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يرابلاهيزنتيِفيفاشلامسلبلا

ہمرتم 4

هبحصىلعو‹نيمألاهلوسرىلعمالسلاوةالصلاو‹نيلاعلابرهللدمحلا

:دعبو‹نيدلامويىلإناسحإبمهيعباتىلعو‹نيمايملا

نهذيقحدقتتدقيلاتالؤاستلاضعبنعةباجإللثحبباذهف

.هعابتأبولقيفاهَحّسريلمالسإلااهبءاجيلاةحيحّصلاةديقعلالوحملسللا

مهوةّصاَخ«نيملسملانمريثكلاناهذأيفًارطتاَمرىلاتالؤاستلاهذهٌمهأو

نممهريغعملظيفطبضتللاريغياقاحاتفنالانمةلاحنوشيعي

:يهمالسإلاءافصلةضقانمةفرحتُمدئاقعلمحتيلاتافاقثلاو

يفدوجومهللانأبلوقلاك«ناكملاوةهجلابىلاعتوهناحبسهللافصوزوُجَيله»

۱«؟ءامسلا

ضرألاةّيورك*ةّيرشبللدكأتويملعلارّوطتلاعمةّصاحخرطيلاوُسلااذهو
يفاهملكأبةيسمشلاةعومجلانارودو«سمّشلالحامنراودواهرّوحماهنارودو

يفالفسأريصيةيناثيفقّوَفوهامف«تاهحلايفتتتكلذبوفصاخلااهرادم

لب"تح"ةهجةهجةقيقحلايفنوکيالثيحبكيلاوداذكهو«ىرحخأ
ةيبذاحلانأ؛ناسنإللايرابتعاقولالطبانإو«ىرخأللةبسّنلاب"قوق"يهةهجلک

ئللاهفصويذلاو«بيهرلاضرألانارودبروعشلانمهيمحت(ةعرّسلا)ةّيضرألا
ۋۇسو رحهريشهكنقيزلاللاصباحارکیهودماجا4سكلالایرهو:هلوقبیلاعت

.لنا

.۸۸:لمنلاةروس(١



C2يرابلاهيزنتيفيفاشلامسلبلا

ةجذاسلاراكفألاهذهلثمنمىقنأوىفصأمالسإلاةَديقعنأَنّييُأنأتدرأاذهل

موقتةّيقنلاةديقعلاهذهنأو‹لبحجلاوءارحصلاةيفارغجو«لبإلاوةميخلادودحبةَّرطَؤلل

ةنكمألابفّصوُينأزوجياللاتوهئاحبُسهللانأ:اهُدافَمةّيعطَقةقيقحىلع

ِتاواَمسلايفلناكمىلإجاتحينأنودناكملاقلخُينألبقناكدَفَف«تاهجلاو

تاقولخملاتافصنمريغتلانأل؛ناكاًمعرّيغتيلوديلاانضم

ريشلكىلوويشلقالالقولخُملكلقلاخلاوه-ىلاعتوهناحبس-هللاو

."4ڪ

ةيفاصلاةّيمالسالاةديقعلاسسنبأنأعضاوتملاثحبلااذهيفلواحأفوّسو

لوصفلايفىلاعتهنذإبعرشأسوءاهتاليثموةَيِضَقلاهذهعملماعتلايثةمكحملااهدعاوقو

ءةريطخلااياضقلاهذهلثمعميطاعتلايفحيحصلايمالسإلاجهنملانايبتبىلوألاةعبرألا

ةديقعلافارحنابابسألةرصتخمةيخيراتةيؤريفميركلاءيراقلاعمرحبأمثنمو

ةيدقعلااياضقلاضعبةشقانعبباتكلامتخنمثنمو«نيملسملاقرفضعبدنعةيمالسإلا

.ةيؤرلاوءاوتسالاويسحلاولعلاةديقعكةماحلا

يرحلاهفیلخنبایر

 

ء٢:نامقلةروس)\

١٦:رمزلاةروس(٢



2يرابلاهيزنتيِفيفاشلامسلبلا

مالسالاقموللافماوم

قحاقفاواملوبقو‹راكفألاوءارآلاورابخألاصيحمتيفلماكتمجهنممالسإلل

دعاوقلاىلعراكفألاهذهضرعىلعموقيجهنملااذهو«باوصلابَناَجامدرواهتم

لقعلاوعوبطملاُسحلا:يهرداصملاهذهوءةّيرشبلامولعلارداصمنمةطبنتسللا

.عومسملاعرشلاو

:ماسقأةثالثىلإمسقنيوهو:عوبطملاُنسحلا:لوأ

.قوذلاوسمللاك:لصتم

.مشلاوةيؤرلاوعمسلاك:لصفنمسح
.حرفلاونزحلاوملألابروعشلاك:ةينبلاٌسح

ءيدابمنمسحلالعجيو؛عومحبالقعلاوعوبطملاسحلانيبقرفيالءاملعلاضعبو

.اذهانباتكيفهبمزتلتساموهو‹مولعلاىقلتياهبيلاةيرطفلالقعلا
ينهلصينأنودبولوىلاعتهللادوجوناسنإلافرعيلقعلابف:عومجمالقعلا:ايناث

لوقيريدمعناصهلإدوجوىلعلُدَتنوكلايفةكرحلكوةنكسلكف«لوسروأ

كالاابالوسلاداولادقوءابضسلالجيلال:ىلاعت

واكزواواياموسانياليلاوملروتالماي

رر

الوتوالنعولوقيو قرنتمامەشافءمءالن¥
مےس

مصووو

سلامكلرواهلارشحلايفيرشكارڪلرڪ
س

.١/١٠«فاصنإلاولدعلا:نالجراولابوقعيوبأ(١

.1-١:سنويهروس(۲



CDيرابلاهيزنتيفيفاشلامسلبلا

هللاتمشاونملڪنتڪاٿو6%ارسدرملو

رانڪروانا

هبو‹حيبقلانمنَسَحلافرعيهبنأل؛دبعلاىلعهبىلاعتهللامعنأاملضفأ:لقعلاو

.”فيلكتلامزليهبو؛مذلاودمحلابجو

دقةيحلإلاةمكحلانف؛دعُبامأ»:(ه۷۰٥:ت)نالجرولابوقعيوبألوقي

؛فيلكتلالشقعلادوجوىضتقاوقلخلادوجوىضتقاوءقلخلادوجوتضتقا

«ءازحلبافيلكتلادوجوىضتقاو
لاق‹يسفنلاويمسحجلااهبيكرتيفتوافتتامكءةّيلقعلااهكرادميفتوافتتسانلاو

نوضيدانراهواتمتاشاءاءااهلاال:لاعت

1امكناابضواوافلم هدابعمهلاىش

هذهيفسانلاتوافتركنأنمو»:يلازغلادماحوبألوقيهونغرعلاء

ةقبرنععلختمهناكفةزيرغلا

ىلعلاوء؛ناسناإلاييةيرايعملاةيكاردإلاةوقلاكلتوهانثيدحيفهينعتيذلالقعلاو

.ًاقيبطتوًامهُفهلَمحتيليحولاببطوخاهساسأىلعيلاوءةفالخلاةنامألَّمُحاهساسأ
ةفسلفلانمثحابملاهيفرمثتملو«هءارولئاطالفههنكولقعلاةيهاميفثحبلااأ

ىلإاهريغوةينانويلا

.٤۳-٢٤:میهاربإةروس(١

.۲/٢۲۲عرشلانايب:يدنكلاميهاربإنبدمحم(۲

.١/۳فاصنإلاولدعلا:نالجراولا(۳

.۲۷-۲۸:رطافةروس(٤

.١/۸۸؛نيدلامولعءايحإ:يلازغلادماحوبأ(٥

ص؛‹لقعلاويحولانيبناسنإلاةفالحخ:راجنلاديحجلادبع(٦

 

 



2يرابلاهيزنتيِفيفاشلامسلبلا

ربعامراصاقيرطحلىلإكلسيلبيَحْلانعرشابلافشكللةليسوسيللقعلاو

قيرطوهفطبارتلاوجيردتلاوةّيلحرللابفصّنيقيرطلااذهو«ركفلاوأرظنلابىمَسيام

ىلإلوصولميلاعملانيبو؛جئاتنلاىلإلوصوللتاّمّدقملانيبلاقتنالاوءةّنزاوملاوةَسياقملا

.)ليهاجلا

ملعلاكلذقبلقلايفٌملع:ناملعملعلا»:ديزنبرباجريبكلايعباتلالاقدقو

ملع«ناملعًاضيأٌملعلاو««مدآنباىلعهللاةّمُحَكلذَفناسللايفملعو«مفانلا

ءديعولاودعولاةفرعمو«هريغوديحوتلانمبلقلابرطحام:يلقعلاملعلاف.يعمسملعو
:يعمسلاملعلاو.هركذبعمسيملوهربخهتأيملاًممحُبقوهلقعيفامكلذكو
هعمَسقرطاممنآرقلاماكحأنمهنيبوةّسلاوةعيرشلانم8دمحمهبءاجاموه

a

يهفةّداملافورظبموكحَمناسنإلالقعلانأكردتنأكلذكانيلعبحينكل
كاردإلايفارداقفيلكتللًاطانمهبلعجامہناکاذإو«هعادبإقلطتموهتكرحلاحم

ريدقتيفةّقيقحلاةباصإىلعارداقوةّدّرحلاقئاقحلانماهءاَروامىلإةداملازواجُتىلع

يفكرحتيةيدامفورظنمهبدیقاًمِبدودحُمكلذلكيفهَ‹يناسنالاكولسلا

.عادبإلاتايطعُماهنمُذخّيواهاجم

اارهاوظبهتجحتماقوهتحصهتءاجو

نأبةيبرغلاةراضحلاراهدزاةيادبيفمهونمداسامًاطخويلاسانلاًفشتكادقو

همجحيفعضوينيحذنمًادبف«قلطملاَحْلاةّباصإىلعةردقلابفصّميلقعلا

ريخلاَويبسنلاُهَتكلوريخلاريدقتويَحْلاكاردإىلعارداقهبنوكييذلايقيقحلا

.ًاضيأيبسنلا

.١٠٠ص«ناسنإلاةفالخ:راجنلا(١

/١ىايضلا:يتوعلاملسمنبةملس(٢

.۲٠ص«ناسنإلاةفالحخ:راجنلا(۳



Oيرابلاهيزنتيفيفاشلامسلبلا
تامدقملانألكلذوللاةفرعمىلإلوصولايفساسإلاوهناكنإولقعلاف

ييساسألاوهسيللقعلانأالإ؛نوكلايفةثوثبمةدوجومةفرعملاهذهلوصحلةبولطللا

ةردقلادقتفيلقعلانألكلذوء"حيبقتلاونيسحتلا"حبقلاونسحلابءايشالاىلعمكحلا

دوجومزلاذهلفرومأللةيلكلاةفرعملاىلعلوصحللةمزاللاتامدقملابةطاحإلاىلع

لوصحلةيرورضلاتامدقملالكبطيحمهردصمةينابرببسبهنأل"يحولا"يلقنلالصألا

.ةيلكلاةفرعملا

:ماسقأةئالثىلإمسقنتةيلقعلامولعلاو

هللاينالىلاعتلوقي‹لعفلادوجودنعلعافلاةفرعمكءهنمدبالاموهو:بجاولا

نوكلااذهلقلاخدوجوةفرعمهمزليلقاعلاناسنإلاف»ضرتاراطاكش

.قلاخقولخَملكلولعافلعفلكلفميظعلا

لثمو.دحاونآيفهبلهجاوءيشلابملعلاعامتجاك«نيدضلاعامتجا:ليحتسللا
.نيلصفنمنيناکميفدحاوءيشدوجو

ليحتسمبسیلوبجاوبسيلاموهو«همدعوهدوجولقعلايثزوجُيام:زئاجلا
۱.كانهادوجوُمنوكيالنأزوجّيوءامناكميفءيشلادوجوزوجيف

ملعلاييفةقيرطلاكلتهانعملصأيفيحولاو«يحولاوهو:عومسملاعرشلا:اغلاث

ناكاموسانلاىلإاهغيلبتلريتايلاةلاسرلاميلاعتىلاعتهللانميلااهبىقلتييل
راكانيوسراكونياار

0E 7

.١٠۱:میهاربإهروس(١

.١٠٠:یروشلاةروس(۲

 

 



DDيرابلاهيزنتيِفيفاشلامسلبلا

دنعاهلكيقتلتاهّنكلةيمستلاةهجويفةّدَدعتمءامسأيحولاىلعقلطأدقو

نيبنموءلسرملاّيِبنلاسانلاىلإاهغلبمو«ىلاعتهللااهردصُميلاميلاعتلاعم

:ءامسألاهذه

.ءايبنألالبقنمناسنإلللةعومسمميلاعتلاهذهنُرابتعاب:عمسلا

.ءايبنألانعةلوقتماهنارابتعاب:لقنلا

.ىلاعتهللالبقنمةعورشمهنأرابتعاب:ةعيرشلا

.ةنيعمةّيوغلصوصنيفةطبضنماهنارابتعاب:صنلا

اهنمةريثكصئاصخبيمتييحولاو
لكبطاحأيذلاوبيغلاملاعىلاعتهللانموهفردصلملاينابرهّإالو

ا5نمضرمايفاوتاوامسلايفووروبليحلاوههل[كلااملعءيش

عسوءاشليلنت5وطحنالورامومهرببامرنشي

.مظَلاىوهدووصتاوامسلايسر

اهءازإناسنإلارودوءاهتاذيفبيقعتللةعضاخريغةقلطمهقئاقح:ايناث

خلانوڪنأمالووللاصقارنيرااوفءالجتسالارودوهمن

Eeهوسوللاصنيهر

ثيحبًادحاويعمالإلمحياليذلاوهوٌيعطقوهاميحولانم:اثلاث

2کلا:یلاعتهلوقکريغىلإهمهقيفجاتحيالفصانعميئاصنهظفلنوكي

اهلعسُتةلَمَحُمهوجونيبهيفعملادّدرتييذلاوهوءةلالدلاينظوُهامهنمو

نيبو؛كدييقتلاوقالطإلانيبوزاجلاوةقيقحلانيبدّدرتلاك«لوقلايفبرعلابيلاسأ

.٢۲:ةرقبلاهروس)\

.٢۳:بازحألاةروس(٢



C2يرابلاهيزنتيفيفاشلامسلبل

لمَحَيِءرقلافرقةيسسركتالار::ىلاعتهلوقك.صوصخاومومعلا

رهطلاهبدصقينأضياهبلأ

هجوىلعيحولاةفصهلتتتيأ:دورولاٌيعطقوهاميحولانم:اعبار
ةفصهلتتبثيأ:دورولاينظوهامهنموءاهيلععمتجُملاةّسلاومركلانآرقلاک

.”ةيداحآلاتاياورلاكءنظلاليبسىلعيحولا

دقةّسف:نيبرضىلعةّنسلاو":(ه§٤ق)ةكربنبدّمَحُمنبهللادبعخيشلالوقي

غليملوءاهيففلّتخُمةنسوءاهتحصبلطنععامجإلابيغتسادقوءاهيلععمتجا

ديناسألابحتكلذلف.اهتصيفسانلانيبٌغزانتلاعقييلايهوءاهملعلكلا

اهمكُحيفاوفلتخااذإفءاهلقتباِاهليوأتيفعزاتلامثاهتحصنعثحبلاو

ىلإمهعجرمناک

لقعللضقانُمهنأنظياموءةّيلقعلاتاّيعطقلافلاياليحولاهبءااماسما

.لقعلامهففنعايلاعتمالإسيل

ناسنالاىلعةّبحوهفلوقنملانمةلالدلايعطقلارتاوتملاولوقعماقفاواملكف

لوقعملافلاخاماأ.هراكنإَوهدرهيلعزوُجيالوهدامتعاوهلوبقهيلعبحب

هيفثحبلاًالوٌلطابأمّلعاق«لوقنلانم

.٢۲۲:ةرقبلاةروس(١

«ةثلاثلاةضيحلانملستفتملامهتأرمابٌقحألجرلا»:لاقهنأبيبلنعتبثاملبوصألالوقلاوهو(۲

/۱)هریسفتيف۲۹۰ت)يراوحلامكحُمنبدوهخيشلاهبسنو٤٤مقر:بيبحنبعيبرلادنسم
نيصحنبنارمعويرعشألاىسوميبأوسابعناويلعودوعسمنباوباطخلانبرمعىلإ(٥

.يرصبلانسحلاو
.فرصتب.٠٠ص«ناسنإلاةفالخ:راجنلا(۳



C۳2يرابلاهيزنتيفيفاشلامسلبلا

؛دئاقعلاعورفودئاقعلالوصأنيبزييمتلاةّيفيكيفةدعاق":فاّمسلانسَحلوقي

يعطقوةلالدلايعطقبةتباثلارومألايهدئاقعلالوصأنأرمألااذهةفرعَميفباوصلا

قرفو.اهيلعاهبدعمامالسإلاقرفتّعمجأو«نآرقلايفتدرويلايهو«توبثلا
ءةّسلالهأوةعيشلاوةيضابإلاوةلزتعملاوةيديزلا:يهاهبٌدّنعملاةَدوجوملامالسإلا

وأاهبةقيقحلايفناكومهيلإبسانملك=ةّنسلالهأيأ-مهنمجرحي

نباكنوروهشملاذاذشلاًاضيأةقرفلكنم«بهذللايماركهنىعَمِبامّسَحُم

دنعمهوحتوءةلزتعملادنعماظنلاوءةّيديزلادنعناكوشلاوريزولا

FXOEHS

.١٠١٠صءةيواحطلاةديقعلاحرش:فاقسلانسح(١



C42يرابلاهيزنتيِفيفاشلامسلبلا

:دئاقعلاوداحألاثدحلا

قلوالىحتاياورلاورابخألاعملماعتلايفجهنملاميكحلانآرقلااتمع

كاجناومنزلااي(:یلاعتلوقذإ‹مهماهوأةرئاديفعيضّنو؛رّشبلاءاوهُأءارو

.”دافاىلاحلاواوبننااونياروساق
يذلاطيعُميبأنبةبقعنبديلولايفتزنةيآلاهذهنأيفُرابخألاتّضاَفتسادقو

هّمَهوأقيرطلافصتنميقوةاكزلاعمجّلقلطصلملايبىلإباهذلاب8يلاهرمأ

لاقويبلاىلإعجرف‹ةيلهاحلايفمهنيبرانببسبهبنوردغيسموقلانأناطيشلا

(هرمأحضفتلةيآلاتلّرَنف.يلتقاودارأوةاكزلانوعتمٌموقلانإ:هل

نأدجتحرجمهيلإىقرياللودعمهلكةباحصلانإثيدحلالهألوقيامّ

نممهريفیکف.!مهتياوريفنوبذكياميرمهنزيزعلاباتكلايفتبثأدقىلاعتهلل

.!؟سانلا

الريخلابانيتأَييذلاَصخشلانأانلمضويزيزعلاباتكلانمعطاقلااذهنإ

ريغمهفمهنودنموةّباحصلااأیایبنألاکاموصعمنککيملاًمهقدصبعطقتنأنكمُي

ملعلاوهةقثلالجرلاربخةدافإلنإفاذهلف«نايسنلاومهولاوبذكلانمنيموصعم
-دحاولاصخشلااذهربخلصينأنكميالوبذكلاوًقدصلالمتحُييذلايّنظلا

ءاجنإلإيقيلملعلاةجردىلإموصعملاريغ-ثيدحلاملعحلطصميفامكيداحالا

ربخلااذهو«بذكلاىلعاعيمَجمهؤطاوتليحَسَيسانلانمةريبكةعوُمجَمقيرطنم
.رتاوتملاربخلاباهتعاسىمّسي

٦:تارجحلاةروس)\

.٤/٢۲۲۸ریثکنباریسفت(۲

.۱۸۲ص«؛ثيدحلاملعيفحالصلانباةمدقم:حالصلانبا(٢



+
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:داحآلاثيدحلاةينظىلعلئالدلانمو

بذكلاك:ةيدارإ:ناعونيهو«يوارلاروتعتيتلاةّيلخادلاةّيرشبلالماوعلا:ًالَوَ

.نايسنلاولؤهذلاوطلخلاومهولاك:ةيدارإالو«سيلدتلاو

‹ێعملابةياورلاوءانثُأتاملكلاطوقسو«رتبلاوفذحلاك:ةيجراخلماوعو

.ربخلاةاورددعدادزااملكصقانتتلماوعلاهذه

ركنتسيدقثيدحلالهأضعبنأالإءاهلئالدروهظللماوعلاهذهيفلداجُيالو

نايسنلابيَامدآلنيلاعلابرفصومهيلَعةّجحلاوءةاورللنايسنلاومهولاًزاوج

ةبيسنلابرمألاكلذكواكرەلدجلويفلبقنيروىلإندهدلو:لاقنيح

4٤ىيرشنيقهررئوتسابا۷لا:لاقنيحالاىسومل

؟ثيدحلاةاوربًفيكف-موصعملايحولاريغيف-نايسنلابءايبنألاٌفصوراجاذإف

ارااذهناكاًمْبرلَففلاالإهملعيالٌنطابلافًالإو؛يوارلاةلادعبانملساإاذه

.ةقدانزلاعملاحاوهانکمالساللءادعلاوقافنلاًانطبُمارهظم

يبلباحصأف":لاقثیَحثيدحلاضعبلةّباحصلانايسنزاوجبةميزخنبارقأدقو

«همامتبثيدحلااوُصتقاامّبرواهباوثدحاذإءۇىبنلارابخأاورصتحااميرك

ظفحُيالوربخلاضعبظفحُينيعماسلاًضعبوأ«رابخإلادعباراصتخاناك
ةباحصلاوءايبنألالاحوهاذهناكاذإفضعبظفحلادعبيسنميرو«ربخلا

.!؟مهَنودمهنمبفیکف

ملعامهالكدافألو«ناربخضراعتامليعطقلاملعلاديفيربخلکناکول:ايناث

ءورمعمالكفلاخُيامديزنمانعمّسمكفكلذفلاخُيمقاولااًمنيب؛لصفنميعطق

:هطةروس(١

.۷۳:فهكلاةروس(۲

.يريهزلاريمسقيقحت.۹٠٠صءديحوتلا:ةميزخنبا(٢
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ريعءاجاذإفءاينَظداحآلاربخلاناكاذهلق«ثبعلانمامهداقتعاونيضيقنلاقيدصتف

رشبلاةايحعقاويفدهاشملاوهاذهوءهيغليوهغّمدَينأوأهيوقيوهدضعينأاًمإرخآ

.ةيملعلاوةّيعامتجالا

:حالصلانبالوقياهلصأيفرومأيهاهفيعضتوثيداحألاحيحصتنإ:اغلائ

ءةروكذملافاصوألارئاسعمهدنّسلصُنأهنأهانعمف«حيحصثيدحاذه:اولاقىّتمو"

ددعدرفتيامهنمذإ«رمألاسفننيفهباعوطقُمنوكينأهطرّشنمًسيلو

.)"دحاو

بجيلب«انتديقَعيفيعاودبذحأَتالنأزيزعلاهباتكيفانرمأيىلاعتهللاو

:یلاعتلوقسالاةديقعلانصحِءانبلةينيقيلاققئاقحلاوةّيعطقلالئالدلابذخأَننأانيلع

Aسےسو ککقلاىلإيدهنسادهها؟قىينڪيڪرشنملعقل

."رڪبڪڪاافیدنأيد
اذهعبتيمُتءديحوتلاوةديقعلاةلأسميفنيكرشملارواحُيةيآلاهذهيفىلاعُتهّللاف

دعناكابونولامبعانيابقلاينيكلاكأمامو:هلوقب

بنىبىكااصنيزانوصهلاذودنمىرىن

لاا
2مو..

يعطقلاىلعالإهتديقعيفدمتعيالأبجيناسنإلانأىلعلدنةعيركلاةيآلاهذهف

ةينوكلامولعلاودنعاهيلععمتجاةنسلاو«ميركلانآرقلاكرابخألانميييقيلا

لاحدقو«هداقتعاوهلوبقيفاددرتبلقلادجيالايرورضاملعديفتيلاةتباثلا

.داحآلارابخأكةرظللنيعبتمْلانيرفاكلا

:سنویةروس(٢

.۳۷-٢۳:سنویةروس(٢
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م0,

كودنامودلجافءانةياونالمملانورنزلو:ىلاعتهللالوقيو
لحجرنمرثكأداهشتسابانرمأيميركلانآرقلافونسالممكووادناهاولين

ىلإجاتانزلااياضقونيدلاناكاذإفءاهريغوانزلاكيواعدلاو«تالماعملااياضقيف

.!؟هبرودرفلانيبةقالعلارادميهيلاةديقعلابفیکف؛لدعدهاشنمرثکأ

يكلءۇيبلانَعةدراولارابخألاهذهيفرتاوتلابوجوىلعتعمُجأانهنم

نكمُييذلاوءهبلقيفهلًاعفدناسنإلادجُياليذلايرورضلاييقيلاملعلااهيلَعىّ

نأىلعاضيأغاسمجإلامتامنيبءاهتفلاَخُمزوجيالةخسارةديقعهيلعسسينأ

لمعللةبجومنظلاديفتداحآرابخأيهفرتاوتلادحنملقأقرطنمٍنأَتىلارابخألا

باتكلانمةّيعطقلاصوصتنلانمةطبنتسملاةمكحملادعاوقلاعمةموظنموةقفتمتناكنإ

سيسأتلحلصتالاهّنكَلءةتباثلاةيعطقلاةينوكلالئالدلاواهيلعةّسلاوزيزعلا

.ةديقعلاناينب

ناكِءاوس«رتاوتلاطورشهيفدجويملاموهفدحاولارباًمأو":يوونلالوقي
نمنيملسللاريهامجهيلعيذلاف؛همكحيففلتخاو.رثكأوأادحاوهليوارلا

ربخنألوصألاباحصأوءاهقفلاونيثدحملانممهدعبنمونيعباتلاوةباحصلا

نُأو؛ملعلاديفيالوّنظلاديفيوهبلمعلامزليعرشلاججحنمةجحةقثلادحاولا

.”"لقعلابالعرشلابهانفرعهبلمعلابوجو
يلاةماعلادعاوقلاةموظنملقفاوملاربخلانعوهاَمّنِإدحاولاربخنَعمالكلاو

.ميلسلالقعلالئالدوءاهيلععمتجلاةّنسلاونآرقلاصوصناهتخُسَر

.٤:رونلاةروس)۱

.۱۱-١/۱۱۲ملسمحيحصحرش:يوونلا(۲
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نمةقبطلُكيفةرشع:ليقو«قرطةسمح:ليقف؛رتاوتلللحلقاففلتخاو

قاتاوهواًمهُمًاطرشكانهنأديب«كلذنمرثكأ:ليقونانسإلاتاقبط

.هيفمهفالتخامدعوهيلعناسحإبمهيعباتوةباحصلانمةمألاتاقث

ييغتسادقوءاهيلععمتجادقةّنسف:نيبرضىلعةّنسلاو":ةكربنباخيشلالوقي

عقييلايهوءاهملعلكلاغليمّلوءاهيففلتخُمةّسو.اهتحصبلطنععامججإلاب

."”"اهتحصيفسانلانيبٌغزانتلا

مدعوءتاحآلاربخلاةيّظةدعاقلاقيبطتسانلارثكأنممههتباحصوةيلوسرلاو

هللاقف«نيتعكررصعلاوأرهظلاىلصهةيلانأ":كلذةلثمأنمو.هتحصبعطقلا

مليلاهللاقف؟ةالصلاترصقمأتيسنأهللالوسراي:نيديلايذبفّرعُيلحجر

امىلصومّدقفمعن:اولاقف؟نيديلاوذلاقامكأ:سانلللاق.رصقتملوسنأ

عقيلدكأتينأدارأف‹نيديلايذةياورلاهذهيففتكمل8يبلاف."كرت

.ةيداقتعاتسيلوةّيلمعةّيضقلانأباملع‹نيقيلابٌكشلا

باتكىفكلدجأام:اهللاقفثروتنأديرةدجهتءاجنيحقيدصلاركبوبأو

:لاقفةريغملاماقفسانلالأسمتكلذركذ$هللالوسرنأتملعاموءائيّشهلل

لح:هللاقفهمالكنمركبويأنقيملف؛سدسلااهيطعيا8هللالوسرترضح

.ركبوبأهذفنأف«كلذلثمبةملسمنبدّمحُمدهشف؟دحأكعم

؛عماحبا:ةكربنبا(١

يلالعفيباحصلاةمكاحُمىلإكلذكريشتةياورلاو۹۷ملسمو(۱۲۲۷ر)يراخبلاهجرخأ(۲

يلانأةيداحأةياوربمهدنعحصولثيدحلالهأامنيلمعلانمهيلععمجمارقتسملاب

.!اهفلاَعنمنورفكُيةّنساهوربتعالرذعريغنمنيتعكرةّيعابرةالصىلص

.١/١٠ظافحلاةركذت:يهذلا(۳
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لوزنوهتاجوزعم8يلاةّصقنعراصنألادحأهربخأنيحفباطخلانبرمعاأ

قدصبرمععطقيملتاجوزيف°فتصدققللاىلإوكنا:ىلاعتهلوق

.كلذنعهَيبنلالاؤسلهسفنببهذفربخلا

يفرمعلسرأف؛عَجرفهلنذؤُيملفتاّرمثالثنذأتسافىرعشألاىسوموبأهءاجو

ملفثالثمكدحأَمَلساذإ»:لوقيكهللالوسرتعمّس:لاق؟تعجرمل:لاقهر

مكنمأ.ةّنيبهيلعنميقتلهللاو:هللاقوهربخقدصبرمععمطقيملف««محجريلفبَحُي

.(”یسوميبامالکقدصبعكنبيأهلدكأف؟يلانمهعمّسدحأ

وأةقدصباهلرمأيملةيلوسرلانأسيقتنبةمطافهتربخأنيحهنأامك

اها:ىلاعتهلوقهتفلاخملاهربٌةَرواهقَّدصُيملءاهجوزاهقلطنيح
نأشبنشيونوينهورشتكملاواودملااوصحأونيدهوفلطتءس

تیسنوأتلهَجةأرمالوقبابرباتكعدأل:لاقف«4ح7

هدريذلاسيقتنبةمطافربعتكردقف-اهنعهللايضر-ةشئاعةَديسلاامم

هللاباتكهتفلاخُملاقباسانيأرامكرمع

بذعيلتّمْلانإ»:لاق$8لوسرلانأباطخلانبرمعهاورامتدراهناامک

هللانإ"8هللالوسَرثّدحامهللاورمعهللامحري":تلاقو‹”«هيلعهلهأءاكيب

رفاكلاديزلهللانإ»:لاق$8هللالوسرٌنكلو"هيلعهلهأءاكببننمؤملابذعيل

.٤:مرحتلاةروس(١

٤٤ر«يراخبلا(٢

.١:قالطلاةروس(٢

.(۸٤۱(۳۷۱۰)ملسم(٤

.(١۸٤۱)٤(۳۷۰۳)ملسم(٥

.۱۲۸۷و١۱۲۸يراخبلا(٦



حجيرابلاهيزنتيفيفاشلامسلب
ىرحاوامرومکYipنآرقلامکبسح':تلاقو«هيلعهلهأءاكبباپاذع

نَاةياورفو٤لييرتیأر»:لاقeلوسرلانُسابعنباهاورامتدرامك

:تلاق؟هبرههدمَحُمیارله:قورسمالأسنیحُف««هبلقبهآر»:لاقسابعنبا
نانم؟بذكدقنمثالثنمتنأنياتلقاًمميرعشفقدق

وواصباهن:تأرقبُت.بذکدّقفهيریأردقادّمَحُم

لوسلواباحءوناايولڪاترااورل

رامحلاعطقيفيلوسرلانعرذىبأريَتّدروسا

لوسرلانأهيفيذلارمعنباربتدرامك‹ةالصللةأرملاودوسألابلكلاو

%0)۹(
۰بجريٿرمتع

-ةباحصلالبقُيملرتاوتملةيعطقوداحألاةيّنظةدعاقلةباحصلانمًاليعفتو

:ريثكنبالوقَيرابخأمركلانآرقللمهعمَجءانَْأ-مهيلعىلاعتهللاناوضر

ملاذهلودحاولاربخلثمبتبثيالفرئاوتيملُهّنِفنآرقُهَنَأىلعيورنإاأو"

۱°”فحصللايفنافعنبنامثعنينمؤملاريمأهتبثي

.١١٠:ماعنألاةروس(١

.۱۲۸۸؛يراخبلا(٢

قلعودمحأهاورثيدحلاومجنلاةروسريسفتيف/٤ميظعلانآرقلاريسفت:ريثكنبا(٢

.فاحيحصلاطرشىلعهدانسإ:ًالئاقريثكنباهيلع
(۱V)۲۸4[۳٤ملم(٤

.١٠٠:ماعنألاةروس(٥

.١٠٠:یروشلاةروس

.(۱۷۷)-۲۸۷(٤٤٤)ملسمو٥٥؛يراخبلا(۷

٢٦۲(۱۱۳۷)ملسم(۸

-٢۲۱(٦۳۰۳)ملسمو.١۱۷۷و١۱۷۷يراخبلا

.۱/٦۳۳يفریثکنبا(٠
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ملوةديقعلايفرتاوتلامتطرتشاثيَحبهقفلاوةديقعلارمأنيبمقرفاذامل:لاقُيدقو

؟هقفلايفهوطرتشت

نمةّيعطقلاةلدألاباًمَضدُماقباسهاييدقةديقعلايقرتاوتلاطارتشاَبابسأنابباَحُب

نمةّعطقلاةّلدأللةجيتنوهفهقفلارومأيفرتاوتللانطارتشامدعاأءةّنسلاونآرقلا

لوبقو«؛نيدلاةلأسميفطقفنيلُجَرةداهشلوبقبانرمأييذلازيزعلاباتكلا

نععجارتلاىلإنيجوزلاهجودقىلاعُتهلانأامك«انزلاةلأسميفصاخشأةعبرأ

ناف:ىلاعتلوقيمالسإلااًَهعرَشيلاةّرسألاماكحأبالمعينأاًنَطمُهنإامهقالط

49ولواتيتهللادوُدُحكلوهللاَدوُدُحبناظنإجگنآاَاجالا

لئاسملايفهاحآلارعلوبقبوحجوةرتاوتملاةّسلابتبثهنأىلإةفاضالاباذه

بحجويداحآلاثيدحلانأىلعهيفدكۇيلماكبابهحيحصيفيراخبللو‹ةّيلمعلا

ناذألاييفقودصلادحاولاريَةزاجإيفءاجامباب"بابلااذهىمّسأولمعلا

ىلإ٢٤۷۲نمثيداحألاهيفو"ماكحألاوضئارفلاوموصلاوةالصلاو

مداصلملاريغداحآلاربَخلوبقةدعاقلةباحصلاقيبطتءاجكلذكو

تامومعوةعيرشلاتاّيلكوقفاوتييذلاوءةينوكلانيناوقلاوةيلقعلايعاودلاوةّيعطقلا

لوحخدةلأسميفسانلافلتخاثيحءاهيفصناليلاةيلمعلالئاسملايفزيزعلاباتكلا

دبعمهربخأىحماشلاىلإهيمباطخلانبرمعجرخنيحنوعاطلااهبلحيلادلبلا
الفموقضرأبنوعاطلامتعمساذإ»:لوقيهييبلاعمسهابهيفوعنبنمحرلا

مهربسخأاميةباحصلالمعف«اهنماوجّرخَتالفاهبمتنأوضرأبعقواذإوهيلعاومد
نعنوعاطلالاقتناىلعلدنىلاةّيرشبلاةربخلاهتقفاومل)هؤفوعنبنمحرلادبع

.۲۳۰:ةرقبلاةروس(١

.۲۹۷٠‹يراخبلا(۲



Ç2يرابلاهيزنتيفيفاشلامسلبلا

ىلإكديولاعتهلوقمومعهتقفاومو«باصملاصخشلانمبارتقالاقيرط
.”ڪپ

نإ":اولاقوديفُيالداحآلاربحنأبةاعامجإاوضراعثيدحلالهأنأدي
ةّمألاعامجإلضراعملاتّمزتملاُفقوملااذهو"ةديقعلالئاسَميفةّمحداحآلاثيدحلا

هيبشتلاوميسجتلاركفحرصناينبلاهبنوثبْشََييلاتاياورلانأمهفاشتکانمعبان

.ةيداحأاهلكيهفرتاوتلاطرشققحُتالهنودقتعييذلاشهلا

لوبقيفثيدحلالهأبهذُمارّرقم)ه۲:ت)القاشنبدمحأنبميهاربإلوقي

يفداحآلارابخأتناكاًمَلو":مهدنعيعطقلاملعلاديفيهّنأودئاقعلايفداحآلاثيدحلا

."لعلةبجوماهُنآىلعكلذلد:ًالمعبحجوتالتافصلا

ىلع«ناسحإبمحلنوعباتلاوممةباحصلاعمجأدق":يحجارلازيزعلادبعلاقو

؛عورفلامأ-ةّيداقتعالالئاسملايأ-لوصألايفكلذناكءاوسءداحآلارابخألوبق

.دحأمهتمفلاحيملو
قيدنزهنبداحآلاثيدحلاةيّنظبلاقنمفصواًمدنعاريثكيحجارلافرسأدقو

ذحأنمىلعاحلافيسلا"بهباتكسيعتلااذهىمَسو":لوقيثيحكحل

ةقدنزلالهأوزغلداهابئاتكمودق"كلذلمزلفء"داقتعالالئاسميفداحآلاثيدحلاب

يفمهفويساولمعل"داقتعالالئاسميفداحآلاثيدحلابذحخألامدعبنيلئاقلاداحلإلاو

۱ةيقبلةربعمهولعجيومهباقر

.١۹٠:ةرقبلاةروس(١

.۲/۱۱۹ةلبانحلاتاقبط:ىلعييبأنبا(۲

.۸ص؛تاهجابئاتكمودق:يحجارلازيزعلادبع(۳

.۷ص؛تاهجبابئاتكمودق:يحجارلا(٤

 

 



C۳2يرابلاهيزنتيِفيفاشلامسلبلا

لقتدقفء!داحآلاثيدحلاةيّنظبريثيدحلالهأمامإلبنحنبدمحأنأل؛كلذو

يفه۸۸٤:ت)يلبنحلايميمتلاباهولادبعنبهللاقزردّمحُموبأكلذهنع

تاقبط"هباتکیلعیيبانبااهنمضلاهبهذملوصأولبنحنبدمحأةديقعيفهتمّدقم

مكحىلإريصملاوءهبجوُمبلمعلابجويف:داحآلارّبَحامف":دّمحُموبألاق"ةلبانحلا

يكُحدقو.ياورلابلهجاوألقانلابنظلاهيفنسحيامّنإوءهنيعبعطقلانودقط

"هلا

رارقإانلقندفةّيخيراتلاقئاقحللفلاخُميحجارلاوالقاشنباهركذيذلامالكلاو

ايامكءتاحآلاثيدحلاةيّنظىلعةَّمألاعامجإ-ثيدحلاةّمئُأنموهو-يوونلا

ةباحصاهبءاجيلاتايورلانمريثكلاةباحصلادرفيكةقباسلاةلثمألايفكلذ

.!نورخآ

هجوتاوفلاخةيمالكلاسرادملاباورُتأتنيذلاثيدحلالهايرخاتمرثكأنأرهاظلاو

ىدلنيربتعملاثيدحلاةّمئُأنمو«يوونلالاقامكداحآلاثيدحلاةيّنظباوُرقأومهما

:داحآلاربخلاةيّنظباوُرقأنيذلاوىححجارلا

ححجرأوىوقأناکناتقهاوراذإراناىلعليلداذهيفق":لاقيذلايهذلا-١

ةحردنعيقترييكلثيدحلاقرطريثكتىلعٌضحكلذيقوءدحاوهبدّرفناامم

ىلعكلذزوجيداکیالومهولاونايسنلاهيلعزوجيدحاولادا«ملعلاةحجردىلإنظا

."دحأامهفلاحرملنق

.٤٦٢٤۲-۲/٥٤٤قلبانحلاتاقبط:ىلعييبُأنبا(١

.٦ص١٠؛ظافحلاةركذت:يهذلا)٢



C2يرابلاهيزنتيفيفاشلامسلبلا

ربخلثميتبثالفرتاوتيملونآرقهنأىلعيورنإماو":لاقيذلاريثكنبا-۲

.”"فحصللايفهلونافعنبنامثعنينمؤلملاريمأهتبثيملاذهلو‹نآرقدحاولا

ةماعلادعاوقلاةموظنمفلاحاذإيداحآلاربخلادربوجوبرقأمهنمريثكلاكانهو

.ةيعطقلاةّيلقعلاتباوثلاوءاهيلععمتجاةّنسلاوزيزعلاباتكلاصوصننمةطبنتسلملا

مکكحةافانُميفدحاولاربخلبقيالو":عه۳:ت)يدادغبلابيطخلالوقي

لكوةّنسلاىَرجَميراحلالعفلاوةمولعملاةّسلاومكحلاتباثلانآرقلامكحو

:تر)يالقسعلارجحنباةقفاوم(ه١٠۹:ت)يطويسلالقنوهبعوطقمليلد

”قباسلايدادغبلابيطخلالوقله٢

مهيلإبسنودرتاقثلانعردصولليحتسملا":(عه۷٠٥:ت)يزوجلانبالاقو
طالمسيثلحددقلمحانأاوربحخافتاقلثلانمقلخعمتحاولهنأىرت.ًاطخلا

هتيأرثيدحلكف«‹ليحتسمباوربخأمهْنأل؛مهربخيفترْنأالومهتقثانتعفتامل

نملعاو«هرابتعافلکالف؛عوضومهنملعافءلوصألاضقانُيوأ؛لوقعملافلاخُي

عضاولاانليعنيالهنأريغءهعضويفٌكشيالامثيداحألانماذهانباتكيفءيجَيدق

وأبولقموأعوضومثيدحلاوةاقثمهلكثيدحلالاجرقيدقوءةاورلانم

.("لدم

كلذىلعوعونصملاقلتخملاعوضوملاةفرعم":ت)ريثكنبالاقو
.”"ةحيحصلاةّنسلاوباتكلايفتبثاملةفلاخُم.اهنمةريثكدهاوش

:ةرقبلا)هللاوُموقوىطسولاةالّصلاوتاّوَصلاىلعاوظفاَح»:یلاعتهلوقریسفتيف:ريٹثکنبا(١

(Y۸۳

۳۲صةيافكلا:يدادغبلابيطخلا(۲

بیردت:يطويسلا

.١/١٠٦«تاعوضوملا:يزوخحلانبا(٤
.٤۷صريكنباظفاحللثيدحلامولعراصتخاحرشثيثحلاثعابلا:ركاشدمحأ

 



يرابلاهيزنتيفيفاشلامسلبلا

ثدحلالهأالغاهلقتقلاةىداحألارابخألا
ةاورلاةلادعيفثبلابمهدارفناوثيدحلالهأراثتتسااهزرفأيلالكاشملانيبنم

مهيقفاومليدعتوءةديقعلاوركفلايفمهيفلاخُمحيرجتلةصرفلاهذهمحلالغتساىاهقفلاو

.ركفلايف

:يعليزلل"ةيادحلاثيداحأجيرختلةيارلابصن"باتكةمّدقميفيرثوكلالوقي

حدق«ثيدحلاباحصأىلعسيلبإسيبلتنمو:"سيبلتلا"يفيزوحلانبالاقو'

هلمعتسايذلاليدعتلاوحرحباجرخمكلذنوجرخيو‹يفشتللابلط«ضعبيفمهضعب

ممقتوكسءالؤهثبُخليلدودصاقملابملعأهللاوعرشلانعبذللهذهءامدق

.فها"هنعاوذخأمع

يفراسنموةّيضابإللمهحيرجُتثيدحلالهأنمدرابلابّصعتلااذهجذامتنمو
يلاوثيدحلابتكاھبتّیشُحيلاتاياورلايفكيوءةيومألاةطلسللمهتضراعمبرد

ةدحالملاةرمزيفيراخبلامهرّشَحدقف‹ء!مهئاسنومحلاومأةحابتساومهلتقىلإوعدت

.مهلتقزوجينيذلا

مهبلتصوىيضابلاركفلاهتماوكنملكنمثيدحلالعردقو
هامهماهنأببّسبسابعنبهللادبعلومةمركعريبكلايعباتلاتاياوردرىلإرمألا

نباهنعلوقيثيح«نيعباتلالَضفأنمناکةمركعنباملعةّيضابالايأرىريهْنأب

الجرنيعبسىلعةدايزمهنمنيعباتلانمةّمأهلّدعدقَفهسفنيفةمركعلاحاما":هدنم

نییاتلانمدحأريبكلمهنمدحوالداكتةلزامهذهومهئاعفرونيعباتلارايخنم

.١٤١/٦۲۸«يرابلاحتفرظنامهيلعةجحلاةماقإدعبنيدحلملاوجراوخلالتقباب:يراخبلا(١

‹يراسلاداشرإ:نالقسعلارجحنبا(٢



C2يرابلاهيزنتيِفيفاشلامسلبل

الهيأرلهيفملكت‹ملعلاةيعوأدحأ":ًالئاقهيفثيدحلالهأيأريذلاانللقنيو

یریناکو:لاقهجنعيمرضحلابوقعينعييدملانبا.جراوخلايأربمهُنافهظفحل

ناكةمركعنأحابريِبأنبءاطعنعو.ةّيضابإلايأر

لقانهنأ:لثم«للعلالأبتاياورلانورينيثَدحلاءالؤهنإ":يزارلارخفلالوقي
دبعَمناك:لثمو«هتیاورلبقُتالفًايضفارناكفيلَعبحىلإًالئامناكو«ةياورلا

فصو(ياورلايأ)هّنإ:لوقيلقاعمهيفناكامو«هتياورلبقُتالفرّدقلابًالئاقىهجلا

نماذهنإ.هتياورلبقتالفهّييوبروهتيلإلطباميیلاعتهللا
نمذحخألايفطايتحالابوجوىلإةعيركيبُأنبملسمةديبعوبأمامإلاهبدَّقفاذهلف

ذحخأتنأيغبنيال":لوقيثيحءاجرإلاوميسجتلانورشنينيذلاثيدحلالهأةالغ

ناوبذکينممالو«ههفسىلإوعديهيفسنمالو«هتعدبلوعديهّنأل؛عدتبُمنمملعلا
"وبهذمنمهبهذمزرفيالنممالوماوتفياقداصناک

كلذو":ثيدحلالهأنمذحخألانمملعلاةبلطًارذحُمناهبنيبأنبرصانخيشلالوقيو

كيلانعهلقنياميفةًحُحبسيلف«هنيعبايندلاييهآرادّمحُمٌنأو«يرابلاةيؤربنادنم
مَهَتُمكلذنأل؛قرفلانممهريغىلعهنحصىلعمقملاًممءةباحصلانَعالو
"كلذةّحصبةّجحلاهيلعمقملءْيَشيفدحأىلعةّبحنوكياللطبلاو

 

نمرثكأيفةمركعب«ثيدحلالهأيراخبلافلاخدقو/۳لادتعإلانازيم:يبحذلا(١

.نتسلاباحصأًضعبهبجتحاامك؛عضوم

.۳٠ص«سيدقتلاساسأ:يازرلارخفلا(۲

.۱۲۷ص؛ةيضابإلانعتاسارد:يمانلاةفيلخنبورمع(٢

.۷/۳۱۷ءةعيرشلاسوماق:يدعسلاسيمنبليمج(٤



۷2يرابلاهيزنتيِفيفاشلامسلبلا

%8وبلانعرابخألالقنىلعءانمأمُهلهةفصلاهذهىلعو":ًالئاستمًاضيألاقو

ىلعمهتداهَشحصتلهو؟نيملسملانمدحأىلعةّمحمهلهو؟هباحصأنعو
."؟دحاومهرديفقحالهانممهريغ

انوفلاخُمو":ثيدحلالهأتاياورنمسُجوتلابابسأاحّضوُمةكربنبالوقيو

.هناوعأوناورمنبكلملادبعمهيفوءاهيفمهدلقنومهثيداحألبقالانااًنمنورك

بحجويناویالؤھقيدصتنعاناهنىلاعُتهللانِإ:لاقنابانباحصأضعبجتحاو

وهف؛لدعبسیلدهاشلکوربخللانأل:لاق؛عامجإبمهيلإنيدلاضيوفتنم

مکحنمكلذنإولمعنمارجازنكيلو«هروجفوهقسفىلعةبوقعةداهشلاذودرم

الهمهنموءالوصرتنم:هركذلحهللالاق«يأرلالبقنمالنآرقلا

ىلعادهشاونوڪسوةڪاكيكو:هرسكذلحهللالاقربحيفهاضرت
."هقلخىلعهللىادهشلامُهرايخلانأبربخأفسالا

ZNOBAS

.۷/۲۹۲‹قباسلاردصملاسفن(١

۲/٤عماحلا:ةكربنبدمحمنبهللادبع(۲



C2يرابلاهيزنتيفيفاشلامسلبلا

لقنلاولقعلاضراعتةّلاكشإ

يئزحلبالماعتلارّدّحنَميفثيدحلالهأقالزناىلإتّدأىلاةّيساسألااياضقلانيبنم

ةديقعيفلشمتلايدقعلاويهقفلافافسإلالإالوصوءاَرغلاةعيرشلاصوصنم
مألقعلامسقتلابٌقحأامهيأ:ةّيضَقيهةّيهقفلانماهريغوميسحتلا

يفيازرلارخفلاةّيضقلاهذهيفثيدحلالهأةشقانملضّرعَتنمرربأو«يأرلامأةياورلا

لئالدلا":ةيلاتلاةجيتنلاىلإليلحتلاورظنلادعبلصوتثيح"سيدقتلاساسأ"هباتك

فالخباهرهاظرعشيةّلقنةلدأاندجومثیيشتوبثىلعتماقاذإةّيلقعلاةّيعطَقلا

:ةعبرأرومأدحأنملاحلاولخُيالكانهفكلذ

.لاحُموهونيضيقنلاقيدصتمزليفلقنلاولقعلاىضتقمنأاًمِإ

.لاحُموهونيضيقنلابيذكتمزليفلطينأاًمِإو-

الهأل؛لطابكلذوءةّلقعلارهاوظلابّذكُيوةّلقنلارهاوظلاقّدصُينأاًمِإو-

عناصلاتابثإةّيلَقعلالئالدلابانفرعاذِإالإةّلقنلارهاوظلاةّصًفرعَتنأاننكمُي

دمحمىلعتازجعملاروهظوكيلوسرلاقدصىلعةزجعلملاةلالدةّيفيكو«هتافصو
لوبقمريغامهملقعلاراسةّطقلاةّيعلالئالدلايفحدقلانروحوو8
هذهتبثملاذإو؛لوصألاهذهيفلوقلالوبقمنوكينأجرخلكلذكناكولو

يضفيلقنلاحيحصتلحدقلانُتبثف‹ةديفماهوكنعةّيلقنلالئالدلاتجرحلوصألا

.لطابهنواعملقنلاولقعلايفحدقلالإ
ةمطاقلاةّلقعلالئالدلاىضتقمبعطقُينألإقبيملىلوألاماسقألاتّلطباًمَلو-

نأالإةحيحّصاه:لاَقُيوأةحيحصريغاهّنإ:لاقُينأمِةّلقنلالئالدلاهذهناب
كلتركذبعّربتلاليبسىلعاًلغتشاوليوأتلاانزّوجنإمث.اهرهاوظريغاهنمدار
.ىلاعتهللالإاهبملعلاانضَوفليوأتلازجملنإو؛ليصفتلاىلعتاليوأتلا
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.”"تامهباشتملاعيمَجيفهيلإعوحجرملايللانوناقلاوهاذهف

عرشلاًضراعتاذإ":لوقلابثيدحلالهأبهذملَرصتناوهَبقعتةّيميتنبانألِ

ملعرشلاوهبربخأاملکيفعرشللقّادصملقعلانل؛عرشلامدقتبجولقعلاو

."هبهربخأاملکيفلقعلاقدصي

لقعلاضراعتةّيلاكشإنأ"لقعلالامعإ"ادرّمملاهباتكيفيفاصيولیری

‹؛ٍنآرقلاباطخلاريثأتبلكشتيذلايمالسإلالقعلالحخادنمًالصأعبنتمللقنلاو

ييآرقلاباطخلانأكلذءةّيقيرغإلاةفسلفلابيمالسإلاركفلارُثأتلةجيتنتأرطاهنكلو

امالةّيلمعريغةيخيراتةّيعجرملإادانتسايحوللةيضفارلاةيلقعلاركنتسي

هذهنأل4گابادىددايوFAنآهعادامسواقللارنا

اعدامك.هنومضملقعتولّرَنلاباطخلاتاحورطأيفرظنللةضفارةقلغنمةّلقعلا

ةرظَّننعمجانىملعنيقيىلعوءةتباثةّيفرعمدعاوقىلعتادقتعملاسيسأتىلإنآرقلا

كىلولكFeسادكانلم:ىیلاعتلوقيةصّحفتمةدقان

نوشكنالعنمپاول:اضيألاقوونەناڪ قحانمينفيکلاناولاوُ

رظنلالالخنمهتردقوهللادوجوىلعلالدتسالاىلإناسنإلاوعدينآرقلاو

هوعديوأتاكالارليلاتالتاوضراوتاواملاقليفنالهتوكلميف

.٠۲۲-٠۲۲ص‹سيدقتلاساسأ:يزارلارخفلانمالقن.١۸ص‹لقعلالامعإ:قاصيؤل(١

.۱۳۸ص‹لقنلاولقعلاضراعتءرد:ةيميتنيا(۲

.۳۱:نامقلةروس(۳

.۳۹:ءارسالاةروس(٤

.٢۲:مجنلاةروس(٥

۱۹۰:نارمعلآةروس(٦
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ووناقلنوردهتايآيفربدتلالالخنمةّيهَلإلاباتكلاةّيعجرَمِبقيدصتلاىلإ
4اڪالتشادياوداpFدنعنناڪ

موهفمضارعتسالالخنمضراعتلاةيلاكشإيفثيدحلايفاصيوللصفمث

لقعلانأو"بستكم"لّصحتُملقعو«"يزيرغ"يرطفلقعىلإهماسقناو‹لقعلا
ديرجتلالخنملّصحتتةطيسبةّيلكتاروصتديلوتىلعةردقلابدّدحتييرطفلا

هذهوةبكرماهنعمجنُياماكحألكشتلاهنيباميفطبترتءةّيسحلاتاكردللا
نمربكلكلانوکةدعاقلثمةيضايرلاوةّيقطنملاةدعاقلالكشتتاروصتلاوماكحألا

يڏدؤيويهلكسانلانيبكرتشللامساقلالثمييذلاوهلقعلانممسقلاذهو.ءزلا

.ميلسلاريكفتلانعزجعلاومهفلالالتخاىلإهنادقف

لقعلاقيبطتنمدلوتموةربخلانملصحتمهَ«بستكملالقعلااَن

ليصحتيبستكلملالقعللومُناهتقيقحيفيلقعلاومنلاةّيلمعفءامعوضومىلعيرطفلا
ردصمىلعيرطفلالقعلاءيدابُملامعإو«نيقباسلاتاربخنمةدافتسالاوفراعللا

:ماكحألانمعاونأةئالثىلعيوطنيبستكملالقعلاو

سوفنلانأبمكحلاك«بيغملادوجولابةطبترمويّسحلادوجولانعةّيلاعتمماكحأ-١
.الامعأىلعباشلاهتوُمدعبديدجنمثعب

نسحقدصلامكحلاكءةّيعامتجالاةايحلاةرئاديفلقعلاجوتةّيميقماكحأ-١
.حيبقبذكلاو

مكحلاكءةّيخيراتلاوةّيعيبطلاناسنإلاتاظحالمنمةدمتسمةيبيرجتماكحأ۳

.ضرألازكرموحناولاةفاثكنعاهتفاثكديزتيلاماسجألاطوقسب

.۸۲:ءاسنلاةروس(١
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ماكحأنيبضراعتلانأانلرهظيلقعلاةينبيفلمأتلانإ:ًالئاقيفاصيؤلفيضيو

ماكحألانميرطفلالقعلاٌولخلارظن؛نكمُمريغيرطفلالقعلاماكحأويحولا
ةينومضمماكحأقدصبيضقَينأكلمُيالةيئارجإلاماكحألاىلعهراصتقاوةينومضلا
لالخنمماكحألانمةموظنمةّيقادصميفنعطلاىلعرداقهّنكلءاهبذكوأةدرفنم

قلخبنآرقلامکحضراعينُاالثميرطفلالقعلاكلميالف«يلخادلااهضقانتراهظإ

نأكلمُيهّنكلو«هتومدعبهيفهللاٌمامأناسنإلاةّلوؤسمبهمكحوأ«نيطنمناسنإلا

ماكحألاةموظنمليلخادلاقاسنالارهظاذإفيناثلاعملوألامكحلاقاسيفرظني

ماکحانمدرفنممکيأيفكيكشتلاوأ«ضارتعالايرطفلالقعلاىلعمنتماةّينآرقلا

.نآرقلا

نيبضراعتمايقنكمييلَهيرطفلالقعلاويحولانيبضراعتمايقعنتمااذإف
ةيبلااءدَبظحلئنأانبردحلاؤسلااذهنعةباجالل؟بستكللالقعلاويحولا

ةئالثبةقلعتمماكحأىلعيوطنتتايآنمنآرقلافلَأتيذإ‹ٍِيآرقلاباطخللةيلخادلا

دوجولاو«دهاشملايعيبطلادوجولاوبيقيلكلادوجولا:دوجولانمتايوتسم

ماكحألبةزجاناماكحأتسيلهذهةينآرقلاماكحألانكل.شيعملايعامتجالاناسنإلا

ردصميحولانألوءاهجارختسالبقرظنولقعلامعإىلإجاتحتلزنملاصنلايفةّيوناث
لقعلاوباتكلاتايآنيبرشابمضراعتمايقنإف«هنمهنومضملقعلاٌدمتسييفرعم
لاحيأبنكمُيالذإءاضيأعنتمُمتايآلاكلتىلعيرطفلالقعلاقيبطتنمبستكلل
كلذلةيفرعملاتايطعملاعمردصمنمةّدمتسملاتاروصتلاوميهافملاضراعتُتنأ

لشقعلاليكشتليرطفلالقعلااهمدختسيييلاةداملافلۇتتايطعملاكلتنأل؛ردصللا

نمةمجانماكحأىلإدوعينأُباليحولاولقعلانيبضراعتلاردصمف«بستكللا
.یرخأرداصم



><«يرابلاهيزنتيِفيفاشلامسلبلا

؟ةيلقعلافراعمللةدّلوملاىرخألارداصملاامف

يعيبطلادوجولاوههماكحأولقعلاهنمدلوتتيذلاةفرعمللرخآلاردصلملا

.ناسنالليعامتجالاو

نوملسملاقلطأىماميمَحاطابتراةّيعيبطلاةفرعملابلقعلاموهفمطبترادقلو

‹ناسنالليعامتجالاويعيبطلاطيحلايفرظنلابطبترااملكىلعيلقعةفص

مولعلاةرثئاديفةيندملاتاسايسلاوكلفلاوباسحلاوةسدنملاوبطلااوجردأكلذل

.ةيلقعلا

ضراعتلاةّيلاكشإةعيبطيفاديدجدعبانلفشكَييلقنويلقعنيبمولعلاماسقناف

ةينبيفلُمأتلاو«سوسحلاعقاولاتايطعميفرظنلالالخنمةبستكملافراعللابقلعت
ضفّرنمعبنتاللقنلاولقعلاضراعتةلكشمنأانلرهظَيانهنمو.دوهشللاعقاولا
تاسيأجئولوقنماًصنلاتالالدضقانتبقلعتلبصوصنلرشابميلقع
.دوهشملاعقاولا

اندجو«معقاولاويحولانمةَدمتسملاةّينومضملاماكحألاةعيبطيفرظنلااًنعمأاذإاننكل

؛ةّيميقلاوةّيلاعتملاماكحألاةرئاديفعتتمُيحولاو«بستكملالقعلانيبضراعتلا

يحولاةيادهنودةيميقوأةيلاعتماماكحأدلوينأنكمُيالدوهشملاعقاولاييفرظنلانأل

.ماكحألاذهلثمليسيئرلاردصللالثمُييذلا

فيرطلانمهنأديب.اهدحوةّيييرجتلاماكحألاةرئاديفمئاقضراعتلاناكمإف

ًارادمهّلُكيمالسإلاركفلاخيراتربعمالانماموينكتملةرئادلاهذهنأةظحالم

ةرئاديفتزكرتمهبهاذمونيملسملاقرفنيبةيروصتلاتافالخلانأنيحيف.ضراعتلل
.ةيلاعتملاماكحألا

ماكحأنيباضراعتتسيلاهرهوجيفضراعتلاةّيلاكشإنأانفكلذل
ةجرختسملاكلتو«هتوبثيفعوطقملايحولانمماكحألانيبضراعتلاعانتمال
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يفنيبضراعتهتقيقحيفضراعتلالب.سفنألاوقافآلاتايآيفرظنلانم
فالخلانأاندجوكلذلءاهنعةجتانلاةينومضملاماكحألاتاموظنموءرظنلاوثحبلا

يففالحلبءاهنيعبةيلقعوةيلقنماكحأضراعتيفافالخسيليزارلاوةيميتنبانمي

ىلعلوشقعلاتايعطقميدقتضفريةيميتنباف«رداصملاتايولوأولالدتسالاتايلآ

ءافخاوليوطتلانماهيفعمسللةفلاخملاةيلقعلاةلدألاتامدقم":لوقلابرابخألاتاينظ

نممظعأاهيلإداسفلاقرطتنوكينأبجويامبارطضالاوفالتخالاوهابتشالاو

.°”"ةّيعمسلاةلدألاتامّدقمىلإهقرطت

ءاوَّسصنلايفلقعلاميكحتلثيدحلالهأضفّرةّيضَقنذإاهرهوجييةّيضقلاف
رابحأدربوأءاهرهاظىلعاهيناعملمحعانتمادنعباتكلاتايآلیوأتبهنمقلعتام

.ةيلقعلاتاّينيقيلاعماهضراعُتدنعتوبثلاةيداحآلا

ةيفرحلاىلعَرصمْلاَوصنلامهفيفلقعلاماحقإلضفارلاثيدحلالهأفقومندَ

ءانيقيلقعلاهدقتعاامعمةيرهاظلاصنلاةلالدضراعتدنعىحعابئالاومهفلايف

‹ييقيلادروينظلادامتعاو.يلكلاضفرويئزحلارابتعاىلإيدؤيبرطضمفقوُم

.نيرمأىلعفقوتيامتالالدصوصنلامهفنأكلذ

ظافلأللةفلتخملاتامادختسالاباهتنراقملالخنمظافلألاناعمديدحُت:لّوألا

ىلإجاتحيصنلايفظافلألاعمديدحتنإفيلاتلابو«يلكلاباطخلانمض

تايئزحلاةسياقملالخنم«يلكلاىلإيئزحلانملقعلااهيفلقتنيءارقتساةّلمع

ديدحتو«لولدملارايتخابقلَعتيفصوصنلامهفهيلعفَقوَيييذلامهملاافلارمألاامأ

هطبرلالخنسمالإمتياليئزجيأمهفنأيعياذهو.هيلعصنلاةلالدهجوأ

.٤۱۷صلقعلاضراعتءرد:ةيميتنبا(١



CDيرابلاهيزنتيفيفاشلامسلبل

موهفملرسفملالقعلةينومضلملاماكحألااهرهوجييلکشتلاتاّلكلان
نمةعومجمب

.صنلا

نمالإمتينأنكمياليفرعملانيقيلاىلإلوصولانأىلإصلحتامىلعٌمانبو

لالدتساورظنلالخنمءةلّصحتللاةنيقيلاةّيلكلاماكحألانمةموظنمريوطتلالخ

.عقاولاويحولا:نييسيئرلاةفرعملايردصميفنييلقع
نمةأرقتسملاةيئزحجلاماكحألاؤطاوتلةجيتندلوتتهذهةّيلكلاماكحألانأ:ىنعمب

.عقاولاتارهظمتويحولاتادرفم

ساسأىلعفقاوملاسيسأتىلإثيدحلالهأةوعدتفاهترهظيقلطنملااذهنمو

طرشثداوخلاؤطاوتوصوصتنلارفاظتنأكلذءةقرفتمثداوحوأةأزتجبصوصن

نملابيلكروصتسيسأتنمو«ةينيقيماكحأوةخسارتاعانقىلإلوصولليساسأ

.دوجولاتالاب

ةيئزجصوصننيبضراعتهاوحفيفلقنلاولقعلاضراعتنأانلرهظياذكهو
ةدعاقبيئزجلاقاحلإيضتقييملعلارظنلايلاتلابوءةيلكلاءيدابملانمةعومجمو

اويلكلاضراعتلاعفدلةيلكلاةدعاقلاليدعتناكمإيانرظنرذعتنافءةيلك

فقوتلايأ‹يلكلابلمعلارارمتساويئزجلارابتعايففقوتلانمرفمالفرذعتنإف

يفرظانلالقعلةيلخادلاةينبلالكشتيتلاةيلكلادعاوقلاةموظنمدامتعاو؛صنلايف

.”صنلا

ةينيقيةيلقعدعاوقسيسأتىلإ"سيدقتلاساسأ"هبانكيفيازرلارخفلادمعدقو

هباتکيفلواحيذلاةميزخنباةيوشحاهلالخنممكاحي«يحولاصوصننمةطبنتسم
لهأاهانبتييلاهيبشتلاةديقعلرصتنيلزاحلاىلعاهلمحوصوصنلاليوأتعنم"ديحوتلا

.فرصتب.۸٠٠-١۷صلقعلالامعإيفاصيؤل(١

 



يرابلاهيزنتيفيفاشلامسلبلا

عبرأىلإاهميسقتعيطتسناننكلةيجهنمةروصبهدعاوقيزارلاضرعيملو«ثيدحلا

:ةيهيزاتدعاوق

.هرسساووEدملاللا1-0

.ولاوادادنأهللاوللف۲

NR

.ل1

ءامهيلعمويقءامملقلاخأل؛ضرأوأءامسيفىرابلازّحتعم:ةيناثلاةدعاقلا-

:امهنعنغسسو

€

4اوه

فضرتاينی
اضأايقولإءامسلايىنىر

:صالخإلاةروس(١

.٢۲:ةرقبلاةروس(٢

.١٠:ىروشلاةروس(۳

.١٠:میرمروس(٤

.٢٠۲:ةرقبلاةروس(٥

.٢۲:رشحلاةروس(٦

.١٠:ماعنألاةروس(۷

.٤۸:فرخزلاةروس(۸



C2يرابلاهيزنتيِفيفاشلامسلبل

اا۳

)۸سورے ِی5وا۶
۲ر0

:ةهجفىراناسمتليتب6

برقيفيعيااس656

.AEانفبرشلونا

ةاتاذلاتافصدىدحتدنعدهاشلاىلعاغلاسايق

:ناكملاونامزلادودحنعيرابلىماسّس:ةلاثلاةدع

سقماتالال

يازرلااهيلإعجرييلاماكحألاةموظنملكشتىلاةّيلكلادعاوقلالمتكتكلذبو

.هتافصوهللاءامأبةطبترملاظافلألاتالالدلهديدحتوصوصنللهليوأتىدل

لديىلاصوصتلاضارعتساىلإيزارلادمعيةقباسلاماكحألاةموظنمنماقالطناو

ليوأتةرورضنُببيفشراىلعخراف:ىلاعتهلوقكميسجتلاىلعاهرهاظ

ةقيقحف.ةقيقحلاىلععلللمحةلاحتسالزاحلاىلإةقيقحلانمءاوتسالاجارخإوةيآلا

«؛للاصعتوكرابتهللاٌقحيفلاحُموهوهيلعسولحلاوشرعلاىلعرارقتسالاءاوتسالا
.”ةرطسلاورهقلاوءاليتسالاةيآلاقايسيفيعيءاوتسالانأىلإيزارلاصلحخيو

.۳:دیدحلاةروس(١

.۸۸:صصقلاةروس(۲

.١۱۸:ةرقبلاةړوس(٢

.١٠٠:ةرقبلاةروس(٤

.٥:هطةروس(٥

.فرصتب.٠۱٠٠-١١٠١صلقعلالامعإيفناصيؤل(١

 

 



CDيرابلاهيزنتيِفيفاشلامسلبلا

قيقدلاهءارقتسالالخنمهصلختسايذلايلكلاجهنمللهتيؤريفاصيؤلصّخليو

طابنتساجهنمةَيضقانهيازرلااهريثييلاةّيضَقلانإ":هلوقبيازرلارخفلاركفل

رابخألانودمتعينيذلانيثدحلاجهنمضفريهارتف«صوصتنلانمماكحألاوميهافملا

ىلإرظنلايفةجاحنوريالوءاحيحصاهدنسمادام8هللالوسرىلإةعوفرلل

ءةّينظلاةعيبطلاتاذداحآلاثيداحأنمةطبنتسملاماكحألاوميهافملليلخادلا

ةدمتسملاكلتو«ثيدحلانمةجرختسملاناعماماجسنانمققحتلايفةبغرنودييالو

.”"مركلانآرقلانم

اهصخلييزارلارخفلاجهنملةقيقدلاهتءارقنميفاصيؤلاهجرختسايلادعاوقلاو

يفبهذا":لوقلاب٠۷٥ت)ينالجرولافسوييبأنبياكلادبعرامعوبأ
دقفءانلاهومتيوريلاثيداحألاوءانيلعاهومُتولتيلايآلانمانومتلأسامعيمَج

‹ىلاعتهللاةفصيفغئاسلاىلعوءلوقعملانودمالكلانمموهفملاىلعكلذعيمَجانلمَح

امەدكۇيو«ظفللاةرابعنودسايقلاةلالدهيضتقتاممبرعلاةغليفزئاحلاوهبقئاللاو

.ريسفتلانمهضراعيالو«ليوأتلافيرحتهيرتعياليذلا«نآرقلاصننمهاوس

رهظأىلعءاهومتيوريلاثيداحألاوءاهومتولتيلاتايآلاهذهتلمحولو

لوقيالامفءلاقملانمحيبقلاحبقأومالكلانمشحفلاشحفأىلإتحجرخلءاهرهاظ

تسمواقتو«رابخألاترظانتاذإف.ةّهّبشمريغالوةهبشمهزوجيالوسانلانمدحأهب

هتمكحوكيهلدعيفهباهقيلأو‹ىلاعتهللاةفصيفاهغوسأىلإاهبعجر

ةبطاخمباهالوأو

a

.۱۱۲ص؛قباسعجرم(۱

/١«زجوملا:نالجراولايفاكلادبعرامعوبأ(۲



C2يرابلاهيزنتيفيفاشلامسلبل

ةتيرماتتيؤرمثيدحلالهأةديتع
ممأوبوعشهيفتلخدوءةرومعملاءاجرأيفًالئاهواعیرساراشتنامالسالاًرشتنا

لاشمأوةمكحنميفاقثثرإويركفخيراتاهلناكممألاوبوعشلاكلت«ةفلتخُم
ىراصتنلاودوهيلادنعلاحلاوهامكءةلوطمبتكوةنودممولعوبدأورعشو

‹يفسلفلاريظنتلاويملعلاثحبلاسرامنممهنموءةفسالفلاوةيكدزملاوةيتشادرزلاو
ركفلاىلعمهئابآنماهوثرويلاجهانملاكلتنوقبطياوءدبمالسإلايفاولخداملف

.مالسالاهلمحييذلاديدجلا

خيراتليصقتسملاو«ثيراوملاكلتريثأتنملختملنيملسملاضعبدنعةديقعلاىح

ثيراوملابةّيتْغلاىرخألاممألانممالسإلايفاولخدنيذلانأكرديمهدئاقعونيملسلا

لكهمهفدقفةفاقثلاوخيراتلالإءارقفلابرعلاهمهفامكهريفاذحبهومهفيمةيفاقثل

دنعهتروصريغييارصتنلادنعهلإلاةروصفءةعيدقلاةينيدلامهديلاقتنمريثكبابوشمموق

كلذكو«ييثولاوأيمورلاوأيدوهيلادنعيلاةروصلاريغعبطلابيهيلاو«يسرافلا
وختو«يبلاوةرخآلاوةكئالملاوسيلبإوةّنجلاومّنهجكتانايدلايفةلمعتسملاظافلألا

.رخالااهروصتييلايياعملافلاختءالؤهدنعناعمنمكلذ

كلذمتدقوملسملالقعلالكشتنمازيذلاكلذوهراكفألاكلتلرطحخألاريثأتلاو

‹؛نييرجمحلاثلاثلاويناثلانرقلايفتمّتيلا(ةيوبنلاةنسلا)صنللنيودتلارصعيفريثأتلا

ريثأتىلإةفاضإلابءةيوناملاوةيكدزملاوةيتشادرزلاةفلتخلملاهتنايدويسرافلاركفلاريثأتهّنِإ

تافاقثلاثارتروهظىلإىّدأريثأتلااذهةينانويلاةفسلفلاريثأتو«باتكلالهأركف

نيذلاحلاصلافلسلابىّمَسِيامىلإويبنلاىلإةبوسنمةيّصنبلاوقيفةفلتخللا

نآرقلاوهيذلاو«صلاخلاٌصنللةيزاومةيعجرمكنيثدحمللةيفلسلاةيلقعلامهقدمتعا

.ةحيحصلاةّنسلاو



يرابلاهيزنتيِفيفاشلامسلبل

ىلإحيسلملاعافترابداقتعالاةّيمالسإلاقرفلاضعبلإاولقندقفىراصنلاام

ىامسلايفىلاعتهللادوجوةركفمهيلإاولقنامكءةمايقلامويلبقهلوزنوىامسلا

صوصتبءامسلايفهللادوجوةديقعلمحلالدتساوءالؤهمالكلالخنمكلذرهظيو

ءامسلاباوفلحتال:لاقلكاحيسلملانأليحنإلاييو":ةيميتنبالوقيثيَحليحنإلا

رفغَيءامسلايفيذلامكابأنإفسانللمترفغمتنأنإ:نييراوحلللاقو.هللايسركاهن

يفنصعمجُيالوندصحيالونعرزيالنهءامسلاريطلإاورظناكلكمكل
نماذهلثمو؟نهنملضفأمتسلفأنهقزرييذلاوهءامسلايفيذلامكوبأوىاوهألا
هبلوطيريثكدهاوشلا

ةدفحنموهيذلايقشمدلانارصنلااًنحوياهثبدقةّيردقلاراكفأنأضعبلاىريو

دهعيفةيومألاةلودللةيلالانوؤشلانعلوئسملايارصنلايمورلاروصتمنبنوجرَّس

.”ناورمنبكلملادبعوناورموديزيوةيواعم

نمريثكلاريرمتيفلهاستلابنايفسيبأنبةيواعمباءدبةيومألاةلودلاو

يومألامكحللنيضراعمللةحيحصلادئاقعلالباقميفىلاةلطابلادئاقعلا

رايتخابمّنمهكلمنأيلاربحلاةديقعنويومألادمتعادقف«يروشاللايئارولا

كلذبمهُنأل؛هيلعضارتعالامزوجيالو«كلذبميلستلاالإنوملسملاكلعيالوهللا

رانلالخدياليصاعلانأوىاجرإلاةديقعيفاولهاستوهئاضقوهللارمأىلعنوضرتعي

ىلإةلاحَمالاهنمجرخيسُهّنَفاهلخدينأهلرّدقاذإاًمُأككلوسرلاةعافشببسب

قوسفلارهاظمىلعةيطغتللمهنمكلذو«نوُيبنلاوءادهشلاهطبغيثيحنيّلعىلعأ

ىلعاودمتعانيذلاءوسلاءاملعبيرقتباوماقمُهَنأامك«مهعلتباىلانوحجلاوداسفلاو

ا

.ةدوقفملاةقيقحلاوثيدحلالهأيباتكيفةركفلاهذهةشقانمعجار(١

۰‹یواتفلاعومجب:ةيميتنبا(۲

يفةءارق:يكلاملاناحرفنبنسحهلقنءيومألارصعلايفةيمالسإلاقرفلا:ناوطعنيسح(۳

.۸-٥۸۸ص؛دئاقعلابتك



>«يرابلاهيزنتيفيفاشلامسلبل
كبرضاذِإ"و"هللهللامورصيقلرصيقلامعد":ىلعمئاقلافرحتملايليجنإلاركفلا

نعيهنلاوفورعملابرمألاحوراولتقيلء"رسيألادخلاهلردأفنعبألاكدىلعريمألا

.يمالسإلاعمتحلايفداسفلاوملظلاةبراحُموركل

امكلذنمو«ةيتاروتلادئاقعلاخّسرُثيلاثيداحألاعضويفكراشمهضعبنإلب

هدنعتركذفكلمادبعىلعتمدق»:لاقهنأربيزلانبةورعنعةيزخنباهاور

.هلجراهيلععضويلانمحرلاةرخصهذه:كلملادبعلاقف«سدقملاتيببيلاةرخصلا

دبعىلإءاجيفطخلانبريرجنأ"ولعل"هباتكيفيهذلاىورو."ةورعهيلعركنأف
:لاق؟ريرجايكبءاجام:لاقفء؛هحدتميلكلللا

ايلدكيلعمالسإورونوهشرعقوفيذلاهللاييكاتأ

دبعنبديعسنبهللادبعناوفصيبأقيرط"نم"ةمظعلا"هباتكيفخيشلاوبأىورو

هُنَارابحألابعكنعةمكاحلاةّيومألاةرسألاءانبأنموهو«يومألاناورمنبكلما

ىلعانأوعيمَجقّوفيشرعو«يدابعقّوفهللاانأةاروتلايفهللالاق:لاق

.”"يدابعرومأربدأيشرع
ليئارسإيبراكفأنمريثكلااوثيينأ-يومألادهعلايفةصاخ-دوهيلاعاطتساو

مهرابخأوممتاةيمستىلعنوققحملاوءاملعلاحلطصااذهلف؛نيملسملانيب

سأرىلعو«اهاوتحُمةروطخواهترثكلءاهربغنعاهلازييمتكلذوء"تايليئارسالا'ب
نبرمعدهعيفملسُأيذلاو؛نميلابريمحدوهيءاملعنمرابحألابعكءالؤه

.يريهزلاريمسقيقحت.١٢۲صءكيحوتلا:ةعزخنبا(١

.١۳۱مقرب۳۸۰صولعلايهذلا(۲

.7٤۲مقرب۹-1ةمظعلاخيشلاوبأ

 



C2يرابلاهيزنتيفيفاشلامسلبلا

ةصاخ«دوهيلابتكبئارغوبئاجعنمهيوريامبةباحصلاضعبرهبناو.باطخلا

.دوعسمنبهللادبعوسابعنبهللادبعوةريرهيبأوصاعلانبورمعنبهللادبع

ولبنانک":ةيواعمهنعلاقثيح«بذكلابهمهُنأوهلنئمطُيمةباحصلاضعبنأديب

سابعنبااذكو.ةفيذحنعهبيذكت"ةباصإلا"يفرجحنبايورّيو‹”"بذكلاهيلع
نبااي":هللاقوهينذأنيبهبرضونامثعسلجمفلذوبأهبذكو‹”بذكلاىلإهبسن

.كلذبةيواعمهلحمّسنأىلإةياورلانمكلامنبفوعهعنمو

ماسمألهسانلاراشتساىصقألادجسملايبينأباطخلانبرمعدارأامْلَو

نبااي":رمعلاقف.ةرخصلافلخهنبا:رابحألابعكهللاقفءاهفلخمأةرخصلا

دقواهلبقتسيالىحةرخصلامامأهينبألب«؛كتيدوهيكتطلاخءةيدوهيلا

راذنإقبسعمرمعلايتغايفنيرمآتلابهلاصُتايئرىّتحُايِإرمعماهابعكنطبتسا

عاطتسادقفكلذعمولهأبتكنعلقنلابارهاظتم«لتقيسهابرمعلهنم
.٩”!ةبعكلانيبوهنيبةلئاحةرخصلاويلصيكلامنبفّرطملضُينابعک

وبا:لاق؟يبنلامیهاربإنبقاحسإنعكربخأل:ةريرهباللاقابعكنُأیوریو

ملنئلهللاو:ناطيشلالاققاحسإحبذينأميهاربإىأراًّمَل:بعكلاق.ىلب:ةريره

بتكلانعمهئدحُيناكفايبلاباحصأسلاحابعكنأ:(۲/٩۸٤)ءالبنلامالعأريسيفيذلالوقي(١

.ةيليئارسإلا

.۱۳صهریسفتةمدقميف:ريٹكنبا(۲

ر:يراخبلا(٢

.۱۲۸ص«‹يرثوكلاتالاقم:يرثوكلادهازنبدمَحُم(٤

۲/06۸ءالبنلامالعأريسيهذلا(٥

ريثكنبااهركذةرخصلافلخةالصلابرمعلبعكةحيصنةصقو١۲١ص«يرثوكلاتالاقم:يرثوكلا(٦

ىلإماَرَحْلادحْسمْلاساليهدّبعبيذلا»:لاعتهلوقريسفتيف.۳/٠٠هريسفتيف
.١:ءارسإلاڳىّصْقألادحْسَمْلا

۳/۹۳٤ءالبنلامالعأريسيفكلذبيذلارقأ(۷



C2يرابلاهيزنتيفيفاشلامسلبلا

هيفربخيىلاةياورلاةياهنىلإ”"ادبأمهنمادحأنتفأالميهاربإلآاهدنعنتفأ

قاحسإوهنآرقلايفروكذملاميظعلاشبكلابىدفملاحيبذلانأةريرهابأرابحألابعك

دمحملوسرلاجوبرعلادجلاليعامسإسيلولا

وهحيبذلانأهمعزيفهوقّدصوةباحصلانمريثكلااذهبعكمالکبرْثأتدقو

قاحسإنباىوراذكهو":ريثكنبالوقيثيَّحمالسلاامهيلعليعامإسيلوقاحسإ

ةريرهيبأنعةثراحنبءالعلانعنايفسيبنعيرهزلانعركبيبانبهللادبعنع
.قاحسإوه:لاقهنأرابحألابعكنع

يفملسأاملُهنإَفرابحألابعكنعةذوحخأماهلك-ملعأهللاو-لاوقألاهذهو

صّخرتفأرمعهلعمتساامّبرفءاميدقهبتكنعهلأرمعثّلحُيلعجةّيرمعلاةلودلا

هللاو-هذهلسيلواهنيمّسواهثغهنعهدنعاماولقنو«هدنعامعامتسايفسانلا

نع«قاحسإهّنأبلوقلايوغبلاىكحدقو«هدنعاًممدحاوفرحىلإةَّجاح-ملعأ

نبديعسورابحألابعكنعنيباتلانموممسابعلاودوعسمنباويلعورمع

.”"يدسلاويرهزلاولتاقموءاطعوةمركعوقورسموةداتقوريبج

يبأنبءاطع"هاوراموه«نالطبلاةرهاظلارابخألانمرابحألابعكهاورامم

يفدجتلانإىسوملرحبلاقلفيذلاللابهلفلحرابحألابعكنأهييأنعناورم

ییديلحلصأمهللا":لاقهتالصنمفرصنااذإناكالعكاهللاينداودنُةاروتلا

تاعمبمَايسومدعبءاجلاداودنأمولعملانمو."ةمصعيلهتلعجيذلا

.!؟ةاروتلايفركذُيفيكفءةاروتلالوزندعبيأنينسلا

قايس:ةياورلاهذهدعبلاقمكاحلانأبيرغلاو.4٠4©مقر؛نيحيحصلاىلعكردتسملا:يفمكاحلاهاور(١

إفنيخيشلاطرشىلعةحصلابهيلعتمكحلدنسهيفرهظولورابحألابعكمالكنمثيدحلااذه

.!!هيلعرابغالحيحصدانسإاذه

.٤/۹٠ميظعلانآرقلاريسفت:ريثكنبا(۲

٠(٤٤۱۳)مقر«ىرغصلاننسلا:يئاسنلا(۳



ک2يرابلاهيزنتيفيفاشلامسلبلا

وه‹ةيدقعلادوهيلاثيراومضعبنيملسملاىلإلقنرَخآيدوهي:هبنمنببهو
اَّمّنإَودنسمللهتياورو":يهذلاهيفلوقييذلاميلايريمحلاهبنمنببهو
قلهللانأىور‹”"باحكلالهأفئاحصنموتايليئارسإلايفهملعةرازغ

:ىلاعتهلوقريسفتيفلاقدقفمعركلانآرقللًاضراعممايأةعبسيفضرألاوتاوامسلا

شعلانإ"امانىايينرواواقكينا
حتفنياماءافصنمةضبقضبقمثضرألاوتاوامسلاهللاامهحصأنألبقناك

اهعضوفءاملانمةنيطذأيث؛نيموييٿتاومسعبسنهاضقن؛ناخدعفترافةضبقْلا

؛نيموييفتاوامسلاو«نيموييفتاوقألاقلح4ءاهنمضرألااحد4ء؛تیبلاناکم

.”"مباسلامويقلخلارخآنمغرفمث«؛نيموييفضرألاقلخو

ةريرهيبأقيرطنم"ملسمحيحص"يفةياورلاهذهسفندجنتنأنذإبرغتسنالف

بئارغنمثيدحلااذهو":ًالئاقةياورلاكلتىلعريثكنباقلعدقو!8يبلةعوفرم

ظافحلانمدحاوريغويراخبلاوييدملانبيلعهيلعملكتدقو؛ملسمحيحص

هبتشا«رابحألابعكمالكنمهعمّساَمْنِإةريرهابأناو«بعكمالكنمهولعجو

الرابحألابعكمالكو.”يقهيبلاكلذررحدقواعوفرمهولعجفةاورلاضعبىلع

.ةفامثلاسفننمنادرويامهفهبنمنببهومالكنعفلتخينلأكش

يغفللكيلانإو«لكيحلايفلأراحبلاوتاوامسلانإ":كلذكهبنمنببهولاقو

.٩"هيمدقيفلعنلاكيسركلاداعدقو«يسركلاىلعلكيهيمدقنإو«يسركلا

4©/£ءالبنلامالعأريسيفيذلا(١

.۷:دوههروس(۲

.١٠/٠هريسفت:يربطلا(٢

.۸۸-١/۸۹هریسفت:ريثکنبا(٤

سفنيهىرتسامكةديقعلاهذهو.۲/4۷۷ةنسلالبنحنبدمحأنبهللادبع١/١٤«يربطلامخیرات(٥

.!ميسجتلاةسردمةديفع



C12يرابلاهيزنتيِفيفاشلامسلبلا

ميسجتلاتاياورلهبنمنببهوورابحألابعكثبىلعًاقلعُمفاقسلانسحلوقي
وههيفامتلخداموفّرحلالطابلانيدلاوههنمامتجّرخامناكاذإف":نيملسملانيب
نعضارعإلاوهامكمالسإهيضتقييذلاامكيلعبجاولافءظوفحلاحيحصلاقَحْلا
نآرقلاديدجلاقَحْلانيدصوصنىلعلابقإلاوميدقلانيدلاصوصنوبتكوراكفأ
نآرقلايفىلاعتهللالاق:رابحألابعكلوقينألدبف.ةرهطملاةّبوبنلاةّنسلاوعركلا

ةيليئارسإراكفأبنآرقلارّسفيهارنو.اذكواذكةاروتلايفتأرق:لوقيهارنمركلا

.”"ملعلالهأنمريثكاهدري(ةيدوهييأ)
فونوهليئارسإيبرازوأضعبنيملسملايفٹبرخآيدوهي:يلاكبلافون

اکلىسلاقداف:ىلاعتهلوقبفهكلاةروسيفدوصقملاىسومنِ:لاقيذلايلاكبلا

درو.رخآلجرلبالایسوميلاوهسيل«”4انيونرسلبایی

یسومنأمعزييلاكبلاافوننِناقدندعسلاسنسراعبادی

"للاودعبذک":الئاقسابعنباٌدرف.رخآیسوموهامنالیئارسإيبیسوعسیل
دبعوهدوهيلادئاقعضعبهيفرشنومالسإلالخدرخآيدوهي:مالسنبهللادبع

اذإ9وُمْخَكاماَمككنكنأىس:ىلاعتهلوقعمنِ:لوقييذلامالسنبهللا

نسحلوقي.!“هيسركىلعهللايدينيبدعقأف8فمكيبنبءيجةمايقلامويناك
ةمألاهسرغينألواحو؛مالسنبااهلقنيلاتايليئارسإلاةلمجنماذهو":فاقسلا

.٠۲صيهذللولعلاباتكلهقيقحتةمدقم:فاقسلانسح(١

۰٦:فهكلاةروس)۲

.١۱۲ر:يراخبلا(۳

.۷۹:ءارساإلاةروس(٤

ةريغكعسضاوميثهننسيفلالخلا٩۷۸«هتنسيث:مصاعيبأنبا١٤٤كردتسملايف:مكاحلا(٥

.١۱۹۱صءولعلايفيهذلاو

 

 



يرابلاهيزنتيفيفاشلامسلبلا

يذلاليوطلاةيؤرلاثيدحوءليوطلاةعافشلاثيدحلصأوهاذههمالكوءةيمالسإلا

اذهوءانبتکنمباتکامريغيفهّدروهذوذشبانمكحيذلاوهريغوطارصلاركذهيف

رباكأنممالسنبهللادبعو«تايليئارسإلانمةذوخأمراكفألاهذهنأانلتبثيرثألا

ةشثيبخلاراكفألاهذهتلقتناهلثمنعوهنعوملسينألبقمهئاملعودوهيلارابحأ

دئاقعلاهذهنُاندیفيمالسنبهللادبعنعاذهتوبثومالاىلإةيميسجتلا

."ادبأايمالسإسيلويدوهياهردصمراكفألاوتاروصتلاو

نمو«؛نميلسملانيبهلاوقأرارمإلمالسنبهللادبعلضفيفتاياوردقو
يشمدحأللوقي8يِبنلاتعمسام":هیفلاقصاقويبانبدعسنايورامكلذ

لقط:ةيآلاهذهتلزنهيفو:لاقنبهللادبعلالإةَّنلالهأنمهّنِإضرألاىلع

نامربڪساوافلمىلعليسيندھاتددههبمڪوهللادنعنماڪندش

ركذدقو‹!ةنيدملايفملسأمالسنباوةّيكمةيآلاناباملع©"ي

تلزنأاممالسنبهللادبعيفتلرنامهللاو":لاققورسمنأةيآللهريسفتيفيربطلا

."ةنيدملايفالإهللادبعملسأاموةكميفلإ

نوكيس":لاقيلانُا«هبنمنببهوحدميف

.”"ةمكحلاهلهللابهيبهوهللاقُيلجريتّمُأيف
ىلإتّدأيلاومالسإلاعمةفلتخملاتافاقثلليئاقلتلاويعيبطلاجزامتلابناجبو

هيوشتيفمهاسرخآلماعكانهناكءحيحصلامالسإلانعةبيرغدئاقعوراكفأروهظ

ةيركسعلاةمجحلالشفدعبفمالسإلاءادعألبقنمرمآتلاوهوالأةيمالسإلاةفاقثلا

تاياوركلذك

.۷٠۳صيهذللولعلاباتکىلعهقيلعت:فاقسلانسح(١

.١٠:فاقحألاةروس(۲

.۳۸۱۲ر:يراخبلا

.١/٢٤٥۳؛تاعوضوملا:يزوحلانبا(٤



C2يرابلاهيزنتيِفيفاشلامسلبلا

لجأنمةيفاقثلابرحلاىحنمىوقلاكلتتّحَت«برعلاةريزجوينثواهداقيلاةسرشلا

؛نيملسملانيبفرحتملامهركفثبلةلهسةقيرطءالؤهكلس.يمالسإلاركفلاهيوشت

نآرقلاو؛مالسإلاةروصبرهاظتلاوملسملاعمتجلاطسريفساسدنالاقيرطنعكلذو
يلاباتلنةتاو:ىلاعتهلوقيفةلحرملاهذهتايادبانللّجسُيمركلا

ونرداوروساباامالاىلعلر
نبهللادبعنأ"يوراماهدكؤيميركلانآرقلااهلُمسُيىلاةيخبراتلاةقيقحلاهذهو

مكثدحيمبو:لاقف«تکسدوعسمنباىأراًملفءةاروتلانعثدحُيخيشبرمدوعسم

تيبنمءامسلاىلإدعصضرألاوتاوامسلاقلحخاملهللانأرکذ:اولاقفمکبحاص

مهللا":لاق4ءتوعسمنباعجرتساف«سدقملاتيبةرخصىلعهلجرعضوو

نورواورنڪايڪورڪولل:لاقمت."ارارماهلوقينامإدعبرفكال
امكمتلقوهيلعمثركنأًالهف:لاق«هتروصيفلمتسيلبإالإهّنظأامءس
اومهناف-لقتنمالئازلالوقي‹”نلفالبحأ۷ميهاربإلاصلادبعلالاق

)"کنیدىلعدوهیلا

ءاهيلعتوتاياورلاقالتخاقيرطنعةمصعلاجايسباهتمربةّيلمعلاتطيحأدقو
نمو.للملاكلتبتكيفثحبلاوةعلاطملاىلإنيملسملاوعدتيلاو8يلالإاهتبسنو

هنأيلاىلإابوستمصاعلانبورمهللادبعقيرطنمءاجامتاياورلاكلت
جرحالولیئارسإيببنعاوتدح»:لاق

(۱)

.۷۲:نارمعلآةروس(١

.۸۹:ءاسنلاةروس(٢

.١۷:ماعنألاةروس(۳

.(۸۷۹)مقر؛يرصبلابيبحنبعيبرلادنسم:حيحصلاعماحلا(٤

.٤٤٣۳ر:يراخبلا(٥

 

 



DDيرابلاهيزنتيِفيفاشلامسلبلا

لهأاوقدصتال»:اهيفوهَلوسرلاىلإةبوسنمةريرهيبأقيرطنمىرخأةياورو

.”"ہکیلإلزنأاموانيلإلزنأاموهللاباًّنمآاولوقومهوبذكُتالوباتكلا

هللارمأفلاخي«بيذكتلامدعوقيدصتلامدعنيبححجرأتلاضماغلافقوملااذهو

باڪس۴رهامباكانموسخباكلاملانوو:لاقنيحمهييذكتبىلاعت

.ولوبذكلاهللاىلعولووءهللادنعنموهاكودنعنموه

ميركلانآرقلاانربخأنددعبمهنعثيدحتلاىلإ$لوسرلاانوعديينألقعيالو

باتكلاصنلةياورلاهذهةضراعموءهّبَرهللايبفلاخينألقعيالف«نوبذكيمهنا

.اهدرلةيفاكزيزعلا

:لوقينيحانتديقعىلعمهدقحیدمنعانربخُيیلاعتهللاومهدنعاملبقنفيكو

دونيوکيفلالڪوسنرناڪقدكومڪلاومنانوما

Aمبدأالاقضمىلإمص۹ةعهاتاشهو

سخنمبلركنانرشماوبالالماےس۲لوقيو
۶س

(Af

4نڪمن

دنعندَسَحسانڪڪاا1نمڪودروللمانرڪ:لوقيو

9(}2سسر ا4نامدنم71

.۱۲٦۷۳ر:يراخبلا(١

.۷۸:نارمعلآةروس(۲

.٠٦۷-١۷:ةرقبلاةروس(٢

.١٠٠:ةرقبلاهروس(٤

.۹:ةرقبلاةروس(٥



C2يرابلاهيزنتيفيفاشلامسلبلا

اوبسبارسان:ټلويو

ديمڪورببالاولاَاوسينإانا:لوقيونورم

"4نراڪڪنا
ىلعلياحتلاىلعنيملسلملاثحلتاياورلاكلتمالسإلاءادعأيدايأتبلعدقل۱

اذهيففرحنافسأللوءةّمومسملابتكلاكلتةعلاطُمىلإمهعفدوفلارماوأ

هللادبعوةريرهوبألثمةباحصلانمةعامَجءالؤهسأرىلعناكو«نيملسملاةعومجم

دئاقعاوشيومالسإلايفاولخدنيذلاو«دوهيلانعايورناذللاصاعلانبورمعنب
هترطفةيرذعو«يبرعلاةطاسبهببسةباحصلانمفارحجنالااذهناكةفرحلامهبتك

ةئراطةينثولاتناكدقفءةفرحنملاللملالهألةفرحنللاةينيدلاتاثوروملااهسندتمليلا

ثوروملاكلذاوأرنيحو«باتكلالهأبولقيفاهرذجتكةرذجتمتسيلوهبلقىلع

.نيملسملاىلإهلقنباوماقو«هباورهبناريطاسألاوبئاجعلابءيلملالئاحلا
يببتكيفرظنلانَمدأدقناكصاعلانبورمعنبهللادبعنإ"لوقي

بتكنمنيتلمازكومريلامويَباصأهّنإريثكنبالوقيو«"”كلذبىتعاو«ليئارسإ
.امهنمثّدحيناكف«باتكلالهأ

ام:بعكهنعلاقىحرابحألابعكنعثّدحُيناكهّنإ:ليقدقفةريرهوبأام

نمرثکيناكهّنإ:لاقيو‹”ةريرهيبأنماهيفامبملعأةاروتلاارقيملادحأتيأر

رابحألابعكتاياورنيبنوطلخياوناكةاورلانأةجردىلإرابحألابعكنعةياورلا

.۱۹:نارمعلآةروس(١

۰١۱:نارمعلآةروس(۲

۴/۸۱ىالبتلامالعأريسيهذلا(۳

.١۳يظلتارتاسهتهریسفتةمدقم:ريثكنبا(٤

١/٠ىالبلامالعأريس:يهذلا(٥

 

 



يرابلاهيزنتيفيفاشلامسلبل
؛ثيدحلانماوظفحتئوفلااوقّنا":ديعسنبرسبلاقدقفكلوسرلاتاياورو

مثبعکنع88هللالوسرنعثّلحيفةريرهابأسلاجُانتيأردقلهللاوف

ثیدح؛بعكنعهللالوسرثيدحلعجّيانعمناكنمضعبعمسأف؛موقي

"88هللالوسرنعبعك

هناهنعيوردّقف«هنعذخألاورابحألابعكةعباتميفادهتجُمناکةريرهابأنإ97

قاروتلانعهعمتسلجفرابحألابعكتيقلفروطلاىلإتجرخ":لاق

اقفءةنيذملانمدرطلابامُّهدَدهنأباطخلانبرمعبرمألالّصوىحةباحصلاضعبلبق

ضرأبكنقحلألوأٌ#هللالوسرنعثيدحلاًنكرتتل':ةريرهيبأللاقهنأهنعيور
.”"ةدرقلاضربنقالوُ‹؛ثيدحلانكرتل:بعكللاقو."سود

اوأدبومهنمأخألانعاوفقونةباحصلاضعبلنييباتكلاءالؤهرطحنيبتنيحو

؟بانكلالهانولأستفيك‹نيملسللارشعماي":هريغابتاعملاقوء؛كلذدعبمهيلع

دقوبشياهنوءرقتفلابرابخألاثدحأة#هّيبنىلعلزنأيذلامکباتکو

ادح»:اولاقفباتكلامهيديأباوريغوهللابتكاماولّدبباتكلالهأنأهللامكثلح

هللاوالوهلامنعملعلانممکءاجاممکاهنيالفأاەارلهللادنعنم

۲/١٠٠.0ىالبنلامالعأريس:يهذلا(١

٤٢۲ءأطوملا:كلام؛٢۲۷‹حيحصلاعماحلا:بيبحنبعيبرلا(۲

رمعدیدهُتةياورىلعاقلعمباتكلاققحُمطوؤنرألابيعشلاق۳۲-۲/۷۹١ىالبنلامالعأريس:يهذلا(٢

.هاحيیحصدانسإاذهو:هصنامةريرهابأوبعكدرطب

.۹ :ةرقبلاهروس (t



يرابلاهيزنتيفيفاشلامسلبلا

."”"مكيلعلزنأيذلانعمكلأسيطقمهنمالجرانيأرام

جازتمانملكشتفرحنمركفلةّيمالسإلاقرفلاضعبينبيفتلحةلكشلملاركل

‹مالسإللليمسرلالثمملاهنأىلعمَدَعُيراصوءةقباسلاللملالهألمدقلاييدلاثوروللا

.!ةقدنزوارفكربتعيةيمالسإلاةديقعلاميمصنمةعبانراكفأنمهادعامو

ةّمصتايئإلنولدتسيدئاقعلاهذهلثماوقنتعانيذلاءالؤهدبنأبيجعلاو

لسيجحنإلابًالدنسملوقيةيميتنباوهاهفءةفرحنملالللاباحصأراثآوبتكبمهتديقع
لاقو.هللايسركاهّنإَفءامسلابال:لاقلاحيسملانأليجنإلاييو":فّرحلا

اورظنامكلُكمكلرفغَيءامسلايفيذلامكابأنإفسانللمترفغمتنأنإ:نييراوحلل
يفيذلامكوبأوىاوهألايفنعمجيالوندصحيالونعرزيالَنّهَلإَفءامسلاريطىل

هبلوطيريثكدهاوشلانماذهلثمو؟نهنملضفأمتسلفأنهقزرييذلاوهءامسلا

:تلصلايأنبةّيمأيلهاجلارعاشلالوقبًاضيألدتسيو

اريبكءامسلايفىسمأابرلأدجمللوهفهللااوج
اريرسءامسلاقوفیوسوسالاقبسيلاىلعألاءانبلاب

روصكئاللاهنودىرتنيعلارصبهلانياماعجرش

:هلوق

دثيلوىرخأللرسنلاوهنيميلجرتحتروثولجر

:ةرتنعلوقبةيزوحباميقلانبالدتساو

:يراخبلا(١

.ةينثولاثيلثتلاةديقعلصأيهيلاحيسملللاعتللاةّويأبىراصتلالوقبهنمجاجتحااذهو
۰‹ىیرواتفلاعومجب(۳

٥ىواتفلاعومجمةيميتنبا(٤

.٤٠٥صةنسلالبنحنبدمحأنبهللادبع(٥
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a

دنعةثوروملاةفاقثلاتامكارتلانيبو«ٍقاصلايمالسإلاركفلانيبجازتماللةجيتن

دنعهلإلاةقيقحلةهوشمخاسمأترهظءةفلتخملاللملاباحصأنمددحلانيلخادلا

نيناوقنأو؛نوكلاقلاخوهىلاعتهللانأرّرَقدقمالسإلاف«نيملسملافئاوطضعب

هطبضتونوكلاريستيلايههننسوىلاعتهللانيناوقلبهيلعيرجُتالهننسونوكلا

ىسحلاءامسألاهلىلاعتهللانأومهنمءيشىلإرقتفمريغنيلاعلانعيغلاعتهللاأو

الوماهوألاهبطيحالىلاعتهنوشلسيلفهيبشوأواسمهلدجويال

البملكتمميركريدقريصبعيمس«نويعلاهارتالو«نونظلاهطلاختالوماهفألاهكردت
.هاضرنعريبعتهحرفوهبحو«تاقولخملادنعلاحلاوهامك«تاودأوأحراوج

تافصلاولاكشألايذ«مّسحلامهئابآهلإةروصةبولغملاممألاعابتأثروامنيب

وأ«سمشلاءوضكرونوهفمهتئيبيفتادهاشمنمهوفلأاممةاحوتسملاةفلتخللا

نكسيامكءامسلانكسي«هتكرحيفقيشر«هتئيهيفليمَجتوقيفرابجناسنإ
كلتنمماتلادرجتلامالسإلادعبءالؤهعطتسيململوىاحطبلاسانلا

هررقامكقلطملاهيزتتلانيبجزمّيديدجرّوصتمهدنعهلإللنّوكتءةيركفلابساورلا

لوخدةفرحنملاةروصلاهذهخيسرتيفمهاسوورويذلاميسجتلانيبومالسإلا

نيذلانييسمرحلاةفسالفلاوةيونالاوىراصتلاودوهيلانمةيرمآتلاريشبتلاتاعامج

.۸/۲۸۷ةيمالسإلاشويحجلاعامتجا:ميقلانبا(١



يرابلاهيزنتيِفيفاشلامسلبلا

ىرخألاممألاتاثوروعبحيحصلامالسالاجازتمانمةحتانلادئامعلاهذهتقالدقو

ةجاذسوءةيركفةطاسبباوزّيمَتنيذلابرعلاضعبلوقعىدلابصخاحخانم

اوقلعتوراكفألاهذهمهنيبترشتنافلُمأتلاوريدتلاتاکلميفللشوءيلقعروصقو

ةميخلاولبحلاوءارحصلاكمهبةصاحخةمسلكلةّيبصعلايفمهتداعكاهلاوبّصعتواهب

.لبإلاو
مهبهذمءالؤهنوكةفلتخملاةيركفلاسرادملاوةيمالسإلابهاذملاتنوكتنيحو

.ةصاخلاةيركفلامهتسردمومهبصاخلا

ةبزارمو«ىراصتلانابهرو«دوهيلارابحأنمةَّدعناكو":يرثوكلادهازلوقي
نممهدنعامثبيفمهدعبمُت«نيدشارلادهعيفمالسإلااورهظأسوح

ءاطسبوءةاورلابارعأنمملعلاببذهتيملنمممهيلعجورتنمنيبريطاسألا
يفمهرابخأيفامنيدقتعم«؛نطابةمالسبنيرخآلاهوورومهنماهوفقلتفمهيلاوم
‹مهتيلهاجيفداقتعالانمهيلعاوناكامبنيسنأتسمو‹هيبشتلاوميسجتلانمهللابناج

ءفئاوطلادقتعمىلإبرستيهيبشتلاذحأفءأطخوأللوسرلاىلإءارتفااهنوعفريدقو
رشنينينسرمتسانممونيعباتلاةلجنميرصبلانسحلاناكو.ةشحافلاعويشعيشيو

نمسانأامویهسلجمرضحدقو.ملعلالهأءالبنهسلجُممزاليوءةرصبلايفملعلا

اهبناَجيأةقلحلااًشحىلإءالؤهاوُدر:لاقدنعطقسلاباوملكتاموءةاورلاعاعر

.”"ةّهّبشملاوةمّسحلافانصأمهنموءةّيوشحلااوُمسف

:نيتئفىلإتمسقنااوفرعنيذلاةاورلانمةرمزلاهذه

ىايحتساالوةّيورنودًاينلعايرصتهيبشتلاوميسجتلابحّرصت:ىلوألاةئفلا١

للملا":هباتكيفناتسرهشلامهركذدقو«يميجمحلادمحأوسمهكورضمءالؤهنمو

ةيوشحلاثيدحلالهأنمهعامجو«ةيلاغلاةعيشلانمهعامَج:ةّهّبشملا':هلوقب"لحتلاو

.١٠-١١ص«يقشمالاركاسعنباليرتفملابذكنييبتباتكلهتمدقم:يرثوكلادهاز(١



يرابلاهيزنتيِفيفاشلامسلبلا

دمحأوسمهكورضملثموءةعيشلانمنييماشحلا:لثم«هيبشتلاباوحرص
ةيناحورامإضاعبأوءاضعأتاذةروصىلعمهدوبعمنإ:اولاقءةيوشحلانممهريغو

اماأو.نكمتلاورارقتسالاودوعصلاولوزتلاولاقتنالاهيلعزوجيو«ةينامسحامإو

كلذريغوةيقّوفلاونايتإلاوءيحجلاوبنجلاونيديلاوهجولاوءاوتسالانمليزتتلايفدرو

كىبلاىلإاهوبسنواهوعضوبيذاكأرابخألايفاودازوءاهرهاظىلعاهورحجأف

نمطعتلشرعلانإو:اولاقىحمهيفهيبشتلانف«دوهيلانمسبتقماهرثكأو

ةعبرأبنجلکنملضفيلهنإوديدحلالحرلاطيطأكهتحت

هيبشتلاتتبثأ-اهثحبددصبنحتيلا-ثيدحلالهأنم:ةيناثلاةئفلاو۲

ولعهقلخىلعلاعهللانإ:اولاقف"فيكالب":هتمسأضافضفءادربهتفلغوميسجتلاو

اهجوهلنأو«نيقولخملانيعأهبشتالراونأتاذنيعبىريهاوزّيحتوناكم

لرتيودعصيويشعوكرحتيهنوءابنجواقاسوعباصأواديوةاهلونانسأوةروصو

هيبشتلااذهلكلحرلاطيطأكهتحتنمطعتلشرعلانأو«لعيونزحيوحرفيو

.!فيكنودبنكلوميسجتلاو

تفشكىلوألافءةدحاوةسردمامهربتعنو«نيتسردملانيباقرفىرنالنحو

.يهاولا"ةفكلبلا"ءادربتعفلتدقفةيناثلاام؛عانقلا

يحويياوءةمباشتملاتايآلامملماعتلايفثيدحلالهأجهنمةيميتنباانلصحلي

تافصلاتابثإ:-مهيلعهللاناوضر-فلسلابهذمف":هلوقبميسجتلاباهرهاظ

نامهبإلا":هلوقبةدعاقلاهذهنعنازوفلالاصرّبعيوىلعاهؤارجإو

اهتبثننأبكلذوءهتنسيفهلوسراهبهفصووأباتكيفاهبهسفنَفصوىلاهتافصب

ناتسرهشلالحتلاوللملا(١

.٤/٦یواتفلاعومجبةيميتنبا(۲

 



يرابلاهيزنتيفيفاشلامسلبلا

ءاّهظافلألريغنماهيناعمواهظافلأبةّنسلاوباتكلايفتءاجامكهل

.”"اهيناعمليطعُتا

ةمماشتملاصوصنلاعملماعتلايفهلشفيفلثمتيجهنملااذهيفلاكشإلاو
. . ۲ 2و o

هدهءارخجإنافناهاربالامتاڪائهسباڪلاكيلعرنا

ثيدحلالهأبتّدأةريبكةيّصنتالاكشإىلإيّدؤيءاهرهاوظىلعةمباشتلاصوصنلا

.ميسجتلاةديقعلاحتناىلإ

ةحردىلإميسجتلاوهيبشتلاةديقعيفثيدحلالهأبفّرطتلاوًولغلالصودقو

نيحف«!ةقدنزلابىلاعتهللاهيناعمضوفيو«تامهباشتملاتايآلانعتكسينممهفصو

ءهانعملضّرعتلاكرتواظفلهتابثإبجوكلذنملكشأامو":يلبنحلاةمادقنبالاق

ةرابعلاهذههيلعاعشمخيشلالآميهاربإنبدّمَحُمهيلعدر‹"هلئاقىلإهملعدرنو

بهاذملارشنموهوءةضوفملابهذّمىلعقبطنيُهَنفةعمللاىفهركذامام":الئاق

يني
:ىلاعتهللنأنومهوتيمهلعجصوصنلاعمنشخلالماعتلااذهو

.١٠صءةيطساولاةديقعلاحرش:نازوفلالاص(١

.۷:نارمعلآةروس(۲

؛تاقتعالاةعمل:يلبنحلاةمادقنبا(۳

يربطلاريرجنباهبسندقضيوفتلانأبيرغلاو.١۳صيلبتحلاةمادقنبالداقتعالاةعلباتكققحمهلقن(٤
لبنحنیدماىلإداعمث:(۱۹صھ۲۱۹ثادحأيفهخیراتيفلاقثیحلبنحنيدمحأىلإ
لاقف.اهيلعديزأالهللامالكوه:لاق؟وهقولخّمأ:لاقللامالكوه:لاق؟نآرقلايفلوقتام:هللاقف

:لاق؟هانعمامف:لاقفصوامكوه:لاق؟ريصبعيهلوقعمام:لبنحنبدمحألقاحسإ

نازوفلاوةيميتنبالوقبلقيملومالكلائعمضّوفدقلبنحنبدمحأف«هسفنفصوامكوه«يردأال
وهفاهيناعمكرديالهنوتافصلاكلتهللتبثيهّنأبركذلبءاهرهاظىلعيناعملاتابثإصوصخب

.ىلاعتاهلئاقىلإاهضّوفي

 



يرابلاهيزنتيفيفاشلامسلبل
:لاق$يلانأاوورثيح:ًاعارذنوتسهلوطوءناسنإلاةروصهبشتةروص-١

.٩”«اعارذنوتسهلوطوهتروصىلعٌمدآكيهللاقلخ»

نأةميركيبأنبملسمةديبعيبألليقنيحفءةياورلاهذهنيملسملاءالقعدردقو

بذك:ةديبعوبألاق.هتروُصىلعمدآقلخهللانإ":لوقيناميلسنبلتاقم
٩"لتاقم

:ءارضخوءارمَحسبالمسیلورعشوذدرمأباشةروصىلعنأ

دجدَرسأاباشليايبرتيار":لاق8لوسرلانأةمركعقیرطنمنووريمهف

ةروصيفكټيبرتير":لاقهنأاضيأةمركعقيرطنمو«"ءارمَحةّلحهيلعططق

ناةمركعقيرطنمكلذكنووريو«"ءارضحخةلحهيلعططقدعجةرفوهلدرمأباش

«"نيرضحخأنيبويفدعجباشندعةّنجيفيّبرىلعتلخد":لاقةيلوسرلا

معن:لاق؟هبردمحمیارلههنأسابعنبانعةمركعقيرطنمكلذكنووريو
يفهيمدقناکنمرتسهنودباشةروصيف:لاق؟هآرفيك:لاق

هيلعباشةروصيفسدقلانمةريظحيفكبيقنيلاعلابرىأر"هةهنأىرحأةياور

كلم:ةعبرأهلمحُيبهذنميسركىلعهآر":ُهَنَأىرخأةياورو«"رصبلاعمتليجات

ىلعناسنإلاهللاقلخفلوألاحاحصإلانيوكتلارفسميدقلادهعلايفءاجدقو.۲۲۷ر:يراخبلا(١

.!!اهقلخهللاةروصىلعهتروص

.۳/۹٠4عرشلانايب:يدنكلا(۲

.۲/۳۹قلبانحلاتاقبط:ىلعييبأنبا

؛ىلعيوبأو«يئاكللاو.۳٠٠مقرءةّسلايفدمحأنبهللادبعوءةنسلا:مصاعيبُأنبا(٤

۸٤٤صدیعسنبنامثعضقنباتكىلعيرامسلاتاقيلعتعجار.مهريغو

ءديحوتلايفةيزخنباو.8۳۷مقر١/٠۹٠مصاعيبأنبا.٠٠۹مقرديحوتلالوصأحرش:يئاكلاللا(٥

۷٤٤۰-۸٤٤صدیعسنبنامثعضقنباتكىلعيرامسلاتاقيلعتعجار.مهريغو١

٤٤٤۰ص؛يسيرملاىلعديعسنبنامثعضقنباتكىلعهقيلعت:يرامسلاروصنم(٦
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يفرسنةروصيفكلموروثةروصيفكلموءدسأةروصيفكلمو«لحجرةروصيف

"بهذنمشارفهنودءارضحخةضور

تبثينمدعيامنيبو لهأربتعي‹نيملسلملاءالقعدنعامّسحُماهّبشُمتافصلاهذهتيثي

ةقدصتعمّس":يناربطلالوقيثيحءاقيدنزةدسافلاتاياورلاهذهركنينمثيدحلا

نبدأنذؤّتسانيحو«"قيدنزوهفةمركعثيدحببنمۇيملنم:لوقيظفاحلا

نأبيرغلاو.”"هبثّدحىاملعلاهبثّلحدق":لاقتاياورلاهذهةياوريفلبنح

هنأل؛ادجهركتتسأيأريغتلعبملعأهللاو":لاقوةياورلاهذهركتتسايمرادلانامثع

ینرون»:لاقف؟'كّبرتيأرله":8هللالوسرللاقهَرذيبأثيدحضراعي

مظعأدففهبریأرادمحمنأمعزنما:اهنعهللايضرةشئاعلوقهضراعيو‹«ەارأ

لهأنمهباحصأفرعيفةقدانزلانميمرادلانوكيكلذبوء”ةيرفلاهللاىلع

.!ثیدحل

:لاق2يلانأثيدحلالهأىوردقف:نيتفشوةاهلوانانسأهللنأو-۳

وبأوةّطبنبالاقو)"هسارضأوهتاهلودبو«كحضيىحىلاعتوكرابتمهلىلجتيف'

ودبىحهلوقيفنولوقتام:ةافنلاةلطعملاةيمهجلاءالؤهللاقياذكو":ىلعي

.٥۳ص؛ةنسلا:لبنحنبدمحأنبهللادبع(١

-٣٤٤صديعسنبنامثعضقنىلعيرامسلاتاقيلعتعجار.١/١٤٠«تاليوأتلالاطبإ:ىلعيوبأ(٢

٧.

ديعسنبنامثعضقنباتكىلعيرامسلاتاقيلعتعجار.۱۱۸-١/۱۱۹ةلبانحلاتاقبط:ىلعييأنبا(٢

.۷٤٤-۸٤٤ص

.۷٤٤ںم؛يسيرملاىلعديعسنبنامثعضقن:يمرادلانامثع(٤

لاقء٣۸۳٤صدیعسنبنامثعضقنباتکىلعهقيلعتيفيرامسلاروصتمعجار؛ةدنمنياهاور(٥
.هيفةظوفحمةظفللاهذهوحيحصثيدحلاو:٤4۸صيرامسلا
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؟َایسومكهللاملکفيك:لئسنيحةمصعوبأباجأوهتاوهل

.!ميسجتلاةفصمهسفنأنعنوفنيكلذعممهو:هلوقب

2يلانأثيدحلالهأیورثیح:عباصأونيبنجونيعارذواردصهلنأو٤

.!مهدنعًاميسجُتدعيالاذهو‹”«ردصلاونيعارذلاروننمةكئالملاهللاقلخ»:لاق

نوديديبمدآكابأتقلحخ:هللالوقينأنممظعأمدآلقوقعيأو":يمرادلالاقو

ةدرقلاتقلخامككيدينودكلتدارإبهتقلخنكلو.ال:لوقتف.قئالخلانمهاوسنم

.””براقعلاوسفانخلاوبالكلاوريزانخلاو
كلذناكالاط«ثيدحلالهأدنعةمهُتدعيالقوقعلابىلاعتهلليمرادلافصوو

.!ميسحتلاةديقعنعاعافد

ول".هللةفص"بنحلا"تابثإملعلالهأضعبنعدرودق":يرامسلاروصنملاقو

ربحءاج:اولاقو"هيفمالكلااذهزاجامل«بونحلايوذنمهناحبسنكيمل

؛عبصأىلعتاوامسلالعجُيهللانأدجنتاّنإدمَحُماي":لاقف$8لوسرلاىلإيدوهي

ىلعقلخلارئاسوءعبصأىلعىرثلاوءاملاو؛عبصأىلعرجشلاوىلعنيضرألاو
"رالوقلاقيدصتهذجاونتدبىح8يلاكحضف.كلملاانأ:لوقيف.عبصأ

.!ةديقعلاهذهلصأنيبتةياورلاهذهو

تاقيلعتعجار.۲۱-۷٠۲۱۸صتاليوأتلالاطبإيفىلعييبأو(۱۱۱/۳)ةيمهجلاىلعدرلايفةطبنبا(١

.٥۸٤٥صدیعسنبنامثعضقنباتكىلعيرامّسلا

.٦۲۸صءةنسلا:لبنحنبدمحأنبهللادبع(۲

٦۰۳۷ص«كيعسنبنامثعضقن:يمرادلانامثعو٥صءةنسلا:دمحأنبهللادبع

.۹۷ص«..نامثعضقن:يمرادلا(٤

.۸٠٥ص«..نامثعضقنىلعهقيلعت:يرامسلاروصنم(٥

١ر:يراخبلا(٦
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:ةمايقلامويدوادلوقي":ثيدحلالهأىورثيح:ةبكرولصافمهلنأو٥

هتبکرسميىحوندیف.هندا:هللاقيندا ىلععنشيمرادلانامثعنإلب.ا

نمضراعملااذهلناکولف":يمرادلالاقف«تاقولخملادحألةبكرللهليوأتيسيرللا

ياو؟هيمستالوريسافتلاهذهيورتقيدنزيأنعكليو«هحصندقناكهناسلعطقي

سميفهاوسقلخىلإهيندينأيفهبذاعتساوهيلإًاجلوهبنذلهللارفغتسااذإدوادلكرد

."هضعبنعىدبأىلاعتهللانأ":كلذكنووريو."هتبكر

الوًاهيبشتمهتديقعنوربتعيالكلذعمو

ملسمنبةملسلقنيامنيبف:كحضيوركمّيهنوللمابرعشيهنو١
ىلاعتهللافصويالو":ًالئاقللملابىلاعتهللافصوزاوجمدعبءالقعلالوقيتوعلا

نكلا!المُيىلاعتهللانأنيميثعنبحلاصنبدّمَحُمررقيلاللاوللملاب

نمءيشهيفسیلللموهلبنحنانللمکسيلهللاللم":لوقلابهمالكيطغي
8هنأ

0نوکيالهللاو":الئاقركملابىلاعتهللافصوزاوجريثكنبايفنيامنيبو

GE 11 عادخلاامأَوالئاق!عادخلاوركملابىلاعتهللافصينيميثعنبادجنتالوركللا

هتدیقعیفةيميتنباكلذركذو«احدمنوكينيحهبىلاعتهللافصويركملاكوهف

تابثإتايآلاهذهتنّمضتخلا.دىرروهلوقو":لاقثیحءةّيطساولا

.٤٤٦٤ص؛ديعسنبنامثعضقن:يمرادلانامثع(١

.٤٤٤ص«قباسعجرم:دیعسنبنامثع(۲

.٤٤١٠صقنسلا:دمحأنيهللادبع(٢

.۲/٥٠ىايضلا:يتوعلاملسمنبةملس(٤

رنیسمنياصنيطح© صةديقعلاىرات

صمحلاس)۷

 

 



يرابلاهيزنتيِفيفاشلامسلبلا

نرالاعلاول:هلوقماو.ةيرايتخالالعفلاتافصنمامهوديكلاوركملافص
1 اركممهعرسأومهذفنأهانعمف

نمانتبركحض":لاقنو‹"ةليللاهللاكحض":لاقها2يبنلانعاوورو

."معن:لاق؟هللالوسرايٌبرلاكحضيأ:نيزروبألاق«هريغبرقوهدابعطونق
Ge 2 A s1 ۶

نباحڂحاصنبدمحملوقيثیح:هحورضفتنتولورهيولرزايوكرحتيهنآو-۷

عنمُيعنامأو":لاقو‹"هسفنهللاوهلزتييذلانأمالكلالّوَأيفانركذ":نيميثع

ىلإةفلاغلاةعاسلايفلزتيمْ":ًاضيأاوورو."ةلورهيتأيىلاعتهللانأبنمؤننأنم
س

.©”"قّرعبيموق:لوقيفضفتنتو«هتكئالموهحوربايندلاءامسلا
$لوسرلاىلإاوبسنثيح:ةيديدحلاةلسلسلاتوصكتوصبملكتيهاو-۸

بوقعيلاقو.”"ناوفصلاىلعةلسلسلاٌرجكتوصهلعمسكيهللاملكتاذإ':لوقلا

لكبيهللانأمعزنمعسلبنحنبدمادصقيهللادبعوبالئس":ناتخُينب
."توصبهناحبسیلب:لاق؟توصبملكي

.۷۲صةديقعلاحرش:سارهلیلخدمحم(١

.۹۸۳۷ر:يراخبلا(٢

.۱۸۱ر:هجامنباو.۱۱-١/۱۲:دمحأ(۲

.۷٠ص؛ةديقعلاىواتف:نيميثعنبا(٤

.۲٠١٠ص«‹قباسلاردصملاسفن(٥

.يريهزلاريمسقيقحت.٦۲۹ص«ءديحوتلاباتك:ةيزخنبا(1٦

١۰.۳۱ص؛كيعسنبنامثعضقن:يمرادلاو.٠۲۸صءةنسلا:دمحانبهللادبع(۷

.۱/۳۷۲ةلبانحلاتاقبط:ىلعييبأنبا(۸



C2يرابلاهيزنتيفيفاشلامسلبلا

اوبېستل:لاقتيبنلانُأاووردف:هسافنأيهحيرلانو‹سفنتيناو-۹4

مكبرسفندجأو«ةيناعيةمكحلاوناميناميإلا":لاقهنأوسفناَهّنإفحيرلا

.""نميلالبقنم

.!؟ثيدحلالهأدنعنمحرلاريفزيهيلاةيناميلاحيرلابكربتلاانيلعبحيلهف
ثسيح:ًالاعنسبليُةَنأَو«ىرخألاىلعامهادحإعضيهلو«نالجرهلنأو٠

اوورو”"ەهيمدقيفلعنلاكيسركلا"نألاعتهللافصويفهبتمنببهونعاوور

ىضقامل":ُهَنَأاضيأاوررو."ىسركلاىلعىلاعتوكرابتهيلجرعضاووهو":اضيأ

هوفصينأاودارأمهلعل.)"ىرخألاىلعهيلجرىدحإعضوو‹ىقلتساهقلخهللا

.!قلخلاءانعدعبةحارلاب

هلجرىلاعتوكرابتهللاعضيىحعئلتمتالفرانلاماف":لاقهنأ$يبللاوبسنو

همدقعضيفئلتمتالفرانلاامأف"ةياوريثوكلانهفطقطقطق:لوقت

لّوُأهوأريلاهتروصريغةروصيفرابحلامهيتأيف":لاقُهَنأَو"طقطق:لوقتفءاهيلع

.۲۷۲/۲نيحيحصلاىلعكردتسللا:مكاجلا.٢/۲۳۲‹؛ۍربكلانتسلا:يئاسنلا(١

.٤٤٤ص«يسيرملاىلعديعسنبنامثعضقنو.۲:دمحأ(٢

.١٤/۱۳۹۹ءةمظعلا:خيشلاوبأ۷صءةنسلا:دمحأنيهللادبع(۳

.۳٠۳ص؛ةنسلا:دمحأنبهللادبع)٤

مقرب۹٤-٢ءةنسلا:مصاعيبُأنبا«يسيرملاىلعديعسنبنامثعضقت:يماردلا(٥
اذهلالخلادكَحُموبألاق:(۱۸۹/۱)ليوأتلالاطبإ:ىلعيوبألاق.۹ںيبكلا:يناربطلاو.۸
هتاور:لاقثيح۹۸صولعلارصتخُميفةياورلاهذهينابلألاححصدقو.تاقثمهلكهدانسإثيدح
يفميقلانباركذو:ةحفصلاسفنةيشاحيففاضأوهلةّنسلاباتكيفلالخلاركبوبأهاور«تاقث
.يراخبلاطرشىلعحيحصهدانسإ:(٤۳ص)ةيمالسإلاشويحلا

٥۷۱۷ر:ملسم(٦
۷

۷۱۷۳:ملسم(۸

 

 



2يرابلاهيزنتيِفيفاشلامسلبلا

مکنیبله:لوقيفعايبنألالإهملكيالفءانبرتنأ:نولوقيفمكبررانُأ:لوقيفقرم

0ۇملُكهلدحسیفقاسنعفشکيف«قاسلا:نولوقيف؟هنوفرعتةيآهنيبو

.!؟ثيدحلالهأدنعفراعتلاةرفيشوهتاذلابناقيسلافشكاذاليردنالو

هيلعطارصلاو«رطانقعبسمنهجنإ"اوورثيح:مّنهجيفسلجُيٌةنأو-١
n)نهنمةعبارلايفلټهللاو

هفصويفاوورثيح:ةشحولابرعشيوضرألايفهنأبهوفصوو-١
.”"دالبلاهيلعتلخو«ضرألاففوطيكبَرحبصأف":ىلاعت

اذهةعاضفعموةدحولاوةشحولابروعشلادالبلاهيلعتلخ"ةرابعو

ليلجثيدحاذه":ةيوارلاهذهىلعالعملوقييقلنبانافنيملاعلاٌبرلفصولا

.*"ةونلاةاكشمنمجرخدقیاىلعهتمظعوهتماخفوهتلالجيدانتريبک

:نيميثعنبحلاصنبدمحملوقيثيح:نزولاليقثهنومسجهّنأبهوفصوو-۳

نمحرلانإ":اولاقو"كلذنكيلفءامسجنوكينأىلاعتهللاةيؤرنممزليناكنإ"

نوحبسللماقاذإىح«نوكرشملاماقاذإراهنلالأنمشرعلاةلمّحىلعلقثيلهناحبس
يرقعللاتلوقرستيولوشمللمسنعفّ
"هبةلقثم

ريسيفكلاممامإلاةجرتيفيهذلاكلذركذ«تاياورلاهذهسنأنبكلامدردقو٩٤٤:يراخبلا(١

يفهديلخديهنأوهقاسفشكيهللانإ:ءاحيذلاثيدحلاو:لاقثيح٤8٠١٠-۸/٠٠٠ىالبنلامالعأ

.!دحأهبثدحُينأیهوءاديدشًاراكنإكلذكلامركنأفدارأنمجرخيىحمنهج

.٦٠٥صقنسلا:دمحأنببهللادبع(٢

١/٦۲۸٠ءةنسلا:مصاعيبأنبا٦۸٤صءقنسلا:دمحأنبهللادبع(۳

.۳/٤٥۷٥تابعلاريخيدهيفداعملاداز:ميقلانبا(٤

۰۳۸۹صةيطساولاةديقعلاحرشنيميثعنبحلاصنبدمحم(٥

.٥٥٤صةنسلا:دمحأنبهللادبع(٦



C2يرابلاهيزنتيِفيفاشلامسلبلا

برناتأ»:لاقيبلنُاوورثيح:هقلخسماليهابىلاعتهوفصوو٤۹

:ةطبنبالوقي"يدنيباهدربتدجوفيفتكنيبهيفکعضوف«ةروصنسحأي

نييلوألاملعملعفهيدنيباهدربدجوف«هيفتكنيبهديعضوكيهللانو"

َبرلالوقي"اضيأاوورو«"ًاسيسمهديبمدآقلع":يمرادلالوقيو.”"نييرخآلاو

9"ضعبىلعهضعبعضيىحهندأدوادلل

تيكحكُنانغلب:يقشمدلاناميلسيبألتلق":رازبلاالقاشنبقاحسإوبألاقو

تدحجوف؛يفتكنيبهديعضو"ربخلاييفهلوقوءجارعملاةليليف#8لوسرلاةليضف

نعميدنعهلوهتیاوريمدیرهال؛ةينوناعإاذه:يللاقف."ثيدحلاركذوءاهدرب

:لاق؟هدیبهقاجاًمَلمدآيفلوقتاذكو:هلتلقف.هّسَملوقأالانأو:لاق.رهاظلاريغ

تطقسأف«هاوسومدآنيبتيوس:هلتلقف.ءايشألاسميالكيهللانإ؛لوقأاذك
9"ا

:رشہلاکمالقألاببنكيهوهرهظىلعئکٌنیوسلجّيهنأبهوفصوو-٥

نمحاولأيفةرخصلاىلإهرهظدنسُموهوهديبلَاىسوملةاروتلاهللابتك":اوور

."؟سولحابالإءاوتسالانوكيله":اولاقو"هديبكلطوهمالكبهللاكافطصا

٠ص:دمحأنبهللادبع(١

حرشلايربكعلاةطبنبا(۲
.٤٦ص«يسيرملاىلعديعسنبنامثعضقن:يماردلا(۳

.۷٠٠صءةنسلا:دمحأنبهللادبع(٤

.۲/١۱۱فلبانحلاتاقبط:ىلعييبأنبا(٥

.٤۲۹صءةنسلا:دمحأنيهللادبع)٦

.يريهزلاريمسقيقحُت.۲٠ص؛ديحوتلا:ةعيزخنبا(۷

.١٠٠صهقنسلا:دمحأنبهللادبع(۸

 

 



C۳2يرابلاهيزنتيِفيفاشلامسلبلا

لحرلاطيطأكطيطأهلعمّسيسركلاىلعىلاعتوكرابتسلجاذإ":اولاقو

."ديد

:ةّييوبرلايفهعمهكرشيوشرعلاىلعهعَمىلصيلاسلجّيهابهوفصوو١
هلنوءةعبرألاعباصألاديقلإهنملضفُيامفًرعولجهيلعدعقيلهل":اولاقثيح

.°”"بكراذإلحرلاطيطأكاطيطأ

هيلعقيلاسولجءالؤهدقتعيشرعلانملضافلاعباصألاةعبرألاعضومو
نسمهانيوهانمّسردقام:هدقتعنوىلاعتهللانيدنيذلاف":داجنلاركبوبألوقيثيح

نمهدعبنموسابعنبهللادبعهلاقاموككهللالوسرنعةدنسملاثيداحألاناعم

ریسفتيفانخويشتقوىلإ«ليجدعبًالیجورباكنعباکهباوذخأو«ملعلالهأ

هدوعقوهدومحماماقمانأ.(۷۹:ءارسإلا)اوسمامامكيمكينأىع:ىلاعتهلوق

يفهمالكبديرياَمّنإةضراعملابهيفكلذدحجنمناكو«شرعلاىلعهّبرعما
نعبتاكلاركبوبأٍيربخأكلذكونم‹نيابيوبناجُيءةيمهجلامالككلذ

نُولو:لوقأاكلذبف.يمهجوهفدهاجُمثيدحدرنم:لاقنناتسجسلادواديأ

هنیمييفيناتفتساو«؛شرعلاىلعهعم8ادّمحُمدعقيهللانأانالثقالطلابفلحافلاح

انيهذموهاذهفءااحىلعكتأرماو«كنيمييفترربو؛كلوقيفتقدص:هلتلقل

نمىلعراكتإلامزلفللاءاشنإتومننألإهيلعنحنوءانأشنهيلعوانداقتعاواننيدو

قرفلانموهفاهّدرنمف«لوبقلاباهوقلتوءاملعلااهّلاقىلاةليضفلاهذهدر

.٠٠۰۳ص«قباسلاردصملاسفن(١

٥ص‹قباسلاردصللاسفن)۲

۲/١۱هةلبانحلاتاقبط:ىلعييبأنبا(۲



CDيرابلاهيزنتيفيفاشلامسلبلا
هثدحأام:تريشخلاثراحنبدّمَحُمهللادبعوبأانللقي

لهأنيبتارتاهمنمشرعلاىلعهيرعم8يِدوعقنأشبثيدحلالهأداقتعا

تدهش:ناوريقلابضعبيللاق:دّمحُملاق":ًالئاقءالقعوثيدحلا

لجهبرعمسولخلاهنأامهدحأدلقتفنومحلاماقملاريسفتيفنارظانتينيلجردادغيي

هلعنليشي'مهنمدحاولكتیأرف:لاق.ةعافشلاُهََأرخآلادلقتوء؛شرعلاىلععو

رخآلاو."هدبعهبهّبشتوزعولجهللابنيهتستهللاودعاي":لوقياذهف؛هبحاصىلع

تیکحف."ًرعولحهللاةماركلًالهأهارتالو8هللالوسربنيهتستهللاودعاي":لوقي

اذهيفاوعقودقواهبِنوكتقودادغبلهأتدهش:يللاقف«نعأنبدمحملكلذ

:لاقدومحلاماقملاوهشرعلاىلعسولحلانألبنحنباباحصأدقتدقونعل

ماقماركذىلإنوجرخيفمهبتكيفنولاتحُيمهوبتكلاعاضونمريثكبيدهعف

اذهبلبنحنياباحصأدنعكلذباوهُجوتيف«شرعلاىلعسولحجلادّلقتاورهظيلدومحملا
."بهذا

يفةّيوبرلايفىلاعتهللاعمكرتشيلوسرلانأداقتعاىلإءالؤهبرمألالصودقلب
دالايَلَحىلانبذاعم:داجنلانيالوقيثيحء!شرعلاىلعهدوجوةظحل

كيهللالوقيفلاقمهلكدهاجُمنعثيلنعلضفنبدّمحُم:لاقملسأنب
دمحأنبهللادبعويعوطملابوقعيودقانلاىجيابأتلأسو«شرعلاىلعهعمهسلجُيلاق

نعٹیلنعلیضفنبدمحمثیدحبِنوٹدحفءانخویشنمةعامجولبنحنب

:لاقكهاجُمثیدحب؟كلذنعراطعلانسحلاابأتلأسو.دهاجُم

فرصتيمتيهتلزمقئالخلاىرتىحءاذهلوقيدباعلابعصمنبدّمحُمتعمّس

.٩"هتیبوبربدرفنيمث«هجاوزأوهتانجوهفرغلإهَدمحم

.۸١٠صءاهقفلارابخأ:ناوريقلايشخلاثراحنبدمحمهللادبعوبأ(١

.۲/۹ةلبانحلاتاقبط:ىلعييبأنبا(۲



يرابلاهيزنتيفيفاشلامسلبلا

.!!!لقاعىلَعىفختالديحوتلاةديقعلةافانموةفزاجُمهيفاممالكلااذهيقو

اَمُبَرَو.”"هديبةولؤلكيهللاجلمد"اوورثيح:بعليووهليهأبهوفصوو۷

.!ثيدحلالهأهدقتعييذلاللملاببسبكلذناك

دقفالويلیداعنم":لوقيىلاعتهللانأاوورثيح:دّدرتمهنأبهوفصوو-۸

انأو«توملاهركينمؤملاسفننعيدّدوتهلعافانأءيشنعتدّدرَتامو.برحلابهتنذآ

.٩"هتءاسمهرکأ

يواردلخمنبدلاخلهتمُجرتيفلاقو«لاعتهللفصولااذهةعاضفبيذلارقأدقو

دلاحتاركتُميفهودعلحيحصلامماحلاةبيهالوللادبيرغثيدحاذهف":ثيدحلا

.”"هظفلةبارغلكلذوكدلخمنب

بّيهَعيالنأو«يراحخبلاةّيسدقىلعهللاةّيسدقمدينأيبهذلاىلعبحاولاناكو

فعضبرقأهسفننالقسعلارجحنباو«لاعتهللاٌقحيفعينشلامالكلااذهدرنم

حيحصلهحرشيفةياورلاهذهقرطعيمَج

ىلعًرقتسالءاشدقولو":يمرادلالوقيثيح:ضوعبلاىلعسلجُيهاو

شرعىلعفيكف«هتيبوبرفطلوهتردقبهبتلقتسافةضوعبرهظ

نأزوجيالنكلوىامسلايفالوضرألايفءيشهزجعيالىلاعتهللانأملعننحو

كلذقلعتمتضوعبلاىلعءاوتسالاوبرشلاولكألالثمصقنلاتافصبكيهفصن

.!ةئيشملاىلع

.۲۹۷صءةنسلا:دمحأنبهللادبع(١

:يراخبلا(٢

.١/١٤٠‹لادتعالانازيم:يهذلا(٢

١۱/١٤٠.0«يرابلاحتف:نالقسعلارجحنبا(٤



C2يرابلاهيزنتيِفيفاشلامسلبل

كلذنعمىلعةّنسلاوباتكلالددقف":ةيميتنبالوقيثيَحهلنأو٠

دحهللاعتهللانأىلعلديامنآرقلايفامبكلذلدمحأمامإلاجاجتحامدتامك

هسفنيهنأتابثإنممَدَقتاميفانيالكلذو":ًاضيألاقونعهبزمي
نيحنابحنبامهليمزدرطبثيدحلالهأماقو."هريغهملعيالووههملعيلحهل

.رحلاركنأ

نإ:نولوقينيملسملاروهمُجو":ةيميتنبالوقي:عومسمتوصبمّلكَعيُهنأو١
قو":اضيألاقوتوصوفرحبهبهلاملكتدقوفلامالكيبرعلانآرقلا

:هلوقف.ناوفصلاىلعةلسلسلاٌرجكتاوامسلالهأعمىحولابهللاملكتاذإحيحصلا

."هنوعمسينيحهبملكتیاىلعلدي(عمسيحولابهللاملكتاذِإ)

تابكرملاوتارئاطلاو«باحسلاتاحطانولاباممقىلإبرقأناو٢

نأكأبنأنم":يمرادلاديعسنبنامثعلوقيثيَح:لفسألايفسانلانمةيئاضفلا

برقأةراتملاسأر":كرابملانبالاقو«"هلفسأنمىلاعتهللاىلإبرقأبسيللبحلاسأر

.”"اهلفسأنمهللالإ

ةّيعاتصلارامقألانإ:اولاقلءاضفلافاشتكارصعنوشيعيءالؤهناكولاَمْبُرَو

.!رشبلانمهللالإبرقأ

.١/٤٤٤فيمهجلاسيبلتنايب:ةيميتنبا(١

١/4۳قباسلاردصملاسفن(۲

تعمّس:يراصنألاليعامإوبألاقو":(۹۷ص٠٠ج)نابحنياةمجرتيفءالبنلامالعأريسيفيذلالاق(۳
ريٹکملعهلناک«ناتسجسنمهانجرخأنحت:لاقف؛ناّبحنبانعهانلأسدقو؛ظعاولارامعنبىج

."هانجرخأففللدحلارکنافءانیلعمدقنيدریبکهلنکیملو

56٥‹ىواتفلاعومجُم:ةيميتنبا(٤

.٦/٢۲۳‹قباسلاردصملاسفن(٥

.۰۲۹ص؛ءدیعسنبنامثعضقن:يمرادلا(٦

.٠۲۹ص‹قباسلاردصملاسفن(۷
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ةلحرميفيرشبنئاكةروصىلعىلاعتهللاتاذنودقتعيثيدحلالهأنألصاحلاف

وبأةعينشلاةديقعلاهذهبرقدقوء!هلةيحلالدرمأهنوءاعارذنوُتسهلوطبابشلا

.”"ةروعلاوةيحللاالإهمزتلامتئشامينومزلأ":لاقثيحءارفلاىلعي

FXOHS

ىسحلاوللاةديتع
ثيدحلالهأىلإ”ةيسمرحلاتافسلفلابابرأنمتبّرستىلااياضقلانيبنم

كلماريرسوهيذلاشرعلاقوقسلاجةوىامسلايفهلإدوجوبداقتعالا
نبدّمحُمِبتدحةجردىلإثيدحلالهألاصوأيفتلغلغتةّيسمرحلاةديقعلاهذه

نمنئابهشرعىلعهتاوامَّسقٴوفهللانِ:لقيملنم":لوقلاىلإةعزخنبقاحسإ

ىذأتيالكةلبزمىلعيقلأمتهقنعتبرضًالإوباتنإف«باتتسينأبجو«هقلخ

.°”"ةّمذلالهأالوةلبقلالهأ

كلتنمساسألايفعباناهلةيروطسألاةديقعلاهذهلثيدحلالهألاحتناو

ةلدأشقانننألبقو«؛ميكحلاعرشلاصوصنعمالالحخنمنولماعتييلاةيئزحلاةرظنلا

‹؛يشيزجتلايصوصتنلالماعتلاببسبممناهذأيفاهميهافمتسبتلايلاثيدحلالهُ

.ثيدحلالهأةلدأمكاحُتاهساسأىلعىلاةّيلكلادعاوقلاةموظنمرّرقننأانيلعبجي

.تاقولخملابشالىاعتوهناحبسەللا:لوألاةدعاقلا

ىلعفاقسلانسحقيلعترظنا.هخئاشمدحأهغلبأهنإلاقو‹(۲۸۳/۲)؛مصاوعلاهباتكيفيبرعلانباهلقن(١

.5٥ەصيهذللولعلاباتك

ةتباثلاموجنلاوءامسلاقوفونوكلاةّمقيفنأ:اهصُخلمةيصونغةينوكةيرظنانلمّدقتةيسمرماميلاعتلاف(۲
.٥۷٠ص«يبرعلالقعلانيوكت:يرباحلادباعدمحم:رظنا.لاعتمهلإميقي

‹ۍواتفلاعومجبةيميتنباهلقن(٢
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.رحمكملنككو#لويكوداملاللا#دالالفل١

وادالاوال

rص ءىشس-۳

ىِّءيشلکيهتاقولخُمنمءيشيالكَقلاخلاةهباشميفنتتايآلاهذهف

نامزللةجاتحُميهوءةقولخُمكيهللاىوسءايشألانأل؛نامزلاوناكمللةجاحلا

نامزللاجاتحمسيلفءيشيفتاقولخملاهبشيالوهوقلاخلاوهىلاعتهللاو«ناكللو

نامزلاقلخلبقناكيذلاهللناقولخمناكملاونامزلانأامك.ناكمللالو

:لئاقلاوهوهلناقولخمامهوامهيلإجاتحيفيكفرلكقاعلا:ىلاعتلاق

دىلاىلا1وضليفانوتاراميفالف

.تاهلىاعتوهناحبسهللافصول:ةنانلاةدعاملا

اEيان-1

هیيشلڪوموناپمهاظلاورخلولاو1

.ةهجنودةهجبصتخُيالفةدحاوهلةبسنلابتاهجلاعيمَّجنأىلاعتتبثأدقف

۱

لەپدبعمبرفلاتونبسا

4راوارلڪ۱

:رمزلاةروس(١

.٤٦:جحلاةروس(۲

.١٠٠:ةرقبلاةروس(٢

.۳:دیدحلاةروس(٤

.١٠:قلعلاةروس(٥
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؛كجاسوهوهبرنمدبعلانوكيامبرقأ»:لاقهنآلوسرلالإبسنام-۲

”«ءاعدلااورثكأف

۳"دلالنولقاندوهسهسوومملوناسنإلاملحدو۲

4صانڪوڪنقا7

.هظفحوهملعبوهنا:ةعيارلاةدعاملا

رُتناموشو-1 BZےہشالاتڪ

ةَسكاروه1ةىرجنوڪامف٢ اناکوكلكنتداوسھسداسوهاةن

ليشلڪابااولاہمواڪانآموه
٩
ب

هللانإلوقينألوألاهبهضفربېسب-قفاهجيفدوومهللانِلاقنممزلیو

ناكاوةهلابىلاعتهللافصوزاوجمنئةيلقعلاةلدألا:ةسماخلاةدعاتلا

ىلعقلاخلامّدَقَتبوجولقعلاةرورضنمو«ىلاعتهللاقلخنمناكملانأ١

ةرورضلهيلعناكملامّدَقَتبجولناكميفالاحىلاعتناكولفءدوجولايفقولخللا

ءامدقلادعتمزليفهعمايدقنوكينأوأ؛لطابوهوهريغًاقلاخمزلتسيف؛كلذبلقعلا

.لطابوهو

(LAY)]۸۳٠1[:ملسم(١ -Y\ o

.١۱:قهروس(۲

٥:ةعقاولاةروس(٢

.4:ديدحلاةروس(٤

.۷:ةلداحلاهروس)٥



Ç2يرابلاهيزنتيفيفاشلامسلبلا

؛ةدحاوةهجنمولوهباطيحناكملانوكينأمزللناكميفًالاحىلاعتناكول١

.هيلعناليحتسمامهوهیهانتومزليف

يذلاوههنأل؛هنمىوقأناكملانوكينأمزللناكميفًالاحىلاعتناكول۳

.لاحمهنمیوقأیلاعتهریغنوکوهلمَح

.مسجبسيلىلاعتوهوماسحجأللةفصناكملانأ٤

هللاجايتحاكلذعمو.نكمتمانعنغتسمناكلملاوهناكمىلإجاتحُمنكمتلا٥

.هيلإناكملاةجاحنودناكملل

امالكوهعيمَجيفوأءزايحألاضعبيفنوكينأامف«ناكميفناكول١

البًاحيجرتاهضعببهصاصتخانوكيفءاهيلإهتبسنوزايحألايواستلف:لّوألاام.لطاب
نعىلاعتماعلاتاروذاقلهتطلاخمونيزّيحتملالخادتمزليهّنألف:يناثلااًّمأو«حّجرم

٠.صبولعكلذ

اکرواهيفانکاسنوکینأنمنلو«هزّحبصتخُموهرّيحتملك-۷
وهفثداوخلانمولخُيالامو‹ناثداحامهونوكسلاوأةكرحلانعولخُيالف«هنع

.ٹداح

ريغشرعلانيمييفهنملصاحلاءزحلانوكينأدبالشرعلاىلعسلاحانأ۸

ىلإجاتحاكلذكناکاملکوءابكرمافلؤمهسفنيثنوكيف«شرعلاراسييفلصاحلا

.لاحمكلذو«بكرملاوفلؤللا

«قّوفلاةهجيفًايهانتمنوكينأاًمِإولخيالناكل«ناكملاببسبهّولعناكول٩

ناكءقّوفلاةهجيفايهانتمناكاذإهّنأل؛لطابلّوألاوةهحلاكلتيفهانتمريغوأ

هريغنوکیلبادعاملکنمىلعأوهنوکيالف«هنمىلعأهقْوُفضورفملاءا

.١٠صوء١۳٠۲ص«لوقعلاراونأقراشم:يلاسلاديمحنبهللادبع(١

.١/۲۷٠‹نيدلامولعءايحإ:يلازغلادماحوبأ(٢

 

 



CDيرابلاهيزنتيِفيفاشلامسلبلا

لطابهلةياهنالدعبتابثإبلوقلانأل؛لاحماذهفهانتمريغناكناكنإو.هنمىلعأ

ةيهانتمريغطاقندوجوكلذيفضرتفال«هلةياهنالدعبانرَّدقاذإف«ءةينيقيلانيهاربلاب

ًالفسدعيطاقنلاكلتنمةطقنلكفهةياهنالامىلإىرحخأةطقناهقّوَفةطقنلك

كلذوءةّنبلاقلطمولعةضرتفملاطاقنلانمءيشلنوكيالذئنيحف«ىرخأللةبسنلاب

.ةيولعلاةفصيفني

ىلإةبسنلابًاولعضرفيبناجلكف«كلذكرمألاناكموءةركملاعلانأ٠

.لفسلاةياغةياغبلقنيف«ٍناثلاهجوللةبسنلابًالفسنوكيضرألايهجودحأ

ناكلوألاةّغبتبرخآللو«هتاذبنيرمألادحألهتوبثنوكيفصولكنأ-١
ىلاعتهللاولعناكولف«فعضأولقأضرعلايفو«لمكأومَاياذلايفمكحلاكلذ

ناكلوءةّيتاذةفصىلاعتهللولعلااذهلصحهببسبيذلاناكملاولعناكلناكملاببسب

يأناكللاولعناكفءناكملايفهلوصحةّيعبتبالوصحىلاعتهللولعلااذهلوصح

كلذوالماكهريغوعواصقانهللاولعنوكيف«ىلاعتهللاتاذولعنملمكأو

.لاحم

تافصلاهذهوءانيعواهجوواديوابنجواقاسىلاعتهللثيدحلالهأتبثي-۲

‹لطابلّوألاو«ىرخألاقوقةدحاولكوأةدحاوةطقنيفنوكتنأاإ(حراوحلا)

ضبنملفسأاهضعبنأديفييناثلاو«كلذبنولوقيالمهوءادحاواوكمازلتسال

.!اهنمىلعأاهريغنأل؛ولعلاباهفصوزوجالف

ءةّيعطقلاصوصنلاىلعةسّسؤملاةيلكلادعاوقلانمةمكحملاةموظنملاهذهلالخنمف

يفاهيلعاودمتعايلاثيدحلالهأةّلدأةمكاحمبموقنسءةيرطفلاةيلقعلاةلدألاو

۱٠.٠-۷/١۳ريسفتلا:يازرلارخفلا(١
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9
لاعتهللانعتاهليقىلعةّمألاعاجإ

ناكلملابفصولانعىلاعتهللاهيزتتىلعاهفئاوطفلتخمبةّيمالسإلاةَّمألاتعمجأ

صوصتلانمةاحوتسملاةّيلقنلاوةّيلقعلادعاوقلاىلعيبَمعامجإلااذهو«تاهجلاو

اذهنعذشيلوءاقباسامنایبءاهيلععمتجلاةّنسلاوزيزعلاباتكلانمةمكحملا

.اقحالهنّبنسامكثيدحلالهانمةيوشحلاوةّيماركلافئاوطضعبالإعامجإلا

نكلوءتاهحلاوةنكمألاودودحلانعىلاعتهللاهيرزتتةديقعىلعةّمَألاءالقعلکو

عيمجتلعسولاانغرفأاننأىلإ«كلذباوحّرصنمعيمَجلاوقأرصَحءرلاىلعبعصي
.ةيمالسالاةمألافئاوطىدلتايصخشلاٌبهألاوقأنمًاضعب

ديجمُتيفلوقيناكيذلا-ههجوهللامرك-بلاطيبأنبيلعمامإلالاق١

ءةبصتنمريغبمئاقلامئاهبلاقاررومداقملاكاكفمئادلادحاولامئاقلايلا":كّيهللا

امبالوالدودحلابيذلاهبدابعلافرعأفةفلكريغبقلاخلاةياغريغبمئادلا

.”"راصبألاكرديوهوراصبألاهكردتال«همهوتيقلخلايفدجوي

ءاوطرفأوهللااوهبشهركسعلهُأنماموقنأًايلعغلبثراحلالاقو

.ةقراملاهذهاوقتاسانلااهياي":لاقمتهيلعهللادمحفسانلايلعبطخف

فيكو:اولاقف.مهسفنأبهللانوهُّبشينيذلا:لاق؟ةقراملاامو«نينمؤملاريمأاي:اولاقف

:اولاقذإباتكلالهأنماورفكنيذلالوقكلذبنوئهاضُي:لاق؟مهسفنأبهللانوهّبشي

«نوکرشياًمعیلاعتوهناحبس«نولوقياًمعىلاعتوهناحبس"هتروصىلعمدآهللاقلخ"
ةئيشملاىضمأو«توربحاوةينادحولاصلختسايهلكسلفيذلادحاولاهللاوهلب

ًدضالو«هلداعيهلؤفكالوءيشيفهلعزانمال؛نئاكوهامبملعلاوةردقلاوةدارإلاو

.٥۸۳مقر؛حيحصلاعماجلا.ابیبحنبعيبرلا)۱
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يرجتالورومألاهلاودبتالو‹هلكاشيهللثمالو«ههبشيهليمسالوهعزانيهل

ىلعثادحألالزتيوء؛لاوحألايرجيوهو«ثادحألاهبلزتتالو«لاوحألاهيلع

.نيقولخللا

ييفهلسيلهّنأل؛هتوربجغلبمبولقلاىلعرطخُيالو«هتقيقحهنكنوفصاولاغلبيال

اهريبدتبريكفتلالهأالوءامهبابلأبءاملعلاهكردتالريظنءايشألاييفهلالوفيبشقلخلا

وهو؛نيقولخملاتافصنمءيشبفصويالنال؛بيغلابانامإقيقحتلاباإاهريكفتو

."لطابلاوههنودنمنوعديامهلؤفكاليذلادحاولا

دوعسمنباىأراًملفةاروتلانعثّدحُيخيشبرميذلادوعسمنبهللادبع-۲

تاوامسلاقلخاملهللانأركذ:اولاقف"مكبحاصمكئدحييمبو":لاقف«تكس

؛سدقملاتيبةرخصىلعهلجرعضوو«سدقملاتيبنمءامسلاىلإدعصضرألاو

:لاقمثارارماويناعإدعبرفكالمهللا:لاقمثدوعسمنباعجرتساف

ةانحرلاليلميهاربإلاقامكمعلقلمفرسارس
كنيدىلعدوهيلااومهنافالأ«نيلقتنملانيلئازلايأنبأ

:لاقفهىوشاعخا:ىلاعتهلوقنعلعسيذلاسابعنبهللادبع-۳

هللاىلاعت.ادادنأواهابشأهلنإ:نوددنملالاقامىلعال.هقلخىلعهؤانثوهركذعفترا"
."لذنع

فيكسابعنباای:لاقفهاتةدجُتنأسابعنبانعكاّحضلاىورو

هسفنهبفرعامبهفرعأ:سابعنبالاقف.انيلعاوفلتخادقانلبقنمنإ«كّبربكتفرعم

الو«؛ساوحلابكرديالتيبثتريغنمهسفنهبفصوامبهفصأوءةيؤرريغنم

مقرقباسلاردصملاسفن(١

۸۷۹مقر‹قباسلاردصملاسفن(٢

.۱۸۷مقرقباسلاردصملاسفن(٢



Ç2يرابلاهيزنتيِفيفاشلامسلبلا

لثميالومهوتيالورظنيال«هدعبيفنادتم«هيبشتريغبفورعم‹سانلابساقي

نمنونكملايفرطسامىلعونوداقنمملعامىلإقلخلاف«هتيضقيفروجُيالو«هقلحخب

ريغبيرقوهو«نودريهريغىلإالوملعمهنمامفالخبنولمعيال؛نوضامهباتك

تبنیو«تایآلابفرعي«ضقيالودّحوي«لثمُيالوققحُيلصفتمريغديعب«قرتلم
”تامالعلاب

نباای:لاقف«سابعنباىلإقرزألانبعفانءاج":لاقديزنبرباجمامإلایورو

نباایكماكتلكُت:سابعنبالاقف؟وهنيأووهفيككّبرنعينربخأسابع

لكبوهو‹مهتيفيكلقلاخوهوقلخلاقلخريغهلفيكالهللانإ«قرزألا
."قرزألانباتكسفنيأ

وم:یلاعتهللالاق':لاقف"ناکمهنمولخُیلههللانعلسهنأ"كلذكهنعیورو

موهكواونيىتوسوهتسووهایونرڪ
رضاحلکلدهاشهنأو؛ناکمهنمولخيال4لجوزعربخأف«گاراڪاکا

.°كىرانينووينورربريبدتلاوةطاحإلاىلع«ناكملكي

ملضليقوتاوامسلايفهللاومو:لاقو«ەدىليخنيلنول:لاقو

اسينال:نوراهوىسومللاقو..وسکاکلبوہکھوہکس

.۸۳۹مقر‹قباسلاردصملاسفن(١

.هقلخيفهعنصعئادببهتمظعفرعتىلاعتهنأ:يأ(۲

.هتدارإوهملعبناکملکب:ٰئعی(٢

.٦٤۸مقر؛حيحصلاعماجلا:بيبحنبعيبرلا(٤

.۷:ةلداحلاةروس(٥

.۳:ًابسةروس(٦

.١۱روس(۷

.۳:ماعنألاةروس(۸



يرابلاهيزنتيِفيفاشلامسلبلا

نصیَصرقوياموموللانمانوسیلوسالانمنوح:لاقو©ىو

:لاقو€سس:لاقوىدى:لاقو
نتو:لاقواشاىلع:لاقو«سلك

Nلاقوسومتيهافضارڪفسناءامسلايفنمہو:لاقو:

.نآرقلانمكلذوحّنوضلىلإءالےہد

الو«ىلفسلانيضرألاوتاومسلايفناكمهنمولخُيالىلاعتهنأهنعربخأف

شرعلاىلعوهوءاضعبهضعبقلصهّنأل؛ضعبنودنآرقلاضعبباوذخأينأزوجي

الوالوفییکتالبطیحُمءيَشلکبوهوَءيشلکىلعوهو

.”"ميهوتالوهيبشتالوليثم
نعريبكلايعباتلاربجنبدهاجُمهلأسيذلاباطخلانبرمعنبهللادبع-

هناحبسمحلوقهلركذف-نولوقياساننإ":لاقف«سدقملاتيبيفتناكيلاةرخصلا

دودلابهوغفصونيحاقفشوقرفرمُعنبادعتراف«-اريبكاولعنولوقيامعىلاعتو

مالكاذه.نيقولخملاتافصبفصوينألجأومظعأهللانإ:رمعنبالاقفلاقتنالاو
(An

هتیربقٴوفهتردقوهرمأیوتسا:يأ؛شرعلاىلع:نولوقيمللاءادعأدوهيلا

:هطةروس(١

.۸١٠:ءاسنلاةروس(۲

١۱۱:هطةروس(۳

١۱:رطافروس(٤

.١٠:كلملاةروس(٥

٥:ةدجسلاةروس(٦

.٢٥۸مقر‹قباسلاردصملاسفن(۷

.۲۸۷مقرقباسلاردصملاسفن(۸



C2يرابلاهيزنتيفيفاشلامسلبلا

لأهللالتاق":لاقيذلاةيفنلانبابفورعملابلاطيبأنبيلعنبدّمحُم١

تیبةرخصىلعهمدقهللاعضو:نولوقي-مهلظُأاملاقوأ-مهرفكأامماشلا

ةلبقهلعجفرجحىلعهمدق-العلاميهاربإيعي-هدابعنمدبععضودقو«سدقل

ادرومهوقلاييذكتسانلل

فصويالو‹هقلخىلعهدجُموهرکذعفترا":لاقيذلايرصبلانسحلا-۷

.٩"ناکمىلإناکمنملاوزبیلاعتوكرابتهللا

بيبحنبعيبرلامامإلالاقثيح«ريبكلارسفملايخلبلامحازمنبكاّحضلا-۸

یوتساو«زاجحلاوقارعلاىلعرشبیوتساو.دیریامىلعهایندهنأيأ.هايندنالفل

.٩كلذوحنوهزاحوهيلعیوتحاهنأنودیري.نالفلامىلعنالف

فاعتإ"بحاصهنعهلقاميفبلاطيأنبيلعنبنيسحلانبيلعلاق4

.°”"ناكمكيوحُياليذلاهللاتنأ""نيقتملاةداسلا

دقفءيشنمواءيشيٿهللانُامعزنم":نيسحلانبيلعنبرفعجلاق-٠
ولوءاروصحُمناكلءىشيئناکولوءالومحمناكلِءيشىلعناکولذإ؛كرشأ

ناكلِءيشنمناک

نمیوتساشرعلاىلعیلاعتوهناحبسهللانأبقو:نامعنلاةفينحوبالاق-۹

.۲۸۷مقر‹قباسلاردصملاسفن(١

.۸۷۳مقر‹قباسلاردصملاسفن(۲

.۰۸۸مقر‹قباسلاردصملاسفن

.۷٠صنايبلاةياغنيثحابلانمةعومحب(٤

ص‹نايبلاةياغ:نشحابلانمةعومجم)٥



۷کيرابلاهيزنتيفيفاشلامسلبلا

ناكولو«نيقولخملاكهريبدتوملاعلاداجيإىلعردقاملاجاتحُمناكولف«جايتحا

اولعكلذنعهللاىلاعتفلاناكنيأشرعلاقلخلبقفرارقلاوسولجللاجاتحُم
یک

؟ىلاعتهللانيأليقولتيأرأ:تلق":(٠۲ص)طسبألاهقفلايفامكاضيألاقو

ناکو«؛قلخلاقلخُينألبقناكمالوىلاعتهللاناكهللاقي=ةفينحوبأيأ-:لاقف

.'ءيشلکقلاخوهوءيشالوقلخالونيانکيملوىاعتهلل

ةداسلافاحتإ"يفامك(ه٠٤٠۲:ت)يعفاشلاسيردإنبدّمحُملاق-٠

امكةيلزألاةفصىلعوهوناكملاقلخف«ناكمالوناكىلاعتهّلإ":(۲/٤۲)"نيقتلا

.”"هتافصيفليدبتلاالوهتاذيفرييغتلاهيلعزوجيال«ناكملاهقلخلبقناك

:(ه٥٤۲:ت)ةيفوصلامامإيرصملانونلاوذلاق-١

دصترملكيفانبطيحملاوهواذهبطيحُيئشالفىلاعتيّبر

دمأالورادقمبٌدحيالوهكرديفييكتلاوثيحلاونيألاال

دحأنملثملايفهلسيلونيعهرتملودحهکرديفيکو

دلولاوهابشألانعىلاعتدقوهښبشالبمهوهغلبيفيكمأ
ےہ

هتاذتبثأ":لاقفىلعنخرلال:ىلاعتهلوقعمنعنونلاوذلسو

."هناحبسءاشامكةمكحبةدوجومءايشألاوهتاذبدوجوموهف«هناكمىفنو

ةياغ:نيثحابلانمةعومحبعجار.۲؟صيرثوكلاقيقحتبةفينحيبألئاسرةعومجُمنمضةيصولاباتك(١

.۸٠ص«نايبلا

ص«نايبلاةياغ:نيثحابلانمةعومحب(۲

٤٦٠.٠-١۷صنمةمداقلاتالوقنلاعيمجو‹قباسلاردصملاسفن(٢



>«يرابلاهيزنتيفيفاشلامسلبل

هتلاسريف(ه۳۲۱:ت)يفنحلايواحطلاةمالسنبدمحأرفعجوبألاقو

ناكرألاوتاياغلاودودحلانعهللايأ-ىلاعتو":هّصَتام"ةيواحطلاةديقعلا"

.ها"تاعدتبلارئاسكتسلاتاهجلاهيوحتال«تاودألاوءاضعألاو

ناك":هصنام:ت)يرعشألانسحلاوبأةّسلالهأمامإلاقو-۳

ناكملاقلحخدعبوهو«ناكمىلإجتحُيملويسركلاوشرعلاقلخف«ناكمالوهللا

."هقلخلبقناکامک

"ديحوتلاباتك"يف(ه۳۳۳:ت)يديرتالاروصنموبأمامإلالاقو#٤

«؛ناكامىلعهئاقبوةنكمألاعافترازئاجو«ناكمالوناكهناحبسهللانإ":(1۹ص)

.ةلاحتسالاولاوزلاورّيغتلانعلج؛نآلاهيلعامىلعناکو؛ناکامىلعوهف

روهشلملا"حيحصلا"بحاص٢٤:ت)نابحنبدّمحُمظفاحلالاقو-٥

دحهلسيليذلاهللدمحلا":هّصنام(١/۱)"تاقثلا"يف(نابحنباحیحص)ب

لمتشيالوناكلعماوجهبطيحالو«؛ٰئفيفدودعملجأهلالو«یوتحیفدودحُم

.ها"نامزلارتاوتهيلع

فاصنإلا"يفه٢٠٤:ت)يكلاملانالقابلادّمحُمركبوبأيضاقلالاقو

رارقهلشرعلانإلوقنالو":هّصنام"هبلهجلازوجيالوهداقتعابجياميف

.ها"ناکاًمعملناكملاقلخالف«ناكمالوناکیلاعتهللانأل؛ناكمالو

:ت)كروفنبابفورعلملايعفاشلانسحلانبدّمحُمركبوبألاقو-۷

قلولحلاىلاعتهللاىلعزوجيال":هّصنام(۷٥ص)"ثيدحلالكشم"يف(ه١٠

.ها"ًاثدحُمهنوكةلاحتسالكلذوءايهانتموادودحُمهنوكةلاحتسالنكامألا

نيبقرفلا"يف:ت)يدادغبلارهاقلادبعروصنموبألاقو-۸

"نامزهيلعيرجيالوناكمهيوحُيالهنأىلعاوعمجأو":هّصنام(۳۳۳ص)"قرفلا
.هھا



يرابلاهيزنتيفيفاشلامسلبلا

:ت)يرهاظلايسلدنألامزحنبابفورعملادمحأنبيلعدَّمحُموبألاقو-٩
يتالوناکميفالىلاعتهنو":هّصنام"مالكلاملع"يفعه

ىلاعتناكدق«ناقولخُمامُهناكملاونامزلاو.ةنكمألاوةنمزألاقلاخىاعتوهلب

.ها"ماسجأللوهامنناكملاوءامهنود

:هصنام(۳/۳)"ىربكلاننسلا"يفعه٥۸٤:ت)يعفاشلايقهيبلالاقو-٠

:لوقييزللاهللادبعنبدمحأدمحمابأتعمّس:لاقظفاحلاهللادبعوبأانربخأ"

هقدصيامليزتتلايفدرووهوجونمهللالوسرنعتبثدقلوزتلاثيدح

نعناتيفنمناتفصءيججاولوزنلاو4صنصكلوكيمءار:ىلاعتهلوقوهو

تافصنمناتفصامهلب«لاحىلإلاحنملاقتنالاوةكرحلاقيرطنمىلاعتهللا

.اريبكاولعاهبةَهّبشملاوهتافصلةلطعملالوقتاًمعىلاعتهللالجهیبشُتالبیلاعتهللا

ههبشأامواذهركنياَمِّإ:لوقي-هللاهمحر-يباطخلاناميلسوبأناكو:تلق

ىلعأنملّدتوهيذلالوزتلانمهدهاشيامہكلذيفرومألاسيقينمثيدحلانم
لوزنامف«حابشألاوماسجألاةفصهذهو«تحتىلإقوقنملاقتنالاولفسأىلإ

نعربخوهامنو«هيفةمّهوتمريغناعماهذهنإفماسجألاتافصهيلعيلوتستالنم
ءاشياملعفيمهلهترفغمومهءاعدهتباجتساومهيلعهفطعوهدابعبهتفأروهتردق

ميمسلاومولڪسيلفهناحبسةيمكهلاعفأالوءةّيفيكهتافصىلعهّجوتيال

ها"رص

"نيدلايفريصبتلا"يفعه١۷٤:ت)ينييارفسإلارفظملاوبألاقو-١

نأو:ةعامجلاوةّنسلالهأداقتعانايبيفرشعسماخلابابلا":هصنام(١٦۱ص)

؛نوكسلاوءةهجلاو«ناكملاو«ةياهنلاوحلانمئشثودحىلعلداملكنأملعُت



A.2يرابلاهيزنتيِفيفاشلامسلبلا

امهيلعزوجيالًاثدحُمنوکيالامٌنأل؛لاعتوهناحبسهيلعليحتسموهفءةكرحلاو
.ها"ثودحلاىلعليلدوه

:ت)ينيوجلاهللادبعنبكلمادبعيلاعملاوبأنيمرحلامامإلاقو-٢

‹ەهسفنبمئاقىلاعتوهناحبسئرابلا':هصنام(۳٥ص)"ةلدألاعطاوقىلإداشرإلا"يف

فا"هلقُيناكموأهلحُيلحمىلإراقتفالانعلاعتم

ىلاعتوهناحبسهللانأةبطاققَحْلالهأبهذم":(۸٥ص)"داشرال"اضيألاقو

فها"تاهحلابصّصختلاوزيحتلانعىلاعتي

"نيدلامولعءايحإ"هباتكيف:ت)يلازغلادماحوبألاقو

صاصتخالانعتاذلاهرمىلاعتهللانأبملعلا:عباسلالصألا":هّصنام(۱۲۸/۱)

هذهو«فلخوأماَدَقوألاشاًمإونيباًمإولفسأامإوقّوفاًمِإةهجلانإف«تاهجلاب

لاؤسلادنعيديألاعفراًمأف...ناسنإلاقلخةطساوباهئدحأواهقلخيذلاوهتاهجلا

نموعدمللفصووهامىلإةراشإًاضيأهيفوىاعدلاةلبقاًهّنأالوهفءامسلاةهجىلإ

لكىلاعتُهّنِإفىالعلاودحلاةفصىلعولعلاةهجدصقباهيبنتءايربكلالالجلا

.ها"ءاليتسالاورهقلابدوجوم

سبقلا"يفه۳٤٥:ت)يسلدنألايكلاملايبرعلانبركبوبأيضاقلالاقو-٤

دحينأنعسدقتيىلاعتئرابلا":هصنام"سنانبكلامًاطومحرشيق

.فا"راطقألاهفنتكتوأتاهجلاب

لصف:"ءافشلا"يف)ه٤٤٥:ت)يكلاملاىسومنبضايعيضاقلالاقو-٥
انهبرقلاووندلاةفاضإنمعقوامنأملعا":هصنام(٠/٠٠۲)ءارسإلاثيدحيف

دمحمنبرفعجنعانرکذامكلب«یدمبرقالوناکموندبسيلفهللاىلإوأهللانم

هتقلزمميظعةنابإهتمهبرقوهّبرنمةفيِبلاوندامنوتحوندبسيل:قداصلا
.ها"هتبترفیرشتو



CDيرابلاهيزنتيفيفاشلامسلبلا

:ت)يقشمدلاركاسعنبابريهشلاهللاةبهنبنسحلانبيلعلاقو-٠

ئرابلانإ:ةيراجنلاتلاق":هصنام(١١٠ص)"يرتفلابذكنييبت"يف)ه١

هناحبُسهّنإ:ةمسحباوةيوشحلاتلاقوءةهجالولولحريغنمناکملکبهناحبس

ةقيرطكلسفهيلعسلاجوهوهلناكمشرعلاٌنإو«شرعلايفلاح
قلخدعبوهو«ناكمىلإجتحييملويسركلاوشرعلاقلخفناكمالوناك:لاقف

.ها"هقلخلبقناكامكناكملا

يف۹۷٥:ت)يلبنحلايزوجلانبابفورعملايلعنبنهحرلادبعلاق-۷
الىلاعتهللاتاذنأدقتعننأانيلعبحاولا":هّصَتام(٥۸ص)"هيبشتلاهبشعفد"

ها"لاقتنالاوريغتلابفصويالوناكمهيوحُي

٤"راكفألاراكبأ"فعه١۳٦:ت)يدمآلانيدلافيسلاقو-۸

ةهحلاتابثإاهرهاظمهويظافلأنمفلسلانعىوريامو":هّصتامطوطخُم(٥

ءاهرهاوظىلعاهئارجإنعمهعانتمانمانركذيذلااذهىلعلومحُموهفناكللاو

ظافلألايففالتخالافلسلانيومهنعانركذامىلعةيآلكةوالتواهليزتتبنامبإلاو

هنأعملايفًاعيمَجمهقافُتاعمءةرابعلايفمهنمفالتخاكلذلكءاهيفنوقلطييلا

.ها"ةهجبزّيحتمالوناكميفنكمتمبسيللاعت

ةيآةرقبلاةروس"نآرقلاماكحألعماحلا"يفه١۷٦:ت)يطرقلالاقو-۹

نأل؛ناكلملاولعالةلزملاوردقلاولعهبداري:يلعلاو"ام)۲۷۸ص۳ج)٥

.ها"رّيحتلانعهرمهللا

:هّصُنام(۱۹/۳)"ملسمحيحصحرش"يفه۷:ت)يوونلالاقو٠

نعوةهجيفزيحتلاولاقتنالاوميسجتلانعهزنمهّنإو«عئشهلئمكسيلىلاعتهللانإ"
.ها"قولخملاتافصرئاس
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"ةرخافلاةبوجألا"يفه٤٦:ت)يكلاملايفارقلاسيردإنبدمحألاقو-۹

.ها"ةهجيفسيلهللايأسوهو":هّصَنام۳٩ص

(برق)ةدام"برعلاناسل"يف(ه١۷۱:ترروظنمنبايوغللالاقو-۲

«اعارذهيلإٌتبرقتاربشىلإبّرقَتنم»:ثيدحلاينو"ام)114-11۳/۱(

؛ناكملاوتاذلابرقالعيلاصلالمعلاوركذلاببرقلايهللانمدبعلابرقيدارملا

.فها"سدقتيوكلذنعىلاعتيهللاوماسجألاتافصنمكلذنأل

يف(ه۷۳۳:ت)يعفاشلاةعامجنبابفورعملاميهاربإنبدّمحُملاقو-۳٣

بحوي«دوحجوملانعةهحلايفن:ليقنإف":هّصَتام٤ص)"ليلدلاحاضيإ
مهولاهيففرصتيالدوجوم:نامسقدوجولملا:انلق.ةهجريغيفدوجومةلاحتسالهيفن

.هلبقيوهيفكلذفرصتيدوجومو«لاصفنالاولايخلاوسحلاو

ضرعالومسجبسيلذإ؛كلذهيففرصتيال«هتلاحتسالعونمُملّوألاف

هيفيلقعلاليلدلالدامكريحالوةهجريغنمًالقعهدوجوٌحصف«رهوجالو
ةيمسحلايفتعمهدوجوىلعيلقعلاليلدلالدامكوءالقعهقيدصتبجوف
مهفدعبعمزيحلاوةهحلايفنىلعلدكلذكفهليسحلامهفلادعبعمةيضرعلاو

.ها"هلسحلا

(ه٠٠۷:ت)يعفاشلايكبسلايفاكلادبعنبيلعنيدلايقتلاق-٤

اضيأعطقننحو":هصتام(٥.٠١ص)"يفزنباىلعٌدرلافليقصلافيسلا"يف

ةيقوفلاوةهحلاتابثإىلعلسرلاعامجإلقنينميحتسيامأ«(هيزنتلاىلع)مهعامجإب
تبذككلنإهلاولوقينأمهنمفاختءاهنوركنيةعيرشلاءاملعو؟ىلاعتهللةّيسحلا

.ها"لسرلاىلع
يفها۷۹:ت)يسلدنألايطاشلاىسومنبميهاربإقاحسإوبألاقو-٥

وبأريهشلاريبكلاذاتسألاخيشلالأس":هّصتام(٤۹-۹۳ص)"تاداشنإلاوتادافإلا"
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ليهست"يفكلامنبالوقنع-همايأهللامادأ-يلغتلابلنبامساقنبجرفديعس
راشملاوأريشماةمظعلبرقلايذنعدعبلاوذغيدقو"ةراشإلامسابابيف"دئاوفلا

اكتمكلتاووف:ىلاعتهلوقبحرشلاييريشلاةمظعلثمفلؤملانإ:لاقف"هيل

.اًباوجدجأملفتركفف؟ههجوامف؛كلذهجوامنيبملوو

هللاوناكلملاببرقلااهيفمهوتيدقانهاهبرقلايذبةراشإلانأههجو:لاقف

ةنكمأللنيابمريشملانُهانعمبىطعأدعبلايذبراشأاًملف«كلذنعسّدقتيىلاعت

ناكملاةبسندعبنعاهّبنمةراشإلايفدعبلاىتأف«ٍناكملابرقلابفصوينأنعديعبو

.فها"هيناديوأناكميفلحينأدعيُهَنأَوءةيلعلاتاذلانع

حرط"يفه٦۲۸:ت)يقارعلاميحرلادبعنبدحجأهعرزوبلاقو

ليواتنمبل"شرعاقوقهدنعوهف"يايأهلوقو"همام۸/٤۸"بيرل
زيحتلاورارقتسالانعهّرَنمىلاعتهللاو‹ءيشلاةرضحاهانعمنأل؛«هدنع»ةظفلهرهاظ

كلذعضويأفرشلاهرضحنملبناكملاةرضحنمتسيلةّيدنعلافءةهجلاو

.ها"هدنعمظعملحميئباتكلا

:يرابلاحتف"يف(يه١٥۸:ت)يعفاشلايالقسعلارجحنبدمحألاقو-۷

النأهللاىلعًالاحُملفسلاوٌولعلاهجنوکنممزليالو":هّصنام

سخاةهجنمكلذنوكليحتسملاوعملاةهجنمولعلابهفصونل؛ولعلابفصوي

لکيطاحأدقناكنإوكلذٌدضدريملو«يلاعتلاويلعلاويلاعلاهتفصيفدروكلذلو

۱.فا"ًرعولجاملعيش

نمةّنسلاءاملعوةمئألافلسدقتعمف":هّصَتام"يرابلاحتف"اضيألاقو
١

.ها"لولحلاولّوَحتلاوةكرحلانعهرمهللانأفلخلا

.٢۲:رحفلاةروس(١
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دصاقملا"يفه٠٠۹:ت)يواخسلانمحرلادبعنبدّمحُمظفاحلالاقو-۸٨

ملعنإ:-رجحنبظفاحلاعی-انخيشلاق":هّصَنامص٦مقر)"ةنسحلا

هناحبسهتف«نكامألايفلولحلانعهرمىلاعتوهناحبسهللاو«راطقألاعيمَجلمشيهللا
.ها"نكامألاثدحَتنألبقناكىاعتو

امبرقأ»ثيدححرشدنع(ه١۱٩:ت)يطويسلانيدلالالجلاقو-۹

ام(٠/٦۷٥)"يئاسنلانتسليطويسلاحرش"يف«دجاسوهوهّبرنمدبعلانوكي

ناكملانعهرتمُهَنأل؛ةفاسلابالةماركلاوةبترلاببرقأاذه:يطرقلالاق":هصَن

ةهحلايفنىلإةراشإثيدحلايف:هتركذتييفبحاصلانبردبلالاقو.نامزلاوةحاسملاو

.ها"هللانع

ام(٤١١ص)”ةيثيدحلاىواتفلا"يف(ه٤۹۷:ت)يمثيملارجحنبالاقو٠
نمةعامجلاوةَّنسلالهأةديقعلةقفاومهلهلبنحنبدمحأةّنسلامامإةديقع":هّصَ

ةهحلبانماریبکاولعنودحاحجلاونوملاظلالوقياًمعىلاعتهللاهيرتتيفةّماتلاةغلابللا

«قلطملامكهيفسیلفصولكنعولب«صقنلاتامرئاسنمامهريغوةيمسحلاو

وأةهحبانمءيشبلئاقُهَنَأنمدهتجلامظعألامامإلاىلإنيبوسنملاةلهجنيبرهتشاامو
|.ها"هيلعءارتفاوناتهبوبذكفءاهوحت

"ريكألاهقفلاحرش"يف(ه١٠٠٠:ت)يراقلايلعالمخيشلالاقو1

هلوقوح8دافتسملاهقلخىلعىلاعتهّولعاًمَأو":هصتام(۱۹-١۱۹۷ص)

ةّنسلالهادنعررقموهامكناکمولعالةبترموةناكمولعفداعقوقإل

ةفئاطالإءةعدبلالهأرئاسوجراوخلاوةلزتعملانممالسإلافئاوطرئاسولبءةعامحلاو
فا"ربكاولعكلذنعهللاىلاعتةهجلابنيلئاقلاةلبانحلانمةلهَجوةمّسحملانم

.۸٠:ماعنألاةروس(١
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فاحتإ"يف:ت)يكبسلاباطخدّمحُمنبدومحُملاق٤

ثيداحألاوتايآللةبسنلابلاوفلسلابهذماأو":هّصَتام(٥ص)"تانئاكلا

ييهلسيلف«؛ثداوحلاتافصنعىلاعتهللانأىلعلكلاقفادفءةمباشتلا

نمءيشيفلوللابفصيالوءامهريغيفالوءامسلايثالوشرعلايفناكم

تافصنماموحتولاقتنالاولّوَحتلابالوءاهنمءيشبلاصُنالابالو«ثداوحلا

.ها"ثداوحلا

لاقم"يرثوكلاتالاقم"يف:تر)يرثوكلادهازدّمحُملاق٤

نامزلاوتايناكملاوناكملانعهناحبسهللاهيرزتتو":هّصَتامجارعملاوءارسإلا

"كلذنمنيجمجمملاوءاحرصلاةمّسحلاظايتغامغرَقَحْلالهأةديقعوهتاّيئامزلاو 7ِ

ريرحتلا"هريسفتيف(ه۳۹۳٠:ت)يكلاملاروشاعنبرهاطلادّمحُملاق٤٤

ةماشتملاليبقنمنيعضوملايفءانلايفنمل:ىلاعتهلوق":هّصتام(۳۳/۲۹)"ريونتلاو

|"هللابقيليالكلذو«ناكميفلولحلاعمهرهاظيطعييذلا

صصق"يفه١٤٤١:ت)يرامغلاقيدصلادّمحُمنبهللادبعلاق٥

نامزنکیملفريغءيشنكيملوهللاناك":هّصَتام(١١ص)لَامدآء"ءايبنألا

دحوأمثكلفالوبكوكالو«كلمالوشرعالو«ناوأالورطقالوناكمالو

رهاوجنمهيفابهلكملاعلااذهف.هدجوأامءاشولو«هيلإجايتحاريغنمملاعلا

هتديأولوقعلااياضقهتضتقاامبسح‹مدقنمةبئاشهيفسيلمدعنعثداحضارعأو
مهوماعلامدقباولاقةفسالفلانماذاذشالإةبطاقنويلملاهيلععمجأو«لوقنلالئالد

.ها"عازنالبرافک

FXOHS
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ةلتعلاىناوعلانيلئاتلاملأتشقانم
اهلالخنماولواحيلاَةّلقَعْلاثيدَحْلالهأةلدأةشقانمبابلااذهيفلواحُتفوس

هتدیيصقيييقلنباهلاقامتالالدتسالاكلتیوقُأو‹يّسحللاهُلةديقعتابثإ

:”ةينوتلا

ناكرألانمهّدعاوقيِةسمخلئاسمنعلطعملالّسو

ناهذألاجراخاقحدوبعمملالوقتلهلطعملللق

نارفكلاٌةلاباقحٌبرلللطعمكاذفاذهىفناذإف

ثيح«فاصوألاعذقأبمهيفلاخُممسّوبهعابتأرعاشملجيهملاهباطخمّيَقْلانبااد

اهرهاظىلعةمباشتملاظافلألانوُرجَيالنيذلامهبدصقيو"ةلطعم"مهبانهمهفصي

ثيح!نيكرشملانمرفكأمّيَقْلانبارظنيفءالؤهو«هتسردمبابرأووهلعفيامك
:هذههتدیصقيفلوقي

نابحطصمكشالامهاناكذمليِطعَتلاَوكرشلاأبملعاو

نايبّلاحضاواذهوامتحكرشموهلطعملكف

'”ناهربلاولوقعملابكارشإلايخأنمرشليطعّتلاوخأنكل

مهيمسينمىلعةّجحلاهابهعابتأماهيإلواحُييذلامُيَقْلانبالاؤسنعام

«ناينبلاةخسارلاةيمالسإلاةديقعلاءانبيفهلةميقاليفسلفلاؤسوهف"ةَلطعُمْلا'ب

نال؛ناهذألاريغيفلحنأنكمُيالوناهذألايفرّوصتُتنأنكمُيالىلاعتهللاتاذف

.اهيفلحتلةنكمأللةجاتحملاتاقولخملاتاوذةماشمنعٌةّرَنموءةسّاقمىلاعتهتاذ

:هعابتأبولقيفراصتنالاحورًالصاومميقانبالوقيمث

.۹۷٠-١/١۹٠ء"ةينونلاةديصقلاحرش":سارهليلخدّمَحُم(١

۲/۰۷‹قباسلاردصملاسفن(۲
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ناوكألايذعيمَجريغهارتأايناثهلسفەبّرقأاذاو

نارُيَغانهاهاماهریغوهةهةَُأبلاقواذهىفناذإف

نمحرلاهبردحاجرفكلاباحرصمداحتالابیدترادقف

ةرّغتمهتاذنأىعيكلذ؛نوكلاسفنوهىلاعتهللانوكينأزوجيالًاعبط

عمهلخادتمهتاذنوكتنأكلذكزوُجَيالو«تاقولخملاتالاحرّيغتلةبلقتم

هلوقيناديرياملةئطوتنعةرابعةمّدقملاهذهيفقحللقفاوملامّيَقْلانبامالكو

:لوقيكلذلبقنكلوءاقحال

نائيشامهدوبعمودبعيرواريغةنأبرقاذإو

نامأانههيفهتاذمأهتاذيفىرولااذهلههلأساف

ينارصنلاهدخلبقنیرمالإكينذنمدحاوبرقاذإو

كشالبهدابعريغىلاعتهللافميقانباعماهيففلتخُياللوألاتيبلاةباجإو
فلاتاذيفنوكتالتاقولخملانأل؛اضيأميلانبااهيفقفاوُيناثلاتيبلاةباجإو

.هنایبمَنامكهتاقولخُميفیلاعتوهنوکیالو

:كلذدعبلوقيم

كشالامُهلباناکنيريغوأنيلثموأنيدض

ةمئاقكشالىلاعتهللاتاذنأ:اهيفلاقيعبارلاىلإلوألانمتايبألاىلعةباحإ

ةّيقبامني:بحاو"ىلاعتهللاذ«تاقولخُمْلاتاوذىلإةجاحنوداهدحو

الدوجولابجاوللجاتحملاوهدوجولانكمملاف"دوجولاةنكمُم"تادوُجوَملا

امنايرجمزلتسيكلذنَأل؛تاقولخَمْلاتاذلثمفصوتالهللاتاذو«سكعلا

ىلإيدؤيهال؛لطاباذهو«ىلاعتهللاتاذىلعلّدبتورّيغتنمتاقولخمْلاىلعيرجي
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نمكانهنأ:امهوأ‹نيدسافنيرمأمزلتسيثودحلابهفصوزاجاذإوزاوج

زاوج:ْياثلاو.دسافاذهوريغهلإمزلتسياذهو«؛ثدحُمىلإجاتحُمثداحلافهئدحأ

.لطاباذهوهمدع

وهًدضلانل؛تاقولخُملاتاوذدضاهّنأبیلاعتهللاتاذفصوزوجيالامك

وهتافصلاهذهضيقنوءرصبلاوعمسلاوةايحلاوملعلابفصوتتاقولخَمْلاو«ضيقنلا

اجبىلاعتهللاتاذفصوزوُجَيالتافصلاهذهو«ىمعلاوممصلاوتوملاولهجلا

.هتاقولخُمتاذريغيهىلاعتهللاتاذنأبلوقننكلو

لطابمالكف"ناشنكيملنيابتلاالول"هن:سماخلاتيبلايفمّيَقلانبالوقام

ةهباشمنعههّرَملا-ةيبيغلاهللاتاذسايقيأدهاشلاببئاغلاسايقىلعٰينبم

تاذةماشممدعدكؤتيلاةيعطقلاصوصنللدراذهيفو«!هتاقولخمب-تاقولخمْل

انیابمنوکینابحبمسجلكنأیریميقانیانالو.تاقولخَمْلاتاوذلهللا

نعهزيمنأنكيىحملاعللنيابمىلاعتهللانأبنظ«هنعزّيمتييىحرخآلامسجلل

.!مسحجنعةرابعهللاتاذنأهروصتلتاقولخملا

:نيميثعنبحلاصنبدمحملوقًاضيأهلقثيدَحللالهأتالالدتسانیبنمو

.("امودعمنوکينأمزلىلاعتانعتاهحلاهذهتیفناذإف"

نعةرابعمارجألافء!يئاضفمرجنعثّلحتنانكولريدقتلاٌقحتسيمالكلااذهو
نممرحتسيلیاعتهللاافابنوتوقةاماسالاماسجأ

نمءيشياةماشمنعهرمتاذرّوصتقوفةيبيغتاذاَهَنِإمارجألا

هيفدجویناکمىلإجاتحُممسجلكفهلئكسيللقعلايفةمّهوتملاءايشألا
يس

كلاودلاالءيشرکنعيضغلاوهىلاعتهللانكلوءهيلإاهيفراشيةهجو

.٢٥۸ص‹"ةديقعل۱یواتف"نبحلاصنبی)۱

 



يرابلاهيزنتيِفيفاشلامسلبلا

ناكمكانهناكالىلعولجهالولفءهيلإةجاتحملايهةهجلاوناكملانإلب»هديل

؟ًاصقانتاهجلاوناكمللهقلخلبقناكلهو؟قولخمللقلاخلاجاتيفيكفءةهجالو

ء"ءيشلاكلذمدعبًاملعسيلىيشبكملعمدع":نأىلعصنتةيملعلاةدعاقلاو

مكحييذلالقعلانكلوءدحاوتقويفدوجومريغوادوجومنوکیالًالثمءوضلاف

ةعرسلاهذهباملاقتناامو؟اههنكامو؟يهامءوضلاةقيقحمهفنعزجعياذهةلاحتساب

كملعمدعفءاهدوجوسعيالوىوضلاةقيقحسهيالرهاظلازجعلااذهو؟ةلئامل

تسيلاإامك«ةلهحجبةمهبمًاتاذتسيلةيحلإلاتاذلاوعوضلامدعبًاملعسيلىوضلاب

ولاهأل؛مهولااهليختيوأسحلااهارييلاتاوذلاكالتاذيه«هدسحبةدودحم

.ةديقمةدّدحُمعملااذهبتناك-عستاودتماامهم-لايخلاةرئاديفتعقو

قوفاموهوًايمدعارمأةهجلابدارأنإو"ةيميتنبالوقاضيأةفةلدألانيبنمو

نوكيالفريغدوجومملاعلاقوفسيلو.باصأدقفماعلاقوفهللانإ:لاقوماعلا

"اوجنمءيشيفهناحبس
يفاهركذتأيمليمدعلاناكملاوةهجلاحلطصمنأيسندقودبياميفةيميتنباو

يذلاسدقملافلسلادنعاضيأاهركذتأيمهنأامكءةّسلايفالومركلانآرقلا

اذاملفلهاسيیاقمبعدتبمحلطصملااذهاذِإ«هيلإباستنالاةيميتنبايعلي

مسحاوزاجباحلطصممدختسانمىلعاوعتشامكةيميتنباىلعءالؤهعٌنشيال
؟ركذيذلايمدعلاناكملااذهوهامةيميتنبالأسننأانتوفيالو.!رهوحلاوضرعلاو

تارذلاوءاوُهْلانمغرفموهلهو؟يمدعلاريغناكملانعفلتخياذاميفو!؟هتفصامو

ءاوسًاناكمربتعيناكملانإ؟تارحجلاوموجنلانيبغارفلايفلاحلاوهامكطغضلاو

:جحلاةروس(١

ةديقع":يلازغلادمحم(۲

oo0۸.۲ةّنسلا:ةيميتنبا(٢



يرابلاهيزنتيفيفاشلامسلبلا

نيفلاخملادودرتامازلإىلعفافتلالاةلواحُمنكلو«يمدعريغوُيمدعهنابهتفصو

ىلإةيميتنباتعفد-ًاصقانازجاعًاجاتحهلعجتناكملابهللافصونأىلعللدتيلا-
يفوه"يمدعلاب"ةيميتنباهاّمَسيذلاناكّمْلااذهو."يمدعلاناكّمْلا"حلطصمعادتبا

نمهفلخقاسنانموةيميتنباةليخُميفالإةقيقحلايفهلدوجوالفمودعمهتاذّدح

.هعابتا

يفدوجوموهامنال؛ىلاعتهمدعلتابثإوهيمدعناكميفهللادوجوتابثإنإ

.امدعالإسيلمدعلا

دوجومتابثإنألقعلاةرورضبمولعم":ةيميتنبالوقاضيأتاجاجتحالانيبنمو

ملاعللنيابمبسيلهسفنبمئاقدوجومتابثإنملقعلاىلإبرقأمسحبسيلملاعلاقوف
.”"ىلوألوألاتابثإفيناثلاتابثإزاجنإفهللخادمبالو

هبدارييلاةيئاعدلاتاقالطإلاىلعليلدتلليفكت"ةرورضلابمولعم"ةرابعو

يهفةموسحُمةّيضَقلانأهعابتأماهيإةيميتنبادصقدقل.عابتألاىلعشيوشتلا

هللاتاذروصتو«دهاشلاببئاغلاسايقىلعٌينبمةيميتنبامالكو!"ةرورضلابةمولعم"

هللاو؛ماسجألاتافصنموهةهجيفنأانمَدَقدقو«تاقولخَمْلاتاوذكىلاعت

.4شلسهتاقولخمهبشيالوهفمسجسيللاعت

بيرال":نيميثعنبحلاصنبدّمحُملوقاضيأثيدَحْلالهأتاجاجتحانيبنمو

تامازلإىلإيدؤيريطخلامالكلااذهو."صقنةفصهَدضنأولامكةفصوعلانأ

:يهوءاهنمتلفتلاثيدّحْلالهأعيطتسيال

ناکولف؟ًاصقان-نوعّديامك-هيلعهئالعتساوشرعللهقلخلبقىلاعتناكله١
ىلاعتهللولْعْلااذهلصحهببسبيذلاناكَمْلاولعناكلًايناكماًيسحاًولعىلاعتهللاولع

.۷٥٥جاهنم":ةيميتنبا(١

.٤۸ص«"ةديقعلاىواتف":نيميثعنبا(۲



يرابلاهيزنتيِفيفاشلامسلبلا

ناكفءناكّمْلايفهلوصحةيعبتبالوصحىلاعتهلللُعْلااذهلوصحناكلو«ةيتاذهفص

ًالماکهریغولعواصقانهللاولعنوكيف«ىلاعتهللاتاذولعنملمكأومَتَأناكمْلاًرلع

.لاحُمكلذو

.؟تيبلالخادريمألانملمكأتيبلاقوفسراحلاله-١
.؟هنملمكأناسنإلاقوفريطيامدنعبابذلاوضوعبلاله-۳

نملمكأةيئاضفلامهنفسبءامسلاىلإاوقترانيذلاىراصنلاودوهيلاله4

.؟نيملسلا

مهفلوسرلانملمكأرمقلاوسمشلاوموجنلاوبحسلاوءامسلاله٥
.؟اناکمهنمىلعأ

متنأوضرألاتحتنينوفدملالسرلانمو8لوسرلانممظعأمتنأله١

.؟اهقوف
.؟ةعنايلاةلهسلانيتاسبلانملمكأةقهاشلالابجلاله-۷

لفسلاةهجاهسفنيهضعبلوعلاةهجو1ضرألانأرشبلانقيأ۸

لباقملاهجولاىلعنيرخآلامادقأتحتوهفءالؤهسوؤرقوفهللاناكاذإف«نيرخآل
نولابلالثمةفّوجُمةّيوركءامسلانأىلعلدتضرألاةّيوركو.!ةيضرألاةركلانم

:ءايشأةعهيلعبيرتيهََفاحيحصءالؤهمالکناکاذإف‹اهلخادبنحُئو

ءةرودملاةميظعلاءامسلاهذهحطسنمةدحاوةهجيفزيحتمىلاعتهللانأ:لّوألا

.هنمريكأءامسلاهرغصوهيهانتىلعلدياذهو

طيحُموهو«رودمًاضيأكلملاريرسكهومّهوتيذلاشرعلانألوقلامهمزلي
شرعلابطيحُمهنوهشرعقوفلاحىلاعتهللنأوةخيطبلابرشقلاةطاحإءامسلاب



يرابلاهيزنتيفيفاشلامسلبلا

كلذعمق-امنوُمسيامكقوفلا-مّلاعلانمةدحاوةهجيفهنأاندقتعااذإ:ثلاغلا

ةعاسوضعبلاقوفةعاسوهف«رودتضرألانأل؛نيرخآلالفسأوضعبلاقوفهلأ

لفسوقوفةهجسيلو«تاهجتسنوكللنأىلعلُدَتضرألاةّيورك:عبارلا
قوقيأيففءاقوفربتعتاةلباقمْلاةهجللةبسنلابةهجلكوىالؤهلوقيامكطقف
!؟ىلاعتهللادجوي

كرابت-اتبَرلرٽي»:لاقهٌلوسرلانأةريرهيبأقيرطنمثيدَّحْلالهأىور4

وعدينم:لوقيرخآلاليللاثلثىقبينيحاينالاءامَّسىلإةليللك-ىلاعتو

نباصنبدّمحُملاقو‹”«هلرفغأفنرفغتسينم؟هيطعافيلأسينم؟هلبيجتسأف

فالخبلوقيناسنإيأناف«ابرلر»:لاقاذإف":ةياورلاهذهىلعًاقلعمنيميثع

.هرمألزتيدارا:لاقاذإًالثمفملاعريغهنأباّمِإكىلامهنادقظفللااذهرهاظ

لوقتتنأو.«ابرلرْنَي»:لوقيلوسرلافيهللالوسرنمهلابملعأتنأ:لوقن

ىلاعتهلليقيقحلالوزتلاءالؤهتبثيامّلاطف”"؟هللالوسرمأملعأتنأأ.هرمألزني

لوزتلاءانثأهللانوكينأمهمزليهلق«ةياورلاهذهريسفتلةقاسملاتاليوأتلانوضفريو

نوكيو«ىلعلاتاوامسلايفنيدوُجومْلاةكئالملانملفسأايندلاءامسلايفموعزملا

نوكينأمهمزليوء!تاوامسلاقوفميظعمرجهنأءالؤهدقتعييذلاشرعلانملفسأ

ةروصلابلورتلاتابثإنإلب.!هنمىلعأمهنأل؛هنممظعأةكئالملانأواصقانىلاعتهللا

؛ايندلاءامسلايادبأوامئادهللادوجوهمزلينيميثعنبحلاصنبدّمحُماهركذىلا

ةقطنميفليلثلثكانهنمزلاتاظحُلنمةظحللكيففضرألاىلعروديليللانأ

.!ةّيضرألاةركلاقطانمنم

.١٤١۱٠ر:يراخبلا(١

.۱۳ص"ةديقعلایرواتف":نیميثعنبا(۲



يرابلاهيزنتيِفيفاشلامسلبلا

اذه:لوقننأهيلعانباوج":لاقلاؤسلااذهبهجوُونيحنيميثعنبانأبيجعلاو

نمؤملابلقىلعدرياذهناكولو«-مهيلعهللاناوضر-ةباحصلاهلأسيمللاؤس
ةياورلاهذهةّحصباًنملَسولف«بيجعباوجذهوهلوسروهللاهنّيبلملستسملا

لاؤسلااذهاولأسدقةباحصلانأبمزجُينأةرّخأتملاراصعألاهذهيفرشبعيطتسيله

روديليللانأنوملعيةباحصلاناكلهو؟ةباحصلااهلاقةملكلكانتلصوله؟المأ

لاؤسلااذههلأسيذلاهذيملتنيميثعنباربتعيلهو؟ةّيوركضرألاناوضرألاىلع

.!؟نمۇؤمريغ

-تايليئارسإلايوريناكيذلاةريرهيبُأقيرطنمتءاجموعزملالوزنلاةياورو

:دیعسنبرسبلاقىلوسرلاتایاورنيبواهنيبهعمسينمقّرفيالف-هانيبامك

نعثّدحيفةريرهابأانتيأردقلهللاوف«ثيدَحْلانماوظفحتوفلااوا"

ثیدحانعمناکنمضعبعمافموقيمتبعكنعانثدحيوهَهللالوسر

نوکتنأدعيالفهللالوسرنعبعكثيدحلعجّيو«بعكنعهللالوسر

$يبنلاىلإاهوبسنفءاهعفريفةاورلاطلخيلاتاياورلاكلتنمضنملولاةياور

.رابحألابعكىلإاهتبسنلدب

ديزنبرباجهيقفلامامإلاهنعاهلقنءةريرهيبأقيرطنمةياورلاهذهسفنتتبثدقو

لاق»:يهةريرهيبانعديزنبرباجةياورصنو‹!«اًنبَرلْي»ةرابعنمةيلاخيهو

ينعدينم:رخألاليللاثلثىقبينيحىلاعتوكرابتانبرلوقيهللالوسر

.»هلرفغأفييرفغتسينمفيطعأفیلأسينمهلبيحجتسأف

١ص‹'"'ةديقعلاىواتف":نيميثعنبا(١

۲/١٠٠.0ءالبنلامالعأريس":يهذلا(۲

.١٥امقرءبيبحنبعيبرلادنسم:حيحصلاعماجلا(٢



يرابلاهيزنتيفيفاشلامسلبلا

مهيلعطلتحخاةاورلانأوألهاقيفلتنم«اّبَرلرني»ةدايزنوكتنأامف

.رابحألابعكتاياورضعبنماهوجردأفرمألا

ءامسلاىلإلرتيالابرنإ:لاقنمكانهنأانضرفولو":يلازغلادّمحُمخيشلالوقي

ثيدحيفتدروةرابععمفشكيهنكلو«ةديقعتسيلهذهف«ىلجتيلبايندلا
ننسوةريثكءايشأكانهءةديقعسيلهللالوزنءةديقعهذهربتعننأنكمُيالوناحآ

ىشماماذهوءاهدودحيفذخؤتيمالسإلاءانبلايفتانبلوأريسفتاهنكلوداحآلايي
ضوفرَمداحآثيداحأنمنيقيلافلاخامف«؛نوملسملاهيلع

XOGS

.١١۱٠ص«‹"نآرقلاعملماعتنفيك":يلازغلادمحم(١



يرابلاهيزنتيفيفاشلامسلبلا

ةرطفلابلالدتسالاةشقانم

سالاماوصلةهُجومْلاةيمالعإلاةياعدلاةيسايسيفثيدَحْلالهأنمًارارمتسا

ةرطفلابمولعمرمأاذهفمهنمانئابهتاقولخُمىلعايلاعهنوكماو":ةيميتنبالوقي

هلهؤاعدودبعأهلوفرعأهللابناكنملكو.مدآيبعيمَجاهيفكرتشيىلاةّيرورضلا

ةرطفلابةلّمكمةرطفلاف؛لمكأوىوقأكلذبيرورضلاهملعناكركذأهلهبلقورثكأ

."ةلزتملا

فاشكتاىلعمئاقلاٍيفوصلارّوصتلابسحةفرعملاموهفمخسريمالكلااذهنإ

ءاجامنيبء"نافرعلا'بمهيدلفورعملاوهو«ثّنحتلاوفشقتلاقيرطنعملعلا

دوجوةقيقحفاشتكالجأنملمعلاوثحبلاورُكفتلاىلإةيرشبلاعفديلميركلانآرقلا

اذهىلإاجليقباسلاهمالكيفةيميتنباو«ناهربلاولالدتسالاقيرطنعىلاعتهللا

نعىلخئواهيفماهيلاهتافلؤمنمريثكيفهُمذييذلايفوصلانافرعلا
.!ةيسمرهلالعلةديقعخیسرتلجأنمكلذلكءِنآرقلاناهربلا

ملعلارداصمدحأيهلافطألاوماوعلاةرطفنأهعابتأوةيميتنبالنيأنميردنالو

دادعتسالالصألايفيهةديقعلايفاهتيعجرمةيميتنبايعدييلاةرطفلافءةديقعلاو

ىلعدّلوُيدولوملُك»8لوسرلالوقكلذىلعليلدلاوراكفألالّبقتلييوكتل

هتدالوةعاسناسنإلانأمولعمو”«هناسُجمُيوأهنارّصنُيوأهنادّوهُيهاوبأفةرطفلا

فيكف«اشولڪنانوطنتمكرشاهلوءايشملعياللهاج
؟اهثيبخواهبيطموُلعْلارذبلةيلباقلاوماتلالهلعتةرطفلاتناكاذإةرطفلابلدتسي

.4/٥‹'ىواتفلاعومجُم":ةيميتنبا(١

.١١۱۳ر:يراخبلا(٢

۷۸:لحنلاةروس)۳



يرابلاهيزنتيِفيفاشلامسلبلا

مهنأل؛ةحيحصلاةديقعلانعلافطألالاؤسانيلعبجيهنأةيميتنبالوقيسلهو

.!ةرطفلاىلعنودولوم
مانصألارشبلادبعاذاملفةحيحصلاةديقعلاحيضوتبةليفكةرطفلاتناكاذإو

ةفرعمبةليفكةرطفلاتناكاذإو؟هللاةفرعمىلإمهُترطفمهدقتملاذاملو؟ناثوألاو

ةليفكةرطفلاتناكاذإو؟بتكلالازنإولسرلالاسرإةدئافامف:ةحيحصلاةديقعلا

؟ناميإلاوملعلاتويبلضفأيفنوأشنيةرجفلانماريثكىرناذاملف«ناسنإلاةيادهب

ظنانمدموشاورثاسرامکنممالکیةتنادصقنإبمن
ناکاًمْلونمةهجبوهءيشلكنأدقتعيهنأملسمف‹قئاقحلاىلإلوصولللُماتلاو

هقلاخدقتعيسلإتاقولخمْلاتافصنمتاَهحجلايفزّيحتلانوكةفرعمبالهاج

یمستةدحاوةهجدوحجومدعوةهجلكةيبسنوضرألاةيورُكلالهاجناکامل

رينملارمقلااهيفغزبيوةئيضملاسمشلااهيفعطستءامسلانأىريناكاّمَلو«قوف

ساسأوهيذلاءاملابهيذغييذلاردصميهءامسلانأوموجنلااهيفًالألتتو

ةءارقلاةضيرفللثتمايذلاملسملانأديبىامسلايفًادوجومهقلاخنأةايحلا

ءاهيلععمتجملاةرتاوتملاةيوبنلاةّسلاوزيزعلاباتكلانمةمكحملاصوصنللةينوكلا

ةيروطسألادئاقعلاهذهلثمداسفوقلاخلاسايقنالطبنيقيلاملعملعي

.ةيسمرهلا

FAOHS

 



يرابلاهيزنتيِفيفاشلامسلبلا

ءامسلاىلإءاعدلالالدتسالاةشقانم

ثيدَحْلالهأغاستساةسردملاهذهعابتألةيفرعملاةدعاقلالالحمضالةجيتن

خيسرتلءاعدلايفيديألاعفربملالدتساك«ماوعلاةفطاعبطاختهبشبداهشتسالا

عفروءاياطعلاراظتنانعرّبعتةيرطفةداعيهنيديلاعفرنأكرديلقاعلافعلاةديقع

.نيمركألامركأاياطعلابقتسالليثمتوهءاعدلايفيديألا

رمأو":(ه۷۹۲:ت)ّرعلايبأنبدمحمنبيلعنبيلعلوقيراطإلااذهيفو
هللانأملعيةبعكلللبقتسملاورطفلايفزوكرمةَيولُعْلاةهجلاىلإءاعدلايفهُجوتلا

."هقلاخوهبرلاهجوتیهاف‹يعادلافالخبكانهسيللاعت

ءاعدلاءانثأبولقلانأركذيوء!ءامسلاىلإيديألاعفرةهبشبةرطفلاجزمّيثيح

.!ءامسلاىلإةهجوتمنوكت
ةيادمحلالوزننمءريخْلاردصميهتلازاموتناكءامسلانأرعلادبعنباىسانتو

-نينثواوناكنإو-رشبلابولقهّجوتفءةكربلاوقزرلاوراطمألالوزنوةكئالملالوزنب

.ةكربلاوريخلاردصمىلإهجوتوهءامسلاىلإ
دوجسلاعضومىلإرظنلابىلاعتهللاانرمأاذاملمهسفنأثيدَّحْلالهألأسيملاذاملو

؟اهيفىلاعتهللادوجونودقتعييلاءامسلالارظنلانمالدبةالصلاءانثأ

؟ءامسلاىلإهجوتلانمالدبةبعكلاىلإهُجوتلابانرمأاذاملو
يفدوجومىلاعتهللانأاودقتعينأمهتّمئُأاومزلينأةسردملاهذهعابتأنمسيلأ

.؟ةالصلاءانثأعضاوملاهذهىلإهّجوتلابنورومأممهنأل؛ةبعكلافوضرألا

FXOBAS

=
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يرابلاهيزنتيفيفاشلامسلبلا

ةيلتنلالحألاةهشىلعدرلا
نمةهباشتملاصوُُصْنلاضعبىلعميسجتلاةديقعخيسرتيفثيدَّحْلالهأدمتعا

‹ةياورلابمهراثتسالاهقيفلتيفاوننفتيلاتاياورلانمريثكلاىلعونآرقلا
ةبوسنملالاوقألانمريثكلابمحبناجباذهةاورلاليدعتوحرجيفمهمكحتو

صلاخلاةيزاومةيصنةّيعجرمنيذلالئاوألانيدحملامهتماىلإ

ةلدلاكلتشقانننألواحنفوسو«ثيدَحْللهألةّيفلسلاةلَقَعْلايف"ةّيسلاوباتكلا"

.ةتباثلانوكلاننسو«ةرتاوتملاةّسلانمهيلعممتجملاوهللاباتکجهنمىلعاهضرعنو

مكاحُتنأبحيىلاةّيضَقلاهذهيفةّيعطقلاةّلكلادعاوقلابميركلاءيراقلارُكذنو
سيل:ىلاَعَتهلوقكةَمكحُمْلاصوُصْلااهلّصأتدعاوقلاهذهوءةيئزجلاصوُصّنلااهيلع

دلو:ىلاعتهلوقوتاذبىلاعتهللاتاذسايقعنمتيلاهلك
هلوقوبيشيأيهللاتاذلءيشيأةاواسميفنتيلادیکوکنک

نوناكانادكرول:ىلاعتهلوقوطا6هااخا6لر
.ناكّمْلاوةهجلاىلاعتهللانعيفتىلارص

مشالدتساىلعجرعنمتءاهباولدتسايلازيزعلاباتكلانمةّلدألاشقاننفوسو

يبلةبوسنملاتاياورلاب
ركمرباكا:ىلاَعَتهلوقلوأ

٤:صالحخإلاهروس(۱

.۳:دیدحلاةروس(۲

.٤:دیدحلاةروس(۴
١٠۱:رطافةروس(٤



يرابلاهيزنتيفيفاشلامسلبلا

ليلدلاوىلإٌدرلاقيرطنعليوأتلاىلإجاتحملاهباَشَُمْلانمةيآلاهذهو

عفترتماسجأوأءةيئاضفتابكرمتسيلحلاصلالمعلاوبّيطلاملكلانأوهكلذىلع

-حلاصلمعوهو-هيخأهجويفململمستبااذإفءةيوَنعَمءاَيْشَأيهامنو

الهذهلك؟ههجوتالضعةكرحمأهنانسأمأهاتفشرله؟مفتريساذامف

رجأللهتفعاضموىلاعتهللالوبقنعريبعتعفرلاولمعلارجأوهعفترملاامنو«عفترت

دوصقللاوتاجنيدس:ىلاَعَتهلوقيفامك

عفترانينمؤملانمادحأىرنملنحتف«ناكَمْلاعفرالةناكَمْلاعفروهتاجردلاعفرب

تافقارخبانلغشنانيحءاضفلاراراوغأربسىلإهللاءادعأانقبسسكعلالب!ءامسلالإ

.ةيسمرحلاميسجتلا

ىهادافضلمکفسايفنممتنا:ىلاعتهلوق:ايناث

.رذبولساعرلسنأءامسلايفنم

قوفسلاجهللانإنولوقيمهفلهأدقتعمفلاخيةيآلارهاظبذحألاو

هُلوقيةيآلارهاظوءعبسلاتاوامسلاقوفلقتسمناينبكاهودقتعايلاشرعلا

ةشغوارملاىدمحّضويلالدتسالاومهفلايفبارطضالااذهوء!ءامسلالخاددوجوم

ءامسلانأليصألايبرعلالهجيفيكًالإومهعابتأعمءالؤهيذلاةيركفلا

:لوقيمهرعاشوءةعفرلاوةّرعلازمريه

ارهلظمكلذقوقيبلانواندودُجو اًندجَمءاّمسلاانوع

.١٠:ةلداحملاةروس(١

.۱-١۱۷:كلماةروس(آ



C2يرابلاهيزنتيفيفاشلامسلبلا

ءامسلايفوهيذلاميظعلاماقملابحاص"متنمأأ:وهاذإدوُصَقَمْلاىَعَمْلاف

يوهيفيلا:ىَبعَملااذهادكۇمىلاعتلوقي.فّرصتمربدمريدقكلامهلإ

."رلامڪلاهلضرلا

(ىلع)ب(يف)عمليوأتىلإثيدَّحْلالهأًرطضاجهنملايفبارطضاللةجيتنو
؛ازاجَم(ىلع)عمينوكت(يي)نأبًاملععابتألالوقعببعالتلاوجمهلوفصيىح

يفكاال:ىلاعتهلوقبكلذلاولدتساو.لخاد:وه(ف)ليقيقحلاىَعَمْلانل
ميظعيغالبفدهقيقحتلءاجةعركلاةيآلايفزاجملامادختساو4لشعودُج

عذجلحخادنينمؤملاداسحجأذينوعرفناكو؛بلصلاكلذةعاشبريوصتوهو

.!؟كلذدعبهيلإنوأجليفيكفمهعابتأىلعزاجملااومّرحدقفءالؤهاأ.ةلخنلا

هبدوُصَقَملانأىفخيالانهىلعألاواس:ىلاعُتهلوق:اثلائ

‹ىلاہکالال:نوعرفنعةياكح:ىلاَعُتهلوقلثمكلذوهةناكَمْلاولع

؟ضرألاىلعمهنيبشيعيوهامنيب؟ءامسلايفىلعألاهنأنوعرفدصقينألقعيلهف

:ىَلاَعَبهلوقلثموءةلرتمىلعألاوةناكممظعألاوههنأاربيكتسمدصقنوعرفنكلو

لَايسومنألقاعلوقيالوتاك[اتىسومبطاح
۱.!ءامسلايفىلعألاوه

.٤۸:فرخزلاةروس(١

.۷۱:هطةروس(۲

.١٦٠ص«"ةيطساولاةديقعلاحرش":نازوفلالاص(۳

.١:ىلعألاهروس(٤

.٤۲:تاعزانلاةروس(٥

.۸٦:هطهروس)1٦

 



XDيرابلاهيزنتيفيفاشلامسلبلا

هلانباتا:ىلاَعَبهلوقو«”دىىبنل:ىلاَعَتهلوق:اعبار

هللانأىلعلَكتايآلاهذهنأمهعابتأثيدَحْلالهُمهويثيحميكارنا

فصونأءالؤهىسانتوء!"ليزتت"هّنأبنآرقلاانغالبإفصواملالإوقوف

ةمظع:ىلوألا:نيتماهنيتقيقحىلعدكؤي"ليزتتلا"بنيملسُمْلاءاطعإ

‹ميظعهنأبنآرقلافصو:ةيناثلا.ميظعلاهلالجمامأنيلوانتملاةءاندو«يطعملاةناكم

يفىلاعتهللاىلإمركلانآرقلاليزتتةبسنيفىلجتياذهو«ىلاعتهللادنعنمتآوهف

ل:ەلوق

ىلعليلدلاوءةيلفسويولعتاهجدوجومزلتسيالوىاطعإلاهبدصقيليزتلاو

نُأثيدَّحللهُألاقاذإلإالإسافابودشساهيفيدلانو:ىلعهلوقكلذ

لتيامكءامسلانملتيديدحلا

تاسيكصيلنوعلاو:ىلاعتهلو:اسماخ

نعداكوليلاعدصولمعوسنوفلرنكندڪواڪيوىس4

ىسومنللإ¦حرصلايبلننكيملنوعرفنأثيدَّحْلالهأیعّدادقف.باكي

اهيفنأ:ةيآلانمدهاشلا":نازوفلاحلاصلوقي‹!ءامسلايفهللانإ:هللاق7

يفنوعرفلواحوكلذبربخألَاىسومنإثيحءهقلخىلعهللاولعتابثإ

نيأنمف«ائيشقَحْلانمريغينلنازوفلاهبربعييذلامزحلاوقالطإلااذهو."هييذكت

.٤٤:تلصفةروس(١

.٠:رمزلاةروس(۲

.٢۲:دیدحلاةروس(۳

.۳-٦۳۷:رفاغةروس(٤

/٥«ۍواتفلاعومجب:هیمیتنبا:رظنا(٥

١٦٠٠ص؛ءةيطساولاةديقعلاحرش:نازوفلالاص(٦



2يرابلاهيزنتيفيفاشلامسلبل
ةّسلاوأنآرقلانمليلدنازوفلللهف؟ءامسلايفهللانأنوعرفربخألَاىسومنأهل

ىلعنحتفء؟ءامسلايفهللانإ:نوعرفللاقلاىسومنأىلعةحيحصلا

نأةمكحُمْلازيزعلاباتكلاصوصنهتبثتيذلاحيحصلاو.!ليلدلااذهدجنتليضملا

دقولنتمكااملايأ:لوقيوهف«هريغهلإدوجودحجينوعرف

اونوعلاقنيلاعلابروههلإكانهنأبهلىسومرابخإنمابرغتسمكلذلبقلاق

مهفىلعتلكشتسايلااداهينو:ىلاعَتهلوقنعاأ"4اا

يفابذاكهّنظيلبىامسلايفهللادوجوبیفبذاكهنأاهبدصقيالف‹نازوفلا

ىسومرابخإنعثدحتتيهفءاهسفنةيالاوهكلذىلعليلدلاو«هريغهلإدوجو

يفهللااذهنوعرفريملاًملفءةيهولألانوعرفمعزنالطبوىلاعتهللادوجوبنوعرفل
.ءامسلايفهنأمانصألاةدبعنينثولاةداعكّنظضرألا

برهنوربتعييذلا()"نيمآ"هللانودبعياوناكةنعارفلانأمولعمو

نيمآ"مهدنعىمسيوهلإلااذهءانبأمهةنعارفلاكولمنأنودقعيوىامسلا

ربخأاًملفةايحلاباهيفعطسيذلاضرألاهلإوه"عرنيمآ"و12۷
قوهنابداقتعالاىلإةينئولابثولملاهلقعهداق(نيمآ)ريغوهريغهلِإكانهنأبنوعرف

.۳۸:صصقلاةروس(١

.۲۳:ءارعشلاةروس(۲

نيمآ"راصو"عرنيمآ"تناكاهبترمأوةايحلابتعطسيلاحورلانأىلإةميدقلاةينوعرفلاراثآلاريشت
ءہCلاإلانباوهيذلاوكلملاتوميامدنعوءةيفرحلاتاراهملاوبدألايفنييرصملاماهلإردصموه"عر

افلانباسسإانربخُي"نيمآ"هيبأعمًادحاوًاصخشحبصيلءامسلاىلإعفتري"عرنيمآ"وأ.
سسإعفترافيكوءةبرعىلعًالومحَم"نيم"هلإلاهءاجفيكءةدحاوتنباهليلاتوسبشتحجوز|

:ردصلا.كلمللهراتخايذلا"نيم"مدقىلإلصيلضرألانم
١-۱۳۲

 



GDيرابلاهيزنتيفيفاشلامسلبلا

هب۴رعدبڪولساعصوهلمعءوسنوڪرذروو:ىلاعت

هملبو:هلوقوكفریسیعيفىلاَعَتهلوق:اسداس

."اڪرعهللااكو

ىلإسالاماهوأهيجوتلجيجضلانمريثكلاثيدَحْلالهأهلوحراثأيذلامفرلاو

هلوقكلذلاثموءةناكمْلاعفرهبدارينآرقريبعتوهاهبنونمۇپىلاةيسمرحلااعل
ص

اتال¥نواقيناكناتاامعنا6يزلاريللاول:ىلع
ےسص

^س
لكلذٹلهڪروادلعلمكنبلڪللڪلضرمادلو

4رڪنيفللصاصافGfايدڪن

اهنعضرعأهنكلتانيبلاهللاتايآهتءاجنيلاظلادحأنعهللاانربخيةيآلاهذهيفف

تاجردىلاعتهللاهعفرلتايآلاكلتبذأولهنأو«نيرساخلانمناكفهاوهعبتاو

ليان:ىلاَعَتهلوقيهِنآرقلاسوماقلايفعفرلاعمدكۇترخةيآ

ورس اونزال7اوشااوشاليفادإورڪلاسااحفاقسلامايفوح

4 شاتاک EAE

.۳۷:رفاغةروس(١

.١١٠:ءاسنلاةروس(۲

."ةدوقفملاةقيقحلاوثيدحلالهأ"انباتكيفكلذليصفت:عجار(۳

:فارعألاةروس(٤

.١٠:ةلداجملاةروس(٥

 



C2يرابلاهيزنتيِفيفاشلامسلبلا

عقرلانأىلعدكوؤياممءاءاضفلاتاقبطييولعينينمؤانمادحأرتملو
:ىلاَعَتهلوقكلذكوناكّمْلاعفرسيلوةلزْنملاوةناكَمْلاعفروهدوُصقَمْلا

.ىرحلاسفنيرجي«"كزكلان
ناكَمْلاسيلوءةلزنلملاوةناكَمْلاعفرهبداريعفرلانأىلعةدكؤملادهاوشلانمو

ناكەن[سيمباتكلايفكلَاسيردإيف:ىَلاعَيهلوقوهلزلاو

يفالاسيردإنًُاضيأ۱وتبثينأمهيلعبُجوتيفEقو¥انب

.!اضيأءامسلا

ةيعطقةلدُأتسيلظَحاليامكيهونزيزعلاباتكلانمثيدَّحْلالهأةّلدأيههذه

ةغئازلابولقلاباحصأهبكّسمتييذلاباتكلاهباشتمميهفليواتلالمتحتال

اودمعةقيقحلاهذهلمهكاردإببسبوتّرجتملاصحفلامامأتيالاهب

ةرئادتلظةّسلافليوأتوًابيلعتاهبثبعللاحوتفملاحمتناكيلاةيوبنلاةّنسلاىلإ

العنإلوسرلاةايحييهعمجبتيذلانآرقلاعمثدحامكلفقتملةحوتفم

ومن
نمةسبتقممهدئاقعيفثيدّحلالهأاهبجتحَييلاتاياورلارثكأنأيفكشنالو

لماعلالوخدةجيتننكل«ةّنسلايفلصأاهلثيداحأاهنمةيقبلاوءةفرحنملاللملالهأ

كلتناعمفيرحتتمَنیَعَملابةياوروسيلدتوبذكونايسنومهونميرشبلا
لهأءاوهأوبسانتتلتاياورلا

.٤:حارشنالاةروس(١

.۷٥-٦٥:رمهروس(۲

.۷:ةمايقلاهروس)۳

 



يرابلاهيزنتيِفيفاشلامسلبلا

هللالوسرنأوطيطألاثيدحةيليئارسإلالوصألااهيلعرَّهظَييلاتاياورلانمو

.اذكههضرأوهتاوامّسىلعهشرعنإهللااميردتكحيو»:يبارعأللاق

لحرلاطيطأهبطعيلهنو.ةبقلالثمهيعبصإبلاقو
نزولاوءانزوهلنأومّسحُممرجهّنابىلاعتهللافصونمةياورلاهذهيفاملجو

هللالقثنمموعزملاشرعلاطيطأتاياورو.!ةيبذاجلابرثأتموهف«ةيبذاجلابالإنوكيال

نمامف":لاقأناهنعءاجدقفء!ةمألايفرابحألابعكتافلخُمنميهىلاعت

"نهقوفرابحلالقثنملحترياملوأيفلحرلاطيطأكطيطأهلالإءامستاوامسلا
اهيفةزرابباتكلالهأتامصبوثيدَحْلالهأاهبٌجتحَييلاتاياورلانمكلذك

ام»:لاقفةباحسىأرهنأكهلوسرلاىلإثيدّحلالهأبسنتثيحءلاعوألاةياور

«؟ضرألاوءامسلانيبدعبامنوردتله»:لاق."باحسلا":اولاق«؟هذهنوُمست

قنسنوعبسوثالثوأناتنثاوأةدحاواإامهنيبامدعبنإ»:لاق"يردنال":اولاق

هلفسأنيبرحبةعباسلاقوفن«"تاوامّسعبسدعىح"كلذكاهقوفءامسلامث

املثممهبكرومهفالظأنيبلاعوأةيناثكلذقوفُتعامىلإءامسنيبلثمءالعأو
یامسىلإءامسنيباملثمهالعأوهلفسأنيبشرعلامهروهظىلعمتىامسىلإءامسنيب

.٩”«اعيمجكلذقوفىلاعتهللات

دقمهسؤروءةعباسلاضرألايفةتباثمهمادقأشرعلاةلمّح"نإ:لوقتیرخأةياور

هللادبعهاورامكلذكء"شرعلااهيلعملوطلثممهنورقوءةعباسلاءامسلاتزواج

.ريبكلايفيناربطلاو«٦۲۷٤رءهننسيف:دوادوبأ(١

.٣٢۷٤رننسيق:دوادوبا(۲

انههيلعبيجااميدنعسيل":ةياورلاهذهىلعاقلعمفاقسلالاق۳۱۸مقرب۳۸۳صيذلا(۲

اهعضوومالسلامهيلعاهنعنيهزنملاةكئالملانعنهذلانمنورقلالقنالإةيليئارسإلاتاملكلاهذهىلع

."ةلطابلاتافارخلاهذهبدقتعينملكسأرىلع



C2يرابلاهيزنتيفيفاشلامسلبلا

ةياورويفلرتييحولاوءةّيحبقوطمشرعلا»نأصاعلانبرمعنب
اهتحتجأبةكئالملاتبرضءامسلايفارمأهللاىضقاذإ»:لاق8َيِبنلانأاهيفىرخأ

يحولابهللاملكتاذِإ'":لاقسابعنبانأو‹”«ناوفصىلعةلسلسهناكهلوقلاناعضحخ

نأوهلنورخيفافصلاىلعديدحلاتوصكاتوصهلتاوامسلالهأعمّس

.”"شرعلاطيطأكطيطأهلو«نيمدقلاعضوميسركلا"

ةديقعلاءافصلاهتفانمواهتيفارخوتاياورلاهذهةيروطسأيفلقاعٌكشيالو

مسرولاعوألاوفالظألابمهفصووةكئالمللتاياورلاهذهحيبقتنإوءةيمالسإلا

هللافصووءةيوديلادعاصملاكلسالسلابيحولالوزنو«شرعللةقّوطملاةّيحلاةروص
راكفأنمكلذريغوءةرزَْحمْلاتابابدلاوتوصلاتاربكمكتاوصألارادصإبىاعت

مالساإلاةديقعسسؤتاهّنأبمعزلانعالضفمالسإلاىلإبسنتنأنكمُيالةيصوتغ
.ثيدَحْلالهأموتيامك

امةيسمرهلاوعلاةديقعىلعليلدتللثيدَحْلالهُاهقفليلاتاياورلانيبنمو

رَلَمْلاهبيصيىحهيبكنمنعرسحءامسلاترطمأاذإناك8يلانأنمهومعز

تارئاطلاباكرنعاذامفاعتهبربدهعثیدح:لاقكلذنعلئسملف

مهُنَأل؛مشابقتسادنعانبكانمرسحانمزليهنأمأمهبَرقوفمهله؟باحسلاولعتيلا

.!مهبربدهعاوثيدح

لقاعَلُكلموُلعَمْلانمفمالسإلانعةجذاسةروصدقتامتاليثموتاياورلاهذهنإ

مثءايلعلاوحلاتاقبطيفءاوَهْلابئاوشعممكارتمءامراخبنعةرابعباحسلانأ

.7££/0۸11۲مقرةّسلا"يف:دمحأنيهللادبعوء٣٤١مقر"ولعل"يف:يجذلا(١

٤٠ر:يراخبلا(۲

.٢٥۲مقرب۱٥۴ص"ولعْلا'يبهذلا«۳۸٥٠مقرب"ةّسلا"دمانبهللادبع(۳

.٢۲۲مقرب٦۳۳ص"لعل:يهذلا(٤

.دوادوبأو۰۸۳۲۸۹۸/۱۳ر:ملسم(٥
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نيبدقفريثكبثيدَّحْلالهأةديقعنممظعأمالسإلا.ةرمهنمتارطقلكشىلعلري

اركلا:لاقرطَملانوکتةيفيكةيعانصلاةرفطلانمنوورقلبقةيرشبللیلهللا

اهِفلاجنمءاارولاخنيشنلینااڪهليمئەيفاو1يجر

سس رسَحامااصباساک6اشنمنهفتوءامهبدرنب

باحصأتاسيبلتنموهفهللادوجوناكمنمءاجرطَملانأبداقتعالاو«بكانملا

.ةيسمرهلادئاقعلا

مهتجاذسوةاورلاةلفغاهيفاولغتساةريثكتاياوربثيدَّحْلالهألدتساامك

مهمهفبسحهنوعمسيامنوورياماريثكةاورلاناكدقفءىَعَمْلابراثآللمهتياورو

ناميلسوبألوقي«تاياورللمهطبضمدعومهطلخىلإىدأاًممموقعىلإلصوامو

مهنمریثکلب«هودعتيالىحثيدَحْلظفلنوعاريةاورلالكسيلو":يباطخلا

"يقفمهنملكسيلوءىنعَمْلاىلعثّدحُي
ببسيةيسمرهلاوعلاةديقعخيسرتلثيدَحْلالهأاهبلدتسايلاتاياورلانمو

:ىنعَمْلاباهتياورةجيتناهظافلأبارطضا
نيبمنغيلتناك":اهظافلأدحأيفءاجيذلايملسلامكحلانبةيواعمةياور-١

انأوةاشباهنمبهذدقبئذلااذإفمويتاذاهتعلطافيلةيراجهيفةيناوحلاودحأ

كلذمظعفهلكلذتركذفٌهيِبنلاتيتأفءاهتككصفتفسأفمدآيبنملجر

؟«هللانيأ»:الاقف.«اهعدا»:لاق؟اهقتعأالفأ:هّللالوسرايتلقفيلع

اهقتعا»:لاق.هللالوسرتنأ:تلاق««انأنم»:لاق.ءامسلايف:تلاق
°"«ەتمۇم

۳:رونلاةروس(١

۲/7٤«سفنلايفركذام:بابء"تافصلاوءامسألا":يقهيبلا(۲

)۳۷٥(۳۳:ملسم)۳



CDيرابلاهيزنتيِفيفاشلامسلبل
لاقوىافعضلانميليقعلاهذعيذلاريثكيأنبىيقيرطنمءاجظفللااذهو

ناکاذإفةادغلابريثكيبأنبىبثّدحُيامك:لاقمامُهنع.سيلدتلابركذ":هنع

هبشریثکيبانبیحیتالسرم:دیعسنبیحیلاق.اّنعهبلقيشعلاب

«؟كبرنم»:اهللاقف":لّوألا؛نيرخآنیظفلبتءاجاهصتبةياورلاهذهسفن

نُأو».معن:تلاق«؟هللاالإهلإالنأنيدهشتأ»:اهللاقف"."يبرهللا:تلاقف

ظفللانمنيظفللانيذهنأكشنالو."معن:تلاق«؟هلوسروهدبعادّمحُم١

نمةمكحُملاصوُصّلاناقفاوينيظفللانيذهنأل؛كلذو«سلدموارىلإبوسنملا

.اهيلععمتحملاةّنسلاوباتكلا

ناميإلاناكرأنماذهسيلف؟هللاناكمنعسانلالأسي#8لوسرلاناكمذنمو

.ةيليئارسإلاوةيسمرهلادئاقعلاناكرأنموهلبمالسإلاةداهشو

مکحبمهيفتمكحدقل»:ذاعمنبدعسللاقهنأيلوسرلاىلإبسنام-٢

هنعلاقيذلارامتلالاصنبدّمحُماهبدرفتيلا."”«تاوامسعبسقوفنمكلملا

.”"كورتم":ئطقرادلاهنعلاقو‹"يوقلابسيل‹هثيدحييبجعيالخيش":متاحويا

حصأدیناسأب«تاوامسعبسقوفنم»:ةرابعنودةياورلاهذهسفنتتبندقو
)©(
.تبہساو

.46۳8۲-4٤/4‹"ريبكلاءافعضلا":يليقعلا(١

ظفللا.٠٤/۸٠۲دمحأو.٠/٠٠۲ىرغصلانتسلا:يئاسنلاو.١1۷بيبحنبعيبرلا:لوألاظفللا(٢

.۹/١۱۷٠قازرلادبعفنصم

.۳/٢۳۲"تاقبطلا":دعسنبا(۳

.۹/١٤۹٠‹"بيذهتلا:نالقسعلارححنبا(٤

۱۸)٦٩٥٤١٤۱٦ملسمو٤٤۳۰٢۳۸۰:يراخبلا(٥
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وعديلجرنمامهديبيسفنيذلاو»:لاق2هللالوسرنأةريرهيباةياور٢

اهنعىضريىحاهيلعاطخاسءامسلايفيذلاناكالإهيلعيبأتفهشارفىلإهتأرما

.”«اهجوز

هنعلاقيذلاناسيكنبديزياهيوارطيلختثيدَحْلالهألغتسايلاةياورلاهذهو

سيل؛طسوحلاصوه:ناطقلاديعسنبىيلاقوءهبال:متاحوبألاق":يهذلا

لجرلااعداذإ»:اهنم«ميسجتلاتارابعنمةيلاخظافلأبتءاج"هيلعدمتعينمم

فل.”«حبصتىحةكئالملااهتنعلءاهيلعنابضغتابففتاتملفهشارفىلإهترما

:رخآظفل.”«حبصتيحةكئالملااهتنعلاهجوزشارفةرجاهةأرملاتتاباذإ»:رخآ

.”«مجرتيحةكئالملااهتنعلاهجوزشارفةرجاهمةأرملاتتاباذإ»

ةيبهذبنميلانم8لوسرلاىلإههجوهللامركبلاطيبُأنبيلعثعب":ةياور٤
يلايفنمنيمأانأوينونمأتالأ:لاقفهميبلاكلذغلبف.ظورقممدأيف

كلتابنجُنو؛نيحيحصلايفهباجتحا":يبهذلاهنعلاقيذلادايزنبدحاولادبعاهاور

ةالصلادعبةعمحلامويهبابىلعسلجأتنك:ناطقلالاق.هيلعتمقنىلاريكانملا

دبعنعیحیتلأس:دیعسنبنامثعلاقو.افرحهنمفرعيالشمعألاثیدحرکاذ

ظافلألانمةيلاخظافلأبةياورلالصأءاجدقف."ءيشبسيل:لاقفدايزنبدحاولا

الوضرألالهأىلعهّييصعاذإهللاعيطينمف»:يهو«ميسجتلابةيحوملا

)٢٤٥۳١٤۱:ملسم(١

۳۹٤0-٤/٢٤٤"لادتعالانازيم":يهذلا(۲

.(٦١٤۱ء٥٤٥۳نملسمو۱۹۳٥و۳۲۳۷:يراخبلا(۳

)٦۱4۳)۱[۸۳٥۳]ملسم(٤

٤٠٠يراخبلا(٥

٢٥٤٤يراخبلا(٦

۲/۷۲٠.٠"لادتعالانازيم":يهذلا(۷
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اذإلدعينمف»:رخآظفلو.«لدعألاذإلدعينمو!كحُيو»ًاضيأو‹”«نونمأت

."«ريصواذهنمرثکأبيذوُأدقیسومهللامحرلوسروللالدعيم

بنيزنعءاجاميهاهلقنيفةاورلاةلفغثيدَّحْلالهأٌلغتساىرخأةياور٥

هللايجوزو«نكيلاهأنكَحجوز":لوقتويبلجاوزاىلعرخفتتناكاهُنأشححجتن

راتحادماهسالوهجُملجرنعيراخبلااهاوريلاعبسقوفنمىلاعت

(دمحأانثدح):رجحنبالوقي«هتيمستيفثيدَّحْلالهأنمهريغكينالقسعلارجحنبا

لاقو«يزورملارايسنبدمحأهنأيذبالكلارصنوبأركذو«بوسنمريغعيمجللاذك

هيفهخيشوءلافنألاةروسيفروكذملاعي«يروباسينلارصننبدمحأوه:مكاحلا

ةطساوريغبةالصلاباتكيفيراخبلاهنعجرخأدقيمدقملاركبيبأنبدّمحُم

ركبيبأنبدّمحُمنعثيدَحْلااذهجرخأيرحابلانأبجرختسملايفميعنوبأمزجو

.”دمتعملاوهلّوألاوةطساوركذيملويمدقملا

هطالتخابدهشيذلاطلتخملالضفلانبدّمحُمنعةياورلاهذهيذمرّتلاىورامنيب

.(”يطقرادلاودوادوأومتاحوبأويراخبلا

مالکنمتسیلو«شححتنببنیزىلعةفوقومانوكلةياورلايفةّحُحالهنأعمو
نمةياورلاهذهسفنتدرودقفةاوُرلاطبضمدعةقيقحنايبلوهنأالإكيلا

.٣٤٤۷ر:يراخبلا(١

۹۲۳ر:يراخبلا(۲

.٥۳۱ر:يراخبلا(۳

.۳۲۲۷ر:يذمرتلاوء٠٤٤٠۷ر:يراخبلا(٤

.١٠/۳۷۰"يرابلاحتف":نالقسعلارجحنيا(٥
٤/0۸"لادتعالانازيم":يبهذلا(٦
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نماضيأتەءاجو.”"ءامّسلايٰيحکنأهلانإ":ظفلبهسفنكلامنبسنأقیرط

.”"ءامسلانميحكنأهللانإ"ظفلبكلامنبسنأقيرط

مهمحري:اهيفوصاعلانبورمعنبهللادبعنعسوباقيبأةياور١

.”«ءامسلايفنمضرألايفنماومحرا«نمحرلا

يفنممكمحريضرألايفنماومّحرا»:ظفلبتءاجاذهسوباقيبُأةياورسفنو

ابأناباملع."هنتباهعطقنموهتلصواهلصونمنمحرلانمةنجشمحرلاوىامسلا

نمءافعضلايفيراخبلاهركذ":رجحنبالاقدقف‹!لوهجُماذهطبختملاسوباق

دصقي-"نازيلما"بحاصلاقو«سوباقلاقفءامسألايفهركذهنكلوهل"ريبكلا"

ظافلأبىرخأقرطنمةياورلاتءاجو.٩"طلغفمهضعبهامَسوفرعيال-يهذلا

وهرخآظفلو.”«سانلاالنمهللاحريال»:اهنمةحيحصلاةديقعللبرقأ

.٩”«محريالمحريالنم»

.«؟!تغلبلحالأو:ةفرعمويهتبطخيٿلاقهنانلوسرلاىلإبسنام-۷

مهللا»:لوقيو‹مهيلإاهتكنيوءامسلاىلإهعبصإعفريلعجف."معن":اولاقف

سيل:يئاسنلالاق":يجذلاهيفلاقيذلاندملاليعامُسِإنبمتاحاهاورلاو

ىرخأظافلأبةياورلاسفنتءاج«"ةلفغهيفناكهنأاومعز:رجألاقو.يوقلاب

.١٤٣۷ر:يراخبلا(١

.٩٤٢۳:يئاسنلاو)۹/۳(۳۳۹ر:دمحأ(۲

٤٤ر:دوادوبا(۳

٤۹٤٦مقرب:دمحأ(٤

.١۱/۱۸۲"بيذهتلابيذهق":رجحنبا(٥

[1۰۳۰]ر:ملسموء١۷۳۷؛يراخبلا(٦

ر:يراخبلا(۷

.۱۳١٠ر:يراخبلا(۸

١/٢٨٢٤۰"لادتعالانازيم"يذلا
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ثيدَحلااذهتاياورتعبتت":فاقسلانسحلوقي.هعبصإبراشأهنارکذنود

نمعضاومةينامثيفيراخبلاحيحصيفيوردقهتدجوف"عادولاةّجحثيدح"

ةجامنباننسيٿهتدجووءاهتكنوعبصألاركذاهيفسيلو«ةركبيبأورمعنباثيدح

نمدمحأدنسميفاذكو«تكنلاوعبصألاركذهيفسيلويردخلاديعسيبأثيدحنم
(TN gi .

.يشاقرلاةرحيبامعوةيداغبأٹثیدح

يفلوقيالحجرعم8يلانأرجحنبلئاوهيبأنعرابحلادبعةياور۸
بحاصنم»:لاقهتالصهللالوسریضقاملفهيفاکرابمًابیطاریثکادمهلل":ةالصلا

َباوبأاهلتحتفدَّقفل»:لاقءاريخالإاهبتدرأاموهللالوسرايانأ:لاق«؟تاملكلا

؛عطقنمدنسلافءهيبأقليملرابحجلادبعنأعم.”«شرعلانودءيشاهاهنامفءامسلا

هيأنمعامّسهلحصيم:يراخبلالاقواشهيبأنمعمسيم:نيعمنبالاق

:اهنمحصأوتبثأديناسأوءةيمالسالاةديقعلاءافصوةقفاوتمىرخأظافلأبتءاجدقو

دقل»:وهرخآظفل‹«الوأاهبتكيمهيأاهَنوردتبياكلمنيئالثوًاعضبتيأردقل»

انااهردتبادقل»:وهرخآظفلو‹”«اهعفريمهيأاهنوردتبياكلمرشعيّتیار

.٩"«اهنوبتکیفیکامفاکلمرشع

.۷۰۷۸ء٤٤٤٤ر:يراخبلا(١

.١۲٠ص:يهذلل"ّلُْلا'باتكىلعهقيلعتيف:فاقسلانسح(۲

نوقباسلادُعااوعباطفرحدقوهاوركنم:اهيلعًاقلعمفاقسلالاق.٢مقرب۱۳۸ص"لا:يهذلا(٣

ةطوطحخملايفونيببعالتوفيرحتوهو«(نمحرلا)هولعجفثيدحلااذهرخآيفءاجيذلا(شرعلا)ظفل
.(نمحرلا)لدب(شرعلا)

/٦بيذهت":رجحنبا(٤

.۲۳۳مقرب:عيبرلادناسمحيحصلاعماحلا)٥

.۹۷۹ر:يراخبلا(٦

.۲/۹٦۲:دمحأ(۷



CDيرابلاهيزنتيفيفاشلامسلبلا

ىلإابيهتنييح»:اهيفوءةريرهيبأقيرطنمتءاجيلاحورلاجورخةياور۹

دمحأهنعلاقيذلابئذيبُأنباقيرطنمتءاجيلاو‹”«ىلاعتهللااهيفىلاءامسلا

ةصاحخيرهزلانعهتياور":ةبيشنببوقعيهيفلاقونمعيلابيال":لبنحنب

نبیحیناک”:نیعمنبییهيفلاقومهضعبنعطفءاهيفسانلاملكت
٩"لأنباثیدحیضریالدیعس

.°”«ةعباسلاءامسلاىلإىهتنتىَّح»:وهوةحيحصلاةديقعللبرقأظفلبتتبثدقف
ءُ

يقهباتکاوبتکا:لاقيمت‹ةعباسلاءامسلاىلإيهتنيىتح»:وهرخآظفلو

.”«نينمۇؤملاحاورأهباوتأيىحكلذ:اولاقءامّساوتُأاملكف»:رخآظفلو

ةرمُتلدعبقلصتنم»:ةريرهيأقيرطنمتءاجىلالامعألادوعصةياور-٠

ىحاهبحاصلاهيبريوهنيميباهلّبقتياهنبيطلِهللاىلإدعصيالوبيطبسكنم

هل:دمحألاق":يهذلاهيفلاقيذلادلخُمنبدلاخاهاوريلا«”«لبجلالثمنوكت

.ثيدَحْلاركنم:دعسنبالاقو«هبجتيالوهثيدحبتکي:متاحوبألاقو.ريكانم

دانسابةياورلاهذهتءاجو«"اهركنتساثيداحأةرشعهلقاسمت«يدعنباهركذو
۹

.“”«بيطلالهللالبقيالو»:وهوةحيحصلاةديقعللبرقأنتموفظنأ
م

.(۲/٢٤٦۳)٤٢۸۷ر:دمحأ(١

۹/۳٠٦0۲ء"بيذهتلابيذهت":نالقسعلارجحنبا(۲

.٢٥۷:يسلايطلادوادوبأ.(۳/٥٥)١٥٠۱۲:ةبيشبأنبا(۳

كردتسملا:مكاحلا(٤

.(۷/٢٣٤۲۸)٢۳۰۱:نابحنبا(٥

.۰٤٤۷:يراخبلا(٦

٤١٤0.1-١/٤٤٤٦"لادتعالانازيم":يهذلا(۷

٤٣٤۲۳:ملسمو.١٤۱ر:يراخبلا(۸



2يرابلاهيزنتيِفيفاشلامسلبلا
يذلامكحلإٌدَمحُمناكنإساّنلااهيأ"يبنلاةافودنعركبيبُألوقةياور-١

تعملمكحإنإفءامّسلايفيذلامكملإناكنإو«تامدقمكُشِإٌنِإَف«هنودبعت

رثكأيف"ءامسلايفيذلا"ةظفلنمةيلاختءاج.اهنمظفللااذهبيماردلادرفنايلا

.!هسیکنميماردلااهدازاَمْبُريلا)سابعنباو«")ةشئاعقيرطنمردصمنم

ديكأتلميسجتلاةسردمبابرأاهبلدتسايلاتاياورلاعيمَجنأیرنقبسامم

نمةعباناهنوأ«هبزحورابحألابعكتايلئارسإنمةبرستماَمإ«ةيسمرحلاولعلهدیقع

.ىنعَملابمهتياوروءءافعضلاةاورلا

ىلعلوقنلصفلااذهاهبانأدتبايلادعاوقلاىلعتاياورلاهذهضرعلالخنمو

نأةاورلاتاقثنمتردصاذإهيبشتلااهرهاظيلاةيورملاثيداحألانأ:لامجإلاليبس

اهنتسحأىلعتلمح«برعلاةغليفزاجُمال«نآرقللةقفاومتناكنإفءاهيفرظني

الإهجوتتالو«هيبشتلاىلإالإجرمهلسيلاماهيفناكنإواهغوسأوعم
باتك8ڭالوسرفلاخُينألاحُمهبال؛تحرطليطعتلاىلإ

ثيدَحْلالهألدتساةيوبنلاةّسلاوزيزعلاباتكلانمةقباسلاةلدألاىلإةفاضإلاب

روظنمبسحمهتيسدَقلءىلوألاةنالثلانورقلالاجرىلإةبوسنملالاوقألانمريثكلاب

:لاقنيحءالؤهلاحفصويفاضرديشردمحمداجأدقوءةسردملاهذهبابرأ

ءارآبلّرَنملاةَحْلانوطلحخُينيذلاةَمَألاهذهنمنيدلقملايوشحلاىلعةّجُحةيآلاو"

.”"يهلِإًاعرشوًايوامّسانيدكلذلكنولعجُيوساغلا

.رمعنباقیرطنم.۰۳۰ص١۱۳مقرب‹"يسيرملاىلعديعسنبنامثعضقن":يمرادلا(١

١۱١۱۲ر:يراخبلا(۲

.٤٥44:يراخبلا(۳

.۲۲۸-٥/٢۲۲۹ء'"ةعيرشلاسوماق":يدعسلاسيمنبليمج(٤

َقَحْلاملبانكالأايإ»:ىلاعتهلوقريسفتيف.۳/٢۲۷"رانملا":اضرديشردّمح(٥

Wi.۷۱:نارمعلآ

 



يرابلاهيزنتيِفيفاشلامسلبلا

‹؛يهذلل"رمل"باكىلعهقيلعتيففاقسلانسحكلذنيدقو؛موعزملافلسلاىلإاهتبسنٌحصتاللاوقألاكلتنمريثكلانأعقاولاو

0)!اهاحصألإاهتبسنحصتاللاوقألاكلتنم٦,6۸نأنيثيح

TENHO

اونسالالأسم
ءاوتسایلاعتاهيفرَّرقييلاتايآلابيّسحلاهللاةديقعخيسرتلثيدَحْلالهُجتحا

4شعلاىلعیونسسامن:ىلاَعتهلوقك«هتارذفيرصتبىلاعتهدارفناو«هيلإنوكلارمأ

نُنودهشيوثيدَّحْلالهأدقتعيو:(ه٩٤٤ت)ينوباصلانامثعوبألوقيثيح

و:سنویةروسيٿكټهلوقيٿهبقطنامكءهشرعىلعتاوامّسعبسقوفيهللا

لمينناشردهلاىلعىاممانسيفضرسلاوتواليالامڪر

!دمنم سالفاومكرهللامكلهنود
ےسےسس

ثيحب«سولحلاورارقتسالايعيءاوتسالانبنظلاىلعلالدتسالااذهيفاولوعدقو

ءاوتسالانوکيلهو":ةجراخلوقيثيح«"رقتساشرعلاىلعهللا"ةيآلايعمنوكي

راكتنإوةغللاىفزاحجلاراكتإةدعاقلرارتجانعةرابعلالدتسالااذهو"سولُجبلإ

لهأاهلحتنييلاةيسمرملالَاةديقعقفاويىَعَمْلااذهنو‹معركلانآرقلايفليوأتلا

لعلناعموأرارقتسالافالحرخآنعميأبةيآلاريسفتاوضفردقفثيدَحلا

؛ناعمةعهلءاوتسالانُاندجولءةيبرعلاةغللامجاعم91انعجراذإنحو

.١۱۱ص‹يهذلل"لعل"باتکقیقحُتةمدقمف:فاقسلانسح(١

.۳:سنویةروس(٢

.۳:سنويةروس(٢

 



CDيرابلاهيزنتيِفيفاشلامسلبلا

دقلوقتامكىلىتئ:ىلاَعَتلوقو"۱٠۷۱ترروظنمنبالاقدقف

:ليقو«هيلإءاوتسالابدصقهانعمءاذكدلبىلإىوتسامتاذكواذكدلبنمريمألاغلب
.ىلوتسا:ليقوءاهيلإلبقأف:لاقفبلعهرّسفوءاهيلإهرمأدعصءامسلاىلإىوتسا

:لاقو؛رهظوىلوتسايأىوتساودصقيأءامسلاىلإىوتسا:يرهوجلا
““قارهممدوفيسريغنِقارعلاىلعٌرشبىوتسادق

وأهدشأغلب:لجرلاىوتساو«لّدتعا:ىوتساو"تريدابآزوريفلالاقو

وأءاهيلعلبقأوأدصقوأدمعوأدعص:ءامسلاىلإىوتساوءةنسنيعبرأ
."لوتسا

ورشاىلعبلاغ:هللالوق":عه٠۷٥:ت)يفاكلادبعرامعوبألاقو

هذهو«©دافركامار:ەلوقكوشلالىلا:ەلوقكوهو
:يليامكهدجولُمأتمكلذاذإف«ىَنعَمْلاةبراقتمكسلاةيواستمةثالثلاتاملكلا

و:ەلوقلشموءاۋە:ەلوقلئمرشا:ەلوقنإ
:هلوقناكموىلع:ەلوقناكمىلع:ەلوقكلذكو
الا:هلوقناکموباغ:هلوقناكم:ەلوقكلذكو

:هلوقناکمو:هلوقناکمشمات:هلوقكلذكو

.٢۲:ةرقبلاةروس(١

١٠/١"برعلاناسل":روظنمنبا(١

‹"طيحلاسوماقلا":يدابآزوريفلا

.۲۱:فضفسويهروس(٤

.٥:هطةروس(٥

روس)٦

 



C۷2يرابلاهيزنتيِفيفاشلامسلبلا

ءاضعباهضعبلةرسفميهوةرابعلايفةهباشتمثالثلاملكلاهذهف
.°نآرقلانآرقلارّبسفيامريخو

عيمَّجىلعلاعهنأبنيماعلاابرفصوىلعةعمجُمتايآلانأقبساًممظحالاناذا

:هظفحوهرهقوهتردقبهقلخ

.دقيشلڪىلعلوط:هلوق:(هتردقب)

ڪلاوداعنوفهالا:هلوق:(هرهقب)
"طشليسناف:هلوق:(هظفحب)

تايآلاىرجُمسفنيفيرجتىلعنخرلال:ىلاعتهلوقف

لهأمعزيامكهيلعهسولجبال«هرهقوهظفحوهتردقبشرعلاىلعوتسمىلاعتهللاف
.ثيدَحلا

؟ءاَيشَألاةّيقبنودركذلابشرعلاًرصخاذامل:لئاقلالوقيامير

؛تاقولخُمنمهيفاعهلکرمألاماوقوكلملاىلعةلالدوهشرعلانأ:باوحلاو

ئشلکىلعلاعهناانربخأهيلعرهاظشرعلاىلعلاعهنأىلاعتهللاربخأاممف

:ىلاَحَتهلوقيفامكماعلاىلعصاخلافطعبابنماذهو‹"هرهقوهظفحوهتردقب"

ا

"زجوملا":يقاكلادبعرامعوبأ(١

۔١/۱۳هریسفتةمدقميف:ريثكنبا(۲

.۹٠:ةدئاملاةروس(٢

.۸٠:ماعنألاةروس(٤

.۷٥:دوههروس(٥

.٥:هطةروس)٦

 



C2يرابلاهيزنتيِفيفاشلامسلبلا

:ىلاَعَتهلوقوناڪردعلاناناڪيلجولسوەتڪلوهلللردعناڪف

اروخرةا
كلناتدكينالهلوقوهكلماهبدصقيشرعلانأىلعليلدلاو

ريرسسيلوميظعكلماهلنأدوُصَقمْلاوبظشرعاوريشلڪنيت

نأعيطتسيريقفلامظعىلعًاليلدسيلريرسلاُمظعفميظع

ن:ىلايهلوقكلذك.ائيشههاجيفكلذديزيالوءاميظعالئاهاريرسهسفنل

نأةيآلانمدوُصَقمْلاسيلوىلعاكومااةتسيفضرتاواكملاقلع

تاومسلاقلخقبسيذلاءاملاجاومأهبمطالتتتناكشرعلاوهاميظعنايبكانه

ام:شيرعلاو«كلمللريرسلا:شرعلا":يديهارفلادمحأنبليلخلالوقي«ضرألاو

هنعلازاذإو«هرمأماوق:لحجّرلاُشْرَعو«رارطضالايفشورَع:ليقعمجنإو«بلظتسي

:ريهزلاق.هشرعلث:ليقكلذ

›لعنلااهمادقأبتلزذإنايبذوهشرعلتدقواسبعامتكرادت
قيسركلاريوصتولقتسمنايكشرعلاموهفمخيسرتلثيدَحْلالهُهیوريامو

‹ء!نيلاعلابريمدقعضومهنأب«)ضرتاواسلاهيسرڪسوم:ىلاَعَتهلوق

.۹۸:ةرقبلاةروس(١

ةروس(۲

.۲۳لمنلاةروس(٢

.۷:دوهةروس(٤

.۲/١۷۱٠۱٠"نيعلاباتك":يديهارفلادمحأنبليلخلا(٥

.٢٥۲:ةرقبلاةروس(٦

ىلعديعسنبنامثعضقن":يمرادلاهاورء"نيمدقلاعضوميسركلا"لوقلاسابعنباىلإءالؤهبسن(۷

"ةا":دمحأنبهللادبعومقري١/٢٤۲"ديحوتلا":ةيزخنبا.١4مقرب۷٠۲ص«"يسيمرلا

 



CSيرابلاهيزنتيفيفاشلامسلبل
نالطبفاقسلانسحتبثأدقوءاليوأتوابيلعتةّنسلاصوصنبءالؤهثبعنممبان

مهتديقعلراصتناللثيدَّحْلالهأاهعضويلاو»يذلااهبلدتسايلاشرعلاتاياور

۱.ةيسمرحلا

نباهلاقامرارقتسالاوسولحابءاوتسالاعمخيسرتلثيدَحْلالهاهبشنيبنمو

نأكلذوهيلعلوتسمبهللاسيلةدمهيلعتتأدقشرعلانِإلوقتنأكمزلي":ةيميت

هشرعىلعىوتسايثمايأةتسيفضرألاوتاوامسلاقللبقشرعلاقلحهنأربخأهلل

."ضرألاوتاوامسلاهقلخدعب

سلجُييذلاريرسلاهبدصقُيشرعلانأبمزاجلاهداقتعانمعبانةيميتنبامالكو

قوقءاضفلايفمرجكحبسيريرسلااذهنأو«هلوحنممهدهاشينيذلاكولملاهيلع

اذهضرتفااملرمألاماوقوكلمانعةيانكشرعلانأكردأولوء!ةعباسلاءامسلا

.ضارتفالا

فانئتسالاديفتالةعركلاةيآلايف"بُ"نأيفةغللاراحبربسنمىلعىفخيالو

:ىلاَحَتهلوقلثم«نآرقلانمدهاوشكلذلو«فطعلايعتلبيمزلاعباتتلاوبيترتلاو

نكيملىلاعتهللانأثيدَحْلالهُلوقيالو©لصىانزلالکم

ليوناوباکنملمافيولهلوقكلذكوملعمتايلصراّنلابىلوأوهنمملعي

اذإ.ايدتهمنوكينأدبالتاحلاصلالمعييذلانمؤملابئاتلاوماخلاص

ءيربطلاريسفتيفدوجوموهامكملعلابيسركللسابعنباريسفتحيحصلادنسلابتبثدقو.٦۸٠مقرب

.۷۸۸٥مقرثیدح

.١٠٠مقرصنلادنع٠٤۲صء"ولُعْلا':يبهذلا(١

.٥/١٤۳۱"یوتفلاعومجب":ةيميتنبا(۲

.۰۷:میرمةروس(۳

.۸۲:هطةروس(٤



CDيرابلاهيزنتيِفيفاشلامسلبل

تقوسفنييهنأ"ءادىل!ئ:ىلاعتهلوقيفمْنمدوُصقَمْلاىعَمْلاف

دعبكلذنادريملوىلع"ىلوتسا"یوتساضرألاوتاوامسللهقلحخ

.ءيش
ناكاذإ":اولاقنيحمهتهبشىلعدرتيمزلابيترتلامزلتستالمننأةقيقحو

ملهللانأ"لوقلامهمزليمهجهنمف."ارهاقنكيمّهنأيعيهَرهقلائعمبءاوتسالا

سوودانوف:لوقيوهف"ارهاقحبصأمثدابعللهقلخلبقارهاقنكي
ر

.!ارهاقنکيملدابعلاقلخدقنكيمثيحفحلا

نعيورهُن":هلوقبءاليتسالايعيءاوتسالالاقنمىلعٌدرلاةيميتنبالواحو

ناكنمقحيفالإىلوتساعمبىوتسازوُحَيال:اولاقمهناةغللالهأنمةعامَج

ةيميتنباو."لاحيفهبلاغيالشرعلاوءيشهزجعيالهناحبسهللاو«رهظمثازجاع

ءاوتسالاليوأتنالطبلهتابثإبهنأكو«تاحلطصملاوتادرفملايفةّيضقلالزتخي

النحنو«!رارقتسالاوسولحلاوةسامّمْلانعهللاهيزْنَتنمءالقعلاعنميسءاليتسالاب

ريبدتلاوفيرصتلاوأةبلغلاوأرهقلاوأءاليتسالابءاوتسالاةيميتنبايمسينأانُمهي

.قلخلاةهباشمنعهللاهيزْنتوهانمهيامنكل

ةلواحُمكانهنوكينأكلملاوءاليتسالابءاوتسالاريسفتىلعمزليال1قحلاو

يهامنوظفلللولدمنمتسيلةلوازملاوةلواحملانأل؛ةيميتنباىعداامكةلوازمو

ةلواحمبنورقمضعبىلعانضعبءاليتسانأدهاشحلانأكلذو«مهولافولأمنم

.٢٢:ةرقبلاهروس)\

.۸٠:ماعنألاةروس(۲

.٥/١٤۱"یواتفلاعومحب":ةيميتنبا(۲

 



CDيرابلاهيزنتيفيفاشلامسلبل
ةفصالوتاذيفهقلخهباشيالهللانأمّدَقَتدقو«كلذبةيميتنبامهوىضقف«ةلوازمو

.1)( .لعفالو
بسنييذلارعاشلانأموقيهثيدّحْلالهأاهراثأيلاةبيجعلاهّبّشلانيبنمو

:لوقلاهيلإ

قارهممدوفیسريغنمقارعلاىلعرشبىوتسادق

اولازامواوناكنيرسفملانأةقيقحلمهنملهاجتاذهو.”نارصنلالطحخألاوه

ءةيلهاجلايكرشمنممهريغوةرتنعوسيقلاؤرماوينايبذلاةغبانلالاوقأبنودهشتسي

اّمّإبرعلامالكبنودهشتسينيحنيملسُملاءالقعو«ىراصتنلانمرفكأمهو
0

هبيكارتونآرمقلاتادرفماومهفيلبرعلادنعةروهشملاةيوغللالئالدلانوحوتسي

َوُلُعْلاةديقعاوذخأنيحثيدَحْلالهألعفيامكمهدئاقعمهنمنوذحأيالوءةيوغللا

ةاتعنمهريغوةرتنعنمةيسمرحلا

وهفّرصتلابدارفنالاوءاليتسالاورهقلابءاوتسالاليوأترادمنأثيدَحْلالهأًرظو

:ةيميتنبالوقينمصلمتلاوهدرةلواحملمهدوهجاوزکرف‹قباسلارعشلاتيب

امكليلخلانعركذوءةغللاةمئأهيفنعطدقو!؟هدانسإفرعيالرعشلانمتيبب

یعمبیوتساتدجولهليلخلالئس:لاق"حاصفإلا"هباتكيفرفظملاوبأهركذ

.”"اهتغليفزئاجبوهالو«برعلاهفرعتالاماذه:لاقف؟ىلوتسا

دارفنالاورهقلاوءاليتسالابءاوتساللمهليوأتيفنودنتسيالنيملسُمْلاءالقعو

صوصنءارقتساىلعنودنتسيلبءةيميتنبامهوتامكتيبلااذهبريبدتلاوفرصتلاب

آ
ذ

٠۲۸ص«"لوقعلاراونأقراشم":يلاسلاديمحنبهللادبع(١

.۱۷ص‹"فاّشكلا":ناولعلانامیلس(۲

٥/١٤۰.۱"یواتفلاعومحجب":ةيميتنبا(٢
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وهامّنإقباسلاتيبللمهدانتساومُكحُمْلاىلعاهنمهباّشَتُمْلاضرعونيزعلاباتكلا

هتلالدىنعَمْلاغيلبظافلألالهسبيكرتلاييرعتّيبلاو.ريغالسانئتسالابابنم
نأنودهبةغللالحاطفلالدتساكلذىلعليلدلاو«ضومغالوسبلاهيفسيلةيلج

.!؟مهتجحيهاموءةيميتنبامهاعدانمهركنيفيكو.ةيميتنباهبهبقعتامبهوبقعتي

ًرقأريثکنباهذيملتنأ؛بارغتسالاضعبريثيتيبلالئاقبهلهجةيميتنبا

ريغمأتيبلالئاقوهلطحخألاناكنإانّمهيالو‹”لطحخأللتيبلاذهةبسنب

مهولاوًاطخلانمنيموصعمريغمهكلذريغمأنيملسماوناكِءاوسءارعشلاف
حيحصتيبلااذهنأمعزتانآديبقحاقفاونإالإمهمالكيفةَُحالف«نايسنلاو

نأيهونيثدحملادنعةروهشمةدعاقكانهنأامكءتانسإلانعيغياذهوىم

لهأعيطتسيلهو.نيملسُمْلادنعتيبلااذهرهتشادقونعييغتةرهشلا"

عيطتسيلهو؟نوورّسفمْلااهبًجتحايلابرعلاراعشأعيمجلديناسأباوتأينأثيدَحلا
.؟ميسجتلاةديقعدیکأتلاهبجتحاىلاراعشأللديناسأبأينُاةيميتنبا

-كلذهنعتبثنإ(ىلوتسا)ێعمبنوكت(ىوتسا)نأيديهارفلاليلخلالهجو
قراخلالجرلابفرتعنالو«تاقاطلاوتاردقلادودحُمرشبهّنأل؛رخؤيالومدقيال

كلذعمنكلو‹مهتمئأميظعتلتاياورلامهقيفلتءانثأثيدَّحْلالهأهمّهوتييذلا
امكو«هاوعدىلعةنيبلابٍنأينأىوعدلاهذهيديهارفلاىلعىعدانمبلاطن

.۹/۸"ةياهنلاوةيادبلا":ريثكنيا(١

قیرطنعةلسرمةيهاوتاياوربدرولوسرللبوسنمباتكنععهثيدحءانثأيفربلادبعنبالوقي(٢
اقترهشبيفتستةفرعمملعلالهأدنعهيفامفورعم«ريسلالهأدنعروهشمباتكوهو":دامحنبميعن
"ديعسنبنامثعضقن"قيقحتيفيرامسلاهلقن.(۳۳۸/۱۷)"ديهمتلا":ربلادبعنبا."دانسإلانع

؛عاطقنااهيفورمعنعنسحلاةياورنمناكنإو"١/4٤هريسفتيفريثكنبالاقو٠٠۲-٠٥ص
."هترهشيفكتفرهتشااذهلثمنأالإ
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ناوةّصاح‹يديهارفللهوبسناملدنسبمهبلاطنلطخألاتيبلدنسبءالؤهبلاط

:كلذدعبلاقنيحةغللاءاملعةيقبويديهارفلاىلإبسنامنالطُإدُكؤيةيميتنبا

قحيفالإىلوتساعمبىوتسازوُجَيال:اولاقمهنأةغللالهأنمةعامّجنعيور"
لإیلوتساٰیعمبیوتسانوکیال:اولاقةغللالهأفاضيأوںهظمتازجاعناکنم

یوتسانأةيميتنبامهركذنيذلاةغللالهأدكأاملاطف.»"ابلاغماعزانمناكاميف

ةبلاغملاواذهلهجليلخلانإ:لاقيفيكف«ةبلاغملاعمىلوتساعمبيأ

يفالهقلخهباشيالهللاٌنكلوءاضعبانضعبلةبلاغمنمانماهوأيفهفلأناًممىتأتت

طرشتابثإيفةغللاءاملعفلتحااعروءةبلاغملاةهبشتفتنافةفصيفالولعف

ةبلاغملاتابإىلإةيميتنبامهدمتعينمبهذيامنيبفىاوتسالاققحتيفةبلاغملا

تبثنإةبلاغملانألوقنكلذعمانأالإءاهطارتشامدعىلإنورخآلابهذي

.هقلخبساقيالىلاعتهللاومهولافولأمنمةئشانيهامنإ-اهيوجو

:رخآيبرعرعاشلوقيو

ريساکورسلىعرَصمُهانكِرَتمهيلَعاًنيَوتساواًنولَعاًملف
نأكوء!لطحخألاتيبلدنسباوبلاطامكتيبللدنسبثيدَّحْلالهأانبلاطيدقو

تايبألاهذهبانلالدتساامنيب‹همدعنمهلئاقلتيبلااذهةبسنتابثإةيضقيهةي

وهاملةقفاوموءاهيناعميفنالطبالةحيصفةيبرعرعشتايبأبسانعتسالاهؤشنم

نيبنمو.ازاجُمءاليتسالاورهقلانوكيءاوتسالانابةيبرعلاةغللانممولعم

ةردقلاىلإءاوتسالايفاوبهذو"ءارفلاىلعييبألوقًاضيأثيدَحْلالهأتاجاجتحا

لکىلعرداقهللاْنَأل؛ةعباسلاضرألاوشرعلانيبقرفالناكهوركذامكناكولف

هللاناكولفماعلايفاملكىلعوشوشحلاىلعواهيلعرداقهللاف«ضرألاوءيش
ايوتسمناكناهلكءاَيشألاىلعلوتسمكليوهوءاليتسالاعمبشرعلاىلعًايوتسم

۰.۹۷-٥/٦۹"یواتفلاعومح":ةيميتنباهلقن(١
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ييبمجاجتحالااذهو."راذقألاوشوشحلاىلعوءامسلاىلعوضرألاىلعوشرعلاىلع
ةفرغريرسكيئاضفمرجشرعلانأو«رارقتساللةجاتحلامارجالاكهللاتاذمّهوتىلع

ضرألاوتاوامسلاىلعلوتسمورهاقكشالىلاعتهللاف.!هيلعىلاعتهللايقلتسيمونلا

رارقتسالاوسولجلاعيالءاوتسالاو‹هحبقتستوأءارفلاةيلقعهنسحتستامماهيفامب

ءارفلاركذاملكف«راذقألاوشوشحلاىلعوتسمريغهللاٌنِإلوقنيحءارفلامُهوتيامك

نباةبعجتوخنيحو.هيلعهئاليتساوهللارهقبرقمهلحيبستلابجهالهللالالجلملسم

فلسلاةناوطسأليغشتداعأثيدَحلالهأةديقعنعاهبعفادييلاتاهبشلانمةّيميت

ريرجنبادّنفدقو.”"فلسلانمدحأهرّسفيملريسفتلااذهنإ":لاقفء!سّدقملا

هوجوىلعفرصتنمبرعلامالكيفءاوتسالارفعجوبألاق"هلوقبىوعدلاهذهيربطلا
اهيلعىوتحائعمبءةكلمملاىلعنالفىوتسا:مهلوقكءاليتسالاوزايتحالااهنم

نرقلاةيادبيفتامويرجمجلاثلاثلانرقلاديلاومنميربطلاريرجنباو«"اهزاحو
نأبنوصملعيةيميتنبامهبقّدشتينيذلافلسلانأعياذهو«((ه١٠٠۳:ت)عبارلا

.مهلهجوأمهتفرعميفةّجحىرنالانكنإوء!ءاليتسالائعمبينأيءاوتسالا

TENESN

تدلأسم

:ةينونلاهتدیصقيفمّيَقلانبالوقي

ناوتيحلاةّنجبهارتاّنأهرابخأاهرشعثلاثواذه

”راسيأنعونعمأانټحتنمیرنلهلطعملالسف

.١٤٤٠"ىواتفلاعومحم':ةيميتنبا(١

.۱۹۱-١/۱۹۲فرقبلاةروسنم٢۲ةيآلايربطلاريسفت:ريرجنبا(٢

.١/۲۲۱"ةينونلاةديصقلاحرش":سارهليلخدمح(٢
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نأاودقتعاةيسمرملاوُعْلاوميسجتلاوهيبشتلاةديقعوحنثيدَّحْلالهأنماقايسنا

مهبةطيحلاتايئرملاوتادهاشملاعملاحلاوهامك«هتدهاشموهتيؤرنكمُيىلاعتهللا

نمةهباّشتُمْلااًَولأوتاياوّرلااوقْفلدهاشلاببئاغلاسايقىلعمهنمادامتعاو

.زيزعلاباتكلانمةيعطقلاصوصّللةمداصملاةديقعلاهذهخيسرتلزيزعلاباتكلا

نمثيدَّحْلالهأاهسبتقايلاراكفألاهذهلثمضرعينأملسُمْلاىلعبحاولاو

صوُُصْنلااهتخسريلاةمكحُملادعاوقلاةموظنمىلعةيسمرهلاتافسلفلابابرأ

.وكلايمالسإلالقعلالئالدوءاهيلععمتجملاةّنسلاو«باتكلانمةيعطقلا

:طورشلاهذههيفرضوتننأدلاا:ىلوالا

دودحملاوةهجيفرّيَحَمْلاوةهجيفنوكينأدباليئرَملانأ:الوأ

.هلإبسيلقولخُمثداحلاو«؛ثداح

هضعبىرْيفًاريبكوأءادودحمنوكيفهلكىرْيفاريغصنوكينأاإيئرَمْلانأ:ًيناث

.ًاضعبمارجنوكيف
ةهجنمادودحُمنوكيكلذبوهو«نيعلانعةفاسميفنوكينأمزلييئرَملا:اغلاث
7

مسحفيئكلاو«ىرثالةفاطللانکل؛افیٹکنوكينأبحييئرَمْلانُأ:اعبار

بكرملاوةبكرمماسجألاو
هريغبءيضملاوهريغبًائيضموأهتاذبائيضمنوكينأبحيّىئرَملا:اسماخ

الوأ«صقنيوهفهقرافيعاعشإلانوكينأاإعشلماو؛عشمهسفنبءيضملاو«جاتحُم

.ىريالف"تارجملايفءادوسلابوقثلاك"هقرافي

نافحألابْجحكةيؤّرلابجحيفءادجابيرقنوكيالنأبحييئرَمْلا:ًاسداس

ناكوليحةيؤرلاعنمّيريبكلادعبلافءادجاديعبنوكيالنأوءةقدحلالبقنماهتيؤرل
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تافصنمدعبلاوبرقلاو«نويعلااهارتالةديعبلاةقالمعلاموجنلافءادجاريبك

.قولخمدوُدحَمْلاوةدوُدحمْلاماسحألا

نمنوكينأىلاعتيكيهللاوراصبإلاةساحبلصتيهال؛سوسحُميئرَملا:اعباس

.تاسوُسحَملا

هلالجوحيفصقنلاىلعلَكاهل۽؛ىلاعتهللاوحيفةليحتسمتافصلاهذهلكو

.ميظعلا

تاالاينعلسةدعا

رین¥دلومودلملاللالرهلدل1

لاواداهللاولهالذ٢

يشدلڪي-۲
€
تاقولخمْلاولعفوأةفصيفىلاعتهلمدعىلعصنتتايآلا
فصوينأزوُجَيالفتاقولخَمْلاهباشيالىلاعتهللاو«نيعلابىرتودهاشتاهّنأبفصوت
.نيلابیریودهاشيهنأب

:ةهجثييرمابلاصصخكليحتسم:ةثاثلاةدعافلا-*

.زااظا6وام`
اراوتاشلارنرشملان»--٢

:صالخإلاهروس(۱

ء٢٢:ةرقبلاهروس)۲

.۳:دیدحلاةروس(۳

.١٠٠:ةرقبلاةروس(٤
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r٤

الاهكردتللهللا:ةعارلاةدعاشلا-#

.رلافطللاوهواصنلاكرماناصبكاهكرالط:ىلاعتهللالوقي-١

ةديسلاقورسملأسنيحو«ىلاعتهللتاقولخملاةيؤرامزاجايفنيفنتةيآلاهذهو

نمتنأنيأ.!تلقاًمميرعشفقدقل":تلاق؟هبر$8دمحمىأرله:ةشئاع

نأاوخلافطلاعماضلكردنموماضلاهكرل:تأرق

غبذكدفدغفامملعيهناكْثدحنمو9"باحءونيَولاما

vs

تأقن.بذکدنمکنمو٤"غبڪناسيرناوتأرق

هتروصيفاليربجىأرنكلوءةيآلا4كندارن
.)©(
.نيرم

هذهلشثمضرعبوحوَةمألاميلعتلوهتايآلاهذهبةشئاعةدّيسلالالدتساف

زاوجمدعبعطقتىلا«زيزعلاباتكلانمةمكحُمْلاصوُصْنلاىلعةيسمرهلاراكفألا

.نيیعألابیریهّنابیلاعتهللافصو

14Aہہوس 4ينسنلاقكيلظنينسابلاقهنرهلڪواناملىسسومءاجانول:ىلاعتهلوق-٢

ليبسىلعللاىسوملتلصحل‹ةمايقلامويلوصحلاةزئاجةيؤرلاتناكولف

درنكل«يويتدلانْوكلانوناققرخُتيلاتازجعللاةيقبعموهامكقزم

.١٠٠:ماعنألاةروس)۱

.١٠٠:یروشلاةروس(۲

.٤:نامقلةروس)۳

.۷؛ةدئاملاةروس)٤

.٤۸۲مقرب"حيحصلاعماحلا":بيبحنبعيبرلا؛٥٥۸٤ر:يراخبلا(٥

.١١٤٠:فارعألاةروس(٦



C2يرابلاهيزنتيِفيفاشلامسلبلا

اىسوماهبلطىلاةيؤّرلاةلاحتساىلعدكؤيلءامساحامزاجاعطاقناکلَهلل

.اقحالىرنسامكةيؤرلاةلاحتساهموقلنهربيو

هذهّكَحمىلعةريطخلاةيدقعلاةيِضَقلاهذهيفمهتلدأثيدَحْلالهأضرعولو

نمةيعطقلانمةطبنتسملاةمكحُملاةيلكلادعاوقلانمةموظنملا

املةيعطقلاةفةلدألاوءاهيلعمَمّجملاةيوبّلاةّنسلانمتباثلاحيحصلاو«زيزعلا

.ةدسافلاةجيتنلاهذهىلإ

:ةلتعلاثدحلالهأةلدأىلإنآلاننو

.یرُیوهودوجومیاعتهّللاف«يئرمدوجوملكنإاولاق:الوأ

تاحجوموحورلاک؛یرتالوةدوجومةريثكِءاَيْشَأكانهنُثيدّحْلالهأىسانتو

رداقىلاعتهللانإ:لوقيضعبلالعلوءاهريغونويزفلتلاوةعاذإلاوفتاحلاوتوصلا
دقفهللاةئيشمل١يثبعلاروصتلاىلعمئاقلوقلااذهو‹!حورلاانيرينأهتئيشمي

ةقيقحةفرعموأةيؤرةيناكمإمدعىلعزيزعلاباتكلانمةيعطقلاتلد

الملانتوااويمرناورنعكوان:ىلاعتلوقيثيح«حورلا
ىلعناسنإلاةردقمدعتراتخاهللاةئيشمنأدكۇيةلالدلايعطقلاصّلااذه

سايقزوجيالهّنإفحورلاةيؤرزاوجبانلقوناونحنورسفاشتكا

قلاخلابةقوْلَمْلاحورلا

لوقللهيعارصمىلعبابلاحتفينأدارأولهتاذانيرينأرداقىلاعتهللانإلوقلاو

يخيلوقلااذهنالطبودارأولتاناويحلاتافصبفاصتالاىلعرداقىلاعتهللانأ
.!هيلعٌدرلايفعسوتلانع

.٥۸:ءارسالاةروس(١

 



C۹2يرابلاهيزنتيِفيفاشلامسلبلا

دبموتءاَيشألالّدبتتثيحةمايقلامويةنكمُمةيؤرلانإثيدَّحْلالهألوقي:ايناٹ

ءايوقاداحناسنإلارصبنوكيو"ساقادحواللااوسوتاوامسلاوضراريغضرل

اان
؛ىلاعتهللاتافصتابثةقيقحلثيدَحلالهألهاجُتنممبانلالدتسالااذهو

يذلاينغتملالّدبتملاقولخملاسكعلدبتتالورّيغتتالقلاَحْلاتافصف

هللاتاذاُمءاهريغوءامسوضرأنمتاقولخَملايفلصحُيامّنِإةمايقلامويلصحي

ثداوحلاتافصنمريغتلانالءادبأريغتتالاهّنإفهتافصوىلاعت

ةيؤرليهامنًايئرمهنوكنعىلاعتهللاهرننماهركذيلاةيؤرلاطورشنأ:اثلاث

.بئاغلاةيؤراهيلعلمحتنأزوجيالودهاشلا
مهسايقةقيقحزواجُتهبنولواحثيدّحْلالهأنأل؛ادجبيجعلالدتسالااذهو

هل؛هتيؤربوجوباولاقودهاشلاببئاغلااوساقنيحهتاقولحمتاذبهللاتاذل

الامتامزلتسمويسحءيشةيؤرلانأل؛اهرخآاهوأضقنتةلشافلامهتلواحمو!دوجوم

متتنلاهقفاويملامو«هتيؤرتُمةيّسحلااهطورشقفاوامفءةّيسحنوكتنأدب

ءاسوسحُمهنوکلإمھنمتابثِإوہیریلاعتہللاناب:ثيدّحْلالهألوقو«هتيؤر

.!قولخَمسوُسحَمْلاو
زاوجنیمیثعنبحلاصنبدّمحُمرارقإهلقثيدّحْلالهأةّلدأءاَمَودكۇياًممو

تیپمسحهابلاعتهللافصو هللاةيؤرنممزليناكنإ":لوقيثيح!ةيؤرلاتبث

1ك.رکیلفءامسجنوکینأىلاعت

:ميهاربإةروس(١

٢۲:ق(۲

.۲۸۹ص‹"ةيطساولاةديقعلاحرش":نيیميثعنبا)۳



r2يرابلاهيزنتيفيفاشلامسلبلا

نيباهڻبنملواوهف«رابحألابعكتابيرستنمساسألايفتناكةيؤرلاةديقعو
يذلاعيظفلالوقلااذهنعنينمؤللاٌمأةشئاعلاؤسىلإاقورسمعفدامم‹ةباحصلا

.مزحوةمارصبهتدروهئبذک

هلأاسف«ةفرعبابعكسابعنبايقل":لاقيعشلانعةيزخنباويذمرتلاىوردقف

ن::بعكلافمشاهونباِ:سابعنبالاقف«لابجلاهتبواجىحربكفينع

؛نيترمدمحمهآرو«نیترمیسومملکف؛یسومودمحمنيبهمالکوهتیؤرمُسَقهل

.٩"؟هبردمحمیأرله:تلقفءةشئاعىلعتلخدف:قورسملاق

ساهنعهللايضر-ةشئاعىلإقورسمقلطناف:رماعلاق":هتياوريفةعيزخنبادازو

ركذفةشئاعقورسمىتأف":يذمرتلاةياورلهركذدعبرجحنبالاقو."ربخلاركذف

."كلذنعةشئاعلقورسملاؤسببسكلذبرهظفثيدّحلا
اهُجومامراصامزاحرابحألابعكهبهّوفتاملةشئاعةديسلاباوجناكف

فقدقل":تلاقثيح«راكفألاهذهلثمعملماعتلاةّيفيكىلإءاعمجةماللوقورسمل

نأكثتدحنم:بذکدقفنهکٹدحنم.؟!ٹالٹنمتنأنيأ.!!تلقامميرعش

رتناتارق11ر؛بذكدقفهبریأر7دمحم

ےس

هكردتسميفمكاحلا«۳۱۸۳۸مقرب٦/۳۳۳:ةبيشيبأنبادنسممجنلاةروسلصف٠۳۲۹:يذمرتلا(١
ءديحوتلاباتك:ةيزخنبا«١١٤١مقرب۷۹۰/۳«ةيوهارنبقاحسادنسم٩۹٠٤مقرب۹/۲

.يريهزلاريمسقيقحتب«١۸٤صو١٤٤ص

ريمسقيقحت.۷۹۸:ةياورلا۷٠۸صء"ديحوتلاباتك":ةعيزخنياومجنلاةروسلصف۳۲۹ر:يذمرتلا(٢

.يريهزلا

.بيطخلانيدلابحقيقحتءةفرعملارادعبط۷٠1٠ص۸جيرابلاحتف":ينيالقسعلارجحنبا(۳

.١٠٠:ىروشلاةروس(٤
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كثدحنمو©”بسڪادايرتأرقمت«بذكدقفدغيفامملعي

نكلوةيآلا4.نيكيلاعلوايأتأرق4«بذکدقفمتکهنأ

هتروصيفلاليربجىأر

ثيدّحلالهأناسلةطالسنمملستْمَل-اهنعهللايضر-ةشئاعنينمؤملاٌمأنكل

:الئاقحيبقمالکبةعيزخنبااهبقعتثيح‹ميسجتلاةديقعنعتيمتسملامهعافدو

:اضيألاقوء"ةيرفلاسابعنبامظعأدق:ةلئاقوألئاقلوقينأظفللايفنسحُيسيل"

لاقوء"اهنملمجأونسحأاهريغنوكييلاةظفللاببضغلادنعءرملاملكتيدقنکلو'

يضر-سابعنبانُاوملعتةتكنلاهذهاجيحللايوذاياومهفتف":لهحلاباهايإافصاو

"هللاىلعةيرفلااومظعيملمهقفاونموكلامنبسنأورذابأو-امهنعهللا

اهناهتعهللايضر-ةشئاع":ًالئاقهيلعٌكرلابسارهلیلخدمحُمبیدحامم

سیلوتلقامميرعشفقدقل:قورسملتلاقهرکنتستوكلذمظعتستتناك

.”هتملوقتاًميىردأيهف«بدألاهماملعينأفّلؤمْلاقحنم

سابعنباىلإاوبسنينأبةشئاعةديسلالوقىلعفافتلالاثيدَّحْلالهألواحو

كلابطلاوعواصلاكرمماصكرأ:ىلاعَتهلوقيفكاردإلانإلوقلا

يفكاردإلانأل؛سابعنباىلإبوسنملالوقلااذههجويردنالوء!ةطاحإلا:عي

دقف‹«ينآرقلاسوماقلايفكاردإلانعملانءارقتساهذكأاموهو‹قاحللا:يعيةا

.٢۳:نامقلةروس(١

.۷٦:ةدئاملاةروس(۲

٥٥ر:يراخبلا(٢

.يريهزلاريمسقيقحت.٠٦۷٤صء"ديحوتلا":ةيزخنبا(٤

.٦۲۲صءةحيزخنبال"ديحوتلا"باتكلهقيقحتيف:سارهليلخدمحم(٥
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ءلالدتسالاعضومةيآلااهدحأمركلانآرقلانمعضاومعبسيفكاردإلاةظفلتدرو

:يهعضاوملاةيقب

.ىاهڪااکاودعودیادنوفل1

Ci 4تاڪڪروڪيا7

.تلاهڪوسولالإ!انێرنوف۲

4ىاناترخليفرطرضا-4
وكلىوباصلاقنانلاىماند-
ناهيسلا٠9
دمجنبليلخلالوقيءقاحللا:ێعمبكاردإلااج؛عضاوللاهذهعيمجفو

لكيفضعبىلعهضعبءيشلاعابتا:كراذلاو.ةعبلانمُوَحْللا:ُكَرَلا":يديهارفلا

كردم:كاَرَدلحجرو.هكردأدقوءقاَحللا:ُكّرَّلا":روظنمنبالاقو.”"ءيش
لاقو‹مهلوأمهرخآقحليأاوقحالت:ْموقلاكَراَدَتو.كارذإلاريثك

.كردموةكردموكاردلجروفقحل:ُهكردأ‹قاحللا:ةكرحمكردلا":يدابآزوريفلا

۱۱.()"هوامهرخآقحل:اوکرادو

xx٦)ےس

0لار

۰.۹۰:سنویةروس(١

.۷۸:ءاسنلاةروس(٢

٠:ءاسنلاةروس(۳

.۷۷:هطةروس(٤

.١1:ءارعشلاةروس(٥

:سيةروس(٦

٠١/۷٠٦0.9"نيعلا":يديهارفلادمحأنبليلخلا(۷

١٠/8۱۹٤.0"برعلاناسل":روظنمنبا(۸

.٤٤۸صء"طيحلاسوماقلا":يدابآزوريفلابوقعينبدمحم(۹
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زاوجمدعوهءةطاحالايعيكاردإلانأبلوقلانالطبىلعدكؤيلاثمطسبأو

طيحُمتیبلارادجنِلوقننُاندرأول«هباحصأكرديتيبلارادجنإ:انلوق

.اههاصأواهقحلىعمبءةسيرفلاكردأمهسلانإ:لوقلازوجيامنيب‹!هباحصأب

املکوءالعبطلاب!؟سابعنباىلعةيوغللاقئاقحلاهذهىفختلهف

ليدصتلاوحرجلاسيياقميادنسلطابهنتمنالطبعموهف«هلوبقنکميالهيلإبسن

نبااهاوريلايهوءادنسةلطابسابعنباىلإتبسنيلاةيمتيلاةياورلاف‹!ةيديلقتلا

يذلايفوعلادعسنبةيطعاهيففىافعضلابلسلسمدانسإبيفيربطلاريرج
لاقيذلايفوعلاةيطعنبنسح:ًاضيأاهيفو«"”"هفعضىلععمجُم":يهذلاهنعلاق

يقوعلاةيطعنبنسحلانبنيسحلااضيأاهيفومتاحوبأهفّحض":يبهذلاهنع

.”"هيبأنعوشمعألانعهوفّعض":يهذلاهنعلاقيذلا

درو«ثيدّحْلالهأدئاقعضعبيترثأتيلاراصتنالايزارلارخفلالواحو

هلوقف":لوقلابةشئاعةدّيسلااهبتلدتسائيلاةحضاولاةيلجلاةيآلاهذهبلالدتسالا

الومومعلابلسديفياذهف«راصبألاعيمَجهاريالهنأديفُيراسكهكرط
ضعبهكردتهنأديفينأبحوف«راصبألاميمجهكردتالهنأ:هانعم.بلسلامومعديف

هجولا":لاقويهاولالالدتسالااذهنعةهربدعبعجارتنأثبلامهنأالإ.)"راصبألا

.۷/۲۹۹ء؛يربطلاريسفت(١

۲/١٠.٠"ءافعضلايفيغملا":يبحذلا(٢

.١/٠٠۲قباسلاعجرملاسفن(٢

١/٠٦0.۲‹قباسلاعجرملاسفن(٤

۳٠/۳٠١٠.0"ريبكلاريسفتلا":يزارلا(٥
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لوقننأ:سداسلاهجولا":لاقو"ىلاعتهللاكردتالةتبلاراصبألانأاَنِمْلَس:عبارلا

.”"ىلاعتهللاكردتالراصبألانأاًنملَس:لوقنفةيآلابحجومب

احصنملكنأل؛فاعضإىلإجاتينأنمفعضأوهضقانتملايزارلالالدتساو۱

هلوقيفيفنلانإف«هنالطبكرديةرطفلاداسفنمهقوذملسوةركسنمهلقع

هظفلباهّمعيامّنإو«ضعبنودراصبألاضعببصحيمَلاصيلكرف:ىاع
هانلمَحءاوسءاهمومعبضاقراصبألايففيرعتلانُكلذو«نئارقلاەديۇتيذلاحيرصلا

ىلإجاتحُينأنمرهظأوهفقارغتسالاىلعهانلمَحنإف«قارغتسالاوأسنجلاىلع

ستجلاىلعءانلمَحنإوظفللالولدمدارفألومُشلِقارغتساللعمالذإ«نايب

ءايفنوأاتابثإهنمضسنجلاكلذلولدمدجويامسنجدارفأنمدرفيأنإثيحنمف

هنأةظلغملاناعألابللابمسقينمىلعثنحلابمكحاملاحيحصلوقلااذهناكولو

روبقلاعيمَجروزينألقعيالذِإهتاقوألکيفامترایزىلعددرتیهناعمروبقلامل

الوستجللسيليدهعلئاقلااذهدنعراصبألافيرعتلعل:ليقنإف«ضرألايف

يذلاحدصمتلانمةيآلاهيلعلذتاملفانمدهعلاىلعهلمَحنأهباوجف‹قارغتسالل

ضرفولودوهعمالوتوهعمنمهلالدهعلاوءاهدعبامواهلبقامقايسهيضتقي

اذهلهو؟هريغلهتابثإبايضاقدوهعمنعءيشيفننوکينُنکميلهفءادوهعمنن

فيكف؛تاينظلايفهيلعلوعياليذلا«بقللاموهفمبجاجتحالابابنمالإ

۱(؟تايعطقلاب

نأباكلاهاكلاس:لاقنيحةديقعلاهذهةيليئارسإةقيقحميركلانآرقلادكأدقو
ے4 ةَمعاصلامهردعكلاواقكلكنيرسوماولسقفءالاڪکر

.١٠٠قباسلاعجرملاسفن(١

١۱/١٠٠0«قباسلاعجرملاسفن(۲

.۷-٦۷۷صقحا":يليلخلادمحنبدمحأ(٣
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ةرهحىلاعتهللاةيؤرلليئارسإيبنمينايبصلاحاحلإلاوبلطلااذهو"دهم

فيكفيبلةليحتسُماهنأمهيريلهسفنلةيؤرلابلطينألَاىسومبادحيذلاوه

يضر-سابعنبانأديزنبرباجءاثعشلاوبأريبكلايعباتلایوردقو.!؟هنودمهنّمب

هجوىلعكلذ:لاقفظاينا:ىلاَعَتهلوقعمنعلأس-امهنعهللا

(O
هللاةيؤرنماوسُييفهتايآنمةيآهللامهيريلهموقلراذتعالا

هعمأينأومولعمموييفهملكينألَاىسومدعوىلاعتهللانأةّصقلالصأو

وسوسوماتش:ىلاعتلوقي؛لجعلامهتدابعنماورذتعيلهموقنمةعومجم
ڪلاتشۋاراقةنامدَعَالفاتال

م

نإاسلالمفااوياوليفنت

نيوىاترارتفاكئ
هنماوبلطمهنوأجهلاأوف:ىسوُملءالؤهلاقموُلعَمْلاتاقيملاىلإاولصو
ربادعطقينألَاىسومدارأف‹ىلاعتهللاةيؤرنوبلطينيذلامهئاهفسةبغريلينُ

نمهودبعيذلا-لجعلاكمانصألاتافصبفصويالىلاعتهللانأومهولقيف

تاقولخملاتافصبفصويالهتل؛ةعنتمُمهللاقحييفةيؤرلانُمهفلبينُأدارأو‹لبق

ىَسوُمءاجاكو:ةقيقحلاهذهادكؤمىلاعتلوقيصلاليشلكسيوف
فوهڪمرتكانافظناڪنوينكنلاقكيانابامهمڪوا

.۳١٠:ءاسنلاةروس(١

.١١٤٠:فارعألاةروس(٢

۹٦۰۸مقرب"حيحصلاعماجلا":بيبحنبعيبرلا(۳

.١٥٠:فارعألاةروس(٤

.۳١٠:ءاسنلاةروس(٥



CCيرابلاهيزنتيفيفاشلامسلبا

واااوكلتكابساقفتمصىورا5هجللهمیلافينك

.لبقتسملاورضاحلايفةيؤرلاةلاحتساىلعلديهيرنىلعيهلوقفا

نإليبلىلإظنانڪو:هلوقيفلبجلارارقتسابةلاحتسالاهذهلیلاعتهللاطبرو

نكمُموهولبحْلارارقتساباهطابترالاهتيناكمإىلعلديالين[قس

نأملعيناكو«بويغلامالعوهیلاعتهللانل؛كلذو‹)ضعبلايعديامكهتاذيف

هنأملعىلاعتهللانأ؛ليحتسمِءيشلَبَحْلارارقتساففناكمًرقتسينأليحتسيلَبحلا

.رقتسينل

روف(«لبجللهللاتايآضعبيلجتهبدارييزاحمريبعتوهفلبحللهللايلجااً

ولثيحبهللاتوربجمامأفعضلانموهولَبَحْلارخيالفيكوءاكدراصولبا

ةرىلعنالادك:لاصتلوقيهللاةيشخنمعدصتلنآرقلاهيلعلزتأ
کا:ىلاهلوقو.ۈنساراككاتوللاةينادمکشا

4oلأسمنمكيلإتبت:ي١كِلكاسةقعصلانملَاىسوميأ

.دحأكاريالهّنأبنيقّدصملاۇلارار؛كيلإرظنأيآ

قلىلاعتهللانأىلإًرطضاثيحبيرغلايازرلارخفلافلكتبيجعلاو
ىلاعتهُ:لاقينأعنمتيال":لاقدقفء!هارينأعيطتسييكلبجللًامهفوًالقعوةايح

هللاتاذبةقلعتمةيؤرهيفقلخمث«مهفلاولقعلاوةاَيَحْلالَبَحلاتاذیفقلخ

يعطقلاليلدلانِإلبءهيلعليلدالضحُمهّنأل؛عنتمميزارلاضارتفاو©"!ىلاعت

لوقعالواهّلةايحاللابحأاٌنابدهشيلاعتهبطاخيذلالقعلاوسحلانأل؛هفلاخُي

١٤١:فارعألاةروس(١

١0.۱۸۹ء"ريبكلاريسفتلا":يازرلارخفلا(۲

ء۲ا:رشحلاةروس(۳

١٠/0.۱۸۹"ريبكلاريسفتلا":يازرلارخفلا(٤

 

 



GDيرابلاهيزنتيفيفاشلامسلبل
نێواىدهللاتسلدجناف:لوقيهليهللاوهقلخيفیلاعتهللاةنسيههذه‹ماهفأالو

ناكلبخلل!ىلاعتهللانمىّلجتمْلاءزجْلانأثيدَّحْلالهأءاعّداهنمبحجعألاو

«هرصتنخعقرلبجللهبرىلجتامل":لاقهنأكلامنبسنأنعاوُوَردقفء!رصنخلاك

عضوفةَيلاهاكحف:لاق":رخآظفليفوء"لّبَحْلاخاسنافءاهنملصفمىلعضبقو

هرصتيفرطجرخأ":رخآظفلولَبَجْلاخاسفهماهُبِإىلعهرصنخ
نبداَمَحوهةعينشلاةياورلاهذهيوارو."لّبجْلاخاسفىلعبرضو
قلخيُ«تقرعفاهارجأفسرفلاهللاقلخ»ةياوركةركنملاتاياورلاةياوربرهتشايذلا

.٩”«اهنمهسفن

هّنَأل؛اهزاوجىلعلديةيؤرللىسومبلطنِ:لوقلابثيدَحْللهُجتيدقو

ببسبناكةيؤرللىسومبلطنأعقاولاو«ليحتسملالاؤسءايبنأللزوُحُيالوين

دَّمحُملتلصحوأةاىسوملتلصحلةليحتسمةيؤرلانكتملولو.هموقحاحلإ

اهنأىلعدكوؤياممادبألصحتماهنكلةداعلاقرخوةزجعُمْلاليبسىلع8
لقألاىلعايندلايفاهتيناكمإمهمزليءالؤهيعديامكةمايقلاموياهتوبثو«ةليحتسم

.٤٩:رطافةرووس(١

.يريهزلاريمسقيقحت.٠٠۲-٠٠۲ص"ديحوتلا":ةيزخنبا(۲

.١/۹۳٠"لادتعإلانازيم":يحذلا(٢

١/٦0.۲۸"ءافعضلايفيغملا":يهذلا(٤

۳/٩0.96"تافصلاوءامسألا":يقهيبلا(٥

«للاعتهللاىلعةزئاجريغةيؤرلانأفرعامقاىسومنإ:هلوقيرصبلانسحلانعيزارلالقندقو(٦

عاشتمابملعلانوكينأدعيملف«هديحوتوهلدعبوهبربًافراعءرملانوكيدقعملااذهبلهجاعمو:لاق

.۷٥ص"ةيؤرلاةلأسم"فاقسلانسح:عجار."عمسلاىلعافوقوماهزاوجوةيؤرلا
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ةقعصلاهتباصألَاىسومنإلبَةنبلاثدحتملاهّنكلهةرجِعُمْلاليبسىلعءايبنألل

.!اهلأساملهموقعم

:ىلاعُتهلوقفانيأرامكهعمهموقتباصألَاىسومتباصأيلاةقعصلاو

ىلعدكؤيةصقلاهذهلهدرسبميركلانآرقلاف©”لطالبدحقهججهلاأا

لوزنمهيلعّقحنيذلانيريكتسملانيدناعملاناشنموهيرابلاةيؤرداقتعانُ

لوحرنزلالاول:ىلاعتلوقيةرحخآلايفيزخلاوايندلايفةقعاصلا اعرولااو

نوقلعينوينثولاءالؤهف4Kkرااتوقليفاورباااسىرواڪالا

هللالوقيفمانصألاىرتامكةرهجهللمهتيؤروءةكئالملالوزنكليحتسملابمهناعإ
نیرورشبڪالانورودول:ىلاعتهللاةيؤرةلاحتساادكۇمكلذدعبىلاعت

تبثيملويايبنأللالإايندلاييةليحتسملاةكئالملاةيؤرتبثأف4حو
.ةليحتسماهُنَألهلقلاعةيؤر

اهرمىلإضارهو:ىلاَعَتهلوَقبةيؤرلاةديقعتابثاإلثيدَّحْلالهأٌجتح

نُعم«ليوأتلاعنمونزاجملاراکنإقايسسفنيفيرجيجاجتحالااذهو٤€

ةداعسلابقرشتومههوجورضتتهللاءايلوأنأهبدصقي4ضاروحو:ىلع

رض":يديهارفلادمحأنبليلخلالوقي.ةنبالوخدوزوفلاىرشببةميظعلاةحرفلاو
و رُضني:لاق.نسح::رضانوهفةراضتوةرضُتواروُضُتُرْضنَيهجولاورجشلاوقرولا

.۳١٠:ءاسنلاهروس)۱

.۱۲ناقرفلاةروس(٢

.۲۲ناقرفلاهروس)۳

ةمايقلاةروس(٤
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سولواو..Ww.مو

لعغفنم«روضنمههجووا(«ضاروحو:هللالاقنمرضانوهفههجو

(n>
.هللا

ممتيوةّنجْلامهلخديلهللاىلإنورظني:يأطظظاهرىلا:ىلاَعَتهلوقام

:لئاملالوقهنمو؛برعلاةغليفروهشميزاجُمريبعتوهومهنداعس

امنينتدزكنودرحبلاوكلمنيكيلإترظّناذإو

:رخآلوقو

”رسوملايِيغلاىلإريقفلارظنرضظانلتدعواَمِيكيلإيئ

ةزئاجلاراظتناهبدصقلب«ثيدَّحْلالهأمهوتامكةيؤرلاهبداريالانهرظنلاف

.ةنجلايهوىمظعلاةيطعلاوىربكلا

ىرخأةيزاجُمناعمهللبءطقفةيؤرلايعيال"رظنلا"نإةغللابابرألاقدقو

يففيفختلارظنيهيلإظن":يديهارفلادمحأنبليلخلالوقي.ةريثك
رظننماذكواذكىلإُترظَت:لوقتورداصملايفةماعلاظفلىلعهلمحُتردصملا

لوقتدقو.مهمحرياليأداروهلر:ىلاعَتهلوقو«بلقلارظنونيعلا

ال:لقيملودرركنلالاقو«كيلعتفطع:يأكلترك:برعلا
منهللاىلإرظنأامُنِإ:هوجريلئاقلالوقيوفعلانعمبنوکیفمهلظن

."كلضفمثهللالضفعقوتأ:يأ؛كيلإ

۳/۱۸۰۳.٠"نيعلا":يديهارفلادمحأنبليلخلا(١

٦٤.٠-٥٤ص"غمادلاقحلا"يليلخلادمحنبدمحأ(۲

.۷۷:نارمعلآةروس(۲

راظتنالا"لشمرظنللىرخأناعمدروأدقو‹ء۱۸٠۱۸-۴/۸٠۹"نيعلا":يديهارفلادمحأنبليلخلا(٤

.اهريغوۍاسنإلاو؛عامتسالاو
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2يبنعانيورامقادصمو":ت)يرصبلابيبحنبعيبرلالاق

دحرص1ا5هللالوقراظتنالاوهرظنلانأنمناسحاإبنيعباتلاو

0:لاقو«راصبالابرظنلاعميسيلو«نورظتنياميعيصيردَ
اوفنماهلمدحاوتحبسحصلإءور 0كلماأانورظلحل:لاقو©"قن

:ێعي.كيلإمثهللاىلإرظنأامّإ:لئاقلالوقةغللايفكلذقادصمو«نآرقلانمهوحنو

."هلبقنمهيتأيامرظتنيهنأ

افأ"ىلإ"رجلافرحييدعاذإرظنلانأباولاقومالكلااذهتدلهادرو

؛تالاعمتساةدعلرظنلانف:ًرعلادبعنبالوقيثيح.!طقفراصبألابةيؤرلا

:ىلاَحَتهلوقکراصبألابةنياعملاهانعمفيدعنإو.هسفنبهيدعتوهتالصبسحب

.”"رصبلالحموهيذلاهجوللفيضأاذإفيكفاداوموا

ءطقفراصبألابةيؤرلاديفيالىلإبيدعاذإرظنلافهبملسمريغّرعلادبعنبامالكو

ولارظكو:ىلاعَتهلوقكلذىلعليلدلاو«هوجولاىلإفيضأولىح
الهللانأوهةيآلانعمناكلءةيؤرلاێعيىلإبىدعملارظنلانأبدوُصَقَمْلاناكولف

ليلخلاهركذاموهةيآلابدوُصقَمْلانكلوءدسافعموهو«ةمايقلاموينيمرجملاىري
ال:يأتابارهارظلك:ىلاعتهلوقو":لاقيذلايديهارفلادمحأنب

(Vy

:سيهروس(١

.١٠:صةروس(۲

.۸١١٠:ماعنألاةروس(٢

.٩٥۸مقرب"حيحصلاعماحبا"بيبحنبعيبرلا(٤

.4۹:ماعنألاةروس(٥

/١"ةيواحطلاةديقعلاحرش":ًرعلادبعنبا(٦

"نيعلاباتك":يديهارفلادمحأنبليلخلا(۷
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فيضنويبأنباىوعديواهتتبثياممهراعشأوبرعلالاوقأنمانبدقو

:تباثنبناسحىلإبوسنملالوقلااهيلإ

حالفلابيِيأَينمحرلاىلإتارانردبْموُيهوجو

.هرصننورظتنياوناکمهراصبأبهللااوريملردبيفنيملسُملانأمولعمو

سفنيفرصبلابةيؤرلاهبدصقيملوىلإبىّدعمرظنلامدختساهسفنرعلادبعنباو
دارلاف":لوقلا"عدبلاوثداوحلا"باتكيفةماشيأهخيشنعًالقان‹قباسلاهباتك

وهقَحْلانأل؛اريثكهلفلاخملاواليلقهبكّسمَتمْلاناكنِإو«هعابتاوَقَحْلامورا

ةرثكىلإرظنالوكحهباحصأوةيبادهعنمىلوألاةعامجلاهيلعتناكيذلا

ىمعألانأل؛ةفرعمابلبرصبلابنوكياللطابلالهأىلإرظنلاو.”"مهدعبلطابلالهأ

هباتكسفنيفعلادبعنبالاقو.!رثكلطابلالهأنأاضيأملعيهلنيعاليذلا
نمزجوأنوكياليذلازيجولالوقلاب«بيحجعلاجاجتحالااذهىلإرظناف":قباسلا

ىريامسجسيلجاجتحالاملعلاعم.هنمحضوأاليذلاليلانايبلاو

.لقعلابكردتةفرعموهلبنيعلاب

لعفلايفنذإلانأىلإرظنهللاهمحر-ةفينحوبأف"هلوقيفميقانبالعفكلذكو

طقسأنذاإلانأىلإارظنهللاامهمحر-كلامودمحأوةمالسلاباطورشمعقوامن

ةلزتمبوهفهنمناصقتلانكمُيالردقملانأىلإرظنهللاهمحر-يعفاشلاو«نامضلا

نأدصقيلمُيَفلانباو«"ةيداهتجافتاييدأتلاوتاريزعتلاكردقملاريغاموصنلا

ميقانبالاقوهوفرعمهنادصقهّنكلمهرصببمكحلااوأريعفاشلاوةفينحابأ

ىلعهمّدقَتىلإرظنهعنمنمففالحهيففعيابتلالبقرايحخلااطقسأاذإةعباسلا":اضيأ

۲/٠6٤.٠"ةيواحطلاةديقعلاحرش"دبعنبا(١

۲/١٠1.٠"ةيواحطلاةديقعلاحرش":زعلادبعنبا(۲

١/١٠٠.0"يوبنلابطلا"نبا)۳
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اذهىلعدقعلاادقعدقامهُنأامهنيبقرفلا:لاقحيحصلاوهوهزاجأنمو«ببسلا

.!ةملظلاوءوضلاونيعلابهلةقالعالوركفتلاانهرظنلاو.”"هجولا

عمىلإرظناذإنكلو«هولاقاميضتقيظفللارهاظنأكشالو":ريثكنبالاقو
اودعهلعجيلهطاقتلالمهضْيقىلاعتهللانِهانعمنل؛ليلعتللماللاىقبتهّنِإفقايسلا

فرعيلبرصبلابىرُيالىَنعَمْلاوهتممهرذحلاطبإيفغلبأنوكيفانزحومهل
.لقعلاب

ةعقرفالإسيل"راصبألابةنياعملاهانعمفىلإبيدعاذإرظنلاإف":ًرعلادبعنبالوقف
لمأنسهئالمزلواعمو«هسفنّزعلادبعنبالوعمبتواهننأثبلتملةيمالعإ
.!ثيدَحْلا

ةحرفلاوهجولاقارشاإب4طایلضاتونهوجو:ىلاَعُتهلوقريسفتو

نيذلاراتنلالهألةلباقملاةروصلاەدكۇتاموهو«ىربكلاةزئاجلاراظتناوريصملاب

4قایلنانک¥سابذرجوو:هلوقبىلاعتهللامهفصو

فصويهلباقينينمؤملاهوجوقارشإنعاربعم4ضادزو:ىلاَعهلوقف

:ىلاََتهلوقو«سوبعلاةديدشةحلاك:يأسابذروجور:ىلاَعتهلوقرانلالهأ

راستلالهأراظتنافصويقوهلباقيءةنجلالوخدبنذإلاةرظتنُم:يأ4ااى

.تانارانك:ىلاَعَتهلوقباذعلل

ةلاحومههوجوقارشإوءةَّنجْلالهأةلاحني;ةلباقملاوةينفلاةيوغللاةروصلاهذهو

:عضومنمرثكأييزيزعلاباتكلايفرّركتت«مههوجودادوساوءرانلالهأ

١/0.۹"دئاوفلا":مّيقلانبا(۱

.صصقلاةروسنم۸:ةيألايف£1۸Ir‹ەريسفت:ریٹثکنبا)۲

.٢۲-٤٢ةمايقلاةروس(۳

 



GEDيرابلاهيزنتيِفيفاشلامسلبل
۰ةان:ىلاعتلوقي١ سفنييهلباقييذلانهش

"اهتمغالعزويإل:ىلاعتهلوقةروسلا

يفهلباقييذلاةااىلمك±عنێوا:ىلاعتلوقي1

سvوو2-

ةَيفهيضاينمعاكروو:ىلاَعَتهلوقةروسلاسفن

:نينمؤملاهوجوةموعنوةرضننعارّبعمهلوقف
ےسووسوروو

هوجوو؛سبعهروسيئغنموهوجولوءةمايقلاةروسيضاورهوجو

س
.ةيشاغلاةروسيفةعم

:نيصاعلاهوجوييفةعشبلاةروصلانعاربعم:ىلعيهلوقهلباقي

وسورودوسےسوسولووےس
؛سبعهروسيئغهلعذوەوجوولو‹ةمايقلاةروسق€«دسوبهوجوو

:ىلاَعَتهلوقنأیرنكلذنمو

ةروسيي4ششهلوقهلئامُي«همايقلاةروسيفظااهىلا

.ةيشاغلاةروسيقضاهلوقهلئامي«سبع

لوخدراظتنافءةَّنجْلالوخدبنذإلانينمؤملاراظتناوىضروراشبتسانعريبعتوهو

ريسفتلااذهيوردقوميظعلاءازلابىضرلاسفنوهو«راشبتسالاسفنوهةن

.۳۸-۳۹:سبعةروس(١

٤٤:سبعةروس(۲

:ةيشاغلاةروس(٢



C4يرابلاهيزنتيفيفاشلامسلبلا

حلاصيبأوريجنبدهاجُمنيرسفملامامإنعتايئرَمْلاةهباشُمنعىلاعتهللهرم
.”نامسلا

Oسوىلانذلهلوقبةيؤرلاةديقعلثيدَّحْلالهألدتساو

4ههجوىلإرظنلايه:ةدايزلاوءةّنجْلاىسحلاف":ًرعلادبعنبالوقيثيح
يفميركلانآرقلااهرّسفيةلمجملاةيآلاهذهنأل؛ءيشدبعنباهلاقاميفسيلو

:لئاقلاقناف":ريئکنيالوقيثيحنيرسفملادنعةروهشمةدعاقهذهوعضوم

‹نآرقلابنآرقلارسفيينأكلذيفقرطلاًحصأنإ:باوجلاف؟ريسفتلاقرطنسحأامف

اهنإفةّنسلابكيلعفكلذكايعأنإفءرخآعضوميفطسبدقهّنإفناكميفلمجأامف

."هلةحّضومونآرقللةحراش

نعمبزيزعلاباتكلايفاهريسفتءاجدَ(ةدايزلا)نأدجنتةدعاقلاهذهلاقيبطتو

:لوقیلاعتهللافعضوَمنمرثكأيف(ناوضرلا)
م

ىنااوسخنزل١

ِتاَنجيفةَبيطنڪاوهيفنداساهاخنميرتاجتاولادولل۲
٦وےس2صموےس

رولارونع

RAZ 2 ZNصسسس6 اورووروهندللمابانکنييرشتارهاوتانزلو۲
ِ (۷) 01

.٢۲/١۱۹:يربطلاريسفت(١

۷٢٦:مقر‹۷/٢٠۲:ةبيشيبأنبافنصمو.٢۲/۱۹۳:يربطلاريسفت(۲

.٢۲:سنویروس

/١"ةيواحطلاةديقعلاحرش":ًرعلادبعنبا(٤

۱۲ص«هریسفتةمدقميف:ريثكنبا(٥

.۷۲:ةبوتلاةروس(٦

.١٠:نارمعلآةروس(۷



يرابلاهيزنتيِفيفاشلامسلبلا

نييؤُملاهللادعوو:ىَلاعَتهلوقهلئامي«سنويةروسيف€نزلا:ىلاَعَتهلوقف

لآةروسيفدهدنعارننزلاهلوقهلئاميوءةبوتلاةروسيفتاؤ

1.نارمع

سااكنميرتاجهلوقهلئامیف«سنویةروسييىتىلاۋ:ىلاَعَتهلوقام

اكنيرشتاجلوقهلئاميو«ةبوتلاةروسيفندعاجينةاسمواهنول

.نارمعلآةروسيف4اهننولاخساپلا

ةروسيفِلاَهلوقهلئاميف«سنويةروسيف:ىّلاعتهلوقاأ

.ةبوتلاةروسيفربكهللايناروهلوقهلئامييو«نارمعلآ

®لولانعورملفيرشلايحلهدُكؤيناوضرلبةدايزللريساذهو
ابركيل:نولوقيفنجلالهُاي:ةّنحلالهأللوقيىلاعتهللانا:هيفلوقييذلا

ادحأطعتملامانتيطعأدقوىضرَتالانلامو:نولوقيف؟متيضرله:لوقيف؛كيدعسو

نملضفأءيشيأوءَبَراي:اولاق.كلذنملضفأمكيطعأانأ:لوقيف؟كقلحخنم

بهذاموهو9هدعبمکیلعطخسأالف؛ياوضرمکیلعلحأ:لوقيف؟كلذ

.ريجنبدهاجُمريسفتلايفنيعباتلامامإهيلإ
يذلاىَعَمْلابةلالدلاةّيعطقريغو‹ليوأتللةلباقءالؤهاهبًجتحايلاةيآلافاذ

لوقيءاهمكحُمالتايآلاهباشتمبنيذخآمهتادقتعمنونبيمهنىلعدكؤيامم«هودارأ
2s û

ةنانارباساباتاكيلرنايلار:لاعت

تايآلاكلتنوّدريالمهنأامكىلىكءاكاةاءاكناااننوفرنوق

.(۲۸۲۹)-٤۹ملسمو۸٠٥۷و٩٤٥:يراخبلا(١

۲۳٠٠صء"ريسفتلاملعيفريسملاداز":يزوجلانباو.١٠/١٠٠:يربطلاريسفت(۲

.۷:نارمعلآةروس(۲



C2يرابلاهيزتتيفيفاشلامسلبلا

موقتةيجهنملايتحاةّلمعبنوموقيلب«زيزعلاباتكلانممكحُملاىلإتاهباّشَُملا

نملمتحيالامةهباَشَتُمْلاتايآلاليمحتومهراكفأليئاورلاصيصنتلاىلع

ةقفلملاتاياورلانمريثكلابنوُجتحَيمهدجتقايسلااذهييوءةلطابلاتاليوأتلا

ةّجْلالهألحداذإ»:لاقهنأكيلانعبيهصةياورك$لوسرلالإةبوسنملا
؟انهوجوملأ:نولوقيف؟مكديزأائيشنوديرت:ىلاعتوكرابتهللالوقي:لاقهةن

مهيلإًبحأايشاوطعأامفباجحلافشكيف:لاق؟رانلانماّجنتوةَّنجْلاانلخدُتملأ

.”«ڭمهبرىلإرظنلانم

بابسأةّدعلاهيفةّجحالاهتاليثموةياورلاهذهو

ورسليلععالیشترتسلاةفيعضتاياورأردهيشلوألاا

نباادقو"الاسويففاقسلانسحاهمظعمفحشنبكلذكر

داحآیهلب‹كلذكسیلو«ترتاوتدقةيؤرلاىلعةلادلاثيداحألانُكلانهميقا

هذهلةبرستميهفيفتناكنإو«تايليئارسإلانماندنعيهوءاهيفنوعطم

.”"اممهبارضأومالسنبهللادبعو«رابحألابعكلثمنعةّمألا

اقباسانحضوأدقوءةيداحآيهف-فيعضوهواهدنسحصولةياورلاهذه:ياغلا

ضراعملايداحأآلاربَخْلاودئاقعلايفهيلعلّوعيالف«توبثلاينظداحآلاربخلانأ
لبقينأنكمُيالةمكحُملاصوُصْنلانمةاحوتسملاهقفلاوةديقعلايفةماعلادعاوقلل
اهتضراعماومتشانيحةيداحآلاتاياورلانمريثكلاةباحصلادرفيكاقباسانبدقو

.لقعلالئالدنمتباثلايعطقلاوأءاهيلععمتجُمةّنسوأهللاباتكل

)۹۷(۸۱[٩٤٤]:ملسم(١

هئاصقتسايفقوبسمريغوهو؛يرجحلايلعانيخأباتكىلععالطالابلجوزعهللايفرشدقل(٢

.ةعابطلارظتنيًاطوطخُملازياموهوءةيؤرلاعوضومبةقلعتملاراثآلاوتاياورلاعيمحل

.٥ص‹"ةيؤرلاةلأسم":فاقسلانسح(۳



>يرابلاهيزنتيِفيفاشلامسلبلا

ةلدألابانحضوأدقافةلوبقموةحيحصةياورلانأبانلقوانلزانتول:ثلاثلا

اللابىّدعملارظنلانأمهسفنأثيدّحْلالهألاوقأنموميركلانآرقلانمةضيفتسملا

لمحملانأاقباسانبدقوفوُصقَمْلاىَعَمْلايفامئاقلامجإلالظيف.طقفةيؤرلايعي

:ىلاَحَتهلوقىلإةياورلاهذهدرتفمكحُملاىلإدرييذلاهباَشَُمْلاسنجنموه

لضفأمكيطعأانأ:لوقيف»اهيفءاجىلاوةقباسلاةياورلاىلإوراتاو

الفيناوضرمكيلعلحأ:لوقيف؟كلذنملضفأييأوبراي:اولاق.كلذنم

۱.ناوضرلاهنأرظنلابدوُصَقَملانُننيبتيسو««ادبأهدعبمكيلعطخسأ

ءةيسمرهلاريطاسألاوتافارخلابةئيلمةليوطةياورنمةرصتخُمةياورلاهذه:عبارلا

رىلعنوضرعتس»:لاقف":هلوقب ةقيقحلاهذهىلعنالقسعلارجحنبادكأدقو

ذهديعسيباثيدح”:كلذلبقلاقو.”"رصتخُمثيدّحلا«رمقلانورتامكهنورتف

.”ءاسنلاةروسريسفتيفيضاملاليوطلاثيدَّحْلانمرصتحخُمهنأك

امير$يبلباحصأف":تاياورلاراصتخاةقيقحىلعادكؤمةحيزخنبالاق

ناكاًمْبرَو«همامتبثيدَحْلااوّصتقااَمْبْرَو«اهباوثَدحاذإهَرابخأاورصتحا

ريحاعيمّجظفحيالوحلاضعبظفحينيعماسلاضعبوأنابخالادعبًاراصتخا

«نتملاعيمَحذبحملُعاهلكرابخألاتعمُحاذإف«نتملاضعيدعبيسنابر

.۳"انپاتکنيبلرابخأانركذك.ضعبىلعنتمْلاضعببلدّيساو

ءاهرتاوتثيدَّحْلالهأيعدييلاواقباساهانيأريلاكةريصقلاةيؤرلاتاياورلصأف

ديعسيبأوةريرهيبُأقيرطنمثيدَحْلالهأهاوريذلاليوطلاةيؤرلاثيدحوه

نمدوهعمللمداصملابيرغلاهلوطببسبمركلاءيراقللهعطقنفوسو«يردخلا

.١۱/۲۷۳"يرابلاحتف":ينالقسعلارجحنبا(١

.۱۳/٤٢٤۲"يرابلاحتف":نالقسعلارجحنبا(۲

.يريهزلاريمّسقيقحُت.٩٠٠ص"ديحوتلا":ةميزخنيا(۳

 



C2يرابلاهيزنتيفيفاشلامسلبلا

لوسراي:اولاقسانلانأهيفو.هراكفأةشقانمنمنكمتنىحء!#8لوسرلاتاياور

هللالوسرلاقف؟ةمايقلامويانبرىرنلهفلا

يفنوّراضتلهف»:لاقللالوسرايال:اولاق«؟ردبلاةليلرمقلايفنوُراضتله»

؛كلذكهنورتمكّإف»:لاقفلالوسرايال:اولاق.«؟باحساهنودسيلسمشلا

دبعيناكنمعبّتيف«هعبّتيلفائيشدبعيناكنم:لوقيفءةمايقلامويسانلاهللاعمجُي

مكبراأ:لوقيفهللامهيتأيفءاهوقفانموأءاهوعفاشاهيفةمألاهذهىقبتو«تيغاوطلا

ىلاهتروصيهللامهيتأيفصانفرعانّيرانءاجاذإفءانبرانيتأيىحانناكماذه:نولوقيف

.”«ەنوعبتيفانبرتنأ:نولوقيفمكبراأ:لوقيف‹نوفرعي

؛حابشألانوركنيامكهنوركنيمهنلب«سانلاهاريويتأيهنأىلاعتهللافصونإ

فرعيهنأيعدييذلااذنمو«ميسجتلانيعوه!اهبهوفرعيلاهتروصريغهَل

:ىَلاَحَتهلوقلدروةحراجللتابثإهيفىلاعتهللةروصلاتابثإنإ«ء!؟ىلاعتهللاةروص
™\

۳

وهو«لاقتنالاوةكرحللتابثإهيفف‹««مهّبرمهيتأي9:هلوقامىشلڪسلف

وهليهناكوىلاعتهللزهلاتابثإًاضيأهيفوىشەكيل:ىلعهلوقلمداصم

هيفو«یرخأدعبةروصييمهلبلقتيذإبذكلاوعادخلابهللفصوهيفو«هدابععم

.!اهدبعنممامأكرحتتًاضيأاهّنأل؛تيغاوطلاورمقلاوسمشلابىلاعتهللهيبشت
نملوايمأوانأنوكأفمّنهَجيرهظنيبطارصلابرضيو»:ةياورلافيضتو

مّنَهَحيفومّلسمّلسمهللا:ذئمويلسرلاىوعدو«لسرلاالإملكتيالوءاهزيجي
اهّنإف»:لاقللالوسرايمعن:اولاق.«نادعسلامتيأرله«نادعسلاكوشلثمبيلالك

يطامعأبسانلاللاالإاهمظعردقامملعيالهنأريغ‹نادعسلاكوشلثم

٤٥٤]ملسمو.٤٤٤۷:يراخبلا(١



CDيرابلاهيزنتيفيفاشلامسلبلا

وأ؛لدرخملامهنمو‹هلمعبقئوملاوأ‹هلمعبقبوملاوأ‹هلمعبىقبينمؤملامهنمف

.«ىڵلجتيوحنوأ«ىزاجملا

نمنينمآنونوكينيتمؤملاوءايبنألانأزيزعلاباتكلاصوصنلفلاخُمعطقملااذهو

هوقوناري:لاتلويموبعر
A . وےسeوو-د4

ششةكحاط#فلمذوهوجو:ىلع انسةكعذويهوجو:هلوقوگرشن

‹قلعملاكرويوينرسحهنأكوطارصلليجولوثيملايروطسألافصولااذهو.ةيضم

سمحزيزعلاباتكلايفرّركتيذلاطارصلافةيليئارسإلاةياورلالوصأىلعلدي

دهوامكرويسللان:ىّلاَعَتهلوقك«ليبسلاعمباهعيمَجءاجةّرمنوعبرأو

ناعميففالتخالاظحالينُىسنةياورلاقلتخُمنأرهاظلاو©1مقسمدشص

يلاةغلبلزتملانآرقلاتادرفمعم8ولةبوسنملاةياورلافةمدختسملاتادرفملا

.!هسفن

الوخدرانلالهأرخآوه«رانلاىلعههجوبلبقملجرىقبيو»:ةياورلافيضتو

نأكلذتيطعأنإتيسعله:هللالوقيمُث«هوعدينأءاشامبهللاوعديف«ءاهؤاكذ

یاشامقیئاومودوهعنمهبريطعيو«هريغكلأسأالكتزعوال:لوقيف«هريغىلأست

«؛تکسينأهللاءاشامتكساهآروةّنجلاىلعلبقأاذإف«رانلانعههجوهللافرصيف

كدوهعتيطعأدقتسلأ:هلهللالوقيفءةّنجْلابابىلإيمّدقابريأ:لوقيم

يأ:لوقيف؛كردغأاممدآنباايكليوءادبأتيطعأيذلاريغىلأستالنأكقيئاومو

ال:لوقيفريغلأستنأكلذتيطعأنإتيسعله:لوقيىحهللاوعديوبر

.٠٥:نارمعلآةروس(۲



يرابلاهيزنتيِفيفاشلامسلبلا

اذإفةابابىلإهمّدقيف«قيئاومودوهعنمءاشاميطعيو«هريغكلأسأالكتّرعو

ءاشامتكسيف«رورسلاوةربحلانماهيفامىأرفهلتَقَهَفْلاةّلابابىلإماق

كدوهعتيطعأدقتسلأ:هللالوقيفهةّنجلاىلخدأبريأ:لوقي«تکسينأهللا

يأ:لوقيفكردغأاممدآنباايكليو:لوقيف«تيطعأامريغلأستالنأكقيئاومو

لاقهنمكحضاذإف«هنمهللاكحضيىَّنَحوعديلازيالف«؛كقلخىقشأنوكأالابر

رکذیلهللانإءىّمئوهيرلأسف:هلهللالاقاهلخداذإفةالخدا:هل

.ها«هعمهلثموكلكلذ:هللالاق‹نامألاهبتعطقنايح«ءاذكواذك:لوقي

ردغيناسنإلانأولهجلابىلاعتهللفصوو«فافسإنمةفارخلاهذهيفاميلجو

ًافاكيبقاعينألدبوءةّرمنمرثكأهديعاومفلخُيناَّسنالااذهنأو«هبررغيو

يذلاهللادارأامالناّسنإلاهدارأامققحتيةياهنلايفهنأبيجعلاوء!ةَنِحْلالوخدب

يفةروصلاهذهوء!ناَّسنإلامهلفغتسينيذلاءاهلبلانيلفغملاتافصبةّصقلاهرّوصت

نميهاهتاليثموةيوارلاهذهنأيفملسمالفءةاروتلايفةعئاشىلاعتهللافصو

.مهريغوهبنمنببهوورابحألابعكةبيتكتابيرست

ىلإةفاضإىرخأةماطاهيفويردخلاديعسيبُأقيرطنمتيورةياورلاهذهسفنو
َبَرمهاتأ«رجافوربنمىلاعتهللادبعيناكنمالإقييملاذإىَّح»:يهوقبسام

تناكامةّمُألكعبتت؟نورظتنتامف:لاق.اهيفهوأريلانمةروصنيدأيفلينيلاعلا

اأ:لوقيف.مهبحاصنملومهيلإانكامرقفأايندلايفسانلاانقراف!انبراي:اولاق.دبعت

مهضعبنِإىح(انالثوأائیشهللابكرشنال«كنمهلابذوعن:نولوقيف.مکبر

.”«بلقنينأداكيل

هللافصةياورلاهذهماسجألاكةكرحلاوءيجمابىلاعتهللافصوىلإةفاضإلابف
الإذيعتسيالناَسنالاو«هنمنوذيعتسيرشبلانُاهنأل؛!نيطايشلاتافصبىلاعت

.(۱۸۳)-۳۰۲[٤٥٤]ملسمو.٩٤٤۷:يراخبلا(١



يرابلاهيزنتيِفيفاشلامسلبلا

بلعيمسهللايڈمكساعرناطيشلانمكامو:لاعتلوقي«نيطايشلانم

"4مانطلاهللااتاقداف:لوقيو

؟اھبهنوفرعتفةيآهنيبومكنيبله:لوقيف»يردخلاديعسيِبُأةياورفيضتن

الإهسفنءاقلتنمهللدجسيناكنمیقییالف«قاسنعفشکیف.معن:نولوقيف

طهرهظهللالعجلإءايروءاقثادجسيناكنمىقييالوتوجسلابهلهللا ‹؛ةدحاوةقبط

يلاهتروصيفلّوحتدقو«مهسوژرنوعفريمثدجسُينأَدارأاملك

‹مّنَهَجىلعرسجُلابرضيمُث.انبرتنأ:نولوقيف.مكبرانأ:لاقف.ةّرملوااهيفهوأر

.«ةعافشلا

تافصنميهو«ناقيسلاولجرألابىاعتهللافصونمهيفاممالكلااذهيو

فصواهيفو4شسلويذلاىلاعتهقحيفزوجتالىلامانصألاوتاناويحلا

رمهنأل؛لاحُمىلاعتهقحيفرّيغتلاوىلإةروصنملّوحتلاورّيغتلابىلاعتهللا

مداصملاهيبشتلاوميسجتلانمبرضوهىلاعتهلةروصلاتابثإو«تاقولخَمْلاتافص

ةيصخشهنأبىلاعتهللافصتةيروطسألاةياورلاهذهوءةيعطقلازيزعلاباتكلاصوصنل

.راكفألاهذهنعهللاىلاعت.!هجوألاةدّلعتمةينوترك

اهُنأنولوقيالونوتبشةيالةرعاشألاف«ءاهتعيبطيفةيؤرلاتبثأنمفلتحخادقو

يثةيؤرلاتبثأنمفلتخاو":يرعشألاينالقسعلارجحنبالوقيثيحنيعلابنوكت

«تايئرَمْلانمهريغيفامكنيعلاةيؤرىلاعتهللابملعلايئارلللصحُي:موقلاقفءاهانعم

ةهجلانعرَتهنأذالإ«رمقلانورتامك»بابلاثيدحيفهلوققفوىلعوهو

اهنعرّبعو«ملعلاةيؤرلابدارملانِ:مهضعبلاقو«ملعلاىلعدئازرمأكلذوءةيفيكلاو

ىلإراصباإلاةبسنةصوصخملاهتاذىلإاهتبسنناَّسنالايفةلاحلوصحمهضعب

.٠٠٠:فارعألاةروس(١

.۸:لحنلاةروس)۲



يرابلاهيزنتيِفيفاشلامسلبل
يساکع

ےل0

نمحضوأومناهالإملعوفشكعونهللنمؤملاةيؤر:مهضعبلاقو

.”"لّوألانمباوصلاىلإبرقأاذهو«ملعلا

:عبارلاهجولا":لاقونيعلابلصحتنأنكمبالةيؤرلانأىلإيازرلارخفلابهذدقو
ةسداسةساحبىلاعتهللاكاردإلوصحزوُجَيالملفهللاكردتالةتبلاراصبألانأاَنمْلَس

.۷"؟هبلوقيورمعنبرارضناكامكساوحلاهذهلةرياغم

.قوفلاةهجيفنوكتاهّنإنولوقيو«نيعلابةيؤرلانوتبثيفثيدَحْلالهأةمّسحُماأ

ةهجيفالىري:لاقنموء!ةلباقمالبةيؤرلقعتلهف":ةرعاشألاىلعادرنولوقيو

الیری:لاقاذإفلوييشهلقعيفوأهلقعلارباکمنوكينأمفعجاریلف

لکهيلعدرالوهقوفالو«هراسينعالوهنيمّينعالو«هفلخالو«يئارلامامأ

.”"ةميلسلاهترطفبهعمّسنم

نمةّيعطقلاصوُصنلاعممهلماعتءوسنمعبانةيؤرلاوتبثمهيفقرغيذلاطّبختلاو
ةديقعلةماعلادعاوقلاسسؤتىلاةتباثلاةينوكلاننسلاو«ةرتاوتملازيزعلاباتكلا

.سيدقتلاوهيرتتلا
.قيفوتلايلوهللاوءةرخالاريخوايندلاحالصهيفامىلإيداشلاهّللاو

.۳۸۷-١٠/۳۸۸'يرابلاحتف":رجحنبا(١

١۱/١٠١٠.0"ريبكلاريسفتلا":يزارلا(٢

١/٥1۹.٠"ةيواحطلاةديقعلاحرش":ًرعلادبعنبا(۳



١.

يرابلاهيزنتيفيفاشلامسلبلا

عبجالاىسداصممهابتمئاق

١ط«؛ضايرلافراعملاةبتكم«يرجيوتلادومح:هقلخلهتنيابموهللاولعتابثإ

.ه٥

راد«يلرمزدمحأزاوفقيقحتءةيزوحلامُيَقْلانبا:ةيمالسإلاشويحلاعامتجا

.ه۸٠١٤٠ةنس١ط«؛توريبيبرعلاباتكلا

بيجدادعإهللالضفنيسحدّمحُم:فالتخإلاوةدحولااياضقيفثيداحأ

.ه١١٤٠۱ةنس١ط«توريب؛كالملارادعبط«نيدلارون

.توريبليحلاراد‹يلازغلادماحيبأ:نيدلامولعءايحإ

قيقحتيشخلاثراحنبدّمحُمهللادبعوبأ:نيثدحملاوءاهقفلارابحأ

.ه١٤٤٠ةنس١ط«توريب‹ةيملعلابتكلارادعبط؛يردبلاىفطصمملاس

ليجلارادءةريمعنمحرلادبعقيقحت‹يقهيبلاركبوبأ:تافصلاوءامسألا

.ها١٤۱ةنس١ط«توریب

١١١٤ط«توريب«ثارتلاءايحإرادريثكنبا:ةياهنلاوةيادبلا

ءةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوعبط«يدنكلاميهاربإنبدّمحُم:عرشلانايب

٤١٤ةنس١ط«نامعةنطلس

ط؛يربطلاريرجنبدّمحُمرفعجوبأ:"كولملاوممألاخيرات"يربطلاخيرات
١١٤ةنس١ط؛توريبءةيملعلابتكلاراد

ءيبرعلاباتكلاراد«((ےه۷۱٠ريقشمدلاركاسعنبا:يرتفلابذكنييبت.

ها۳.٤٤ط؛توریب

‹مصاعديسقيقحتيلعنب:فلسلابهاذميففحتلا.

.ه٩٠٤٠ةنس١طءثارتللةباحصلاراد:عبط

ةنيدملابةيملعلاةبتكملاعبط«يطويسلانيدلالالج:يوارلابيردت
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يرابلاهيزنتيِفيفاشلامسلبلا

ةدحولاتاساردزكرمعبط«يرباجلادباعدّمحُم:يبرعلالقعلانيوكت

.م٢۰٠۲ةنس؛۸ط«توريبءةيبرعلا

١ط«توريبةيملعلابتكلاراد:عبط«ٍنالقسعلارجحنبا:بيذهتلابيذهت

.ها١۱٤ةنس

ةنس«توريب«ليحلارادعبط«سارهليلخدمحم:قيقحتءةعيزخنبا:ديحوتلا

.ه۸

ةنس١ططقسمةبتكمعبط«بيبحنبعيبرلادنسم:حيحصلاعماجلا.

.ه٥

.اطححرطم‹ةيقرشملاةعبطملا؛ِنورابلایسیعقيقحت؛ةكربنبدمحم:عماحجلا

.١ططقسمءةضهنلاعباطم«يليلخلادمحنبدمحأ:غمادلاقحلا

ء؛يمالسإلابحككللاعبط‹شيواشلاريهقیقحت‹ةيميتنبا:ةيرمدتلاةلاسرلا

.م۱۹۸۸ةنس٥ط

يدامرعبطدمحمقيقحت«لبنحنبدمحأنبهللادبع:ةّنسلا.

١١٤ةنس٤ط«؛ضايرلاءرشنلل

عبط«يذمرتلاىسيعنبدّمحُمىسيعوبأ:"حيحصلاعماحلا"يذمرتلاننس

.ه١١٤۱ةنس١ط«توریبمزحنباراد

ميقرتوطبض«يناتسجسلاثعشألانبناميلسسدوادوبأ:دواديباننس

.ه١١٤٠۱ةنس١ط«توريب«ركفلارادعبط«راطعلاليميقدص

١طةلاسرلاةسسؤممبططوؤنرألابيعشقيقحت«يذلا:ءالبنلامالعأريس

ها١٠٤ةنس

دمحأقيقحت؛اسارخلايلعنببيعشنبدمحأنمحرلادبعيأ:يئاسنلانتس

7١٤ةنس١ط«توريبءةيملعلابتكلارادعبط‹نيدلاسش

ةبتكملا:عبط«يوونلافرشنبايركزيبأنيدلايح:ملسمحيحصحرش

.ه١١٤۱ةنس١ط«توريبةيرصعلا
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قيقحت«يقشمدلايبأنبنبيلعنبيلع:ةيواحطلاةديقعلاحرش
۲طءةلاسرلاةسسؤمعبططوؤنرألابيعشو«يكرتلانسحلادبعهللادبع

١١٤ةنس

ليعامسإقيلعت«ساره.اّمحُمليلخءةيميتنبال:ةيطساولاةديقعلاحرش

.ركفلارادةعبط«يراّصنألا

«؛ضايرلامالسلارادعبط«نازوفلالاص:هيميتنبالةيطساولاةديقعلاحرش

ه٤٤ةنساط

١ط«ضايرلامالسلارادعبط«يراخبلاليعامإنبدمحم:يراخبلاحيحص

.ها١۱٤ةنس

«؛يميعطلاةفيلخةعجارم‹؛يريشيقلاجاجحلانبملسم:ملسمحيحص.

١٤١٤ةنس١ط‹«توريبءةيرصعلاةبتكملاعبط

عبط‹؛يجعلقنيمأيطعملادبعقيقحت«يليقعلاورمعنبدّمحُم:ريبكلاءافعضلا

ه۸١١٤۱ةنس۲ط؛توريبءةيملعلابتكلاراد

ةنطلسةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوعبط«يبوعلاملسمنبةملس:ءايضلا

.ها١۱١٤۱ةنس١ط

ىلعييبأنبنيّسحْلانبدّمحُمنبدحمنسليبأ:ةلبانحلاتاقبط

.ه١١٤٠ةنس١ط«توريب‹ةيملعلابتكلارادعبط

عبطءاطعرداقلادبعدّمحُمقيقحتدعسنبدّمحُم:ىربكلاتاقبطلا

۸١٤ةنس۲ط«توريبءةيملعلابتكلاراد

١٤٤ةنس١٠ط‹قشمدملقلارادعبط«يلازغلادّمحُم:ملسُمْلاةديقع.

مامإلارادعبط«فاقسلايلعنبنسحقيقحت«يهذلا:رافغلايلعللولم

.ه٤٤٠ةنس١طءناّمعندرألا«يووتنلا

١طءنتاريإ-مقهوساتاراشتناعبط«يديهارفلادمحأنبليلخلا:نيعلا

.ها٤١٤
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تاساردلاوثاحبألامسقدادعإ:ناكّملاوةّهجلانعهللاهيرتتيفنايبلاةياغ

ء؛عيزوتلاورشنللعيراشملارادعبطءةيمالسإلاةيريخلاعيراشملاةئيمبةيمالسإلا

ه١١٤۱ةنس١ط«توريب

۲ط؛توريبلیجلاراد«نيميثعنبحلاصنبدمحم:ةديقعلاىواتف

.ه٤

ءركفلارادعبط‹ينالقسعلارجحنبا:يراخبلاحيحصحرشبيرابلاحتف.

.ها١٤ط

دمحمخيشلافسويطبض‹يدابآزوريفلابوقعينبدمحم:طيحلاسوماقلا

١٤٤ةنس«توريب«ركفلارادعبط«يعاقبلا

ةرازوعبط«يدعسلاسيمنبليمج:ةعيسولااهقرطليواحلاةعيرشلاسوماق
.نامعةنطلسءةفاقثلاويموقلاثارتلا

؛ضايرلايعيمصلاراد«يحجارلالصيفنبزيزعلاادبع:داهحلابئاتكمودق

ةنس١ط

عبطناحرفنبنسح:اجذوميلبنحلابهذملادئاقعلابتكيفةءارق

.ه١١٤١ةنس١طءناّمعءةيخيراتلاتاساردلاكرم

راد:عبط«ناولعلارصاننبناميلس:فاقسلانسحتالالضنعفاشكلا

.ه١۱١٤۱ةنس١طرانا

ء«توريبءةيملعلابتكلارادعبط«يدادغبلابيطخلا:ةياورلاملعيفةيافكلا

.ها۹١.٤ةنس

حلاصنبدمحمحرش«يلبنحلاةمادقنبا:داشرلاليبسىلإيداحلاداقتعالاةعم

.ه۳١٥٤٠١ط‹«؛ضايرلافلسلارادىوُصَقَمْلادبعفرشأقيقحت‹نيميثعلا

دباعدمحم:"دشرنباةبكنولبنحنباةنح"ةيبرعلاةراضحلايفنوفقثللا
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نباةبتكمعبط«؛يمصاعلانمحرلادبعبيترتوعمجءةيميتنبا:ىواتفلاعومجب

١طء؛ناّمع«يوونلامامإلارادعبط«فاقسلايلعنبنسح:ةيؤرلاةلأسم.

.ها٤١٢۱ةنس

عيزوتلاورشنللةيلودلاراكفألاتيبعبط«ٍنابيشلالبنحنبدمحأ:دنسلملا

.ه١٤٤١‹«ضايرلا

عبطمعنملادبعقيقحت«يملاسلاديمحنبهللادبع:لوقعلاراوُنأقراشم

.ه١۱٤۱ةنس١ط‹قشمدةمكحلاراد

مظعمقيلعت«يروباسينلااهللادبعنبدّمحُممكاحلا:ثيدَحْلامولعةفرعم

.ه۱۳۹۷ةنس۲ط«توريببتكلارادعبط«نيسح

؛ثارتللةيرهزألاةبتكملا«يرئوكلادهازدمحم:يرثوكلاتالاقم

.ےه٤

.م۱۹۷۲ةنس«باتكللةيرصملاةئيحلاءاضرديشردّمحُمديسلا:رانملا

٦١٤٤ةنس١طماسداشردمحمقیقحتءةيميتنبا:ةّسلاجاهنم

.ةيمالسإلادوعسنبدمحمةعماج

بتكلارادعبط«نادمحقيفوتجيرخت«يلبنحلايزوحلانبا:تاعوضوللا

.ها١٠٤ةنس١ط‹؛توريب‹ةيملعلا

ةبتكملاعبط«فيطللادبعباهولادبعقيقحت‹؛يحبصألاسنانبكلام:ًاطولملا

.۲طءةيملعلا

.توريبةفرعملاراد«يواجبلايلعنبدّمحُمقيقحت«يهذلا:لادتعالانازيم

‹يمرادلاديعسنبنامثع:دينعلايمهجلايسيرملاىلعديعسنبنامثعضقن.

ةنس١طضايرلا«فلسلاءاوضأعبط«يرامّسلازيزعلادبعنبروصنمقيقحت

.هھه۹



>يرابلاهيزنتيفيفاشلامسلبلا

-ةحبدملاصارقألا-

رادصالا«يلآلابساحلاثاحبألثارتلازكرمرادصإ:ةيوبنلاةنسللةيفلألاةبتكملا

.ها١١٤ةنس٥

ثاجبألثارتلازكرمرادصإميقانباهذيملتوةيميتنباخيشلاتافلؤم.۲

ها٤۱ةنس‹١,١رادصإلا؛يلآلابساحلا

:ةينحألاسداصلملا

The HIRAM KEY, pharaohs, freemasons and the discovery of

the secret scrolls of Jesus.CHRISTOPHER KNIGHT &

ROBERT LOMAS, published by Arrow Books 44y, Berlin

Germany.

 



يرابلاهيزنتيِفيفاشلامسلبل

VLمالسالا2يمولعلادرماوم

€.دئاّمعلاوداحلاثدَحلا

0.ثدَحلالهأالغاهنيتلاةىداحلاياخ

Aلقنلاولفعلاضاعتةيلاكشاإ

WAةضخيرماتةيؤرملهأةديقع

Oثدَحلالهآدئافعنمجام

8ود

1W.يسحلاولعلاةديقع

VYیلاعتنعتاجاتىلعةمالاعامجإ

۸.ةلفلايسلامنيئاقلاةلوكلاةشقانم

0ةرطفلابلالدتسإلاةشقانم

۹Vءامسلاىلإءاعدلابلالدتسالاةشقانم

Aةيلقنلاةلدألاةهبشىلعدرا

0.ءاوتسالاةلأسم

 



2يرابلاهيزنتيِفيفاشلامسلبلا

N.ةىؤرلاةلاسم

NOWعجارملامهأةمئاق

NOS. سرهفلا

 

    




