقعلاججحللديهمتلايفانقلطنانإاذكه

نماقلطنمبابلااذهيفهدبعدمحمهركذامبلالدتسالااذهمتخننأ

ثیحدعوفالخإبنیلائدابمىلعمئاقلالنيملسملاا2

ولنيافارتعالاوه6نمةاجنلاورأليفةعرادمن1ُ

فرتعأملسمينتكلوابرلالكايأركنأاليت!:لاقءاربكلاضعبنأّدح

رحب

6/7:ردصملاسفن(104)

2/46:ليلدلا:ينالجراولابوقعيوبأ(105)

25:نيروغبتلوصأىلعةيشاح:يبعصملافسوي(106)
اهدبعدمحمفقومباندهشتساامو3/9:رانملاريسفت:هدبعدهحم(107)

.تاذلابةطقنلاهذهيفيضابألاركفلانيبوهنيبءاقتلالانيبنل
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لمألاوضيرعلاءاجّرلااذهلامكرديةماعنيملسملاعقاويفلّمأمتلاو
تيقمرثأنمتوملاىلإاهيلعنيرصملارئابكلايبكترمنعوفعلايفعساولا
نمربتعيو‹اراهجتامرحلااوكهتناو«عيمجبسانلاناهتساثيح

.راتهتساونوجموةعالخنمبدلاهفرعامباذهيلعلدتستنألوقلالفت

اوضرقنامهَنِإفةقرازألاوةلزتعملالثمديعولاذافنابةيمالسإقرفتلاقنإو
نإوابيرقتيمالسالاركفلالكىلإبرستيلازتعالاركفلاف«نامّزلارمعم

لوقننأعيطتسناليقرزالاركفلاو٠يعيشلاركفلايفةعاصنرثكأيقب
بابنمرئابکلاربتعاهَّنابةموصخلبقنممهتمهنأالإلصفلالوقلاهيف

نإتناو‹ديعولاذافنإنودقتعينممةيضابإلاالإقبيملف‹كرشلا

اعمتجمدجت(!0)نامتكلاوأروهظلايفراهدزالانمزمهتئيبيفتلّمات

بلوهنإةلاحماليقاعمهلأدقتعيينألمالسالاىلإنوكبامبرق

تالاحلاىصقأيفو«هنعوفعمهنأدقتعينممازارتحارثكأنوكيبتي

عمتجمنإتلقاذاءيشيفغلابأالو‹يدبألاميعنلاىلإمثراليلقبذعي

اذهيفةيمالسالاتاعمتجملافضنأنمةيضابإلالوصأقبطتثیحبازیم

.رصعلا

‹داسفلامهيلابددقفمهلوصأنعسانلالفغثيحةبرجبةيضابالااّمأ

ذإةيصعملابةرهاجملانععزوتيالمهنمريثكلاراصو‹مارحلامهشهنو
.يمالسإلاملاعلافارطألجيفثدحاملثملصالابلهجلاعمعدارال

.مهبهذملوصأىلعةريغرثكأهلهألازيامفةسوفنلبجامأ

يفرظنننُننسحيو‹ديعولاودعولاةيضقلانليلحتفقيحلااذهىلإ

.دولخلاةيضقمحتقننألبقاهنعةعّرفتملااياضقلاضعب

اياضقاهبطبترتديعولاةيضقّحصأةرابعبوأديعولاودعولاةيضقنإ
:ينمَّرلااهجّردتبسحاهبيترتراتخننيملسملانيبلدجراثمتناكىرخأ
دولخلاودورولااهؤانفوراتلادوجو.ةعافشلاربقلاباذع
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ديعولاودعولانعةعرفتملااياضقلا

ربقلاباذع

ةأوسيراويفيكهيريلضرألايفثحييابارغهللاثعبف»:یلاعتلاق

يخأةأوسياروأفبارغلااذهلثمنوكأنأتزجعأياتليوايلاق‹هيأ

.31ةدئاملا نيمداّنلانمحبصأف

مهاتومنومرتحيفيكرشبلاملعهللانأنّيِيينارقلاقايسلااذهنإ

يفو‹اهيلااموبالكلافيجكىقبتالىتحبارّتلايفمهنوراويف
سبع80)€هربقافهتامأمثل:هلوقيفهبکذبیلعتهلانممرکاذه

ملعنو.مداينبنمتيملاهيفنفدييذلاعضوملاوهذئيحربقلاف)21

اوفلتخارشبلاتوملاناسنألافرعاملّوَأنمكلسملااذهةيرشبلاهللا

ةظفاحملاعمقارحإلاىلإمهنمدمعنمدمعفمهاتومةاراوميفنامزلاربع

نفالالبقتاومألاطينحتىلإدمعنمدمعو«ظفحتريراوقيفدامرلاىلع
نمنّتفتو«ضرألاتحتبيدارسيفيعامجلانفّدلاىلإضعبلاجلو
.كلذىلعدهاشربكأرصممارهأو«روبقلاءانبيفنّتفت

لكشملاامّنإوةّيضقلاهذهللحننألصفلااذهيفانضرغسيلو
امو‹ةيخزربلاةايحلابىّمسياموأروبقلالهألاوحأنعاذامحورطملا

؟كلذنمةيضابإلافقوموه

لهألاوحأريوصتلةحضاوتاراشإدجيالميركلانارقللعّبتتملانإ

توبثىلعاليلداهيفاوأرو2تايآلاضعبنورسفملالّوَأتامّنإو«روبقلا
ةديدعصوصنتءاجدقفثيدحلايفاَمُأ.مهبّذعتوروبقلاباحصأمع

خزربلالخددقفتامنمف«ةايحلاوتوملانيبامو«نيئيشنيبزجاحلا:خزرلا)1(

.(100نونمؤملا23)4نوثعبيمويىلاخزربمهئارونمولىلاعتلاق
643:لامرظنا(2)
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.ءاقشوأةداعسنممهروبقيفَساَنلارظتنيامرقتاهريغوحاحّصلايف

)5(ةلزتعملاصعبءانڻتسابروصتلااذهىلع)4(نوملسملاعمجيداکیو

مهنامكةيرعشالابتكلايفةيضقلاتريثأكلذلوةيضابالانمراكتلاو

:لوقعمللةفلاخملاةيّداملاةلّدألااندرأنإوأةيلقعلا
£

ةبوثملاواةبوقعلاىرتنأشابنلايفبجيناكللصأربقلاباذعلناكول(

ريغعقاولانكلهريغوبرضلارثأهيلعدهاشينأكف5٠باثملاوبقاعملل

.كلذ

لثمنفديملنمنينأعمسينأبجولباذعربقلايفناكول(ب
.هبارطضادهاشيناوبولصملا

646:ليلحتلاءانثُأيليامرظنا(3)
.184:ةنابإلا.ر.ربقلاباذعبلوقلاىلعاوعمجأةباحصلانأيرعشألاربتعا(4)

رٹکأو«يسيرارشبو«ورمعنبرارضمهروبقيفىتوملاءايحا)هركنأو:يجيإلالوقي(5)
.2/451:فقاوملا.(ةلزتعملانمنيرخأتملا

قحتلامثةلزتعملاباحصأ"نمناكورمعنبرارضنأرابجلادبعيضاقلاركذيو
لوصألا.ر.ريقلاباذعيفةلزتعلاىلعيدنوارلانباعينشتدريو٠ةربجناب
اوركنأةلزتعملالكنأربتعاامدنعغلابدقيرعشالانأظحالملاو.720:ةسمخلا
ناشلااذهيفيدعسلاسيمخنبليمجلوقيو.181صةنابالا:ربقلاباذع
كاردإالوهلةكرحالدامجتيللاالضفاوَرلاوةلزتعملاضعبربقلاباذعركنأو»

.6/216:ةعيرشلاسوماق«لاحمهبيذعتف

213:قبساميفراكّنلافيرعترظنا(6)
نممنامعةيضابإنمناہنيبُأنبارصاننأ0سوماقبحاصرکذیو

6/216:ةعيرشلاسوماق:يدعسلاسيمخنبليمج..ربقلاباذعنوركدي

.ةيضابالاروهمجيأرىلإةبسنلاباذاشربتعيفقوماذهو.9
.2/358:حيحصلاعماجلاحرش:يلاسلاهللادبع.ر(7)
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8(عابسلاهلکاتوقرحينمناشيفةريحءالؤهيدبيو)ج

.باوثالوباذعالأوربقلايفةايحلأدكوتبسحةّلدأهذهلك

نراقيالو‹لقعلاسايقمبساقيالبيغلاملاعنأنعءالؤهلفغنكل

نمىلاةبسنلابةلزتملاصوصتلاهملاعمضعبحّضوتامّنِإو‹ةداهشلاملاعب

امبروبقلايفةايحللنيتبثملادرناكساسألااذهىلعو«ليزنلابنمي

.ةداعسوأءاقشنمكلذيف

:ةّيخزربلاةايحلاتوبثىلع.ةّلدألا

مهنأانفلأنيذلاةلزتعملافقومنعربعيوهورابجلادبعيضاقلالوقي

نوکيفيككلذنأيفمالكلااماف»:لقنلاىلعهنومذقيولقعلابنودتعم

«عمّسلاهيلاقيرطلاامنو‹لقعلاةهجنمهيلإىدتهيالاممكلذنف...

رداصماهتلوانتو٠لازتعالالهُنمنيركنملاءالؤهىلعدرللكلذو©

نرقلانماثحبينالجراولاةيضقلاىفوتسادقوراكتلاىلعدرلل۳

ىلعةلاحالابيفتكتنأىلإةقحاللارداصملاىدأامم6/12سداسلا
.هليلحت

ضرعنمثةيخزربلاةايحلايركنمججحلضزرعتنناةيادبلايفنسحيف
.مهدودرونيتبثملاججحكلذدعب

:ةيخزربلاةايحلايرکنمججح

:ةيلقعوةيلقنةلدأبنوجتحي'”نيركنملاءالّوهنإ

.2/452:فقاوملا:يجيإلا.733ةسمخلالوصألا:رابجلادبعيضاقلا.ر(8)
.732:ةسمخلالوصألا:رابحلادبعيضاقلا(9)

يسيرملاربو6ایربجوأايلزتعم٩«ورمعنبرارضناانیاردقل.راكنالافنوتوافتي)10(

.اقالطإةيضقلاناركني
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4ىلوألاهتوملالااهيفنوقوذيال:ىلاعتهلوقةيلقنلامهتلدأنمو

مثهيفمهؤايحإمزليا"نيتتوماوقاذلربقلايفاويحأولو(56ناخّدلا44)

.بيذعتلادعبمهتتامإ

٤ی2سب16رچاندقرمنمانثعبنمانتلیوایل:یلاعتهلوقكلذكو
.ادقرمهوُمسامربقلايفنيبذعماوناكولاولاق

ريغاوثبلامنومرجملامسقيةعاّسلاموقتمويولف:ىلاعتهلوقكلذكو
اومسقأاملوةّدملااولاطتسالنيبذعماوناكولاولاق٤ى5مورا30رههةعاس

.012.ةعاسلإاوثبليملمه

لقعلانودلقنلاىلعدامتعالاىلاةوعدلايفيأرلاسفنيملاسلادرويو
ضحمىلا(ثيداحالا)اهاضتقمنملودعلاىلاليبسالو»:لوقيكلذيفو

ملوهملعاتعباغاميفيأرلللخدميأيرعشتيلو«يآرلابلوقلا
‹هيفعراشلارابخألميلستلاهوحنواذهيفبجاولالب.انلوقعهيلالصت

عطقلاهيلعبجوكلذيفرتاوتلاهغلبنمف٠هناسلنماهيفءاجاملوبقو

0”(ةحيحصقرطنمتعءاجاهّنَأل«رابخألابسحىلعهعوقوب

بسحقيليالذإريكنوركتمبنيكلملاةيمستءوسالإيخلبلاوئابلاركنيالنيب=
.ةكئالملاىلإةحيبقلاءامسألاهذهلغمدنستنأامهيأر

نيبالإمتيالرفاكلابيذعتنأرمتعملانبرشبوفاعلاليذحلاوباروصتيو
بيذعتلانوزيجيفةيماركلانمةفئاطو.يربطلاريرجنياويحلاّصلاامأ.نيتخفنلا
.2/451452:فقاوملا:يجيإلا.ر.ءايحإنودب

.2/452:فقاوملا:يجيإلا.ر273:قراشملا:يلاسلاهللادبع.ر(11)

سوماق:يدغسلاسيمنبليمج.ر273 قراشملا:يلاسلاهللادبع.ر(12)
.6/219:ةعيرشلا'

.2/358:حيحصلاعماجلاحرش:يلاسلاهللادبع(13)
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:ةيلقعةّلدُأنمنوركنملاهبامڌر

:شبتلادنعباذعلارةدهاشممدعةلاسم)أ

نموتيملاىلعةبوقعلارثانوريالهريغوشابتلااذهيفامرتأنإ»

وأشابنلااهيلععلطييتلاتالاحلاهذهيفیلاعتهلابذعيلازوجملا

يفىريةحلصملانمهجولمهنعرتتسيهجوىلعهبذعيوأ٠هريغ
.٩'۹كلذ

:ةححتسيلةدهاشملامدعةلاسم)ب

رع£ن

هناب(بلصفلتقنم)لوالانعبيجاو»:يملاسلالوقيكلذيفو

.(15)«نحناهکردنالةايحهيفقلخينألمتحي

الىلاعتهللانإ»:يليامككلذيفةعيرشلاسوماقبحاصعّسوتيو
نألريقيملنميّيتحانملةّجحالو«ربقيمليذلاالوربقيذلاهتوفي

ءيشلادعبءيشلاتوفيامنإو...هللاديبامهالكربقيمليذلاوربقيذلا

ملهّنالهيلعردقيالكلذلو...هتافيذلاءيشلاكلميمليذلاقولخملا

9مدعلادعبنمهدجوي

733:ةسمخلالوصألا:رابحلادبعيضاقلا)14(

٠يحلاةمرحكتيماةمرحذإربقلاتامرحكاهتنانعيبللادرودقل:ةظحالم

ةمرحكانئايحأةمرح»:مالسلاهيلعهلوقوهويلاتلاثيدحلاشيفطادمحمادرويو

.(كنسنومجعميفثيدحلااذهدريمل)1/294:ةنامّضلاءافو.«اناتوم

.274:قراشملا:يلاسلاهللادبع)15(

سفنىلابهذييجيإلاو‹6/198:ةعيرشلاسوماق:يدعسلاسيمنبليمج(16)
:فقالا.رهتايحدهاشنالاناعميحةتكسلابحاصنأليلدبيأرلا
453/2.
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ينبمهنأ(عابّسلاهتلكأنم)يناثلانعبيجو:كلذيفيملاسلاو

ناكمإلهبلوقنالنحنو‹اهمامتبةينبلادوجوةايحلايفطرتشيهتی
.1«باذعلاملأاهبَسحيةايحدرفناءزجلكلهللاقلخينأ

ظحالننأنسحيةيلقّنلاةلدألاىلعةمئاقلادودّرلاىلإلّوحتننألبقوا
..ر

O e

نمواهيلعدودرلاوةيلقعلاةلدالابمتهانمةررقملاةلحرملايفدجنتملات

نودثيداحأالاليلحيىفتكاةلحرملاهذهباطقادحاوهويشحملاكلذ

.5®ةيلقعلانيركنملاججحبثرتكينا

:ميركلانارقلانمةيلقتلاةلدألا

يرىلع‹هيلاةراشإنارقلايفو»:.ينالجراولابوقعيوبلوقي

ةدحاوةياولواوركذيملمهَنأالإ«كلذيفةودقلامهونيرسفملا

ادااننالإ)21(كلذكو)20(بيترتلاةيشاحیف۱۳كلذكو

:يلياميفعوضوملاىلاضعتشيفطادمحمانأدجنريسفتلاريسيتانعبت

انبوناذباتفرتعافنيتنثاانتييحأونيتنثاانّمأانبراولاقإلل:ىلاعتهلوق(1
٠(11رفاغ40)نمجورخىلالهف

2”يدّسلالاقو‹ربقلاباذعتابثإاهدافمءاملعةّدعلالاوقأدروأاف

274.٠قراشملا:يلاسلاهللادبع(17)

67-4/82:بيترتلاةيشاح:يّشحلا.ر.(18)

.2:2/318طناهرلاوليلدلا:ينالجراولابوقعيوبأ(19)

67-6/82:بيترتلاةيشاح:يشحملا.ر(20)

.2/348361:حيحصلاعماجلاحرش:يلاسلاهللادبع.ر(21)

وه.لصألايزاجحءيعبات.نمحرلادبعنبليعامسا(128/745ت)يدّسلا(22)`

.1/313:مالعألا:يلكرزلا.ر.ريّسلاويزاغملاوريسفتلابحاص
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.”¢لاوَسللربقلايفمهؤايحإىلوألاةءايحإلاو»

ةعاسلاموقتمويو‹اًيشعواًودغاهيلعنوضرعيراّنلا:ىلاعتهلوق(2

.2€باذعلانوعرفلااولخدأ

ليقاميفخزربلاباذعتوبثىلعليلدةيالانأريسيتلابحاصركذي
هتوبثبرابخأتدروو«حاورالايفةيالانكل»:لوقيفاليلحتةيضقلاديزيمث

)25(ِع
ةعاسلامايقلبقكلذواهحاورااهيفونادبالل

.26ثيداحأةدعبدهشتسا

دقو272:قراشملا:يلاسلا.ر1:5/107طريسفتلاريسيت:شيفطادمحما(23)

(24)

(25)

(26)

يف15/297298:يبطرقلاو.27/4041:يزارلانملككلس

:روشاعنباربتعانيبنيركنملاججحشقانيزارلانإالإكلسملاسفنامهروسفت
.ربقلايفلاؤسلانعةايحلاتوبثلاهبلدتسينأنعلزعمبةيآلانأ3/98
.ةيضقلاىلإةتبلارشيملهّنِإف6/441442:ةينغمداوجاما
.نوعرفلاىلإريشيقايسلاو46رفاغ0
.1:5/1273طريسفتلاريسيت:شيفطادمحما
5:يبطرقلاو27/73:يزارلاقفتيو.646:رظناليلقدعباهدرونس
ددعيو‹ربقلاباذعتابثإىلعليلدةيالانأىلعامهيسفتيف38-319/
٤بعكنبدمحمولتاقموةمركعودهاجم:مهوكلذباولاقنمءامسأيبطرقلا
.ثيداحأةدعبهفقوممغديو

مويباذعلبقباذعهنأركذفزارتحابةيضقلا23/58:روشاعنبارکذا
:ةينغمكلسو.منهجيفمحلتدعأيلاعضاولادهاشتمهحارأنأةمايقا
.«ةمايقلامويلبقوتوملادعبكلذنإ»:كلسملاسفن65
لعجف»«ربقلاباذعنعمالكلاباب»يفةيآلاهذهىلعاقيلعتيرعشألالوقيو

:لاقو«ايشعواودغايندلايفراتلاىلعمهضرعدعبةعاّسلاموقتمويمهباذع

يفظىلغباذعىلانودريمث«مهروبقيفةرموفيسلابرم‹نيترممهبذعنس»
.182:ةنابالا«ةرحللا
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ربقلاباذعركنينمموهوناهبنيبأنبافلكتدقلو»:يملاسلالوقيو
ميدقتو:اهيفلاقففيرشلامظلابولسأنعاهبجرخىتحةيآلاهذهليوأ

راتلاباذعلاّدشأنوعرفلااولخدأةعاّسلاموقتمويولصألاو
.(2”ايشعواودغاهيلعنوضرعي

مهلاودجيملفاراناولخدأفاوقرغأمهتائيطخامم»:ىلاعتهلوق(3
قرحييتلاخزربلاراناهّنأشيفطادمحمانيبي2يکاراصتأهللانودنم

.2”ربقلاباذعتابثإكلذيفو«ءاملايفاهبنوقرحي«ثعبلالبقاهب

(27)

(28)

(29)

.وماق:يدعسلاسيمخنبليمج.ر272:قراشملا:يلاسلاهللادبع

.6/202:ةعيرشلا

.حونموفنعقايسلاو25حون1
363/6:|طريسفتلاريسيت:شيفطادمحما.

.تابثإيفانباحصأكسمت:فقوملاسفن30/145:سفتيفيزالافقير
18/310311:يبطرقلابسنيو.ةيآلاركذيو.ىلاعتهلوقبربقلاباذع

دنععوضوملاىلاريشيملف7/431:ةينغمو29/212:روشاعنيااما

ةيألاهذهريسفت

ىلعليلدتللرابجلادبعيضاقلااهدمتعييتلايهتايآلاهذهسفننأظحالملاو
امم>:ىلاعتهلوقهيلعلدييذلافهتوبثاًمُأ»:لوقيفربقلاباذعتوبث

ريغنمبيقعتللءافلاف(25حون71)اودجيملفاراناولخدأفاوقرغأ
رانلالىلاعتهلوقاضيأهيلعديو‹بيذعتلاالإهلهجوالرانلالاخدإو«ةلهم

ربقلاباذعىلعهتلالدهجوو.ةيآلا(46رفاغ40)€ايشعواًودغاهيلعنوضرعي
.نيفلكملاعيمجمعيالونوعرفلابصتخيهنأريغرهاظ
ال,11رفاغ) نيتنلاانييحأونينثاانتمابر:ىلاعتهلوقبعتيتلاةلالّدلاو

ريشبتلاوأربقلايفبيذعتلاانيترملایدحإيلوالإنيټرمءايحإلاوةتامالانوكت

.«ةفطنوهوناسنالالاحلوانلاقنملوقيفنيغ.هلوقناملع

:ةسمخلالوصألا:رابجلادبعيضاقلا
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ربتعيوةّجحلامهيلعيملاسلابلقيربقلاباذعلنيركنملاىلعَدَرلاءانثأو
.:ربقلاباذعىلعةلالدامهبدهشتسملانيتيآلايفنأ

ادقرمهومسمهتاببيجأو(52سي36)¶اندقرمنمانثعبنمانتليوايلل

ةبسنلابربقلاراصىتحفقوملالوهنماودهاشامىلإارظن(ربقلاةلحرم)
خزربلاةدمفربقلاةّدمةلاطتسأمدعنأشيفكلذكودقرملاكمهيلا
2”(ةعاسنملأدبألانماهدعبامىلإةفاضالاب

نابباجيو(56ناخدلا44)4هللاىلوألاةتوملاالإاهيفنوقوذيالل
ىَمسيالفمهنمهدارأاملربقلايفهللامهايحأاذاف«ةّنجلالهألباطخلا
نمؤملانأثيدحلايفدرودقوفيك.مهيلاةفاضإلاباتومةايحلاكلتدعب

نأديريفعاطأولنإةنجلايفهلزنمو«ىصعولنإراتلايفهلزنمىري
.©”«سورعلاةموناديعسمن«كلذناوأتأيمل:هللاقيفهيلاضهني

ثيحهفقوميفينالجراولابوقعيوبأقدصو«ةينارقلاةّلدألايهكلت
احيرصتصوصتلاهذهيفسملنالذإنيرسفملايأرىلعتاراشإهنأربتعا
مهفقوماعيمجنورسفملازرعدقوليواتلاىلاجيتحاكلذلوارهاظ
اوتكسفليوأتلااذهلثماولبقيملنمنيرسفملانمانيأرامنيب‹ثيدحلاب

.كلذمهلوليوأتلااذهلثماوّنبتيملمهنالإربقلاباذعبنورَقيمهَنَألهنع

:فيرشلاثيدحلانمةيلقتلاةّلدألا

ءزجلايفروبقلاعوضوملابابحيحصلاعماجلايفعيبرلاصصخدقل
تعقوو(34)عبارلاءزجلارخاليوطثيدحيفكلذىلاعجرو‹33›يناقلا

.272::قراشملا:يلاسلاهللادبع(30)
نبعيبرلا2/201سرهفملامجعملا:كتسنو.ر164داهج:ةجامنبا.ر(31)

.982ددع4/19حيحصلاعماجلا:بيبح
.273:قراشملا:يلاسلاهللادبع(32)

.488و487و484ددعةصاخو2/2425:بيبحنبعيبرلا(33)
.982ددع4/1819:ردصملاسفن(34)
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.©5لوالاءزجلاعلطميفكلذىلاةراشإلا

الو)36(ناشلااذهيفثيداحأةرينالجراولابومعيوبآعمجدقو

مالكلاءاملعنمناكنإو٠حيحصلامماجلابّترمهنأنعلفغننأبجي

ربقلاباذعىلعةلالّذلاةحضاوثيداحأركذبيفتكاسو«ربقلاباذعركني
38(يملاسلاو)37(يشحمللحورشنماهلوحءاجامبانيعتسم«هباوثو

مهملعيامك«ءاعّدلااذههباحصأملعيناك»:يعهللالوسرنع(1

ذوعأو‹متهجباذعنمكبذوعأيّنِإمهللا:هلوقوهونارقلانمةروّسلا
.باذعنمكب

هلعلوسرنأيردخلاديعسيبأنعديزنبرباجنعةديبعوبأ(2

نمناكنإيّشعلاوةادغلابهدعقمهيلعضرعتاماذامكدحأنإ»:لاق
لاقيفراّنلالهأنمفراّتلالهأنمناكنإوةنجلالهأنمفةّنجلالهأ

.(*°›«ةمايقلامويهللاكشعبيىتحكدعقماذه

مالسلاهيلعهنأ هریغهنعهرکذوهعلوسرنعدیزنبرباج(3
نيحموقلالاعنعمسيهّنِإفهيلعيوسوهربقيفتيملاعضواذا:لاق

.43ددع1/13:ردصملاسفن(35)
.2:3/318321طناهرلاوليلدلا:ينالجراولابوقعيوبأ(36)
:بيترتلاةيشاح:يشحلا)37(

.ةيضقلاىلارشيملوثيدحلادروأ1/65
.ايفاضاليلحتةيضقلاللح4/6782
.رارمتساب4جىلاةلاحالاعمليلحت8/10112

:حيحصلاعماجلاحرش:يلاسلا(38)

.روبقلاةرايزباداضعبركذبىفتكا1/771
.دعبعبطيملفريخألاءزجلاامأ٠«حضاولّصفمليلحت2/348361

.4/168سرهفملامجعملاكنسنو.ر101بدا:دوادوبأ.ر(39)

ئانج:يراخبلا.ر484ددع2/24:حيحصلاعماجلا:بيبحنبعيبرلا)40(
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هربقيفعضواذإف‹.ةكئالملاعمهحوروهتيبنملمحهّنألهنعنوفرصني

فطاخلاقربلاكامهراصبأو٠فصاقلادعّرلاكامهتاوصأناكلم

ناف«؟كيبننمو؟كنيدامو؟كبرنماذهاي»:هلنالوقيفهنادعقيف

:هللاقف»‹يبندمحموينيدمالسإلاوييرهللا:لاقانمومناك

لحتفيف«كراسينعرظنا.ثعبتهيلعو«تأهيلعو«تييحأاذهىلع»
هتعطأذِإاًمافهللاتيصعولكلزنماذه»:هللاقيفراّنلاىلإهربقيفباب

هلزنمدربهيلعلخديفةنجلاىلإهربقيفبابهلحتفيف«كنيمينعرظناف
هموناديعسمن٤كلذناوأتايمل»:هللاقيف«ضهنينأديّريفهتذلو

لامولهأىلإريصيىتحةعانسلامايقنمهيلإبحأءيشامف««سورعلا

«؟كبرنم»:هلنالوقيفهنادعقيفارفاكناكاذإامأو.ميعنلاةنجىلإو
همادمحمينعي (لجرلااذهيفلوقتام»:نالوقيف.يردأاملوقيف
؛تیلتالوتیردال»:نالوقيف«ساّنلالوقيامكهيفلوقأتنك»:لوقيف

هلحتفيف«كنيمينعرظنا.ثعبتهيلعو5٠تيمهيلعو٠تشعاذهىلع

هتيصعذإاًمأف٠هللاتعطأولكلزنماذه»:هللاقيف.ةّنجلانمباب

هلزنممغهيلعلخديفمنهجىلاهربقنمبابهلحتفيفكلامشنعرظناف
.4«باذعلاىلإريصيف٠ةعاسلامايقنمهيلإضغباءيشامهاذاو

.70زئانج:يذمرتلا6566ةنج:ملسم«42قاقر‹8قلخلاءدب90=
نبدمحأ.48زئانج:ًاطوملا.32دهز:ةجامنبا.116زئانج:يناسنلا
.5/442سرهفملامجعملا:كتسنو.ر...2/16لبنح

زئانج:يراخبلا.ر.982ددع4/18:حيحصلاعماجلا:بيبحنبعيبرلا(41)

:يئاسنلا.24ةنس74زئانج:دوادوبا81.82ةنجملسم.887
مجعملا:كتنسنو.ر.2/126.233لبنحنيدمحأ.108.110زئانج
.5/226سرهفلملا
ءاكببتيملابذعينأنأشيفدراولافالتحالابركذننأنسحبيو:ةظحالم
وهامبسانيالاذهو»:لوقأ:يلياكةيضقلايّشحلالصفيو©هيلعنيحئانل
ذحخاويالهّنأو۽لعفالومكحيفروجلاهيلابسنياللدعهللانأنمبهذللا
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ىلاةوعدلوألايفف‹ربقلاباذعلاحيرصاركذثيداحالاهذهيفنإ

نأذنمتيمللعقياملقيقدريوصتنيرخألانيثيدحلايفوهنمةذاعتسالا
ضايرنمةضوريفامإ«كرتينأىلاموقلالاعنعمسيفهربقيفعضوي

.رانلارفحنمةرفحيفوأ«ةنجلا
ةايحلانمعوتلااذهروصتاهريغوثيداحألاهذهحاّرشىلعبعصدقو

:يلياميفصّخلتتةفلتخمقرطبصوصتنلااولّواتكلذلف

.4”حورلاودسجلابةيقيقحةايح(أ
.)43(طفحورلابةايح(ب

(42)

(43)

تلصف41)€ديبعللمالظبكبرامول:للاعتهلوقلهنمردصيملابادحأ
مهاتملظامولهلوقو.(49فهكلا18)ادحأكيرملظيالط:هلوقوء(6

‹اوبستكاامريغبمهذخاوياليأ(76فرخزلا43) نيملاظلامهاوناكنكلو
ةذخاؤملعجوةفّصلاهذههسفننعىفنىلاعتهنإفاومرتجاامريغبمهبذعيالو

الألابنعهللايضرةشئاعهيلاتبهذامقحلاف...املظهنمردصيملامبناسنإلا

بذعيتيمايأ)ثيدحلاحصنإالإ(38مجنلا53)4ىرخأرزوةرزاورزت
هنيملوأكلذبىصوأنأكلخدمهيفتيمللنوكيامبلّوأتيف(هيلعهلهأءاكبي
ةيشاح«.لاحلاةقيقحبملعاهللاوتاليواتلاضعبيفمّدَقَتكلبقنمهلهأ

.4/74:بيترتلا

مهاپنفطاتحافهلككلذنمملسنمو»:هلوقبمتخيوفقوملاسفنيلاّسلافقيو
هللادبع.«هبرةيصعمىلعمهمادقإوهرمأةفلاخمنمهاريامبملأتهباذعفهوفلاخمغ
.2/353:حيحصلاعماجلاحرش:يلاسلا

لقعتالحورلانإ:ليقو»:لوقيفةروصلاهذهيدعّسلاسيمخنبليمجحجريو
نبالوقيو.6/216:ةعيرشلاسوماق.«حصالاهّنأَنظأو«اهدسجيفالإ

ورمعنبلاهنملاالإحورلادرربقلاباذعيفنأدحأوريملو»:كلذيفمزح
.1/22:ىلحلا.«يوقلابسيلو

/4:بيترتلاةيشاح.ر.يبطرقلايلوقدحأهنأرجحنبانعيّشحلالقني
.ر.روبقلاةينفأىلعحاورألانأركذيربلادبعنبانااضيأيّشحلالقنيا.5

.4/76:بيترتلاةيشاح
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موراىلععقاولهو«املانبروهشملاوعيحصلاوهاذعوهرباباذع
؟دسجلارئاسىلعوهيلعوأطقف

ةمجرتلفّتصملاضرعتيمل»:يراخبلاتحيف»رجحنبالاق
هيفو٤دسجلارئاسىلعواهيلعواطقفحورلاىلععقيربقلاباذعنوك
تسيلاهاضرييتلاةّلدألانَألهكرتهنأكونيملكتملادنعريهشفالخ
.كلذيفمكحلادلقتيملف٠نيرمالادحأيفةعطاق

ةلزتعملاضعبوجراوخلانماقلطمهافننملافالخهدوجوتابثإبىفكو
ذيفمهفلاخوامهقفاونمو®يسيرملارشبو4”ورمعنبرارضك
بهذوهلجاجتحالانماورثكأومهريغوةنسلالهأعيمجوةلزتعملارثكأ
ضعبونينمۇملانودرافكلاىلععقيهنأىلايئابجلاكةلزتعملاضعب

.((49›مهيلعدرتةيتالاثيداحألا

4/75:بيترتلاةيشاح.ر.يبطرقلايلوقدحاهنأرجحنبانعيشحلالقني(44)
.6/216:ةعيرشلاسوماق:يدعسلاسيمخنبليمج.

نوددحاوقايسيفلاوقالاهذهلكيدعسلاسيمخنبليمجدروأدقل:ةظحالم
.6/215:ةعيرشلاسوماق.راهباحصأىلااهبسنينأ

.ثيدحلاةمئثأنم(852/13721449)773 ينالقسعلارجحنبا(45)
.1/173مالعألا:يلكرزلا.ر

.6/258مالعألا:يلكرزلا.ر(870س256/810)194 يراخبلا(46)
.308:قبسامرظنا(47)

:يلكرزلا.ر.ةفسلفلابفراعيلزتعمهيقف(218/833ت)يسيرلارشب(48)
.2/28مالعألا

.رجحنيانعالقن4/8081بيترتلاةيشاح:يشحلا(49)
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©ءازجلاملاعنمءزجربقلانأتبثتصوصتلاهذهنأاساسأمهملاو
نأالإ«ليوأتلاوفالخلاطحمكاذفءازجلااذهمتيةروصةَيأىلعيقب
نوكييتلالاحلاتناكامهمذا:لصألاراكنإىلإمفدينأيغبنيالاذه

.تارشحلااهلكأتدرجمسيلو«ءازجلااذهبهّلافناسنإلااهيلع

لمعلابةلصّتمىرخأةيضقلمشليوالنُىلإاضيأريشننأردجيو

وا٤يئابجللوقيامكنيمؤسلنودرافكلابصاخزجلاذهألهن

اًمَأف«حضاورفاكلاونمّؤملاقحيف(ضرعلا)اذهو:5”يبطرقلالاق
.5«ةلمجلايفةّنجلالخديهَنألاضيأهّقحيفلمتحيفطلخملانمؤملا

نإفاندنعهللصأاللامتحالا»:هلوقبيبطرقلاىلعيّشحملادريو
هيلعلديامكةطساوالوءراتلانمهدعقمهيلعضرعيفرفاكطلخملا

.(52›«ثيدحلا

.رسفملا(671/1273ت)يبطرقلل(50)

.4/75:بيترتلاةيشاح:يشحملا(51)

.ردصملاسفن(52)

دقو؟المأربقلايفلأسيأرفاكلانأشيففالتحالاةيضقتريثأدل:ةظحالم

نأىلعلديمالكلااذهءارفاكناكاذإامأو»:يشحلادنعيليامكلذيفءاج
نمىلععقيامّنِإلاؤسلانأمعزينلافالخقفانملاونمؤولايفماعربقلالاؤس
دبعهاورامكلذيفمهدنتسم:رجحنبالاق.الطابواناكاقحناميالايعدي

نمؤمنالجرنتفُيامنإ:لاقنيعباتلاءاربكدحأريمعنبديبعقيرطنمقازرلا
.هفرعيالودمحمنعلأسيالفرفاكلااأوقفانمو
اهقرطكعمةعوفرملأسيرفاكلانأىلعةصانلاثيداحألاو3فوقوماذهو
.لوبقلابلويهفةحيحصلا

.8/109110:بيترتلاةيشاح...لأسيرفاكلانأبيذمرتلامزجو
وارفكرفاكلانأيفيذمرتلاورجحنياعمنوقفتيةيضابألانأاذهنم

هللالوسرىلاةعوفرلاثيداحألانمكلذيفتبثالوقيفلأسيةمعنرفك

.
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ةيضابالانأامبو(53)ماكحألاوءامسألاعوضومىلإعجرتةيضقلاف

نمان«بقلينمهلاوتیثولانةمعنلارفاکاوربتعا

.ربقلايف

امنإ»:لوقيفقافلورفكلالهألربقلاباذعنأىلعنيروغبتحليو
وهو‹صالخالاوىقتلالهألوهسيلوقافنلاورفكلالهأيفربقلاباذع
۱ا

نوقزريمهبردنعءايحأءالؤهفءادهّشلاىلاهيبنتلانعءاملعلالفغيالو

ءايحألباتاومآهللاليبسيفاولتقنيذلانّبسحتالول:ىلاعتهلوقحيرصب

.(169نارمعلآ3)@نوقزريمهبردنع

مهقحيفضرعلاةدئافنإلاقينألمتحيو»:يبطرقلامهيفلوقيءالؤهف
ىلعادئازاردقهيفنافاهداسجأبةنرتقمةّنجلايفاهرارقتسابمهحاورأريشبت

.5«نآلاهيفايهام

دروينيركنملاىلعينالجراولابوقعيوبأهيفدرييذلالصفلارخايفو

ةرفحوأهقنجلاضايرنمةضورربقلانأاهيرقيبلاطيأنيايلعلةبط

نيالاقفربقلالمدقدوسأاودجوهلاورفحاملكلجررقرمأيفسابع
مترفحولهللاوفاالئاقهونفدینأمهرمأو(هبلغييذلالغلاكلذ»سابع

هتوقذخايناكهنأهلهأراسفتسانمنيبتو.اهلكضرأل

488:قبسامرظنا(53)

.73:نيدلالوصأ:يطوشلملاىسيعنبنيروغبت(54)
4/75:بيترتلاةيشاح:يشحملا.ر(55)
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رباقملايفانايعهورصبأاممدمحمةّمأيفعاشامىلعكلذدعبحليو
اًنياعوانيأرامم.كلذنمءيشركذاندراولوو:بوقعيوبألوقيمث
لاقلاوليقلاقافو٠لاجملاحسفناو«لاحلاعّستالمهسفنابمههونياعو

59«لقاعهرکنيالامم

باذعةلأسمو»لوقيفاهرمأنمنيوهّتلابةيضقلاليلحتبوقعيوبأمتخيو

«منغاهملعنمو«ملساهلهجنمف‹تانايدلالئاسمنمتسيلربقلا

.57«مدناهيفطروتنمو

نولعجيوباقعوأباوثنمربقلايفامنوتبثيةيضابإلانأحضاو
.نيبقاعملاةرمزيفبوتينُانودةريبكىلعتامنم

اهيفرذعوتانايدلالئاسمنماهربتعيملفةيضقلاينالجراولانوهدقو

©”ربقلاباذعيففالخلاحصيهنأىأريملاسلاكلذكو.لهجنم
:اضيألوقيو«زئاجاذهيففالتخالاو»:ةعيرشلاسوماقبحاصكلذكو

.”«قيقحتلاهيفحصيال٠«بيغلاملعيفهلكاذهنإ»

.322323:ناهربلاوليلدلا:يلالجراولابوقعيوبأ(56)

.3/322:ناهربلاوليلدلا:ينالجراولابوقعيوبأ(57)

274:قراشملا:يملاسلاهللادبع.ر(58)

.6/216:ةعيرشلاسوماق:يدعسلاسيمخنبليج(59)
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:ةعافشلا

:عفشتوةعافشعفشييلعفشو«جوزلاوهعفشلاوعفشنمةعافشلا
عفشو.هريغلاهلاسيةجاحيفكلمللعيفشلامالكةعافشلاو.بلط

.بولطملاىلإهبعفشتيهريغلبلاطلا:مفاّشلاو.هيلإبلطىنعميف:هيلإ

لاؤس»اهّنأباهفّرعيفيتالتلاورمعاأناسليفءاجاماذه

غارفلادعبةّنجلايفمهلزانملوخديفنيتمّؤمللنذإلاهللانمهيَيبللا
كلذىلاعتهللانممهللسرينأيبنلانيتمّؤملالاوسدعبو‹باسحلانم
:فرعلايفو٠بلطلاوةليسولا:ةغللايفينعتاهَنأىلاريشيو”«نذإلا

:لوقيثيحالومشرثكأيملاسلافيرعتيتأيو”ريغللريخلالاؤس
رعبّرلانماهيفةجردةدايزوأ«ةّنجلالوحلدليجعت.بلط:اعرشو»
مالسلاهيلعانيبَصتخيو‹مهريغوءايبنأللنوكتف«نينمّؤملاهدابعللجو
نممث.هلالإاهبابحتفيالف«عفاشلكلبقاهيلإهمدقتيهةلصخباهتم
هلوقيفيذلادومحملاماقملاوهوليق.عفشينأهللاءاشنمعفشيهدعب

.عفشةدام:برعلاناسل:روظنمنبا(1)

.165:نماةبخن:ينالتلاورمع(2)

:رونلاينيمثلازيزعلادبع.رهجو117ةقروةينونلاحرش:يثالتلاورمع.ر
هللادبع.افق33ةقرونيلالجلاريسفتىلعةيشاح:يبعصملافسوي.ر.9
.287:قراشملا:يماسلا

اداتعارُكبمتقونمةعافشلاريسفتيفهاجتالااذهةيضابالانأظحالملاو
ردجتو.237:ةحورطالايمانلا.ر.ثيداحأنمبيبحنبعيبرلاهعمجامىلع
فّرعيمهنأالإىنعملاسفنبرقييطوشلملاىسيعنبنيروغبتنأىلإةراشألا
ىعهتیشاحيفيبعصلملافسويلعفكلذكو¿احضاوايحالطصاافيرعتةعافشلا
:هيلعيبعصملاةيشاحو.7071:نيدلالوصأباتك.ر)نیروغبتلوصا
.قئاقحلاةلاسريفيحالطصالافيرعتلاطبضيمليداربلانأ61
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ڭكدمحييأ(79ءارسالا17)4ادومحماماقمكبركثعبينأىسع:ى

.©«اعفاشكلبقاودجيملثيحنورخالاونولوالا

الةيضابالالثمديعولاذافنإبنولئاقلاف55٠›ديعولاودعولاعوضو

ىوتسميفاأ«ايندلاىوتسميفالإضلاعفدةعافشلايفنأنوربتع

ددّصلااذهيفرابجلادبعيضاقلالوقيو‹مفَّنلابلجيفةدايزيهفةرخا
عجريوعفتلابابلااذهيفلصألالعجوللب»:®”ةعجرملاةشقانمدس
هیاغحضاوهاحتالااذهلثمو٤)7(«بجوأوىلوأناكلهيلإررضلاعف

.ةيضابالافقومنعاربعمءاجيذلايملاسلاويتالتلافيرعتيفحوضو

ديعولافلخيفاهباحصأةركفتسكعدقفىرحخألافيراعّلاام

رئابكلاوهانهرّضلاو«رّضلاعفدوعقلابلجيفلّتمتتةعافشلانأتربتعاو
شملاىلعهيفدمتعافيرعتلايفرخااكلسمكلسرانملابحاصناالإ

ىلانذِإلیبسالف«يلزُهملعو٩٤هملعبسحهللاةدارانأىلایھتناو

هتعافشقفاوتثيحعفاّشللاماركإةعافّشلانوكتامّنِإوىلاعتهللاةدارإخسف

287۱:قراشملا:يلاسلاهللادبع(4)
:يليامعجارةعيشلاوةلزتعملاوةرعاشالادنعةعافّشلافيرعتيفعسوتللو:ةظحالم

/1ريوتتلاوريرحتلا:روشاعنبرهاطلا.1378:نارقلاماكحأ«يبطرقلا
:ةينغمداوجدمحم.688:ةسمخلالوصالا:رابجلادبعيضاقلا.6

.1/97:فشاكلاريسفتلا

نأوهديعولابابب(ةعافشلايفلصف)هلاصتاهجوو»:رابجلادبعيضاقلالوقي(5)
.«قسافلاباقعماودبلوقلايفانعطانيلعنودروينيذلاةعجرملاهبشدحأاذه

.687:ةسمخلالوصألا

الهلعوفشملانعررّضلاعفدلوهامّنإةعافشلاعوضومنإ»:ةئجرملاتلاقو)6( 
69:ةسمخلالوصالا:رابجلادبعيضاقلا«.ريغ

.690:ةسمخلالوصألا:رابجلادبعيضاقلا(7)

655



نوكتالهللادنعةعاقّشلانأىلعدّكأدقفةينغماَمَأ. يلزألاهللاملع

نوكتدقاهّنألنيقولخملاىدلةعافّشلانعفلتختاذهبيهوهنذإبلا

)9(مهنمنذإنودبنوكتدقومهنذإب

سرغاممةعافّشلانأشيفةدسافتارّوصتنمدوهيلاونييثثولادنعناكامي
مالسألانعنوكيامدعبأيهتاداعلاضعبةيمالسالاتاعمتجملايف

ةرجأيأ«ةيدعملاةرجأ»هنومسيودقّنلانمتيملالساغلىطعياماهنمركذي
.‹!ةّنجلاىلإهلقن

لبقنكل«احضاوايراضحاريثأتةعافشلاموهفمروصتلنأنذإحضاو
ةَّصاخةيضابإلاةئيبلايفوةماعيمالسالاعمتجملايفريثاتلااذهدنعفقننأ

املوةعافّشلانأشيفةيمالسالاقرفلاهيلعتقفَنااملضرعتننأنسحي
.هيفتفلتخا

:اهيلعقفتملاةعافشلا

7
ةعيبنلاةعافشنأيفةَّمَألانيبفالخال»:رابجلادبعيضاقلالوقي

.12:ناتطقنهيلعقفتملاو«ةتباث

عفاّشلاةماركراهظإ(ةعافّشلا)يهامّنإو»1/308:رانملاريسفتهدبعدمحم(8)
ةرعاشألافلاخرانلابحاصنُحضاو.«هئاعدبيقعةيلزألاةدارلاذيفنتب

6ةعافشلارمفنوعسوتيالنيذلافیيلحباوصلانُیأرو6مهلاهئانامغر

.رئابکلالهألمشتنأنكميالاهنأىريو
. 98 97 / 1 : فشاكلاريسفتلا:ةينغمداوجدمحم.ر  )9(

نسر)10(
:ةسمخلالوصألا:رابحلادبعيضاقلا(11)

=ةمايقلامويةعافّشلاتوبثلعللانقفتاو»:روشاعنبرهاطلالوقيو(12)
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امدنعرشحملايفنوكتو)13(دومحملاماقملاوأ:ىمظعلاةعافشلاأ

قافتااذهفةلزتعملاوةرعاشألاكلذيففلتخيملوتاجرّدلاعفرلنيبئاتلاونيعئاطلل=
.1/487:ريونتلاوريرحتلا.«ءادتبامومعلاصيصختىلع

ةرطنقيفاضيألاقو»:يلياميلاطيجلاليعامسانعيّشحلالقنيدومحملاماقملانعو(13)
نمف‹يهوةعافّشلا:ةعساتلا:هدقتعينأناسنالاىلعبجياميف:ناميالا

ىسعلمالسلاهيلعهيبنلهللالاقدومحملاماقملاوهو«نارقلابّذكدقفاهببذك
نولَوألاهيفهدمحييا(79ءارسالا17)4ادومحماماقمكبركثعبينأ

.نورخالاو
ىتحدحأاميلالصيالةنوزخمتناكو«ةعافّشلانمملحتفامبنورخألاهدمحي

.مالسلاهيلعىبنلااهحتفي

رطانفباتکيلاطیجلاليعامسا«.ماقملالوهنممهاجنثيحنورخالاهدمحيو

.230:تاريخلا

.8/137:بيترتلاةيشاح:يشحملا
كلذيفدرويو.312س10/309:نارقلاماكحأ:يبطرقلانأشلااذهيفعجار
:لاوقأةعبرأ

.ىمظعلاةعافّشلا(1

.مالسلاهيلعلوسرل!ديبدمحلاءاولنوكينأ2

ِ.ىلاعتهللاعميسركلاىلعمالسلاهيلعلوسرلاسلجينأ(3

اهحصانأىلعحليو.رانلانمهتعافشبجرخينممالسلاهيلعلوسرلاجارخإ(4
هللالوسرنأهللادبعنبرباجنعيراخبلاهاورابكلذمّعديو«لّوالالوقلا
ةماَلاةوعّدلاهذهبرمهللا(ناذآلا)ءادّنلاعممنيحلاقنم»:لاقع
هتّدعويذلاادومحماماقمهثعباوةليضفلاوةليسولايعدمحمتأةمئاقلاةالّصلاو

11ءارسالاةروسريسفت.8ناذا:يراخبلا.ر.«ةمايقلاموييتعافشهلتلح

:يذمرتلا.36.37ةالص:دوادوبأ316‹30ناميإ11ةالص:ملسم.

دمحأ.4ناذا:ةجامنبا.3738ناذا:يلاسنلا.43ةالص1بقانم
.3/151سرهفملامجعملاكنسنو.ر.2/168.3/245لبنحنب

.هليلحتوثيدحلاركذدنعهيلإدوعنسيزجفالتخاكانه(14)
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لوخدبمهلنذايفهبروعديومهلبيجتسيفدمحمىلااولصينأىلإ

.(15›ةنجلايفمهلزانم

يفركذامكةنجلايفتاجرذلاعفرىنعمب:ةعافشلا(ب

ةعافشلا:لاوسلااذهىلعرابجلادبعيضاقلابيجيو('”)اهفيرعت

دقومعنهلليق»:يليامب؟معّنلايفةروفومهتلاحنمللّضفَتلاديزميف

21(نملالإنوعفشيالإ:هلوقبهباتكيفكلذىلاعتهللاركذ
هوقهبهيلعلدیو٠ةنجلالناکنوهلةعافشكلذ٤a8ءايبنألا

.(7رفاغ40)اونمنيذلل

معّنلايفةدايزلانأدهاّشلايفتبثدقوةعافّشلاىرجميرجيرافغتسالاو
بلطيدقنمصلختلانُامكتاعافُشلاببلطتدقناسحالاو

۱(18)«ڭلذب

يفينشحلالوقيو.1004ددع4/23:حيحصلاعماجلا:بيبحنبعييرلا.ر(15)
ثيدحلايفركذاكاوحيرتسيلنوملسملااهبلطدقو»¿ء8/9:بيترتلاةيشاح
رکذنمىلإنوعزفياعيمجفقوملالهأنأنمانموقهاورامافالخرافكلانوداندنع
لا؛يزإلار449/2:فقاوملا:.ر.«نيلسرملانم
3/164.

ةّنجلايفتاجرذلاةدايزيفةسماخلا»:تاعافشلاعاونادذعيوهويبطرقلالوقي(16)
اكحأ.«لوالارشحلاةعافشركتتو.ةلزتعملااهركنيالهذهو‹اهعيفرتواهلهال
اقلتابثإيفانلوقاًمف»:رابجلادبعيضاقلالوقيو.0/310:نارقلا
باوقلالهال.لوقناًتكلميظعلاًاطخلاًاطخأدقفهركنأنمنأمعزنو«فورعموهف
اليضفتمهديزينُأفاعفشيو«هئادعأ0هئايلوالو٠©لهُنود

:لازتعالالضف.«اميظع
654:قبسامرظنا(17)

.207208:لازتعالالضف:رابجلادبعيضاقلا(18)
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:لئاقلاقناف»قسنلااذهنميضارتفالاوسىلعيشحملابيجيو

امي؟ةعافشلاىلامهتجاحامفةنجلاهباتكيفهللامهدعودقنينمؤملانإ

اضيأو«لزاتملايففيرشتوباوقلايفةدايزةعافشلاإوهللبقيلي

نموتابارقلاوماحرلالبقنمتاعبتلاوبونذلامهيلعنوکتنينمؤملاناف

هللالوقىلاىرتالأكلذهبشأاموتاجوّرلاودالوألاوناريريجلاقوقح

ىلعكنانلرفغاوانرونانلممتأانبرنولوقيل:نينمؤملانعةياكحىلاعت
نارفغومهرونمامتإهنولاسيمهَنَأربخأف(8ميرحتلا66)ءيشلك

كلذىلعلديو«ةنجلالوخدلبقمنهجرطانقىلعنوشميمهومهبو
.آلِإةّنجلالخديدحأنممكنمام:لاقهنأعهللالوسرنعيورام

.(ىيتعافشوهللاةمحربو5٠حلاصلمعب

ريصيفباقعلابجوتسانملتسيلةعافشلاو»:اضيأيلاطيجلالوقيو
فيرشتو٠باوثلايفمهلةدايزنينمّؤمللةعافشلانكلوباوثلاىلااهب

.«(2لزانملايف

دنعيروجيبلادنعءاجذاىنعملااذهبةعافّشلابنورقياضيأةرعاشألاو
ةنجلايفتاجرّدلاةدايزيفةعافشاهنم»:يليامتاعافّشلادادعت

.

هجو118ةقروةينونلاحرش:يتالتلاورمع.ر8/102بيترتلاةيشاح:يّشحلا(19)

هتمحربةنجلامهلخديف»ةغيصبثيدحلاءاجو.302روتلا:ينيمثلازيزعلادبع

مجعملا:كنسنو.ر.2/400لبنحنبدمحا.ر«مفشينمةعافشدعب

.3/152سرهفلملا

.2:1/321طرطانقلا:يلاطيجلاليعامسا(20)

فقوملااذهةوقبشقاندقفيزارلااَمأ.187:ديحوتلاةرهوجحرش:يروجيبلا(21)
بئاتلانأىلعحل دنعءاجالفلاخمكلذبوهوةعافشىلإةجاحيفسيلبث

لبةيضقلاللحيمهنإفيجيإلاامأ.1/6162:ريبكلاريسفتلا.ةرعاشألا

.2/450:فقاوملا:يجيالا.يزارلاريسفتىلعلاحأوالامجإايلاراشأ
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ةعافّشلانا«::لاقفاّشكلابحاصاماو»:يبعصملافسويلوقيو

اندنعوهاملواسممهدنعدقتعملانأهتمذخويف«ريغاللضفلاةدايزيفمث

كلذىلعلدامكتاجرّدلاعفرباهصصختورئابكلايفةعافّشلايفننم

امکكلذريغو(28ءايبألا21)ىضترانملالإنوعفشيالو:ىلاعتهلوق

وه

زارتحاهيف«رخااكلسمكلسوةيضقلاىلإرشيملهّنِإفةينغمداوجام
.(23).ريحدعبهيلاریشنسریبک

ايتاتملامهنألارظننيتطقنلانيتاهلوحقافتالايفنأظحالملاو
مهفقومنعنيبئاتللةعافشلااوتبثانمعافدو«عوضوملاةيقبنعنيتلصفتم

حضاواهيفليصفتلافىلوألاةطقتلايفاأ«ةيناثلإةطقنلايفعارصىلعلدي

نورخألاىريامنيب«ةماعةعافشلانأرئابكلالهألوتبثمىرذاذإ

ةيلاتلاةقيقحلاىلإريشننأنسحيكعلوأوءالوهججحنيننألبقو
يفيبعصملافسويلوقيوةدحاوةعافّشلانأنوربتعيةيضابالانأ:يهو

يفحيرصةينونلاحرشيفاضيأهمالكو»:يلياميلاطيجلانعالقنكلذ
ةعافّشلاىلااهمكحرمتسيو٠«باسحلالبقاهّنأرهاظلاو«رشحملايفاهّنأ
لوخدلبقفقوملايفهلككلذنأو٠«لزانملافيرشتوةدايزيف

‹حلاّصلالمعلابهيلاراصيذلاهلزنمملعدقوالإةّنجلادحألخديالفةنجلا

لخداذإف‹ةعافّشلاهنملصحتنممهريغوىفطصملاةعافشو«هللاةمحرو
ةحارإللرشحملايفاهنوكنيبةافانمالف٠كلذدعبهنملقتنيالفهلزنمدحأ

.هجو91ةقرونيلالجلاريسفتىلعةيشاح:يبعصملافسوي(22)

:قيلعت694رظنا1/9798:فشاكلاريسفتلا:ةينغممداوجدمحم(23)
.ةظحالم0

660



ةدحاوةعافشلانِإف«لزانملاعفروباوثلاةدايزلاهنوكوفقوملانم
.29لکكلذنمضتتاهنكل

هلدعهتأو:ةينامثلاىلااهبنولصيتاعافشاهنوربتعيفةرعاشالاام
:لاثملاليبسىلعاڻالٹاهنمركذن3تاعافشنام

لَووهوفقوملالوطنمةحاراإللهبةصتخملاهتعافشاهمظعأ_]1

.لوق

اهصاصتحايفو‹اهخلديرانلالوخدوحتسانميف:اهنلاثو3

26«...ددرتاضيأهب

قفتانإوةعافشلاةيضقرّوصتيفايرهوجافالتخاتبثيضرعلااذهنإ

؟كعلوأوءالّوهلدتسيميفاهتوبثىلع

:اهيففلتخملاةعافشلا

‹27›رئابكلالهألةعافشلايتبثمةَلدأ®

ابلسالعوقولاثيحنمةعافشلابمكحياللقعلاو»:ةينغمداوجلوقي

.111112:نيروغبتلوصأىلعةيشاح:يبعصلملافسوي(24)

.يعفاشلايوونلافرشنبيحي(676/12331277)631 يوونلا(25)
.9/183:مالعألا:يلكرزلا.رثيدحلاوهقفلابةمالع

:رونلا:ينيمثلازيزعلادبع.افقوهجو117ةقرو:ةينونلاحرش:يتالتلاورمع(26)

:«يطويسلاهركذاكلذريغاهنمو»:لوقيمثاهنمةتسيروجيبلادرويو.0
.187:ديحوتلاةرهوجحرش

=رارصإعمةعافشلانسحتهنأوهمشاهوبأهيلإبهذييذلاو».ةيمامإلاوةرعاشألا)27(
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دوجونمروذحميأىرياللقعلانإفناكمإلاثيحنماّمَأ«اباجيإالو
هللانعلقَنلاةّحصىلعاهتوبثواهعوقوفقوتيهيلعو©ةعافشلا

.

ةعافشلاعوقويفيعطقصننارقلايفسيلهنأىريفهدبعدمحماأ

٠(”)تاهباشتملانمالإسيلةعافّشلاىلاريشتةديدعتایانمءاجامو

تاثالاوأيفّنلابسحلكنافرطلااهلّواتيتايآلاسفندجنالعفو

:‹30ميركلانارقلانمةلدألا)أ

ريسفتيفيزارلالوقي(2ةعافشاهنملبقيالو:ىلاعتهلوق

صيصختنأالإببّسلاصوصخبالظفللامومعبةربعلانأبه»:ةيألاهذه

تماقاذإف٠ليلدىندأهيفيفكيصوصخملابسلاكلذبماعلااذهلثم

“”©.اهصيصختىلاريصملابجوةعافشلادوجوىلعةلالالئالدلا
ةعافشلايفتىلعةيآلاهذهبةلزتعملاتكّسمتدقو»:دوعسلاوبآلوقيو

.688:لوصألا:رابجلادبعيضاقلا«وفعلايفكبنذلاىلعبنذملا=

.1/97:فشاكلاريسفتلا:ةينغمداوج(28)

.1/307:راناريسفت:هدبعدمحم.ر(29)
نعاريبعترثكأهارنامبختننامنوهبلدتسااملکدروننابةرورضیرنال)30(

.ضرغلا
مئاقاهنمدحاو‹اليلدرشعدحأعمج.65س3/59:ريبكلاريسفتلا:يزارلا
.هوجوةعبسيفلصوحكلذدعبمث.ميركلانارقلاىلعةيقبلاوثيدحلاىلع

اوقتاوۋ»:يهةيآلاوليئارساينبلقايّسلايفهجومباطخلاو.8ةرقبلا2(31)
لدعاهنمذخۇيالوةعافشاهنملبقيالوايشسفننعسفنيزجتالاموي
.مهالو

.1/65:ريبكلاريسفتلا:يزارلا(32)
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ةعافشلايفةدراولاتاياللرافكلابةّصاخاهَّنأباوجلاو‹رئابكلالهال

.‹3«اهيفةيورملاثيداحألاو

دنعءاجدقل‹نملالإنوعفشيالو:ىلاعتهلوقو
هللادنعىضترمةريبكلابحاصنأهبلالدتسالاهجو»:يلياميزارلا

ةعافّشلالهأنمنوكينأبجوىلاعتهللادنعىضترمناكنملكو«ىلاعت

هللادنعيضترمهبالىلاعتهللادنعىضترمةريبكلابحاصنإانلقامنو
ةعافشيفلخادةريبكلابحاصنأتبثاذاو...هديحوتوهناميإبسحب

هنأةرورضةعدمحمةعافشوءايبنألاةعافشيفهلوخدبجوةكئالملا
.ةيالاهذهعلاسنمعةباجإيرعشألالوقيو.‹?5«قرفلابلئاقل

.(5ەلنوعفشيمهف4یضترانملالإ:كلذنعباوجلاف»

نامحرلادنعذختانملإةعافشلانوكلميالإ:ىلاعتهلوقو

مهريغمهلعفشينانوقحتسيالنيمرجملاناريدقتلاو»:يزارلالوقيِ

.ر(1295/1879)دوعّسلايأنعو1/121دوعسملايبأريسفت:دوعسلاوبأ(33)
.3/142مالعألا:.يلكرزلا

نيبامملعي$ةيالاوةكئالملالئاضفنعقايسلايفثيدحلاو8ءايبنألا21(34)

¢نوقفشمهتيشخنممهونلالانوعفشيالو٠مهفلخاموميديا
.22/60ريبكلاريسفتلا:يزارلا(35)

.178:ةنابإلا:يرعشألا(36ر

رشحتمويل:وهو9ةمايقلاموينيمرجنلاونيقّتلالاحركذيقايسلاو87مرم19(37)
نمالإةعافشلانوكلميالادرومنهجىلانيمرجلاقوستوادفونمحرلاىلانقلا
.(38687£855مرم19) ادهعنمحرلادنعذْخَنا
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ديحوتلاوهوادهعنمحرلادنعذْخَناةريبكلابحاصو«هيفهلوخدبجو

.الحادنوکينُأبجوف«مالسالاو

لوقي.2”عيفشالوميمحنمنيملاظللامل:ىلاعتهلوقو
ضيقنعيفشالوميمحنمنيملاظللامهلوقنأهنعباوجلافيزارلا

ةيلكةبجومعيفشوميمحنيملاظللانلوقنكل«عيفشوميمحنيملاظللانلوقل
كلذقيقحتاهقدصيفيفكيةبلاسلاوءةيئزجةبلاسةيلكلاةبجوملاضيقنو
عيمجيفبلّسلاكلذقيقحتىلإهيفجاتحيالوءروّصلاضعبيفبلّسلا

ضعبلسيلهنأاندنعنلاندنعهبجومبلوقتنحتفاذهىلعو«روّنصلا
دحاولكىلعمكحينأامف«رافكلامهوباجيعيفشالوميمحنيملاظلا
ٍالفعيفشلاوميمحلابلسبمهنم

:يزارلالوقي.نيعفاشلاةعافشمهعفتتامف:ىلاعتهلوقو

مكحلااذهىلعصيصختلاببسبلديوهو«رافكلايحيفدراواذهف»

ٍ.«*»نينمؤملاقحيف

ىلعاليلدرئابكلالهألةعافّشلاوتبثماهيفىأريتلاتايآلاضعبكلت

.3/5960:ريبكلاريسفتلا:يزارلا(38)
امونيمظاكرجانحلاىدلبولقلاذإةفزالامويمهرذناول:ةيالاو18رفاغ40(39)

. عاطيعيفشالومحنمنيلاظلل
.1/65:ريبكلاريسفتلا:يزارلا(40)
بابسألانعنيملاباحصألؤاستنعباوجلاضرعيقايسلاو48رثدملا74(41)

نيكسملامعطنكنملونيلصملانم.كلن.محجلاىلإنيمرجملابيتلا
مهعفتتامفنيقيلااناتأىتحنيدلامويببذكناكو٠نيضئاخلاعمضوخنانكو
.4نيفاشلاةعافش

.1/65:ريبكلاريسفتلا:يزارلا(42)
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لكوسامحبةيضقلاللحهباليزارلادنعءاجامبانيفتكادقو٠مهفقوم

.يتلاةرئاَدلانعجرخيملهدعبءاجنم

:فيرشلاثيدحلانمةّلدألا(ب

لوسرلاثيدحيهةعافشلا.تابثإةيضقيفةيساسألاةدمعلانأحضاو

ثيدحلادرونكلو»:ناّشلااذهيفهدعدمحملوقيو6ا

.‹**اھتابئاب

كاذميركلانارقلانمالاكشإرثكاريثيثيدحلابداهشتسالانأمولعمو
قلعتتامنيب٠نيملسملادنعهيلعاققَتماصنلمشينارقلاعمليوأتلانأل
ةلمجليفنفاضينأيفكيو‹نتملاةيضقودنسلاةيضق‹ناتيضقثيدحلاب
هذههرّذكتةعفاشلاعوضومو٠«هسكعىلاتابثإلانمىنعملابلقنيفام

.یرنساکتاذلابةطقتلا

وتبثمفرصتيفيكنّيبتنلثيداحألانماضعببختتننألواحنسو
:كلذنمو‹رئابكلالهالةعافشلا

عفرفمحلباموييعهللالوسريتأ»:لاقةريرهيبأنعءاجام

مويسانلاديسانأ:لاقمثةشهناهنمشهنفهبجعتتناكوعارذلاهيلا
هللاعمجي»:لاق.هللالوسرايال»:اولاق؟كلذملنوردتلههةمايقلا
وندتورصبلامهذفنيويعادلامهعمسيفدحاوديعصيفنيرخالاونيلّرَألا
سانلاضعبلوقيف٠نوقيطيالامبركلاومعلانمسانلاغلبيفءسمشلا

نمىلانوبهذتالأمكغلبدقامنورتالأ؟هيفمتنأامنورتالأ»:ضعبل

مدانوتايفمدامکوبأ»:ضعبلسانلاضعبلوقيف؟«مکبرىلامكلعفشي

ريرحتلا:روشاعنيا.1/379380:نارقلاماكحأ:يبطرقلا.ر(43)
.2/450:فقاوملا:يجيإلا.ر.1/487:ريونتلاو

.1/307:رانملاريسفت:.هدبعدمحم(44)
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؛هحورنمكيفخفنوهديبهللاكقلخ٠رشبلاوبتنأمدااي»:نولوقيف

الا«هيفنحنامىرتالأكبرىلإانلعفشاكلاودجسفةكئالملارمأو

بضغيملابضغمويلابضغدقيبرنإ»:مهللوقيف.«انغلبدقامىرت

‹؛يسفن.هتيصعفةرجشلانعيناهنهّنِإو‹هلثمهدعببضغينلوهلبقهلثم
حوناي»:نولوقيفاحوننوتايف.«حونىلإوبهذا«؛يريغىلإاوبهذا«يسفن
ىلإانلعفشا«اروكشادبعهللاكاّمسوضرالالهأىلإلسرلالّوَأتنأ
ابضغمويلابضغدقيبرنإ»:مهللوقيف.(هيفنحنامیرتالأ«كبر

توعدةوعديلتناكهنو«هلثمهدعببضغينلوهلثمهلبقبضغيمل

هيلعميهاربإنوتايف.«ميهارباىلإاوبهذايريغىلإاوبهذا«يموقىلعاهب
ىلإانلعفشاضرألالهأنمهليلخوهللايبنميهارباتنأ»:نولوقيفمالسلا

بضغدقيبرنا:ميهاربامهللوقيف.«هيفنحنامىلإىرتالأ«كبر
٤هتابذکرکذوهلثمهدعببضغينلوهلثمهلبقبضغيملابضغمويلا

یسومنوتایف.«یسومىلإاوبهذا«يريغىلإاوبهذا٤«يسفنيسفن

؛سانلاىلعهمالكبوهتالاسربهللاكلّضفهللالوسرتناىسوماي»:نولوقيو

نِإ»:ىسوممهللوقيف.«هيفنحنامىلإىرتالأ«كبرىلإانلعفشا

ياو۽هلثمهدعببضغينلو.هلبقهلثمبضفيملابضغمويلابضغدقيبر

ىلإاوبهذا«يريغىلإاوبهذا۽يسفنيسفن«اهلتقبرموأملاسفنتلتق

اهاقلأهتملكونالوستأ:نولويسنوتاتمیرمنبیسیع

لابضغويلابضخدقيرنإیسیعمهللوقيفهيفدتامیړت

؛يسفنيسفن۽ابنذهلرکذيملو‹هلثمهدعببضغينلوهلثمهلبقبضغي

تأدمحمايا:نولوقيفينوتايف.(دمحمىلإاوبهذايريغىلإاوبېهدا

كبنذنممّدَقتامكلهللارفغدقو‹نييبنلامتاخوهللالوسر

يرىلعنذأتسأوقلطتاف؟هيفنحتامىلإىرتالآبكبرىلإانلعفشا

مثينعدينُأهللاِءاشامينعديفادجاستعقويبرتیراذافيلنذأيف

ہفشاو©هطعتلسوعمتلقو©كسأرعفرادمحمايو:يللوقي
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مهلخدأفادحيلحفعفشأمث‹اهينملعدماحمبيردمحاف.(عفشت

يأنارقلاهسبحنمالإراٽلايفيقبامبراي»:لوقافعجرأمثدةنجلا

.(*)دولخلاهيلعبجو

جورخوهوكرتشمردقاهنيبواذجةريثك(رابخالا)اهّنأالإداحالاب

ليبسىلعاًيورمىنعملااذهريصيفةعافّشلاببسبرانلانمباقعلالهأ
.هللاو٠ةّجحنوكيفرتاوتلا

.نمرئابكلالهأليتعافش»:1هلوقو

نمنيركتملانعاطممامأرطضايزارلانإفْصّنلااذهةحارصمغر

هذهلثميفكّسمتلانكميالهنأفاصنإلانملعاو»:لوقينأةلزتعملا
بابيفةدراولارابخالاعومجمبنكلوهدحوربخلااذهبةلاسملا

(48)(ةعافشلا

وبأ327.328ناميإ:ملسم.5ءارسإلاةروسريسفت.3ءايبنَأ:يراخبلا.ر(45)

دمحأ28ةمعطاةجامنبا«10ةمايق‹34ةمعطا:يذمرتلا60ةمعطا:دواد
يزارلالوقيو.2/176سرهفملامجعملا:كنسنو.ر...1/334لبتحنبا

ريسفتلا.«نيحيحصلايفهظفلبجرخمربخلااذهرثكاو»:ثيدحلالقندعب

.ثيدحلاصنانلقنهنعو.3/64:ريبكلا

.3/65:ريبكلاريسفتلا:يزارلا(46)

ةنسلايف4739مقردوادوباهاور.3/6263:ريبكلاريسفتلا:يزارلا.(47)
دمحأو12٠مقربابدهزلايف(2438)2437مقريذمرتلاو«ةعافشلايفباب
راوةجامنيويدمردهنعهايضرسنانعااونتجناودنسملايف

ةنابإلاقيقحت..حيحصثيدحوهو.امهنعهللايضرهللادبعنبرباجنع
.3/51سرهفملامجعملاكنسنو.ر.46:178قيلعت

.63/3:کلريسفتلا.:يزارلا(48)
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ةوعديبنلكلا:دهللالوسرلاق:لاقةريرهوبهاورامو

موييمالةعافشيتوعدتاابتخاياوهتوعديبنلکلجعتف«ةباجتسم

.هللابكرشياليّتمأنمتامنمهللاءاشنإةلئانيهفةمايقلا

یهتعافشنأيفحيرصثيدحلانُهبلالدتسالاو»:يزارلالوقي

؛كلذكةريبكلابحاصو«ايشهللابكرشيالهّنمأنمتامنملكلات
.(5ةعافّشلاهلانتنأبجوف

امار:هللالوسرلاق:لاقيردخلاديعسيبأنعءاجامو
ساننكلو٤نويحيالواهيفنوتوميالمهنااهلهأمهنيذلارانلالهُ

اوناكاذإىتحةتامإهللامهتاماف‹مهاياطخبلاقومهبونذبراّنلامهتباضأ

ليقمث«ةنجلاراهنأىلعاوّنبفرئابضرئابضمهبءيجفةعافشلابنذأامحف
ليمحيفنوكتةّبحلاتابننوتبنيف٠مهيلعاوضيفأةنجلالهأاي
(65)1ليسلا

هيلإرشتملنإو«رئابكلالهألةعافّشلاىلعاليلدمزحنباهربتعادقو

ريسفتويبطرقلاريسفتويزارلاريسفتلثماهيلعانفقويتلاىرخألابتكلا
.روشاعنبا

.1تاوعد‹31ديحوتيراخبلا.رثيدحلانعو.63:ردصملاسفن(49)

.37دهز:ةجامنبا.130تاوعد:يذمرتلا.3345345ناميإ:ملسم
1/281:لبنحنبادمحا.26نارق:ًاطوملا.85قاقر«28ريس:يمرادلا
17/1:ىلحلايفمزحنباهدروأدقو3/152:سرهفلامجعملا:كتسنو.ر
:روشاعنبرهاطلالعفكلذكو«ةمايقلاموييتمأل»:هلوقدنعفقوهنأالإ
.1/487:ريونتلاوريرحتلا

.3/63:ريبكلاريسفتلا:يزارلا(50)
انثدحيلعنبرصنانثدح:وههدنسو17/1:یايفهدنسبمزحنباهاور(51)

نعةرصنيبانع ديزنبديعسوه ةملسيبأنع لضفلانباينعيرشب
626:قبسامرظنا.يردخلاديعسيبأ
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راقلانماموقجرخيلجوزعهللانإلوقنو»:يرعشألادنعءاجاموس

هبتەءاجاملاقيدصتاهللالوسردمحمةعافشب(52)(وشحتمانألعب

تهللالوسرنعتاياورلا

رئابکلالهلةعافشلاوتبثماهبلدتسييتلاثيداحجألاعومجمهذه

لوقينأىلإةعافّشلاهذهلثممهيفنلةّدشبةلزتعملاييرعشألاشقانيو

يفو٩هباقعهنععضوينأاباقعٌقحتسانميفةلوقعملاةعافشلاامّناو»

اقباسلّضفتلابدعولاناكاذااًمأفهيلعهبلضفتينأايشهدعيملنم
.(5*اذهلهجوالف

فيكف«رئابكلالهألةعافشلاءالّؤهاهبتبثأيتلاةيلقنلاةلدَألايهكلت
؟ججحلاهذهىلعاهلنيركنملادرناك

749-750:يليامرظنا.هتقرحأ:هدلجرانلاتشحم(52)

طارصلاباب٠قاقرلايف11/399يراخبلاهجرخارانلانمجارخالاثيدح(53)

یبٹیدحنمةيؤرلاقيرطةفرعمبابناميإالاف182مقرملسمو.منهجرسج

نملضفلانمهلعيبلاىطعاامباب28س1/27:يمرادلاو.ةي
.كلامنببسناثیدح

برلامالكبابديحوتلايف13/395397يراخبلاهاورةعافشلاثيدحو

تقلخالل:ىلاعتهلوقباب13/332ومهرغوءايبنألاعمةمايقلامويىاعت

4) اميلكتیسومملکول:ىاعتهلوقباب13/398و(75ص)يدب
ءامسالامداملعل:بابةرقبلاةروسريسفتيف8/122و(164ءاسنلا

6يراخبلاو«كلامنبسناثيدحنم193مقرملسمو(31ةرقبلا2)اهلك
نماہیفةلزنمةنجلالهأىندأباب:ناميإلايف(194)ملسمو265و24/
:يرعشألا.رباجثيدحنم371و11/367يراخبلاو.ةريرهيبأثيدح

ص10قيلعتو14ص2قيلعتباتكلاسفننعثيداحالايرغتو23:ةنابالا

3.
.179:اگلايرعشألا)54(
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:‹55›رئابكلالهألةعافشلايركنمةلدأ

احضاوادبفالتخالانألإةعافّشلاعوقوبةّرقمقرفلالكنأانركذ
نينمؤملابةصاخاهّنأنوربتعيةلزتعملاوةيضابإلاو«ةعافّشلاهذهنوكتنميف

؟مهينةنسنموهللاباتكنمكلذىلعمهتلدأامف«نيقوملا

ميركلانارقلانمةّلدألا(أ

دحاوقايسيفنوتبثملااهبجتحايتلاتايآلالكيتالتلاورمععمجدقل

نإ:لاقفطقفنيتمؤمللةعافّشلانأىلعاليلداهربتعاو«رخأتاياعم

نينمؤمللاهّنإو«هيفكشالتحةعافّشلانإاولاقىلاعتهللامهمحرانباحصأ

الإنوعفشيالو:ىلاعتهلوقلنيقسافلاراجفلاونيصاعلارئابكلالهألال

تايألاسفننمنيركنملافقومنيبنسو28(55ءايبألا2])نمل

.مهتجحةوقىدمنيبتنلنوتبثملااهدمتعايتلا

فسويذردقل8ةرقبلا2)ةعافشاهنملبقيالو:ىلاعتهلوق

‹«©”بّبسلاصوصخبالظفللامومعبةربعلانابيواضيبلاىلعيبعصملا
نوتبثملاهبٌجتحايذلاصيصختلاةيآلاهذهنعشيفطادمحماىفندقلو
سفناهنعيزجتالاهّنُألجوزعهللاركذيتلاسفّنلانأىفخيالو»:لاقف
تتامواهيصاعماهتقبوأيتلايهرصتتالوءادفالواهلعفاشةعافشلبقيالو

.ةيضابإلاوةلزتعلا(55)
:رونلاينيمثلازيزعلادبع.ر.افق117ةقروةينونلاحرش:يتالتلاورمع.ر(56)

ةيشاحيشحلاكلذكو.287قراشملا.ركلسملاسفنيلاسلاكلسو1

يضاقلاكلذكو7071نيدلالوصأ:نيروغبتكلذكو4/102:بيترتلا
.207208:لازتعالالضفباتکيفو689:لوصألارابجلا'دبع

اهيلعدرللتايآلاهذهبمهجاجتحايزارلادروأو .63/1:ريبكلاريسفتلا.اهيلع

.افق3هقرونيلالجلاريسفتلعهيشاح:يبعصللافسوير)57(
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وأةكرشماهيفةعافشالةفصلاهذهبسفنلكفاهمزلقحنعةرصم

ولوهلوقيفباطخلاونيرّصملارئابكلالهالةعافشالف«ةقساف

ماعخلااعيشسفننعسفنيزجتالوت:هلوقنکل«لیئارساينبلناک
مُعدَتيتلاثيداحالالكركذيمث٠”«َصاخلاقينأنكميالو
39هفقوم

فسويلوقي«28ءاينألا21)ىضترانملالإنوعفشي1::هلوقو
‹هنمةباهمهلعفشينأيواضيبلالوقهلثمو٠مهلنأهلوق»:يبعصملا
نممهدقتعمقفونوكتلاهرهاظنعةياللفرصريسفَتلااذهيفو

.2:2/23طدازلانايميهشيفطادمحما(58)

.677ثيداحالاهذهدرونسيليامرظنا(59)

»؟ةاصعلللبقتالةعافشلاناىلعليلدهيفلهتلقناف»:يرشخزلالوقیو

م٤كوتوألعفنمهبتلحخأاقحسفننعسفنيضقتنأىفمعن»:تلق

فاشكلايرشختزلا.«ةاصعلللبقتالاهّنأملعف«٤عیفشةعافشاهنملبقتنأىفن

1/279.

اهّنِإاولاقةيآلاهذه»:يلي۔امةيآلاهذهنأشيفةلزتعملانعيزارلاركذيو
:هجوأةثالثنمةعافشلايفنىلعلدت

يفةعافشلاترثأولوائيشسفننعسفنيزجتال»:ىلاعتهلوق:لوألا
.اعيشسفننعسفنتزجأدقناكلباقعلاطاقسإ
معتفيفَنلاقايسيفةركنهذهو«ةعافشاهنملبقيالو:ىلاعتهلوق:يناثلا

.ةعافشلاعاونأعيمج

ةعدمحمناكولو(16تلصف41)€نورصنيالمهول:ىلاعتهلوق:ثلاثلا
ريسفتلا:يزارلا.«ةيآلافالخىلعكلذوهلارصانناكلةاصعلانمدحألاعيفش
ءرملانأمويلاكلذمكحنمنإ»:رابجلادبعيضاقلالوقيو..3/56ريبكلا

يلمهنمنوكيامبالإنوصلختيالباقعلالهأرومألاهذهنودهلمعبعفتني
:نعاطملانعنارقلاهيزنت:رابجلادبعيضاقلا«.ةيصعملايفالتوةبوتلانماينالا
4.
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.هيلإاوبهذامنالطبىلعةيعاناهرهاظيةيألانأعمةاصعللةعافشلازاوج

مهتامهظفحتنمو»:لاقثيحاهرهاظىلعاهرسفففاشكلابحاص
باوثلدايدزايفةعافّشللهلَهَأوهلاهاضترانملالإاوعفشينانورسجيال
ىمستوفوقولانمقلخلاةحارالنوكتةعافشلانألصاحلاو‹ميظعتلاو

.َ60 ٢«مولعموهامكتاجرذلاعفربنيملسمللنوكتو)ىمظعلاةعافشلا

ةعافشلانابحيرصت(ةيالاهذهىلاريشي)ىلوالايفف»:يملاّسلالوقيو

.¢(یلاعتهللاهاضترانمىلعةروصمم

نامحرلادنعذختانمالإةعافشلانوكلميالإ:ىلاعتهلوقو
.63ِ

لوقيو'هنیدبءافولاهدهعوا»):نيروعبتلاق)6جیرم19(

ىلعةظفاحملايناثلاودوهخيشلاامهركذنيريسفتدحأاذه»:ةيّشحُم

.رءەجو581وافق580ةقرونيلالجلاريسفتىلعةيشاح:يبعصملافسوي(60)
.2/569:فاشكلا:يرشختإلا

.287:قراشملا:يلاسلاهللادبع(61)
لوصألايفرئابكلالهألةعافّشلايفنقايسيفةيالابرابجلادبعيضاقلالدتسيو
.207:لازتعالالهألضفيفو289:
نوعفشيالمهنهتكئالمنعىلاعتربخأ»:هصنامباهيفةلزتعملالوقيزارلادرويو
ملاذإو:لاعتهللادنعىضترمبسيلقسافلاو«لجوزعهللاهيضترينأالإدحأل
ميسفتلا:يزارلاقرفلابلئاقالهالمالسلامهيلعءايبنألااذكفةكئالملاعفشت
.3/57ريبكلا

ةعافشالإيأفاضملافذحريدقتىلع(ادهع)بصتنينأزوجيولاق(62)
حلاّصلالمعلابراهظتسالادهعلاذاختاو«محلعفشينُانوکلميالدارلاو۽ذختانم
يأهبهرمأاذإ«اذكبنالفىلإريمألادهعنمنوكيوأةداهشلاةملكليقو... نمكول.ليزنتلايفعضاومهدّنضعتواهيفهلنوذأملاةعافشلابروماملاالإعفشيال
ءاشينملهللانذاينأدعبنملإايشمهتعافشينغتالتاوامّسلايفكلم

.2/525:فاشكلا(26مجنلا53)
.71:نيدلالوصأ:نيروغبت(63)

672



لمعبادهعنامحرلادنعذختانمآلإمهضعبلاقوسمخلاتاولصلا

اندنعدقتعملاوهاملبساتملا»:يبعصملافسويلوقيامک

راهظتسالادهعلاذاختاو»:لاقثيحفاشكلابحاصدهعلاهبرسفام

6امعلاوناميالاب

دوصقملاناكلذو»6ارظنةيالاهذهبنير,وعببلالدتسایفلنأیریامک

لدامكنيدحوملاةاصعللةعافشلاتبثينمىلعةلدألاهذهبدرلاوهامّنإ

 ةعافشلا اهيتايالعفاشلاناىلعلاديةيآلاهذهرهاظو.همالكقايس

٠دهعلاريسفتنمقبسامىلعادهعنمحرلادنعذخَنانممناكنإالإ

ةيالانأةقيقحلاو.هللاوعفاشلايفالهلعوفشملايفمالكلاو
رخااقومذختانإويزارلاكلذىلإبهذامكاضياهلعوفشملالمتحت

يفكلذانركذامكيرشخمزلاكلذىلإراشأامكو‹”ليواتلا

.قيلعتلا

رفاغ40)كعاطيعيفشالوميمحنمنيملاظللام:ىلاعتهلوقو

ةعافشالفعاطينأنعالضفةّبلاعيفشاليأ:شيفطادمحملاق:8

وهاذهو)68(عيفشةتبلامهلنوكيامهللاو:نسحلالاقعيفشةعاطالو

ووُاکرشمملاظلادارینأزوجيو...دارملا

.115:نيروغبتلوصاىلعةيشاح:يبعصملافسوي(64)

ثيدحلالقنمث.افق562ةقرونيلالجلاريسفتىلعةيشاح:يبعصملافسوي(65)
.كلذبىفتكاو.فاشكلاهركذيذلا

.116نيروغبتلوصاىلعةيشاح:يبعصملافسوي(66)

664:قبسام)67(

.3/421:فاشكلا.نسحلانعةياورلاسفنيرشخمزلالقندقو(68)
1:5/112طريسفتلاريسيتشيفطادمحم(69)

نأىفنىلاعتهللاف»:لوقيفقايّسلاسفنيفةيالابرابجلادبعىضاقلادهشتسيو

مظعأالولجأالناكلنيملاظللاعيفشيبتلاناكولفةّنبلاعيفشنيملاظللنوكي
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اهيفنىلعليلد(ةيآلاهذهىلإريشي)يفو:يملاّسلالوقيو

صختالفهريغملظوأهسفنملظنملكلمساوهوملاظلانع(ةعافّشلا)
صوصخبةربعالفمهيفاهلوزنببسناكنإواهّناف‹«اومعزامكنيكرشملا

.(”°طظفللامومععمببسلا

(48رثدملا74رنيعفاشلاةعافشمهعفتامف:ىلاعتهلوقو

كلذو«عفشينأنعالضفعفاّشلاءافتنادارملاوأ»:شيفطادمحملوقي
كارأال»:كلوقكبّبسملاءافتناببسلاو«موزلملاءافتنابمزللايفننم

.نأنعالضفانهنكتاليأ«انه

(70)

(71)

هلوقدعبةيآلادورويأ):كلذو:لوقيك.689ةسمخلالوصألا.«هنم

فرصنمعنمي4نيمظاكرجانحلاىدلبولقلاذإةفزألامويمهرذنأو:ىلاعت
208:لازتعالالضف.ةرخآلانودايندللابدارملانأىلاكنيملاظللامل:هلوق

؟€عاطيعيفشالولت:ىلاعتهلوقىنعمام:تلقناف:يرشخزلالوقيو
نوداةعاطلالوانتينو٤اعمةعاطلاوةعافّشلايفنلالوانتینألمتحمي:تلق

نيرمالايفنىلع:تلق؟هلمحبجينيلاتحالايايلعف:تلقناف...ةعافّشلا

هللاهَّبحأنمالإنوضريالونوبيالهللاءايلوُأمهءاعفشلانألبقنماعيمج

اعفشيمومهورصنيمهوبيماذاو«مهوبالفنيلاظلابحيالهللاإوهيضرو
الو: لاقو(270ةرقبلا2)راصنأنمنيلاظللامول:ىلاعتلاق.مهل
ةدايزيفالإنوكتالةعافشلانالو(28ءايبنالا21)نملالإنوعفشي

مهديزيول:ىلاعتهلوقليلدبباوقلالهأمهامّنإهتدايزولضفتلالهأو«لضم
3/420421فاشكلا.(173ءاسنلانم
رفاكلالوانتيكلذوملظلابآلاوهملاظلاو»:يليامةلزتعملانعيزارلالقنيو
.3/56:ريبكلاريسفتلا.«هريغو

.287:قراشملا::يلاسلاهللادبع
.16/415طريسفتلاريسيت:شيفطادمحم

ملمهريغونييبنلاوةكئالملانماعيمجنوعفاشلامهلعفشوليا:يرشخزلاوقي
ىلعلیلدهیفومہیلعمهوهللاهاضترانملةعافشلالمہتعافشمهعفت

4/187:فاشكلا.نيضترلاتاجردديزتاهنالذئمويعفنتةعافشلانُ
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نُأنسحيوتايألاضعبدنعرئابكلالهألةعافشلايرکنمتافقوهذه

.ةينونلاحرشيفتءاجامكاهبنودهشتسييتلاتايالاةيقبركذن

ةنمحرلاهلنذأنمللإةعافشلاعفنتال:ىلاعتهلوقو...»
الونيعفاشنمانلامف:رئابكلالهأنعةياكحىلاعتهلوقو09طض20)
نعدلاويزجيالاموياوشخاو:هلوقو(100ءارعشلا26)«ميمحقيدص

دلاويزجياليأ3نامقل13)هدلاونعزاجوهدولومالوهدلو

امهلعيضملاهدلاونعدولومالوهيهب۾لجوزعهللارماعيطملاهدلونع

.(7*«اضيا

طاقسإيفةعافشلاترثأولو»:يتايكةيآلابةلزتعملالالدتسايزارلارصتخيو=
ربتعيو.3/57:ريسفتلا.ةيآلاًدضكلذومهعفتتدقةعافّشلاتناكلباقعلا

1/307:راناريسفت.ةعافشلاةعفنميفنبةقطانةيالاهدبعدمحم

ةعافشلايفتاياةدعلوحرانلابحاصلةمهمةلصوحدروننأانهنسخو
يف»ميركلانارقلايفةعافشلاىلعةلالّدلايعطقصندوجوءافتناىلااهنمصلخ
اللةمايقلامويفصويفلاعتهلوقكاقلطمةعافّشلايفنبةقطانتايانارقلا
هلوقكةعافشلايفنبةقطانىرخأو(254ةرقبلاالوةلخالوهيفعيب
يللاديفتتاياو(48رثدملا74)نيعفاشلاةعافشمهعفنتامف©:لجوزع
ءايبنالا21)$ىضترانملالإلهلوقو(255ةرقبلاالإلهلوقلث
امہنیبةافانمالهنأیرینممېنمولوالابيناثلامكنمساّنلانمف(8

نذالابءاشتمالاياءانثتسالااذهلثمنالرخألالعامهدحألمحىلاجاتحتف
هنذابكلذنابراعشالليعطقلايفلاماقميفنارقلابولسايفدوهعمةئيشملاو

87)€هللاءاشامالإىستالفكئرقنسل:ىلاعتهلوقك.لجوزعهتئيشمو
€كىرءاشامالإضْألاوتاوامّسلاتمادامايفنيدلاخلهلوقو(7ىلعالا

ثيدحلادرونكلوةعافّشلاعوقويفيعطقصننارقلايفسيلف.(108دوه11)
.1/307:رانملاريسفت.اهانعميفاهتابثإب

.301رونلا:ينيمثلازيزعلادبع.افق117ةقروةينونلاحرش:ينالتلاورمع(72)
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نعىلومينغيالمويلثم:نيروغبتلوصأيفرخأتاياركذءاجو
.(41ناخذلا44)4نورصتيمهالوائیشیلوم

ربخأامدعبرئابكلالهألةعيبنلاعفشيفيكو»:نيروغبتلوقيامك

لإودعضعبلمهضعبدئمويءالخألا:هلوقيفهؤادعأمهنمهنعهللا

ەلرچىراكللودعايفور(67ه3)نقم

..(7رفاغ40)

يفهلالاق9(124ةرقبلا2)چنيملاظلايدهعلانيهللالوقو

دودحيفاذه3رولا24)1نيديفةفأرامهبمكذخاتالو:ينازلا

ةرخلابفيكواهنعضارعإلاووفعلاوكرَتلابدابعلااهيفمحارتييتلاايلا
تبثتتايايفءاجامبداهشتسالاعم7”«محارتالواهيفلصاوتاليتلا
.7ئابكلايبكترملدولخلا

تاينميبنلاءاسنايٿ:ىلاعتهللالاقو»:يلياميدهموبأدروأامك

تحتاتناكطولوحونةأرمايفلاقو...ةشحافبنكنم
ميرحتلا66)ائيشهللانمامهنعاينغيملفامهاتناخفنيحلاصاندابعنمنيدبع

لوسرلاةعافشيفاذهعماهيلعنيرصملارئابكلالهأعمطفيكف.0
0

ةعافشلايركنمجاجتحادروننأنسحيتالالدتسالانيننراقننألبقو

.فيرشلاثيدحلابرئابكلالهل

:نيدلالوصا:يطوشلملاىسيعنبنيروغبت(73)
729:يلبامرظنا(74)
.€اريسيهللاىلعكلذناكونيفعضباذعلااففعاضيل30بازحالا(75)

.156س155:يلولهبلاىلعدرلا:ليعامسانبىسيعيدهموبأ(76)
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دمحمهيلالصوامةقيقحكردينيفرملاجاجتحايفلتأتملا
مالسلاهيلعلوسرلاثيدحوهةعافشلاتابثإىفساسالانانم7هدبع

هفقوممّعديلثيدحلاىلإعزفيليواتاهيلعاذابتحملككلذ
نكل٠ىلاعتهللاباکيفالمجمءاجاملايمءاجثيدحلانامولعمو

سفندنعفقنسودعابتتوفقاوملانيابتتاهفالتخابوتاياورلافلتختانه
.توتبثملااهيوريامكرئابكلالهألةعافشلاوُببثماهبلدتسايتلاثيداحألا

(7ةعافشلاثيدحيفانلركذ:يليامحيحصلاعماجلايفءاج

دعبو5١توملادنعاورشبدقامدعبفقوملاىفنوسبحيناميالالهآنأ

مهبتكمهذخأومهلرفغدقمهبرهللانأروبقلاىفةنحملادنعاوباجأام

ةنجلامهلخدينأهللادارأومهنيزاومتلقثومههوجوتضّياومهنامياب
لوسراهحتفيىتحكلمالويبناهيلإلصيالةنوزخمةعافشلاوةعافشلاب

:لاق‹نورخألاونولَوَألانوسوبحممهعبتانموءايبنألاولاقةعهللا
.«ماقملااذهنمانحيريفابرىلاانعفشتساول»:نولوقيفكلذكمهامنيبف

كقلخيذلاتنأا):'نولوقيفهنوتايف«مدابمكيلع»:ضعبلمهضعبلوقيف

انلتعفشتساولف٤هتكئالمكلدجسأوهحورنمكيفخفنو«هديبهللا

يتلاةرجّشلانمتلكأينإ»:لوقيف.«ماقملااذهنمانحيريفكيرىلا

لوهافحونبمكيلعنو٤يرءاقلنميحتسأيئاواهنعهللاياه
ينا:لوقيف«كبرانلتعفشتساول»:نولوقيفاحوننوتأيف.«هلسرأيب

مکیلعنکل٤يبرِءاقلنمييحتسأاأو۽ملعهبيلسيلاميبرتلاس
.«كبرانلتعفشتساول»:هلنولوقيفهنوتايف«نمحرلاليلخمیهارباب

.1/307:رانلاريسفت:هدبعدمحم.ر(77)

تبثدقولسرمٹیدحلاف...دیزنبرباجكلذنعربخخلاو»...:قيلعتلايفءاج(78)
.يليامو665:قبسامرظنا«ملعاهللاواهيلعقفتملاحاحّصلايف
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.«هللاميلكیسومبمكيلعنكلو9يبرءاقلنمييحتسأينإ»:لوقيف

انافاسفنتلتقيت:لوقيف.«كبرانلتعفشتساولا:هلنولوقیفهنوتایف

هنوتايف.«هتملکوهللاحورهتافیسیعبمكيلعنکلويبرءاقلنمييحتسا

ااففلانودنمتدبعيا:لوقيف.«كبرانلتعفشتساول»:هلنولوقيف

نممدقتامهلرفغدقدبعدمحمبمكیلعنكلوءاقلنمييحتسأ
نمنيطامسنيبيشمافيننوتأيف»:ةعيبنلالاق.رختاموهبنذ
عفشادمحماي»:يابمتانكريلحق«تحلبابعرقأف

هيلعبجوأينعي«نارقلاهسبحنمالإيقبامبراي:لوقيف؛كعفشن

هيفهدمحييذلادومحملاماقملاوه:ملعلالهألاق«رانلايفدولخلا

امبنولوألاهدمحيو«ماقملاكلذنمهللامهاّجنثيحنورخآلاونولوألا
لوسراهحتفيىَّتحدحأاهيلالصيالةنوزخمتناكو«ةعافّشلانممهلحتف

هدلويفهلتقوتقويفمداعفشيعهللالوسرعفشاذافعلل

هللاءاشكلذكو«نوتمّؤملاعفشيو«هّمألعفشييبنلكءايبنألاعفشيمث

نيعبسيفعفشيديهشلانأانغلبىتحةعافّشلابةنجلانوتمّؤملالخدينأ

اليلحتثيدحلااذهيّشحملاللحيو*«نيقتمنينمؤماوناكاذإهتيبلهأنم

يلاطيجلامهنمةّصاخةيضابإلاءاملعنمهقبسنملاوقأبدهشتسيوايفاض
‹اهشقانيوحاحّصلايفةدارولاوقأباهنراقيامك«مهفقاومىّنبتيو«نيروغبتو
لوطدعبباسحلايفانباحصأدنع(ةعافّشلا)يهو:هلوقيفهليلحتةراصعلثمتتو

مهلعفشفمهناميأبمهبتكاوذخأوناميإلاباحصأرشبنأدعبو«مهلجرأىلعماقم
نمنلمهتاجردلعيفرتومهلزانمفيرشتيهو«فقوملانمهللامهحارأىتح

,79لةعافشالراّنلايفدولخلانارقلاهلبجوأ

.لهالعيبرلاهبسنامانلقنو10045ددع4/23:دنسملا:بيبحنبعيبرلا)79(
:لبنحنبدمحا37دهز:ةجامنبا.ر.احيضوتعوضوملاديزيهنألملعلا

.2/536:سرهفملامجعملا:كنسنو.ر.53

.289:قراشملا:يملاسلاهللادبع.ر.137/8بيترتلاةيشاح:يشحملا:(رركم79)
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‹ةمايقلامويلاوهأباذعيفنيقّتملاترشحيتلالاوقألاىلعةّدشبدريامك

نوکیفیکومهٹیداحايفمهلناطبّلانيیزتنماذهو#:نیروغبتنعالقتلوقيف
قوسنوادفونمحرلاىلإنيقتملارشحنمويللجورعهللالوقدعبنيملسملايفاذه
ءايبنالا21)نوعمسيالإ:هلوقو(86ميرم19)منهجىلإنيمرجملا
مهيلعفوخالل:هباتكيفهللالاقدقوهنطبىلعاطبضمنوكيفيكمأ2

نكلو...ةراضتلاوةراضفلانممهفصوامو(13فاقحالا46)ڳنونزحيمهالو
قفاويالقيقدوهو«هلزنأيذلالدعلاوهدابعىلعهللاهضرتفايذلاهللانيدوهميقتسملا
الفةَقيفّدلاةَميقرلاةرفشلاوفهرملافيّسلادحبهنوهبشيكلذلوتاوهشلاالوىوهلا

.(گقيفوتوهللانوععمةذفانلاةريصبلاوىهّنلاواجحلاوذالإاهرّمي

نيملسملانأىلعلدياًممو:لوقأ»:يصخّشلاهفقومانّيبملوقيمث

:لجوزعهلوقاهنودهاشياوناكنإوةرخألالاوهأنمءيشمهيلعسيل
هلوقو....(103ءايبألا21رربكألاعزفلامهنزحيل

نذؤيىتمةرظتنميا(23ةمايقلا75)ةرظاناهبرىلاةرضانذئمويهوجو
الملسملانأىلعةلادلاتايآلانمكلذريغىلا«ةنجلالوخديفاهل

صخشىلععمجيالهللاألنطاوملانمنطوميفةمايقلامويهيلعجرح
فاخنمو«ةرخألايففاخايندلايفنمأنملبنيفوخوأنينمأدحاو

ءاقلنودنمؤمللةحارال»ثيدحلايفوءةرخالايفنمأاينّذلايف

دنعنيملسملالوقىنعمنأرهاظلاف5ثيداحألانمكلذريغىلا8
لاوهألاىلارظَنلانمهيفامليأ«ماقملااذهنمانحيريف»ةعافّشلابلط

مهنمهللاانلعج¿نونئمطمنوتمآمهالءيشاهنممهيلالصينو
.(52)«.رينما

لهليتعافشتسيل»:يبنلانعديزنبرباجنعءاجامو

َنَألةعافشرئابكلالهألام«كلذدنعرباجفلحي...«يتمأنمرئابكلا

68:نيدلالوصا:نيروغبتنعالقن8/146٠:بيترتلاةيشاح:يشحلا(80)

69.

.كنسنومجعميفدريل(81)
.8/146147بيترتلاةيشاح:يشحملا(82)
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كلامنبسنانعثيدحلاءاجناو«هباتكيفراتلارئابكلالهأدعوأهللا

هيلعهللادعوأامورحسلاوانّزلاولتقلانعامهللاوفرئابكلالهالةعافّشلاننأ

يفقدايهالامعأنولمعتلمكتإ:لوقيكلامنبسنأنعركذو..راتلا

دهعىلعاهدعناتكامرعّشلانممكنيعأ نمالإهِيَهللالوسردهع

.(83رئابكلا

اهيفةرعاشألاتفلاخو»:ثيدحلااذهناشيفيملاسلالوقيو

لهاليتعافش»:هوورثيدحىلعاليوعترئابكلالهألاهوتيثأف(ةعافّشلا)

:وجوبباجيويتَمأنمرئابكلا

.يعطقلاضراعيالدحاوربخهلأ:اهدحأ

.ملعلابجوأاملايعطقضراعيملولهنأ:اهيناثو

رئابكلالهأيتعافشلانتال»:اهّصنواهلثمةياورهتضراعهنأ:اهثلاثو

هتفلاخدقكلتو٠باتكلااهدضعدقهذهنأىلع«كلتبهذهف«ٍيَّسأنم

بّرقتلرئابكلالهألةعافّشلاتناكولذإةياورلاكلتعضوبلوقلااًمإبجوف

.نوبرقتملاهيلإ

دمحا.ر.1004ددع4/22:حيحصلاعماجلا:بيبحنبعيبرلا(83)

.46:يسمادغلاةلوصىلع4:يخامشلا

667:قبسامرظنا(84)

ةَمَألانأسيلأ:ةعجرملاالولاقيمث»:ةئجرملاىلعادررابحلادبعيضاقلالوقي(85)
هومرکذامىلعرمألاناکولف٠ةعافشلالهنمانلعجامهللا:مشوقىلعتقفتا

كلذوقاّسفلانمىلاعتهللامهلعبجنالءاعدءاعّدلااذهنوكينأبجيناكل

اهرثكأرابخأباوقلعتامّئاو»:اضيألوقياك692:ةسمخلالوضألا.«فلخ

كلذو«يتمانمرئابكلالهأليتعافشنأ:يوراموهفانمفرعيامو«ةبرطضم
.208:لازتعالالضف«.اوبانأواوباتاذِإهبدارلافحصنإ

قوطنمهّنِإفحصولو«الأهتحصتبثتملربخلااذهنأباوجلاو»:اضيالوقي
.هبجاجتحالاحصيالف٠ملعلااهقيرطانتلأسمويبنلانعداحألاقيرطب
ةنجلالخديال»:هلوقوحندیعولابابيفيبنلانعتيوررابخأبضراعمهّنِإمث

نانمیلواهدروآاممدجوینابسيلف...«قاعالورمنمدمالومامن
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ناف«اوباتاذإاموهوباتكلاهيلعلدطرشبةقلعماهّبأبلوقلاااو

نممزليالوهريغهلعفشينالاقحتسمناکاهنمباتوةريبكلعفنم

مهصيیصختيفةدئافلاو«طقصعيملنمىلعباتفىصعنمبيلغتلهرمع

نيذلايدابعايلقمهلقيرطلاليهستوهللاةمحرنممهسايإعفدركذلاب
86.¢53رمزلا39هللاةمحرنماوطنقتالمهسفنأىلعاوفرسا

ثيدحلانمونارقلانمةلدأنميلاطيجلاهدروأامبيّشحملالدتسيو

ةعافشامهللاو»:هلوقوهوديزنبرباجىلاابوسنمهلقنامىلالصينأىلا

نمؤمةوعدتلانام»:لوفيناكو«نيبئاتلللانينمؤملاونييبنلاوةكئالملا

ىلااهبريصيفباقعلابجوتسانملتسيلةعافّشلا»:هلوقو.(طقاقفانم

‹لزانملافيرشتو٠باوثلايفمهلةدايزةعافّشلانكلوباولا
.‹8«قيفوتلاهَللابو

ربتعيناكامنأاهساسأيلازغلاويلاطيجلانعاصوصنيّشحملالقنيمث
فورعملانموأرئاغصلانمربتعيراصةرخألاءاملعوةباحصلادنعرئابك

ةياورىلعديزنبرباجقيلعتلاحيضوتاذه«ةرخاتملاروصعلايفانايحأ
)88(

امىلعهلمحتفرخآلاىلعاهدحألمحوأاعيمجاهحارطابجيفهانيورامبدجوي
اذايتَمَأنمرئابكلالهأليتعافشهبدارملالوقيو.هلوسرةَّنسوهللاباتكهيضتقي
/7:سرهفلامجعملا:كتسنو.رثيدحلانعو.691ةسمخلالوصالا«اوبات

.5/389.391:لبنحنبدمحأ.168ناميإ:ملسم.ر]
.288:قراشملا:يملاسلاهللادبع(86)

.2:1/321طرطانقلا:يلاطيجلاليعامسا(87)

جاجتحلالاليوطاليلحتيزارلادرويو.8/133بيترتلاةيشاح:يشحملا.ر(88)

نمرئابكلالهالنأمالسلاهيلعيبنلاىلابسننمىلعدلايفةلزتعلل
تفلاخاذاةدودرمداحألانماهّنأنوربتعيفةياورلاةضراعمدنعةيمالسالاَهَمَألا
٠£باوثلالهألانامرحكلذيفألرئابكلالهأصختنأحصيالهّنأنوريو‹نارقلا
.ةديقعلايفعفنيالينظلاوينظهنأىلعنوحليو

=اذه»:هلوقبابنمراكناللةيماهفتسااهّنأىلعاهنولوؤيالدجاهبملستلادنعو
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يفىرخآثيداحأةيضابالارداصملادروتثيدحلااذهبناجىلإمث

.(”)نوتبشملااهدمتعايتلاثيداحألاةيقبىلإتفتلتالاهناالإقسنلااذه

ام»:يبنلانعديزنبرباجنعءاجام:رداصملاهذههيورتاممو

.«يتعافشوهللاةمحربوحلاصلمعبلاةنجلالخديدحأنممكنم

الالجرو٠سانللاموشغاناطلسيتعافشلانتال»:دسلاسفنبو

.«ميتيلايفهللابقاري

يفاجلاالو٠نيدلايفيلاغلايتعافشلانتال»:دسلاسفنبو

.0(هنع

ِا1اا :لاق...ةمايقلاموييتعافشامهلانتاليتمأنمنافنص»:عالاق

ةئجرملاوةيردقلا
ةمطافاي»:يعهلوقيهودنسنودبىرخأثيداحأنيروغبتدرويو

امكنعينغأالينإفامكسفنالالمعاهللالوسرةّمعةيفصايوهللالوسرتنب
.اشهللانم

يتعافشلانيالو«يتمأنمرئابكلالهأيتعافشلانيال»:كعهلوقو

.تاعاطلاربكالهألمتحتدقرئابكلالهالةملكنأنوضرتفيا5«يكر
.3/63:ريبكلاريسفتلا:يزارلا

.753صيليامرظنا.دولخلاةيضقيفنيرحألانيثيدحلاىلعمهدرركذنسو(89)

100110021003ددع4/22:حيحصلاعماجلا:بيبحنبعيبرلا(90)
دمحماوافق117ةقروةينونلاحراشهلقنياماذه.كنسنومجعميفدرتم
.2:1/2324طدازلانايميه:شيفطا

مجعميفدريمل.806ددع3/11:حيحصلاعماجلا:بيبحنبعيرلا(91)
.كنسنو

.303رونلا:ينيمثلازيزعلادبع.هجو118ةقروةينونلاحرش:ينالتلاورمع.ر(92)
11اياصو:يراخبلا.رثيدحلانعو.290قراشملا:يلاسلاهللادبع.ر

.ر1/206لبنحنبدمحا.23قاقريمرادلا.2ةيآلاءارعشلاةروسريسفت
5/15٠:سرهفملامجعملا:كتسنو
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الإهللامرحيتلاسفنلالتاقالو«رمخىلعنمدمالو«قراسالوناز
.‹93قحلاب

ريعبلاذاذيامكيضوحنعلاجر:مالسلاهيلعهلوقو

اوريغدق»:يللاقیف«يباحصأيباحصأ6ملهمله:لوقأو٠لاضلا

اوجلتخاف.اقحس«اقحسلوقأف.مهباقعأىلعنيدترماولازيملوكدعب
.۶۹لامشلاتاذمهبميفينود

نراقننأنكميفيكفرئابكلالهألةعافشلأتبثتلرفاظتتاهّنأىرننحنو

؟ةيضابألاريغدنعدروامنيبواهنيب
:ةنسلاونارقلانمكاذواذهصوصنيفتالمأت

نيبنملطابلااهيتأياليتلاةينارقلاصوصنلاسفننافرطلابذاجتدقل

حيضوقلاوليواتلايففعضلانمءيشبسحأنملكو‹اهفلخنمالواهيدي
ىلاةبسنلابةعساوفالتخالاةرئادو فيرشلاثيدحلابميعدتلاىلإاجلي

.ىتبتملافقوملاةيوقتىلالوصولل لاصيالاو

ىلعيلكلادامتعالايفلثمتتفةينارقلاتالالدتسالايفلوقلاةصالخاّمأ

ىلارومألاةيقبكاهّدرمْنأو٠يحةعافشلانأكلانهامةياغو«هبناوج
ءاعفشلانييعتيفسانلافلتخااذهلوهنذإبالإنوكتنلوىلاعتهلل
ةمايقلاموييهلهو؟تاعافشوأةدحاوةعافشيهلهو‹مهلعوفشملاو

؟‹)ةنجلاىلاراّنلانماموقلقنتلءازجلادعبامىلاّدتمتوأ

ةرعاشألانأوهويلجرمأههابتناتفليتاليوأتلافلتخميفلّمأتملاو

.كنسنومجعميفدجويال(93)

دهز:ةجامنبا.39ةراهط:ملسم.ر.7071نيدلالوصا:نيروغبت(94)

.2/194سرهفملامجعملا:كنسنو.ر28ةراهط:ًاطوملا.6

.يليامو689:يليامرظناةروكذملالئاسملانع(95)
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لومجحيةداعمهو رئابكلالهألةعافشلاتابثإيفمهكلسمكلسنمو

عوضوميفليوأتلايفرثكأاوناك ةلزتعملاهبنورّيعيلبليوأَتلانع
.كلذىلعلیلدربکاةروكذملاتايالانميزارلافقاومو‹

لامعتسالمهموصخىلعةدرللاورطضافرهاظلامهزوعامهنأاذهینعم

الانمجورخلابلوقلانمنمويعول

دمتعينأبيرغلانمسيلف ةلزتعملاوةيضابإلا لباقملافرطلااأ

نودبميركلانارقلامهفىلاليبسالأىأروةيادبلانمهبرقذإليوأتلاىلع

.انطابوارهاظهلنأرابتعا

تالامتحاومومعلاوصوصخلاامهنيتطقنىلعليوأَلارادمناكدقو

:مومعلاوصوصخلا
ةَصاخنوتبثملااهربتعانيملاظلانعةعافّشللةيفانلاتايآلالكف

يفوةالصلالهأنمةاصعلالمشتةّماعنوركتنملااهربتعاامنيبنيكرشملاب
ادمتعمناكيزارلاجاجتحانأالإنيفرطلانيبجاجتحالابراقتيبلاغلا

.نيكرشملابصنلاصيصختليقطنملاسايقلاتاجاتنتساىلعايلكادامتعا

لصودقفكىضترانملةعافشلاتبثتيتلاتاقايّسلابقلعتياميفامأ
ىلعارَّصمتاميذلا ةريبكلابكترمنأرابتعادحىلايزارلاليوأتاهيف
97ناميالاةملكبظفلتهنأساسأىلعىلاعتهللادنعىضترم هتريبك

.655:قبسامرظنا)96(

يفةيمالسالاقرفلاتوافتتثيحءامسألاعوضومىلافالخلالوحتيانهو(97)

قبسامرظنا.ءاجرإالأوهولصفموقفةيضابالاتاجرد

684



؟اهميرحتنمةمكحلاامفىضترمةريبكلابكترمناكاذإهنأةقيقحلاو
يراضحلااهدعبدولخلاوديعولاعمةعافشلاةيضقبستكتانهنمو

ةغاستسمنيركنملاججحودبتتاقايّسلاهذهلثمليوأتيفو.
.رثكأ

:بارعإلاوةغالبلا(ب

لِصوصّلامهفيفيعيبطاذهفبارعإلاوةغالبلارتوىلعفزعلاام
ثيحعاطيعيفشالو{»:ىلاعتهلوقلثميفاردانالإهيلااجليملهنأ

نلعفشملايفزاجمعاطملا»:شيفطادمحمهنعلقنيويرشخمزلالوقي
تلقناف)كقوفنملالإنوكتالاهّنُأىفدرمألاةقيقحوحنةعاطلاةقيقح

يفنلوانتينألمتحي:تلق؟4ميشىلاعتهلوقىنعمام
املوقتامكنودةعاطلالوانتينواعمةعاطلاوةعافشلا

كلناالإاباتككدنعنأوهدحومعيبلايفنلمتحموهف«عابيباتكيدنع
الو»:هوحنو«اعيبمهنوکالوكدنعباتكالأواعيمجامهيفنو«هعيبتال

.«راحجناوبّضلايفنديري.«رحجنياهببّضلاىرت

3:يتأيامرظنا(98)
.ىنعملاحضَنيلانهديعأوقبساميفركذنيسوقلانيبءاجام(99)
/1:5طريسفتلاريسيتشيفطادمحم.420421:فاشكلا:يرشخزلا(100)

نمنيلاظللامللاعتهلوق:فاصتنالاباتكيففاشكلايشحملوقي112
وهيذلاعيفشلايفنلانوكينألمتحي:هيفلاقعيفشالومح
.تباثعيفشلاوةعاطلايهوةفصلايفنللالمتحيو٠ةعاطلايهوهتفصوفوصوللا

.همالکها

ةفصلاوفوصوملاعومجمىلعيفنلالوخدثيحنملاتحالاءاجامّنِإ:تلق
ناىلعامهدحأيفننوكيكلذكهيأزجنمدحاولكيفنبنوكياكعومجلايفنو

.421-3/420:فاشكلاةيشاح.اعيمجنيرمألايفنلاقاانهدارملا
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قلعتملوهتابثإوأعيفّشلايفنبتقلعتانهةيغالبلاةّيضقلانأةقيقحلاو

.°»ميمعتلاوصيصختلاىلارمالاعجرثيحهلعوفشملاب

مالكلايزارلاللحكلذلوميمعتلاوصيصختلاىلعذعيحليوارادمف
.رخأتايانمِءاجاميفنيليلحتلانيذهىلعلاحأامثنيتيآيف

ٹثيدحلابتالالدتسالااما«ةينارقلاتالالدتسالانعلاقياممهكلذ

ليوأتلانمملستملاهّنإفميركلانارقللةحضومتءاجاهنأمغراضيأيهف

تضراعتاذإءالؤهوءالؤهىدلبرقألاو‹امامتاهتحصيفنعطيملاذإ

.رخالاهبجتحييذلاثيدحلاةّحصيفلكنعطينأتبراضتوثيداحألا

يرهوجفالتخاعمنافرطلاهتبثأيذلاليوطلاثيدحلامكلذ:امهالوأ
."ماعلاقايسلايفقافتاوةساسحلاطقنلايف

ةعافّشللنإثيحةصاخثيدحلاةيادبيففالتخالالثمتيو
هللانماهنوبلطينيذلامهوءايبثالاعابتأنمناميالالهُمهةيضابأالادنع

سانلاماتيوماعبلطلافمسويراخبلادنعاأباهيفةيقبلللحخدالو

َنأوهودحاوفرحبةلزتعملاةلدأعيمجىلعباوجلاو»:ددصلااذهيفيزارلالوقيو(101)
تابثإىلعانتلّدأو٠تاعافّشلاماسقأعيمجيفنديفتةعافّشلايفنىلع

ىلعصاخلامّدقاضراعتاذاماعلاوصاخلاوةّصاخةعافشتابثإديفتةعافشلا
.3/65:ريبكلاريسفتلا.«مهلئالدىلعةمّدقمانلئالدتناكف2ماعلا

:يلياميزارلامهنعلقنيفةلزتعملااما(102)

يوارلانأرهاظلاف«ةعلوسرلاظفلباهطبضنكيالفةليوطرابخألاهذهنأ(أ
.ةجحاهنمءيشنوكيالريدقتلااذهىلعو«هسفنظفلباهاور
تادايزلاعمةفلتخمهوجوىلعتيوراهّنأوةدحاوةعقاونعريخاهّنأو(ب
.3/64ريبكلاريسفتلا...ايلاةمهتنلاقرطيامماضياكلذوتاناصقتلاو
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ةمايقلامويبعتنمنيفوملاريملسملابيصياميفلاكشإعقيامك

.بعتلأيفةحيرصصوصتلانأعم

مهجرخأمث»مالسلاهيلعهلوقمهسفنأةرعاشألاشقاندقفرخألاليبقاّمأ
نبالاقف٠فقوملايفنولازياممهنلاحلاو‹(!9*«ةنجلامهلخدافرانلانم

ةعافشلاركذثيدحلالّوَأيفنأكلذو«هلصأريغىلعائيشبكرثيدحلا

نمجارخالايفةعافّشلاركذهرخايفوفقوملابركنمةحارإلايف
لاكشإوهو...فقوملانملوحتلادعبنوكيامّنِإكلذوراثلا

نارقلاسيحنماإيقياسونرلدنعاهياعقفثيدحلاةتاخا

رئابكلارمألالمشیأبسحف“توكرشملاةعافشلانع

؟نيرصملا

يقبثيدحلااذهىلعادامتعاةعافّشلاتابثإىلعقافتالامغراذكهو

.مهلعوفشملاناشيفامئاقفالخلا

لهألةعافشلاتسيل»:صّنلاسفنىلعادامتعاتابثإلاويفنلا»:امهيناث
.«يتمانمرئابكلالهاليتعافش»«يتمأنمرئابکلا

679و678:قبسامرظنا(103)

665667:هانتبثأيذلاصنلانعفلتختةياوردمتعارجحنبانأرهاظلا(104)
:هلوقالإديناللبءرانلانممهجرخا»:هلوقصنلااذهيفدجنالذا
اذهةياوريففالخلاثكىلاانهبنذاكلذيفةبارغالوهةّنجلامهلخدأ»
.667:ثيدحلا

.8/1480:بيترتلاةيشاح:يشحملا.ر(105)
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الدجهتحصبميلستلادنعثيدحلااذهليوأتىلانيركنملاءوجلمغر

يفهناربتعيلبهدحوايفاكهربتعيمليزارلانافنيبئاتلاصخيهنأىلع

.هدضاعتلىرخألاثيداحألاىلإةجاح

ةدايزلابريوحتلاناكلهفثيدحلااذهرمأيفراحيصّنلايفلّماتملاو

نمَڌبالو؟فيضافدجويملوأفذحفيتلادجوله؟ناصقنلابوأ

كاذبالواذهب''"ايئاهنامزجمزجننأعيطتسنالنكلنيلامتحالادحأ

مهمامإفدجونإىتحوليخديفّنلاناباومزجةيضابإلانأكلانهامةياغو
رئابکةملكلمعتسادقنوکينأنمكلامنبسنأيفعيديزنيرباج
نأموهفمبليوهّنلاىلعلامعتسالاكلذلمحامّنِإويحالطصالااهموهفمي
.راربالادنعتائيسراجفلاتانسح

عمكلامنبسنأعمديزنبرباجضوافتيملاذامللءاستننأانلنكل
نمةَمألااحارألالعفولو‹ثيدحلااذهناشيف(107)ةدوممامهنيبام

؟الصفلوقلاناكلوفالتحالاِءاد

الإةوهلاديزتاليهفنيفرطلادنعاهبدهشتسملاثيداحألاةيقباأ
نملككولسيفعسوأرثأاهلناكفالتخالاةعقرتعسااملكو«اقمع

.(105).فرطلا

 نيتبثملاونيركنملا نيفرطلانملكىفلّمْأتلادعبو

.لمعلااذهنمعسوأليوطدهجوصاخلمعىجاتياذه(106)
.2/205تاقبطلا:ينيجردلا.ر.19صرباجةايحةمجرت.ر(107)

754:يليامرظنا(108)

:لوقيثيحيتالتلاومعدنعيللقعلاجاجتحالانمبرضىلاةراشالاتءاجدقو)109(
نأو«ةنجلانولخديمهتابلوقلاهمزلرئابكلالهلنوكتةعافشلانأمعزنمف»

-نيددخمةمألانمنأنمةنسلاوباتكلايفامفالخكلذو«ةنجلايفاهلكةمالا
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.ىلاعتهللانذإبلإنوعفشيالفيكوءاعفّشلاديدحتيفرظنننأالِإقييمل

:مهتعافشدودحوءاعفضشلا

.(48رثَدملا74)ةعافشمهعفنتامف:ىلاعتلاق

ةراشإنيتيألايف(53فارعالا7)هالاوعفشيفءاعفشنمانل:لاقو

(!19)ملعلالهأىلإبسنامىمظعلاةعافشلاثيدحرخايفاندروأدقل
ةعافشلايفهيليمث«ةنوزخملاةعافّشلاحتفيمالسلاهيلعلوسرلانأهدافمو
.ءادهّشلاكلذدعبصنلاركذيوءايبنألاةيقب

40)نيذللرفغافإ:ةكئالملاناسلىلعىلاعتهلوقنممهفيو

ديزنبرباجنيبدقو٠ةعافّشلانمىلاعتهللامهنكميةكئالملانأ(4رفاغ

الإءايبنالاوةكئالملاةعافشام»هلوقبكلذ

ثيحمالسلاهيلعلوسرلادعبءاعفشكانهنأيملاّسلامالكنممهفيو

زجململتناكولاهّنألو«اهنمنييئاتلاريغاهيلعنوتيلارئابكلالهأمهوراتلايف=
حرش.زئاجلاريغراتلالهأنمنوكلالاؤسهمازلتسالاهلهأنمنوكلالاؤس

فقودقو302:رونلا:ينيمللازيزعلادبع.هجو118ةقروافق117ةقروةينونلا

208209:لازتعالالضف.ر.رابجلادبعيضاقلاجاجتحالااذهلثمدنع

يفزوجيالهّنأبلئاقلالافقلاىلعةّدشبيزارلادردقو.688:ةنسمخلالوصألاو
ةلقعملازتعالابهرثأتنيبو٠ةيصعملالهأوةعاطلالهأنيبىلاعتهللاةمكح
7/1011:ريبكلاريسفتلا.ر.مالكلاةفرعمنمةهبيصن
.ةيبيغلاةيضقلاهذهلثميفامامتيتوناثجاجتحالااذهلثمنأظحالملاو

678:قبسامرظنا(110)

.301رونلا:ينيمثلازيزعلادبعافق117ةقروةينونلاحرش:يئالتلاورمع(111)
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:لوقي
 )112(_

نمنالهریغهعافشنودرکڈذلابهملوسرلاةعافشصحامّنإو»

.‹113ىلۇًلاقیرطبهریغةعافشهعفنتملهتعافشهعفنتمل

دمحملوسرلاىلعىلاعتهللاهبنسيمركتةيضايإلابسحذعيحعاقل

:
يفراسابلهاميملپهلاادلدناانرکذامک

(زجر):هحرشيذلانتملايثهلوقىلاريشي(112)
يشقشللسيلوىرولانميقتللوسرلاةعافش

.288:فراشملا:يلاسلاهللادبع(113)

ةلالذلاوعيفشلاةبترمعفرةعافشلاةدئافنأكلذةلمجو»:رابحجلادبعيضاقلالوقي(114)

689:ةسمخلالوصالا.(اذك)عوفشملانمهتلزنمىلع
الهنأرئابكلالهالةعافّشللنيتبثلاحجحتابثإيفيزارلامالكنممهفيو

1/5963:ريبكلاريسفتلا.ءاعفشلاديدحتيففالخ
لنمالإنوعفشيالنيحلاّصلاوءاملعلانأنمةيطعنباهركذامدرويفيبطرقلااأ
ةّدشبهدقتنيو‹ةحلاصلامعأهلنكلولصووأ«نيتلزنملانيبوهورانلاىلالصي

رمألانأنمملسمحيحصيفءاجامىلعةيطعنباملطيملفيكبّجعتيو
ريخنمةَّرذلاقثمهلنمجرخينأىلارركتتةعافشلالظتثيحكلذنمعسوأ

.هبلقي
هللالوسرلاق»:لاقكلامنبانعهننسيفةجامنباجیرفتنماضيأركذيامو

ٌرميف ةنجلالهاريمانبالاقوسافوفصةمايقلامويسانلافصي:ٹو

كتيقسفتيقتسامويركذتامأنالفايلوقيفلجّرلاىلعرانلالهُأنملجرلا

؟اروهطكتلوانمويركذتامألوقيفلجّرلاىلعلجّرلارمو«هلعفشيف:لاق!ةبرش
اذكواذكةجاحلينتثعبمويركذتامأنالفاي:لوقيوريمّنلانبالاق«هلعفشيف

نعو.3/273275نارقلاماكحا:يبطرقلا.هلعفشيف؟كلتبهذف
:سرهفملامجعملا:كنسنو.ر.8بداةجامنبا.ر:زوكذملاثيدحلا

3/318.
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نكتملنإو¢ةقلطممهتعافشنوكتلهفءاعفّشلافانصأمهءالوه

2اهدودحیھامفةقلطم

:نيعفاشلاةعافشدودح

يقبو٠مهلعوفشملاىلإةبسنلاباهدودحطبضيففالتخالااَبدقل

.ىلاعتوكرابتهللاوهوهدنععوفشملاىلإةبسنلاباهدودحتبثننأ

تناكنإافةرخألاوايندلانيبايرهوجافالتخاةعافشلارمأفلتخي
مهيدلملعنودبومهتمنودبنوكتايندلاىفءامظعلاىدلةعافشلا
اهلبقيملاظلاو٠هعطختوبثلةعافّشلالبقيلداعلافقئاقحلاىرجمبلقتدقو
هللادنعىهف«هيلعموكحملاباسحىلعكلذناکولوعيفشلاءاضرال

.هماقمعفروىلاعتهاضترانملویلاعتهللانذٍإبالإنوكتنلوىمساوعفرأ

(255ةرقيلا2)چهنذابالإهدنعمفشييذلااذنم:لئاقنمزعلاق

لذئمويال:لاقو3سنوي10)ەنذإدعبنملإميفشنمام:لاقو

عفنتالو:لاقو(109هط20)4لنمحرلاهلنذانمالاةعافشلاعمت

.(23ًابس34(4لنذأنمللاهدنعةعافّشلا

هدنععفشييذلااذنمل:ةرقبلاةياريسفتيفيبعصملافسويلاقو

عفشييذلااذنمل:فاشكلايفلاقِعفشيدحاليأ:ەنذإبالإ

الإةمايقلامويملكتينأكلامتيالادحأنأوهئايربكوهتكولملنايبهەدنع

78)هلنذأنمالإنوملكتيال:هلوقكمالكلايفهلنذأاذإ
.(115)38ايلا

‹1/384فاشكلا:يرشخزلا.72:نيلالجلاىلعةيشاح:يبعصملافسوي(115)

هنأالإهطوسنويوةرقبلاةيأيفةعافّشلانعنآرقلاهيزنتيفتكسيو

يفهلوقاذهوهطةروسيفنآرقلاهباشتميفالضّرعتاكبسةروسيفالضرعت
ىلاعتهالهللاءادعألنوكتالاهّنأوةعافشلايفانلوقىلعلدي»:هطةروس

:نيطرشلانيذهبصتخانمالإعفنتالاهنأن
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٠الإليلدبيفنوهف۽يراكنإماهفتسالا»:شيفطادمحملوقيو

7ىلاعتهنمهريغادحأصلخينُأهئايربكوىلاعتهنأشمظعلىفتنا
.ةعافشلابهلنذأينأبلإةبراحموأادانعهصلخيفيكف«‹هيلإعوضحخو

ءايبنألاعفشيامّنإو٠هنذإبالإهدنعدحألةعافشالهنأةربخمةيألا

.تونمؤملاو

ىلعىنعملاو‹عفشيريمضنملاحفوذحمبوأعيفشبقلعتمهدنعوإل
عفشييذلااذنميناثلاىلعو«ةعافّشلاهدنععقوييذلااذنم:لوألا

هَنِإف«ىوقأاذهو‹ةفاسملابرقو«بسلانعىلاعتهيلإابيرقهنوكلاح
هلوقبةقلعتمءابلاو.ديعبلاعفشيفيكفبيرقلاعفشيالناكاذإ
نملاحفوذحمبوأ«هنذإبالإرومألانمرمأبهدنعدحأعفشياليأ

."©“انذإباباثالإلاحيفعفشياليأ«هيفرتتسملا

.هبابيفاجضاونالانوكينأامهدحأ=

نأبجيالزوجيالاموبذكلالوقينمف«لوقلايفةقيرطلايضرمنوكينأيناشلاو
ةروسيفلوقيو2/494:نارقلاهباشتم.هجوىلعةعافّشلايفالخادنوكي

؟«كلذبدارلانم»:ًابس

فالخبمهوهنذابالإنوعفشيالمهن:اىلاعتنيب«ةكئالملاكلذبدارملانأانباوجو
.339:نارقلاهيزنت.«ىلاعتهللةعاطوهامالإمهنمعقيالفنيطايشلا

2:3/355طدازلانايميه:شيفطادمحما(116)

مهنمدنععفشييذلااذنمللوقيثيحفقوملاسفنهدبعدمحمىنبتيو

هبټدعوأوهتمكحهبتضقوهتّنسهبتضمامىضتقمكرتىلعهلمحيف

قالحألاباهسّيدوةلطابلادئاقعلابهسفنىّسدنمبيذعتنم‹هتعيرش

اذهىلعمدقييذلااذنم«ضرفلاونعضرعأوضرالايفدسفأو‹ةلفاسلا
َنأيفاصنءانثتسالااذهسيلو«ةقيقحوةروصهلهلكرمألاوهنذابالإهديبعنم

دوه!1)€هنذابالإسفنملكتالتأيموي»:هلوقكوهامّنإوعقيسنذآلا
سفنكلتالموي: مويلاكلذيفكلملاوناطلسلابهدارفنألليثمتوهف(5
 ريسفتيفيواضيبلالاقاذشو(19راطفنالا82(4هللذعمويرمألاواثيشسفنل
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ةعافشنأىلعةيمالسالاقرفلانأليلاحتلاهذهلالخنمحضاو
قلطنمبسحمعستتوقيضتءالؤهةرئادنأالإهللانذإِبالإمتالنيعفاشلا
لوقوهبابلااذهيفليقامنسحأنأودييوراكنالالهأوتابثإلاله
فورعمريغهنذإنابهدبعدمحم

نسحيبيغلاىلعلواطتلانمابرضربتعينذالااذهديدحتنافالعفو

.19راطفنالا82)ههلذئمويرمالاوإلطلئاقنمزعهلوقيفةمايقلامويكلذ

كلذوةعافشلانعثيدحلامتخننألإقبيملهنأتالّمأتلاهذهدعبودبي

.نيدلالوصاباهتلصنمءاملعلافقاومضرعب

يلاطيجلافهقيلونيدلالوصأملعباهتلصنأربتعتفةيضابالارداصملام

زيميو'”«نارقلاببذكدقفاهببّذكنمفيحاهنإ»:لوقيالثم
هربتعيفلواتملاريغنيبوةمعنرفكارفاكهربتعيفلواتملانيبيملاَّسلا
رشم

هدیریامعفدينأبلقتسيوهيناديوأهيواسيدحأالهّنأوهنأشءايبكلنايبةلمجلا=
.ةبصانموأادانعهقواعينأنعالضفةناكتساوةعافش
نيملكتملاونيعفاشلالمألاعطقءاثنتسالااذهيفنإ:هلّصحماممامالاذاتسالالاقو
هدارفنانايببةَّماعباتكلالهأونوكرشملاابلوقيناكيتلاةفورعملاةعافشلاىلع

نودبملكتلاوأةعافّشلاىلعهديبعنمدحأةأرجمدعوكلملاوناطلسلابىلاعت
31-3/303/30:راناريسفت.هقلخنمدحألفورعمريغهنذإوهنذإ
روشاعنبارهاطلاو3/275نآرقلاماكحا:يبطرقلانأشلااذهيفعجار
صوصنىلعاداهعاىلاعتهللانذإيفعسويامهنملكو.3/21:ريونتلاوريرحتلا
.ثیدحلانم

.3/31:رانملاريسفت:هدبعدمحم.ر(117)

.2:1/230طتاريخلارطانق:يلاطيجلاليعامسا(118)

.287:قراشملا:يلاسلاهللادبع.ر(119)
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ٹثیحدیزنبرباجمهمام]ىلإعجريةيضابإلادنعلّصأتمفقوملااذهو
يفرانلامهدعوأدقهللانألةعافشرئابكلالهألامهنأفلحيناک

.اذهانمويىلإارُمتسملازيامو2'0ەباتك

ناسنإللعيفشنسحأنأيفةينغمداوجعمقفتنانفرمأنمنكيامهمو
ةقيقحلاو«ءايبنالاولسرلاوةكئالملاوهللاءايلوأنمنوكيهبوهلمعوهامّ

:لئاقنمرعلوقيذإ‹نيملاعلابرهللاوهامّنِإقحلاعفاّشلانأ
شرعلاىلعىوتسامثمايأةتسيفامهنيباموضرألاوتاوامسلاقليذلا
2a)ةدجسلا32)نوركذتتالفأ٤عيفشالويلونمهنودنممکلام

مث٤«ضرالاوتاوامسلاكلمهل«اعيمجةعافّشلاهلللق:لوقيامك
ءاعفشلاةعافشةباجإكلام»وهذعيحهللاف."44رمزاقورهلهيلإ

23۱قحلا

679:قبسامرظناو4/22:حيحصلاعماجلا:بيبحنبعييرلا(120)
اربتعادقةينغمداوجوروشاعنبرهاّطلانمالكنأىلاريشننأردجي:ةظحالم
نبارهاطلالوقيف.ةيساسالاةيلوصألااياضقلانمسیلةعافشلاعوضومنأ

قلعتتالاهنأللوصألاباهنمعورفلابقلعأ(ةعافشلا)ةلاسملانأقحلاو»روشاع

:1/438ريوتلاوريرحتلا:روشاعنيرهاطلا«هتافصبالوهللاتاذب
اباباالوابلسالعوقولاثيحنمةعافشلابمكاللقعلاو»:ةينغمداوجلوقيو

هيلعوةعافشلادوجونمروذحميىرياللقعلانافناكمالاٹثیحنمام

لقَلااذههيدلتبثنمفهلوسروهللانعلقَنلاةّحصىلعاهتوبثواهعوقوفقوتي
ةعافشلانأانعمنيبتياذہہو...روذعموهفاڵإوةعافشلابنمويناهيلعبجو

وهف«رخآلامويلاوهلوسروهللابنمؤماهركنأنمَنأونيدلالوصأنمالصأتسيل .,1/97:فشاكلاريسفتلا.«بيرالبملسم
4/776:ريسفتلاريسيت:شيفطادمحما.ر)121(
.5/74:شيفطادمحما.ر(122)
.24/27:ريونتلاوريرحتلا:روشاعنبرهاطلا(123)
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ةيضقوديعولاودعولابةلصلاةقيثوىقبتةعافّشلاةيضقنافةقيقحلاو
٠فاطملارخايفلكلليراضحلادعبلانعثيدحلاعمجنلو«دولخلا
لهيهودولخلاعوضومنعةعّرفتمةّيضقدنعفقننأنآلانسحيهلعلو
ةياهّنلايفناتينافامهلهو؟دعباقلختملمأنآلاناتقولخمراّنلاوةّنجلانأ
؟المأ
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امهؤانفونآلاراتلاوةنجلادوجو

نأنسحيراتلاوةنحلايفدولخلانمةيضابألافقومصرعنالبق

رانلاوةّنجلاله:امهودولخلاةيضقشماهىلعاتريثأنيتيضقىلإريشن

؟ناينفتسلهو٠نالاناتدوجوم

:رانلاوةنجلادوجوةيضق(1

ناكدقوةيضقلاهذهريثتيتلاصوصتلاتبذاجتةيمالسالاقرفلانإ
.بذاجتلااذهيفبيصنةيضابإلل

بلسلاوأباجيالابنوكينأنكميةيضقلانمفقوملانأةقيقحلاو

ةّنجلانإ:لوقننحنو»:يقاتسرلاسيمخفوقولابلاقدقو.فوقولاوأ

عيمجبملاعلاوهو‹ىلاعتهللاىلاكلذملعدرنو«كلذبنمؤنوتحراتلاو
.(2)«ەقلخ

:دعباتقلخدقراتلاوةّنجلاّنأبنولئاقلا(أ

صعبو(3)ةرعاشالاو(ةيضابألا)انروهمجبهذا:لوقي

.(5)(نادوجومامهَنأىلإ(4)ةلزتعملا

.ثعبلالبقايندلاةايحلايفيأ)1(

ةيشاح:يبعصملافسوي.ر1/525:جهنملا:يقاتسرلاديعسنبسيمخ(2)

هبسنينأنودفوقولابلوقلاىلاراشأدقوافق22ةقرونيلالجلاريسفتىلع
.هبحاصىلا

نورقيو»:اضيالوقيو٠«ناتقولخمرانلاوةنجلانُرقنو»:يرعشالالوقي)3(

.1/349:تالاقملا.«ناتقولخمرانلاوةنجلانأ

2/445:فقاوملا.رمتعملانبرشيويئابجلايلعابأمهنميجيالاركذي(4)
هبذاجتتقرفلالجنأمولعمويرصبلانسحلارداصملاركذتامك

278 : قراشملا:يملاسلاهللادبع  )5(
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ىقوسلانامثعوبوبحمنبادنعتءاجامكءالوهججحصخلتتو

امكدمحمويملاسلاو(ىبعصملافسويو(”يتالتلاورمعو

‹ةنجلايفءاوحومداةصقلنآلاناتدوجومناتقولخمرانلاوةنجلاو»:يلي

4نيقتمللتدعأل»:ىلاعتهلوقلقرفلابلئاقالذاراّنلااذكو«امهجارخإو
هاردقو:هلوقو(24ةرقبلا2)تدعهلوقو(133نارمع3١)

.(14مجنلا53)ةنجاهدنعىهتنملاةردسدنعىرخأةلزن

حاورأنأمالسلاهيلعهنعِءاجامءالوهاهبجتحييتلاثيداحألانمو

ليدانقىلإيوأتوةنجلايفحرسترضخرويطلصاوحيفلعجتءادهنشلا
هقولخمراثلاوءامسلاىفیهوهقولخمةنحلا»:هلوقو۱شرعلابهمملعم

لقأتّدجوفةّنجلاىلعتعلطا»:ةعهلوقو.0.)0»«ضرألايفيهو
ءاينغالااهلهأرثكأتدجوف‹رانلاىلعتعلطاوءاسنلاوءاينغالااهلهأ
.(۱5)هنمعرفوقلخدقءيشىلعلإعلطيالو(*ءاسنلاو

90:تالاؤسلا:ىفوسلانامثع

67:تانایدلاباتكحرش:يتالتلورمعر(7)

ريسفتىلعةيشاح.1617:تانايدلاباتكحرش:يبعصملافسوير)8( 

.افق22ةقرونيلالجلا

279 278 قراشملا:يملاسلاهللادبعر  )9(

2:4546طديحوتلاةديقعحرش:شيفطادمحم(10)
لبتحنبدمحا.8داهج:يمرادلا.3داهجلالئاضف.يذمرتلا.ر(11)

3/201سرهفملامجعملا:كنسنو.ر6.5

يراخبلا.ر.هةقولخماهنأوةنجلاةفصيفءاجام»:ناونعبثيداحأتءاج(12)

2/73سرهفملامجعملا:كنسنو.ر.10:8قلخلاءدب

ةيرعشالاعجارملانم.ر.17:تانايدلاباتكحرش:يبعصملافسوي(13)

ديحوتلاةرهوج:يروجيبلاويئاقللاو2/445فقاوملا:يجيالا
182:اهحرشو

نبدمحأ.11منهج:يذمرتلا.8قلخلاءدب.16قاقر:يراخبلا.ر(14)

4/14:سرهفملامجعملا:كتسنو.ر...1/234لبنح

524 / 1 : جهنملا:يقاتسرلاديعسنبسيمخ.ر  )15(
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:نآلادوجولامدعبنولئاقلا(ب

ججحلاهذهاولبقيمل(9نوركنملافنيتبثملاججحكلتتناكنإ

ةّنجلايفالجرناكمدا»:اهنأشيفاولاقفمالسلاهيلعمداةّصقاهاوقأو

نطبلهلزنافهّبریصعف«عفترملحميأ«ةوبرىلع«هلناتسبيأ

نآلاامهدوجوىلإةجاحالذإءازجلامويلناقلخيامهنأنوريءالّوهو

:مهتلدأنمو

ليأمئاداهلوكامىنعمب(35دعّرلا13)هلمئاد:ىلاعتهلوق»

وذكبرهجوىقييوههجوالإكلاهءيشلك:ىلاعتهلوقعم‹عطقني

اهؤانفمزلنالاةقولخمةّنجلاتناكولف(27نمحرلا55)ماركلالجلا

.قرفلابلئاقالذِإاهلثمرانلاو«ةمئادنوكتالف‹اهكالهو

۱:ىلاعتهلوقو
اتناكولف(3نارمعلآ3ر«ضرالاوتاوامسلااهضرعةّنجول

وهةّنجلاضرعنأيفةحيرصةيآلانَألماسجألالخادتمزللنيتدوجوم
.®«ضرألاوتاوامسلاضرع

ءةيضابالانمناهينيبانباوسيمخنبتلصلارثّوملاوباو‹يسرافلالهسوبا(16)

:يبعصملافسوي.ر.ةلزتعملانمورمعنبرارضورابجلادبعومشاهوباو
:2طديحوتلاةديقعحرش:شيفطادمحما.17:تانايدلاباتكحرش
.2/445:فقاوملا:يجيالا278٠:قراشملا:يملاسلاهللادبع5
182:ديحوتلاةرهوجحرش:يروجيبلا

ةرهوجحرش:يروجيبلا.17:تانايدلاباتكحرش:يبعصملافسوي.ر)17(

182.ديحوتلا
278قراشملا:يملاسلاهللادبع(18)
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لإنانوكتالفاتدجوول»:يلقعلالالدتسالابابيفمشاهوبألوقيو
.ملاعيفوأ‹رصانعلاوأكالفألاملاعين

نآلادوجولامدعبنيلئاقلاىلعدرلا(ج

ليوأتىلإةجاحالهنأاونيبفججحلاهذهلامهدوجوبنولئاقلاىدصتدقو
يفداحلإةرورضريغنماهليوأتو«ةنجلايفءاوحومداةصق

بابنموهفناتينافامهنأىلإلوصوللكالهلاوماودلانيبعمجلااأو

لوقيوامهتفيظوادبتكلانهواينّذلاءانفبناينفتفيكذإدودرملاليواتلا
ليبسىلعوهامنلوکامماودنابهنعبيجأو»:ددّصلااذهيفيملاسلا

دحاولوکأمماودرّوصتياليأ«رخابءيجدحاويفاذاهنأىنعمبلدبلا

يهامىلعامهتاوذىقبتوامهؤازجأقرفتتنأامهءانفنإ:لوقنوأ
.اتاذنيتیقابةروصنيتينافنانوكتفهيلع

٤نييئافامهنوكيففاكءانفللنيتلباقامهيتاذنوكنإ:لوقنوأ
ضراعل‹العفهنعءانفلاعفرو«ةقيقحلاىلعنافهتاذلءانفلاهيفنكمأامناف
.يتاذلاناكمالاكلذعفديالجراخنمهيلعضرع

ىلإناجاتحيامهفانكمأنإويناثلاولوألاتألباوجلاوهاذهو:لوقأ
نودامهتروصْنأولوألاىلعالعفةينافراتلاوةنجلاتاذنأىلعلديليلد
ىلعاضيأالعفامهتاذ

ديحوتلاةمدقمحرش:شيفطادمحما.2/445:فقاوملا:يجيالا.ر(19)

2:4546ط

182:ديحوتلاةرهوجحرش:يروجيبلا.ر(20)
278:قراشملا:يملاسلاهللادبع(21)
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ةغالبلاهجمتليلداذهفلخادّنلابوجوىلعاليلدضروعلارابتعام

ةيألايفحيرصلاهيبشتلااهدضاعيهيبشتلاهوجوغلبأنمةروّنصلانالةينارقلا

.(21ديدحلا57)ءامسلاضرعكىرحخألا

:يليامكاهضحدءاجدلثالثلاةيلقعلاةلدألاتیقب

ِءيشاهطلاخيالفماغتلالاوفرخلالبقتلكالفألانلف:لوألااما

تناكاذاو£ماسجأكالفالانللطابوهو٠تادسافلاتانئاكلانم
هللاو«رّيغتللةلباقيهف٠ضارعألااذكو«عناصنماهلدبالفاماسجأ

.امهريغيلجورع

.خسانتلابلوقهَنًالف(رصانعلايف):يناغلاامأو

‹22)...طيسبملاعلانأالف(رخاملاعيف):ثلاغلاامأو

ةّجحنأالإنيلامتحالانمنكمتاهنأدجينيفرطلاججحيفلّماتملانإ

ذِإمالسلاهيلعمداةصقيهونالاامهدوجوبنيلئاقلاةفكحجرةدحاو

نکسدقمدامادامو.فعّضلاتاجردیهتنميفنيركنملاليوأتاهيفءاج

ىلإليبسالفايندلايفهللاامهيلتبيلكلذدعباهنماطبهو‹هتجوزعمةّنجلا

قسانتتلللوانأبجيكالهلاىلإريشتتايانمءاجامو.امهدوجوراكنإ

:فقاوملا:يجيالا.45:2.6طديحوتلاةديقعحرش:شیفطادمحما.ر(22)
يجيالامالکنمةيلكةدافتسادافتساشيفطادمحمانأحضاوو.445/2
ناکو.ادحاوفقوملامادامجرحالو‹كلذنيبتنيصنلاننيبةنراقملانال
.هعجارمىلعليحيهتاداعنمهنألهيلعلاحأولىلوأ
امهدوجوركنينمىلعادرجاجتحالااذهيفنأىلايناجرجلاريشيو
:فقاوملاحوشرطقفلاحلايفركينمىلعام
445/2

709



وهنآلاامهقلخبلوقلانأركذاملالخنمحضّئافقبسألاقايّسلامم

قفتيواتدجونإنآلاامهلحميفريكفتلااضيأقايّسلااذهتحتجردنيو
.(25)فوقولالیضفتىلع‹24)ةرعاشألاوةيضابالاروهمج

:امهماودوأةّنجلاءانفةيضق(2

ةيضقلاهذهيفنيلباقتمنيفقومدوجونّيبتيرداصملايفنإ
|:امهو

.ةيمهجلاىلإبسنيوامهئانفبلوقيفقوم1
دولخبلوقتيتلاقرفلاةيقبهيفيقتلتوءانفلامدعبلوقيفقومو2

نمنيرصملانمةاصعلاونيكرشملادولخبلوقتيتلاوبسحفنيكرشملا
.نيملسملا

تسيفججحلاهدهرانملاریسفتلصوحدقوهدودروهججحلکلو

.عدتبمفلاخملاوكلذىلعنيعباتلاوةباحّصلاعامجإ(1

. 279 : قراشملا:يملاسلاهللادبع.ر  )23(

ةنجلاناكمنييعتيفحيرصصندريملو182:ةرهوجلاحرش:يروجيبلا(24)
عبسلاتاوامسلاقوفةنجلانأىلعنورثكالاو‹دصاقملاحرشيفامكرانلاو

كلذملعضيوفتقحلاو٠عبسلانيضارألاتحترانلانأو«شرعلاتحتو
:جهنملا:يقاتسرلاسيمخ.ر.فتصملاحرشيفامكريبخلافيطللاىلا

525/1

:يقاتسرلاديعسنبسيمخ.ر.277:قراشملا:يملاسلاهللادبع.ر)25(

1/525:جهنملا
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هَنأو(25)ميقممنهجباذعنأهناحبسربخأذإةيعطقنارقلاةلالد(2

جليىتحةنجلانولخديال..مهنأو(رافكلا)2”مهنعرّتفيالل
.(40فارعألا7)مسيفلمجلا

اوناكلوناميإلالهابجورخلاصتخيملمنهجنمرافكلاجرخول(3
.كلذىلعةدهاشةتسلاو5ةدحاوةلزنمب

.ةرورضلابمولعملانم(4

.عمّسلاهبيضقيامكلقعلاهبيضقيرافكلابيذعتماود(6

امكاهصّخلموةدحاوةدحاوججحلاهذهنودريءانفلابنيلئاقلانأالإ

.كلذريغبلاقنمةباحّصلانمكانهنأساسأىلععامجإلاضفر(1
نوجرخيالوةيقابتماداماهيفرافكلادولخيضتقتةينارقلاصوصنلا(2

.اهئاقبعماهنم

نيبوهلاحىلعسبحوهوسبحلانمجرخينمنيبقرفلاكقرفلاو
.هضاقتناوسبحلابارخبهسبحلطبينم

.درلاسفن:نارقلالثمةنسلاصوصن(3

.الفراّتلااأةنجللءانفالاىلعقافتالاف2رانلاوةنجلانيبزييمتلا(5
.(25ةلاسملاهذهيفلقعلللخدال(6

(75فرخزلا)ةيالاو«44:تانايدلاباتك:يخامشلارماع.ر(27)

8/81.77:رانملاريسفت:هدبعدمحم.ر)28(

702



؟كرتعملااذهيفةيضابإلافقوموهامفيطوّيسللروثأملاريسفتلا

اهيلإنوفيضيمهنكلماودلابنيلئاقلاججحنولبقيةيضابإلانأةقيقحلا
ثلاثلاهجولانودرييلاتلابو‹نيملسملانمنايصعلاىلعنيرّصملادولخ

.ماودلابنيلئاقلاجاجتحاهوجونم

نمف‹اعمرانلاوةّنجلاءانفمدعبةحّرصمةديقعلاصوصنتءاجدقو
ءاضقناالرانلاوةنجلانابنيدنو»فلخينبناميلسميبرلايبألوقكلذ
.(2”امهماودلهياغالوامهل

الناتمئادرانلاوةنجلانأبنيدنو»:يخامشلارماعلوقكلذنمو
.(*9)(ناينفي

«ناتیقاب»«ناتمئاد»يخامشلارماعلوقليتالتلاحرشكلذنمو

لوقيكلذكو.(3)نالوزيالونابهذياليأ:ناينفیالناترمتسما)

نيلئاقلاىلعدرلايفةينونلاحرشنعةعيرشلاسوماقبحاصهلقناممو
:ةنجلافصويف"ىلاعتهللالوقمهيلعةّجحلافةيمهجلااّمأو»:ءانفلاب

اهنممهاموبصناهيفمهسميالل:هلوقو(35دعزلا13رمئاداهلكأط
نارمعلا1623ةرقبلا2)اهينيدلاخ:هلوقو(48رجحلا15)نيجرخمب

.«3ة)نارقلانماهلاثمأيفو)15

35:فحتلاباتك:فلخينبناميلسعيبرلاوبا(29)

44:تانايدلاباتك:يخامشلارماع(30)

67:تانايدلاباتكحرش:يتالتلاورمع(31)

سوماق:يدعسلاسيمخنبليمج.ر307و305:قراشملا:يملاسلا.ر(32)

6/12:ةعيرشلا

وهةينونلاحرشوء6/12:ةعيرشلاسوماق:يدعّسلاسيمخنبليمج(33)

.يلاطيجلاليعامساحرش
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ةينعملانورقلاصوصنيفاضرعالإاهيلإةراشالاعقتملةيضقلانأحضاو

مدعوأنيبئاتلاريغرئابكلالهأدولخلوحشاقلرادمنكلو

يفعادتبالابمهيریيرعشأطيحميفنوشيعيةيضابإلانالكلذومهدولخ

.مهفلسلاوقأبكّسمتلاو‹مهفقومنععافّدلانولواحيمهوناّشلااذه

ديعولابةلصلاةقيثوةيضقنيّدلالوصأبتكريثتاذهبناجىلإمث

هذهتاقتشملامعتسانماقالطنادورولاباهتیمستىلعحلطصاودولخلاو

.تايألانمديدعىفةغيصلا

:راتلادورو

٤اًذوروواڏروهريغوءاملادرو:هدیسنبانعبرعلاناسليفِءاج

نالفدرو:يرهوجلانعو.هلخديملوأهلخد«هيلعفرشأ:هيلعدروو

ريسفتلايفلغوتروظنمنبانأالإةيوغللايناعملانمابيرقتءاجاماذه

حرشلانمرثكايدئاقعلا

:ىلاعتهلوقو):ةيدئاقعةيوغليهفحورشلاهذهداريإحلاَصلانمىرن(34)
رافكلاعماهنودري:لاقفبلعثهرّسف(71ميرم19)الإمكنم

:لجوزعهللالوقكلذىلعليلدلاو‹نوملسملااهلخديالورافكلااهلخديف
لاقو(101ءايبنالا21)اهنعكعلوَأىنسحلااًنممطتقبسنيذلانإ

نأسانلانمريثكىكحو«اهيفنيرسفملافالتخارثكةياهذه:جاجزلا

.اهلخديمهلكوملاظلاكرتيويقتملاوجنيفرانلانودرياعيمجقلخلا
رودّصلاملعنملودورولاانملعدق:مهضعبلاقو.ردّصلافالخدورولاو

ايفنيلاظلارذنواونانيذلايجننمثل:ىلاعتهلوقاذهلاقنمليلدو
ادربنينمؤملاىلعنوكتفاهنودريقلخلا:موقلاقو(72ميرم19)

مهتجحو«اهلوخدسيلاهدورونإ:ةداتقونسحلاودوعسمنبالاقوءامالسو
هللالاق.هولخديملواذكءاماندرو:لوقتبرعلانالاجةيوقكلذيف
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نيلئاقللسمحتقاحسانبانأروظنمنبااهلقنيتلاتاياورلانمحضاو
جاجتحالااذهامو.ءالؤهججحنيبئلفلوخدلاينعيالدورولاناب

لكزّزعيلضعبباهضعبريسفتوةينارقلاصوصتلايفلّماتلانمبرضالإ
.هريكفتلةماعلاةهجولاعمقسانتييذلافقوملانيفرطلانم۱

:لوخدلاديفيدورولانأبنيلئاقلاججح(1

هيلعلديولوخّدلاوهدورولاْنِإ:يناثلالوقلا»:ريبكلاريسفتلايفءاج
.ربخلاوةيالا

منهجبصحهللانودنمنودبعتامومكّتإإ:ىلاعتهلوقفةيالاام

درولاسئبوراتلامهدرواف:لاقو(98ءاينألا21راھلمتن

21(اهنعكعلوألط:ىلاعتهلوقهيلعلدیو(98دوه11)

وللصحيامّنإاذهفابيرقناكلديعبتلاالوليذلاوهدعبملاو(101ءايبألا

:ىلاعتهلوقهيلعلديواهنعمهدعييیلاعتهّنِإمث«رانلايفاوناك

كلذيفوقيمهنىلعلدياذهو(72میرم19)اهيفنيملاظلا

اولخددقاونوکينأودبالفرانلايفنوقييامّنِإمهوهودرويذلاعضوملا
.راتلا

دلبلاىلاتغلباذا»:لاقيو(23صصقلا28)ءامدروالو:لجوزع=

.اذكواذكدلبتدرودق:هلخدتملو

نإ:ىلاعتهللالاقاماذهيفيدنعةعطاقةجحلاو:قاحساوبالاق
21)اهسيسحنوعمسيالنودعبماهنعىنسحلااّنممهلتقبسنيذلا

نولخديالىنسحلالهنُىلعليلدملعأهللاو‹اذهف:لاق(101ءايبنالا

هلخديملوأهلخدهيلعفرشأاذإاذكءامواذكدلبدروةغللايفو.رانلا

دروةدام:برعلاناسل:روظنمنبا.لوخدبسيلعامجالابدورولاف
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ملودورولانعهللاربخأ:لاق5ةحاورنبهللادبعنأوهفربخلااّمأ

يجننمثلاهدعبامارقا.ةحاورنبااي»:مالسلاهيلعلاقف«رودّصلابربخي

٠لوخدلادورولانممهفةحاورنبانأىلعلديكلذو““«اوقّتانيذلا

.كلذيفهيلعركنأامهيميبنلاو

اهللالوسرتعمس»:لاقفةيآلاهذهنعلئسهلأ(37)رباجنعو

ىلعنوكتفاهلخدالإرجافالوربىقبياللوخّدلادورولا:لوقي

.(3(«)39)اھدربنماجيجضسانللنإىتحامالسوادرب

الوفوخريغبلوخدهنأاهدافمولوقلااذهبنيلئاقلاتاليوأتدرويمث

ناكامكرانلاعبطرّيغينأوأ«مهروبعدنعراتلاهللادمخينأوأررض

.(*)مالسلاهيلعمیهاربايف

:لوخدلاىنعمبسيلدورولانأاوربتعانمججح(2
إمكنم4ىلاعتهلوقيفليقامبرو»:رابجلادبعيضاقلالوقي

مالعالا:يلكرزلا.رجرزخلانميراصنا(8/629ت)ةحاورنبهللادبع(35)
21794

:رودصلاركذهيفءاجاثيدحدروامنوكنسنودنعدريمل:72مرمةيآلا)36(

:يمرادلا5ةروسريسفتيذمرتلا.ر.«اهنعنوردصيمثرانلاسانلادري»

7/192سرهفملامجعملا:كنسنو.ر.89قاقر
.ر.جرزخلانميراصنأ(78/607697ق16)هللادبعنبرياج(37)

2/92مالعالا:يلكرزلا

مجعملا:كنسنو.ر3/383لبنحنبدمحا.316ناميا:ملسم.ر(38)

7/192:سرهفملا

21/243:ريبكلاريسفتلا:يزارلا(39)
21/244:ريبكلاريسفتلا:يزارلا.ر(40)
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؟باوّتلالهايفكلذحصيفيكفرانلادريرشحينملكنأىلعكلذ

ةصقيفىلاعتهلوقكاهيفعوقولاىنعمبالاهنمبرقلاىنعمبهنأانباوجو
دورولايفبرعلاةقيرطهذهو(23صصقلا28)(نيدمِءامدرویسوم

مهَنَأل(72ميرم19)وقتانيذلايجننمثل:هدعبلاقكلذلو«برفلاىنعمب
اذإ الو‹راّنلاباقعلالهألخدأو«ةنجلاكلسمباوثلالهأبكلساويرقاذ

مهيلعفوخالهللاءايلوأنأنّيِيىلاعتهّنِاف9هانركذامىلعلَواتينادب

۽كلذهبٌنظيوراتلايفىقلينأزوجيالهتلاحهذهنمو«نونزحيمهالو

رعهلآ(76میرم19)لیدهاودتهانيذلاهللاديزيوهلوقبهدعبیلاعتنيبو

ىلإهيدؤيكلذناو۽یدتهاونماثیحنمفاطلأبيدتهملاصخيلجو

نمحرلاهلددميلفةلالّضلايفناكنملقهلبقركذو.تاحلاّصلاتايقابلا

نيدتهملابلعفيوةلالّضلانعاولوزيلمهيقبيىلاعتهنأ(75ميرم19)ادم
ىلعاوتبثيلىدهلا

نأكلذبىلاعتدارأامّنِإ»:لوقيفونّدلااذهنمةدئافلاركذيامك

نمهولعفاماهنممهلصلخملانأاوملعواهونياعواهنماوبرقاذإ
ةقباسلامهيصاعملجألاهيفنوعقيمهءادعأَنُأو«فلساميفتاعاطلا

.(42«مهميعنومهرورسيفادئازكلذنوكيف‹مهرورسكلذدنعمظع

ءايبنألايفلاقينأبجولهانلقامىلعلمحيملولو»:لوقيامك

هيفناكولو«دحألبهذمبكلذسيلو«رانلامهلخديهللانإنينمؤملاو

امكاهيفرّرضلاىلاعتمهبنجيوراّتلانودريمهنإ:لاقينأعنتميملفالخ
.(43باذعلابةلكوملاةكئالملايفهلوقن

250:نعاطملانعنارقلاهيزنت:رابجلادبعيضاقلا(41)

.2/486نارقلاهباشتم:رابجلادبعيضاقلا(43.42)
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رظنلادوروىلعلومحماندنعدورولا»:لوخذلابنيلئاقلالاوقأدروأنا

هيلعیسومقحيفىلاعتهلوقليلدبلوخدلامزليالواولاق«09
ملهنأمولعملانمهّناف(23صصقلا28)4ءامدروالو::

هءوسلامهسميال:ىلاعتهلوقبكلذىلعانباحصألدتسآهلع

«*)101ءايبنألا21)اهنع::هلوقبو(174تارمعلا3)

ترزا مهفلاساسأيهو ةغللانأتبثأكعلوأوءالّؤهجاجتحانِ

فرطلاًاجتلاكلذلو«لوصولاوبرقلاوونّدلاوهدورولانأاوربتعانيذلا
ءالؤهنموه“اروشاعنبارهاطلانيبدقتاليوأَتلانمديدعىلايناثلا
نميزارلاهرکذامبدادتعاالأحوضوبنيبوةغاستسمريغاهنأ برقأ

نملكشبنيلخاّدللرجنتدئاوف

:طارشصلا

زاوجمدعىلعةيضابالالالدتسادنعطارّصلاةقيقحىلإانرشأانك

هللادبع.ر.افق560ةقرونيلالجلاريسفتىلعةيشاح:يبعصملافسوي(44)
جهنملا:يقاتسرلاديعسنبسيمخ.ر308309:قراشملا:يملاسلا
.زايتجالاورورملاوءاهتنالا:انباحصأدنعدورولاف.1/522

.ريونتلاوريرحتلا:روشاعنبرهاطلادنعاذهلثمءاجدقو
5/193فشاكلاريسفتلا:ةينغمداوجدمحمدنعو16/51152

16/152.151:ريونتلاوريرحتلا:روشاعنبا2.ر(45)
(46)

ر

21/4452/245::ريبكلاريسفتلا:يزارلا.
ثيحرانلالهأىلعمغديزمهيفنأ:ةدحاواهنمركدوفتسددي

ريسفتلا.«اهيفنوقبيمهواهنمنوصلختيمهؤادعأمهنيذلانينمؤملانوري
21/244:ريبكلا

2/520:فاشكلا:يرشخمزلا.رةماعةيضقلايفعسوتلاةدايزلو
:نآرقلاماكحا:يبطرقلا.2/19:ليزتتلاراونا:يواضيبلا
1/135-141.

708



:هلوقبةيضابإلافقومنيروغبتحّضودقو«*”ةمايقلاموينيفوملابيذعت
يذلالدعلاو«هدابعىلعهللاضرتفايذلامّيَقلاهللانيدميقتسملاطارّصلا»

الوىوهلاقفاويالقيقدوهوهلزنأ

:لاقثيحطارصلانمفقوملااذهىلإةراشالابةّينونلابحاصىفتكاو

(ليوط)

نيبتنعحضاوقيرططارصهنيدفميقتسملاطارّصلاامف
يوذرقتسمٍدلخرادىلإملسمرادنمنابقيرطاذهف

.رركم678:قبسامرظنا(47)

69:نيروغبتلوصا:يطوشلملاىسيعنبنيروغبت(48)
133.132:10ددعةينونلا:يئاشولملاحوننبحتفرصنوبا(49)

حرشلاىلارشيملويازوأنيسداّصلالصأنأركذيىفتكا:برعلاناسل
.طرصةداميوغللا

طارصلکباودعقتالوىلاعتلاق٠قيرطلا:طيسولامجعملايفءاجو

.(86فارعألا7)هللاليبسنعنودصتونودعوت

طارصلاهداقتعاوهبرارقالابجيامةلمجنمو»:رابجلادبعيضاقلالوقیو

اذاراتلالهأىلعقيضيوةنجلالهأىلععستيرانلاوةنجلانيبقيرطوهو
مقتسملاطارصلااندها»:ىلاعتهللالاق:نآرقلاهيلعلددقو«هيلعرورملااومار
طارصلايفلوقنانسلف(7ةحتافلا1)كمهيلعتمعنأنيذلاطارص
نيفلكملا٠فيّسلانمنمقدأكلذنأ«ةيوشحلاهلوقيام

هنکميملنمو«ةنجلالهأنموهفهزاتجانمف«هبرورملاوهزايتجانوفلكي
حصيیتح«فیلکترادبيهتسيلرادلاكلتناف‹رانلالهأنموهفكلذ

دقفاضيأو‹ةّدحلاوةقّدلايفهليبساذهامىلعرورملاهفيلكتونمّوملاماليإ

مهمالكدسففليبسبقيرطلانمسيلهوفصواموقيرطلاوهطارّصلانأانركذ
737738:اضيا.ر728ةسمخلالوضالا:رابحجلادبعيضاقلا«.هيف
.ردصملاسفن
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نأ ملعأهللاو يدنعيذلاو»:لوقييلاطيجلاليعامسإنأالإ

امكمالسألاقيرطامهدحأ:نيهجوىلعنارقلايفروكذملاطارّصلا

رطانقلاهيلعبرملا«منهجنتمىلععوضوملارسجلاهنأيناّنلاو.انمّدق

عبّسلانعاولاسيىتحدابعللسلاجمو‹دصارميهيتلاعبسلا

:ىلاعتهلوقاذهىلعلديوانباحصأبتكيفروهشماذه(؟ةروهشملا

ذِإ(23تافاتملا37)نولووسممهَنِإمهوفقوميحجلاطارصىلإمهودهافإ
اذهفملعأهللاومالسالاقيرطىلعانهاهروكذملاطارصلالمحليحتسي

رداقلانافهلطبيامعرشلايفالوهليحيامهيفسيلهّنأللقعلايفنكمم

هللاوطارّصلاىلعناسنإلارّيسينأىلعرداقءاوهلايفريطلارّيطينأىلع
.(5۱«هتیفیکبملعأ

يزاجملاىنعملاوهولوألافقوملاالإركذيملفةينونلاحرشيفاأ
زعهنیدهنأنمهيفمظاتلاهلاقامطارصلايفهللامهمحرانباحصألاقو»

ةقرلابفصويوميعنلارادىلايدّؤوملاميقتسملاقيرطلاوهيذلالجو

ىلعهنمةكرحلأبناسنإلليرتعملاكالهلارابتعابزاجملاىلعةّدحلاو
.(52)«ەفالخ

انباحصأضعبهيلإ(ةرعاشألا)اوبهذاملثمىلإبهذدقف:لوقيفنيفقوملا
يفليعامساخيشلاو٠يداربلامساقلاوباو٠«مكحمنبدوهخيشلامهنم

.(53)لمشلاعماجونايميهلايفةمئالابطقو‹رطانقلا

رطانقلابيلاطيجلااهنعربعةمايقلامويةلئسأنمناسنالارظتنيامىلإةراشإ(50)
..تاريخلارطانقهباتكىمسكلذلو

2:1/319.318طرطانقلا:يلاطيجلاليعامسإ(51)

:ينيمثلازيزعلادبع.هجو187وافق6ةقروةينونلاحرش:يتالتلاورمع(52)

.440رونلا

-يروجيبلارظنافةرعاشألافقومنعاًمُأ.286قراشملا:يملاسلاهللادبع(53)
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تايآلاضعبركذيونيّدلابابنمتسيلةلأسملانأيملاسلارّرقيو
طارّصلااوقبتسافإل»:ىلاعتهلوقاهنمارسجطارصلااوربتعانماهبلدتسا

ميحجلاطارصىلامهودهافإ:ىلاعتهلوقو(66سب36)ىف
ابكميشمينمفأل:ىلاعتهلوقو(23تافاصلا37)مهَنِإمهوفقو

.(22كلملا67)ميقتسمطارصىلعايوسيشمينأىدهأههجوىلع

امهيفةلالدالوقيرطلاىنعمبتايآلايفطارّصلاأببيجأهنأنّييو
.روكذملارسجلاىلع

بيجأو«ةيورملاثيداحألابةيرسجلاتوبثىلعاولدتسامهنارکذیامک

ءاقيإيلرهظييذلاو.ةيداقتعالارومألابجوتالةيداحأثيداحأاهنأ

ىلإهرمأضيوفتواهيوارىلعاهّدرلضّرعتريغنماهلصأىلعثيداحألا

اذاهطرصنمذوخأمحضاولاقيرطلا:ةغلهانعمو...طارصلا»:لوقيثيح=
نولّوألاهدریمنهجنتمىلعدودممرسج:اعرشو.ةراملاعلتبيهنالهعلتبا

هيلعنوميالمهَنَأىلابهذثيحيميلحللافالخ«رافكلاىتحنورخآلاو
...طارصالبفقوملانممنهجيفىمرتيتلاةفئاطلادارأهلعلو

نماهتوافتوةينمزلاةّدملالوطوروبعلاعاونأيفلاوقألافلتخمركذمث
هلوقكلذنمثيداحألانمنأشلااذهيفءاجامركذورخاىلاصخش

نملوأيتمأوانأنوكأفمنهجينارهظنيبطارصلابرضي»مالسلاهيلع
.زوجي

ةاجّنلاروهظيهونطارَصلاىلعمهرورمنمةمكجعلاهمالكةياهنيفركذو
حرش«.رورملايفمهكارتشادعبنينموملازوفبرافكلارّسحتينأورانلانم
180181:ديحوتلاةرهوج

افقوهجو186ةقروةينونلاحرش.هلكصتنلااذهيتالتلاورمعدروأدقو
روكذملاثيدحلانعو438440٠:رونلا:ينيمثلازيزعلادبع.ر

دهزةجامنبا.299ناميا:ملسم24ديحوت.129ناذايراخبلا.ر
مجعملا:كنسنو.ر.2/293.3/1117لبنحنبدمحا3

3/300:سرهفملا
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يوارلابهنظنسحأدقفاهيفهفلاخنمرفكبعطقريغنماهقّدصنمفهللا

ءاشنإهيلعسابالو

اهٌنأنيتيميركلانارقلايفةملكلاهذهدورويفلّمأتملانأةقيقحلاو

افناةروكذملاتايآلاادعاميفةيادهلاقيرطونيّدلاموهفماهيلعبلغي

يحوتيهفمنهجىلعرسجطارصلانأىلعنولئاقلااهبدهشتسايتلاو

.تايآلاةيقببكاوتلزاجملاقيرطنعلّوأتتنأالإكلذب

ىلإهجاحيفةيدئاقعةورثيهواذهيفثيداحألاانضرتعتانهو

قرفلافلتخمفقاومنيبةققدملاةنراقملاقيرطنعرثكأصخحخمتنأ

.ةيمالسالا

دولخلاوديعولاودعولايتيضقلةّماتةيعبتةعباتىقبتةيضقلانأمّهملاو
يملاسلاركذكلذلويعامتجالاعقاولايفريثاتلاويراضحلادعبلاثيحنم

دولخلاوديعولاذافنإبنولئاقلاف‹ةيساسالانيدلالوصأاياضقنمتسيلاهنأ

نولئاقلاوةاجنلاىلالّصوملايمالسالاجهنملابطارصلاريسفتمهيلعبلغي

رهطينأىسعرسجلابطارّصلاريسفتتاوحجردولخلامدعوديعولافلخب

يفاّئاهنرقتسينألبقميحجلايفةتقوملاةماقإلاعمهبونذنمملسملا
.ةنجلا

ىلوملاهبرثأتسايذلابيغلاملعنمةمايقلامويرارسأةياهنلايفىقبتو
‹نيجاّنلانمنوكيلازارتحارثكألافقاوملاراتخينأنمؤملابىلوأو«ىلاعت
.موقالاكلسملاهاربتعابنيدلاكلسمكلسيف

ناف(9ءارسالا17)موقأيهيتلليدهينارقلااذهنإ:یلاعتلاق

.مالسبنيرباعلانمنكياهفصويفغلابملاهتافصاومعيمجبرسجلادجو
ىلعتءاجيتلاعيضضاوملاانيفوتسادقنوكنطارصلاةيضقدنعفوقولابو

محتقننأالإقبيملودولخلاوديعولاودعولاامهومألانيتيضقلاشماه

دتحيودتشياهيفلدجلاو‹همدعبنيلئاقلاوراتلايفدولخلابنيلئاقلاةكرعم
.ناسنإلاةايحروحمةقيقحلايفيهويدبأريصمةيضقةيضقلانل

286:قراشملا:يملاسلاهللادبع.ر(54)
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همدعوُدولخلا

دلخاهنمجرخيالراديفءاقبلاماود:ُدلُحلا:برعلاناسليف

هدلخو.اهيفاهلهأءاقبلةرخألا:دلُشلارادو.ماقأويقبادولخوادلحتدلخي

ةنجلالهأومهدلخواهيفدلُجلارادلهآهللادلحأدقواديلختههدلخأوهللا

رخانودلخمنودلاحخ

اودجوريسفتلالهأنإف(”ءاقبلاماوددولخلانأتيبةغللاتناكنا
ردصماذهناكفاهانعمنعةظفللالوحيامصوصتنلايفدهاوشلانم

.هضقانتمةبراضتمفقاومذاخَتايفریبکفالتخا

دقودوهيلادنعتحرطةيضقلانأىلإريشيميرکكلانارقلانأمولعمو

الرانلانأاودقتعاكلذلفمهَنَأوراتخملاهللابعشمهتاباوعّردت

٠مهتكبومهيلعدرنارقلانأالإ٠ةدودعمامايأالإمهّسمتنأنكمي
ةيمالسأالاقرفلانيبشاقتللاقلطنمةيضقلاىفناتدراولاناتيالاتذختاو

.)3دوهيلابمهبلغأاهصصخو

(امسألانأشىفةيمالسألاقرفلانيبماقيذلافالتخالانأامك
بسحمهفيالكنأكاذ«سانلارئاصمريرقتيفغلابريثأتهلناك
‹5«انلوصأىلعقئاللاهجولااذهو»ةرابعرثكتاذهلويحالطصالاهديدحت

. راتلاىلارشيملهنأظحالملاعمدلخةدامبرعلاناسل:روظنمنبا.ر  )1(

وخصلاوةراجحلاولابجلللاقيثيحزاجملابابنمناسللايفءاجامادع)2(

ةدامبرعلاناسل:روظنمنبا.ر.لالطالاسورددعباهئاقبلوطلدلاوخ

.دلحخ

718:يليامرظنا(3)

488:قبسامرظنا)4(

:فضفشاكلاريسفتلا:ةينغمداوج.ر.3/158ريبكلاريسفتلا:يزارلا(5)

قفاوي»:لوقي1/137



‹بلقلابداقتعادرجمناميالانأربتعينمنيبالثمقيفوّتلاىلإليبسالف

ةنجلايفدولخلاناشيفنکيملفالتخالانأةيضقلايفحضاولاو
ملواهيلإقاتشيلكةنجلانألكاذدعولانأشيفلبقنمنكيملامك

ناشيفافينعاًداحفالخلاءاجامّنِإوليوطلاٹثكملاباهتاشيفدحاولقي

.همدعورالايفودولخلا

اهّنأساسأىلعاهنأشنمنوهنمدجنتايبيغلابةّيضقلاساسممغرو
شيفطادمحمكلذىلإريشيامكتايلاسرلانمالوتايهلالانمتسيل

قيسفتاهبنوكييتلالوصألانمسيلهمدعودّحوملادولخإد:هل
:تافصلانعثيدحدعبلوقيثيحيناودلالالجلاو9«امهدحأدقتعم

نوکينأیرحاف«باوّصلافالخباهيفلاقنمىلعجرحالهنألاحلاو»

.”«دولخلاةلاسمكتايلاسرلانمالوتايهلالانمسيلاميفكلذ

‹ةيساسألاةيدئاقعلااياضقلانماهّنأربتعانمدجناذهبناجىلإنكل

تالكشمربكأيهو«ةميدقةلأسملاهذهنإ٠لوقياضرديشراذه
:ةيضقلاهذهنعهثيدحءانشألوقيهنافةينغمداوجكلذكوء«نيدلا

®ةيّنظلاةيعرفلالئاسملايفالةيعطقلاةيدئاقعلارومألايفملكتننحن»
دولخلاةلأسم»:لوقيقراشملاباتكىلعهقيلعتيفيليلخلادمحأكلذكو
داقتعالالئاسمنمراتلايف

ضارتعالاةلازاباتك»:نعالقن130:دومحلاكلسملا:تيراعتنبديعس(6)

.«ضابالهايقحمنع

ةحفصلاوردصملاسفن
. 364 / 1 : رانملاريسفت:اضرديشر  )8(

401 / 1 : فشاكلاريسفتلا:ةينغمداوج  )9(
يفباتكلاققحموهو]1ددعقيلعت291:قراشملا:يملاسلاهللادبع(10)

.ةيناثلاهتعبط
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ربتعملابلقلادقعنأملعيلو»:لوقييرفعجل|رصانيلعدمحمكلذكو
دولخلانمصلختلاكةيورخالاراثآلاىلإةبسنلابوهامّنِإ«نيدلالوصأيف
.(1«راتلايف

تامظعمنمةلاسملاهذهنأملعاو»:يزارلالوقيكلذكو
.(12)«لئاسملا

ةطبترمناسنالاةايحلكألةيساسألاةيدئاقعلااياضقلانماهنحجارلاو

ايرذجاليوحتناسنالاةايحىرجملوحيهمدعودولخلاداقتعاو٠هريصمب

.هعيرشوةديقفعنمهفامبنيذلاماقتسااملءازجلاملاعروصتالولو

بناجلاتصّصخاهّنأنّيبتيةّسوانارقةيمالسالاصوصتلايف

ريكذتلانمابيرقتةروسولختداكتالوءازجلاملاعبفيرعتللاهنمىفوالا

اهيففِءاجيتلاصوصتلاهذهنماقالطناو اعوفشمتارمدولخلارکذایف

احيرصتاّرمونيكرشمللاحيرصتاّرمو«هبعوفشمريغتارموديبأتلاب
فقاوملازربأيهامف‹نييلوصأالانيبفالخلاناك«ةالصلالهأنمةاصعلل

ةدمتعملاججحلايهامو؟اهنمةيضابألاةناكميهاموةيضقلاهذهيف

هذهلةيراضحلاداعبألايهامو؟مكحينألقعللحصنإالقعوالقن
؟فقاوملا

دولخلاةيضقنمفقاوملافلتخم

:بهاذمىلعهيفساتلاو»:لوقيثيحةسمخيفيملاسلااهصّخلدقل

لهوراتلايفنودلخُمكرشلالهأنإ:ةيرعشألالوقوهو:اهدحأ
اوبذعينأاًمِإواهنولخديالفمهنعىفعُينأاًمإ«كرشلاادعاّممرئابكلا
.اهنمنوجرخيمنمهلامعأردقب

50:نيدلالوصأ:يرفعجلارصان(11)
3/144:ريبكلاريسفتلا:يزارلا(12)
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‹اهيفنيدلخمريغمهقسافومهكرشمراّنلالهأنإ:يناثلابهذملا

لهألباذعلاامّنإو‹اعطقنيبّذعمريغرئابكلالهأنإ:ثلافلابهذملا
.نيرسفملاضعبولتاقمىلإاذهبسنو٤ةصاخكرشلا

امهنمدحاولكلهألوخددعبناينافرانلاوةّنجلانِإ:عبارلابهذملا
.ناوفصنبمهجىلإلوقلااذهبسنو«اهيف

رئابكلالهأنإ:ةلزتعملاوةماقتسالالهأبهذموهو:سماخلابهذملا
نکل«امئادرانلايفنودلخمنيقسافوأنيکرشماوناکهللايصاعمنم
ةلزتعملاو٠هلضفبباوثلاوهللالدعببيذعتلانإ:نولوقيةماقتسالالهأ
يفدسافلامهلصأىلعانبكلذنعىلاعتهيلعكلذ(!بوجوبنولوقي

.(1۹)(نييلقعلاحيبقتلاونيسحتلا

559:قبسامرظنا(13)

:يلاَلاميسقَنلامزحنبادروأدقو.294:قراشملا:يملاسلا(14)
.دلخيةريبكلابحاصنابلاقنماًمُأس1
.ديلختلابلتاقلاَصخنماًمأو_2

.ءاشينمبذعيوءاشينلرفغيىلاعتهللانإلاقنماأو3
مہنمادحاوبذعنإىلاعتهللا:لاقهنأالإاذهلثمبلاقنماأو4

.عيمجلابّذع

نباو52س4/46:لصفلامزحنبا.ر.ةنزاوملابلاقنمامأو5
:ثلاثلالوقلابلوقيمزح

.نمؤماهيفدلخيالةقولخمرادقحراثلاناو:ةلاسم

مهرئابكتحجرنيذلانيملسملانمىلاعتهللاءاشنمراتلالخدي:ةلاسم
.را.ةنجلانولخديوةعافشلاباهنمنوجرخيمثمهتانسحىلعمهتائيسو
1/10ىلحملا:مزح

امقئابكلاباحصأديعويفةلبقلالهأفلتخا»:يزارلالوقيو
1
ساس
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.(16)سماخلافقوملاباحصأولوألافقوملا

يتلاةينارقلاصوصتلالكدنعفوقولابعصيهنأاضيأظحالملاو
ةيضقلانعاريبعترثكأهنأىرناماهنمبختننسكلذلونافرطلااهبذاجت

يفكلسنسو.ديعبنموأبيرقنمعوضوملاسميهبدهشتسااملكذإ

ىلإصلختلتقولاسفنيفنيفرطلاججحضرعكلسمةرملاهذه

.دوهيلاءاعداهضحدوميركلانارقلا(]
.ةماعدولخلاةيضقوميركلانارقلا)2

روهمجلوقوهودبّوملاديعولاتبثأنممهنم:ناقيرفمهومهديعوبعطقنم=
يسيرملارشبلوقوهواعطقنماديعوتبثأنممهنمو‹جراوخلاوةلزتعملا

ىلابسنيذاشلوقوهومهلديعوالهنابعطقنمسانلانمو.دلاخلاو
.رسفملاناميلسنبلتاقم

اًنكلوءيصاعملاضعبنعوفعيىلاعتوهناحبسهنابعطقناّنِإثلاثلالوقلاو

هنابعطقنوالمأهنعوفعيلههنأنييعتلاىلعدحألكقحيففقوتن
لوقاذهو«هباذععطقيلبادبأهبذعيالهنافةّدممهنمادحأبذعاذاىلاعت

ريبكلاريسفتلا.ءةيمامإلارثكأوةعامجلاوةنسلالهأونيعباتلاوةباحصلارثكأ

3/145

(1/147)هريسفتيفدوعسلاوبأركذيامبسحةيديرتاملافقوموهو(15)
مامالا:هباتكىفةرهزوبأديزمهمامإنعكلذلقنيامكةيديزلاةعيشلاو

لئاوأيفديفملاخيشلانعةرهزوبألقنيامكةيمامإلاةعيشلاو204نصديز
.3/145:ريبكلاريسفتلا:يزارلاكلذركذامكوتالاقملا

.اعيمجةيجراخلاباومسونمفقوموهو(16)



:ميركلانآرقلانمةّلدألا_

:دوهيلاءاعداضحدينارقلا(1

هللادنعمتذختالقةدودعمامايألِإراّنلاانسمت:ىلاعتلاق

نمیلب٠نوملعتالامهللاىلعنولوقتمأ3هدهعهللافلخينلفادهع

نودلاخاهيفمهراثلاباحصأكعلوأفهشرطخهبتطاحأوبسك

.(80-81ةرقيلا2)

مهرغوتادودعمامايألِراتلاانسمتنلاولاقمهنأبكلذ:ىلاعتلاقو

تیفووهيفبيرالمويلمهانعمجاذإفيكف«نورتفياوناكاممهنيديف
.(24نارمعلا3)المهوتبسکامسفنلک

مهّسمتنلرانلانأدوهيلاءاعّداامهيفرّركتينيينارقنيقايسمامأنحن

اذهنأةقيقحلاو‹دارفإلاوعمجلايفيئزجفالتخاعمةدودعمامايألإ

ةريثكوأةليلقمايالاتناكأءاوسذإيفىنعملارّيغيالفالتخالا
ةروسقايسلنوضّرعتينيرسفملالجنأامكراتلانمجورخلايفمّهملا
دنعقبسامىلعةلاحالابنوفتكيولوألاقايسلاليلحتدنعنارمعلا

لاقيءاتلاهعمجةفصيفلصألافاركذمناكنإمسالانإ:يزارلالوقي(17)
ةفصيفلصألاناکاٹتومناکنِإو۽ةعوطقمبايثوةروسكمنازیکوزوک

تاروسکمباوحخوةيباخوتاروسكمرارجوةرجلاقيءاتلاوفلألاهعمج
روصلاضعبيفركذمهدحاواميفاتلاوفلألابعمجلادجويدقهنألإ

یلاعتهلوقدرواذهیلعوربِلمحوتامامحمامحوحناردان
هللا(28ٌجحلا22)¢تامولعممايأيفو(24نارمعلا3)تادودعممايأيف
لآيفو‹ةدودعمامايأ)»ىلاعتهلوقوهولصألاوهوهامبةرقبلاةروسيفملكتىلاعت

.(ةعرسلاوألقثلاىنعمديفتطبسو)142/3:ريبكلاريسفتلا.وهامبنارمع



 ثحبلاساسأيهو فالتخالانطاوملثمتتويناثلاقايسلاريسفت

:يلياميف

.اهتطاحإوةئيطخلاوةئيسلاديدحتأ
.باتكلالهابصاخوهمأرئابكلالهأدولخلالمشيلهب

.تقۇمثكممأدّبؤمءاقبدولخلاج

ةئيطخلاةطاحإوةيسلاديدحت(أ

:رئابكلالهألدولخلايركتمدنعةئيسلا
هتئیطخهبتطاحأو«هللابكرشأيأةئيسبسكنم»:سابعنيالاق

(19)«هیلعتاميأهکرشةئبوأ

نيرسفملاضعبو(لالجلا)انرسفماهصخو»:يليامهدبعدمحمدرويو

29«كرشلاب

اهّنِإفةعيسلااًمأ»:لاقثيحكرشلاينعتاهنأىلإبهذيملفيزارلاام
(40ىروشلا42)هئیسهئسویلاعتلاقيصاعملاعيمجلوانتت

.(13ءاسنلا4)هبرجيِءوسلمعينمي

.(2)امامتةملكلاريسفتىلإرشيملفيبطرقلااَمأو

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

ةروسيفمدقتدقهريسفتيفمالكلاف»7/233:ريبكلاريسفتلايزارلا
نل:مهلوقىنعميفمالكلاىضمدقو»4/51:يبطرقلاكلذك«ةرقبلا
؛كلانهىتحاليلحتةيضقلافوتسيملهنأملعلاعمءةرقبلايفراثلاانسمت

10/212

لاقثيحشيفطادمحماكلذىلاهبتدقو.12سابقملاريونت:سابعنبا

نايميه.ءكرشلاانهةئيسلانأامهنعهللايضرسابعنبانعانموقىور»
2:2/140طدازلا

1/144:رانملاريسفت:هدبعدمحم

3/144:ريبكلاريسفتلا:يزارلا

1/12:نارقلاماكحا:يبطرقلا
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ةريبكيأتائيسلانمةشحافةئيسبسكنم»:لوقيفدوعسلاوبأامأو
.”«ةرفكلاءالؤهبأدكرئابكلانم

نكلو٠«بونذلانمهريغوكرشلاٌمعتةعيسلا»:لوقيفةينغمداوجاأو
رانلاباحصأ:ىلاعتهلوقةنيرقبكرَشلاصوصخانهاهتمدارملا

ةئيسلانمكرَشلاةدارإنإنايبلاعمجمبحاصلاق.اهيفمه

.(«ةيمامالابهذميأانبهذمقفاوي

ليلدبرفكلايهوةميظعلاةعيسلاانهةئيسلابدارملاو»:روشاعنبالوقيو

.%254طخهبو:هلوقباهيلعفطعلا

:رئابكلالهألدولخلايتبثمدنعةيسلا

نمةريبكينعيتائيسلانمبسكنم»:يرشخمزلالوقي
26(ئابكلا

يفاندجواميفكرّشلايهوةّيسبسكنمإل»:يدهمويألوقي
(27)«سقتلا

انباحصأهيلعاملقفاوملاوهفاشكلاهركذامو»:يبعصملافسويلوقيو

.(25)(مولعموهامكهللامهمحر

.(29«هسفنىلإءرملاهيفءاسأامةقيقح»:هلوقبيداّربلايفتكيو

1/147دوعسلايبأريسفت(23)
1/137:فشاكلاريسفتلا:ةينغمداوج(24)

1/581:ريونتلاوريرحتلا:روشاعنبارهاطلا(25)
1/292:فاشكلا:يرشخمزلا(26)

144:يلولهبلاىلعدرلا:ليعامسانبىسيعيدهموبا(27)
افق2ةقرونيلالجلاريسفتىلعةيشاح:يبعصملافسوي(28)
40:قئاقحلاةلاسر:يداربلا(29)
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ءاوسةريبكهسفنهَّنِإفرارصالاةريبكلابونذلانمو«اكرشوأاقافنناك
لمتحيو٠راناباحصأكعلوافإ»:ىلاعتهلوقلةريبكلاوأةريغصلاىلع

ريبکوأریغىصبنذةئبيسلانأوهورخاهجو

تلقنإو:لوقيفكرشلاىنعمبانهةيسلانإ:لاقنملوقشقانيمث

لاقاذكوكرشلاانهةئيسلانأامهنعهللايضرسابعنبانعانموقىور

ظفلنإفهاركذاممىلواهتركذام:تلقكرشلااهّنِإهللاهمحردوهخيشلا

الوثيدحال‹امهنمريسفتكلذذإىلوامومعلاىلعهلمحوماعةئيسلا

اورصحيملو‹رانلااهلعافلخدتةريبكلانابنوفرتعيانموقوامّهنأاميس

ريبكلاثكملاىلعقلطيدولخلاظفلنابنوفرتعموكرشلاىلعاهلوخد

اهتقيقحىفةملكلللامعتسامئاّدلاثكملاىنعمبكرشملايفو٠ليوطلا

كرَشلابسانولوتائيطخلاةطاحإركذاضيأو5٠فيعضوهواهزاجمو
.‹3ىوقأكرشلانالهريغببسنأهّنكلهريغك

ضعبو(لالجلا)انرسفماهصخو‹اهقالطإانهةئيسلل»:هدبعدمحملاقو

هبتطاحأو:هلوقلناكاملديعولااذهحصولو£كرشلابنيرسفملا

امفيكهتاذلديعولاقحتسيوهوتائيسلاربكأكرشلانافىنعمهتئيطخ
.)ناک

:رئابكلالهألدولخلايركنمدنعةئيطخلا

اهريسفتءاجو«هتائيطخ»عمجلاودارفالاةغيصبتأرقدقفةئيطخلانعاأ

:يليامدولخلاوركنماهيفلوقيفةئيسلاريسفتبارْثأَتم

2:2/140طدازلانايميه:شيفطادمحم(30)

1/363:رانملاريسفت:هدبعدمحم(31)
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هيلعتومييذلاكرشلاةعبوأةعيطخلاربتعاسابعنيإنإانركذدقل
.(32)هبحاص

املو»:لوقيفةئيسللةفدارمةئيطخلاربتعيهنأهمالكنممهفيفيزارلاامأو

يفِءاوساهلاحفتربكوأترغصةئيسلكنأضينأزئاجلانمناك

ةئيسنوكينأدولخلاهبٌقحتسييذلانأىلاعتنيبرانلايفدلخياهلعافنأ

رخامسجبمسجةطاحإيفةقيقحةطاحالاظفلنأمولعمو«هبةطيحم

اذِإامىلعهلمحتفعنتممانهاهكلذوءاملابزوكلاودلبلابةطاحإك

.«ةريبكةئيسلاتناك

لوقيىلاعتهناكف»:لوقيةريبكلاىلعةئيسلالمحملنّيينأدعبمث

مهرانلاباحصأكئالوافهتاعاطبهتريبكتطاحأوةريبكبسكنمىلب

.(33)«نودلاخاهيف

كلذلو»:لوقيفةطاحالاببسبرفكلاىلعاهلمحيفيواضيبلااَمأو
.34)رفكلابفلسلااهرسف

...:لوقيثيحةئيطخلامهفيفتاياورةّدعلقنيفدوعسلاوبأامو
.‹35)رفكلابفلّسلااهرسف»

امهنيبقرفلاليقو.سكعلابليقو‹ةريبكلاةئيطخلاورفكلاليقو
دصقيامىلعبلغتةيناثلاو٠«تاذلابدصقيامىلعقلطتدقىلوالانأ

افقيملفةينغمونملكاأو.«ةكإطخلانماهنألضرعلاب

719:قبسامرظنا(32)

3/144:ريبكلاريسفتلا:يزارلا(33)
1/29:ليزنتلاراونا:يواضيبلا(34)
لاوقألاةيقبدنسددحيملامنيب‹ريسفتلاهذهدنسددحدقو(35)
1/147:دوعسلايبأريسفت(36)
1/12:نارقلاماكحا:يبطرقلا(37)

1/137:فشاكلاريسفتلا:ةينغمداوج(38)
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هتائیطخهبتطاحأوهلوقو»:لوقيوليلحّتلايفعّسوتيفروشاعنبااَمأو
نمةلوعفمىنعمبهليعفيهو«مئارجلانمناسنإلاهفرتقياملمساةئيطخلا»
طيحيامنالءيشلانعوخلامدعلةراعتسمةطاحالاو«ءاسأاذاىطخ

مهنأ:ىلاعتلاق٠كلذريغىلعلابقإللاذفنمهلكرتيالءرملاب
يرجتاهّنالرفكلاةلاحيهتائيطخلاةطاحإو«(22سنوي10)مهبطيحأ
)39...حلاصلمعرفكلاعمربتعيالو6اياطخلاعيمجىلع

ىلاةبسنلابهسكعولوقلااهيفدروهنأىلعةئيطخلاريسفتيفةلاطإلانم

.هفقومزيزعتل

:رئابكلالهألدولخلايتبثمدنعةئيطخلا

٠هتعاطنمبلغأهبنذناكةطاحإلايفليقو»:لوقيفيرشخمزلاام
اموةيحلاذكارأالأهللاناحبس:لاقفةئيطخلانعنسحلالجرلاسو
كربخأواهنعهللااهيفىهنةيالكففحصملايفرظنا؟ةئيطخلااميردت

.©«ةطيحملاةئيطخلايهفرانلاهلخدأاهبلمعنمهنأ

41(صنلاسفنيبعصملافسويلفنيو

اندجواميفرئابكلايهوهتائيطخهبتطاحأو»:لوقيفيدهموبأاأ
فيرعتليداّربلاضرعتيملو.

1/581:ريونتلاوريرحتلا:روشاعنبا(39)
1/929:فاشكلا:يرشخمزلا(40)

افق42ةقرونيلالجلاريسفتىلعةيشاح:يبعصملافسوي(41)

144:يلولهبلاىلعدرلا:ليعامسانبىسيعيدهموبا(42)
40:قئاقحلاةلاسر:يداربلا(43)
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راصفراتلالوخدهلتبجوأوهبونذهتطبر»:لوقیفلوقيفشيفطادمحمم

كلذونجّسلاطئاحوأ٠قيرحلاوأودعلاهبطاحأنمكاهنمهلصالخال

نمو٤هتعاطنمبلغأهبنذنأةطاحالاىنعمليقو٠«بئاتريغتامنأب

.كلذبلوقينمانباحصأةقراشم

اززمرتطاحأو.ءيشىلعةّرضميفرئاَدلاطئاحلاوحنبتائيطخلاهبش
ءيشلانارودبراتلاىلعهايإاهرصقورانلاىلإهلهتائيطخقابيإهبشو

.ءيشىلع

الأةروكذملاةئيسلايهنوكتنألمتحيدارفالاةءارقيفةئيطخلاو

.عمجلاةءارقهبتحرصامكسنجلاهبدارينألمتحيو

برضيواضرعنوكيامةئيطخلاوتاذلابدصقيامةئيسلانأدرويمن
اذهو»:يلاتلاقيلعتلابهيفدريهنأالإنسحلاباوجدرويامكةلثمأكلذل

هريغيفامأواضيأهعيمجيفاّيعتمسيلونارقلايفوهامّنِإلاقيذلا
هللاوةيصعملاوبنذلاوةعيّسلااذكوةريغصلالمتحتةئيطخلاف

اهبحاصلاهرصحوهةئيطخلاةطاحإىنعمو»:لوقيفهدبعدمحمم

اجرخمهسفنلدجيالاهيفسوبحمهناكهنادجووهساسحإبناوجباهذخاو

نيهرو٠تاقبوملانيجسوتاوهّشلاريسأوهواقلطمارحهسفنىري.اهنم
ىلعيدامّلاوبونّذلايفلاسرتسالابةطاحإلانوكتامّنِإو؟تاملظلا
83(@نوبسکیاوناکاممهبولقىلعنارلبالك:ىلاعتلاقرارصالا

:نوبسكيةملكيفف‹تاثيسلاواياطخلانميأ(14نبففطملا لاسرتسالاىنعم

فلغيفتحبصأدقمهبولقنأيأهرتسوهاطغهيلعنازو«رارمتسالاو

اثيدحدروأمث.هنماهيلإلخديروتللذفنمقبيملىتحيصاعملاتاملظنم
ديربيصاعملا»:نولوقيفلسلاناكاذهلثمل:هلوقبمتخوهفقومرزاؤي
45(«رفكلا

2:2/141طدازلانايميه:شيفطادمحما(44)

1/363:رانملاريسفت:هدبعدمحم(45)
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لاسهنأنيبتن(*ةعيطخلاةطاحإوةئيسلاريسفتنمركذاملالخنم

رئابكلالهأىلعرمالاريسيتلاًمِإكلذلكو٠لوقعلاتالّمأتةجيتنريثكدادم

رانيفنيكرشملامالوهرشحلواناميإانممهبلقيفاملنيرصملا

ةريبكلاوكرَشلانيبناحجراتتةئيطخلاوةئيسلاف.ادبأاهيفنيدلاخمنهج

ىتحهشقانكلذلوادعبستمكرشلاناكنإوكلذامتحتةغللاوةريغصلاو

هوربتعاوريكتلانورخألاهيلعددشويزارلالئمرانلانمجورخلابنولئاقلا
ةطاحإالأربتعياذهفةطاحألانعاَمأ.ةغللاىلعطاستلاوفّسعتلابابنم
سمطتوبلقلابجحتىرخأالايهبونذلاناىلعكليرخالاوكرشلابالإ

.ناميالاروننمهيلإبرستام

تائيطخلاوأةئيطخلاةطاحإوةئيّسلانأةغللاهظفلتالولقعلاهلبقييذلاو

نيكرشملللماشدولخلاناكلذلواهعونناكامهميصاعملايهامّنإ

هنعمهاهنامبمهقلاخاورهاجواوبوتينالوداوتامنيدلانيرصملاةاصعللء

ايندلايفمهناميإباوعفتنيملمهنِإفاونمانإوءالوهفريذنلاوريشبلامغر
.ةرخألاىفهباعفتنينأنکمیفيکف

؟ميمعتلانکمیماصوصخلابةربعلاله(ب

الامنولوقيمهَنَألمهيلعراكنإلاوةدودعمامايأالإرانلايفنوقبيالمهن
رخألاضعبلابهذودوهيلابصاخدولخلانأىلإضعببهذكلذلنوملعي

.دولخلايفمهبممالاعيمجنمهتائيطخهبتطاحانملكقاحلإىلإ

:مهججحونيصصخملافقوم

دنعيزارلاهيلإراشأو‹*ةينغمو(*”يبطرقلادنعاًينمضءاجامنإ

رثكأركذيملامو(46)
2/7:نارقلاماكحا:يبطرقلا(47)
1/137:فشاكلاريسفتلا:ةينغم(48)
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.روشاعنباودوعسلايبأنملكحوضوبهنعربع(*ةلزتعملاىلعهدودر

بسكنمركذامبنوفوصوملاكئالوأ...»:لوقيفدوعسلاوبأاّمأ
جةرخالايفاهومزالميأرانلاباحصأمهبمهاياطخةطاحإوتاكيسلا

ملامّنِإو«كلذريعوهيلعءارقالاوهممالکفيرحتوهللاتايابیذکتنم

يفاملخلارانلاباحصأمهُنِإىلبالثملاقينابمهلاحبباوجلاَصخي

راعشأإلادصقنمرمامعمليلدلاوناهربلابمهلاحنايبو.ليوهتلانمميمعلا
.ليلعتلاب

وأمايأةعبسدعباهنعيصفتلامهلىّلافادبامئاداهيفمهل

رفاكلاباهصاصتخانمتفرعاملةريبكلا

امايألإراّتلاانّسمتنلمهلوقللاطيإىلبهلوقو»:لوقيثيحقايّسلا
ىنعمفاهدعبامىلعالقباّسلامالكلاىلعلخدتباوجلاتاملكو«ةدودعم

.ةليوطةدمرانلامكسمتمتنألبىلب

اميآمقلاطبإنمىلبهتمضتاملدسکیسبسکنم:هلوقو

تطرفةعےسنسوهلوقفنق...لامامهتمأفرثاباح

نأيضتقيراّنلاباحصأكعلواف»:لوقيثيح153/3ريسفتلا:يزارلا(49)
أنمةريبكلابحاصنوكيالنأيضتقيكلذومهالإاوسيلرانلاباحصأ

.«رانلا

1/147:دوعسلايباريسفت(50)
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ملكلذلف»:لوقينأىلإ‹؟"ةئيطخلاوةعيسلاديدحتيفيضميمث

ةملكبقطتنلانمهناسلةمالسورفكلانمهداقتعاةمالسكلذنمكبسحو

.ةثيبخلارفكلا

اهيفمهرانلاباحصأكعلوأافإل#هلوقيففيرعتلانمدافتسملارصقلاو
.52›«مهداقتعابلقليفاضإرصق

‹ءالؤهنمًازجتيالءزجدوهيلاو‹رافكلابصاخءالّوهبسحقايسلاف
رئابكلايبكترمهيفلخديودولخلامّمعييذلارخآلافرطلاججحنعاذامف

:مهججحونيممعملافقوم

هريسفتنممهفينكلصيصختلاوميمعتلاةيضقللحيملفيرشخمزلااأ

.‹5*ةيضقلليبعصملافسويضرعتيملومعيهنأةئيطخلاوةيسلل

مهتابثإوةيآلاهذهلمهليلحتةلزتعملاججحضرعنمضيزارلادروأدقو
مالكلانمجرخيءانثتسالانأانركذامبتبثف»...مومعلاىلعاهتلالداهيف
طرشلاضرعميف«نم»ةغيصنأىلعلديكلذوهيفهلوخدبجولهالولام

.«(55)هومعلل

722-721:قبسامرظنا(51)

1/581:ريونتلاوريرحتلا:روشاعنبا(52)
1/292:فاشكلا:يرشخمزلا.ر(53)

افق42ةقرونيلالجلاريسفتىلعةيشاح:يبعصملافسوير(54)

3/147:ريبكلاريسفتلا:يزارلا(55)
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ربعامّنِإوريخلاتاماقمنعءادعبلاكعلوأف»:لوقيفشيفطادمحمامأو

مهبسكباهوقحتسميأرانلاباحصأ...ىنعملااذهلاحيولتديعبلاةراشإب

.بونذلايهواينّدلايفاهتابجوماومزلامكةرخالايفاهومزالموأ

نوّرصممهاياطخمهبتطاحأدقومهَنَألاهيفنومئاداهيفمهل
هدنعاهتمزالموةيصعمللرخاالرصملانأامكرخااهيفمهثبللنكيملف

.©لخديموحرمرصمريغامإورصماَمِإسانلاو

اهيفمهرانلاباحصأكلئالوافإ:هلوق»:لوقيفرانملابحاصاأ
باحصأمهيأهتئيطخهبتطاحأوةئيسبسكنملهربخ»

اينذلايفمهتجردىلالصيملنمنوداهبءاقحألاةرخألايفباذعلاراد

نمهعبتياموىلاعتهللاديحوتوناميإلاروننمءيشهبلقيفنموهو

عیوطتىلعصرحنيفرطلانمالكنأليلاحتلاهذهلالخنمحضاو

نمةررقملاةجيتنلاىلالصيهتلداضرعدعبامهنملكوهضرغلبيكرتلا
.صيصختلاىلااهنمميمعتلاىلإبرقأيه«نم»نأحجارلاو«ةيادبلا

:ليوطثكموأدبؤمءاقبدولخلا(ج

كرشلابةئيسلااولوَأتنيذلادولخلايصّصخمنأانباملالخنمحضاو

.دولخلاىلاةبستلابليوطلاثكملابلوقلاىلاةجاحيفاوسيلرفكلاو
ثبللاىلعدولخلالمحىلاةجاحالو»:ددصلااذهيفدوعسلاوبألوقيو

2/144:دازلانايميه:شيفطادمحم(56)

1/368:رانملاريسفت:هدبعدمحم(57)

1/147:دوعسلايبأريسفت(58)
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هلوقريسفتيفلوقيهتافحئابقلانمةئيسلاربتعادقويواضيبلاامنيب

.59اليوطاثبلنوثبالوأنومئادنودلاخاهيفمهىلاعت

نيرسفملانمو»:يليامبهدبعدمحمليوطلاثبللابنيلئاقلاىلعدريو

اھءازجاولؤامهنكلوكرشلاباهلوؤيملفاهقالطاىلعةيالايفكرتنم
راثلايفدلخيالنمّؤملانألثكملاةّدملوطدولخلابدارملانإاولاقف
.هتايحلوطاهيفكمهنافهسفنباياطخلاتطاحأوهرمعيصاعملاتقرغتسانإو

يفنودلخيرئابكلاباحصأنإةلزتعملالوقنمابورهليوأتلااذهاولو
بهذملاقوفنارقلاو6ةلزتعمللفلاخملامهسفنأمهبهذملادياتو6راتلا

(6«انمۇمالو٩٤نوكيال«هتئيطخهبطيحت)نمنأىلادشري

.ليلحتلاةدايزنعينغيىلعهدبعدمحمقيلعتو

نالماشامهّنأنوربتعيذإنيقايّسلانيذهنمحيرصةيضابالافقومو۱
ىلادوعنسونيدبالادبأميحجلايفدلاخلكلاو٠رئابكلاباحصال

.صوصتلاةيقبنعثيدحلالصوحتنامدنعجاتنتسالا

تايآلانعاذامفانهدوهيلابنيقايّسلاةلصلفقاوملاتحجرأتنإواذه
؟ةّماعةفصبدولخلابةقلعتملا

ةَماعدولخلاةيضقوميركلانارقلا

:ماسقأةثالثىلااهمّسقننأنكميىنعملااذهيفةدراولاتايآلانإ

.اهبةعوبتمىرخأو«ادبأ»نمةدرجمنيدلاخ»ةملكتءاجتاياا

.1/29:ليزتتلاراونأ:يواضيبلا.ر(59)

1/363364:رانملاريسفت:هدبعدمحم(60)
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.ةئيشملابباذعلاتقلعتايآ(ب

.ضرالاوتاوامّسلاماودبوأباقحألابثبللاتدّدحتايآ(ج
هانعمدیفياموأدولخلاتايآ(أ

يفتكنسواهترثكلىنعملااذهيفةدراولاتايآلالكءافيتسانكميال

.هفقومنعنيفرطلانملكعفاديفيكنييتنلاهضعبدنعفوقولاب
اهيفادلاخمنهجهؤازجفادّمعتمانمۇملتقينموت:ىلاعتهلوق

.ءاسنلا4راباذعهلًٌدعأوهنعلوهيلعهللابضغو

ادلاخارانهلخديهدودحًدعتيوهلوسروهللاصعينمو:ىلاعتهلوقو

.(14ءاسنلا4)4باذعهلواهيف

امةَلَذمهقهرتواهلثمبةئيسءازجاوبسكنيذلاولىلاعتهلوقو

املظمليللانماعطقمههوجوتيشغأامّنْأكمصاعنمهللانممهل
.(27سنوي10)اهيفمهراثلاباحصأ

اهيفنيدلاخمنهجرانهلنافهلوسروهللاصعينمو:ىلاعتهلوقو
.(23نجلا72)ادب

ىلاعتهللاباتكيفاهتاليثموتايآلاهذهيفدنعظحالياملو

ةافناهلدجيكلذعمودولخللدساتلاهفاضاإبتدرفتنجلاهروسنأنيبتي

نوهأبطخلافىرخألاتايآلاىلاةبسنلاباًمُأاجرخمةاصعللدولخلا

عقتنايحألابلغأيفلبةرقبلاةروسةيآيفركذاّمعدعبتالتاليوأتلاو
اليلحتنيرسفملالجاهافوتساةيضقلاَنَألكانهركذامىلعةلاحالا

يليامو3:دمعلالتاقنمءاملعلافقاومىلاقبساميفانرشادقل)61(

6.

:ةينغمداوج.ر10/240‹30/165:ريبكلاريسفتلا:يزارلا.ر(62)

2/408:فشاكلاريسفتلا
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:يليامكرئابكلالهألدولخلايركتمدنعاهصخلتنأنكميو
ثيحءاسّنلاةروسيتيايفةصاخ:ثكملالوطبدولخلاليوات

لهأنملتاقلانوكينألمتحيصّنلاو(93ةيألردمعلالتقلابقلعتيرمألانإ

نعثدحتيقايسيفدودحلازواجتبقلعتيو٠«كلذكلوتقملاوةالّصلا
تاكرتلاةمسقيفملظينمبديعولاقلعتينأاضيألمتحيصّلاو‹ثيراوملا
نملكبهذملااذهبهذدقو.ةيمالسإلاطاسوألايفرثكأامو

.نباو‹6؟)دوعسلايبأو‹6)يواضيبلا

فقاوملايفةحيرصةرابعلاتناكو«احضاورمألاناكنإ:ميمعتلا
نبادنعةصاخاذهرهظدقونايحألاضعبيفاماعرمألاءاجدفةقباسلا

.نجلاوءاسنلاةروسنماهيلاراشملااايف(68)ةىنغمداوجو(67)سابع

.ةيضقلانعتوكسلاىلاميمعتلاةغيصنمو

ركذامىلاعوجرلايفةدئافالأنورسفملاىريدقو:توكّسلا

نع(14)ءاسنلاةيايفةينغمو(””دوعسلايبأو‹5”)يواضيبلا

1/98:ليزنتلاراونا:يواضيبلا.ر(63)
يفةراعتسالابربعهّنإ5/82و335/5:نارقلاماكحأ:يبطرقلا.ر(64)

«امةدملراعتسمدولخلاف»:هل

1/567:دوعسلايباريسفتتر(65)

5/164و4/268ريونتلاوريرحتلا:روشاعنبا.ر(66)

173:سابقملاريونت:سابعنبا.ر(67)
: الثملوقيف7/442£2/408:فشاكلاريسفتلا:ةينغمداوج.ر  )68(

دولخلاةرخالايفهءازجنا(93ءاسنلا4)ةيالاهذهيفهناحبسهللارکذو»

408 / 2 : «ميظعلاباذعلاوهللانمةنعللاوبضغلاومنهجيف

1/81:ليزنتلاراونأ:يواضيبلا.ر(69)

1/495:دوعسلاييأريسفت.ر(70)

.2/269:فشاكلاريسفتلا:ةينغمداوج.ر(71)
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نِإو(27)سنويةروسةياعم(””ةينغمداوجو(””يزارلاو«ثيراوملا

مئادلادولخلاصيصختىلانواجليمهّنِإاففقاوملاهذهلثمءالوهفقيمل

.رافكلل

يبأنملكهنعربعاماذهو:نيكرشمللدولخلاصيصخت

.(23)نجلاهروسو(27)سنويةروسيتيايف(75)روشاعنباو(74)دوعسلا

لهألدولخلايركنم نيرسفملافقاوملةّماعةلصوحابيرقتهذه
الثممهنمركذنونويلوصألاكلذيفمهبكاويوتايآلاهذهنم رئابكلا

دقفةريبكبستكانمنأ)ملسنالو:ةلزتعملاىلعادرلوقيثيحيجيإلا
نمؤمهلالانمۇملتقنمدارملاو«هدودحضعب)یذعت(لبهدودحیڈعت
بحاصلوانتتال‹7ةروكذملاتايالاف(ارفاكالإلتاقلاكلذنوكيالو

ءليوطلاثكملاوه)اهيفروكذملا(دولخلانكل)هايإاهلوانت(انملس)ةريبكلا
.(77«هکلمهللادلخودلخمسبحلاقيامبضراعممترکذامو

كلذلفهبضغ.أهللاةمحرنأاعيمجءالرهىدلذعتيحماسألا نمعسرروهساسداو

نيلئاقلافقوموهامف٠”راتلايفةالصلالهآةاصعديلختنوضتريال
.؟تايألاهذهنمنيرصملاةاصعلادولخب

17/234:ريبكلاريسفتلا:يزارلا(72)
.2/152:فشاكلاريسفت.ر:ةينغمداوج(73)

4/780و2/488:ريبكلاريسفتلا:دوعسلايبأ(74)
29/245و11/148:ريونتلاوريرحتلا:روشاعنبا(75)

.ةئيطخلاةطاحإ81ةرقبلاةيااهعمركذدقو(76)
يجياللنيسوقلخادام.2/7:يناجرجللهحرشعميجيالا(77)

.هحوراشل

ريسفتلاءةلزتعملاىلعهدودرءانثأةمحرلاووفعلاونارفغلاةيضقيزارلاللحدقو(78)
=اذهلاعسوماليلحترانملابحاصلقنكلذكو.159-3/155:ريبكلا



:تايآلاهذهنمةلزتعملاوةيضابالافقوم

كلذيفمهدناسيوةيجراخلابنوموسوملاو‹7”ةلزتعملاوةيضابالاقفتي

ىلعلیلدربکأميركلانارقلايفاهتاوخأوتايآلاهذهنأىلعهدبعدمحم
نيذلاةاصعلالمشييذلايئاهناللايدبأالادولخلاداقتعانمهيلااوبهذام

نمنيبومهنيبباذعلاتوافتبلوقلاعمىلاعتهللاىلااوبوتينأنوداوتام

داهشتسالانمعوضوملايفيلوصألِايلحتولخيالو«كرشلاىلعاوتام

ءاجامبعوتساهّناليدهميباصنرکذبيفتکنو«اهتاوخأوتايالاهذهب

.هدعبءاجنمدمتعاهيلعوهلبق

:اهدنعانفقويتلا(81)ةرقبلاةياللحنأدعبيدهموبألوقي
باحصأكعلوافاضيأاندجواميفرئابكلايهوكەتائيطخهب

راٽلانماوجرخينأنوديريۆ:هلوقو(81ةرقبلا2)هنودلاخاهيفمهرانلا

امو:لاقو(37ةدئاملا5رميمباذعمهلواهنمنيجراخبمهامو

كبرانيلعضقيلكلاماياودانو»:لاقو(167ةرقبلا2رنمنيجراخب
هللادعو:لاقو٤نوميقميأ(77فرخزلا43)هنوثكاممكنِإلاق

مهلوإ هلوقىلا «اهيفنيدلاخمنهجرانرافكلاوتاقفانملاونيقفانملا

اصوصخكرشلالهأيفةيألاهذهلئاقلاقناف.(68ةبوتلا9)باذع

نأىلعاريثكهبحاصهيف.8/81.98:رانملاريسفت.عوضوملا=

ةياهّنلايفىقبياأهللاةمحرنمهّنأوريهطترانلالوخدناوةمحرلانمباذعلا
.هيلعدرللكلذومنهجيفدحأ

نمججحركذقايسيفتايألاهذهدروي4/46؛لصفلامزحنيا.ر(79)
:ريبكلاريسفتلا:يزارلا.رانلايفدلخيةريبكلابحاصنإلوقي

ساسأىلعةلزتعملااهبلدتساةيآةرشععبرأركذدقو.3/145146
.طرشلاضرعميف(نم)ةغيصىلعاًدامتعامومعلاديفتاهّنأ
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هلخديهدودحًدعتيوهلوسروهللاصعينموإظ:ىلاعتهلوقكلذكو:هلليق

هللاصعينمو:هلوقو(14ءاسللاهرهنيهمباذعهلواهيفادلاخاران
نيذلاو::لاقو(23نجلا72)ڳادبأاهيفنيدلاخمنهجراتهلنفهلوسرو

 «قحلابالإهللامرحيتلاسفّنلانولتقيالورخااهلإهللاعمنوعديال

اهلكتايآلاهذهاولاقناف(69ناقرفلا25)اناهماهيفدلخيو هلوقىلا

الفكرشلالهايفوهامّنِإرئابكلانعيهّنلاكلذكومهلليقكرشلايف

هڳاهيفاوديعأاهنماوجرخينأاودارأاملكإل»:لاقو.اقرفكلذيفدجي
اهنولصيميحجيفلراجفلانإوميعنيفلراريألانإ:لاقو(22ٌجحلا22)

انيلعءاوس::هلوقء(1316راطفنالا82)نيبئاغباهنعمهامونيذلاموي

.(2)جرخموبهذمنميأ(21ميهاربإ14)4صيحمانلامانربصمانعزجأ

ادلاحرکدودحلليدعتملاصاملنُةيألا7:ادودحكهتنم

يفدولخلابريدجوهف»دّمعتملالتاقلاناشيفلوقيامكيف

ربکتسادقولوقأ»:لوقيفاضرديیشرفيصيو.(82)«ةنعللاوبضغلاوراتلا

اذهوءاهيفثكملالوطبمهضعبهلّوأو6راتلايفلتاقلادولخروهمجلا

.(8«اضيأثكملالوطهبدارملانإلاقيفرافكلادولخلليواتلابابتفي

اهلقنابيرقتتايآلاهذهسفنو.144145:يلولهبلاىلعدرلا:يدهمويأ(80)
سيمخنبليمج.ريلاطيجللةينونلاحرشنعةعيرشلاسوماقبحاص
دبعرامعيبأنعذخألكلاو6/1213:ةعيرشلاسوماق:يدعّسلا
ملشيفطادمحمانأظحالملاعم2/110112:زجوملا:يفاكلا
هركذامبىفتكاو383و2:2/281طنايميهلا:ريسفتلايفرمالاللحي

(81)ةرقبلاةروسڈيايف
4/432:رانملاريسفت:هدبعدمحم(81)

4/432:رانملاريسفت:هدبعدمحم(82)
يفكلذدعباضرديشرنأبيرغلاو.5/341:رانملاريسفت:هدبعدمحم(83)
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يفهيلإدوعنسفقوملااذهلايراضحادعبرانملاابحاصىطعأمث
.

:ةئيشملابباذعلاتقلعيتلاتايآلا(ب

مترثكتسادقنجلارشعماياعيمجمهرشحيمويوإ:ىلاعتهلوق
انلجاانغلبوضعببانضعبعتمتساانبرسنالانممهؤايلوالاقوسنألانم
ميكحكبرنإهللاءاشامالإاهيفنيدلاخمكاوثمراتلالاق.انلتلجأيذلا

.(128ماعنالا6)ل

نيدلاخقيهشوريفزاهيفمهلراتلايففاوقشنيذلااًماف:ىلاعتهلوقوس
۱(85›هگدیریامللاَعفكبرنإكبرءاشاملاضرالاوتاوامّسلاتماداماهي

قيلعتنأشيفتبراضتامكةعيشملابقيلعتلانأشيفءارآلاتبراضتدقل
اهوجواوركذو...مالكلانورسفملالاطأوةرفغملا

:رواحمةئالثلوحروديلدجلانأالإ(”مسالطلانمىنعملاتلعج

هّدريروصتلااذهلثمو«راتلانمنيكرشملاجورخةيناكمإرّوصت(1

.هنوركذيامّنإوةعرسبنورسفملا

اهاوسیوأممهلسیلهنألاهنوحربيالاهيفنودلاخ»:لوقيسنويةروسةي=

ىلعنوبقاعيفةاصعضعباهلخديدقو«ىرخاةيايفمذقتامك
11/352:رانملاريسفت«.اہنمنوجرخيمثتاثيسنماوحرتجاام

758:يليامرظنا(84)

لوقتذاءادعسلاوءايقشألاريصمنيبةلباقملاقايسيفتءاج107دوه11(85)
تاوامسلاتماداماهيفنيدلاخةّنجلايففاودعسنيذلا:ةيلاوملاةيآلا
108ذوذجمريغءاطعكبرءاشامالإضْألاو

608:قبسامرظنا(86)

4/210:فشاكلاريسفتلا:ةينغمداوج.ر(87)

.18/64:ريبكلاريسفتلا:يزارلا.ر(88)
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روکنقلا

أكبرءاش نودبنذببهتافتناكنمديحوتلالهأنممهجرخينأ
.‹8اصلاخهناميإابةّتجلاهلخديفرفكلا

:الئاقءانثتسالايفتركذيتلاهوجولافلتخميزارلاهبمتخاماذهو

.(”«بابلااذهيفيوقمالکاذهو..راتلانمديحوتلالهآجارخإا

نباوديشرو#»دوعّسلايأنملكقسنلااذهىلعساقو

هلوقبةيآلاريسفتماتتخابمهفقومزيكرتىلعحليلكلاو*ةينغمداوجو
ةينغمداوجليلحتيفو.(107دوه11)ديريامللافكبرنإ:ىلاعت

ثيحهدروننأانببحأكلذلمكحملانمقايسلاربتعاهبالطيسبتوحوضو

عيطتسيالفبونّذلانمبنذيابمنهجلخدينمنابصّخلتيو»لوقي
ةهجلاهذهنموهف«ءادفبالو٠نيعموعيفشبالوهسفنباهتمجورخلا
فصوهنعىفتناو«جرخاهنمهجرخينأهللاءاشاذإنكلو...اهيفدلاخ

ديرياملافكبرنإ«ءيشاهدحيالىلاعتهتدارإَنَألراتلايفدولخلا

لاق:ىلاعتهلوقيفليقامبرو»:رابجلادبعيضاقلاكلذيفلوقيو_
يفنأىلعةلالدكلذيفسيلوأهللاءاشامالإاهيفنيدلاخمكاوثمراّنلا
هللاءاشامدارملانأانباوج.رانلايفدلخيالنمرافكلانمسنإلاونجلا

.هرفكىلعیقبيالنمم
مهضعبنمينأزئاجلانمونيدلاخمكاوشمراتلا:لاقیتهالو

138نارقلاهيزنت.شاءاشامالإ:ل

نبا(89) 191:سابقملاريونتران
18/66:ريبكلاريسفتلا:يزارلا(90)
3/69:دوعسلايبأريسفت.ر(91)
12/216:رانملاريسفت:اضرديشر.ر(92)

12/165:ريونتلاوريرحتلا:روشاعنبا.ر(93)
4/270:فشاكلاريسفتلا:ةينغمداوج.ر(94)
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هيلإالإهتدارإعجرتالوهتدارإىلإةياهنلايفعجريءيشلكو(107دوه11)

اشيملنإو«كلذهلاديرمقلاخلامادامهرثأتؤيدولخلاببسف«هدحو

نسي36)نكهللوقينأائيشدارأاذإلطإدبمبالمعنكيمل

29).

نإو«دلخمريغةريبكلابحاصنأ»نوربتعيءالّوهنأحضاو

«بيذعتالبهنعافعوهلرفغءاشنإ«هللاةئيشميفوهنولوقيمهَنِإفبذع

ىلإوأهلمعردقبهرانيفهبذعِءاشنو4ءاشنمهيفعفشءاشناو

.(95(اھنمهجورخبنوعطقيمنةدملانمهللاِءاشام

دولخاوأرنمدنعةئيشملاهذهنعاذامفدنعةئيشملانعاذه

؟توملاىلإنيرصملاةاصعلا

ةاصعلاجورخىلعءاشسالايفليلدال(3

وبألنيددّصلااذهيفو٠فقوملااذهيفةلزتعملاوةيضابإلايقتلي

اوجتحااماًمأو»:يليامكةينوتلاحرشيفيلاطيجلانعءاجاميدهم
راتلانمرئابكلالهأجرخينأاولاقفكبرءاشاملإىلاعتهلوقنمهب
.ليلدریغب,رهاظلانعباهذولوقتاذهناف

كبرءاشامالإمهضعبلاقف‹اهيفاوفلتخاريسفتلالهأنفاضيأو

مكديزننلفإلل:ىلاعتهلوقهريظنو«باذعلايفليقو‹دولخلايفةدايزلانم
يفمهٹكمنمكبرِءاشامالإ:تورخالاقو(30بلا78)لا
:ليقو«مهئاباروهظيفاوڻبلام»:ليقو«خزربلايف»:ليقو«اينّذلا

لكف...«اهولخدينألبقرشحملايفاوثبلام»:ليقو«مهتاهمأماحرأيف»

ولوليلدلابهيلعفكلذريغمعزنمف«هانثتسايذلاوهوهللاءاشامكلذ

4/270:فشاكلاريسفتلا:ةينغمداوج(95)

300:قراشملا:يملاسلاهللادبع(96)
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يعمجأَنجلاوسنإلاجورخىلعلدلجورخلاىلعلدياماذهيفناك
راتلالاقسنألانممترثكتسادقنجلارشعم:ىلاعتهلوقكلذكو

.(128()97ماعنألا6)هلاءاشامالإاهيفنیدلاحخمکاوثم

ىفنئاكلاءانثتسالانأ‹95›ىناثلاهجولا»:يلياميداربلانعلقنيامك

Eاودعسنيذلاامو:ىلاعتهلوقينعأءانثتسالانمهلثمبنورقمةيألا

11(هېكبرءاشامآلاضرألاوتاومسلاتماداماهيفنيدلاخةنجلا

زاجءانثتسالااذهبراَنلانمرانلالهأجرخينأزاجناف(108دوم
القاعنظاالو«اًماعائيجماتءاجنيتيآلاألقرفالوةنجلالهأيفهلثم
ريغيفهناحبسلاقدقو«هربخبذکيالوهباتکيفهناحبسهللاىلعدري

:لاقو(198.136.15تارمعلا2)ڳادبأاهيفنيدلاخط:هباتکنمعضومام

(35دعرلا13),مئاداهلكلاقو(108دوه۱1رڳذوذجمريغءاطع

فقداصلاهللاربخباهنمجورخلامهقحيفلاحتساوةّنجلالهأىلعلطباذاف

نوديريۈ:هناحبسلاق‹هيلااوراصاموهباوقلعتيذلاءانثتسالالطبدقف

ةدئاملا5)4ميقمباذعمهلواهنمنیجراخبمهامورانانماوجرخينُأ

(20ةدجسلا32)هاهيفاوديعأاهنماوجرخينأاودارُأاملك:لاقو(7

.9916راطفتالا82)4نيبئاغباهنعمهامو:لاقو

ةئيشملالّوأتونيكرشملابماعنالاةروسةياَصخيرشخملاناكنإو
نوكينأضفريهّنِإف(!°ىفشتلادصقباذعىلإباذعنممهليوحتب
لوقهنعكتعدخيالو»:لاقفرئابكلالهجورخىلعالادءانشتسالا

يادعسلاسيمخنبليمج.ر147148:يلولهبلاىلعدرلا:يدهموبا(97)

6/14:ةعيرشلاسوماق
745:لوالاهجولا:يليامرظنا(98)

149:يلولهبلاىلعدرلا:ليعامنسانبىسيعيدهموبا(99)
2/50:فاشكلا:يرشخمزلا.ر(100)
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ناف‹ةعاقشلابراتلانمرئابكلالهأجورخءانئتسالابدارملانإ«ةربجملا
لجسيیومهبيذكتىلعيدانىناغلا

ءانثتسالاناشيفةدراولاءارلالجدروينأدعبفشيفطادمحماأ
اعطقتمءانٹتسالالعجاذهيف:لوقي ءاشامالإىنعملاليقو٠اعطقنم

نوکيفلاحملابقيلعتوهفمهجارخإءاشيلجوزعوىلاعتهنأضرفولكبر
يفلمجلاجليىتحل:لجوزعوىلاعتهلوقكةيدبالاىلعاناهربكلذ

.فارعألا7)4طايخلامس

ةئيشملابةرفغملاقيلعتيفرباجمامإلانمزنماولعفامكذئنيحةيضابألاف
هللاةدارإناالةاصعلاونيكرشمللدولخلاىلعاليلدةئيشملابقيلعتلااوربتعا

.ديريامللاّعفلاوهوهتاملكلالو(9لّوحتتال

ةئيشملاناشيفضيوفتلاراتخيوروثاملابريسفتلادمتعيفهدبعدمحماأ
انيرجامدّيْويفانهءانثتسالايفروئاملابريسفتلايفدروامامأ»:لوقيف
اذهيفهتيشمىلعمكحلامدعوىلاعتلىلاهيفرمألاضيوفتنمهيلع

ةيألاهذهن:لاقسابعنبانع(!)ريرجنباهاوراموهويبيغلارمالا

الوةنجمهلزنيالأهقلخيفهللاىلعمكحينأدحأليغبنيالةيآ

19ر

فيكائيشفائيشمهفنةلباقتملاءارآلانيبتانراقملاهذهنمو

ةيلاوملاةيآلايفةنجلالهأناشيفدراولاءانثتسالاىلاريشي(101)

2/294:فاشكلا:يرشخمزلا)102(

1:3/269طريسفتلاريسيت:شيفطادمحما(103)

465ردقلاوءاضقلاثحبميفةئيشملاوةدارألا:قبسامرظنا(104)

6/294:مالعالا:يلكرزلا.ر(310/839923)224 يربطلا(105)
8/68:رانملاريسفت:هدبعدمحم
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ءالوهلاليلدتايآلاسفننوكتفةدذحمتاقلطنمبسحينارقلاقايّسلا

تاوامّسلاماودبوباقحألابثكملادّدحتيتلاتايآلانوكتلهف‹كعلوأو
؟قسنلااذهيفىرحخألايهضرألاو

ضرألاوتاوامّسلاماودبثبللاديدحت)ج

نيدلاخقيهشوريفزاهيفمهلراتلايففاوقشنيذلااًماف»:یلاعتلاق

.107دوه11)كيرءاشامآلِإضرألاوتاوامسلاتماداماهيف

اهيفنيثبال«ابامنيغاطللاداصرمتناكمنهجنإإط:ىلاعتلاقوس
.(23س21ًابنلا78)ەاباقحأ

حوضوبسمليهيتبثمورئابكلالهأدولخيركتمفقاوميفنإ
وركنمفةواقّشلاونايغطلاموهفمديدحتىلعامئاقناكمالكلازكرمنأ

َدْنعاحضاواذهءاجدقورفكلاىنعمبنايغطلاوةواقّشلانأاوربتعادولخلا
امأ119روشاعنباو(!°”)دوعسلايبأو(108)يواضيبلاو(197)رسابعنبا

ربتعيهنأدكۇيريسفتلايففقايسلانأالإكرشلالولدمبحصيملفيزارلا

لهانمنوکييذلاوهيقشلا»::لوقيوهفنيکرشملابناتقلعتمنيتيألانُ

يفهيرىلعربكتنمنيغاطلابدارملا»:لوقيامك

.499:سابقملاريونت:سابعنبا.ر(107)

2/293و1/238:ليزنتلاراونأ:يواضيبلا.ر(108)
4/816و3/68:دوعسلاييأريسفت.ر(109)
30/36و12/164:ريونتلاوريرحتلا:روشاعنبا.ر(110)

18/61:ريبكلاريسفتلا:يزارلا(111)
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رافكلاباذعنأربتعينمىلعدرلايفلُغوتيمثهتفلاخم
ha:113((

نالمشيةواقَشلاونايغطلانأىلااوبهذدقفةلزتعملاوةيضابالااّمأ
ةملكيرشخمرلارسفيملنإفةالّصلالهأنمةاصعلاونيكرشملا

راّنلاهلتبجويذلاوهيقشلانأ»ىريهناف
بعتوباذعيفلاحلاءيسيقشلا»:لوقيهنافشیفطادمحمكلذكو

دحوملللماشنيغاطلا»:لوقيو.(116)«باذعلا:بجوملهلمعبراتلايف

قسافلا)امهللماشيقشلامسانِاف»:يملاسلالوقيكلذكو
(118(×119)(كرشملاو

قرفلافالتخاوءامسالاديدحتىلاعجرتةلكشملانإنذإحضاوف

مهفضرألاوتاوامّسلاماودوباقحألاموهفمبقلعتياميفاأ220اهيف
.ديبأتلااهنمدصقلانأىلعنوعمجم

31/13:ردصملاسفن(112)

18/61:ردصملاسفن.ر(113)

نعفلتخيفرابجلادبعيضاقلااًَمُأ.4/209:فاشكلا:يرشخمزلا.ر(114)

لهأقاسفللوأتيالونيكرشملابصاخ:نيغاطلا:لوقيفيرشخمزلا
هيزنت:ريسفتلايفيقشلانأشيفتكسيو.466:نارقلاهيزنت:ةالصلا

184:نارقلا

4/293:فاشكلا:يرشخمزلا)115(

1:3/268طريسفتلاريسيت:شيفطادمحما(116)

6/467:ردصملاسفن(117)

518و514:قبسامرظنا(118)

303:قراشملا:يملاسلاهللادبع(119)

488:قبسامرظنا(120)
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اولاقفضرألاوتاوامسلاتماداماهيفنيدلاخإلل:ىلاعتهلوقاَمُأ
:نيهجودحأىلعديباتلاكلذنمدوصقملانإ

ليلدلاودبألاىلاةقولخمةمئاديهواهضرأوةرخألاتاوامسدارتنا(1
ضرألاريغضرألالدبتموي:یلاعتهلوقاضرأوتاوامساهلنأىلع

ثيحةنجلانمًاوبتنضرألا:هلوقو(48ميهاربا14)

ءامس‹مهلظيومهلقياممةرخألالهالدبالهنالو4رمزلا39)ءاشن

.ءامسوهفكلظأاملكو٠شرعلامهلظيوأهللااهقلخي

مادام:برعلالوقكعاطقنالايفنوديباتلانعةرابعنوكينأ2
.(121)ديبالاتاملكنمكلذريغوبکوکحالامو6ريبماقاو6راعت

ينعتاهَّنأىلعاوعمجأدقف«اباقحأاهيف:ىلاعتهلوقاًمأ

بقحدعبابقحاباقحأمنهجيفنيميقم»؛كلذيفسابعنبالوقيوديبأتلا
الإباقحألاكلتددعملعيالولاقيو بقحلاديدحتدعبلوقيمث

.عطقنيالفهللا

:سابقملاريونت:سابعنباو2/293294:فاشكلا:يرشخمزلا(121)

191
:ليزنتلاراونا:يواضيبلا.ر.18/64:ريبكلاريسفتلا:يزارلا.ر

يباريسفت.ر.184:نارقلاهيزنت:رابجلادبعيضاقلا.ر1/238
نبا12/158٠:رانملاريسفت:هدبعدمحم.ر3/68:دوعسلا

:1طريسفتلاريسيت:شيفطادمحما12/164:ريونتلاوريرحتلا:روشاع
:رمألانعتكسدقفةينغمداوجاما.يرشخمزللصنلاو.3/38
4/269:فشاكلاريسفتلا

.4/209:فاشكلا:يرشخمزلا.ر.499:سابقملاريونت:سابعنيا(122)

ريسفتلا:يزارلاكلذك.قايسلانممهفينكلماودلاةيضقىلعخليمل
31/13:ريبكلا
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سابعنبانعيورامداريابيفتکنوبقحلاةدمنمفقاوملاتدذعتو

كحاولامويلاو‹اموينوتسوةئامثالثةنّسلاوةنسنونامثدحاولابقحلاو»
هللاالإباقحألاكلتددعملعياللاقيو‹ايندلالهأدعياممةنسفلأ
.(123)مهنععطقنيالف

هرطملقاذِإانماعبقحنمنوكينآوهورخااهجويرشخمزلادرويو

بصتنيفباقحاهعمجوبقحوهفهاطخأاذإنالفبقحو«هريخو
نيدحجنيبقحاهيفنيئبالينعي:مهنعالاح

(124).

ةاصعلومشيففالتخاعمروهمجلادنعديبأتلاىلععامجإلاعقونِإو

ىفننمىلإيزارلاريشيفتوملاىلإمهنايصعىلعنيّرصملانيملسملا
نيتيالانيتاهمهججحنمنأانّيبم(!2نيكرشملانعىتحدّبْؤملادولخلا

(123)

(124)

(125)

:ليزنتلاراونا:يواضيبلاو446نآرقلاهيزنت:رابجلادبعيضاقلاامأ
:ريسفتلاريسيت:شيفطادمحماو4/816:دوعسلاوبأو.22

.ديبأتلاباوحرصدقف.7/501:فشاكلاريسفتلا:ةينغمو6/467
نيملسملاءانئتسابزيمتيهنأالإيأرلاسفنىلابهذروشاعنباكلذكو
درحجلالاراقتحاو٠يحريغبسانلاىلعنيدتعملاوأ«هللاقوقحبنيفختسللا
لهُألاحنممهبارتقارادقمبديعولااذهنمظحمهلةوهشلاةبلغ

قاسفلادولخبشيفطادمحماحرصيوء30/30:ريونتلاوريرحتلا.ءديعولا
1:6/467طريسفتلاريسيت.رةلبقلالهأنم
499:سابقملاريونت:سابعنبا

توافتمليلحتبيناعملاهذهتءاجدقو209/4:فاشكلا:يرشخمزلا.ر
.2/293:يواضيبلاو31/14:يزارلانملكدنعالوطوارصق
دمحماو4/816دوعسلايباو446نارقلاهيزنت؛رابجلادبعيضاقلاو
:ريونتلاوريرحتلا:روشاعنباو6/467:ريسفتلاريسيت:شيفطا
30/36

:فقاوملا.ريقطنللاليلحتلاىلعةمئاقادودرلوقلااذهبنيلئاقلاىلعيجيالادردقو

2/447448
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ءالۇهلديباتلابلوقلانأىلعاحلمانركذيتلايناعملاسفنبمهيلعدريمث
ىلعةمئاقىرخاةّلدأبهفقومازّزعمو.ةَّمالانممظعألاروهمجلالوقوه
ىلعدلاقاطنيفانسلاألاهداريإيرورضلانمىرن.القطنملا
.(126)ءالۇھ

نعيدهموبأهلقناميفلثمتييضابإلركفلاىلاةبسّنلابساسألاو
هلوق:رئابكلالهأجارخإبنيلئاقلاىلعدرلاقايسيفيلاطيجلا

منهجنإ:لاقهلاضيأجورخلايلعليلدهيفيلفاباقحأاهيفنيثالإل

عيمجلةماعاهرخاىلا(22.21ًابنلا78)ابامنيغاطللاداصرمتناك

هيلعفصيصختلاىعّدانمف«رئابكلالهأننموكرّشلالهأنماهلخدنم

اباقحأاهيفنيثبالإريسفتلابعكيفتدجواميفاهريسفتْنِإو‹ليلذلاب

مويلكةنسفلانونامثبقحلالاقيو«هلةياغالانامزيأبقحوهو

.هلةياغالامىلابقحهعبتبقحىضماملكةنسفلأهنم

78)گاباقحأاهيفنيبال:ىلاعتهلوقو:ةلاسرلاسفنيفاضيأءاجو
ةدئاعاهيفهلوقنمءاهلاليقو‹اهلعاطقناالاباقحأةداتقلاق.(23اسا

الاباقحأاهيفنيبالمهضعبلاقو«ضرألايفنيباليأضرألاىلع

باذعلاننمعونلااذهبنويذعيةنمزأنوثكمييأابارشالوادرباهبفنوقوذب
علوسرلانعيورو‹هريغبنوبذعيكلذدعبمث بقحلا»:لاقهنا

.027)...«ةنسفلأنوڻالث

رخآهدعبءاجبقحىضماملكاهلعاطقناالباقحأيه:ةدانقلاق

«(128راتلايفودولخلالإةّدعاهلسيلفباقحالاما:نسحلالاقو

18/6365:ريبكلاريسفتلا:يزارلا.ر(126)
كنسنودنعدريملثيدحلاو.باقحألاتسنأشيفلاوقأةدعدروأدقل(127)

1/487:سرهفملامجعملا

150151:يلولهبلاىلعدرلا:ليعامسانبىسيعيدهموبأ(128)
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هلوقلةصاخنيكرشملايفاهيفنيثبال»ةيآلا»:يملاسلالوقيو

مدعمكمزلیفاباذكانتایاباوبذكواباسحنوجريالاوناكمهْنِإ»:ىلاعت
باقحألالمحبجوف«هدريباتكلاوهبنولوقتالمتنأوكرشلالهأديلخت

(129)(ةيهانتمريغهدميأةياغلامدعىلع

تاومّسلاتمادام:یلاعتهلوقيفيدهميبأدنعءاجو
«طايخلامسيفلَمَجلاجليىتحإ»ىلاعتهلوقكءاجررلاعطقىلعكلذنإ
«ناظراقلابوؤيیتحكلذلعفأا(برعلامالکيفهلثمو(0فارعألا7)

اينّذلاىلاىتوملاعجريالامکينايتٳوجرتليأ«لسحلانسهلعفأالو

.اوركذاميفادبأعقتالهنانسأو(بّضلادلووهو)لسحلانانسأعقتىتحو

(ليوط):رعاشلالاقو

لئاولبيلكىلتقلايفعجريوامهالكناظراقلابوويىتحو

.‹?«ممطلامطقوسايلاىلعهبنوملكتياماذهلاثمأو

ىلاعتهلوقنمهباوقلعتامو»:هللاهمحر(!?)مساقلاوبأخيشلالوقيدو
:امهدحأ:نيهجونملطابفتاوامسلاتماداماهيف

فلتخااماذهلعفأالمهلوقكديبأتلاوداعبتسالاىلعبرعلاهلوقتاذهنأ
امولبجلاماقأامو«لبإلاتتحامو«راهنلاوليللافلتخااموناديدجلا

هلکاذه«رحبلاامطاموضرألاوتاوامسلاتمادامو«قراطقرط

يفهيلعو٠مهنيبمهمالكنمنولقعياميهللامهبطاخفديبأتلاهبنوديري

.0032«ةيمالسإوةيلهاجدهاوشةيبرعلا

301:قراشملا:يملاسلاهللادبع(129)
نبليمج.ر.148:يلولهبلاىلعدرلا:ليعامسانبىسيعيدهموبأ(130)

6/15.يلاطيجللةينونلاحرشنعالقتةعيرشلاسوماق:يدعسلاسيمخ
يداربلاينعي(131)

رظنايناثلاهجولاو.149يلولهبلاىلعدرلا:ليعامسانبىسيعيدهموبأ(132)
303:قراشملا:يملاسلاهللادبع.ر735ءانثتسالاوةئيشملانعقبسام
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قايسيفءاجاماهنم«ميركلانارقلابتالالدتسالانمءاجامٌمهأكلذ
قلعاماهنمو«دولخلاةملكلاركاذءاجاماهتمو«باتكلالهأىلعدرلا
‹باقحالابوأضرألاوتاوامسلاماودبهدّدحاماهنمو‹ةئيشملابدولخلا
اهنمةيضابالافقومنأنّيبتو‹تايآلاهذهنافرطلاعزانتفيكانيدقو

نمبتيملنمىلاةبسنلابدّيْوملادولخلاةهجواههيجوتيفلمتاهلك
.كرشلالهأنيبوءالؤهنيبباذعلاتوافتىلعحاحلإلاعمةالصلالهأ

:يملاَّسلاهدروأامقاّسفلاونيكرشملانيبباذعلاتوافتتبثياّممو
نوهأنإ»:لوقيناكهّنأمالسلاوةالصلاهيلعهنعيورامنايبلاكلذنمف»
يلغيامکهغامدامهنميلغيناترمجهیمدقصمخألجراياذعرانلالها

‹اباذعمهنوهألهّنإو«اباذعهنمدشأادحأنأىريام‹مقمقلابلجرملا
.يفوهنممهنمو٠«باذعلاِءازجاعمهيبعكىلاراتلايفوهنممهنمو

رمتغادقنممهنمو4باذعلاءازجاعمهیتبکرىلارانلا

٠فيرشلاثيدحلانمةلدألا_

اهبلدتسايتلاثيداحألاديعولاودعولانعثيدحلادنعانركذدقل
الوةلاحمالمهيذفانهنونيملسملانمةاصعللهلومشتابثالةيضابألا

.قايّسلااذهنعدولخلابابيفةدراولاثيداحألاجرخت

هسفنلتقنم»:هلوقلثمدييأتلاعمدولخلابحصاماهنمف

نبدمحا.120منهجيذمرتلا3نامياملسم.51قاقريراخبلا.ر(133)
هللادبعلصنلاو.2/85سرهفملامجعملا:كتسنو.ر4/274لبتح

524/1
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هاسحتيوهفامسىّسحتنمو«ادلخمادلاخراّنلايفاهبًاّجوتيوهفةديدحب
.2«ادبأادلخمادلاخمنهجرانيف

»:دعهلوقلمديبالارکذنوددولخلابحرصاماهنموس
.راتلايفدلخمدلاخوهفةيذلاذخأووفعلادعب

.(4)«رانلايفدلخموهفٌرصأوبذکنم)هلوقو

:ةرشابمريغةقيرطبرانلايفدولخلانعربعاماهنمو

بلعهلوقيفنيرصملاةاصعلانمةفئاطىلعجلاميرحتل

نمتہمحلةنجلالخدي(YY:هلوقو.«نمۇملافيكف;يمذلاحيجح

نبليمج.ر.145:يلولهبلاىلعدرلا:ليعامسانبىسيعيدهموبأ)2( 
ثيدحلااذهنمامسقدروأدقو6/13:ةعيرشلاسوماق:يدعسلاسيمخ

هنطباهباجيهدييفهتديدحف‹هسفنلتقفنم»:يليامكرابجلادبعيضاقلا

210:لازتعالالضفاهيفادلخمادلاخمنهجرانيف

يفثيدحلانمةلزتعملاججحضرعءانثأثيدحلااذهيزارلادروأدقو

.ر.مّسلايستحينمعتوكسلاعموةرابعلايففيفطرييغتعمدولخلاناش
623:قبسامرظناثيدحلاجيرختنعو.3/150:ريبكلاريسفتلا

يدهموبأهبلدتساو.دد761ع3/4حيحصلاعماجلا:بيبحنبعيبرلا(3)

ةعيرشلاسوماق:يدعسلاسيمخنبليمج.ر145:يلولهبلاىلعدرلايف
كنسنودنعثيدحلادريملو.63

امرظنا.6/13:ةعيرشلاسوماق:يدعسلاسيمخنبليمج.ر)4( 
575قبس

ةحيرصةفصبدريملو754ددع3/3:حيحصلاعماجلا:بيبحنبعيبرلا)5(

.كنسنودنع
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هللامرحهنيميبملسمتحعطتقانم»:هلوقو.هبىلوأرانلاو«تحس
لوسراياريسيائيشناکناو:لجرلاقف.رانلاهلبجوأوةّنجلاهيلع

.«كارأنمابيضقناكنإو:يعهللالوسرلاقفهللا

لتقىلعناعأنم»:مالسلاهيلعهلوقيفهللاةمحرنمسايلالثمو®
.«هتمحرنماسياةمايقلامويهللايقلةملكرطشبولوملسمئرما

هلوقيفامك«راتلانمجورخلابنيلئاقلاىلعهيففّنعاماهنموس

مهلوتيفدوهيلابهبشأمهو‹ةئجرملايّتمُأدوهيو‹دوهيةَمألكل»:ع

.امايأالإراتلاانسمتنل

تامومعنماهنساسىلعثيداحألاهذهنودمتعيةلزتعملاوةيضابالاو

جرختالومومعلاديفتطرَشلاضرعميفتءاجاهيف«نم»ةغيصنأورابخالا

.نيملسملاةاصعنمنيرصملا

ةلزتعملااهبدهشتسايتلاثيداحالاوتايآلاعيمجيزارلادروأنأدعبو

«نم»ةغيصنأملسنالاًنِإ»:اهنمركذنةلدأةّدعباهيلعدريقايسلااذهيف

نملک«نم»...ىلعضعبلاولكلايتظفللاخدإحصيهنأ٠لوالا

لبتحنبدمحأ.ردد751ع3/3:حيحصلامماجلا:بيبحنبعيبرلا)6(

«تحسنمهمحلتبننمةنجلالخديال»:هتغيصو.332-399

6/339:سرهفملامجعملاكتسنو.ر

لاةروسريسفتيذمرتلا218ناميا:ملسم.24ديحوت:يراخبلا.ر)7( 

.11ةيضقأاطوملا62عويبيمرادلا30ةاضق:يئاسنلا21نارمع
5/430:سرهفملامجعملا:كنسنو.ر.1/189لبنحنبدمحأ

756ددع3/3:حيحصلاعماجلا:بيبحنبعيبرلا(8)

كنسنودنعادريملناثيدحلا١9
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ةظفلتناكولو....هتمركأيرادلخدنمضعبو«هتمرکايرادلخد

ظفللاخدإوأاريركت.اهيلعلكلاظفللاخدإناكلقارغتسالاديفت«نم»

.اهيلعضعبلا

ىلوُأدعولاتامومعميدقتنإهانعماملوقيىرخأةلدأرکذینُأدعبو

ءافولانممركلايفلخدأدعولابءافولاألديعولاتامومعحيجرتنم

.
ةحيرصثيداحألاهذهىقبتجراخمنمسمتلينأيزارلالواحامهمو

رئابکلانمةربتعميهاهنيعبيصاعمركذتاهّناوةصاخدولخلابناجةحجرم

هکرشبراتلالخادوهوكرشملادعوتلةجاحالوةيمالسالاةّمالاعامجإب

.اهيفدلخمدلاخةلاحمال

ةنابإلايفايلكادامتعايرعشألاهدمتعيثيدحنعلفغننأيغبنيالو

جرخيلجورعهللانإ:لوقنو»وهودولخلابمهلوقيفةلزتعملاىلعدريل
 كلذويعهللالوسردمحمةعافشباوشحتمانأدعبراّنلانماموق

نماموقجرخيلجوزعهللانأيعهللالوسرنعةياورلاهبتعاجامل
.(اممحاوراصواهيفاوشحتمانأدعبراثلا

:نيفقومثيدحلااذهنمرابجلادبعيضاقلافقيو

يفاهبلالدتسالانكمياليتلاداحألانمهرابتعايفلّتمتيف:امهلّوَأاأ
.(!?)دئاقعلا

صوصخلاءادؤموةّصاخةينارقصوصنبقلعتيىرخألاهوجولايفركذام(10)
.نيكرشملابدولخلاطبريلصوصخلابناجحجرييزارلاو.مومعلاو

3/153:ريبكلاريسفتلايزارلا.ر(11)
668:قبسامرظنا¿14243:ةنابالا:يرعشالانسحلاوبا(12)

. 672 : ةسمخلالّوصألا:رابجلادبعيضاقلا.ر  )13(
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هيلعهللاىلصهنعیورياماًّمأف»:يليامكهليوأتيفلتمتيفيناغلااأو

ناف(اممحوامحفاوراصواوشحتمانأدعبراتلانمماوقأجرخي»ملسو
؛مهيفهققحتدعبباقعلاقاقحتسانماينّدلايفنوجرخيهبدارملافحص

نمجرخ»:لاقةداهشلابىتأدقونذّومللمالسلاهيلعهنعىورامك
اهوةدارجلاتفاهترانلايفنوتفاهتي»:هلوقكو«رانلالهأمكحنمينعي

.يصاعملانممهعنميومهيدهيثيحنم(!ذخاانأ

ال:هلوقکوهف٤مقيالهلاحهذهاموامحفاونوكينأطرشثيح

.("540فارعألا7)مسيفلمجلاجليىتحةنجلانولخدي

ىلاعتوكرابتهللانألةدودرملجوزعهللاباتكلةفلاخميهفاهوركذيتلا

ءاجو(3مجنلا53)يحوالإوهنإىوهلانعقطنيامو:لاق
ينادههبونارقلافالخبلوقأفيكو»:لاقهنأمالسلاهيلعهنع

نعنسحلانعةيضابالارداصملاهيورتامثيداحألاهذهرزاؤياممو
٤لمرنمةيدكىلعهنعهللايضرباطخلانبرمعفقو»:لاقبعك

نبدمحا82بدايذمرتلا18.17لئاضفملسم26قاقر:يراخبلا.ر(14)

:زجحلا1/427:سرهفملامجعملا:كنسنو.ر...1/390لبتح

يأهتّرْجحبذحخالاقيو«هعنموهفك:ازجحرمالانعانالفزجحيزّجَحنم
(طيسولامجعملا).هبناعتساوهيلااجتلا

210211:لازتعالالضف:رابجلادبعيضاقلا(15)

دنعدريملثيدحلاو6/15ةعيرشلاسوماق:يدعسلاسيمخنبليمج(16)

كنسنو
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؟«كيكييامريمأاي»:تلقفهتيحللبىَّتحىكبفاهيلاسلجف
لمااذهنمةّبحلكددعلعجول:تلقف.رانلالهأتركذ»:لاق
نمامويجورخلاباوعمطلرانلانمنوجرخيمث‹اهباسحىلعنوبذعيةنس

.اهنمنيجراخبمهامواتقومهلهللالعجيملنكلو‹رهلا

يلقعلاجاجتحالا

نميهامّنإودرجملالقمعللعضخياممتسيلهمدعوادولخلاةيضقنا

رظنلانمةقلطنملاةيلقعلاججحلاضعبنملختملنكل‹ةيعمّسلالئاسملا

باتکنعيدعّسلاليمجنبسيمخويدهميبأنملكلقندقو
هاندمتعادقدولخلامدعبلوقينمىلعدرلايفهبحاصهيفننفتاصنزجوملا

ةداعإيفةدئافىرنالديعولابنيلئاقلاججحركذدنعقبساميف
.

زاربإىلإلصننألبقنسحيةيلقعلاوةيلقّلاججحلامهأاندروأنأدعبو
دولخلايرکنمدنعتدرويتلافقاوملاضعببركذننأيراضحلادعبلا

.ةبارغلاىهتنميفتدبدقورئابكلالهأل

:هيبت

جورخبنولئاقلااهبجتحيفقاومهلوبقنعةيضابإلافكنتسياّممو

سيمخنبليمج.ر145:يلولهبلاىلعدرلا:ليعامسانبىسيعيدهموبا)17(
6/13:ةعيرشلاسوماق:يدعسلا

نبىسيعيدهموبأ.2/108111:زجوملا:يفاكلادبعرامعوبأ.ر(18)
:يدعسلاسيمخنبليمج146147٠:يلولهبلاىلعدرلاليعامسا
.628:قبسامرظنا.6/1314:ةعيرشلاسوماق
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ةرهوجحراشدنعءاجامكلذنمو«ةبارغلالكةبيرغودبتةاصعلا

نموهوديعّسللدولخرادةّنجلافيأ«يقشلاوديعّسلل:هلوقو»:ديحوتلا
نينمؤملاةاصعديعسلايفلخدو6رفكهنممدقتنإومالسالاىلعتام

مهباذعمودياللباهولخدنإراتلايفنودلخيالفةّنجلامهدولخرادف

اهرادقمهللاالإملعيامةظحلبلوخّلادعبنوتوميمهْنَألمهئاقبةّدماهيف

ملساسحإنودقفيمهنأمهتومبدارملاو«اهنماوجرخيیتحنويحيالف

.نوتومي

:ةينونلاحرشيفءاجامههباشامومالكلااذهىلعةدراولادودرلانمو

ردقىلع(رانلا)اهيفنوبذعيددمحمةمأ)مهنإنورخالاقو..

ممهلدعواڈازینهیتافشباننوجرخبمثيسامهلا

هيلانوكشيمهّنِإو‹مهنوَمسيوالصأراّنلااولخديملنيذلا

مههوجونمةمالعلاكلتحسميوماسلامهلليربجمهيلإثعبيفىلاعت
راّنلااولخدولنأنوّنمتيةّنجلالهأنإىتحالألتياروناهناکميفقلخيو
لعاورادقوهلقنمهليلانهو«كئالوأبلفامهبلف

.كلذنمهنعهووراميفهعلوسرلا

اهيفنومغنتيراتلالهواهيفنومعنتيةنجلالهُنإةئجرملاصعبلاقو

.)21همعنتيلسعلادودو«هيفمعنتيلخلادودنأامك

183:ديحوتلاةرهوجحرش:يروجيبلا(19)
:يليامةدملالوطيفرانلالهأبتارمركذدنعروشاعنيارهاطلادروأدقو)20(

ريرحتلا.«ةنجلايفنويمنهجلامهللاقيمهناثيدحلايفءاجامك»

١.كنسنومجعميفهركذدريمل.12/165:ريونتلاو

ونلا:ينيمثلازيزعلادبع.هجو108ةقروةينونلاحرش:يتالتلاورمع(21)
6/11:ةعيرشلاسوماق:يدعسلاسيمخنبليمج.9
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هغيستسيالوعرشلاهلبقيالميعتلاباذعلانمفقاوملاهذهلثمنإ
.نييمنهجلارونمهيلعٌعشيلراّنلااوقاذولةنجلالهأىنمتيفيكفالإولقعلا

.ةيضقلليراضحلادعبلاينهليلحتلواحتنساماذهوتامّرحملابتاوهشلا

اهتنراقمعمةيضقلاهذهيفةيضابألاججحءافيتساىلعانصرحدعب

نمىرنرانلانمجورخلابوديعولافلخبةلئاقلاقرفلانممهريغججحب
دعبلانّيبننأ ليلحتلاءانثأتارمكلذىلااحملامك يرورّضلا

يرظّنلاىوتسملايفةيضابالاطاسوالايففقاوملاهذهليراضحلا

.يلمعلاىوتسملاو

يرظنلاىوتسملا

ىلعنوليمهَنَأمهججحضرعءانثأانيبدقفيرظّنلاىوتسملايفام

؛باوثههبشيسيلهباوثفيلاتلابو«ءيشهلئمكسيل«ىلاعتهللاةمظع

:يليامجهنملابحاصلوقيكلذيفو‹باقعههباشيالهباقعكلذكو

اميظعابرىصعدقفهللاىصعاذإيصاعلانأراّنلالهأدولخنمةمكحلاو»

الهللاباوثنألو٠هلةياهنالدولخهباذعكلذكفءهتمظعلةياهنال

لوزالوباقعههبشيالهللاباقعو«لوزيالو؛عطقنيالو«باوثههبشي

ههبشألعطقنيمثهيلإيهتنيادحو«ةياهنهباقعوهباوثلناكولف«عطقنيالو
.(22«مهباقعونيقولخملاباو

رماولانادقفهنعجتنيديعولافلخبلوقلنأىلعحاحلالاعقوامك

صالخلاةيناكمإدقتعينمنلكلذءةيعرشلاصوصنلايفاهتميقيهاوتلاو

1/523:جهنملا:يقاتسرلاديعسنبسيمخ(22)
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رماوألانعةفلتخم

يلمعلاىوتسملا

مهفقومريربتصّخلتينأنكميدولخلامدعبوديعولافالخإبنيلئاقلانإ

رفکمدهيةعاسديحوتناكاذايهلإ»:2”»يزارلاذاعم.نبىيحيلوقيف

ناميالالدعلاىضتقمناكتاعاطلانمِءيشهعمعفنيالرفكلاناک
نكيناف.ناميإلانممظعأرفكلافالإويصاعملانمءيشهعمرضيال

.(**وفعلاءاجرنملقاالفكلذك

نانودنيضقاتتمنيفرطنيبةلداعمنمقلطناذاعمنبیحینأحضاوفا

فراامني«هليقامتجيمالسألانأمولعمو«ةييملاهاجاعدقوحبايلات

ةبوتلاىلاردابيملو٠ةيصعملاًارمتساوديحوتلانعفرحنادقهّنِإفيناقلا
ينازلاينزيلداناميالانعديعبوهوةينملاهتلجاعدقو٩هنایيصعلاح

.نمؤموهوينزينيح

نيبيلمعلانإفىلوألاةظحللايفاعنقمادبنإوذاعمنبىيحيريربتف
.هداسف

هنأامبو‹رفكلاوناميإلانيبةلداعملاىلعميقأيذلايناقلاريربتلااّمأو
ىنعم‹ةيصعمناميإلاعمرضتالنأيضتقيةيلدعلافةعاطرفكلاعمعفنتال

.ر.يّرلالهأنمدهاز5ظعاو(258/872)يزارلاذاعمنبىيحي(23)
9/218:مالعالا:يلكرزلا

.«نسحمالكوهو»هلوقبقلعدقو3/160:ريبكلاريسفتلا:يزارلا.ر(24)
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نبىيحيو.يصاعملابانتجاوتاعاطللاليصاعمللةيطمناميإلانأكلذ
ءوفعلاءاجرىلادانتسالابمتخاًمالكنيتلداعملايفنأبَسحأاملهسفنذاعم

.رظنهيفباباذهو

ميركلانارقلايفنيبهنكلوفعلابحي وفعىلاعتهللانأحيحص
نماليبسوفعلاىلعلاكَتالابلقنينأيغبنيالو.نارفغلاووفعلاطورش
بناجىلاباتكلالهأهيلادنتسااماذهو‹ىلاعتهللاتامرحكاهتنالبس

ميركلانارقلامهيلعدردقو«راتخملاهللابعشمهنأىلعمهليوعت

.ققحتتنأليحتسييتلاينامألابابنمدولخلامدعبمهلوقنُنيبو

انسمتنلمهلوقنأةبسانملاهجوو»:ددّنصلااذهيفروشاعنبالوقيو

ابنأدقمهتنسلابساّنلانيبهنوعيشيمهسوفنيفرّرقمداقتعاىلعلدرال

دقمهذإاهريغوأةميرجلاكلتىلعمهمدقينأهنأشنمميظعرورغب
نعامايأوأ٠«لجعلاةدابعمايألداعتةدودعمامايأالإنماونمأ
مهفمهعيمجىلعبوتكمباذعكلذْنأومويلاملاعلانمةنسفلألك
.2كلذلجأليصاعملاىلعمادقإلانوقوتيال

لعجيميظعرورغدولخلامدعداقتعانأصّنلااذهلالخنمحضاو
.تناكامهميصاعملاىلعمادقالاىقوتيالناسنالا

رظنيالوةّمأدنعنايصعلاىلإاعفادداقتعالاسفنربتعُيمللءاستننحنو
ناميإلاةديقعيفامهكارتشابملعلاعمىرخأةّمأدنعرابتعالاسفنبهيلا
.(26)ىلاعتهللاب

1/579:ريوتتلاوريرحتلا:روشاعنبارهاطلا(25)
اوناکمالسلاامهيلعدمحموىیسیعةوبنلمهراكنإلبقلیئارس]ينبنُمولعمو(26)
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اهموهفمبةعافّشلانوكأنكلوةعافّشلاىلعدامتعالاعقوهنأحيحص

ركشلازفاوحنمازفاحوأنايصعلاىلاسالاعفدلماوعنمالماعقلطملا

؟یلاعتهل

ةعافشويهلالاوفعلابناجلغتسينأيغبنيالّيحلاملسملانأةقيقحلا

نکميالو«ميحرروفغةياهنلايفكّبرو«دارأاّممهتاوهشعبشيلىفطصملا
امناكنإناميإلانمةّرذلانودهبلقيفنميفيبنلاةعافشدرينالاحب

ىلعلبقيفىلاعتهللاركشكلذبدادزينأبجيلب«ادوجومةّرذلانود
هالهللارکمنونماينيذلانمنوکيالكلذبوهیهاوننعيهتنيواهتاعاط

.99فارعألا7)«نورساخلاموقلاالإهللاركمنمأيالإ

ولغلابنومهتياماريثكدولخلاوديعولايفمهلوقبلوفينموةيضابألاو
.نيدلانمسالارفنتنأاهناشنمفقاوملاهذهلثمنأساسأىلعنيدلايف

هلّمحتتامزواجتهانعمونيدلايفٌولغلانيبريبكقرفلانأباوجلاو
اذهيفانيبدقو«نيعمهجوبصوصنلامهفنيبو‹يناعملانمصوصتلا

مهدصقنکيملمهَنَأامك«ةّنسلاونارقلانمةيضابإلاتاقلطنمنأبابل

امهمونيملسملاحالصىمسألامهفدهناکامّتإونيدلانمسانلاریفنت

ىلعًارجأنوكيديعولافالخإورانلانمجورخلارظتنمفرمأنمنكي
.راتلايفدولخلاوديعولاذافنادقتعينممنايصعلا

نأنسحيةيضابالاةئيبلاىلعدقتعملااذهساكعنایدمللحننألبقو
يضابالاةةريبكلابکترمنيباذهمهفقوميفنوزيميالةيضابإلانأىلاهّبتن

ناکنمناحصنإةقرازألاىلابسنيامسكعىلعيضابإلاريغو
تلخدةهبّشلاو٠«بكترااميصاعملانمبكترانإونمّؤممهتزوحيف
ةماعوانورشحيةيحاتلاهذهنمةتألاروهمجل

يفلعبمتتملةيعوضوملاتاساردلانُأىلاانرشأدقو57:قبسامرظنا)27(

.مههاجتاضارقنالسالاءالؤهلاصوصنكلمنالبابلااذه
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يضابإلاطيحملاىلعفقوملااذهتاساكعنا

جراوخلابمهيَمستنميمرتنأتالاقملابتكتعاطتسااذا

الإءيشلاللحتلاوءاوهالاوعدبلالهأمهَناب مهنيبنمةيضابألاو
اهسفنبتكلاهذهناف«صوصّنلامهفيفيأيأرلايفمهريغاوفلاخمهن

ىلعلَوَأنإو«ءالّوهكولسباهباجعإيفختنأعطتستملخيراتلابتكو
المهعوشخلكنأربتعييذلاثيدحلاىلعادامتعاعفنيالكولسهنأ

.مهرجانحزواجتي

يفديزيالمهنعيعافدَنَألةيضابالانعاعفادمبصتنأنأديرأالو

تابثإوحلاقاقحإبابنمامّنِإومهتائيسنمصقنيالومهتانسحنازيم
.ةديقعلاهذهةعاجن

تاداهشنمقبساميفركذامركذانهديعأنأىلإارطضمينارأالو
ضعبفيضأامناوسالاءالّؤهةماقتسايفنيمأدمحأودربملاويلعمامإلا

ليبسىلعكلذنکیلوحوضوبانتيضقىلااهيفةراشألاعقتيتلاتانّيعلا

ةزمحيأةداهشبميركلانارقلاةوالتدنعمهعوشحخةرٹككلذنمو

ءاهيلااقوشىكبةنجلاركذبمهدحأماملككلاممامالارضحمبيضابإلا

(28)«ەينذأنيبمنهجريفزناکهمهشقهشمنهجرکذبررماذاو

لقنيفةنامألابجراوخلابمهنومسينملنيئذحملاةداهشكلذنمو

مهو«عهللالوسرىلعاوبذكينأنكميالمهنألالإ|ءيشلالثيدحلا

راّتلانمهدعقمًاوبتيلفثيدحذإرانلايفدلخمهيلعبذاكلانأنوملعي
.(2”هيلعقفتم

2/266:تاقبطلا:ينيجردلا(28)

رظنا.3/38.739:حيحصلاعماجلا:بيبحنبعيبا)29(

621قبسام
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شیجفقوٹیحناوريقلالهاةرصانميفةيضابأالاصالخإكلذنمو

ْنألكاذ٠”ىلتقلانمادحأبلسيملوهللادودحدنعباطخلايبأ
.متهجيفدولخلاثّرويفسانلاقوقحبلسامأةبولطمةرصّنلا

ةلودلاسسۇمهبیلحتاميفيكلاملاريغصلانباةداهشكلذنمو

ىڵلوتييذلاوهسيلاائيشةيعرلاقوقحنمذخأيالىتحعرونمةيمتسزلا

ةيمأينبءافلخكلذلٹملفلهو٤هرادناردجحاس

نمراتلانمجورخلاةديقعهثروتاميفهدبعدمحمهلوقيامرظناو

بسحءالؤهفرصعلكيفةسايّسلالأىدللالغتسالاولتقلاودادبتسالا

مهلليبسال رانلايفمهدولخروهمجلاربكتساناو رانملايبحاص

‹مهءاوهأنوفلاخينمءامدنوكفسينيذلاروجلاءارمأنإمعن»جورخلاىلإ
ريغولايتغامهتايعمجنيناوقنمنولعجينيذلاةسايّسلاءامعزو

عمنولتقينيذلاراّجفلاكعاوألك«هلامبلجألحلاريغبنمّوملا
3هبتدّعوتيذلاءازجلاولانينأبنوريدج«رارصإلاقبسودّمعتلا
اليذلاميظعلاهباذعوهبضغوهللاةنعلو‹راتلايفدولخلانم3ءاسنلا4)

ابتکيفنوڌعينممهيفناکناو مهَنَأللجورعهاوسههنكفرعي

اوسيل نيملسملانمةموكحلاتالجسوءاصحالارتافدونادلبلاميوقت

هدیعونمهباربخأاميفهلوسروهباتكقدصبوهللاينينمّوملانمةقيقحلايف
ىلعهباقعنوفاخيالو«لمعيفهللانوبقاريالمهف‹هريغولتقلاىلع

.

:1968طسولاةعبطم5٠برغملاوةيقيرفاخيرات:يناوريقلاقيقرلا(30)
1/30:تاقبطلا:ينيجردلا.ر1-142

5:نييمتسزلاةمئالارابخأ::يكلاملاريغصلانبا.ر(31)
5/344345:رانملاريسفت:هدلعدمحم(32)
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ىلعمهتأرجنيملسملالالحنابابسأنمنأرانملابحاصنّيييامك
:كلذيفلوقيو.دولخلامدعداقتعاىلاكلذعجرموضعبلامهضعبلتق

كفسىلعمهضعبمدقأامدعبنيملسملاومالسالارمالالحناىلارظننمو»

هذهبرذعياللتاقلانُأو«تةالذههجوهلرهظيليوطنمزنمضعبمد
ةحئارالذإ‹هللارمأيفةهبشهلضرعتملوهوةميرجلاهذهىلعةأرجلا

ىلعسفنلاةوهشوماقتنالابحوبضغللحجرموهلب‹هلمعيفرذعلل

ىلعوهللارظنىلعةراضلاةسيسخلاهسفنةوهشلَضفنموىلاعتهللارما

راتلايفدولخلابريدجوهفامةهبشريغبنينمؤملاةحلصموهنيدوهباتک

نأهللاحمسولو«4نوملعيإهلوق5نارمعلا3)4نوملعيمهو

‹نينمؤملاوهنيدوهباتكوهلوسروهللاىلعهتيمحوأهتوهشدحألّضفي

.(3*)«مهبولقيفهمرح

ءالؤهدقتعيامدنعةّمألاةدايقىوتسميفدلوتملاررّضلاىدمذعنيحىرن

يفو‹رارصالاىلعاوتامولوءيشلکحسميىلاعتهللابناميألادرجمنُ

ايلكشالوخدمنهجنولخدينيذلانييمتهجلانماونوكينألاوحألالوسأ
.دعباميفةّنجلالهأىلعاورختفيل

وهيهاوتلاورماوألانعنيملسملايلختللماعربكأنأذعيححضاو

ىّدصتيميركلانآرقلانأمغرباتكلالهأنعةديقعلاهذهلثمبرست

رظنارانلايفدلخيهناعملبقتالادمعلتاقلاةبوتنأىرينملوقىلاريشي)33(

746و730و624:قبسام

5/340341:رانملاريسفت:هدبعدمحم(34)

759



اهيلعموقييتلاةدعاقلاةيضابألادنعةديقعلاهذهرثأنسحنيباممو

طوحألابذخألابهنوُمسياميهومهدنعتالماعملاوتادابعلاهقف

.نيدلايفولغلاودّدشتلابابنممهريغهربتعيو

موّصلاوةالصلايفةراهطلانمةلثمأةئالثركذبيفتكأتادابعلابابيفف

.ةاكزلانمو

حدمتيتلانارقلاصوصناوأراملاحفةالصللةراهطلانأشيفاأ

ةراشإكلذيفولوبلانمىربتسيالنملربقلاباذعبديعولاونيرهطتملا
.5)لسغلاوفيشنتلانيبعمجلااوبجوأدعباميفرانلاباذعىلا

مهف5يّرحتلااذهبَسحتةيضابألادجاسملاتاضيمتلخداذإتنأو

هماقمموقياموأقرولاالإاهيفنورفويالةجاحلاءاضقلنطاومنوصّصخي

مثءاملابءاجنتساللنطاومنورفويامك‹هيفيرحتلاوفيشنتلل
لامعتسالايفطلخيمهنمادحاوىرتالو‹رغصألاءوضوللةثلاثنكامأ
ءاملابِءافتکالاباسابنوريالنمممهريغدنعیرتامکنکامألاهذهنيب

طايتحالااذهلك.رغصالاءوضوللةصّصخملانكامألايفنوئجنتسيثيح
دعوتيفاحضاوصّلاماداموديعولايففلخلأاودقتعاةيضابإلا

.لكشلاكلذىلعطايتحالانكيلفلوبلانمىربتسيالنم

نوضفريمهفموّصلاطورشنماطرشىربكلاةراهطلارابتعاناشيفامأ
دعبناضمريفلستغاهنأمالّسلاهيلعلوسرلاىلابسنييذلافقوملا

ابنجحبصأنم»٤هيلعهلوقوهورخااٹیدحنورقيو‹رجفلاعولط

ربخلاف.يلمعلالوألاربخلادوروةحصةلاحيفىتحوحبصأ

1/2946:حاضيالاباتك:يخامشلارماع.ر(35)
نطاوملافتاضيللاءانشتساب)36( ءالانورفويمنافمهریخباہیفنوطلتخييتلانط

.ءاجنتساللةصّصخملانكامألايفالإهنولمعتسيالومهريغل

مجعميفدريمل.315ددع1/63:حيحصلاعماجلا:بيبحنبعيبرلا(37)
.كنسنو
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ناضمريفادمعرطفملاىلعطّلسملاديعولاو«طوحأومعولمشأيلوقلا

جرخياذهوموصلاطورشنماطرشىربكلاةراهطلانكتلف‹هيلععمجم
نلذإتويبلاءانبةسدنهيفاحضاوكلذىتأو«لاحةَيأىلعديعولانم
هدجتاليذلارمألاىربكلاةراهطللَصاخناكمنمايلاخيضابإتيبدجت

.لاستغاللتامامحلاىلعساّنلاتفاهتيثيحمهريغدنع

ينلخدياليلحلانأىلعصوصىورتنأشيفام
تاكلتمملانمءزجهنأاوربتعاوكلذريغاوأرةيضابالانأالإباصّلا
سيلأ.هبنيزتلابةعتملاىلعةدايزةجاحلادنعلمعتسيرخذمديصرهَنأو

طّلسملاديعولانمملسملاجرخيكلذبوباصتلايفربتعينأطوحألانم

.ةةضفلاوبهذلانوزنكينيذلاىلع

نمفةيضابإلاطاسوأيفحضاووهفىواتفلابابيفةديقعلاهذهرثأام
ةضيرفءادأىلعمزعلادنعساّنلادجتف«تارافكلاءادأدبعيلشتناكلذ
لّصنتلاوىلاعتهللاقوقحءادأيفماتلايّرحتلانوّرحتيةبوتلادنعوأجحلا

نمةيطايتحالاتارامكلابمهلوقىلالبقنمانرشأدقو«دابعلاقوقحنم
ىلعاهيفدمتعاةيداهتجاتارافكيهوتائيسلانبهذيتانسحلانُاباب

.عرشلاهيلعصنامىلعسايقلا

نيتفألانيتاهلوخدذنمغبتلاوةّمشلالامعتساميرحتبمهلوقكلذنمو
وأةهاركلابامهيفةيضابالانمدحاولقيملوةيمالساإلاتاعمتجملاىلا
دجاسميفدجتنلوىرخالابهاذملاءاهقفنمريثكلعفامكليلحتلا

يفلعفيامكةّمشلانوداهتيةّماعوأءاهقفمهدنعنارقلاتاقلحوةيضابإلا
.یرخاتاقلح

ةيملعلابتكلاراد.طكلاماطوميلعحرش٠كلاوحلاريونت:يطويسلا.ر(38)

1/245:ت.دنانبل٤«توریب

2/32:مالسالادعاوق:يلاطيجلاليعامسا.ر(39)
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يقالخألاويداملالماعتلاىوتسميفةديقعلاهذهرثأىلإهنننأيقب
نأنكميالرانلايفدولخلاثرويساّنلاعاتمنمليلقلانأدقتعينمذإ
قحلاعاجرإىلاردابيامناعرسهتوهشهيلعتبلغنإوهذخأىلعلبقي

نوروهشمةيضابالاراجتو٠ةرشابمريغوأةرشابمةقيرطبهلهأىلا
ةظوفحمابلاغيحلالهأعئادودجتذإ(*”سانلاتانامأىلعمهتظفاحمب

.

لبفارحنالانمةيلاخةيضابإلاطاسوألانأيعّدأليلحتلااذهبتسل

؛لهجنعالملعنعكهتنيهتكل«ّدحلازواجتيمهنمضعبلافارحنانإ

ناکو«دعباميفاحوصننوكتمهتيوتنأالإرثكأءالّؤهمثِإناكنإو
ةبانإوامدنهباحصأيفثّروياماريثكراجفنالانماعونفّرصتلاكلذيف
الايتاذانايصعىقبيكلذلكنكل.ةدابعلايفكلذدعبنافتىلانايؤي
نعقثبنملا(*”ةءاربلاوةيالولاماظنهنوصييذلاعمتجملاىلاهرشبرستي

ميقييذلاناطلّسلامدعنيامدنعيهلالارجّرلابسانلاريكذلةيلوصألادئاقعلا
,اهنعقلادنعهللاةمظعبسالاركذيوحلا

لإارجزمۇلمارفالاىلعاهتردقىیدميفتوانمةيرشبلا
اذهو«دودحلانمعرشلاامكلذىلعليلدربكأو.اًداحناكاذإ
هللارکذ4ضرعينمظنيذلاباذعلاوديعولامرهفملل

2/517:تاقبطلا:ينيجردلا.راهلهأمالساوةناغبراجتلا(40)
.دولخلادقتعتاليتلاتائيبلايفتدقفميقلاهذهلثمنااذهىنعمسيل)41(

بابوهو396س331:ةحورطالا:يمانلا.رةءاربلاوةيالولاعوضومنعو(42)
انثحب.ر.رداصملاعيمجىلعةلاحإلاهيفدجتو.اهيفةيساسالاباوبألانم
|9812:ةبازعلاماظن
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حلتةديقعلاصوصنو«ىرخأىلعةفكحجرتالأىلعةيضابإلاحليامّنإ
لۇحتيفوخلاةفكتحجرنإهّنألءاجرلاوفوخلانيبلداعتلاىلعاريثك
نافءاجرلاةفكتحجرنإو«دانعلاويدحتلاثّروياممسايلاىلارمالا
لوقلانيبةحضاوةلداعملاتءاجاذهلو‹لكاوتلاولالحنالاىلايدويكلذ
.راّنلايفوةّنجلايفدولخلاب

هيفةيضابأإلافقاوميفلماكلازارتحالانمهظحالنامنإلوقأداكأو
يفدولخلامدعبلوقلاحصنإهنأكاذ(43)ةلاحمالحبارلاناهّرلانمءيش

دولخلاحصنإو«هترخايضابالارسخينلف«ءاشياملعفيهللاو٠هللاملع
.مدّنلاعفنيالثيحهسكعبلاقنممدنيامنيبةلاحمالحباريضابألاف

قيثولاطبارتلاامهلوأنيهيبنتىلاهنننأنسحيليلحَملااذهةمتاخيفو

ايرهوجاطابتراطبترمديعولاذافنابةيضابإلالوقف«ةيدئاقعلاسسالانيب
.ةءاربلاوةيالولاإدبميفمهّيرحتبولمعولوقوةديقعناميإلانإمهلوقب

لوقلانمةمكحلانايبىلعٌحلننأناكمالاردقبانلواحانّنأامهيناثو

دعبلازاربإىلعحلتملةيضابإلارداصملانأمغردولخلابوديعولاذافنإب
تبثأشاعملايلمعلاعقاولاامّنإو‹ةرشابمةفصبةيضقلاهذهليراضحلا

ىمسالاضرغلاكلذوةّيلمعلاةايحلانيبوةيدئاقعلاسسالانيبةقيثولاةلصلا

زيحىلالّوحتفقروىلعاربحصوصتلاىقبتالثيحةيمالسالاةديقعلل

ناكامدنعمهطاسوأيفاحضاوةيضابإلاةديقعلارثأادبدقفالعفو٠قيبطتلا
بازيميداويفاحضاورثألااذهلازياموةديقعلاناطلسلنوعضخيسالا

.برغملابةيضابألاطاسوالاةيقبيفمرخنانإ

(ليوط):يليامىنعملااذهيفهتينونيفيئاشولملاحوننبحتفلوقي(43)
نمألابسانلادعسأكلحيحصمهُئاوهلهبتقافامتلايف

ةئجرملا)هولاقيذلاتيلاي»:يلياميدعسلاسيمخنبليمجلوقيامك

.يلاطيجللةينونلاحرشنعالقن6/48:ةعيرشلاسوماق«.مهفالخ
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ةماعلاةمتاخلا

نمةلحرمةساردمتتنأنكميالهنأثحبلااذهلالخنمنيبتدقل

نود«ةقحاللالحارملاوةكيهملالحارملاني,هليزتلإيرکفثارتلحارم

لوألابابلايفانبثيحةسارّدلاهذهةليطهبيفننأانلواحاماذهو
قرفلادئاقعكاهقلطنمنألةلاصألايفةبراضةيضابإلاةديقعلاروذجنأ

حضاوزيمتعم«مالسلاهيلعهلوسرةنسوىلاعتهللاباتكىرخالاةيمالسالا

.داهتجالاوليوأَلاىلإةوعّلابرُكبمتقونم
7یربكةنتفلاثادحأألوألاةيضابالاةمئأشياعقلطنملا١اذهنمو

٤ةيمالسالا:راضحلاايفرکبمتقواعجرتيناركفلاةاشن

.ھهلولانرقلانميناّنلافصلانملوألاعبرلابهدذحننأعيطتسن

انثحبيفةررقملاةلحرمللتايهثالثلحارمةاشّتلاةلحرمتعبتدقو

.اذه
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ركفلااهيفلضانهسماخلاىلايناثلانرقلانمتمتةلحرم
باتكوايشامتمهلادبامعممجسناو«ةفرحنمهلتدبيتلاتارايتلايضابإلا

نأنيبو«ايعطقاضفرءاجرإلاةركفضفرف«مالسلاهيلعهلوسرةّنسوهللا

فقوو‹نيكرشمنيدخوملارابتعاضفرامكءلمعولوقوةديقعناميإلا
فقاوموأةيجراخفقاومدرءانثأاًمِإكلذو«ةيرحلاوربجلانيباطسوافقوم
ةيبرغملاةيضابإلاةسردملاملاعمىلجتتتأدبةلحرملاهذهيفو«ةيلخاد
فقاوملااهيفتلجتامّنإوجضتلاىوتسمكردتملتافلّوملانمةعومجمب

.اياضقلالجنمةحيرصةيدقعلا

يفارصتخمِءاجامعيسوتتلصاوضاخمةلحرميهةلحرملاهذهف

ةيضابإنيبةنيتمتيقبةقالعلانأتنّيبو‹مهريشيفولوألاةّمئألالئاسر
برغملاهيضابإوفرشملا

نرقلايفيديرتاملاويرعشألايتسردمةأشننعانهلفغننأيغبنيالو
ةلحرملايفىلجتيسهتافةلحرملاهذهيفامهرثاحضتيملنإوهعبارلا

.ةقحاللا

ثارَتلاكردأاهيفوهسداسلانرقلايفةلحرملاهذهرصحتتو
ةيمالسألاةئيبلايفدجاملكىلعَدَرللىّدصتف٠جضتلاىوتسميدقعلا
فقرفلانيبةيضابألاةديقعلاتازيممزاربإيفذجامك«داحلإوفارحنانم

ىلعاهذوفنتدميتلاةيرعشألاةسردملاةصاحخةفصبو‹ىرخألاةيمالسالا

.يعيّشلاسفَنلاءاهتنادعببرغملادالبلماك

هعساقلانرقلاىلإهعباسلانرقلانمةقحاللاةلحرملااهيلتمث
يانثتسالاضعبادعناكاممرثكأناكمإلايفسيلهّنأاهباحصأَسحأدقو
ردقيالنمىلعاهظفخلهسييتلاتارصتخملاىلعةّصاخزيكرتلاعقوف

.ةقباسلاتالوطملاىلعزبصلا

يناثلاىلإرشاعلانرقلانمسارديثهروهادميللصقاهيو

766



j
êيتاذلاجاتنالاباسحىعيشاوحلاوحورتشلاةرفو.

.دودرلاوةبوجأالاةرفو
.ةرئاذلابطقةبرج

.ةماعةيمالسأالاةسردملاوةصاخةيضابالاةسردملاِءارث

۱ةنراقملاةعزَنلارارمتسا

.ةيميلعتلاةعزتلانايغط

.ةيضابأالاقطانمنيبنواعت

.عانقالاوةجحلاقيرطنعةديقعلانعتيمتسمعافد

ف

ا

ظ
ط

ه
ا

0

ل
ہ

0
0

مهفلابزيمتهتافءادبالابزيمتيملنإوةلحرملاهذهثارتنأمهملاو
ةعاصنهلنيبتتىتحصوصننمسراذلاهيلإجاتحيامريفوتو‹«باعيتسالاو

ةسردملااهنمةصاخوةيمالسأالاقرفلافلتخمدئاقعنيبةيضابالاةديقعلا

.ةيرعشألا

عبارلانرقلاىلإهرشعثلاثلانرقلانمةريخألاةلحرملااأ
ةدايزيفةبغريتاذلاجاتنإلاىلإاودوعينأاهباطقأعاطتسادقفهرشع
.حيضوتلاوريظنَتلا

مهصوصننورّدصياورمتسالحارملاهذهلكيفةيضابإلانأظحالملاو

مهناوخإنمريضنماهنممهلاناملكلذوةيجراخلاةمهتدربةديقعلايف
.نيملسملا

يفاهاَنيبامكاهرّرطتلحارم.فلتخموةيضابإلاةديقعلاةأشنيهكلت
تايهلإلايفةديقعلاهذهىوحفنعاذامفثحبلااذهنملوألابابلا

مكحملادنعفوقولايفتايهلالانعينالابابلايفثيدحلالّتمتدقل

الماعهياشتملاومكحملانيبطبرلامالكلاءاملعةلواحميفنأتبثدقو
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يفهبناهتسيالرودةيضابإللو«ةيمالسألاةبتكملاءارثإلماوعربكأنم
ءافتكالاكلسموأضيوفتلاكلسماوكلسيملمهَنَألكلذناديملااذه

نمكلسملااذهيفاممولعمو«ليوأَلاىلعمهليلاحتاوماقألب‹رهاطلاب

يفو«ةنسلايفو«ىلاعتهللاباتكيفبيقنتلاوثحبلاو«داهتجالالبس

.ةماعيبدالاثارتلا

اوناكلب‹ةيمالسالاةديقعلاهيوشتليواّتلااذهنممهضرغنكيملو

صوغلالبقترفوتنإةمكحملاصوصتلايّرحتىلعصرحلالكنيصيرح

مهفيفهسفنوهمكحملامهفهيلعاوماقأيذلاساسألاناكدقفالعفو

القعوالقنىلاعتهللادوجوىلعاونهربدقفمكحملاقاطنيفاأ
مهريغمهمهتاىتحتاذلانيعتافصلارابتعايفىئرابلاهيزنتىلعاوُحِلأو

.ءامدقلاددعتيفنيفمهنمةبغرناككلذنأالإ«ليطعتلاب

ةميقىلعمهريغوةيضابالادنعةديقعلاصوصنتحلأولانددومكو

‹اهئارونملئاطالتاهاتميفصوغلاضوعىنسحلاهللاءامسأبيلحتلا
.مهسفنأةيضابإلالخادرفانتنماهنعدلوتاموىّمسملابمسالاةقالعلثم
فيظوتيفكلذىلعنورداقمهوىاملعلاءالوهدهتجاولىلوأناكو

هتردقوهللاةمظعزاريإيفعّسوتلالثم‹نيملسملاةحلصملةديقعلاسورد
هكاردإنعزجعلانأةيادبلانمنوفراعمهو«هتافصوهئامسألالخنم

لّوحتةّيلمعةيظعوةغبصبةديقعلاصوصنتغبصولنسحأناكف«كاردإ
‹نايَدلادحاولاةعاطيفنابوذو«ماجسناوةبحمىلإنيملسملاةايحىرجم

اهّمهأوثحابملاهذهلثمىلإءالّوهتعفديتلالماوعلامهفيثحابلانكل

.لجورعىرابلانعميسجّتلاوهيبشتلايفنيفمهتبغر

عمهيلاىلعمهحاحلإيفةيضابإلادنعحضوأةفصبىلجتياذهو
فيرشلاثيدحلاوميركلانارقلايفءاجاميفةّصاخءةهباشتملاصوصنلا
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ةيضابأإلامهفدقفالعفو«حراوجلانمكلذىلإامواديوانيعهللَنأِبايحوم
ميهافملاهذهلثميفهرهاظىلعلمحولميركلانآرقلانألوألامهموينم
یلعویلاعتهللاباتكىلعاوفكعف«ضقانتينأهللاباتكلىّنأو5ضقانتل

لكلةحضاوريسافتاورقأوزاجمنمةغللايفامىلعوفيرشلاثيدحلا
ةيوَرَلايفنوءاوتسالايتيضقدنعةّصاخلقثلاطحمناكو‹ميهافملاهذه
القنريثكلاةَلدألانمكلذيفمهلو‹ناطلسلاورمألاىنعمبءاوتسالاءاجف
كرديوهوراصبالاهكردتالهللانأاهيفثحبلاساسافةيؤَرلااًمأالقعو

ِءاوتساکءاوتسالاننورينمٌدضيعافلامهفقوممهتکمدقوراصبالا

نوتفوةغللابيلاسأيفةعسومتالوجنم«ةرخالايفوأاينّدلايفةيؤرلا

.ءارثإامْيَأيمالسإلاثارّتلاترثأءةلزتعملانممهيأراوأرنمعم«ةغالبلا

فقاوممّهفتتنأةيمالسإلاقرفلابىلوأناكهنأيفلثمتيانهرادملاو
ةوادعلاهذهتناكنإو‹ةوادعوءاضغبنعكلذرفسيالىتحضعبلااهضعب

رخالاوهءاخالاحورنال«ليلحتلاوثحبلاىلعصرحلابابسأنماببس

ةماقإىلإىعستةشياعتملافارطالالعجيثيح‹ىصحيالامايازملانمهل

ةمعتلارافكوأةعدبلالهألثمباقلأبزبانتلانعالدبةقداصةيمالسإةَّرخأ
اهيفزوجيلئاسميفيرظنفالخلجأنمالإءيشلال«كلذىلااموأ
ينأكو«نامزنميمالسالاركفلادمجلفالخنماهيفامالولو‹فالخلا
لامعإنأمولعمو«ركفلالامعإزفاوحنمزفاحميركلانآرقلايفهباشتملاب
اذهيفةيضابإلافقومو‹لحلاسفنىلإامئاديضفينأنكميالركفلا
نايحالاضعبيفمهماكحأتناكنإو«هليواتيفلّواتملانورذعيذإحيرص

اًمأ٠ةيضابإلانموأةيضابإلاريغنماوناكأءاوسءالوهىلعةيساق

دنعمهفاقيإيفنوفلتخينيملسملانأَّنظأامفهللاتامرحلنولحتسملا

.مهنأشيفيئاهتلافقوملاذاختالبقمهتابتساو«مهدح
نيملسملانيبفالخلانافةيؤَرلاوءاوتسالانأشيفرمأنمنكيامهمو

قرتحيملنإوء٠نارقلاقلخةنحمنعفرعامىلاةبسنلابايرظنيقب
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دعباميفةلزتعملاوةيادبلايفةلبانحلالثمةنتفلاهذه:رانبةرشابمةيضابألا

ىلإتّرطضاف«ةيادبلايفةينامُحلامهتئيبىلعسكعناةنتفلاهذهرارشناف
امناعرسبرغملاةيضابإنكل«مدقلابالوقلخلابالتبيالماعفقوم

ناظقيلاوبأمهمامإنلعأفةيبلغألاةرامإلاوةيسابعلاةلودلاىلعلعفلااود
ءنتاّشلااذهيفهتلاسربتكو«نارقلاقلخبنيلئاقلايأريفباوصلانأ

اذهنأ‹ةّيضقلاهذهيفثحبلكساسأتيقبيتلاةلاسرلامكلت

يفيمالسإلاويضابإلاركفلاىرثأىودجلاميدعهناكادبيذلاثحبملا
ملةيضابالاةروثنأىلجتو٠يدئاقعلاويفسلفلاويغالبلاليلحّتلاىوتسم

يفةصاخكلذبلاقمهئاملعنمابيصننالمدقلابنيلئاقلاىلعةفينعنكت

.هسداّسلانرلىلإنامُغ

نماننكمدقهتافيراضحلااتالثيحنماأ٠ةيقالخألاةيعرتشللا

٩هجئاتنو«ەداعبأنعوهتقيقحنعو«ثدحلااذهبابسأنعثحبلا

صوصننمانيديأنيبعقوامتابثإىلعانصرحدقو«نأّشلااذهيفقرفلا
نأمولعمو«دحاوقلطنملانأمغرفقاوملاهذهنيبعساشلانوبلانّيبتنل
مدقبلوقلايففرطتمنمفةفّرطتملولحىلايضفيلدجلايفسامحلا

ةباتكلاوظفحلاوةوالّلابنكامألايفقولخمهّنابلوقيفّرطتمىلإدلجلا
.قلخلاومدقلانيبهيفاوعمجالدتعمافقوماذهيفاوفقوةيضابألاو

يفاهراثآتیقبنوةيناتناكةيماّدلاةكرعملانإفرمأنمنكيامهمو

اهتزواجتةيضقلانُنوملسملاكردأدقو‹اذهانمويىلإةيمالكلاليلاحتلا
ةدحوىلعاوظفاحينأاعيمجءالوهبىلْوأناكلوقننحنو٠ثادحألا
رخآلانمامهتملكمقتلا«نيركسعمىلاتمسقنايتلاةيمالسإلاةَمألا
عوضوملانملعجينأنوماملانمناکامف«هيدیبةطلّسلاتلۇحتامدنع

نأكلذدعبلكوتملانمناكامو«ةمالاىلعهيأرضرفينأوةّيضق

لكلانأمغر«ٌمصيويمعياماريثك'ناطلسلاذوفننكل«ةّدشبةركلادري
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داهتجادرجموهفقومىلعإلانوكيفيكفنيدلايفهاركإالأملعي

.ىطخينانكميامك٤دهتجملااهيفبيصينأنكميصوصنلوح

ملاوناكنإونحملاهذهلثمنماوربتعينانألانيملسمللنادقو

لثميكذيللخددقيبنجالارصنعلانأىرننحنو٠نالاىلااوقيفتسي

يقبنإ٠يمالسإلاملاعلاعوبرنمريثكيفحلفأدقو٠تافالتخالاهذه

.حبايمالسإملاعلانمءزجلااذه

ىلإةبسنلابرمألانوكيسفيكفتايهلالاىلاةبسّتلاباذهناكنإو

كلذو؟هريصموناسنالاةيرحطبحميفلدحلالزنتيثيحتايناسنالا

.ثحبلااذهنمثلاّتلابابلاروحمناك

یرجمنعلزعميفاوقبيملةيضابالانأردقلاثحبمنمنّيبتدقل
مهَنَأمغرةيضقلاهذهيفضوخلانعاوفقيملو.ةيسايسلاثادحألا

.ىلاعتهللارارسأنمرساهّنأ٠مالكلاءاملعةيقبملعيامك«نوملعي

ةلزتعملابالارثأتمنكيملفايتاذناكمهفقومنأاذهلكيفحضاولاو

لجيفةلزتعملاومهقافتامغرناسنإللةقلطملاةَيرحلانانعاوقلطأنيذلا
ةكرحورطضملاةكرحنيباوزيميملنيذلاةيربجلابالو‹انيأرامكتايهلإلا
دقو.حيرلابهميفةرعشلاةكرحكناسنإلاةكرحاوربتعاو‹راتخملا

٠ضيوفّتلافقومنملّوحتلادعبركبمتقونملادتعالارداوبترهظ

.ملسمةديبعيبأينانلاةيضابإلامامإعمكلذو

ةيديرتاملاوةيرعشألاةأشنلبقةيربجلاوةلزتعمللنيرظانماوفقودقفالعفو

.ةدحاولاةكرحلاىلإةبسنلاب

موهفملحلطصموهو«بسكلاموهفمرولبتنيتسردملانيتاهةاشنعمو
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الوهو

ةعاطتسالاوةدارالاموهفمFPموهفمىلععضولارقتساو

.نالذخلاونوعلاو

ادهو«ةيلوؤسملانمناسنألااودرجيملةيضابإلانأاذهلكيفمهملاو

نأنيثحابلاضعبلادبإو٠يمالكلاثحبملانهلثميفيساسأيرل

نمروعشبسكلابلوقلاامنإو٠كلذكتسيلىرناميفةقيقحلاو

حرصينمنيبريبكقرفلاو«حتاليتلاهللاةئيشممامألوؤسمهنأناسنإلا

هلبيطياملعفيفىلاعتهللاىلعهلامعأعيمجةيلوؤسملّمحيوربجمهنأ

هيلعبساحیسهيفارودهلنأوهبسکنموهلمعلکناربتعينمنيبو

ىلإناميإلاةرئادنمهبدعبلاوثحبلااذهلثمةفسلفنأةقيقحلاو
رُثأتلاةجيتنتاهاتميفعوقولاىلامالكلاءاملعتّدأدّرجملالقعلاةرئاد

.اهقلطنمنميمالسالاركفلانعفلتختةيسرافوةينانويتاليلحتب

ىلعهنأانهةظحالملابريدجلاو اناميإنموينأءاضقلابنمؤملاملسملاىلع

ريخلالعفيفايضمویلاعتeهدیزیانامیژااذهنُاخسار

‹مالّسلاهيلعلوسرلاباحصأهفرعيذلاوهعساناميالااذهلثمو

عكريهّنِإفدّرمتامهملقعلانأةقيقحلاو«ملاعلافارطأمهيديأىلعهللاحتفف

ةرارمينجيهتفیانوربکتسااذإاف«ٌدحتاليتلاهللاةمظعمامأاعشاخ

لكنعراتسلاةحازإعيطتسينلهنأاکردمیقبیو٠نیحدعبهرابکتسا
!بيغلاملاعبفيكف‹ةينوكلاقئاقحلا
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قبيملفهبموقياملكيفةيلوؤسملانمابناجهلنأناسنإلااكردأاذإو
.ةرخألاواينّدلايفلمعلاةرمثيفركفينأالإهل

اريثكو‹ةلماكناسنالااهينجياماريثكفاينّدلايفلمعلاةرمثنعام

ءاهنمبيصنياىلعلصحيالدقو«اهنمبيصنىلعالإلصحيالام
رادلايفنيزئافلانمنوكينأىسعیلاعتهللانمیلتبمكلذيفهنأملعيلو
.ةرخأالا

ةنجلايفدولخنمهبطبترياموديعولاودعولاثحبمءاجانهنمو
.رانلايفوأ

دولخوأةّنجلايفنيحلاصلادولخلوحرثتملةيمالكلاةّجّضلانإ

رخآواحلاصالمعاوطلخنملوحفنعبتراثامّنِإو«راتلايفنيكرشملا
نعساَنلالءاستفنامثعلتقمنمةيمالسإلاطاسوألايفتراثدقو«ائيس

بّترتيامو‹قسفلاوءقافتلاو«رفكلاوءناميإلانعو«ةريبكلابكترم

.ماکحأنماهيلع

نيب«نيضقاتمنيفرطنيبنوملسملاحجرأتةيمالكلاثحابملارئاسكو
ىلعكرشلابمكحلاننيبو«ةيصعمناميإلاعمرضتالهّنابلئاقلاءاجرإلا

.يصاعملاعاونألک

مثمعلارفكبهيفاولاقاًصاخافقوملوألامهموينمةيضابإلافقوو
ةاجنىلإليبسلأاوربتعاو«رارصإلاةيضقىلعاريبكاحاحلإاوُحلأ
ةلفغلابوةّدشلابحماستملافرطلامهمهتااذهلو‹توملاىتحةيصعملاىلع

نوطبرينكل«هللالضفنوضفريالمهناوبمهنأالإ«هللاةمحرنع
نيبويفوملانمّؤملانيبعمجينأةمكحلانمسيلو«ةمكحلابةّيضقلا
ذافنإباولاقاذهبو«دحاوماقميفىلاعتللاىلعاربكتسمادناعمتامنم

.ةيضابأإلاريغنموةيضابألانماعيمجءالوهيفديعولا
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تارقلانملقنلاعباطةَلدألاهذهىلعبلغدقو«ريثكلانمكلذيف

.ةنسلاو

‹ةعافشلاو«ربقلاباذعلثمىرخأاياضقنيثحبملانيذهبتطيتراو
ءههاجتايفةهّجومو«يلصألاعوضومللةمداخاهلكتناكف«كلذىلإامو
ةعافشلاىلاهلليبسالو٠ةيصعملاىلعاًرصمتامنملتباثربقلاباذعف

عفشينأيفهتمكحبنذأيالهللاو‹هللانذإبلإنوعفشيالءاعفّشلاَنَأل
.ةبوتلانعاضرعماربكتسمتامنميف

هللاقوقحيفيّرحَلاةرورضىلعةيضابإلاٌحلأةبوتلاثحبميفو
.تارافكلانمعرشلاهددحامِءادأعمدابعلاقوقحيفوىلاعت

اهعفدذإ«ةيضابإلاةئيبلايفلاّعفلاهرثأنيبدقتعملااذهلثمنأمهملاو
©ةلداعلاةمامالانمزةعيرّشلاماكحأىلعةظفاحملاويّرحَتلانمديزمىلإ
ابيقرعمتجملالعجتةءاربلاوةيالوللدعاوقاهؤاملعىسرأنيحاهنادقفنمزو

هللاىلابوويىتحةيندملاهقوقحنممرحيفهللاتامرحكهتنينمىلع
.ةَمالاةحلصمبرضتيتلاةيصعملانععلقيوىلاعت

لازيامثيحمويلابازيميداويفةيضابإلاةئيبلاعقاويفلّمأتملاو

كلذلثمناكلكيفنوملسملاكلسولوجريايراسةديقعلاهذهذوفن
.مالسالاةلودةماقالناميإلابردىلععيمجلايقتلييلاتلابو‹كلسملا
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تالسارملاوتاءاقللاوةطوطخملاةيضابالارداصملا

ينمزلابيترتلاانرتخا

:(93/711)دیزنبرباج

ةيرج٠«ناشحلا«ةينورابلاةبتكملابخخ..دیزنبرباجمامالاتاباوج

17/12س.ارطس24ةحفصلكب6380صنمعومجمنمض

.مص

:(3/9ق)يتاوللامالسنبباول

.بوقعينبملاسةبتكمخ.برغملامهلوخدوةيضابالاةأشنيفةلاسر
رظنا)تعبطمٹ.خاهاندمتعا.(مص16/115)ص65.ةبرج«نزيغ

.(اضياةعوبطملارداصملا

(283/856)حتفنبسورمع

.ةربكمةروصم.ةصقان‹تاحفص10‹خ.ةيفاصلاةنونيدلالوصأ

٤ةينورابلا.حضاويبرغمطخارطس27(21/16:اهترطسم)
ةبرج.ناشحلا

:(471/1078)يتازملافلخينبناميلسعيبرلاوب

ّح.اهيناعموةيعرشلالوصالاعامجايفةنوزخملافحتلاباتک

ارطس24ةحفصلكي.طسوتملامجحلانمص110«ةيرجبةينورابلاب
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هقيقحتيفعرشس.1269/1853خيراتبخسن.(مص175/115)
.سنوتبةعيرشلاةيلكبةثلاثةلحرمةاروتكدةجردليسولدنالادومحم

:(504/1110)يئاطسرفلاركبنبدمحاسابعلاوبا

؛ةروصمةخسن.ارطس27.ةحفص26.حضاويبرغمطخ.مالكلا

.خسنلاخيراتالوخسانلاركذيمل.ةينورابلا.ةربكم

:(6/12)يطوشلملاىسيعنبنيروغبت

ريخلايفتاداقلاوةوعدلالهأنمتاداسلافيلات‹تالاهجلاباتك
ارطس35.23اهتاحفصددعةبرجبةينورابلابخ.تاماركلايوذ

1259/1843.ينورابلاهللادبعنبديعسخسن.(مص16/10)

:(570/1174لبق)يفاكلادبعرامعوبأ.

25ةحفصلكبص178.ةبرجةينورابلابخ.تالاهجلاباتكحرش
:ينرفيلاصانقلايحيخسن.(مص165/125)ارطس
(1123/1808).

:(6/12)يفوسلاينغراملاةفيلخنبنامثعورمعوبا

رمحالانوللابةماهلانيوانعلا:حضاويبرغمطخ.تالاؤسلاباتك

ىلعمت24٠:ةحفصلابروطسلاددع.مص17/105.ص7
یسیعنبيحينبناميلسنبهللادبع:هدعبهللاءاشنملوهسفنلهخساندي
وهو1184/1770ةنسلاوشنمعباسلامويهنمغارفلاعقويسوفنلا
.خادشوبيداهلاةبتكمنميدنعروصم«ىرخابتكولئاسرعمدلجمي
هبرج.وتاف
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:(6/12ق)ينايسولاناميلسعيبرلاوبا

.17/1656يفتخسن.ةينورابلابةروصم«خ.ينايسولاريس

.مص175/125ارطس35اهنملكبص141اهب

:(7/13)ينايغدصلاهللادبعوبأ

.ارطس25اهنملکب.ص22اهب.ةينورابلابخ«نالجراولهالةلاسر

.1226/1811تخسن‹«مص12/6

:(750/1349)يلاطيجلاليعامسارهاطوبا

ةينوتلاةديصقيناعمباوباصيخلتىلعالمتشم«ةينيدلالوصالاحرش

همحريسوفتلايئاشولملاحوننبحتفرصنيبأمامالاخيشلاىلاةفاضملا

25£115/17اهترطسمحضاويبرغمطخ(7/13ق).هللا

۔ارطش

رهشنمنيسمخلاهليلهنمغرفو»«انکسميتلاقبلاابسنيتريمدنتلارمعنبا

16فلاونيعبسوةينامثماعهنمرشعسداسلامويللمرحملاكرابملاهللا

يبرجلاديعسنبهللادبعخيشلالاق.1078/1667مرحم
تسيلاهنأرهاظلاو۾فنصملارصعيفتبتكةخسنلاهذه»:يشكيودسلا

بجر17ءاعبرالاةحيبصاهريرحتنمغارفلا:خسانلا

ىسيعنبديعسخيشلا.سوماجلاةلاكوبةيرصملارايدلاب.4/1819

.يرهزألاينورابلا

30تیبلاحرشبءیدتبي.هتياهنيفرتبااضياحضاورياغمطخء2ج

:هردصو78تيبلادنعيهتنيو«هضرفقيضأيفديحوتلايلياممو»هردصو
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ةينورابلاارطس10/1625هترطسم.«ةعاطورفكولامیاعمجيا»

.103يقب.اتيب181اهبةديصقلاو.ةبرج٠ناشحلا

:(928/1522)يخامشلادمحا

خ(894/1489هفيلاتنمغرف)فاصنالاولدعلارصتخمحرش

س.مص185/11ارطس20ةحفصلكب203هتاحفصددع.يتبتكمب
.1367/1948راطوبرمعنبفسويخسن

ةبتكملابخ(888/1483هفيلأتنمغرف)مئاعدلالكشمبارعإ
خسن.(12/8ارطص21ةحفصلكبو200هتاحفصددع.ةينورابلا
.1089/1678ةنس

.ةهحفص52هبو.ةبرج.ةينورابلابخ.يسمادغلاةلوصىلعدرلا

.ت.دمص175/12ارطس24اهنملکب

.مص185/13رطس100ىلعيوتحت

.ةدحاوةحفص.ةبرج«ةينورابلابخ. هللاتافصيفةلاسر

.ت.دمص17/115.ارطس23

:(10/16ق)يسمادغلاةلوص

.ص23مضتةينورابلابخ.ةيضابالاةديقعلاىلعمجهتلايفةلاسر
اھانرشحنكل«ايضاباسيلفلّؤملا)ت.دس.175/12ارطس3

۰:(971/1564)لیعامسانبیسیعيدهموب

-مض.ةبرج.ةينورابلاب.خخ.ةداهشلاةملكبارعايفةلاسر

ب.8ل1نممص165/105.ارطس22.ص8هبعومجم
.ت.د
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.ةينورابلابخ.هيبوبرلاوةيهلالاوةينادحولاوديحوتلاىنعميفةلاسر
.ت.د(516/105)ارطس22اهنملکبص12هبعومجمنمض

:(997/1589)يسوفنلاينورابلاءايركزنبدمحم

ناذألايفريبكتلاريركت ةالصلايفةلمسبلامكح:هعيضاومباوج
٠.ةيؤرلا نارقلاقلخ برغملايفةنسلايتعکربةردابملا ةماقالاو

.تاحفص185/13.9.ارطس39تاقرو5یانعبءورقمقيقدطخ
دمحمهبتک.966/19ىلوالايدامجلئاوأةعمحلا:فيلاتلامن

.ةعلقلابانلزنميفنرفيةريزجيفينورابلاءايركزنبا

:(1068/1658)يشكيودسلاهللادبع

خ(792/1390)يخامشلارماعلتانايدلاباتكىلعةيشاح

17/105.ارطس24اهنملكبةحفص49هب.ةبرج.ةينورابلاب

1213/1799ينورابلاديعسخسن.مص

.ةبرجةينورابلابخ.ديجملانارقلايفءاملعلافالتخايفةلاسر

.ةبوعصبالاًارقتالت.دمص20/135.رطس134ص7

:(11/17)ةتسيبأنياییحينبرمع

62هب.ةبرج.ةينورابلابخ.لوألافلسلاهيلعامللّوعملاعومجملا

ت.دب.مص(15/16)ارطس17ص

:(1088/1679) ةتسيبأنبارمعنبدمحم يشخملا

.(ص100لوصالامسق)يلاطيجللمالسالادعاوقباتكىلعةيشاح

.(مص16/11)ارطس23.ةقرو276هبةيرج«قالملاعماجةبتكمبخ
دوادنبرمعنبدمحاخسن.1057/1647اهفيلاتنمغرف

1109/1697
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نايبنبيلع(عمج)1100/1679٤ةتسوبادمحانبديز

(12/17):

(1174/570لبق)يفاكلادبعرامعيبالتالاهجلاحرشىلعشاوح

.(6/12)يطوشلملاىسيعنبنيروغبتلتالاهجلاو

رطس25¿5ص77هبطسوتممجحلا.يبرغمطخ:1ةخسللا

يلعنبديعسخيشللينورابلاهللادبعنبديعسخسانلا.(مص18/12)
.1259/1843.يريخلايبرجلاتيراعتنبا

:خسانلا(19/115)س28ص63.حضوأاهطخةيناثلاةخسلا

.1213/1799ينورابلاىسيعنبديعس

:(1099/1688)يتاليحلادمحانبناميلس

.(مص16/11)س٤15ص5.ةبرج

:(1103/1692دعب)يوداجلايحينبديعس

نبملاسةبتکمب.خ.فيرشنبليعامساشکارمناطلسىلاةلاسر

ارطس45امهبیرخألئاسرهبسارکنمض.ناتحفص.هطخببوقعي

.(مص19/13)

:(1187/1773)يبرجلايتالتلاناضمرنبورمع

حوننبحتفرصنيبأخيشللةينونلاةموظنملاىلعةينوميملايلاللا

بجر27ءاثالثلاهفيلاتنمغرف.(71قريسوفنلايئاشولملا

نارهش:)1172/1759ىلوالايدامج18هادتبا(2/1759
.ارطس24(مص12/17)حضاويبرغمطخ.(مايأةعستو
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دمحا8حرشاهتيادبيفليلقصقن.6اهتاقروددع

.1265/1848داسفلاةريثكمأنمتخسن.يخامشلاليعامسانبا

سابعلايباخيشلاحرشىلعحرشقيلعتلادوقعيفقيقجتلامظن
.(8/14)عيمجنباةديقعنتمىلع(928/1522)يخامشلادمحا
يقب.ص580ارطس21‹مص16/10هترطسم۽طسوتميبرغمطخ

لجسيمل‹1181/1768ةدعقلاوذ28اهرخا.اموي120هفيلاتيف
.خسانلامسا

:(1188/1774)يبعصملافسوي

ارطس٤21ص125.يتبتکمبخ.نيروغبتلوصاىلعةيشاح

انلو)1314/1896يتالتلايحينبىنهمخسن.(مص16/115)
.(ثحبلانم143ر)(ناتيرخأناتخسن

خ)792/1390(يخامشلارماعلتانايدلاباتكىلعةيشاح

دیعسخسن.(مص17/12)ارطس٤25ص27.ةبرج.ةينورابلاب

1213/1799.ينورابلاىسيعنبا

٩ص4ةبرج.ةينورابلابخ.ةيضابالاةداهشنععافدللةلاسر

ت.د(مص16/11)ارطس4

21ةحفصلكب.نادلجم«ةينورابلابخنيلالجلاريسفتىلعةيشاحس

اهبةروصمةخسنىلعهنمانلصحت.ت.د(مص516/125).ارطس

:(13/19ق)ينورابلامساقلايبأنباىسيع

خ.(0/1795اهفلأ)سمادغءاهقفىلعدرلايفةلاسر
.اهرخايفةصقان.(مص16/105)ارطس22.ص40هةينورابلاب
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:(1289/1872)تيیراعتنبايلعجاحلانبديعس

دولجلاينبونمومسينبنماهئارمأركذوةريزجلاءاملعمجارتيفةلاسر
نيتسارکيف.بوقعينبملاسةبتكمخ(1274/1864اهفيلاتنمغرف)

.ت.دنیتیداع

:(1393/1973)ميهارباناظقيلاوبا

.ةرارقلابطوطخملاقم.ةقحملاةيبهولاةيضابالانعلطابلاهبشعفد
دري.ارطس28‹28/15ريبكلامجحلانمص8هب6/1966

ةيضابالاله(2؟جراوخلانمةيبهولاةيضابالاله(1:ةلئسا3ىلعهيف

.دهعلاكلذيفجراوخلاسوؤرمهنم3

قلطنا«بازيميداو.ةرارقلابهتثروكلمبخ.يخامشلاريسلقحلم

.(17/135)ارطس22ص593فه10/16يبرجلاديعسيمعنم

:(ةايحلاديقىلع)ديعسةديفحوفسويهنباوينورابلادمحما

.ثحبلايفةدمتعملاةيساسالاصوصتنلانمهريوصتنكمأام

:(ةايحلاديقىلع)بوقعينبملاس
.نزيغ.هتبتکمبخ.مْهتديقعوةيضابالارابخأيفةديدعتاسارك

.ةيضابألالوصأيفيرحتللةديدعتارواحمعم:.هبرج

:(ةايحلاديقىلع)يليلخلادمحأ

‹تافصلاوتاذلايف:ةيعمّسلاةطرشالاىلعيتبتكمبةلجسميهو.ةديقعلا

:نامعىلاانتالحرلالخكلذناكونارقلاقلخيفو«ةيؤرلاةلاحتسايفو
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نملجنمةدافتسالاعم.1985يفناج19845ليرفا.1983ليرفا
ثارتلاةرازوةبتكمبتاطوطخملامسقنمو٠نامعءاملعنمهبانيقتلا

.يموقلا

(1406/1986ةشقانملالبقيفوت)يلكبنامحرلادبع

ء10نورقلايفبازيمءاملعنعلاسنهلاهانهجوةلاسرىلعباوج

.1984ليرفأخيراتب112

:(1401/1980)رمعميحييلع

اريثكتدفتساف«هتثرواهنميننكمدقو‹ةصاخلاهتبتكمىلعتعلطا

:(ةايحلاديقىلع)ةلوبنحهللادبع

ناالولةريثكةدافتسااهنماندفتسادقو؛لبجلاتابتكممهاانمامأتحتفف
.1983ةفئاص«انتيغبلماكقيقحتنودلاحردقلا

بازیمءاملعلجنماهيفاندفتسا1981ةفئاصبازيميداوىلاةلحر

نبحلاصخيشلاةبتكمو٠بطقلاةبتكماهنمركذلابصخن.اهتابتكمنمو
ةقيرطباهميظنتيفاهباحصاعرشدقؤ«ةرملؤوالانلتحتفيتلارمع

ناميلسخيشلا ءاقدصالاتابتكمو.ةرارقلايفجاحلابلاةبتكموةثيدح

.(ةيادرغ)لالرمع(ةرارقلا)نالهجدمحا

:ةيرجبروطعبلالا

امءانتقانمروطعبلادمحمقيدصلاةبتكملاهذهميفيننكمدقل
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ةعوبطملاةيضابالاعجارملاورداصملا

(نيقلؤملاءامسأبسحيئابفلابيرلار
:(6/12)(فسويبوقعيوبا)نوفلخنبا

حتفلارادس.يمانلاةفيلخرمع.دقيلعتوقيقحت«نوفلخنباةبوجأ

ص11394/1974.128ط.توريبرشنلاوةعابطلل

:(3/9)(يضابالا)مالسنبا

ق.دقيقحت«مالسالاعئارشوأةيضابإرظنةهجونمهخيراتومالسالا

.ص11985/1405.182.ط.أرقاراد. بوقعينبملاسوزتراقش

:(5/11)(دمحاركبوبأ)ينامعلارظنلانبا
ةيئارلاةموظنملاوديحوتلايفةينونلاةموظنملاهيليو«مئاعدلاباتک

يئاشولملاحوننبحتفرصنيبأخيشلاةمالعللاهمالكواهماكحأوةالصلايف

ةعبطملا.نامع«ثارتلاةرازورشن.م1980/ه1400ط(7/13)

.ص214س.نامعةنطلس.طقسماهتبتكموةيقرشلا

:(5/11)(ينامعلاهيقفلا)فاّصونبا

ةعيطم.رماعمعنملادبعقيقحتينامعلارظنلانبالمئاعدلاحرش
1ج.1982نامع«ثارتلاةرازورشن.هئاكرشويبلحلايبابلاىسيع
ص580هب2ج٤ص430هب

:(رصاعم)(دوادنبنامیلس)فسوینبا

.ىلوالاةعبطلا.ههجوهللامركيلعمامالاراصنأمهجراوخلا

.رئازجلا٠ةنيطنسق©رشنلاوةعابطللثعبلاراد.3/1983

.ص4
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رشنلاوةعابطللثعبلاراد.هللاةملكءالعإلداهج«ديزييبأةروث
.ص1.1402/1981.105طرئازجلاةنيطتسق

:(1222/1807دعب)(يبرجلادمحم)ساروبا

راثالليموقلادهعملاتايرشن«باهولادبعينسحنسحهلمدق؛يقوزرملا
ص1960.201سنوتةيمسرلاةعبطملا.سنوتبنونفلاو

:(6/12)(ينالجراولاميهاربانبيحي)لهسوبا

.ةليذرلاوةفيرشلابلقلارارسأةفرعموضكئارفلاوديحوتلاةفرعميفةديقع

يلواقيقحت13٠ىلا5نمشماوهلاس21مص15×14ءنتملا

ب.4169ص1982ةنس121122ددعةيسنوتلاتاساركلاب

.ةيسنرفلاىلاصنلالقنو

:(م570/1174ليق)يفاكلادبعرامعوبا

ءارا»:ناونعبيبلاطلارامع..دهققحمالكلايفزجوملاباتك
ءلوالاءزجلاب255صنمادبي.(يبلاطلارامعرظنا)«ةيمالكلاجراوخلا

.308صيناثلاءزجلارخايفيهتنيو

:(6/12)يفوّسلاةفيلخنبنامثعورمعوبأ

.5370ص

:(2/8)يناسارخلامناغوبأ

دمحنبملاسهلمدق٠«شيفطادمحمابيترت:ىربكلاةنّودملا

ةروصم.1394/1974.نانبل‹ايروس«ةيبرعلاةظقيلاراد.يثراحلا
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ثارتلاةرازورشن٠نامُغ٠ةعابطلاوديلجتللنومأ.2ط.نازج.خنع
.ص2325ج٠ص1350ج.1404/1984.نامع

:(م1339/1920)(يحاورلامّيدعنبملاسنبرصان)ملسموبأ

نمةروصمةخسن9نامعةنطلس«رهزألاعرشلاملعيفرهوجلاراثنا
لوألانملوصالامسق٠لوالاءزجلا.ريبكلامجحلانمفلّؤملاطخ

.(اهحوضولعوبطملايفتعضو).73صىلا

:(971/1564)لیعامسانبیسیعيدهموبا

سنوتةرضاحبةيملعلاةعبطملابةيرجحةعبطس.”يلولهبلاىلعدرلا

نمشيفطادمحمال.يبقعلاىلعدرلا:ناونعبعومجمنمض.1

.106187ص

:(7/13)يئاشولملاحوننبحتفرصنوبا

رکذنتارمةدععبط.اتيب181ىلعيوتحييرعشنتم.ةينونلا

ددع.هه4ةرهاقلا.عومجمنمضةينورابلا٩ةيرجح.طةصاخ

.13هتاحفص

ص45هب.ةّصاخةيئاحلاو«اتيب181ةينونلا‹ناويذلانمءيش

.ه1304ةينورابلاةعبطملا.ةيرجحلاةعبطلانعةروصمةخسن.اتيب9

:(281/894)(يمتسرلاحلفانبدمحم)ناظقيلاوب

رهاوجلا:يداربلاباتكنمضةيرجح.ط«نارقلاقلخيفةلاسر

182202صنم.ةاقتنملا

:(12/18)(ديعسنبناحرس)يوكزالا
هققح«ةمالارابخالعماجلاةمغلافشكباتكنمسبتقملانامعخيرات

786



عيمجميدقتلايفضرعطيسبيلوأقيقحت٠يسيقلابيسحديجملادبع
43336باوبالانممسقوهوعوبطملامسقلاو٠«باتكلاباوبأ

اهنمونييديعسوبلانعلوهجمخرومللصفهفاضإعم38س37

ن.م.دبرعلالجسعباطم٠نامع٠«ص164.سوباقناطلسلا

ةيزيلجنالاىلامجرتمسقلااذهونامعبيموقلاثارتلاةرازورشنس.1980

E.G.Ross. Annal Of Oman From old days until .1728

ةيريبسالاةيعمجلا.م1728ماعىتحروصعلامدقانمنامعرابخا
.1938ةنسنيالكجوديهةيناملالاةثحابلاهتققحدقو.م1974لاغنبلاب
ىلاهتبسنو.هاروتكدللةلاسرهتلعجوةمغلافشكبانکنمعبارلالصفلا

؟رظناهيفيوكزالا

.ةمالارابخالعماجلاةمغلافشکباتکنمنورشعلاوعساتلابابلا—

يلربوكةحورطابقحلم22ىلا16صنمةيضابالاةيبهولاةقرفلاداقتعايف
.ارطس28.شماوهلابمص14×24ب.قيقحتةلواحمدجن

:(1332/1914)(فسوينبدمحما)شیفطا

ِءازجاةتسىلعيوتحي٤«ه1325‹ةيرجح1طريسفتلاريسيت

:4ج‹ةحفص3:919ج‹هيلعلصحتنمل.2جص1879ج

.ص6:724ج٠«ص5:624ج.هلوانمصقانةحفص.8

يبلحلايبابلاىسيععباطمب2ط‹ميركلانارقللريسفتلاريسيت

۵ص1:497جنامعبثارتلاةرازورشن.1ةرهاملا6هاکرش

.ص511:2حج

.1طشیفطامیهارباقاحساوباهححص.عرفلاولصالالماش

رصمةرهاقلا‹ةيفلسلاةعبطملا.ص2:264ج«ص1:287ج
ينامعلاثارتلاةرازورشن«ىلوالانعةروصم2ط.8/1929

14/1985.
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‹نامع٠يموقلاثارتلاةرازورشن.1404/1984ةيقرشلاةعبطملا

.ص6

.ه1345ةيفلسلاطةرهاقلا«ةنّجلافصويفةنجلا

.ھه1314ةيرجحطس.ضابالهايقحمىلعضارتعالاةلازا

هللاءامساحرشيفىنسالارخذبىمسملاىنسحلاهللاءامساحرش

.ص273ب.ه1326ةيرجحط.ىنسحلا

هيلعقيلعتلاوهعبطبماق1٠طصلاقلاملعلابهونملاصلاخلابهذلا

ثعبلاراد.ةروصم2ط.1400/1980شيفطاميهارباقاحساوبا

ص340(رئازجلا)ةنيطنسقرشنلاوةعابطلل

ةيبنجالاعجارملارظنا)ص191هبت.دةيرجح.طةيفاشلاةلاسرلا

.(اضياةيسنرفلابقيقحتعمةيسنرفلاىلاهمجرتدقويلربوك

ىمسملاينامعلارظنلانباتاموظنمضعبىلعحرش):مئاعدلاحرش

ص678:2ج‹650:1جهه1325ةيرجحط(مئاعدلاب

ةبتكم٠توريبحتفلاراد2طس.ليلعلاءافشولينلاباتكحرش

)1223/1808(ينيمثلازيزعلادبعنيدلاءايضلنتملا.ةدج«داشرالا

ج17ىلعيوتحي

.ص458.ه6ةرهامقلا‹ةيرجح1طديحوتلاةديقعحرش

ص232هبوم19831403 .نامعةنطلس2ط

عباطم2ط.داعملارادىلادازلانايميه:ىّمسملانارقلاريسفت

:1حجءازجأ4يفعفي٩نامعبثارتلاةرازورشنبرعلالجس

£ص2:1981/1401:501ج.ص1/1980:511
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4:1403/1983:584ج5ص1402:3/1982:472ج
ايجنزبةيرجحىلواةعبطعبطدقو.ءاسنلاةروسنم51ةيالاهرخاو.ص

(ريسفتلالماك)اهيلععلطنمل

عباطم.ص1:390ج.ثيدحلانفيفةنامالاءادابةنامضلاءافو
:2ج.نامعبثارتلاةرازورشن:1402/1982برعلالجس

ص9

:(4/10ق)(دمحمنبهللادبعدمحموبا)ينامعلاهكربنبا

.1ط.ينورابلاىيحيىسيعهيلعقلعوهققح.عماجلاباتك

ملاننكليناثلاجعبطدقو.ةحفص1:640ج.91/1971

.هقفلايفصصخمهالهلمعتسن

:(3/9)(دمحمرباجوبا)يوكزالارفعجنبا

467نڵنامعبثارتلاةرازورشن6.هاكرشويبلحلايبابلایسیعةعبطمِط

.امهدمتعنملهقفلايف3و2جط.ص

:(8/14)(ورمعصفحوبا)عيمجنبا

120‹ه1353ةرهاقلا1ط.شيفطاميهارباقاحساوبأاهيلعقلعو
ط٤شيفطاميهارباقيقحتحرطبينابيشلاةفيلخ2طهعبطةداعإ.ص

ىلعابلاغتءاجانتالاحاو.ص1392/1973.167نانبلحتفلاراد.2

.2ط

:(رصاعم)(تشوعادیعس)ریکب

رئازجلا«ةنيطنسقثعبلاةعبطم«ةيضابإلالوصالايفةيمالساتاسارد

ص160‹1982-11402ط
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:(1359/1940)(هللادبعنبناميلس)لينورابلا

ةرهاقلا.ةينورابلا.ةيضابالاكولملاةمئايفةيضايرلاراهزالاباتك

.1جعبطيملوص2:311ج.تد

:(رصاعم)(ناميلسعيبرلاوبا)ينورابلا

ةعبطلا¿5نامعةنطلسةيملاعلاعباطملابعبط‹ةيضابالاخيراترصتخم

ت.دص79فئلاثلا

:(1331/1913)(يسوفنلايحينبهللادبع)ينورابلا

اهفلأنيدلاةمئأةفرعمىلإنيئدتبملاوةماعلا.ملسةلاسر

.ةدئافنمولختالةيشاحلاكتاملكضعببةالحم.0/1873

.ص56.ت.دب.ينورابلااشابناميلسهللاهمحرفلّؤملانبااهررح

:(13/19)(مساقلايبانبدمحم)ينورابلا

عومجمنمضةيرجح.طب.ةنوزمنمفئاحصىلعدرلاةلاسر
7086صنمت.درئازجلا

:(997/1589)(ءايركزنبدمحم)ينورابلا

:(8/14)(ميهاربانبمساقلاوبأ)يداربلا

.(ينيجردلا)تاقبطلاباتكهبلخأاممامتإيفةاقتنملارهاوجلاباتك
.1302/1885ةرهاقلا:ةيرجحط

51 3
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:(1401/1981)(ميهاربا)ضويب

طس.نارقلازاجعايفضويبخيشلاتاباجانمةعبارلاةقلحلا

.ص347ت.دةيادراغبهیرجح

ةوعدلارادرشنس.یواتفوةبوجأنمضجراوخاوسيلةيضابالا
3753صنم1390/1971ايبيلتولان

:(1355/1936)تيراعتنباوأ(ديعس)يتيراعتلا

ھه101سوتبهيرجحطدودرلاهفرعميفدومحملاكلسملا

ص365هب

:(967/1560)(دوادناميلسوبا)يتالتلا

.(ديحوتلاةديقع:عيمجنبورمع.ر)ديحوتلاةديقعحرش

:(1187/1773)(ورمع)يتالتلا

نمض.(تانايدلاباتكحرش)تانايدلادوقعيفتاموظنملايلاللا
نم.يدامةفيلحخدمحمبیيترتوعيمج..ةكرابملاةديقعلالاونعبعومجم

ت.دةرهاقلا٠ةديدجلاةلاجفلاط.4678ص

يفقحلاةئانتمئأهيلعتقفتااميفنيروغبتلوصأنمنيتملاةبخن
‹144168صنمةكرابملاةديقعلاناونعبةعومجمنمض.لوصالا

ت.د.ةرهاقلاةديدجلاةلاجفلاةعبطم.يدامةفيلخدمحمبيترتوعمج

:(1223/1808)(زيزعلادبع)ينيمثلا

يئاشولملاحوننبحتفرصنيبأخيشللةينونلاةديصقلاحرش«رونلاس

ىلوالاةيرجحلاةعبطلانعةروصمةعوبطمةخسن(7/13ق)يسوفنلا
رئازجلاةيادرغ٠ةيبرعلاةعبطملا5رصمب1306ةينورابلاةعبطملاب

.ص181/536
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رئازجلايمالسالاركفلارادلةيبرعلاةعبطملا|ج.رمعنبا

ىلعفزرعتللققحملاةمدقمةصاخاندمتعا.ص310هب7/1967

:(93/711)دیزنبرباج

.يصورخلافلخنبديعسبیترت«دیزنبرباجمامالاتاباوجنم

ةنسىلوألاةعبطلاء5نامعء5ثارتلاةرازو5٠برعلالجسعباطم

.هقفلايفىواتفلالج5٠ص174هب.4/1984

:(5/11)(يحيءايركزوأ)ينوانجلا

1ط‹شيفطاميهارباهققح‹هقفلاولوصأالايفعضولارصتخمباتك

ىلا17صنمديحوتلاباب.ت.دةديدجلاةلاجفلاةعبطم.ةرهاقلاب

.37ص

:(تاحرف)يريبعجلا

سنوتةيرصعلاةعبطملا.ةبرجيفةيبهولاةيضابالادنعةبازعلاماظن

.ص.387نونفلاوراثالليموقلادهعملا‹ةيفاقثلانوُوشلاةرازو5,5

:(750/1349)(ليعامسا)يلاطيجلا

ساسا:ناونعبريغصلامجحلانمعومجمنمض.ديحوتلاةديقفع

13صتاعاطلا

1طرمعنبنامحرلادبعيلكبهيلعقلعوهححص:مالسالادعاوق

ةصاخاندمتعا‹«ص2:290ج«ص1:383ج1976ةيبرعلاةعبطملا

(نيذلالوصأمسق).1ج
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هيلوي/1385لوالاعيبر1ط,ملعلاوناميالايترطتقىلعيوتحي

.ص406هب‹ةرهاقلا‹ةبهوةبتكم‹ىربكلالالقتسالاةعبطم.5

.بادالاوهقفلايفىرخاءازجا3مصيو

:(1099/1688)(دمحانبناميلس)يتاليحلا

حرش:يبعصملادمحما.ر.ت.دةينورابلابهیرجحط.نيدلاةبسن

.810صةيئاحلا

:(رصاعم)(دمحا)يليلخلا

.ةثيدحلاناولالاةعبطم1ط.ليزنتلانايبنمراونأ«ريسفتلارهاوج

ص1404/1984.326.نامعةنطلسيور«ةماقتسالاةبتكمرشن

:(1980)(يلعدمحم)زوبد

ص477هب2:1392/1963ج.ريبكلابرغملاخيراتباتك

ءايحاراد.ط.ص404هب3:1383/1963ج(1جدمتعنمل)
.رئازجلا.ةيبرعلابتكلا

رئازجلا‹ةينواعتلاةعبطملا.ةكرابملااهتروثوةثيدحلارئازجلاةضهن

.مجارتلاضعبل1جةصاخاندمتعا.5/1965

:(670/1271)(ديعسنبدمحا)ينيجردلا

ةعبطم©يالطميهارباهعبطبماقوهققح.برغملاب:خئاشملاتاقبط
.ص2:544جص1:208ج.رئازجلا©ةنيطنسق.ثعبلا

:(11/17)(يقورحملارمعنبةعمجنب)شيورد

يداهلادمحم.دورماعمعنملادبعقيقحت«لئاسولاومزاوللايفلئالدلا

۵٩ص468هبو.نامع«ثارتلاةرازورشن:2/1980ط.نوراه

.نيدلالوصايفهنملوألامسقلاو
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:(170/786يلاوح)بيبحنبعيبرلا
مشاريريإهققح«بيبحنبعيبرلامامألادنسمحيحصلاعماجلا

يوتحيدحاودلجم‹اهتبتكموةيفلسلاةعبطملا.ه1349ةرهاقلا2
:4ج.ص34:3جء2:78جء5ص1:80جءازجا4ىلع

ص0

:2ج٩٠ص1:646ج.ت.دهاکرشويبلحلايبابلایسیعةعبطم

ص0

:(1332/1914)(هللادبع)يملاسلا

دمحأنامعةنطلسيتفمهيلعقلعوهجحصلوقعلاراونأقراشم
—.1978/138نامعةنطلس«ةديقعلاعباطم2ط«يليلخلادمحنبا

.ص7

نامعةنطلس«ةيملاعلاعباطملا.2ط. حيحصلاعماجلاحرش

هححصثلاثلاءزجلا1طص2:400جص1:453جءازجأ3

ةيمومعلاةعبطملا.ص644ىلعيوتحي.يخونتلانيدلازعهيلعقلعو

.1383/1963قشمد

.لاصخلارصتخممظنبلامكلاجرادمىلعلامالاجراعمباتک

هب1خج.نامعبثارتلاةرازورشن.1403/1983برعلالجسعباطم

اهنموعبطاماهنمىرخاءازجاةدعهبو«ص2:318جص9

عبطيملام
قيقحت.(ةيرعشةزوجرا)ماكحالاونايدالايملعيفماظنلارهوج
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س186صنم4ج1845ىلا1نم3ج2635ىلا160نم2ج

.1974رصم‹رصتلاةعبطمس.ص645باتكلاتاحفصددع.282ىلا

میهاریاقاحسايباقيلعتوحيحصت«نامعلهآةريسبنايعالاةفحت

ةرهاقلابابشلاةعبطمس.ص316هب2ج٠«ص352هب1جشيفطا
هه10

بتكةتسعومجمباتكنمض«ةيضابالاةعشأيفةيضرملاةعمللا
80ىلا54صنمت.درئازجلا.ةيادرغط

:(13/19)(سيمخنبليمج)يدعسلا

نامعةديرجرادعباطمبعبط.ةعيسولااهقرطيواحلاةعيرشلاسوماق
اندمتعاس.1983/1403.نامُعغثارتلاةرازورشن٠رشنلاوةفاحصلل

ةرازوتلازامءادلجمنوعستوفينباتكلابو١٩ص382هب6جةصاخ

.ائيشفائيشهعبطتنامعبثارتلا

:(رصاعم)(دومحمنبملاس)يبايسلا

حرشن٠ءجراوخلانمةيضابالازييمتيفجهانملاقدصا

ةرازورشن19795٠برعلالجسعباطم.ط. فشاكليعامساةديس

ص65هب٠نامع٠«ثارتلا

ليعامساةديسحرشوقيقحت«ءاثعّشلايباعابتانعءاثعولاةلازإ

.نامعثارتلاةرازورشن935برعلالجسعباطم.طفشاک

ص70هب

:(928/1522)(دمحاسابعلاوبا)يخامشلا

(عيمجنبورمعرظنا)نتملاعمعبط.ديحوتلاةمدقمحرش
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.ص600.هه1.ةرهاقلا‹ةيرجحطريسلاباتك

.ص38.ت.دنامع٠«يور«ةماقتسالاةبتكمرشن٠يبتعلاهللا

:(792/1390)(رماع)يخامشلا

بيترتوعمجةكرابملاةديقعلاناونعبعومجمنمض.تانايذلاباتك

نم.ت.دةرهاقلا‹«ىربكلاةديدجلاةلاجفلاةعبطم.يدامةفيلخذاتسالا

.4354ص

م1980/ه1390توريب«نطولاةعبطم2ط‹حاضيالاباتك

ص2لوالاءزجلا

19.83نامعثارتلاةرازورشن‹ةثيدحلاناولالاةعبطم.1/1981
ص272هب

(11/17)(يدزالاديعسنبدمحم)يتاهلقلا

فشاکلیعامساةديسةروتكدلاةذاتسالاحرشوقيقحت«نايبلاوفشكلا

‹ةرهاقلا5برعلالجسعباطمبط٠نامعةنطلس1400/1980

.(ةيسنوتلاةعماجلاتايلوحرظنا)ص2:556ج

:(1088/1679)(ةتسيبأنبارمعنبدمحم)يشحملا

بوقعييبأبيترتب؛بيبحنبعيبرلادنسموهو:بيترتلاىلعةيشاح
(حيحصلاعماجلا)ينالجراولا

هبو2:1402/1982ج.ص1:1982/1402:238ج
:5ج۰.ص303هبو:4ج.ص3:297ج.ص251
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ص226هبو6:1403/1983ج.ص3/1983:226
هبو8:1404/1984ج.ص7:1404/1984:329ج
ص8

هبو.1305ةرهاقلاءةينورابلاةعبطملا .عضولاباتكىلعةيشاح

119ةحفصلاىلإباتكلالومادبيلوصألابصاخلامسقلا.ىص2

:(10/16)(يبرجلاناميلسدوادوبآ)يندملا

رمعنبلضفخيشلل:قطتملاملعيفيجوغاسيانتمىلعحرش
.ص33اهبةيرجحط.ه1347سنوت«ةيسنوتلاةعبطملا.يرهبالا

:(1401/1980)(ىيحييلع)رمعم

ص163ةيضابالاةاشن:ىلوالاةقلحلا«خيراتلابكوميفةيضابالا
:1مسق.1384ةبهوةبتكم1طايبيليفةيضابالا:ةيناثلاةقلحلا

توريب.سنوتيفةيضابالا:ةثلاثلاةقلحلاص2:220مسقص0

1399/1979‹رئازجلابةيضابالا:ةعبارلاةقلحلا.ص6:460

.ص632هب

ميدقلايفتالاقملاباتكدنعةيمالسالاقرفلانيبةيضابالا

1396/1976ىلوالاةعبطلا.برعلالجسعباطم.ص494.ثيدحلاو
ص494هب

:(570/1174)(ميهاربانبفسويبوقعيوبا)ينالجراولا

بهذملاقيقحتل‹ليلدلارونبليبسلايغابللوقعلالهالليلدلابانك
111ىلإ85نم.ص2:111جص1ج.قداّصلاناهربلابقحلا

يلكلايفظافلالارحبقطنملايفنيرحبلاجرمباتك.قطنملايفةقلعت
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:1جلوألادلجملا5ثارتلاةرازورشن©نامعب2طه6

.ص339:يناثلادلجملا.ص2:148ج.ص5

رابونرادطس.فالتخالاوهقفلالوصاةفرعميففاصنالاولدعلا

:1جس.نامع«ثارتلاةرازورشن1404/19845ةعابطلل

.ةققحمريغةعبط.ص2:183جء«ص5
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ةيضابالاريغعجارملا
(نيفلؤملاءامسابسحيئابفلابيترت)

:(10/16)(نيدلاريثا)يرهبالا

ةنسيبرجلايندملانامیلسدوادوباهنعهاوردقو.يجوغاسياحرش

ص32.ه1347.سنوتبةيسنوتلاةعبطملاب.ط.3/1507

:(386/996)(يناوريقلا)ديزيبانبا

رئازجلا٠«يشربنويلهلقن.ةيسنرفلاىلالوقنم.يبرعصن:ةلاسرلا

.ص369‹41983شيجللةيبعشلاتاروشنملا

:(855/1451)(ينميلانسحلا)لدهالانبا

فوسليفلايبرعلانباىلعدرلاوديحوتلاقئاقحنعءاطغلافشكباتك
ماعلاداحتالاةعبطم.1964سنوت«ريكبدمحا.دهرشن.فوصتملا

ص4328لغشلليسنوتلا

:(1889/1940)(ديمحلادبعمامالا)سيدابنبا

رشنللةينطولاةكرشلا٠يبلاطلارامع.دقيقحت5٠لوصالایدابم

.ص48ء1980.رئازجلاعيزوتلاو

:728/1328(دمحا)ةيميتنبا

ةرهامقلاةفرعملاةعبطم‹دنيلجلاديسلاقيقحت٠ديحوتلاباتک

.ص77ءةرهاقلا‹رشنلاوةعابطللثيدحلاركفلارادرشن.3
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دبعبيترتوعمج‹ةيميتنبدمحأمالسالاخيشىواتفعومجم

.ص793£10مت.دكبرغملابيدوعسلايميلعتلابتكملا

نوصعمعوبطمنانويلاقطنمىلعدرلايفناميالالهأةحيصن

ءةيملعلابتكلاراد.ط«راشتلايماسيلعهيلعقلع٠يطويسللقطنملا

.ص٤352«ت.دنانبل٤«توریب

.ه1348ةرهاقلا .يرابلاتف:1449/852ينالقسعلارجحنبا

:(456/1064)مزحنبا

ركفلارادرشن٠«ندمتلاةعبطم٠لحتلاوءاوهالاوللملايفلصفلا

. 1903 / 131

ص2:193ج5ص1:224ج.1317ط.1م

ص3:264ج.1320ط.2م

ص142:5ج5ص227:4ج.1321ط.3م

‹ةدمتعمخسنوتاطوطخمةدعىلعةلباقموةححصم.ط:ىلحملا
راد.ركاشدمحمدمحاخيشلاذاتسالااهققحيتلاةخسنلاىلعتلبوقامك
(71صىلالوالانملوصالامسق)نازجهبولوالادلجملات.دركفلا

:يمرادلانامثعوةبيتقنباويراخبلاو(دمحا)لبنحنبا
.يبلاطلارامعوراشنلايماسيلعميدقت٠«فلسل۱دئامع

:241/855(دمحا)لبنحنبا

(51114ص)ةيمهجلاوةقدانلاىلعدرلا
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(ميهاربانبليعامسانبنسحلانبدمحمهللادبعوبا)يراخبلا
(256/870):

(115252ص)دابعلالاعفاقلخ

0:(280/893)يمراذلاديعسوبا
(253256ص)ةيمهجلاىلعدرلا

9:(276/889)(ملسمنبهللادبع)ةبيتقنبا

ص)ةهبشملاوةيمهجلاىلعدرلاوظفللايففالتخالا
1-252).

ص)دينعلايسيرملاىلعدعسنبنامثعيمرادلادرباتک

7-566)

9;(رصاعم)يمساقلانيدلالامجدمحم

تاوامسلاقلخيذلاهللامكبرنإىلاعتهلوقريسفت:ليواتلانساحم

(567605ص)«¶شرعلاىلعىوتسامثمايأةتسيفضرالاو

فراعملاةاشنم:رشانلارشنلاوةعابطللةيردنكسالاةكرش.ط

.1390/1970ةيردنكسالاب

:(808/1406)(نمحرلادبع)نودلخنبا

1967توريب.طربعلاباتکوةمدقملا

:)200/5)(ییحی)مالسنبا

عيزوتللةيسنوتلاةكرشللباتكلاعنصمبعبط5٠فيراصتلاباتك
.يبلشدنهقيقحت.ص8/1978.410
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:(3/9)يكلاملاريغصلانبا

لامعانمضترهظيتلاةعبطلاةداعا.ترهاتبةيمتسرلاةلودلاخيرات

ةعماجلاتاروشنم.1905رئازجلابدقعنملارشععبارلانيقرشتسملارمتؤم

ص1976.50سنوتبةيناسنالامولعلاوبادآلاةيلك.ةيسنوتلا

(1040/1631)(دحاولادبع)رشاعنبا

.نيدلامولعنميرورضلاىلعنيعملادشرملابىمسملا«رشاعنبانتم
ةعبطم6يدمحملايناجيتلاعبط6رفيتلايلذاشلاذاتسالاهحيحصتبىنتعاو

ص31.ت.د«سنوترانملا

:(1973)(رهاطلادمحم)روشاعنبا

.1984رشنللةيسنوتلارادلا2ط‹ادلجم15ريونتلاوريرحتلاريسفت

:(68/688)سابعنبا

عبطللةيدمحملاراونالاراد.ىسيعدمحمظيفحلادبعويواحمتقداّصلا
مص528س.زعلاوبايسرم:رشانلا‹13931972ةرهاقلا«رشنلاو

:(دمحمنبرفعج)مالسلادبعنبا

ةينطولابتكلارادبعومجمنمضخ.جراوخلاةحيصنيفجاهنملاةنابا
ينارحلاهللادبعخسن‹169-4ةقرونمب25499مقرةرهاقلاب
يوامشعنسحديسخسانلا.انيديأنيبيتلاةطوطخملاتخسنهنمو141

.مص15×25‹ارطس15اهنملكبص2.58

:(1206/1792)(دمحم)باهولادبعنبا

يمالسالاملاعللهمدقي.ديبعلاىلعهللاقحوهيذلاديحوتلاباتك
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.ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملاءاتفالاراد.م1392/1972.ملاعلاىنفطصم
.ص112هب

:(543/1148)(ركبوبايضاقلا)يبرعلانبا
7

عيبنلاةافودعبةباحصلافقاومقيقفحتيفمصاوقلانممصاوعلا

دیزبةماسأةبتكم.بيطخلانيدلابحمهیشاوحقلعوهققح

.ص9/1979295

:(406/1015)(نسحلانبدمحم)كروفنبا

نانبل5٠توريب5٠ةيملعلابتكلاراد.هنایبوثيدحلالکشم

ص0/1980271

(774/1372)ریثكنبا

ركفلاراد«ءاملعلانمةنجلحيحصتوقيقحت.ميظعلانارقلاريسفت
.ھه1389.توريب2طعيزوتلاورشنلاوةعابطلل

:(385/995)ميدنلانبا

.رشنلاوةعابطللةفرعملاراد987( /377ةنسهفلا)تسرهفلا
ص528ت.د.نايل

(150/767)ةفينحوبا

:(دمحم)ةرهزوبا

توريبةيمالسالاةبتكملا.ههقفوەۋاراوهرصعوهتايحديزمامالا

ص539‹8/1959
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ت.ديبرعلاركفلارادط.نازج.ةيمالسالابهاذملاخيرات

س.ت.ديبرعلاركفلاراد‹ةميدقلاتانايدلا‹نايدألاتانراقم

ص9

:(1295/1876)دوعّسلاوبأ

رهاظلابرشنلاوعبطللروصعلاراد دوعّسلايبأةمالعلاريسفتباتك

.ءازجا1347/1928.4ةنسرصمب

:(333/944)(يناوريقلا)برعلاوبأ
.1969سنوتةيمسرلاةعبطملا سنوتوةيقيرفاءاملعتاقبطباتك

ص313‹رشنللةيسنوتلارادلا

:(رصاعم)نیسحةبابلوبا

رشىنللءاوللاراد.اهنعمهفارحنانطاوموةيوبنلاةنسلانمةلزتعملافقوم

.ص18‹1399/1979ةنس1ط‹ضايرلاعيزوتلاو

:(872/1467)(يشرقلانيدلادامع)سيردا

يباةروث‹روصنملا‹مئاقلايدهملا)برغملابةيمطافلاةلودلاخيرات

هدعأوهققح(سماخلاءزجلا)«راثالانونفورابخالانويع»باتكنم(ديزي

.1981لغشلليسنوتلاماعلاداحتألاةعبطم.يوارشدلاتاحرف.درشنلل

٠ص7

:(471/1078)(رفظملاوبا)ينييارفسالا

لامكقيقحت.نيكلاهلاقرفلانعةيجانلاةقرفلازييمتونيدلايفريصبتلا
1طبتكلاملاع.ةيفاقثلاثاحبالاوتامدخلازكرم.توحلافسوي

.توريب.3/1983
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:(رصاعم)(دومحم)لیعامسا

ص6

رادلا.ةفاقثلاراد2ط(قيبطتوجهنم)يمالسالاخيراتلايفاياضق

ص1401/1981.190ءاضيبلا

:(330/942)(نسحلاوباريرعشالا

ءطوؤانرألارداقلادبعهثيداحأجرخوهققح.ةنايدلالوصأنعةنابالا

.1.1401/1981طتوريب.قشمد.نايبلارادةبتكم
.ةبارغةدومح.دقيقحت.عدبلالهاىلعدلايفعمللاباتك

.1955.ةرهاقلا.يجناخلاةبتكمرشن

نيدلايحمدمحمقیفحت«نيلصملافالتخاونييمالسالاتالاقم

:1جس.1389/1969.ةيرصملاةضهنلاةبتكم2طء.ديمحلادبع

.ص2:280جص1

۽(يدوکيزه)ينيطسغا

ةفيلخميدقتوبيرعت٠برغلاسلبارطبصاخلامسقلا«ايبيلناكس
ةفاقثلاراد٠«1395/1975.توريب.بيرغلاةعبطميسيلتلادمحم

.ص527.نانبل.توريب

:(1374/1954)(دمحا)نيمأ

.1964.ةرهاقلا.ةيرصملاةضهنلاةبتكم7ط.مالسالاىحض

ص338ج

:(756/1355)(دضعلا)يجيالا

٠يبلجنسحلهتيشاحعم‹يناجرجلافيرشلاحرشعم‹فقاوملا

مجحلانمص1292.493.ةرماعلاةعبطملابةيرجح.ط.2دجلملا

ريبكلا
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:(رصاعم)(حلاص)ةيجاب

ثحبلايفةءافكةداهش‹ىلوالاةيمالسالاروصعلايفديرجلابةيضابالا

ةعابطللةمالسوبراد.1طنيدلالوصاوةعيرشللةينوتيزلاةيلكلابيملعلا

.ص283‹1396/1976سنوت‹عيزوتلاورشىلاو

:(403/1012)(بيطلانبركبوبا)ينالقابلا

دهازدمحمقيقحت«هبلهجلازوجيالوهداقتعابجياميففاصنالا

يجناخلاةسسؤم‹2.1382/1963ط(1296/1371)يرثوكلا
ص208.عيزوتلاورشئلاوةعابطلل

جراوخلاةضفارلاوةلطعملاةدحلملاىلعدرلايف.ديهمتلاباتك
.يرضخلا.دوةديروبايداهلادبعدمحم.دقيقحت.ةلزتعملاو

.1947ةرهاقلايبرعلاركفلاراد

:(429/1037)(رهاقلادبع)يدادغبلا

3ط.نانبلتوريبةيملعلابتكلارادس.نيدلالوصاباتك

.ص1/1981.343

قافألارادتاروشنم مهنمةيجانلاةقرفلانايبوقرفلانيبقرفلا
ص1400/1980.335توريبط‹ةديدجلا

:(487/1094)(هللادبعوبا)يركبلا

نمءزج)برغملاوةيقيرفادالبركذيفبرغملا‹كلامملاوكلاسملا

.ةلودلاةعبطم.رئازجلاط.نالسيدقيقحت(كلامملاوكلاسملاباتك

ص214.دادغببىنثملاةبتكمرشننمروصم.7

:(1364/1945)(درفلا)لب

همجرت.مويلاىتحيبرعلاحتفلانميقيرفالالامشلايفةيمالسالاقرفلا
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ةعبطلا.توريب.يمالسالابرغلاراد.يودبنامحرلادبعةيسنرفلانع

ص1981.453.ةيناثلا

رابجلادبعيضاقلا6)319/931((مساقلاوبا)يخلبلا

:(494/1101)يمشجلامكاحلاو(415/4(

رشنللةيسنوتلارادلا.ديساهققحةلزتعملاتاقبطولازتعالالضف

ص1393/1974.451سنوت

:(رصاعم)(دمحا)تجهب

٠عيزوتلاورشنلاوةعابطلليمالسالاراتخملا.ةيمالسالاةديقعلايفهللا
ص1976.310.

:(1277/1860)(ميهاربا)يروجيبلا

.ةيملعلابتكلاراد.يناقللاميهاريالديحوتلاةرهوجحرشديرملاةفحت
ص1.1403/1983.217ط.توريب

:(685/1183)يواضيبلا

ص2:320ج.ص302:1جمس.5/1955

:(458/1066)(نيسحلانبدمحاركبوبا)يقهيبلا

فسويلامكهيلعقلعوهححص.داشرلاليبسىلاةيادهلاوداقتعالا

ص263.توريب.1403/1983.ىلوالاةعبطلا.توحلا

(400/1009)دعب(نايحوبا)يديحوتلا

دمحاونيمأدمحاهبيرغحرشوهطبضوهححص.ةسناوملاوعاتمالا
فيلاتلاةنجلةعبطمط.اديص٠«توريبةيرصعلاةبتكملاتاروشنم.نيزلا
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؛ص1:226ج.ءازجا3هبدلجم.1373/1953رشنلاوةمجرتلاو

.3:230جءص2:205ج

:(255/869)ظحاجلا

4ج.31969نوراهمالسلادبع.طناويحلا

:(اديصيضاقرصانيلعدمحم)يرفعجلا

.ص3

:(1340/1921(سانجا)رهيستدلوج

نيدلايفيعيرشتلاويدقعلاروطتلاخيرات«مالسالايفةعيرشلاوةديقعلا

فسويدمحم.دهيلعقلعوةيبرعلاىلاهلقن.ص407.يمالسألا

ىنثملاةبتكمو٠رصمبةثيدحلابتكلاراد:رشانلا.8/1959

.دادغب

:(478/1085)(كلملادبعيلاعملاوبانيمرحلاماما)ينيوجلا

فسويدمحمقيقحت.داقتعالالوصايفةّلدألاعطاوقىلاداشرالاباتك
.1950ةرهاقلا«يجناخلاةبتكم.هعمنموىسوم

ءةيسنوتلاةيمسرلاةعبطملا‹رشنللةيسنوتلارادلا.سنوتخيراتةصالخ

ص8.246

:(1330/1912)(نامثعنبدمحم)يشئاشحلا

قيقحت.(برغلاسلبارطنعبركلاءالج)«ايبيلىلايشئاشحلاةلحر
٠ىلوالاةعبطلا.رشنلاوةعابطللنانبلراد.يتارصملاىفطصميلع
ص1965.270توريب
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:(رصاعم)ىفطصم(يملح).د

اوعبتتالوةلسلس)ملسملاركيفتةلأسملةيخيراتلالوصالا:جراوخلا
لصفلصالايف.1.1398/1977طةرهاقلا‹راصتالاراد.(لبسلا
ص92«مالسالايفةلودلاةسائروةفالخلا»باتکنم

:(رصاعم)(رهامدمحم)ةدامح.د

يومالارصعللةدئاعلاةيرادالاوةيسايسلاقئاثولا
توريب1ط‹سئافنلارادةلاسرلاةسسؤم.0132/661750
ص613.م4/1974

:(رصاعم)(ميركلادبع)بيطخلا

ةموكحلاومكحللةنراقمةسارد«ةسايسوةنايدةمامالاوةفالخلا

.ت.دنانبلتوريب«رشنلاوةعابطللةفرعملارادرشانلا.مالسالايف

ص9

.2طةفالخلامتاخوةوبنلاةيقببلاطييأنبايلعباتك

.ص599نانبلتوريب‹رشنلاوةعابطللةفرعملاراد.5/1975

£يناثلاباتكلا«يبرعلاركفلاراد.دابعلاةئيشمو...هللاةئيشمس
ص142.ت.د

:(رصاعم)(ةدوعرمع)بيطخلا

.2ط٩.توریبةلاسرلاةسسؤوم5ةيمالسالاةفاقمثلايفتاحمل

.ص7/1977.382

:(رصاعم)(ضوع)تافیلخ.د

برعلانيخرؤملاداحتانمديضعتبرشنس.ةيضابالاةكرحلاةأشن
.ص226.ندرالا.نامع.بعشلارادعباطم.8
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:(696/1296)(دمحمنبنمحرلادبع)غابدلا

نبمساقلاوبأهيلعقلعوهلمكا«ناوريقلالهأةفرعميفناميالاملاعم

يدمحألادمحم.دقيقحت.(839/1435)يخونتلايجاننبیسیع

سنوتةقيتعلاةبتكملا.رصمبيجناخلاةبتكمرويضامدمحم«رونلاوبا

ص367:2جص1:345ج.8

(رصاعم)(رهاطلادمحم)شیورد

.ص2:8ج.1967.رصمبفراعملاراد‹ةيبدالاةبتكملا

:(606/1201)(بيطخلانبدمحمنيدلارخف)يزارلا

ىلانيمالادشرملاباتكهعموءنيكرشملاونيملسملاقرفتاداقتعا

كيراوهلاىفطصم‹دعسفوؤرلادبعهط.نيملسملاقرفتاداقتعا

.ص1978.152.ةدحتملاةينفلاةعابطلاةكرش

بتكلاراد2ط6ىلا1جس.ءزج32«م16:ريبكلاريسفتلا

.ةيرصملاةيهبلاةعبطملا15ط32ىلا7جنمت.دةيملعلا

17/1938.

ءامكحلاوءاملعلانمنيرخاتملاونيمدقتملاراكفالصحم

.يسوطلانيدلاريصنةمالعلل.لصحملاصيخلتباتكهليذبو؛نيملكتملاو
ةرهاقلا‹ةيرهزألاتايلكلاةبتكم.دعسفوؤرلادبعهطهلمدقوهعجار

ص256ت.د

:(ةرصاعم)(معنملادبعدمحمةزع)دياز

ةفسلفلاوةديقعلايفريتسجامةلاسر:نيفاتلاونيتبثملانيبىلاعتهللاةيؤر
ص1980.79.نامعةنطلس«ةماقتسالاةبتكمرشن1طس.ةيمالسالا
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:(311/923)(يرسلانبميهارباقاحساوبا)جاجزلا

نومأملاراد.قاقّدلافسويدمحاقيقحت.ىنسحلاهللاءامساريسفت
ص1399/1979.98.ةحقنم2ط..توريب‹قشمد.ثارتلل

:(538/1143)(رمعنبدومحم)يرشخمزلا

.ليوأتلاهوجويفليواقألانويعوليزنلاقئاقحنعفاشكلاباتك
ص572:3ج٤ص587:2ج٤ص1:409جت.دنارهط
.ص4:5617ج

:(ديمحلادبع)لولغزدعس

:2جفراعملاراد.ص1:520ج.1940.يركفدمحا.د

.ت.د«ةعابطللديعسروبراد:3جص1979.641‹سلطةعبطم

ص7

:(رصاعم)(يوسوملاميهاربا)يناجنزلا

٠تاعوبطملليملعالاةسسؤمتاروشنم.ةيرشعينثالاةيمامالادئاقع

ص1973.311.نانبل.توريب

:(رصاعم)(ينسح)هنيز

.2ط.رابجلادبعيضاقلادنعلقعلاروصت‹ةلزتعملادنعلقعلا

.ص175توريب.ةديدجلاقافالارادتاروشنم‹0/1980

:(رصاعم)(داؤق)نيكزس

نيودتلا٠ثيدحلاملع«نارقلامولع:1م:يبرعلاثارتلاخیرات
يمهفدومحم.دةيبرعلاىلاهلقن«اييرقته430ةياغىلايخيراتلا
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.1977.باتكللةماعلاةيرصملاةعيهلا.لضفلاوبا.يمهف.د.يزاجح

0.1978ط.اييرقته430ةنسةياغىلافوصتلا‹دئاقعلا‹هقفلا2م

:ىلحملانيدلالالجو(910/1505)(نيدلالالج)يطويسلا

ةعبطم.يطويسلللوزنلابابسأ:هليذبونيلالجلاريسفت:ميركلانارقلا

ص815هبو8/1968

س.دحاودلجميفءازجأ3‹كلاممامالااطومحرشكلاوحلاريونت

ص851.ت.د.نانبلتوريب.ةيملعلابتكلاراد

يماسيلع:هيلعقلع«مالكلاوقطنملانفنعمالكلاوقطنملانوص

.ص352ت.دنانبل¢توريب‹ةيملعلابتكلاراد.طراشنلا

:(رصاعم)(يلع)يباشلا.د

ةعابطللةمالسوبرادعيزوت«ةفسلفلاومالكلاملعيفٹحابمباتک

:(نورصاعم)راجنلاديجملادبعو‹نيسحةبابلوبا‹(يلع)يباشلا

ةيسنوتلاةكرشللباتكلاعنصمبعبط.لمعلاوركفلانيبةلزتعملا

ص1979.194عيزوتلل

:(973/1565)(باهولادبع)ينارعشلا

ةعابطللةفرعملارادط.1ج.رباكالادئاقعنايبيفرهاوجلاوتيقاويلا

.ص151ت.د.نانبل.توریب‹رشنلاو
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:(رصاعم)(دمحا)يبلش

.ةرهاقلا6ط.1جةيمالسالاةراضحلاويمالسالاخيراتلاةعوسوم
ص1974.476

:(رصاعم)(فسوييلوتم)يبلش

رشنلاوةعابطللةيتيوكلارادلا.2ط.ةيحيسملاىلعءاوضأباتک

ص1393/1973.176.عيزوتلاو

:(548/1153)يناتسرهشلا

(هشماهبعبطدقل٠لصفلا:مزحنبارظنا)لحتلاوللملا

ىنثملاةبتكم.مويجدرفلاحيحصت.مالكلاملعيفمادقالاةياهن

تاددادغب

:(رصاعم)(دومحم)باطختيش

توريب.رشنلاوةعابطللحتفلاراد.1ط.يبرعلابرغملاحتفةداق

ص2:440ج.ص352:1ج.1386/1966.نانبل

:(رصاعم)(دمحم.د)يقداصلا

ص1389/1969.317.نانبلتوريب.تاعوبطملل

:(رصاعم)(رامع.د)يبلاطلا

ےب.يفاكلادبعرامعيبألزجوملاباتكقيقحت«ةيمالكلاجراوخلاءارآ
عباطم.1398/1978.رئازجلا.عيزوتلاورشنللةينطولاةكرشلارشن
.ص2:308جءص1:436جس.ةرهاقلا.توريب.قورشلا
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:(رصاعم)(دمحم.د)يبلاطلا

رصعلايفةيمالسالاةراضحلايفوةيقيرفاخيراتيفتاسارد

ةعبارلاةلسلسلا‹«سنوتبةيناسنالابادالابادالاةيلك.طيسولا

ص1982.1248.ةيسنوتلاةيروهمجللةيمسرلاةعبطملا.خيرات

:(310/923)يربطلا

.1358/1939ةرهاقلا‹فراعملاراد.كولملاوممالاخيرات

:(رصاعم)حافلطهللاريخ

ةيرحلارادعبط.15ج.هللاىلاليبسلافيك(بلاطيبانيايلع)
.ص263‹1433/1982.دادغببةينطولاةبتكملا2ةعابطلل

.1956ةرهاقلا.فراعملاراد:ىربكلاةنتفلا

:(رصاعم)ناسحاسابعأ

.نانبل«توريب«ةفاقثلاراد«3ط.(ميدقتوعمج)جراوخلارعش

.ص4.277

:(405/1014)رابجلادبعيضاقلا

.1965.ةرهاقلاةبهوةبتكم.نامثعميركلادبع.دهلمدقوهققح

.ص9

راديناثلامسقْلا.روزرزدمحمناندع.دقیقحت.نارقلاهباشتم

403صنم.1969.ةرهاقلا.ةعابطللرصنلاراد.ةرهاقلا«ثارتلا
.807ىلا

.ت.د.نانبلتوريبثيدحلاةضهنلاراد.نعاطملانعنارقلاهيزنت

814



:(رصاعم)(نسحم)رظانلادبع
ةيبرعلارادلا.ةيمالسالاقرفلادنعثيدحلايفعضولاوةمامالاةلاسم

نص1983.578.باتكلل

اضرديشردمحمو(1323/1905)هدبعدمحم
(1354/1935):

12.رصمب.رانملاراد.رانملاريسفتبرهتشملاميركلانارقلاريسفت
.3219501954و2ط.ادلجم

¦:هدبعدمحم

.رانملاراد٠«15طاضرديشردمحمديسلاقيقحت‹ديحوتلاةلاسر

ص1372.208.رصم

:(رصاعم)(نسح)نامثع

ص1965.211.ةحقنمو

:(رصاعم)(يحتفدمحم)نامثع

2طظعيزوتلاورشنلاوةعابطللةيتيوكلارادلا.روطتلاويمالسألاركفلا
18/1969.

:(رصاعم)مظعلالالجقداص.د

ةعابطللةعيلطلارادرشن«بتكلاراد‹3.1972ط.ينيدلاركفلادقن

:(رصاعم)(راتخمدمحا)رمع

يكرتلارصعلاةيادبیتحيمالسالاحتفلانمايبيليفيفاقثلاطاشتلا
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.توريب.بتكلارادةعبطم«ةيبرتلاةيلك.ةيبيللاةعماجلاتاروشنم

ص302‹11/1971

:(رصاعم)(لداع)اًوعلا

تاروشنم.1.1977ط.يمالسالاركفلاةينبونايدألاملع

ص191»سیرابتوريب.تادیوع

:(505/1111)(دماحوبا)يلازغلا

.تادةرهاقلاثعبلاباتک»م4»نيدلامولعءايحا

٩٤توریبةديدجلاقافالارادعيزوت«نيدلالوصايفنيعبرالاباتک

ص3.1400/1980.240ط

ةنامالاراد1طءاوعلالداع.دميدقت.داقتعالايفداصتقالاباتك

ص1388/1969.231نانبل.توريب

:(رصاعم)(ميركلادبع)بالغ
نونفلةيسنوتلاةكرشلاةعبطمبعبط.نارقلايفةديقعلاوبهاذملاعارص

ص1.1979.429طباتكللةيبرعلارادلاعيزوت.مسرلا

:(1359/1940)هييتوغسکیلفليما

ةعابطللرودنغراديفعبط.ينيسحلامشاهبيرعت.ايقيرفالامشيضام
ص1970.349‹سلبارطءيناجرفلارشانلا.عيزوتلاورشنلاو

:(671/1273)يبطرقلا

.ةيرصملابتكلارادةعبطنعم10‹3ط.نارقلاماكحالعماجلا
.1386/1966.ملقلاراد

:(نارصاعم)كعلانمحرلادبعدلاخوسبنقدمحمميلحلادبع
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ىلعاهثحب.نيملكتملاةفسالفلاىدلاهتأشن‹ردقلاوءاضقلاةلاسم
قشمدبلح.رشنلاوةعابطلليبرعلاباتكلاراد.فلسلاجهنمیضتقم
.ص1399/1979.192.

:(رصاعم)رباکفیزوج

ةعجارم.يناليكلانيسحيماحملاةمجرت.ةيحلانايدالاةمكحباتك
.1964توريبةايحلاةبتكمرادتاروشنم.حالملادومحمذاتسالا
ص0

:(رصاعم)(ىسوم)لابقل
جراوخلاتاروءاهتناىتحنرقلاركسعمِءانبذنميمالسالابرغملا

.1981.رئازجلا.عيزوتلاورشنللةينطولاةكرشلا2ط.مظنوةسايس
.ص8

:(1041/1631)(ميهاربا)يناقللا

نبميهاربالديرملاةفحتىمسملاحرشلاهشماهبوديحوتلاةرهوج

ط.توريبةيملعلابتكلاراد.(1277/1860).يروجيبلادمحم

.ص1.1403/1983.217

:(333/944)يديرتاملا

هعبطبينع.تباثنبنامعنلاةفينحيبأماماللربكالاهقفلاحرش
اديص«ةيرصعلاةبتكملاتاروشنم.يراصنالاميهاربانبهللادبعهتعجارمو

ص440هه1.توریب

:(285/898)(سابعلاوبا)يوحتلادربملا

فراعملاةبتكمفارشابةعبطلاهذهتعجور.بدالاوةغللايفلماكلا

.ص2:400جء٠ص1:423ج.دلجميفنازج.توريب
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:(رصاعم)(زيزعلادبع)بودجملا

ةيسنوتلارادلا.ةيريزلاةلودمايقىلاةيقيرفابيبهذملاعارصلاباتک

.ص1395/1975.316.سنوت.رشنلل

توريب‹يمالسألابرغلاراد.2و1ج.نييسنوتلانيفلّوملامجارت

.ص2:449ج.ص1:291ج.1.1982ط.نانبل

:(رصاعم)(ديهشهللاةيا)يرهطملا

زكرم.نارهط.ريهسةعبطم‹يريخستلايلعةمجرت‹ردقلاوناسنالا

:(رصاعم)(دومحمفيان.د)فورعم

.توريبرشنلاوةعابطللةعيلطلاراد.يومالارصعلايفجراوخلا

.ص334.لوالامسقلا.4/1977

:(رصاعم)(يلعدمحم)يبرغم

ةعابطللملعلاراد.1.1404/1984ط.نيرونلاوذنافعنبنامثع
.ص235.ةيدوعسلاهدح.رشنلاو

:(رصاعم)(داوجدمحم)ةينغم

نييالمللملعلاراد.نانبلمولعلا3ط.فشاكلاريسفتلاباتك
.تادلجم1981.7.توريب

ملعلاراد.1ج0لالدتساوضرع4فداصلارفعجمامالاهمف

ص1965.287توریب1طتوریبنيالملل
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:(377/987)(دمحانبدمحم)يطلملا

دهازدمحمهيلعقلعوهلمدق.عدبلاوءاوهالالهأىلعدرلاوهيبنتلا
.توريبفراعملاةبتكمودادغبىنثملاةبتكم‹1388/1968.يرثوكلا
.ص0

:(رصاعم)(دمحمنبكرابم)يليملا

توريبهاكرشوناردبعباطم1ج.ثيدحلاوميدقلايفرئازجلاخيرات
2جء5ص1286ج.963.ةيرئازجلاةضهنلاةبتكمرشانلا.نانبل
.ص3

:(رصاعم)(ديجملادبع.د)راجنلا

.1983نانبل٠توریبءيمالسالابوغلارادط.ترموتنبيدهملا

.ص4

:(رصاعم)(يماسيلع)راشنلا

ملاعلايفيملعلاجهنملافاشتكاومالسالايركفمدنعثحبلاجهانم

.ص1967.425رصم.فراعملاراد.2ط.يمالسالا

:(رصاعم)(نيسح)راصن

توریب.ارقاعباطم.2ط.برعلادنعيخيراتلانيودتلاةاشنباتك

.ص1400/1980.102.نانبل

:(207/823)(دمحم)يدقاولا

٩ص1:163ج.1966سنوت.رانملاةعبطم.طةيقيرفاحوتف

.ص2:151حج
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:(زصاعم)(دمحم)هاداددلو

نرقلافاصتناىلالوألانرقلافاصتنانمبرغملايفكلملاموهفم

توریبينانبللاباتكلاراد.1ط.يسايسلاخيراتلايفةسارد‹هعباسلا

ص250‹ةرهاقلا1977.يرصملاباتكلاراد.نانبل

820



ةنوقرملاعجارملاورداصملا
:ةسيضابألا

:(380/990)(ينايسولافاتلزنبالغي)رزخوبا

ةفيلخورمع.دهلمدقوهققح.نيفلاخملاعيمجىلعدرلاباتك
ادع7اهتحافصددع.ريبكلامجحلانمةروصمةنوقرمةخسن.يمانلا

حوارتت٠ارطس24/16.23اهترطسم.تاحفص8اهيوةمدقملا

.ةحفصلاب10ىلا1نمشماوهلا

:(رصاعم)(دومحم)يسلدنألا

ةعيرشللةينوتيزلاةيلكلاةيسنوتلاةعماجلا.ةيضابالادنعديعولاودعولا

ةيناثلاىلاىلوالاةنسلانمءاقترالاناحتمازايتجالثٹثحب6نيدلالوصأو

‹راجنلاديجملادبعذاتسالافارشابنيدلالوصاةبعش«ةثلاثلاةلحرملانم

نوقرمةحفص98هب14031404/19831984ةيعماجلاةنسلا

:(رصاعم)ریکبمیهاربازاخب

يفةسارد٠(م777-909/ه296)160 ةيمتسرلاةلودلا

يمالسالاخيراتلايفريتسجامةلاسرس.ةيركفلاةايحلاوةيداصتتقالاعاضوالا

ةنوقرم.1983ربمفون/1404مرحمس.دادغب:ةعماجببادالاةيلك.

ص470اهبيتبتكمب

:(8/14)(مساقلاوبأ)يداّربلا

ةيده.يتبتكمب.ص96اهب.يلاّدعلاملاساهققح.قئاقحلاةلاسر

.ققحملانم
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:(6/12)يطوشلملاىسيعنبنيروغبت

.يضابالاركفلاروطتنعهتحورطأدادعإنمضهققحدقو.76هتاحفص

:(5/11)ءايركزوبأ)ينوانجلا

ةيضابألاةديقعلانعيلربوكةحورطابقحلمنوقرمصن«ةسوفنةديقع

‹ارطس31‹مص14×21‹ريبكلامجحلانمةحفص15يتبتكمب

:(رصاعم)(دمحمملاس)يحاورلا

ةلاسر5٠يرجهلارشععبارلانرقلايفنامعيفةيمالسالاةوعدلا

ينغلادبعدمحم.دذاتسالافارشا«ةيمالسالاةفاقثلاوةوعدلايفريتسجام

ةيلكرهزالاةعماجس.يويتشلانامحرلادبعبجردمحم

1402/1982.281ةيمالسالاةفاقثلاوةوعدلامسق‹نيّذلالوصا

.يتبتکمبنوقرم«ص

:(792/1390)(رماع)يخاّمّشلا

.7274:ثلاثلادلجملايلربوكةحورطأبقحلم.تانايدلاباتك

:(رصاعم)(مساقلاوبا)دوعسمورمع

‹ةيبرتلاةيلك٠حتافلاةعماج«ريتسجامةلاسر«اثدحمبيبحنبعيبرلا

ةيبيللاةيبرعلاةيريهامجلاةيمالسألاتاساردلاوةيبرعلا.ةغللامسق

‹ص282هب.1983.ينابيشلايموتلاورمع.دفارشا.ةيكارتشالا

.فلۇملانمةيده.يتبتكمبةنوقرم

:(رصاعم)(رصانلا)يرومرملا

تيقلايديهارفلابیبحنبعيبرلادنسمحيحصلاعماجلانعةرضاحم
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ةيده.ةنوقرم.رئازجلاب1402/1982ةنسيمالسالاركفلاىقتلميف
.فلۇؤملانم

:(570/1174)(بوقعيوبأ)ينالجراولا

ةعبطلانملوالاءزجلاحلصميداهلاققح:ناهربلاوليلّدلاباتكس
بادألاةيلكبةيبرعلامسقبيملعلاثحبلايفةءافكلاةداهشدادعالىلوالا

.يتبتكمبنوقرم1983سنوتب

ةخسنيمانلاةفيلخرمع.دهيلعقلعوهققح:فاصتنألاولدعلا

ص401:يتبتکمبةنوقرم

:ةيضابالاريغ

:(رصاعم)(مساقلب)نسحنبا

مالكلامسقلةمدقمةلاسر:ةيمالكلايديرتاملاروصنميبأءارأ
.دفارشابةثلاثلاةقلحلاهاروتكدىلعلوصحللةينوتيزلاةيلكلابفوصتلاو

ءةينوتيزلاةيلكلاةبتكمبةنوقرم©1402/1982ةنسلايباشلايلع

.ةحفصلابارطس20ريبكلامجحلاص6

:(1970)(لضافلا)روشاعنبا

.يتبتكمبخ19651966سنوتبةعيرشلاةيلكبتارضاحم

:(رصاعم)(رمع)اب

ةداهشلداعيامليتلمدقيتبتكمبنوقرميضابالاركفلاسرديف
.ص134ت.دنارهطبةءافكلا

.ص69ةيسنوتلاةعماجلا.رايتخالاوربجلاةيضقيفةيضابالايأر
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1983.سنوتبةينوتيزلاةيلكلابةثلاثةلحرمةيناثلاةنسلاىلاءاقتراللةسارد

.يتبتکمبةنوقرم

:(رصاعم)(ديجملادبع)يفرشلا

ب.هعبارلانرقلاةياهنىلاىراصنلاىلعدرلايفيمالسالاركفلا

تشقون‹يبلاطلادمحمذاتسالافارشاب‹بادألايفةلودهاروتکدةحورطا

ةنوقرمس.1982ةنسةيناسنالامولعلاوبادالاةيلكب‹ةيسنوتلاةعماجلاب

.ريبكلامجحلانمص627نيدلجميف

:(رصاعم)(ملاس)يلادعلا

ةيلكلابتشقون.ةثلاثلاةقلحلاهاروتكدةلاسر.هراثاوهتايحيداربلا

.يباشلايلعذاتسالافارشاب1983نيدلالوصاوةعيرشللةينوتيزلا

ءةينوتيزلاةيلكلاةبتكمبةنوقرم.ريبكلامجحلانم.ص0
Xx .ارطس٩1مص13.526
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ةيبرعلاتايرشنلا

(اهئامسابسحيئابفلابيترت)

:1978لوألانوناكةعبارلاةنسلاةيبرعفافا

.نامعيفةيضابالاجراوخلاىدلةمامالاةعيبط:يزوفرمعقوراف.د

.17ص

ددعلا1977.سرام يرفيف.ةسداسلاةنسلا.ةيفاقثةلجم:ةلاصالا
43/42

ةفيلخورمع.(ةلقرو)نالجراوبيمالسالاركفللرشعيداحلاىقتلملا

ةلودلاءاهتناذنماهيحاوضونالجراويفةيملعلاةكرحلانعحمالم:يمانلا

.35ىلا14صنم.ه6نرقلارخاواىتحةيمتسرلا

ةبلطيدانبةيفاقثلاةنجللااهردصت.ةيونسفصنةرشن:(ةلجم)نيربج

:يليلخلادمحأ.1405/1984ةنس4ددعلا.ندرالايفنامعةنطلس
خيراتهروحم.نامعةنطلسماعيتفميليلخلادمحأخيشلاعمددعلاءاقل

1.٠ددعلاةيناسنالامولعلاوبادالاةيلك:ةيسنوتلاةعماحلاتايلوح

باتكنميلعونامثعةفالخ.ةيسنوتلاةيروهمجللةيمسرلاةعبطملا4
قيقحت‹يتاهلقلايدزالاديعسنبدمحمديعسيأفيلأت«نايبلاود

.238ىلا179صنمليلجلادبعنبدمحم

ةلزتعملاتاداقتعا:18/1980ددعلا:ةيسنوتلاةعماجلاتايلوح

يبافيلات.نايبلاوفشكلاباتكنماهقرفوةيوشحلاوةيتافصلاوةيردقلاو
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نمليلجلادبعنبدمحمقيقحت‹يتاهلقلايدزالاديعسنبدمحمديعس

.214ىلا89ص

خئاشملاتاقبط:يناحنجلابيبحلا:ةيسنوتلاةعماجلاتايلوح

.177ىلا161صنم1977ةنس15ددعلاينيجردلل

:رمعنبيحيیقتلمتاسارد

ةيفاقثلاةايحلاتاروشنم٠رصاعملايراضحلاءانبلايفهرودوثارتلا

ص1978.298.رشتللةيسنوتلارادلاةعبطم.سنوت

:115116ددع1981ةيسنوتلاتاساركلا

قارتفا»ثيدحلوح287357صنملاقم:يدامحنبرمع

:1982/122121ةيسنوتلاتاساركلا

ىلالوقنم.69ىلا41صنميحيلهسيباةديقع:يلربوكرايب
.94ىلا70صنمةيسنرفلا

/1391يمالسالاركفلاىلعفرعتللسماخلاىقتلملاتارضاحم
:نارهوب171

ص.ىرخالابهاذملابهتقالعويضابألابهذملا:ىسيعديعسجاحلا

.رئازجلا٠شيجللةيبعشلاةعابطلا.2277

.ةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملا::ضايرلا:يمالسالابابشللةيملاعلاةودنلا

بابشللةيملاعلاةودنلليناثلاءاقللاعئاقووثاحبا.يمالسالاركفلااياضق

.11396/1976ط1393/1973ضايرلابدقعنملايمالسالا

359ص.مالسلاهيلعمداةصقلوحةرضاحم:يوارعشيلوتم

91.
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ةيبرعلامجاعملاوةماعلاعجارملا
(سدقملاباتكلاادعيئابفلابيترت)

نممجرتدق.ديدجلادهعلاوميدقلادهعلابتكيا:سدقملاباتكلا
س.ت.ديبرعلاملاعلايفسدقملاباتكلاراداهردصتةيلصالاتاغللا

.ص9

(630/799)(مرکمنبدمحم)روظنمنبا

ةيئابفلالابسحبترم‹«طايخفسويفينصتودادعا‹«برعلاناسل

ةيملعلاتاحلطصمللعبارلاصصخ.تادلجم4.يلئالعلاهللادبعهلمدق

ت.دتوريببرعلاناسلراد.ينيتاليزيلقنايسنرفيبرع«ةينفلاو

.ةيضاباةبرج.لوصفلاةيسنرفلاوةيبرعلاط.ةيمالسالافراعملاةرئاد

.ىرخألوصفو.ةيرفعجلا.ةيديزلا.ةقلح

:يلكرزلانيدلاريخ

ةعبطم2ط.نازجدلجملكبتادلجم5ىلعيوتحيمالعالا
.19531959ةنسساموستاتسوك

:يقابلادبعداوفدمحم

1978بعشلاعباطمس.ميركلانارقلاظافلالسرهفملامجعملا

.1961س1960ةيرصمةمهاسمةكرش
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:(1358/1939)كنسنو

دنسمنعوةتسلابتكلانعيوبنلاثيدحلاظافلالسرهفملامجعملا

جنسنمبيوكنسنوب.اهرشنوهميظنتوهبيترتًادتبا.لبنحنبادمحا

نفبيوساهيدبو.ةيملعلاعماجملليممالاداحتالاهرشنعبتاو

نمِءازجا7يقابلادبعداٌوفدمحمةكراشمعمنيوربيدبتاعونول

.1936/1969ةنس

(626/1229)يومحلاتوقاي

.1374/1953توريب.رشنلاوةعابطلل
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طئارخلا

ناورهتلاونيفصعقومةطيرخلاهذهيفانددحدقل

يفيومحلاتوقايدعِءاجامبسحءارورح۾

.نادلبلامجعم3
Cf. Georgette Cornou; Atlas 3
du Monde Arabo-Islamique û I'Epoque ي
Classique. IX-X s Leiderı 1983.

Cf. Guy Le Srang; The Lands of the
9Eastern Caliphate. Frank Cass.
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ةينارقلاتايالاسرهف

ميقتسملاطارصلااندها

مهيلعءاوساورفكنيذلانا

مهعمسیلعومهبولقىلعهللامتخ
يفمهتميومهبئزهتسيهللا

راّنلاىلعمهربصأامف

سانلااهدوقويتلارانلااوقاف
نيرفاكللتّدعأةراجحلاو

ةريسمىلاةرظنف
اهلكءامسألامداملعو

...تاملکهبرنممدایقلتف

اعيمجاهنماوطبهاانلق

ت

15

17

24

28

31

37

38

838

ةروسلا
اهمقرو

ةحتافلا

2ةرقبلا

2ةرقبلا

2ةرقبلا

2ةرقبلا

2ةرقبلا

2ةرقبلا

2ةرقبلا

2ةرقبلا

2ةرقبلا

709 440

519

431

225

697 64

321

669

191

529



مكدهعبفوأيدهعباوفوأو
مهّبراوقالممهَنأنوتظينيذلا

ةعافشاهنملبقيالو
ةرهجهللاىرنىتحكلنمؤننل

نونزحيمهالومهيلعفوخال
متنكلهتمحرومكيلعهللالضفالولو

نيرساخلانم

ةدودعمامايألإراّنلااتسمتنلاولاقو
اهيفمهراّتلاباحصأكئالواف

نودلاخ

نورفكتوباتكلاضعببنونموتفأ

ةرخألاراذنلامكلتناكنالق

ادبأهوتمتينلو
نولمعيامبريصب

نيرفاكللودعهللانإف

ءاشينمهتمحربصتخي
هللاهجومفاولوتامنيأف
ضرالاوتاوامسلاعيدب

نيملاظلايدهعلانيال
هللاةغبص
مكنامياعيضيلهللاناكامو

نورفکتالويلاورکشاو
اولاقةبيصممهتباصااذانيذلا

اهيفنيدلاخ
رانلانمنيجراخبمهامو
رانلاىلعمهربصأامف

بيرقيافيعيدابعكلاساذإو
للظيفهللامهيتأيناالانورظنيله
مامغلانم

40

46

48

55

62

64

80

81

85

94

95

96

98

105

115

117

124

138

143

152

156

162

167

175

186

210

839

2ةرقبلا

2ةرقبلا

2ةرقبلا

2ةرقبلا

2ةرقبلا

2ةرقبلا
2ةرقبلا

2ةرقبلا

2ةرقبلا

2ةرقبلا

2ةرقبلا

2ةرقبلا

2ةرقبلا

2ةرقبلا

2ةرقبلا

2ةرقبلا

2ةرقبلا

2ةرقبلا

2ةرقبلا

2ةرقبلا

2ةرقبلا

2ةرقبلا

2ةرقبلا

2ةرقبلا

2ةرقبلا

2ةرقبلا

505

333

670 662

326 325

323

476

718537530

733 718

504

327

327

235

676

563

278

348

676

225

496

523

603

703

733

239

282

277



هنيدنعمکنمددترینمو
ىوقّتللبرقأاوفعتنأو
طسبيوضبقي

ةعافشالوةلخالوهيفعيبال
مويقلايحلاوهالاهلاالهللا

امهظفحهدوؤيالو

اونمانيذلايلوهللا

هبريفميهارباجاحيذلاىلارتملأ

ةيرقىلعرميذلاكوأ
ىذألاوَنملابمكتاقدصاولطبتال

راصنأنمنيملاظللامو

تبستکااماهيلعوتبسکاماهل

باتكلاكيلعلزنأيذلاوه

هيفبيرالمويلسانلاعماج

اهيفنيدلاخ
راّنلاانسمتنلاولاقمهتابكلذ

نيركاملاريخهللاوهللاركمواوركمو
هيفبيرالمويلسانلاعماج

ةمايقلامويمهيلإرظنيالو

هللادنعنموهنولوقيو
تيبلاجحسانلاىلعهللو
نيملاعلانعينغهللانافرفكنمو
اوقفتالواعيمجهللالبحباومصتعاو

هورفکتنلفريخنماولعفتامو
ءاشينمبذعيوءاشينملرفغي

217

237

245

254

255

255

255

255

257

258

259

264

270

282

286

55

15

24

30

54

55

17

78

97

97

103

110

115

129

840

2ةرقبلا
2ةرقبلا
2ةرقبلا

2ةرقبلا

2ةرقبلا

2ةرقبلا
2ةرقبلا
2ةرقبلا
2ةرقبلا

2ةرقبلا

2ةرقبلا

2ةرقبلا
2ةرقبلا
2ةرقبلا
2ةرقبلا
3نارمعلا
3نارمعلا

3نارمعلا

3نارمعلا

3نارمعلآ

3نارمعلا
3نارمعلا
3نارمعلا

3نارمعلا

3نارمعلا
3نارمعلا

3نارمعلآ
3نارمعلا

3نارمعلا
3نارمعلا

583 582

635

275

675

228

675 317 35S

691

317

275

97

285

590 588

674

608

426

271

224

738 703

718 530

278

225

224

320

429

565 509

509

31 15

73

507

435



نيرفاكللتّدعأيتلاراَنلااوقتاو

ضرألاوتاومسلااهضرعةنجو

نيقتمللتّذعا

نوملعيمهواولعفامىلعاورصيملو
اهيفنيدلاخ
توملاةقئاذسفنلك

هللاليبسيفاولتقنيذلانبسحتالو
اتاومأ

ءوسلامهسميال

ضرألاوتاولمسلاقلخيفنإ
اهيفنيدلاخ
ةدحاوسفننممكقلخ

املظىماتيلالاومأنولكينإ

ازانمهنوطبيفنولكأي
اريعسنولصيسو
دعتيوهلوسروهللاصعينمو
..هدودح

نولمعينيذللهللاىلعةبوتلاامّنإ

بيرقنمنوبوتيمثةلاهجبءوسلا
.مهيلعهللابوتيكئالواف

نولمعينيذللةبوتلاتسيلو

...تائيسلا

.مكسفنأاولتقتالو

فوسفاملظواناودعكلذلعفينمو

ارانهیلصن

رفکنهنعنوهنتامرئاہکاوبنتجتنا

مکتائیس
.ةّرذلاقثمملظيالهللانإ

.الوعفمهللارمأناكو

133

135

136

158

169

174

191

198

1

10

14

17

18

29

30

31

40

47

841

3نارمعلا

3نارمعلا

3نارمعلا

3نارمعلا

3نارمعلا

3نارمعلا

3تارمعلا
3نارمعلا

3نارمعلا
4ءاسنلا

4ءاستلا

4ءاسنلا

4ءاسنلا

4ءاسنلا

4ءاسنلا

4ءاسنلا

4ءاسنلا

4ءاسنلا

4ءاسنلا

628 512

698 697

579 «575 570

738

277

652

708

263

738

348

620 616

734 730

594 568 567

595

623

623 7

›553 539 56

607 602

588

376



امرفغيوهبكرشينارفغيالهللانا
..ءاشينملكلذنود

هيفاودجولهللاريغدنعنمناکولو

.اریٹکافالتخا
مهنمهنوطبتسينيذلاهملعل

منهجەۋازجفادمعتمانمؤملتقينمو
هنعلوهيلعهللابضغواهيفاًدلاخ

.اميظعاباذعهلدعو

تسلملّسلامكيلإىقلأنملاولوقتالو
.انمۇم

هللاىلإاررجاهمهتيبنمجرخينمو
...هلوسرو
امرفغيو؛هبكرشينارفغيالهللانا

للابكرشينموءاشينملكلذنود
.اديعبالالضلضدمم

ناطيشلامهدعيامومهيلميومهدعي
.ارورغالا
‹باتكلالهأينامأالومكّينامأبسيل
نمهلدجيالوهبزجيءوسلمعينم
.اریصنالوايلوهللانود

وهوهللانوعداخينيقفانملانإ
.مهعداخ

ىلاالوءالرهىلاالكلذنيبنييذبذم
.ءالؤه

اولاقفكلذنمربكیسوماولأسدقف
.ةرهجهللاانرأ

نونمؤيالفمهرفكباهيلعلاعبطلب
الیلقالا

.اميلکتیسومهللاملكو

48

82

83

93

94

100

116

120

123

142

143

153

155

164

842

4ءاسنلا

4ءاسنلا

4ءاسنلا

4ءاسنلا

4ءاسنلا

4ءاسنلا

4ءاستلا

4ءاسنلا

4ءاسنلا

4ءاسنلا

4ءاستلا

4ءاسنلا

4ءاسنلا

4ءاسنلا

›600 536 531

›604 ›603 ›602

.605

277

294

730 617 25

.758

573

601:606ء6000

628

719 57

225

511

326

451 432

669 373 370



.ميرمىلااهاقلأهتملكو

هلضفنممهدیزیو
تممتأومكنيدمنكلتملكأمول

...يتمعنمكيلع

طبحدقفناميالابرفكينمو
..هلمع

ائیشهللانمكلمينمفلق
ءانيأنحتىراصتلاودوهيلاتلاقو
..هللا .

انهاهانالتاقفكّبروتنأبهذأف

.نودعاق

انأامينلتقتلكدييلِإَتطسبنئ

...كلتقالكيلإيديطسابب

.هلتقفهيخألتقهسفنهلتعوطف

...ضرألايفثحييابارغهللاثعبف

مهامورانلانماوجرخينانوديري
.ميقمباذعمهلواهنمنيجراخب

مهكعلوأفهللالزنأامبمكحيملنمو

.نورفاكلا

مكنمددترينماونمانيذلااهياي
...هنیدنع

...ناتطوسبمهادیلب

هيلعهللامرحدقفللابكرشينمهَ

...بيطلاوثيبخلايوتسيال
الوةبئاسالوةريحبنمهللالعجام

...ماحالوةليصو

.نولمعتمتنکامب

يفامملأالويسفنيفامملعت

171

173

18

24

8

29

30

31

37

44

54

64

72

100

103

105

117

843

4ءاسنلا

4ءاستلا

5ةدئاملا

5ةدئاملا

5ةدئاملا

5ةدئاملا

5ةدئاملا

5ةدئاملا

5ةدئاملا

5ةدئاملا

5ةدئاملا

5ةدئاملا

5ةدئاملا

5ةدئاملا

5ةدئاملا

5ةدئاملا

5ةدئاملا

5ةدئاملا

5ةدئاملا

382

674

488

562

605

69

529

428

638

738 733

509

78

278 272

599

69

429

565

278 .204



تاومسلاقلخيذلاهللدمحلا

...روتلاوتاملظلالعجوضرالاو

.ضرالاوتاومسلارطاف

.هدابعقوفرهاقلاوهو

هلعجياشينموهللضيهللااشينم

مهيلعانحتفهباوركذاماوسنامف

.ءيشلکباوبأ

نىيرشبمالانيلسرملالسرنامو
eنيرذنمو

ةمحلاهسفنىلعمكبربتك

نمرشبىلعهللالزنأاماولاقذإ
...ءيش3
.ىوّتلاوقلافهللآنإ
انكسليللالعاجوحابصالاقلاف

هلنوكيىنضرألاوتاولمسلاعيدب

لكقلخوةبحاصهلنكتملودلو
£.

لكقلاوهالإهلالمكبرلامكلذ

.ِءيش

راصبالاكرديوهوراصبالاهكردتال

.ريبخلافيطللاوهو

.نوكرشملمهومتعطأنإو
رشعماياعيمجمهرشحنمويو
...نجلا

سفنعفنيالكبرتايآضعبيتأيموي
...اهناميإ

14

18

39

44

— 8

49

54

5

79

91

95

96

101

102

103

121

128

158

844

6ماعنألا

6ماعنألا

6ماعنألا

6ماعنألا

6ماعنألا

6ماعنألا

6ماعنألا

6ماعنألا

6ماعنألا

6ماعنألا

6ماعنألا

6ماعنألا

6ماعنألا

6ماعنألا

6ماعنألا

6ماعنألا

6ماعنألا

348 275

451

286

409

431

529

278

401 97

394 «34

224

224

430 314

430 358 4

›315 314 2

›331 317 6

336

539 520 61

738 735

616



.اهلاثمأرشعهلفةنسحلابءاجنم

راذااذایتح .اهيفاوك
لخديةّنجلانولخديالو...

.طايخلامسيفلمجلا
باحصأةّنجلاباحصأىدانو
...رال

.لاجرفارعألاىلعو

مهمويءاقلاوسنتامكمهاسننمويلاف
.اذه

.انلاوعفشيفءاعفشنمانللهف

.شرعلاىلعىوتسام
٠رمالاوقلخلاهلالا

نودعوتطارصلكباودعقتالو

.هللاليبسنعنودصتو

.نورساخلاموقلالإهللاركمنمايال

مهلامكاهُلِإانللعجاىسوماياولاق

.ةهلا
هبرهملکوانتاقیملیسومءاجاًملو

...كيلارظناينرأبرلاق

انمءاهفّسلالعفامبانكلهتأ

اهبتکاسفءيشلکتعسويتمحرو

اهبهوعدافىنسحلاءامسألاهللو
...هئامسأيفنودحلينيذلااورذو

ةدحاوسفننممكقلخيذلاوه
۱...اهجوزاهنملعجو
هللاركذاذانيذلانونمؤملاامّنإ

...مهبولقتلجو

ىمرهللانكلوتيمرذإتيمرامو

160

38

40

44

46

51

53

54

54

86

99

138

143

155

156

180

189

4-2

17

845

6ماعنألا

6ماعنألا

7فارعألا

7فارعألا

7فارعألا

7فارعألا

7فارعألا
7فارعألا

7فارعألا

7فارعألا

7فارعألا

7فارعألا

7فارعألا

7فارعألا

7فارعألا

7فارعألا

7فارعألا

8لافنألا

8لافنألا

331

313

739 702 38

750 745

612 535

592

225

689

285

381

709

756

69

330325 2

325

565

222 27

357

502 496

225



رسیخهللاوهللاركميونوركميو

.نيركاملا

اممهلرفغياوهتنينإاورفكنيذلللق
...فلسدق

مكحيربهذتواولشفتفاوعزانتالو

.هللامالكعمسيىتحهرجا

...هللا

.هللانباريزعدوهيلاتلاقو

.ةدعهلاوّدعألجورخلااودارأولو
.مهيسنفهللااوسن

تاقفانملاونيقفانملاهللادعو
...منهجرانرافكلاو

...تانج

مهبولقيفاقافنمهبقعاف
نينمؤملانمنيعوطملانوزملينيذلا
...تاقدصلايف

.مهنمهللارخسمهنمنورخسيف...

se.ايسرخاواخلاصالمعاوطلخ

مكلمعهللاىريسفاولمعالقو

.نونمؤملاوهلوسرو
.اًرارضادجسماوذختانيذلا

يفةييراونبيذلامهناينبلازيال

..٠مهبولق
اناميإاونمانيذلااًماف

30

38

42

46

17

30

46

67

68

72

77

79

79

102

105

107

110

124

846

8لافنألا

8لافنألا

8لافنألا

8لافنألا

9ةبوتلا

9ةبوتلا
9ةبوتلا

9ةبوتلا
9ةبوتلا

9ةبوتلا

9ةبوتلا

9ةبوتلا

9ةبوتلا
9ةبوتلا

9ةبوتلا

9ةبوتلا
9ةبوتلا

9ةبوتلا
9ةبوتلا

225

572

74

31

372

583

260 96

39

225

733 6

526

516 515

517

225

591 590

428

517

239

498



زیزعمکسفنانملوسرمکءاجدقل

م_ھبردنع

.شرعلاىلعىوتسامث
هنذإدعبنمالإعيفشنمام

.رمالا

.مهبطيحأمهناوّنظو
الوةدايزوىنسحلااونسحأنيذلل

.ةلذالورتقمههوجوقهري

....اعيمجمهرشحنمويو

ينواينّذلاةايحلايفىرشبلامهل

.هللاتاملكلليدبتالةرخألا

.هيفاونكستلليللامكللعجيذلاوه

.سنويموقالإ
اوناکاموعمسلانوعيطتسياوناكام

.نورصبي

.بیجمبيرقيبرنإ

.دوروملادرولاسئبوراتلامهدرواف

مهنمفهنذإبالاسفنملكتالتأيموي

.دیعسويفش

ريفزاهيفمهلراتلايففاوقشيذلااًماف

۱.قيهشو
تاومسلاتماداماهيفنيدلاخ

لاعفكبرنإكبرءاشامالاضرالاو
.ديريامل

-8

129

19

22

26

27

28

64

67

98

.0

61

98

105

106

107

847

9ةبوتل

10سنوي

10سنوي
10سنوي

10سنوي

10سنوي

10سنوي

10سنوي

10سنوي

10سنوي

10سنوي

10سنوي

]1دوه

]11دوه

11دوه

11دوه

11دوه

11دوه

359

280

290 285

69 1

368

723

332.331

730

599

612

357

596

472
282
705

692

736

736 735 5

740



تاومسلاتماداماهيفنيدلاخ

ريغءاطعكبرءاشامالإضرألاو

.ذوذجم

.تائيسلانبهذيتانسحلانإ

.ارمأمكسفنأمكلتلّوسلب

هرمأىلعبلاغهللاو
...اهومتيمسءامسأالإنودبعتام
.اهيفانكيتلاةيرقلالأساو

يلوألةربعمهصصقيفناكدقل

.شرعلاىلعىوتسامث
هقلخكاوقلخءاكرشهللاولعجمأ

لكقلاخهللالقمهيلعقلخلاهباشتف

.راهقلادحاولاوهوءيش

امبمهبيصتاورفكنيذلالازيالو

.ةعراقاوعنص

امبسفنلکىلعمئاقوهنمفا

.تبسک

هموقناسلبالالوسرنمانلسرأامو

نميدهيوءاشينملضيفمهلنيبيل
.ءاشي

ةدحاوةمأمكلعجلاكبرءاشولو

نميدهيوءاشينملضينكلو
.ِءاشي

.هللامعنابترفكف

مكتنسلافصتاملاولوقتالو

.بذكلا

108

114

18

21

40

82

111

16

17

31

33

35

77

93

112

116

848

11دوه

11دوه

12فسوي

12فسوي

12فسوي

12فسوي

13دعرلا

13دعرلا

13دعرلا

13دعرلا

13دعرلا

]31دعرلا

14میهارب]

14ميهارب]

41ميهاربإ

14ميهاربإ

14ميهاربإ

675738

603ء53

428

285286

217

320329

22

285

348

405

611

282

738 703 698

343 29

312

435

509

227



مهنيذلاواوقتانيذلاعمهللانإ

ضرالاريغضرالالدبتموي

هيلعلنيذلااهيأاياولاقو
بصناهيفمهسميال

ميحرفوؤرلمكبرنإ

هدعاوقنممهناینبهللایتاف

ةكئالملامهيتأتنأالانورظنيله

هللوقنناهاندرااذاءيشلانلوقامن

نوکیفنک
ىلعالالٹملاللو

...مكسفنألمتنسحأمتنسحانإ

.موقأيهيتلليدهينارقلااذهنإ

.اليلقالإملعلانممتيتوأامو
ناىلعنجلاوسنالاتعمتجانئللق
هلثمبنوتأيالنارقلااذهلثمباوتأي

.اريهظضعبلمهضعبناكولو
مهءاجذااونمؤينأسالاعنمامو
ارشبهللاثعبااولاقنأالإىدهلا

.الوسر

امايامحلااوعداوأهللاوعدالق
...ىنسحلاءامسألاهلفاوعدت
الإادغكلذلعافينِإءيشلَنلوقتالو

.هللاءاشينأ

128

21

48

48

60

17

26

33

40

60

79

85

88

94

110

3 3

24

849

41ميهاربإ

]4میهاربا

41ميهاربا

15رجحلا

15رجحلا

15رجحلا

15رجحلا

16لحتلا
16لحتنلا

16لحتلا
16لحتلا
16لحتنلا

16لحتنلا

17ءارسالا

17ءارسالا

17ءارسالا

17ءارسالا

17ءارسالا

17ءارسالا

17ءارسالا'

18فهكلا

283

734

742

479

356

703

404

224

348

276

321

›465 › 377 4

468

228

278

712

657 655

400

379

473

359 222 7

426



نمؤيلفءاشينمفمكبرنمّقحلالق

رفکیلفءاشنمو
الباعكلااذهلامانتليواينولوفيو
اهاصحاالاةريبكالوةريغصرداغي

ملظيالواًرضاحاولمعاماودجوو
.اًدحأكبر

.هيررمأنعقسفف
مهءاجاذااونمؤيناسانلاعنمامو

.ىدهلا

.اربصيعمعيطتستنلكنلاق

تاحلاّصلااولمعواونمانيذلانإ

.الزنسودرفلاتانجمهلتناك

.رصبأومهبعمسأ

انيلإواهيلعنموضرالاثرننحنان
.

.يمسهلملعتله
.اهدراوالإمكنمنإو

نيملاّظلارذنواوقتانيذلايجننمث

هلددميلفةلالّضلايفناكنملق

.ادمنمحزلا

.ىدهاودتهانيذلاهللاديزيو

.ادفومحلاىلإنيقتملارشحتموي
دنعذختانمالاةعافشلانوكلميال

.ادهع
.اڌِإايشمتثجدقل

.ىوتساشرعلاىلعمحلا

.ىنسحلاءامسألاهلوهالاهلاالهللا

29

49

50

55

67

107

38

40

65

71

72

75

76

86

87

89

8

850

18فهكلا

18فهكلا

18فهكلا

18فهكلا

18فهكلا

18فهكلا

19میرم

19میرم
19میرم

19میرم

19میرم

19میرم

19میرم

19میرم

19میرم

19میرم

20هط

20هط

426

649 551

511

513

399

527

239

20

275 222

706 704

706 705 74

707

707

707

ررکم8

671 663

209

286 285 2

27

223



۰ينيعىلعحصر

نمىلعباذعلاناانيلايحوادقانإ

.یلوتوبذك

.یقباوريخهللاو

لمعونماوباتنملرافغلياو
.یدتهامثاحلاص

هلنذأنمالإةعافشلاعفنتالذعموي
.الوقهليضرونمح!ا

انفّرصواييرعانآرقهانلزنأكلذكو
....ديعولامهيف

.ثدحممهبرنمرکذنممهيتأيام

امهتيباموضرالاوءامسلاانقلخامو

.نيبعال

.اندسفلهللاالإةهلاامهيفناكول

.نولأسيمهولعفياًمعلأسيال

.ىضترانملالإنوعفشيال

هيلعردقننلنأنظف

بصحهللانودنمنودبعتامومكنإ
نودراواهلمنهج
ىنسحلاانممهلتقبسنيذلانا
.نودعبماهنعكئالوا

۰اهسيسحنوعمسيال

٠ربكألاعزفلامهنزحيال

39

48

73

82

86

87

109

113

16

22

23

28

78

98

i01

102

103

851

20هط

20هط

20هط

20هط

20هط

20هط

20هط

20هط

21ءايبثالا

21ءايبنالا

21ءايبنالا

21ءايبنالا

21ءايبنالا

21ءايبنالا

21ءايبنالا

21ءايبنالا

21ءايبنالا

21ءايبنالا

267

614

256

›603 ›601 531

608

525

525

691 675

530

356

430

380 254 23

611 399 28

663 660 658

›674 ›671 670

675

405

705

708 705 704

ررکم8

678 323



مغنماهنماوجرخينااودارااملك

.اهيفاوديعأ

.تامولعممايايف

.اهبونجتبجواذإف

اهدعورانلامكلذنمشبمكيناألق
.اورفكنيذلاهللا

يفولبقنمنيملسملامكامسوه
.اذه

.نيقلاخلانسحأهللاكرابتف

.ردقبءامءامسلانمانلزنأو

.نوحرفمهيدلامببزحلك

تدسفلمهءاوهأحلاعباولو

.نهيفنموضرالاوتاومسلا

العلوقلخامبهلِإلكبهذلاذاهلا

.ضعبىلعمهضعب
.نوثعبيمويىلإخرزبمهئارونمو

.هللانيديفةفأرامهبمكذخاتالو

امهتمحرومكيلعهللالضفالولو

.اًدبأدحأنممنمیکز

.مكاقآيذلاهلللامنممهوتأو

هرونلثمضرألاوتاوٰلمسلارونهللا

.حابصماهیفةاكشمك

مهكئالوافكلذدعبرفكنمو

.

22

28

36

72

78

14

18

28

53

71

91

100

3

21

31

33

35

38

55

852

22جحلا
22جحلا
22جحلا
22جحلا

22جحلا
23نونمؤملا

23نونمۇؤملا

23نونمؤملا

23نونمؤملا

23نونمؤملا

23

23نوتمؤملا

24رولا

24رولا

24رولا

24رولا

24رولا

24رونا

24رولا

734

718

565

›624 528 S11

628

215

348

404

285

11

254

254

638

6,76

566 ›562 45

558 557

444

276 275 24

332

509



دنعنمةيحتمكسفنأىلعاوملسف

.هللا

هانلعجفلمعنماولمعامىلاانمدقو

اروثنمءابه

اموضرألاوتاومسلاقلخيذلا

.شرعلا

.انامهيف

نمحرلانمركذنممهيتايامو

ةلبجلاومكقلخيذلاقااوقناو

.نيلوَلا

.ءيشلکنمتيتواو
رکشااينولبیليبرلضفنماذهلاق

۱.رفكأمأ

۔ارارقضرالالعجنما

ةبادمهلانجرخأمهيلعلوقلاعقواذإو
...مهملكتضرالانم

.نیدمءامدرواّملو

.رمالاىسومىلاانيضقذا

.راتخیوءاشيامقلخيكبرو
.ههجوالإكلاهءيشلك

.قحلابضرالاوتاوٰلمسلاهللاقلخ

23

59

69

19

100

104

193

23

40

61

82

89

23

44

68

88

17

44

853

24رولا

25ناقرفلا

25ناقرفلا

25ناقرفلا

26ءارعشلا

26ءارعشلا

26ءارعشلا

26ءارعشلا

26ءارعشلا

27لمتلا

27لمتلا

27لمتلا

27لمّا
27لمتلا

28صصقلا

28صصقلا

28صصقلا

28صصقلا

29توبكنعلا

29توبكنعلا

429

588

431 287 285

734

356

523

675

451

384

431

523 59

357

596

323

708 707 705

381

563 452

348

375



وهوهديعيمثقلخلاادبييذلاوهو
.هيلعنوهأ

.اهيلعساّنلارطفيتلاهللاةرطف
اولمعواومانيذلايزجيل
.هلضفنمتاحلاصلا

.نينمؤملارصنانيلعاقحناكو
امنومرجملامسقيةعاسلاموقتمويو
.ةعاسريغاوثبل

.دیمحيغهللانافرفكنمو
.روخفلاتخملکبحیالهللاو
٠.هللاتاملكتدفنام

نعدلاويزجيالاًموياوشخاو
eهدلو

.اًدغبسکتاذامسفنيردتامو

اموضراألاوتاولمسلاقلخيذلاهللا

ىلعىوتسامثماياةتسيفامهني
.شرعلا

اوسكاننومرجملاذاىرتولو
.مهبردنعمهسوؤر
.نولمعياوناکامبءازج

.اقسافناكنمكانمۇمناكنمفأ
امّلكراّنلامهاوأمفاوقسفنيذلاامأو
.ایهفاودیعأاهنماوجرخينااودارا
.راصبألاتغازذإو
ةشحافبنكنمتأينميبنلاءاسناي
..كسه

.ادیعب

.اًرودقماردقهللارمأناكو

27

30

45

47

55

12

18

27

33

34

12

17

18

20

10

30

36

38

854

30مولا

30مورا

30مولا

30مورلا

30موزرلا

31نامقل

31نامقل

31نامقل

31نامقل

31نامقل

32ةدحسلا

32ةدحجسلا

32ةدحسلا

32ةدجسلا

32ةدجسلا

33بازحألا

33بازحألا

33بازحألا

33بازحألا

233

451

562

505

641

523

318

382

675

503

694 285

283 276

428

496

738 51

312

676

62

382.376



...نوقفانملاهتنيمل
تاومسلاىلعةنامالاانضرعانِإ

...ضرألاو
...تاقفانملاونيقفانملابذعيل
.ةرذلاقثمهنعبزعيال

.روكشلايدابعنمليلقو

.هلنذانملالاهدنعةعافشلاعفنتالو

.بيرقعيمسهنِإ

.هلضفنممهدیزیومهروجأمهيفريل
ةدحاوةحيصالإنورظنيام

.وهومهذخأت

.اندقرمنمانٹعبنمانتلیواي
.نورصييّنأفطارّصلااوقبتساف
تلمعامممهلانقلخاَنأاوريملوأ
.اماعنأانيديا

نكهللوقينأائيشدارااذاهرمأامّنِإ

.نوکیف

.ميحجلاطارصىلإمهودهام

نولمعتامومكقلخهللاو

نيدهيسيبرىلابهاذيالاقو

لاصوهنمالانيتتافبهيلعمتنأام

.ميجحلا

.نوفصيةّزعلابركبرناحبس

اهلامةدحاوةحيصالاءالؤهرظنيامو

.قاوفنم

ن.مهامليلقو
امهنيياموضرالاوءامسلاانقلخامو

.الطاب

.يديبتقلخامل

49

52

66

71

82

23

96

99

163

180

15

24

27

75

855

33631بازحألا

33329بازحألا

606‹33521بازحألا
34231317

3469اس

34691

34282أابس

35332رطاف

36321.320سي
36641646سي
36711سي

36278سي

36737سي
711‹37710تافاّصلا

37431تافاصلا
37276تاناّصلا

37409تافاّصلا

37227تافاّصلا

38321ص
3869ص

38430ص

278669‹38272ص



.راهقلادحاولاهللاوه

.رفكلاهدابعلىضريالو

نمفرغمهلمهبراوقتانيذلانكل
.فرغاهقوف
.ثيدحلانسحألَّرنهللا

.اعيمجةعافّشلاهلللق
بولقتّرأمشاهدحوهللاركذاذإو
.ةرخلابنونمؤيالنيذلا

ىلعاوفرسأنيذلايدابعايلق
هللانإهللاةمحرنماوطنقتالمهسفنأ

.اعيمجبونذلارفغي

نألبقنمهلاوملسأومكبرىلإاوبينأو
.باذعلامكيتأي

.ِءيشلکقلاخهللا

.كلمٌعنطبحيلتكرشأنفل

ةمايقلامويهتضبقاعيمجضرألاو
.هنيميبتايوطمتاومسلاو

ثيحةّنجلانمًاوبتنضرالاانثروأو
.ءاشن

.اوباتنيذللرفغاف

هبنونمۇيومهبردمحبنوحّبسي

.نيتنثاانّتمأانْبِراولاق
.عيفشالوميمحنمنيملاظللام

.ايشعواودغاهيلعنوضرعيراتلا

.نيدلاهلنيصلخم

20

23

44

45

53

54

56

62

65

67

74

11

18

46

65

856

39رمزلا

39رمزلا

39رمزلا

39رمزلا

39رمزا

39رمزلا

39رمزلا

39رمزا
39

39رمزلا

39رمزلا

39رمزلا

39رمزلا
40رفاغ

40رفاغ
40رفاغ
40رفاغ
40رفاغ

40رفاغ

275

554

530

376

694

252

‹604ء6001‹600

681

601

274

430

584

279

742

689

676 658

645 643

673 664

645 644

228



..هدحوهللابانمااولاقانسأباوأرامف

ناخديهوءامّسلاىلإىوتسامث
.نيموييفتاومسعبسَنهاضقف
المهوىزخاةرخالاباذعلو

.نورصني

.ديبعللمالظبكبرامو

.هتمحريفءاشينملخدي

عيمّسلاوهوءيشهلثمكسيل

.ريصبلا

تبسکامبةبيصمنممكباصأامو

.ريثكنعوفعيومكيديأ
.اهلثمةئيسةئيسءازجو
وأايحوالإهللاهملكينأرشبلناكامو

.باجحءارنم

ءاشننمهبيدهنارونهانلعجنکلو
ٍ.اندابعنم

نولقعتمكلعلايبرعانارقهانلعجاّنِإ
.مهاندبعاممحلاءاشولاولاقو
الإودعضعبلمهضعبذئمويءالحخألا

.نيقتملا

مهاوناكنكلومهانملظامو
.نيملاظلا
لاق«كبرانيلعضقيلكلاماياودانو

.نوڻٹکاممكت

4

85

11

12

16

46

8

11

30

40

51

52

20

67

76

77

857

40رفاغ

41تلصف

41تلصف

41تلصفن

41تلصن

42ىروشلا

42یىروشلا

42ىروشلا

42ىروشلا

42ىروشلا

42ىروشلا

43فرخلا
43فرخلا

43

43فرخلا

43فرخَرلا

596

433 .27

406

671

649 588

409

256 ›211 20

›262 261 28

›274 270 5

›315 311 5

357 34

425

719

377 281

356

356

432

676

649

733



ضرألايفوهالإءامسلايفيذلاوهو
.هالا

مهرثكأٌنكلوقحلابلإامهانقلخام
نوملعيال

الوائیشیلومنعیلومينغيالموي
ِ.لورصنيمه

ةتوملاالإتوملااهيفنوقوذيال

.ىلوألا
رصيمثهيلعىلتتهللاتاياعمسي

.اهعمسيملنأكاًربكتسم
يفاموتاومسلايفاممكلرسو

.هنماعيمجضرالا

تومنايندلاانتايحالايهاماولاقو

.رهّذلالإانكلهياموىبحنو

اموضرألاوتاوٰلمسلاانقلخام

.ىَمسملجأوقحلابلاامهنيي
.ةمحروامامإىسومباتكهلبقنمو

.نونزحيمهالومهيلعفوخال

.اھّبررمابءيشلکرّمدت
هللاطخسااماومامهنأبكلذ
.مهلامعأطبحافهناوضراوهركو

بولقيفةنيكّسلالزنأيذلاوه

...نينمؤملا

.مهيديأقوفهللادي

...جرحىمعألاىلعسيل
اولمعواوتمانيذلاهللادعو

اررجأوةرفغممهنمتاحلاّصلا

.اميظع

84

39

41

56

13

24

12

13

25

28

10

17

29

858

43فرخَلا

44ناخّذلا

44ناخّذلا

44ناخّذلا

45ةيئاجلا

45ةيثاجلا

45ةيثاجلا

46فاقحألا

46فاقحألا
46فاقحألا
46فاقحألا

47دمحم

48حتفلا

48حتفلا

48حتفلا

48حتفلا

283

430 375

676

646 641

580

382

98

375

376

ررکم8

581588

498

278 274

446

528



مكتاوصأاوعفرتالاونمآنيذلااهياي
...يبنلاتوصقوف

يشت
.نوملاظلامهكئالوافبتيملنمو

.دیرولالبحنمهيلابرقانحنو

.ديعولابمكيلإ
مالظبانأامويدللوقلالدبيام
.ديبعلل

.ديزمانيدلو
.نودعوتامومكقزرءامّسلايفو

اموقاوناکمهتالبقنمحونموقو
.نيقساف

اوناكنإهلثمثيدحباوتأيلف

.نيقداص

.ىوهلانعقطنيامو
...ىأرامداوفلابذكام

ةنجاهدنعىهتنملاةردسدنع

.ىوأملا

هللانذاينأدعبنمالاايشمهتعافش

.یضريوءاشينمل

شحاوفلاومثالارئاہکنوبنتجينيذلا

.ممللالا

.ةرفغملاعساوكبرْنِإ

.ىرخأرزوةرزاورزتلأ
.ىيحأوتامأوههّنأو

.ردقدقرمأىلعءاملاىقتلاف

11

16

28

29

35

22

46

34

11

13

14

26

32

32

38

44

12

859

49تارجحلا

49تارجحلا

49تارجحلا

50ق

50

50 G
i
t

(
o
i
l

50ق
15تايراذلا

15تايراذلا

52روطلا
53مجنلا
53مجنلا
53مجنلا

53مجنلا

53مجنلا

53مجنلا
53مجنلا
53مجنلا
53مجنلا
54رمقلا

590 588 583
07
578

282 273

›611 538 535

633 629

332

525

511

376

750

336

335

697

672

553 551 59

607

649

231

404



.اننيعأبيرجت

.ردقبهانقلخءيشلكاِ

.رطتسمریبکوریغصلکو
.ردتقمكيلمدنع

.ناسنالاقلخنارقلاملعمحلا
لالجلاوذكبرهجوىقبيو

.ماركإلاو
.ناشيفوهمويلک

.ميظعلاثنحلاىلعنورصياوناكو
.توملامكنيبانرّدقنحن

.نوعرازلانحنمأهنوعرزتمتنأآ

.نونکمباتکيفميركنارقلهّنإ

النکلومكنمهيلإبرقأنحنو
ِ.ںورصبت
نيلاَضلانيبذكملانمناكنإاّمأو

.ميمحنملزتف
.رخألاولوألاوه

.شرعلاىلعىوتسامث
.متنكامنيأمكعموهو
.مکروننمسبتقنانورظنا

ءامّسلاضرعكاهضرعةتجو
.ضرألاو
يفالوضرالايفةبيصمنمباصأام
.باتكيفالإمكسفنأ

نيسماعطإفعطتسيملنمف

.مهنمالومكنممهام

...لبجىلعنارقلااذهانلزنأول

.روصملائرابلاقلأخلاهللاوه

14

49

53

55

3-1

27

29

46

60

64

78

85

93

21

22

14

21

24

860

54رمقلا
54رمقلا
54رمقلا
54رمقلا
55نمحزلا
55نمحزلا

55نمحزلا
56ةعقاولا
56ةعقولا
56ةعقاولا
56ةعقاولا

56ةعقاولا

56ةعقاولا

57ديدحلا

57ديدحلا

57ديدحلا

57ديدحلا

57ديدحلا

57ديدحلا

58ةلداجملا

58ةلداجملا

59رشحلا
59رشحلا

276 274

409

551 49

283

380

321 278 6

698

231

580

405

225

378

282

512

256

285

292

320

700

426

469

511

282

223



بضخاموقاووتتالاونمآيذلاهنأ
.مهيلعهللا
الامنولوقتملاونمانيذلااهياي

...نولعفت
.متعطتساامهللااوقتاف
.اردقءيشلکلهللالعجدقف
.مكيلإهلزنأهللارمأكلذ

هاتااممقفنيلفهقزرهيلعردقنمو
.هللا

.انرونانلممتأابرنولوقي
نیحلاصاندابعنمنیدبعتحتاتناک

..امھاتناخف

.هباورهجاوامكلوقاوُرسأو
.ههجوىلعابكميشمينمفأ

.قاسنعفشکيموي
يفمتفلسأامباغينهاوبرشاواول

..ةيلاخلامايألا
انذخألليواقألاضعبانيلعلوقتولو
.نیمیلابهنم

.اوُرصأومهبايثاوشغتساو

تاومسعبسهللاقلخفيكرتملأ

.اقابط

.اوقرغأمهتاكيطخامم

.نيعفاشلاةعافشمهعفتتامف

.هنارقعبئافهانأرقاذإف

.ةرظاناهبرىلاةرضانذئمويهوجو
اهبلعفينأنظتةرسابذئمويهوجوو
.ةرقاف

13

3-2

10

13

22

42

24

45

15

25

48

18

23

24

861

60ةنحتمملا

61فصلا
64نياغتلا
65قالطلا

65قالطلا

65قالطلا

66ميرحتلا

66ميرحتلا
67كلملا

67كلملا

68ملقلا

69ةّقاحلا

69ةّقاحلا

71حو

71حو

71حو

74رثّدملا

57ةمايقلا
57ةمايقلا

57ةمايقلا

225

629

742 469

479

381 371

405

659

676

430

711

280

565

579

193

645

›675 674 4

.689

384

679 320 7

324 322 . 30



.اًروفكاًمِإواركاشام
.هللاهجولمكمعطنامّنإ
اكلمواميعتتيأرمثتيأراذإو

.اریبک
.هللاءاشينأآلانوؤاشتامو

.هتمحريفءاشينملخدي

.نورداقلامعنفانرّذَقف

ايامنيغاطللاداصرمتناكمنهجنإ
اباقحااهيفنيثبال

.اباذعالإمكديزننلفاوقوذف
نمحزرلاهلنذانمالانوملكتيال

.هربقأفهتامأمث
.نيبملاقفألابهاردقلو
.هللاءاشينأالإنوؤاشتامو
يفلراجفلانإوميعنيفلراربالانا

اهنعمهامونيذلاموياهنولصيميحج

رمالاواعيشسفنلسفنكلمتالموي
.هلل

اوناکاممهبولقیلعنارلبالك

.نوبسكي

ذويمهبرنعمهنإالک
.نوبوحجمل
.نورظنيكئارالاىلع
كبرىلاحداككناناسنإلااهيأاي

.هیقالمفاحدک
.هنیمیبهباتکيتوأنمامف

.دوعوملامويلاو
.ىدهفرذقيذلاو

۵

20

30

31

23

1

23

30

38

21

23

29

س3

16

19

14

15

23

O
¬


ن
ا

862

76ناسنإلا
76ناسنإلا

76ناسنإلا
76ناسنإلا
76ناسنإلا
77تالسرملا

87ًابنلا

78ًابنلا

87ًابنلا
80سبع

81ريوكتلا

18ريوكتلا

82راطفنالا

82راطفنالا

83نيففطملا

83نيففطملا
38نيففطملا

84قاقشنالا

84قاقشنالا

85جوربلا
.87ىلعألا

504

278

334

426 409

409

404

744 740

737

69 1

638

335

434

738 734

693 692

724

333 281

334

333

323

525

3 4



.هللاءاشامالإىسنتالفكئرقنس
.تقلخفيكلبإلاىلانورظنيالفأ

.داعبكبرلعففيكرتملأ

.املالكأثارّتلانولكأتو
.امصامصكلملاوكبرءاجو

.ةبغسميذموييفماعطإوأ
.ىظلتاًرانمكترذناف

بانكلالهأنماورفكنيذلانإ
نيدلاخمنهجرانيفنيكرشملاو
.اهيف
.هریارشةرذلاقثملمعينمو

|٠نيقيلانيعاهتورتلمث
باحصابكبرلعففيكرتملا
.ليفلا
ملودليملدمّصلاهللادحأهللاوهلق

.دحأاًوفكهلنكيملودلوي

17

19

22

18

س4

16

121صالخالا

863

87ىلعألا
88ةيشاغلا
89رجفلا
89رجفلا
89رجفلا
90دلبلا

92ليللا

98ةينبلا
99ةلزلزلا
102رثاكتلا

105ليفلا

675

320

228

20

276 273 22

287

613

528

634

276

337

22د42589

.270ء126ء20



ثيدحلا

aهتعدبعديىتحةعدببحاصلمعلبقينأهللاىبأ

ةنجلالهأاديسرمعوركبوبأ
؟ناميالاامنوردتأ
عبسلارئابكلااوبنتجا

هلمعهللاطبحأ

ارظنيهللارونبهنإفنمّؤملاةسارفاورذحا
بذکثّدحاذا

اودونةّنجلاةّنجلالهألخداذا
اوكسمأفردقلاركذاذإ

aامهدحأاهبِءابدقفرفاکايهيخأللجرلالاقاذا

ارفکدقفيودعتنألجرللجرلاقاذا aامهدحأ

ةمايقلامويناكاذإ

اامهدحأاهبءابدقفهاخألجّرلارفكاذا

هربقيفتيملاعضواذا
aيفنوؤارتمتنکنيذلاىلااوبهذا

REمتيدتهامتيدتقامهيابموجتلاكيباحصأ

864

585

69

496

546

581

275

516

332

408

625

625

280

509

647

588

65

ةحفصلا



اهلهألقتدجوفةّنجلاىلعتعلطا

سالاامهبتأرقنيتروسريخنمنيتروسكملعأ
هلقلخاملرّسيملكفاولمعا
ةقرفنيعبسوىدحإىلعدوهيلاتقزتفا

هردقىلاهللاانمفأ

يثارتكلويبامكيلإ
هللاالاهالاالاولوقيیتحسانلاىلاتاقنأترمأ

اهلهأمهنيذلاراتلالهآم

aمويسانلاديسانآ

ٌرشلاوريخلاقلاخانأالاهلااليذلاهللا
هدعقمهيلعضرعتاماذامكدحا

٠

1

1

س

C
r

C
s
r
r
C
r
t

O
r
C
r

(ةعافشلا)فقوملايفنوسبحياميلالأ
_

كرشءايرلا

f
n

TEYامسانيعستوةعستهلل

ااهسفنأهبتثّدحامعيتمألزواجتیلاعتهللانا
aنايسنلاوًاطخلايمانعيلزواجتاىلاعتهللانا

هتروصىلعمداقلخهللانإ
سيوهطقلخهللانا
aقاتعلانمهيلإبحأاعيشقلخيملهللانإ

هدبعةبوتبحرفيلهللانإ
رعسملاوههللانا

اتوملابرفرفملامديلاةيوتلبقيهللنا

ءامحلاهدابعنمهللامحريامّنإ

....نيذدلانمنوقرميموقاذهعضعضنمنوكيسهّلإ

eمهنمءيربي

انميلابناجنمنمحرلاسفندجأليإ

865

ارويطلصاوحيفلعجتءادهشلاحاورأ

...ناترمجهيمدقصمخألجراباذعرانلالهأنوهأ

یالهَمَأنطبيفديعّسلا

RESنمحزلاعباصأنمنیعبصانیبنموملابلق

ااهیعارصمنیبامصرعايابةبوتلل

697

358

408

33

410

20

64

749 668 665

655

438

647

697

678 7

746

590

439

292 288 29

597

223

598

598

280

359

436

256

437

594 59

624

41

451

41

288 ...



؟مظعأهللاباتکيفةيايأ
ةبعشنوعبسوفينناميالا

(لامعألالضفانعلاوسنعةباجا)هيفكشالناميإ
aصقنيوديزيناميالا

ةسمخىلعمالسالاينب

هللانمهنأهرشوهریخردقلابنموت

aاكبيصيلنكيملكاطخاامناملعت

نارمعلاوةرقبلااوملعت
aقلاخلايفاوركفتتالوقلخلايففاوركفت

7هيلإدوعت1بذانمبولا

aةّنجلامهلخدأفرانلانممهجرخأمث

ااهبلإنسحأنمبحىلعبولقلاهذهتج

اهملظوأايَمذلتقنمىلعمارحةّنجلا
ءامّسلايفيهوةقولخمةّنجلا

هضرايفهللاننيميدوسألارجحلا

ناميالانعلیربجثیدح

انتاومأةمرحكانئايحأةمرح
ةنسلأنوثالثبقحلا

ناميأإلانمةبعشءايحلا

(نذوملانع)رانلانمجرخ
ةالّصلاامهعمعفنتالناتلصخ

مهلاعفأونيملاعلاهللاقلخ

هتعنصوعتاصلكهللاقلخ
مهنارينافطتالةسمخ

مدارشبلاريخ

قلخيتلاهتروصيفهرأملومالسلاهيلعليربجكلذ
نيترمالإاهيلع

....نيهجوىلعبونذلا
ةرصيوخلاوذهللاقيلجر
ربقلايفنابذعينالجر
كرّشلاهطبحيامكلمعلاطبحيايلا

صالخالاةروسلوزنببس

866

359 «358

496

497 .

498

254

407

407

359

264 263

555

687

451 450

747

697

292 288

406

642

744

496

750

438

438

438

439

360

335

540

41

531

590 588

.99 8

 

 



RRتاوصألاهيلعىفختاليذلاعيمسلا
aيصاعملابنولمعيةَمَألاهذهيفموقنوكيس
.....قيلحتلامهاميس
يتمنمرئابكلالهأليتعافش

تافرعبنامعلهأل

يتعافشمهلانتاليتَمَأنمنافنص

ناولألاهيلعىفختاليذلالاقف
..كنامياةقيقحامف

هنمغرفدقِءيشيفلب:لاق

هللارساوشفتالفهللارسردقلا

ةّمَألاهذهسوجمةّيردقلا

راتلاثّرويسالالاومأنمليلقلا
ردقوِءاضقبِءيشلك
ةثراحايتحبصأفيك

اسيسدق نيرصملاةرثعلبقأال

aهلةنامأالنملناميإال«هلدهعالنملةنامأال
هلدهعالملناميإال

2صعبباقرمكضعببرضياراکيدعباوعجرتال

aهتروصىلعمداقلخهللانافهوجولااوحّبقتال
رئابكلالهُيتعافشلانتال

وسانللاموشغاناطلسيتعافشلانتال

نيدلايفيلاغلايتعافشلانتال

...رارصإعمةبوتال
.هللابالاةوقالولوحال

هیرءالنودنمومللةحارال

رارصإعمرغصيريغصال

ةكمحتفدعبةرجهال

امنهجباذعنمكبذوعأينمهللا

نيدلايفههقفمهللا

867

236 235 229 ...

439 426 .....

41

›680 ›679. 7

687

78

682

236 235 29

490

408

408

436

620

407

490

578

497

497

67

281

680

682

682

580

440

679

580

580

602

647

293

437

 



624ميحرالإةّنجلالخديال
624ليخبالوبخةّنجلالخديال

624محرعطاقةنجلالخديال

748T47تحسنمتبنمحلةتجلالخديال

7623624ثتخمةنجلالخديال

680مامنةنجلالخديال

682يتمأنمرئابكلالهُأيتعافشلانيال
79.اذهطهرنماونوكينأمهلعل
748ةئجرملادوهيودوهيةّمألكل
668ةباجتسمةوعديبنلکل

440هتيرذهرهظنمجرخأمالسلاهيلعمداهللاقلخامل
594لاقهللاهنعلسيلبإطبهامل
280eهمدقاهيفرابجلاعضيىحمنهجىتمتنل

439475562هلمعبدحأةّنجلالخدينل

603»530ةئيشملاتعفوءالؤهل

ىثرمامديفاوكرتشاضرألالهأوتاولمسلالهأنأول
536ملسم
509.تبجولمعنتلقول

536ضرالالهأوتاومسلالهأنأالول

683اذاذيامكيبضوحنعلاجرَنذاذُي
509ةالّصلاهكرتالإرفكلاودبعلانيبسيل

679687يتَمَأنمرئابكلالهأليتعافشتسيل

78نامعلهانميضوحداورنرٹکيل
576رفغتسانمرصُأام
408ردقلابابيكذتهحاتفمناكالارفكناكام
438,aربجهللانماهّنِإاولوقيمثيصاعملاباولمعيملام
22274294ناهجواهلوالإةملكنمام
682حلاصلمعبالِإةّنجلالخديدحأنممكنمام
580........بربىزهتسملاكهيلعميقموهوبنذلانمرفغتسملا
79؟كمهام

537.aمنهجيفهتعورهللالاطأهعوروأانمۇمیذانم

620ةمايقلامويهبفسخهقحريغبائيشضرالانمذخانم
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T60ساًرطفمحبصأابنجحبصأنم
ينامهنيبهللاعمج-هللاهسيانمةّنجلايفعمطانم
603راتلا

748هللايقلةملكرطشبولوملسملتقىلعناعأنم
748ةّنجلاهيلعهللامرحهنيميبملسمتحعطتقانم
594هنمهللالبقرغرغينالبقهللاىلاباتنم
597هيلعهللاباتاهبرغمنمسمشلاعلطتنألبقباتنم

595هتبوتتلبقةرغرغلالبقباتنم

595هيلعهللاباتهقلحهحورتغلبدقوباتنم
597منهجرانيفوهفهسفنلتقفلبجنمیڏدرتنم
510اتمسيلفانشغنم
622راّتلالهأنموهفةّنجلالهأنمانألاقنم
موييتعافشهلتلح...مهللاءادّنلاعمسينيحلاقنم

657ةمايقلا
747..راليفدلخمدلاخوهفةيّدلاذخأووفعلادعبلتقنم
623٤منهجرانيفهنطبيفاهباجوتيوهفةديدحبهسفنلتقنم
621راّنلانمهدعقمًاوبتيلفادّمعتميلعبذکنم

STBدلخمرانلايفوهفرصُأوبذكنم

747
275هفرعيمللثموأهبشبهللافصونم
604هلزجنموهفاباوثلمعىلعهللاهدعونم

622هبذکيهللاىلعلاتینم
414هللضمالفهللادهينم

649هلهأءاكبببدعيالتملا
555ةبوتلامدنا

335هارأىنرون
337ردبلاةليلرمقلاةيؤريفنوماضتله

531هطةروسأرقيدحأمكيفله
531نوّرصملاكله

578

589
224لهألايفةفيلخلاورفسلايفبحاّصلاوه

869

623

747

›588 50

626

602

‹576ء6

59580›

602



706,aاهلخدلإرجافالوربىقييالءلوخَدلا:دورولا
569594حولاهيفمادامةبوتلاهنعبجحأاليتّزعو

750يرينادههبونارقلافالخبلوقأفيكو

622نمنيلاتمللليو

576نيرصمللليو
706.aاهدعبارقا.ةحاورنبااي
359هنولبحاشلالجّرلاكةمايقلاموينآرقلايتأي
358نارقلايفةروسلضفأنيتاهنإةبقعاي
المعاهللالوسرةّمعةّيفصايودمحمتنبةمطافاي
682_امكسفنأل
620اانمههاوفأجّجأتمهروبقنمموقةمايقلامويثعيي
750ةدارجلاتفاهتراٽلايفنوتفاهتي

669749750.......ااهيفاوشحتمانُأدعبرانلانمماوقأجرخي

S88ءامسأةعبرأبةمايقلاموييئارملایعدي

706اهنعنوردصيمثراتلاساّنلادري

690افوفصةمايقلامويسانلافصي
711متهجينارهظنيبطارصلابرضي
595باجحلاعقيملامهدبعلهللارفغي
229.....عبرىلاعبرنملقتنينأكرشلاكشوي

870



ةحفصلارحللا(ةيفاقلاوعلطملا):تيا

122ليوطلانسلابترظن
122ليوطلانجياوسانت
198.eبراقتملادحاجلاابجعايا

198.eبراقتملادحاولکيفو

198براقتملادهاشيفهللو
202زجرلاكلذهتروصاملكو

202زجرلااولاقهنکملعف

202زجرلا.كارشانعزجعلا
218ليوطلاينموههؤامسأو
218ليوطلانيبملاركيفصوف
,292eزجرلقارهمیوتسادق
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ةعامجل
هوهبشدق

ترظناذاو

قئالخلالك
مويهوجو

اهبهوجو
تنالو

اومزلادقو

مامالاتنأ

انلاعفاف

seesesses

a لماكلا

a لماكلا

a ليوطلا

اليوطلا

اليوطلا

310

322

322

322

322

348

402

402

403

403

405

405

441

441

447

457

461

461

461

461

461

495

495

502

502

502



هحنماف

مدعک

فلحلاف

نظنمو
تامنمو
اهارتفيك

يندعوا

يناو

شخيالو
ناويناو
دلاخابانا

فلخيال

ريبكلادحف

هنالن

ءىجيملامو
تامنمف

ةعافش

طارصلااماو

قيرطاذهف

بوؤيىتحو
تیلايف

873

aزجرلا

aزجرلا

aزجرلا

اليوطلا
اليوطلا
اليوطلا
سليوطلا

502

502

504

504

525

525

526

526

535

535

535

535

543

627.545

547

576

690

709

709

745

763



:ةعاطتسالا

:ءاوتسالا

:مالسالا

(يضابألاركفلاهبزيمتيام)

اهنعربعيوتافالابئاوشنماهتمالسوحراوجلاةحصيه
تاعاطتسالانمعاوناىلانوريشيوءةوقلابانايحاةيضابالا

ةقلخلاةعاطتساوءليبسلاةعاطتساو«لاملاةعاطتسالثم
ةعاطتسالوحمئاقلدجلاناىلانوهبنيوءلعفلاةعاطتساو

.ەئاهتنابيهتنتولعفلاعمةعاطتسالانانوريو‹لعفلا

.471ص

یلاعتهلوقنعسابعنبالئس:دیزنبرباجلاق
ىلعهؤانثوهركذعفترا»:لاقفىوتساشرعلاىلع
.286ص«...هقلخ

ىلعاعرشقدصتناميالاونيدلاومالسالاناةيضابالاربتعي

رظنا490.ص.اهتاموهفمتفلتخاناو«دحاوءيش
.ناميالا
.تاّذلاهبفصويىنعمرابتعاريغنمتاذلاىلعلداموه
.213ص
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:مسالا

:ةمامالا

:ناميالا

:ِءادبلا

:مسجلا

:رهوجلا
:نالذخلا

:دولخلا

:عافدلا

:نيّذلا

:قزرلا

:ءارشلا

:ةعافشلا

هلوقبنييعتمتانيعتيو‹هريغنعىمسملاهبزّيمتيلعضوام
هللاف۽اذهيفولبقنمنيملسملامكاَّمسوه:ىلاعت
.ىمسم:نوملسملاو5نوُمسم:نوبطاخملاومسم

.215ص

54ص.طورشلاهيفترفوتنميفنيملسملانيبىروش
.ِءارش.عافد.نامتک.روهظ:رظنا

.ناكرالابلمعوء.ناسللابرارقاوءنانجلابداقتعا

.493ص

كلذنعهللاىلاعت«ملعينكيملامهللودبينا:(تاودبلا)

.630ص.اريبكاولع

رهوجلانيبوهنيبقرفالو(ةيضابالا)انلوصأىلعرّيحتملاوه
.208ص(ةيضابالا)اندنع

.208ص.زيحتملاوه

.هعطيملاذارفاكللهللانمكرتهنالفصويفىنعمبسيل
.476ص

.716ص.ءاقبلاماود

ءاهتنابهتمامايهتنتوودعلاةبراحمةلاحيفمامانييعت
.54ص.برحلا

.490ص.مالسالارظنا

الوكلمقزرو‹امارحواالالحنوكيوءاذغقزر:ناعون
.478ص.الالحالانوكي

مهسفنانوعيبيفنيصلخملانمنوعبراعمتجيناهطورشنم

الانولتاقيالو٠ناطلسلاركسعممهفدهو«هللاليبسيف

.54ص.مهلتافنم

يفنينمؤمللنذالاهللانمملسوهيلعهللاىلصيبنلالاس

لاوسدعبو؛باسحلانمغارفلادعبةنجلايفمهلزانملوخد
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:ءيشلا

:طارصلا

:ةفصلا

.نذألاكلذىلاعتهللانممهللسرينايبنلانيتمؤملا

.654ص

.204صهنعربخملاوه

.منهجنتمىلععوضوملارسجلا©مالسالاقيرط

.710ص

.تاذلاهبفصويىنعمرابتعاعمتاّذلاىلعتلداميه

.227ص
‹جراخلايفاهلةقيقحالناعميا«ةيرابتعارومأيه:تاذلاتافص

تافصلاكلتدادضاناانملعيلهسفنىلاعتاهبفصوامّناو
دوجولايفاهدضعماجتالو«ةيلزايهف«ىلاعتهنعةيفتنم

ةدارالاوةردقلاوملعلاوةايحلا:يهو.لحملافلتخاولو

.629.صرصبلاوعسسلاومالكلاو
قتشاامبىلاعتفصتاقولخملابةمئاقةيقيقحناعميه:لعفلاتافص

:روهظلا
:مدعلا

:شرعلا
A

:ةمصعلا

دنعاهدضعماجتتافصيهوقزارلاوقلاخلاكاهنم

.245ص.لحملافالتخا
54صمهنيبىروشيهوةيضاباللةمامالا
.204ص.ءيشبسيل(ةيضابألا)اندنع

فرعيالو‹ىلاعتهللاقلخنمقلخ.شرعلا»:سابعنبانع
.291ص(«هقلخيذلاالاهردق

ءةعاطلاىلعةردقلاوةيصعملاةعقاومنمةسارحلايه

.475ص.فلكملاموصعملاوىلاعتهللاوهمصاعلاو
نمهيففالتخالالحيالاموتاّيعطقلادئاقعلايفرظنلا:مالكلاملع

:نوعلا

اهتيبثتوداقتعالالوصأنمةيعمسلاوةيلقعلاةلدألابلالدتسالا
.92ص

هنیدبمهئافوومهناميالاحنينمؤملايفىلاعتهللاهدجويرمأ

لضفهناىلع‹لالضلاورفكلانيبومهنيبلوحي«ىلاعت
.475ص.مهيلعهبلضفت
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روجفلا.(ةمعتلارفكرظنا)تافدارتمةمعّتلارفكوقافّتلاو

.510صنايصعلاو
.54صةيضابالليلخادماظننيوكت:نامتكلا

هللاداجیاوبسكلعفلاىلاهتداراوهتردقدبعلافرص:بسكلا

.461صقلخفرصلاكلذبقعلعفلا

.هباوؤاجامولسرلاوهللاراكتإ:دوجحكرش:ناعون:كرشلارفك
.اريبکاولعكلذنعىلاعتهللدنلعجيأ:ةاواسمكرش

.518ص

.54ص.نامتكلا

.ِءيشبسیلمدعلاو٩٤مودعمِءيش(ةيضابالا)اندنع:مودعملا

.204ص

.204ص.نآلارضاحلا:دوجوملا

يفنايصعلاوروجفلاىنعمبدريو‹رهاظلاةريرسلاةفلاخم:قافنلا

.ةمعتلارفكرظنا515ص.لامعالا

.قحوهوةرخالايفباوقلانمهتعاطلهأهللادعواموه:دعولا

.528ص

وهوةرخالايفباقعلانميصاعملاورفكلالهاهللادعوأام:ديعولا

.528ص.قح
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مالعألاسرهف

‹400‹360ء191:(مالسلاهيلع)مدا
›638 569 529 480 40

›698 697 677 666 665.

.700 ›699

558:يدمآلا

‹206‹97‹69:مالسلاهيلعميهاربإ

6371401412666›

7706.

‹425431480‹400:سيلبإ

8550569.

.138:(دمحم)مورجانبا

ک1ء41:(بلهملا)ةرفصييأنبا
63.
 .585:مصاعيبأنبا

.414:(دیزی)ملسميبانبا

۰.246:(لیصفنبسنوی)روسميأنبا
639:(رصان)ناهبنيبانبا
689.

.100:ريئالانبا

.153329:لیعامسانبا

ء51525354:(عفان)قرزالانبا

61101103›506586.

.50:(ميهاربا)رتشالانبا

.526:يبارعالانبا

.112:(نونحس)بويانبا

.349419:(لئاو)بويأنبا
.573:(دمحم)هکربنبا

.205:ناهربنبا

‹157ء150‹148:(يلع)نايبنبا
158179.
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.288:(فسوي)نيفشاتنبا

76٠:(يلعجاحلانبديعس)تیراعتنبا

4128134135136

74138141142143

4152156157158ء51

0169172.

:(يلعنبديعس)يتيراعتلاتيراعتنبا
244 174 83 76 71 0
367 327 317 315 7
633 632 609 602 3

.714 64

.112:(يمطافلا)ميمتنبا
.289:(يدهملا)ترموتنبا
‹366‹346‹345ء344:ةيميتنبا

53562574586.

.223523:(دیعس)ریبجنبا

.72:(ةديبعوبأ)حارجلانبا

.45:يرزجلانبا

.587588:رفعجنبا

‹124ء54117:(ورمع)عيمجنبا

164131139›140165›

7196.

.525:يتجنبا

.436:يزوجلانبا

.436:(رفعج)ثراحلانبا

.223555667:ناّبحنبا

.68523:بیبحنبا

‹41367545625:رجحنبا

69650651687.

 .362:(رفعج)برحنبا

118274ء109ء33:مزحنبا

49 1

649

436

53

›368 309 1

›502 499 42

68716133.
ء6769ء3464:(دمحأ)لبنحنبا

0778099110279

3288293335359

0363364366367›

7408437440441›

6509510516523

531532537546555

59576578586588›

50594597598620›

621623624625626

:668678680ء686659

62697706711746›

.8

.9293192346:نودلخنبا

:(فسويبوقعيوبأ)نوفلخنبا
14105›106107108.

.698:(تلصلارثّوملاوبا)سيمخنبا

.150:(رمعنبدمحأ)دوادنبا

.639::يدناورلانبا

107٠:(بوبحمنايفسوبأ)لانبا

48417418.

107:(بوبحمدمحم)ليحرلانبا
19549551›552697.

.706:(هللادبع)ةحاورنبا
.350:نوديزنبا

.581:تيكَسلانبا
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.523:(یحی)مالسنبا
.704‹525‹312ء20:ةديسنبا

.413:(رصن):رايسنبا

ء‹171ء7477:(لیعامسا)فیرشنبا

2185.

.412‹406:(ةدابع)تماّصلانبا

.58758ء57:ريغّصلانبا
.526:.(رماع)لیفطنبا

‹591‹556‹99:(رهاطلا)روشاعنبا

›655 645 644 595 52

694 693 668 665 656

›727 7126 723 720 8

›742 740 736 1732 31

.755 752 3

.364:(لضافلا)روشاعنبا
‹5051‹36:(هللادبع)سابعنبا

10104223275276›

8279280281286›

92912293294324›

6329331333334›

39407409427539›

‹551552585591ء55

52652719721722›

3117361739740742

3.

.649ء‹121:(يبطرقلا)بلادبعنبا

.53:مكحلادبعنبا

.36:(دمحم)ليلجلادبعنبا

.70:(دمحم)يفنحلاميظعلادبعنبا

 .37:يبرعلانبا

.690ء385:ةيطعنبا

.668:(رصن)يلعنبا

.651:(دیبع)ریمعنبا

523:ةنييعنبا

‹213ء106ء56:(دیزی)نیدنفنبا

49.

.387‹215372:كروفنبا

.1516:مساقلانبا

.271:ةبيتقنبا

‹373‹347370:(رىسفملا)ریٹکنبا

6.

6477279ء62ء34:ةجامنبا

›439 437 407 359 37

›510 ›509 497 496 40

›590 585 569 555 52

›646 626 621 598 54

›678 668 667 657 68

683690›711.

548‹229437:(سنا)كلامنبا

›681 679 669 667 555

.690 688

.523:دهاجمنبا

.ليحرلانبارظنا:بوبحمنبا
.107:دادمنبا

.555:هیودرمنبا

223408502‹99:دوعسمنبا
.704ء55
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.429:(ديعس)بيسملانبا

.641696:(رشب)رمتعملانبا

.438:(بهو)هبنمنبا

2022312345:روظنمنبا

7349404423469

8527555576594

654704705713.

.30410:(يرصملا)هتانپا
س

127178(ينامعلا)رظنلانبا
32.

.690:نبا

.299:مثيهلانبا

.352:(دمحم)فاصونبا

.ةفيذحرظنا:ناميلانبا

.57ء22:(دوادنبنامیلس)فسوینبا

.138:(نيَدلاريثأ)يرهبألا
.136:(ميهاربا)سابحألاوبأ
.705:فاحساوبا

.166:(میهاربا)لیعامساوب

.469470:(يضابالا)بويأوبا
.620:ةزربوبا

‹72ء49‹48‹43:قيدّصلاركبوبا

7172185293›335›408›

1532.
ء51ء50‹49ء47:(سادرم)لالبوب

254101107.
.55105757:يراشلاةزمحوبا

‹110363‹71ء68:ةفينحوبأ

69421491499502.
 ء112ء87:(فاتلزنبالغی)رزخوب

›218 209 144 114 3

:452 450 449 441 440

›495 473 472 470 48

499602605606.
.112:(ةليوزلماع)باطخلاوبأ
ک55:(يرفاعملاىلعألادبع)باطخلاوبا
58.
646799359ء34:دوادوبآ

0407436437496

0516532576598

621647648657667.

.412:.دردلاوب
.335:رذوبأ

.59:(دمحم)سارويأ

:(ةتسيبأنباناميلس)عيبرلاوبا

60171179198239.

:(يتازملافلخينبناميلس)عيبرلاوبأ
4115116118420

44537538564702
703.

147٠:(میهاریانبییحی)ءايرکزوبا
18.

ركبيبأنبایحی)ءايرکزوب
.420‹156‹120‹118:(ينالجراولا

.143:(حلاصنباییحی)ایرکزوي
101ء46ء42:(دمحم)ةرهزوبا

17.

157:(ةّتسيبنبادمحانب)دیزوبُأ
10179204.
64657281:(رمع)ةَّنسويأ

881



.504 ›493 179 92 82

‹663‹662:(رسفملا)دوعّسلاوبأ

77207227267128

731732736740143.

.43:نايفسوبأ

‹2221259260ء120:لهسوبأ

58538.

.698:يسرافلالهسويأ
.668:(دیزنبدیعس)ةملسوبا

.329:حلاصوبا

‹181‹115:(ركبنبدمحأ)سابعلاوبا

40449.
ء1114:(ركبنبدمحم)هللادبعوبأ

15246.

23٠:(ةميركيبأنباملسم)ةديبعويأ
5055101103104105

41061071084114176

3269349414415›

‹418419448ء64117

‹482540647ء04481

771.

.198:ةيهاتعلاوبأ

.126:(حوننبحلاص)فيفعويأ
.494581.582:يلعوبأ

‹65118ء64:(يفوّسلا)ورمعوبأ

7212214220405

1457531539542

6550552556557

3576577583584

592597630697. 

535:(یوحتلا)ءالعلانبورمعوبأ

581.

‹109‹6194:يفاكلادبعراّمعوبأ

161194120121144

1564166167177194

6207209221223

›237 231 229 227 24

›255 254 253 240 29

«286 281 280 279 6

›367 358 308 300 7

›428 427 423 420 5

›438 437 431 430 49

ء442443ء494404411

44445446447456

462465466467468

40484.492507512

3520521522542

3544546547548

9551552553563

606607608612617

68628630632734

751.١

ء106‹104:يناسارخلارشبمناغوبأ
.109ء8

.523:جرفلاوبأ

.112:نبديزي)مساقلاوبأ
.281:ةصيبقوب

.590:ةبابلوبأ

106٠:(ديبعنبوزمع)جرؤملاوبا

17419.

882



.114:(نالسیو)دمحموبآ
.363:ىهتنملاوبأ

.109:سايلإروصنموي
70٤:(لیعامسانبیسیع)يدهموبا

J1737879136165

66167168169180

6231232238246

0256300305306

9314315322324

7351352354355

7358360383385

49518519577602

603605606608676

0723733734737

8744745747151.

.109:يسوفّتلايدهموبأ

‹135:(يتيراعتلاسنوي)ةاجنلاوبأ

6165571.
122:(يئاشولملاحوننبحتف)رصنوبأ

1544614167218403

44457495504505›

35455470576624
709763.

.668:ةرصنوبأ

.408:ميعنوبأ
ء113ء112:(لیغنزنبدیعس)حونوبأ

5.

44581582661:مشاهوبا

698699. 
883

«121 19

›166 14

207 4

227 9

›3204

›392 1

›407 .6

›551 53

›574 53

›602 586

›640 66

.6532

.9:ىلعيوبأ

165.

›353 7

7

0117

212

29

352

34

56

556

55

603

643

355

.770 470 385

.369:فسويوبأ

.531603ء358ء99:بعكنبيبأ
.422757‹43:نيمأدمحأ
‹78142‹7475‹72:اشابدمحأ
.185ء0

129

192

6

26

383

35

541

53

ء52

606

646

‹85‹83:(ميهاربا)ناظقيلاوبأ

‹109:(يمتسرلا)ناظقيلاوبأ
317

546580597ء80:ةريرهوبأ

665668669.

.526575:مثيهلاوبأ
.156:ىيحيوبأ

.122:(میهاربانبءايرکز)یحیوب

ء65‹3461:ينالجراولابوقعيوبأ

192104107112113

132

193

27

300

36

39

ء52

564«

ء55

608

647

143

169

33



.298‹181:وطسرأ

‹60ء48:(ديعسنبناحرس)يوكزألا
15448.
.526581:يرهزألا
.573:دیزنبةماسأ

.580‹206:(مالسلاهيلع)قاحسإ

.384:ليفارسإ

.63117:ينيارفسالا
.362‹271:يفاكسالا

.49:(ةزربنبارملسأ

.80:(ةزربنبا)يملسألا

.101:(قداصلارفعجنب)ليعامسا

.49‹36:سيقنبثعشألا
‹39‹3336:(نسحلاوبأ)يرغشألا
44636769111117

81224132177204

9255273285301›

321337361364ء8

5366453478479

42491552558562›

4639644663669›

.766 ›749 66

.44:(ىسوموبأ)يرعشألا
.28:(جرفلاوبأ)يناهبصالا

.83:(فسوينبميهاربا)شیفطا
‹105ء85ء84ء83:(ميهاربا)شيفطا

›137 4136 131 4124 7

›422 395 201 146 138

.3

 .84:(میهاربانبدمحما)شیفطا

ء8384:(فسوينبدمحما)شیفطا

85S133187197200202

›312 309 300 263 23

351 330 324 319 8

372 371 361 358 32

380 379 377 375 4

›393 392 383 3821

›434 433 427 422 34

›474 464 438 436 5

497 494 493 492 43

›559 556 555 547 55

›579 577 573 569 58

..593 589 585 584 50

›609 602 597 595 54

›623 619 615 61332

›670 645 644 643 62

›685 682 674 673 61

›699 698 697 694 62

721 719 714 710 0

741 739 734 728 4

.7432

.526:ىشعألا

.58:(يناثلاميهاربا)يبلغالا

:(حلاصنبىيحيءايركزوباريلضفالا
.12

.573:(مامالا)حلفأ

.100:يعازوألا

‹241245‹122:(دضعلا)يجيالا

4314318325492

4522540556558

884



.628 627 604 591 561

›658 642 641 639 6

698 697 696 665 658

.743 732 700 69

.138:ىجوغاسيإ

ےسدحلےس

.59:(حلاص)ةيجاب

.134:(یسیعنبِءايرکزوبآ)ينورابلا

‹134:(هللادبعنبديعس)ينورابلا
16160.

ء171ء154:(ىسيعنبديعس)ىنورابلا

12

57:(هللادبعنبناميلس)ينورابلا

419.

.163:(ديعسنبحلاص)ينورابلا

ء83:(ناميلسنبهللادبع)ينورابلا

14.

.86:(دوعسمنبهللادبع)ينورابلا

.76:(مساقلايبانبورمع)ينورابلا

‹70:(مساقلايبانبایسیع)ينورابلا

680134173.

.6:(ییحينبىسيع)ينورابلا

0173:(مساقلايبانبادمحم)ينورابلا

ء122:(ءايركزنبدمحم)ينورابلا

141354136137141

165169180.

226.٠‹117:ينالقابلا

.419420:ریکبمیهاربازاب

.۶م

 

ء4041626467:يراخبلا

6980257280281293

37359360367408›

49430437440496›

6523532546598›

60621622623624.

625626647648650

6576671668669682›

.748 746 711 697 66
.241:(بوقعي)يعذاربلا

ء52ء48ء47:(مساقلاوبأ)يداربلا

362729293105106
31231244125147

18178204208214

26309351352353›

5356357358370

‹467‹رركم43439445457

‹511ء4704894904994

541543545552556›

7593654710720«

73738745.

.288:(نويل)يشرب

.111:(دلاخنبىيحي)يكمربلا

.241:(مارفاداوف)يناتسبلا

.668:(لضفلانب)رشب

‹650ء640ء6639:يسيرملارشب

717

.241:ةيردنكسالاكريرطب

.201:(انهمنبدلاخ)يشاطبلا

.363:(بيطخلا)يدادغبلا

883



.301‹117‹63‹3345:يدادغبلا

.87ء52:يروطفغبلا

.336ء223:يوغبلا

‹123ء62:(نمحرلادبع)يلکب

.162

.360:(يشبحلا)لالب

.55:ةبقعنبجلب

‹560561:(مساقلاوبأ)يخلبلا
164.

‹204‹193‹111:نسحنبمساقلب

9250283349363

2453›454›474.

‹166‹66:(نىسحلاوبأ).يلولهبلا
18186250256306›

39315322324327›

351355358360603›

65606608676720›

3734738744745

7751.

.65118:خادشوب
.350:سلوب

‹453‹422‹226245:يروجييلا

‹502543ء484934999

6550556558559›

1568570›54595

57600604659›661›

‹701710ء76986699

752.

‹334‹333‹145ء122:يواضييلا

9434568591592› 

708 692 671 670 596

›742 740 731 729 722

.73

.226:(فسوي)نوضيب
.555:يقهيبلا

.571ء86:(ميهاربا)ضو

1

۔—یلےہ

‹361:يطوشلملاىسيعنبنيروغبت

119ء7.93951161117

8132140155156«

4611741751800198

1213218247252›

‹273275276ء42262

7291300318319

1324327337344›

30370374378387

38419428457460›

0471473474476›

7478479511512

3515517522630›

64652654661670

682‹رركم678‹676‹71673

683706709.
‹6467ء62ء34ء20:يذمرتلا

799223224258275

9280335337359›
7437496509510

6532537546569

886



621 598 594 590 6

667 657 651 624 63

.148 746 697 668

‹220627‹122:(دعسلا)ينازاتفتلا

68633.
.183ء151:(ديعس)ينسيوزغتلا

‹133‹59131:(ناميلسوبأ)يتالتلا

7138139165169

19180181230518.

‹146‹140‹139:(ورمع)يتالتلا
153160162163174›

182186ء1181ء51180

‹210217222ء72209

8229231232233›

‹237244ء42352236

25247248249257›

28262263280281›

2291300319328›

32334337338354›

5417421423424›

‹460‹رركم4438439457

461465475477506›

..528538539544ک21

55547549551552›

53554556557558›

2563565569570›

1573577578599

62612618654655›

659661670675682:›

‹689697703710ء68

.752 1
 

144:(ییحينبيتهم۱

.541622ء1058:(نيدلازع)يحونتلا

:(حلاصنببوقعبفسويوبا)وتريمَدنتلا
135.

:(حوننبحلاصفيفعوبأ):يتريمّدنَلا
16.

ت

.704:بلعث

.51751S5:هبلعت

.580:يبلعتلا

ء162ء160:(زيزعلادبع)ينيمثلا

7217230232237›

5249262263280›

812822291300338›

‹477506ء74214665

›5S51 549 547 544 58

52553554557558›

9.570571575578›

‹:602603612186ء59

‹670675ء6661ء46659

62698710711752.

.86ء85:(حلاصنبدمحم)ينيمثلا

۔—

50ء47ء23ء22:دیزنبرباج

98ء81ء71ء64ء525360

‹4104107142ء011003

5184221228266

887



6293326349407

3414448481531›

535537548602603

4607608623647›

‹682ء6506776796681

68689694639.

99657667:هللادبعنبرباج

669706.

.110ء91:ظحاجلا

.147:(ىيحيءايركزوبأ)يوداجلا
‹141ء77ء76:(ديعس)يوداجلا

142171172185.

‹323373558582::يئابجلا
641650651696.

9899ء79:(مالسلاهيلع)ليربج

5336368377384

406152.

242310:(فيرشلا)يناجرجلا
8492610700732.

‹17ء16ء13:(تاحرف)يريبعجلا

8122124136137148

1152165247.

.350ء100:مهردنبدعجلا

.104:كامّسلارفعج

.454‹101:رفعج

‹201:(رصانيلعدمحم)يرفعجلا

62082440369415

.715ء44555

.451:(نوراهوبآ)ينلالجلا
ً

 30:(ىلحملا2يطويسلا)نيلالجلا

4380399428429

0431432434436›

‹579592596603ک58

8609610611613›

4618654670672›

63691696697708

9720721723727.

61٠:(ییحيِءايركزويا)ينوانجلا
«146 141 138 117 6

›253 197 196 195 8

›449 300 261 259 58

508.

.571:(ةمالس)ينواتجلا

.358:(رماعنبةبقع)ينهجلا
‹209413‹113:تاوفصنبمهجلا

6491716.

.34:رهيستدلوج

.525526704ء20:يرهوجلا

.329:ريیوج

‹289‹226:(نيمرحلامامإ)ينيوجلا

7562.

.191:(قرشتسم)بیج

ء81ء2362:(ليعامسإ)يلاطيجلا

34116122123142

1504160161178195

290291300ء82289

6332377378405

7421431434438

‹رركم9440451452457

2478484505564›

888



69631657659660

6816930703710‹رركم8

47377447457150

.162 761

.345:(درفلأ)موّيج

—

.107418:يئاطلابجاح
.221:(دمحأنبملاس)يئراحلا

.594667ک55:مكاحلا

.36:(هللادبعنب)جاجحلا

.414‹100:(فسوينب)جاجحلا

.515‹438‹436:ناميلانبةفيذح

.322:(تباثنب)ناسح

‹264‹223‹100:يرصبلانسحلا

415 414 287 280 6
534 532 523 520 5
724 723 704 696 63

.750 74

.37:يلعنبنسحلا
‹59‹58:باهولادبعينسحنسح

6112.
.185ء76:(يلعنب)يابنيسح

101.٠ء50:(يلعنب)نيسحلا

‹349:(بويأنبلئاو)يمرضحلا

49.

.44:(مادقملايبانبا)صفح

۰.126:(نامثعرمعويأ)يصفحلا

 308.٠:درفلاصفح

.523:مكحلا
‹221334:(يبابلاىفطصم)يبلحلا

30.

.711:ىميلحلا
.16418419:يفوكلاةزمح

.151:(خيشلا)رمح

.697699:ءاوح

:(فسويلامك)توحلا

(تاميلس)يتاليحلا
13157160.

.117 3

134 114

6260.647:(ديعسوبأا)يردخلا

668.
.142ک1:ةلدرخ

.85:يصورخلا

.184:(فلخنبديعس)يصورخلا
.399:رضخلا

.625‹499:يباطخلا
.57:حمّسلانبفلخ

.523:لیلخ

‹1480‹11:(دمحأ)يليلخلا

893200219222230
6312313500714.
.202:(تافلخنبدمحا)يليلخلا

.573:(ققحملا)يليلخلا

م

626467224359:يمراذلا

0437440497509
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›621 546 537 532 0

706 697 682 669 6237

.78

`.687:يدواذلا

.572ء83:(يلعدمحم)زوبد

‹49:5052‹48:(دمحأ)ينيجردلا

‹104105ء597981ک5

46107108109112›

31141154118119›

‹124414416ء101122

7418419420470›

688757758762.

.59137:اشابثوغرد
.453:(ميهاربا)يقوسلا

.223:(فسويدمحأ)قاقَدلا
.714ء629‹367:يناوذلا

.351:(ركاشوبأ)يناصيلا

e.

.51413:يبهذلا

ےسرےس

‹289304‹260:(رخفلار)يزازلا

35307310328329

35367368370372

3375376377378

 ‹3861567568582ء32
890

595 592 591 4

›658 645 644 619 65

›665 664 663 662 659

›672 671 670 668 67

›684 681 675 674 63

706 690 689 688 66

717 716 714 713 8

726 725 722 719 8

›735 733 732 730 7

744 743 742 740 6

.754 749 7487

.755‹754:(ذاعمنبییحی)يزارلا

.205312:(يناهبصالا)بغازلا

34415080:بيبحنبعيبرلا

›107 106 105 ›104 98 4

229 213 176 145 18

276 274 273 272 4

2719 278 7

20281286287294›

0301321324325

6327328329331›

32333334336349

38399406407408

417418419427ء9

6440441448463›

481482507509531

:56537541573588

60621622623646

67648654658678
69682694747648



7760.

:(ديعسنبسيمخ)يقاتسرلا
27277278279

‹283287ء12282

A411 410 409 48

6433438459

42475477499

52543548549

4575578580

51592594595›

221

280

6

47

469

5000

56

590

696

7701708746753.

20‹1114:دمحم)لوسرلا
337404142%4748›

‹69‹646667ء606162

01271377787980›

‹145‹113‹108‹104ء9899

19

028

281

34

37

360

47

48

437

47S

44

59

59

57

152

229

293

335

351

33

408

425

438

481

495

50

531

59

164

263

24

36

34

368

410

46

›439

490

496

55

532

50

178

22

36

37

358

384

43

›435

›440

,1
498

56

533

546

23
024
331
340
359
406
414
436
463
493
500
517
55
55 

576 573 572 569 3

586 585 583 580 8

595 594 590 589 8

603 602 598 597 96

622 621 620 607 604

631 626 625 624 63

653 651 648 647 62

659 658 657 656 64

666 665 663 661 660

671 670 669 668 67

679 678 677 676 3

686 683 682 681 60

744 705 697 690 689

750 749 748 747 746

760 757 756 755 2

.7172 7166 75

.736‹0714734ء46:(ديشر)اضر

.107:(هللادبعنبدمحأ)يشيقرلا
.352:(دمحمنبملاس)يحاورلا

‹202ء94:(ملاسنبرصان)يحاوزلا
5225227237252

7258263247349›

40463›551.

.117:يلاطيالايشتانبور
.206:سدقلاحور

سز

.2:(خيشلا)ةداز

‹305:(معنملادبعدمحمةزع)دياز



7314316.

.72‹414756:ماّوعلانبريبزلا

.328704‹223‹132:جاجزلا

‹43‹3841ء3536:يلكزرلا

ء44454647484950

5758596871ک5ک1

82919295100101«

d12 d11 d10 117104

81214122132205

0215242285288

29322323324331

5336344347353›

8361362367370.

382407412413414

5523532589591

63650661663706

739754.

‹220‹205‹145‹132::يرشخملا
22309327-310328

0332333334341

2363370372373

6378379380›432›

3579584592596

600609610615618

69671672673674

85S708720723ء6991

7738739741742

743.
.405:يرهزلا

 .4349:هيبأنبادايز

.63:رفصألانبدايز

.48:ةضفحنبدايز

.589:مقرانبدیز

.82:تباثنبدیز

.717ء4101:يلعنبدیز

۔—س

.201:(مامالا)دشارنبملاس

‹352439‹125:يلادعلاملاس

44467.

‹84ء195277:بوقعينبملاس

5127128135142151

17160`172.

.200‹105‹104:(دمحأ)يملاّسلا

.200ء105‹104:(ناميلس)يملاّسلا

ء03739ء34:(هللادبع)يملاسلا

04293104200202

9211228237241›

4245246247248›

9256258299300

302307310311313
4315317318322›

3326328331333

‹336337338351ء4

2405ء3523672392393

7462478479480

2497499501541

55549550552553›

54558567568569›
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574 573 572 571 0

590 589 586 584 58

614 609 608 606 65

621 620 618 616 65

643 642 641 639 62

649 647 646 645 64

672 670 655 654 62

689 682 681 679 674

698 697 696 693 690

710 708 703 701 699

7137 J715 J714 712 J1

.746 745 741

.200:(دمحمنبهللادبع)يملاسلا

.200:(هللادبعنبدمحم)يملاسلا
.491:(ماركنبدمحم)يناتسجّسلا

.1657353ء15:نونحس

.105:واخس

.643:يدسلا

:(سنوينبمساقلاوبا):يشكيوذسلا
15.
‹130‹128(هللادبع)يشكيودّسلا

J51 150 152153147

210 187 4183 179 15

310 244 216 215 2
354 318 314 313 311
374 373 372 3710

‹458نركم1421424457

49462›484›539571.

‹141:(يىاريولارمع)يشكيودسلا

 .169ء10

.408:ةقارس

.477282:صاقويبانبادعس

‹497:(سيمخنبليمج)يدعّسلا

›532 531 528 505 0

›605 603 599 536 3

626 618 615 612 606

635 633 632 631 69

650 649 642 641 69

745 738 734 703 62

77751752163.١
136٠:(يبرجلايريخلايلعنب)ديعس
12165›180.
.360‹79:يسرافلاناملس
.127:(هللادبعنبدُمحم)يلئامّسلا

.169:(ىيحينبيديوّسلا
.88:(فشاکلیعامسا)ةديس

.203:(دوعسنبدمحأ)ييايّسلا

.203ء87:(دوُمحنبملاس)يبايسلا

‹91ء71ء70:(نيّدلالالج)يطويّسلا

.761ء7003‹429661ل1

سش

.274:(دمحمدمحأ)رکاش

.94.09395425:(يلع)يباّشلا
284289347‹71:يعفاشلا

52583584›586.

.096207:(ديجملادبع)يفرشلا

.400:(يلوتم)يوارعش
‹107.ء106:(فورعموبأ)بيعش
23419.
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.528:(ظيفحلادبع)يبلش

.523:(دنه)يبلش

.241:(فسوييلوتم)يبلش
‹4849‹47‹40:(دمحا)يخاّمشلا

ء60‹59ء051525558

104ء94ء85ء66676881

‹108109‹106107ء15

‹116ء1141115ء321113

7118119120122›

ء12651281129ء131124

31132133134135
6137›139141›143›

7148›1611630164

‹185ء1184‹179ء51669

6195213215217›

0223227251261
7287288289298›

‹300303304307ء9

6322323324351›

4355357372378›

9387390394414›

8419420451470
‹492493494496ء0

7503504507508›

59510512514516›

67518519520522›

3531536548565›

7588589592603›

679.

 ‹123‹95114:(رماع)يخامُشلا
894

4414141511520161

.:195218390403ء1738

44457521540589›

702703760.

.634:يناونشلا

‹121ء95100ء33:يناتسرهشلا

6301›345365.

.409411475:ناطيشلا

.131:(ةفيلخ)ينابيشلا

.15:(يموتلاورمع)ينابيشلا

سصس

.414418‹104:(يديعلا)راحص

.1:يحلاصلا

ء69ء68:(هللادبعوبأ)ينايغدّنصلا

0172184546577630

163.

.136:ينايغدّصلا

.682:(مالسلاهيلعلوسرلاةّمع)ةيفص

.271:(دمحأ)رقص

.112:(روصتنموبأ)يجاهتصلا
.360:(يمورلا)بيهص
‹06769-68‹66:يىسمادغلاةلوص
‹164184ء1163‹134ء081

7288289298303›

34307317322323›

51355357372379

7394492493496›

7503504507508›

512522523ء95110

31536548573589

603679.



›326 265 260 259 6

›480 429 401 350 9

›713 656 606 605 5371

.748 729 7258

.276329:كاحّضلا

‹639640‹308:ورمعنبرارض

650698.

طا

‹485257105:(راّمع)يبلاطلا
19120367.
‹4151758102:(دمحم)يبلاطلا
271401402415›503.

.123:(ىسيعىسوموبأ)يسيمرطلا
.5672ء47ء41:ةحلط

.580597‹408‹407:يناربطلا
‹6391110354641:يربطلا

.639
.621:يبيطلا

‹228ء79ء47:(نينمؤملامأ)ةشئاع

5236335336340›

580588589›649.

 .305ء1:(اًوعلا)لداع

.49:(ينزاملاةمقلعنب)دابع

.84:(دمحم)يقابلادبع

‹192‹118:(يضاقلا)رابجلادبع

23245271284302›

30329330332357›

361373377381382›

413ء7390392412

4415416455490›

4522527535542›

55550552553559›

‹582588ء05615581

3615619635639

60642645655656›

68662670671672›

‹690691ء36806889

‹706707709736ء8

7417427143747149.

.562:(معنملادبعيلع)ديمحلا
.58419:(متسرنب)نمحّرلادبع

.72:(فوعنب)نمحألا
.260:(دمحم)نمحزلا

.344:(مساقدمحمنب)ميحرلا

.651:قازا

.417:(سوَدقلادبع)مالّسلا

.496:سيقلا
ء51ء46‹16:(ضابانب)هللادي
72101ء545760ء253

13105108167184

6

E
E
E
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›534 506 412 ›301 0

59.
.47100:(ابسنب)هللادبع

.63:(رافّصلانب)هللادبع

‹107ء106:(زيزعلادبعنب)هللادبع

23.
‹289408595:(رمعنب)هللادبع

206.

.41:(ورمعنب)هللادبع
4756:(يبسارلابهونب)هللادبع

6412.

.55108:(ییحينب)هللادبع

‹177‹109:(يرازفلاديزينب)هللادبع

3350394419.

.116:(يتنللا)هللادبع

.387:(ينامعلايورّتلا)هللادبع

.118:(يسوفتلا)هللادبع

:(يدعسلاةيطعنبدمحمنب)كلملادبع
55.

‹5253ء38:(ناورمنب):كلملادبع

6072100104176184

2413.

‹335‹294312ء46:(دمحم)هدبع

‹584585592ء5805581

595616636656662

665675677692693›

72719721724728

9733734739742›

.759 8

 »56106:(متسرنب)باهولادبع

109144213419›420.

.63:(رفصألانب)ديبع

.99:(راطعلا)ديبع
.5051ء49:(دایزنب)هللاديبع

.271:(ميركدمحأ)نامثع

.192:(ميركلادبع)نامثع

ء4648ء42‹35:(نافعنب)نامثع
49517178410.99533
54773.
.420:(ليعامسإ)يبرعلا
.525:بوقرع

.4249‹36:(ةّيدأنب)ةورع

.417:ريزع
.281:ءاطع

.400:(لالجقداص)مظعلا

.350:(ءالعلاوبأ)يفيفع
.644.:ةمركع

.406:(نمحَرلادبعدلاخ)علا
.22:(هللادبع)يلئالعلا

‹308361:(ليذهلاوبأزفآلعلا
4641.

.331:ةمقلع

‹223536:(بلاطيبانبا)يلع
7383941424347
‹69ء84951565766

J1727778281331
411 410 360 359 33

.498 441 427 415 2

.757 652 589 54

.142:(اشاب)يلع
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.34:(يدامحنب)رمع
414248:(باطخلانب)رمع
95056127798172

5280359409410

2555572583750.

172٠ء72ء37:(زيزعلادبعنب)رمع

42758.

.85:(فوزرمنب)رمع
.156:(سينو)رمع

.100:(نيیصحنب)

‹2450ء23:(يماتلا)ةفيلخورمع

618795102103ک6

4410541074109113

6118120123124›

3272300351353›

8654762`

‹73ء71ء43:(صاعلانب)ورمع

.38

.535‹416ء1110:(ديبعنب)ورمع

.50:(دمحيلانبا)ورمع
:84105:(مساقلادوعسمورمع

»5661105:(حتفنب)سورمع

7109177492537.

.259:يربنعلا

.87:(ناميلس)هللانوع

.52ء50‹49:(تافيلخ)ضوع

347348:(مالسلاهيلع)ىسيع

382666677755.

‹109‹108:يرصملاةمقلعنبىسيع

17602.١ 

سغ

:112.

.453:(ةدومخ)ةبارغ

‹6875121:(دماحوبأ)يلازغلا

هياغلا

301 292 226 208 2

453 410 310 .306 5

555 552 545 542 43

.681 586 558 56

.161:(دمحأنبناضمر)لوغلا

‹413‹106ء100:(يقشمّلا)ناليغ

8448481534.

ف

.298:(رصنويأ)يبارافلا

.102:(يزوفرمع)قوراف
.682:(مالسلاهيلعلوسرلاتنب)ةمطاف

.523:يناهكافلا
.451وبأ)يئاطسرفلا

69401412:نثوعرف
645.

.206:(ناج)ناتنوف

64

سقف

.88:(ناطلسلا)سوباق

.529:ليباق

:ةداتق 276334437525
69704744.
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‹558568‹285:(رسفملا)يبطرقلا
›597 592 584 583 50

649 645 644 626 9

657 655 652 651 60

708 693 690 668 658

.7131 725 722 9

.645:يريشقلا

.289689:لافَقلا

.352ء36:يتاهلقلا

.406:(دمحمميلحلادبع)سبتق

.156:(ىيحي)صانقلا

ء278ء‹111:(ديزيبانبا)يناوريقلا

008
.58:(برعلاوبأ)يناوريقلا

.758:(قيقَرلا)يناوريقلا

ك

.499:(ديعسوبأ)يمدكلا

.271:قارک

.532750:(رابحألا)بعك

.745:بیلک

‹420469‹419:(يلزتعملا)نالهك
470.

‹5660ء35ء24:(رايب)يلربوک

1102103105108116«

71201234124140›

‹300353414424ك1

48449457›538.

‹45×33:(دهازدمحم)يرثوكلا

.46

502

 

ل

اهنمولختنألق:(هلالججرهللا

.402:(رعاشلا)ديبل

‹226461478479:يناقللا

697.

.127:يکيول

86.٠:(ناضمر)ينيللا

.676ء69:(مالسلاهيلع)طول

.401:اقول

__م-_-

ء118ء‹111:(روصنموبأ)يديرتاملا

7193204219250

25283310349363›

4376404422453›

.766 482 474 464 44

.154:(ةفيلخدمحم)يدام

ء5868‹16ء15:(سنأنب)كلام

1283285287288›291

59584586631›

57761.

‹110:(نوراهنبهللادبع)نومأملا
353350389770.

‹42‹41‹40ء39‹38ء36:دربملا

34854754.

.401:ىّنم

:(دمحمنبرفعج)لكوتملا
353770.

.329525644‹276:دهاجم

ء1
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:(ةّتسيبأنبارمعنبدمحم)يشحملا
43540636493104
14145146147148

0157158160179

0181194195196

7200202211212

3217219220221

22229239240241

22592602612620

66273276277278

29280281282286

7288289290291

23300317319321

6327328329330

2333334336354›

4405406407408

A421 415 411 410 49

6427428436440

‹رركم1442454457457

40470477492493

‹507508510ء444995

ء5185541ء5116ء5114ء1

ء15745835845585

59592593620621

63624625628631:›

63647648649650

:658659ء6516526657

‹681‹679‹رركم70678678

687.

 58112113:(نسح)دمحم

61174118119›120›

.451‹128ء12

.352:(ناریع)دمحم

.37:(ةدامحرهام)دمحم

.165ء84:(ظوفحم)دمحم

.33:(ديمحلادبعنيدلاىبحم)دمحم

.562:(یسومفسوی)دمحم

.138:(يبرجلاناميلس)يندملا

.59:(دمحم)يقوزرملا
.124:(ديعسنبحون)ينواسرملا
.ةينارقلاتايالاسرهفرظنا:ميرم

.100ک5:(دمحمنب)ناورم

.336‹335:قورسم

‹99‹56980‹67‹64ء62:ملسم

7279280281292

2335359360407›

‹509ء4404966ء74339

50532597598623›

4625626648657›

‹680683686ء6669ء68

690706711746148.

.350‹241:(مالسلاهيلع)حيسملا

.141:(دمحم)يبعصملا

774ء72ء64:(فسوي)يبعصملا

576789395128›140›

‹4150153160170ء01

1180181183184

9200211247252›

52622752762717

1318319321323
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4327328330332

33337354370374›

7273780379380386›

38399419428429

0431432434436›

‹466‹461‹460رركم7457

40471474476477

49484511512513

5517522531542›

59568579592594›

56603608609611›

3614618634636

‹671672ء6546606670

‹696697698ء636991

7720123727.

.583:ذاعم

353637:(نايفسيبانبا)ةيواعم

‹4950ء4347ء84142

‹697173411412گا1

43.

.413‹100:(ىنهجلا)دبعم
.32:يرعملا

.59‹58:(سيدابنب)عملا

.113‹112:(يمطافلاهللانيدل)عملا
.362:(يملّسلادابعنب)رمعم

‹120ء1119ء86:(ىحييلع)رمعم

15S418‹213‹186‹165.

522ء1011:(داوجدمحم)ةينغم

0581584585591

592597600610615 

656 655 644 619 6
708 694 662 661 660
725 722 720 714 3
736 735 732 731 0

.143 742 7

.717:(خيشلا)ديفملا

‹644:(رسفملا)ناميلسنبلتاقم

6717.

.205:(دمحمنبدمحأ)يرقملا

.384:(مالسلاهيلع)لیئاکم

.631‹276:(ملسموبأ)يكملا

.63ء45‹33:يطللا
.210:يواّنملا

.351:(رفيجنب)انهملا

.133:يكسنليتوم

69281:(مالسلاهیلع)یسوم

1325326327329›

31340341347355›

6364370371372

400401ء03942399

.7108 707 677 666 4

.122

—ن

.85:(دمحم)رصان

.523:(ێرقملا)عفان

‹6264407437496:يئاسنلا

516532537ء75009
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648 626 624 623 56

.748 657

.413:(نسوس)ينارصتلا

.111:(يماسيلع)راشتلا

.299:(ىفطصم)فيطن

.109:ثافن

.361‹110:مالل

.112:(يضاقلا)نامعتلا

.420‹419:(يدهم)يسوفنلا

.415:(دمحموبأ)يدهَنلا

.661:يوونلا

‹666‹579ء69:(مالّسلاهيلع)حو

66677.

سھهےک

.529:لیباه

.614:(مالسلاهيلع)نوراه

.48:(ىبحألاباطخلانب)عيناه

.413:(ناورمنبكلملاديعنب)ماشه

.135:(ءايركزیحیوبأ)يراوهلا

145‹144:(مكحمنبدوه)يراوهلا

332672›710721.

تايالاسرهفرظنا:(مالسلاهيلع)دوه

.ةينارقلا

r

.(بوقعيوبأ)رظنا:ينالجراولا

.281:(رافغلادبع)يطساولا
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‹101110ء‹100:(عاطعنب)لصاو

44415416418470

481534.

.116:ينايسولا

.414:(يومأالاةفيلخلا)ديلولا

‹69‹67ء220346264:كنسنو

37799102224228

8264272275279

20281288293332

7358359360407›

48414426437438›

49440441451491›

46497498509510›

6531532537541›

565555691576578›

50581585588590›

54597598603604›

60621622623624›

5626642646647›

68657659667668

682679680682

‹706711746ء6906997

87521760.

460‹رركم457:(مساق)يناريولا
42464.

سي

.48134ء35:(يومحلا)توقاي
.83:(ميهاربانبدواد)ينجسيلا



.101:مْ (يفقثلورمعنب)فسوي.167:(حلاصنبدمحم)ينجسيلا

.143:(ديعس.و_۱ 4نبمساق)يسنويلا.50:(ةيواعمنب)ديزي
0.142:(نمحرلادبع)يسنويلا.206:(مالسلاهيلع)بوقعي
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فئاوطلاسرهف
قرفلاولئابقلاو

.176‹102‹66ء38:تيبلالآ
.141:وريولآ
.اهنمةحفصولختداكتال:ةيضابالا

.170:كارتالا

394041454651:ةقرازألا
3606264108505›

52539637756.

.47:درزألا
.101:ةيليعامسالا

117ء4111ء44:(ةرعاشألا)ةيرعشألا
11145164175177180

12184186192›201›204

2218238240241245›

7249255257268

29291292294301› 

›317 311 310 309 3054

›335 331 330 328 ›321 9

9340341360364›

365369378396415
40422431442453

ASS457460461463
4466474477478479›

‹2499522ء493ء44991

53524542543546›

50552556558559561›

56568570574577

51595596597600

‹639‹610630631ء46508

‹657659661ء6556656

696697ء6687ء96683

7170471071571660767

7768.
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‹66:(لدعلالهأ)ةّيرحلاولدعلاباحصأ

12103201414415.

.353770‹109:ةبلاغألا

01201368396:ةيمامالا

‹661717ء25345916500

70.

‹5069ء38‹37:(ةيمأونب)ةيومألا

‹102111173176ء52کا

2463481534758.
‹110‹102ء66:(ةئجرملا)ءاجرألالهأ

3141455468479494

‹506522ء4995005ء45

7550551582586591

‹608620631ء596005

656806827152763.

‹131ء395689:ةماقتسالالهأ
6566716.

‹01516:(ةعدتبملا)عدبلاوءاوهألالهأ

8404258931827157

79.

.735:ناميالالها

.736ء61:ديحوتلالها

0273‹110:(باحصأ)ثيدحلالهأ

0365491.
.152154456‹131:قحلالهأ
.173516:فالخلالهأ
3552555657:ةوعّذلالهأ
.108ء07189

‹97:(نويرهّذلاةيرهذلا)رهذلالهآ

141192201258259351
8.. 

.32:ةيوامسلالهُ

ء33‹15‹(ةّنسلا نويتس)ةّنسلالهأ

4363738426667›
68888992102›109110
177111184225226273›
5404415482493
59650717.
0.200:(ةلزتعملا)ركفلالهأ
.455517‹171‹16:ةلبقلالهأ
206209‹120ء31:باتكلالهأ

3719159.
.414872ء40:ناورهنلالهأ
.102:دعولالهُ

.102:ديعولالهأ
.165:لئاندالوأ

.401:(ةراضحلا)ةيلبابلا
.80ء79ء78:ربربلا

‹671ء662ء6601ء401:ليئارسإونب

5.

.134:دولحلاونب

.413:بساروتب

.6105(ةيمتسرلا)مسرونب

.36:دعسونب

‹110ء69ء37:(ةيسابعلا)سابعلاونب

11173353758770.

.590:ةضيرقونب

.173‹141ء79:(بازيم)بعصمونى
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.37:مشاهونب

.112:نيساوونب

.96©22:ةيذوبلا

مستےس

.518‹0258260ء141:ةيونثلا

NENجےل

‹102141308:(ةرحملا)ةيربحلا

5420425427431432›

3434435438439

01442446447448›

451455456ء494500

9463464473480..

014841487563639›

79771.

.101368:ةيرفعجلا

208‹156‹141‹108:ةيمهجلا
29364413428448451
46494701703
.50:فوجحللا

 —حح

.709‹372ء141:ةيوشحل

0.360‹130ء70:ةلبانحلا)ةيلبنحلا

6367368396770.

.0283573ء130ء70:ةيفنحلا

.44:ةيصفجلا

.706:جرزخلا

036‹152224533:جراوخلا
‹4344ء42ء41ء83940

45S60‹57ء46505455

‹70ء68‹66ء65ء64ء263

87ء115177828485

113131ء91021081109

5177185193301396›

506507ء4991ء4554899

58522533542552›

16276501177133756

7167.

—

351ةيناصيذلا

71577:(ضفاورلا)ةضفأللا

6.
141
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سازس

.96ء22:ةيتشدارزلا

.364:ةقدانرلا

‹463ء3966ء3668ء1011:ةيديزلا

. 717 599 534 484 8

4 س ED

367 ةيلاّسلا:

47 : ةيئبسلا

. 14 نويئاطسفسلا

NEED ش EEN

›283 2215 ›130 ء70:ةيعفاشلا

. 574 373 2

. 412 39 : ةارشلا

. 141 : كاكّشلا

›88 ء66ء38ء36ء33:ًةعيشلا

›193 145 ›130 ء1081109ء11

339 ء2269 245 4

38369›415454›455›463›

 .766ء16555

ء60‹5558‹46‹40‹39:ةيرفصلا

636475110141505›

58522599.

.5981:(نويجاّصلا)ةجاهنص

.131:ةيفوصلا

EEN 7

.360368‹301:ةيرهاظلا

.350:نويناربعلا

.787980:مجعلا

.511‹480‹170‹111:بروعلا

‹101ء39ء38:(نويولعلا)ةيولعلا

4.

.84:نوينامعلا

.111‹7880:سرفلا
.112‹101ء81:نوّيمطافلا

906



—فس

362404411414:ةيردقلا

5423427429430

3435436438441

2443444455487

56682.

.5367ء45:ةدعقلا

102ء99ء38:(نويشرقلا)شيرق

16.

سك

494641:ةيماركلا

-_-م-_

‹301ء2269ء255ء164:ةيديرتاملا

39360363364365›

8396420422453›

0461463474484:

595599717771.

‹23942546475ةقراملا

6.

‹166‹164‹130ء70ء65:ةيكلاملا

11184283370464523›

54. 

.ء402:ةيوناملا

.359:ةلطبملا

.441:ةلبحملا

‹2207208259ء1141:ةمسحجملا

0265.

387410415ء141:سوجملا

45436480.

ء39ء38ء36:(مكحتلالهأ)ةمكعحلا

5464350515256›

66778889101102103

. 534 416 412 6

.529:ةيكدزملا

.141:ةليزملا

.402‹296350-349:ةيحيسللا

‹43‹42ء38ء35ء31:نوملسللا

446149.

‹65771(نيملسلملاةعامج)نوملسملا

9154176.

‹207ء141ء2113:ةهّبشملا

273 265 260 209 28
291 290 285 283 27

01332520.
44669394.102:ةلزتعملا

‹130.141ء1113‹111ء1110ء8

‹201213‹156176192ء15

82252226244245›

7268269271.284

2294301302305

‹310311314319ء83099

33253293300.339

907



360 358 357 353 0

370 365 364 36201

›386 0382 8378 373 2

. 415 414 ›404 396 3942

›429 425 421 420 419 6

0431436441442

44446448449450

‹458‹رركم2454455457

3464465466467

48470471473474477

8480481482484

›512 ›511 494 ›493 491 0

›535 534 528 527 522 53

›551 550 546 ›545 542 6

›562 561 560 559 558 53

4565566567581›

582588591599601›

‹616619ء0613615

627533637›639

6406506556577158›

62667669670671›

62674675681›684›

726 717 716 698 696 686

7141 737 733 2 729 10217

›770 769 749 2748 7

.1

.213447ء1141ء93:ةدحللملا

‹192‹120‹119:(ةدحوملا)نودحوملا

29. 

.64ء63:ةيدجتلا

339697:(ةينارصنلا)یراصتلا

1261360149206225ء11

01259260265289

4014804916051606

ء1115ء1109ء87:(ةلييقلا)ةسوفن

14.

.84:نويسوفنلا

‹218267‹213‹121ء106:

29550552639640.

.656‹402‹97:(ةينثولا)نوينثولا

.213391‹166ء59ء56:ةيبهولا

سيکےس

.50:دمحيلا

.355‹241:ةيبوقعيلا

96970148ء33(ةيدوهلا)دولا

.908



نکامالاسرهف

166:ولجا

‹76:(ةموح)ميجا

12.

49:كسا

.451:ملالُجا
.135ء1116:نواتجا

49:ناجرا

8849:ندرألا
116ء114115¢:(يداو)غيرأ

.587:یکزإ

.45:نییارفسا

.134:ةيردنكسالا

.202ء120ء46:ايقيرفا

›171 5

 

271401ء112‹102‹58:ةيفيرفإ

42415503758.

.19:سلدنألا

51‹49:زاوهألا

سپب

.191ء58:سيراب

.104:ةنطابلا

.112:ياغاب

.83:ةخباخبلا

.87:ايناطيرب

.224:لیرب

ى41434447501:ةرصبلا
52100›4105›106.114

909



416 415 413 351 8
.539 534 5221

‹205‹233444548:دادغب

8345353›363›419.

.136:ةلاقب
.83:ةرونب

.85:ترزنب

.138:قالوب

‹92ء84‹23763ء3336:توريب

0141054111117191

1223227255320›

321337364370400

2429478540577

.761ء1

۔تےہ

‹58.57105109118:ترهات
14178180213353.

.126:نيواطت

.136:تالت

.160‹126:تلالت

.115:طوامت

.122:تیاشولمت

.115‹114:تسلومت
.119:توانت

.202:اينازنت

.201:فوت

‹70ء59ء58‹57ء20‹17:سنوت

68485869396:99 

402112119120126

64137142167194«

6207271364425523.

.114:نينوت

.127:نجاويت

-__ ج a

.154183:ريثكيبأعماج
‹157‹147‹138‹85:رهزألاعماج

. 226 10

‹85ء83:(ةنوتيزلا)مظعألاعماجلا

6138.

.85:يسابلاعماج

.143:ناميلوبعماج

.136:تیدجاتعماج

.124:نيجورفيتعماج

.57353:ةبقععماج

.172ء76:سميلعماج

.150:قالملاعماج

‹142ء‹114123:ريبكلاعماجلا

3180.

.58:يتاتنهلاعماج

.172‹151:بيبزلايداوعماج
.201:رضخألالبجلا
.124126:رمدلبج

2765‹19(لبجلا):هسوفنلبج

8387105116117118

2123124134135›

64138141151169

910



219 186 180 179 0

451 450 420 297 7

42463483637772.

275859‹19(ةريزجلا):ةبرج

65671072167780

94107114ء86ء838485

‹4118123124125ء5

61274128134135›

6137138139141›

21431464148150›

4514152153155›156›

7158160164165›

9171172179180›

13184186213218›

7266297637167.

‹112ء109ء81(دالب)ديرجلا

38122›452.

ء85‹83‹5766‹17:رئازجلا

184119420123›125›

461624166170173

28420422›452.

.200:تادلاخلارزجلا

.100:ةيتارفلاةريزجلا

.4027‹46:ةيبرعلاةريزجلا

.135:يراّمجلا

.186452‹180:يسنوتلابونجلا

.123:لاطيج

aح--

 .112:ًةماحلا

.47:زاجحلا

.51ء48ء39:ءارورح

‹70‹69‹5667:(ةبرج)ناّشحلا

28094115125›139.

:39.

. 6

تومرصح

:بلح

8.

.138:ميزابةموح

.137:كوكربةموح

.143‹124:ةريبعجةموح

‹157ء148‹141:شكکیو

180.

.142:نييعشقةموح

.3 :داباردیح

.50:(لصوملاضرانم)رزاخ
.414550¿239:ناسارخ

م

.41:ابد

.59:(ينبةعلق)نيجرد

‹223‹105ء‹100ء47:قشمد

‹413ء3644066‹31352

8541.

.51:بالود

a 9 a

49:زمرهمار

911



.344:طابرلا

.200587:قاتسّرلا
.35:قرا

.88219:يور

.400:ضايرلا

.754:يلا

سز

.202‹104ء88:رابجنز

Le;27109:.

س

.9:ةساملجس

.59118122:هتاردس

.58:ترسلا

.15:نادوسلا

ےسسشس

.298410£505566:ماشلا

.242:زاریش

ED ص EEE

۰ 107 : راحص

. 83 : نايیغدص

 81ء35364249:نيفص

. 589 40

.31:نيصلا

 ط

.43:فئاطلا

5766727476:سلبارط
6118123134142«

13170171185213.

.262:نارهط

.360:(لبج)روطلا
ء‹161ء147ء85:(يح)نولوط

180.

_—جس

‹289331‹50ء47‹43:قارعلا

44.

.78:تافرع

.45:نالقسع
181927343950:نامُع

‹7880848788ء5569

9394104›106107109›

04127145146168›

3184186200201

22192212222230

‹246305313ء312238

3513523570354358

5388393424448

528547566587ک58

912 `



.770ء69

.49:نابع

سغ

‹173174‹760163:سمادغ

14186297.

.160‹151ء621223:ةيدارغ

.39762:ةهناغ

‹157‹127135ء85ء77:ثزيع

172.

ف

.298:باراف

.136‹118ء65:وتاف

.3143413:سراف
.35:تارفلا
.115451:اطسرف
.50:فرف

—ف

.370ء58:سباق

.200:لباقلا

‹50‹47‹4345‹41ء34:ةرهاقلا

‹9395105ء88ء8487ک7

312041234127131›

‹1464147154ء01141

1179180192205›
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6208233255260

‹302312ء212852999

5350351353364

5422453592.

.106:مدق

.55:دید

.165571ء143‹86ء85:ةرارقلا

.119:ةبطرق

.57:ةنيطنسق

.59180:(ديرجلا)ةيليطصق

.134:يبيللارطقلا

.55287758:ناوريقلا

مسك

.2387:جدربمک

.101:ةفوكلاةسانك

ک4748491ء43:ةفوكلا

1093559.

سل

.305761‹94165:نان

.109158ء8487:تولال

158»8487109:ایبی

.224:نديل

سمےس

.58:ةينامورلااترام



.58:ثٿرام

.58109:ونام
:123.

.202:مرح

.138:ةيناعيجلاةسردملا

.289:ةيماظتلاةسردملا

‹5569100‹41.:ةرونملاةنيدملا
5631.

.288‹185‹171‹7477:شکارم
.135:ةروغزم

.135:ورم

.173:ةنوزم

.416:مارحلادجسملا

.230246ء88ء14:طقسم

‹104ء69‹56‹19:(دالب)قرشملا

21274177247269

1352392419550›

52573578766..

‹85ء84ء47ء46‹34¿«15:رصم

7106109113›120›134›

4381474157160161›

7197213298334›

.419562638ء38

.200:يبيضملا

‹2739‹20‹19:(دالب)برغملا

5S104105ء70ء5669›

‹112ء4610741081109

1127133173177›

40181186200247

9294301352354 

483 463 452 419 2
766 763 758 573 50

.772 770
‹289ء288‹171:ىصقألابرغملا
4..
ء‹107ء62ء61ء55:ةمركملاةكم

19152335360572.

.116:ةطوشلم

.166ء1141‹136:ةكيلم

.400:ةيدوعسلاةكلمملا

.39:لصوملا

2765ء19(يداو)بازیم

‹118124136ء48586

81411444151157

160162165180186

.637 572 571 202 1877-0

۱

.87ء86:تولان

.50:یوزن

.135:تقفومن

.81108:‹49‹48:ناورهتلا

45.١:روباسين
ےہھهےس

.31363413:دنهلا

.118:فوسيداو
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.124:بيبزلايداو

70ء59656669:نالجراو

0112115›118119120

741731774178179

0184630631.

.48:طساو

.85124:غلاو

.104:مادو

.148:نغيسرو

.482:رهتلاءارو

.180ء86:ةرهاقلابسوماجلاةلاكو

.87:ةدحتملاتايالولا

ي

.525::برثي

‹162ء85ء84ء83:(نب)نجسي

22.

.169170‹126‹123‹83:ٺرغي

‹335‹106ء55ء47ء40:نميلا

532.

.135:نيلجوي  

915



تاعوضوملاسرهف

ةحفصلاتاعوضوملا

5ءادهالا

زومرلا
9ثحبلاباوبأ

11يليلخلاخيشلاميدقت

5:15:يبلآطلاذاتسالادقت

19...ةمدقللا
29ماعلاةيضقلاراطا:لوألابابلا
31قرفلاةيمستوةيضابإلا:لوألالصفلا

31_دیهمت
33فقرفلاةيسمتةشقانم

91ةيضابإلادنعيمالكلاثارتلا:يناثلالصفلا

91دیهمت
920مالكلاملعفيرعت
16/10103قلبقةيضابألادنعيمالكلاثارتلا
12618et‹17‹16/12‹11ء10قيفنيدلالوصأيفيضابإلاجاتنالا

916



ةيتاذلاتافلوملا

يشاوحلاوحورشلا
ةبوجالاودودرلا
تارصتخلا

ثارتلااذهيراضحلادعبلا
اتايهلالا:يناثلابابلا

مكحملاوةيضابالا:لوألالصفلا

دیهم

لاعتهللادوجو

یلاعتهللاتاذ

احالطصاوةغلتاذةملكفيرعت

تاذلاةملكولوصألابتك
ىلاعتهللاءامسأ

يوغللالولدملا(|

ىمىسلابمسالاةقالع(2

لاعتهللا:ةلالجلامسا(3
ىنسحلاهللاءامسا)4

لاعتهللاتافص

فيرعتلا

تاذلاتافص

فيرعتلا

اولدموتاذلاتافصدادعت

تاذلانيعةيتاذلاةفصلا
لعفلاتافص

فيرعتلا

لعفلاتافصدادعت

ىلاعتهللاتافصلرخامسقت

یاعتهللاقحيفزوجياموليحتسياموبجيام

917

128

131

163

174

175

189

191

191

191

202

202

206

211

212

212

213

215

219

222

227

227

229

229

230

240

245

245

246

248

250



ىلاعتهقحيفبجاولا
ةينادحولا(1

ةينادحولابوجولةيلقنلاةلدألا
ةينادحولابوجولةيلقعلاةلدألا

مدقلا(2
ءاقبلا(3

ىلاعتهللاقحيفليحتسللا

للاعتهللاقحيفزوجيام
صالحلالاةروسليلحت

ءيشهلثمکسيل:یلاعتهلوقليلحت

مكحملانمةيضابإلافقوليراضحلادعبلا
اهباشتملاوةيضابإلا:يناثلالصفلا
دیهمت

هباشتملاليوأتيفةيضابألاجهنم

.(باهذلاوءيجلا«نيعلا«رونلا)
هباشتملانمصوصنلاةيقبلةررقملامهافملارکذ

.(...نيعلا‹سفنلا)

ءاوتسالا

WEEةماعهباشتملانمةيضابأإلافقومليراضحلادعبلا

:هباشتملانمنيتلأسمليلحتيفعسوتلا

نارقلاقلخوةيؤرلاةلاحتسا
ةيؤرلاةلاحتسا
ةدمتعملاةيملعلاتايرظنلا

ةيضقلليخيراتلادادتمالا

ةيلقعلاةلدالا

ةيلقنلاةلدألا

مركلانارقلا
ثيداحألا

ةيؤرلابنيلئاقلامكح
يراضحلادعبلا
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Serres esses eee

251

253

254

256

256

257
258
258
261
263
271
271
274

277

285

292

298

298

298

300

302

311.

312

335

338

338



نارقلاقلخوهللامالك
a ديهمت

aقلخلاونارقلاومالكلاموهفم
aنارقلاقلخوةيضابالا

فقاوملاديدحتعمةيخيراتةحل

قلخابنيلئاقلاةيضابألاءاملعججح
ةيلقعلاججحلا

ةيلقنلاةلدالا

ميركلانارقلا

..ثيدحلا

ىرخالاقرفلاىلعدرلا
ىرألاقرفلافقاوم
مالكلابةقلعتلاتايالالوحلدحجلا

يکحلاوةياكحلانيبقرفينمىلعدرلا

يسفنلامالكلانمةيضابأإلافقوم
يراضحلاثعبلا

ااتايناسنالا:ثلاثلابابلا

اردقلاوءاضقلا:لوألالصفلا

دیهمت
ردقلاوءاضقلاةيضق(1

يوغللاموهفملا
يحالطصالاىنعملاروهظويخيراتلاروطتلا
ردقلاوءاضقلليحالطصالافيرعتلا

رابتخالاوربجلا(2
ةيلقنلاججحلا
نارقلانمةيربجلاوةيردقلاهدمتعاامليوأت
ةيردقلاهدمتعاامليوأت
هرهاظىلعةيربجلاهلمامليوأت
ثيدحنمةيبجلاوةيردقلاهدمتعاامليوأت
ةيردقلاىلعاهبجتحيثيداحا
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344

344

345

349

349

354

354

356

356

358

360

361

370

383

386

388

397

399

399

403

404

407

421

424

429

428

428

431

435

435

 

 



ةيربجلاىلعاهبجتحيثيداحأس
ةيلقعلاججحلا

ةيردقلاىلعدرلايف

ةيبجلاىلعدرلايل
بسكلا

حلطصللاةأشن

ليجابلوقلا
بسكلاموهفمليلحت

ةدارالا

قاطيالامفليكتوةعاطتسالا

نالذخاوةمصعلا

ءاعدلا

قزرلا
لجألا
يراضحلادعبلا

ادولخلاةيضقوديعولاودعولا:يناثلالصفلا

دیهم

ماكحالاوءامسألاةيضق

ناميالاةّقيقح

رفكلاةقيقح
قافنلاوةيضابالا

كرشاوةيضابإل
ءامسألاهذهىلعةبترتملاماكحألا

ديعولاودعول
ةغل

احالطصا

يختراتلاروطتلا

ديعولاهيفذفنينمديدحت

بونذلاةيمست
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438

442

442

446

448

448

450

452

465

465

471

475

478

478

479

480

487

487

488

490

506

514

518

520

525

525

527

529

538

540



بونذلابيترت

:لنييلوصألافيرعت
ةيصعملا

ةئيسلا

ةريبكلا

ةريغصلا
ديعولاذافنايفنييذلاام

ىاعتهللالضفوةبوتلا

ةبوتلاةقيقح

ةبوتلامكح
ىلاعتهللانمةبوتلالوبق

لمعلابباوثلاةقالعنمةيضابألافقوم
وقاقحتسامألضفةبوتلالوبق

بنذلاىلعرارصالا

اعرشوةغل:رارصالا

طابحللا
ةدرلانمنوبئاتلاوطابحللا

هتعدبىلاوعديةعدببحاص

ةريبكلابكترموطابحلالا

ةبوتلابابقلغةيضق
هنمةبوتلاىالیبسالام

ةبوتنودبرفغيام
ديعولاذافنإلعةيضابالاةلدا

ميركلانارقلانمةيلقنلاججحلا
فيرشلاثيدحلانمةيلقنلاججحلا
ةيلقعلاةلدألا

ديعولافلخنمةيضابالافقوم:الوا

فلخلانعجتنياممةيضابألافقوم:ايناث

ديعولاودعولانعةعرفملاياضقلا
ربقلاباذع
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540

541

541

541

543

548

554

555

555

559

559

567

575

575

581

583

585

587

593

597

598

599

599
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627

628

635

638

638

 

 



ةيخزربلاةايحلاتوبثىلعةلدألا

ةيخزربلاةايحلايركنمججح
ةيلقعلانيركنملاججحدر
......يركلانارقلانمةيلقتلاةلدألا
فيرشلاثيدحلانمةيلقنلاةلدألا
ةعافشلا

اميلعقفتملاةعافشلا
_ايفةفلتخملاةعافشلا
رئابكلالهألةعافشللنيتبثملاةلدأ

ميركلانارقلانم
فيرشلاثيدحلانم

رئابكلالهألةعافشلايركنمةلدأ

ميكلانارقلانم
فيرشلاثيدحلانم
كاذواذهصوصنيفتالمأ

مهتعافشدودحوءاعفش

ءاعفشلا

نيعفاشلاةعافشدودح

.امهؤانفونالارانلاوةنجلادوجو

انأآلارانلاوةنجلادوجوةيضق(1
WEدعباتقلخامهنابنولئاقلا(أ
انآلاامهدوجومدعبنولئاقلا(ب

اامهماودوأرانلاوةنجلاءانفةيضق(2

رانلادورو
لوخدلاديفيدورولانأبنيلئاقلاججح(1

لوخدلاىنعمبسيلدورولانأاوربتعانمججح(2
طارصلا
همدعوأدولناةيضق

EESدولخلاةيضقنمفقاوملافلتن

EEREميركلانارقلانمةلدألا
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640
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642
643
646
654
656
661
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665
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705
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T18دوهيلاءاعداضحديميركلانارقلا(1

719....ةكيطخلاةطاحاوةعيسلاديدحت(أ
T25ميمعتلانكميوأصوصخلابةربعلاله(ب
T28ليوطثكموأدبؤمءاقبدولخلا(ج
729ةماعدولخلاةيضقوميركلانارقلا(2

730هانعمديفياموأدولخلاتايا(أ
T35ةئيشملابباذعلاتقلعيتلاتايآلا(ب

T40ضرالاوتاوامسلاماودبثبللاديدحت(ج

T46فيرشلاثيدحلانمةلدالا

T51يلقعلاجاجتحالا
[T5هسیبنت
753يراضحلادعبلا

765ةماعلاةتاخلا
775عجارملاورداصملا
775تالسارملاوتاءاقللاوةطوطغخلاةيضابالارداصملا
784ةعوبطملاةيضابأالاعجارملاورداصملا

799ةيضابالاريغعجارملا

821ةنوقرملاعجارملاورداصملا
825ةيبرعلاتايرشنلا

527ةييرعلامجاعملاوةماعلاعجارمل
829ةيبنجألاعجارمل
833طئارخلا

838تايآلاسرهف

864ثيداحألاسرهف
871راعشالاسرهف
874تاحلطصلامه

878مالعألاسرهف

0قرفلاولئابقلاوفئاوطلاسرهف
00نكامألاسرهف 916تاعوضوملاسرهف
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