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ميحرلانمحرلاهللامسب

ردقتوركش

قورافروتكدلالضافلاىذاتسأىلإىردقتوىركشصلاخممدقتأ

ناكاملو؛ةلاسرلاهذهدادعإىفىعمالذبىلاةميقلادوهجلاىلعىزوفرع

ىبرعلااننطونمةقطنملاهذهةساردىلعههببنتوهحارتلاىفلضفنمهل
ىناعأىدلانيدلاماوقماسحذاتسأللركشلاليزحبمدقتأواك«ىالسإلاو

رهازندومخيشالليزجلاركشلابمدقتأاك«ثحبلاةمبمليهىف
ىلاةردالاتاطوطخملاضعبمهريفوتلىلعتببلاغمامإلاةرسأوقانهلا

ىلعىئاواك«ثحبلاىفريبكروداهلناك يدملاشيفطاميهارإجاحلا

ىتوفيالوىلاهادسأىتااةميقلاتادءاسملاىلعةبرصملابتكلارادىف

ىنظوموةيرصملابتكلارادىفروصتلامسقىفنيلماعلاةوخإلاركشأنأ

ثحبلااذهىفىئنوناعأنيذلاةوخإلاميجركشأواك.تاطواطخملمق

هيلعانالوموه؛داشرلاليسانيدهنأردقلاىلعلاهللاىلإلهتينًاريخأو
٠بيلنهيلإوانلكوت





سااهب

ةيسايسلاتاراينللىلوألاريكاوبلاروبظبىرجملالوألانرقلازيمت

مهتساردىفةريبكةيمهأنوثدحملانوثحابلاىلوأدقو.ىالسإلاملاعلاىف

٠ةيومألا,ةلودالةيدئاقعلاوةيسايسلاةضراعملاىوقتلثمىتلابارزحألل

ةيحانلاىلعتزكرتاساردتزردقفجراوخلابألاقلعتيامردقبو

؟9ليجدلاةسأردو('*نزوابلفةساردلثمةيسايسلاجراوخلاةكرحلةيسايسلا
.ىرجهلالوألانرقلالعةصاخهروصبترصتقاتاساردلاهذهنأىلع

نييرجمحلاثلاثلاوىناثلانيئرقلاىفامسالةيجراخلاةكرحلاروطتنإفكلذلو

:ةداجلا"تاساردلالإرقتفتاهدعبامو

ةيسايسلاوةيدناعلانيتيحانلانمتروطتدق(جراوخلا)قرفلاهذهنإ

ةيجراخلاكرحلالىدئاقعلاوىسايسلاديقعتلاىدمكاردإثحابلاعيطتسيالو

ىرجمحلالوألانرقلاتلتىلانورقلاىفاهروطتقحالبملامةيجراخلا

ةيسايسلاةيحانلانمةيجراخلاراظنلاةبجوبذخوتملتاساردلاهذهنأاك

٠جراوخباتكاهفلأوأابتكرداصملعاهدامنعامدع

؛ةيركسعلاةيسايسلاداعبل!بناجىلعديكانلابتاساردلاهذهتمسقااك
.ةيجرالاتاوعدللىرسلادادعإلالحمةساردلقرطتتمو

فيكفرعنالنحف ةيجراحلاقرفلانمممالتامولوألاةمكححمالمميناك

لةعيشلاوجراوخلا6سوبلويَنزواهلف:لاثملاليبسىلعرظنا)أٍ

٠(6158ةرهاقلا)؛ىودبنمحرلادبع؛ةمجرت
٠)4فجللا(6ةقرازال١ةفقرفلاضردمليجدلاو
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ةيحانلانمةماهةرورضةلرستامظنتلعتدمتعاىلاتاوءدلاةساردنأ

تامظنتلاردتتااكةرومغمةيسايستايرقعىلعءوشعلاقلتاهنالةيسامسلا

تاواحاذلو؛ةيدئاقعلااهراكفأٍراشتناليسدهمتو؛راتسءارونمةبرسلا

طابقنلايفهتيمهأبحلكةيضايألاةوعدلاةداقلىعامجلارودلارابظإ

لعصاخشالاضعاهمزمىتلاةيداقلابهاوملاادكؤميسايسلا

.رخآلاضعبلا

تارايتلاريسةفرعمنمانكمتاجةءانعلاوةساردلاهد.لثمنإ

ةيسايسلاتارايتلاباهطبزواهتقالعهجوتىتلاةيقيقحلاعفدلايوفوةيسايسلا
.ىرخألا

ىلعءوضلاقاتةيخمراتةيسايسةساردةلاسرلاهنمضتتىنلاثجحبلانأ

مد(ماعنيبةروصحملاةرتفلاىفةيضابألاةوعدلاىهةرومغملازالةوعد

لاعفضىسايسرودةوعدلاهذهناكامخ“-ااالزةنببىف

يفةيجراخلاتاكرحلاطِشنأتناكاهنألب«ةيومألاةلودلادبعرخاوأىف

نمناكاذهلو؛ىنرعلابرغملايفوأىنرعلاقرشملاىفءاوسىسابعلارصعلا

ةديحولاةوعدلااهنألةيساسسلاةيحانلانمةوعدلاهذهةساردىرورضلا

رصاعملاىسايسلاخيراتلاىفًاريبكارأبكرتدقو؛اذهانمويىتحةيقبتملا

رصاعملاىسايسلاخيراتلاةسارداننكميالاذهلو.ىفرعلاجبلاونامملفإل

ألاةوعدلاةيخيراتلاروذجلاسردنملمةقلمنملاهذهل تعبىتلاةيضاب خبرات
ةضابلاةوعدلاةسارداانرايتخاناكاذكهو؛ىدئاقملا!معباطبةقطنملاهذه

ىفرشملاذاتسألانمهيجوتدعبىنرعلاقرشملاىف هديكأتورمعقرافروتكدلا
.ىالسإلاانلاعوىبرعلااننطونمةقلعنملاهذهةساردىلع

نمىبرعلاقرشملاىفةيضابألاةوعدلاةلاسرلاناونعانلمجدق
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ىفًاضيأبرغملاابطاشنبتلمسةوعدلاهذهنالهم.ةنسىتحه12ةنس

هبىنعفةساردلاةذهىفوهفقرشملاحلطصمامأ.ثحبلاةعوضومةرئفلا

ةيضابأهقلطأىذلاوةيفارذجلاةيحانلانمةعقرلادودحملاحالطصالاانه

ةرصلاةيضابأًاضيأهبنونعبوبرغملاقرشنننطاقلاةيضابالالعبرغملا

خيراتلااذهنآلمدهع/مديماعنمثحبلاًادتباو.('"صاخلكشبنامعو

نملدتعملاطخلاأدبذإةيجراخلاةكرحلاخيراتىفريبكلافطعنلالثمي
ةيرفصلاوةقرازالاابحرطىتلاةفرطتملاراكفالاًاضفاررولبتلابىلوألاةمكحملا

.ةيضابإلاةوعدلابطخلااذهلث«وةيجراحلاتاكرحلانمامهريغو

ةلاسرلااهنمضتتىتلاةساردلاةياهن_موه/«م.ةنسلانرابتخاامأ

ىتلاةيناثلاةيضابالاةمامأللىمايسلانايكلاطوقسلثمي_خيراتلااذهنلف

اهلازجأضعبىلعنويسابعلارطيسثيحنامعبةيضابألاةوعدلااهتماقأ

.ىرجملاعبارلانرهلافصتنمىتحةضابالأةوعدلاباصسأنهوهيأذبو

اذهىفثحابىأضرتعتىبفىنتضرتعاىتلاثحبلاتابوعصامأ00

ةرذنو+الوأةضابألاةوعدلانعةيقراتلاةداملاةردنبلثمتتعوضولملا

ىألنكميالهنألوقننأىنكيو«ًايناثنييضابالاةوعدنعةيسايسلارداصملا

ىلعدامتعالابرصتقاولامفعوضوملااذهنعةحضاوةسارددعينأثحاب

رفوتتالذ]اهيلعدامتعالانوثحابلادامنعاىتلا(ىلوحلا)ماعلاخيراتلابتك
ىتلاةضماغلاتاراشإلاضعبهءانثتسابةوعدلاهذهنعةيغمراتةدامابيف

نوكينأزاجايفناكمالا؛ىسيعنفسوينبدمحح؛شيفطأ(١)
ةوعدلاةساردبانمارتلااذهىعمو+١11ص(*6رئازجلا(ناكرأ

.ىنارغجلاحلطبملاانًاقفونامعوةرصملاىفةيضايألا



-١٠

هذهرخآرذصمنعثحبلانمديالفأنهنمو٠؛ةلملقًارطسأ!ىدعتتال

دادعإىفانلوعريغةيضابألاباتكلااهفا]ىتلاتاطوطخملاتناكفةساردلا
مالعألالعفرعتلاىهوةريبكةلكشمثحابلاهجاوتانهوةلاسرلاهذه

؛ايفاوشاعىتلاةرتفلاوةيلبقلامهناامتاوىمايسلاطاشنلااوداقنذلا

اهتييلعىلعليلدلاقتةقباستاسارداهنعمدقتملتاطوطخلاهذهنأاك

ضرمغلاءالجإنمدبالفرداصملاهذهةيملعنعالوشمثحابلاناكاملو

.رداصملاهذهارفلأنذلامالعالافنتك|ىذلا

لحاخيراتلابنكوهقفلاورمسلابتكنمةفلؤمرداصملاهذهتاكالو
وه5تباثخيراتديدحتنمنكمشلامدعىهوةديدجةلكشمتربظدقف

تباثخيراتديدحتنمنكمتنمل؛بسلااذهلوىلوحلاخيراتلابتكىفلاحلا

نمناكو.ىنقلافسوينبجاجحلالبقنممهنجسوأنامعىلإةاعدلاىننل

هذهنأاك.برغملاىلإةوعدلاهبتلخدىذلاخيراتلاديدحتناكمبةبوعصلا

ةيضابألاةوعدلاىمايسلاطاشنلانعةحضاوتامولعمانلمدقترداصملا
ورمعنببيبحنبعيبرلاهفلخوهمبركأنإلمةديسعبأةأثودعب

تكستداكنةينامعلارداصملانأركذلابردجوهامو.ةرصبلاىفىدوهرفلا

ةاءدلااريفطشنةرتفىهرهرجبلل7١١ةنسىتح120ةنسنيباماهرابخأىف

ىوس_مال١هزأ//مأعةيناثلاةمامإللىمايدلانايكلااوسسأوةيضبالا

ثادحالاريسفتلةحضاوةروصممرنماتكمنالىلاةليلقلاتامولعملاضعب

٠ىماسسلانامعخيراتنمةبقحلاىذهابتلمتىللاو

هيفةسارددوجومدعل,ىمايسلابناجلاىلعانتساردترصالادقل

ةبجوبلثمتيتحبىسايسساسأىلعتماقةقرفلاهذهنآلو؛ةبجنم
ةيركفلاتاطاشلملاعيمجضارعتسأنأم؛ةيمالسإلاةمامإللاهرظن

ةطاحاللةيبسمتاساردوةليوطثوحبىلإجاتحمةيداصتقالاوةيرادإلاو
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داببألاىلإةفاضإةيضابألانمىمايسلابناجلاىلعانرودرصتقااذهلواهب

.مهتديقملةيسايسلا

:قحالمةدعولوصفةعبسىفثحبلامقي

اهلعاندمتعااةيلصالارداصملاليلحتلاوةساردللابلوألالصفلالوانت

ستيملوةطوطخماهبلغأةيضابألارداصملانألكلذ«ثحبلااذهدادعإىف

ةيمهأنكتانهواهدراومورداصملاهذهنمةييلعتاساردميدقتنيثحابلا

دحلعةرملوألوءوضلاىقليوهفرداصملاهذهةساردإصاخلصفدارفإ

ىفنامعخيراتباهنمىقلعتيامفةصاخوةيضابألارداصملاةيمهأىلعانلع
هذهاوفلأنيذلامالعألابةساردلاهذهىفتفرعاك.ثحبلاعوضومةرتفلا

مادعنالةجيتنرداصمانلصتوبتكدقنامعخيراتنأًادكؤمرداصملا

ةينامعلاتابنكملاىفةطوطخملارداصملاهذهءاصقتساىفةلوذبملادوبجلا

ىحةيضابألاءالعىداًاحوتفملازالداهتجالانأذإ«ةيملعلااهتزاوحو

اه.قلعتياموةيهفلاثوحبلاوتافاؤملاركةلاحلاهذهلثمىفواذهانموي

خيراتىفنيئحابللابفرعيوامنعفدكينمرظتنتىرخأتاساردنم

٠ىالسإلا-ىنبرعلاانملاعنمةّطنملاهذه

ىنرعلاانضيراتىفةرومغملاتاوعدلانمةيضابألاةوعدلاتاكاملو

لصفلاىفثحبلالوانتطقفىمايسلاطاشنلاوأةأشنملاثيحنمىمالسإلاو
؛ةيضابألاباهتيمستكلذىفامب؛ةيضابألاةوعدلاةأشنلةييراتلاروذجلاىناثلا
ةمظنملالاعفل'رودلالعنيدكؤم«ةيومألاةلودلابةيضابألاةقالعو
ىدزألادزنراجرودوىنختلاونامنكلاةلحرمىفةيرسلاةضابأل|

ةفالخىفىفوتىذلاةميركىبأنبملسمهديبعىبأهتفيلخو«(ه47تا
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نيرخآلاةاعدلارودىلإةفاضإةضابٍلةوعدلاةداقىفروصنملارفعلأ

.ةرصبلاىفىرسلاطاشنلاىف

عامشإزكرمةرصبلاةنيدملريبكلارودلالصفلااذهىفثحبلادكأ

.برغملاونامعيفاهراكفأرشنىف ةيضابألاةوعدلا

بلاروبظللةوعدلادادعتسالصفلااذهفانلوانتاننإلوقلاةصالعغو

.نامدلانمنرقفدنءاهزرمتسأىذلاايستءانب

ىمايسلاطاشنلاتايادبتحبلالوانتةلاسزلانمكلاثلالصفلاىفو

ماعىفةيضابأةمامأسبسأتمهتلواعوىبرعلاقرشملاىفةيضابألاةوعدلا
نمرثكألترمتسانأدعبلشفلابتءابمهتلواحمنأالإمال(1م4

ةكرعملاهذهتدتمأدقو.م١/74ماعْقاملعىنحنذإنيكس

نيبةقيثولاةفالعلاثحبلالوأنتاك.زاجحلاونملاوتومرضحلمشتلا
ناعوزاجحلاونملاوةرصرلاةضاأ

ةاعدلاطاشنلًاخرسمىفحبصأىتلاةيناثلاةقطنملاىهنامعتناكو

ىفريثأتلاةقيمعةوعدلاهذهتناكادلو.نوللوتوءرضحدعبةيضابألا
عبارلالصفلالوانت«اهتساردللوصفةنالثاندرفأدقفىمايسلانامعخبرات

ةيضابالاةمامالامايقلتدبمىتلافورظااونامعنةيضابألاةوعدلاةبادب

سماخلالصفلالوانتو٠.مال9)--مع(1ه١--١7ةنمسيلوألا

ةينمابألاةوعدلاتعاطتساذإمم4/هزلةيناثلاةمامإلامايقةلاصرلانم

ىدنلجلالأنممهعابتالعٍءاضولاوةيبسابعلاةنالحلانمماقإلاأذهعارتتا

.ةبقحلاهذهىفةيضابألاةوددللهضراعملاىوقاوحبصأنذلا

نافعىفأنبهتلادبعىبدمةمامإةرثفةساردلابلصففلااذهلوانتدقو
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ديمحنبكلملادبعةمامإوهللادبعنبناسغوىضورخلابعكنبثراولاو

ىدزألاىدمحإيلارفيجنبانملاةمامإةياهلىتحىدزألالعىنبنم

ئبسنلاءودهلابتمعندقةبقحلاهذهىفنامعتناكو«م01|مضيةنس

انسرددقو؛بناجلاةباهملاةيرحبلالودلانمتناكاكىمايسلارارقتمالاو

ةمامإلاةقالعوةبضابألاةمامإلاةيسابسلاةضراعملاىوقلصفلا)اذهىف

.ةيساصلاةلودلابةيضابألا

ةمامإلانهولاوفءضلاةيادبثحبلالوانتسداسلالصفلاىفو

مالهاهالإلوةنسىتحم0177كلامنبتلصلاةمامإدعبةضابالا

كلامنبتلصلاةمامإملطمىفايسايسترهدزادقةمامإلاهذهتناكذإ

ةيضابالاةمامإلاطوقسىلإتدأىتلاةياهألا"برحلااهدعبأتأدبمث

"ىلإاهندوعو ٠موحج|هالجمةنسةيسابعلاةفالخلاةريضح

ىتلاةمامإلاهمهلاوزىلإتدأىتلاةيسيئرلاباببنألاىلعاندكأدقو

:ماعةئمنمرثك!تماد

ةيسايسلاداعبألاةلاسرلانممباسلالصفلااذهىفثحبلالوانتو

ءاقبرارسأنمرمنوكيلصفلااذهىفوةيضابألاةمامإلاةيرظنل
تاكرحلاةيقبتفتخانيحىفىمايسلااهحاجنوةيضابألاةوعدلاةموميدو
.ةيجراخلا

ةيحانلانمةلاسرلالوصفىفمدقملاثحبلاعدتىف:قتحالملاامأ
ىرجملانماثلانرقلانمانتلصوايفارغويلبب«لوألاقحلملالوانتو«هيملعلا

ىرغخأهيحاننمو؛ةيضاباللىركسفلاتثارتلاراهدزاىلعليلدلااني

.ثحبااذهدادعإىفاهيلعاندمتعاىتلاتاياورلاهيلعدكؤت



نبملسمةديبعىنأىضابألامامإلاةلاسرلةسارد:ىناثلاقحلملاىفو
ةيضابألاةوعدلانيبةبرستالاصتادوجوىلعليلدلاميقتىهوةعركىأ

.برغملاوةرصبلاب

ةرصبلانماوقلطنانيذلاةيضابالاهلةلمحءامسأبثلاثلاقحملاقلعتيو

.ناعبةيضابألاةوعدلارشنل



0لولالصٍف

رداصملاليلحتودمت0

ةضراعملاةيجراخلاتاكرحلاممأبنمتناكةيضابألاةوودلانأمغر

تيقأايلثمنيثحابلانمةيانعولتملاهنأالإةيسابعلاوةبومألانيتفالخبال

."”نيثدحملانيئحابلاو؟'7نيخرؤملاضعبديىلعامومهةيجراخلاةكرحلا

؛ةصاخةروصبىرجملالوألنرقلالعتاساردلاهذهتراصتقادقو

لازالازالمرمعقورافروتكدلالوقفةصاخناعوىفرعلاقرشملا1

لف٠.بوتكمريغْءاوسلدحلعثيدحلاوهمطسولاّنابعخيرات

ىلإدوعبكلذناكامرورداتلاْقالإخيراتلااذهنعنوخروؤملابتكي

.«""ةيفاكةيقئاثووأةيخيراتةدامرفوتمدع:ابثمركذنبابسأةلمج

ىفلوألاةيضابالابهذمنع»ةرفوتملاتامولعملاةلقولينوكشيو

.«(9ةفالخلادالبنمةيقرشلاءازجألا

.ىودبنحرلادبعةمجرت؛ةعيشلاوجراولا'؛سويلوي«نزواهلف(١)
٠)686١ةرهاقلا(

٠.(رو<لأادع)١ةقرازألاةقرف«اضردمه«ليجدلا(«)

ع6ِجلدروملاةلجم«نامعجيراتْقمفارغوملبب؛قورألرحع.د)9

.276ص(62/٠١دادقب)
ةيمالسإلاةراضحلاىفىئانويلاثارتلاو«نيقرشتسملانمةعومب(«)

١١٠٠ص(1+ةرهاقلااوط؛ىودبنمحرلادبعةدجو
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انلفشكتةبخيراتتامولعملعلوصحلاىفًاريبكدبجلاناكاذهلو

خيراتلابتكنأانفرعاذإةصاخوىبرعلاقرشملاىفةيضابألاةوعدلاخيرات
ةيزكرملاةطلسلاىلعارطخلكشيتلاةروهشملاتاكرحلاىلإالإريشنالماعلا

ىفزاجحلاىلإتدتماونيلاوتومرضحتلمشىلاةيضابالاكيلا

باهسإبنوملكتيىدزألاوىربطلاوىرذالبلاانظحالال4/ه١(ةنس

تاراشإىوسابيفدجوتالرداصملاهذهنكلو«كرحلاهذهثداوحنع

برعلاجيلحلافاراطأىفةيضابألاةوعدلاخيراتنعةليلقًارطسأىدعتتال

ةديدجرداصمنعثحبلانمديالناكفنامعوةرصبلاكةيبرغلاوةللامشلا

ريخلحماخيراتلابتكتاكفةوعدلاهذهخيرانمضماغلاحيضرلل

هلايفمهملاحضوتوىرسطاشننمىنمامرابظإىفانلنوع
.انثحبةقالع

ةعيبطلاليلحتوادقنمدقتساذإهطوطخمرداصملاهذهبلغأتناكاملو

نيبىذلاثحبللاهتدئافواهئيمهأبنسحلكةيملعلااهتميقورداصملاهذه
.انيدأ

.لحملاخيراتلا1

ديعسنبناحرسل؛ةمألارابخألعماجلاةمغلافدكةطواطخم-١

«ىاليملارثَعنماثلا/ىرجحلارشغىداحلانرقلاىفثاف»ىوكزألا

:بشعلا

رشعنناثانرقلاىفىوكزالاديعسنبرجمنبناحرمخرؤملاخيشلا
ةنتفلاىميعزةياهنىحةمدلافدكهباتكىفهخراتبفقوثيح.ىرجملا

ىنانحلا(ريصقلاببققلملا)كرابمنفلخوىزماغلارصاننبدمنابعرلاامهو
٠ةيرجد0١1انسامهئافوتناكو
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ءانثتسابةطوطخملاهذةيغراتلاةداملايقتلةسلعةساردنألادحلارحْ

ىذهةيمهأىلإ43نملوأوهورحقورأفروتك8ةرصتخملاةساردلا

.'”ناعللحماخيراتلاةساردىفةطوطخملا

ةبنكم#ةدوجوملاةروصملاةطوامخملاىهاهنعماكتنىتلاةطوطخملاو

نمضتتايابنيعبرأىفةطوطخملاعقت.©«لدادفبةعماجمايلعلاتاساردلا
ريسلعباوبألانالمشل5مةصاخهروبنامحلىلحملاخيراتلا

ةحفصمل؛ىلأتاقروآ١٠4ىفةطوطخملاعقتو.مهدئاقعوةيضابالاءاملع

تاوامسلاعفرىذلاهللرمأومميحرلانهحرلاهللامسمإةطوطخملاأديل

ةوقالولوحالورهيلاهلاةرايءأبباتكلاىهليو«رامانودمريغب

...نيملاعلابرهللدحلاو..فرنصتلالهأبتسلىننإف...مظعلاىلعلاهقلابالإ
.(40,|ريثكاهسلملسوهبحصوهلآىلعو

ةجاحلاىتعددقدهلوىوكزألاريشاباتكنلاجر“قاحتيمفامأ

انأن1ألنأوهفاصأوهناعمصرخلاوهفياتوباتكلااذهعمجىلإ

ميهذملصأنعاولفغدقانمامزلهأرثكأتاراملكلذوالهأفيلأتلا

.«*ةفلسلاابلصأىلابتكلاةءارقنعمهسفنأتبغردقو«فيرشلا

2جم6دزوملاهلمنامعخيراتفايقارغولي6قورافرمح.د)١(

١77.٠ص(ع

ةروصمةطواطخلأسفام٠١٠ومقرتنتاتسوهلاوةرودمةطوطخم)9

أ ةقرو«ةمغلافشك«ىوكزالا(©)
.أ١قباسلاردصلا0

.أ؟ةمغلافدك(ه)

(ةضايألاةكرحلا-7)م
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ابيلعدمتعاىلافاسلابتكدوجوىلإةراشإىوكزالاضننمربظبو

٠منأعمصخلأو

ةطوطخمرداصمىلعتدمتعاىلاةطوطخملاهذهلةيبلعلاةميقلارهظتانهو

نمريشيملفهلهألإلضفلاعجرالىوكزألانأهلفددؤياموْاهندامق

4٠الريبكدرجنوْداهنمهتدأمعمماقىلاردامملاىلإدعبوأبيرق

'انللوقينأهلقحبالنكلاو«كلذهلحبوهسفنىلإباتكلاةبسنبماقو

ةرهاظ,هباتكلمُجخيراتلاهباتكىفًادجبدأًابولأعدتباهنأكرهتمدقمىف

ملاةءارقلسانلانأل؛راتخملابهذملاىفهنطابو؛راخألاوصدخقلاىف

ىلمهنيغرىلإتلفنونبتيوفللانعصصقلاعامتسالو«نوممتسيال

.'!نيعبتسماونوكي

فديمنأاندجوىوكدزالااهلعدمتعاىنلارداصملانيبةئراقملادنعو

كلذنايبلو.هتمدقمتفمعز:اكةيصضقةغايصاهفصبلونابخألاىلإ
ْابلإفورينأنودةلماكىوكرآلااماقنىلابأواالإهذهرعبلوانتمم

اًبلكشريغىلاتاملكتلاىناممسفنئطعلتافدارمئلامتساالإمبللايش

ىركدزألالاقتنا'ىفهعوضومو«غبازلابابلانملاثملاليسىلعهعمًادبناو
٠انوسرفلاءالجإونامعىلإ

ةطوطخمىفىبتوعلاهبنكامبابلاذهىفهبتكام,نيبةنداقمءارجإدعبف

تاياورلاباتكلارداصمىدحإنأرمحقورأ#روتكدلالمتحااذهلاو0(

276.٠ص(4174ع'ِ؟-لدروملاةلحمرظنا6ةيوفذشلا

نياهلأبهفارتعابهباتكمتهنأمعباةفروةمغلافشك(؟)

.(أ١٠6ةةرو)فينصتلاالهأ
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ليسىلعو.ىبتوعلانمًارخلنئىوكزألانأاندجوبرعلاباسذآ

لحاوسلاىفسرفلاتناكو»باسنألاةطوطخ+مبىتألاصنلادروبلاثملا
كلاممهنمزاحنافلابجلافارطأوةيدابلاىفاكولمدزألاتااكوطوطشللاو

لحاوسلاىفسرفلاتناكف؛ىنآلالكشلابىوكذدألاهلقن«١تارلقىلإ

.«”نامعفارطأولامجلاوةيدابلاىفاكولمدزالاورحبلاطوطشو

."ىضابأنبهللادبعلةلاسرىوكزألالقننيرشعلاوعباسلابابلاىفو
.99(ءايلعلامارتىفريسلاعماج)باتكنم

رادبةطوطخم؛برعلاباسلأ«ىراحصلاملمنبةملس ىقوعلا(١)

مب3ةفرو)خيرات١(مقربةيرمصملابتكلا

(3) بابلا"لقنىوكزألانألوقلانكميو.بام.ةقروةمغلافدك
.ةينألاةلثمألارظناانيأررئزعتلوىتوعلانعهباتكنمعبارلا

ٍ."اهعاطمةيرعشعطاقملقن١
:«كداكدلاوالفلاضرعاهنودنموكلامليأاهئاطوأىلإنحت»

ااجبرحةقررةمقلافقك«برومةقروىتوعلارظنا

لئابقنمةليبقبرمياللمجلنامعديريكلذهروفنمراسمثو« 
لقتب6ةقروىآوعلاءهوملاسالإنملانممهريغو"دعفنمترعلا
"ءانحأنمىحبرميالناكفنامعديريزاسمث,ىلاتلالكشلابْنصنلاىوكذالا
الإنادعالودعمنمبّزعلا ".ب٠1ةقروةملافدشك«ةوملاس

ىعملانودظافناالاافرحمبابلااذهلقتىوكزألانأانلحضتياذهبو

.بالود4١ىوكذألاوب18-م186ىبتوملارظنارثكأةنراقبلل
.أهالهدأ3.ةقردونمةمغلافدكراقناو

ةيبرعلاةكسلمملابمامدلاىفىلعنببلاغمامإلا"ةبنكمىفةطوطخم(«)
ةلصالاةخسنلانعتاتسوفلابةروصمةلاسرلاهذهلعتلصحدقوةيدوعسلا
ٍم"ريسلاهذهلكتعدجفسح٠مامدلابلعنبلاغمامإلاةبنكمب
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مامنإىفتاقتنملارهاوجلاباتك)نمةلاسرلاهذهلقنهنألمتك

«ىرجمهلانماثلانرقلاىفرشثاعىذلاىداربلا؟'”تاقبطلا(باتكبرخأام

.ضابأنبهللادبعايفشاعىتلاةرثفلاديدحتىفةلاسرلاهذهةيمهأنكتو
نيبةيسايسلاةقالعلاةعيبطددحتاهنأامكةقرفلاهيلإتبسنىذلاىميمتلا

."مالسإلاردصىفىالسإلامكحلاةعيبطىفمهتارظنوةيضابألاونيبومألا

بنأوجنيرشعلاوعساتلاونيرشعلاونماثلابابلاىفىوكزألالواتتامك

بلغأوىرخألاةيمالسإلاقرفلانممهفقوموىمايسلاىضابألاركشلانم
تفلتخااملصأ؛موسرملاىويسيلاباتكلعبابلااذهىفدمتعاهنأنظلا
.سوهيلعهللالصابيندعبةمألاهيف

مهسفنأوعابنيذلاةمئآألاىوكزآلالوانتنيثالثلاوىداحلابابلاىفو

.لالبىتأنيبةلصدوجوبلوقلابىركألادرفنادقوةيضابألاةمأنمهق
نببوبنايفسوبأتاياورىلعكلذىفدمتعاوديزنبراجوساد

.7ىشبرقلاةريبهنمليحرلا

مامأىفتاقتنملارهاوجلا«مبهارب]نيدمم+مساقلاوبأ«ىداربلا(١)

.ةيرجحةقبط(م13006؛رئارجلاةينيطنطسق)«تاقبطلاباتكهبلخأام

.تاحفصلاةنراقللرظنا(ح16863)ةيرصملابتكلارادبباتكلامقر

1--17٠

.ةلاسرلانملوألالصنلارظنا(9)

دعبةمألاهيفىفلتخااملصأ«دمحنبىلعنسحلاوبأ«ىويسبلا(©)
,باتكنمض؛ىلعنببلاغمامإلاةبتكمبهطوطخم؛ملسوهيلعهللاىلصابين
.(ءاملعلامجارتىفريسللعماج)ف

ءابةقروةمغأافشك(«)
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ألالعاو ىلعاذهىفدمتعاىوكز تاقبطبموسرملاىجردلاباتك

نمالكنأمولعملاوىخامشللريسلاباتكهيديىفمواميروأةيضابألا

٠"ةليحرلانيبوبحمنايفسوبأتاياورىلعاودمتعاىخايشلاوىنيجردلا

يبارابخأبقلعتيامفةيخضراتلاهتدامذخأىوكزآلانألاثملاليمسىلعف

نمؤناثلادمجنيناورمأبهلاقتعاوةيضابألاخويشدحأنيصحلانبرحلا

.ىغامشلاوىيجردلاىباتك

روىأةطخىفاريثكفرحدقىوكزالانأركذلابردجوهاممو

ةيادبىفلمعتسينكيملىذلاعجسلابواسأالمعتسم.ةنيدملاباهاقلأىلآ

ةبطخل|هذهىلعهلخدأامموةيغالبلااهتوقةبطخلادقفأفىرجحلاىناثلانرقلا

حئابقلااوبنتجأو):هلوقىدزألافوعنبراتخملاةزحىنأناسلىلعهلوق

.«؟!حيابذلالعهللامساوركذاو«حياصنلااولبقأو

ىلإ الاهفاضأامرخآ ءاطخالاضعبكانهنأاك.ةبطخلاهذهىلإىوكز

ىدنكلايكبنبهللادبعجورخىلإريشيوهفىوكزااهيفمقوةيخيراتلا

ىفرعرهوىوكزالالعذخاؤيامو.90م7ةنصنمالدبم0ةنس

٠لصفلااذهنمريسلاومجارتلابتكليلحتودقنرظني(١)
سامعلاوبأ ىئيجردلابإنوةقروةمغلافشك«ةنراقمللرظني()

(ح17601)مقربةيرصملابتكلارادبةطوطخم«ةيضابألاتاقبط,دمحأ
ةيضانألاريسلاباتك«ديعسندمحأسابعلاوبأ؛ىخايشلا|١١ةقرو

.١٠٠سم

رظنا(©) .أ؟؟دةقرو«ةمذلافشك

.أبوةقرو«ةمغلافشك(؛(
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ريسلابتكىلعتغاطىتلارربلاوسرفلابدوجمبىتلاثادحاللهلقنىنامع
نماماتكنالةعقأوتاملدمذخأامذخأو4'7اهتشقانمنودهسرغملاربسلا

ض:بيقبل
ةحيحصةيوبلكثيداحأرباوسرفلالصفىفتدروىلاثيداحألا

ةريثكقرطنمممريعومعنوبأودمحأولسموىراخبلاككيدحلاةمئأاهاور
رعلارصنملاىلعىرربلاوىمرافلانردصنملادجلعلدتالثيداحألاهذهو

ىلإريشتامنإو.هاوالك نيدلانععافدلاءاولنولمحبسرفلانملاجر_روهظس
امل.نييمتسرلاةمهألاروبظىلعثيداحلاكلتةيضابألالمحدقو؛ىالسإلا

بتكلاكاذبتدرشدقركحلاىفةهارنوةلادعوةماقتسانمهباوزاتما
رىربلاىفلوقلااذكو«ىالسإلاضمهكولسومهلدعبتداممأوةبطاقةيضراتلا
رشلو.هللاةلكءالعإلجالةيحضتلاودابجلاوةماقتسالامهنعتفرعنيذلا
.ةيمالسإلاةوعدملا

.ثيداحألاهذهةحصىفبيروأسبلكانهنوكيالف

ملسوهيلعهللالصهللالوسرناسلىلعةعوضوملاثيداحألانمو(١)
ربرلابهيفىصوأىذلالوسرلاثيدحىوكذألااهلقتوةبراغملاباتكلانم
كيصوأدمايىللاقو-ليئاربج ىنءاجو:ملسوهيلعهللالصلوسرلالاق
.با7مةقروةمغلافشك..ربراوهللاىوقني

ىرربلارصثملابدجمتىلاثيداحالاهذهلثمىوكزألالقنظحالنمك

لهأايبلاطىبأنبىلعلاق,نيدشارلا,ءافلحلاناسلىلععوضومثيدح
هللانيدبكنوتأيسمهنأفًاريخريربأايوهللاىوتتبكيصوأهثيدملالهأوم
نماونمآنذلااهنأايوهباتكىفهللاركذنذملامعهنوميضتامدعببرغملانم
...ةيآلا...هنوبحرمهبحتموقبهللافأيفوسفهليدنعجنمدري
نحنلقاقنامنإةنتفلاتءقوامنيحنفق-ثيدحلاةيواروهو...ىركبلالاق
.ةمملافدك«هللاندىلعنولتاقيامإفربربلاامأ,مردلاورانيدلاىلعبرعلا

.أيةقروةيضايألاتاقبط,ليجردلانعهلقن١أ«مةقرو



لا«

.9برغلا:ىىضابألابهذملاىفهناوخإ

مهمسإاكوأبرغلاةاعدوةرصبلاىفةوعدلانيبةقالعاابقلعتيامفامأ

ىجردلاباتكنعايفرحهرابخألقنىوكزالانأف(ملعلاةلمح)ةيضابألا
ىنآلةمألارابخأوةريسلاباتكىلعكاذكدمتعااميرو.ةيضامألاتاقبط

."ىنالجرولاايركز

كلاثلابابلابلمدقفةيمالسإلاةبقحلاىفنامعخبراتبقلعتيايفامأ

قلعتيامفىوكزألارابخأةيمهأنكستانهونيئالثلاونماثلايحنيالثلاو

دقف.ثحلاعوضومةرتفلاىفنامعىفىساسألاةيضابألاخيرات تدمتعأ
ةرتفلاتلمشىلاوصاخلكشينامبةيناثلاةيضاألاةمامإللىساردىفهيلع

ىلوحلاخيراتلاهسشيلكشبراخآلاوذهبكرفلأل-»80-ألنيبام

نعانلبتكدهنديدشلاراصتخالاةيقحلاهذهىفهئاياورىلعظحاليامو

هلدعبوهبفيرعتلاىدعتتالءدامىدزألاديمحنبكلملادبعةمامإرابخأ

ثادحأةساردنمثحابلانكمنالرطسأةعمسلاىدعتتالةدامىهونامعب

.9مامإلااذهاهبكحىلاةرئفلاىهوًاماعرشعةمسمخ

نمةعومجلعًاساسأدمتعاهناةبقحلاهذهىفهرابخأدراومنع

.تامج.اهنالاانزومدلاتايرصنملمبقلالةيمالسإلاةديقملانأ٠(١(

هدمذخألامدعهيلعناكف«ةيمالسإلاةماللساسألاةيوحلامالسإلا

ىمرافلصأنماوناكنذلاةيمتسرلاةلودلاماكلًابرقتعمضوىنااثيداحألا

.ملسوهيلعهللاىلصلوسرلاناسلىلعمالسإلاىفمهتلزتماوعفرينأاودارأو

١ةيضابألاتاقبط؛ىدجدلاعمأييةقروةمغلافدكنراق9

.١؟ةقروةمآلارابخأوةريسلا«ايركزوبأ.١٠1ةقرو

.ب١٠ةقروةمغلافشك(©)



ىنأةطوطخمو«'2ىتومللباسنألاةطوطخك«ةيلصألاةيناعلاتاطرطخمل

لاؤسلالطبأنمىلعةجحلاىوبسإلاةطوطخمو.'"”تافصلاوثادحألاٌرومل
ةطوطنخمو"؛7مالظلاحابصم؛ىثيقرلاةطوطخمو.'9نايعبمقاولاثدحلاىف

.(«ناطحقنأةريسبةموسوملا.ناطحقنبدلاغناطحقىنأخبشلا

:ةنراقمللرظنا(١)

.ب3مةقرو؛ةمغلافدشكب168مهقرو؛برعلاباسلأىتوملا
.ب٠74١3٠+ةمغلافشك+ب114ةقدووقراسلاردمملا

لقندقودعبافب23+ةمفلافدكب«أ12606ةقرو؛قباسلاردصللا
.ناسألاضمبىفالقاوًارصتمىتوعلانعهتامولعمىوكزألا

ثادحألا؛كلاثلانرقلاءالعنم؛سيسمخنببلصلا-رثؤملابأ(»)
رظنا.هقيرطنغكلامنتاصلانعهرابخأضءبىوكآلالقنتافصلاو

أمةمغلافشكو4ةقروتافدلاوثادحألا؛مثؤملاوبأةنراقملل
مقاولاثدحلاىفلاؤسلالطبأنمىنعةجحلا؛ىلعنيدمح«ىويسبلا(©)

صاخلاهبولسأباهقاصتارايعىوكزآلاهنعذخأ.دعباق١ةقرو.ندب

.ب١3ةمذلافشكرظنا
ةطوطخعمالظلاحابصم.نسحلانبدمحأنبهللادبعنبدمحأ؛ىشيقرلا()

ةقروةمغلافشك .أ3+ةقروب1.027مقربةيرصملابتكلارادب

ةمغلافشكو.أموب31ةقرومالظلاحابصمنيباضيأنراق.بح٠

.أم»روبوم١ةقرو

ناطحقنأخيشلاةريسىلعهعالطإىلإريشيثدحةمغلافشكرظنا0

صسرارهظيايدلرفوتملاردصملاةنراقمنمو.أ+«ةقروناطحقنبدلاخ

دقو.نييرجحلاعباراوثلاثلانرقلاءاملعنمناطحقنبدلاخناطحقابأ
ةمامإلاطوقسىلإتدمأوكلامنبتلصلانمزىفىمقوىلاثادحالاريصاع
«ىويسإلاةريسىفهركذهدرودقوهنأوامسالمم.ةنسةيناثلاةضابألا

.١2ةقرولاؤسلالطبأنمىلعةجحلارافناىرجحلاسماخلانرقلاءاملعنم
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عمجىفىوكذزألاهلذبىذلادهجلاانلنيبتيةرصتخملاةساردلاهذهنمو

وهفهرابخأدراومنعىوكزالاانلمملدقوباتكلااذهتفلأىلاهراخأ

ماعىلعفقأملفةربخلالهأتاأسوةريثكلابتكلاتعلاطدقلو»لوقي
«(ةعقولاهذهبجسناروطسمباتكلعتفقووهلوقكوأ9,كلذ
ةراشإريشينأهيلعبجاولانمناكىوكزألانافتاراشإلاهذهمغرلوقأ

.اهدمتعالارداصملاىلإةحرص

نأدعبةلاسرلاهذهدادعإىفًاريبكىوكذزألاىلعاندامتعاناكاذهنمو

ةساردىفانرصتقاانأعموةيخمراتلااهتلاصأوهر3دراومةحصانلنيرت

عالطالاىفًاريبكًادهجلذبهنأكشالفثحبلاةعوضومةرتغلاىفهدراوم

نعهراخأنأذإمحااهجر.ةنستالىلاةدقحالىرخأرداصملع

ىنأتانهنمو٠م11778-م11/71//ه1166ةنسىتحترمتسأنامعيلق
.الماشًاضارعتسانامعخيراتضارعتساىف؟ةطوطخملاهذهةيمهأ

لكشبثحبلادادعإىفاهلعاندمتعاىلالحملاخيراتلابتنكنم

هللادبعنيدلارونهفلؤملنامعلهأةريسبنايعألاةفحتباتكوهريبك

مغرباتكلاةميقربظتوم17أد١١ةنسىفوتملاىلاسلاديمحنا

ةعومجملهتدجارمبىملاسلااهللبىتلادوهجلاب؛ًادجةرخأتملارداصملانمهنأ

اهاجتالثميامهنملكةيضابألا”ءايلعاهنكةيلصألاةيناعلاريسلانمةريبك

.ب364٠ةقروةمغلافريك)0(

١بييةقروةمغلافشك(«)
ةجردليلل_ةطوطخملاهذهقيقحتوةساردببرعلاةيلطلادحأءوقي(©)

بلاطلاةينبفرشملاىذاتسأىلعثيحو.رتسجنامةعماجنمةاروتكدلا

العفأدبدقناكثيحةريبكلاةطوطخملاهذهقيقحتنعفقوتروكذلملا
.اهقيفحتب



_7,41ا

ىفًايسايس ةريسلاءذهنملقنينيجىملابلانأاكةمثألا,ضعبلهتالاوم
يفلقتىملابلانأناثمطابلوقلاعيطتسلوىوكزألالعفاكاهف:فرحمال

ةميقىنأتانهنمو«اهلعفيضيوأاهنمفذعينأنودةلماكريسهباتك

مطاستتاطوطخمىلععالطالاىعتتاياورلاهذهةعجارفىملاسلاتاياور.

نمىملاسلاباتكانرتءاكلذلوىملاسلاقيرطنعانتلصواببلعلوصحلا

فرعىللاسلانألعلدىلاةلثمألاهذهشعبلإامفوةيلصالارداصملا

.؟'7تاطوطخملاهذهلهلقنِق

:لوقيريسلاىذهلعهعالطأىلإهباتكةمدقمْقىلاسلاراشأدقو

0,خيدراوتلاوراثألاوريسلابتكنمهعملىنكمأامتعمل»

باحصألالغشنميراتلانكيلذإ»ةيخراتلاةداملاةردننموكشي8

ىملاسلاىرلشعمو"ّ؛ةيلبدلامولعلاريثأتولدملاةماقابمهلاغتشاناكلب

هدامنعأورداصملاءاصقتساىفهلذنىذلادهجلانإفةيخمراتلاتامولعملاةردثم

ةفحنىملاسلاو+*ةقروسيمخنباصلامثملانأةريسنيبنراق(١)
نايعالاةفحنىملاسلا«مةقرورؤملاوبأ١07نامعلهأةريسلنايعالا

.ىملاسلا-ا١٠+ةقرو+برعلاباسلألىتوجعلانيسنراق٠.قي/ا

١/777نايعالاةفح

ىملاسلارظنا.ناطحقنبدلاخناظحقىنأخيشلاةريسنعىملاسلالقناك
١/7١24ناعالاةفح

ةيضابالاةماماللًارصاعمناكوىراوحلانبلضفللبانكىلعدمتعااك
.رظنلانبدارةمامإلةملاوملاةعامجلاةرجولعوهوةيناثلا

١/١11٠ناعإالاةفحيملاسلارظنا

:/١نايعالاةفح+ىلملاملا)0

.قباسلاردصملا)(



خيراتثحبلاةعوضومةرتولاىفعارتلافارطأبابجولمتاياورىلع

ىلا:تاياؤرلا؛دقنيالهنأىملابملاىلعذخاؤوبامو.ركشيفركذيلمعنامع

لةابميقسوابحيحصنيبزيكالوهباتكفيلأتْقابيلعدمتعأ

ىلاةرتفلاد|نامعخيداتبقلعتىلا:ىلحملاخيراتلابنونمو-+

تاداسلاةريسىفنيبللحتفلا)باتكوهةيضابألاةمامإلااهيفتأشن

ناملدعسوبلامحروجاعهنأباتكلاناونعنمحضتيو)نيرديعسوملا

٠مالوم1166ةنسىفأدبىذلا

|ىرجهلارشعكااثلانرقلاناملعنمقيزرنبدمجنبديمحهلم

:8٠١9جم1760دودحىفشاع«ىداليملارشععساتلا

١١و8١رثعنماثلانرّملاخيراتل|هتجااءعمْقباتكللاةمقرهاظت

قلعتبامف٠ًادجةرهدخهتاياورفةرتفلاىذهلقامأةصاخةروصبنييدالبملا

وثراومامإلاباغختنابقاعتتلاهتياررلاثملالكسلعرظنأ/١(|

.١/6١١نايعألاةفحن.ىصورخلا

بلاخمامإلاةلئاءنمانهارهوبردومحخيشلانعهروؤُشتامولعم)9

7/7ةرهاقلا؛ىلاحلاةيضايألامامىلعنأ

.ارتاجماتايتكميفةدوجومىرخبكتاؤالاو

.ةمخضتادلجمثالثىفةيناطحقلاةريسلا-١
ركبأديلةحفدص٠٠٠ىلاوحفمقهحرشأرملعوةيئابةديصق_-

ةمحأرخأدشرمَْنناطاسمامإلاركذبىهذلودوعسمنبىدنلجلامامإلا

ض.ةبراعيلا
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ديعسنإناحرسل(ةمغلافشك)باتكنعهتامولعمرصتخاهنأودفانثحب'

يفنامعةممأنعهرابخأفاذهلواهيلععلطاىرخأرداصمنموأىوكرألا

هركذنايحألاضعبىفىدعتالدقوادجةينعتقمثحبلاةعوضومةرثذلا

ىلإمجرماةمدقمةيمهأىلإةراشإلانمدبالو.هنكحةدمومامإلاةافول

٠ةمجرتلاةميقنمديز,ىتلاوابعضوىتلاشماوملا

اذهدادعإىفابيلعاندمتعاىتلارداصملانمو:تاقبطلابتنك(ب)

برغملاىفةيضايألاةوءدلارشنىفاهتاطاشنوةيضابألاتاقبطلابتككحبلا
٠قرشملاو

.بتكلاهذهنمو

نرقعلادودحىفىفونملا)ىنيجردلاباتكرداصملاهذهمأنمو--١

مقياططخباتكلالازالو٠ةضابألاتاقبطبموسرملاىرجبلامبالا

فرعتلهباتكفيلأتنمىنيجرادلادصقريدكلامجحلانمةقرو١7٠3ف

باتكلابتردقو؛ةحلاصلامهتريسورابخألاوفلسلابقانمىلعةيضابألا

هنسس»<سي-تسسب#

ةيرزيلكماالاةغالابرجابىمريبجروجلبقنمرشنوبانكلامجر(١)
90وهآطع113775دفقةعيوصقمهآأةصقعم.وت001ار

1م1871,0002.

.لوألاةمسااْيبقيزرنبليلسهامسوقيزرنبمسا.ذمجرتملاأطخدقو
,ديم

رادبةطوطخم«ةيضابألاتاقبط,دمحأسابعلاوبأ«ىيجردلا(*)
نعتاتسوفلابةروصمندلحمنملالاهتللفللامقرإةيرصملابتكلا

خسلخيرات(خيرات+177)مقرتحتةيروميتلاةنازخلابظوفحملالمألا
نحرلادبعبرغمطخباهخسنبماقةرجبلا44ةنسلاوشنمسماخلاةطوطخما

.نمحرلادبعنبىحبنبا
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ىفرمتسيواماعنيسمخلالخةيضابألالاجرنمةقبطلكركذساسأىلع

لاجراهمجارتىفرمتسيواماعنيسمخلالخىضايألابهذملالاجراهمجارت
نرقلانمىلوألاةثملاةيادبىتحةصاخمهنمةبراغملاىضابألابهذملا

برغملابةيضابألاخيراتنعرداصملامأنمكشالبويف ىرجملاعباسلا
.ىنرعلا

:نيبناجىفانثحبلةبسنلابةطوطخملاةذهةيمهأنكتتو
ةئسنيسنلاىفةيضابألاناجرلهتمجرتىفدمتعاىنيجردلانأ:لوألا

بوبنافسوبأوهوقرشملانمىضابأةياورىلعةرجهلادعبةثلاثلاوةيناثلا
ذرأنمناكو«ةرصلاىفنامنكلاةلحرمىفةوعدلارصاعىذلاليحرلانبأ

هتاياورإىلعاندامتعانوكياذهبو««'اريسلاىفاوفلأنيذلاةيضابالا.املع

ىلإقبسينممتو...ليحرلانببوبحم)هتاقبطىفىئيجدلاهنعلاق(١)
.بئاجعوهقفلابئارغنيبدحاوكلسىفعيمجو...رايخاألافلسلاريسديلخت

.أ١/1١ةقرومىنيجردلا(رابخالا

ىتاهتلاسرىفركذدقىداربلانأاذهةبانكدوجوىلعليلدلاقياممو
رلالوقيةرصبلاونامعلهأنمةقراشملاةيضابالاءاملعتافلؤماهيفركذ .ىدا

لاقودئاقملاومالكدلاوهقفلاوراسبخألاىلعلمتشينايفسىبأباتك)

بتكاسالةوعدلالهأبنكةساردبكيلعهنعهللاىنعرحلفأ:مامإلا

نهللادبعمامإلاىلإهيفبنكىذلاهدهعورابخألالعلمتشينايفسبأ
.(ىدنكلاىحب

نمةقراشملااهفلأىلابتكلاىلإةراشإلاىف«ىدارلالاسر«ىدارللا

انلظفحدقوب2.4ةقرودابعلالامفأنيتباتكنمض.ةيضايالاءاملع

+ىمومنأليعامسإ.ىلاطيجلا(قحلابلاط)ىلإنايفسوبأهبتكىذلادبعلا

-؟الجص(1456+ةرهاقلا)لوألامسقلاتاريخلارطانق(م25.ت)
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شاعةيعادىلع'ًادابتغاْنامتكلاةلحزميفةرثصبلاىفةيضايالاةوعدلانع

0اجطاشنبقلعتيمفةصاونو؛برقنعهرابخألعملطاوىرسلاطاشنلا

زجومو٠ةيضابألاةوعدلاةمثأنمةميركىنأنبسمةديبعىفأوديدنبا
تاصوللغألامآلأىفةرصبلاىفةيضابالاةوعدلاْنعانرابخأنألوقلا

هتاياورلقتىفىيجردلادمتعادقوليحرلانببوبحمناينسىنأقيرطنع

ىلعرهظيامىلع ٠ليحرلانببونبحمنايسىلأباتك

ةيضارألاةوعدلاراشتنابحضاولكشبلصفيجردلانأ:ىناثلابناجلا
:علراومريثأتوةيضابألااعلادادعإقفماتمةديسعىنأروؤدوبرغفغملاو

٠.('"!ئمابسلابزغملا

ىهفبرغل"ةسننلابةطواخملاهذهىفتدروىلاتامولعملاةميقامأ

رفعجىلأدبعىفال٠4٠017ةلسأداعبنييسابعلاممةضابألاعارملوأتت

ةنسترهاتىفةيمتسرلاةلودلاةأشنوروطتحوضوبربظتروصنملا
٠.ماا1.

؛لعهبرصنعةحسمهناءئغط#عيداحلهلقتىدجردلاىلعدخؤياممو
.'(ربرلاو(سرفلاب)دمجمتمهقلاسرنان

*باتك)حبلااذهدادءإقايلعاندمتعاىلاتاقرطلابكنمو_-

ىغخامتلادحاولادبعنب”ديعسنامعىنأْننحأسابعلانأةفازا(زيسلا

.ب٠٠ةقرو/١ةيضابألاتاقبطوىدجردلا(١)

.١١ةقروقباسلاردصملا(©)



تالإ-ك

.(0(مورميت

ء.ترلاةايحبًادتيمةماعةروصبىالسإلاخيراتلاباتكلالوانت
جراوُلاوةيومألاةلودلانيبعارصلابابسأبلصفمثنيدشارلاءافلخلاو

نكميواهنايادبىفةيجرالاةكرحلاةسارددارأنملهباتكةيمهأنكستانهو

مث؛ةبقحلاهذهلالخجراوجلارابخأعمجنمريخىخامشلانألوقلا

”ادمتعمأريثكاهيفلصفوةرصبلاىفةيضابألاةاعدلاطاشنىخامشلاضرعتسا

ىلعدمتعاهنأودييو«ليحرلانببوبحمنايفسىبأتاياورىلعكلذىف

فاتخىغامشلانأالإةرصبلابةبضابألاطاشنبقلعتيامفىئيجردلاباتك

ودبتو.ةيضابألاةوعدلاىفىضابأنمثلدبعٌركرمبقلعتيايفىيجردلاعم
.لهحنواهنمضعبلافرعنةيضابأزداصمةدعهدامتعالىغنام:

."رخألاضعنلا

طسوتملامجحلانمةحفصةئاتسىفباتكلامقي«نيسلا ىنخامشلا(1)

مقر:تحتةيرصملابتكللازادب(تال«رئازجلاةينيطنطنسق)ىفةيرجحةعبط

٠حد

:املاليبسىلعو(«)

٠.(ء.ىشهنعفرمنال)رامعنالرضاخملا-١

. ةمألارابخأوةريسلاباركزىنأباتك  »

.(عيبرلانأرهس)ىمسملا.مالسلادبعنبنابلسعيبرلابأبانك-«
.(ءىشهنعفرعنال)ميهارب]نبخلاصحونىلأباتك4

.ةسومنخياشمريسباتك ه

.هباتكتاقبطىففاؤملاحرشلالخنمرداصملاهذهتدرو



١

يأهفلؤملةمآلارابخأوةريسلابانكةمهلاتاقبطلابنكنمو-م

٠(*0تازىئالجرولاركبىأنبىحمايركز

ةرعدلا:نيبةقيثولاةلصلاىلعاهديكأتلةطوطخملاهذهةيمهألجتتو

ودوبرغملاوةرصبلاىفةيضابالا ىضابألابهذملارشنىفةبراغملاماعلاةلحر

اذغأىخامشلاوىنيجردلانأانفرءذإةطواطخملاةميقربظتو.«”برغملاب

بهذملاراشتنابقلعتيامفةمآلارابخأوةريسلا)باتكنمامهنامولعم

.ةدودحمانئىلإةبسنلابهتميقنألع«؟”برغملاضرأبىضابألا

ارهاوجلاباتكوىرخألاتاقبطلابتكنمو«  لخأامفتاقتنل
ءابلعنمىداربلاميهارب]نبمساقلاوبألضفلانال«تاقبطلاباتكد

ةلاسرانلظفتحاهنألىداربلاباتكةميقربظتوىرجهلاعسانلاونماثلانرقلا

2.ةيضيراتءاطخأىفعقبهنأالإ.ناورمنبكلملادبعىلإىضابأنبهللادبع

٠ةيضابل147اءامسأىفةقدلامدعبزاتميونامعبةيضابألاتاروثددعيامي
ريغصنبأباتككداوملانطمعبىفةيلصأةيخمراترداصمىلعملطارقهنأالإ

نالكوربهيفعقوىدلاأطخلاانلركذيىذلا.ةيمتسرلاةلودلاخرؤمىكلاملا
٠ةيضابألاةقرفللىناثلامسالاوهوةيبهولاةقرفلامساب؟7قلعتيايف

؟.١ىفةطواطخلامق)حم٠اةيرصملابنكدلارادبطوطخم)0(

.ةحفص؟(«ىفىأةفرو

ىدجردلاتاقبطو٠أوةقروةسمألارابخأوةريسلانيبنداق)9

.أ.ةقرو

م1206ةيرجحةلعبطرئازجلاتاقتنلارهاوجلا؛ىداربلا(©)

7١١٠(+١7١ص



)م

:مجارتلاوةينامعلاريسلابتك-ج

ةرتفلاىفىئاعلاخيراتللةيلصألادراوملاةيناعلاريسلابتكربع

مجأثيحنماهرذاصمغرريسملاىذهةمقلجتولثدرلاةعوضوم

مصعبوةيحاننمنيدوهششملاةقرفملاءاملعم*أهمامكنالةيخراتلاةداملاو

نستاصلارملىلأكىرخأةيحاننمثادحألاهذهنممقرصاعدق

كلامبتلصااهعسديشوةساثلاةنامألاطوسرصاعىذلاسم

ْقةصاخلاهرافنةبجولثممهنملكءاملعلاءالؤهناكاملو.د٠!ةلمس

ةءاربلاوةيالولاموبمءانعىهسيموأثلاردياكترىلاثادحالأ

ةرتفلاهذهىفترجىتلاتادحأللهريسفتىفاومسقنادقففرقولاو

َهريسلانسهفصوءانثاأوحدملابموقفمامإلليومماسقأهلالثىلإ

ةصاانتملافئاوملاىذهالولو:مامإلااذهريكرمألاهبخليضراعموأ

هذهىفترجىتلاةيسايسلاثادحأللادضاوامقتمبقننأانمطتساامل

ا.تيفدحلطفمهنمنأىلعءانثلاىلعةيئامعلاريسلاباتكعجأولفةقحلا

ةينايعلاريسلامأنمو٠.ىنامعلاخيراتللةيسايسلاةايحلاىفةيبلسلابناوجلا

:اهلعاندمتعاىتلا

رفيجنبانملارصاعىذلا9سيمخنبتلصلاريؤملاىلاريس-١

هروشلاىفانك:روملاوبألاق)كلامنبتالاةعربتدبشوممالت

اوعيابدقوتءجرفهلسغأتيهذفلاق«مدينوىفمقوفانبملاتامامل

.« تلصاا

مامإلاةثكلم60ةةرونيثالثوىدحإىلاوحفةطوامخلهذهمق/ا(

ةيسيرعلايجدامملامامدإوةمئامعلاراساايىدإطواطخباتكنأىلعببأ5

٠ةيدومسلا

نامعلهأةريسبنايعالاةف٠ديمحنهللاديعندلاروأ+ىملاسلا()

(1474)١/7١١

(ةيضابالاةكرحلا-؟)



ما

جاامتنايعدهاشاهنودتامولممباهدارفنألهريسلاهذهةميقلجتتو

حوضوبرهظل578.ةنسةيناثلاةنامإلاطوقستقبستلافورظلا

عارصلااذهأوناعبةيرارغلالئابقلاوةينايلا'دزألالئابقنيبلبقلاعارصلا

قلعتتةيدئاقعتامولممنمةطوطخملاهذهولحناكةبناثلاةئامالالاوزىف

ةمامإنعهعافدىفةعضاوملاىلألويمربظتو ةيضابالاةمامإلاماظنب

عارصلامقتوةساردىفهتاياورنمرذحلابحياذاوكلامنبتلصلا

ةيلاوملاةءاجلاوكلامنبتلصللهيلاوملاةءاججلانيبةمامإلاىلعىماسلا

.رظنلانيدشارل

ىلعةجحلا)ةموسوملاىويمجلادمعنبنسحلاىبأةريسربتعتو-«

تجلاعىنلارداصملامأنم(ناعبعقاولاثدحلاىفلاؤسلالطبأنم

تاصلأراصنأنمناكابفلمنالةيناثلاةيضابألاةمامالاطوقسةرقف

دشارةمامابنعطلاةريسلاهذهلهفيلأتنمةياغلاتناكونيفرطتملاكلامنا

ةلدأابيففلؤملاقاسدقوةمامإلاىلإهتلصوأىتلاهتعاجبورظنلانأ

هذهنمةدافتسالانكتانهوةيضابألانمفلسلاةريسبادشتسةيخيرات
ةريسلاهذهنمضتتاك«ناعبةيضايألاةمامأللانتساردىفتادابشتسالا

نممهفقوموةيمالسالاةفالحلاىفةيضابالارظنةبجولثمتةميقتامولعم

.ةيمالسالاقرفلاةيرقب

ةمالاهيفتفلتخااملصأ)ىمستةريغصةريسىوبسبلاو-«

ىتلابابسألاجلاعت«لسوهيلعهللالصدماهيبندعب نيماسملافالتخاتدأ

تاراشإاهفو؛ةيضابالارظنةبجونماباوصأاسرادةفورعملاقرفملاىلإ

ريشبهنأاك؛ىرخألاةيمالسالاقرفلانمةيضابألافقوملثمنةيدئاقع



مو

©ةقرازالاةقرفامجايمةفلتخملاقرفلاىلإجراوخلانالتخاىلإ

هللادبعةريسىهةيضايألاةمنأاهبتكىتلاىرخألاريدلانمو-؛
ءرضلاقاتاهنأاهنميقزهظتوةيضابألاةقرفلاهيا]توسنىذلاضابأنا

ىهوناورمنبكلملادبعةفالخىفةيضابالاوةبومألالودلانيبةقالعلاىلع

ىلعادرناورمنبكلملادبعلضابأنبهللادبعاهعبةلاسرنعةرابع

ةفالخىفوةقراآلاىفةضابلإىأرنعًارقتسماهبثعبىتلاهتلاسر

ةبناعلارسسلاباتكىفةلاسرلاهذهانتلصودقو.تاذلابنيبومألاونامثع

ىفقباطتملاةنراقملادنعاندجوذإةمملافدكهباتكىفىركرالاابلقنهنمو
موسوملاىداربلاباتكىفةريسلاهذهتدرواك«نيبانكلالكىفصوصنلا

ىففلتختاهنيالإ©(تاقبطلاباتكهبلخأامفتاقتنملاوهاوجلاب)

.ىعملاسمبالوتانولكلاضدبلاكشأ

.ةميقنكستوىناعلاةيطعنببيفشةريسىهةمبملاريسلانمو--م
ةمامإلاطوقسدعبةينضابألاةمئآنماوديكناكاهناكنآلةريسلاهذه
جراوخلاىنعملديدحتهريسلاهذهربظتوه13ةنسىلوألاةيضابألا

هللالوسر_.راساىلعكيداحالااوعضونيذلامهموصخىلعدرلاو

بمهيفنعالملسوهيلعهللالص

ةرشعىلاو>ىفةيناثلامقتوةحفصنيرشعىلاوحىفىلوألاةريسلاعقت(١)

.لعنببلاغمامإلاةبتكمىف«ةينابعلاريسلابانكنم.تاحفص

لخأامفتاقتنملارهاوجلا«ميهارب]نبمماقلاوبألضفلاوبأ«ىداربلا()

ةيرصملابتكلارادب(م21700ةينيطنطسق)ةيرجحةعبط«تاقبطلاباتكهب

٠عا7مهرتحب

فاولنايدألاباتكنمةمطق)ىمسيباتكنمضةريسلاهذهتدروو

ةطوطخملامقر.ةحفصمم.ىلاوحىأةقرو8١ىلاوحىفةريسلاهذهعقتلوبجب

.ةلاسرلانملوألاقحاملارظنأ.ب377788مقرثحتةيرصملابتكلارادب



م1

أرعشةموظنملاةمبملاريسلارداصمنموىثيفرمللمالظلاحابصم+
(مالظلاحابصم)ةطوطخمةيضابألاةوعدلانعةميقتامولعمتدروأىتلاو
؛')ىوكرألاىثيفرلادمحأنبنسحلانبدمحأنبهللادبعنبدمحأايفلؤمل

سداسلانرقلاءاملعنمرظنلانبدمحأامفلأةدصقنعةرابعىهو

.ةمثاوىلوألاةمكحملانمجدراوملاةمئأةريسنمضتت.©ىرجمهلا

لجتتو(هملف-؟”١/)كلامنبتلصلاةمامأىتحنينناعلاةيضابالا

ةمحآلاءالؤهنملكمكحةيادبانلددحىثيقرلانأتامولعملاهذهةميق
ةلءماكهلادحألقنبزاتماىنلاىوكرألابولسأةنراقمدنعو«اهئامناو

خيداتبهرابخأددحبالهنأظحالن«اهيلعملطأىتلاتاطوطخملاضعبنم

ىثيفرلاةطواطخمنعهرابخأضعبلقندقىوكرألانأنتمطلانلعحياممنيعم

ةميقىنأتوديدشلااهراصتخابزاتمتتاياورلاهذهنأالإ«ةئافولبجنىذلا

سيمنبتلصلارثؤملالأتاياورىلعىثيقرلادامتعابتامولعملاهذه

.ليحرلانبدمحمنعةرابخألقنىذلاىرجبلاكلاثلانرقلاءاملعنم

.(ه71.ت)

ًادجاليلقباسألابتكىلعاندامنعاناك:بانألابتكح

مقربةحفص134ىفىأةقرو+٠ىفعقتةيرصملابتكلارادبةطوطخم(١)
.ةعومجمبنمض6ةباحصلانيبفالحلارمأىفهسمخمةديصقعم١ب4

أءزجىوكزالالمندقو٠ىولبسلادايزنبرمحنبهللادعاهلا)7-7١(

.ةنراقمللرظنأةمغلافدكىممدقأةطوطخلاهذهنأىلعلدياممةديصقلاهذهنم

١بر.بالإلوةقروةمغلافدكوأ«١ةقروىولببلا

.ةيضابالالوصأىفةيضفلادوقعلا؛ىنامعلادمحنملاسهللادبعىئراحلا(«)

77974٠م8ص(147626نانبلوايروسب)ةيبرعلاةظففيلارادط



7١#

ىفالإةيضابألاةوعدلالاجركةرومغمتايصخشاةمجرتلانعاهفورعلا

.ردانلاليلقلا

؛ىرذالبلافارشألاباسناباتكرداصملاهذهةمدقمىفىنأتو-١

تاساردلاةبتكمبطوطخموهوباسنألانمنماثلاءزجلاىلعاندمتعادقو

نعهثيدحلالخنم]ىرذالبلااهدروأىتلاتامولعملاةميقىنأتو؛ايلعلا

نعلاىفةيصابألا:كرحلةلماكتمةروصىططعأهنأدمحمنبناورمةفالخ

اهءاليتساواهبعسوتىتحتومرضحىفاهتيادبذنمملوام74١ةنس

بقارىرذالبلانأىرخأةرابعبواهراهنأوابقعضةيادبّزاجحلالع

9.اهفعضواهتوقثيحنمةكرحلا

ةضابألانعاهنامولعمىفةليلقتناكدقفىرخ"الابسنلابتكامأ

.بابلااذهىفاهركذىلإةجاحالفن

ةطوطخمثحبلادادعإىفاهيلعاندمتعابالابنكنمو

ىبتوعلانألمتحيو؛ىراحصلاىبتوعلالسمنبةميلسلبرعلاباسنأ
©خيراتلااذهدعبىفوتو.ىرجبلاسماخلانرقلاةباهنىفهباسنأبتكدق

فارشألاباسلأ«(ه0«ت)راجنبىحبدمحأ؛ىرذالبلا)0(

-1141مقراعصنتدادغبةعماجمايلملاتاساردلاةبنكمبةطوطخم؛مج

ةطوطخلامقت«(خيرات7461)مقربةيرصملابتكلارادبةطوطخم(*)ض
اهخسنبماقم117.ةطوطخملاخسنخيرات«ريبكلامجحلانمةقرد١يف
.ىقاتسرلادشارندمندشرم

50,حجوامقرةينطولاةبتكملابسيرابىفةخسنةطوطخملاهذهنمو

ةفرو4نمفلأتتونوسنو#+قرشتنسملادنعةخسلوةقرو4١3١نمفلأتتو



-م

ةدامهيفوصاخلكشبةينايلالئابقلاخيراتنعةرابعةطوطخملاو

نيحو+دنواهنوةيسداقلاكراعمىفةيناتلالئابقلارودنعةميقةييرات
ةيخمراتثداوحاناركذياهماسناولئابقلاهذهخيراتنعىتوعلاملكتي

لئابقلانعهثيدحدنعف٠ميلمجرمملاصاخشألابرشابملكشبقلعت
لودةيادبوةيضابألاةوعدلانعادجةميقرابخأانلدروأنامعبةيدزألا
لئاقلانمعرفنهوديهارفىفثيدحلادنعفنامعىلإةيجراخلاةكرحلا

؛نامعماقإىفمهضعبنطاومىلإًاريشممعلاةلمحءامسأانلمجرتةيدزألا

ماكتنيحو.©*ىدوهرفلاةبقعنبجلبوىدوهرفلابيبحنبعيبراك

طوقسنعةمبقتامولعمبدافأةأنهىنبومهفنبكلامدالوأنعىتوعلا
حضاولكشبةناثلاةيضابالإةمامإلاحضاولكشبةيناثلاةيضابالاةمامإلا

:ىذلالصفملالكشلااذهبرخآًاردصمىفاهلعلوصحلاانلناكامًادج

ضةيقبتذخأهنموتامولعملاهذهدرفناىتوعلانأاك.ىبتوعلاهدروأ

«')نارعخيراتنمةبقحلاهذهنعاهرابخأةينامعلارداصملا

+جمدروملاةلج#؛نامعخيراتىفايفارغويلبب«قورافءرمعدمجارًاضيأ

.(777ص(1174+(م

مفشاعىذلاىوبسبلادمحنبىلعزسحلاننالةمجرتةطوطخملاىفتدرو
جاتنتسالانكميفم43وةنسةمامإلاىلوتىتلاىدمحيلاديعسنبدشارةمامإ

همجرتامرخآةيصخشلاهذهنالخيراتلااذهدعبهباتكفلأدقىتوعلانأ

.١١١١ةقرو«باسنالا«ىتوعلارظنأهباتكىفمالعالانمىوكزالا

.م7صمةيضابألالوصأىفهيضفلادوقعلا؛لراحلا
.ب210ب101ةقروباسنالا؛ىتوعلارظنا

مبرج4حأرحمبرجع(بادرةقرو(باسلالا؛ىتوملا(١)



م(-

ىدزألافرعنبراتخملاةرمحىبأنيبطاخلاىتوعلالعذخاؤيامو

مماذه-كلامنب--ميهاربأماقو»هلوقيىنعثلاةديعىلأراتخملاو

راتخملانأ5»ةلاصملاوةدجنلاىوذدحأناكوفروعنبراتخماةزمحأ

ىبأنينيحلانبىلعمامإلاىلإدايزنبهللاديبعسأربثعبدقفوعنيا
.9لاط

نيعسملابراقيامةيدزالالئابوللةمجرتبةيدزألافلؤملالويمرهظتو

ةجرتوةيضابالاءاملعلانمةءومجملةجرتبةيضارالاهلوممرهظتاكةحفص

"9ىوسسلادمنبلعنسحلاىنأخيشلاكمهيلع

:دئاقحلاوّهّيفلابتنك)حج(

حيضوتل|مهمةراتتاراشإنمةيضابالأدئاقعلاوهَوفلابنتكولختل

روهظلاونامثكلاةلحرمْقةضابالأةوعدلاكولسإىمايسلافؤقوملا

هذهحضوتاكبهذملاّق-نيفلاحلانيملسملاةضبنممهفقومو

.ةيضابالاىدااهروطتوةمامإلاةيرظنرداصملا

مامإلاهفلأ(لاصخلارصنقتتباتك)رداصملاهذهةمدقمىفىتأتو
سماملانرقلاّقتوهردحأنمىمرضحلاسيقنبميهارإىضابالا

.أمزةقروقباسلاردصملا(١)
٠أ١ةقرو4قاسلاردصملاو

كرقباهزيمتاياورىتوعلاباتكنمضدقهنأةطوطخملاخسانريشي

اذهىفابودلحمىفامانعمجءارجأىفةفرفتمقاررالاهذهتناكاعر,

.أ14ةفروىتوعلا.باتكلا



ل

ةصاخةمامإلاعوضومىفانثحبلةبسدلابةطوطخملاهدهةميقىتأتوىرجبلا

©ىنابأمامإهبتاكنآل
ىخامشلل(ديحوتلاةمدقمحرش)بابلااذهىفةمهملارداصملانمو

نامتكلاكةيضاباألاةوعدلاامترمىتلالحارمللهفينصتىفاهتميربظتو

("!ايطورشوةمامإلاعاونالهركذوروبظلاو

ىئاطيحلاسومنإليعامسال(مالسإلادعاوقحرشباتك)ولخيالامك

بهدملانمصخشلالامتنابةقالعهلايفةمقتامولعمنممالو.ت

ءوضلاقلتاكمهلمأنمةيضابالافقومديدحتورخآبهذمىلإىضابألا

0نيفااحملانيلسملانمةيضابالاةمئنأفقومىلع

ىفاهاندروأىرخأةعوبطموةطوطخمةيدئاقعرداصمىلإةفاضإ
تاطولخملانمةيمعألقأاهنأالإهلاسرلاهذهىفاملعاندمتعاسرهفلا

.ءالعأاهركذدروىتلاثالثلا

ىلوحلاخيراتلابتك_ح

هللادبعوبأبكادقفْجراوخلاخيراتْقابتكنويراخالانودءاَعل

ىوبلا'مذوةعاجلاوةنسلا)نعإبانك(م.تا)ىدقاولارمعنبدم

جراوخلاْقباك)ه١تاد»ىدقنبيبابنك.»جراوخلاكرتو

م"تاىنتئادملافومىأنإهللادعنبلمنبلعنسحلاوبأبتكو

ةطوطخملاعقت«ب21و41مقربةيرصملابتكلارادبةطوظخم(١)
.ةقرو©

يسربةعومجنمضابا716ممقربةيرصملابنكلارادبةطوطخم(7)
.(و-١ةقرو)

.(بال١٠٠+7)مقرتحنةيرصملابتكللارادبهطوطخم()



اهنأالإ«ةلماكانلصتملمهنتك.رأهلفسؤيامو.9جراوخلاباتك

جداوخلانعمرابخااولقتنيذلاىلوجلاخيراتلاىخرؤملدراومتحبصأ

بةقيلخجلرامَْقاحضاوأذحلونييرابخالءالؤونعةماعةروصب

(م+١٠ت)ىربطلاريرجنبدمحمكولملاولسرلاخيراتو(05٠ت)طاخ

نمةبيرغلاءازجألالعرداصملاهذبلةيضراتلاتامولعملاترصتقادقو
مهاكيحةيضابالا:كرحلابةقالعهلامفنولاوزاجيلاكةيبرعلاةريزجلا

.ةصاخةروصبنييلسملاىدلاهتسدقلالثمزاجلاراخأبنويرابخالا

ةربوجلانمةيقرشلا2آلااهرابخأىفتافغأدقرداصملاهذهنأالإ

.ةلدلقرطسأىدعتتالاهنافتاراشأةمث

خيداتلاهباتكنمىناثلاءزجلاىفطايخنبةفياخنأظحالناذبلو

رعو6زاجحلاوترودرطصحونولاقفةضابألائمرحلاطاشنبمهادق

ةكرحللهتعباتمثيحنمةلماكتموةحضاونلاةيضابأنعةفيلختاياور

اهدرسبىهتنتىتلاىربظلاتاياوربتنروقولايف.©اهطوقسىتح
ةؤيلخلعىرهطلازاتماو«ىدنعلاىيحنبهللادبعلتقمدعبثادحالل

طابخنبةقيلخرصتقأامي9ةروأولاةثثداحللديناسأةدعهركب

١(1474+توريب)»تسرهفلادمححنبقحس]ندمح«ميدنلانا(١)
6٠١١٠7١٠٠+١٠٠1سم

راكذلبسةعقوىناثلامسملا6ةفملخحيرات٠ةفاخدطابخنأ)9

٠(07١فجنلا)و؛(858١«قشمد)/ط؛ىرمعلاءايضمركأ.داو

ققحن«كولملاولسرلاميرات؛ريرجنبدمعرفاعجوأوىربطلا)90

٠.(146ةرهاقلا(مهارلضفلارنأدمح



ص7

روصمصرانكمالهنألوقلانمو؛ةثداحالكحاوكامىلعأهداععاب

هفياختاياورةنراممبالإ4+0هلامنذلاْقةسضابالاةكرحللةحضأو

وذفةيخرراتلارداصملاهذههمشودماوىراطلاوىرذاللاوطايخنب

.اهنلتىتلارداصمللاعجرمتحبصأ

:ةفارغجلابتك-د

ىلاتلابو؛ةيناعلاندملامقاومةفرعمىفةيفارغجلابتكلاةيمهأربظت

ةيحانلانمملقألااذهىلعابعيزوتوةضراعملاىوقكرحتلاننفرعم

نعنامعماقإلالقتساىفًازرابًآرثأىفارغجلالماعلاناكيكءةيفارغجلا

.ةيمالسألاةلودألةيزكرملاةطلسلا

ىلاةمبملارداصملانمو ىرخطصاللكلاملاوكلاسملاباتكاملعاندمتعا

ةعوضومةرؤلانعنامعخيراتنعةمبمتاراشإهو)+21ت(

2.اهيفارغجالإةفاضإلابثحبلا

ملاقألاةفرعمْقميساقتلانسحأ)30م0.تلسدقملاباتكفو

توقابل,نادلبلامجعمراشعيو٠نامندمضعبنعهيذهلقمتامولعم

هتيفارغجىلإةفاضإلابوهفةيعوسوملابتكلانم(ه176تا)ىوحلا
بتكىلعاندامتءأىلإةفاضإلابأذهجراوخلانعةيبدأوأةيخراتةدامهش

.ثحبلااذهىفىرخأةيفارغج

:تالاقملاوةثيدحلابمجارملا_-©

دوةعلابانكثحبلااذهىفاهيلعاندمتعاىنااةثيدحلاعجارملانمو
هتامولعمةميقىتأتوىثراحلادمحنبملاسهفلؤملةيضابألالوصأىفةيضفلا
.نامعلهأنمةيضابألاتافلؤملهركذىف



مد

لحماخيراتلارداصمةيمهأىلعهيبلتلاىفتمهسألالتالاقملانمو

يفايفارغويلبب)هتلاقلاىفىزوفرمعقورأفروتكدلاهشكامنامعماقإل

تدروكةيضابألاجراوخلاةكرحخيراتنمحمالمهتلاقمو(نادعخيرات

.ةمغلافشكهطوطخمىف

ىبرعلاجيلخلاليلدموسوملا(رميدول)ةصصتننم»باتكنأواك
ىمايسلاهخيراتثيحنمجيلخلانعهتامولعمبىنغىخيراتلاوىنارغجلاةيمسقب
امأ«ةمبملوادجوطتارغلعىوتحبثيحهارقوهندممقاومو باتك

3.©.«نلطتصمم»ديسلافارشاتحنرشنىذلا2:6وطتصمددتمهدلم

:اهنمصخنةيبرعلاةريزجلاهبشنعتالاقمةعومجبىوحيف77١ندنلىف
1طعهتوتسمهااطعمةدتقصةمرسوملاهاج5م0018ةلاقمركذلاب

ةبراعيلازوربىتحةيضابألاةمامألاءوشنذنمزجومليلحتضارعتنساىهو
قطانمنعةيرشبوةيعيبططئارخبامعدمنامعىفىمايسلاحرسملاىلع

.نامعىفلئابقلارارقتسا





.لامالجتا
ةرصبلاىفةيضابالاةوعدلا

نامتكلاةلحرمىف

يضابألابهذملاراشتناىفاهرثأو

:ةبمسنلالصأ
نمزوةيضابالالصأىفادضاوافالتخانوملسملانوخرؤملافاتخا

اهدروأىلاةيضتقملاتاياورلاةعيبطىففالتخالااذهانلحضتيو؛اهنوشف

.نوخرؤملاءالؤه

ضاأنبهللادبعىلإةيضابألاداورلانيخرؤملاضعبازعدقف
باتكنمددعكلذىفمهعبتدقو(هيفشاءىذلارصعلاىلإاوريشيمو

.29دئاقملاوقرفلا

(61456ةرهاقلا).فراعملا«لسمنبهللادبعدمموبأ؛ةبيتقنبأ(١)

؛توريب)؛ةمامإلالئاسم؛دمنقلادبع«ركالا.ءىشادلا177. ص

.تاملكلايفةنيرلا؛نادمحنبدمحأمتاحوبأ«ىزارلامص(١17

ءرهاطنرهاقلادبع؛ىدادغبلا-نهص(١ودادغب)؛ةيمالسإلا
نامدمحموبأءىندحلامص((1977«تورديب)قرفلانيبقرفلا
(1461ةرقنأ)ةقدنرلاوغيزلالهأنيبةقرتفملاقرفلا«نيدحلانبهللادبعنبا
مقربفاقوالاةبتكمبةطوطخم؛لحدلاولاملا؛لوبجبفام١ص

١.٠ةقرو»4
.لامجلضفلاوبأ«روظنمنبالاثملاليبسىلعوةغللامجاعمًاضيأرظنأ

+ىضترمدمححىديسولا-7١١١١)١١متريب)4مركمنبدمحنيدلا

؟/و(تال؛توديب)«سوماقلارهاوجنمسورعلاجان



_- 1 -

ةرتفلاركذيملو؛ضابأنبثراحلاىلإةيضانألابسنيف«ىسدقملاامأ

©)اهفشاعىلا

؛مهبسلبقلعتيايفكابترألاقرفلابتكىفتاباورلاضعبربظتو

:رخأعضوميفلوقيهنكلاوضابأنبهقلدبعىلإةيضايألابديىطلملاف

اولعقفةفوكلاداوسنمأوجرغ:نذلاورمنبضابأباحأ8مهنأ

ماءاقبىلإريشيذإةفوكلاىفمأشنمنوكياذهىلعو.«9ةيرذلااوبسو

.©ىرجملاعبارلانرقلافصتنمدعبامىلإ

لعجيهنأالإضإبأنبهللادبعىلإةيضابألابسننإو.ىئاتسرهشلاو

ةياهنىفشإبأنباةافونوكتكاذءوةيومألاةلودلارخاوأىفهجورخ

دصقتهلعلو.0ىحنإهللاديععمهلجدمىلإريش,ذإ.هبومألاةلودلا

ةلودلارخاوأىفراثىذلاقحلابلاطببقاملاوىدنكلاىحينبهللادبع

.©ةيومألا

:ةيضابألأنعةرخأتموةيضتقمهتامولعمنأاودبيف«ىئاعمسلاام

«(14156+سيدأب)+خيراتلوأدبلا«رهاطنبربطم«ىندقملا(١)

ٍديلا

عدبلاوءاوهال١لهأىلعدرلاوةيدنتلا«دمحأنبدمنيسحلاوأ؛ىطاملا)0

7٠٠ص(21418توديل)

ه١صهمنردصملا)0

ةينكملا)لحدلاوللملا؛ميركلادبعنيدمحتفلاوبأ لاتسربشلا(«)
٠مث/ر(تال.ةيرصمولجنألا

؛ةلاسرلانمثااثلالصفلارظنا(ه)



مولعملأو96:ةثراحلاهذهىلاقيوىضاأبالثراحلاباححأَمهنألاقف

.1"ةرخأتملاةيضابألاقرفلاىدحإىهةيثراحلانإ

لعقرفلاباتكشعباهروصدقف+,ضابأنبهللادعةيصخشامأ

ىلا.ىدابملانمطبالورارقاهلرقيالةقلقةيصخشاهنأ مزحنبأف«اهقنتعي

ةبلامثلاىلإهلاوقاىفعجريضابأنبهللادبعنأدركذيهلةياورىف
()هبامصأهنمءىرشضاأبأنبهللادبععجرةيااعثلالوقفلإودىرؤصلا

هلنيرصاعملاةيضابالاسنأةياورلاهذهىلإنيمظنمزحنب١لعجامو

:هيلإنوبسنيمهنأعمضايأنبهللادبعةريسنعايشنرفرعيال
0(.مهمدحأهفرعممهيهذمومهملعفمهمدقمو*»نمانلأسدّوأو|

؛ضابأنباةيصخشحمالمديدحتىفمزحنباعممىريخلاناوشرقفتيو
هليلدو؛ةيضابألاهئدابمكرثولارتعالاىلإمجرهنأانلركذيهنأالإ

هباحأىحو:(0)ىخلبلامساقلاوبألاق.همظعتالهباحصأنأكلذىلع

؛لازمعالاىلإمجرومجأهلوقكرتىحتك0ضأبأنبهللادبعنأ

.«©)همأنومظعيالهباحصأنأكلذىلعلديىذلاو؛قلابلوقلاو

رديح)بادنالا؛روصنمنبدمحمنبميركلادمعوعدونأ«ىداممسلا(١)ض

مالص(١1ج؛دابآ
.هلاسرلانمعباسلالصفلانمةيثراحلابقىاعتملاثحبلارظنا)7(

ءاوهالاولالاىفلصفلا«ىرهاظلامز>ندمحأرمخوأمزحنأ)0

4/4١٠(تال«هرهاتلا)لحدلاو

6/١٠قباسلاردصملا(4)
مالعالا.ندلاريخ.ىلكرزلا.ةلزتمملاةمئادحأ.ىشلبلامماقلاوبأ(ه)

84/4١٠(1562سوماتسوك ةعيطم

نارهط)نيعلارولا«ناوددنبديعسارشددعسوأءىريخلا6

77١٠ص(7



ياس

مدعانلنيبتي؛نيتقباسلاىريخلاومرحنبأىياورةشقانمددعو

تناكو«رافصنبهللادبعلًارصاعمناكابأنبهللادبعنآلكاذ«امهنحص

راكفالانمهتءارباهفربظيةيدئاقعتارظانلارافصنباوضابأنيانيب

جراوخلانممهو«ةدراجعلاقرفىدح]ةبلاعثلانأمث؛(١)الوأةيرفصلا

.(؟7ايناثةبلاعثلاوةيرفصلانيبةقالعدجوتالاذهلعفاضيأ

ةبجوززعينأداراهنال؛ىريخلاةياورازوكرلانكميالةئلاثةهجنمو

وهىلزنعمةياوردمتعاهنأاك؛لارتعاىلإلينهناأل ةيدتاقعلاهرظن

.©ركذلاةفلاسةياورلاصفنمرهظياك.ىخلبلامضاقلاوبا

هللادبعىلإمهتيسنبلاقىذلاىريرقملانيرخأتملانيخرؤملانمو

ةلودلارخاوأىفهجورخىلإريشيو«رمعنبثرحلاهيمسيوضاأنب

ىلعتيمفاناثالامتحادروبهنأالإ؛ةنكحملاةالغنمهنأىربو٠ةبومألا

ىريرقملادرفنادقو؛©ةماتلانمضرعلابضامأةبرقل]ةيضابألاةبسنب

.نيخرؤملانمهريغنودةراشإلاهذه

ىذلا*ضابأهللادبعةاصخشاةضماغلاةروصلاربظتضرغلااذهنمو

<ةرهاقلا)كولملاولسرلاخيرات,ريرجنبدمحرفمجوبأ«ىدطلا(١)
١197)018/6٠

فدوينبدمحىدامركلا8.ص«قرفلانيبقرفلا.ىدادغيل(©)

٠.ص(176دادعب(فااوللاحرتباتكليذةيمالسإلاقرفلالعنبا

اترتفادقودرجعنبميركلاديعدعبمهمامإناكشمنبةبلععابتاةبلاعثلا
8.7٠صقرفلانيبقرفلاىدادغبلارظنا.لافطألامحامهفالتخالةجيتن

173٠صنيملاروحلا.ىريخلا(”)

ةيريرقملاطاطخلا.ىلعنبدمحأ,سابملاىبنأنيدلاىقت٠ىريرقملا(©)

.>١٠٠3|17126فالوب)



عيا

ةقرفلاهذهخيراتفلىذلاضرمغلاىلاتلإو.ةيضامألاةيلإتين

.ابلصأوةيمالسإلا

:ىلوألاضاأناةرغس

هنامسن1لعضايأنأراسىلإاوقرطتنذلانيخرُؤملالىلغأفتي

نمضابأنبهللادبعرف«صاخلكشبةرصبلاىفةنطاقلامممةليبقىلإ

طهر©"ديبعنإةرمنب .©ىميألاسيقْنِبقدحألا
ىلإىتاعونايفسىنأنبةيواعمنامزىفًاشفوهنأ:ىوكزألاركذ

لوألادقعلاٌّقدلوهنألمتحمو.٠6080نأورهاركاملادعنمز

دنعهرمهاروياذببو(10-411)نايفسنبةيواعمةفالخنم
نبهللادبعبناجنىلوألاةنكسملاعمةمركملاةكمنععافدلاىفكارتشا

؛اماعنيرشعوةعبرأزواجتيالم16ماعةيومألاتاوقلاذضريبزلا٠
ناورمنبكلملادبعلأسرلعأدراهيتكىلا0ةلاسرلانمحضتيو

6قدمد(جراوخلابابْلمأكلا؛ديزينبدمع+سسامحلاويأدرملا)١(

.8١١ما(تال
ةيرقملابتكلازاةطواطخمنايدالاباتكنمةعطق٠.لوبفاّؤوم)0(

ىلإنوبوسنمنويضابألا::ىشيقرلالاقو.أ٠مةقرو+(ب174مقرب

نقنأفدحألاطهوديبعنبةرمىلإنمميننمضإبأنبهللادبع
.أ١«ةقرومالظلاحابصم

.ب٠١((ةفررم«ةمغلافشك+يوكذزالا)0

ءاملعلامارتوريسباتكنمضهيلإةبوسنملاةريسلأ«ضابأنبهللدبع)0
ةببرعلا<لمملامامدلابلعتبلاغمامل|ةينكمب(ةيداحلاتسلا:موسوملا

رفوجلا«مبهارب]نبمساقلاوبألضفلاوبأىداربلا. بةقرو؛ةيدوعسلا
ةفرو,ةمغلافدك-.0177صتاقبطلاباتكهبلعأافءاقتنملا

١٠٠



لاس

رهظيذإجاتنتسالااذهةحصقفاويام(م٠٠ممح-محيمحم)

ةيواعمنعلأسقالف٠؛لطابلاوقحلانيبأدماكردمناكهنأاهمدقمنم

هتريسوهلمعانيأروهانكردأدقانأريغ(ةححالوهلمعنعالو

.9..سانلاىف

اكللحأنمعيطلو»:هيفلوقيةلاسرلاهذهىفرخآصندرودقو..
انينهيلعانكردأىذلاوهف٠٠هتيصعمبهللاأنمىمصملوهباتكىفهتعاط

قلعتيامفنيلامتحامامأانعضيصنلااذهو©..لصوهيلعهللالص

هتفرعموهيلعىنعيابر:لوألالامتحالافلوهيلعهللالصىنلاهكاردإب

لوسرلاهترصاعمىناثلالامتحالاو.ملسوهيلعهللالصلوسرلاةرهسب
0.هتايحرخاوأىفسوهيلعهللاىلص

-ناورمنبكلملادبعكحةرتقلوطلهتافولاخيراتددحننأانكيالو٠

مرجلاعيطتستاننأريغ«ما1مميت-مدع+)نمةدتمملا

(مدمظتادتال)ةنسدعبشاعهنأركذلاةراملاةلاسرلاهتنمضتاملالغنم

.©ريبزلانببعصملبقنمىنقشلاةديبعنبراتخملاةميرهىلإاهيفراشأذإ

درو.12.ةقروةمغلافدك-(«)ةقوونهابأنيهللادبعةدبس(١)
نعلأستالفولعملاىفقباطتممرخآلكشبتاقتنملارهاوجلاىفهالعأصنلا

؛يىداربلا«هئتريسوهلمتءإأروهنكردأدقىنألىريغهعانصنعوةيواعم

|.1+ص«تاقتنملارهاوجلا

ريس(©)... لكشلابةاقتنملارهاوجلاىفهالعأصنلادرو.م.ةقرونضايأنياق
؛ةاقتنملارهاوجلا؛ىداربلا,..هتعاطبهللاسأنمعيطتنأوو:ىتآلا
116٠ص

تاقتنملارهاوجلا؛ىدارلا.4ةقرو«ضابأناةريس؛ةيدامحلاريسلا(>)ض

ال1173٠ص



م©-

ضعبريشيو بارظضاىلإنيثدحملابانكلا خيراتوهتريسىفنيخرؤملا

ابأنبانأب:لوقلاىلإبهذوهنافو نايفسىأنبةيواعملًارصاعمناكض

.©ناورمنبكلملادبعمكحرخاوأىلإشاعو

ضاأنبهللادبعنأب.رمعمىحبىلعخيشللىضايألاخرؤملابهذيو
:رمعملوقيةضابالاةقرفلاةمنأدحأديزنبرباجةافودعبشاع

رهظديزأنبرباجةافودعبو..«هولتوهودصناكضابأنبهللادبعو»
ديزنبرباجناكاملو؛©«.ةينيدلاةريغلاوهاظملجأبضابأنبهللادبع

5942ماعاهرثكأو2م+ماعتاياورلالقألعىفوتدق

نعالقنهقاساممنأو:رمغمىحبىلعخيشلانعسيللوقلااذه(١)
0.نيتملالوقلاباتكنع.خامشلاديعسنبمساقخرشلا

ةيضايألاةيمالسإل|ةدمقعلاىفثحبيباتكلوقعلاراونأقراشمباتك(«(

ركببأفيااتنمسيلوىملاسلاديمحنهللادبعنيدلارونةمالعلامامإلافيلأت

.هحيحصتىلعماقوهسعيطلعفقوريخالاامنإوىولعلاطيمسندمحأ
:1رابىف

؛.؛هحفصىفطمسناىلإ«قراشملاوباتكلافرلأتةيسنتدرودقو

هانيامحيحصلاوم٠

:١م4/6مالعالا؛ندلاريخ«ىلكرولا(١)

؛ةرهاقلا)«ىلرألاةقاحل١؛خيراتلابكومىفةسضايالا«ىلعءزمعم(7)٠

١١٠٠ص(64

.١٠7ص(177ءدادغبتاقيطلا؛طايخنبةفيلخ«ىرفصملا(©)

؛ةرهاقلا)«لصوملاخيرات«ديزينيدمحم؛ايركزوبأ«ىدذألا(4)
١٠7٠ص(7



د67تن

فالخاذهو.نيخمراتلانيذهدعبضابأنبهقادبعةافونوكشف
كلملادبعنمزىلإكلملادبعنمزىلإشاع»هنأنمىوكزألاهركذلام

امنيحةيضابألاباتكلانأظحالنىرخأةيحاننمو«9«..ناورمنب

هدذعبنوركذيمالوأضاأنبهللدبعينودعبمهنمنأىلإنوريشب

هزيبكمدعورمعمنبىلعخبشلاأطخىلعلديامم,©9ايناثديزنبرباج
.يضابألاهبهذمةئثأعياتتل

تكسداكةيضابألاةريسلابتكنأظحالنةراشالاهذهادعاميقو

؛ضابأنبهللادبعلةيسايسلاوةيصخشلاةأيحلابىتلعتي:اميفاقبطمتكس
اهناياوزبراشضتترداصملاهذهدجنلب؛ىضأألابهذملاهيلإ.بسنىذلا
ربتعيىدجردلاف«ةيضاألاةوعدلاىمايسلاهزكرمبىتلعتيايفةصاخو

تادتتسمىهةينبألسمؤملاقيرطلالهأمامأ»ضإأنبهللادبع
دقعلاسأر»وهفبهذدللًاسسؤمهنوكىلإةفاضإلابو«9..فالسألا

ىيجردلاصننمظحالبو"99.راطقألانماهريغوةرصبلابنمسيئرو

ةفلخما,.ةروبدملاهلئاضفيلإراشأاك«هتسائروهتمام]ةرتفلديدحتمع
هتلاسرىلإةراشألادارأامبروءىشاهفانلصيملو«©قاروألانوطبىف

بهذيفىنيجردلافلاخيهريسىفىخامشلانأالإ.ناورمنبكلملادبعل
ضابأنبهللادبعلايوناثرودىطعبويزنبرباجةمامإبلوقيو«هيلإ

(١) .بم4ةقرو؛ةمغلافشك

هرم)+لوقعلاراونأقراقم«طيمسركببنأنبدمحأ«ىولعلا(*)
١7٠ص((*64

.ب٠ةقرو-/١؛ةيضايألاتاقبط+دمحأنمابعلاوبأ«ليجريلا)0(

ءقباسلاردصملا(«)
٠قفاسلاردصملا)(
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ديزنبرباجىأرنعهّرمأىفزدصيهنأئظفحفو»:ىخايشلالوقي
.9جراوُلاعمتارظانمهلو

اسسؤمضايأنبهللادبعناكاذإ:وهانههسفنضرفبىدلالاؤسلاو
ٍتافلٌومىفةيبقفلاوةيدتاقملاهراثآظحالنالاذايلف.1؟ىضابألابهذيلل

كلملادبعلهتلاسرالإهنعاندروامو««"ةصاخمهبنكتابمأو»ةيضامألا

دوعقلاىفهرظنةبجولىذلاقرزألانبمفادلعدرو«ناورمنيا

.©ةينبألاريغنييرابخالابتكهبتاففتحا
:لوألالاتحالا؛ةيخيرأتلامئأفاولاامهمعدت«نيلايتحامامأنْرْكبانهو

؛©0نيزرابلااهنالعوضةيضإرألاىدهتبدحأ؛ضابأنبهلادبعنأ
هتربشتبلغدقو؛ىلوألاةنكحملانم؛َنيادّنعملارظنةبجونعربعدقو
ىضابألاركفلاةضيرملاطولاحضوأدقو+ةيضاألاباومسقهيلع

نمو0٠"صمريسباكْدحاولاْنكدعسنتدمحأْىخادلا١(

دقىضابأنهللاديعنأاهدافمةياورقلتخادقىدادتبلابيطخلانأدكملا
مقاولاضفانتةياورلا.نأاك,هالعأءانركذامفااخباذهونمأملارصاع
نوماملاريبعتدحىلعمدهجىفةلزتمملاوةيضابألاوهيدفارلالمجهنالىغخيراتلا

بياعخلارظنأ٠نيبسابعلانمهيامحولارتعالاىثبلنملوأنومألاناكدقو

٠١17ةرهاقلا(دادمبخيرات؛ىلعنتدرحأركبولأَءىدادتبلا

1ا0ن٠.34/١
همفلافناسرخلامداخنبرشبنال؛ىرغملاةدودملا:رظنأ)9

رادبةطوطخمىنامملاةكربنبدمحمنبهللادبعدمحمآلعماجلا. ىضابالا
ٍض.ب٠7111مقربةيرصملابتكللا

0:ماهو/م٠كوللاولسرلاىربطلا(©)
حرشىلعةيشاح.رجمنبدمحمهللدبعوبأ.ةتسوبأ(4) مالسألادعاوق

ءبا7وةقرواب77014مقرتحنةيرصملابتكللارادبةطوطخم



ون(

؛تادجنلاو+ةقرازلاكةفراطلاةيجرالاتاكرحلانيبو«مهنيباربع

ما.جراوخلانمهريغو

نبهللادبعنيبترجىتلا؛تالسارلللةجيتنو؛ىرخأةبجنمو
نأابلىفعقوو. ةبومألاةطلسلالبخدقفناورمنبكلملادبعوضاأ
بهذملاهيلإبفاذهلو؛ةيضابألاةوعدللسوملا"وهضاأأنباهللادمع

0.همسإبىمسو«ىضابألا

لئاوألاةكحملانمةلدتعملاةعاجلانأوهوب:ىناثللاتحالاوض

ةبجونعربعملارظانملاو؛ماكتملانوكيلضابأنبهللادبعىلإتزعوأ
«نامنكلاةلحرم»ىرسلاطاشنلانأكلذىلعليلدريحتو«ةيئدبملامرظن

قبسو©قرزألانبعفادو؛ضابأنبهللادبعنيبتالسارملالبقدجو
دكؤياماذهو؛ناورمنبكلملادبعوضابأنبهللادبعنيبلئاسرلالدابت'
مظنتلاةدايقنيبةلسارملاردجتملاذإ«ةرصبلاىفىضابألاطاشنلاةيرص

لئاسرلالدابتىرجينأضورفملاناكو؛قشمدبةبزكرملاةطلسلاوىرسلا
هركذامىأرلااذهديؤيامو«ناورمنبكلملادبعوديزنبرباجنيب

«29ديزنبرباجىأرنعهرمأىفردصي»ضاأأنبانأب:ىخامشلا
نبسادرملالبضاأنأانملبدف»:اهفلوقيىتلاىشبقرلاةياورو

رمأبالإنوجرخياونوكيملنيلسملاةمنأنمهريغو"...ريدح مهمامإ

نعهرثسنوبحبو«هتروشمو«هللاهمحرىناعلاديذنبرباجمهنيدىف
..0م..مهلءادرنكيلو؛مهتوعدتومتالثل«برحلا

8٠3/هكومملاولسرلا؛ىدءطلا(١)

7اهلهاريسلا؛ىخابشلا(«)

,..+بل١ةقدو+مالظلاحابصم«ىشيقرلا(*)



-_- 0. _

الإنكيملضايانبانأصوصنلاهذهلالخنمانلحضياذكهو
نالهلإبهذملابسذنةيضايل|رظنةبجونعترع(ةروبشمةيصخش

كلذكردأدقو:نيلدتمملاةمكحملاةداقنمريغفرعٍهيومألاةطاسلا

:,لاقفًارعشىنعملاهذهمظنفىملاسلانيدلاروز

هتريسنسحراهتشالهيلإ|هتقيرطىفناكنماوبنو
©9انضراننأريغكاذباهومسدقنفلاخلانا

'عيفرلافاسلاقيرطىلع عورفلاىفولصألاىفنحنو

ْنم«لدتعملاطخالةيمسآدرجةضابألانأكردنرعشلاأذهنمو

|٠أذهأانمويىحىقبىذلاةكحملا

:ةيضابألاهوشنتقفارىتلاةيسايسلافورالا

ةيساسنلافورظلاةساردنعلزممع4ةضابألاةأشنهفرعمنكمي9

فوراظلانأ.ةيومألاةطلسلاعممبعارصىف«9ىلوألاةكحملااهمرمىتلا

(مدفع/د1؟)تآيواعمنبديزيةفالخنابنييومألاترجاوىلاةبيصعلا

ةلواعمو؛ضووللانمةيومألاةطاسألةئوانملابارحألاتلكم176دعبم

ةملالاثادحأللتناكدقو«ةنكممةليسولكبمكحلانعنيبومألاطاقسإ

؛توربل١ةيضابالالوصأ1ةضفلادوقعلا؛دمحنبملاس؛راحلا)١(

.١٠٠ص(4

نأىلإايلعاوقرافندلنمدجراوخلاءامسأدحأ:ىلوالالكلا(م)٠
ربكالآءيشانلا.-.ةقرازألاهيفتجرخىذلاوهوريبزلانياةمكحمتئدح
.11ص6ةمامإلالاسم



و->

ماعةرحلاةعقوىفٍةبقعنبماسمىومإلادئاقلاديلعةروزلاٍةنيدجلايف
آرثأةعقولاهذهتكرتابلهأنمريبكبلادعلإلتفو.اهتحايتساو(مد)
اللا()ةمركملاةكمصعاذدلابوجوارآرفلوألاةنكحلاىدلامل

تايصخشزربأعمضارأنبهللادبعكلرتيشاف«اهلبقةنيدملابلحاماهبلحي
نممريغوىحلاماعْةدجمو+قرزألانأمناكلوألاةمكحملا

رظنلاضف©ريبرلانبهللادبعبناحبدكمنععافدلانيدوبشملاءامرلا

عاقدلاةحلصممهنعمجدقف؛نيقيرفلاةيسايسلافادهألافالتخانع
تيبلااويضغاوناكو):ىرذإلبلالوقي؛دجاولاودعلادضكرتملا

لهأدابجيفاوبستحامهنكلورصننوربالموريبزلانبامماولتاهف
"0:ماشلا

ةفيلخىنوكسلاريعمنبنيصحلاريبزلاناعمةركحملالتاقنأدعبو
هللادبععمةكحملاترتفادكميريبزلانباةرصاحمبماقىذلاةبقعنبملسم
؛ةنالق|ةلأبمىفةصاخوفادهإلاو«.ىدابملافالتخالةجيتنمببرلانبل

ةعومجبعمضايأنبهللدعضرعثيح+(4ماعيفةرصبلاىلإهركرتف

ماعنبةدجنوقرزألانبمئانكنجسلاىلإىلوألاةدكحملاىدابقزربأنم

0.ًانجسنيعبرأولامممىننحلا

.ه6/م6كولملاولسرلا؛ىربطلا« 10سض؛«لمأكلا«دربملا(١)
نبأه٠ماعٍإةرحلاةمقوبقلمتيايفرظنا ءرمعنبليعامساندادامع«.ريثك

؛٠.م-7١م(11+6توريب)«ةياهنلاوةيادبلا

1٠+/و(كرملاولسرلا«ىربطلا()

7.٠قجمىارثإلاباسنأ+رياجنبيحيفبديجأمىردالبلا(©)

١١٠٠ص(197م8+سدقلا)

٠7.٠كولملاولسرلاِ؛ىربطلا6قباسلاردصملا)(



هال

ريبزلانبإلابقارفدعبةكحملانمىرخأةعومبمتبجناتقولاتاذىفو

؛لئاونبركبنبكلامنبنامزىبنمتوااطىلأةماعوبةمادلاىلإ

ىركشإلادوسألانبةيطعو«ةبلعمنبسيقنبكيدفىنأروثنبهللادبعو

.9تادجنلاباومسوىننحلارماعنبةدجدعبامفأرعبأبنيذلا

ةيواعمنبديزيةأفودعب«ةبراطضملا؛ةيسايسلافوراظلاتنكمدقو

امب ةيعامجةروصبةرصبلانجسنمجورخلانمىلوألاةلكحملاه+؛ماع

ىلاولافقومحبصأنأدمبقرزألانإعفانوضابأ7هللادبعمهي

ةوقنممهلامبةمكحملانكمامم,ًادجفيعضدايزنبهللاديبعىومألا
اهلعلصحىلاةعيبلاىتحاوددفينأةمألانيبراشتناو؛سامحو«ةجح
نوءعديساناقف.أوشفو»:درمملالوب«ديز.تومدعلةرصبلالهأنم

هللاديبعلعبرطضاتح..هيلعمهامنوربظيو«ناطملسلاةبراحمىلإ

.١ماشلاىلإهبورهىلإىدأام؛©«مرمأدايزنب

ةجيتن ديراتلاقرتفمىلعةرصيلاىفىلوألاةكحملاتفقودقو

دايزنهللاديعبورهدعبةديدجلافورظلاءازإةداقلاداهتجاوفالتخال

ىدملاىلعترثأةريبكتالوحنىلإتدأىنلافقاوملاهذه.ماشلاىلإ

دئاقلانمناديملاوللارظنو«ةرصبلاىفىلوألاةمكحملاةريسمىفىحيردتلا

ةطلسلاطاقيفميفادهأقشحتلهتيارتحبهمكحملاعمجيىذلازيمتملا

.نيسئارنيمسفىلإاومدقنادقف؛ةبومألا

الاكولملاولسرلا«ىريطلا)١0

١١1٠ص6لماكلا«درمملا)0

٠امه٠حيراتلاوأدبلا.يمدق|(1١67و؛كولملاولسرلا)9
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مدعاسدقو؛قرزألاَنمفأنةماءربجورلادارأنم.لوالامسقلا

ميمىنبو+ةعيبرودزألانيبةرصبلاةنيدمىفةيلبقلاةنتفلاجورخلاىلع

©سيقو

هللادبعمهنموةيلقألامو؛جورخلااوأتريملنيذلا:ىناثلامسقلا

200امهنأرلعاميعملاجروِْرافنهللادعو«ضابأنإ

ْقهراأهلناك«ىديقءعوىركفماسقنالوألامادقنإلاعبدقو

بعفانريتد1لادتعالاوفرطتلاثدحنمةيجراخلاتاكرحلاكولمم

هللادبعىلإةلاسربتكاذمو«ةرصللاىفهنعاوفلختنيدلانمقرزألا

مموعديةرصبلاقفجراوخلانصفاخعنمو«ضابأنبهللادبعورافصنب

كرشلابجراوخلاريغنمنييلسملافدوو«هبقاحتلالابوجوىلإاه

ظؤوحدقو2"9مهنتراوموّمهنحكانمزاوجمدعوَمهضارعتسازاوجو

؛ىلوألاةمكحملانيبىدئاقملاماسقنالاوءدجلاراثأىذلاباتكلاصندرمملا

الفنيدلاكلىقاطصاهللانإفدعبامأميحرلانمحرلاهللامسبد:هبفاج

؛ةدحاوةعبرشلانأنوملعتلنأهللاو؛نولسمأوالإنوم

ًاراهشوالبلللانورثْرافكلاربظأنبماقملامفدحأونيدلاو

لعجيملو؛(ةفاكنيكرشملااولتاقو):لاقف«دابجلاىلإهللاكبدتدقو

ىتحباتكلالصونأامو.©لاوحالانملاحىفًارذعفلختلاىفمل

ريثت+ةفرطتمراكفأنمهتنمضأمكردأولرافصنإهللاديعءأرق

.يب/وكولملاولسرلا(١)

18/6٠صقباسلاردصملا(»)
7١١٠علماكملاهدرجملا(©)
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.29وفلتخيواوقرفتينأةيشغسانلاىلعهأرقيملاذامادقتالاوقاقلا
.هفلخهعضرف

مهلأهظو6هناوخألعهعزجو؛ضابأن.اشاهدناوةيبرراثأف

ىلعاسأرهراكفأبلقةلاسرلاىفدروامنأالإ«اورسأو«اوبيصأدق

؛هنمىربتلاىلإقرزألانباىلوتنمو.ةظلغىلإقافشإنموبقع
:ركذلاةفنأ«ةلاسرلاىفةدراولاراكفألاىلعًادرضامأنبهللادبعلاقف

.نيكرشمموقلاناكول؛قرزألانبمفادقدص؛ىأرىأرىأهللاهلئاق»

ىبنلاةريسكهتريس_تناكو؛هبريشياماكحوايأرسانلابوصأناك

:لوقيامفانبذكوبذكدقهنكلو؛نيكرشملاىفٍلسوهيلعهللالص
موقلانإ نمكلذىوسامو«كرشلانمءارمو.ماكحألاومعنلابرافك

00مارحانيلعوفمهلاومأ

ةرصبلاىفجراوخنمةدعقلانيبًاديدجاقاقشن]هذههوارآتراثأدقو

قرزألانبعفادوريصقتلابضابأنبامهناو؛رافصنبهللادبعهنمأرمتدقف

؛ىعبضلارباجنبمصيهسويوبأكلذىفهديأو«أامهنمأرتتو؛ولغلاب

مهتثراومومهنحكانمو«نيملسملانيبةماقإلازاوحبلوقلاىلإبهذىذلا

«نيكرشملاكحهللادنعمهنكحومالسالانوربظيمهنأل؛نيقفانممرابتعإب

ءرغألاضدبلاابضعبترفكىتلاةيجراخلاقرفناتنوكتانهنمو

مانالاو؛قاقشنالاناكدقو.ةقرازألاوةيسهبلاو؛ةيضابألاو«ةيرفصلاك

٠ةقحلاهذهىفةيجرالاتاكرحلاىدلرهاواظلاذربأورومألاطسب١نم

٠هدم/وكولملاولسرلا(١)
.قباسلاردصملا)1

8١1٠صلماكلا٠دربملا(©)



-160-

هسةرونكدلاهتحرطىذلاىأرلاتغثب+ىخمراتليلدكانهدجوبألو

؛29ةبومألاةلودلاىلعموجبلاةودمةطخمهماسقنانأب.ىوالق

نيبلاتقلاانيأركلذنمسكعلاىلعلب«مهنيبقافوىلإريشيامثدحبظ

.©!دعبايفةيضايألاوةيرفصلا

ةيضار9ةوعدلاىفهرأوسادرملالبوب

ةمئأزرأنمربتعيىميآلاريدحنبورمنبسادرملالبوبأوه
0اهنمثأنمهراتعتامماسقأدعبةيجراخلاىقرفلاميمجتناكوىلوالاةكحملا

ىوقتلاودهزلابفرعدقف؛هتريسإًارثأترثكألاقرفلاىهةضابألانإالإ

قيضنأدعبدايزنبهللاديبعىلعم4ماعىفجرخدقو«ةريسلانسحو
تراصو».هلوقبكلذىلإىويسبلاراشأوةرصبلاجراوخلعًاريثك

هودحوأهواتقنيبلسملانمدحأباوعمسامثيح؛ةرابجلاىدبأىفةلودلا
ملف..مهعايشأوهللاديبع سادرملامهيلعجرحمالسألابفختساوروجلارثكا

الجرنيعبرأهعماوجرخنيذلاددعناكو«9)هعبتانميفرزدحنب
فيخبالواباحتنيالوةرجهىعدي»نكيملوزاوهألاىفكسآةيرقاولزت

لريالوةيرذىسيالوالاومأمتيالو...اضارعتسا.ليحتسيالوانمآ

مهكراعمىفةيضابألاتعبطةيكولسلاهذهو")6..نايوألالهأزلمهموق

ةصاخوةقرازإالااهنفلاخدقو؛-نيملسملانمفالخلالممهتلماعمو

.١3ص(61466رصمأ)+جراوخلابدأ6ىراذقروس3)0(

نم«ةلاسرلانمعبارلالصفلارظنا(«)
ا.أ١ةقرو«مالطلاحابصم؛ىثيقرلا(©)

نمىلعاةجحلا.”دممحنبىلعنسحلاوبأ«ىويسبلا() ىفلاؤسلالطبأ
١٠ًةقرو.نايممقاولاثدحلا

٠ًٌةقرو؛مالظلاحابصمىشمةرلا))
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لالبوبأناكاك.نيبلسللميكيرشتوضارعتسالاوةرجملابقتلعتييف
لملامهبرمامددعف«راجلاناطلسلانمءاطعلاذخأبنمؤيسادرم

بلطف,؛ىنابلادروهباحصأتايطعأوهتايطعأهنمذخأديزنبهللاديبعل

نوميقي6ءىلااذهنومسقيمهنأ:لاّقف«هلكلاملاذخأهباحصأهنم

)ممهلتاقنالفةالصلا

لتاقيالولسملافااخملالعبرحلاىفةجحلاقليهنأكلذكهتازآنمو
هذههتريستكرتدقو.ًايناثبرحلامئالوأةوعدلاىأ.©هلئاقنمالإ

دركثيتايطعال١ذخأبقلعتيامفةصاخو«ةضارال|كولسيفاقيمعاري

لالبيأىأرااساكنإلثمتو+ىضابألاهقفلاىفماكحألاهذهلثم
فرعنراتخلاةزمحىنأكولسىفهئارآظحالننأنكميو7سادرم

كملهأنمهفقاومىفوزاجحلاىفاهاقلأنلاهبطخىفاهلالظتكرتذإ

هللادعلبقنمسادرملالبوبألتقدقو«كلذكنيومألاعموةنيدملاو

ىدلةريبشلاكسآهعقومىف"؟9ضخألانبداعهلق١.ه١ماعدايزنأ

.«*!جراوخلا

.مض+لماكلا«درمملا00

.ب.1ةقرو/١ةيضابألاتافبط؛لرجردلا(«)
٠٠٠ص«ريسلا؛ىخادلا)9

.٠/١7(كولملاولسرلا؛ىربطلا(ي)
تناكوناجرأبرةزاوهألاىحاوننمدلبوكسآو«ىوحلالاق(ه)

ةديقعلالميسيفءادؤلاوةبالصلانعربعيرعشلبقايفو0".جراوغللةعقوأه

هذهتناكرةيومإلاشورلاىلعمهلىلعجراول١تاراصتقابناكيذل١

:ىجراخلارءاشلالاقاهيفوعئاقولاةيقبلاجذومبةعقاولا

-0انوعبرأكسآبميلتقيد متمعذايفنمؤماملأ
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هبوهلاةلودلاوضانأنبهللادبعنيبةفالعلا

ةطلسلانيبهقالسلاحضوتتامولعءةيخيراتلاصوصنلاانفعستل

((هلاهل)ريبزلانبأل«ةرصبلاعوضخنابأةيضابألاوةبريبزلا

؛ىنختلانأربظيو«اهراكفأرولبتواهثوشنةيادبىفةيضابألاتناكذإ
لالخةيسايستاقالعةماقإادعينكيملو«اهلةزيمملاةمسلاناكنامتكلاو

9ةفالحلاهذهلثمنورقيالةيئدبمرظنةبجونممهنأريغ؛ةبقحلاهذه

عمةفادصةقالعبابسفنتطبرةيضاالانأنيقرشتسملاضعبىريو
مايأنييريبزلا .©9.ةيمأىنبتدعاسهراحدنادعبوبعصم

نأشلااذببتبنكىلاتاساردلاعيمجنألوقلاعيطتسنانأأىلع
هللادبعةلأسرىفتدروىلاتامولعملاىلعةيساسالاةجردلابىدمتعا
ةلأسمنمتذقتاتاساردلاهذهنأاك"ناورمنبكلملادبعل؛ضابأنب

ةقادصبمهتداقماهتالًاساسأرجلاناطلسلانمةيضابالاهذعأبىذلاءاطعلا'
ناورمنكلملادبعوضابأنبهللادبعنيبةيدولاةقالعلاباولاقف؛نييرمالا

دبعىلإوىنقثلافسوينبجاجحلاوديزنبراجنيبتطبرىلاةقادصلاو
لدتسأفديزنرالءاطعىطعيناكد.قارعلالعناورمبكلملا

؛نارهط)«١جمنادلبلامجعمهلادبعنبترقايهللادبعوبأ«ىوحلا
١1١٠ٍّْص(6

ءجراوخلاةحيصنىفجهانملاةلابأ؛دمحأنبرفتج«مالسلادبع(١)
٠ْأ٠١وةقرو

نتطاممعأ,زب1ع1طدفنقمةعلنعأم»نه20006|(
12د3نبطلطتطووسطل.1969ه2.1.>.08

,تانقتنملارهاوجلا١.--١ةقرد+ضايأنباةريس(«)
-1'17١--1٠١ص
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ةقرفلانألوللبةسمايسلاةقالعلاىذهنمسحىلعريمألادعنسكدرودكذلا

كرتامدنعناورمنبكلملادبعةفيلخهجوبفيسلاترهشةيضابثالا
.©ةسايسلاىذه

ناورمنبكلملادبعنأب.لوقلاىلإرمعىتورافروتكدلابهذو

هلاغشإْقحجبل)دوعقفلالةسأسبضابيأنبهللادنععانقإبحافأدق

9ةدقعلاوركفلارومأب

عاطتساناورمنبكلملادبعنأبلوفلاتاساردلاهذهنمجتنتسي
.ةسايسلاهيلاصملةيضابألاتاطاشنهيجوتىفلخدتينأ

بابسأللابضفرنكميماكحألاهذهاهبلعتينبىلاتامدقملانأعقاولاو

:ةيتألا

ةفالغلبقدوعقلابلوقتتناكةيضابألانألعدوعقلاةيحاننش

مفانرهظأناحىلوألاةكرحملاميسقتادقوم6ماعناورمنإكلمادع

1دةرجبلل1ماعجداوح١مةدعقلاونيملسملالاذاطأْقفرطتملاهنأر

6ةوءدلاةدأقاهردقىلافورظلاةعسطىلإدروعر)دوءقلاكولملااذهو

؛ريبزلانبهللادبعلةرصبلاعوضخنابأةيضابألاةوعدلادومقلامزالدقف

٠مالو134/1ماعىناثلاناورمةفالخىتحنامنكلاةسايدبترمتساو

فيسلارابشإىلإىرخألارداصملانماهريغوأةيضابألارداصملارشقملو

.مال6١-(ةمحمةيومألاةفاللا.نكدهريمألادبع.د)١(

.32.-١١3٠صا(736١تدريب)

حمالم+70+نناثلاددملاءىنرعلاخرؤلملاهلكقوراف.رم.د)0:

٠الصةيضايالاجراوخلاةكرحخيراتنم

ءاووال/و:كولملاولسرلا. 7١1نصلماكلاءدربملا(7)
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.'9ةيضابألاةوعدلاهاجناهتسايسريغهنألناورمنبكلملادبعةفيلخهجوب

تلصحىتلاةيسايسلاجئاتنلاءوضىلعايباجيإناكدوعقلانأىرثتسو

فنعلابتمسقاىنلاةيجراخلاتاكرحلابتنروقولايفةيضابألاةوعدلااهلع

ىأبىعبالنذإدوفعلافجر|ونممهقبسنموةقرازالامداقناو

.كاذنآةيومألاةطلسلاوةيضابألانيبةيدوتناكهقالعلانألاح

راجلاناطلسلانمءاطعلاذخأرقتةيضابالاف«ءاطعلاةيحاننمامأ
دئاقىلعمل|ناكمبةبوعصلانماذإ؛ةيعرشلاابقوقحنماقحكلذىرتو

ةردوهتفالعتحبصأو1نييوماللناحتساهنأةيضار.ّإةوعدلادارقنس

0.٠ءاطعهمملتسيهنآلِقفثلافدوي3جاجحلاعم

نمءاطعلالأنضرةيضأبالإةوسنلانأتاياورلاشعبريشاو

ةزمحوبأنهاهنف؛مارحهنأنلقف«ديزنبرباجةافودعبىومألاىلاولا

..بص6ةيومألاةفالغلا«نسكدريمألا.ددي))أ(

ءاريسلا_ىغابشلاءاب7ةقرو/١ةيضايألاتاقبط«ليجردلا(«)
ذخأةيضانألاةاعدلادحأبئاطلاَنماضوه٠.هالعأصنلاْقمامضو0٠ص

لتتمةديبعنأىضابألامامإلاعمىنقنافسوينتجاجحلانجسىفبذعو

ىأن ٠ملصريسلا«ىخامفلاةميرك
لئاوالامهنمتأنمامام]سادرملالبوبأنوربتعيانركذاكةيضايألانأا

ىمومىلعًادرراؤملاوبألوقي؛مكحلااذهىفاملةودقهتذخأةيذابآلانإف

ناكلصأنألاملاذخأنمسادرملامنمهنأىسرممهزنإف»:ىلعنبىسومنبا

فيك«.سادرملالعىسوملبجنفةربابجلامجنمهنالًامارح سادرملالحتسي
اوذخأاموالدو"1لبمارحلامنممهتايطعأاوذخأينأهباحصأرمأينأ

بصمغنولحتسيانناكامواملعيثكأواهرورسيأمرلالحلانمالإممءاطع

؛مةقروتاذصلاو.ىرادحالاْ.ىئؤملاريأ٠هرالوناطلسلالام



-م

امراذإامأ:هلاقونهنلعكلذ.مظعأو.»:ةيضانالاخيامدحأ.تعشالا
معواولاممهناف«ةباحألاليىنأوديزنبرباجىلعنمدقتنكنآفكلذ
نهوقهيلعمظعوكلذىفدتشافاماض-كلذغلبولاق,.مهتيطعأنوّدخأي

.©كلذم«ىشركذىلإندعيملوهللانزفغتساونمجرفلاق

فورُمملاىضأنألاةياورلانعةيخيراتلاصوصنلاعمجتةثلاثةيحاننمو

دبزنبراجىننبماقفسوينبجاجحلانإ:ليحرلانببوبحمنايفسىبأ
ديزنبرباجضفرا.9ةريبهىمسملاةيضابألاخباشملادحأعمنامعىلإ

نجسو9كلذجاجحلاهيلعضرعنيحةرصبلاىفءاضقلابصنمدلقت

فسونبجاجحلاةافوىتحةاعدلارمددععمةميركىأنبملسمةديبعوبا
ىرجاذهلك؛99ميحارسقاطأاهدعبو«مال٠١/ممماعىنقثلا

.(دوعقلانامتكسلاةلحرمىف

ىتحةيضابألاةوعدلاتمزالدوعقلاةسايسنألوقلانكمياذهىلعو

اليلدقيالءاطعلانأاك«ةسايسلاهذهبهللخدو«كلملادبعةافودعب
٠ةيومألاةطلسلابةيدولامهتقالعوةيضابألاكوسنسحىلع

ةساردناورمنبكلملادبعلضابأنبهللادبعةلاسرةساردنإ
دوجواهنممهفيالةلاسرلااهتوتحاىلانيماضملانأرهظت+(*لةصحاف

ةظحالمنكميو.كلملادبعهعبتاىذلاجهنملانعىضرلاىتحوأةيدوةقالع

٠م٠صاريسلا؛ىخامشلا(١)
مللصءاًباسلاردنمملا)0

ب43ةقرو:ةيضايألاىاقيط؛ىنيجردلا(©)
.أ.ةقرر|١قباسلاردصملا(4)

ٍِ...-١ةقروىضابأنهللادبعةريس«ةيدامعلاريسلا()

(ةيبدالاةكرحلا-)
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هماهلاوىومألاتيبلاىلعموجهلاك©ةلاسرلااهتوتحارومأةدع

ةيواعمونامنعةفيلخلانمًارابتعاةعيرشلاىلعجورخلاولظلاعارنألكب

ءارآدينفتو«ةرخلابرشوقسفلابهفصوىذلاديدهنباونايفسىفأنبا

ميفصوودنزبوةيواعمبلاثمديدعتو؛نامثعةفيلخلاصخبامفكلملادبع

هللاقتاف»:لوقيذإمهنمةءاربلاربظيو!,9ةنعلاورفكلاوقسفلاب

هعمنمو(؛نامنعىلوتينف..ةبواعمىفكسفنعداختالو«كلملادبعم

انبولقوانتفسلأوانيديأبمهلءادعأ«ءىرمهنمىنأهتكدالموهللادبشأىنأف

كلذ,بساحنو؛انثعباذإهيلعثعبنوانتماذإهيلعتومنوكلذلعشيمف
.«9هللادنع

ةرمأبناورمنبكلملادبعلةلاسرلاىفرضابأنبهللادبعفرتعيالو
.0كالملادبعايدرجملامسالابدراومةدع.ةهبط!"لبةفالخلاوأنينمؤملا

ربظياك-ولغلابضابأنيامهنانيحكلملاديعكلذنمىكنألاو

ةقروةمغلافشك-101١-117ص6تاقتنملاورهاوجلا؛ىداربلا

.أم.ب4

ةمغلافشك+4صتاقتنملارهاوجلا؟بةقرو«ىضانأنأةريس()

٠ب0١-ا9

صوصنىفتافالتخالاضعبتدرو.192ص+تاقتنملارهاوجلا(«)
”لعوىعملاباهلةقالعالتافالتخالاهذهنك-لو«ةيضابألارداصملانيبةلاسرلا

هتريسىفىضانأنبالاسرىفتدرو+«كسفنىفعداختالو,لاملالييس

ةلاسرىفدرواذكو.ىداربلاهدروأىنلاهالعأصنلانعىفرجلافرحةدايزب

ةريس.هللادهشاانأفهدعبنمونامتدىلوتينوكينكهلومىضابأنبا

.؟ةقروىضانأنأ

ء161ف+تاقتنملارهاوجلا.«١26ةقدو«ىضابأنباريس(«)
٠٠٠



إل

:هلوقبوغلاىعمارسفمهيلعضابأنبادر ةلاسرلانم
هللاباتكريغبلمعيو؛قحلاريغهللالعلاقينأنيدلاىفولغلاو»

هللالعاولوقتالو؛كيدىفولغتالباتكلالهأايلاقونمىذلا

ىلعدعبتنأوهدعبنمةمئالاونامثعنأاك.«9قحلاالإ مهنعاطومهليس

تنأمهتعبتاو؛مءاوهااوعبتادقو©مهعبتتو«هللاةيصعمىلعمهعماجت

اولضأولبقنماولضدقموقءاوهااوعبتتالو.لجوزعهللالاقو«اهنلع

.«29نيدلاىفولغلالهأءالؤرف«ليسلاءاوسمنعاولضو«اريثك

اذهو؛ةلالضاوةيصعملبكلملادبعلهماهتاصناذهنمحضاوو

هللادبعوكلملادبعنيبةيدولاةقالعلاهنممهفينألاحىأبنكمالماهنالا

اوفرع؛ضابأنبهللادبعمهنمو«لدتسملاطااذهنكللو.ضابأنا

هللادبعنأةلاسرلانمحضاووهاكو«لاتقلاىفىتحفااخملاىلعةجحلاءاقلا

دانأدقو«ناورمنبكلملادبعىلعهتقرفءىدابمضرمينأدارأضابأ7

نظلابلغأو,ةعاجلاهذهنمهفقومديدحتىفناورمنبكلملادبعكلذ
هذهراكفأحضوتسينرهتلاسربدارأناورمنبكلملادبعنأ
ةقرازألاىفهبأرضابأنباربظيذإ«اهئارآىفةلدتعملاةديدجلا,ةقرفلا

:مهنهةءارلاو

دافتسادقو«9هعابتأوهعينصوقرزألانانمهللاىلإءارانأ»

تابارطضالاوتادحألابتحدزاةرئفىفاذهةيضابألافقومنمكلملادبع

143٠ص«تاقتنملارهاوجلا-.«ةقرو«قباسلاردصملا(١)
ةمغلافشك؛(114ص«تاقتنملا. بةقو«ىضابأنباةريس(«)

.اب0

ىحابأنأةريسىفهالعأصنلادرو110ص«تاقتنملارهاوجلا(©)
.مةترو.«هعابتاوقررألانانموهللاىلإءىرباذإو:ىتألالكدلاب
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ىلإةفاضإةيبرغلاىبرعلاجيلحلاملاقأو؛ةرصبلاةنيدمتددهىلاةيجراخلا

ىلاةيقرشلاتايالؤلا.نماهريغو.,زاوهألاو.سرافو.نامزك .تقاك

.!!.هبوهنسىتحم.61ماعنمةقرازأللاحريبم

هفاضإهطاشنقاطنلمشىذلا؛قنحلارماعنبةدجنناكةماعلاىفو
<9.نامعوفئاطلاونيرحبلاونيلانمءازجأوتومرضحةماثلاىلإ

.ةفينعلاتابارطضالاهذهءانثأىفةيضابألالبقنملدتمملافقوملااذه

.ةيدولاةقالعلابلوقلاىلإنيخرؤملاضعبعقد؛ةيجراخلاتاكرحلالبقنم
.بعاتمهلريثبالنأكلملادبعةحلصمنمناكو«نييومألاوةيضابألانيب

لثعالكلذنأىلع«ةيضابألادوعقكلذكةينسايسلاهتداصمنمو«ةديدج

ىلإةبشنلابىعرشريغ«مكاحنمىساينسلاةيضايألاتقوملاحىأب

.9ةلالضلاوةيصعملابضابأنبهللادبعهمهناثيحمهتادقتفم

,نمةراشإكانهنأةلاسرلاةمئاغىفتءاجىتآصوصنلانمرهظيو

,لبقنمضفرلابىلبوق؛اهتقيقحواهبنكمنالةيويندتاءارغابكلملادبع
الو»ضابأنبهللادبع .نوكتلنكلو؛ىتجاحنمتسبلوايثدلابضرعت

0049ْةحصنلالضنأكاذنأفتوملادعباملونيدلاىفىلكتحيصف

+(2143دادقب)«ةقرازألاةقرف؛نحاضردمح«ليجدلا()

79١٠ص

3٠ال7ص<ةيومألاةفالحلا؛ربمألادبع؛نسكد٠(9)
.باب«لاضخلارصتخم.سيقنبميهاربامقاحتنابأ«ىمرضحلا(©)

.ب؟,ء-ةقرو؛هبالولاهبمنامزكذ

نباةريسىفةالعأصنلادرو.7+1ص«رهاوجلا؛ىداربلا(«) ضايأ

.ظحالناذكهو«ايندلاىفىتبغرال ىنإفاينادلابىلضرعالق»:ىتالالكفلاب
حجةفيفطتادايزتعقوفةريسلاخنناتلبقنماميرصوضنلاببارطضالا



؛نامتكلاودوعقلابتمستاةيضابألاةوعدلاةسايسنألوقلاةوفصو

ةرؤصبةيومألاهلودلاتدافتسادقو«اهنوشنةيأدتيفةضابالاتاكذإ

دوعقلااذهنأالإ.ابسفنةيقحلاهذهىفةنمايسلاهذهنمةرشابمريغ

ةطلسلانيبةيدولاةقالعلالاوحألانملاحةيأبىنعينكيملنامتكلاو
.ةيضابألاوةيومألا

٠ةيضابألاةرددللىرسلاطاشنلا

؛ةيضابالاةاعدلاةايحنعةقرفتمتاياورىوحبةيضابالإةريسلابتكنا

؛تامولعملاهذهقثويامو.©"اهييلاسأوتاظنتلاةعيبطنعكلذكو

دقناكليحرلانببوبحمنايفسابةيوارلانأ«اهتحصىلعليلدلامقبو
ةضابألارداصملانمةعومجبىفهتاياورانتلصودقو؛تايظنتلاهذهرصاع

0ةفلتخملا

ةقالعلالثتىبفبرغملاةاعدل.ةعيركىبأنبملسمةديبعنباةفاسرامأ

.برغملاوقرشملاىفةيضابألاةاعدلانيبةقيثولاةلصلاوةيميظنتلا

ماظنملاةوعدلازكةرصبلاةنيدمىفلمعلاةيرسىلعليلدلامبقتو

. ةقروىضابأنباةريس.تاملكلاضعبىفريخأتوميدقتوحج
ىعبايركزوبأ:ىنالجرولا٠ةيضايألاتاقبط«ىنيجردلا«رظنا(١)

.ريسلاىخامشلا؛ةمالارابخأوةريسلا«ركبأنبانا

.لاثلاليسلعب111-٠١٠ةقرو«ةيضابألاتاقبط«ىوجزدلا(+)

.ةيبرغملاوةيقرشملابتكلاىلإةراشالاىفىداربلاةلاسر؛ىداربلا
ءىلاطدجلا-114-8.صريسلاىخامشلا. با”.ةقرو

-ميص(1466ةرهاشلا(١قتاريخلارطانق«ىسوننبلهامصا
.



اء

قاسرخلامناغنبرشبمناغىبأةنودمىفتدرواهنأوامسالىضابألا

رارمتساىلعاليلدرقتةقيثولاهذهو«ىضابلاهقفلافرداصملامدقأىدحا

ةداقنابأىرجملايناثلا!نرقلانمعبارلادقعلاملطمىحىضابألامبظنتلا

.29ةضابألاةوعدلالسمةديبعىبأ

ةوعدلاىفةيرسلاسلاجملالعحوضوبملكتتةرفاظتمصوصنكانهو

ىلوألاابلحارمىفةوعدلاامتممىلافورطظلاتكلادقو«ةضابألا

لوقتنأاننكميو«ىضانألاهقفلابتكىف؛(نامتكلا)ىرسلامظنتلانإبأ
ةاكرملاف.ةوعدلاهتشاعىذلاىمايسلاعقاولاتراجىضابألاهقفلابتكنأ

اهعجثيحنمروبظلاونامثكلاةلاحىفابماكحأ لاثملاليبسىلع

."9تالاحلاهذهلثمىفاضيأاهماكحأاهلةمامألاو.©اهعيزوتو

*ةيضابالاةوعدلاراسمىفناتيعيبطناتلحمنذإروبظلاونامنكلاف

٠ةيبقفلاوةيسايسلاامهتازيممهلنيتلحرملانملكو

ةبسنلابةصاخولمعلاىفبولساوأةقيرطىلإةجاحب«©)نامتكلاف
نامتكلافيرعتنكييو.مكحلاوةسايسلاىفتارظنوفادهأاملةعامجىلإ

ملسمةديبعىنآلاةأكولاىفةلاسر«مناقنبرشبمئاغوبأ«ىئاسرخلا(١)
11116ةقرو«ىرغصلاهتنودمنمض«ةميركنأنا

ىفثحبمأف١أربةقربمالسإلادعاوقحرش؛ىلاطيجلا()

.ناينكسلاوروباظلاةلاحىفةاكرلا

ةقرو؛لامخلارصتع«؛سيقنبميهارل«قاحسأوبأ؛ىمرضحلا)9

..ابإ#
١ةقرو:ديحوتلاةمدقمحرش:ىضابألاعيمجنيرح؛صفحوبأ(«)

قيرطكواسوهو+ةعبرألاندلاكلاسمدحأو:هنأنامكلاىفلاق.ب
٠«روبظلا



الإ-

فعضلااذهببسبو'+فعضلالحارميدبلثميهنأبةوعدلاهذهىدل
نألواحتساذلو.روهظللدادعتسالاوزاهسفنءانبلناتكلاىلإةوعدلاًاجلت

ةنيدمىفةيضابألاةوعدلل«ىرسلاطاشنللملاعملاةحضاوةروصنوكن
.ةرصبلا

يلع:ةرصبلاىفةيرسلاتاميظنتلاةيادب

صوصنلاضعبريشةوةيضابألاةوعدلاىرسلاماظننلاادبىتممفال
رداصملاقرطتتالو(+-٠32)ديزرباجمامإلادبعىلعهتيادبىلإ

ىرسلاطاشنلاىفضايأنبهللادبعلركذيرودىأنعانيدلةرفوتملا
سمأللامضاوديزنبرباجمامألانوكياذهبو.©!ةيضابألاةوعدلا
ىلوألاةكحملانمةلدتعملاةعاجلانألمتحملانمو؛«ةوعدللىلوألاةيميظنتلا

ىفجراوخلاالضرعمتتلاةدابإلاتالملةجيتنبولسألااذهىلإتأجل

تلمشةلحلاهذهنأواميسال«هللاديبعهنباوهيبأنبدايزدبعىفةرصبلا

لالبأك:لادئعألاهتمستاكنمو+هبضارعتسالابنيديناكنم

هللاهمحرريدحنبأسادرملالبايأنأانغليدقو»ىشقرلالوق,؟7سادم

..ىناعلاديزنبراجمهمامأرمأبالإنوجرخياونوكيملنيملسملاةمئأنمهريغو
«مهمءادرنوكيامهلوعدتوالثلبرحلانعهرتسمنودوهتروشمهو

ديزنارإاج:دابزنبهللاددبعدرعىةوعدلاسأرنأحضتيصنلاأذهنمو

نمريثكلالشفقيرطلااذهعابتابةعانقةكححملانمةلدتعملاةءاجلادازاممو

رمعةفالغنمانيقنيتنسلرباجدو8١٠١ص«ديسلاءىخامشلا(١)

.ب١ةقرو؛ديحوتلاةمدقمحرش؛ىخامشلا. باطخلانب

جراوخلانمةفرطتملاقرفلابنرتقاىخمرأتحلطصم:ضارعتسالا(*)

١١+صلماكلادربملا.ةصاخةروصبةقرازالاهبتنادو

٠*١ص+قباسلاردصملا)9



الا-

ةفرازألاهعبتاىلافنعلابولسأعابتاىفةقرطتملا-ةيجراخلاتاكرحلا

.9.ةريغو

ضابألاىرسلاميظنتلانعلوئسملاناكديزنبرباجنأدكؤيامو
ةيضايألاةوعدلاخياشمحألقتعاامدنعنايفس'وبأهأورىذلاصنلا

نألعطوسةئاعبرأدلجوذخأاريكًاخيشناكو»رنقنايفسوبأىمسملا

؛هنًمابيرقتنكوديزنبرباجلاق.لعفيلفنيءاسملانمدحأىلعلدي

نأمولمملانمو؛«(هللاةمصعفوهاذهلوقينأالإرظنا'تنكامو

ةيضابألاىداسيلكاذنآةزرابلاةيبلعلاتابصخشلانمناكديزنبرباج
طايخنبةفيلخهلمجردقف«ةصاخمهناملعونيملسملاةماعىدللبطقف

ديزنبراجوهدهنعلوقي؛ثيدحلاةمئأدحأهرابتعاب؛تاقبطلاباتكىف

:ليدعتلاوحرجلاىفىزارلالاقو«9ةيهذمىلإارشبملو«دمحيلانم
حلاوسابعنبانعثيدحلاىور«ىدمحيلاىدزألاءاثعشلاوبا»

كيدحلاةمئنأنمورف©«رايدنبورمعهنعىررورمعنباوورحمنب

هنأالإهمق#ىدزأىرصبراجنعةعرزوبألاقو,هيدلنيقثرملا

:لاقفهلةيضابالالاحتنانعلأسنيحديزنبراجنعةياوردروي

ميمابإانأراجلوقينألوقعملانمسيلو؛©9كلذنمهللاىلإأربأ

ض

,دادغب)ريتسجامةلاسر«ةقرازألاةقرفءاضردمحم؛ىليجدلا(١)

7٠(١

.43ص؛نيسلا+ىخامشلا(«)

١٠ص«تاقبطلاباتك«طابخ؛١(©)

بارك٠,سيردأنبدمحممتاحنأننجرلادبعدمحموبُأ؛يزارلا(4)

٠١-2ص((1487+دايآرديح)ىف١جم+ليدعتلاوحرجلا



بج

ةرصبلاءابقفو_نآرقلابنيعباتلاءالعنمد:ىتسفلاهنعلاقو.هلئاستل

)منيدلاْق

اذهنمو.©نيمدقتملاجراوخلاءاملع:نمةدعدقفىناتسربهشلاامأ

ديزنبرباجاهعتمتيىتلا«؛:ةيملعلاوةيعامتجالاةناكملارهظتضرعلا

صنلاف؛ةماآلاىدلةرومغمهتيصخشنكتملو؛دحأىلعةيفاخريغكاذنأ

نعلّؤسملاوهديزنبراجنأىلعكشالبلدي«ىخامشلاهدروأىذلا

؛0هللاهمصعفوهاذهلوقينأالإرظنتأتنكامو»كاذنأمهميظنت

ديزنبباج:لوقينأرمنقنايفسنأنمراتنيناكديزنبراجنأىأ

فاشكنانودكلاراقنايفسىلأةرالصنأالإانرمأسأروانمامإ

ةطلسلاةبجاومىف«ةيضابالاةاعدلااهادبأىتلاةبالصلاناكدقلو.هرمأ

نكمدق«ةيربسلامهسلاجملوحنويء"ثبورذحلاوةطيحلاو؛ةيومألا
ةرصبلاىفةيومألاةطلسلاعطتستملو٠عادتالاوولانمىضابالارظتلا

بوبحمنايفسوبالاق«ةيرسلامهأحجمنمسلجحبىأىلعاهديعملنأ

نبت مهنأالإطقسلجمىفمهمرفظمهنأانغلبامو»:لتحرلا ةرمتاذاوناك

اوكرتونيعرسماوجرفتمدديرتليخلانأبربخلاماتأهنبأودايزدبعىف
؛لاعتلاىلإاورظنفطرشلاءاجف؛هيفاوناكىذلاتيبلابابىلعمهلاعف

لأسيانلبتاكم:تكلاقفلاعنلاهذهام:تببلاةبحاصزوجعللاولاقف

عضوماذهناف«هتركذكلذامهللاباولاق«اهريغولاعنلاىطعيفسانلا

؛ةرهاقلا)راصمالاءاملعريهاشمباتك«نايحنبدمحم:ىنتسيلا)1|

يحص((14
؛رلازجلاو.ةرصبلاتيراتبرهوجلانداعم«دمحمنبنامعن.قارعلانبا

.9ص(ولأتايمالسإ)
.7١ص((1431+ةرهاقلا)١لحتلاولاملا«ىناتسرهشلا(9)
٠الص؛ىخامشلا(م)



الع

ءالبلااهوضرعتالف؛تركذامزوجملاتركذدقمهضعبلاقفلاقةيير
نأانهحضتيو.«"9مهنمهللااهافاعف:لاق«ةقداصنوكتتنأابلعلف

لبقاوجرخاذإو«ابسرحتنويعوءابقرسلاجملامنهل ٠مهلةطرشلاةمهادم

ةصاخوةبرسلاسلاجملاىلإهروضحناكدقف«نامنكلاورتسقلاىنةدايزو

رتستلاىفةديدجاقرطاوركتب١دقفهللادعهنباوهبأنبدايزدبعىف

باقنلاىفءاسنلاةئيهىفهنباودايزمايأسلاجملانوي»اوناكف«ركشتلاو

ىلعلمحيلمهدحأناكو..ءاسدلابنوهسثنيكلذريغو لمحبوءامبةرجهرهظ

ىدملاصنلااذهرهظيو««©سلجملالخديىتحعايبهنأكعاتمةلمح

سفنىفسكميو«مهسلاجمىلعرتسقللةيضابألاةاعدلاهعبتاىذلا«ديعبلا

ةروصلاهذ.ركشتلاىلإمأجلاىذلا«ديدشلا:شطبلاوةيساقلافورظلا

.ءابقرلانيعأنعًاديعب«مهتوعدىلعظافحلل

قف؛ىضاألارمبظتتلاماكحأىفديزنبراجىضإبالامامالاماسدقو

؛دزنإراجرودومظنتلاةيرسىلإريشر"ىخيراتليلدبمعدمىبقفصل

بناجلااذهونامتكللةيرسلابناوجلانممهمبناجىلعءوضلاطلدقف

؛ىضابالاظننانعجراخلانمةيضابألاةوعدلاءامعزفقومىفلثمتي
ىلعلديو6مهيفنعطبملوةيضابألاةوعدلانمجراخلااذهجرخولف

نمجرخنإو»؛هتوادعرهضغبنوبجوينكلوهلأشوهوكر«مهملاروع

هلايتغاوهلتقلحدقفمهنمباعومهيهذمىفنعطومهفااخونيملسملابهذه

ديزنبرباجحلاصلامامالالعفاكهلتقوهكالهىلإاولصوببسىأب
لذقدابجلالضفألئاسلللاقف«دابجلالضفأنعلأسنيحهللاهمحر

١.أ١.ةقرو/١ةيضايالاتاقبط؛ىدجردلا0

ريسلا؛ىخامشلا.أ١.بةقرو/6١ةيضابألاتاقبط«ىنيجردلا(«)

١٠٠[ص



-اواس

لعهلدفمهملجدعمًارجنخةيضأبالانايلغلادحأزخأف٠«'9ةلدرخ

ةلدرخناكو»:صنلااذًاحراشىلاطيجلالاقو.دجسملاىفهلتقفةلدرخ

نعطيلمجف؛ابكراهنءجرخمث؛ةوعدلامذهلهأنمتدجوايفاذه

.لعراجلحتساكلذلفمهملاروعلعلدبونيملمملالع

نمةيضابألافقومبقاعتيمفىرخأصودنبصنلااذهانراقاذإو

مهنفلاخمءامدلحتستالةيضابالانأكلذ؛سصنلااذهحيضوتنكميلتقلا

لو,فلاحلالعةجحلاءاقلابيكبرحلاةلأحْقالإنيملسملانم

هنآلىمايسلاهانعمهلةلدرملتقفءاذطو3:هبءادتبالاوللظلابءامدلا

دابجلالضفأهلقناك6اهرارسأ.اهناوهوةرعدلاةأيحلعًارطخلكش

.ةيضابالاةايحنمةيفصعلاةبقحلاكلتىف

فموينبجاجحلاةطلسىلعًارطخلكشيادبىضابألاطاشنلانأربظيو
نادعلإهمىلإجاجحلارمعأذديزنبراجمامألادبعف“ىلا

ةيضابالاةوعدلاتدافتمادفو.0ةريبهىمسملاةوعدلاخياشمدحأعم

ىلوألااهروذبترذبثيحنامىلإراجىفننمةرشابمريغةروصب

.أوب١مةقرو؛مالسالادعاوقحرش؛ىلاطبجلا(١)

يثفأومهمجرخوهيضابألامظنتىفلخدصخشلمما.ةدرخ(©)١
.كتقاولحتسااذهلمهرارسأ

.أ+ةقرومالسالادعاوقجرش“ىلاطيجلا0(

رابحيذ(ٍ"ىويسبلارص:ناملادمعنىلعنسحلاوبأ6ىوسيلا0(

مص(74



_او-

هلأسنيحف.هسبحوراجلاقتعابفسوينبجاجاماقدقو.كانه
.«")9ينوتفتساووسحبلاقفوثرود»فيككتخلانع

تعستأنامىلإهيفنوهسدحلبقرباجوجاجحلانيبةفالعلانأربظيو

هذهنيسحتىفاريك"أرودلسمىبإنديزيجاجحلابتاكلناكو.دولاب

ةيضايالامأنمنوعناكهنألمتحمو"0جروحأىأرىرهنآلْةقالعلا

املوْملسمبأبديازةطداوب5افدسوببجاجحلاىغتلادقو٠هيدل

بصنملغشبنأجاجحلاهيلعضرعدقف؛ةزرابةيملعةيصخشراجلتناك

..ةنيبلسللًايضاقكلمجتدحأكبروننأىغبلياللاقو«ءاضقلا
ةءافكلاوةيصخشلافعضبارهاطت.ضرعلااذهديزنبراجضفردقو

1امهلدبحلصأنأنسحأالزرشايمداخوةأرملانبمكي,َْجاجحلالاو

نطبيامسكعجاجحلاربينأدارأهنأاذههباوجنماودبيو
.هتصخشنم

:جاجحلاهللاق«هنععوطقملاهئاطعبديزنبراجبلاطامدنعو

.«*ةرحلكلمعتسنالونيملسملالامتيبنمكيلععننأميقتسيالاذه»

راجلمعينأ؛كلذلباقمجاجحلاىلعملسمىبأاحرتفادقو

ليحرلانببوبحمنايفسوبأ«رابخألاهذهلةياورلادجوهةديبهو(١)
.أمالظلاحابم؛شبةرلا.شيرقنمفيسنبةريبهنإ

.١١1ةقرو/١,تاقبطلا«ىنيجردلا(«)
.ب2ةقرو/٠+قباسلاردصملا()

.3ص«لماتلا؛دربملا(©)
.2ص ريمعلاءىخامشلا(ه)



اللا

ناويدبحاصللمنبأنبديزيبتكدقو2ةرصنلاىف(:ةلماعملاناويد)ىف

هؤاطعناكو:التناكهباطعهيطعيولمعلاةدوؤمخيشلافاكيالنأةرصبلا
لاردلاْسوأمرد.ةئاعبس

.رودلا.انلحضتي«ةقباسلاصوصنللاننارقتساوضرعلااذهنمو

ىرسلاماظنلسسؤملاهنأناتكلاةلحرمىفديزنبراجهبماقىلاريبكلا
.ىرجملالوألانرقلانمسداسلادةعلاىفةرصبلاىفةيضابألاةوودلاىف

دقعلاىفأدبىضانألاميظنتلانأب:ليعامسادومحمروتكدلاحجركسيلو

ىففوتديزناراجسال؛*ىرجبلالوألانرّقلانمريخألا

«+ةنسليقو؟"ةرجبلل+ماع)لوألانرقلانمريخألادّمعلاملطم

.«*!ةرجبلا

:ةضابألاتايظنتلاراهدذنا

أدبلع؛هتايظنتترولبقنيحهطاشنجوأىضابالامبظنتلاغلب ةديبع
تايمصخشلانمادحاوأورنتعيىذلا«ىدايشلاةضادلاةمبيركبأبملسم

.ب3٠ةقرو|١؛ةيضايألاتاقبط«ىدجرملا(1)

ريسلا«ىخامشلا-.أ٠١١يةقرو/١ةيضايألاتاقبط؛ىنيجردلا(«)
:١٠مص

17ةرواقلا(مالسإلاىفةيرسلاتاكروحلا.دومحمليعامساد)9

79ص

.١٠١9ص6(145أ7دادقب)؛تاقيطلا«طايخنةفيلخ؛ىرفصملا(8)
وق١1ج+ليدمتلاوحارجلاباتك«دمحمنبنمحرلاديفدموبأ«ىزارلا

.وى(؛نس(11م7تابآرديح)

.أربرجةقرو«ديحوتلاةمدقمحرش+ىخامشلا(ه)



الز

؛ةيمالسالاةمألاخيراتنمةبقحلاكلتىف؛ةيرسلاتامظنتلالاجبىفةعماللا

مممىبلىلوموهو»:هنعىغايشلالاقهبفوعيىذلاهبقلكلذلعلدبو

.!ءنجدلابجاجحلاهاذآأونحتمأو؛فافقلابفرعيروعأهنأليق

رهاظحرناكةديسعبأنأهلصأو6هباهلازرأنمفاققلابقاحبصأدقو

ةيومآلاةطلسلانويعحمليامنيح«ةيضامألاةاعدللهبيردتدنعفافقلالمعب

.ةيسابعلاوأ

لعنحملاهذهتنهربدف+لسمةديبعوبأاهبرمىتلانحملمغرو

ضرعتامدنعف؛«هرمأىفاشكنامدعو(هتوعدبهناعإ«قدصوهتبالص

مامضىمسملاةوعدلاخياشمدحأووهىنقثلافسوينبجاجحلال...

ىفقثلافسوينبجاجحلاةافوىحترمتساةليوطةدمنجسلابئاسلانا
فورظو«باذعلامغرامهرمأفشأبو«مالامماعلاوشىف

ىفنيبقفاوتكانهناكاذإمفتامولعمانيدلتسيلو«ةئيسلانجسلا
كردأدقجاجحلانأودسو«مامضوةذيبعىأنجسونامعىلإديزبراج

٠مهطاشننمدحالتاءارجالاهذهىلإدمعف؛ممريثأتةروطخ

ريبكردقىلع؛ةيضابألاخياشملانمةعومجمبةبقحلاهذهىفتزردقو

:.ب١١ةفرو؛ديحوتلاةمدقمحرش؛ىغامش#(١)
ةعركنبأناحيحصلاوندوكنملسمةديبعابأنأظحاجلاركذدقو

مهئاملعوجراودلاءاسؤرنم-خاسنلافيرحتببسبمسالاىفأطخمقوارو

نييتلاونايبلا؛رحنورحعنامثعوبأءاظحاجلا.ةنيذأنةورعلىلوموهو

٠اي/١(كدترس)

ء؛يىخامشلا. أ١.ةقرو/١ةيضابالاتاقبط«ىيجردلا)0

٠ملصريسلا

177/4٠(61137تدريب)+خيراتلاىفلماكلا«ريثألانا(*)



مدقتىفادضاوممريثأتربظو؛اعمبرحلاو ةسايسلارومأبءاكذلانم
.اهيلاسأوةوعدلاطاشق

ميظنتلاناديمىفةزرابلاتايصخشلانمصاخلكشب.ربظدقو
بجاحةيصخشىهو؛لمةديبعىباباجىلإةذفةيصخشىمايسلا

ىلالكاشملالحىفهتءافكربظتو«9ىئاطلادودومىبأ ىفثدحنتناك

ءابتناىعرتسياللكشب«ابيلعظافحلاوةاعدلاسلاجمةبقارمو"ةوعدلا

دقعتتناكندلانيطشنلاةاعدلادحأىلإلسرأدقف«ةيومألاةطلسلا

ابمضيىلاةعاجلاةرثك:ىلوألاامهلعذخاَوينيتظحالممهتويبىفسلاجملا

عمستناريجلانأ:ةيناثلاو«ةيرسللفانماذهوسلجملا رمألااذهومهمالك

كسفنىلعقفرأ»:هللأقفارذحمهيلإلسرأف.ةطلسلاىدلمهمىشي
انترمأنأولعفلانأ:لاق«اولعفتنأىغلبىذلااذهامكلملادبعاي

خياشملةاعدلاةباجتساصنلااذهنمحضتيو«©انكرتلعفنالنأ

.ةضايالاةوعدلا

هنأبىرشلاطاشنلاىف؛رذحلااذهلةبجوملابابسألابجاحنيبدقو

الظىوناكولو«ةيضابألاةوعدلاءاقبو«رارمتساىفساسألا

بيرختهنكميطلستموودعمامأروبظلاوةعاجشلاامأ.مهنايحلامزالم

لاقفاليوط-بجاحىأ تكسف»اهرارمألعملطأولامفةوعدم

اورمعأ«نوبرختونوفاخمالنأنمىلإبحال؛نورمعتونوفاختنآلا

تتوسلبمسسيمسموزب

وهوىوكزآلاهنغلاقو.أ١٠1ةقرو/١ةيضعابألاتاقبط؛ىنوجدلا(١)

.ب3مةقرو؛ءةمغلافدك-.بجاحنبصفحنببيجدودوموبأ

ءريسلا؛ىغامشلا.1.7/1«ةيضابألاتاقبط«ليجردلا(*)
7١٠٠



-اس

هبيلاسأةاعدلانقلياذهبجاحاكو«©)مكظفحمهللانافكلاب

كلملادبعلهملامتىفاحضاواذهربظيو.«©هيفهبدويايفدةبطاخملا

ةاعدلامهنمديفتسينأنكمينيالاصاخشألانيبديمييكل«ليوطلا
+نوغشبنممهف:ءاجرالنيدل٠.كويلوأو::مهئظعوملعلخبةدنالألا

ةدرظامصخشىفتافضلاهذهترفوتولايغةاعدللعبجف؛"نونيعيو

ىلإةفاضإلابو.©رذحىلعهنمةاعدلانوكيلةذينوهربشومهضلاحمنم

.دادعإلاوىرسلامظنتلا:ىفزرتدقفهةيعامتجالابيلادالاكاردإ

رخاوأىفاهروهدتو؛ةيومألاةلودلافعضهيفربظىذلاتقولاىنف
؛ىرخألاةضراعملاتاكرحنأشمهنأشةيضااألاةاعدلاأدب,اهدبع
خياشملاوبجاحدودوموبأناكدقف«ىاسلاكرثعملا.لوعدلنوأيهت

.*ةديدجلافورظلاةبجاوملنوططخيةيضابألا
ممروضحرصتقيىتلاو؟ةصاخلامهسلاجمةيضابألاةوعدلاخياشملناكو

 نايفسوبألاق اسلجمبجاحلزمىفنأةليلتاذانغلب»هريغنوداهف

نملجرلتلقفليلابسلاجملاميعمرضحننأاننوعديالخياشملاناكو

ةرمحوبأناكو؛«©"انلنونذأيمهلعلبجاجلزنم.ىلإانيقلطفانامعلهأ

اونوكتنآلوهيضابألاتاقبطىفابرطضمصنلادرو.١1#ص«ريسلا())

رهظيو٠.أ١١٠ةقرر١+«نويرختونوفاغتالنمريخنررمعتفنريرخت

رغآردصملعدمتعاوأ؛ءالعألكشلابهتبئأو.صنلامصىخامشلانأ

.ىرزقألوألالايحالاو

١٠٠مصءريسلا؛ىخامشلا()

.ب١٠مةقرو١٠ةيضابالاتاقبط«ىندجردلا(©)
)ل:77ط8اب11.ضبااطمانعطلأنصطع0.2611000118780

1وادتصب286انصب2.2281961

١٠ص(ريسلا«ىخادشلا(2(
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مل4ماعزاجحلاىلعىلوتساىذلا«ىدزألافروعنراتخما

ىدزالانجلبزاجملاكراعمىفهليمزعضسااجملاهذهنورضع.نك

ابللاقخياشملانمةلالثوأنيلجروكفوعنبراتخلاا:دجوفانل.نذأف»

؛سااجملاهذهلثملعلو.«؟ا!انناكمبءاربخأوةبقعنبجاباريخأ.بجاح
نأامسال.ه4ماع,نإلاىفةيضارألاجرحادادعالاوميظنتللدقعتتناك

ةياورلالوقتامىلعىرخأةبجنمو«اهداورنمةبقعنبجابوةزمبأ

نم.ءايشالأهذهلثمىفنيءاسملارومأبمنافلاوه»بجاح-نأ:ةيضابالا

دتسيةديعبأىلإو.ةموصخلاو«ةنوعملاو«لاومألامعجو«برخلاأ

؛ةمهملا.ةيسايسلارومألاةشئانلبلغألالعىبف««""ىواتفلاونيدلارمأ

ىلأوةرهاصملا.ةطبارهعمطرىذلارمع:بيعشدرايجاحنأليلدب

بجاحلرزنمنيبوهنيبنكو»ةرعدلانايتفلذتأنمناكهنأعمهلاخدإ

:ٍ.«"0لابمأةثالثوحن

اهنوشننابأ:ةيضايألاةوعيالىرمدلاميظنتلاةقدىدمكلذنمحي

:20...ةرصبلاىفاهروطتو

ألاةأرملاةرود :نامتكلاوىختلاةلحرمىفةيضاب

اماهتها+نامتكلاو؛ىنختلاةلحرمىفمةيضعابألاةوهدااةدايقتاوأدقلو

زعسلا؛ىخامشلا. أ7٠١١ةقرو/١+ةيضابألاتاقبط؛ىنيجردلا(١)

١"1٠ص

.أ١٠جةقرو/١تاقبطلاو«ىنيجردلا(«)

13٠؟ريسلا«ىخامشلا)9(

(ةيضابالاةكرتحلا-6)



ضم

تدبأو؛اهتيلوؤسملمحتىفةلاعفةروصبتكراشىتا؛ةيضابألاةأرملاباريبك
ىوتسملااذهنأ؛اهبلعمتكتلاو«ةوعدلارارسأظفحىفةريبكةردقم

دادعأللةجيتنةجرحلافقاوملاةماجموةيميظنتلاوةيسابسلاةفرعملانمعيفرلا

روزيديزنبربأجناكدقف«ةوعدلاخياشماهيقليناكىلاسوردلاو

«('نايسيحجموهلأستبلبملاتنبةكتاعتداكو؛نيميلعتضرغلتايضابالا
لكشىلعماقتىضابلابهذملاومالسإلارومأىفةبركشلاسوردلاتاكاك
ريدقنايقسوبأناكو.ةيبقفلاوةبئآرقلاسوردلاةأرملااهيفلعتت.سلاجم

ةرابعاجعلوسلاتويبتناكو"7سلاجملاهذهلثمىفسيردتلابموقي
تويبلاهذهلثمرابتعاب«ةهبشالاعفد«ةيضايألااهفعمتمجبايالخنع

ايالق١هذهىدحإهطرشلاعماددايزنبهللاديبعدبعىف«اهبلعدصرال

قلعتيايفعيرسباوحبمهتاأسأنمتصلختدقو؛ةيضابأزوجعتيبىف
."اهبىفميورهدعباهوكرتىتلامهتيذحأب

ةيرسااءاسنلاسلجمقلعتايفصناددر:«روصنملارفعجىأدبعىفو

,؟؟رللابهيفنوممتحباهرادىفابرسنيملسمللتذختادقةديعستناكو»

.روصنملارفمجىلآألبرسلااذهرمأفشكدقو

راشملانمةيضابألاةأرملانكم«ىميظنتلاوىركشلادادعإلااذهنأ

تكراشو«زاجحلاىفةيضابألااهضاخىلاةيبرحلا؛كراملاضوخىف

٠ويبص+قباسلاردصملا)0(

٠ميلص(ريسلا؛ىخامشلا()
.7٠١١1ةقرو/١؛ةيضابألاتاقبط«ىنبجردلا(©)
+ىخامفلا() ١10١٠٠مص(ريسلا



#م  -

ةسلهتااكوَحالسو4وّؤمنمهجاتحبءنلاةكرحنومَلاملامم

دنعمجةضابلانيلتاممللماعطلادع6ركذلاةراملاذيعمأةملبملا

نراتخملاةزوحىأةجوز_تاكو(ه74ماعىفاهبلعةرمحبأءالبتسأ

ىومألاشيجلاىلعلمحتو؛اهرعشبلاجرلاساحببلتفوع

:اهلوديدشنتو

مزخمفيسب_ىروستعبميرمىنأفىمسأنعلأسنم
.«ةكمكراعمىفةزمحىبأابجوزبناجىلإتاقدقو

ىمتيمهعبناكىحاهاوقتوةيضابألاةأرملامارتلابطظحامحلادسو

.."ةرونلاةروسظفحنذخؤيو»تايضابأمهئاسنىفنوكينأ

:ىرخألاأاقألاوةرصبلاىفىرسلامبظنتلانيبةفالعلا

اهمامإدبعىفةيضابألاةوعدلاراشتنابقاعتيايفتامولعماهيدلتسيل
راشتنالاوعسوتلابتذغأ.م«ةنسهتافودعبةوعدلانأالإ.ديزنبرباج

.برغملاونامعوىلاىلإةاعدلاهجوتدقف«ةيمالسالاراصمالانمدعىف

كلذىفلضفادوعيو؛ملاقألاهذهيفةيضابألاةوعدلارشناوءاطتسادقو

؛ةسلعةسدقمسسأاذإ«ةمركبأنبملسمةدعىنأىضابالامامإلاىلإ

بيلاسأبقاعتياموةيمالسإلامولعلااوسردينأدعبةاعدلااهفجرختي
ريشو+««7زملاةلمحدنومسو6برحلأوةساسملارومأو٠ةوءدلا

.الصلصوملاحيرات6ىدزألا)١)

ا/١٠متراه)+نيمبتلاونايبلا؛ظحاملا)0ْ

تقةقرو؛ةمألارابخأوةريسلا؛ركبنأنبىحبايركذوبأ«ىفالجرولا(”)



-6)-

.مهقافخأوناسارخىفةيضايألاةاعدلالهفىلإدومحمليعامجانونكدلا

قمالةدودرعتناكمدادعانالواهلهأعييشتلاًرظنمهنميمىف

ىلإةالورخآرايسنيرصنىلعةروثلاب.اوفزاجدقو«روبظلاةمامأب
ا.؟""ناسارخىفةيمأ

ىفهذهةيضابالاةروثنعتامولعملاهذه.دومحمليعامسادرفنادقو

.لاتحالاو.نظلا*ساسىلعتينبهماكحأنألوقلاعيطبنو“ناسرخ

قةيخيرأترداصمىلعدمتفيهنالةيجرزاحلاقرفانيبقرفو

.هلوقدانسإ

ممريغوريثأالانباوءىربطلاوأ«ىرذالبلاكةيمالسإلارداصملانأذإ

رداصملاكلذكو.ةيضابألاىلإ(ةعلسنبنابيش)ءاتاىلإنوريشيال
ةقيقحلاو«نامارخىفةيضانأةروثىلإةراشإىأاهفدجوتالةيضابألا

.هذهوةينايوشأابدعبايفاومسو؛جراوخلانماوناكةعلسنينابيشعابتانأ
3حااللا(2ةيأاعثلىلإلصألابىمتلاةفرألا

.باإإل.اب3ةقرو+برحلاباسكأملسمِّةملس؛ىتو»أ١ِان

فسويندمشيفطأ-.ب0٠1-«1ءةقرر/١ةيضابالاتاقبط؛ىنيجردلا
6(1006.ٌماوجلامناكرأنوكبنأزاجايفناكمالا«ىسيعنبأ

8١٠-117٠

١صمالسإلاىفةيرسلاتاكرحلا؛دومهليعامسا.

٠فيرصلب©

+١1١1ص( 16ةرهاقلا)؛قرفلانيبىقرفلا«ىدادغبلا)0

ال4ص؛ةيمالسإلاقرفلا؛فسوينبذمحم«ينامركلا



-م0

نبنأيشلتقدقو؛ةيمأىنبةالورخآرايسنيرصنىلعاوراثدقو
.:«'ىئاسارخلاماسمىألبقنمه٠ماعةماس-

اورشنينأاوعاطتسادقف«تومرضحوإلاىفةيضايالاةاءدلانعامأ

بويأبلئاوبويأوب|مهنمرهشاوريلاقألانماهريغلبقاهفةوعدلا

ديبعبأ.ذيماللتنموهو*4ماعنملاةكرحمكرتشاىدلاىرضخلا

ةديبعوأىلإبتك»١١مةلسندلابةروثلاقلأبأاطدارأامدنعو؟ةزم

ميءزلااذهةوعدلاطامترالعليلداذهو«"كلذىفهريشتسيملم

اطل| ١ررىضابألا

هناتكىفىتوملاانلظفحدقف؛نامعىفةيضابألاةوعدلاىلإةبسدلابامأ
.ةمركىنأنبملسمةديبعىنأذيمالتنم(معلاةلح)ءامسأ«باسنألا»
نذلاةعبرألاءايلعلادحأوهو«ىدوهرفلارمحنببيبحنإميبرلامهلمود

ىمسيناكمبةرصبلاىفنكيناكو«نامعىلإةرصبلانمهولقنومأعلاأولمح

ىدنكلاالعملانبدمحو«ىناورتلارذنلايبريشبوىحابرلأروصنمو«ةيبزخلا
نامعنلانب.ىديدلاأورحمنبدشارو؛ةدنكلايبجنمحشفلانمىحشفلا

ىناحيسلاناليغنبماهىثيقرلامهلفاضأو؛«؟ةديدحنيرضاحنبا

ةوعدلااورشنينأةاعدلاءالؤهعاطتسادقو.؟"ةىنالعجلاريبلانبرينملاو

قلماكلاريلألانىأبتقدرلاتارا1ل.كولملاولبرلاوىراطلا)١))م.

(167:+توريب)ةيسابعلاةوعدلاةعيط؛ىقورافرحم.د. م6/1خيراتلا
ل

١٠.ص+ريسلا4ىخامدلا)0

٠.نب١ةقدم/م+فارعألاباسنأ«ىرفالبلا(”)

.1ب.ةقدد«باسكأ«ىراحصلاملبمنبةملس؛ىبتوعلا()



ىتلاو«ةيدامعلاةيدزألالئابقلاضعبمحلتباجتسادقو«نامىفةيضابألا

راتخلاةزمحوبأناكو.ىمايسلانامعخيراتىفةرؤملاةيرشبلاةوقلالثمب

مالعأنموهو؛راحصبونجزجبةيرقنكسي؛ىدزألافوعنا

لآنمتاصخشلاضعبلوخدلناكو؛'ةنييركسعلااهداوقوةيضابالا

نظلابلغأونامعخيداتىفقيمعرأةيضابألاةوعدلاةريضحىفىدناجلا

.©ةعركىلأنبلسمةديبعىنأةمامأىف«ةاعدلاءالؤملاوباجتسامهنأ

:ايقيرفإىفةوعدلارشنض

ةيلسىضابألاةيعادلاهجوت«ةميركىأنبملمةديبعأةمامإىفوسس

؛سابعنبهللادبعىلوم؛هللادبعنبةمركعهللادبعىنأعمديعسنا

برغملاىلإتلخدةيضابألاةوعدلانأربظيو؛"0ةيقيرفإناوريقباقحلو

اهددحىلاةبقحلاىهو»١١١ةنسىلإ«»06٠ةنسنيبةددحملاةدملالبق

الصوامهنأاسال؛سابعنباىلومهللادبعنبةمركعةافوبناكلخنبا

بهذمىلإوعديةمركعوةيضابألابهذمىلإاوعديةملس»دحاوريعبلع

.ب©١ةقرو؛مالظلاحابصم؛ىشيقرلا(١)

.ةلاسرلانممبارلالصفلارظنأ()
أمةقروءةمألارابخأوةريسلا«ايركزوبأ(©)

نمناوريقلا-ةيقيرفأىلعقلطيدقو«ةيقيرفأةممقناوريقلاتدق٠

؛ىمدتقملا ةيقيرفاىفانارمعقطانملازرأاهنالولكلاىلعءزجلاقالطاب

؛ديلا)+ميلاقألاةفرعمىفميساقتلانسحأ«دمحمهللادبعوبأنيدلاسمش

٠ص(1

.تايفو«ركبىنأندمحمنبدمحأندلاسمشسابعلاوبأ«ناكلخنا(©)
+م/م(1470+تدب) نامزلاءابدأوناسعالا



مل

عابنألانمديدعلابذحينأعاطتسادعسنبةملسنأرهظيو««ةيرفصلا

ىوتسملاحاجنلالعهدعاسدقو«ةيررلالئابقلانيبةصاخوىضابألاهصضذمل

ةبقيلاهذهىف(ملعلاةلمح)نمةيضابألاةاعدلامودعهبمتمتىذلاىركفلا

تناكىلاةئيسلاةيداصتقالاوةيعامتجالاوةيسايسلافورظلاىلإةفاضإ

تددو»:لوقيناكوهبهذمرشنليدسىفايدافتمهملسناكو«برغملااهشيعت

ىلإةودغنمادحاوامويبرغملابةيضاباألابهذمىنميرمألااذهرهظينأ

ىلعمبضعبوأملعلاةلمحلدهنأهحاجنليلدو.«قنعةبرضىلإبأامنليل

حمسلانبلعأل١دبعباطخلاوبأدشرأ5«("ةرصبلابةديبعىنأعضوم

0حضتياذهنم٠.«””ىضابأل١بهذملامولعقلتلةرصبلاىلإىرفاعملا

.برغملاىفةيضابالاةوعدلارشنيفديعسنبةملسهبماقىذلاريطخلارودلا

بهذملاقنتصاهنأاودييف«9تسرنبنمحرلادبعبقلعتييفامأ

ةاعدلادحأهدشرأمث«ىرجهلالوالانرقلانمكلاثلادقعلاىفىضابألا

ةوعدلاةفرعمىفداهتجالاوصالغإلاوءاكذلاهيفمسوتنأدعب؛ةيضابألا
هتقلعو؛هبتفلكىدلا؛رمألااذهلعديرتنكاذإ»:هللاقوةيضابالا

أطخىوسبلاركذ. ب+ةقرو/١«ةيضابألاتاقبط«ليجردلا(1)
ل"مجرتلالعفةيضايألانمناكولو«ةيضابألاىأرىرب١ناكةءركعنأب

.ةيضابألاريسلاباتكنمهريغوأهتاقبطىفىنيجردلا

٠م8سسريمسلا«ىخاشلا(«)
39١٠ص؛قباسلاردصملا(©)

ريمألامتسرداونممتسرنبنمحرلادبعلصأنأنودلخنباركذ(«)
عمهمالسإدمبةيقيرفأىلإمدقو«ةيسداقلادكرممبهبسرفلاداقىذلاىسرافلا

.اقيرفأىلإالوصودعبةيضابالاقنتعاواهبرقتسافىمالسإلاحتفلامئالط

.1ص649٠١+توري©جمرملا؛نودلخنأ



--مي

ماسمماوةديبعابأنكياملاعاهبنافةرصبلاضرأكزودفهبلطتكارأو

نحرلادبعنأىخامشللةياورىفو؟'ءبلطتامهدنعدحتكنإفةمبركىأنإ
ابهذماهقنتءاوامبجعأةيضابالاىلإوعديديعسنبةملسممساملرتسرنا

؛ةميركىلأنبمممةديبعىنأعمقفتادقدعسنبةلسنأوديبو.4

حومطلاو؛ىللعلاءاكذلابنوزاتمي؛برغملاةرضايأنمةعومبمهللسريل

الف«ىسايسلا ؟ةرصبلامهحلوصودنعمهلةديبعىلأبيحزررسفننأنكمي

ةاءدلاءالؤهنمةسمخةرصلالصودقو.امهنيبقبسمقافتادوجوبالإ

منو «ىوازفنالبقلاهواذوبأوىسمادغلادازدنبليعامإوىتاردسلامساع

نمحرلادبعوبرغملاىفةيرّرلالئابقلاىلإنومشنيمهنمهنامحأنمربظبو

ىرفامملاحمسلانبلعألادبعباطخلاوبأو؛لصألاىسرافلارتسرنبا
اسوردنوقلتينينسةدعةاعدلاءالؤهثكمو.«"9نملالهأنمىريخلا

ىلاةبعصلافورظلاتمتحدقو؛ةسايسلاوةرادإلاوىضابألابهذملاىف

راظنأنعًاديعبةاعدلاءالؤهعمهسورددفعبنأةرصبلاىفةديبعوب|اهمرم

ةديبعوبأخيشلاناكو»:ركبىنأنبيحبايركزوبألوقي«ةيومألاةلعلدلا
ًابرسميلخدأو«ةرصبلاءارمأضعبنموختمايفختسمهنعهللاىضر

رامىفبرسلاباببفافقلالمعيراصفةلسلسهيفلمعجو القمًامخشىأ

.أةقرو؛ةمألارابخأوةريسلا«ايركذوبأ()

؛ىخاشلا(١) ,1700صانهسلا
:ىغاشلا-231.بايةقرو/١ةيضايألا,تاقبط+ىيجرتلايق

83٠١0صاريسلا

.بوةقرو|١ةيضابألاتاقبط:ىيجردلا()
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.«('9مهتساردىفنوذغأفابكرحفرصنااذاف؛نوتكسيفةلسلسلاكرح

؛ةيراغملاةاعدلاىلعرتستلاىف؛لمةديبعىنأةراهمحضتتصنلااذهنمو
ىعادلاهبًادباماولمكأوبرغملاىفةيضإابألاةوعدلااباطقأاوراصندلا

المخسردق؛فافقلاعنصإهءرهاظتوةدسعىنأهبو#لناكو«دعسنإةيلمم

نوغبيءارقفمهخيشوةاعدلاءالؤهنأةرصبلاىفةيومألاةطلسلانهذىف

نأةبومألاةطلسلادلخىفرديموفافقلاجاتنإءارونممهشي»بسك

الو؛نييسأيسلاةداقلادادع]ىفةيرسلاايالحلاحجنأنم«فافقلابرس

انملعاذإالإلسمةديبعىنأىندلىمايسلاىعولااذهلاميقتىطعننأعيطتف

دوهجدعببرغملاىفةيضابأةلوداوميقينأاوءاطتساءالؤههذيمالتنأ

ةماقابمدوبجاوجوتوىرخأةراتروبظلاوةراتنامنكلابتمسقاةينضم

.741-6٠ماع*3ترهاتبةيمتسرلاةلودلا

دقو؛برغملاوقرشملاىفةوعدلانيبتالاصتالاهذهترمتساو

|هتعباتموةديبعىبأةدابمرهظتىتلا«ةميقلالسمةديبعىبأةلاسرانتلصو
|نودمرابخأبهيلإبتكينمكانهنأوديو«برغملاىفهتاعدطاشنل

؛ةيخيراتلاةيحانلانمةلاسرلاةيمهأرهظتو؛ةلاسرلانممهفياكمهتفرعم

نرقلاءالعنمىناسرخلامناغىبأةنودمىفتدرواهنأل؛اهدادساةوقلا

تاقبط«ىيجردلا .أوةقروةمالارابخأوةريسلا«انركزوبأ(١):٠

ْْ.ب ةقرو١/ةيضابألا
ليقدقوعررلاةريثكةبصخةريبكةنيدمترسيتو»:ادفلاوبألاق(؟)

ماقماهياناكوطنسوألابرغلاةدذهاقتااكو<«.ةيقئرفأنمترسيقةروكنأ
هففيمطافلاءافلخلاةلودنمهتاودتضرقناىتحطسوألابرغلاكولممتسرىنب

(1846+نسينأب).نانلبلاٌحْوَقَت.نحملنبليعأسأيذلاذانع.:ادفلاوأ
١١٠نح
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برغملاىفةأعدلاهيا]اهبجو؛ةاكرلاىةلاسرنعةرابعىهو«ىرجملاىناثلا

)أنمهبلإمتيهتتاامىترسدقلىرمعلف»اهيفءاجو؛رشعلانعنولأسي
علمثتسيإهللاوىلإهيفمنكىذل١ىفتكنملاناريغانعفخبملكلذنأو

.«(9...هلكريخلا

ةيضاألاةوعدلاروطتىفلمسةديبعىبأريثأتكاردإنكمياذهىلعو

٠ترهاتبةيمتسرلاةلودلاوناعبةيضابألاةلودلا«نيتلودتجتناىلا

ةرصبلافىضأبألاطاشنلافعضلإريشننأدباللصفلااذهماتخىفو

بيبحنبعيبرلاهفلخنأ'ذإ«ةبركىبأنبماسمةديبصىبأةمامإدع
ىأنبملسمةديبعوبأاهبمتمىلاةيدايقلاتالهؤملاكلمنكيملىدوهرفلا

ىضاألاطاشنلانعةيضابألارداصملاتوكسىفًاحضاواذهربظيو؛ةميرك
ةلودلانيبةقيثولاتالصلاىلإريشتةليلقتاراشإءانثتسابمهألا«؟”ةرصبلاىف
تالاصتالاهذهرهاظمزرأو؛ةرصبلاىفبيبحلبعيبرلاوةدمتسرلا

ةشانلاةلودلاةناعإل«ةرصبلاىفةيضابالاةاعدلااهعمجىلاةيلاملاتادعاسملا

نمحرلادبعنأمث».اهيفلوقيايركزىلاةياورىفو.ترهاتىف

لامأةثالثبهيلإاوثحبفنييلسملاةوعدلهأنمةرصبلاىلإهرابخأتلصتا

تقفلايلف.ةرامإلارادنعنولأسياوراصترهاتلسرلاتلصوايلفالام

اهًاينأ-تسرنبنمحرلادبعىأهيلعاوراشأف...اهوحناودصقرادلايبل

مجاري114٠-٠11ةقرو؛ىرغصلاةنودملا.ىناسرحلامداغوبأ(١)
٠ةلاسرلانملاثلاقحمملا

رابخأوةريسلا«ايركزوبأ.ةيضابألاتاقبط«ىنيجودلا«رظني()
.باسنالا«ىتوملاةماإلا
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.نمىلوألاةنوعملاهذهتناكو«('9..ةدعلاوحالسلاونيملسملاءارقفىفاهشييف

.ترهدزاتقوىةيناثةنونعمهلاولسرامث؛ترهاتىف ةيضابألاىلإةرصبلا

ىلإةنوعملامنهنمحرلادبعمجرأفترهاتىفةيضايألا,ةلودلاهيف
."”ةرهصلا

برغلاىلإةيلاملااهتاداعاتبجوةرصبلاىفةوعدلانأانهظحالنو

مايقنماماعرشعةعبسدعباهتاود"تماقأنامعبةيضابألاةوعدلانآل
.ةم"اسرلاةلودلا

ثودحدنعةصاخبرغملاوةرصبلانيبتالاصتالاترمتساو

ناكىذلابلبحناعيبرلانماهلجنوبلط؛ةوعدلالهأنيبلكاشملا

ةوعدلاتذخأ؛ةةرصسلاىفماآلاةوعدلاىأرللثممكمهللإهأوتقبثعبي

مدزلاناميةيناثلاةيضايالاةلودلامايقدعبةرصبلاىفراسحنالابةيضابألا
؛نامعىلإةرصبلااورجهدقةاعدلاءالؤهنمريثكلانأاوديو.ما

.هميلاعتةدايسومهذملظتحاوشيعيل

هبتماقىذلاريالارودلاىلعلصفلااذهماتخىفانفرعتاريخأو

:ةيسايسلاةيحانلانمبرغذملاونامحعخيراتيفةرصلاةنيدم

:ةيضابألاةوعدللىرسلالمعلاجئاتت

مدعو؛دوقعلاةرهاظاديدج؛اليفساوعبتاةيضابألاةوعدلاةداقنأ

.بةفروةمألارابخأوةريمملاايركزوبأ0

.ىفةيضايرلاراهزألا؛سوفنلا«هللادبع«ىنورابلا-قباسلاردصملا(«)
.دعبافيبوص/تال٠ساو(؛ىناثلاىمدلاِةيضايالاكولموةمأ

٠٠'"/ِقلةضايرلاراهزالا0ىنورابلا)9(
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ةيوملاةطلسلاراظنأةاعدلانماودعبيا؛برحلاوةيسئارسلانوؤشىف_خدثلا

مهللاممةاعدلانكمذإ«ةيضابالاةوعدلاىرسلالمعلادافأدقلو؛ةيساسنلاو

ةريضحىلإسانلابذجنم«ةقومرمةيعاتجازكًأرمو«ةيملعتايلباقنم

ىفو+ةرصبلالعنييقاعتملاةالولانمةريبكةقياضمنودىضابالابهذملا

حرختواروًادادعا؛اهسفتدعتةيرسلاتايبظنتلاتناكرخخآلابناجلا ةاعدلا

ةصرفلاحونسدنعةحلسملاةروثلاةسرامل؛ةيركفلاةرصبلاةسردمنم

ةيضاب7اةاعدالةمركىبأنبلسمةديبعىبأةلاسرىفكلذظحلناك؛ةيتاؤملا
:«'برغملاْق

ايسايسابواسأتعبتاةبقحلاهذهىفةيضامألاةوءدلانأاذانيبنياذهسو
بذجنأىفأملاسملاةاعدلاكولسلناكو«دادعتسالاةنطابوةئدابملاهرهاظ

جاجحلااهسرامىلاتاقياضملانعرظناضعب«ةقيانملاوةطلسلاىذأ
ىلعمهنارومايقدعبىتحاذهمهكولسىفاورمتسادقو.ىنقثلافسوينب

فقومىففقاوملاهذهسماتنأعيطتسنو«ةيسابعلاوةيومألاةلودلا

ىلعألاعجرملا ةميركىنأنبملسمةديبعىبأنمةيسابعلاوةيومألاةللسلا
هذهتيقباذإ؛برغملابمهتارومثو؛نامعو؛نيلاةروثنابأ«ةيضابألل

تفرعولو؛اهردصموتاروثلاسأرملسمةديبعابأنألبحتتاطلسلا
ههاجتافرعتةطلسلاهذهنأولو؛كشىدأنودبترمللهتضرعلكلذ

تاكرحلابهتلصتبثيليلدىلإلصوتتملابنكلو؛"!ىدناقملاوىذملا

.هناتكوهتقدوىرسلاميظنتلاةوقىلعلدياممةيروثلا

0سبيس-+سسسصب.

ةقرو؛ةأكرلاىفةلاسرو؛ىرذغصلاةنودملا؛فاسرخلامداغوبأ(١)

,يوكلاللم١٠٠٠ن١١١٠144١

يبهذلاقودامجرمهديبعوبأتومبملعاملروصنملارفمجىبألاق(*)
.١4١صديسلا«ىخاشلا«ةضايألا»
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ةيدايقلاتاردقلابطبتراىضابالابهذملاراشتناوعسوتنأانظحالاك

قىضابألاطاشنلاةقانظحالف؛ةرصبلاىفنامتكلاةلحربمىف«نيدلاةمنأىدل
قاهلومخو0ملمةدسعبأةمامإفاهراهدزاولهابزبربأجةمامإّق

ةيداقلاتالهؤملانمكلمنكب1هنأل؛ىدوهرفلابببحناعيبرلاةمامإ

تدأىتلابابسالالمجٍننأنكميو.نوقباسلااهئداقاهزاتماىلاةوعدلل

.ىنآباممةلحرملاهذهىفةيضابالاوعدلاحاجنىلإ

ةبيعوتسملاهتساردو٠ةعركىنأنبملسمةديعأةراظن: الوأ

قطانملاهذهةقالعو؛ىومألامكملانمةءاتسمتناكىتلاقطانملالكاشمل
لسمةديبعوبأكردأامدنعف فعضلاوةوقلاثيحنمةبزكرملاةطلسلاب

ليجعتلابنلاةيضايأ)ىلإزعوأ.لاؤرلاىلإاهقيرطىفةيوممألاةلودلانأ
مهميظنتلمآلازكارملااهنأمغرةرصبلاىفةدوثلاباوركفيملو«(ا0ةروثلاب

نمددعدوجوو؛.ةيوقلامكمحلازكارمنمةرصبلابرقاهبجوأبابل
'٠"ىرغخأالابارحألا

خياشملانمةعومجمترفوتذإ--ةوعدللةيعاجلاةدايقلا:ايناث

ةدعاسمىفةيميظنتلاتاردقلاىوذنم«ىدوشسلجكةيضابلا

ىذلابجاحو؛نيصحلانبرحلاوْبأوبئاسلانبماضكد+لسنمةديبعنأ

حالبلاولاملاعمجيماقدقو.ةيركدملاتاظاشنلاعيمجنعالوؤسمناك
راكوبانعلاب.ةروثلل

لصفلارظنأليصفتلا.ب١٠ةقرو/«فارشالاباسنأ«ىرذالبلا)9(
دسمحم.ةلاسرلانميناثلا

.+١صريسلا٠ىخادلا)
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بولقلمهيذجو©ةبضارألاةاددلااهبعتمتىتلاةيركشفلاةردقملا:اناث

ةروبشملافوعنيراتخلاةزجىلإبطخانيلعفاخيسيلو«مهبهذملسانلا
؛ءاعنصىف(حلابلاط)ىدنكلاىدحينبهللادبعبطخو؛اهتغالبىف
ىلاةركشلاةحصبةداقلاداقتعالعلديام ىدلةديقعلاحوضونأ.اونمآ

.ابليسىفتيمتسيهلعجتةيعادلا

ناكىذلاةديبعوبأو«نيرومشملاةرصبلاءابقفنمديزنبراجناكاك

.لوألاليعرلانمًايسايسوًاثدحمواهيقف
مهنايحاوفآوأنيذلا«ةداقلاءالهلىهانتملاءالولاوصالخإلا:ًاعبار

هللانأ: مهنايحلاقادصمةميركلاةبألانمنيذختم«مالسإللةوعدلاىلع
ظحالننأنكميو(«..ةنجلامهلنأبمهسشأومهلاومأنينمؤملانمىرتشا

؛ةيعامتجامفاودباوركفياونوكيملنذذلاةاعدلاكولسولاوقأىفاذه

ىلإىضابأةيعادلوأدعسنبةملسةيعادلالوقكمباامحأءارونمةيداصتقاو.

ًامويبرغلابةيضابألابهذمىنعيألااذهرهظينأتددو»:برغملا

.('9,ىقنعةبرضىلابأا«ليلىلإةودغنمًادحاو

ىرسلاميظنتلاىلعىفختلاونامنكلاةلحرمىفةاعدلاةبالصًاماخ
ةبلصلاةاعدلافقاومىفًاحضاواذهربظو«بيذعتلافونصلمهضرعتمغر»

ةيسابعلاوةيومألانيتطلسلابلعجميظنتلااذهلثمدوجوبحبرصتلامدعو
فو؛ءافحخلاىفةيمانثملاةوقلاهذبأىمأيسباحو6مامنهىلدأريعتال

ليلدريخدودومىبأبجاحوبئاسلانبمامضولسمةديبعىنأفقاوم
."دللذىلع

.أ؟ةقرو؛ةمالارابخأوةريسلا«ايركدربأ(١)

٠إلص(ريسلا«ىغابشلا(«)
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ىفةحجانةيلمعلئاسولاعتساو؛مبظنتلاولمعلاىفةبرسلا ًاسداس
ةلحىفةيضابألاةوعدلانمىضابأةيعادجرخأاذافمىرسلالمعلاطبض

ماقولجراخلااذهنكلو«هنأشوهوكر+مهلاروعلعلديمونايئلا

راشأذإهكحرتقااف«ةطلسلاىدلمهنامسأركذومهطاشنومهتاروعحضفب

مهلاروعلعدد؛دابجلالضفأنعلأسنيحةلدرخلتقبديزنبرباج

؛ةيمهألاهذهبسانيمكحلااذهنأكشالو.«لدابجلالضفأهلتقناكف

تلذبىتلاةيرسلادوهجلالكعايضىلإىدؤيتامولعملاهذهلثمءاشفإنال
.ةليوطلانينسلاربع

ةيضابألاحاجنوةيجراخلاتاكرحلابلغألشفرسفننأعيطتسناذهبو

.ترهاتىفةيمتسرلاةلودلاونامىفةيضاب”الاةلودلاكلودةدعةماقإىف

ةيجراخلاقرفلاعيمجتفتخانيحىفمولاىتحهراشتناوبهذملاءاقبو

."ىرخألا

.ب١١ةقرو؛مالسإلادعاوقحرش«ىلاطيجلا(١)

ملكتنياهرارمتساوةوعدلاهذهةوقلىرخأبناوجانلنيبتيسو(*)
رمعباسلالصفلارظنا.ةيضابالاىداةمامإلاةيرظنلةيسايسلادامبألانع

.ةلاسرلا





بلاها
ةيضايالاةوعدللىمايسلاطاشنلاةيادب

تومرض>ونميلاىف

مال-ما/41|174-177ةنس

.نلاوتومرضحىفةيضابألاةكرحلا-؛

.زاجحلاىلإةيضابألامكرحلادادتما-٠«

ىضابألامامإلالتقمدعبةيضابألاةكرحلا« 
.(قحلابلاط)ىدنكلاىحينبهللادبع

(ةيضابالاةكرحلا-)



تومرضحونميلأىفةيضايألاةكرحلا١

:نيلاوتومرضحىفةوعدلاراشتنالةيخمراتلاروذجلا

ضورمغلاهفنتكيداكيتومرضحونِلاىفةيضابألاةوعدلاراشتنانأ
ايف«ةوعدلاكلتاهبترشتناىتلاةقيرطلاىلإةمدقتملارداصملاريشتالذإ
ةلمح)ءامسأبةمئاقانيدلترفوتذإ؛برغملاونامعىفاهراشتنابانراقول

انتدروكلذريظنو«؟7نيتقطنلانيتاهىلإةرصبلانماوبجوتنذلا(علا

؛تومرضحوةرصبلاىفةرعدلانيبةقيثولاتالصااىلإريشت؛تامولعم

رضحءابقفنمخياشموةعركبأ7لسمةديعىبأنيبتعمجتادءاقلو

ىمرضحلابويأنبلئاوبويأربأةاعدلاءالؤهنمرهتشاو.توم
نميلاةروثىفكرتشاىدلا؛ةميركىبأنبلسمةديبعىلأبالطدحأ

رضحىفةاعدىرضحلابويأنبلئاوركذدقو«"مال/»134ةنس

لوقلاميطتناذلو.؟99ةيرادإلاوةيملعلاتاردقلاىوذنمهلبقاوناكتوم

قبسخيراتىلإدوعبتومرضحونميلاىلإةيضابألاةوعدلابرستنأ
.ةليوطنينسبم46/174ةنسىفتماقىلاةكرحلا

فالجرولا-.ب3ةقرو؛برعلاباسلأِملمنبةملسىترملا0

مكلاثلاقحمملأرظني.1+ةقرو؛ةمالارابخأوةريسلا«؛ايركزوبأ
.ةلاسرلا

.أ.ةقرو|١تاقبطلا«ىدجردلا(«)
.أ١١ةقرو١قباسلاردصملا(©)

.٠١٠ص“ريسلا«ىخابشلا0(|
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:نميلاةروثادادعإلاوٌويهنلا'

ىدزألاىفوعنإراتخملاةرمحىنأنيبءاقألاممالمممةىو

ىلاةكرحلادادعإلاضرفل«؟9قلابلاط)ىدنكلاحبنهللادبعو
ىفةيرسلاتاقلحلاهيفتطشنىذلاتقولاىف+*194ةنسىفاهريجفتم

ءارشو؛ةرصبلالهأنمةلئاقملازيمجتصرغالاومألاعمجمتتحاروةرصبلا

دودوهنابجاحدودوموبأناكو«تومرضحىلإاهلاسرإوةحلسألا

ءاينغألاىلعضرفدقةنومملاولاملاعجوبرحلارمأنعلوؤسملاىئاطلا
ةرشعدحاومويىفاوممجف؛لاومألاعمماوءربتينأسانلاطاسوأو
.”تومرطحىفةكرحلاضارغألتصصخمردفال

ىفروبظلاةمامإةماقإلططخمناكةرصبلاىفةوعدلازكرمنأربظيو

ضعبروصاسيلو؛اهتماقالةمزاللاطورشلارفوتدعبءتومرضح
تناكنيلاىفةروثلانأىدزألاوىربطلامهيلعدمتعانيذلانييرابخالا

هللادبعىجراخلاةزمحوبأ»قلذإ«م1مةنسءىجافملاءاقللاةجيتن

بهنملاقنتعافهمالكىقحلابلاطنسحتساف«"!هبهذمىلإهاعدفيحب

هنإف؛؟ةدنكةليبقنمهموقىفعاطمقحلابلاطناكاملو؛ىضابألا

٠؟ييزرتكولملاولسرلا,ىربطلا(١)

ريدلا«ىخايشلا. ب١١9ةقرو١ةيضابألاتاقبط«ىنيجردلا(١)

4١١٠ص

.«#صلصوملاخيراتىدزألا.مركولملاولسرلا«ىربطلا(©)
.؟4//وخيراتلاىفلماكسلا؛ريثألانبا

.|١+ةقرو؛برعلاباسلأ«يتوعلا(4)



--١و

لعجورخلاىفةزمحوبأالوعديىلافادهألاولامألاقدقحبعيلعتسي

درو'ىتحهةزمحوبأهنمجرخف«ةيومألاةلودلاطاقإوىناثلاناورم
ةياورلاهذهةشقانمدنعو.«9ةفالخلاىلعةزمحوبأهعبافتومرضح

دحأالإنكيمليفوعنبراتخملاةزمحابأنآلكلذ,اهفعضايلحضعتي

هنكميىدايقزكرمبنكيملوىضابألابهذملاىلإةوعدلاىفنيطشنلاخياشملا
ملسمةديبعىنأنعهرمأىفردصيناكو؛ةفالخللديرينمحبشنم
سملايئاطلابجاحبلصتيو؛كاذنأةوعدلالوألاعجرملا تاطاشنلانعلو

."!ةيضابألاةيركسملا

.ةداقولاهتنهذوهلقعةحاجربفورعملاةزمحىنآللوقعملانمسيلو

نمفرعألدعبوهوىضابألابهذملاهلودرج“(ةفالخالالجرميانأ

ةمامإلادقءنوبجوبةيضابألانأىرخأةيجاننمو«ايشبهذملااذه

عيطتسيىحينبهللادبعنأنظنالو«عرولاوملعلاونيدلاىفميلضفال
ةزمحبأنيبثدحىذلااذهكدحاوءاقلدرجمبةيضابل|.ىدابملاباعيتسا

ا.قملابلاطو
هعيابينأةرامإلاةيلوتىفطرتشتةيضابألاءىداملانأكلذىلإةفاضإ

."!]علاومهفلاىوذنمءاهقفلانمتملالقألاىف

نيبقيسنتلاحلابلاطوةزمحىبأنيبءاقالااذهنمهفشتسنىذلاو

ءةيومألاةطلسلاىلعجورخلاضرغلتومرض>ةيضابأوةرصبلاةيضايأ

ءالص6لصوملاخيرات؛ىهزألا.حيمرالكولملاولسرلا«ىربطلا(١)
.؟جر/ي6خيراتلاىفلماكتلا٠ريثألانأ

.٠١ص؛ريسلاىخامشلا(«)
.بالءةقرو؛لاصخلارصتم؛ىصوصخلا(©)



--١١١

نمو«تومرشخ>ةيضابأوةرضبلاىفمآلاةوغدلازكرمننيبددخدعومىق
بلاطنيبتعمىتالةفدصلابءاقللااذهٌرّيسفنلاوبهذينأنييرابخالاىقخ
مدعوةيرسلالامعألاكاردإةبوعصلفوعبراتخملاةزمحىنأوقحلا

وحعمجتتىلاتاكرحلانأمث؛ةروتسملامهتاطاشنرابخأراشتنا ميعزوأدئاقل
؛ىدئاقوىركأرامتاهقفاريملامميعزلاوأدئاقلاتومدرج:ىنتخمنيعم

(قحلابلاط)ىدنكلاىحبنبهللادبعثومدعبىضابألابهذملارمتسااهندب

.؟'ةمدعباموىرجبلاسداسلانرقلاةياهنىتح

:ءامنصىلعةرطيسلاوةيضابألاةكرحلاةيادب

رخاوأىفةبومألاةلودلااهمترمىلاةئئسلاةسماسملافورطظلاتعجش

تعباتتثيح؛نيلاوتومرضحىفجورخلاىلعةيضابألاةكرحلااهدبع
ددهوىجراخلاىئابتشلاسنقنبكاحضلارافمد١٠ةناسذنمثداوحلا

َّقالاناؤرمنأالإةفوكلالعىلوتساوْهرادروعىفءامحمبناورم

هللادبعكرحتماق2؛ةيتارفلاةروجلاةقطنمىفه")2مةنسىفةلتق

ملسموبأهلاتفاىذلام18مماعىفىلاطلارفمجنبةيواعمنبا
.ىناسارلا

ةكرحلاترصاعىتلاةيسابعلاةروثلامايقتاكرحلاهذهةمتاغتناكو

١قدقامارطقلارابخأىفىئامألاةياغ+ىحب؛نيسحلانا(١)
نمتاحفص٠«ضرعدصص4ربزؤأب")ّهص+١1ىإل+ةرهاقلا)

.11-4صللأ7؛ةرهاتلا(ىرضحلاخيراتلا

01فجنا0(ٍَخيراتلالرفعجْئبوعينأتبدلمأىلوادمبلا)0

.الخأا(14٠



--١١٠٠١

كاهنأةيضايألاةثرحلاتعاطتساو«174ةنستومرضحىفةضابألا

قباسنوديةبومآلاةلودلاىلعءاضقلاىفنييسابعلاتدعاسكلذبوشجلا

٠امهنيبقافتا

ىحاونلانمروهدتلاسمةجردتغلبنميللةصاخلاعاضوألانأك

نعلاتعضخدقف.؟'!ةفاكةيساسلاوةبعامتجالاوةيداصتقالا ةعباتتمةروصب

دمحماهالوتذإ+هباحمناورمنكلملادرعدبعذنمنييفقثلاةالولل

ةءومجبهدعبنمو-ىلافسوبنبجاجيلأوخأ_-_ىنعللافسوبنإ

ناكنامزلانمنرقتصنةبارقنميللمهنكحةدمتغلبفيقثىنبالونم

ةيضابالاةكرحلاةدهعىفتماقىذلا؛ىفقثلارمعنبماقلامرخآ

فيقلىنبىفىئأرونلاىفمكحلانأانلىئارتياذكهو؛"م1746ماع

نالالهأةظشحفرصتلااذهراثأدقو«نملاخيراتنمةقحلاكلتلالخ

٠.مهتعزجلجعوةالولاءالؤهلص

ريغبئارضلا,نيلالهأاوقهرأدقزيزعلادبعنبرمعلبق.افلخلاناكو
جارخلامهنمذخأىفقثلافسوينبدمحمنألاثلاليبسىلعف«ةيعرشلا

:نإلاىلعهيلاوىلإبتكةفالخلاريزعلادبعنبرمعىلوالو«اددجب

٠.فدوبنبدمحمهددجأمًٌكورشعلافصتورشعلالعراصتخالابرمأي,

777772777777077 انوسلا

جرفلاوبأ؛لابفصالا. ب١٠ةقردد|6باشألا؛ىرفالبلا(١)

زكدر٠(١41تدب)ىناغألا,دمحمنبنيسحلانبىلع

.ءفجنلا)ىرمملاءايضمركأ«حن؛ةفيلخخيرات؛ةفيلخ«طايخنبا(©)

٠.مع( حتا



-١٠١

ىضتقااذإىآ_حةوقملابمولماهذخأبرمأكلملادبعنبديةفالقلاىلوتاملو

."ةبومألاةلودلادضاوحبصينألاحلا

فسعتلاولظلاهقفارةليوطلاةبقحلاهذهتومرضحونلاعوضخنأ

حورافلاخملالبقلابصعتلاساسأىلعىنبملاضيفغبلاءالعتسالاحورو

عمتجملاىفةيعامتجالاطباورللاساسأءاخألاتاعجىتلا'ةيمالسإلاةعيرشلا
ةدايقنمةيضابأل|ةوعدلاتنكم«هيفلضافتلاساسأىوقتلاوىالسإلا

ءافلخلاابسرامىلاةديدعلاتافارحالاحيحصتلنلاىفةيساسلاهلرحلا

.نيلاىفمهئالوونويومالا

تارفحملاممأنماهلمجونيلاىفلاوحألاءوسىلعىرذالبلادكأدقو

افبعواروجنلابىأر»نأدعب(قحلابلاط)ىحبتبهللادبعكرحل

ىزامىلعماقملاانللعبالةباحصأل:لاقف؛ةحيبقسانلاىفةريسواديدش

:هجورعخدنعأادشنملاقو6هيلعميضلاوهلامتحاانمسالو

ىرظاونىبأوىلاىسآلابىوك

«ةرباجلاماستباوىماتيلاءاكب

١1٠ر6خيراتلاىفلماكلا؛ريثألانأ(١)
ءىغألافئاهفصاألا. ب.ةقرو/مباسلألا«ىرذالبلا(«)

١١17١٠

حابصابةهرأدكأدقو.١7١١٠صتامتنملارهاوجل٠يدارلا)9

لمجلقحلابلاطوىرذاليلاهدكأىذلارربملاسفنةكرحلاةداقدحأىرهخلا
سوحهدالبنمهجرخأىذلاىميئرلابيدلاتومرضحونملابتلحىلاملاظملانم



١٠غ

ىدنكلاانبهللادنعلؤخشانلافتلاذقفةثيسلاعاضوأللةجشو0

ةعزكىلأنبىلتمةدننعنبأىلإبتكف«ةروشلالعهوئحوتومرضحىف
ةكرحلاطابتراىلعلياداذهوجورخلاىفهنذأتبةرصبلاىفىضابألامامإلا

دقو؛©ةعركىلأنبلسمةديبعىنأبىحبنبهللادبعاهدناقوةيضاألا
ليجعتلااهيفوذبحةلاسر«ةلأسرلاهذهلعةرصبلاىفىضابألامظنتلادر
لمعلابةردابملانإفلعفاف«ًادحاوًامويميقتالأتعاطتسأنإ».ةروثلاب
رصنلءاشاذإمهيهدابعنمةريخهلو«كلجألبىتمىردتالولضفأ
طقفةلاسرلاهذهباوفنكيماو؛«"!اهبلًاماركإةداهشلابمهصخبوهنيد

عمىدزألاةبقعنبجلبوىدزألافوعنبراتخلاةزمحابأدئاقلااولسرأف

ملسمةديبعىنأنمالئاسرمرعماولمحو«ىضابألادنجلانمةعومجم

ءادتقالاباهيفهنوصوي(قحلابلاط)ىنحينبهللادبعىلإةرصبلاةيضايأو
0نيجلاصلامهفالسأب

:هلوقهزعشنمو؛نييومألاةبراحمتومرضح->

ىرادوىنطونمىفءاجو|ىرارقنقىإنجدوج
.أممةقرو«مالظاحابصم«ىشيقرلا

0/7ىناغألا.ب١٠ةقرد٠٠باساالا؛ىرذالبلا(١)

ءىناغألا ىئابفصألا.ب١٠ةقرو/م+باسنالا«ىرذالبلا(«)
٠١١١٠

.أمةفرو؛مالظلاحابصمىشيقرلا(©)
:لباملئاسرلاهذهىدحإىفءاجدقو

كفالسأبازدقاواردتالواولفتالفتجرخأاذإىتحبنبلادبعىلإ»
بيلانأطلسلالعتجرأامنأمتلعات#ف+مهنياونثساو«9



ل١١و

ةضابأنمًافلؤمىتحلابلاطهذاقىذلاشبجلابيكرتادغاذكهو

شبجلااذهةماعنأطابخنبةفيلخدكؤيو«ةرصبلاونيلاوتومرضح

.9ةرصبلاةيضابأنم

تأدتباىتحتومرضخىلإفوعنبراتخملاةزحوبألصواملاحو

نودبتومرضحىلعءاليتسالااوءاطتساوملم/م14انسىفةكرجلا

ةيعامتجالاةبصخشلاتومرض-ىفةكرحلاجاحندعاسدقو.""ةركذنةمواقم

ةلجنبميهاربإلاهفءاضقلاىلوتيناكاذإىدنكلاىدحينباهللادبعلةزرابلا

©!ىفقثلارمعنبمساقلالبقنمترمرضحىلعىلاولاىدنكلاةمرخمنب

موهفمطبترب_ىدنكلاىحينبهللادبعهلغشىذلاءاضقلابصنمنإ

ةلالدنأ("40قيل١بلالط)بققلهيلعاوقلطاكلذلو«نيملسملاىدلةلادعلا
ةدئاستناكىتلاةيعامتجالااظملاوةثيسلافورظلللعفهرلثمنبققللا'

.نيلاوتومرضحىفكاذنآ

تومرضحىلعىومألاىلاولاذخأتومرضحىفةكرحلاحاجبدعبو

مساقلابقحتلاف«هحارسقلطامثسبحو+ىدنكلاةلبجنبميهاربا
بلاطماقأاهدعبو.©ءاحدصىفدمحمبناورمىلاوىنقثلارمعنبأ

ريش,الو؛ةدعىطانمنمةضابألاهيلإتدفاوتفتومرضحىفقحلا

٠«م1/7ىق«ةفيلخخيرات,طايخنبا(١)
بهذلاجورم٠قىدوءسملا.هز/ف؛ةفيلخخيرات؛طابخنبا()

7.٠(نس)14366توربإ)©

49٠صريس+ىعامفلا(+)

"١ب١٠ةقرو/م«باسلالا«ىرذالبلا(:)

٠هذحر/وق+ةفيلخخررات؛طايخنا))
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راتخملاةرمحابأنألعناننكلو«©اهنماومدقىتلاراسمالاىلإىرذاللا

راحصبونجزجمةيرقىفنكسيناكوةرصبلالعددرتيىنامعفوعنيا

ىلإةبقعنبجلبوةزمبأءامنناىلإىوكألاريشبو؛©9نامىف ."”نام

عومجهيلإتدفارتوتومرضحىفقحلابلاطرقتسانأدعبو
ءابنمومالاىلاولادرطوءاعنصىلإهجوتلاررق؛قطانملاةيقبنمةيضابألا

اذهلدعأو9«كيلعمداقىنأو:ءاعنصةيضابأىلإبتكفكلذلدهمو
مكحلاىلعنوقانلاهبلإمضناو؟*!ىضابأةئاسوفلأهتدحًاشجضرغلا

داسفلاوروجلااوءاشأنيذلانييفقثلاةالولكحاومشسنأدعبىومألا

ةعبرألادودحىفءاعنصىلإهجوتملاشيجلااذهغلفنولىفداسفلاو

نيرجابملاوبرحنبىبحبابيلعوةنميملانمنوكم«؟لدرففالآ

نمةبقعنبجلبابيلعوةرسيمو؛تومرضحةيضايأىلإاومضنانيذلا
هللادبعناكبلقلاىفو«ىرهخلاحابصلانإةهرأهنواعيةرصملاةيضابأ

ديسنبهللادبعتومرضحىفهلةفيلخكرتو؛ةلخلاهذهًادئاقىبحنب

60ىرضحلا

.ب٠١.ةفرو6باسنالا«ىرذالبلا(١)
.أ٠١١ةقدو؛برعلاباسنأ«ملسمنبةملسم«ىتوعلا(«)

.أ”ةقرو؛ةمغلافشك؛ىوكزالا90(

.2٠17/7١ىناغألا.ب١٠ةقرو/مىدذالبلا(©)
.4صديسلا«ىخامشلا(ه)

.همص؟ق؛ةفيلخخررات؛نيفلأشيجلاددعنأةفيلخركذ
.أردةةمغلافشك()

4٠صديسلا()



١!هإل

هلمداقءاعنصىلإىتحلابلاطهجوتبىومألاىلاولالعامدنعو

راسو9افلأنيثالثلادودحىفاهدارفأددعنوخرؤوملاردقةبركص

متو+ىكسكسلالمزنبكاحضلااهيلعفاختساوءاعنصجراخهتاقالمل

ريشبو©نيبأىرقنمةرقىهو(حئاجلا)ىمستةيرقبنيشيجلاءاقل
(جحل)ةيرقبلبقو©*ىورةيرقىهوءاقللااذهلرخآناكمىلإىرذالبلا
ًاركسمنيبأنمىنقثلارمعنامساقلاذختاو9نيبأىرقنمىهو

نمنيمودعبلعقحلابلاطةمجاوملهتلتاقمبقلطناوهلاونأهيففلخ

نأىنقثلارمعنبمساقلاررقوليللاةيادبىفناشيجلاىقتلاو«هركسعم
اوحرت#انيذلاهيرواشمءادثىلإعصيملومولاكلذءاسمىفملتقي

تاراصتنالةحتاتناكةحدافةميرههباوعقوأفاليلمهلتاقفاحابصمهتهجاوم

ةقطنمىفهركسعمىلإباحسنالارظضأف؛ىومألاشيلالعةيضايألا

<باسنأ«ىرذالبلا-.همص«١ىق؛ةفيلخخيرات؛طايخنبأ(١)

ريسلا؛ىخامشلا-.(١١1ص+لصوملاخيرات,ىدزالا. بأ.ةقروم

مقرااذهنأكشالو١-.١ب١ةقروةمغلافدكىوكآلا-1١ص

ىفقرشلاحانجلاىفةبيصعلافوراظلاءوضىفةغلابملانمريثكلاءىشلاهيف

اشدجلاددعىلإريعقورافرونكدلاراشأدقو؛ناسارخت ىفىاثلاناورمهداقىذل

ةلودلاريصمررةناهنأذإنميلاكراعمنمةيمهأرثكأكدالبىوبارزلاةكرعم
-افلأ9.رز...نمابيرقتشيجلااذهددعناكفوهمدعوأءاقبلاىفةيومألا

.ءيىدنجفلأ؟ر٠*٠

7١٠4(توريب(6ةمسامعلاةوءدلاةعيمط؛قوراف«رمعا.د

١٠١٠سس

٠«ص(١ىف؛ةفيلخخيدات)0

.ب١٠٠ةقرو/م+باسنأ«ىرذالبلا(©)

١١٠٠ص+ثاغألا.لايقصألا)0(



ا

نيبأ البقةئامسبراكرتنأدس©!ءافتضنىلإنبأنمهركسملقتز
نيبناجلاالكداذعتساوةكرمملاهذهىتوكزالافصودقوةكرفملاهحانىف
دادعإوةدعاذناكىذلاىومألابناجلا«ةيسفنلاوةبركسملاةيحانلانم
ءانغلاوفوفدلاىفجرخهالشيجهنكلوافلانيئالثاهردقةريفغ

نوّؤرقيمهوىضاألاشيجالزنشيقنالعوريمارملاوصقرلاو

ىنابفصألاهياإبهذاملًافالخىوكزألابهذو؛هللنوريكيونآرقلا

رمعنبمساقلاةلزانماوحرتقأنيذلا5قحلابلاطباحأنأىوربوبف

:قحلابلاطأاولاقومهللإفمعضلاردوهشنجةرثكمهلاهنأدعباللىقشلا

داوسىفانوجنانبلعنكتنإوانحبصأانلنكينإفلبقابمهلعادبمجها»
فتهايدامرمأنأىأرلااذهباحصأىلعىتحلابلاطدرناكو.6ليلا
«؟"ةةلبللافرصنيلفلاتقلادرمأصد:هعماومدقنيذلافالآةعبرألاىف

هعمىقبوهعممداقلاشجلافصننمرثكأءادنلااذبلباجتسادقو

لهأنماوناكامنرىتحلابلاطاوكرتنيذلالعلو«ىضابأةئاتسوفلأ

ةمينغلانعنيثحابلاعماطملاباحصأنموأةيومألاةلودلاىلعنيقانلانبلا

هتاوقردقبلهشجنعءالؤهلختينأقحلابلاطةحلصمنمناكو
غاطتساو«ىفقثلارمعنبمساقلاةجاوملةتاوقاهنوضىفمظنيلةيقيقحلا
ةكرعملاحابصملطمدنعىومألاشيجلاىفةميزبلاقاحأ]نمحلابلاط

نيحىفلينقةئاعبرأهءاروفلخنأدعبءاعنصهاجنابةميزبلاىلإهرطضاو
.9اليتقنيتسةكرعملاهذهىفةيضابألارسخ

172١2صماغلا,ىاهفصألا(١)

.أنهقرو«ةمعلافشك«ىوكزألا(«)
.أورةقرو«ةمغلافشك«ىوكذألا(١)



-٠١1-_-

نيوةلاضرغلءاعنصهاجنابىومألاشيلارقبقتةميزباهذهدعبو

وتمريغةعزهدعبةراهنملاهتايونعممفروشيجلادادعإو ةعومجمدبلعةعق

يفنىفو+19'نيلاىفيومألاشبجلا»تنروقولايفةيضابألانمةريغص
0نبهللادبعذخأف+مهسفنأبةيضابألاةقثةكرملاهذهتزرعتقولا
يونعملارصنلااذهنماديفتسمءاعنصىلعءاليتسالللامشلاءاجسابفحري
..0(نيوج)ىعدتةقطنمىفءامنصنمبرقلابالاهفحزفقوتيمو

قازنأدعبىضابألارطخلاةقيقحكردأدقفىنقثلارمعنبمساقلاامأ
دنجلاتتاجمنماهمءامتحاللقدانحلارفلوألاءاقلاىفةعرملاةرارم
بلاطةلباق»لعأرحبملو؛©!ءاعنصجراخاذههركسممذختاوىضابألا

نيلاوماشلالهأنمفاّؤمشيحبضففلانمهدناقلسرأفهسفنقحلا

ىلإدؤتْنيفرطلانيبةيركسعتاشوانمترجفىدنجفالآةئاللهدد

؛(*7ىفقثلارمنبمساقلاىلإضيفلانبديزياهئىلعمجرركذذتةجيلن
رظنةمجوضفررمعنبمساقلانكلوحابصلاىلإمهتيبينأهنمنذأتساو

تادحىلااسفنةاسأملارركشتالثل؛مهتلتاقممدعىلعرصأىذلاداق

ضيفلانبديزنيبةوجاحملادعبو.ليلاىفمومقاوامدنعةرملوأ

ىقلقلابةبوشمنيموبةدملةيركسعتاشوانمرجبلىحنإهللادبعو

.ب١٠ةقرو/+6باسنأ؛ىرذالبلا(١)

3٠11٠ص7ءىناغألا«ىئاهفصالا(©)

ص/0ناغألا-.همص؟ق«ةفياخخيرات«طايخنا(©)
.بلال٠ةمغلافشك.6

«مم«ىناغألا. ب٠.ةقرو؛مباسنأ؛ىرذالبلا(6)

7٠٠٠سم
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هللآدبعفوزةثلاثلاةلبللافو؛©9لاتقللشيجلاالكرفحنورطخلاو

ثلاثلامودلاةلالطاعمو«برحاللالاحرسكبل(قحلابلاط)ىحبنبا
ةيومالادونجلاتفادوقتلارمعنبمساقلاقدانخىلعةيضابألاتقبطأ

دعبركسعملااولخددقفىودجسرودنكلونملالمأوماشلالهأص

فسوينبتلصلااهيفلتقةكرعمتأدبو«"9ةروفحملاقدانخلاهزايتجا

عطتسيملو«ىفقثلارمعنبمساقلاخأنباوىومألاشيلاداوقدحأ

ةرساخةكرعمىفمفادنأدعبةيضابالاةارشلامامأدومصلاضيفلانبديري

زجعنأدعبءاعنصىفىنقتلارمهنبمساقلابقحلو«9راهنفصتنمىتح

هللادبعاهداقىلاةيضايالاتاروققللعيرسلافحرألاهجوىففوقولانع

مساقلانأىنابفصالاوطايخنبةفيلخريشيو.«0(قحلابلاط)ىحبنبا

ةعبتوءاعنصىلإبرههنأرظيو)*© ةكرعملاهذهىفكرتشادقرمعنبا
نمقبتامبمأشلادالبىلإابرهءانصنمو؛ضيفلانبديزيكلذدعب
0(مهناوق

ترمرضحنمادتباىذلاابفحزوةيضامألامدقتلضارعتسالااذهدعبو
ا

.3١1+2ىناغألا(١)

.#7١1+73 ردصملاسفن(3٠)

١١١٠صا(4ىناغالا؛ب١٠ةقرو1م؛باسنأ«ىرذالبلا)9

جات«ىناميلا نبقابلادبعندلا ؛نميلاخيراتىفنمرلاةجهب؛ديجملادبع
٠هى(٠117+رميخم)

ءب١٠ةقرومباسنأ«ىرذاليلا)ْ(

ِىناغألا-٠+(«م#ص+7ق6ةفلغخيرات؛طايخنا)0(

7١١٠٠

.ب٠.ةقرو؛ةمغلافشك(6)
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ركذنمانلدبالعيرسلالكشلااذهبلامشلاىفءاعنصىلإبونجلاىصقاىف
.ىومألاىلاولالعراصتنالاىفةيضابألاتدعاسىتلالماوعلا

:لوألالماعلا

ةيؤرلاحوضوللاتقلاىفمهتتاتساوىضابألاشيجلاةديقعةربق
نولتاقيىتلامفاودلامأوهوضرالاىفهقاكحاوميقينأامأففدهلاو

؛(هللالإمحال)فورعملاهراعشاودمتسافدهلااذهنمو؛ابليسىف
:ةميركلاةيآلاىفىنآرقلاموبفمللاقبطةنجلااوزوفينهللمبسفنأاوعيفيوأ

اذهلو؛ةنجلاملنأبمهلاوأومهسفنأنينموملانمىرتشاهللانإ»

ةارشلاىدلماجسنالاوةدحولاعباطتفضأةيدئاقملاف©.ةارشلاباومس

نالهأضعبوماشلالهأنمافلمىومألاشيجلاناكنيحىفةيضامألا
.ةيضايألاةارشلاتطبرىتلاكلتكةيدئاقعطباورمهنيبدجوتال

:ىناثلالماعلا

اوكحنيذلا0نيفقثلاةالولاوىومألامحلانمءاتسالاورمذتلا

داسفلااهيفاوعاشأ«نامزلانمنرقفصنءاهزتغلبةبقاعتمةروصبنملا
مساقلابناجىلإدحياولتاقيلفىنقثلامكدحلااهلهأمأماذهوروجلاو

ريغنمنيلالهأنمةريبكدادعأتمضنانيح"9ىف«قتلارمعنبا

قحلابلطنأوامسال؛ءاعنصىلعهفحزىفقحلابلاطىلإةضابألا

ةمدقمحرشىخامشلا.أ٠”ةفرو6مالسإلادهاوقحرشَىلاطبجلا1(ِ

.أ١١ةقرو ديحوتلا

فجنلا)«ىرخحلاءايضمركأ«حت«؟ج«ةفيلخخيرات طايخنبأ(«)
:.الأص(1
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عفابدنعرعدقو؛ةماعةروصبنينملإفطاوعياتتاراعشبمفر
:افلاقرمشلانمتايبأبهتروث

ربابجلاماستباوىاتيلاءاكبىرظاونكبأوىلقىمألابىوك
رابكلالهأفارسأامدلاكفسوانقلاوبضاوقلالمحىنفلكو

طاتلاولظلالعةروثللةيعامنجالامفاودلاتايآلاىذه1حضاوو

٠ىرمألا

:كلاثلالماعلا

نم.ةيضارالإنأةيضابألٍديءاعنصطوقسبتلجعىلابابسألانمو

ناكو6ماشلالهأد9حلابلاطشيجلخادانماودعاسءامنصلهأنم

:تومرضحنمهجورخلبقمهلابتكدققحلأبلِط

ةيضابألاةارشلازايتجاريسفتعياطتسفاذهبو.«9كيلعمداقىلإد
.ةفاطأةعرسلاهذهءامعنصةفصاعلانمبرقلابترفحىلاقداحلا

:عبارلالماعلا

ةيومالاةموكحلازكرمقشمدونمانيبلصفتىنااةعماشلاةفاسملا

ملسقسيوألفينأامأ:ثالثرومأنيبنملافىرمألاشبجل١تلعج

ةيركسعتادأدمالوصوىفهللمأالوماشلاىلإرارفلاوأ؛ةيضابالل

ىلعلوصحلاعبطتسيقحلابلاطناكنيحىف؛ةفاسملاهذهلوطمح

دعاسىميلقإلالماعلانأ5؛تومرض>ىفهتدعاقنمهيركسعتادادما

-)١7ص تاقتنملارهاوجلا؛ىداربلا(١)

*«6119/77ىئاغالأ.با٠ةفرو/مّباسشأ٠ىرذالبلا))



1(-

هذراصتنالاىفنملالعأنمهنوكللهتينضغابأنعرظنلاضبقحلابلاط

.ةفطاخلاةعرسلا

هلوخدبو؛قحلابلاطراصتناىفتدعاسةعمتجملماوعلاهذهنإ
ةمواقمةيأل]ةيغعراتلاانرداصمريشتالو«اهلكنميلاهلتعضخءاعنصلل|

.«'”ءاعنصفراشمىلعتعقوللاة؟رعملادعب

:ءاعنصهلوخددعبىحبنبهللادبعةدايس

ىفةيمالسإلاةعيرشلابمارتلاللاقادصمىحينبهللادبعةسايستناك

.ةيراظنلانيبقفوينأعاطتساو«نييلسلانمايبهذمهلنيفلاخملاةلماعم

حمسينأنودقيبطتااو فقاوموتاظحلكةجرحلاتاظحالاىففطاوعلاكحل

هدئاقبلطامدنعف؛ماقتنالابحوةشابجلافطاوملااهيفروثتىتلالاتقلا

بلاطنأعمهعنممهلتقونيبراهلاىلعزاهجإلاىريخلاحابصلانباةهرأ

حلا ةيضابألانآل«؟7ىرذالب"ةياورنمودياكمهنمنكممتدقناك

لدتمملاعباطلالعلدياذهو.؟7برحلاىفربدملاقوقحلوزابجالازوجال

نييومألانيبومهذبانراقولو.برحلاةلاحىفرحةفرفلاهذهكولسل

ةيشحولانييومألابورحىفترهظدقفةيحانلاهذهىفاعساشانوباندجول

.ةيضابأللميبورحىفةيمالسألاميقلالعجورخلاوىودبلاعباطلاو

.دعياق١ع/7+2ىناغألاءب8/١٠باسنأ؛ىرذالبلا)0(

146117٠٠+6٠7ىئاغ"الا.هسفنردصملا؛ىرذالبلا(«)

.ب70ةقرو؛مالسإلادعاوقحرش؛ىلاطيجلا(©)
ص:قحلابلاطلتقمدعبةضابالاةكرحلانعاثعب:رظني)0(

(ةيضابالاةكرحلا-8)
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امذخم|ىللاتاءارجالاىفةيكولسلاهذهىفقدصلاسلتننأعيطتسنو

سفحءاعنصلخدامدنعف«نيبومألاةالولاولاعلاناحقىتحلابلاط

رخدعبءاعنصىلعايلاورمعنبمساقلادكرىذلالمزنبكاحضلا بلاطلهجو

هدرطدعبةيناثلاةرمللرسالإقفمقوىذلاىدنكلاةلبجبمهاراوقحلا

اكتسدحامنإو:لاقواهحارسقلطأوةريصقةدملابسبحوتومرضحنم
جورخلاالطف««اصخشأوأ0هوركمجلعسلواكيلعةماعلانمةفاخم

.''نميلانم

فوالوتومرض>ىفقحلابلاطاهذختالاتاءارجالاهذهنإ

وعموقيببطتلاقدصةماعنييلسملاوهئادعالنهرينأدارأاناثءاعنص

ةيسايسلاتاسرايللةجتتننييلسملاناهذأىفتخسرىتلاةهوشملاةروصلا

.لاثملاليطسلعتادجتلاوةقرازألاكةيجراخلاتاكرحللةقباسلا

ىلوتسانأدعبءاعنصىفاهاقلآىتلاهتبطخىفهتسايسةعيبطحضتتو
.اهفءاج.ةكرحلاةعسبطوىفادهأوةيضأب.ارطنبجوايفحضوواهيلع

ندلاولاغلارمألاىذءامعنلابناملاءالالابدمحتملاهللررحلأاز

طبحتتناكىتلاةئيسلافورظلاةعيبطاهيفضرعتسامث«©9...بصاولا
ةمألاتحبصأثيحةلاسرلاهذهدعبو؛ةيمالسإلاةلاسرلالبقسانلا
.نيدلااذهلضفبةماركلاوةزعلاشيعت

ةنرملاةسايسلالعءوضلاىتاتثالثاطاقنمذههتبطخىفحرطدقو

32796/6١١ىناغالا. ب١٠ةقرو/م؛باسنا؛ىرذالبلا(١)

١١مباس«ىرذالبلا()
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هوضىفمهسسانيىذلافقوملاذاخناسانلاريخدقو.نميلاىفاهجهتناىتلا

_ةيلاتلاتارايتعالا

كفنألاوذخف؛رتئشاهْنيألاصخثالثنمكريتانإسانلااهنأ»

. ؟'ةهفنلرايخلاذختاًاءرماهللامحر

هلعةلاحلاهذهقوىسايسلامهطخْقمهقفأودنأ:لولأرابتعالا

نألع»؛مهقوقحلثمهلوتابجاونممهيلعامهيلعمهنمدحاونوكينأ

ءىنلامقنموانلضفألامرجألانمهلنوكيفهسفنبانعمدهاجي

.«""انضعبلام

ماقأوألدايحلامرليلفمهعمده23نأعيطتسيالنم؟ىناثلارابتعالأ

رسخأكلذنويالأهلعفهناسلوهبلقبهيلإسانلااعدفهرادىف
٠.«"!هلزانم

ةضابألاةسايسلانيضفارللانامأقحلابلاطىطعأو:كالارابتعالا

انرفظنأف«هناسلوهديانعفكيوهلهأوهلامىلإنامأبجرخيلفانهركوأ»

كَدقناكانلتقنإو؛همدكفنسىلعانلمعيمو؛هسفنانااضرعنكيْ

رومأةدعهذههتياظخنمحضيو.:؟)اللبالإاثدحبرمعبالإىصانتؤم

.أمةقرو؛مالظلاحابسم ىشيقرلا.قباسلاردصملا(١)

.أميهقرومالظلاحابصم٠.أ١١ةقرو/م«باسنأ«ىرذالبلا(«)
.أ»مقرومالظلاحابصم.أ١١ةقرو1م(باسنالا؛ىرذاللا)9

.أمحمنرومالظلاحابصم.أ١ةفرو/مْباتالأىرذالللا)ْو

رلاوىرذالبلانيبريبعتلاىففالتخا0 نكلةطسل!صودصنضعبىفىشيف هذه

٠ىنعملاىفقفتتصوصنلا
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ةطاسلاةدهاجماهياءامتالابنيملسملاةيقبلحمستةيضابألاةكرحلانأ!اهم

اذهبولوألاةلصخلانمرهظياكةيبهذملامهتاهاجتانعرظنلاضغبةيرمالا

ماضنابحمستالتناكىتلاةيجراخلاتاكرحلانعةيضابألاةكوحلافاتخت

يناثلانأورمدضاهنكرحىفةيرفصلانأولو.؟'”هناحتمادعبالإاهنا]ريغلا

ةضراعملارصانملاةفاكمامضنابتبحرىجراخلاسيقنبكاحضلااهداقىتلا

.؟*ىسايسلااههاجتانعرظنلاضفبىناثلاناورممكحل

ربظيذ]ةيضابألاةكرحلانمنميلالهأفقومةبطخلاهذهنمحضتياك

لاةكرحلانمايئادعمهققومناكنميلالهأنمةرييكةبسنكانهنأ ةيضاب

اك؛مئامدباولتيبالثلةيضابألاضارتعامدعبمهءانقإىتحلابلاطدارأ
ًاديبأتةيضابالااوديؤيومهرايذاومزلينأىرخأةعومجمنمبلط
ض.©زقألاىفايفطاع

(قحلابلاط)ىيحبنبهللادبعاهبماقىتلاتاءارجإلاىلوأتناكو--

؛(40ةيوسلابسانلانيباهعيزوتبرمألاومألاونئازحلاىلعىلوتسانأدعب
نودةاواسملاولدعلاساسأىلعمئاقاديدجادعنميلالهألدكؤيل
دوعسمنبهللادبعنأ.ىخاشلاركذبو.ةيبهذملاتاماجتالاةاعارم

ابيلعىلوتساىتلاولاومالاباينأدقةيضايألانماموناريخنياو
ةيضابأللحمسيلو«ءاعنصءارقفىلعابمسقفدجسملاىلإ(قحلابلاط)

"ل.4ص؛ةقرازألاةقرفءاضردمحم,ليجدلا(١)

346٠ص(١ج(لئارألانويسابعلا؛رمحقودأف.د(«)
.ب١٠ةقررم٠باسنأ«ىرذالبلا)9

.4ص ريسلا«ىخابشلا(()
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بسكينأةيلاملاهتاحالصابدارأقحلابااطلماو.؟ًائيشاهنماوذخأينأ
؛ةيضايألاةكرحلاممفطاعتلاىلعاهلمحيونيلاب ةريقفلاتاقبطلافطع

ةفاكنوخرؤملاعمجأ«هتادعأعمةنرملاةسايسلاوتاحالصإلاهذهبيسبو

.؟!هتلادعىفنعطينممهيفدجملوهتسايسوهتريسنسحىلع

دقوةيمالسإلاةعيرشلابكس“بهسبندلالهأنمنونيدتملاهبحأاك

قلأامدنعةيدئاقعلاهرظنةبجونعرمع ريسيسهنأباهفربظأءاعنصىفةبامخ
دمُحو؛اننيدمالسإلاه:اهفءاج«هنعففارحالابحمسيالومالسإلاىلع

نمو6رفاكوبهفىأز:نم-لاقمث-انمام)نآرقلاو«انتلبقةبعكلاو«انيبن
وهفرخلابرش ةرورضانيبمنملالهأاظعاوهتبطخىفرمتساو«٠.٠رفاك

لكيفةعباتتملامهنارو'يفءاملعلاةرزاؤموهللإعوجرلاومالسإلابمارتلالا

ىلاءىدامملاحرشينأدارأراصتخابو.ىغبلاوةلالضلالهأىلعتقو ريسنس

.ديدجلاماظنلااهيلع

ىدعيالوهفقراسلاورخلابراشوىنازلارفكىلإهقراشابقلعتيامفامأ

ضفقانملارفكلابىضاقلانامعنلاروتكدلاهيلإبهذاك؛ةريبكلابكترمريفكت
وأىصاعلاىأ«(*ةةمعنلارفكمدملارفكبىنعتةيضابألانآل««0ناميإلل

٠قباسلاردصملا)١)

083٠ص+3ىق«ةفيلخخيرات؛طايخنأ(«)

١١١٠-١/6١١فاغألا ىنايقصالا()

ءةرهاملا)؛ىومألارهدشلاىفةيمالسالاقرقلا«نامعنلا«ىناذلا.د(4(

٠(7مص((17*

2تاربخلارطانق,ىلاطمجلا0
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لءأو.هللادودحنمدحىلعجراخلاوأضئارفلانمنمضرفاكراتلا

قراسوىئازلكىلعدحلاميقيسهنأهذههتراشإنمدارأقيلابلاط
.ةرمشبراشو

ضقانملاليدبلاىطعأدوف(قحلابلاط)اهعبتاىتلاةسايسلاهذهلةجيتنو

ىأرهنأ»ىرذإلبلاركذيفةكرحلالبقنولاابلعتناكلاةثيسلاعاضرألل

خرؤملافديو.9:ةحبفسانلاىفةريسوًاديدشًافسعوًادوجنلاب

؛ةريسلانسحبًارهشأ)ماقأهنأركذيفقحلابااطءالبتسادعبةلاحلاهسفن

ةيضابالاهيلاتدفاوتةسايسلاهذهةجيتنو.؟صانلانعًافاكبناجلانبل

رارقتسالاداسفهتريسسانلابحأونملاىفهعومججترثكففناكملكنم

ةدئاسمربظياذهو؛نملاءاحنألكىفنمألاوفصركميامثدحبملونمآلاو

.ةكرحلاهذهلنملاىفنيبلسملاةمأط

:نامعوزاجحلاةيضابأوىنحلابلاطنيبةلدابملالئاسرلا

ىفةيضاباللىمايسنايكلوأمايقبراصمألاىفةيضابألاءالعرشيتسا
ء؛قحلابلاطوءاملعلاءالؤهنيبتالسارمترج.174ةنسىفنذلا

ىلعديكانلاوظعولاعباطبتمسقا ىلاةسايسلاومالسإلابمازتاالاةرورض

ءوضلاقلتتالسارملاهذهو؛هكحىفىضابألامامإلااهباعريسبنأبحي

ذرألسرأدقف.ةيمالسإلاةايحلاهتاروصتوىضابألاعمتجملاةعيبطىلع

قحلابلاطمامإلاىلإةلاسرنيصحلانبىلعرملاوبأزاجحلاىفةيضابألاءاملع
."ايفءاج

.أهقرد/باسنأ؛ىرذالبلا)0

7٠مق+ةفدلخخيرات؛طابخني١٠قباسلاودصملا)1

313٠ص(١ج«تاريخلارطانقءىلاطبجلا(©)
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ةفرعمدعبوىدملادعبلضتو0رصملادعبىمعتنأىخأايهللاهللأف(

ملىبلاوبابلألاىلوأنإف؛ىوقتلابهللاةعاطصالخإدعبو«مالسإلا

ةحارلهأالو؛ةلفغالونابسفلهأاونوكيملو«بعلالووهللهأاونوكي

معنباحصأاونوكيملو«امشبدبياطموايندلابذذلتلهأالو؛ةرتفالو

الإدلولهأالو«لامىفةبغرلهأالو؛رقبالولبإلهأالو«رفنالو
هّمؤلالهأهبأوومهسفنأنعهرصقلاًاريثكناكناف؛ىلاعتهللاماطعأام

ماشيواوحرءعواورطيبواورشنفهللانعكلذمدسنأافوخن؛هّماخنم

.«('!نونعمهبمىذلاوهباراكوىذلانعكلذ

فلسلاةريسقحلابلاطاركذدقنيصحلانبىلعرحلاوبأناكاذإو

نببوبحمنايفسأىناعلاملاعلاناف؛مهتريسبىدتقيىكلةيضابألانم
مكحلاىففارحنالاهجوأ(قحلابلاط)ىلإهتلاسرىفضرعتساليحرلا

ءاملعلانصةعوممجميفارناديطوألعمدعاسدقونويومألاهلعراسىذلا

ةراجلاتذخناامدقو,أبيقءاجةلامزلاهذهنمتارققفلامفونينهادملا

سخبلاو1ذمنأابرخلالحتسأو1الودهلامو؛ااغدهيو+الوخهللاداع

ىماعمىفاهلرةفنيو.هللابضغنماهنوذخأي.ةيدهلابتحسلاو.ةاكرلاب

تمأقناوعالاءالؤربف.اناوعأماعلاةنوخنمكلذىلعاودجوو.هللا

ضرالاتاقرطفنمؤملاىتمناوعالاءالؤهمو٠ركاملاقفقدسفلاةبأر

. ...هللاقيالنمهبدبتسيدرفنلالباكويف.نابتكلاوةيقتلاب

9١7٠ص(جمتاردخلارطانق؛لاطبجلا0

7.٠-7/8١هس+١جهسفؤنءردصملا)0
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زاجحلاىلاةيضابألائرحلادادتما+

زاجحلاىفةيضابألاةوعدلاراشتنا

ًادجقضقاطنىفةنيدملاوكمىفزاجحلاىفةيضابألاةوعدلاترشتنا

ىداعملاىعامتجالابيكرتلاةعيبطىلإزاجحلاىفةوعدلاراسحنابهسىرعبو

اهبسنلصتيىلافارشألاةقبطتناكذإ.ةماعةروصبةيجراخلايرحلل

ناكو.زاجحلاىفىداصتقالاوىمايسلاوىعامتجالاريثأتلاةيحاصشبرقب

ةوعدلادوجولعلو.'9تاذلابتقولااذهىفةدابقلازكرمةصاخةيمأىنبل

ةوءدلاوجحلاةضيرفءادآلزاجحلاىلعاهتمنأددرتلدوعيزاجحلاىفةيضابألا

ىلعددزتلانورثكينمديزنيراجىضابالامامإلاناكو.مهضابمل ؟"”زاجحلا

ميسومرضحيناكىدزألافرعنبرحلاةزمحابأنأ:ىرغطلاركذيو

بهذمللةوعدلضرغاىالسإلاعمجتلااذهالغتسمماع1خحلا

لماعهلقتعااذههطاشنبوسبو.9ةيومآلاةطلسلاىلعجورخلاويضابآلا

ىلعسانلاهضيرحلاطوسنيعبسهبرضوهللادبعنبريثك9مل.ىنبندعم
.يناثلاناورم

ةرهاقلا)«مجشيرقبسن«هقادبعنيبعصمهللادبهوبأ«ىريبرلا(١)
11٠٠ص((7

تاقبط«ىنيجردلاء«١ص«١ج,تاريخلارطانق؛ىلاطيجلا(«)

.بوءةفرو/١1ةيضايلا

ص+لصوملاحيراتىدزألا.ميم/ب«كولملاولسرلا؛ىربطلا(©)

:هركذميلسىنبندعم+يوب/6خيراتلاىفلماكلا«ريثألانأ٠ل
٠.ةنيدملاوهجمنيبقيىرخطصالا

ةرهاقلا)؛كلاملاوكلاسملا؛دمحتب,مهارباقاحساوبأ«ىرخطصألا(«)

8٠ص((161
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رحلاىنأىضابألاهيقفلاةسانربزاجحلاىفىضابأىرسميظنترهظدقو
ناك5:مرمأفهللانوحجريكمىفةيضأبل١نأرهظيونيصوخلأن1لع

ضعبهرذحدقو؟9سيخلاونينثإلامويىفةيرسةروصبسيردتلاسرا
:لاق٠ائيلعربظينأانيشخ:هلليقف)ةوعدلاطانفشتكيالثاهعابتأ

.؟نوظناحلهلانإوركذلاانل:نحنانإ:لوقيهللانأتحمسامأ

هلاومأرخسدقفىضابألاةيعادالالاثمنيصحلانبىلعرحلاوبأناكو

.ةرصلاىفكالمأنمهينأتلاومألاهذهتااكوةيضابألاةوعدلاةمدخىف

هلعلفأنيرديامو٠©«72لاممومقفةضابالاهشممتجتًاركرمهلمذخناو

ٌّقىرخالايلاقألاوةرصلافةوعدلاركرمنيبظبرسىلالصولاةّقاح

.ةيرعلاةريزجلا

دقوةبومألاةطاسلاةضفراثأدقفزاجحلاىفديارتملاهطاشابدسبو

(؟)زردونمةعما#دقولهتءافطاشنلااذهةءاوتسمدمٌنبناورمراو

ةميرألادودحيفمددعةيضابألانمةعومجمهنعبتدقوماشلاهأودصقو

رهشىفهلمىلإهباوعجروىومألادنجلانمهذاقنإاوءاطتساالجررشع
قولاصتاىلعنيصحلانىلعرحلاوبأناكو.©م174+ةنسةجحلايذ

١١٠٠صريسلا؛ىخامشلا(١)
١٠٠٠م6ص(هسفنردصملا(«2)

.ب٠١١ةقرو؛ةيضابألاتاقبط؛ىليجردلا(©)

تالاتتعالالئاسونمةليسوةعماجلا.2١١1ةقرو؛هسفنردصملا()

٠.رارفلانمامديقملاريسألاملكريدحلانمةعونصم

؛ىغايفلام.أروت-بررةقرو|١تاقبطلا؛ليجردلا(ه)
ض,١0٠ص«ةريسلا
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ىدزألافروعنبراتخلاةرمحبأمودقبىلعىلعناكاكنلاىفةيضابالاعم

مظنملاقيسنتلاىلعلديامنإفءىشلعلدنإاذهو.زاجحلاىلعءالبتسالل

.ةيذابألاةكرحلاىفةيرسلاابالخلانيب

ًمال(/م746زاجحلاىلعءاليتسالا

ىدنكلاىحينبهللدبعمالإلااهدافىلاةيضابألايرحلانكتل

اك.2"نيلاىلعءاليتسالاىف:هتسقةيلبقوأةيميلقإةكرح(حلابلاط)

ةيسامسلاوةيداصتقالاعاضوألارييغتفدهتسلاةيحالصإةكرحنكتْاهنأ

ىالسإلاملاملاديحوت2ىربكلاةمامإلا(ةماقإايفدهناكامنإو.ةدسافلا

نأدبالةمامإلاهذهةماقإللصوملاقيرطلاناكاملو.ةرضابأةطلستحن
ىحبنقلادبعنولاىفىضابألامامإلاهجودقف.نيبومألاىلعءاضقلابرمي
اهنمفدحلا.مالت/ه114ةنسىفةبركسعةلمح(قحلابلاط)ىدنكلا

.أ١١ةقرو/١تاقبطلا.ىجردلا(١)

٠(14ف7ةرهاقلا)«يسايسلاتومرضحخيرات؛حالص؛ىركبلا(*)
اهنأكومبوب/مرروةنسنملاىفةيضابألاةكرحلاىركبلاحالصرودي

ىدنكلاىحبنهللادبعاهبميعزتءيابىتاةيناملاةدنكةليبقكةيلبقةكرح
ةددعتمقطانموّىشلئامقنماوناكةروثلااوداقنذل١نإلاحلامقاوو؛ةفالخلاب

عمنواعتلابةيضابالاةاعدلااهلذبىلادوهجلاةجيتن.تداكةكرحلاهذهنإمث

:هلوقبةروثلاةعيبطنعىدزألافوعنبراتخلاةزجوبأربعدقوةرصبلاةيضابأ

نمانلبقأفهللاىعادانبجأف«مقتسمقيرطىلإوقحلاىلإىدانيًايدانمانعمسو
.«ضرألاىفنيفعضتسمنيلياق«ىشلئابق

(1467ةرهاقلا)«9ج+ديرفلادقعلا؛دمحمنيدمحأ؛هبردبعنبا
٠7.٠.ص
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فوعنبراتخملاةزحوأهدئاقلةلحلاهذهةدايقىطءأوزاجحلاىلعءاليتسالا
ماشلاىلإىدذألاةبقعنجلبهجوبوزاجحلاىفقينأهرمأوىدزألا

.ّاذةيمأىإءافاخرخآرمحنبناورمةيراحم

مهميقتونيثدحملانيخروؤملافالتخاىلإةراشإلانمديالددصلااذهسو

ةنسزاجحلاةكرحىفىدزألافوعنبراتخملاةزمحوبأهبماقىذلارودلا

.مالكا|ه4

فوعنبراتخملاةزمحأنأىعابسلادحأىزاجملافاؤملاراشأدقف

ةكرحلاهذهنوكتاذهلعوتومرضحنمهلصأو(ع)ىلعةعبشنم

اذهنمءىشوأةرخأتملاوةمدقتملاةيمراتلارداصملاركذتالوهاجنالاةيولع

.©!ليقلا

هريتعأوفوعنبراتخملاةرمحأةصخشلعدكأ8باشلادمحأامأ

ىدنكلاىحبنأهقادباىطعأنيحىفةيضاألايكرحلاهذهللوألادئارلا
هنكرحلإمىذلاوهىجراخلاةز_وبأنأىرو«بيفًّوأمًارود

همدأبوتومرضطضحىلإهببهذو)قل١بلاط(ىدنكلاىَحَننهللادع

.(ةةيمأىإءافالخرخآىناثلاناورملاقلعهلمحو4ةفالخلاىلع

اتافالاىناغاألا-.ب١١ةقرو/م+باسلا؛ىرذالبلا0

فوردلاخنسنأاهرشن؛ةروصمةطوطنخم.لعْندشروبةماسأ«لدنمنأ

.ب360ةقرو(14761وكسوم)
٠ميص/1١١م(١ج6جمخيراتْدمحألىعايسا0(

ةرهاقلا)ناثانرقلافصتنمىلإىسايسلارمشلاخيرات«دحأ؛بياشلا()
6١٠صا(٠7



)١-

ةيضابألاةكرحلانعمكرمهتامولعفنسحميهارإنسحروتكدلاامأ

قحلابلاطنيبعمجىذلاءاقألاوهةروثاببسنأىرياكءه184ةنسىف

ةياور_ريسفتىفأطختو؛م1مةنسزاجحلاىففوعنبراتخملاةزمحىبأو
ٌّقىدزأل|هنعاهذخأوىراطلااهدروأىلاتيبدعاسلاىلومريثكنىموم

قحلابلاطاةفالجلابةزمرأةعبابممىقتلعتيامف(؟9لصوملاخيراتلا)هباتك

مما١:حلابلاطللاقةزمحابأنأىرينسحميهاربإنسحروتكدلاف

ىفعاطملجرىنافىعمقلطناف قحىلإوعدتكارآىنإ«انسحًامالك

ذاتسألابهذاكسيلوةزمحىنآألىحبنبهللادبعهلاقاكصنلااذهو«ىوق

ْ.©نسحميهارإنسح

نهللادرعضنأةيضاباألانعملكتينيحميهارإنسحرونكدلاىرو

جراوخلاىلعنوبومآألاىنقنأدعبدمحمنبناورممايأىف»جرخضابأ

هللادعبفاذهىلعو.«"7بارحألاىلإبديسأبلاناكنأدعبو».اوداكوأ
اهداقىتلاةكرملاىفكرتشادقةيضابألاةقرفلاهيلإبسنتىذلاضابأنبا

هدامتعالنمحرودكدلاهيفمقوىخيداتأطخاذهو.قحلابلاطوةزمحوبأ

نآل؟0ءاطخألاهذهلثمايفعبشتثيحطقفةيمالسإلاقرفلابتكىع

لصوللاخيرات«ىدزألا.ميم/9كولملاولسرلاخيرات«ىربطلا(١)
٠لص

ىاقثلاوىنيدلاوىمايسلامالسإلاخيرات«نسحهارب؛نسح.د(9)
3٠مالأ١(١41١ةرهاقلا).ىعاتجالاو

.١/347هسفنردصملا(©)

١/180(تال.ةيرصمولجنلاةبتكملا)لحنلاولمملا«ىناتسربشلا()
366/8٠ةيربرقملاططخلا«ىريرقملا
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.”ناوممنبكلملأدبعةفالخىفريثك,تقولااذهلبقىفوتضابأنبا

ىدنكلايحبنبهللادبعنأبلوقاىلإقبرشلاميهارإروتكدلابهذيو
فااخماذهو«ةفالخلابفوعنبراتخماةزمحابأاوعيابدقنيلاىفهتعامجو

ىبحبنبهللادبعلةزمحىنأةعبابمىلعتءمجأىتلاةيمالسإلارداصملاىفدروام

راتخملاةزمحابأىرضحلافاؤملادماحلاخلاصرتعاكلذكوةفالجلابىدنكلا

ىضايألابهذملابرسقلوأةكرحلاهذهلعجو؛ةروثلادودعفوعنبا
."”تومرضحىلإ

صاغهجوبةيضابألانأشعافتراف»ىريفىضاقلانامعنلاروتكدلاامأ

مةاولاىفناكىذلاىراشلاةزمحىبأذفلااهدنجدئاقواهبيطخواهتيعادىلإ

.0...هسفنىيحبنبهللاديعنممأ

راتخملاروحىأفأاحتبلوقلاىلإرمقورافروتكدلابهذنيوِّق

نإلاىفةرمحىبنأزكرمتو(قحلابلاط)ىدنكلاىيحبنبهللادبعو

:)ترومحو

نيثدحملاباتكلاونيخرؤملاضعبءارألزجوملاضارعتسالااذهدعبو

:نيمسقىفمهنارآصيخلتنكمي

؛ب4ةفروةمغلافشك«ىوكزألا(١1)
18٠/١/91م(تورين(تودرطحخيرات.حلاص٠دماحلا)0

تومر_ضحونملاٍقةيضابالأةوعدلاةضراتلاروذجلاعجأري

78شضيىومالأرعشلاىفةيمالسالِقرفلا«نامعنلا«ىضعاقلاد)١

الانويسابعلا«قورافرححد(«) 31/1(1470توديب)لئار
نييومآألاونيدشارلاةفالخ؛ةيبرملاةلودلاخمررات؛ليعامسإتباث«ىوارلا

7./')١ل١ماد
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هللادبعناكنيحىفمكرحلللوألاميعزلاةرمحابأنأىرذلوألامسقلا

.ةزمىبألبقنماهجومىدنكلاىحبدا

أافلاحندقىدتكلاىحينبهللادبعوةرمحابأنأىرنم:ىفاثلامسقلا

ىفةزمحىنآلًاسيئرارودىطعيكلذعموةيجراخلاةكرحلاحاجندالجأنم
.ةكرحلاهذه

ةطاحالاوةقدلااهزوعتددصلااذهىفتونكىتلاتاساردلابلغأنأ

اهاورىلانييدعاسلاىلومريثكنبىموملةدحأوةباورلعترصتقااهنآل

عالطالانيئحابلارسيتيملىرخأةيخمراتتاياورنآلكلذو«9ىربطلا
داوقنمادئاقالإنكيِىدزألافوعنراتخملاةزمابأنأدكوتاهلع

ىدنكلاىحينبهللادبعنمهرماوأقلتيناكوزاجحلاىلعتاوتساىلاةلحلا

هجوقملابلاطنأىدذالبلاوطابخنبةفيلخقفتيو(قحلابلاط)
بقينأهرمأوةكمىلإشيحبىدزألافوعنبراتخملانبةزمحابأ ايف
؛©"زاجحلاىلعءاليتسالادعبماشلاىلإةبقعنبجلبهجوينأهرمأاك
ىدزألافوعنبراتخملاةزمحابأنأىدوعمملاةزمابأنأىدوعسملادكؤيو

نوعديامهعمنميفامهو»؛ىدزألاةبقعنبجلبو ىحبينبهللادبعىلإ ؛ىدنكلا
ىفبأناكونينمؤملاريمأببطوخو«ىتحلابلاطبهسفنىمسدقناكو

خيرات«ىدرألا. «ممم+كولملاولسرلاخيرات«ىربطلا()
.؟77ص(لصوملا

؛باسنأ؛ىرذالبلا-.همجص؟«ىق«ةفيلخخيرات«طايخنبا(«)
٠ب١١ةفرو/م

(م) ١٠باورةقروم؟باسلأ؛ىرفالبلا



1 ١١/-

راتخملاةزمحايأنأصنلااذهنمحضتيو«"9جراوخلاءاسؤرنمذملا

؛ملاىفىدنكلاىحبنبهللادبعةمامأىلإأوعديناكىدزألافوعنا

ةرمحىنأوىتحلابلاطنيبًافلاحتكانهنأةمدقنملاانرداصمركذتالاك
نإلاكراعميفركذيرودهلنكيملىذلاىدزألافوعنبراتخحلا

.تومرض>و

رحىأةصخشلاذهمهميقتْقنيئثدحملانيغرؤملاىرغأىذلانأ

ةغيلبلاهبطخىفهراكفأضرعىلعةردقموذفىباطخبولسأنمهبعممامل

زاجحلالعتلوتساىتلاةيضابالاداقهنآلو ةنيدملاودكمىفاهاقلأىتاا

نيخرؤملاضوفنىفةيحورلاةيحانلانمةيمهأوةيسدقنمزاجحلاامعم
ىلعاهرطلساممرثكأةزمحىنأةيصخشىلعءاوضألااوطلسنيذلاداورلا

.قحلابلاطةيصخش

:كملعءالتسالا

ةجحلاىذرهشنمنماثلاىفةمركمملامكمىلةيضابألاةارشلالصو
فىدزأل١فوعنبراتخملاةزمحوبأمهدوديما»7١منسىف

ةفيلخدرفنبو؛")ةئاموفلأىلإ"9ةئاعبسمنيبامهدادعتحواريشيج

اوكلسدقو؛©ىضابأفالآةرشعبشبجلااذهددعردقيفطاخنبا

؛(6١ممةرهاقلا) بهذلاجورم«نيسحلانبىلع؛ىوعسملا(١)

٠

9٠١٠٠صلدوملاخيراتىدزالا.٠ا/مبخيراتلاىرطلا()

.٠١١/+ىئاغألا«ذاهفصألاب8/١1باسلأىرذالبلا(©)
هركذىنلاشدجلاددعو).0مج/7ىقةفيلخخيرات«طايخنبا(4)

ددنجينأملعتسيملةزمحابأنأذإ.ًابيرقتىضابآلاشبجلافامضأةينامثةفيلخ



_-١١م

ىذلاتقولاىففرعليجنماهولخدو؛09كمىلإىدؤملافااطلاقيرط

.9تافرعليجلعرئاعشلاىدؤتةعمتجمسانلاتناك

مهنكميسذإ«ةكملوخدلًاقفومًارايتخاجحلاممولمرايتخاناكو7
نمتقلطناىتلاةيسايسلاةكرحلافادهأوراكفأضرعىفةيئاعدةيحاننم

ةفاكنماوعمتجادقجاحلانأواهيسال«ةيومألاةفالحلالعىضقنلنيلا
دحاولادبعنونكميالىنوسىرخأةيحاننمو.ةيمالسإلاملاقألا

مهيرحلدادعتسالانمدمحنبناورملزاجحلاىلاوكلملادبعنامبلسنب

ةيداصتقالاوةيرشبلاةوقلانممرحبفودكلذبوةكمىلعءاليتسالادعبالإ

دحاولادبعفقومناكاذهلو.ةيضابألابرحلاهدينجتوكمةنيدمىف
ةزمحىنأنيبوهنيبافافتادقعف«ةبركسعلاةيحانلانمأدجًافيعضناملسنب

دافحأنمةعومجمنيفرطلانيبطسوتدقو؛ىدزألافوعنبراتفملا
هللادبعنبةيمأو«بلاطىفأنبألعنبنسحنبهللادبعمارتةباحصلا

اولأسوباطخلانبرمعنبهللادبعنبزيزعلادبعو«نامثعنبرمعنبأ
؛9جحلاكسانمءادأنمسانلاىهتنيىتحبرحلانعفكلابةزمح1

ءاهننالادعبةزمحىنال.ةكمنابلسنبدحاولادبعكرتينأىلع

«باسلأ«ىرذالبلا.ىهإأةئامتسالإ ىرنساك ىرقلاىداوةكرعملسج

داولادبملاولاقسانلازأىضابألاشيجلاددعرغصرهظيو-ب١ةقدو/+
ءلناغألا.«سأرةلكأالإاوناكامجاحلامهيلعتلمحولو:ناملسنبا

١/7١٠

111٠/*شرفبسلباتك؛ىديبزلا(١)
.3و١ىراعلا(١)

.114/0شرقبسلباتكىديبزلا(*)
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هتعيشوفقوف.(9قافتالااذهةزمحبألبقفجحلاكسانمءادأنم

امهمصمولىلمةقطنملقدحاولادعممجبضنيسْق(7)ةفرعمب

دحاولادبعرداغثيحةرشابمجحلادهرالعفكلذمندقو"9هتءامج

ناكو99.ركذيلاتقنودبةرمحوبأابلخديلةجحلاىذنمرشاعلاىفكم

أدبتىلاتاكرحلالككةيضابألاةكرحلاءىدابمضرعينأةزمحىنآلدبال

ىلاةغيلبلاهتبطخةرمحوبأىقلاضرفلااذهلومكحلايفةديدجتايادب

٠.رصعلاءاطخزربأنمفواركهركذتداخ

ىفمهئارظنوةيضابألادئاقعكملهألاهفةزمحوبأضرعتسادقو

مثهيلعءانثلاوهللادمحماهأدتبادقو.مناقلاىومألامكحلاوةسايسلا

مدقتيالورخأتيالناكلسوهيلعهللالصهللالوسرنأسانلااهيأو:لاق

©”وتباموىنأيامهيفهلنيباباتكهلهللالزنأ«هيحووهرمأوهللانذإبالإ

تمندشارلاءافلخلاةموكحلاميقتىطعأ«لوسرلاةريسلهركذدعبو ًاضرم

باطخلانسرمعوركببأةفالخةحصبلامفًازجومًاضارعتسامهمرس

هتفالخنمىلوألاتاونستدلاىفنامنعةفالخةحصدكامكامهدعمحرتو

09..لئاوألاهبطبحأاممرخاوألاتسلاىفراسمو

.ب1/8١باسلأ؛ىرذالبلا(١)

ىمظتنملالعنسحلابأبنحرلاديفجرفلاوأ0ىروجلانا)١

ةقرو/6(1مقزبمكسحلامامإلاةتكمبةطوامخم٠ممألاوكولملاخيرات

.ب1

113٠/مشيرقبس«ىديبرلا(«)

٠ب١١/مىرذالبلاهسفنىقباسلاردصملا()
777١٠(تمةرهاقلا)نييبتلاونايبلا؛ظحاجلا(ه)

؛دمحوبأىروذيدلا-١١1/مىدذالبلا272صهسفنردصملا()

)ةضابإلاةكرحلا-1/١(7
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هللاباتكىفمكحىتحدادسيلعناكف»ىلعمامإلاكحلهميبقتامأ
.99«هنيدىفكشو

هقادابعدفنادىذلاةيواعمىلإراشأونيبومألاماكحلابأدتبامث

«.نيدلاىفانهادمقحلانعابكانهليجساىضممئالودهللالاموالوخ

ركنيالوافورعمفرعيالىذلا»ديزيهنبأوةيواعمىلعهتانعلطلس5

نمىفاثلاعرفلاىلإلقتتانايفسلآلعهماكحأطلسنأدعبو«..ًاركنم
ذختاىذلاناورمنبكلملادبعبًادنبمىتاورملاعرف"وهوةبومألاةلئاعلا

ٍةيقببلائمًاددعمقسنلاسفنىلعراسو-٠٠رانلاىفهلًامامإجاجحلاو

دحاولكلالثمًاراضهيمالبإلاةجيرشلانعمهناقارحناونيبومالاءافلخلا
نوذخأيهيف؛عيزوتلاءوسوىداصتقالابناجاابىتلعتيايفةصاخوءمهنم
©.(اهلهأريغيفاهنولمجموارمضومريغنمةقدصلا

ىتفلاهشبحيميئازهتساوةكملهأةيرخسةرمحىنأعماسمقرطو
مهنيرخسىلإهذههتبطخىفراشأف«بالارصانعلانمهبلغأنوكتيىذلا

ناكاملو«©«بابشمهنأنورتوىناحأىنوريعتنأمكملهأايد:لاقف
ةزمحوأهرفنيبلسملاةودقلاوهرسألاوهلسوهيلعهللالصهللالوسر

مج(1437ةرهاقلا),رابخإلانويع«ةييتقنبملمنبهللادبعدج
١69٠ص

.4١1ةقرو/مباسلألا«ىدئالبلا()

.هسفنردصملا)9

٠نيببتلاونايبلا.ظحاجلا.ىو(/19فةفيلخخيرات+طايخنا(©)

)٠
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الإماسوهيلعهللالصهللالوسرباحصأناكلهو»الئاستمنيبكملالع

رشلانمةضيضغ+مهءابشىفنولبتكمبابش»مهنكلو««9..؟باش
افصاوهذههتبطخىفلسرتسأوِ؟ة.يلجرألطابلانعةئيلمب«مهليعأ

.ةيدئاقعلاتوعنلانسحأببابشلاهشنج

ةوعدلانأربظيمراعأةئادحوشاجلااذهلإاومضنانذلابابشللنأ

فادهالاو.ىدابملاقيقحتلاهئريضحىلإةباشلاتاقاطلاتبذجةبضابألا

سمحتلاىفةداقولاهتفطاعوبابشلاةيويحنمةديفتسم؛امةيقحتموتىتلا

٠اطلنوعديىلااملعلالثملل

نيوكتةعبطةضابالإءادبشلهئاثرقفنيصلاأنبوردكأدقو

.:ايئارواحدام:لاقفةباشلارصانعلانمىضابألاشيجلا

«ةرمسلاانملاوةيفرشمللمهسوفلاوريصهتفج

محرتلاوةيضابالاةكرحلاءادبدىلعءاكبلابهتبطخةزمحربأىهنأو
.مولع

كملهألاةزمحوبأديدهلتوبفةيطخلاهذهىفمهملاءىثلاامأ

ةحانلانمكشالبهفعطضسمفقوملااذهو-«اثادعهنمأوفقونيذلا

نيبئلاونايبلا,ظحاجلا0م5/1ق6ةفلخخيرات1طارخنبأ)١(

 . 8/١١1١باسنا«ىرذالبلا1/8

١/176٠«نييبتلاونايبلا()
٠(م/7؟فاغألا تايقفصألا(©)

أ١ًمباسنأْىرذالملا١٠|4١نيميتلاونامل؛ظحامجلا0

بر١/مباسنأ«ىرذالبلا٠همم/7ق«ةفيلخخيراتوطايخنبا(ه)



دوجوحبصأفْراصتالالماوعنممهنملماعىلاهألاديبأتنالةيركسعلا

ةيداصتقالاةبحانانمجرحعضومىفزاجحلاىفةيضابألاوةزمحنبا

.ىداعمطيحمنمهعابثألنيومتىلعلوصحلاهيلعريسحلانفةيركسعلاو

افقومتذختاةيضابألاةسايسلانإفةكملهلىنادعلافقوملامغربو
انلعممانأةعبرأةدملةزمحىنآلايدانمىداندقف,يبلإبرقتلالجأنمايدو
بااطفقومبانركذبفقوملااذهو«نيبراحملاءانثتسابسانلالكلنامألا

.مهعمةحماستوءاعنصلهأنمقحلا

:فئاطلاىلعءاليتسالا

لعءالبتاللهعامتأنمةهعومجبهجومقفةزمحو'أ:رقتسانأدعب

لاقتسالةوسنلااوجرخأواهوكرتهمودوبفااطلالهألعاوفئراطلا

ةوسنلنامآلاةزمحوبأهثعبىذلادئاقلاىطعأدقو«ةيضابألاةارشلا

ةيخيراتلارداصملاريشتالو؛'نامألاءاطعإدعبلاجرلااهنلإعجرففئاطلا

.ةزمحىبالملاسملافئاطلافقومبقاعتيامفىرخأتاليصفتىلإ

تكردانأدعب؛ةيضابأللتلستسافئاطلانأادجلمتحملانمو
ىلإناملسنامحاولادعزاجلأىلاوبورهدعب6همواقملاىودجمدع

"ةزمحىبأةمواقملةنيدملاىفاوعمجتنيذلانييشرقلانأريغ.9ةنيدملا
مةناخفقوملااذهاوربتعاوهلفئاطلالهأمالسقسااوركشتسا

.ب١١ةقرو١مبالا6ىرذالبلا(١)

خيرات6ىنوقعيلا-67١/087٠هفماخخيرات(طابخنيا)0

.مثص



1777-7

اونهدمهنكلو؛ةنراقملاهذهنمانوفكلفئاطلالهأءاشول»:مهضعبلاقر
لهأىبسىنمىرتشينم؛فئاطلالهأنيبسنلانرفظنآلهللاواما

.«"فااطلا

هجوبنأىفةزمحابأدءاس.ةضابألاةزوحىففئاطلالوخدنأ

ىفنيممتجملاةيومألاةطلسللنيلاوملا[نييشرقلابرجلددعلاةليلقلاهتاوق

ةرونملاةئيدملا

زاجل١فقومىتدحولامدعوقراانلحضتيضرمعلااذهلالخنمو

عاطتساىلاةوبسلااناحضويوِىدزألافوعنبراتخملاةزمحىبأواج

.ةسيئرلازاجحلاندمىلعءاليتسالاةزمحربأاهف

:مبعاب١©٠ةنيدملاىلعهالبيتالاوديدقةلرعم

ولادبعزاجحلاىلاوابكرتدكمىلعةزمحىبأءاليقسادعب ناملسنيدحا

ةزمحىبإةبجاومنعةيركسعلاهتاوقفوءدكردأنأدويكلملادعنلف

ةلئاقملاءامسأهيفلجسيىذلاناويدلاباعدوةنيدملاىلإبهذف؛كمىفراتخملا

ضرغلااذهلزبجو.«9:كمىفةيضابألالاتقىلعمهعيجشتلمهئاطعأىفدازو

امتداقىطعأولئاقمفالآةينامثىلاوحاهدارفأددعةيركسعةلمح

؛قئادحلاونويعلا«لوبحمفلؤم--.؛ب١١/م«ىرذالبلا(١)
17٠

لخيراتْىنوقميلا-١/٠٠١شيرفبملأ؛ىريدزلا)0(

٠ٍ.3.62/7 كولملاولسرلا ىرطلا



-١[_

ماجابةلحلاهذهتراصو«نافعنبنامنعنيورمعنبهقلادبعنبريزعلادبل

درطلهك :0نعةيضابألا
نألضفكمىلإممريسىدزألافروعنبراتخملاةزمحويأىلعاملاحو

ىلإفوقولاوكرحتلاالاجمابلهألىطعبالىكلكمجراخمييقالب

.ةنيدملامةمداقلاتاوقلاباج

حابصلانبليبحرشنبههيأهجملعةزمحوبأفلختساضرغلاأذهو

.هشلبجناكوُْةنيدملانممداقلاىرمألاشبجلاهائلراسو٠«"ىريحلا

ىلاةءارخةليبقنمزاجحلاةيضابأعمنِيلانمنيمداقلاةيضابلانمافلم
ةعومجمتاكرتشا5(!ةدمجىبأشجىلإىضابأةلامبرأوحببنومضنأ

ىلإةفاضإ«؟"اةنيدملالعفحازلاهشيجىفلصوملاةيضابأنمةريغص
هللدبعنبدمحمركوبأناك؛ىضابألابهذمللنييشرقلانمةعومجم

ىدح]إسأرتذإ«ديدقةكرعمىفةزمحىبأداوقنمادئاقىشرقلارمعنبا
داقنيحىف«؟*”ىضابألاشيجلاابنمنوكتىنلاثالثلافئاوطلا

.ويمركورلملاولسرلا ىرطلا(١)

./ب١١/ةقروم+باسنا«ىرذالبلا(7)

ةياوردكؤيو)١ب13١/ةقرو١ةيضايألاتاقبط؛ىنيجردلا(©)
ةعارخةليبقلانييشرقلاماهتاىلإريشتناىنوقعيلاةياورىنيجردلا

م./؟63خيراتلا«نوقعيلا.ريدقةكرعمىفمحلةنايحلاب

ضممص(لصوملاخيرات«ىدزألا(©)

ناىلعدميأ(مزحنبأ.0/71شيدرفبسلأ6ىرسرلا))

00/1٠(61471ةرهاقلا)«برعلاباسلأةريمج«دمحأ



_١خر_

ةبقعنبجلبةثلاثلاسأرتوفوعنبراتخملاةزمحوبأىرخالاةفئاطلا

."ىورألا

املجأ3لعماجسالاوطبارفةدحوةضابالاةديمعلاتفذأدمأ

فلأتيةنيدلاشيمناكنيحىف؛لئابقةدغنمممتجأىذلا«ىضابألا

ةدغنمىرخأتاعومجموراصتالأونيشرقلانمةرفانتمرصانعنم
.دابق

لهأابلصودقوةكموةئيدملانيبةعقاولاديدقةيرقىفناشيجلاقتلا

عنماودارأمراعلو؛اهفءاملاضايحىلعاوذوحتساوالبلةنيدملا

عباسلاحابصىو٠©!نعءادملاماطقوأهمنمةداوتسالانمةضابالا

ىلإةزمحىبأتاوقتاصو»120ةنسسيخلامويرفصنمعساتلاوأ
.(9ريدق

جابفوعنإراتخملاةزمحودألسرأميكامملكذفةضابألاةداعكو

ةبركسعلامتامحنمةياغلامهلحضوأوةنيدملالهأىلإىدزاالاةبقعنب

٠ب١١ةقرو/م«باسنأ«ىرذالبلا(١)

١/7.٠كولملاولسرلا0ىراطلاسسقااسلاردصللا)7

3٠يخأبإكولملاولسرأ:ىراطلا)9

ءكولملاولسرلا ىربطلا-.047/7ىت؛ةفيلخخيراتوطايخنبا(©)
بحاصوىرذالبلاريشي-8١٠٠صلصوملاخيرات«ىدزألا. جه
.سيخلامويرفص71-73ىفتعقوةكرعملانأقئادحلاونويعلاباتك

قئادحلاونويعلا«لوبحمفلؤم.ب١١ةقدومباسأ؛ىرذالبلا

١٠



-31١-

ةيومألاةلعلسلاةلازإلعدكؤتامردقبمهتمبزحلافدهتستالاهنأب
مهنكلو؛«جلاتقديزالانأفكبانددحاولعجتال»:مهللاقو,©7ماشلاىف
مئاتشلامهلاولاكومهلاتلعاورصأوىضابألادئاقلاهمدق3اوناهتسا

نحنهللاءأدعأو8نيسشرمللاولاقفّةيضايالاوراثأفنيدسفملبممرةصروو

ءىثلاباوُرأتسانيذلاةلتاقموداسفلافكلانجرخامنإوضرألاىفدسفن
لكمغربرحلانعلودملابمهعانقابةضعنسجابحلميمو.««"ةريلع

."!مهلاهمدقىنلابجحلا

هذهىفمهلادئاقناكنامثعةفيلخلاديفحنأةنيدملالهأعلاطءوسنمو

ةيضابألااببلعىنبىتلارسسألانملأسمبرحلاةيادبليبقراثأدقو؛ةكرعملا

؛نامثعةفيلخلاىفممبأرنعةيضابألالأسف«ةيمالسإلاةفالخلاىفمهتارظن
06.٠مراثأعبتمانأوىلبفنوملسملاهنمءىردق»:ةبقع9جلبهيلعدرف

كباحمأىلإمجرأه.نامثعنبرمنبهللادبعنبريزعلادبعهللاقف

ريخأو؛لاجفلاهامناناذيإةرواحماهذهتناكو0٠فيسلاالإانيسيلف

؛كولملاولسرلا؛ىراطلا.ب١١ةقرو/مباسلأ؛ىرذالبلا(١)

ةقرو|٠+ةسيضإالاتاقبط(ريجردلا777١+ىناغإلاالاي

وه)١

نويملا.7373١«ىناغألا.ب١١ةقدو/مباسنأ:ىرذالبلا)

.١م/أ قئادحلاو

6كولملاولسرلاورام.ف١١ةقرو/8باسلأ6ىرذالبلا0(

١١.

8/76١١قئادحلاونويعل.ب١١ةقرو/مباسلأ«ىرذالبلا(«)
--8١٠١٠



جال-

سأف؛برحلاىلعهدارصإوىومألادئاقلافقومبهدئاقةبقعنبجلب
.ىومألاباجلاأدبيىتحلاثقلانعفكلابةضابال|ةروحربأ

رمأفةزمحىنأركسعمىلإمهماهساولسرأفالبوطنويومألارظتنيملو
ةنيدملاىلإاهرأىفاوعجارتثيحمهومزهومهيلعاولمحلةيضابألاةزمحوبأ

هيقفلاوةرمحنأداوقراشأو(ة!ةكرعملانادمىفماحرجاوفلخنأدعب

نكلونيبراهلاةدراطموىحرجلاىلعزابجإلابنيصحلانبىلعىضابألا

ىلعزاهجإلازوحنالةيضابألانال؛0مهندراطمنمةيضايألاعنمةزمحابأ
لهأفقرملااذهىرغأدقو."7برحلانمبرابلاةدراطموحبرجلا ةنيدملا

تاجناوارمأوالتقهدنجوةزحوبأمهبمقوأفةبضابألاةلئاقلاوعجرف
نادمىفاعيرصمدئاقةنيدملالهأفلخنأدعبةيضابألاحلاصلةكرعملا

لئابقلانمليتقةئاعبسوفلأوايراصنانينامثوىشرقةئامثال#مم,(9رعملا

09)تقةئاعيسةكرعملاهذهىفلتفلاددعنأىرمطلاةياورو.*ةىلاوملاو

نويعلا.1٠٠١م32ىناغألا.ب١١ةقرومباسلأ«ىوذالبلا(١)

4١١.٠/+قئادحلاو

47٠-04177ةراخخيرات.طارخنإ)7

.ب؟هةقرو؛مالسإلادعاوتحرش؛ىلاطيجلا(”)
.م2١١خيرات«وقعيلا.14/2١+شيرقبسف؛ىريبرلا(©)

ىلإىرذالبلاوطايخناةفيطخريشيرو.ح١/40«كولملاولسرلا«ىراطلا

«462/7قةفيلخخيرات.ةكرعملازمنامثعنيرحعنبهللادبعنبزيزملادبعبوره

.ب١١ةقرر/مباقأ«ىرذالبلا

.676/77ىناغألا.ب١١ةقرو/م«باسلأ«ىرذالبلا(ه)
3٠ويررل«كرلملاولسرلا ىراطلا()



-١م-

نييشرقلالمهنأربظبو«باقعنودةرملاهذههارسأةرمحوبأكتبملو
.©7غريغوراضنألاليسلخأوىشرقريسألكلغققبرحلاةياوتسم

سفناذهمو هتوفىفدازامو«ةكرعملاهذهىفنييشرقلانملتقلاهرثكر

ًامامثةضقانملاىتيرقىفةفالملارصحبلوقتىلاةيرظنلاىلثمممثرابتعابمهيلع
.الحلاىةيضابألاىأرل

حضتيديدقةعقومىفنوخرؤملااهركذىتلاىلتقلامئاوقةسارددنعو
ةجردلابنييريبرلاونييومآلادببتناككاذنآةنيدملاىفذوفنلاوةوقلانأ

."ىلوألا

؛نرعملاةذهةيومالاتاوقلاعمنويساملاوأنوبولعلاكرتشيلو

ىلإىومالامكحللةضراعملاةكرحلانولثميارناكمهنال .ةيجراخلاةكرحلابناج

نمو؛ةبّقحلاهذهىفةصاخلامهئايظتتنيسابعلاونيولعلانملكلو
ةروثلانإواسال«ةيومألاةنالخلاىوقةيضابألاكبتنأمهتحلصم

ةنسناضمر«هىفةيركسعلااهتايلمعبتأدبدقتناكناسارخىفةيسامعلا
ضرفتديدقةكرممماعوهوه1.ماعىفتأدبو«مالكإل/ه4

.ب١١ةقرو/م+باسلأ«ىدذالبلا(١)

ا7١١//جحأأ/١٠ج112/4جاشرقبسن«ىريبرلا«رظنا(3)
ةرهمج٠ريبزلا«راكبناد.نومى«ةفيلخخيرات طايخنبا. 

+1713ص(مروت(ةرهاقلا)وجءامرابخأوشيرقبسل

ءدعالا١١جممبرعلاباسلأةربمج«مزحنا44٠+٠
١+7١١١٠

١٠٠٠ص(لصوملاخيرات؛ىدزألا
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ءامسأنمديدقىفىلتقلامئاوقتلخاذهلو.؟'ناسارخىلعاهتراطيس

.نييسابعلاونيبولملا

دوجوىلإليحرلانببوبحمنايفسىبأنعةيضابألاةياورلاريشتو
.ةيركىنأنبملمةديعىفأوضخمانسحلانبهللادبعنيبةيرمتالاصتا

ضرعلااذهىلعقفاوبملسمةديبعابأنأالإةيضابألاةدعاسمايفةلأسم

هللادبعتومرضحبائبحاصبقلحيلفمعزباكنيدلادارأنإف»:هيرواشلاقو

."توميىحهيدينيبلئاقيلفيحبنبا

لوألاةجردلابناكةكرعملاهذهىفعارصلاةعيبطنألوقلامياعتسنو

ةرطيسلنيضفارلاونييشرقلانماهبلاوينموزاجحلاىفةبومألاةطاسلانيب
ميلاعتراشتنانمفوخلاوةيسايسلاةحلصملامهتممجزاجحلاىلعةيضابألا
.ةماعةروصبمهذوفنددهلاىلاجراوخلا.ىدامو

عاطتسادقف«ديدقىفةيضابألاراصتاىلإتدأىتلابابسألاامأ

نبرمنبزيزعلادبعىومألاىلاولاىلعراصتنالافوعنبراتخلاةزمحوبأ
نملتاقمفلالازواجتينكيملوهعمناكىذلاشيجلاةلقمغرنامه
«؟9نيفلألاىلإةئاعبسلانيبامبراقياملئقوىومألاىلاولاىلعراصتنالا

امنمءراصتالعةديدعلمأوعزوايأتدعاسدقو«لجر

رحم.د() 17486١٠ص(ةيسايملاةوعدلاةعيبط«قرراف

٠م((يأريسلاءىخاشلا)0

.ب32١١ةقرو/١«ةيضابألاتاقبط«ىدجردلا(©)
<كولملاولسرلا,ىربطلا٠ب١١٠ةقرو/م«باسلأ«ىرذالبلا(4)

|.ىذا



)١

زرآلاغلبأهلنويشرقلاهداقىتلاشيجلابيكرت)ناك,لوألالماعلا

؛ةيركسع(لةربخوبرحلهأاونوكيملف؛ديدقىفةيضابألاراصتناىف
ممريغونييشرقلاراجتلاةصاخوةيداصتقالاحلاصملامهتمىرخأةبجنمو
ذلا بسناونوكن رورغللناكو,لاصوالاككفتملاشيجلااذهنمةريبكة

ءامثنالابساسحإلاو«("ثراوتملاءالعتسالابروعشلاوفرتالوةسرطغلاو
هذهىفةيساسسلاةنيدملاةاحىفتكحتساىنلاةيشرقلافارشالاةقبطىلإ

ةزمحنأشيجبلغأناكنيحىف.ةكرعملاهذهىفمهنميزهىفآرثأ«ةدملا
.نيلاكراعمىفلاتقلاسرامدقنع

ةصاخواهدشأىلعشجلااذهىفنييشرقلانيبدساحتلاوةقرفلاتناكو

(*)نييشرةلاونيناملانيبًاءارصكانهزاكاك«(ريبزلالآونييومألانيب

شيبجنأضرعلااذهلالخحضتيو«نييشرقلاوراصنألانيبًاءارصو

كانهنكتملوةليئضتايودعمبةيضابألاهجاو؛فالآةينامثغلابلاةنيدمل
هللسيلوةبراضتمهحلاصمتناكو؛ًايبلققرمملاشيجلااذهنيبطبتةطبار

كاذنمضيقنلاىلعو؛ةميرهلاهبتاحاذهلوهلجآنملتاقيحضاوىفده

بلاطةمامإىلإوعديو(*ةيمالسإةمامإلجأنملتاقيىضامألاشبجلاناك
.9علاىفقحلا

.مورا<ىراعلا(١)

(») .١1١١فاغألا
.ب١١ةقرو/م+باسلأ«ىرذالبلا(©)
قئادحلاونويعلا؛لوبجمفاؤم:٠/7كولملاولسرلا«ىراطلا(4)

:إ14

.ب١ةقرو/+باسلأ«ىرفالبلا(ه)

:.ب3١١ةقرو/١؛ةيضابلاتاقبط؛ىنيجردلا()



_١6١--

لبدقْقنييومألالعراصتالاىفهزم1تدءاسىتلالماوعلانمو

ديدقةكرعمىفتكرتشاىتلاهتاوقىلازاجملاىفةيضابالاةاع.اءاردسا

بصل5©لورةئاعبرألابرامامًأهدحوةءارخنممضفأدمو

هللادعبلررذبوأوهونيشرملادحأهتطرشلعالوؤسمهرموأ

زكرملااذهلهراتخادقةزمحارألعلو؛بكنبىدءىنبعمطرفنب١

عمتجملاةيلخادلالكاشملاموفميطتسياكزاجملاءانبأدحأهرابتعابهتربل

٠ةيضابألاةكرحلاىلامامضنالابزاجحلالهأنمديدعلامجشيلوىزامجحلا

ااماعجحلاممرم1.ىجافملاةزمحنأرو,ماظلنأكىرخأةبجنمو

اهناوقلسرتنأةيزكرملاةطلسلاميطتستالف«زاجحلاىلعهئاليتساىفامهم

.ماشلاوزاجحلانيبةفاسملالوطلةليوطةدمىضمدعبالإ

ليسىفدابشتسالامهبحةيضابألاراصتتاىفىماسألالماعلاناك
.لاجولاحرسمقمهذرمصومهنالصباوزاتمادقواهلوقنتعيىلا.ىدامملا

نأالإةكرعملاةحاسنمرفينأىضابأللنكميالهنأىخاشلاريشبو
ةارشلاىدلرفتغتالةريبكفحرلانمرارقلانآل؛ةئفىلإازيحتمنوكي

.؟!ةيضابالا

ةكرحلاحلاصلزاجحلاريصمديدقةكرعمررقدقفرمآلانكيامهمو

.ب١١٠١ةقرو٠ةيضايألاتاقبط؛ىليجردلا(١)

«كولملاولسرلا؛ىربطلا.ب١1ةقرو/م«باسنأ«ىرذالبلا(7)

6١/٠٠برعلاباسلأةربجمزحنأدهذب

17/2٠,قئادحلاونويعلا

.ب١١/ةقروديحوتلاةمدقمحرش«ىخايشلا(©)



-٠17١--

ىلعةيضابألاترطيسةكرعملاهذهىفىومألاشيجلارابنابوةيضابألا

.ةماتةرطسمزاجحلا

ىلتقلاةرثكلىسألاونزحلاعباطبةنيدملاةدحتعبطةكرعملاهذهنأاك
عمام»ةنيدملاىفتيبلكتسعاهنأكوةاسأملاهذهنوخرؤملاروصبو«اهيف

2بمييفوالاتيبلعأّقامديدققاربنمبواقلامجوأياوبسانلا

٠مهيكبتةحئانتلاقفنيزحلاةنيدملارعشىفةحضاواهراثآتكرتدقو

هيلاجرديدقتدنأهيلامونامزالام

«ةينالعنيكبألوةربرمنيكبيألف

.لكاوفلاةنيدملاءاسنسوفنىفةاسألاقمهرعشلااذهدسحبو

ديدقةعقاونمذختادقروصنملارفعجابأنأركذلابردجوهامبو

ةنسنولىلعايلاوىئابيشلاةدئازنبنعمنيمفنولا"لهأنمماقتناللةعيرط

ىلاوحاهنيحضبهذةيشحورزاجمباكترابماقف»7 نمفلشعةسمخ

وبأكرابدقو«تومرضحلهأ ؛ةلعفبوصتساف»"7هلامعأروصتنملارفمج

مقتاف.«(؟'ةنيدملالهأ:نمديدقلأاولنقنيالاجراوخلاةيقبمهل

؛باسل١٠ىرذالبلا.هوم/7ىت«ةفيلخخيرات«طايخنل(١)
٠ب١م

؛كولملاولسرلا«ىربطلا. ب8/١١.باسلأءأىرذالبلا(”)
٠األ

١3٠صونملاخيراتىفنمرلاةجهب«ىقابلادبعنيدلاجات«فايا(*)
ريهاشمرابخأىفنايعالاةضور«ركبأنبدمح(لصوملادامحنا()

تا|ةقررخيراتم3مقرتحتةيرصملابتكللارادبةطوطخم«نامرلا
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.ناتسجسمقىفمولتقفةدئازنبنعمنمةيضابألا

:ةنيدملاىلإةيضابألالوخد

رطضافزاجحلاىفنييومالاتاوقتمطحتديدقةكرعمءايتنادعب

لوصولبق؛؟'ماشلاىلإبوربلاكلملادبعنبناملسنبدحاولادبع
نمرشعكلاثلاىفىدزالاةبقعنبجلبةدايقبةنيدملاىلإةيضابالإتاوقلا

ىدزألافرعنبراتخملاةزمحوبأهعملوبيب|120ةنسرفصرهش

ةعاطلااوربظأوىدنكلاىحبنبهللادبعىضابللمامإللةنيدملالهأميابف

دعبنوديعيوفوعنبراتخلاةزمحىنأفاخنولصياوناكاك؛(لاهرك
.ملالصكلذ

؛ةرهاقلا)ماتحلاكممحرشىفمارملاغولب؛ىضاقلادمحأنبنيسح«ىشرقلا»

١١٠٠صا(4

٠مع خيراتلا ىلوقعبلا(١)

لصوملاخيراتوىدزألا٠هو7/7ق+ةفيلخخيرات طابخنبا(*)
8١٠٠ص

هلأو:لابفصألاركذيو.ب11ةقرو/ممباستأ«ىرذالبلا)0
لمناكىذلا؛هتسكشبوقارسناسنإوىلذهناسن)مهنمسانةنيدملابهعيأي
77٠+9+ىناغألاةيقيقحةةميبهوديابنذلاةلقانربظيصنلااذهو««وحنلا
نأكاكوحنلاءاملعنمناكدقفتسكشيببقاملاءىراقلاربرزعلادبعلةيسنلابامأ

هنآلةنيدملانمةزمحوبأجورخدعبلثق«ةنيدملالهأوحنلاهنعذخأًارعاش

ءانأ؛فسوينبلعنسحلاوبأ«ىطغقلا:رظنا.ربظياملعىضابأناك
87/7١٠+(1467ةرهاقلا),ةاحنلاءابتأىلعةاورلا



كت1١(-

ىققلأةنيدملالخدامدنعةزمحوبأاهذختاىتاتاوطخلاىلوأتناكو
ىنلأتارقفلااهنمفطتقناةيضابألاةكرحلاةعيبطوفادهأاهفنيبةبامخ

ىلعءودعلاقلن ةيمالسإلاةايحللمهترظنولتاقملاىضاب7ادنجلابيكرتوةعيبط

“؛؛محرلاةلصوهبفنةنسوهباتكبلمعلاوهللاىوقتبعيصوأه:لاقناهأدتا

جورخلأببلاطاذهلونويومألاءافلخلااهبلعىتلاتافارحالاىلإراشأمث

ةيصعمىفقولخلةءاطإلاو:لوقتىلاةيمالسإلاةدعاقلالعايرجمهلع

بناوجلاىفةاواسملاقيطتمهنكرحىندهنأةنيدملالهألدكأ5ك...قلاخلا

ببسلانيبمث«نيملسملانيبلدعلابكلاومالسإلااهبىصوأىتلاةيداصتقالا
امضرغةيدادبتساةلودةماقإفدهتستنكتملىلاةكرحلاهذهءارونم

قباسمدلرأثلافدهتسقةيلبقةكرحتتبللاهنأاكءسانلاباقرىلعطلستلا

مهكرحتلةيقيقحلاعفاودلاىهةيمالسإلاماكحالاليطمتوفارحنالانكلو

..ىشلاابقنمانلبقأ»ةنيعمةيلبقةمسبمسنتالهذهمهكرحنأكءاذه
هتمعنبانحبصاف«هرصنباندنأوهللااناوآفضرألاىفنيفعضتسمنوابلق

اضرعًابراضةيمالسإلاةوخاألاىلعدكأهنأانهظحالنو.«"ناناوخإ

لهأفنعمث.مبكحىفنريومالااهيلعدكأىلاةقيضلامدلاتايرصنعب

مهيلعابضرعىتلاةغمادلاججحلامغرةيضابألاهجوبمهفوقولةنيدملا
انوملظن.نلاءالؤهىلإاولاعتملانلقو):ةيضابألاةكرحلابناحبفوقولا

نمانفصأانأانددوفكلذىلعىوقنال:ماَقفمحلاىفاوراجو«عوبلظو

لكىطعنلانرفظانأ«كيلعوانيلععارهللامث؛كيفكننحبانلقف؛انيفكي
؛مهلودانلتضرعف«انهوجوبحامرلاانقتافانجل؛هقحقحىذ

نممطاقمىراطلادروأ.06/؛«ديرفلادّمعلا هبردبعنل“١)

.ح4242مر/رأ(كوملاولسرلا؛ىربطلا«ةعطقتمةروصبةبطخلا
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ناكلهيلعنالولوقتىذلافرمنالتاقولهللاوف؛هللاكذميأف؛انومتلتاقف

الإ«مهنمنحنوانمسائلا»:لاقمث.«..لهاجللرذعالهنأعمرذعأ
.«99.هلمعبايضاروأ«هلاعبتموأ«هللالئأامريغبءاجاكاحةثالث

هلمعتساىذافينعلابواسألاهذههتبطخلالخنماناحضتيو

يرعتلةثيدملالهأةبطاخمىف تناكذإ.ديدقموبمورسخنيذلاىلتقلاةرثكر
ةكرحلاىلإمهمضةلواحموةحوتفملاندملاناكسىلإناسحإلاةزمحىنأةسايس

ةطلسلابناجىلإاوفقيالنأىلعدايحلاىلعءاقبلابمهعانقإبةيضابالا

دالبىفةيومألاشوبجلاةبجاولةلماكءاوقبظافتحالاةلواحمو؛ةيومألا

هتلماعمىفقحلابلاطهمامأاهعبتاىتلةسايسلانيعةسايسلاهذهو«ماشلا
.ءاعنصلهأل

:مالام٠ىرققلاىدأوةكرعموةيومألل|ةطلسلافقوم

ىفىتعاةيركسعةوقدادعإلعدمحمنناومديدقةكرعمترزفح

؟ةةرزجلاةطبارنمفلأوماشلاناسرفةريختمضاهرايتخاواهداد-
ىطعأو؛نيلاىفةيلبجلاوةيوارحصلاقطانملامثالتةدعبشيجلااذهدوو

ةلحلاىذهدادعتلب؛هلقنلالغبوةيبرعًاسرفورانيدةئاممهنمدحاولك

ةلحلاهذهةدايقىطءأو«؟!ةيسيقلالئابقلانم«سراففالآةعبرأ

تراسو؛ةيسيقلالاابقلانمىدعسلاةيطعنبدمنبكلملاديعلةيركسملا

كولملاولسرلا«ىربطلا«706/4:٠70«ديرفلادقعلا«هبردبعنا(1)
.دعبايف10/70اغلا.وحفمر

.40/7ق6خيرات؛طابخنا()

.4/122٠١فاغألا.؟وفراب«ىربطلا(*)
(ةيضابالاةكرحلا-٠)
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هجودقفوعنبراتخلاةزمحوبأناكو«زاجحلاهاجتابةيركسعلاةلحلاىذه

ىلإهجوتلابهرمأو«"'7ىضابأةئامتسسأرىلعىدزألاهبقعنبجلبمدتاق
7هزةنمىلوألاىدامجىفىرقلاىداوةقطنمىفنايرفلاقئلافماشلا

ةيضابألانيبتاشفانمترجةكرعملاأدتنألبقوةداعلاىهاكو«ه

درولوسرلاةنسوهللاباتكبلمعلاىلإةبقعنبجلباهيفماعدنييومالاو

هدونجمأنأالإ"ىضابألادئاقلانمناكاف«مناتشلابماشلالهأمهيلع

ىدعسلاةراظعنبكالملادعمدعوىاشلادلامزبفماشلادنجىلعموجهلاب

ةيضابألابلطءاسملاىتحترمتساةكرعمترجو؛نومربنملاهيلإبآف
ةيضابألاةمبزهمةكرعملاتهننىتحىومألادئاقلاضفرف«لاتقلافاقيأاهيف
حابصلانهللادبعنبةهرأرفو؛؟)ىدزأل|ةبقعنبجلبمدنالتقو

كلملادبعمرصاخىضابأةنامنثال#ىفةتيدملالامجنملبجيمصنعاو«ىريخلا

لبجلااذهربهفليلامالظةهربألغتساو؛9ةيلاتممايأةئالثميلئاقو

ةميزهبلعنأدعبةكمملإهجوتىذلاىدزألافرعنبراتخملاةزمحىبأبقحلو
أطخراتخحملاةزمحوبأبكرادقو«ىرقلاىداوبىدزألاةبقعنبجلب

ةريغصةوقىفلضفملابىمسملاهناوعأدحأةدايقبهتاوقنمامسقكرتفًاريبك

دبعهجوتيلعبرهو فقوملااذهمجشدقو(9)ةنيدملاىلإةيطعنبكلملا

.يروىاغألاادبةقربباسلأ؛ىرذالبلا(١)

.قباسلاردصملا(٠)

.)2117/7قئادحلاونويلا؛لوبجمفلؤم.قباسلاردصملا(١)
.ياوىنغألا

.هم/7ق؛ةفيلخخيرات؛طايخنا(«)
٠ا1/1اغلا.١١١ةقرر/مباسنأ«ىرذالبلا(ه)
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ْديسأنبنمحرلانبرمعدايف؛ديدقمويمالتهماقتنالاىلعةنيدملالهأ

ىداجرهشنمنيالامويءامديبعلاوررالوةقوسلاباظخلاناديز

لهارختفاو«مكمىلإنوقابلارفوهباحأنمةعومبولضفملااول:ةفىلوألا
:ًارختفمهرعاشلاقف؛رصنلااذهبةنيدملا

ةيشعنينثالاموبانآرناورمتدل

(«)ةيفرشملاانيضتناوأنعراملاانلسغذإ

ةنالثءاهزتمادىتلاةنيدملاىلعةيضابالاةرطبستبهننالضفملالتقبو

لهأهافكدقو«ىدعسلاةيطعنبكلملادبعابلخديو؛(©ًايبرقترهشأ
مثءالماكروشحارتسافاهيفةيضايألانمةيفابلاةيقبلالاتقةنوؤمةئيدملا

راتخنلاةزمحىبأةبراحنةمركملادكمىلإهجوتلاىفدادعتسالابذخأ

.فوعنا

ررقىرقلاىداوةعرزهملعاملنيلاىفىنضابالامامإلانأربظيو

ابيفءمأيفوعنبداتخملاةرمحىنأىلإةلاسربتكوزاجحلاىلإهجوتلا
-ةئيدملاىفوهوةزمحىنألتاصوةلاسرلانأربظبوكمىلإهجوتلاب
شرجلاهبزاتماىدلاىددعلاقوفتلاةبجاوملددعلاةريغصلاامهناوقادحويل
ديدقىتكرعمىفمولاجرنمِريثكللاةيضابألارسخنأدعب«©ىرمألا

ليلعتنكمباذهبو.ىضابأةئامنالثلابراقياماهيفلتقىتلاىرقلاىداوو
ىرخأةيحاننمو؛ةكمىلإةنيدملاهكوفوعنبرانخملاةزمحىبأباحسلا

؛قئادحلاونويعلا؛لوبجمفارم. قبادلاردصملا؛ىرذالبلا()

٠

٠ير كورلمملاولسرلا«ىربطلا(9)

7١1٠ص(لصوملاخيرات«ىدزألا(©)



١م-

ءادعنمًاءادعلهأةئيبوطيحمىفلتاقينأنمباحننالااذههنكميس
.«ا)ديدقكرعمىفمهلاجرنمريثكدالتقنذلاةنيدملالهأ

مالإإل/م1ةكمةكرعم

بااطضابألامامإلاكرحتبلعنيحةكمىلإةيطعنبكلملادبععرشأ
ىلإنملانمحلا ولتةدحاولاةيضابألاتاوقلاىلعءاضقلاهللهسيلزاجحلا

.ةدرفنمايناقالموىرخالا

تايسفنباريبخناكىذلانيصحلانىلعراشأ«ءاقللااذهلًادادعتساو

:ةزمىلأللاقو؛ابرفةضراعملاىوقىلعءاضقلابةيضابألامهئادعوةكملهأ
مف«مهلكىرسألاءالؤهلتقتنأهلبتوديدقمويكيلعترشأدقىفإ»

انباحصأولضفملااولتقىتح«لبقتلف«نوردغيسمهنأكتفرعو؛لعفت
مهلإف«ءالؤهىففيسلاعضتنأمويلاكيلعريشأانأو؛ةنيدملابنيميقملا
.(؟7«..هنمكيلعدشأاوناكلةيطعنباكيلعمدقولوةرةرفك

مهتلسلابةعيبلامهئاطعإدرجممهنامدبضوخلاضفرةزمحابأنكلو
نمبالطو؛«©ةياحلاقحمهلبجوأو؛ىضايلامحلاةحصلمرارقإو

نيذلاءالؤه»,مهلالئاقةيطعنبكلملادبعبناجىلإاوفقيالأةكملهأ

.(4)ءانيلعمونيعتالفنوماظيونوروحباقفمنععالأس

حلاملنكتملةكمىفةيلخادلاةيبجلانأانلحضتيضرعلااذهنمو

فةزمحىنأفقومحبصأفةيضابألا ةيطعنبكلملادبعلوصودعبءىموضو

"»0هومرىف؛ةفيلخخيرات طايخنا(١)
.راىفاغألا(«)
.هسفنردصملا(©)

٠أزجةقرو+باسنأ«ىرذالبلا(©)
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؛(قحلابلاط)ىيحبنبهللادبعىضابالامامإلالوصورخأتوةكمىلإ
ىدزألافروفناراتخملاةزمحنأ

ةعاربلاابفتربظةيراضةكرعمترج+مالاه١.ةنسىفو

كبرألكشبهتاوقعزودقف«ةيطعنبكلملادبعىومألادئاقللةيركسعلا

تاعاطقىلع؛لجرفلألازواجتتالىتلاوددعلاةليلقلاةيضابألاتاوقلا

ىنأوىنمةقطنمنماهبتلخدىرخألاو«ةكملفسأنماهادحإتاخدثالث

اوهتناىتحماشلالهأاهتبادبىفمزهناةكرعمترجو؛ةينثلاىلعأنموه
؛ةزمحىنأداوقزرأاولتقفمهلاوعجرماشلالهأنأالإ«ىنمةبقعىلإ

؛رئاقلااذهمدوقبناكنيذلاةيضابألاقرفتو؛ىريخلاحابصلانبةهرأ

نأىتئادملاركذبو؛«'0ةكملفسأفةزمحوبأوةيطعنبكلملادبعقتلاو

زحنربوهواليلعناكوىدعسلاةيطعنبكلملادبعةزرابمبلطةزمحابأ
:لوقيو

هلسغوهنهدتالمدقوهلمحتكللمدقاصأرلمحا

هلقلعحرطيىتفالآ

هرعملاوذهىفقوفتو«ىدعسلاةيطعنبكلملادبعوةزمحوأىقتلاف

يفائجافمالماعناكف«ةرملو"الماشلالهأهمدختساىذلاديدجلاحالسلا

ةيطعن؛كلملادبعفوعنيراتخملاةزمحوبأبرضامدنعف؛©برحلاهذه

.أو٠ةقرو««ىرذالللا٠هوح/-ق(ةفيلغخيرات طابخنأ(١)

يرويفلا+لوبجمفلؤؤم-8.ص«لصوملاخيرات«ىدزألا(”)
.172/36قئادحلاو

ىلاىربطلاةياروانلفشكت88/7«كولملاولسرلا«ىربطلا(©)

وهوالإكراعملاوقوفتللماوعنمالمادم9.؟ىفوتملاىدقاولانعاهذخأ

وأناعردهيلعنممهثمودةرملوألماقلالهأهلمعتساديدجحالسروبظ

.«نامرلاكلذىفاهلثمىريملةدعوفيفاجمو«رولسوعرد



-.16-

ةزمجنأةايحبىدوأكلملادبعحالسنكلوهمسجىففيسلالمعيملهفيسب
تلتقوةكرعملاهذهىفاهجوزةزمحىنأةجوزتكراشو«"9فوعنبراتخمل

:لوقتورجبتناكوهلم

؟)مذخمفيسبىراودبتعبميرمىنإفىمس]نعلأسنم

ٌْقماشلادونجهرصاحنأدعبنيصحلانبىلعىضإبألاهقفلالتق5

ميلقاقفلورنلاىلإرطضافهلوحامقرانلااومرضأو«كمتويبدحأ

لعىريخلاحابصلانبةهربأوفوعنبرانخلاةزمجىنأعمبلصورسأف

ةلودلاءىجمىحامهلكايهاياقبلزنتملونيتلماكنيتنسةد1فيخلابعشف

أ+ىضابأةئاعبرأةكرعملاهذهىفرسأو"مب./ه17«ةيسابعلا

هللادبعىضابألامامإلابنومزبنملاقحتلاو«ًاعيمجمهلتقبةيظعنبكلملادبع

لصوملاةيضابأكرخآلاضعبلاقحتلااك؛«90نملاىفىدنكلاىحمنبا

كراعمىفةرمحنأعمكرتشاىذلاىميلسلاةلوجنبباجرهتشاو«ةرصبلاب

؛"ةلصولاذةيناملاةيدزألألالاخوشنمناكو«ىرقلاىداووديدق

نزامنبهللادبعنبفوعنبراتخملاةرمحبأممةمومعلاةطباربطبترو

.؟)ىورألاىميلسلا

.زال[ماقئادحلاونويملا.8.ص«لصوملاخيرات«ىدزألا(١)

.1272فاغألا()

٠يلبىفاغألا(ك
2172/7٠قئادحلاونويهلا.أ١١ةقرو/مباسنأ؛ىرذالبلا(©)
4٠ْفو,ىناغالا

.7مص(لصوملاخيرات«ىدزألا(ه)

«(61468ةرهاقلا)مقاقتشالا؛نسحلانبدمركبنأ«ديردتا()
٠احغخ/
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اورطمسمنأدعب6زاجحلاةيضابألادف؛ةمساحلاهلرعملاهذهلةجتنو

:مالم74١ةنسةجحلاىذرهشىفمهلوخدنمًاءادتب١رهشأةعسملاءاهز

رسةرادبوأىناثلاىدارحةياهنْقتعفوىلاهملرعمْقممراحدناى»

٠مالام٠٠ةنسبجر

:ةيضابألامكرحلاصاكتنا-<

ةلسلسىفزاجحلاىفابلشفدعبديدشفعضبةيضايألاركرحلاتدصأ

تهتنأىتلاةكمةكرعممثىرقلاىداوةكرعمبتأدتباىتلاةقحالتملامنارهلا

.اهلاجرنمريثكلاتلفذإىدزآلافوعنبراتخملارحنألتمم

:(قحلابلاط)ىضابإلامامإلاىلعءاضقلا

ىلعءاضقلاةيطعنبكلملادبعلزاجحلاىفةيضابألاراحدنادمدقو

نفلاىلإهجوتلبدمحمنبنأوممهمأنأدعب(ىديكلاىحنإهللادع

.(١)افةيضايألالعءاضقلل

مامإلاناك؛ءاعنصىلإكلملادبعهبهجوتىذلاهسفنتقولاىفو

كلملادبعلاتقلزاجحلاىلإريسملاررقدقىدنكلاىحبمنبهللادبعىضابألا
ىلا«(9)ةدعصةقطنمىفءانصنملامشلاىلإنافرطلاقنلف«ةيلععنبا

ةمامنمىفىدنكلاريلادعركسعف؛()امنعًاخسرفنيسىلأوحدعت

2100/77٠ىناغألا٠م«ي/7,كولمملاولسرلا«ىربطلا(١)

٠.جرق(ةفيلخخيرات«طامخنأ(7)

؛نادلبلامجعم؛هللادبعنبتوقايهللادبعىلأندلاباهش«ىوخل!(©)

3٠يحر/أ(تالءةرماتلا)
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ترجو؛(9)هلأبقةقطنمىفةيطعنبهللادعىومألادئاقلالزنو؛ةدعص

ةقطنمىلإىدنكلاىحمنبهللادبعاهرثأىلعبحسنانيفرطلانيبةكرعم

هننءاسملانيحابصلاذمترمتسأةلرعمكاذدعاترجو04"شرج

بلاطلجرتو«ىلاتلامويلاحابصىفلاتقلااودواف؛نيفرطلاالكلةجبتن
تعاطتسأةفادعةكرعمتردو«؛ةيضابالاةارشلانملجرفلا1قحلا

ريثكلالتقو؛(قحلابلاط)ىضابألامامإلالتقنماهيفةبومألاتاوقلا

نورطيسيةيضابألالاذالثيحءاعنصىلإنومزهنملابحسناوهعابتأنم
عمىدنكلاىعكينإهللاديعسأربةيلمعنبكلملادبعثعبو«()اهنلع

روءظلاةمامإطوقمسبناوىلإىرشدلا.ىفزلل4كلملادبعنب(ديزبهنبأ

.()رسمًارثعةسملابراقيامتمادىلا0ةمضاب"ا

تريحناةديدجةلحرمةيضابألاةكرحلاتلخدقحلابلاطلتقمبو

اهدوجوزكارمنععافدلابتمسقاو«ةيبرعلاةريزجلا.بونجىلإاهف
.نالاىف

:قحلابلاطلتقمدعبةيضابألامكرحلا

؛ةدعصةكرعمىفهللقمدعبىحلابلاطاهداقىلاةيضابألاةكرحلاهانتم

عدلاابان1:|دهلاريأاًبفصو:نولانميىدحإىو:شرج)١(

رعندمنبليعامإنيالاداع«ادقلاوبأ٠لحارمةتسودحأناوحبةنيدمنع

٠#4ص((61820نيرأب)١نادلبلاميوقت
٠١١صلصروملاخيرات«ىدزألا..ه45/9ق«خيرات«طابخنا(*)

٠ب١١ةفرد/مباسنأ«ىرذالبلا)9

:.7(1/؟اغلا(«)

.174/1ق؛فاولارطدلارابخأىفىنامألاةياغ ىيحب«نيسحلانبا(ه)
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تومرضحو.اعنصىفمهفلخنيذلاهتالوديىلعرارمتسالااملبتكدقف
ىفالمأةروثلابرارمتسالاو؛مددوجوزكارمنععافدلاةمبمباوماقذإ

شيعتةيومألاةفالحلا.رأامسال«اهيلعظافحلاوروبظلاةمامإمايق

لااهراطيسو«ناسارخىفةيسابعلاةروثلادادتشادعب,؛ريخألاراضتحالا

نلابونجوتومرضحنمتاكرحلاهذهتذخنتاو؛ابدخسرتتأدب

ىفةوعدلاخوسراكلذدوعيو؛ىمايسلاوىركسملاابطاشملاًاحرسمىبرغلا
نيحىف«٠)ًايدئاقعاءالوةضاباألااهءالرحبصأاذهل؛نيتقطنملانيتاه

بلاغلاديتاهلىمايسهاجتاالءالولاةيذبذمًامامثضيقنلاىلعءاعنصتناك

اهئالوايفروذجلاةخسارنكتملةيضابألاةوعدلانأل«بولغملاىلع

جاجحلاءابرقأنمنييفقثلاةيمأىثبةالولنمزلانمالبوطًاحدرتعضخ
قحلابلاطةفيلخلاتقىفءامعنصلهأكراشاذهل.(ىنقثلافسوينبا

نيلمحوالاقثأهنماوءزتناو+ىئالوملاباهشنروبمجةدايقبءاعنصىف

كلملادبعىلإاهويلسدقو«تومرضحىلإامجورملامورناكلاملأنم
«؟)ديدجلاىومألاىلاوللمهنالوليلدءاعنصهلوخددعبىدعسلاةيلطعنبا

.(4ىضابأةئامثالثاهتيحضبهذةررجمماقأءاعنصكاملادبعلوخددعبو

نِلاةيضابأىلعهتوسقىفًارفحمالماع«5)سيقةليبقلهئامتالناكدقو
تدهشةيساقلاةسايسلاهذبلةجيتنو«ةيبونجلانملالئابقلنومتنينيذلا

أو.مققرو/١«ةيضارألاتاقبط«ىيجردلا0

7١3٠/؛ةفيلحخيرات«طايخنبا(”)

٠ب١1ةقروم/؛باسنأ«ىرذالبلا(©)
٠.همنردصملا()

٠يحرالكرملاولرلامىربطلا(ه)
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تأدبةيضابألانأذإ*البوطمديْىذلارأرميتدالانمابلو>أموءاعنص

:اهمهأتاكرحةدعىفةذمعنبكلملادمعةموأقملعمجتت

مال(/٠9٠ىريمحلاهللادبعنسيحةكرح

نبرمحنبهللادبعنبىبحبةكرحنأطايحنبةفيلخةباورنمرهظي
ءاعنصنمةيطعنبكلملادعثحبْذإءاعنصجراختعقوىريخلاقاسللا

مزهمنأمأطعساىذلا1ةيطعبذيزبنسنمحرلادعهيخأنإاةدايقبًاشج

نألعبباحالاىلإءرامضأوىريلإقاسنبرمنسهللادمعَّنىيح

ةقطنملاهذهىنو.(ا)(نيبأندع)ةقطنمىلإهبا>صأنمًاددعلتق

نمريبكلاددعلااذهماضناوةكرحلالاحفتساةيطعنبكلملادبعةمواقمو

اهفلتقةكرعميفندعةبدوأىدحإىفهعقاووهسفنبهيلإراس؛ةيضابألا

0:وفالاقرتو٠هباحصأنمريبكددعوىريخلاقاسسلانبهللاديعنإىيحب

.لزوجةروُأْقدوبمراظتنا1

:مالو|م1660ىريخلابرحنبىيحبةكرح

نمءادتبأمالم١هللاماع18ةيضايألاتاكرحلررعشملالشفلانإ

قحلابلاطلتقموهمكمكراعمىفةزمحىنألتقموىرقلاىداوةكرعم

ةنإدمنأأدؤلاوأركذذي٠.فل/ٌّق6ةفيلخخيرات6طايخنا)0(

ىلعهوونيبندعاهسفنىهندع وطحةدلبىهومراحبلالحاس بكارممالقإ
٠٠#ص؛نادليلاميوقت«ادفلاوبأم«دنهلا

نويعلا«لوبج#فلاذع.ب17ةقدد6باسلأ«ىرفالبلا(»)

:3٠/6١٠؛قئادحلاو
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هذهمغر+ىريخلارمنبهللادبعنبييلتقموءاعنصىلعءاليتسالاو

اهدرمعقيوةيضامألاةكرحلادضعىفتفيالاملاوسأيلاقرطتيملتادكنلا

نأامةيضابألانأةيضاملاكرامملاريسنمربظبوةبومألاةلودلاةمواقمنع

امدتعف؛مهترطيستحمتلازالىلاقطانملاباوقحتلبىتحةعقاوىفاومرهني

تقحتلاندعةقامنمىفىريخلاقابسلارمعنبهللادبعنبىلعةكر>تلشف

لحاسىلعبونجلاىمقأىفبرحنيكةكرحمرهظيامىلعةمزهمملاةيقبلا

«؛ةيضارألاىدلةفورعملاتايصخشلادحأبرحنبىحناكو+"7رحبلا

ىضابألامامإلاةدايقبءاعنصلىلوتساىذلاشيجلاةنميمىلعناكدقف
دبعهياهجودقو.©(قحلابلاط)ىحبنبهللادبع ةيبتكةيطعنإكلملا
لحاسىلعةكرعمىفاوقتلافىدنكلاةيمأىأةدايقبةيحاضولابىمستةبركسع
برحنبىحبلتقمىلإةفيلخراشأدقفابجناتىفنوخرؤملافاتخا«رحبلا
نبىننأىربىرذالبلانكلوّ©ىدتكلاةمأنألقنمىريخلا

نمديدعلاابيفلتقءاسملاىتحتمادكرعمدعبترمرضحبقحنلابرح
نملتقلاددعنأنئادملانعةياورىفىئابفألاركذو؛«ةيضابألا

ةقروأمباسنأ«ىرذالبلا.ه4//ق«ةفيلخخيرات«طايخنبا(١)

77١٠/؟قتادحلاونويعلا.165/7«ىئاغاألا.ب

4٠ص؛ريسلا«ىخامشلا(3)
٠هحم/اقمةفملخخيرات؛طابخنا)9

نويعلا؛لوبحمفاؤم.ب١ةقرو/م+باسنألا؛ىرذالبلا(«)
نبنحبككرحلادئاقرمأهالعأىرذالبلاةياورىفدرو١٠يبرم قئادحلاو

ةياورذدروامحيحصلاو.قئادحلاونويملاباتكفاؤ.هنعاهذخأو؛برك

هممألااذهبريسلامىخايشلاباتكىفدروكاذكو«برحنبىحيءالعأةفيلخ

.الإص(ريسلا
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تتومرضةيضابالاقتلاةعوملاهذةجرآو©جرةئأمةيضايألا

ةبجاوملةيركسعلامدوبجاودحوبلةرادلاةروثشلااهنم.تقلطناىلاةدعاملا

ءىطبوعافدلاعلاأطبتمسلاىلامهناكرحعبمجلفدعبةيظعنبكلملالع

نىىلعهراصتادعاءاعنصىلإىدنكلاةصأوأعجرو؛قةروانملاو«رحلا

:٠تودرص»حءاجنابقرشلاىلإباحسنالاىلإرطضاىذلاىريخلابر>نبا

ءوسلاةجيتنا«اهتقبسىثلاةكرحلاتادفككرحلاهذهتلفاذكهو
ةبجاومل«ىرشيلادرجلاديحوتوتاكرحلاهذهنيبنوامتلامادعناوطياطختلا

جئاتنلانمناكو«ةيطعنبكالملادهشجهيلعناكىذلاىددملاقروفتلا

تومرضحىفةيضابألادوبجتدحواهنأبرحنبىبحبةميرمهلةيباجيإلا
.ىومألارصعلاىفمهئاكرحرخآىفةيطعنبكلملادبعةبجاوملنيلاو

:تومرضحونِلاىفةيضابألاةكرحلاةباهن

ىدناةملازكرملاوةيضاباللفاعمرخآتد>حضتودرطضحنأفورعملا

دقو+زاجحلامثنيلاوتومرضحىفةيضابألاةوعدلاهنمتلطناىذلا

دقو؛"!مهناكرحلشفدعبنومهااهبإإًاجلىتلاةدعاقلانآلاتدغ

هجورخدنعقحاابلأطهبصنىذلاىلاولاىرضحلاديعسنبهللادبععيوب
ةكرحلاامترمىتلاةبعصلافورظلاةبجاوملو؛9عافدلاامامإءاعنصىلإ

تومرضحلعرطيسيلازالناكو؛ىتحلابلاطلتقمدعبةيضابألا

77/٠.٠لنلاغالا/١

.ب١١ةقرو/7؛باسلأ«ىرذالبلا(*)

44٠ص(ريسلا؛يخامشلا(©)
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راحدتادعبف؛هنيارتحتلاتقلةيضابألاعومجهيلإتمأتلاكلذلاهلوحامو

ءانثتسابنيلا١دقفتومرضحبقحتلا؛ةيضابألانمهعمنموبرحنبىيحي

ةكرحلالفاعمرخآةيفصتهلدءالناكو؛نيبومأللامضاخابيرقتتومرضح
شبجىف»حبصأنأدعبىرضحلاديعسنبهللادبعىلعءاضقلابةضانالأ

هلاتقلهسفنبريمينأةيطعنبكللدبعررقف««لءرمألحفتساو؛ريثك
كلملادبعريسملناكو؛دير.نبنمحرلادبعهيخأنباةرمأتحنءاعنصكرو

راصتالالعودودجدوعدوف؛ةنسدلاةيونعملااهراثآةلخاهذهسأرىلع

هظأدقهنأواسالابضاخىتلاكراعملكى كراعمىفةعرابةيركسعةرابمر

ىيحبمهدعبنمو؛ىتحلابلاطوةرزمحوبأاهيفلتقىتلاةدعصوزاجحلا

ًاياجإآرأتكرتاراصتالاهذهلكىريخلاقابسلانبرمعنبهللادبع
مهلممجننأدعبةيضارالانكلو«هدونجوكلملادبعىدلراصتنالابةقثو

فحزو؛"7ىومألافحرلاةيجاوماوررقشيجاانمريبكلاددعلااذه

ىورضحلاديعسنبهللادبعىلعءاضعألتومرضحىلإةيطعنبكلملادبع

ةمواقملحالسوةنوؤمنمهيلإنوجاتحياموماعطلاممجينأبرمأىذلا

تومرضحنصحماشةنيدمىفمهتدعأودمجنأدعبو؛لمتحمراصح

0ٌّسس

7/٠فاغألا(١)

قئادحلاونويعملا-.ب١ةقرو/مباسنأ«ىرذالبلا()
.إل|م

«عبيمسو6ميزتةنيدمعمافةئلدمزربأوتومرضحنصحمايش)9

برقبعقت.نادمهليبقىلإىمتنتىلامابشةليبقىلإةيسفمابشبةنيدملاهذه
رشانلا«امقصقرتفملاوافصوكرتشملا«ىوحلا.ندعنمقرشلاىلإرحبلا
دمحمنادمحمنبايركذىيوزقلا-.747ص٠(تال؛دادي)ىنملاةشاكم

٠مص١(61910+توديب(دايملارابخأوداللاراثآ
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كلملادبعاوقلينأاوررقوممأرًاريخأاوريغو«ةيرادإلااهتمصاعو

رارطضالادنعباحسنالاورفلاوركللانممهنكمتضرألانمةالفىف

ءاقبلاةروطخاوكردأدقو"تومرضحلىذاحملارافظميلقإىلإقرمالاهاحناب

ىلعراصحلابرضنمةيطعنبكلملادبعنكمتيسذإمابشنوصحءارو

مالستسالاىلإمهرطشميامممبةنوؤملاعطقبو؛ةنيدملاىلاهأوةلتاقملا

ةئامعبرأىفلمعاكةمحرنودبمهباقرىففيسلالمعيساهدنعونيمئاط

.لبقنمةكمكراعمىفريسأ

نصحنمبرغلاىلإاوجر-ةكرعملاضرأديعسنبهللادبعراتخادقو

ةقطنمىفمهروهظفلخمهتفيدماوكرولحارةعبرأدعبىلعتومرضح

الماكًاراهنتقرغتسانيفرطلانيبةكرعمترجو؛ةيدوألاةريثكهنأررظي
غلبةكرعملالوألامويلاءاسمىفو؛ةمساحةياهنهتنتل رابخالاكلملادبعت

ةدكمىلإدمعف+مابشنصحىفةيضأبالااهممجىتلاةنوؤملا“قاعتتىتلا

هشيجنمةعومجردخل«هيفامونصحلالعءالبتسالاتادهتساةيركسع

ىفوهقبوليللامالظالغتسممابشىلإىدؤتىتلاةيدوألاىدحإنطبىف

ةيضاب"الانمءعمنموديعسنأهللادبعلغاشيلهشيجنمةريبكةعرمج
دارأايكو«؟!ةدنكمملاهذهةيضابالاكرديوِمابشىلإهترقلصتامير

زجاحتذإ«رانافصتنمىتححابصلاذنمتادتباةكرعمترجكلملادبع

نمحيرتسيلةنداملابلطةيطعنبكلملادبعنألمتحملانمو«ناقيرفلا

ىلإهجوتىذلاهشيحبقاحللابذخأيو؛ىتاثلااممويتاخدىتلاةكرمملاءانع

مويلاءاسممالظلولحدنعو؛ةكرعملالوئالامويلاءاسمىفمابشنصح

١7لاغالا. ب١٠ةقرو/م+باسنا«ىرذالبلا(١)

+166/77+ىفاغألا. ب١وةقرو/مباسنا«ىرذالبلا()
نويعلا ذ.زلال/63قئادحلاو
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تاصوىتلاهيآوفمعديلمالظلاحلجبءفدوولابكلملادنععرشىاثلا

نوديمابشتاطقسةعرابلاةيركسعلاةديكملاذةجرللو:مابشىلإهلق

ًايرادإوانيصحايركسعًازكممةيضايألادقفايطوقسبو؛ركذتةمواقم

.؟!ةيليولامهزكارمنمًامهم

حابصمهلريعاوحتفنأدعبالإمهتنيدمطوقسةيضابالااوكرديو

ىفمرشبتف؛نييماشلاةلتاقملانملاخوهوةكرعملاناديمىلعكلاثلامويلا

0«"ناوألاتاوفدعبنكلورالا

بهنلاوبلسلاتايلمعسراممابشةنيدمىلعكلملادبعرطيسنأدعبو

شبجلاعنقرطلاىلعتاسارحلاعضوو«ةنوؤملاوهاملامطقوىبسملأو

الا .ةمبملامهزكارممهأىلعراطيسنأدعبةنوؤملابدوزتلانمىضاب

ةرصاحمنمةيضاب“الاعنميملمابشىلعكلملادبعءاليتسانكلو
ءاضقلانمكلملادبععطتسيوتاولعطؤضلاوةمامعنإكلملادع

بسكينأدومت5تومردمحةضابوىرضحلاديعسنبهلل]دعلع

نمهعمنموكيعمنبهللادبععاطتسالب٠ةعبرس”روصبةقباسلاكراعملا

ىفًاموينيرشعوةعبرأةدل,ةيطعنبكلملادبع!ورصاحينأ«ةيضاب"الا
ةيضايالانمحلصلابلطف٠«0تاومرضىفةنيصحلاىرققلاىدحإ

ريشتو؛تومرض>لهأنماههنىلالاومألادرينأىلع؛«لهوحلاصف

اض٠قدادلاردصمللا)١

-.٠٠/11لاغألاب١١ةقدو6باسنا«يرذالللا0

٠.زل/3قئادحلاونويملا

٠١٠.٠ضريسلاَىخاشلا)١9(

٠هول/١ق«ةفيلخخيرات؛طايخنا(©)
.ب١١ةقرو/م+باسنا«ىرذالبلا(ه)
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نيعبنأىلعةيضابالامهحلملادمةيماطعنبكاملاذيعنأىرذالللاةيأور

لهأهراتخد'9ةيرادإلاةمحاتلانمهلًاعباقتوهءهرص»لهأنًمايلاو

افضلفضلفضلفانفاننلاجلافانانباناينلفعلبنانالترومرصم

"ف:72/١فاغألا(١)



_اى١ص

ىربكلانولالئابقىدحإنادمهةلدقنوطبنمنطبىهودارمىنبنمةنامج
رصاعىذلاىرض#لابوبأنسلئاوبوبأأةياورقفتتو؛كاذن

نييضابألاةنامجىبانأبىربطلاةياورعمتومرضحىفةيضابألاةكرحلا

ممهنأىأ٠«''تومرضحةضابْنمهلعزهوهرارقبمرنماداقتعاءالتق

.تومرضحةيضأبأنيبوهنيبىذلاحلصلاباوملعي

التقةدنكةليبقنمسنغخألاءانبأديسوةنامجنأريشيفىئادملاامأ
هيفلقىذلابسلاايلروصودارمةلسقنمةعامجعمةطعْكلملادبع

كلملادبعردصىلعديعسدعقامدنعفةيطعنبكاملاديعهرخأودعس

نوكتنأىفديعسايكلله»هللاقو؛وفعلاهنمةيطعنابلط«ةيطعنبا

هللاىرأ«هللاودعاي»:افختسمديعسهيلعدرف««اريسأبرعلامركأ

أجليوةزمحابأو؛قحل(بلاأطتاتقدقو6ةايحلاْقعمطتوأ1كلبعناك

٠«9تومرضحىلإهسأرأوثعبوهباحصأوديعسهلتقف««؟ةهرأو

هئاضقلًاماقنناهنلتقةيضابألانأ«ةعمتجمتاباورلاهذهنمربظيو
مهريصمناكنيذلامهارمألةلماعمءوسنمهادبأاملواهتداقوةكرحلاىلع

يبماودلاىلعلتقلا

ًاراثآتكررتومرضحىلإهسأرثعبوةيطعنبكلملادبعلتقنأ
تاجعةماعةروصبنيلاةصاختومرضحىفةيضابألاةكرحلاىلعةيبلس

ةورعنبديلولالمحدقف«تومرضحىفةكرحللىمايسلانايكلاطوقسب

.١٠©صوريمسلالىخاشلا-.4000ل3كولملاولسرلا6ىراطلا)١(

.قل+ىاغألا()

.أ١ةقروممباسلأ«ىرذالبلا)0

(ةيضابالاةكردلا7١
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تومرضحىفةكرحلاىدناقبرحنبىحبوهللادبعنبديعسةيطعنبا
لتقملاماقتناةعورم"برحبديلولاماقف؛ةيطعنبكلملادبعلتقةيلوئسم
؛؛«فطنلاو"ءىدعلاءاهيفلتق»يلاةيالودمحنبناورمهالونأدعبهمع

رخأىلعىضفاذهبو؛"ىمرضحلاديعسنبهللادبعوبرحنبىحباهيفلتقو
."!تومرضحونملاىفةيضابالاةكرحلاىمايسنايك

خآىلعءاضقلانأحجريو تومرض>يىفةيضابالائرحلاىمايسنايكر

نالكاذماعلااذهنمرفصوأمرحمىفم4/م١؟؟ماعملطمىفم

لعفارشإلابماقدنبناورملبقنمزاجحلاىلاوةورعنبفسوي

ةورعنبديلولاهاخأاهدعبلسرأمت("7ميعم/مد١ماعىفجحلامصوم

وهوةيطعًَىكلملادعلدمحمنبناورمهبتك,ىذلاباتكلانأم.نمي

ماعلااذهةياهنيفىأم7|ه171لاوشىفبتكتومرضحرصاحي
جرحكلذلو.ةجحلاىذةيادبىفهلصوباتكلانألمتحملانمو.اببرقت

ةجحلاىذرعشىفجحلاقبرطىفهفتحقلوهشيجنمةنفحىفأةرسماحم

.ماعلاسفننم

؛ايلشفمثةيضابألاراسحناىلإتدأىتلاةيسيئرلابابسألانملعلو
: ابيلشفىلإتدأىلاباسسألاىلإةراشإلانمديال

رمعلاةريصقلاةيضابألاةلودلاطوقسبتاجعىنلالماوعلامهأتناك

.أ١١ةقرو/مْىرذالبلا/١

.زم/١ق؛ةفيلخخيرات«طايخنأ(«)
؛قئادحلاونويعلالوبجم. ب١1ةقرو/8«باسنا«ىرذالبلا(”)
78.
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تافاطلافعض زاجحالاهواسرأتلامهشويجنكتلف*ةيداصتقالاوةبرشبلا

ةطيسبتناكةيداصتقالاتايناكمإلانأاك«؟الايضابأجنيفلآلازواجتت

زاجحلالعىلوتساىذلاةزمحىنأشبحيةيركسعلاةدعلاىفاهرأسكمناًادج

دحاوريعبىلعانمرفنلا«ىتشلئابقنمانلبقأ»:هلوقبةزمحوبأاهنعربع
اميسفنأومهدازهلع

ةراشإىرطلاراشأدقنددعلاوةدعلاىفةيومألاةوقلاتقوفتنيحىف

ةقوفتملاةتدعوزالاةعبرأىلاوحوددعغلابلاىرومألا|شجلاددعىلإةمهم

لاو ؛ةيضابألاةكرحلاحاستكاونييومألاقوفتىفامساحالماعتناك

سراففالآةءبرأىفةنيدملامدقةيطعنبدمنبهللادبعنإ»:لوقيف

روستوعردوناعردهيلعنممينمو؛لغبمهنمدحأاولكمم؛ىبرع

.«©0..نامزلاكلذىفابلثمرْةدعوفذاحبو

ساقأةيضايالاةكرحلانإمث نمىداعمطيحموةثيبىفيمايسلااهنايكهع

ةرمحوأشيجنمنورخسيأوناتنيذلازاجحلالهأةصاخوةيسايسةيحان
؛ةيضابألانيبمساولاضقانتلابيب؛«0ةافجابارعألامهلوفصبو

ب١١ةفرو/م+باسناوىرذالبلا()

.ون/ب؛كورلملاولسرلا؛ىراطلا(٠)

”١4١ قباسلاردصملا(”)
ْناهأنوصقتن/مكنأىذلبةنيدملالهأاي)فوعنبراتخلاةزحربألاق(4)

باحصأناكلهوةنيدملالهأابحبو؛ةافجقارعأو«ثادحأبابشم:مق

مهبابشىفنولبتكمهللاوبابش«اادحأابايشالإلسوهيلعهللالصهللالوسر
ادعتوناسفنأاوءابدقمهلجرألطابلانعةليقث«مهنيعأرشلانعةضيضغ

7/73٠1ٍىناغالا(..ادبأتومنالسفنأبادغ



176 -

ةيضابألامازتلانيأقيفوتلاةبوعصلانمو؛كاذنآىهاللازاجحلاممتجمو

ةسحانلانمةفرتملاةذفنملاةثفلاةيلاغرظننهوو«ةيمالسإلاميلاعتلابديدشلا

مهريغونييشرقلاراجتلانماهلغأفلأتيىناوةيسءامتجالاوةيسايسلا
ىراجبممتجوأةعيبطكىويندلافرااوتادلملاقنيسمغعنملا

نولالهأنمالماكًاديأتةيضارالإةكرحلاقلتىأةيحاننمو

ىضابألابهذمللةنيصحلاةعلقلا*لتومرضحءانثتسابىهذملااههاجتابدب

ى#كنإهللا8ىضابالامامإلالتقمذوبندلسلابراق,بامتمءوافىلا

لهأرظنةبجولةلئمعةكرحلاهذهرابتعاناكمبةبوعصلانماذاو.ىدنكلا

.ةيومالاةلودلاىفرولا

ةيضابألاةكرحلاهييمسهيرجالوأتاودمباسالاهذمو

.زاجحلاوتومرضحوناىف



مايقونامعبةيضابألاةوعدلاةيادب
اهفلوألاةيضابالاةمامإلا

(مالو١-ال(ه١"صب



نامعىفةيجراخلاةكرحلاتايادب

هيفتماقىذلاتقولاىف؛نامعىفظوحملمىسايسرثأجراوخللنكيل

تالواحمتمواقنامنألب«ةماملاونيرحبلاىفتادجنلاجراوخللةكرح

ىنحلارماعْنةدجبلسرأامدنعف«مهطلسلموضخلاتضفروتادجللا

ىلعءاليتسإلاىننحلادوسألانبةيطعةدايقبةلمح(7مال9ه6)
ب/علك0١.

هلأوىدلجلابهللادعنبداعةدايقبمدرطلنوينامعلاىدصتنامع

نمرشعلانوذخأبوداللانوببونامهنونكحباوناكو-ناييلسوديعس
ديعسهانبأبرهوهللادبعنبدابعاهيفلتقةكرعمىفاوقناف نفسلا

ةيطععاطتساو:ةعدشملااهلامجبنصحتألناصعلخادىلإ0ناملسو

تاساردلاةبتكمىفةروصمةطوطخم(فارشالاباسنأ«ىرذالبلا(١)

٠ب15-ب١٠1ةقرو+ج16347مقراعدتبادألاةيلكبايلعلا

27٠/؟لماكلاريثألانا_-ًمأ1ةفرو/17قاسلاردهملا)9

داعىب١ناملسوديعسنأركذتلابليدجوهامبمو1ُ١٠ِ؟رععلا6نودلخنا

عاطتساهنأالأىنقثلافسوينبجاجحلاةمواقمكلذدعباعاطتساىدلجلانبا

.اميكلمنعاعافدنامعةطساوبرضخألالبجلاىلإامهدرظيوامهيلعبلغتينأ

.أخوب2وةقررةمغلافشك؛ىوكزألا

جاجحلانمامزهنادقامهنأبلوقلاىلإايركذزمساقلامجرونكدلابهذدقو
ىلإىضابألابهذملالاقتناىفرثأكلذلناكو,جنرلادالبىلإايقيرفأقرشىلإ

ءايقيرفأقرشوناقكدعسروالود6ايركزلاج«مداق6ًءايقيرفأقر

تسىرخألارداملانمًاضريغوةضابألارداصملانأريغ:صا(176ةرهاملا



-ا-ا

نامعءاوجألكلةماشنكمملودبياكهترطيسمنأالإنامعىلعةرطسلا

دعسضوىحدوسالأبةبطعاينمجرخنأافلقاربشأترمتساذإ

نبةبطعهبصأىذلاىلاولامساقاأالتقونييدزألانامعاكاحنابلسو
ضفروتادجنلاةرطيسفعضلعلداممنامعىلعهلةفيلخدوسألا

دوسألانبةيطعلواحامدنعف؛ةبقملاهذهىفةجرالأةرطسالنيينامعلا

نويداعلاعاطتساةيناثةرمنامىلعءالتسالاةدجبنعمهفالخدعبحلا

بوكررطضافنامىفثوكلملاهلاد>مسإموهدرطنمناملسوديعسةدايقب

.ىئامعلالحاسللةلباقملا'لنامركةقطنمىلإرحبلا

ةيضابألأتحصأمةمقدروبدةيخمراتلارداصملاريشتالو

ناكايرهنأتسرينابروتكدلاىو؛نامعىفراشتنالاةعساولاةديقعلا

0ةضابألالبقجراوخةمنأكانه

ةفالخلبققيضقاطنىفترشتنانامعىفةيجراخلاةوعدلانأودبيو

ىتوعلاركذيذإ)ما.--14اه11-86(ِنأومنإكلملادرع

ىوكزلأريشيىرخأةبجنموىضايالابهذ.انايلسودابعقانتعاىلإريشلال

فدا٠ىوكزالأهيحالارطخألألبجلاىلإلوتعأدقدايعنبدايسنأ

.أخربةقروهمغلا

؛لماكلاريثألانا-أروةقرو/٠باسنأ؛ىرذالبلا(١)

7١7٠

حرؤملاةلجمنامعبةيجراخلانثرحلاخيراتنمحمالم«ىقورافرمع:د(

.76١ص/70+دادعب(وىناثلاددملا«ىنردلا



9بهذملاىرفصلا-روبشملاىجراخلارعاشلاناطحنبنارمعنأ
اموقدجوفدزألاىفنامعىلإًاجتلاىنقثلافصوينبحاجملانمهرارفدنع

نيبماقأوهيأرىلإماءدفنارمعهنأنوملعيالوهراعشأنودشني»مهن

ْةيدأنمسادرملعنوكيهلنيعراسمموفدجوو6هرمأرهظومرهظأ

ىلإبتنكهرمأجاجل1غلبىحارهاشهرمألوربظيوهلّصونوركديو

تلخدةيجرالاةكرحلانأصنلااذهنمانلنيترو«2.هلقىفنامعلهأ

ةينعأبالاوزشعيىذلا6سادرملالبىنأءارآبلثمتملالدّسمملااباكشناىلإ

ةاءدلللدتحملاءارألاهذهلثمتدبمدقو0ءاوألامهنمأنمامامإ

٠ةيدزألالئابقلانيبهرشنوىضامألامهبهذملةوددلاىف7ناممبةيضابألا

4٠أخةروصإل

:بيقعأ

ىمددلاناطحلانبنارمع وهواييبلاييدأواعتصماييطخواثد_عحمناك

راكفألنععافدلاةعبمىلوتدقوبهذملاىرغصسيلومهتادلعوةيضايألاةمأنم

ناط-ننارمعىنوتدقوضابأنبهللادبعمامالاةافودعبةجحلابةيضابألا

.ةيرجهموةلسهنعهللى»در

((477١(تددبت)+توداي(قرفلانينقرفلا«ىدادغبلا(١)
٠ال١ص

٠ب4١١برعلابالأ6ىلاوعلا0

ريمسسلاىعخامشلاًَءابةقرو/١ةضايال١تاقبط6ىنيجردلا)0(

ىوسبلااأ1١97|1١ةفرو6دم>حوتلاةمدقمحرته١٠٠+٠ص

.١٠ةقرو.ناممبعقاولاثدحلاىفلاؤسلالطبأنمىلعةجحلا
٠.ةيضابالةوءدلابهزأرسادرم0ًةلاسرلانمناثلالصفلا:راظنأ
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.ىفةيضابألةوعدلاهيفتأدبىذلاخيراتلاةفرعمناكمبةبوعصلانمو

نبراجىضابألامامإلاناكاذإامفسيبليفداتسألاكديو«نامعبراشتنالا

نكملو؛(«١)نامعىلإةيجراخلاةديقعلالخدأىذلاوهليز ةرضابالارداصملا

مجنامعىلإةيضابألاةوعدلالوخدلىلوألاةيخيراتلاروذجلانأدكوت
مالو)قارعلاىنقثلفسوينبجاجحلاهيفمحىذلاتقولاىلإ

لعارطخلكدشيىرسأاىضابأل١مظتتلاأدبذإ)مالا-416

نأكردأجاجحلانألمتحملانمو«نامعلمشتتناكتلاجاجيلةطلس

نمو'ةبومألاةفالخألىداعملاةضابألاطاشننعلوؤسملاوهديزنبراج

ىفنىلإجاجحلا3ابطاشننمدحلاوةرصبلاىفةيضابألاةوعدلالشلجأ
."!ةريبهىمسملانيطشنلاةاعدلادحأعمنامعىلإديزنبرباج

نودنامعىلإديزنبرباجهيفنبةيضامألاةوعدلاجاجحلامدخدقو
ىلعدعاسدقونامعىفةيضانالاةدشعألىلوألاروذبلاربدقف٠ملعينأ

: ةئالثامأوعةيضابأللنييندامعلاةباجإ

ميعزلاءارألتدبمةلدتعمةيجراخراكفأدوجو:لوألالماعلا

لالبىنأءارآتلثمةلدتعملاهراكفأرشنىفديزنبرباجىضابألا

.9سادرم

تدعاسىئااةمهملالماوعلانمةيلبقلاةطبارلادعت:ىناثلالماعلا

ةصاخةروصبنامعىلعبلاغلاف؛ةيضابألاهراكفأرشنىفديزنبرباج

ططتللندر0:17دئدقع.م1ف10م7,(1م19078100)©.20.(٠ر

 ريسلا؛ىخامشلا. با.”/١؛ةيضايالاتاقبط؛ىوجردلا(©)
.87ص

.ب101ةقرو؛باسل«ىبترعلا(2)
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اذهل«؟ةدزالانم«9ىدمحمديزنبرباجناكاملو«9ةيدزألالئابقلا

.لئابقلاهذهنعابيرغنكيملهنإف

ةوءعدلارشنديزنبراجلترسيبىلالماوعلانموكلاثلالماعلا

ةعباتلا©!قرفةبرقنكسيناكو:9نامعلهأنمهنوكةيضايألا

ميروةرصبلاىلاهترجهلبق+نر هترجهدمإنامعىلإددرتبناكا

.ألةقرو؛ةمغلافشك«؛ىوكزألا0

١٠31٠ص+تاقبط#باتك«طايخنا(٠+)

لو"الامسقلا«ليدمتلاوحرجلابانكءدمحمنبنمحرلادبع؛ىزارلا(+)

٠.(-44ص؛لوالادلجملانم

الح7(١١م«توريب)+ىربكلاتاقباعلا؛دمحم؛دعسنا(«)
.أوجةقرو«ةمملافدشك«ىوكزاالا0

.بإأ.ةقرو+مالظلاحابصم؛شيقرلا(١)

مالسإلااهقانتعادمبةيمالسإلاحوتفلاىفةيدزألالئابقلاتكراش(«)
ةنيدمةصاخوةيمالمإلاراصمالانمريثكىفترقتساو«نامعنمتاقتناف

فةيدرألالئابقلارردبقاعتتةميقتامولممىتوعلاركذدقف«ةرصبلا

أ1م.ةقدو«باسناآلا«ىبلوملا-.اترقتساىتلاطاعحلاواهريصمت

.دعبام

ناعقتثيحاببرقتساوةرصبلاىلإءاجدقديزنبراجنأادجلمتحمانف

ةرصبلادزانيبةقيثولاتاقالعا!انلفدكيىوكزالصنىفو.ةيدزألالئابقلا
ةقالخلاةريض-ىلإنامعديعتسينأىلافسرنبجاجحلادارأامدنمف؛نامعو

يالهنأكردأةيومالا ةرطيسلابالإدابعنبديعسونابلسىلعرصتنينأعيامة
يذلاةرصبلادزاىلع «جلوقي؛ةفاسملاتدمبنإونيينداحلامهئارخألادنساولاكن
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رذييرنكمىنلاةيلبقلاتاعمجتلاوىتطانملاةفرعمعيطتسيوهفاذهىلعو.اهنمسس
ةقطنملاىفةدئاسلاديلاقتلاوتاداعلافرعيهنأك«اريفةيضابألاةوعدلا

لوقلانعىنغو٠لئابقلاهذهنيبهحاجنلماوعنملماعكشالباذهو

دّهف ةيدئاقعلاةيحانلانمديزنبراجهبعمتيىذلاىركفلاىوتسملا

.؟نيدودعملاايتفلامجارمنمامجردو©3ةرصبلاءابقفربكأنمناك

نيملسملاباطقتساىفدعاسيقومرملاىملعلازكرملااذهلثمنأكشالو

ةلوبسوأرسبرثكًانامعةشبىفكرحتلانأم.ىضابالاهبهذملمهنإاصتساو

عيشلاتاهاجناسكيىذلامطالتلاىركسفلاةرصبلاوجبتروقوأامف

ةرادإلاةيزكرموةددعتملاةيا.قلاهتاءامتناوىعامجالااهييكرتو؛ةفلتخملا

ديزنبرباجىضايألاهيقفلاتدعاسةعمتجبلماوعلاهذهنإ«"الاييف

لوالانرقلانمةرخأتملاةبقحلاهذهىفناعبةيضابالاةوعدلارشنىف
.ىرجمهلا

مال٠١|موجماعديزنبرباجةافودعبةرصبلافىضابألامبظنتلانإمح
الكشذختيادب؛ةيضابألاةعاعزةعيركىأنبماسمةديبعوبأهفلخىلوتو

دزالاءوجردمقأو؛هفنأوةممحوانضغهسفننمجاجحلاربظأوو:ىوكزالا-ب

فدك(ىركزألا-.«.دابعنبناملساةرصنلانعةرصبلاباوناكنيذلا

نمهنوكوةرصبلاىفهانكسنيبقفوتنأعيطتسااذهبو.أموةقرو«ةمذلا

.اقءاسنامعلهأ

.م؟صاراصعألامايلعريماشم«نايحندمحم«ىدبلا(١)

؛ةيضايل'تاقبط«ىوجردلا-8١٠«4174/7تاقيطلا؛دعسنبا(*)
.بو.ةفرو/١

ةرصلاىفةيداصتةالاوةيعامتجالاتامظنتلا؛دمحأحلاص؛ىلعلا:راقنأ(7)

(2٠15تدديب١٠ىرجملالوألانرقلاىف
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ةبجوتملاةميلسلاتالحلابتلث#ةسوردمسدأىلعىنملاميظنتلانماقيقد

امتاقءاسمةديبعرلأطيطختناكو.ةفلتخملاةيءالسإلاراصمالاىلإةرصبلانم

ةوعدلاهيفترشتنارصملكمةيضابألانمةعومجرابتخاساسأىلع

لامتكادعبمهلاسرإوايميظنتوايسايسوايركفمهتئبعتوةرصبلاىفمهسيددتو
ةيضابلاةوعدلارشنةلصاومباوموقيلاهنماومدقىتلاراصمالاىلإمدادعإ

ضبناكدقف«ملعلاةلح»لكىلعقبطنتالةذعاقلاهذهنألع؛©9اهو
ةعومُجىفناكدقناهيلإاوبجوتىنلاراصمألاريغىلانومدليةاعدلاءالؤه

حمسلانإلفألادبعباطخلاىبأبرغملاىلاتبجوتىتلا(ملعلاةلمح)

؛«ةةيبرغملامهلاءاتنامهيلعةيلاغلاةفصلانأريغطولاىنادلاىرفاعملا

ملسمةديبعوبأمهبجونيذلاملعلاةلحلةبسنلابامامقبطنتةدعاقلاهذهنأالا
ةيناملادزألالئابقىلانومشنينوينامعنطوملاثيحنممفنامعىلإ

ىعاسمجاجنىفدعاسريبكرثأىقفوملارايتخالااذهلناكو««0ةيبرغملاو
.نامعىفةضابألاةأعدلا

ةوودلاهتسنك١ىزلاحاجنلنيعمخيراتديدثحابلاعيطتسيالو

دقعلاعلطمىفققحنملعلاةلملحاجتلااذهناحجريو«نامعبةيضابألا

.أمةقرو«ةمألارابخلأوةريسلا؛ايركزوبأ«رظفا(١)
.١1.ةقرو/١«ةيضابألاتاقبط؛ىيجرفلا

نوكينأزاجايفناكمالا«ىسيعنبفسوينبدعحم؛شيفطأ(«)
مقربةيرصملابتكلارادبةيرجحةسعبط(ه1704رئازجلا)«ناكوأ

7١١١ص(077ح

حرف«ىخامشلا٠أ+ةقرو؛ةمهألارابخأوةريسلا«ايركذبأ9(

.ب١٠اةقرو«نروغبتخيدلاةديدعىلع

.باع/ةقروباسنلا٠ىبلودلا(3
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ةرءدلاةدايقمعزتلسمةديبعأنآل«ىرجمهلاىناثلانرقلانملوألا

ماعديزنبراجةافودعبىرجملالوألانرقلاةباهنىفةضابالا

ةصاعةروصبةركذدري ©ا!لعلاةلمح_حطصملااذهنأمثمالا|م

رباجمامإلادبعىففرعيالوةيضابألاةماعزىلسمةديبعىبأىلوتدعب

ةيركفةسردمكاهدءاوقىسرأىتلا«ةمظنملاةروصلاهذهملعللةلمحديزنب

يفأنبسمةديبعبأةرصبلاةنيدمىفةيضابألاةاتدلاعيرختلةيسايسو
ىدوهرفلارمحنببنحر»عيبرلاهقلخدهعىفابطاكبترمتساو«ةركا

هتمامإنابأهلجأنمتأشناىذلاضرغلاورودلاىدؤت«؟"”ىدزألاو

تناكامىلعاطاشنوةيلاعفلقأتأدساهنأالإ«ةرصبلاىفةيضابألاةوعدلل

هفلخاهيلإرقتفيةيدايقتالهؤمكلمناكىذلال.ةديبعىنأمايأهيلع

٠بيبحنبعيبرلا

نامعاولخدنذلامعلاةلمحددعىفداورلانوخرؤملافلتخادقو

ىتوعلاف«هفصتنمىتحىناثلانرقلاملطمىفةميركنبلسمةديبعىبأدبعىف
ىحشفلاالعملانبدمححنأىريوةاعدلاءالؤهنمةعبرأءامسأىلإريشي

هعبتدقو؛"ةنامعبةيضابألاةمامإلاسيسأتىلإةوعدلابماقنملوأوه

ىايرلارينلانبرينملا؛ىدوهرفلارمعنببيبحنبعيبرلاكلذدعب
ةلحلااوناكةاعدلاءالؤمنألمتحملانمو««9ةىناوزنلارذنملانبريشبو

ىئيجردلا-١باه-أيةقرو؛ةمألارابخأوةديسلا«ايركذزوبأ()
أنوكينأزاجايفناكمالا شيفطأ«ب4ةقرو/١«ةيضابالاتاقبط ناكر

9١٠٠١
.ب١٠1ةقرو؛باسنالا«ىبتوعلا)9

١أ4+ةقدو«باسنأ؛ىبتوعلا(>)

٠هسفاردصللا(©)
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لصفلاناكمبةبوعصلانمو«نامعىفىضابألابهذملابترشبىنلاىلوألا

اوقلتنيذلاكئاوأوملممةديبعىبأدنعملعلااوقاتنيذلاملعلاةلمحنيب

ةديبعوأدعبةرصبلاىفةيضابالاةمامإىلوتىذلابيبحنبعيبرلادنعملعلا

ىنأنعملعلاةلمحنأشفطأىضابالادرتجملاريشبو«ةمبركىبأنبملسم

رباجيلأنبىسوو«ليحرلانببوبنامعىلإةنركىنأنبملسمةديبع
ةديبعىنأريثأتنأ.«ةناليفنبمشاهو؟'اريدلانبرينملاو«ىوكزألا

ىفهومعأىذلاىمايسلامرودىفا>ضأو3ةاطدلاءالؤهلهدادعإوملسم

نيفقثموأايتفباحصأوءابقفدرجمملعلاةلمحنكيملف«ةينامعلاةايحلا

نمنرقفصننملفأىنعمداعبف؛مهيهذعريشامهلهزتةييهذمةفام

الإمامإنيعيالفنامعبىمايسلافقوملاةداساوحبصأنامعىلإمهلاسرإ
ةيضايالاةمامإلاتايالوضعبلةالومهضعبحبصأاعرو«؟")مرايتخاب

لاجراوناكمهنأةزجومةرامبو.©ىدنكلاالعملانبدمحنثدح5.

.دحاونأىفةلودوركف

قانتماوةينامعلاةيلقعلارييغتبنامعىفةيضابألاملعلاةلمححاجنإ
املنبىلاةريبكلادوبجللةجيتنناكىضابألابهذمللابلهأنمرعثكلا
ةيناعلادرألالئابقلمهناتنالمهحاجنىزعيو.(ملعلاةلمح)ةيضابلاةاعدلا

ديلاقتوتاداعةفرعمنمةملقلاةطبارلاهذههتنكمدقو,««!ةولتخملاايعورفو

١١٠٠ص؛«ناكوأنوكينأزاجايفناكمالا«شيفطأ(١)

.ب١3ةقرو؛مالظلاحابصم()

ْ.ب٠3مالظاحابص»(©)

6١٠١/١11١نايعالاةفحن:«ىملاسملا(4)
زأجمفناكمالاشفطأ-2ب17.66ةقرو+باسنالا«ىلاوعلا)0(

ض١1١-ص«ناكوأنركينأ
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ةيامحىلعلوصحلاو«مهراكفأرشنىفحاجنلاملترسيونيينامدلاناكسلا
امريثأتونادعبةيضايألاةوعدلاراشتناىفهرثألبقلالماعلاناكو«مهلئابق

لآقانتعاةوقاهدازوىالسإلارصعملااذهىفثادحألاريسىفريبكلا

ىرجحلاىناثلانرقلانمعبارلادقعلاعلطمىف؛ةوعدلاهذهل7ىدتلجلا

عارصلالالخنمو«نويندامعلاناكسلااهقنتءاىلاةدئاسلاةديقع"تحبصأ

حبصأةيسابعلاةفالخلاونامعىفىضابألابهذملاتقنتعاىتلالئابقلانيب

ىلعةظفاحملالجأنمهليسىفنولتاقبىذلافدمحلاوةديقملابهذملااذه

ليلحتنكمياذهنو؛رخآلاونيحلانيباهتماقإوةيضابآلاروبظلاةمامإ
؛ىرخألاةيمالسإلاملاقأل|نماهريغلبقنامعىفةركسملالاصفنالاةرهاظ

اذهلةيبهذملاةدحولاهتتمعوكلذتزكرمنةزيمتملاةيلبقلاةدحولابوب-

ةفالخلاةيعرشبفريالىذلاىضابألابهذلاةفانتعابىالسإلارصعلا
٠ةيسابملا

دعاستصئاصخهءاطعأوملقألااذهريمىذلاىنارغجلالماعلاةفاضإ

لطتايلمجةيبرعلاةريزجلاقرشبونجىفنامععقوف9لاصفنالاىلع
اهاطعأبونجلاةبجنمىنرعلارحبلاوبرغلاةبجنمىنرعلاجيلاىلع
ىراجتلاربعملاتاقوالاضعبىفتحبصأوةمبمةيرعوةيراجبةيمهأ

٠ب2مةقرو«ةمغلافدك؛ىوكرألا0

ةلجم؛نامعىفةيجراخلاةكرحلاخيرا؛نمحمالم«قورافرمع:رظنا(٠)

؛غابدلا؟صملكتيخيراتنامع. 70١ص:ىناثلددعلا؛ىنرعلاحرؤملا

77٠٠-١13نم4برعلاةرزج؛دارمىنطصم

-6176ايقيرفأقرشونامعىفديعبسروبةلود«ايركزلامج؛مساق
١٠ص(1476ةرهاقلا)١87١
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بونجنيبطبريىذلا قارعلافاهزكرموةيسابعلاةفالخلادالبوايسآقرشو
ةفاضإلابهسفنلءدامتعالاىلعةيلراقلاهيطعيوىنامعلاداصتقالارزعياذهو

ىفىنرعلاجيلخلاىلعلطملالحاسلاطبرشلانف«سيراضتلاىفعونتلاىلإ
اهعافتراو©اهتبوخبزاتمنىتلاونامعطسوىفةلغوتملالابجلاىلإبرغلا

نمدتميسوكناعبطيحىنلاةبدجملاةيللرلاءارحصلاىلإ/قهاشلا

ةيرجحلالابجلاوروخصلاثيحبونجلاهاجتاببرغلاىفىنحنيمثلامشلا

تاكرحلاترسينابتملاابفالتخاوسيراضتلاهذهنأ٠ةروعولاةديدشلا

ةقالعلاةينعملأةطلسلانإوةصاخواهمءامتحالاويكرحلاىفةيرحلاةيضابألا

ةيلحاسلاةقطنملاىلعذاوحتسالاىفزكرتةيسابسلاوةبومالاةفالخلاكنامعب
ىلإمومعلاىلعنويداعلاًاجتليف«ةيركسعلاوةيراجتلااهتيمهأل(ةنطابلا)
لحاسلاىلإنوعفديمثتامزألاتاقوأىفءارحصلاولابجلابءامتحالللخادلا

٠مهسفنأةوقبوأةيزكرملاةطلسلالمىلاولافعضباودحأامىتم

وةيناذاةيفارغجةسارد«عبسلاتارامالاونامع«رداقلادبع+مولز)0

١٠-74ص((217787تدنن)
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ناعبىلوألاةيضايالاةمامإلا
مالم|7

مققانتعاىلإتدأىتلاونامىفةيضابألاالذ,ىتلادوبجالةجيتن_

ةمزاللاطورشلاترفوتءةيضابألاةوءدللابلهأنمهبناهتسيالريبك

,"225احةضوإلأةمامإةماقإلما١لماعىفةيسانملافورظااو

ةكرحلاهذهربتعتو«"9ةينبألاءاملعلاحالطصاىفروهافلاةمامإبىمست
ىلوألامهتاواحملشفدعب«(ىبرعلاقرشملاىفةيضابألاةوعدللةيناثناةلواحما

نحأنمنا«1774+ب٠2مةقرو«ةمغ#فشك«ىوكرآلا)0(

موسرملاا.ديانوزأ-ثعحنامىفةيدعآلاةمامإلانع

لعرصتعيوماعثحبهنألع [:دصيطغمطفوفتممهعمك0صدقصا

0---:ليصفتنودةيسيئرلاطوطخلا

٠نوخرؤملابرطضأ..أ+ةقرو«ديحوتلاةمدقمحرش(ىخاشلا(«)

ىلإ«ملكتيخيراتنامعباتكافلمبهذدقفةمامإلاهذهخيراتىفنوثدحملا

ليلقبةيومالاةلودلاطوقسليبقوأده174ماعنامعىفةمامإلاءودنبلوقلا

هللادبعندمحح«ىملاسلا«..نامعىفمهلمامإلوأنويضاءاألابتناامدنع

دجويالو.11ص«(م1187(قشمد)«ملكتيخيراتنامع,فاسعىجانو
م12/م174ماعناممبةيضايأهمامالركذىأاهنلعًانءاطأىتلارداصملاىف

ناكةيضابالاةوعدللةكرحلأونأةلاسرلانمهمااثلالصفلاىفانحضوأدقو

كارتشاىوساهيفنيينامعللةقالعالوتوءرضحوسلاىفم4١١ةنسىف
باتكىفموازرداقلادبعهسفنأطخلاىفمقودقو.اهتدايقبنييئامعلاضعب
دارمقطصمكلذمهميتو9.ص(777١تودين)عبيسلاتارامإلاونادم

؛توريب)؛مالسالادبموبرعلانطومبرعلاةريزج«هباتكىف«غابدلا
<١٠١٠-دعل١((

(ةينابألاةكرحلا-١)



هنلال-

تبتأأ«مال/"م14ماعاهفةيضابأةلودةماقإبتومرضحونإلاىف

اوكراشدقنامعةيضابأناكو.مالعم/ه١ماعةبومألاةلودلاةبابنب
دةةضابالانمريثكلانأرهظياباشفدعبو:مكرخحلاهذهةدايقبلاعفلكشب

رفيجنبدوعسمنبىدنلجلانأىلإىملاسلارمشيواهفاوعمجتونامعبوقحتلا

نبرارجلانبدوعسمنبربكتسملانبىدنلجلاىشبىلإىمتنيىذلاوىدنلجنب
رضطضحدق+مهفنيكلامدالوأدعبنامكولم؛سمْشنةلوعمنزعدبع

هنكراشدقهنألمتحملانمو9(قحلابلاط)ىحبمنبهللادبعةعبب

...اهلشفدعبنامعىلإبحسناوةكرحلا

ةيجراخلاوةيلخادلانيتيحانلانمنامعىفةيسايسلافورظلاتأيهتدقل_-
نبرمعىومآلاةفيلخلادبعىفنامعلودف؟ةيضابألاةمامإلاةماقإل
ةوعدلانمةفقومناكو؛©2ىراصنالاهللادبعنبرم+زوعلادبع

ةيدزألالئابقلل.هلةمواقمالنأكردأهنأربظيو«ملاسملافقومةيضابألا

ىلإراشأدقفرمعىتورافروتكدلامأ نييسابملاءىجمدعبةمامإلاءذهةيادب
مالوقاسةنسلاوحً-امامأدوعسمناىدلجلانامعجراوخبختااثبح

(ىناثلاددملا ىنرعلاحرؤملاةلمىقوراف«رمعد.ليلقيخيراتلااذهلبقوأ
ع4٠ىلاوحاهبيلعىضقةمامإلاهذهنأىرنساكوالعص60

:٠مالو

0.مامرانمثلاثلالصفلارظنا(١)
؛نامعلهأةرينببنايعإلاةفجت,ىملاسياديمنبهللادبع؛ىملابلا(*)

2اجدحاامو1اا.مم/ا(76ىتيركبلال

*؛فجنلا)«ىرمعملاضءاضمركأ٠دحآةفيلخخيرات(طايخنإ)0

بررادمب.أملوةقروةمغلافشك-+274/١(17
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نامعمكحىلوتىذلابلبملانبدايزىلإزيزعلادبعنبرمعةافودعبلزانتف
ضرعتي1هنأربظيومالوم[م17+ماعةيسابعلاةفالخلامايقىتح
اهتتضتحاةيضابالاةوعدلاف«ةيليقلاةطبارلابسبار«ةيضابالاةوعدلا

ةعساوةكرحنمزلارورمبتحرصأو+ةصاخةروصبةيدزال١لئالا

هتيالودقفهفلكيدقالضرعتلافدزألاءابجونماهديؤينماهلقاطنلا

الف©ًايناثنيلالئابقنمهتريشعوهلهأبمداطصيهلعجيوالوأنامعىلع
سابعلاوبأيو«نامعةيالوبلبملانبدايزلزتعاةبسابعلاةفالخلاتءاج
رهاجىذلاوهو»نامعىلعهالووىثانملاسيقنبةدابعنبحانجحافسلا
هنباهناكمنيعمث90«نابةيضابأللةبالولاتراصىنحمهلاعأوةيضابألا

ةضاءألانأمَةسمامعلاةلودلللمملاميدعهاكناكىذلاحانجنبدمحم

؛ةدابعنبحانجنبدمكلذكردأدقو«نامعبةيسأيسةكرح>ىوقأتحبصأ

ةيضابأةمامإةماقإلليبسلادبعومهبللاملبممدضءارجإىأذختيلف

نبدمنامعىلعىلوروصنملانأىلإىوكزألاريشيو؛ه1ةنسىفنامعب
اودقعكلذدنمف»مملنامعةبالوتراصىتحةيضابألانهادف؛حانج
00.(2:9.بهذللاةوقاًافسناكفدوعسمنبادنلجللةمامإلا

نأحضتيناعبةيسايسلاعاضوألازجوملاضرعلااذهلالخنمو

نامعىفةيضانألاةوعدلاومنىفةريبكةجردبتمهاسةيلخادلافورظلا

ةءانهنيلروصنملارايتخانأ)٠ب148ٍةقر«باسنأ؛ىبتوملا(1).
ةرصبلابمهنمدزألاسأرو؛دزألافرشأنماوناكمهنالناممةيالوىلوتل
.ب8١١مةقرو«ىتوعلا.«ةدعءاسؤرناسارخونامعو

ألا(©) نايعألاةفحت؛ىملاسللن١ب7مةقرو«ةمغلافشك؛ىوكزر
2ٍ,2ا1225.مه/٠
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.ةديدجلاةوءدللمامإلوأ؟اةدوعدمنبىدتلجلاةعبابممًاريخأتهتناو-

.هعمةدهاجملاوهتيالووهتمامإىلعاوعمجأونايعبدوعسمنبىدنلجلاماقو»

قحلااورهظأوركشملانعىبنلاوفورعملابمالاىلعومالسإلاءادعأ
هنألةيضايألاةكرحللةديدجةيسايسةوقفاضأاذهبو««نامعبةوعدلاو

ةيدزألالئابقلانممساوعاطقىلعريبكريثأتتاذةيعامتجاةهجاولثمي
لماعكشالباذهوىدتجلاىنبنمناعلنيقباسلاكولملاديفحهرابتعاب.-

ىفًايمسرًايهذمحبصأىذلاوناعبىابألابهذملاجاورىفّدعاسممهم
٠«روبظلاهةرتفىفةيضايالاةمامإلاةدايسفورظ

ةيزكرمةططلسدوجومدعبةلثمتملاناعبةطيحملاةيجراخلافوراظلانأاكب
ٍةلكرحكةضراعلاةيسأيسلاتاكرحلاوةيومألاةلودلانيبعارصلاةجيلف

ةضراعملاةكرحوةيومالاةلودلاىوقتكملألالاةيجراخلاةضراعملا

ماعالحملحنوةيومالاةلودلاىلعىضقت_.رأتءعاطتساىلاةيسابعلا

دالبلمشىذلاعارصلاناديمنعىأنمبنامعمتلعج"7ملعم|ه١
حمستالفورظلاهذهلثمنأ*ةصاخماشلادالبوقارعلاوناسارخ

ميفدهناكو+ةطلسلازكارمنعةديعبلاملاقالابريكفتلاىفنييسايسلل
رارقتسالادعباوأدبمث.ةلودلاناكرأديطوتسيسألاةلحرمىفلوألا

تداكاملو'ةيمالسإلاةلودلافارطألعمهنطلسدعبريكشفتلاىسايسلا

كاذنآىالسإلاملاملامحىفةيوماالاةلودللثيزولاىهةينسابعلاةفالخلا

.ثدحلاىفلاؤسلالطبألعةجحلا«دمحمنىلعنسحلاوبأ«ىويسيلا(١)٠

خامإلاةبنكم+ءاملعلامجارتىنرزيسلاعماجباتكنم١١ةقرو«نامعبعقاولا
تاتاب600.ةيدوعسلاةيبرعلاكلمملامامدلبلعنببلاغ

اى171صملكتيخيراتنام«فاسعوىملاسلا:مجار)0

0,1موؤفع1ُططعتلزبةلتوطمتع290,1969.
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نبىدنلجلامهتعيابموةيضابأالالبقنمنامعىفةيمالسإةمامإةماقإنإف
يفةيمالسإلاةمامإللةيعرشلاةلثملاىهةيضاب"الاةمامإلانأىنعيدوعسم
ةيسابعلاةلئاعلاتاحومطومداصتتةمامإلاهذهلثمو«.2"ىمالسإلاملاعلا

ءاضمألةيسانعلاةطلساارفحمهمللماعلااذهو؛ىمالسإلاملاملاجلةفداملا

ميلماعاكمهتلماعومانو./م19ماعىلوئالاةيضانالاةمامإلالع
ىلإمهعاجرإىعدتسإةيزكرملاةطلمسلالعراوثكلقنمنوبومألا

ةفالجلامايقبجبصأقارعلانأىرخأةيحاننمو؛ةيسامعلاةفالل|ةريضح

تفعاضتاذلو6ىراجتلالدالازكوىمالسإلاملاملاةرضاحةسمابعلا

ىلإماشلانمةفالخلالاقتنا؟9ناعبةراملاةبربلاوةيرحبلاقرطلاةيمهأ

ىراجتلاطخلاىلعةظفاحملاناعىلعةرطيسلاىعدتسبلماعلااذهو.قارعلا

ىمبتلاةعزخنبمزاخةدايقبةيركصمةلحةيسابعلاةلولاتدنجكلذلو
ناكةلحلاهذهةدايقلةعزخنبمزاخرايتخانأ«0.|م١مةنسىف
سابدلاىنأىمابعلاةفيلخلالاوخأهلتقلمزاخنمصلختلاهنمضرغلا

ةيطعنبمهجلاىنأوبعكنبىسومةحيصنوةرواشمىلعًاءانبو«حافسلا

:اوراشأ»:نيذلاهبرواشلباجتساو4عرخنبمزالتقنعسامملاوبألدع

:أاةقروديوتلاةمدقمحرش«ىغاعلا0

2حا/١كرملارلسرلا ىربطلا(3)
ةرهاولا«لاملادبعرباجدمعح؛كاامملاوكلاسملا«ىرخطصالا)١:||ّ

.٠١11٠(برعلاةريزج«غابدلا. 777ص(١18

3٠صءركتيخيراتناحع
ىفلماكلا«ريثألانا-.47|»7«كولمملاولسولا«ىربطلا(4)

١و١1ةيابنلاوةيادبلا«ريثكنا.ميج/؛؛غيراتلا"
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.جراوخلاىلإوهبااوىدنلجلاىلإجراوخلانمناعبنمىلإهبيجوتبهيلع
اذهملو؛©...ىركشبلازبزعلادبعنبنابيشعمناواكنباةرزجبنيذلا
ةدنجومزاخلحانفسىلعنبناملةرصبلاىلعىنابعلاىلاولادعأضرغلا

,سابعلاىبأةفيلخلانمهلتردصىتاارماوآلاىلعًاءابناواكنبةريزجىلإ

نيذلاىلإةفاضإ«ىدنجةئاعبسلاىلاوحةلملأهذهدونجددعناك+حافملا

|لهأنمممىو؛ذورلاورملهأنملاجروهتيبلهأنممزاخمهم

ناوكنبةرزجءاجتابمزاخةداقبةيروحبلاةلمعلاهذهتراسو1«!ةرصنلا

(.ىركشيلاريرعلادبعنبناييشدرينزلااهيفةيرفصلاجراوملاىلعءاضقلا
ناواكنبةريزجىلإقارعلانمةيرفصلاجرارلاببحسنادقناكىذلا
ىلعهرطضاوةراشصْنرمأعىومألادئاقلاهقباضنأدعله9ماع

٠ةيرفصلانأرهظيو:نيرحبلاىفةعقاولا("ناراكنبةرزجىلإباحسالْا

همزخلنزاخنأةجردل]مال6١١ةنسٍِقفعضلانمةجردوغلب

.ةدايقبهدوذنجصلجرةئاسخهو.ناواكنبةرزجشقهناسىمرأنأدعت

هذهنمةيرفصلاعوجاوضفينأاوءاطتساثيح.لشبنلامعننبهلضن
.ةقطنمىلإنفنلااوبكمنأهيفاوراطضا+0ديدشلاقدعبةريزجلا
:لدترم*اااا!؛اا

.١/1قباسلاردصملا(١)
<رثكنيا-١موج/ع«لماكلاوريثالانبا. قباسلاردصملا(*)

(0رقةجادإمماعرب/١٠؛ةيابنلاوةيادبلا

اهيفمناكسلا#ةرماعةرئزج"هونآواكنبلاقيو:ناواكةريزج(©)
لنزلاونامغ29يبرغلاىبردلاجيل١ةفضألعلقتىرقوعرازم

000نأ7د70و[ناشبلامدعم ترقاي

ركذو1/0ٍٍلمريثآلاناِد«بكرملاولسرلا ىربطلا(4)
جملهيللسرأسايملااياوأبيربطلاهركذاملافالخقئادحلاونويملاوملا ساتارااااكلانك7
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ةيضابألاتقثلاةقطنملاهذهىفو.نامعقرشلامشىفةعقاولا«رافلج

ىضا.3امامإلالسرأدقو«مهدالبىفةيرفصلالحبنأاوضفروةيرفصلاب
حيجأنإىحبىرصبلاىضابألاةيعادإأاهداقةضابأةوقدوعسمنىدنلجلا

؟”ةىاسرخلاةبطعنبلالهعمنامىلإةرصبلاذىضابالابظنتلاهلسرأدقو
لمهنألمتحملانف««ةرصبلاىفلاملاعمجباصتمحيننبىحبناكاملو
ةلالدلدياذهوناعبةيضابألاةمامإلامعدلةرصبلاىفةيضابألاتادعاسم

ءاوسةوءدلاهيفترشتنارصملكفةيضابألاتاعاجلاطابتراىلعةحضاو

ةيطعنيلالهىضابألاةيعادلااهيفكرتشاىتاوناسارخىفوأ؛0نامعىف
دضىضابألادنجلاةدايقىفدوعسمنبىدانجلاةنواعمىف؛(«"ىناسرخلا

.ةعزخنبمزأخهداقىدلاىمابعلاشيجلا

دعبنامعىلإبهذف«نابيشمهمرهفناواكنباةريزجبهلتاقف«يروحلانيادح

فلؤم.-اضيأةيضابألارداصملاهتركذامفالخاذهو.ةكرعملاهذه

ةقرو٠مالفلاحابصمهيشيقرلا.148/مقئادلاونويملا«لوبجب
.ءب

نيجلاومذغلاةريثكةرماعاهلأبتوقاياهفصونامنادلبىدح]رافلج(١)

|:.اهلةرواجملاقطانملاىلإةيناوبحلااهتاجوتنمردصتنمسلاو

مجعم؛توقاي ض7١/6١٠٠«نادلبلا

77777ايميقررالفلاحابس«يقرا(0
ءاينغالانماممحينأامهيمس لابدوحيجا2ناك:ىخامشلالاق(«)0

هدنعرضحنفنيدلسملاءابمنغأىلعفوطيفبارجبجرخيفىيحبامأ«ءارقفلل
ءارقفلاىلءممجامبفوطيمث..رضحامومماردلاأنامرلاوأرولاوأزبخلا

114١--117صءريسل|«٠.نابعبدوعسمنبدنلجلامتامو؛مهيلعقرغيو
"ل١بالوةقرو«مالظااحابصم(©)
دفالخلاأىلةسمخمةديصق؛ىددشلارمعنإهللادبع«ىولبهبلا))
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ْ:مالو./مرافلجةقرعم

ىلعحيجننبيحيمدوقيةيضايألاوةيرفصلاىتنلارافلجةقطنمىفو
نإحنوةيطعءنبالالهنأىوكزأللةياوروفو«!بوجحمةباور حيجن
فقوٌنلاةكرعملاادبلبقو؛"!ةكرعملاهذهىفأعمىضابألاشيجلاىضاق
حجرياملعحيجننبىحبىضابألادئاقلاماقنيفصلكشىلعناقبرفلااهيف

حوزللاىلإعوجرلامهيل]بلطامرو«ىضابلابهذملاىلإةيرفصلاةوعد
حيجننبيحبناةيضايالاةقاورلانممهفياكو؛ىرخأةقطنمىلإنامعنع

هذههتنمضتامعحاصفإلانود«"9نيقبرفلاابيففصنأةوعدباعد؛
ضرعنود«لاتقلاأدبلامدعةيضابألاىدلةداعلاىفمبتملانكلوةوعدللا

ضورعلااوضفرةيرفصلانأاودبيو«"0رصخلاىلعةيضابالا؛.ىدابملا

ىفةيدفصلاادغاذهوىمأبعلاشيجلاةبجاوملمهعمقافتالاوأ«ةيضالالا

نمةيناعلاةثيبلاىلعءابرغمهفةيركسعلاةيحانلانم.ادججرحفقوه

ْنةريزجىفةميزخنبمزاخنيودعنيباوحبصأىرخأةيحاننموةيحاف
ةفطنمىفتركسعىتلاونامعىفةيضابألاةمامإلاتاوقونيرحبلابناواك
ةلحرلاةمئاختناكةكرعمتعقوةقطنملاهذهىفونامعقرشلامشرافلج

قرشوةبومألاةلودلاةيقرشلاةقلعنملااوباجنيذلاةيرفصلاحراوخللةليواعلا

.(ب0604٠)مقراتحتةيرصملابتكلارادبةطوطخم«ةباحصلانيب>>
"مّْ.أبوةقرو

:ضض.تال(ةقرو«مالظاحابصم(١)

46/1٠نايعألاةفحتىملاسلا.ملهةقرو؛ةمغلافدك؛ىوكآلا(*)

ا.ب3١(ةقرو؛مالظلاحابصم(©)

+11ةقرو«مالسإلادعاوقحرش؛ىلاطبجلا(©)
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ىجراملاسيننكاحضلاةدايقبم١”١/ماعذنمتادتباىتااوةيبرعلاةريزجلا

6١764ماعىركشيلانزعلادبعبنايشهتفياخلقمعترمتناو

دقو؛©”ةكرعملاهذهىفحيتنبىحبمهدئاقاودقفنيذلاةيضابألاراصتناو
نيحىفاهوربخضرأىفنولتاقباوناكمهنألةكرعملاهذهىفةيضابألارصت)
ىلعءابرغةيرفصلاناك كممامةريغصةوقتحبصأةبرفصلانأمثةثيبلاهذه
.نيرحبلانمهودزطنيذلانييسابعلاًاريخأونييومألاةدراطمدعب

:ةيناثلارافلججكرعم/

نأرهظيذإ«(ةرشابمةيرفصلاةميزهدعبةيناثلارافلجةكرعمتقر
فورظهتمدخدقو«("!ةيرفصللاعباتمناكةعزخنبمزاخىمابعلادئاقلا
ةيردصلالانقةنوؤمهباحصأوىدتلجلاهافكوةيرفصلاوةيضابألانيبءادعلا

ىلاةيسابعلاةوقلاراظتناىفاوناكةيضابلانأودبيو«مهيلعءاضقلاو تسرأ

ىلإلصواملمزاغنأةبضابألاةياورلاريشتذإ«"!نامعلحاسىلعاهنفس

ىلعمهلاتقهللاانافكدقوموقلاءالؤهّرأىلعانكانإ»:ىدتلجلللاقنامع

:أطخهقاةبامعدمحأذاتسالاركذيو .أ70هةقرو«مالظلاحابصم(1)ض

ىدنلجلاعاضخالنامعىلإىركشيلازيزملادبعنبهدئاقهجوحافسلاةفيلخلانأ

نبمزاخهيلإلسرأما(مالم1748ماعىدتلجلاهيلعىضتف)دوعسمنب

.:كلذدعبةميزخ
<١1ص((1907+ةرهاقلا)١جم«ىالسإلاسوماقلا؛دمحأ«هللاةيلعع

اروصنملانألاقذإ«نانعهقادبهدمحمذاتسالاأطخلاسفنىفمقواك مهيل]لسر

ةيرسلاتايعمججلاخيرات«نانعهللادبعدمحم.زيزعلادبعنبنابيشةدايقبةلمح
١1٠٠ص((19604«ةرهاقلا)ةمادهلاتاكرحلاو

.ب١٠مةقرو6ةمغلافدك؛ىوكآلا١.ةقرو«مالظااحابصم)7

ٍّآ17/76٠كولملاولسرلا(٠)
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ةرخأوةفيلخلاىلإكدنعنمجرخأنأديرأىكلواذهوحبوأعيدا

.9ميطممماسهلكنأ

ةيضابأل١نمبلطةميرخنبمزاغنأةيضابألاةياورلانمحضتيو|ّ

هدادعتساكلذلباقمىدبأو.اهنع'جورخلامدعوةيسابعلاةطلسلابفارتعالا
دكؤتداورلانيخرؤملانمهريغوىربطلاتاياورنأالإ؛نامعنععوجرلا
ارو؟نامعبةيضابألاجراوخلاىلعءاضقلاهضرغناكةلحلافدهنأ

ذخألوانامعىلإهلاسرإبهنمصلختللةيسابعلاةفالخلااياونمزاخكردأ

ىضابالامامإلانمبلطهنأاك.لاتقنودةيضابألانمةعاطلاوعمسلا

«©"!ةفباحلادنعةجحهلانوكيلهفيسونابيشمناخ:هميلسةدومسمنبىدنلجلا

نمهفقومديدحتيف"0ةيضابألاءالعدومسمنبىدنلجلاراشتسأ

بامةقرو؛ةمفلابشكب.1م.ةقرو6مالظلاحابصم(١)
لالا١جف

"ٌٍ.617/7كولملاولسرلا«ىربطلا(«)

.أميوةقرو١ةمغلافشكأمرةقرو؛مالظلاحابص؛)0(

ئنامعلاةيطعنبيبوىناسرخلاةيطعنبلالهءاململاءالؤهنمد(4)
نبىدنجلا)ورنصاعونييسابملاىلاتقباوكراشدقو«ىنارجبلادايزنبفلخو
-+ىتازحبلادايزنبفالةيسنلابامأ-6نايعإلاةفحت,(دوعسم

نأالإمزاخبرزخىفىدنجلامامإلاعمدايز.نفاغناك رؤملابألاق

اهبتاموىرأةنيدمبتفلختفلافلاىفةكارتشانودلاحهنمرح ةقدنلجلا'دعب
ةدسعىأبةثاقلدعبةيضابألاقتعاوةرصبلالإرفاسونيرحبلابءاشنمناكو

«11ممرزمأبةيابألاهلجربعلاحالاماإلايركبأنس نايعألاةقحن؛ىملاسلا

دهتادمحزدايزنبفلخنأنيلسملاضعبنمتفرعدفوو:ىويسبلالاقد



١مل

ةموكحةيسابعلاةفالحلاتناكاملو«ةميرخنبمزاخاهمدقىلاضورعلا

ريشيو؛('0ةبلظلاىلإنوكرلامدعيءايلعلاهبلعراشأفةيضابألارظنىفةملاظ
اهيفةبطخلاةماقإونامععاضخإىلعًارصمناكةميرخنيبمزاخنأىملاسلا

ةيسابعلاةفالثلاعوضخلاهباحصأوىدناجلاضفرلةجيتنو«ىمابعلاةفيلخلل
ىبرعلاجيلخلاةفضىلعرافلجةقامنمبةديدشةكرعمترجدهقف«قارعلاىف

ناكوئمابعلادنجلاىفلتقلااورثكأوةيضابألااهتيادبىفرصتنا«"2ةيبرغلا

؛همآلهيخأىدغرالالسمةعزخنبمزاغىمابعلادئاقلاوخألتقنميف
ةميزخنبمزاخلًادعاسمىلشبنلايعننبةلظنىمابعلادنجلاعئالطىلعناكو

ةلاعستةكرمملاهذهىفةيضابألاىلتقددعنأىراطلاريشيو,ةلحلامذهيف

ةكرمملاهذهنممايأةعبسدعبو«"الجرنيعسقمهنماوقرحأاك؛اليتق
مهبلمىصعتسانأدعب!ةيضابأللمهكراعمىفًاديدج[ولسأنويسابعلالمعتسا
ألاتوببميقارجإبكلذوةعرسبةيضابألالعراصتنالا نَمةعوداقملاةرضاب

ةدامىهوةفاشملاحامرلاسوؤرىلع'ومضونأدعب؛فالحلاوبغخلا
اوقرحورانلاافاومرضأطفلابةمبمرعشلاونطقلاونانكلنمةعونصم

.هلمجبممرديالهدافهبديماييدهلنألاقونيفلتخمسانلادجوفأنملََِ

نعهلأسهيلإًابوسنمىأاهيقفىقلالكهبفلكامبلطيجرخفهيفكدلاو
نبملسمةديبعبأىقلىتحكنيدنمريحىنيدهللاقهرمخأاذاف«هداقتعا

ةديبعوبألاقامقحلانأفرعوهربخأءىشنعهلأساملكةميركنأ
.؛ةقرو.لاؤسلالطبأنملعةجحلا.«هدابعهبدمتىذلانداذهلاق

.أمومقافمكابلةقزو؛مالظلاحأبصم(1)ض

411قاتم(
١ْجمرلقيالمرا(0
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نزارارب+١تانارماوتلا

-حبصأوىركسعلامهئزاوتاودقفف؟ا3دوفسمنبىدتلجلاباحصأتويباه
نمنويسابعلانكمتفأبلئاوعومهنويبذاقن]ةلاحلاهذهىفلغاشلاميلغش
ةيطعنبلالهو«؟'ةدوعسمنبىدتلجلالتقفةلوهسبمهبلعراصتاالا
ىفةيضابألاةنواعللسمةديبعوبأهلسرأ:ىذلاىضايألادئاقلاىئاسرخلا

ىدذلجلاكرامملاىذهىفلتقنمرخآنأةيضابالإةياورلاريشتو9نامع

هذهىفةيضابألانملتقدقو.(*ىئاسرخلاةيطعنلالهودوعسمنبا

هذهنأالإ«؛"ىرهطلاةياورىفدروكىضابأفالآةرشعلاءاهزكراعملا
ةيادبىفتناكةيضابألاةكرحلانال«ةغاابملانمريثكلاءىشلااهفةياورلا

ةيسايملاةلحلاتءاطتسااملةلتاقملانمددعلااذهاملعمتجاولوسيسأللا

ددعانفضأولامفةياورلاهذهقدصتو«مهلعءاضقلانمرحباابةلومحما

'.7٠...ءاسقلاولافطألاكلذىفامبمهتويبمهبلعتقرحأنيذلاىلتقلا

ا0"ٍوبسحم.حجسينسمو

٠م١ص7جمرملا؛نودلخنأ.61كولملاولسرلا(١),
٠لاصم(تال«ترريبب)١٠ط6مالسإلاىحض١دمحأنيمأ

0"م6خيراتلاىفلمأكلاريثألانبا١/17٠ىراطلا)9ْ

نبا ”ىدنلجلانأىلإأطخريثكنبريشبو٠ها/6٠١٠ةياهنلاوةيادبلا«ريثك

ءىدنلجلاوهوةيرفصلاجراوخلاريمألتقو١:لوقيذإةيرفصللامام

0|.إلصا

ا“يقب+١ةقرو؛مالظلاحابصم(©)
ديعسوأاةداسريسىنيبملاحتفلا«ىلخدلادمحمنبديمح«قيزدتا(«)

١٠ص«8١ا76(تلكهةيعمجلبقنمرشا«رجداب.دةمجرت

«خيراوتلانويع«دمحمنبحالص«ىبتكلا.1+//,ىدطلا(ه)
نبأ.أيةقدو/+«4مقرتحتميكحلامامإلاةبتكمبةطوطخم لماكلاريثألا

ان0074.عوجزاأجمءيملا«نيدلخنبا١.ياو
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سرانتترمتساةكرمملاهذهدعبنامعىفةيضابألاةوءدلانإمن:

ءاوسابقنتءاونامعىفةيضابألاوديقعلاترهدزافةريبكةيويحمابطاشن

سوفننمابنكءوةيضابألاةديقعلاةرطيسلقيمعلاآلاربظيانهوةمالا

دجتملةيركسعةرطيسنامعىلعةيسابعلاةرطيسلانافاذهىلعو؛نيينامعلا

ةيلحاسلاةقطنملاىفةلوزعمةوقكتشاعاهنأحجارلاوةقطنملالهأنمديبأتلا

ةلماكةرطيسنامعىلعاهنرطيسضرفنمنكمتتملو؛ةيراجتلاةيمهألاتاذ
تماقانأدعبةيسابعلاةوقلاتعجرحافسلاسابعلاىنأةفيلخلانمرمأبو

."١ورصيةنسنةيضابال|ةمامإلاتلازأنأدعبو«نامعىفرهشأدع

ةميقلاهنلاقمىفركذامدنع(1.[م«ةءايل)قبولهدروأاملافالخو

؛؟نيلاوتومرضحىلإتدشمادقةيضابالةمامإلانأبةضابالانع

ةاعدلاحاجننعملكتيامدنعدوسليعامسإرونكدلاهسسفنأطخلاىفمقوو

مينيلاحتفنماونكمت»مهنأبريشدفنامعىفةيضابأةلودةماقإىفةيضابألا

(1.««ةعلما)قرشتسملاأطخلاىفعقوأىذلانأ«"زاجحلاىلعارفحز

ىلعامهدامنعالدومحليعامسإروتكدلاهدعبنمو خرؤللاهدروأبضتقمصن

ةيومألانيتاودلاىلعاوراثنيذلاةيضايألاةمألاىلإهيفراشأىدارلاىضابألا

ىلوتسافدنلجلاناادنلكلاًاضيأثراولالبقراثمث»:هيفلوقيةيسابعلاو

.ىفمسقيدومليعامإروتكدلانأامك.«هللاهمحردبشتساىتحنيلاىلع

ٍبا27ر7ىربطلا(١)
.-طمعها[ءايصماعمااعصم1971اذا.ق3,م.3-522

3+3ص+مالسإلاةيرسلاتاكرحلا؛دومحمليعامإ(©)
نأهالعأصنلاىفظحاليو.١:ص«تاقتنملارهاوجلا«ىداربلا(©):

نهمىدارلادرفنادقو«دنلجلانبادنلكلابدوعسمنأىدنلجلاىمسيىدارلا

يعنبهقلادبعجورخنيبنرقينيحرخآأطخىفعقيىداربلانأاك«ةيمسقلا
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ةللًادئاقفوعنبراتخملاةزمحىنأىضابألادئاقلانملعجينيجرخآأطخ
ىلإداعونإلاوزاجحلانمبحسأا؛هنكلوزاجحلاونإلاىلاتبجوتةينامع

."9ماشلانمهيلإتبجوتةيومأةلحلةجيتن,تومرضحونام

«»174ةلستومرضحىفتاقىلوألاةضابألاةكرحلانأمقاولاو

ىلعتلوتساةلسحفوعنبراتخملاةزمحوبأداقاهدعبونمناىلإتدتماو

ماشلانمةيومأةلمحهيلإتبجوتنأدعبه3ةنسدكمىفلفدقوزاجحلا

نأمث؛9م1329ةنسىفنلاىفةيضابأةمامللوأىلعءاضقلاتءاطتسا

ودبيو©نامعىفراثفوعنبراتخملاةزمحابأنأركذتالةيخبراتلارداصملا

م174_نإلاىفةيضابألاةكرحنيبطاخدقدومليعامسأروتكدلانأ

وههثودحلمتحتىذلانكلاو.م13ةنسىفنامعبتماقىتلاةكرحلاو

قرشملاهاجتاباوبحسناتومرضحونيلاىفةكرحلالشفدعبنامعةيضايأنأ
ىفكرتسشادقناكدوعسمنبىدنلجلانأكلذ«نامعىلارافظقيرطنع

ةيضابألاةوعدلافًاريخأو(؟9قرلابلاط)ىدنكلاىبحبنبهللادبعةعيب
نادلبلانماهريغنودطقفنامىلعةيسايسلااهنرطبمبترصتقانامعىف

لصفىفئرتساك؛ةيناثةرمربظتل؛م174ةنسىفةدايسلاهذهتهنناو
.مداق

«ةماهلابهباحصأوماعنبةدجنروجلاجراوخجورخر(قحلابلاط)م.

ام٠١١نع

ْ:مص6ةيرسلاتاكرحلا«دومح؛ليعامسإ.د)0(

*.(زاججلارنولاىفةيضابألاةكرحلا)ةلاسرلانمكلاثلالصفلامجاد(7)
#تاقإنو3اأواااذهأنايعالاةفحت؛ىلاببلا(©)
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:ىلوألاةيضابألاةمامإللةيعامتجالاوةيرادإلاتامظنتلاتايادب

نامعةايحىرجمىفريبكريثأتاملحبصأةيضابألاةديقعلانأنممغرلاب

تلازالىدنلجلاىنيبتاثمتىلاةيلبقلاةضراعملاىوقنأالإ«ةيسايسلا
دوعسمنبىدتجلاةمامإتضراعاهنأربظيوةيسايسلااهناريبأتاياقببةظفتحم

هدئازورفعجنبرظنلاهيلباوىنادنلجلاديعسنرفعج:هيبلاضفردقف

ىتلاةيلبقلاتالصلامغرمهقانعأتبرضدقف«ضقنلااذهلةجيتنورفمجنبا
ىلعهنزحدوعسمنبىدنلجلاىدبأامدنعو,«"”ىضابألامامإلابهبطبرت
؟ىدنلجايةيفصعأ:اولاقو»نزحلااذههيلعةيضابألاركشتسا«هنابرقأ

ةمامإلالارتءاهنمةيضابألابلطببسلااذهلو««ةمحرلانكلواللاقف

نأ:ظحالنانهو؛مهتمامأبرمتسيلحاحلإبوهيلإاومجركلذدعبمهنأالإ
لماوعنمامهمالماعةلدتعملاةيمالسإلااهتعيبطبتناكةيضابألاةديقعلا

محلانوئشىفةيمالسإلاميلاعتلاقيبطتلةلواعوةيلقلاحورلاتيتفت

٠.نامعىفىرادإلا

سكميىضابألابهذملابامرتلمًايمالسإًاعباطةيرادإلاتامظنتلاتذخنا

ظحالبوةضانأةغبصنابعغبصىفاهفادهأوةمامإلاهذهلىمايسلاءاحتالا

..ىلعاومسقدقف«ةبركسعلاةيحانلانم(©ةارشإ)ميظنتىفًاحضاواذه

نمدئاقاهلنيعةناممبرأىلإنيتتامنمنوكتتةعومجلكاوتاعومجملكش
لعومرحلاوهقفلاوةفرعملاوعلالهأ مهبدؤيونيدلاميملعيبدؤمةرشعلكى

|٠١نايعألاةفحت«ىملاسلا-.ب279هقرو«ةمغلافشك)0(

6١/3٠٠نايعالاةفحت(«)

*»)6نايعالاةفحت«ىملاسلا(©)
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ةرثفىفماردةمبسهردقًايررشءاطعمحلحنميناكو«0فورمملاىلع

جاوزلاةارشلانمديئكلاىلعلاحتساذإ«عئاضبلارامسأاهفتعفترا

ةرشعاهردقىتااوةايلقلارورملانضفرءاسنلانأا«ةيلاملامهناردقفضل

ألاقارعلاءابقفاهحرتقاىتلامارد ةأرشلااهشاعىنلاةبوزعلاةلاحةجلاعملةيضاب

ىهامةيعامتجالاةرهاظلاهذهو««”لئاوعنوديةارشلابلغأقبفنامعيف--

نكتوةديلولاةيضابألاةلودللةطيسبلاةيداصتقالاتايناكمإللساكمناالإ

اذهلو؛ةلءاكةروصبنامعىلعةيسايسلاةرطيسلافعضقتئاقحلاهذهفلخ

بئارضلانوذخأيالةيضابألاف«بئارضلاةيابجىفةرشابمهقالعببسلا

(رشعلا)رحبلاتاقدصاوذخأيملةذبلفناكسلاةبامحاونمضاذإالإةيعرشلا

اذهلرحبلاىفراجتلاةيامحىلعةرداقريغةيضابألاةمامإلانآلتقولااذهيف

."ةةيبرضلاهذهءاطعإةيرحملتكزردقف

:نأفورمملاف ةلودلاهذهابلعتدمتعاىنااةيداصتقالادراوملاامأ

ىلعىراجتلامدالبمقوممح؟؛”ةراجتلابةرخوسارملهأنينامعلا

جيلخلالخدموبونجلاةبجنمىنرعلارحبلاىلعةيراجتلاتالصاوملاقرط
اهتالصاخةدوجبترهتشانامعنإمث؛نامعنمقرشلاىلإعقيىذلاىبرعلا

ةريغصلاراهنألاةلوكماهلابجعبىفعيبانيلاونويعلاراكتثيحةيعارزلا

ا"|00ٍانتيجستءاسةبستستستني

ا.قباسلاردصملا(١)
واةسمالا.ًاضيأقباسلاردصملا(«)

"<ا١/1٠قباسلا|ردصملا؛ىملاسلل(3)

اممما7رأ١د6٠بعغنلاجرم«ىدومسملا(4)
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درتتناكىلاتادءاسملاىلإةفاضل«"ةرانتملاةيعارزلالوهسلاقدىلا

٠اهيفةئشانلاةمامإلادانسإلةرصبلاىفةيضابلاةوعدلازكرمنمنامعلإ

ركذيف.ةينامعلاندملأىلعةالولامضودوعسمنبىدنلجلانأودبيو

ىدتلجلاايلاوناكحاضولاحلاصابأنأ«7ىراوملاىنأنعالقنىملاسلا

راجىفأنبىمود؛ةقدصلاةأيجوةاضّقلالمعتساهنأيك«ىرأةنيدمىلع

نمرهتشاو."ا2رهراغو؛ريشبنبرفعجو؛ةبقعنإنسحلاوىوكزألا
ناكىذلاىنامعلاةيطعنبيبشىويسملانسحلاىنأةياررىنعلامعلاءالؤ»

ْ'بستحماىمسإوىرقلاىجي

..ةصاخوةيعامتجاتايظنتلاخدإىلعلمعدودسمنبىدنلجلانأاك

هبترمأىذلاىعرشلاسابللاابلعضرفذإ,ةيناعلاةأرملابقلعتيامف
جورخلاوةماملاتاقرطلاىفسولجلانعءاسنلاىهنامكةيمالسإلاةعيرشلا

مروعشريصتترمأذإًاضيألاجراارييغتلااذهلمشو,مايألاضعبىف
نمًاددعبدقةبقحلاكلتىفىنامعلاممتجملانأودبيو«مسالمريصفتو

نيءاسملاىدنلجا!عنماك«ةيمالسإلاءايزألاديلقتمدعباورمأنيذلاةمذلالهأ
.'ةمذلالأىزبهيشتلا

؛ميلاقألاةفرممىفمساقتلانسحأ«دمحمهللادبعوبأ«ىسدقملا(١)
,ميهار]لنبدمحمهللادبعوبأ؛ةطوطب_نا-47١ص((1805+نديل)

٠1١٠١/١٠(تودين(ةطوام»نبأةلحر

2حزرنايعألاةنحت(0)

٠ص«قباسلاردصملا(©)

٠ىزر/١٠١نايماألاةفحت(©)ْ

(ةيضابالاةكرحلا-14)
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,ةيضابألاةمامإلالاوزدعبنامع

ءذهو.ةيسايسىوقثالثةرتفلاهذهىفىمايسلانامعخيراتبتكحت

ةقطنملاىفتركرمىلاةيسابعلاةوقلاك,نامعمقنعبيرغابضعبىرقلا

لكشتتلاةيدزألالئابقلاىلعةييرغىوقاهرابتعابرهظيامىلعةيلحاسلا
ْ'.كاذنأنيينامعلاناكملامظعم

:نيمسقىلإاهميسقتنكميفةيسايسلاةيحانانمةيلخادلاىوقلاامأ

تلةيضابالاةوعدلاىرقبلثدتيو:لوالامسقلا ابسفنضرفتتأدب

لثكلاىوفأتناكو«نامميلق]ىلعةعزوملاةيليقلاىوقلا:ىئاثلامسقلا

نامعتنكحّنلاةيلبقلاتاعاجلاىقرعأاهن“الىدتلجلالآةيلبقلاتاعاجلاو

ىلعو9مهريغوءءانهىنبلثمىرخألئابقنإةفاضإ؛«'2بيرقدهعىتح
لاوزدعبف؛ةرتفلاهذهيفةيسايسلاثادح”الاترجتارابثعالاهذهءوض

الاةمامإلا اوداقنانذلاىدنلجلاىنبديىلإنامعبةطلملالاقتناوةيضاب

نبدشارو«ةدئازندمءالؤهزرأناكو«"0م27١ةنسىتحنييسابملا
امبلتقناذللارفعجنبةدئازورفمجنبرظنلادالوأامهنألمتحبورظنلا

ارطبسسينأاعاطتسادقومبصانركذ5كامدلاوعمدوعسمنبىدنلجلا

ةمامإللةضرامعملاىرقلةلثمملاةللاملاهذهنوكتلذهراف؛ناملع

تابصةوندمىلعلمعلانييعتبمهلرطيسربظتو؛دنلجلادعبولبقةيضابألا
تدومتالتاهبتتحتيتتكس

٠ِ.أ١١ةقرو؛ةمغلافدك(١)

٠ب110؛64١ةقرو١باسلا؛ىتوعلا()

١٠نايعألاةفحت(©)
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ةيطعنببيبشمايقىلإةيضابألارداصملاريشتتقولاسفنىفو.«'ةنامع
ذإدوعسمنبىدنلجلالتقمدعبةيضابالاةوعدلارمأبلامفىمايسرود
ةطاسلاتضرفاذإامأ«ةيسابعلاةطلسلابايغةلاحىفىرقلاىحمناك

أاذهو«رمآل|لرتميوهذيفكيهنأف٠بئارضلاتبجواهترطيسةيسابعلا

٠ناممباهلاوينموةمسايعلاةزاطسلافوضلعةحضاوةلالدلدي

رهظيوىمابسلاهزكرمذبلحنْق_-ملاةلوحنم-ءابقفلافاتخإدقو

لسدكلذلةبضابألاءابلعلبقنمهيلعقفتمًابوصنمًامامإنكيملهنأ
6ىوكزألابر-ىأَيمولءالوتمهضعبف6هكرمديدحتْقفالتخا

فمقوىمايسلاةيطعنببيشطاشننأرهظيو«هتمامأنمرتمهضعإو

٠ةعركنبأْننملسمةديبعلأةمامإرُؤ

لشفنأنأمعبةيضابألاةوعدلاةريسألضارعتسالااذهنمحضتيو

اودهمينأاوءاطتساو؛اهتاعددضعىففبملىمايسنايكةماقإىفةيضابألا

٠دمةنسىلحه7١ةنسنمتدتمأدعبامفةضابأةمامإمايقل

٠0أ834ةقرو0باسنا0ىبنوعلا)0



ةديدجلاةلودلاروهظهنأدب

ىضوفلاةيضابألاةلودلامايقلبقنامعتداسىنلاتامسلازرأنمناك
ملوبام٠١ماعقفْةيدزال|لماقلاشعبنبعارصبوشنو0(ةلبقلا

براعمىإنمىانهلاناصغنبدعس»ةماعر,ةانهىبنيبعارتلامدتحأتبيح

عفانىبىلعةرادلاتناكوعفانلبمزهواببهنوىودتبمقوىذلاوهو

ىبلنوميميموعفانوابو«اركقلعمهنهلقنأدعبمممفو

٠“6!نيبدزالاثراحلا

«:7ارأةقطنمىفنيناطاقلاثراحلاىبتاءادتعإلاهذهتيدغأدقو

ىركسبلاديعسنبدايزهداقو؟*ىور"ىفنيرقتسملامهتايبقىبلرأثلااوررقو

محنىذلالوألاربظملارعتةليبقلانأبنوسنكللاوقرشتنسملادكؤي(١)

مجار نامعخيراتْق

اراطمخممم1طعهاتعاصمهآاطع0هصمحتمنع

«0طعةعيطتومعءمتصمسسلم3ص.٠

-ب17وهقروةمغلافشك-ب8+1ةفروبرعلابانسلاىتوعلا0(

١/٠١٠نايعالاةفحت+ىملاسلا

.١/7١٠نايعألاةفحتىملاسلا(©)

ىهروىرزُةنيدملرشبونجناعبةيقرشلاةقطنملاىفاربأعقت:اربأ(©)
-نامعسابعلضاف؛ىدعسلا.داذهانمويىفةقطنملاهذهىفندملاربكأنم

16١٠صم61766دادغبمربددملامالسإلالاسرةلجم

17١٠:/1فارغجلاجيلخلاليلدرميرول
رّمتورصخألابونجعقتناعبةيلخادلاندملامأنم:ىدرنةنيدم(ه)

"188قباسلاردصملاىدمساارظنأ؛اثيدحواميدقةيرادإلازكارملامجأنم
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ىلإنملجرللصودقوهودجوفناسفبكتفلاىلعثراحلاوىنبعمممجأف
وهومهيىفرولاهللاقيعضرمب..هلاوسل+ًاضيرمناكو..ةأنه

انهاناسغنبدعسلتقملةجيتنو«©!ةرصقملادنعهولتةفمهناكمبرمشيال

دشاروةدئازنبدمحمالماتناكوىئانملاىراعلاشيخنلذانمماقدق

نيعبرألتقوارأةقطنمىفثراحلاىنبلعةراغإلانيينادنلجلارظنلانا
:("!مهلالجر

فقرمىلعءوضلاقليسلئابقلاهذهنيبتالتكتلاوعارصلاةساردنإ

ةايحلاىرجبىفاهراثأتاعارتلاهذهتكردقوةيضابألاةوع.لانملئابفلا

م780يفةيضابألاةلودلاطوقسىتحنامزلانمنرقىلاوحنامبةيسايسلا
ةيضابالاةلودللةضراعملاىوفثادحالاهذهءوضىفتانكدقم46-

نعمهتازإلةيضايألافدهمنيذلاىدنلجلاىنببناجىلإةأنهوشبفقوف

ةيحاننمنييسابعلامهتتواعملوةيضابألاةوعدللضراعملامهفقوملةطلسلا
:«”ىرغأ

لامجل١دحىف»؛ىمدقملااهنعلاف؛ةلاحرلاونودفارغجلااهمننصودقو(12

43ص“ميساقتلانسحأ«ىمدقملا.«قودلاطسوعماجلاونيطمهناينب«ةرجك
«دالبلاهذهةدعاقواهنأباهفصوفذ]ةطوطبناةلاحرللةثيدملاهذلفصوريخو

نبدمحمهللاديفوبأةطوطبنا«لبجفسىفعقتةنيدم«ىورلةليدمىو

١772٠صا(1910(تودين(؛ةلاوطبنأةلحر«مهار|

ةقروةمغلافشك«ىوكزالا-ب4-1ةقرو«باسلأ«ىاوعلا)0(

١٠٠ميهءدر/١(ةفحتلا؛ىلاسلا.بم١

١/١٠٠ةفحتلاىملاسلا٠مىوكزالانمىتوعلا)7

٠ل/)ةفحنلا؛ىملاسلا()
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:ةيضابألاةمامإلانالعإ

ديطوترظنلابدشارو؛ةدئازندمحمةماعزىدناجلاوبيعيطتْ

رخآتناكو؛ًاقباساهانركذىتلاةيلبقلاتابارطضاللةجيتنمهنكحلنمألا

ةضراعملاتايصخشلاىدحإكلملادبعنبناسغجورختابارطضالاهذه

هذهملعلاةلوحوةيضابالاءابقفرمثتسأدقوْىدلنجلارظنلابدشارمكحلل

اذهلونامركحنعىدنلجاال؟ةلازإنيلواحم؛ةوعدلاحااصلتابارطضالا

ساسحنبهللادبعبدمحوىوكزألراجىبأنبىمومىغابألاهيقفلافقو

ةيضابألانأاك«هريسدمحتملنمموهنأمغركلملادبعنبناسفلنيدناسم

اذهلثميالو«هبناجىلإاوفقوكلذعموهبلظبمل"لعاوناكمهخويشو

؟"ذلاظ)ةنواعممدعبىضقتىتلاةيضابألاءىدابملاةيرظنلاةيحانلانمفقوملا
بادآبمزمامماماعممنأدباكرشملادارجوأىغابلا2حورخلانإم

نمفقوملااذهنأالإ«؟ةيضابألاءابقفلاىدلةيرظنلاةبجولانمبرحلا

جضنلعبولسألااذهلديو«ةيضابألاةوعدلاحاجنادهمةيامعلاةيحانلا

انهو«ملاظلانمىرعتلاوفورتولاىففاسلاراكفأىلعدوجلامدعوىمايس

اوللمفنكممدجدعبأىلإفقاوملاهذهنمتدافتساةيضابألانأظحالن

عمجورخلازأو>ىفاولاقوةوعدلاحلاصلكلمادبعنبناسملمهلدناسم

١ملا؛ةفحتلا«ىملاسلا01(

/١(ةقرو؛تافصلاوكثادحالاباتك«رئؤملاوأ)0

64١١١رااجنز(ىودسبلارصم؛ىريسبلا)9

.دعباف+نمدابجلاىفنماثلابابلا
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ىل#مهئادعأبرضاىرخألاىوقلانيلغتسم«('”هنملغأوهنمىلعملاظلا

.ةيسايسلافادهألاوءىدابملافالتخانممغرلا

ةوقلاثيحنمةكرحلافورظىعاررىتلاةيلحرملافقاوملاهذهلثمو
ميفقاومباوزاشمانيذلاةقرازألاكجراوخلاتاكرحىفاهفلأتملفعضلاو

هئارأةقباطمنماودكتيل«مهبقحتلانملكناحتما»اوبجوأوةتمزتمل

مهفوفصىفلاتقلابهلاوحمسناحتمإلازاتجااذإف؛«"0مراكفأومدئاقمل
.."مولاتالإو

وةيضابلالعلاةلحنمةاءدلاةءساولاريشبتلاتالمحرنأىلعو مهلالغتسا
ةمامإلانالعإوىدنلجلالآةلازإلةبساملافورظاتأيهتىلبقلاعارصلل

نامعلهأىلعنمهللانإمثدلوقيفكلذىلإنوكزألاريشيوةيضابألا
قباوماقف-ةيضابألا-نيبلسملانمةباصعتجرعنفحلاىلعةفلالاب

نمةلاحىفمهناكرحأدبلبقاوناكو««9ةرابجلاكاماولازأوهللاٍ

نييلسملانإف»هلوقبةكرحلاةعيبطًاحضومىوبسفلاريشبوةقرفلاوفعضلا

سماوناك ؛هتالونمالودشارباحصأنمدحأنولاويالنيقرفتمنيفعضت

ةقرفلادعبهللامهدمججىتحىتشلئابقنمىتشىرقنمهيلعاوجرخ
رابظإوهللانيدرصقنوبلطيامنإو؛ايندلاكلمنوبلطيال«ةلقلادعبمرثكو

١٠م/١-ةفستلاىملاسلا(١)
١-4.ص«ةقرازالاةقرفءاضردم«ليجدلا(٠)

٠م١ص+هسفنردصملا(٠)

نامعةمئآوةداس؛قيررنا-بم٠7ةقرو«همغلافشكءىوكالا(«)

١٠٠م١هفحتلا«ىملاسلا4ص



للمس

مسقتلنكتملةيضابألاةكرحلانأصنلااذهنماناحضتيو«'!لدعلانس

فاتخنمةاعدلاجورخلةنيعمةقطنمةكرحنكتملاهنأاكنيعملبقعباطب

نامعىلإتاخدىتلاةيضابألاركرحلاةبسدلابىعيبطألااذهوةيناعلاىرقلا

٠ةيميلقإلاوةيلبقلاواكفألابرقتالةبركفةوعدك

ةعركبأنيلسمةدبءىلأةسرد!ىداشلارودلاكرحلاهذهىفلحبدآو

روثلادادعإلاويمناب؟لملاةلحنمهيالطماقف ىتشنمةيضابألااوعجوف
اوبتاكتف»مهندبتابتاكمترجنأدعبمهعمجةيلمعتمندقوةيناعلاىرقلا

دمحماقو")قتلاةماقإىلءاوفلآواوعمتجاففعضلهأذئموبمو

ةدابقب«""نامبةيضابألاةلودىفماقنملوأوهووىدنكلاىلعملانبا
كحال)ورعملامزامشمفروىدنلجا١راظنلانبدشارلمجمرحىفةضابألا

ىفاوعمجتةيضابألانأربظيو.ةيضابألامكرلاأديباناذبإ(هللالا
.!ةيرهاظلاةقطنم

ىفلاؤسلالطبأنمىلعةجحلا«دمحمنبىلعنسحلاىنأ«ىرويسبلا(١)
.بةقرو؛نامعبمقاولاثدحلا

.١1-؟صمناكوأنوكينأراجايفناكمإلا«شيفطأ(0)
.4/1١٠«ةفحتلا«ىملاسلا(©)

.م3٠ةقرو؛باسلالا«ىتوعلا(4)

4/1١1٠«ةفحتلا«ىلاسلا(ه)
:ىرغلارجحلالابجاهفمقلوىرزُةنيدمبرغلامشةرهاظلامق6

١٠#1ص«قباسلاردصملاىدعسلا

قارعلاوفريلسلاوىرعدماهيفيلاضرألاةزو>وىربمأأامنعلوقيو

أقلالابجلانعاهروبظلةرهاظالىمسازيردلاونينيعلاو «فوجلارضرأفدك
ديعسنبميهاربإلةيضابألالومأىفةيضفلادوقعلاباتكبىفارغجلاقحلملارظنا

٠؟ص(ىربعلا
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بونجةعفاولاهررملئابقةقطنمىفهعابتأرظنلانيدشاردشحنيحىف

ةيحاننمةةزاجملابراصنأىلإ»"'ةرهاظلاةقطنمىلإالامهجنامثنامع

ىداولاقرشةرءاظاضرأنمةزاجملاهوفلأفنوملسملاهيلإىنأفةءاغلا
“ةمسايلاةراجملاةعقاوىفرظنلانبدشاراومزهينأةيضابلاعاطتساو«©اهنم

ىوزتةنيدمراظنلانبادشاركرزاهرنألعوم«١١//ماعناضمدرهشىف
ىدنلجلالآنممهئافلحونييسابعلاةطلسلاوزةكرعملاهذهاتتنمناكو

يفةيضابألاةلودلاةيقيقحلاةبادبلاةازاجملاةعقاورعتاذهبو.ناسغنع
اوماقواهتايالوىلعمهثمالامنونيعيةيضابالاأدبةكرعملاهذهرثألعقنامع
"!ايلمأنمة.ءرشلاتاقدصلاعمجب

ةزاجملاةعقاودعبحتمةقطنمىلإاوعجرةيضابألانأىملاسلاريشيو

راجىنأنبىسومىضإنألاهيقفلاوعدتمهلسرىزأةنيدمىلإاولسرأو

ىدحإىهحنمنأربظيوةديدجلاةمامإلالبقتسمريرقتلروضحللىوكزألا

آناكو«؟7ىوكزألاراجىأنبىموماهيللمحىتتىورزتىحاوف كاذت

رقيعامتجالااذهنعوًاضيرم نامعلمأنمءايلعلاوخباشملانأ ىوكزالال

.؛ىلاكزألارباجىنأنبىموممديمهومهسنئرناكو«ىوزنيفاوعمتجا

بالطنمامهو.«*ةىلعملانبدممورذنملانبريشبعامججالااذهرضحدقو

.هسفنردصملا ىملاسلا)0(

6١/١٠١هسفنردصملا ىلملاسلا)9

م()
نامغةمئاوةداس«قيزرنا با”ل+4ةقرو«همغلافدك,ىوكرألا0

.١٠ص

.١/١٠1ةفحتلال0
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ْقةساسلاوهقفلاىفمهسورداوقلتدقاوناكوةممركىنأنإملامةديبعىأ

.«9كادنآىنفامألاركفلامامشإزكرمةرصبلاةنيدم

ةميكملاةيصخشلاابيفبلجنةماهجئاتننععامتجالااذهشضخمتدقو

ةوعدلاديمعىدارومالاةعيبطلقيمعلاكاردإلاوةديشرلاةسايدلاو

نوعمطبنيرضالأءاسؤرلاضننأكردأدقفرباجوأْنىمومةيضإالا

خيشلافاخذةلودلا]عنولمؤ»اءاسؤرمهعمرضحدقو,ةلودلاةيمائرف

تحًيايسانمًاءارجإدعا“"َّنةنتقلامتنأودينيملسملانوكيالنأىموم

راوثلاحاج:دعبةداعثددنىتلاتاموصخلاوقاقشنالانمديدجلانايكلا

نييعتبةضإبألاخياشمةرواشمدعبررقفرومالاديئاقملعءاليتسالاىف

راجىنأنبىمومكاقفناعبةمبملاةيرادإلاماسقألاىلعةوعدلاىندايق
انفكأفاهيليامو!ارامصكانلودقودىدنكلاىلعملانبدمح

نأزاجايفناكمإلا«شفطاب١.ةقرو؛باشالا«ىتوملا)١(

١٠صناكوأنوكي
ةقرو«مالظلاحابصمىثيقرلاب74ةقروةمغلافدك«ىوكزألا(9)

.أ

ىواليم)26ةفاسمىلعطقسمنمىبرغلالامشلاىلإعقتراحصةنيدم(7)
تاذ ١4٠ءهسفنددعلامالسإلاةلاسر«ىدعسلا؛ةحالملاحلاصجيلخوذًافرم

اهورحبلالعىهودىرخطمالالاقفنوعاسلانويفارغجلاابفصودقو
فرعتداكتالو؛الاماهرثكأوةنيدمرمعأىهد«بكارملادصقورحبلارجاتم

٠راحصنمالاموةرامعرثكأةنيدممالسإلادالبميمجب؛سررنع

تناكاهنأربظيوراحصةنيدملاةيداصتقالاةيمهالاربظناذهو ىرادإلازكرملا
ميهارب]قحسإوبأءىرخطصالاودبياكةرتفلاهذهىفىوؤنةنيدمدعبمبملا

--:يمدقملااهفصورو-6ص(14776نديبل)كلامملاوكلاسملا؛دمحمنيا
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ىمسقاموأنامعقرشةعقاولاةيلحاسلاماسقالاىلوتاذهبو««'ااهرمأ
.ةنطابلاةقطنم

ىموملاقفةيضابألاةوعدلاابيفترزكربىتلاةيلخادلاةقطنملاامأ
..(فوجلاىرقوىورتنافعىنأنباانيلودق»راجىنأنبا

ًادئاقناكورظنلانبدشارذاتقىفكراشدقناؤدىأبلربنأرهظيو

نافعنأنبهللادبعنبدم»نأىملاسلاريشيو«ةيضابألاةوعدلاداوقنم
اومدقفقارعلالهأنمناكوقارعلاىفاشنهنأالإدمحيلانمالجرناك

ةيضابأنيبةقيثولاةلصلاصنلااذهلالخنمحضتيو«"!نامعىلإهب
فتأدبةيضابألاةوعدلاروذجنأىرخأرملكؤيكرمنامعوةرصلا

مراظأتبجناةيضابالاءاملعنم(لعلاةلح)ضعبوأربظيوقارعلا

زرأهرابتعاب«ةيضابألاةلودلاةمابإىلونلىوكزألاراجىلأنبىمومل
ةبضابلاةوعدلااهمدقىتلاةريبكلاهنامدخلوأةيسايسلاوةيدئاقملاتارصخشلا
ىلعةيضابألاةوددللةماعلاةحلصملالضفراجأنبىسومنأالإ هتحاصم
نوئشىلونلارابكلااهتطدنملكحومطرابتعالارظنباذخآةيصخشلا
ىوزىلوتيلهللادبعندمحمنمراجىنأنبىمسوهباطامدنعفةمامإلا

ىرننأوجرفانكدفرذنملانبريشبرذنملاوبأخيشلالاقف٠فوجلاىرقو

...62.00هلملجأدابنيصلارحبلعسيلنامعةبصقراحصولاقف
نسحأ«ىمدقملا«قارعلاوقرشلاةنازخونيصلازيلهدءىشلكنمةعسىفمهو

4٠صميساقتلا

١:١١1ةفحتلاءىملاسلا(١

ب+4ةقرو6ةمغلافدشك(«)

١:١11٠ةفحتلا«ىملاسلا(©)
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لعايأايكانوجر.انكدقهللافم9هركذأمانأرلنألاوبعام

لاقف؛ةلودلاىلعنوفاخمنيذلاءالؤ»ىلإاهتددرفةلودلاهذهريستنأ

دارأامنإهيلعاوو«0«ةلودللمكحلا!!ايىرظنناكامنإرباجىنأنبىسوم

كانأصوملاهذهلالخنماياحضايبو٠0ةلتولاعمتالإموقفينأ

٠ةمامإلاىلونلراجىنأنباىدوموعديادئاسًاهاجنا

:نافعنأنهللادبعندمحمةمامأ

عرعرو68ةيدزالادمحللاةلمقلىمدلينافعوهللادبعندمحموه

مثدلبىلإنامعةيضابأهبمدق«قارعلاةيضابأنموفاذهىلعو؛قارعلاىف
داوقنمًادئاقناكهنأربظبو.©9مفةيضابألاةمامإلاةماقإباوركفامدنع

ىفو٠ىدنلجلاراظنلانبدشارلاتقىفاوكرتشانيذلا"”ةيضابألاةوعدلا

ميابينأدارأراجىنأنبىمومنأىلاسللةياور لعملانبدمحم ىداشمامأك

.روهظلاونامنكلاىلحرمىفالذبىتلاهنامدجل

ىلأنبهللادبعنبدمحمهلدبعيوبفىرشلامطقلدادعتساديبملهنأالإ
ةالونيعرومألاهلتبتتسساايلفمىرشامعقلهتقفاومىدنأنأدعبنافع

هذهتأدتباهتعيابمعو؛ةزاجملاةعقاودعبمهونيعنذلاكاوأريغددج

ءاب34ةقرو ةمغأافدك(١(

«ىملاسلا(؟«) ١:١١1ةفحتلا
.م٠9ةقرو١ةمغلافشك(©)

١١١٠ةفنلا7ىملاسلا0

صربعقاولاثدحلاىفلاؤسلالطبأنمىلعةجحلا؛ىويسبلا(ه)

١١.٠ةقرو



تن٠١«©--تض

ةمامإتاكهتمامإنأرهظيو.و١7خلابماعبيجررسّمٌقةلودلا

ةمامإهتمامإنأبلوقلابىملاسلادرفنادقواهرازوأبرحلامضتىتحعافد
.ىرش

ضقنيام””ىايسبلانسحلاىأهيقفلاخيشللةقثومتاياورتدكأدقف

لعاذهْقمدقتدقنأىهفدمىعداناف,ىويشلالويىللاسلاةيأور

ىفأنينآلىنعملاتلفغأهلليقنافعىبأناىفنامعلهألءفمامإىلعمامإ
مامإهنأمهّصعبلاقامنزو6هيلّعقفتملدعما:نأثهنأدحألقيْنافع

شيجريمأناك:نورخآلاقو؛طرشباهرازوأبرحلامضتنأىلإعافد
لهأنصهالوتبادحأاندجوالوهتمامالعًاوعمتجمومامزابسيأو

٠«٠,0ةوعدلا

:ثالثرومأةياورلاهذهىو

2عيمجهلعمجأامأذهونافعىبأنإةلادعٌْقنمطلا:لوألارمألا

.ةيضابألاوءامقفلاونيخرؤملا

؛لامتحالااذهىفككشبىويسدلانأولوعافدمامإهنأ:ىناثلارمال١

١١١١٠ةفحتلا«ىملأسلا(١)
حاها

(7) .أ.ةقرو؛ةمغلافشك
ىرجملاسماحلانرقلاىفةيضابالاءاملعزربأنم«ىويسبلانسحلاوبأ(©)

هلدريالثيحهماماعلبقفوتو.م4وتدديعسنبدشارمامإلارصاع
.ةوعدللالهألعةجحهلوقر«خيراتلااذهدعبركذ

٠اهمهالص6ةمضابالالرصأقفةضفلادوفملا:ىراحلا

8١٠-١بةقرو؛لاؤسلالطبانمىلعةجحلاىويسإلا5(



01١١-

رًكانامعمحدنمقاولافلاخيوهفمامإبسيلوشيجمامأهنوكهلوقامأ

."ىوكزألاراجىلأنبىسومهعبابونيماعنم

هنآلوهتريسءوسلةوعدلالهألبقنمهيلوتمدعامأ,كاثلرمألا

.عي١ىلعهنبالوبجبنىتحةريسلالداعىراشمامإنكيّ

ىنأنبهللادبعنبدمحمةمامإىرخأةياورىفدكؤيىويسشلانأالإ

مثنامعنماهرازوأبرحلاعضتىتحنافعبأنبالارعيابف,هلوقبنافع:
("..ىرودلالضفنولبحبالنيلسملانال«نيملسملانيبىروشرمألا

دق»:لاقرباجىنأنبىموهنأىوكزألاءاوراموىويدلاىأردكؤيو

برحلامنتىتحلاقهنأبسحأوفوجلاىرقوىورننافعىنأنباانيلو»
عافدلاو»ىناطيجلالوقبعافدلامامأىلعقبطنتتافدصلاهذهو"لءاهرازرأ

هنومدقيماماىلعساناعامنجأوهوروبظلامدعذإةبجاولاضورفلانم

يلاطجلانأاك؛*0.هتماماتلازلاتقلالازنافمهمهدأىذلادعللمهنلتاقمدنع

هللادبعنبدمحمركذبالثحباابةينمملاةرئفلاىفنامعةمئأبةمئاقعضينيح
هتمامإنأبجاتتتسالانكمياذهلكنم.00ةمثالاءالؤهنمنافعىنأنبا

.أم.ةمغلافدك(١)

عبارلالصفلا)دعبافب١مةقرو«مالسإلادعاورقحرش:ىلاطيجلا)0

:(ةضيبلاةيالوىفثن

٠ةقرو؛لاؤسلالطبأنمىلعةجحلا«ىويسبلا(*)
.1م.فلافشك()

.ب11119ةفروءامالسإلادعاوفحرشىلاطيجلا(ه)

.٠١1ةقروهمنردصملا()
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ىلعمبوبهنألمتحيف؟'!ةقباسلاىملاملاةياريرانلبقاذإوىرشالعافدةماما

لوصولأقيرطهلتدبمىهةيركسملاهتيصخشنأودبيوعافدلادعبىرشلا
.ةمامالاىلإ

الاةمامأللةيلخادلاةضراعملاىوق :.ةديدجلاةيضاب

ةبجاومىفةبعصوةقاشنافعىبأنبهللادبعنبدمحمةمهمتناك
اهنامبعلمحتتنأةمامإلالعناكوةقباسلاةيلبقلافالح”الاوتالتكتلا

دقفنامىلعاهنرطيسضرفىفىلبقلاعازنلافارطأضعبىلعاهدامتعال

لعءاضّرالىركبلادابزنديعسلعنافعبأنهللادبعنبدمحمدمتءا

حاطصياكقرشلالهأبىمسياموأ«"!ةيقرشلاةقطنملاىفتابارطضالاونآفلا
ءاليتسالاونافلاهذهدامخ]نمدايزنبديعسعاطتسادقو؟7نوينامعلاهيلع

ارألهأوىوزنلهأنمثراحلاىبلاماقتنااهرامددارأوةقطنملاهذه1

/146ماعىفىدنلجلانبرظنلانبدشارمكحنإبأةانهونبمهبمقوأنيذلا
لوقيفراجىلأنبىمومخيشلاةيماقتنالاهلامعأهلكرابدقو©"!مالد»

؛ديعسمهيلعرهظو؛ناكاممهنيبوهيبناكومهناإلصوايلفدىملاسلا

لىلا(

ص(قباسلاردصملا؛ىملاسلا(9) 7١1٠
زكرمىطسولانامهنمقرشلابونجىلإةعقاولاةقطملا:ةيقرشلا(”)

ددعلامالسإلاةلاسرةلجم«ىدعسلا.ىقرشلارجحلالابجعقتايفوةمامالا

نامعلمأحلطصادقودهلكنامعقرشةيقرشلابنونميالوو١وص«قباسلا
ىلإمأوملانادلبقرشناكماومسقزيمتللاهيحاوتةيمسقةمسقىلعمهنيبايف

9٠ص؛قحاملاةيضابالالوصأىفةيضفلادوقملاةيقرشلابهيددودح"رخآ

(4) +ب62١1ىترعلا



١١-

؟'!ءرباجبأنىسومىلإالوسرثعباهرامددارأومهدالبلعىلوتسأو

نممتءطفام»هلوسرلىموملاقفباجأفوجنونبليفتعطقىفهيأرذخأيا

.«نيقسافلاىرخيلوهللانذإبفالوصأىلعةمثئاقاهومتكرتوأةنيل

ًاماقحارايدلاوتاعوررزملاىفرامدلاديعسلزنأىوتفلاهذهراتستحنو

راثأف.«"ةيمالسإلابرحلابادآىلعاجورخىراحلاىنبنمهموقىئي

هولمحونافعبأنبهللادبعنبدمحمنرصامملاةاعدلارابكاذههلارجإب

بوإأنبلئاوبويأوبأربتعافىركسبنادايزنبديعسلامعأةيلوئسم
لئاولوققثودقو.©)ةلودلالامتيبًارارضأديعسلامعأىرضحلا

؛ىناثلانرقلارخاوأءاملعنمبوبحمنبدمحمىضابألادهتجملابويأنبا
:لوقيديعساهبماقىتلالامعاأللءراكتتسا.«9ىرجمهلاثلاثلالئاوأو

راسالوعنصاهرخآالواهالوأةلودلاهذهداؤوقنمدحأنعانممسام»

كرتوءامدلاكفسس6ىركلادايزنبديعسمنصامم؛رشبمهمرح1

نمتناكفلامعألاهذهةيلومسمنافعىأنالمحتدقر9,ىفورعملا

كلذدبياموةمامإلانعهعلخوةوعدلاةداقدييأتهتدقتفاىلابابسألا
ذختاةمامإلاىفهفلخىذلامامإلانأ ىلإىركبلادايزنديع داميإبًاءارجإ

تايبصعلاةدحنمفؤخيوةبجنمةيضابألاءاعىضريىكل؛نيرحبلا

7١1٠ص6قباسلاردصملا ىللاسلا(١)
١:117٠ةفحتلاىلاسلا)0

7١١.٠صهسفنءردصملا(©)

ايضاقناكوكلامَْنتاصلاةمامإىلم21.ةنسبويعندمعىنوت)(

.706صةضابالالوصأىفةيضفلادوقعلا«راحصةنيدمهل

.هسفاودصملا«ىلاسلا(ه)



ديص4.٠٠.ب٠

نمىركبلادايزنبديه.مهلىمتنينذلاثراحلاىنبوةانهىنبنيبةيلبقلا

."!ىرخأةبج
ول"١امام١

هدردصورومألاهادبتساوةضإألاةوعدلاملاعتلىفاجناهتولسلةجتتنو

نممهلناكامعممهحناصنبذخألامدعونامعىفةوعدلاءاهقفنعهداعتباو

نافعنأبهللادعندمحمكرديفهيصلوأمامإلاملخْقىلوطذب

ربعيبوسوفنلاىلعةيحورلامهترطيسوءايقفلااهنمثألةيضايألاةعيشلادادشنإ

فاوتسيلمجوافأقويرومأهنمتوبظ,َلويفكلذنعىويسالا

نمطةضوفرملاةريسلاهذهلةجيتنو”مهيلعقفيونيملسملاخايشأقرقحب

ةيرظنلاةيحانلانممهندادعىفهولعجيملوهتيصخشىفةيضابألاباتكلا

نمهريغوببسلااذهلو؟ةرهشونينتسةدملرمتساىذلاهنكحنممغرلاب

ةليحهلاولمعف»ةمامإلانمهعلخةيضابألاررقاهانركذىت"بابسألا

ىوزنةئيدمنمهجارخإنمضرغلاو««9ىورنركسعنمهوجرخأو
ًامامإاوذخأفاوعمتجاجرخايلف ىوزنركسعمىفهيديؤمنعهداعبإلامير
صورخلابعكنبثراولااوبختناذإمالوةنسىفكلذو««*هولزعو

٠ب119ةقرو-ىبتوعلا(١)

ىوكرزألالوقي-.؟؟ةقرر«لاؤسلالطبأنملعةجحلا-ىويسبلا(٠)

 ةمغلافدك«حئاصنللهدرونيداسملاهونجهيلعاوركسنأىذلاامنإىغلبو
.0/7٠١ماكحألاونابدألالعىفماظنلارهوج«ىملاسلا.١+.ةقرو

مالسإلادعاوةحرشىلاطمجلا.١:211717ةفحتلا؛ىملاسلارظنأ)9

07.٠سس٠ةضابألالوصأىفةضفلادرفملاب8ةقرو

.]م٠ةقروةمغلافشك(4)

(ه) .١م.ةقرو«ةمغلافشك

(ةضانإلالا-1ْ



١

.«ااهنمالدب

هذهتايمنموعافدةمامإتناكةمامإلاهذهنأانلحضتيًاريخأو

ثادحأنمىرجامحضودقوةمامإلادودحلغادةعفادملاةمامإلا

نمةقرشلاةقطنمىفةصاخةروصبتركرتةمامإلاهذهةداضمتاييصعو

.ناممافإ

:صورخلابعكْنثراولاةمامإ

صورابى'"ةدمحلانمىصورل|بكوثراومامإلاوه

ىداولااذهفةعقاولاراجهةيرقنكيناكثيح"7صورخىنبىلإةبسن

هنأرهظيو ةرفوتملاةيضابألارداصملاريشتالو(!ةعارزلاىفلمعياحالفناك

٠ةمامإلالمقامةيتاذلاهتريسنعىرخأتامولعمنع

نعنافعىبأنبهللادبعنبدمحملزعىفةيلعفةروصبكرتشادقو
دقو»؛لوقي؟"”ىراوحلانبلضفلادمحمىنأنعىملاسلاةياورىنفةفامالا

نويسابملا«قوراف؛رمعد.114:!ةفحتلاىملاسلا«هسفنردصملا(١(

707٠ص6ةيضايالا1وصأ1ةضفلادوملا7٠٠ص(١++لئارألا

ىلإةليبقدجدمحيلانىراشننصورخىلإةبسلىصورخلابىمس(2)

ليقفصورخىلإةليبقىأةليبقلاهذهىلإىداولافيضأدقوصورخ

.روكذملاىداولانطقتةليبقلاهذهنآل؛«صررخحىنبىفأو
-ب٠3ةقرو؛مالظلاحابصم؛ىثيقرلا.7١.ةقروةمغلافدك(3)

٠٠37٠ْص6ةيضايإلالودأىفةيضفلادومملا

:إ١:١١٠«ةفحتلا؛ىملاسلا(+)

نبديعدةمامإىفءاملعلاسأرىلعناكدىراوحلانلضفلادمحمويأ)(

91٠7صهيضفلادوقملا-7",ةنسةمامإلاىلوىنلابودعنإهللادع



-١١١

اودارأْذِإ؛نافعىفأنبالًاجتحمًارظانمركسملاديريثراوجرخ

ىلعهولمحىذلاىركزألاراجيأنإىسومةبحصبجرخدقو«('هلرع

ةمامإلارسقمىورنةنيدمىفو©(هنسربكلىوزنىلإذأنم)ريرص
ةيضابألاءابلعةروشمبىركزالارباجأنبىمومةمامإلاهلدقعةيضابألا

0؟"”ةوعدلاىراشمامإكهوعياب

؛لدعلاةمنأهيلععيوباملعبعكنبثداواوعيابدىريسبلالوقي
رابظإو«هللاليسىفىرشلاو«ركشملانعىبنلاوفورعملابسلاىلعو
رهظيو«*!هتمامإلةضراعمةضابالاخياشمديبمو؛«رطابلادامخإوقحلا

لعفدرىأدبْنافعنأنبهللادبعنبدمحمنأ .هعلخهاجب

ثراولارايتخابقلعتيامفةيروطسالاهتياورىفىملاسلاعمقفتنالو
نبا لدتهمونيشايؤرلاىري-ثداولا ناكو»ىملاسلالوقيةمامإللبعك
ًاتوصعمسفهلعرزىفثرحبمويتاذناكهنأو؛هديىلعقحلاروبظىلع

ىورنىلإرابمث..:قحلاابمقأوىورنىلإرموكثرحكرقتأهللوقي

دجوىوزنىلإلصوايلف.ًالظوًاروجاهرالمدقوةربابجلاىديأىفىهو

.هسفنردصملا«ىملاسلا(١)

6١١:|هفحتلاىملاسلا.١مالظااحابصمحرش«ىثيفرأ()

مةمغلافشك.١٠3هقرولاؤسلالطبأنمىلعهجحاا.ىوسبلا)9

١31116ةفحتلاىملاسلا١ةقرو«هسفنردصملا٠ىويسبلا(©)

ىفىوبميلالوقي١١ةقدو؛لاوسلالطبأنمىلعةجحلا.ىويسبلا(ه)
اوماقنذلاهدعبنمنذلاةمكالاىلعوهيلعنيملسملااندجوكلذكو,كلذ

ركناوقحلابماقوةمامإللةمامإلالعهومدقبعكنبثراومهن.ةلودلاب
.؛هتيالووهتمامإلعاودمجأوقحلاربظأوهلهأقرافوركنملا



-١١١

آرايلفهمنيملسملابوهللاثيعتسلزابحلاو٠٠+مًايدنجو"زخمًازابخ

ىضفهلئقف«هتنيفانالثهرجزكلذلع ءىطاشنمًاييرقدجسمىلإًاعرسم
ايلف؛هلستقتللاجرلاهيلإتعرسأف رصنلادجس؛<ىمسينألاو ىداولا

اولاق؛هواصيإف«ةلتاقملالاجرلانمصغدقدجسملااوأرهنمًايرقاولصو-

.02ًامامإمهبلعنوملسملاهراتخاكلذلف

:ةيلاتلابابسأللةياورلاهذهضفرنكمو

ةيضابلاةمألاتاماركبىنغتللىبعشلاىوتسملاىفسانلاةنسلأىلععيشيام

٠ةيخيراتةقيقحديكتلاهلعدامتعالاخرؤلنكمالتاياورلاهذهلثمو

؛ابيلعدمتعاىلارداصملاركذبهتاياورقثوينأىملاسلادانعأ٠

م."1:مهضحبهركذأم,كلذْقهردصمودنسنودبىذههتياورنكلوِ:

:سانلا:نمةماعلااهتاقانتهبرقشةياورةياورلاهذهنألعلدب

تبحنادقو؛ةمامإللةحشرملاتايصخشلانمىثراولانكيملا+

ىلعملانبدمحمرهو؛ىدنلجلالآىلعبلغتلادعبثالثتايصخشاراظنألا

؟"ىوكزالارئاجىبأنبىمومونافعىنأنبهللادبعنبدمحمو؛ىدنكلا

دوهجلاًارودمرقتالوابنمانملكتىلاثادحالاقطنمفااختاهنأ-4

نودبةعببمتنأنكميالهنأمث«مهلداقوةيضابالاةاعدلااهلنبىتلاةيعاجلا

.هسفنبعكنبثراولاةعبىفانركذ5ةداقلاءالؤه
اماتاتمتاملعو('ل

0"١:111646116٠ةفحتلا.ىملاسلا(١)

لمم)0(

١١١+١:١11ةفحتلا ىملاسلا.6١ةقرو؛ةمغلافدكرظنا)9



)مداأ

0:صورخلابعكنبثراولادبعىفةبلخادلاةسايسلا

نامىفرارقتسالاداساذإةمامإلادوبعىجأنممامإلااذهدبعرعتعي

نوخرؤملاهحدتمااك؛ةمامإلاءاحنأميمجىفنمآلاوفصركميامثدحيملو

نيماسملانمحلاصلافلسلارثأثراولاءىطوف»ىوكزالالوقيهتريسنسحل

هللامفدورفكلادمشوهلهأوقحلازعونييلسملاةوعدربظأوقحلابراممو

نآل«ةيلخادلالاوحألارارقتساصنلااذهنمقشتسيو.©"وةربابجلا

نودةيضألاةقرفلاهبتصتخاىمايسوىرادأىنعموذةربابجلاحلطصم

تابمتضمبىلعلئابقلاءارمأهاليتساهبىنعيوةيمالسإلاقرفلانماهريغ
ةيسابملاةفالخللنيدناسموأ«اهروبظةلاحىنةيضابألاةمامإلانيضعهانمنامع
بهذملاهرقباكمالسإلاملاعتلاقفرركحمملنملكف.ةمامإلالاوزةلاحىف

ىوكزألاف.؟!ًايضايأكاحلااذهناكولوىتح؟7ةربابجلانموهفىضابألا
ىفجورخلامدعوةبجنمةيضابألاةورادلاميلاعتةدايسقباسلاهصنبدارأ

لئابقلالكاشملهتجلاعمًاقباسانركذدقو.ىصورخلابعكنبثراولاةمامإ

٠نيرحبلاىلإىركبلادايزنبديعسأمداعبإو

ةمامإلاىفىصورخلابعكنبثراولااهاضقىلاتاونسلاتناكدةو
رارقتساىفريبكربأتاذ.ة”ربشأةتسوةنسةرشعىتدثاترمتساىتلاو

.١م.ةقرو؛ةمغلافدك(١)

ةمغلافشكنم«ىوكزآلالبقنمحلطصملااذهلامعتسارظنا(«)

ب2٠07ةقرو
مامإسيلنافعىبأنبانألئاولاق»117:|ةفحتلا_ىملاسلارظنا()

.«رابجكلفلب

(») .ب٠13ةقرو؛ةمفلافشك
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ةوعدلاتحبصأو؛ةيلبقلاداقحألاتدمذإاهيفةمامإلارارمتساونامعض

هتءافكىلإىملاسلاةراورريشتو«ةيلخادلاةسايسلافمماحلالماعلاةيضابألا

الأومأفتوأًامدنعف٠«همكوح1بيرقراونكيلثيحهلدعوةيرادإلا

ةرواجملاقطانملاىلععزوهنمدازامولاتسوراجهلهأىلعقفنتىكل

الأةرعدلاةرصننعمهفلختلفقولااذهنمهيخأىنبعنمدقو ."!ةيضاب

ذاق:الزاجهنأةعبرشلاصودنتهمازتلاوهتءورمومامإلاأذهلدعنمو

رعتعأوفراجليسلىداولااذهضرعتدعبنامعةيدوأدحأىفءانجسلا

«)ىداولااذهْقاةرغموهعمهفتحقالدقونيانعالوؤسم4فن

:مهذاقنإْقمهنيح

"الاةمامإلانيبةةالملا :ةرتفلاهذهىفةيسابعلاةفالخلاوةيضاب
يسسشتتت_ت_تئت___ئك_ئال

ةلودلاراهدزاجدأىفنامعىفمهتلوداوميقينأةيضاب"الاعاطتسا

ىف(مهمهأه14+مالفح|(170)ديشرلانوراهةفالخىفةيسابعلا
ةفالخلاةرضاحنعناعدمرجكرحلأحاجلعمهدءاسدقو»١إلإ/ةنس

انامعىلإبهاذلاىربلاقيرطلاةروعوو ىبرعلاجيلخللةيبرغلاةفضللىذاحم

ناكمبةبوعصلانمناكاذهلوماقإلااذهىفنييدابعللةفيلحلالئابقلاةلقو
ةوعدلالماوعلاهذهتدعاسفةعرسباهءافلحدجنتنأةبركرملاةطلسلالع

الا نمنويسابعلانكمتينألبقىسايسلاابنايكخيسرتوديطوتىلعةيضاب

ىلإةرخأتمتلصودقديشرلاامدعأىلاةسايعلاةلمحلانأوديو.مهتمجايم:

116٠:!ةفحتلاىملاسلا(١)

١0ةغدتلاىملاسلا.ب٠.رومةمغعلافدك(؟«)

ب١1ةقرومالسإلادعوقحرش0ىلاطجلا)١



الإ

هنأالإةللاىذهخيراتديدحتناكمبةبوعصلانمو«ارئاوأريغىفونامع

«'ةديشرلافالحرخاوأىفةلحلاهذهلاسرإنأىملاسلاةياورنممهفي

/م١ل«مأعدعبنامعىلإترجوتابنألوقلانكميةلحلاىذهخيراتديدحتلو

.«ةديشرلانوراههيفىفونىذلاماعلاوهوهءم/13ماعلبقو7

هئابرقأدحالاهتداقديشرلانوراهىطعأدقفةلخحلاهذهةيمهاالو
ناركذيىلاسلاوىوكزالافهتيصخشىنوخروملافلتخاىذلا؛نيبرقملا
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نعىدنلجلالآتلازأىتلةيضابألاةكرحلادعاسةدئازنبدمحمنبرقصلا

٠»اللةنسىفنامعمح

دعبةيسايسلاىدنلجلاىبعاضوأىلإهتراشإىفىملاسلاعمقفتتالو
تضقنأكلذبو)لوقيامنيحمراةنسةيضابالاىلإمهنمةطلسلالاقتنا

اهدعبىددجلاىئلنكيف؛دمحيلاىلإةلودلاتلقتناوىدنلجلاىوةلود

()انهملاءايأىفماوتبمهنمناكامالإةكرحمهلنكتمالصأةلود

لحليلةانهىومنكراشمنأالإركذتةلودمهلنكتمهنألاحلاو

نإناسغةمامإىفةيضابألاةمامإللمهتتوانمومهتطاوتومهنكرحرارمتسا

٠ىححفلاهللادشض

ناغنناذاشنبدشارمهنمو)أنهىبجورحخىلإىتوعلاريشبو
اهبهنأو0امدىلإراسىذلاوهوبراحمىنبنمىئانملاعاجشنبديعسنا
ِىحجفلالأدبعنإناغمامإلاةرالوىفكلذناكوهموأوأهبلأولتقو

)دقاوايفةأزهىإىراعحنمهممناكنموهيلطلناغهجوف

نم)رفيجنانهملاةمامإتدتمأ.08/1٠قراسلاردصملا.ىملاسلا(١(

٠(ميما/+77موكا/1796ةنسنم)

٠ال١+برجح١ىترملا(«)

ىلعةلطملاةنطابلاةقطنمىفةعقاولابيسلادلببمويلاةفورعملا:امد(*)

196٠قباسلاددعلامالسإلاةلاسرةلجممىدعسلا.نامعجيلخ

أذهوةيمدعمجنزو»ىدىمساةرماعلابمسلادأبتناكر.ىردلالوي

ةرثكلاهندمستمهضعرلوأدقو٠...نآلأاهبورعممعضرملعقاطبمسالا

>اودعتجراوبلابدنلاوقارملاوسرافتناكمايأءامدلانماهبقاربناكامام



اا-

حضوباكةيلمقلا؛كرحلاهذهاهبنمعشعبناىتلاةقطنلاىركزألاانلددحتومهب

ىلعجرخهنأ):لوقيثيحىدتلجلالآضعبلتقىلإىدأىذلاببسلا
قلأفنيملدملاىلعايغابهريغوةأنهونبهعموقرشلالهأنملجرنيلسملا

نأاذهلوقتنملاقف؛رقصلااوركذفةاغبلاعمرقصلاعآنأنيملسملاىلإ

املةنهادملابهومهلافمبعمرقصلااخأنأققحتضبمرادلاىفىعمىخأ
.((ا)هيخأرمأنعرس

هبخأوىنادنلجلاةدئازنبدمحمنبرقصلاةنهادمصنلااذهنمحضتيو

اوذختادقو.(؟)م«7'.2ماعىفةمامإلاىلعنيجراخللدمحمنبدشارىنأ

لعفارقتدتشتومراحدنالجينءاجىذلاديدشلاميفعضدعبفقوملاأذه

ةقطنمىلاوهللادبعنبناسغماءالارمأفهز«ماعةيضابألاةاعدلادي
ىنضمف)ىوزلبةمامإلارقمىلإىنادتلجلادمحمن.رقصلاراضحإبليام

مامالاثمعبو(©0هباودظبينأمرنمهيلعافوخةارشلاعمرقصلابىلاولا
رقصلاةيامل"ىلعنبىسومىضابألاهيقفلاةقفربىرخأةيرمىضابألا

ةبجنممهلباقينمهامجتانامعلهأطابرعضومذتمويتناكدقو«نامعلع
طابرمويلاطابرلالضفأ:رصعلاكلذءالعضعبلاقتحناودعلابرحبلا

.ىدبودعلاطابروأنيملسملا

:١/176ةفحتلا«ىملاسلا.١محوةقرو ةمغلافشك(١)
:١/17قباسللردصملا.ىملاسلا(>)

.١مجبةقرو.ةمغلافدك(©)

نيدلاىفمهتودقونامعلهأمامإوه»ىشيقرلالوقي:ىلعنبىسوم(؛)
ةنسلوألاعيبرربرمنولخنالدحألامويتامهنأتدجوميملاعو

ديعسنأخيشلاطغخبخيراتلاىفدجويامفهرمعناكوةنسىيامونيئالثوىدحإ

.١7١ةقرومالظااحابصم+ىشرفرلا...ةنسنيئالل



-؟؟م-

مهضرتعااذهمريسمىفوتاماحتلادجنةقطنمباوقنلافىنادلجلادمحمنا

هذهةيلوئسمهولمحمهنأودبيو.(١)ذمحمنرقصلااولتقفةارشلاضعب

هلوقبكلذىلإىوكزألاريشيوبضغلانمةديدشةلاحىفاوناكفةجراخلا

(؟)...هلتقنممهعنمىلعةردقلاىلعنبىموملالوحاضولاىبلنكتملف)

ىححفلاهللادبعنيناسغنمزاعبإبًارسهلتقبىضقتتناكرماوألانأربظيو

ىلعراكنإناسغمامإلانعانغلبيملو):هلوقبكلذىلإىوكزألاريشيو

هلتقىلعناسغمامإلاةقفاومديؤرامصنلااذهنمرهظيو٠(©هلتقنم

هللادبعنبناسغمامإلانمرماوأنودبهولتقمهنأوهوناثلامتحاكانهو

(4ىصورخلابعكنبثراولاةمامإىفناملسنبرفعجنبىسيعاولتقاك

ناذاشنيدشارةأنهىنبميعزىضإبألامامإلابقاعيملاذاملنكلو

مقوأىذلاىلبقلاسيئرلااذهنمةارشلامتليالاذاملو؟ىقانلانادغنبا

ظحالنانهو«*لاهيفةيضابألاةمامإلاىلاولتقوامدةنيدمبرامدلاوبارخلا

ريسفتىملاسلاهيفحضوأىذلاتقولافو.ةبضإبألارداصملاتركس
نأامأ)هلوقبدمحمنبرقصلاةلتقنعهللادبعنبناسغمامإلاتوكسل

رسأفلتقلاكلذببجوتساوهيلعميابةارشلاعمرقصنأحصدقنوكي

امت
مىلاسلامارةقرو.ةمغلافدك(1) .١/176ةفجتلا

1734٠/؟ةفحتلا«ىملاسلا.١ممةقروةمقلافشك(3)

.١ممةقروةمغلافشك(>)

.١مةقروةمغلافشك(©)

76١٠ةقرو.ىقوعلا))
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(؟'!ةبيصعنوكنمالىهلتقبوهربشتيملوهلتقينأةارشلاضعبىلإ
٠ةيلبقلاةيدصملاموبفملاقيمعتلثمياذههفقومننأىملاسلاتانو

ىنبنمىنراحمنممهعمناكنموهبلطىفناسغهجوف)ىتوعلالوقي
ححفلالع("!قاتسرملاىفهسفنحرطناذاشنبدشارنأمثءاوقحلبفةأنه

.(هياحصألوناسغندنامأهلاوذخأف«دمحيلانم

نبدشأرتفعأىتلاىهةيلبقلاطباورلاوأحئاشولانأانهظحالنو

ىهوححفلاةريشعبهنااغتسالامد0ةيضابألاةمامإلاىلاوهلتتونسناذاش

نيحىف+ىححفلاهللادبعنبناسغىضابألامامإلاالىمتنيىنأاةليبقلا

مهناراغ1ةأنهىفعمكرتشاىذلاهخأرمأ-هنآلدمحمفرمصلااولتق

."أمدةنيدمىلع

ةبقملاهذهىفةضراعملاىوقوةيلبقلاتالتكتللضارعتسالااذهنم

ىفةرادصلاناكممهلدعوْىدنلجاالآنألولانكمينامخيراتنم

ةوعدلاقنتعامهضعبف؛ءالولاىنلتماوحجيمأمهنأاك,ديدجلانابكلا

ةضابألاةوعدللاثوانموأنامعلًامامإحبصأفدوعسمنبىدنلجلاكةيضابألا
اجونيذلاةدنأزنبدمعهخأورظنلانبدشأركةساملاةطاسالًايلاوو

-ل١/هدرلا-م16ةنسنيبةدتمملاةرتفلاىفنامعءازجأبلغأ

.معا

:١/172٠ةقحتلا«ىلاسلا(١)

لبسىلدةلطملاةيحانلانمرضخألالبجلاىفىاتسملاةنيدممقت(«)

١١١صاقااسالاددملامالسإلاةلاسرهلحم«ىدمسلا٠د٠ةنطابلا

:١1/٠١ْةفحنلاىملاسلأ١٠ل٠ىتوعلا)0(

.+١3ةمغلافدك0



_-لاس

ايبطًارمأرثشعيىدنلجاالآهنموىنامعلالبقلاعمتجملماسقنانأ

ىلاةيضابألاةوعدلاكةيركفةوعدبتبجوامذإتاعمتجملاةداعهلضرعترم

وناكنيذلا)ىلعلاةلمحب)اوفرعءاملعلاوءابقفاانمةءعومجماهراكذفألم

ىدنلجلالآابنمفقواذهل.اهريغوةيدزألالئابقلانمىتشعورفلنومتني

.اهراكفألتراحمضفارواهللقثتعمنيبامةفاتخمفقاوم

:ناسغدبعىفةيضابألاةمامإللةيجراخلاةقالعلا

ىلاابلحاوسلوطاةنصارقللدصقموائطومةيئامعلالحاودسلاتاك

كاذنآةيراجتاقرطلامأىلعةعقاولا©١٠٠1ىلعيزنةفاسمىلعدنمي

لحاوسوايقيرفأقرشىلإهنفةعرفتملاقرطلاوىبرعاجيلخلاقيرطوهو

«راحبلاةنصارقلةضرعلحاو-لاهذهتاعج.(؟)ايسآقرشوبونج

ةيضابألاةمامإلاءىجمىتح«نامعاهتشاعىتلةبرطضملاةرتفللناكو

ىكلنمألاديطوتو«رارقتسالانمءىشىلإجاتحتما«|ه١١ب/ماع

تدعاسدقوىرحبلاالوطسأةصاخو؛ةيبرحلااهاوقءانبلةمامالاملطتت

بعكنبثراومامإلادبعىف؛ةمامإلااهتدبشىلارارةتسالاةرتف

ريبكرودىححفلاهللادبعنبناسغمامإلاهفلخلناكو."0ىصورخلا

١٠هالصق.اسلاددملا(مالسإلاةلاسرةلجم.ىدمسلا.د(١)١

دادغب)م«دروللاةلجمنامعخيراتبايفارغولب قررافرمع.د)0(

.١٠77ص(64

١2٠ص(177+ةرعاقلا)«مالسإلاملاع نيسح؛ساؤمهد

١صةلاسرلاىفىصورخلابكنبثراولاةنامأبقلملاثحبلارظنا(*)
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هللادمعنإناسغمامإلاماقدقف4لحاوسلانمأدطوتلىرلوطساءانبْق

هنأىوكزألاصننمرهظيوةنصارقلادرطلةديدجلانفسلانمعونءاشناب

جداوبلاهنمزىفتناكو(روكذملاضرغلااذهلنفسلاهذهذختانملوأ

وهومهوزغلةواذشلاهذهلنامسغلاوابلحاوَْقددقتونارعلعمق

ىثقرلادكؤيو:«9(نامعنعجراوبلاتءاطقناافارغواهذخنانملوأ

هلوقبنامعىفنفسلاهذهىنبنملوأوههللادبعنبناسغمامإلانأ

ىفاهذختا,نملوأوهومهوزغأ.ةواذشلاهذههللادبعنبناسغذختاف)

.9(نامعظوطشنعجراوبلاتعطقنافنامع

دوعتامنأبركذفجراوبلاهذهردصمىلإاهفريشىلاةيأورْقو

نامعفارطاىفبهنلاوبلسلاتايلمعبنوموقينيذلادنهلاةرفكلل

ىلاسلالوقب)قارعلاوسرافةقاطنمْقمهعئاضبعيبلأزرنوهجتيو

ورغلاةواذشلاناسغذختأورافلجو"ذابدةمحنبنوريس»انعلبامفارئاكف(

هللانءأوطوطشلاىذهنمجراوبلااوفأوغرنازادنختانملوأوهو

ىذهلالخنملحضمتيو«'(فرغلابٌْمتاواذشغلاهذهجراوبلانمسانلا

لاخدابىرحل١اهلوطسأبيكر1درلهجرييصتتدبشنامعنأصوصنلا

.ب١٠ءةمغلافشك(١)

٠با+مالظلاحابصم٠.ىثفرلا)0

اهنوكبتوباشاونامعجيلخىلعةلطملاةيلامشلاةقاطنملاْقايدةئادممقل)١(

«بيبنا+ابلهأرشعيربكتسملاناىدنلجلاناكدقفمالسإلالبقاطشنافرم

<مجعم«توقأي.نامعةبصقتناكإبدنأبتوقابريشيو.25«6١7«ربحما
١/0627٠نادلبلا

(©) 61773/1٠ةفحتلا.ىلاسلا
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نأتعاطتساثيحبقرغلاوةواذهلابةامسملاةعبرسلانفسلانمديدجعوأ
راحبلاة:صارقوزغنممالسونمأمىفاهلعجتو'ةةيناعلالحاوسلاربطت
ذختانملوأ)ناسغ:نأبهلوقلعشيفطأقفاونالنحنوءىجافملا
دبعذنمليطاسالاتفرعنامعنأعقاولاو2(نامةمنأنملوطسالا

بعكنبثراومامإلانأاقباسانرشادقوهللادبعنبناسغةمامإقبسي

بكرمةئامثالثبرفعجنبىسيعاهدافىتلاةيسابعلاةلمحلالعىضقىصورخلا

اهناكمابناكفةينامعلابكارملانمةعرسرثكأأجراوبلانارهظيو«ىنامع

تاءاذشلاباوديب؟تادتسافةينامعلابكارملانمتالفإلاورارفلا

..؟"ىناعلالحاسلاىفةيدنحلاةنصرقلارهاظمىلعتضقىلاةعيرسلاىفرغلا

:نانغمامالادبعىفةيلخادلالاوحألا

ةيحانلانمنامعىلعةراطيسلاىلعةردقلاهللادبعنبناسغغمامالارهظأ

اهرامدزاةقةيضابألاةمامإلاتغابو«لدعلاعاشأونمالادطوفةيلخادلا

ىروكزألابادحامم(ىداليملاعساتلا)ىرجحلاكاثلانرقلاىفاهنوقو

ب؟م؛مالظاحابصم.ىشيفرلا(١)
.173/1ةفحتلاشماهبهقيلعت.ميهاربإ؛قحسإوبأ٠شفاطأ0

معدتىلاىملاسلأةياوردنحلارافكنماوناكةنصارقلانأدبؤياع(©)
هللادبعنبناسغاياونسكعتاهنأالإاهيفءوبتلاعباطنممغرلىلعلامتحالااذه

برحديرأانأ.مهللاقولاومألالهأرضحأفو:ىملاسلالوقيدونحلابرحل

تيبنمهؤادأنوكياضرقراجتلاىلعلمجانأديرأو«ىنكياللاملاتيبودنهلا

ةيضفلادوقعلا+ص«ىنارغجلاقحلملاىريعلا.١/76ةفحتلاىملاسلا«لاملا

.ةيضابألالوصأىف
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ةمجواهلوقوةلودلاردصمايآلاكلتتناكو)هلوقبةرتفلاهذهفصينأ

.(١)(ءالعلا

ىسيئرلاىرادالاركرملاوةيضابألاةمامإلارقمىورأةئيدمترهذااك

ذِإ(©رقملابىمدملاوةنيدملاماسقأدحأىف(©ةمابإلاعقيثيحنامعل

؛اهيفىرادإزكرمىلعأنمةمامإلانوئشةرادابىضابألامامإلاموقي
ىورلتيمسهنامزىفو)ىمحفلاهللادعنبناسغمامإلاهيفماقأدقو

؟9١(برعلاكلمتخت)اهماعنرلطيكلذلبقارناكو(*ل(مالسإلاةضيب

ىدنلجلاىبنمنييدزألاكولبللرقمتناكاهنأنويرينالااهمسالعلو

ض.مهقبسنموأ

.ريغترادوريثكابصختبصخو)نامحىفةعارزلاترهدزااك

لواطمبتزاتمأىتلاةرهدزملاةرتفلاهذهىفةبذعلاهاملارفوتلةجرتن©(راد
دقو؛اهتيدوأىفةفراجلالويسلاروقظىلإتدأىتلاوجولثلاوراطمألا

ثراومامإلاةايحمىدوأىذلابسلاتناكلويدلاىذهنأاهبأسانركذ

(1) .12م١ةمغلافشك

ٍِمامالاهيفذواربىذلاةيضايإلاةمامإللىرادإلارقملاوه:ةمامإلاتيب(”)

ةمامالاعيبكرتهيلعبحجبهعلخدنعو(ةمامإللهتعيبدنعةممسرلاهلامعأ

ْ.نامعىفةيضاب#ل١ةمامالارومظلًازمرتحبصأدقوديدجلاةمامإلل
أمهضلةمغلافشكأ١مةقرومالظااحابصمىشيقرلارظنأ١

76١٠/ةفحتلا«ىملاملا)90

.قراسلاردصملا)0(

٠اضيأ(ه)

178/1٠+ةفحنلا.ىملاسلا(>)
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ءافتخااهنجيتننمناكاك.©2م67١ماءىفًاقرغىصورخلابعكنبا

توضجلفبهذءاملاةرثكنمو(ىملاسلالوقي6ةميدقلاراهنألاضشضعب

ةجننةيعارزلكاشمتاادحل0.٠(سرادلاومأبأهلسسموميدقلا

هحاتجادقحمقسىذلامطخلاجلفنألاخلالبقىلعو("!ةرهاظلاهذه

جارخإودارأفهيلعىصقىتحبعكبثراولأهيرقرغىذلاليسلا

مامإلاصأدقو٠ليخلاورأجآلابةعوررملاىورُلهأىضارأْقهلليدي

لعةصارزلاىوضرأبلىرخحبشبحنملهأهللانعنبناسغ

مهضرألباقمةعوررملاضداللهألاضيوكلذلبعمأوعفدينأ

."+!مهعرزو

:مم١6/ها11-مل/١٠17دمحنبكاملادبعةمامإ

ءامسلاءاممهأعنبةدوسنبىلعىنبنمىولعلادبمحنبكلملادعوه

نيرشعلاوىناثلافىدمحيلاهللادعنبناسغفوداةمامإللعيوإىدزألا

."!ةرجرللنيتئامونامثةنسلاوشرهشنم

لبق7”ةصاخلاهتايحنعًاريثكايشةيضابالارداصملاركذتال همامإلا

.باو؛مالظلاحابصم.ىشيقرلا(١)
١/١1ةفحالا.ىملاسلا)0(

.روسأملاودرسالارهنلا|ةرهاظبةيعيبطلاةرهاظلاهذهفرعت(©)
١٠أملاقراسلاردمملا)1

ةفحتلاىملاسلا-.ب171ةمغلافدك.7١-مالظلاحابصم0

١/٠٠

ةضابالالوصأىفةيضعفلادوقعلاةمغلافشك+مالظلاحابصملرظنأ)0(

:متيخيراتناي
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ةلودلانالعأىلإتدأىتلايكرحلاىفهكارتشاىلإريشيىملاسلانأريغ

محةلازالنيعادلاةوعدلابابشنمناكومالح|مالاماعيفةيضايالا

تايصخشلانمهنأىلعلدينذإ'هيضاق.«'9ىدنلجلارظنلانبدشار

تزاتمادقوةمامإللةلعؤمىبفكلذلوةوعدلاىفقبس!+ىتلاهيضابألا
قحلاةريسراسف)لوقتىوكزألااهفصيءودهلاورارتسالابهتمامإةرتف

دقو2(رادريخذئموينامعتراصفحااصلافلسلاأعبتاولدعلاو

لئابقنكستثيحنامعبونجىفةصاخولغخادلاىفنمألاديطوتعاطتسا

هيلعراشأفتدومنوبلطياولعجواونعذأىتتحمدراطتةدرمنملا«ةةرهملا

مهنمكلذلبقينأ)نيدهتجملاةيضابالاةمئنازرأناكىذلالعنبىموم

ىفبلملالامعأبمايقلاةرهملالئابقتداتعادقو.2(مهنمأف«مهنمؤيو
ىلعراحصةنيدمتحبصأدقو.؟*لىرجملاكاملانرقلانمةفاتمتارتف

نويجتسملارثكوةئجرموةيردقنمةيركفلابهاذملاقنلمىئامعلالحاسلا

ىلعةيراجمةنيدمىأةءيبط؟ىراجتلاةئيدملامقومدعاسدوو«دئاقءلاهذه

ىلإتلصودقدئاقعلاهذهنأربظيوةيرشدلسانجالافاتخمطالتخا

راحصىلاهألبقنمالوبتوًاجاورتقالونيبلسملاراجتلاةطساوبراحص
ناليغنبمشابكنيينامعلاءاملعلادفاولاءىدابملاهذهتجءزأدقوماوتو

.1322/1ةفحتلا-ىملاسلا(١)

(٠) .136/1ةفحتلاىملاسلا. برم١«ةمغلافشك

تومرضحورافظنيبمهضرأعقتةيبونجلاةيبرعلالئابقلانم-2ةرهملا(©)
.ةربمرحشىأميرلإةبوسنملارحشلاةقطنمىفةينهاجلاىفقوسمهلناكو

-.7:71234خيراتلا«بوقعيلاتومرضبمهضرألامصتاىلإىدوعملاراشأاك

.3:١٠7بهذلاجور»

.رثؤملابأنعالقن-:1366/1«ةفحتلا ىملاسلا(«)

.7.ةقرو«تافصااوثادحألا«رثزملابأ(ه)أ



_؟؟-

اعو.9نامعنممدرطىلإءاعدومهيلعديمنبكلملادعضرىذلا

اورهظأدقراحصبةئجرملاو«ةيردقلانماموقنأانغلبهنأو)هيل]هبنك

ماوتباوراصدقمث؛محلسوبيجتسملارثكدقوهيا]سانلااوعدو«مهنيد

نأفاخناناف؛مهيلعكاذركتتنأكيلعحبدقو؛نامعنماهريغو

لهأكرتالنأهيلإبتكأوأديزيأف«نيملسملاناطلسىفمهرمأولعي

.©"9مهلاوعدراهظالععدبلاّ

ةسامعلاةفالخلانيبمادصثودحىلإةيمالسإلارداصملاريمشتٍٍِ

نممغرلاىلعاهلالقتسادطوتنأناعلحاتااممناعبهيضابألاةمامإلاو

عاضوألانأالإ.هكحىنسرخآىفديمحنبكاملادبعمامإلافض

مكحلاةفدىفنيئوفكلاةداقلانمةعومجبرفوتلةردتسمتناكةيلعخادلا

ةلودلاةرادابماقىذلاىلعنبىمومءابلعلاسيئرةداقلاءالؤهزرأناكو
تلقاأىتلاةخوخبشلاةجيتنديمحنبكلملادبعزجعتاوئسىفةيضابألا

امفقبفةماعإلانعهلزعمهضبىأرببسلااذهلو؟"”رصبلاوعمسلاهيف

ةبسوًاماعرثعةينامثهتبالوتناكاذهبوم23ةنس©هنافوىتح
رداصملاتوكسلعلورارقتسالاوءردهلابنامعايفتمعن.؟لربشأ

ىلعليلدريخةليوطلاهتمامإةرتفلالخىرخأثادحأركذنعةيضامالا

1٠؟9م/1ةفحتلا«ىلاسلا(١)

.راحصىلعايلاوناكديزيلعلو.146/1قباسلاردصملا(«)
(3) ب+؟1ةمغلافشك.١ةقرو(لاوللطبأنملعةجحلا«ىويس-إلا

.136(ملكتيخيرأتنام. 172/1ةفحتلا«ىملاسلا

.2١3١/ةفحنلا«ىملاسلا. 2١ةقرو٠قااسااردصملا«ىويسدلا)

(ه) .636/1٠1ةفحتلاىملاسلا. برس«ةمغلافدك

.17++مالفلاحابصم(-)
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نيبوتسملاىلعةمرملاثادحألاركذرداصملاهذهنديدناكنأ«كلذ
:'نالىجراملاوىلخادلا

)مم/د771)ىدمحيلارفيجنانبملاةمامإ

بجررهشىفةعمجلامويةمامإلاىدمحيلاىححفلارفيجنبانهملاىلو

ءايلعخيشىوكزألاىلعنبىدومةمامإلاهعياب«2ةرجبلل770ةنس
ىلعلديامم؛هتمام)ىلعفالخالبةيضابألاةملكتقفتاو.؟"!ةيضابألا
ًادادتماهتماماربتعتو.(؟ةيضابالاءادعلبقنمىوقديبأتمتمتيناكهنأ

ةيرقةيزكرمةموكحبزاتمأهرصعنألبةوقلاوىبسنلارارقتسالاةرتفل

ناكومزحوطبضهلناك)دقفهتبصخشةوقاكلذىفلضفلادوعيو

نمدحأموديالو؛همصخىلعايصخنيعيالوهسلجبىفدحأملكتيال

ةقفنلالهأنمدحأركسعلالخديالوضهنيىتحًادعاقمادامهناوعأ
ةبيحلاسرغوهينطاوممارتحابدتكاةريسلاهذهبو.7(حالسلابالإ

ركذذإةمغلافشك. لاؤدلالطبأىلعةجحلا«ىويسبلارظنا(١)
رثؤملاوبأ رطسأةرشعلابراقياموأادجةرصتخمتاياورديعسنبناحرس
.تافصلاثادحألا

ىملاسلاب١ةمغلافشك.با٠7+مالظلاحابصم«ىشيفرلا(3)

٠ٍا١ةفحنلا

ةضايالالوصأىفةيضفلادوقملا«1١/1ةفحتلا ىملاسلا)0(

7084٠ص

نمىلعةجحلاىويسبلا.١١ةقرو؛تافصلاوثادحالا«روملاوبأ)70

1“ةقرو؛لاؤسلالطنأ

فرصتيصنلالقن_ب»+31+3ةمغلافشك.بال+مالظاحابصم(ه)
-عفدتنذلادونجلاركسعمهمدارملاربظيهالعأصنلاىفركسملاحلطصمو
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ماكملاهوجوريغتلامهوةينطاومةعيبطلًاكردمناكوهلمهسوفنىف

اوفاكوهلعىلعنإىو“لعةيضابالانمةءامجحرتفأهرمعْقريكًامدنمف

لعجهيلعلخدايلف)رفيجنبانبملاىلعرمألاضرعيلىلعنبىسومكاذب
نثاهللاوىلإتثجىلعابأايلاقفهانعممامإلافرعف؛هلاحرظنيوهلأسي

ربظتو.'(ةدحاوةنسمامإمهعمماقأالنوديربامىلعنامعلهأتعطأ

كاذنأايتولاعجرموةضابالخيشلعنبىموملهدرىفهتدشوهتبالص

مقتالوىتنذأتسأالولوصولاىفكلتنذأافكءضومىلإمجرأ)هلالئاق
ةلاحىفةداعثدحبىذلاقاقشنالارادعطقاذهبو.0(لوقلااذهدعب

ديدشناكهضراعملىنصينأنودةمامإلاىفوعتسأومابإلاريك

حمسإ1نوجسلاملفمهرطخةلودلاىلعىثت#نيذلاكورالبوّوعلا

ةمارصلاوةدشلاهذهتجعرأدقو(هدنعمهلمعثشتلنأةيلرقلاهرجولا

ملامهناريغرذنملانبريشبوبوبحمنبدمحمكةيضايآلاءاملعلاضعب
.©!ةيضابالانيبقاقشناثوديلاينجتهمالكامهضفرباحرصي

ىرحلالوطسالاةءاؤكةرتفلاهذهفةيضايالهلودلاةوقرهاظمنمو

بكارملاةيقبنعالضفبرحللةأبمبكرمةئامئالثهبكارمددعتغلبىذلا
.0ةجايلادنعاهرافنتسانكميىنلاىرخألا

مهل ياماريثكوودبياكبتاورلا ةنيدمىفترادللاثادحألاىفركسملاممادد
.دوغنلااهيغممجتيىلاةيركسعلاتانكشلاةباثعهنألعلدياعىورن

.١؟«ممالظلاحابصم.مةقرو؛رثؤملاوبأرظنا

٠*١/١٠١٠ةفحتلاىملاملا)١(

.قباشلاردصملا(3)

161646٠م/1قبأسلاردصملا(©)
076ملكتيخيرأتناع٠ا١ةفحتلايملاسلا)؛)
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؛لتاقمفالآةرشعىوزنهركاسع)تاكدةبربلاةوقلاامأ

ةلقبابسل]انفضأاذإةوقلاهذهمظعانلنيبتيو.(2ةصاخىوزنبءالؤهو

ةيقبوامدونالعجورافلجوماوتوراحصكىرخألاتابالولاىفركاسعلا

رارقتسإللةجيتنةينامعلاتايالولالكيفاياعرلارئاكتا.ةينامعلاتايالولا

دايدزاىلإىلاسلاريشبوءاودسمدحىلعةعارزلوةراجتلاراهدزاولخادلا

.”ةمسنفلأرشعةعبرأباهردقفىورأءايحأىدحإلاعسناكس

:ةيليقلاةئراعملا

وتناكتسادقةرهملئابقنأًاقباسانركذ ءالملادبعةمامإةرتفىفتنعذأ

ةديدشلاةيودبلالئابقلاةداعنمناكو.("7ه771-م؟7٠١)ديمحنبا

ةضبرفمفدنأةرملاهذهتضفركلذلوةيضابألاةطلسلاىلعجورخلادرلا

هذهتناكو؛قدصملااهرومأملاىمساذلولاجلاىلعةذوخأملاةقدصلا
خؤ#ةيونسةضيرفلا ناملسنبهللادبعلخدامدنعف«"7لئابقلاهذهنمماعلكذ

تبجودقرفعجنبميسوهللاقيىربملجرىلإلصو)ةرهمضرأىلإ

قدصمللىرهملالاقو.("ةةدحاوةضيرفالإىطعينأمنتمأفناتضيرفهيلع

؟"كباحصأروبقىلإرظنافالإوةدحاوةضيرفذخآتنأتئشنإ)ادهم

٠177٠ملكنيخيرأتناع.قباسلاردصملا(١)

٠©6ماكتيخيرأتنامع.٠١١قباسلاردصملا)0

.ديمحنبكلملادبعةمامإلةيلخادلاةضراعملارظنا()

-٠أ27؛مالظلاجابصن(«)
ءىلملاسلا.]مهن(باصةمغلافشك.أبمالظلاحابصم)

.١/07ةفحللا
١/107٠ىملاسلا.أةمغلافشك.أب«مالظلاحابمم)0
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هدرمتنمرفيجنبانهملانقيتساايلفًاقباسةيضانألانمنويرهملاةلنقىلإراشأ
ميسوبمهنمرفظنمهنأمهنمبلطينالعجووانس«"لمآةالوىلإبتك

ىلإوهيلإبتكف).كاذبمامإلاربوهدرمتنمقئوتسيلفرفجنب
يحيانهملاهيلإلسرأف.(«"9كلذبللعيوتقثو:سادقولصحدقهنأمدأ
باتكلانمةعوممبولاخلانمةءاجعمشراقملاأبفورعملاىدمحيلا

ًاريسأهباوتأف(©©هتلحمبةيتكهتقلىتحبياتكلادافنإىفلربمف)ةيركسعلا

لأسيالوهيفهركذينأدحأردقيال)ةلماكةئسةدملاهفسيحلىورنىلإ
اذهلثمنأكشالومكحلاىفهتوطسوانهملاةنميهىلعلديامم("”ءممأىف

ةوقلاوةدشلابالإابيلعةرطيسلابعصيىلالئابقلاهذههمكحبسانيمامإلا

.اداسفضرألاىفتااعلالإو

ةربملاهوجوبهتئاغتسادعبىربملارفعجنبميوحارسقلطأدقو

ةوبرلاخيش«ةيرةروسممدأةنيدمو»:لاقفةوبزلاخماهفصو)0

ةلزءنمةنيدمىوو«نامعةنطلسبونجىفةيرقىدفأ»مويلامدأو218ص
ليلد«رميرولرظنأ,«ارتممو.رحبلانعولمتو«ىلاحلاعبرلاةفاحىلعمقت

١/7٠برعلاةريزج+غابدلا.؟6٠١لارغجلاجبلخلا

ىلععقتورافظوةيقرمثلاةقطنملاندمزربأنمىهو.نالعجةنيدمو(«)
نامعنمقرشلابونجلاىلإمقتوةقطنملاهذملزكرمىهوقرشلارجحلالابج
٠١٠ص(٠17دادغب)١٠-24مالسإلالاسر؛ىدعسلا.ىطدولا

..أمحبةمغلافشك٠أ7١٠؛مالظلاحابصم(©)

.1م«مالفلاحابصم(©)
.قباسلاردصملا)0(

.106/1ةفحتلاءىلاسلا.أم ةمغلافشك؛قباسلاردصملا(3)
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نأدعبمهتطاسوباجأدقورفيجنبانبملاىدلطسوتللدمحيلاهزجوىدل

هذهولئابقلاعاضخإلعهتردقوهترطيسصعمتةثالثأطورشمهيلعضرع

نأامأونامعنمولحترنأامأوبرحلابةرهمنذأتنأامأ:ىهطورشلا

كلاثل:طرشلاىلعاوباجأدقو«ىوزنركسءىلإماعلكةيشاملااورضحب

."ىوزب]ماعلكميلب!نورضحباوذخأو

ةمامإلالعىدنجلالآتاكرحرخآنامعتدهشىرخأةبنبنمو

نإنمهعمنموىئادنلجلانشورنبةريغملاةرملأهذهمراناكوةضابالإ

لسرأف"!حاضولاىنأاهبلاولتقوماوقىلعةراعيسلااوءاطتساوىدنلجلا

كارتشاىلإىوكزألاريشبونأومربأراحصىلاومهلرفيجنبانهملا

اومدختساأبهذملاىضرادونهلاءالؤهناكاذإايفريشيالوةيدنهرصانع

ىلإةجاحباونوكيملمهنأذإبرقألوالالامتحالاوانبملاشيجىفةقزرك
.مددعةرثكلكلذومهكراعمىفكارتشاللنييدتاقعريغةقم

.مهكراعمىفكارتشالاةارشلاريغلاوحمسينألوقعملاريغنمذإ

دقو٠.(("ةدنهلانمهعمنموىدنهلاراطملامهعمراسو)ىوكزألالوقي

رشعانلاماوتبىدنلجلالآىلعءاضقللهجوتىذلاىضابألاشي-١ددعغلب

شيجلااذهعاطتسادقو.!اهربكوةكرحلارطخىلعلديامملئاقمفلأ
ىرجهلاكاثلانرقلاىفمهتاكرحرخآىفىدنلجلالآلامآرخآددجبينأ

؛ىملاسلا.بمن(أممةمغلافشك.أنب.مالظلاحابصم(١)

.١/3١؛ةفحتلا

١/9١٠نىملاسلا٠ب٠ملافدك(؟)

١/104٠ةفحنلا+ىلملاسل١.ب١١٠٠(ةمغلافشك(3)

6٠/1660.٠ىملاسلا.أ«؛ةمغلافشك(.)

)ةضايالاةكرحلا-9(
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ٍىدنملاراطملا(نأىلإىوكزألاريشبورخآلاضعبلأبرهومهضعبلتقف

ضربملوىدنلجلالآرودقارحإباوماق("9شيبجلاءابفسنمهعمنمو
دقل.©طزانمتقرحأنيذلاكئلوأضوعفرفيجنبانمملالمعلااذه

ةمامإللذوفنوراهدزالادوجىهزأنمريجنبانماةمامإتناك"

(!مفدمبجربةنسرخآلاعيرنمرشعنمداسلايفىفوتدقوةيضابألا

ممو١1هب-بكلامنبتلسااةءمامإ

ةيجدابألاءايلعرابكممتجاىدمحيلارفيجنبانبملامامالاةافودعب

اوعيابف؛9بوبحمنبدمهنددلاىفممامإومعلاىفمهسيئرناكو«مهنداقو

.أرةمضغلافشك(١)
-.قباسلاردصملا(©)

:ب٠1٠مالغلاحابصم(©)
مه1اطتنتوااتااسعصفعص1اتفصقتععمدت

1وةعيطاؤممعءمتدمناي»1970.م.ل.

ةيضابألاىدلءاملعلاريهاشمنم:بوبحمندمحو.أم)+ةمغلافشك(:)

ةلحرمىننزرابلاةاعدلانمةريبهنبليحرلاهدجناكمىرجحلاثلاثلانرقلاىف

ىدجردلانامعلإديزنبرباجعمجاجحلاءافنىذلاوهوةرصبلاىفنامتكلا

مجببو.ندمحمنأىشيقرلاركذيو114١ةقرو؛ةيضابألاتاقبط هبسأ
ناكويرقنمفيسنبةريبهنبليحرلانببوبنبدمحموهفشرفىلإ
.اأو6مالظلاحابصمىشيقرلا1٠يذلاناسرفنمةريبه

لاقاذهانمويتحاياقبمهلتلازالليحرلالآنأركذلابريدجوهامو
٠...ليحرلانبوبحممالءالاةمألاكئلوأليحرلالآنمنابعبوو:فايبسلا
ليلجلاةودقلاةمالعااهداوونايفسننأببهذملاىفروهشملاوهو بوبندمح



ا(

؛09مبةنسىناثلاميرنمرشعسداسلاىفةمامإلابكلامنبتلصلا

اهلعأترجىلاةداعلانأذإرفيجنبانمملاهيفتامىذلاخيراتلاوهو
قباسلامامإلاهيفىفوتيىذلامويلاتاذىفديدجمامإةعيابمىضقتةيضابألا

ىلاةقرذلابنجتلواهرومأسوسيواهدوقيمامإنودبةماآلاقبتالىكل

ىذلارثوملابأركذيو.ةديدجمامإلةعيبلاوباختاالاليجأتاهندحي
ذئموبمهيفروبشملاناك)ةمامإللتاصلااوعيابءاملعلانأتلصلاةعببدبش

بوبعنبدمحوةبقعنبحاضولاومحلانبناملسوىضاقلالعنبدم
هوجووءابلعلانمىرخأةعونجةعببلارضح5)"ّ'حاضولانبدايزو

نبالعملاوبوبحمنبدمحمورذنملانبريشبولعنبدمنأالإ):موقلا
(كلامنبتاصللةعيبلايفنيمدقملاماوناككلانبهللاديبعورينم

هذهىلإدهعلاكلاذنملعىلعرافنمرهشأمهزانمو...هنامزىفملاعربكأب

:«...رايدإاهذهبفلخمهللازالوةريخألامايآلا

(146662تدودبب)ناحعلهأةريسبنايعألاىاعسأ«دومملاس«بايسلا

١٠ص

17/1ةفحتلاىلاسلا.١مةمغلافدك.17««مالظلاحابصم()

بلاغنبباطخو«ثانملارهازنبدومحمخيشلاممىصخشكثيدح(٠)

قامتيمحلهتبجولاؤسنعاباجأنامعةماماللىلاحلامامإلالجنىلعنبا
سفنىفتاسةمامأىلوىذل|لعنبلاغمامإلاباختنااهمتيىلاةقيرطلاب

؛نايل46يفىليلخلاهللادبعنبدمحمهفلسهيفتامىذلامويلا

.م7/7

.؟ةقرو؛تافصلاوثادحألاباتك رثؤملاوبأ(©)

ةفحتلا«ىملاسلا.«ةقرو«تافصلاوثادحاإلا؛رثؤملاوبأ(ع)

١/117٠.



-ع2-ٍِ

كانهنكيملو؛مهتعيبلةيضايألابداقنادقوةيضابألانمرضحنمعم
لفايسايسرارقتساهتمامإردصىفنامعتدبشو.«2هتفامإلوحفالتخا
.رارةتسالاونمألاباتتساىلعلدياممركذيروذىأةضراعملاىوقلدعي

لويسللنامهضرعتةبقحلاهذهىفةيلخادلاثادحألازرأنملعلو

بارخللةعساوقطانمضرعتاهئاتتنمناكوه201ةنسىفةفراجلا
لويسلاهذهةدشنمو.نيعدعبًارثأةرماعلاندملاتحبصأورامدلاو

يفاياحضلانمريثكلابهذف«بربألةصرفلاسانللطعتملانأاهتدازغو

رداصملاضعبنعالقثلويسلاىملاسلافصيو."7لاومالاوسفنلا
لأجرلاوءاددلاتقرغولاومألاولزانملالويسلاتعلقف):هلوقبةمدقلا

مهلنادبأروحبلاتلمحو...راموهلزُنمبرختو؛هلايعولجرلاقرذف

,ىثلاولكألابلطيًاريقفمهنمرسوملاملاسلاحبصأف«راجشالاتملقو
ةصاخةروصبتركرتونامعةماعاهرامدبلويسلاهذهتلمشدقو«ةريسبلا

فلتىلإىدأامم.راحصوامدواقيقودبدبو9زئامسو(9ةنطابلاةقطنمىف

67/1١؛قباسلاردصملا؛ىملاسلا.أمةقرو«ةمفلافدك(١)

6٠/14٠قباشلاردصملا؛ىلاسلا(*)
١/114«ةفدحتلا«ىلاسلا)9(

اليم.-70نماهضرعحوارةبصخةعساولوهسىهوه:ةنطأبلا(4)

ء117/7بردلاةريزج«غابدلا« ةبكافلاوليخنلاراجشأاهيفومنت
دوعسمخيشلاسأردنعبصخةنيدمىتحةيلحاسلاطقسمةنيدمنمدّمتو

ةروبشملااهندمنمونامعجيلخىلعفرشتو«لامشلاىلإزمرهقيضمهجاوملا
)6٠١مادقب(رشاملاوعساتلاددملامالسال|ةلاسرةلحجم«ىدعسا«بيسلا

.6١ص
.ةلاسرلاىتحالمبنامعةطراخرظنهرضخالالبجلاقرشىلإ:لئامسمقت(ه)



-)9١

نيبلصفتتناكناملاعملاءافتخاوقاانملاهذهىفةيعارزلاىضارألا

عاطقنادعبمهضارأنييعتىفمهنيباممايلهأحلاصتدقوةعوررزملاىضارألا

تيببتقحسأفلوبجملالاملامكحبتحبصأىلادبدبةقطنمءانثتسابلويسلا
قطانملارثكأتناكةقطنملاهذهنأىلعلدياممابلهأكالهلنيملسملالام
"ٌّ'9لوسلاهذهم|ررضتةيناعلا

ةيحانلانمنامعقطانمغأدعتتناكىقطانملاهذهنأانهظحالنو

ص))سرامعقوستناكلاراحصةنيدمةصاخو6ةيعارزلاوةيراجتلا

:«"ىراجتلا

ىلعايلاوهثعبنيحديلخنبناسفلدبهبكلامنبتلصلاثعبدقو
ربي+ةيلخادلاهتسايسبقلعتتىتلاتارقفلاهنمانينعت"ةراجدقاتسر

دعبالإماكحألاىفتبلاىلاوالزيالفمامإلاةيزكرملاةطلسلاديكاتاذ
لكليفنمدودلانمايشمتالو(مامإلانمنذإلاذأوعوجرلا

كيلمهبتشاايكوىلإكلذمرتىح٠٠صاصتلاىفسانلانيبمحنالو

رظناف«ىترواشتىتحهيلعمدقتتالوفةفسانلانيبافمحلانمءىش

؟”(ةمالسلاهباوجرأامىلعكلذنمكعلطأمثىأرلالهأنمىعمنموانأ

116٠--١/164١ةفحتلا؛ىملادلا(١

٠بلال6٠١كلاسملاَىركملا)0(

لبسىلعةلطملاةيحانلانمرضخألالبجلاىفقاتسرلاعقت:قاتسرلا()

ةماقاهبوةيااحلاقاتسرالىرادإلازكرملاوأاهنايالوىدحإ]راجهلماوةئطابلا

لاسرىدعسلا٠لصألاةيسرأفتناكاهنألعلديم0ىرسكةعاطقمسأبفرعآ

١1٠ص/7<6دادغد(- -ابعمالسإلا

7/7٠٠(برعلاةزيزج«غابدلا

٠ا8إل/ةفحتلاءىملاسلا()
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اهنكلوىأرلالهأنمةمعدممامإللةبسنلابةطاسلانأصنلااذهنمربظبو

.ةالوالةيسسللابةيزكم

قاتسرىفمدوجوىلعلدياممةمذلالهأىلإراشأدهعلااذهىفو
رصلكلواحىلعةيزجلاذخأبهلاوكلامبتلصلاىمصا:فوراجه

نأبىوأ4ديسلاوريبكللاخيشلاوءانلاونادصلاوءارقفااابئمىثلسأ

أوهسشيالىتحمامنكرشولمهمصاونزجول"'جيتاسكلامهاعاسوأطبرب

نمممريغنعزمىرخأتامارتلامهيلعضر007ةالصلالهأب

ىالسإلاعيتجملاىفاهيلعانراعتمناكتايلعتلاهذهنأربظيو«نيملسملا

.ةيميلفإلاتافالتخالاضعبعم
لهأذخؤينأبمل١د١1ديشرلانوراهأدقف: زملوقي

«"!مييوكرومرسأبلىفنيملسملاةأيهمهتأيهةفلاخمبمالسلاةنيدمىفةمذلا

ىلعمهبكارمىفةمدلالعأرصتقينألكوتملاصأ0+|«م6ماع»ىو
.2نذارعلاوليخلانودرينْساولاغبلا

.مكحلااذهىفماعلاىالسإلاراطإلانعجرختةيضابألاناملعلاعم
ىرخألاةيمالسإلاقرفلاىلعديدشتلابىضقتتناكرماوألانأرظيو

.رانزلانودهبايثقوفىذلاددشبظراغطيف.حبتاسكلا(١)
ةيراجتلاقاطانملارنمنامععتناكاملو١,8٠قااسلاردصملا6ىملاسلاف

؛ىملاسلاراظنأ:راحصىفةصاخوةراجتلابلمعلادوهبلااهيفنطوتسادقف

١1١
دلجملا+:ىرجمحلامبأرنرقلايفةيمالسإلاةراضحلا«مدآ؛وتم9(

١١٠٠صلوألا
٠١٠.هسمنأردصملا)(



بلد

فالخلالهألفيوختلاوةدشلاربظأو»اهراكسفأجيورتباحلحايسلامدعو

.ةتجرملاوجراوخلاوةلزتمملاوةيردقلاىأرىرنمو.؟'ةنيملسملالوقل
ىولهألوريغبلوقلانعفيلاو٠٠+مهتعدبتمأومرمأدمخأو:

اذهنم«2..هرانأىتحمهرمأىلإمفرافكلذنماثيشرهظأنفةوعدلا

.ةيضابلاعمنايعبقرفلاهذهدوجوىلعلدتسيصنلا

:ىرطقسةرزجحف

ىمايسلاةرزجلاخيراتىفزرابرثأىفارغجلا.؟ىرطقسعقولناك
ايقيرفآألقرشلالعاسلانمبرقلابعقتاهنأذإ«ىداصتاالاوىعامتجالاو
بونجلاىلإعقتاهنأاكةيعيبسملاةشبحلاةلودعقتلحاسلااذهنمبرقلابو

-نملكىفضابألابهذملااهذرشتناىتلا«ةةيبرعلاةرزجلاهبشنم

ةلكدرتاملكففالخلالهأممريغونيداسملابمهسفنأةيضارألاىم-؛(١)

؛رذنملاوبأ؛رظنأةيضابالااهبنونعيمهئافمهباتكومهناهقفلبقنمنيملسملا

.أمرةمغلافشك.فصرلاباتكتفورعملافنأتسملابانكةطوطخم
17/1٠ ةفحتلاىملاسلا9(

بأةرزجونمهو»:لورقةريزجلاهذهمقرحىلإنادماريشإ)١

ىلإندعنمجراحلاجرحاذافىيمسلاىلعانباثجنزلادلبوندعنيبماعقيام
هذهلوطو...هثيمينعهيشامتىرطقسةرازجونامعديريةناكذخأجنرلادلب

.٠.اخسرفنوفامةريزجلا
(1467؛ةرهاقلا)«برعلاةريزجةغص,دحأَننمحلادمحموأ«ىنادمهلا)

نأركذبةريزجلالوطاهريدقتنادمحلافلاخيفىتوعلاامأه9ص
؛ىربملااضيأرظنأ.١ومةقرو«باسنألا.ىتوعلا(خسرفةئامنام#الوط)

ا.[«قشمد)"رارلارحبلاىلعىفرخافلاجابنملا:ناملسْدمحأ2ناملس

١٠#1سم(١قف

ةنسلا(١٠- ددعلا,مالسالاةلاسرةلجممىرطقس؛ىدءسلارظنا)0(

170٠-116ص(٠٠117«دادقب(ةمرارلا
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اهناكسةايحفةريبكةيمهأىراجتنارعقواناكو.نامعبونجوتومرضح

ةعقاولادالبلاىلإو؛ايقيرفاقرشىلإبهاذلاىراجتلاقيرطلااهمرمبتيح
.نيذلانييلسلاراجتلارمتناكف.نيصلارحبوىدتهلاذنرثلابونج

هذهتناكتو؛ىرخألارزجلانماهرواجاموةريزجلاهذهممالسإلااورشن
ريشيوةربملئابقامل]تحرندقو9ىراصنللانطوممالسإلالبقةريزجلا

لبتتاكةرجحلاهذهلعاوةيحيسملاىتنتعادقمهضعبنأىلإىنادمهلا
ق؛رطنعوأنيبلسملاراجتلاةطساوبةيمالسإلاةديقعلااهتلخدمثمالسإلا

سٌامروتكدلاريشبو1ص6مالسالاملاع«نيسح«سنرتم١د(١) هلوقب

ةريزجىلافىرطتسةريزجىلإندعنمنوجرخببرعلاراجتناكدقفو

1٠ص>١مهعمجتزكارمربكأتناكىلاتوقيلافىلإمثفيدكت

فالآةرشعوحن,ةريزجلاىفنأًادجةرصتخمةياورىفنادمهلاريشب)9

ءالؤهدوجول ةينيراتلاةرتفلاينادمهلاانلددحتالنكلاو««ىراصلمحولئاقم

ىرسكنأىقوعلاريشرو-ه٠صبرعلاةريزجةفص؛ىنادمحلا«ىراصنلا

نكلوموراه.نكيملنولوقيو»؛ةريزجلااوومعفمورلادلبنمموقاهبحرط
حضتيو(أ«مةقروباساألا«ىتوعلا«ةينارصصنلانممورلانيدىلعةينابهر

برعلالوخدلبقةيحبسملاةنايدلاقنتعتتناكةريزجلانأتاياورلاهذهنم

نطومبرعلاةريزج؛دارمىنطصمغابدلاددملااذه.رظنا.املنيبلسملاو

٠مال-م1«(مالسالاديموبرعلا

ةريزجىهو»هلوقباهناكسوةريزجلاهذهفديدجامنبىرحبلاملاعلالاق
قراشملعىهوديزألباخسرفنوسمخاهضرعواهلوطفمريودتلاةبيرقةرماع
٠«نانريلاةيقبمهنأليقو«ىراصنلاجامهأابنكميلاموسلانب

دعاوةلاورجبلالعلومأىندئاوفلاباتك؛ىدجنلاندلابابش«دجامنا

.١3(ض١ق(6171١قشمد)
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اهئاخدمث)١٠؟'!ةرهملئارقنكستثيحنامعبونجنمةرجابملالئابقلا
هذهتاكأاملو٠.)9نمأولتنامعوتومرذضحوةرهمنمةأرشلا

ىتوعلاصنىفدوصقملافةيضارألاانطومةارشلااهنمقلطناىنااقطانملا

ىملسىلعناكةارشلابلغتنأىفادمهلادكؤيوةريزجلاهذهةيضارألالوخد

ةارشلااهبرثكمثمالسإلاةوعد!مفترهظو)ةيضانألاريغنمةرزجلا
.(0...ةيسانأةرشعريغهولتةفنيبلسملانماهبنمىلعاودعف

ةبغمراتتارداصملاهيلاريشلىيدزدادحتكانهسبلف.أنمنكيامهمو

؟ىرطق.ةرزجىلإةيضابألاةديقعلالوخدب

حضوأةراشةيأنمةيلاخأمريغوةضابأنمةيغعراتلارداصملانأذإ

ةيضابألاةاعدلانأابو.«ةةرزجلاهذهىلإةيضابألااهيفتاخدىتلاةرثذلا

ةيضابألاةرعدلانألوقانكميف6تودمرصحونامعنماهسلإأوبجوتّ:إ

هشتداسىذلانرقملاو*»وىرجأفىناثلانرقلاْق21,وجلاىذهْقتتاح

٠(9ةربكةروصبنامعبةضأب7ةوددلا

نيبومهلإبمأودهقنو(:ىراصللاةنايخىلإريشتىلاسللراورىو

حضميو(0هعمهيتفومامإلاىلاواولتقولىرطقسىلعومجيفُنيملسملا

0.٠-١07ص+بردلاةريزج»ةفادص-ىنادمملا)١

٠أ97ةفرو-ىبتوعلا)9

.ه7ص-ىنادملا(©)

.ةمغلافشك«باسنألا«ىبتوملارظنا(«)
.ةلاسرلانمعبارلالصفلارظنا)0(

111٠ةفدتلاىلملاسلا60ٍ
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نييلهملاو_روجالالهأنمىراصللانيبةدهاعمكانونأةباورلاهذهنم

ىناقرزلانعالقتشيفطأريش!ذإ.ةيئارصناةشدحلاةدعاسي.أمضقت

الوطسألسرأف«تلصلاامامإلادهعْقىراطةسلعيلعةشيحلانأ(

01ةريزجلانمةشبحلاتدراطوىرطقستداعتساةنيفاةئامنمالوم

ىلعشابحالاءاليتسادعبهنأابيفركذيىملاسلىرخأةياورفو
رهظياك.«"!ءارهزلاىعدتةري_--١"لهأنمةملصمةأرماتئاغتساةريزجلا

ةيلسملاةرجلاذاقنإلهوعدتكلامننتلصلاىلإاهنينكىااهئديصقنم

:اهيفتااق1ةيشنلأىلصنمماقتنإلل

بجنلاةداسلانأوماركلاَْن١هلئاضفىجرىذلامامإلللق

؟"بتكلاوناقرفلاو'مئارشلادعبةرفقممالسإلانمىرطة_تسمأ

ىلاقراللمدمحمنعالونا١7ةفحتلاشماهلعهفياعت7شفطأ)١(

؛فاسعو«هللادبعنبدمحمىملاسلااضيأرظنا-8.صنامعىمسملاهخمراتىف

176١1107٠سا(1حج7؟تشد)+ملكتيخيرأتنامع؛يجان
خيرأتنامع«فاسعوىللاسلا-.7١14-٠١/11١ةفحتلا«ىملاسلا)0(

م؟؟مةنستنافرىرخأوةثداحلاهذهنيبهباشتكانهنوكيداكي.36١«ملكتي

ديشرلانوراهنبدمحممصتعملاةفالخىفةيماشلاروغثلالعمورااراغأامدنع

هامصتعماومورلاىديأفَريمأىهوتحاص»وةمخأوةأرماهنمثاغتساف

ريثألانأةيرومعةليدمحتفومورانمهبمقتناايقيجزوجو«٠٠اماجأف

6717/6٠خيرألاىفلماكلا
همساةريزجلاهذهىلاوناربظترخأتايبأىفةديصقلاهذهىفءاجو()

:الوقكىرطقسامموزغىقىراصنلاهلقدقومساقلا
بعخلانماسيقاونناذألوةيصعموارفكىدهلابتادبتساو

ببلسلانماولأيملاميرحلانم.اوبتناوكيلاوؤعىراصتلاراج



١0_

ىطعأبكرمةئامهبكارمدادعتغلبالواطسأكلامنبتلصلازهجدقو
نمىنامعلالوطسألاعاطتسادقولالمشنبديعسوةريشع_دمحهتدايق

٠اهنعشابحلاهرطوةريزجلاةداع

ىلإمههجونذلاةارغلاهبىححريًادهعكلامبتاصلامامإلابتكدقو

ةمنألامارنلاسكعت.برحلابادآىفةيماسميلاعتنمضتيىرطقسةريرج

ىرسأةلماعمبىلعتيامفةصاخوةيمالسإلاةعيرشلاصوصنبةيضابألا
؛مالسإلااولبقينأاوهركناو):هيفءاج«لاجروءاسننمنييحيسملا
ىلإمهندنمةبوتلاومهناكننمةعجرلاىلإمعوعدناف؛هيفاواخديو

قحلامهلنأىلع«نيملسملانيبومهنيبناكىذلالوألادهعلاىفلوخدلا

نمنامعلهأنم«::ثوهللابعلاىلوأنمنآرقلالهأمحونآرقلاحب

كربورمأتلومهنمكلذاولبقتلفاوباتواوباجأنإف«نيملسملارمأمهيل]لف
لاقرب(©!!تاملسمءاسننمبرحلالهأنممياحصأىديأوميديأىفام

نمارباتواويلستمسادقوبرحلالمأنممهماجأنإيل1اولهوناف(

نمبدحألاوضوعلالو«مهنمكلذاولبقأفتاملسملاءاسنلاباوداجومهدح

الوهتيرذىسالوهتمرحكاهتناالو؛همدكفسباملستسمانمأتسممكءاج

نييحيسملاىلع.اصتنالادنعممرمأاك(©نينمآملثماونوكيلو؛هلامةمينغ

.مهرمأىفوهرظنيلنامعىلإمئايابساورضحمنأ

برخببسىفمهعماسمىرقعبهنةيتفىفامساقاورداغذإ
بهنلابدأبميرحىرطقسىفواطبتغملبللامانيتلصلابام
بكرااوناقذألاىلعمتويحولوةسملسملكاوميغألاجرللاي
نامع8١١-689/1١ىملاتلا .134ص(ملكتيخيرات

176٠/؟ةمحتلا«ىملاسلا(١)
176/7هسفنردصملا(٠)



-١0٠7

ىفةملاسملاةأرملاوريبكللاخيشلاوريغصلاىصلالتقمدعبمهاصوأاك

لحيفمهتلتاقمةأرملاوأريبكلاخيششلادعاساذإاللبرحلاماحتلاةلاح

ءازإثلصلاةسايساناحضوتةمهمةراشإدهعلااذهىفتدرواك('7مرلتق

ةريزجاادعبكلذىفًايعارمابيعةيحيسلاتاراغلانشدعبةريزجلالبقتسم

لوصوليحتسملانمنوكيكلذاو«ةيحيسملاةشبحلانمابرقونامعنع
برعلاةفاغإلبسانملاتقولاىفتادجنلا تمجوهوأامفايفنينطاقلانيملسملا

لاقف؟"0جنرلاسأرىفةينبوالااهزكارمنمةببرقلاةيشبملاتاوقلالبقنم

وأءاسنوألاجرنمةالصاالهأنمدارأنمو):كلذىلإًاريشمتلصاا

اوتفنأو«ّحتلومحيفمهرلحاف؛نيملسملادالبىلإعماوجرخينأ«نأ

(ىراعةسرنمي)رادكلتنأف؛نيملسملادالبىلإاولصيىتحهللالامنممهيلع
رمألاىضقناناو):لاقمث؟7مهنيبواننيببرحلامحالتدعبمهلحلتال

فشتسيو(جنرلاسأرىفهوجرخأفجثزلاسأرىلإكودعنيبومكي
:ىهرومأةدعصروصنلاهذهنم

7/7١.٠اميأ()

لاموصلالامشىفعقاولاىوفدرفغسأدمويلاجازلاسأرلباقي(«)
ندعنعدعبينيحىفاليم30١ىلاو-ىرطقةسنعدعببوندعجيلخىلعلطملا
ريسعسأرولباوتلاسأرىطسولاروصعلاىفىمسيناكو«ليمه..ىلاوحب
«رشاملاوماتلاددملامالسإلاةلاسرةلجمرحملا.مبب/7+برعلاةربزج«غابدلا

قرشوبوذجةعفاولادالبلاىدومسلاىمسيو١7١ص(م16.3«دادغب)
جدرمىدوءسلا«دالبلاهذهلامشجنرلارأرنركيفجنرلادالبىراطقس

١؟؟/6١بهذلا

187/7٠ةفحتلا؛ىملاسلا(©)

٠هساردصملا()
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نيلهملانمبغرنفكةريزجلا,هلختبىصحيلوألالامتحالا:لوألا

هضرعاهناكسحبصأفبرحرادتوحصأةريزجلانالنامعىلإمهلقنو

.ةشبحلاىراصننمماقتتالل

ىراصنلاةدراطمرمألاىضتفااذإهتاوقرمأتلصلانأ.ىناثلارمألا

؛جنرلاسأرىمسملاىرطقسةريزجلرواجملاايقيرفألقرشلالحاسلاىلإ
٠ةيحبسملاةشوحلاوهمىرطةسلعرطخلاردمنأليوةراشإلاهذهو

هذهنيملسملابرعلاكرىلإريشاة>أوتامولعمانيدإتاسأنإىلع

.ثحبلامعوضومةرئفلاىفةريزجلا

ًاركرمىرجملاعياراانرقلانملوألافصدنلافةريزجلاتحصأدقو

؛ايقيرفأقرشونيصلاودنهلاىلإةبهاذلاةيمالسالابكارملاىلعًارطخ

قفولنيينانويلانممولجوهرصعفىراصتلااهناكسىلإىدوعسملارشو

جراوبلاهذهىفنيملدملاىلعنوعطقينيذلادنهلاجراوبىوأتتوااذه
صننمالحضتيو٠ّاهريغودنهلاونيصلادارأنملعلبكارملاىهو

لوألافصنلاىفنيينامعلاةرطيسنمتجرحةريزجلانأاذهىدوعسملا

ةيدنهلاةنصرقملاحراوبلىوأمتوحبصأرىرجأأعارلانرقملا

ةيمالسإلاةراضحلا؛مدأُرصب/لبمهذلاجرملىدوءسلا)ا(

.77صناثلادلجملا«ىرجمحلاعيارلانرقلاىف





"بانلالئصفلا

نامعبةينأثلاةضابألاةمامإلا

طوقملامثروهدالاتايادبً-ايناث

مدحأ-يعل|دونال



ةيضانالاةمامإلاروهدتوةيلهألابرحلا

نبتلصلالزعةلأسملوحاظوحلمامامتهاةيضابألارداصملاتاوأ
ىذلاىحرلابطقتناكاهنألكلذةيمهأنكتتوةمامإلانعكلام

ىلإتدأىلانامعبةيلهألابرحلاىلاعلابوتاقادشنالاونتفلاهووتراو

نبما١هم0ةنسةيصابالاةمامإلالاوز

نورصاعملاءاملعلافقودقفثداحلااذهىلعتيناىلاجئاتلاةيمهالو

٠ضراعموديومنيبمةفادخفقاوممثدعبنموثدحال

نيبةيرظنلاتاثالتخالانإف.يفرطلانيبججحلاوريسافتلاتفلتخاو
ماقدقف؛لخادلاىفةيسايسلاىوقلاماسقناابيلعبترةيضابألاءابقف

تالالوعبهيلأطملاهردذبؤمو(9ىوكزالاىلعناىمومبىمومُْ

."0ةمامإلاةرادا.مايقناهيفعيطتسيالةريبك٠

ثادحالاموسرملاهباتكسيمخنبتلصلارثؤملاوبأفلأببسلااذهل(١)

فحمىفهيلعدامتعالاةيمهأنكستانهوثادحالاهذهلًارصاعمناكوتافصلاو

بتاصلامومخىلعدرللاباتكىوسبلانسحلاوأهدذمبفلأو.ةلأسملاهذه-'

.نامعبمقاولاثدحلاىفلاؤلالاطبأنمىلعةجحلاموسوملاكلام

6166/6٠بهذلاجورم«ىدومسملا)0

حايصم.١١ةفقرو+لاؤسلالطبأنملعةجحلا؛ىويسبلا(3)

٠أممالظلا

.١ةفروتافصلاوثادحالا«رثملاوبأ(©)



-؟نإل

كلامنبتلصلاهلسرأباتكىفتدرودقفةمامألارظنةبجوامأ

بابشلاىلعمثالاابهيفتايةمامإلانعلزعفيكهلنيبيهعابنأدحأىلإ

لوألالبجلاضارقناىلإجور|اذهىرءيوهياعجرخىذلاىضابالإ

ناكدقةلودلاهذهنأىخأيملءاو,هلوقهيلإبتكامو:ءوعدلالهأنم

دحأويأىلعاوناك«ةميلسبولقو«ةللعةحجارمولحمهللاجراهل
ةمحراوضرقنافاوذضمىحكلذىلعاولازيمف...لوألارئأرخآلاأطيب

ءاشممآلإاذهبتداف٠«٠٠مهدعبىفمتنأونحسنأانفلخم٠.٠مهيلعهللا

سانوبابشموي#أشنولدعلالهأولضفلالهأبهذنأىلإ...هللا
ضارعتسالااذهنم6٠9ل6هيفةمايرلاوبلطوايندلا1مهيغرترهظ

ةوعدلاةدايقمعدصتىوةمبمةقيفحرهظتةمئاتجخملارظنلاتابجولوجوملا

قرىلإىدأامةاطدلاىدلةيصخشلاعامطألازورومهتءافكهلوةضابالا

ةيصخشلابابسألانملمشأومعأنذإبمسلا#«ناملةيلخادلاةدحولا

ناكنإو”هفمضبلوقلاكةمامإلانعكلامنبتلصلالزعىلإتدأىتا

.هبةحاطاللنو؛وانملاهلغتساىذلاىشابملاببسلاوهفعضلا

اوبلطةلودلاىلعظافحلاوصرحلابابنفةمامالاةرادإنعفعضو

نأانفلبو,كلفىفىثيقرلالوقيو.0ةدضابألاةمامإلالازنعاتلصلاىلإ

هزعبمهوتاصلامأ1ملكتوىوزنىلإراسلعنبىدومنإىسوم

قادحلاهللادعبىراوحلاوىحد>فلاديدسبهللادنعكلذلعههراتو

٠١٠٠٠-١/١٠7ةفحتلا«ىملاسلا0(

.|بس؛ةمغلافشك(3)

١١٠ه-11ر//١١ةفحتلا ىلاسلا(«)

1ةيضابألاةكرحلا--1)
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ناكو.©قرفبىسومنبىسومعمًاوعمتجأىنحمهعمنمبءالؤهراسو
ناكىسومنبىسومنأصنلااذهنمحضتيو.©.هيلإذئمويرمألا
زكرموىحورريلأتنماهلاببةيصخشلاهذهلثمو«ةيذيدلاةيعجرملارمأهيلإ

هيل]ناكوةرتفلاهذهثادحأىفزيممرودبماقدقف؛ةوعدلاةسايسىفىدايق

ةمامألارقمىور:ةنيدمنمةييرقلاقرفنمكلامنبتلصاالوعرمأ

لاوتءالهوعدبكلامنبتلصلاىلإىسوم*نإىسوملسرأةضايألا

."لارتعالالعمرعمههبأرنورظتنياوقفامايأمهبلطيفرظنفةمامإلا

رمألاكراتعادومهعدووسانلاىلإزربمم»ةارشلانمةعومجمهلزعدبشو

اهنالاهلنوكرلانكميالتاياورلاهذهو«90هيفناكامعهسفنبلزتعم

٠هعابتأوىسومنبىسولةيلاوملارظنلاةبجونعرمعت

ردهمأدبىدلالالحنالاوروهدتلاةيقحلاهذهىخرومضعلىرعبو

ىدلىركسفلابئاجااسمنةديدجتاريغتىلإاهتدحووةمامإلالالقتسا

لبجلانأىلعريسفتلااذهصخاتروددجااهتداقةصاخوةيضابألاةءاجلا

حلاصمهلامسأءارونمىغتيبالاكسامتوايلعواصالخإرثكأأسسؤملا

لديىتحاببلعوايصالخإىفجردتتىبفهبقعتىتالايجألاامأةيصخش

نابكلاداهنيففلسلاثارتىلعةظفاحملاعبطتسيالديدجليجلإرمآلا
ىزولعنبىسومنبىسومليجأتدحاماذهو«ةعامجألىسايسلا

لفسألابيمأةئاللىلعهوبلكىداول_ىرسبلاةفضلالعقرفدعقا(1)
:٠«ىو

.34م/6جيللاليلد«رممرول
.1مبالظلاحاصم(9)

١٠م/1ةفحتلا«ىلاسلا(*)
١٠٠م٠؛ةفحتلا-ىلاسلا(«)
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:هلوقبثادحألاهذهرصاعىذلارثؤملاىلأليلحتىفةحضارةرظنلاهذه
راثأو؛ملسوهيلعهللالصهيبنةنسوهللاباتكيلعلالهأبةودقلانكلو)

قحلانيبنرقرفيهنأسانلللهللامولعجنيذلارمألاىلوأنمفاسلا

ةحضاومه:نجح..رخآمراثآىلعهوفيومهلوأكلذىلعىضمب...لطابلاو

هّمفأبودوهنممثدعبنمميفاخنرفمهمىنضعماماكفةحراشمهنوعدو

ىلإاولصاوتو'وعباشتواوعيابتكلذىلع..ةدحاوةنايدلانأالإملعلاو

روظيو(9ملالهأنمةيقبمهيفنامهلهأنمنرفىلإرمال١ىهننانأ

ىلا"ةناطحقنبدلاخناطحقىنأتاليلحتىفاحرضورثكأريسفتلااذه

أن)هلوقبديدجلاليجلافصوفكالامنبتلصللةيلاوملاةعامجلاةهجولثمن

ندلابوحنورهظيب؛مروريغرمنوعشختيسانوباشةلودلاىف

كلامنبتلصلارمعلاطايلف«نيدلابايندلانولكآيوايندلابحنونطييو
ممؤابقفونيءلسملامالعأبهذايلف)لاقمث(!فودضوربكاملهولممهبلع

ربتنأهللادارأو؛هلجأباتكلاغلبوةرخآلابلطبنموعرولالهأو

«محلوسعتلازوممرصبلقمهربتخاايلف..مهلبقنمربتخااكنامعلهأ

-؟ةقرو؛تافسااوثادحالابانك«مثملاوأ)0(

ةنسىفشاعىذلاىويدبلاهركذ)«ناطحقنبدلاخناطحقوبأ(«)

نمىلعةجحلا:)نييرجملاميارلاوثااثلاانرقلاءالعنمةدعو.م6

ألاماطأاك.؟.ةقرو«نابعبعقاولاثدحلاىفلاؤسلالطبأ هفاٌممىلعىوكز
ةمامإبقلعتيامةصاخوهتامولعمضعبهنعلقنوهيل]ةبوسنملاةريسلابىمسملا

.أبهنةقروةمغلافشك.تالا

دلاخناطحقىأخيشلاةريسنعالقن. 1367/1ةفحتلا ىللاسلا(©)

.ناطحقنا
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نمو٠)9١همذقنأاليلقالإنيملسملاةريساوفلاخو«قحلانعاوراجو

؛ناطحقوبأاهبلعدكؤينأدارأنيتقرةحفشتسننأنكيصنلااذه

تلصلاهلنيىذلاميدقتلاليجلاوديدجلاليجلانيبعارصةيادب:لوألا

.كلامنأ

ةمامإلانعهلزعوتلصلاىلعجورخلاىفموصخلاةجحديكأت:ةيناثلا

.تفلبىلاهتماملةدملوطديدجلاليجلامأسفهفعضوتلصلاركىهو

.9١رهشأةعبسوًاماعنيثالثوةسمخ

ثادحأىفىلوطلاديلاهلعناكىذلاىسومنبىسوموهءالؤهزرأنأو

نأبحبو؟!ةيضارألاةماعىدلىنيدلاهزكرمالغتسمةرئتفلاهذهىفنامع
.نارصنعدوجوىهوةرتلاهذهثادحألانريسفتدنعةمبمةقصحلعدكؤت

.ةمامإللةيلخادلاةسايسلامسرىفنالخدتي

ةيرادإلاهتءافكوهصالخإىدموىنعأتالإمامإلاةيصخش:لوالارصنعلا

ناملاعمتجناكةلرَقلاةيحانلانمبيكرلادهقعمممتجمهتجلاعمو

.ةدحولاعباطءافضإْقهرودوىبدلامجرملاةيصخشوه٠يناثلارصنملا

.ةيضابألاةعاجلاىدإكساّملاو

تبوقالكفةيناعلاةسايسلاديدحتامهناكمإبًاعمنيرصنملانذهلنأ

اوقبسنذلاةمثألاةايحىفانيأراكىنيدلاعجرملارودلءاضتمامإلاةيصخش
روهدتيىلاتارتفلاىفنيدلاةمنأوأعجرملارودزربيو؛كلامنبتلصلا

وجنسس

١/١٠١قباسلاردصملا0

(») .بمجم(ةقروةمغلافدك

هباتكرذنملاىبأ.موالةقرو«تافصلاوثادحالا«رثؤملاوبأ)9

٠ةقروقنأتسملا



-(1١-

ةلكشكةيريصملالكاشملاثحبانيذلاةمئأىلإسانلاًاجليفمامإلازكرماهي
هذهلحىفىنيدلاعجرملاحاجبفقوتيو.3لاثملاليفسىلعةمامإلا

رظنلادمبوةوءدلاصالخإلاوتاذلاناركوةيصخشلاةرقكلكاشملا

نيبةنراقملانكميانهو؛جئاتثنماهبلعبترتيامواهذختيىتلافقاوملل

ةيصخشنيبو؟ةيسايملاهترابموأىوكزألارباجىنأنبىسومةيصخش
.ةميخوجئاتنىلإتدأىتلاهقلقلاىسومنبىموم

رهظيوةيبلسجئاتننماهبلعبترتاموةيلهألابرحلاراوألاعشإاونم
ةوءدلاماسقناىلإتدأىذلاةروصبكلامنبتلصلالزعىفاحضأوهروه

كاذنفةعجلامويىفاهيقليناكىلاهبطخمسانلاناهذأًابعدقو؟لاهلاجرو
مدحنوكبنأالإانملعامفهتمام]ةتباثامامإمهعملديملو)رثؤملابألوق

ىعديوملكتيلعىمومنبىمومزربنأدبشيملوملعبملءىشىلععلطا
؛رفكمبنذالوهنمثدحبىمديالوركنملانعىهنيوفورعملابرمأيهنآ
لوعوةالولالزعبلطيناكهنأالإةماعلااهملعيمامالاىلعاهميقيةجحالو

ىديأىفةلودلانأانلبفلويناكف..انلركذايفءارزولاضعب

؛ةلودلانوئشىفىمومنيمول.ةعساولاةةراشملارهظتانهو(«"لةقسفلا

بناجىلعناكو«هيدبؤمومامإلالزمأدبميناكراشملاهذهلالخنمو

ءاتأاذا)مهقيسفتوهموصخةمجاهمنأنمهنكمءاهدلاوركسملانمريبك

١٠ةقرو؛لاؤسلالطبأنمىلعةجحلا«ىويسبلا(١)

مبارلالصفلاةيادُبىفةيضاالاةمامإلانالعابقامتملاثحبلارظنا(+)
.ةلاسرلانم

مىلعةجحلا«ىويسبلارظنأ.(ةقدو«فاأتسملا«رذنملاوبأ(©)

|١٠لاؤسلالطبأ

.١١ةقرو؛تافصلاوثادحألا«رثؤملاريأ0
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ءالقدكردأدقو)؟”مهسأاجماندأومرقمرقسفيومهمتشينيذلأنمضعب

("ةنيلفاعللهلعفنمبايتراكلذىفو)ةبلقنملاهبيلاسأمهتساسوةيضابألا

ظفاحممضنارنيبوهئارآوىمومنبىسوملديؤمنيبامهبعسبسانلامسقنأف

ًاددعدشنأيسومنبىمومعاطتسادقو.كلامنبتلصااةيالوىلع

ركسعنمةيبرقلاقرفاولرنوهءابتأنمًاريبك لايمأةثالثرادقب"ءامإلا

ىلإرطضاىذلاتلصلانعسانلالذاختف.«؟ىوز.ىفةمامإلارقملفسأ

سيناموبكلذناكورظنلانبدشارلىسومنبىمومعيابفةمامإلاتيبكرت
.ماع(70)تاصلاةمامإتمادنأدعبمم23ةنسةجحلاىذرهشنم

دبأدقو ةمامإلانعتلصاالزانتبامبءاجعافاسعوىملاسلانملكى
الإهعسيالوةيطارق«دلاءىدابملاهذهمامأفقراييحءرلاشهدي)الاقف

نعلزا:دلاىفًادبأةضاضغنورالاوناكنيذلاةمثألاقالخأببجعبنأ
أ"هسفنبعشلاةحلصمىفرمألااذهناكذإةلودلاىفزكرمربكأ حيحصو

نبتلصلانكلوةيطارقمبدتااكةمامإلابقلعتيايفةيضابألا.ىدابملانأ
تاذاحتف)كلذددصىفىوكزالالوقي.ةمامإلاكرىلعربجأكلام
ىفكلامنبتالااكشدقو.(""ةمامإلانعفعضوتلصلانعةبعرلا

0٠٠ةقرو؛قباسلاردصملا(١)
.قباسلاردصملا(”)

حابصم. مةقرو؛تافصلاوثادحألابانك؛رثؤملاوبأ(©)
.أمم.مالطلا

..؟فييزملعياخلاليلدرغدوأ(4)
ةيضابألالوصأىفةيضفلادوقملا.بمبنبم,امهب«ةمغلافشك(ه)

٠
.ملكنيخيراتناع(١)

.أبسبةمغلافشك(7)
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ىنلاهتااسر فحرف)هنعمهقرفتوسانلالذاختةجنسنبرومجلاىلإاهبتك
اذهىلعناكنمو؛ةارشلاترمأف؛ضعبنمميضعببراقتو«انيلإموقلا

تي:كف(اوهركفةأودلالعاودهاجمنأو*ركسسعلامنموصوخشلابءىنلا
تلصااف)9ريلفهبلتجرخوىلإجورخلابىضعاَملادمٌُنبرمعىلإ

نإىمومهلأسرْقمهنأدقوهولزاهداودبةنامتسالالواحنذإكلامنبأ

.ةيضابالاةلودلافعضةيلوثسمهلمحاكنيملسملالامتيبلهببنبىسوم

ىملتخاامو,هبهللاضربملاماولعفواهودعةلودلاهذهىفاوعمطأو)
:(9تأرتامو

اقفونكياهلعجورخلافكلامنبتاصلاةمامإىفلوقلانكيامهمو

فاراألانيبفالخلاروحناكانهوةمامإلاىفىضابألابهذملاميلاعتل

قرفتو)عادصلابأرباوركفيملف«©:مهناملعوةوعدلالاجرنمةعزاتتمل

قرفتومرنيدىفاوفلتخاوةنحلاتركونامعىفةنتفلامهيبتعقوومهبأر
عيجشتبىمايسلاحرسملالعربظتنأةيلبقلاىوقلالاجملاحاتأامم(9مهيأر

نتفلاوةيركسعلاىضوفلابلثمتريطخفطعنمًادبفمهسفنأةوعدلالاجرنم

.نامععاجرإلةيسابعلاةفالخلامامأليبسلادبمتف؛«لةينامعلالئابقلانيب

.اهنريضحىلإ

٠١٠٠ةفودتلاىللاسلا)1(

١١١٠ِقااسلاردصملا)0(

لطأنمىلعةجحلا.؟ةفرو؛تافصااوثادحالارىلؤملاوأ)١(

.عد!)7١ةفقرو7نامسدمءاولاثدحلا1لاؤدلا

.بم٠(ةمقلأبدك()
لوصأْقةمضفلادوفععل+ب٠117باسنالا6ىوعلاراظنا))

ا
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محدالك-مزقت/1/7حىدمحيلارظنلانبدشارةمامإ

ةمامإلاىسومنبىمومدقعةمامإلانعكلامنبتاصلالزعدعب

ةنس ةجيلاىذربشنمنيرشعلاوعباسلاىفسيخلامويرظنلانبدشارل
نبىمومتناعأىلاةئفلانمكشنوددشارناكو.9مهح|د

ةمامإلاىلوتلهيلعىسومرايتخاعقوكلذاوتلصلالزعلهيعاسمىفىموم
ةمامإلارقمىوزبةنيدمبونجةعقاولا(قرف)ةقطنمىفهتعيبتمندقو

دعاسدقف«ىبدلامجرملاىماممنبىمومادعامفو."ةنامعبةضابألا

ةمبملاةيركسعلاتايصخشلانمددعةطلسلاىلإلوصولاىفرظنلانبدشار

.ديعصنبهللادبعو"9كراونبمهف«لثم

مامإلارقمةمامإلاتيباهيفوىوزتةنيدمىسومودشارلخدنأدعبو

مكلاومناخلاميلستو.ةةمامإلاكومناخكلامنبتلصلامهل«ىضابألا

.ةمامالانعقباسلامامإلالختوديدجلامامإلاةمامإتيثتناميسارملانم

مريحمزعلةنستاكهتميبنأىملاسلاركذ.أمهب«ةمغلافدك(١)

.١/١١1ةفحتلا

ةمغلافدك.أ6٠مالظلاحابمم٠مةقرو؛تافصلاوثادحالا(>)

١١١١ةفحتلا.أيب

دمبراثنامبدمحيلاءاسؤرنمو:ىلكسلاىدمحيلاثراونبموف(©)
رثكالىورلةنيدمىفنجسوةضورلاةعداوىفرسأورظنلاندشارىلعكلذ

.رظنلانبدشارلاىسومنبىدومةروشمىلعءانبهحارسقلطأوةنمنم
٠أ4ب117ةقرو؛برعلابانأ؛ىتوملا

ملانأرهظيو«3١ةقرو«لاؤسلالطأنمىلعةجحلاىويسبلا4(

:إ.ىنابألامامإلااهسبليتاةصاخلاةيدرألانمعون
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نوق.اسلاةالولاّقبفىرادإلاىوتسملاىلعةديدجتاريغترهظتمو

ضعبنأىلع.مهنمًادحأديدجلاماظنلاريغنأنودتلصلاةمامإدبعىف

ناكىدلاقاتسرلاىلاوددعسنبنسحلاكراوثلاعمةنواعتملاتايصخشلا

ىلعأيلاوهلليعتب.فوكدقكلامنبتلصلانيبورأوثلانيبلصولاةقالح

دحأنبيع1ركسعوايراجبمهملىرحللامقوملاتاذ.«ةرافلجةمتطنم

ىلعهدرتل"ةةيشاملانعالوؤسمكرنبىراوحلاىمسملاتلصلاتاوق

0كلموتلصاارماوأ

بونجىفةدرمتملاةرهملئابقنأوديفنامللخا.لاديعصلاىلعامأ
نمألالبحبارطضاكلذىفةلغتسمنمألاوفصركعتتأدب.«نامص
نوكتدقوه:لاقففورظلاهذهرؤملاوبأفدودقوىطسولانامعىف

نوقاتسولجرلانوبرضياعرف«نامعفرطىفةرهملبقنمتادحألا
مهلاثعبالو«كلذىلعالجرمهنمدشارزخأالو0لبإلاضعبسانلل

9املوحنموقاتسرلالعهلدشوهسأبناوامويرسم

:ةيناملالئابقلانيبعارصلا

لئابقلانيبعارصلامادتحارظنملانبدشارةمامإريمياممألعل

١/211٠نايعألاةفحن.بةقرو«تافصلاوثادحألا(١)

٠.قباسلاردصملا()

تومرضحنمقرشلاىلإةرهمدالبعقت؛أ«#7«ب70مالظلاحابصم(3)
.7َبرملاةرزج6عاندلا6رافظىح

.رؤملاىبأنعالقن714/1ةفحتلا-ىملاسلا(«)
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نعفارحنالارخآلاضعبلااهضعبةمهنمىدئاقعراتستحن9ةينايعلا

ةسلسلااهراث[تكرةروهشمةيارحمئاقوتر.ةيضابالاةمامإل|ءىدابم

: عمئاقولاهذهممأتناكوناعبةيضابالاةوعدلاىلع

:ةضورلاةعقاو

ةضراعملاىوفأنأةضورلاةعقاوىلإتدأتلابابسألمأنمناك

لازالىذلاكلامنبتلصلاةمامإبةكسمتمتلازالرظنلانبدشارةمامإل
مامإلانبكلامنبتلصلانبناذاشناكو«9برحلاهذهعوقودنعايح

«9دشارلعجورلاهنولأي»دمحيلاباكنمةعامجهبتاكدقلورعملا

؛«ةًاداوقهلبقنمثعبمهعامتجادشارغلبايلف,تلصلانبناذاشمهعمتجاف

لفسأنمةقابطلاهللاقيعضوم»ىفمهبرفظفديعسنبهللاديبعمهسأرىلع

«لتقلاهباحأريصمناكوبرهلاعاطتساناذاشنأالإ,؟*)قمعىداو

.!ىور:نجسعدوأواريسأذخأدقفناذاشدنجنمايحقبنمامأو

نعثراونبمهفلاختالئابقلاضعبءاسرتاقياضملاهذهترفحدقل
.رظنلانبدشاراضراعملابزحلاىلإزاحناورظنلاندشارأهديباتنع

خيراتنامم.بمسةمقلافشكح١-ب7١1(ىلوعلا(١)

.7١ملكتي

.أ١١١ىتوعلا()

؛ةفحتلاىملاسلا. 0ةقرو+تافصلاوثادحالا«ثولاوبأ(©)
١١٠

771/1٠+ىملاسلا.قباسلاردصملا()
7٠؟١/1ىملاسلا«قباسلاردصملا(ه)

١2٠ةقرو؛تافصااوثادحألاءرثؤملاوبأ(١)
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مهفلاكةيذزألادمحيلاباكةليبقهوجومضضعامنجادقعقاتسرلاةقطنمىفو

نبدلاخو«نايبلكلاناملسانيأدلاخوبأوبعصمو>ىاكملاثراونب

ةعجرمنبد-#وتاصلانبناذاشوناعلانبناملسو؛ىصورخلاةوعس

ةيدزألاكيتعلالئابقباونيعتسينأاوررقو6“ةادمحبلاهوجونممهريغو

نيبتوعلاةميلسنىسرزعنبدمحأوالسماوبتاكو»رظنلانبدشارلمير“ف

درحأماقف«2نارمعىنبنمكيتعلانمةنطابلاىفامهلاعياببنأامهولأسو

ىنشعلالاهنملانبرصن)اوبتاكفمهفنبكلامدالوأةلسارمبىسيعو

ةنطابلاةقطنمىفكايتعلاةليبقلاسيئرناكو""ةنارمعدلونمىراجملا

سهعمنموتلصلانبناذاشةرصنىلعامبعيبو)مهلوعدلباجتساف

عيبابف؛ىميلسلالالبنبكالملادبعنباناملس»مهلوعدىلااك«ةدمحلا

«لمهفنبكلامدلورئاسنممهريغوديهارفوةميلسهموقنمةنطابلابنم-
مهفناكلامىبوكيتعلاودمحيلالئابقنيبفلاحتلااذهربتعياذهبو

ةجحبةيضابألاةلودلاىفنامهىفرهظيلبقفااحتوأ(ديهارفوهميلس)

ةينايلالئابقلافااحتلًاساسأفلاحتلااذهحبصأدقو«ةمامإلانععافدلا
ىفزرأبرودمهلدعبملةيضابألاةوعدلاةمنأنأرظنلاتفليامو«نامب

ءاسؤرىلإىمايسلالقثلالقتناو©"نولعفياوناكايسانلاةدايق
.ةفلتخملالئابقلا

61771/1٠ةفحتلا؛ىملاسلا.ب0-1ءباسنألا«ىتوعلا(١)

.قباسلاردصملا(٠)

.هسفنردصملا)9

(4) ١/131٠+6ىملاسلا٠ب117؛وعلا

١/2311٠ىملاسلابدجىتوملا))
؛قباسلارددصملا)6(
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لاهنلانبرصنوكاملادبعنبناملساهذختاىلاتادادعتسالادعبو
لدمحيلاهوجووثراولانسبمهفلاو(تلهلاْنناذاشاهناوقباوقحتلا

ةنيدمةبلاطتاوقلاهذهعيجتجرخو(('7مهلةعببلااودكأف«قاتسرلاو

؛عارصلاىوقتمسقنااذهبو«رظنلانبدشارعللةمامإلارقمىورت

ريبعتوهو"ةيفاتسرلاوةيناوزنلابمهنيمستبنيخرؤملاضمبلواحبكو
ةيناميىلإنامعلهأمسقىذلاريبكلاقاقشنالانآلكلذ,©اامدحىلإحبحص

م!ىصورخلامعبنارعةمامإْقةحضأوةرودصبرولبتيةيرضمو

تارقلاهجوتبقلعتيايفرظنلاندشارىلإتلصودقرابخألاتناك
رزهجا(*9ىوةنيدمىلإكلامنبتلصلابناذاشاهداقىلاةفلاحتملا

نبهقادبعلاهتدابقىلمعأو(9الجواليخشويجلاوايارسلا)كلذل
.«9ةئيطخلاوةنتفلاسأررولاوبأهيمسيىذلاوىححفلاديعس

سمميارلالصفلا٠«ةضارألاةلودل!نالعابقلعتملاثحبلارظنأ(١)

.ةلاسرلا

.731/1نملاسلا.ب7١١»ىتوعلا(«)

0ىلإىوقلاهذهةمسلىأ7٠+ةيضانأل|لوصأ1ةضفلادومعلا)9

لخادلاولحاسلانبببرحىبفريبعتلاحصنإواهنمتقاطنالاقطانملاىلإ
.ةاسرلابةقحلملاةطراخلارظنا

.1327ملكتيخيراتنامعرظنا,بمم؛ةمغلافشك(4)

٠"3|١ىلاسلا.ب4٠7ىئوعلا0

.الاجردصقيهلملو.733/1,ىملاسلا.١١١++ىتوعلا()
هللادبعبةفحتلاىفهمسادرو.27«تافصلاوثادحالا مموملاوبيأ)7(

!دروامحيحصلاو+ىمهفلاهلماشماحلاىفشفيطألاقو«ىجفلاديعسنا
.رظنانابعبةفورعمةليبقىهوححفلاىلإهبسنثيحىباودلاةطوطخملصأىف

.ب١١١ىلوعلا(32نايعألاةفحت
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.ناقيرفلاقتلفمىهادلادمحنىراوحلاوىنادجلاهللادبع7ىراوجلاو

لبجلاوىورتنيبفرتنمبرغلاىلإةعقاولاةضورلاىمسقةقطنمب
رضخألالبجلاتربعتلصلانبناذاشتاوقنأكلذىنممو«رضخألا

نودير,لبجلاقيرطاوذخأ)مهنأىتبوعلاركذبثيحهنمةيبرغلاةهجلاىلإ
ندشارتاوقتءاطتساذإءاسناقيرفلاقتلاو.؟"لرظنلاندشارلزع

راصحلاماكحأنمهئافلحثراونمهفلالاتقلةهأتمتناكىنلارظنلا

ريقيدشارباحرادو:لاقفراصحلااذهرّوملاوبأفصودقو؛مهيلع

مةللقتاشوانممهنيبترجو(«'لفسأوالءأوابرغواقرشهباحصأو

ىلاولةعباتلاايارسلاداوقدحأرمعنناليغدارأوحابصلامحاوزجاحت

«رظنلاندشارداوقنيبوهفلحوثراونبمهعلانيبطيسونوكينأراح

+تابهجلاعيمجىلعترسفتاضوافملامقومعًاديعبتذشنبرحلانأالإ

تلصاانبناذاشراصنأبةركشمةميرهلازنانمدشارراصنأعاطتساو

امأف)هلوقبةكرمملاهذهجئاتنافصاوىبتوعلاريشيو.©0ثراونبمهفلاو

هنهنآل.('دلابجلاسوؤراوقلعتفعضوملابنيفراعاوناكمهنأفدمحيلا

:١/١»ىملاسلا(١)

6ىطسولانامعندمنممويلافقوتنو»ب7١1+ىثوعلارظنا(7)
.برعلاةزيزج+غابدلا«ىورثنملامشلاىلإةريصقةفاسمدعبىلععقت

(؟بءدادب)+مر:ددملامالسإلاةلاسر ىدعسلا.٠171

4١1٠٠ص
ةفحتلا«ىملاسلا.؟7ةقروتافصلاوثادحألا«رثؤملاوبأ(*)

١/777٠:

ْ.2٠١١ىتوعلا.قباسلاردصملا(4)

.أ٠ىاوملا))



مسالو

لابجلاباعشبمهتقرعملرسيببورهلااوءاطتسافمانكسلانطومتناكةقطنملا

رصنلقىآح«رعملاىفاوريصفمهفنسكلاموْبوكيتعلاامأ(.ٌلايقرطو

دمحيلابره؟بربللاورطضاف«ةليبقلاهذهخيش(©"!ىكتملالاهنملانأ

مهفلادمحيلانمرمأ15لئابقلاهذههوجونمريثكلالقنأدعبمهلص

هوجونمممريغوىميلسلالالباركلمادبعبناملسوىلكلاثراوب١

لخدتلبمهحارسقلطأمركإوأةنسهدأونجسدقو.لئابقلاهذه

:©ةنياملاهوجونمهعاجوىسومنبىموم*

ىلعبابلاةكرمملاهذهتحتفدقو ةيناملانيبةيلهأبرحراوألهبعارصم

مارضإىفزررودىدزألاليردنبنسحلانروآلناكو٠)59ائاقلا

هلو.ةليوطرعشلانمدئاصقبةيدزألالئابقللهضيرحتببرحلاهذهنارين

:اهعلطمةديصقةعقولاهذهىف

«ليقثءبعنحملايازرلب.ليلجبطخوهبانهن

ىفدمحبلالئابقنكستثيحصورخىنبىداونمةمألابلغأناك(١)ْ
."ةماماللمهباختناىفريبكلخدكلذلوىوزنبةرواجملاقطانملاوىداولااذه

اإ١ةفحتلا«ىملاسلأ.٠«ىتوعلا)0(

.أ1١ىلوعلل)9

٠قباسلاردصملا)0(

فارطاألافقومةميبطانلمضوتىتااهنايبأنمضعبىليايفو(ه)
ض:لاقفمرأثذخألمهثحتسيوهموقبطاخباهفرةعزانتملا

' ليلقريفنىغولاىفانتنأ اولوقتفمكريزعلسااقأ

اولوقفنأفاندصأل١هذهىأىموملودشارلديعمأ

هه|لوقعملاديقعلاىثيفيك لاسسااقعكلامباي
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ىفضرحدقو؛ةيلبقلاةيبصعلارانجيجأتىفارأهدناصقتكردقو

كاذبريشيهلعاو7بلاغنبىؤلنبةماسىنبلعةيدزألالئابقلاهتديصق

هذهىفةيضابألاةمامإلاتاوقلدئاقكىاسلاهللادبعنبىراوحلاكارتشا
رسميأدبىذلاهل_يجروصتهتديصقىفديردنأسكعدقو.("ةعقاولا

نمتناكةقيقيلاهذهولئابقلانيبراثلاومدلاتايبصعساسأىلعثادحألا

تدازونامعبةيضابألاةوعدلاديعبدحىلإتفعضأىتلاةضورلاةعقاوجات

تقلخاهنأك.ةةبرضموةيناميىلإنامعتمسقثيحبةيلبقلاتايبصعلا

لي«ىسومنبىمومتاعج.رظنلانبدشارتافرصتىلعبضغلانمًارج

ىبوكيتعلاودمحيلانمنوكرملامهفلحمظاعتنأدعب"90ةيناولابناجىلإ

ليستءامدميليخنم0ةضورلالعنذلادهارفو

اوينلذلانمكلانامب فخلالعومسلةماسىنبل
:اهنماهضارعأىفىلوألاقباطتىرخأةديصقىفتايبأهلو

افوطعآركمايألانأًاميمجةضورلامويسيل

افيفخليقثلاراسلاكرب مويلرمشومرعلادرج

ءب٠14١6173+ىتوعلا

ةيشيرقلالئابقلنم:ىؤانبهماسونبب147+47١١«ىتوعلا(١)
؛ةيدزألالئازقلاممًافلحاودقعدقو«نامعىلإزاجحلانمترجاهىتا

ماشهنا(11مصرابيابحنا0٠خيراتلا؛ىينوقعيلارظنأ

ةرهاقلامديملادبعنيدلاىحمدمحمقيلعت«ةيوينلاةريسلامكلملادبعدمحموبأ

١٠دكاإل/7١

.؟؟9تاؤصااوثادحالا«رثْوملاوبأ)0

.ب92٠؛ىتوعلا(٠)

١/0٠ةفحتلا«ىملاسلا-١أ4ىتوعلا-2٠١ةقروىوبسإلا(6)



--7/١--

ىزأةلئئادمىلإراسرظنلاندشارنأناطحقوبأركذونيفنبكلام

كلامنبعلصلانباناذاشعمراسفءاضرشلردبلفىمومنبىسومىضرتسي

نعهلرعبًابلاطموظنلانبدشارىلعائاثىوزننمةييرقلاقرفةقطنمىلإ
؟"9ةمامإلانمهعلخىلعًاماعاعامجإكانهنأىويسيلاريشيو.؟ةةمامإلا

هيلعراسوهللضالهقدفودشارنمءىربىمومنأ):ىوكزألالوقيو

نمىسومنبىموموأتاصلانناذاشراصنأعاطتساو(©99..هلزعو

ىروفأىلعاوبلغتنأدعبةريبكةلوبسبرظنلانبدشارراصنأىلعبلغتلا

تاستسافىورناولخدودلخمْنديأولاوهللادبع7ىراوحلاموهراصنأ

وعدوأوهوبرضوةمامإلارادنمدشاراوذخأفبرحنودبمهل «*نجسلا

ىفىضقنأدعبم1/7ةنسرفصربشىفىتوعلاركذبامىلعهعلخمتدقو
.؟"ةنسينيسرأنمرثك|ةمامإلا

(ناولسإوبر

ن.774/16ىملاسلا. أدوي«ىتوعلا(١)
.هتريسىفناطحقىنأنعالفن220/1ةفحتلا؛ىلاسلا(7)
.1(ةقرو«لاؤسلالطبأنمىلعةجحلا«ىويسيلا(©)
.ب6ةمغلافدك(+)

.6١/141ىملاسلا(ه)
(١) .ب36٠١ىلوعلا



مدحت|درر-مزحنا|هدالل

مةرابتخاعقوهرسأورظنلانبدشارىلعمهئافلحوةينايلاراصتنادعبف

"'7ءووء|دربةنسرفصريشةمامإلابعيوبفىصورخلاميمنإنارعىلع

."”ةيضإألاخياشمنمةعومجبوىسومنبىمومهعبابثييح

ميليدبتوقباسلامامإلاةالولهلزعاهذختاىلاتاءارجإلاىلوأتاكو

رهزألاوىرحبلاهلولعسأىلعايلاورزهلانبنازعنيعفةينامسألنيلاومةالوب

ىمومنيعوناعبةيلحاملاندملازربأراحصىلعايلاوناملسنبدمحمنبا
ساو"ةنامعىلعءاضقللايلاوىمومنبا مثةلماكةغساذههلمعىفىسوهرمت

ىسومنازعوىسومكبلف)ىوكزألالوقي؛هنمهبايترالءاضقلانعهلزع
ىلإلقتنافكاذنأةيضابألاءاملعزربألةناهإكلذىفو.(0ءاضقلانع

دقةيضاملابراجتلانأريغ.«*اايفهراصنأعمجينألواحوىزأةنيدم

ةبلقنملاةيسايسلاءاياونوىدسومنإىسرومبيلاسأ2نبنارعلتفشك

نأودييو.««هلبقناكنمبلعفاملثمهبلعفينأافوحخنارزعهلجاعف»

؛ىزأىفىسومنبىسومباجىلإتزاحناهركسعنمةريبكةعومج

7ا١ةفحتلاءىملاسلا. بالةمغلافدك-.46١1:يتوعلا١1

(7) .ب”ةمغلافشك
١/342٠ةفحتلا«ىملاسلا)9(

(4) .بابةمغلافشك

.ريسىفناطحقىبأنعالفن.34/ةفحتلا؛ىملاسلا(ه)

.هريسىفناطحبنأنعالفنب7141/1ةفحتلا«ىلاسلا(-)

(ةيضايلاةكرحلا-1ه)
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نيذلأصوصالامهيفسانلاطالخأنمًاشيجربحينأميمثنبنازعرطضاف

ملىرجأو؛«ىسومنبىسوأهبرحىفمه.نيعتسبلنوجسلانممهقلطأ

ىفكارتشالااوأترملوىورنةنيدمباوفلختنيذلاكئلوأبقاعوتاقفنلا

ىفهلتقوىسومنبىسومةركنمةعرهلارنإشبجلااذهعاطتساوبرحلا

نوا:قيىزألعأىلعاوعضوو)'3ىزأىفرجحلادجسمدنعرونجلاةلحم

؟ةءايحأرهوسانأاوقرخلنايينلااهيفاومرضأونويهنيونوبلسيونورسأبو
.("ةينالاوةيرارنلانيبفالحلاةقشعسوتةعقولاهذهجئاتننمناكو

ابهبحاصةءاسإبلطيقيرفلكلمجو...تمظحونفلاتدتشاف)
ىسومنبىسوملتقتلتىلافورظلاافصاو«ىتوعلازيشيو(«0ررق

:هلوقب

نممايلاومناكموةيرارزتلاةصاخوكلذلسانلاشحوت.اف)

«"لرسلاةقطنمىلإىاسلاىراوحلانبلضنلاجرحكلذلو(«"اةينامل
ىكللئابقلانوضرعماضيأةقلطنلاهذهىلإىاسلادايزنبنادمجورخو

نبفوعىبوةماسونبمهتباجتسادقوميمنبنأزعبرحىفمدناسآ
ناديلاةليبقنكستثيحنادحلالابجىلإاوبحنامثماوتباوعمتجاوىلع

ااابستة

.7١36١|١ةفحتلاىملاسلا« برحم«ةمغلافشك(١)
(3) .بامةمغلافدك

.7٠16ملكتيخيرأت.نامعب١1«ىئوعلا(©)
.بمع(ةمغلافشك(؛(

.ب4١+ىآوعلا(ه)

قوسلاىفعماجلاو«ىورزننمرغمأوةنيدملاهذهنأبىمدقملاركذ(١)
7«ساقتلانسحأ«؛ىمدقملا«ليخنلااهبتفتلادقو«رابآوراهنأنممهبرش
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ةيناولاهتليبقاعددقىئاديلاىتولسلاهللادبعنبىراوحلاناكو؟'ةيدزألا

املو'"'”ىصورخلامنبنارعلعجورخللةيرازنلابناجىلإفوقوالض

ةيرضالاهعيبف""*نيزرابلارظنلانيدشارداوقنمهللادبعنبىراوحلاناك
خىلعاوفضيلناملمامإكةينايلاضعبو ديبأتمهبسكفىتلاةيعرشلامهجور

تاغرمامأهتسهوهتيعرشدمفةمامإلازكممنأانهظحالنو«9ةماعلا

مهبرأمنومماطلاءاروحشًاراتستحبصأولئابقلاءاسؤرتاحومطو

رمأراصو(هلودبًارخاسكلذلعىوكزاٍلقلعيوةلقلارةيصخشلا

فلسلاراثأالوهللاباتكاوفتقيملىوهوًايغبوًاوهلوًابعلميعمةمامإلا
ةعببرثشعةتسدحاوماعْقاودقعهنأيحمدادجأومابنمحاصلا

(ه)ةدحاوباوشيفيمل

ممحا/د؟/معاملاةعقو

ىونادحلاوورىلانمتنوكتىلاىلبقلافلاحتلاىوفعمجندعب

ىراوحلاةسائرفااحتلااذهىوقتبجوت«؟ةةنطابلالهأنمثراجلا

ةيالوربكأىتاثراحصةبالوىلإلًامامإةوبختناىذلاىنادحلاهفادبعنيا

بسبقاعتيايف١١٠ض(بسنلاةربمج؛ىباكلانأرظنا(١)
٠ةليبقلاةذه

ةفحتلا«ىملاسلا. ١و(ةمغلافشك. ب612ىبلوملا)9

١/١1-١1١7٠
.١(ةفررتافصااوثادوألا7رؤملاوأ)0

٠ب١٠:توما(8)

.ب36206ةمغلافشك(ه)

م776206ةمغلافشك(١)



-١_

الإ/ةنسلاوشنمنرشعلاوكلاثاقراحصاولخدوىوةنيدمدعبنامعب

ىلعىنادحلاهللادبعنبىراوحلاةمامإىلإاوعدواهيلعاولو'ساومحا

نماهلجةريبكتاوقمهيا]لسرأميمثنبنازعممربخغلبابلف؛ةاهربنم
ىلاةأنهبةليبقىلإةفاضإلاب«"ةضورلاةعقاوىفترحدناىتلاةيناملا

نارغةمامإنععفادتانهاهارن؛"ةيضابألاةمامإللبعاتملاريثتتناك

4)ةيدزألالئابقلابناجىلإفوقوللةيلبقلاةييصعلااهنأجلأدقومبنإ
دلوراسوكيتعلاودمحيلانملئابقلاهذهتفلأتدقومتنبنازلةيلاوملا
نبناءلسهنواعيىئاسنهلاماحلانبفيهألاةيناملاسأرتو©ه9مهفنبكلام

تلصانناذاشومهفنبكلامدالوأنمةميلسىبىلعىميلسلاكلملادبع_

نافرطلاقتلاوكيتعلاىلعىراجحلاىكنعلالابنمنبتلصلاودمحمىلع

ةيرضملاسأرىلعوا(عاقلاىمسيعضو(#بآوعربظنممابحلابل

ًاديدشالاتقاولتتقاف)ىراوحلانبلضفلاوىنادحلاهللادبعنبىراوحلا

كلامدلورباسوةامحونبتلمحوباقلاوةنميملاىفكيتعلاودمحيلاتلمحو
.«ةةرسبملالعميفنا

ا:

َ.|ميلافغكب614ىبتوعلا(١)

ب104«ىتوعلاراظنأ(7)
.ىححفلاهللادبعنبناسغةمامإنممهفقومرظلا(©)

بسنلاةربمجلكلانارظلاةيدزالالئابقلابسنبقلعتيامف(4)
٠١-7١٠

ب64١ىبتوعلا(ه)

.١/307ةفحتلاىلاسلاب2١ىبتوعلا(7)

.قباسلاردصملا«ىملاسلا-ب14«ىبتوعلا()



لالإلا 

لضفلارىنادحلاهللادبعنبىراوحلالتقةعقاولاهذهةجيننتناكو

."!ىراوحلانبا

حبفأريملةعزهةيرارنلاتمزهمساو)لوقفكلذىلإىوعلاريشنو

ةيناملانملتقو؛لجرةنامتسةكرعملاىفمهنملتقوقلخمهنمرصأواهنم

ىراوحلاتاوقةيبلاغنألعلديامم("الجرنونامثوةسمخمهءاحصأ

هذهو)لو.ةيفةعقاولاهذهلىتوعلاخرؤيو©ةيرضملانمتناكهللادبعنا

ةرركذملاوناعبةروبشملاعئاقولانمىهومايخلاببتوعرهظنمعاقلاةعقو

نيعبسونامثةنسلاوشنمنيرشعلاوسداسلانينثإلاموبةعقولاهذهتاكو

مهفنبكلامىنبنمديدحىنبدحأليمجنبدمحأىنغتدقو.(؟9نينئامو

هروصتوهضارغأىففاتخبوهو؟*ةيناعلالئابقلاراصتنابهيفرختفيرعشب

موارعشهيفىنغتىذلاةينآرقلامهافملاىذةيضابالاجراوخلارعش,نع
رعشلاناكالو؛(«7لهللالبس.ىفءادفناوةنجلاىلإقودشلاو«دقعلاةوخأب

نكمياننإفةيعامتجالاةايحلاىفاهناروصتوهدئاقعورعاشلاراكفأسكعي

ةرتفلاهذهرعشىلعتغطةيرضملاوةيريخلالئابقلانيبرأثااحورنألرقلا

ؤىدزألاديردنبارعشىفةريبكةروصباذهحضتيو رعشوةضورلاةعفاو

:هرعشنموعاقلاةعقاوىفئانحلاليمجنبدمحأ

.قباسلاردصملاىملاسلا-ب2٠١«ىاوعلا(١

.قباسلاردصملا(«)

.١م(ةمقلافشك(©)

١/707٠ةفحتلاىلاسلا-ب66١يتوعلا(«)
962/1ةفحتلاىملاسلاب7مةمغلافدك.4١وىترملا0

ةرمحننالهئاثروديدقةعئاوىفىضانالانيصحلانبرعدئاصقرظنا)0(

١7١-2717ىاغالا«لابفصالا٠(ىلابلاط)ىعبنإهللاديعو



-الإلز

حاطبلاىلإمايخعاق حابصنمعاقلابكلاي
©؟9حاطنلاىلإلهجيوعدتيوعسنرأباناثأامل

مالسإلالبقامةرتفىفرأثلاورخفارعشباتركذتىتلا«ديصقلارخآلإ

عارصلاروبظوههديكأتفنىذلانأمهافملاهذهلثمذوسلتناكثيح

ىفنارعشمتنأىلإىدأىذلاةيضابألاةوعدلاميهافمءافتخاولبقلا

نامملقإةداعإىفنييسابعلاةمهمتاهوءامدلاةقارإىلإتدأءايمعةنتف

٠ةرشابملامهننطلسىلإ

(ممحج/هرو١)نامعىلعنييسابعلاءاليتساوةيضابألاةمامإلاطوقس

نبىؤأنبهماسىنبةصاخوةبرضلالئابقلابتلحىلاءاركشلاةميرملادعب.

روبنبلمنيروحبلاىلاوبداجتتسالاوبرهلامهضعب94اطتسا©اغ

م©39مارتلصوىآروعللعراطفمساأقلانبدمتافأوازىتوعلالوقي

ودبيو؟؟9روبنبدمحمىلإنيرحبلاىلإاجرخفماوقىلإرذنملانبريشبهقل

.بابوةمغلافشك-66١1١يتوعلا(١)

عوقول]اهيفريشي«رصتخمةياورىرخطصالاركذيو١١١ىباوعلا(«)
هذهوىؤأنبةماسنإتالوةيضابالامهبديريونينامعلاةأرشلانيببرحلا

ىفوىضابأمامإلظتحتلئاقانيأآراكنيفرطلاالكنآلاملوقنكميالةياورلا
.ىنادحلاهللادع4ىراوحلاةيناملاضموةيرضملامامإلتةراملاعاقبلاةعقو

الا .؟؟صكاامملاوكإاسملاىرتطم

رايدىهولحاسلالياممنامةبصقماوتووءادفلاوبألاق:ماوت(©)
اهنموثادحالاىرجمنمربظياكراحصنملامثلاىلإمتتاهنأرهظيوءدزألا

١٠ص
.367/7ةفحتلا_ىملاسلا-١و6ىتوعلا(6)



الإ

هيلإايكشهيلعامدقايلف ىوكزآلالوقبًاضيأايرضمناكروبيلام
ىفهاعمطاونامعىلإامهعمجورخلا«الأسوةيريخلاةقرفلانمامهماصأام

عاضوألاءوسهلاوحرشمهنأكشالو7,كلذىلإامهباجأفةريثكءايشأ

هذهمنتههلعجامملغخادلانمهيرازتلاةدعاسمهلايدبأوابتقرفوناععب

ةفياحلانذأتسيىتحهدرفتاءارجإذاختاىلعارجيملهنأريغةركشلا
نأبرذنملانبريشبومساقلانبدمىلعراشأضرفغلااذهلودادغبيبدضتعمل

ىلعممرصنيلهنمةنوعملاابلطيوهللابدضتعملاةفيلخلاعانقإلدادغبىلإابهذي

فرعيمهنملجرجرخفهلوقيفىرخطصألاريشيكلذىفو0ةيئابلا
ادبعدضتعملاهاطعأو(©)«هدجنتسافدضعتمملاىلإىاسلامساقلانبدمحم
(5)هيرازنلاةصاخولئابقلاعمجمروبنبدمحمذخأفنامعكحبروبنبال

هدعأامعومبغلبو6(ريثكقلخماشلانمىطىبنمًاضيأهدنعاصحو»

هجوتوسرافةئايسمخوفالآالثمهيفًافلأنيرشعوةسمخةلجلامذهل

دوبنبٍدمحُحبتاكلوقيكلذىفو«©نيرحبلاقيرطنعنامعىلإمهب

مهمرحىفةيرارنلا(ةيناندعلا)لئابقلاىلعنييسابعلادامتعاهيفرهظيًارعش

.()نيبناعلا

٠ب+36ةمغلافدك(١)

3١٠م8صملكتيخيرأتناععدب1222ةمغلافشك١وىاوعلا(«)
37٠٠صكلامملاوكلادملاىرخططالا(©)

٠مدرةفحتلاىملاسلا١مو«ةمغلافشك١و«ىقوملا(«)
.فرصتبصنلاىوكزالالقنمهبوةمغلافشك١١٠١ىتوعلا(ه)

٠ب#1(ىتوعلا()
مضومانرتخا4«:همرةفحتلاىملاسلا١حو«ةغلافشك(؟)

٠رعاشلاالاتتايأنمدابشتسالا
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برحبمكحهاقنتالاقم ابلهأونامعانعغلبمنمأ
بضغتوىضرتسابعلاىفكللاهلكناندعءانبأنمسراوف

انلهفصراماذبفنامعالوخددنعةلخلاهذهنودناعلاهجاوفيكامأ

لكنمنامعلهأبربخلالصتاو»لوقيفةيلخادلالاوحألاًانيبمىتوعلا
مهيأدىلعناكنموةيرازثلاتناكواهلهأنيبةيدصعلاوفلحلامقووبناج
تضقتناومممنبنازعمامإلانعسانلالذاختوبرحنىةيناملاوبزحىف

مهلاومأباوجرخفةينطابلانمالو-اموراحصلهأفاخفهيلعرومألا

0”ءنادللانمالذريغوزمرهوةرصملاوفاريسلامهنالايعوممدرارذو

سانلالخبوةيناعلالابقلاةذحولديدشلاقرألاانلحتيصنلااذهنمو

مهيفتفعضأوةيلهألا.نأفلامهتنحطنأدعبمنبنازعمامإلانع

.ةمامإلانععافدللمسامحلقومهعاضوأاومأسفةيضابألامهتديقع

ءىناوملاىلإنامعىفمهملاىرادإلاوىراجتلازكرملاراحصلهأرجهاك

مهلامعأاوسراملرمرهوةرصبلاو7فاريسكمهنيالوبةبيبشلاةيراجتلا

ناملهأتابلطتمدسىلعهتردقوىناعلاداصتقإللفاعضإكلذىفواهيف

مهضعبحزدقوقاانملاهذهىلإنامعنمةحزانلاةيرشيلاتافاطللنادقفو

يتوعلاةدروأامهانعمىفباشرصاىوكزأللو-برف«ياوعلا(١)
فلحلااباهأنيبمقووتبراطضافنامم»وربلصتاملدىوكزألالوفي

هلاموهلهأبنامعنمجرخنممهنفمهبولقتنئشتومهؤارآتقرفتوةيبصعلاو
.١وةمغلافشك«هلايتحاةلقنمهسفنملأنممهنمو

دعباواخسرف١؟.نامعنيبواسبابىركلاةيراجتلاندملانمفاريس(7)

ةراض1لاةرتف١/18١بهذلاجورم؛ىدوعسملااخسرف20١ةرصبلنعفاريس
٠(0م/6١٠١ىرجملاعبارلانرقلاىفةيمالسإلاِ
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لوق,:نامعىلإروبنبدمحملوخددنعنييسابعلاوهيرارنلاماقتنانمافوخ

هدلوبىمبلسلالالبنبكلملادبعنبناملسجرخةنسلاكلتىفودىتوعلا

نفسلاضعبىفرحبلااوبكرفهموقنمهعمفخنموهمرحوهلايععيمجو
ناملسنأبملعلاعملانوماقأوأينصحتف(«١)مرهىلاولصوىتح

لاىربكلاةيدزألالئابقلانممهفنبكلامدالوأنمكلملادبعنبا

٠ًافنآةروكذملاةريبشلاعاقلاةعقاوبتكرتشا

ةلحلاتهباجدقفالبسنكيملقبرطلانافنامعىففورظلاءوسعمو

ىفءاعبرآلامويماوتىلعةلحلاهذهتلومتسامثرافلجىفكراعمةيسابعلا
نيبامحرلاةدطنمىفترجبورحدعب386ةنسمرحمرهشنمسداسلا

ثيحىطسولانامعءاجنابةلحلاتاغوتمث9مهافلحونييسابعلاونيينامعلا
رشلاىلعروبنبدمحمىلوتسافةيضابالاةمامإلارقمىور:ةمصاملامقت
نمجرخفأنبنازنعسانلاكاذاختوىوزتدصق»5اهيحاوتو

ىضابلامامإلاباحسنادعبةلوبسبىوزتلخدف9مناشلادبسىلإىورت
؛'*ناشلادمسىلإمممنبنازعمامإلاتاوقلولفهتاوقتعباتمثاهنم

رحبلاةضرفىهونامركراجتعمجم,اهنأبىرخطصالااهفصو:زمره(١)
نكاسمامن)ونكاسمريثكاهبسيلاوطابروعماجدجدمابوقودلاعضومو
.2مصكلاملاوكااسملاىرخطصالا.ابقاتسرىفراجتلا

.ةياورلاراصتخاب١مهو«ةمغلافشك-ب168«يتوعلا(*)
4/7٠(ةفحتلاىملاسلامبهةمغلافدك(«)
(») .قباسلاردصملاىملاسلابوةمغلافشك
ربنماهنأبىمدتملاايفصودقوةورنلًاعباقايرادإازكرمتناك:دمس(ه)

ةحاوىهوىقردلاىرجحلاىفدمسىداولرسيألابناجلاىلعدمسعقتو«ةورزنل
-عباوتلاىدحإىهناشلالماواذهانموييحةمئاقعرازملاوهايملااهيفرفوتت



ل

رفصرهشنمنيرشعلاوسماخلاءامبرآلامويىفةديدشةكرعمابيفتدقوف

.'9ىصورخلاممنبنازعهيفلتقه18.ةنس

تاصااوسضروبنبدمحمهلتقىذلامامإلانأأطخىدوعسملاركذدقو

ناكوفلأىتئامنموحنىفاوناك»ةيضابألانعلوقيثيحكلامنبا

لتقفمهيلعهلتناكودقنامضرأنمىوربدالببكلامنبتلصأمهمامإ

؟!؟رجلابتبصتفدادغبىلإميسورنمًاريثكلمحوةميظعةلتقممهنم
ةغلابمكلذكىدوعسملارصنىفربطبو ةيضابألاةارشلاددعلهريدقتىفةريبك

ةبوعصلانفةيلخادلانامعلاوحألاًامنآانركذىذلاعقاولاهوضىلع
نمًافلأنورشعوةسمخممودعغلابلاةيسابعلاةلحلادنجبلغتينأناكم

هيلإبهذامىدوعسملاضقانيوةيضابألاةارشلانمفلأىتئامىلعةقرترملا

نبنازعمامإلانعسانلالذاختوهلوقينيحىنامتلاخرؤملاىبتوعلا
ىورىفرءانلالذاختىلإىوكرفألاراشأاك"هيلعرومألاتضفتناو0

ن'نازعرطضافاهبل)روبدمحهجوتمهغلبنيحمممنبنازعمهمامإنع
نمريبكهدععمايفلتقىتلا©9ءناشلادمسىلإىورننمجرخف»1

رميروأ-٠؛ميسامتل١نسحأىمدقملارظناةكرمملاهذهتبسناهنلاودمادس

:م6جيلحلاليلد

.274/10١١ةفحتلاىملاسلابمو؛ةيفلافدك()
ءالعلاددعنأىثراحلاركذبوو١ةضابألالوصأىفةيضفلادوقملا

.ىهابأملاعةئاممبرأناكةكرعملاهذهىفاولتقنيذلاةيضابألا

ىورلالبركذهالعأصنلاىنر107/4,بهالاجوسىدو»دلا(٠)
.ةئحصمةملكلاوىوولدالبحيحصلاو

.ب٠١+ىتوعلا(©)
.١/704ةفحتلاىلاسلابمو(ةمغلافشك(©)
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مدضعىفتفوملةيضابالانيعفادملانأمدادغبىلإميسوؤربثعبوةعابتأ
بتكوةنايتسالاوعافدلاحودمهيفراثأىدلاميمثنإنارعمهمامإلتق

نامخياشم»ىلإمتنبنارملًادئاقناكىذلاىئانحلاماحنبنبفيهألا

نامعنمهجارخإوروبنبدمةيراعمىلإموعديناكملكنمابلئارقو
.©,هللإاولقأوهوباجأفكلذىلعمهنحيو

وهوىايرلارينلانبرينكريبكلاخيشلاىتحشيجلااذهىفجرخدقو
عاطتساونالعجلهأنمةيقرشلاةقطنملالهأهعبتدقولعلاةلمحدحأ

روبنبدمحمدرطوةيناثىوزنىلعءاليتسالاصقنانملاماحنبفيهألا
نامرحبلحاسىلعامدىلإهولصوأىتحنامعنمةيلحاسلاةققطنملاىلإاهنع

ةعزجلااوقحلينأةيضابألاايفعاطتساةديدشهكرعمامهدبترجو

ىفوهوروينبدمحتتلصوىناتادجنلاالول7مهتافلحونييسابعلاب

ملطذإ»هذخأمنيقيرقلانمذخأدقبعتلاوءايعألاناكوةكرعملاةحاس

لبقنمنالجرلمجلكىلعةيرضملانممهريغوهمدقلهأنمبكرمهيلع
هذهتبلقدقو9روبنبدمحماكردمىاسلادمحمنبةديبعىنأ

اولصونأامةيرضملانممهئافلحونييسابعلاحاصلبرحلانازيمتامجولا

نباعماولمحومهتحلسأاوذخأوميلحاورنماولزننيركسعلانمًاييرقد

يفنيسابعلاراصتنابو9ءنامعلهألعةعزلاتعقووفيهألالعدوب

٠ب2130ةمغلافشك(١)
700/1٠ةفحتلاىملاسلا(«)

٠١١.٠؛ىبلوعلا(©)

.2١وةقرو«ةمغلافدك(()

.قساسلاودصملا))
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نأعاطتساوروباردمعةراطمسأديدجنمىو7تداعةردملاهذه

لاعأبماقروبنبانأةيضابألارداصملاركذتونامعملقإراسىلعىلوتسي

ماق7ةيضابألابتكلاقرح3د4ةضابالإنمًاماقتإةيهرخ

ىلعريثأ:لاو«0ةيعأرزلاىنارألابيرخنادمصاقرابنألاضبنفل

تمادنأدعبنامعىلعةيضابالاةرطبستهنناةكرعملاهذهمونامع؛اصتقا

٠ننسةثالثوةنام

ىلعةالوروإنإدم#نيعةيضابااةمامإلاىلعءاضقلامنأدعبو

ىذلالالهنبدمحأنامعةيالوىلعنيعونيرحبلاىلإمجرونامعرئاس

ةالاوملاةديدشلاىور:ةميدقلاةهصاعلانمالدبهلًارقم"ةالهنمانا

ددجلامهنالولمهتلماعمىفةيضابألاةوزنلهأةعونرهظتوةيضابألاةمامإلل

دعبىأهمةنسلاله7دحأهنمعىذلاهرحببديدجلامهلاواولتقدقف

مهوبتاداذءاملالًاعضوموراقنصاولعجوىورلعهترالونصنعنملس

نممهرلاىلعةيضابأهنألبقنمالعمكىطمولانامعتناكنيحيف

لخدينأناكمبةبوعصلانمهنأذإةيسابعلاةرطيسلاتحنايمسإاهماقب

ب32716173ةقروةمغلافدك-١١.ةفروىتوعلا(١)

دمبت؛عتمملبجسأرىلععقنةعلقاهنأبنويفارغجلافصو:ةالج()

نأربظيورحبلاحطسقوفمدق1600ىلععقتاكىوزنىنرغاليم2.ىلاوح
.ىورننمالدبنامعةرادإل4ًارقمسابعلاىلاولااهذخت١عتتمملااهعقومل

 : راقلا

8١1٠صءار»بلاوبلابئاجعىفرهدلاةبخنةوبرلاخيش

١9مص«نادلبلاميرقتءادفلاوبأ
1ملىقارغجلامسقلاجيلخلاليلدرميرول
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ىلاهألاهعطاقمبيسبهليوطةدملاهيفمقيوىمابعشيجىوزنةمصاملا
(ةءابج)ىدعتتالنييسابعلاوىور:نيبهقالعلافاذلوشبجلااذهلثل

اوعجرهتبامجنمىلاولااذهىهتنااماذإىحةقطنملالهأنملاومألا

اموىورز"مكحيلةمامإلامدحألاوعيابوةيضايالاعالئاقعقفوماكتحألل

وهديدجًامامإاوعبابذإم.ةنستحلاخلاهذهترمتساواهلوح

نيعبرأبةيسابعلاةرطيسلاتمادنأدعببوبحمنبدمحمنبهللادبعنبديعس

ايفو»نامعبةيسايسلاةلاحلانعثيدحلاىوكزآلارجوأدقوًايرقتًاماع

مونامععيمحلندتلكلامنبتلصلادعبنمةمثألاءالؤهنأنظأ
لئابقلانمدحأضعبنودنادلبلاضعبىفاوناكامنإواهيفمهلاطلسزجب

نمهلادعبنممامىلعاوعمتجاالونامعلهأةملكفلأتتمودحأنود

.0:مهبتعقوىلا

و18.ةنسةيناثلاةيضابألاةمامإلالاوزىلإتدأىتابابسألا

ىفنامعطوقسىلإتدأيلابابسالانعىرحتلالواحتنأانلدبال
ءازجأضمبىلإاهذوؤنراسحناوةيضابألاةمامإلاطوقسونييسابعلادب

:نإفكشالوةيلخادلانامع

ةوعدلاظنتىفبدىذلا_نهولاوفعضلاىلإدوعيلوألابيسلا
ناكدقفىدتاقعلاوىركفلابناجلاىفتأرطتادرواطتلةجيقنةيضابألا
هناكأىلعتماقىذلالوألا[ليمجلانمًاسامحواملعلقأددجلاةداقلا
ةعومجبتجرخىلاةؤفكلاامعلاةلح_ةعومجتقتخاوةمامإلامثةوعدلا

٠يمايسلاوىرادإلاىميظنتلانديعصلالعنييدايقلانم

١افةقروةمغلافشك()
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ةلودلاةسايسىفتكحتتلارهاوظلازرأنملعل:ىناثلابوسلا
ىضابالامامإلاامهمكسحلاةفدةرادإىفنييساسأنيرضنعدوجوةيضابألا
هرصعىفةيضابالا.ابقفلازرأةداعنوكيىذلاىنودلاعجرملاوبختملا

ىدؤيىنيدلاهيقفلانيبوىضابألامامإلاةطلسنيبضراعتلصعامدنمف

ءاسقناىلإىدؤيامًابلاغفالتخالااذهنافىسابسفالتخاروبظىلإ
ىلإىدؤياممفوقولاوةءارنلاموبفرعيأموأةيضابالاتاعامجلاني,

.ةماعلاةدحولاعدصت

نمىناعلاعمتجملافلآنيىناعلاعمتجملبيكرهعيبط:كاثلابسلا

ىلإنامعبهنطاقلالئابقلاريكأىهوةيدزالالئابقلااهزرأةريبكلاق

امفقاقشلاوةيلبقلاةيبصعلالاحفتساىللىدأاممةيرضملالئابقنابناج

نيبدئاقملاةداقلانمنأديملاالخوةيضابالاةوءدلاايفتفعضةرتذىفاهني

ءاسؤرىلعنييناعلادامتعاو«ةيلبقلاتاعارنلاروهظالامجألاحافأامءافكألا

اشملحىفةمامإلاةموكحىلعدامتعالانمالدبلئابقلا لبةيلخادلااملك

هديؤترخآومثننازعوهوةينايلالئابقلاهدبؤيًامامإًاريخأانيأر

لئابقلاهذهتمسقناوىنادحلاهللادبعنبىراوحلاوهوةبرضملالئابقلا

ىلاءاجتلاآلاةصاخةيرشملاءادعزيأرطضاةزمدمةبلهأبرحىفابسفنىلع

ىسيئرلاورشابملابيسلااذهدعيوةيناجللمهبزحىفمهتدناسملةيسابعلاةقالخلا
9٠م.ةنسنامعبةيضابالاةمامإلاطوقسل

رصقو:ةقلقلاىلعنبىسومنيئضابلاةيقفلاةيصخش:عبارلاببسلا
ةيلهألابرحللدهمتةيضابالاةداقنبريبكقاقشنأىلإىدأىمايسلاهرظن

كلتاهتدمحىلااياحضلافالآنمةيحضهسفنوهناكوةريخألا
.برحلا
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لوخدقبدقفىرشبوىداصتقالماعهنأودميف:سماخلابسلاامأ

ةصاخوابلهأنمريفعددعةرجهروبنادمحمةدابقبنامعىلإةيسابعلاةلحلا

لقتنا©«رمرهةقطنمكىنرعلاملخلايفةرواجملاقطانملاىلإمهنمةيناملا

ةرصبلاوفاريسك؛ةطشنلاةيراجتلازكارملاىلإمهيلهأومهلاومأبراجتلا

ىداصتقالابنا:١روهدتىلإةفاضإةلتاقل!ةيرشفلاىوقلا_فعضىلاىدأامم

بسب.ىشلكلبقوالوأءاجةيضابالاةمامإلاطوقسنافًاريخأونامب

نييلخادلااهنادعأكرحتلليهسلادهمامماهسفنىلعةينعابالاةعيشلاقاقشنا

.ةسسابعلاةطلملاةنوعمم





عباسلاسلا

ةيضابألاةيرظنلةيساسلاداعبألا
ةمامإلاىفةيضابألا



ةيضابألاةمامإللةيسايسلاتاروطتلاةسارد<

:ةمدؤم

ةريسىفتلثمتةيلمعجذامنىلعةيضابألاةمامإللةبرظنلاسسألاتينب

لالبأك6ىلوال|ةكحملاةريسو+باطخلانبرمعوركبىأ6ةفلخلا

.«”ةروبشملامئايصخشنمءريغوساد

ىهةيسايسةيحاننماهفةيضابألاةمامإلاسسأثحبنسىتااةقرفلاو

؛اي.ايساعارصتضاخلاةديحولاهقرفلااهرابتعإب"ةةيبهولاةقرفلا

.أ1(ب١١1ةقرو+دولاةمدقمحرش«ىخامشلارضنا)١)

ةكحملابديطولاةيضابالاةقرفلالاصتالديكأتةيمسنلاهذهىفلعل(7)
تيمسدقو«ىرخألاةيجراخلاقرفلانعاهلازييمتمحلىعرشلااهليثمتوىلوألا

ناورهنلاةكرعمىفلتقىذلاىسارلابهونبهللادبعىلإةبسلةيبهرلاب
٠ْمماع

٠ةيباهولامهسأةقرفلاهذهىلعقطاامنيحأطخىفناماكوربمقودقو
لبقىناهولابهذملاربظيملو«ةيباهوةديقملاهذهنكلود:ناظورلودي

؛ثرعلابدلاخيراتلراك«ناطورب.«ىروحلاسداسلانرقلافصتنم

رهظيو61474794/1٠رصمبفراعملاراد)«راجنلالحلادبع.دةمجرت
اهتيمستحصنبهوىلإاهئؤسلوةقرفلاقاقتشافةقرفلاةبسنىفاحضاوهأطخ
ىلإةرصامملاةيسامولاتاساك؛باهرىلإبسالةساهولانأنيوةيبهولاب

هذهروبظخيرأتديدحتىفهأطخربايو؛ةيحاننماذهباهولادبعنبدم
ةطوطخمرداصمىلععالطالاهلرسيقيملف ىرخأةيحافنمةيضابألاةقرفلا
ىذلاىكلاملاريغصنيأكىرجحلامبارلاوثلاثلانرقلاىفةيبهولاةقرفلاتركذ
-باتكىفو»:ىداربلالوقي«ةيمسرلاةمئألاريسوأةيمسرلاةلودلارصاع
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.»١38مإلةنسناعبةكاحةضابأةمامإتماقأو

أهعابتإوّةيجراخلاقرقلانماهريغنعةضابالافالتخالًارظنو

نامتكلاىئناح#ىفةيضابألاةوعدلابةطيحملاةورظلاىهارتةيسايسبيلاسأ

لكلناكوةوعدلاىفةمئألاعاونأددعتدقف«(ةوقلا)روهظلاو(فعضلا)

عارنأ0امفو0صاخلاأمامةوءدلااترمىلالحارملانمةلحرم

.ةمامإلاهذه

:نيدملاةمام):الوأ

ةوعدلاىنيتىفىمايسلاةيضابألاةمثألارودنعقباسلصفىفانماكت
ةمامإلاهذهتارمعوصائاصخةفرعمنمالديال,نايئكلاةلحرمّق

اكتأشناهناف؛ةيمالسإلاقرفلانماهريغكةيضابألاتناكاو«اهروطتو

عماهفارتةاوةيمالسإلاةفالخلاىفاهئارآبالثمتمىمايسساسأىلع؛انركذ

؛ندمتجملاءابقفلانمددعاهانفتف«نيملسملانممهفقوملوحجراوخلا

ةمركبأنبملسمةديبعوبأوىميدلاضابأنبهللادبعوديزنبراجك

لربمث٠«٠ةيبهولابمووراكنلابموقىهداآوهيضاوالاتقرةاريغصلانأب

طخهسوفنلبجبهتركذىذلاباتكىفتفقو»:هلوقكىأرلااذهًاززعم

بهونبهللادبعميعابتالكلذباومسةيبهولانأ..ىلاطيجلاليعامسإخيشلا
ززعياعو.1١ص6تاقدتملارهاوجلأ»ىدارلا٠.اندموكلذكوىسارلا

مهوةييهولاىلول١ةفرفلا»هَلوبفاملويةسهولابممسنيانيأر

كىلعفوزهودقعمامإلرأوهوىدزال١ىسارلابهرنهللادعىلإنومسنملا

فذحألاطهرتاللامتضايأنبهللادبعمهمامإةيضابألاكلذكوبلاطىأ

باتكنمةعطقلوبحمفلم.,ةققحلاةقرفلاىهوةدحاوةقرفامهوسم7

١١مقترونابدألا
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نامتكلافوراظبتفرع«ةبعصفورظىفةيسايسلامهئارآرادباوماقو
ماكحلاعمعارصلاةرئثىفاهروبظةمامإلاهذهتامسنمو؛(ةيقتلاو

ىفةمثآلاءالؤهشاطامًالاغو؛ةيضابألارظنةبجونمةفالخلانييصتفملا

ارصاعدقو«ديزنبرباجوضايأبهللادعكمألاةوءدلازكمةرصمبلا

نيذللابيبحنبعيبرلاوةعركىنأنبلسمةديبعىنأو٠ةيومألاةلودلا
؛ةرامإلااولوتيملنيدلاةمنأنأاك«هقفلانموجىفةيسابعلاةلودلاارصاع

ًاصاخاعون..رهاظلابسحاذهىدهلاونيدلاةمسأامأو):هتيسوبألوقي
نبٍراجو«ضايأنبهللادبعكةرامإلاىلوتيملنممنودهنجملامموةمألانم

قلعتيايفامأ.١١«ب١+ةقرو«ديحوتلاةمدقمحرش«ىخامشلا(١)

توكسلاميالنامتكلافةيضابألاىدلىءايسجضنليلدىهفةيقنلاونامتكلاب

هنأبىخايشلافرعياكوةطلسلامالتسالدادعإةلحرموهامنإوةكرحلامدعو

.قباسلاردصملا« روهظلاقيرطكولس»

طرشبةيسابعلاوأةيومالاكةيضايأريغةطلستحتشيعلاىهف:ةيقآلاامأ
ةصخرلابذخأفلاتقلاوداهجلانمفعضنممهنموو:ىلاطيبملالوقيملظلادوجو

١؟مةقرومالسإلادعاوقحرشىلاطيجلا«..ةيفتلاباكسمتمةبلظلاتحتشامف

ةماعنيملسملااورفكنذلاةقرازألافرطتنيبديدقلافالخلااذهظحالنو

هذهلثماوربتعاوناطلسلامكحتحتشيلاجراوخلانممهعابتالاوزوجيملو

ةيقنلااوزمجيالةقرازالانال؛ةنرملاةيضانألافتاوملافالغكرشرادرادلا

؛دملاديعنافرع.د-.8ص+«ةقرازالا«ليجدلارظنا.لمعلاولولاىف

حضتياذجو8١.ص(4276دادغب)ةيمالسإلادئاقملاوقرفلاىفتاسارد
اهنيباممةعيشلالوصأنمالصأةبقنلالعجيىذلانيمأدمحأذاتسألاأطخانل

٠جرارخلانيبو

جراوخلاوأةعيشلاىدلءاوسةيمالسإلاةضراعملاىوقىدلةيقنلانأىأرو
امهبشت نمةءاملاىلعاظافحىرملالمعلابىءايسلافرعلاىفمويلاىمسو  ناطاسلا
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ةعيشىلعناكو؛2.لالضلاةمنألباقنمامهللعهللاةمحرامهوحنوديز

ةيدئاقعلاميلكاشملحىفهيلإعوجرلاوهتعاطومامإلاةالاومةيضابألا

«نيهاربلاوةلدآلاب'هنعانوباذلانيدلاةمئأو»:ىولعلالوقي؛ةيسايسلاو

ءاثمشلاأوضايأنبهللادبعكنيدناعبلانومزمملا؛ندحللاهبشلنوفشاكلا

فنصلااذهلهأفديزنبراج هغلبنموممرصملهأىلعمهتيالوبجمهلك

قمعحضتي«صنلااذهنمو؛©,مربخهغلبيملنممهلبجعسيو؛هربخ
ةبالولاموهفمنأةقيقحلاو؛مهتمنأوةيضابألاةعيشنيبةيحورلاطباورلا
كدانلاوةدحولانمًاعباطىضأوةوعدلاةدايقىفةمثآلاءالؤهىلعلهس

ةيالوبوجومدرفلكىلعةسجاولاةعاطلالالخنمةقرفلاهذهعابتأىدأا

نع«ليحرلانببوبحمنايفسىبآلةيامرىفىخامشلاريشيو«نيدلاةمنأ
كاذك:لاق«ىدلاونمىلإبحالكنأةديبع"ألتلق:لاق»رمتنملا
ىعي+كيبلهاذبتملامىلتاذبكنالنركتنأرمتعمايكلىغش

:«"9ةرالولا

ةينعابلاةلودللىسايسلانايكلامايقدعبنيدلاتمنأةيلوئسمتروطتدقو

لماوملاىلإةفاضالاباذه٠مويلاىتحةيضابألاتيقباملاهالولوهشاطبورئاجلاب

؛توريب)«مال-عإلاىحض«دمحأ«نيمأراقنا:اهرارمتساىلإتدأىلاىرخألا

331/26٠ةرشاعلاةعبطلا(تال
+بالةقرو؛ةتسىلأخيدلاةيشاح.«ةنسأ(١)

٠هر-١3(لوقملاراودأقراشم؛ىولعلا6

١١٠٠ص«ريسلاىخامشلا(”)
ملسمةديبعنالنيبرقملانموةيضابألاخيافمنم.ةرامعنبرمتمملا

.رِكٍفأنب١
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ةصاخو«ةيناعلاةيسايسلاهبجوتوةرادإىفليوطلاعابلامثناكف«نامي
ناى»*و*هامْقأدأوأذهرأفتوًْهشاهالومامإلارايتخابقلعتيايف

نامعبةيضاب"اإلودلاءانبوّريكأراخبعلىذاىوكرالاراأحىأ

)عاندءامإك):نامىفأنبهللادبعنادمحمبنصتتبمافو/ه7١ماع

'ّ'9هلرعبأممةديدجلاةلودلل

ةيأمتتالهنأ«ناعبةيضابألاةمامإلاىفةعبتملاديلاقتلانمحبصأدقو

ةعيبىلوتبو«نودبتجملاندلاةمنأاهفكرتشيملامروبظلاةمامإىلوتلةعبب
هعوصوم:رلاىفةمثألاءالؤمنمرهظدقوبألاءالؤهٌزربأةداعمامإلا

بكنبثراوللعيابىذلا6«”ىوكرألارباجنأنبىمو*ثحللا

دعو؛ىححفلاهللاديعنبناسغةعيبدبشىذلالعنبىموم٠صورخلا
.رفيجىنبانبملاوديمحنبكلملا

وهو؛(90ةيضابألاةمامإلاىفءاضقابصنمندلاةمئألغشامًابلاغو

اذهنأشيفطأقاحإوبأريشبو؛ةيعيرشتلاوةيرادإلازكارملاربك|نم
.ةنسلالهأىدلمالسإلاخيشزكرمهبشيىنيدلاركرملا

ىدلةمامإلانمعوللاأذهةروطخالحضضرعلااذهلالخنمو

ةمامإلاهذهلانريبعتنأ٠ةقرفلاهذهلةيسايسلاةابحلاىفاهتيمهأوةيضابألا

بال«ةقروةمغلافدك.بهةقرو؛مالظلاحابصمىثبقرلا(١)
.7١ةقروةمغلافشك(«)

نايعالاةاحلا+ىللاملا-*باةفرومالظلاحابصمىثمقرلا)9

١/١٠ِ

ده6١/٠٠٠ةفحالا0يملاسلا(4)
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كانونأىعيالكلذنافةمامإلاعاونأنماهريغنعنيدلاةمامإباهتيمسقو

هذهنآلكلذعافدلامامإوأىراشلامامإلاكةسايسلاوندلاةمئأنيبالصف
ءةيمالسإلاةمامإلاىلإاهترظنىفلثمتىمايسساسألعتماقةقرفلا

نيدلاجرتمادقف«ةسايسلاونيدلانيبلصفلافرعيالهتعيبطبمالسإلاو
ثحبلاةءوضومةرئفلاىف+ةيمالسإلاروصعلافلتخمىفًاعمةسادسلاب

,'لاهدوبامو

:عاقدلاةمامإ.ايناث

ىلإامل؛ةيضابألاةوعدلاءىجافتفورظةديلوةمامإلاهذهرمتعت

دعبمهتزوحىلاىضارالانععافدالميكراعميفةءاجلادوقيمامإرايتخا

دعب؟"!مافدلاًامامإىرضحلاديعسنبهلادبعةعيبكىراشلامامإلاتوم

ىلعنملاىف(حلابلاط)ىدنكلاىحبنبهللادبعىراشلامامإلاترم

١١.مماعنييوعألادي

يأنبهللادبعنبدمحممهتعيابكةكرحلاةيادبىفعافدلامامإعيابيدقو
."نابةيناثلاةيضابألاةمامإلاسيسأتدنعه١«ماعنافع

ةماعةروصبنيملسملاىدلةسايسلاونيدلانيبولصفلاةيلعتلصح(١)

هتامفاخمىدحإةهبشلاهذهتداكف«ىنروألاورغلقىالسإلاملاملاضرعتدعب

.نيملسملاناهذأىفةييركسفلا

ءاريسلا«ىغامشلا06/1١ةقردةيضايألاتاقبط«ىئوجردلا(«)

7١٠مص(ملكتيخيرأتنام.7ص

.؟3؟ةقرو,لاؤسلالطبأنمىلعةجحلا«ىومسبلا(©)

نماخلالصفلاىفنافعنأنبهللادبعنيدمةمامإبصاخلاتحبلارظلا
.ةلاسرلانم
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ضورفلامعافدلاو(:ىغخامنلالاق٠«بجاوشرفعافدلاةمامإو

مهتلتاقمدنعومدهممام)0!سانلاعامجاوهوروبظلامدعاذإةبجاولا

ماكحألاعيهيلعب#و6هتمامإتازلاتقلالازنافمهمهدأىذلاودعلا

ىدارلابهونبهللادبعك؛هنعطمهيلعبحبو«ًامامإهنوكلاحعقتىلا

.9.ءودعلامهيشغذ]هوعياب..مكحتلالهأمامإ

.رايتخابمتتعافدلاةمامإنأىخامشلاهدروأىذلاصنلانمحضتيو

6بردحلاءاضقنادعبةمامإللهعدقتلةعامجلامرليالرايتخالااذه6ةعاجلا

هذملًايضيراتًادهاشىويسبلاانلمدقيو؛برحلالاوزبهتمامإلوزتامنإو

مضتىتحنافعقفنالأوعباف(:لوقيفبرحلارومأفةءرهكلا.ةدعاملا

.نييلمملانيبىروشمآل|منامعنماهرازوأبرحلا

.رايتخانوكينأدبالف«ةيركسعلاةمامإلاهذهةعيبطانفرعنأدعبو

ةدايقلاىلعةيلباقلاوةيركسعلاةءافكلابةزمنملاتايصخشلانممامإلااذه

لاغشإبمييعاسمىفعافدلاةمناحجندقو«ميظنتلالعةردقموةماعزلاو

.ب١٠١ةقرو«ديحوتلاةمادقمحرش؛ىخامالا0(

أنمىلعةجحلا«ىويسإلا() هذهنأديؤيامو. ١3ةقرو«لاؤسلالطب

:رباجنأنبىسومىضابألاهيقفلالوقبرحلالاورزبةنوهرمتناكةمامإلا

مضلى>-لاقهنأبسحأو-فوجلىرقوىورتنانعنأناالواقوه

0نأركذلابريادجوهامو.اب؟؟9ةقروةمغلافدك0اهرازرأبرجلا

.ب360ةمغلافدك«ةيعرلاهتلذخاذإةيقنلاهمسقوعافدلا



ل؟وإل-

هللادبعنإدمحمحجننيحىف«ةليوطةدمل2ةيسابعلاوةيومآلاشويجلا
ةمامالانالعإو«.نييسابملاناوءأىدنلجلالآةميرهنمنافعىنأنبا

.؟"ناعبةيناثلاةضابألا

:ارشلاةمامإ:الام

حالطصانأمغرو:ةيضابألاةمامإلافانصأنمرخآفنصوه
صالااذهنأالز؛«0ةماعةروصبجراوخلاىلعقلطأدق(ةارشلا) حالط

ىرشلاةمامإلاوعضونيذلاةيضابألاىدلًازييمتواقمعرثكأىنعماذناك

ةحاسفتوملا؛اهصئاصخ#أنملءاوايدئاقعًاعباطتذخأةرساقًاطورش
ىتحةكرعملاناديمنعىلختلاوأبرهلاىراشلامامإللزوجمالفةكرمملا

٠ةودحمردصمارشلاوو:ىخامشلالوقي«هللاليسىفلتقيوأرصتني

نمو؛هللاليسىفمهلاومأومهسفنأمهلذبىلعباوثلانملانياملريعتسا

مهلاألةارشامس...اهعيبىأ؛هللاةاضرمءاغتباهسفنىرشينمسانلا

.ةيضابألاعافدلاةمسأنمىزورملابيبحنببوقعيمتاحوبأربتعي(١)
ىلعروصتملاىلإوثمدألانبدمحماهذخأنأدعبناوريقلاةنيدمعجرسأ

.كراعمةدعدعبثدمنإلانبهلتقمثبرغملا

11٠-١/10«خبراتلابكومّةضابالايحىلع«رمعمرظلا

نمسماخلالصفلا«نامعبةيناثلاةينماباألاةمامإلاسيسأترظنا(*)

.ةلاسولا

قرفلانيبقرفلا«ىدادغبلا-٠م؛بهذلاجور«ىدوعسلاها

59٠

نينمؤملانمىرتشاهللانأ: ىلاعتهلوقنماهوذخأةيمسقلاهذهو(«(

.7١.١ةيآ«ةرقبلاةروس«ميركلانآرقلا6«ةنجلامهلنأبمهلاومأومهسفنأ



افا

ماقملامدعيةأرشلالعاوكحهللامهلركلذإو...هللانممهيسفنأ١وع

نماوصقنيىتحروجلاورفكلادمخمو؛(هللا)يدرهظيوأاوتوميىتح
نيعبرأنمركأهعمةارشلا+دعنأكاذإةارشلامامإو.(«”لاجرةثالث

6دودجلاةماقإولاومألاةياصمجنمةيصرشلاماكحألاقيبطتهيلعبج.

ةزمحىنأك«ةارشلاهعابتاوقحلابلاطوسادرملالبىبأىراشلامامإلاك

."9مهنداقنمءريغوىراشلا

*:روهظلاةمام]

ب[.لاثالقلاتالاحألدوهجااويعايلاجيوتتةمامإلانس2وناأذهو

هلدسىفدرشتسيولئاقيىنلافدهلاىهلب(ارشلاوعافدلاونيدلاةمامإ)

ةثآلاءالؤمراصتادنعو؛ارشااةمامإوأافدلاةمئآكلذىفءاوسةيضابألا

ميلاعتلًاقفوكحنةيضابأةموكحمايقاهمىنعيو("!روهظلابةلاحلاهذهىمسق

هللقعىهوةمامإلاانيدنمنإو):رومابألوقي«ىضابألابهذللا

سانلانيبلدعلابكحلاومولظملافاصتإو«دوددلاةماقإلهدابعلعبجاو
نوملسملاربظاذإف«انرمأبنودهيةمئأمهثمانلعجو_ىلاعت لاقو..ةماع

هللاودهتجاو؛منعلضفلالهأوىأرلالهأومواقفضرألاٍْقعمتجأ

.ب16+ديحوتلاةمدقمحرش؛ىغامشلا(١)

ىفرفلاوركلبولسألامعتسامدعىفًاريبكارثآىرشلاموهفمللعاو()
٠ةيضابألاكراعم

لعةجحلا«ىويسبلا. 74ةقرو«تافصلاوثادحالا رثؤملاوبأ)١

«١32ةقرولاؤسلالطبأنم
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صنلااذهنمو(©7...مهتعاطلالهللةعاطالجراوراتخاو.ةحيصنلاىف

:نيتقيشحانلحتت

ودعلاىلعمهراصتناومهروهظبنوهرمروبظا!مامإرابتخانأ:ىلوالا

.ةيضابألانمىأرلالهأوةومدلاءابقفهراتخ

ةماقإلحادكلاوىعسلاديفوبوجولاوةبجاوروبظلاةمامإنأ,ةيناثلا

|.ةمامإلاهذهلثم

ةمامإلاهذهلثملةيلمعةلثمأبًادهشتسمر_مظلاةمامإىخامشلاانلريمبو

هللالصىنوتهيلعوهبرومألالصألاوهرورظلا):لوقفاهفادهأًانيبم
دلجوأبواحموأقراسدبعطقنمهعمالإمنالدزدحلانآلسوهيلع

؛ةقدصلاذخأنمماكحألارئاسدنعوأهبشأامو..نصحملامجروأركب

؛نيكرشملالاومأذخأوباتكلالهأنمةبزجلاذخأو..نيكرشملالاتقو

؛لوسرلادعبلعفاكماكحألانمكلذريغوىلاعتهللارمأككلذةمسقو

ثراومامإلاودوعسمنيىدنلجلاوىدنكلاىحينبهللادبعورمعوركبوبأ

تلصلاورفيجنبانملاوديمحنبكلملاديعوهللادبعنبناسغوبعنأ

دبعمامإلاويملاحتفيىرفاعملاباطخلاىبأكبرغملاةمنأو...كلامنبا
هذهلةلمأةمثالثىخامشلاانلبرضرصنلااذهو؟"لهنيرذهدعبنمونمحرلا

اهبلعتأشنىلابرغملاةمامإو«"!نامعةمامإو2نملاةمامإىهوةمامإلا
.ةيمتسرلاةلودلا

.+5ةقرو؛تافصلاوثادحألا0

١١١.٠ةقرو«ديحوتلاةمدقمحرش؛ىخامشلا(«)

.ةاسرلانمثلاثلالصفلارانا(©)
.ةلارلانمسماخلاوعبارلالصفلارظنا(©)
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..اهعلاعتتدمتساىتااةيجراخلاقرفلانماهناريظنبةيصابألاةئراقمدنعو

اهتجحلاعمىفةيضابألانمًاجن"اقأقرفلاهذهظحالنىلوألاةكحلانم
ةيساسلاةنورملاتادجنلاوأ«3ةقرازألافرعبمل+ةيءايسلارومألل

اذهلوىالسإلاعمتجملاضرعتىلاةديدجلاةيسايسلالكاشملاباعبتساو

ًامهفرثكأةيضابألاةداق._.راكيحىف«ضارقنالاقرفلاهذهلعبنك

ىلاةيسايساتانايكلاةعيبطكاردإلةيعوضومو ةياومألاةلودلاكاهعماولمامت

راشتناو؟!مدوجورارمتساززعيامةيسانملابيلاسألااوعبتأفةيسابعلاو

كاردإلااذهلةجيتنو؛برغملاوقرشملاىفمهتاودمايقًاريخأومهتوعد
(روبظلاوءارشلا عافدلا؛نامنكلا)عيرألاتالاحللاهذهتناكىمايسلا

مالياكولسةفطنملكفةلمعتسم«ةوعدلاامترمىنلالحارمللجذومب
ىركفلامهعامشإزكرموةيضانألالقعمةرصبلاف«اهيفةيسايسلالاوحالا
ةداقركفيٍ؛برغملاونادعونذلاىلإةضابالةوءدلاهنمتقلطناىذلا

ةرصبلافورظنأنيكردمماودلاعنامنكلاىفاوشاطواهيفةروثلابةوعدلا

زكارمنمركرمتناكاهنأل"ةةيضابأةموكحةماقإىفحاجنلاىلعمدعاسلال
جراوخلاوةينامعلاك«عيشاافلتخحملزكرمىهف؛ىركفلاوىمابسلاعارصاا

ىلإةفاضإ«اهريغو“*؟7ةلرمعملاوةيسابعلاوةبولعلاةعيشلاو ةيوكرملاةطلسلاةوق

.ةيقارعلاتايالولازرأةفوكلاةنيدمعمتناكدقف«اهيف

.ةقرازألا«اضردمحم؛ليجدلارظنا(١)

.ةرصبلافةيضابالاةوعدلاةأشن«ةلاسرلانمىناثلالصفللرظنا(*)
.ةلاسرلاهذهنمىناثلالصفلارظنا(©)

.١ص؛ةلرنعملا؛ىدهز؛هللاراج()
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.دباملامامإلاتالءؤموةروثلاطورش

طيورشلالعءوضلاقلننأالديالرووءظلاةمام]لعانفرعتنأدعبو

نأبحيىلاتالهؤملاوجورخللةماعلافورظلاثيحنماهرفوتبحيىلا

٠تاذلابمامإلاصخْشقرفوتت

؛اهمايقوةيضابالاةمامإلانالعإبجوتىلاطورشلابقلعتيايفامأ

ىذلاو):ىرضحل"سيقنبمهارإقاحسإربأىضابألامامإلالو-ةيف

لعباغينأكاذو0ةوءدلالهأةوقاهدحألاصفعتالثةمامإلابجوب

.'9لطابلالهآنوبلغينأمهنظ

ءاحصأنيفلابًارارحأالجرنيعبرأةوعدلالهأنوكينأ):ةيناثلاو

سادرملالبىنأعماوجرخنذلاددعاذهو)9دعاصفىمعأمهنمسالف

.)هتريدنوديمهنألعلديم

نيدلالوصأب؛لعلعأدعاصفلاجرةتسمهيفنوكينأ),كاثلا
اذهةوعدلالهألعمتجااذا؛نيدلاىفحالصورعروىوذنمهقفلاو
.)«عروااولعلاوندلاقيلضفألةمامإلاأودّقعبنأبجوفدولا

ةوءعدلاهتشأاعمقاونعرماممإقاحسإوبأاهركذىلاةلصلاهذهو

.بال؛-١«.ةقرو؛لامخلارصتخم«قاحسإوبأ(1)

٠بالةقرو'+لاصخلارص)0

6نادلبلامجعمتوقأب-هب١ةقروممالظلاحابصم6ىشيقرلا)0

:ىجراخلارعاشلالاقكسآةعقاوفو«١/١(56١٠اربط)

انومبرأكسابمهلتقيو|متعزايفنمؤمافل1

.بال.ةقرو؛لاصخلارصتم6(
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الوىضعاباعيرشتلاىفهرثأىمايسلامقاوللناكفاهبورحىنالعفةيضابالا

أمترمىتاافورظلاًاساكمنإلثمولمعىضابألاهقفلنأانلقاذإىلان
انظحالاكزاجحلاونيلاكراعمىفةيضابألاءاملعكارتشاانظحالدقفةوعدلا

نامعبةيناثلاوىلوالاةيضابألاةمامإلاسيسأتىفنييناعلا(معلاةلمح)دود

بناجلانمضتلةيعرشلاةيحانلانمراكفالاعملأنمةلصخلاهذهنأكشالو

ءانثانظحالدقو«قاقشنالاةوعدلابنجتلوبورحلاهذهىفىعرشلا

ىفىدنكلاىحيزبهللادبعىضابامامإلاىلعنيخرؤملا ؟'7هتريسنسحونإلا

لعفبةيضايألاشريجلاةداقابلمحىتلةلدتعملاةرظنلاولمعلاقيبطتللةجيتن

.ءاملعلاءالؤملثمدوجو

مقاولاةاراجم«ةدحاونآىفنيتمامإدوجوةيضابألاءامقفلارقأدقو

ةيمتسرلاةمامإلا«ناترصاعتملانايضابألاناتمامإلاهتشاعىذلاىمايسلا

لاةمامإلاوبرغملاىفم١-الو/74-م1560ترهأتىف ةيضاب
طورشلاىفاذهظحالتسو«محن“-الج|هالمنامزالنامعي
:هلوقىرضحلاسيقنبميهارإقحسإربأىضابألامامالاالإراشأىلا

.ةلصخرشعىدحإدوجوبالإدحألةمامإلامتالو)

.القاعًارحالابالجرنركبنأ:اهدحأ

.مصأالوىمعأبسبلنركبنأ:ينآلا

؛ةفيلخخبيرأت؛طايخنا-.ب١٠ةقرو/م«باسنا«ىرذالبلا(1)

١/87٠ق

نايدألاىلعىفماظنلارهوج«ىملاسلا.باب.ةقرر؛لاصخحلارصنخم(«)

٠ماكحالاو
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(ه)سرخأبسبلنوكينأ؛تااثلا

.ةيبرعلاباحيصف:عبارلا

هتلف؛نيلجرلاالونيديلاعوطقمالو«نمزبسيلاحب:سماخلا
.ًاسايق

٠نيدلا1عرولاوملعلالهأنمنوكينأ:سداسلا

نيلقاعنيذغلابًارارحألاجرةتسةيالولالهأنمهلدقعينأ,مباسلا

.ادعاصفىمعأمهيفسيلنيدلاىفعرولاوملعلاىفنيبلسملالضفأنم

ىفنوكيال«ةمامإلادمعمهيلعنيماسملاةوعدلهأْْنوكينأ:نمأثلا

.طرشكلذ

نافرحبهنيبنوكينأالإنيبلسملانمهلبقذحألاودهتءيالنأ:عسانلا

.مامإبسيلوهلبقىذلاةيعادناكرحباءمنيبنكيمل
لقنمامهمأنريالودوحأوتاوفهريخأوهلاودقعرالنأ:رشامعلا

نيبىرومهلامعجروِةمامإامينمديحاولاسلفرحامهنيبسلو

.نيماسملا

٠("دجالوعطقنمدحهيلعرقيملنممنوكينأ,رشعىداجلا
مامإلااهدروأىلاطورشلاهذهنأوه:هلرقننأدبرنىذلاو

مارتلاظحالنةعباسلاةلصخلابىلعتيامفف؛ةتباثالوصأنكتملىضابألا

هذهفالغوءثحبلاةعوضومةرغلاىفةيلمعةروصباهمنامعةيضابأ

نيبعتىلعصنلابةميركىبأنبلسمةديبعرأىضابألامامإلالوقةلصخلا
برغملاةيضابألامامىرفاعملاحمسلانبىلعألادبعباطخلاىلأبيصنتو

.(سرغ)١حيحصلاوصنلاْقتدرواذكو)

.ب٠ةقرو3لاصخلارص)0(



_ب1_

نودلسملاهيلإابمذراذإةمامإلالبقينأابأنإمامإلاو»:نيروغبتلوقي
ْكلذبىروشلاباحصأهنعهلأصدررمحرمأدقوهريغْقأورظنوهولتق

لوقنيروعتبهيل]بهذامدكؤيو9,ةممركىلأنبملمةديعوأهيرمأو

ةوثمهسفنأىفاوسنأنأمهنأشىفةديبعابأاوراشتسامثو:ىخامشلا

ىنأنإفباطخلاىبأىلإراشأومعن:لاقمهنمدحاومهيلعنورمؤيأ
."9,ءولتقاف

مووقمفلاباطخلابألعصنلبةديعويأمايقنأكشالو

باطخلاىبأىفمسوتاملةءافكلالماعدكأةديبعأنأودبيوىروهلا

٠ضارتءاهباحصأهلعدجبضوهسفنبهراخافةيدايقتافصنم

مايقبزاوجلااهنمفشتسيّنلاةرشاعلاوةعساتلاةلصخلابقلعتيايفامأ

ظححلف٠امهنيبوجاح|رحبلاناكولمفدحأوتقوْقنيتيضإأأنيتمامإ

زاجحلاىنغًايسايسةرطيسمةيسايسلافورظللةجيتنءاجمحلااذهنأ
.امهنييةيرحبلامئاوملاتاصفاكرصمو

ىنلاةيجراخلاقرفلانمةديحولاةقرفلاىهةيضابألانألوقلانكميو
تنكمثكيحبثادحألاعمةمنالملاةنورملاوىمايسلاىعولانمةجردتغلب..

ْاذهانمويىحرارمتسالارءاقبلاص

.٠١١.ةقرو«نروفبلةدصع«نروعبت)١(

74١٠ص«نيممملأ«ىخامشلا(«)



_ه٠7١0©

:ةضابالاىفتاماقنالاوتاقاقشنالا

املوقاةشنإلاىلإابضرعدقن«ةيضابألاىلعًايبلسرألارتءالاكرت

ةيلزهملاوةيضابالاراكفألاهيفتعرع_:ىذلانطوملاىهةرصبلاةنيدمتناك

ىفلثمتىلرعمريثأتىلإةيضابألاةوعدلاتضرعتدقفاذإ«ءاودلاىلع

ىوكلاةزاحوةعركىبأنبىلسمةديبعىبأنيبترجىلاتاشقانملاىف

.هذهلعبترتف؛؟الردقلابلوقلاىفةيضابألانمهوثراحلاوةيطعو

ىضابألاممتجملانعمطلز»وردقلابنيلئاقلانمةنارباةيدئاقتلاتافالتخالا)

ثراحلاوةلمعوةرحنأالاتزسانلاةديسعوبأوبجاحمهو9ةرصمبلاْق

ويفهاونفانيلعاوثدحأ تافالتخالاهذهىلعبترتدقو«"9«مهتملااحلا

قرفروبظىلإةيضاباألاةوعدلاءاسؤروردقلابنياناقلانيبةيدئاقعلا ةيضايأ

ابنعماكنتىلاةيضابألاهوعدلابةيسايسلاةيحانلانماهلةقالعالةديدج

.ثحبلااذهىف

بهسبراصناألانمريثكللاةيضعابألاةوعدلادقفأقاقدنالااذهنكلاو

اذهلو«ةيدئاقملاسسألاىفاهعمكرتشتاهنأعماهتدايقلتمزمملافقوملا

ريملابتككلذىفءاوسةيبرغملاوةيقرمشملاةيضابألارداصلانأظدحالن

ةهولاةقرفلاريغةيضابأقرفدوجوىلإريشنال("!4ةفاودئاقعلاوأ

ىطولشملاىديعنبروغبتخيشلالقنيو. ١17صءريسلا؛ىخامشلا(١)
ىنلالاق: لوقيفةيردقلاهيفمذيلودرللًاثيدحندلالوصأبىمسملاهباتكىف
ب١ةفرو"نروعبل٠.ةيردعلاةمألاهذهسو#وسرةمألكدل:)ل(

.ةلزتمملاةيضايالاءادعلعلديامئافلدنإاذهو

١13٠ص6ريمملا؛ىخاممشا|)0(

ح-ءاهاراسناملعيبرلاربأ٠ةمأآلارايخأوةريسلا4ايركرزوبأ6رظنا)9

(ةيضابالاةكرشلا4)



2وا

رداصملاهذهنأ.ردقلالأسكةيدئاقعلئاسمىفتانالتخالابيسب
اهنالةقومرملاةيملعلاتايصخشلاضعبركذنعفرطلاتضغوأتركذت

ءاملعريهاشمنمناكىذلا)هوت(ئاونسدلاماشبكردقلابلوقت:

ةماطنمىفنونطقفيندلْابارعألاةوعدبماقدقو١رم1ثيدحلا

٠كلذلإهوااجآفهضاب"0أىلإ؟ةبانجلا

ىلعاهنمةيقرشملاةيمالسإلاقرفللبتكنأركذلابردجوهامو
هذهدجاوتىلعلدياممقرفلاهذهلثمىلإتراشأىتاىهصوصخلا

هذهىناؤمىدلةبوررمفداكنأاك.ةيمالسإلاةلولاقرشمىفقرفلا

:ةضابألاقرفلانمو*'9بتكلا

فيزابتراحلاىلإةممملةيئراحلابةقرفلاهذهتم:ةثراملأ١

قامعلادمحمبهللادبعدمحمنأ0:ةكربنا٠١ةيضابال١تاميط7ثشيجردلا__

.نروُعتبةديقع«نروغت٠.مماجلا

«طظافحلاةركذذتّدمحأنبدمحمهللادعىأندلاسمش6ىهذلا)١(

رسنبهللادبعربوبأوهقاوتسدلاو١/164(»٠77دايآردح)

قباسلاردصملاىهذلا0زاوهالاروكىدحإءاوتسدنمةبولجماباشاعينيناك»

بيذهت,ىنالقسملالعنبدمحألضفلانانيدلابابش؛رجحنبا-.16/١

نبدمحم(ىراخسلا64٠-١١19(6177دايآردبح)«يذلا

:«دادعب)«لاثزوروتارف«مت«خيرأتلامذنمل_خيدوتلابنالعإلا«نحرلادبع

73.٠ص((1177

.ماشلاوىقارعلانيبةوايسلاىفباكضرأ1عمل:بانجلا)0

314/4٠نادلبلامجعمءتوقاي
37/1٠«نييبتلاونايبلا«ظحاجلا(©)

نيبقرفلا؛ىدادغبلا1020/1٠نييمالسإلاتالاقم«ىرعشالا(©)

مبص(1732تدريب)6قرف# |٠.ءاعبألا



مالا

لسمةديبعوبأهدرطىذلاوهاذهثراحلانألمتحملانمو"7يضابألا

سانلاةديبعوبأوبجاحعمجو».:ىخامشلالاقةرصبلاىفةيضابألاسلاجم
«؟”مهنملانئاخلاوهفماوآنفانيلعارثدحأثراحلاوةيطعوةزمجنأالاقف

.."بجاحوةديعربأمهنمءىربفردهالهألوقياذخأ»مهالكلذو

ةيضابألاىدلًايدئاقعانأتكرتىتلاةقرفلاىهةلزتعملانأانركذاكو
ًاءياطتذخناثيحةيمالسإلادئاقملاةشقانمىفلقعلااهمادختساببب
.اولاق»:ىرعشألالوقي«؟!ردقلاةلأسمبقلعتيامفةصاخوايلقعايمالك

روفهاشرفظملاوأ؛ىديارةسالا٠يعص«قباسلاردصملا؛ىدادغبلا)0(

«نيكلاحلاقرفلانعةيجانلاقرفلازيمتونيدلاىفريصبتلا«دمحمنبرهاطنب

نيدمحتفلاوبأ«ىاتسرهشلاءنا#ص(1465«رصمبىجناملاةبنكمرشن)
(تال«دادغببىثملاورصمبىحناخااةيتكمرشن٠لحنلاولالا«ميركلادع

ءىرعاظلالعدمبأ«مرحنباللحنلاوءاوهألاولاملاىفلصفلاباتكشماه

ركذيملو؛«ىضابالاثرحلاباحعأومهنأىرعشألاركذو.18+لع١

؛ديزينمالدبديزمهيبأمءانأىييارفمالاركذو«1/1.6هبسنلامسا

ةيمالسالاىرفلا«ىضابألاثراحلاأوىلإمهئيسللورجمفامركذو.هاص

ض.مابةقرو

١١٠٠صديسلا«ىخامشلا(”)

.قباسلاردصملا)١

لوقيو«ةيردقلابًاضيأةلزتمملابقليوهللاداجىدهزذاتمألالوقي()

نوردمينذلامهسانلانأىلإنويهذيمنالةيردقمهومسةنسلالهأنأىدادمبلا

.يسةقرفةيردقلانأ...ريدقتالوعنصاهفهلسيلىلاعتهللنأو«مهلامعأ

ةلزنمملاربظالو؛قشمدلاتاليفوىنبجلادهعملئاوألااهنأشناكرةلزنمملا
.2...ابمس]كلذاممقلعفردقلاىفنىفاحلوقةيردقلانعاوذخأ

ا-1ص(1474+توربب)+ةلزتعملا؛ىدهز«هللاداج



م.م

ةعاطتسالانأاومعزوةيضابألاراسهيفاوفلاخوةلزنملالوقيردقلاىف

لوفلعممروهمجنآل ةيضابألاةماعمهترفكدقفاذلو؛9لعفلالبق

99«لعفلاعمةعاطتسالانأىفودابعلالامعأقلاخىلاعتنأىفةنسلالهأ

راجتلاةطساوبتيرسقىلاةيردقلاراكلالانابةيضابالاءايلعمواقدقو

هذهتناكالوىبرعلاجيلخلاىفةيراجتلازكارملازرأراحصةديدمىلإ

نألمتحملانف؟9ةيراجتلاةيحانلانمةرصبلاةنيدمبةلصلاةقيثوةنيدملا
.0لوألاةلزتعمملانطومةرصبلاةنيدمنماهيل]تلقتناةيردقلاراكذألا

هم.دمنبكاملادبعةمامإنابأىرجهلاكاثلانرقلاملطمفو

كلملادبعىضايالامامإلاناليغنبمشاهرذحمري«771--مر
نممهجارخإومهتدراطمببلاطوةيردقلاراكذألالاحفتسانمديمنا

؛راحصبةئجرملاو«ةيردقلانماموقنأانغلبهنأ»:هيلإبتكاممونامع

دقم؛مهلنوبيجتسملارثكدقو6هيلإسانلااوعدو«مهنيدوربطأدق

؛مهلعكلذركتتنأكيلعقحبدتو«نامعنماهريغوماونباوراص

نأهيلإبتكأوأديريرمأف«نيماسملاناطلسىفممرمأولعينأ'فاخنانإف

قرفلا؛لوبفلؤم.٠/104؛نييءالسإلاتالاقم؛ىرعشلا(١)
١/18٠لحنلاولاملامىئاتسربشلا.مةقروةيمالسإلا

٠ه7ص«نيدلاىزسمتلا«ىنييارفسالا

٠١٠ص(تال«ةرهاقلا)«قرشلانيبقرفلا«؛ىدادغبلا)9

+دمحمناميهارب]ىقاحسإوبأ؛ىرخطصألا«راحصةيمهأنعرظنا(©)
٠(6١111١ةرهاقلا٠لاملادبعرياجدمحممقكلاملاوكلاسملا

٠.إلص

١ص«ةلرزتمملا؛ىدهز«هللاداج0



+3 4-

بتكأو٠«عدبلاولالضلاءطيىحمهلوعدرابظإىلععدبلالهأكرتيال

6عدرلاولالضلاءوطبىحمهلوعدرابظإىلععدبلالهأكرترالنأهيلإ

هغلبنملكىلإلسريو«مهيلعراكففالارهظينأ؛هللاكمحرهيلإبتكأو

ردقلاتايثإو«نيدلاملفصيو«مالسإلامهياعضرعيف«كالذنم,ىش

هغلبنمو«بقاءعو»سبحأفالإوكلذاولبقناف:رارصالالهأريفكتتو
اذهنمحضتيو©...هسدحلالاطأر«هبقاعوهسدحكلذىفدامتهنع

اذهر««9ردقلابالوقوناعبةيضابألاةقرفلاىدئاقملافقوملاصلنلا

فةمعركىلأ7مأسمةديعوبأىضابألاهيقفلاهبلاقةقتحلاىفجملا

ابجعاي ةزمح لاقف):ىخامشلالوقن؛وكلاةزمحدرطامنيحةرصبلا

.بحأوءاشودارأنولوةينايتفلاءالؤهوىئارجهمرمأدقةديبعآل

ءالؤهةديبعوبأ:لاقفمهلوقلثمبلوقيالرمهيديوهومهلعىنعرو

هيفاولغفردقلاتابثإاودارأ «9..هليزمكهتثمسبلوهتلازإديرةزجو

نأعمةيبهولاوةيضايألانمةيثراحلانيبلاصفنالاليلعتاننكمياذهبو

قرفلاعيمجهلوحتنوكتىذلاماعلاىمايسلاساسألاىفنايقتلتنيتقرفلا

الإ«ىلوألاةكححملادعبمامإمهلنكيملهنأ)دقتعتةيثراحلاف؛ةيضابألا

ةثراحلافكلذلو)«9ينسابالاديزينثراحهدعبوضابأنهللادبع

يرالانأودبيومهيالوةيبهولاةيضابألابجوأنيذلاةمثألابدقتعتال

1660٠٠م/1ةفحتلا؛ىملاسلا(١)

١/46١«قباسلاردصملا(7)
٠يوص«ريسلا«ىخامشلا)١(

.٠19ص؛قرشلانيبقرفلا؛ىدادغبلا(©)
؛رصم)(لوقملارزاونأقراشم«طسسركبىنأنبدمحأ«ىولملا0

نمكلاثلانكرلا«ةءارنلاوةيالولاعجار.حورهالص(4٠

صباتكلا 17-337.ْ



١٠01

كانهقبيو.ةيضابألاةقرفلاهذهتفتخاهتونبمهنمنأرخآناكديزنا

ىناثلاوةقرفلاهذهنطومبقلعتيلوألا؛نيمهمنيبناجبىتلعتياضومف
.696هتافوخيزاتوةصاخلاهتايحوابسسؤتم

:ةصفحلاةقرفلا-؟

ىهةيضابألارداصملاىفركذاهلدرالىتلاةيضابألانمةيناثلاةقرفلاو

.ةيصفحلا
رداصملاركذتالو7مادقملاأنبصفحاهمامإىلإةفرعلاهذهتبسن

تارثؤملاةفرعمميظتسنىكشاعىلاةئيبلاوهتايحصايشةيمالسإلا

ةيناعلارداصملاتناكاملو.؟9ةيضابالانعلصفنيهتلعجىلاةيدئاقملا

ةلأسمبفرعيامماهيلعبترتياموةيدئاقملاتافالتخاللاصاخامامهاىلوت

وأبيرقنمركذتالرداصملاهذهناف؛9فوقولاوةيالولاوةءارللا

«لاثملاليبسىلعةيمالسالاقرفلابانكتاياورىفديدشلاراصتخالارظنا(١)

18/1لحنلاوللملا؛ناتسرهشلا.٠/106+نييمالسالاتالاقم«ىرعشالا

.+٠ةقرو؛ةيمالسإلاقرفلا«لوبحفلؤم

ريصمتلا؛ىييارفسالا١/102١؛نيمالسالاتالاقم,ىزعشالا(«)

.نألوبحبفلؤمركذ.١#7ص«نيعلاروحلا؛ىريخلا.هبلص«ندلاىف

.+«ةقروةيمالسالاقرفلا««مادقملانأنبصفحبأههمسأ

قرفلاىدادغبلا.١/0٠«تيمالسالاتالاقم«ىرمشألا؛ءرظن|(©)

٠هللصنيدلاىفريصبتلا؛ىديارفسالا؛محصقرفلانيب
رادبةطواعخم؛ةيضابألاءاملعنمةرشعهفلأ«ناويدلاماكحأ«رظنا(«)

ءرثؤملاوبأ7076٠محةقرونهبا71743مقرتحنةيرصملابتكلا
ثدحلاىفلاؤلالطبأنمىلعةجحلا«ىوبنسبلا.تافدلاوثادحالا
.نأممبمقاولا



م١١-

مدعًاضيأظحالنةيبرغملارداصملاةعجارمددعوىضابالامامإلااذهديعب
ىفتشاعةقرفلاهذهنألوقلاعيطتسا«مادقملاىلأنبصفملاهركذ

ىرمشالاكةقراشمباتكىدلاهركذدرودقوامسالىالسإلاقرشملا

.ينيبارفسألاوىدادغبلاو

تارظنلةجيننةيبهولاةيضابألاقرفلانيبومهنيبقفرتذالانأاودبيو
لعاودازءالؤهو)لوبحمبفاّؤملوقيةيدئاقعبناوجىفةيدابتجا

ةطسوتمةلصخاهنافىلاعتهتاةفرعمكرشلاونامإلانيبنأةيضابالا

لمعوأرانوأةنجرأباتكوألرسرنمهاوسنميرفكمث)«(""اامهني

وبفهركذأوأهللالبجنموكرشلانمءىررفاكوهفتايانجلاميمج

هقدصنمالإةيضابألالجهنم.ىرب)دقفهذههلارألةجيتنو(7كرشم

ريثكلاةيضايألاتدقنأةيدئاقملاتاماسقنالاهذهنأكشالو«90(مهنم

٠ةيسايسةيحاننماهفعضأاممعابتألانم

ةفالعغنورقيالمهف؛ةبلاغىبفةفالجحلاىفةيسايسلاةيصفحلاءارآامأ

وهايلعنأمعزو)ىلعماماللمهادعىفنآرقلاليوأتاوعدتباو«نامنع

نمو)هيفلرنأىلاعتهللانأنولوقياك©*ل(نآرقلاهركذىذلاناريحلا

دلأوهوهبلقىفامىلعهللادبشيو«ايندلاةايحلاىفهلوقكدجعينمسانلا

.ةمالارابخأرةريسلا«ايركذزنأ٠ٍنيروغبلةديفع؛نيروغبت(١)

.1ةقرو؛ةيمالسالاقرفلا؛لوبفلؤم(«)

٠١٠٠نييمالسالاتالاقم«ىرعشالا)0

٠قباسلاردصملا(«)

.اضيأ«قباسلاردصملا(ه)
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حيداتىفركذيىمايسرودالفرعيالةقرفلاهذهنألع(؟ماصخلا

٠ةجراخلاتاكرحلا

:ةيديزملاةقرفلا١

بسلذ٠ةيديربلابةامسملاةقرفلاىهاولغةيضابألاقرفلارثكأنأىلع

ةيحانصمةيضابألاعمقتليوهوةسينأنبديرياهمامإىلإةقرفلاهذه
.ىلوألاةمكحملاىلوتب:لاق)دقف«ةمامإلابقلعتتىتلاةيرظنلاراكذألا

ىلعفرعقهنأرهظيو."2(مالوتيهنافةيضابالاالإمدعبنمأرتتو

:(9سرافضرأىلإلقتنامثةرصبلاةنيدمىفةيضابألاءىدابملا

أاهنملعجروةيضابالادئاقملاففرحينأدارأةسينأنبدير,نأودبيو
هذهرطخأوةيضابألادئاقملاىلاةلصبتمنالةيلاغدتاقعجبورًاراتس
اباتكهياعلزنبومهنممجعلاىلاالوسرثعبيسهللنأ):هلوقدئاقملا

ةروكذللاةئباصلاةلمزوكتوأسوهيلعهللالصدممةعيرشكرتبوةدحاوةلمج

."(جراوخلارفكأءالؤه)نأريثالانبالاقاذلو.؛(نآرقلاىف

هدلاقفعىلعريثأت؟ناولحلابجىفةسينأنإديرىلكسأنأودبيو

0٠اسصندلاىفريصبتلاىديارفسالا)١(

قرفلانيبقرفلاىدادغبلا١/١٠+نييمالسالاتالاقم«ىرعشالا(«)

١1.٠ص

613/1٠لحنلاوللملا؛ىناتسربششلا(©)

317٠ص(قرفلانيبقرفلا«ىدادغبلا(6)
(م1357(ةرهاقلا)باسنالابيذهتىفبابللا«يثالانا(ه)

.م.

٠.قءاسلاردصملا)9(

تتةمممدادنيبواهثيبلابجلاليامداوسلادودورخآعناولحب)0
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.ىجمبرشبدقهنأاميسالوةيئباصلاو«ةيسرافلادئاقعلااباقبرشتنتثيح

ةبئاصلا)تسيلهنألاقهنأولو9(ىآرقلاىفةروكذملاةئباصلاةلم)

ةلدّملاةيضابألاةيراقنلافلاخهنأي2(نارحوطقاوأىفةدوجوملا

ناولحلافج)مهنطوملنأودبيو؛رقكلاوكرشلاىناعمديدحتلمهنرظنىف
مهرانىفتسكعنادهرتللمهعاطقناوسانامهنطلاعمدعو(؟!اييحاوتو

مريغوهيقفاومنمدودحلاباحأنأ)ةسينأنبديزيلاقفةيهرشلادودحلا
لثمنأكشالو«0كرشوهفريكوأريغصباذلكونيكرشمرافك

6ًايسايسوًايدئاقعةيضابألاحورنعدعبلالكةديعباهنوكلميلاعتلاهذه

اهقانتءالةيضابألاقرفلانمضاهلعجننأنكمياللاوحالانملاحىأبانناف

.ةيلاغلا.ىدابملاهذه

ةسسؤموىلذملاةبنكمهترشلءاعقصقرتفملاوافصوكرتدملا,توقاي.لحارمص
١٠(9ص؛تال؛رصمبىجياخلا

١٠م/١١لحنلاوللملا«ىتاتسرهشلا(١)

٠قباسلاردصملا()

.2.4/7باشنالا بيذهتىفبابللا«ريثالانبا)١0

١/7١٠+لحنلاوللملا«ىناتسربشلا0
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ثحبلاةمتاخ

ةوعدلانأابيلعانلصحىتااةيخمراتلاقئاثولاانتساردلالخنمانلحضتا

ماقدقوىرجمهلالوألانرقلاىفةرصبلاةنيدمىفترءرتوتأشنةبضاألا

هللادبعوديزنيرباجةاعدلاءالؤهنمزردقو«نيعباتلانمةعومجابسيسأتب
ةيضابألاىدافرعياموأ«ةوعدلافىرسلاماظنسيسأتباوماقوضاأنيا

ًاحضاواذهرهظوىمابسجنلعةلحرملاهذهتلددقو«نامثكلاةلحرمم

-مهبهذملةوعدلاىفةيميظنتلامهتاقالعىفاهوعبتاىلابيلاسالالالخنم
ةيرملاةمظنملاهذهىلعاهديعتنأةرصبلاىفةبقاعتملاتاطلسلاعطتستملو

٠ميسفنأةاعدلاابطاحأىلاظفحتلاوةقدللةيضابألاةوعدلل

قرفعمىمايسوىدئاقعفالخىلعتناكةقرفلاهذهنأانلربظدقو-

اهفقاوبةقرفلاهذهتزانتماثيح؛«تادجنلاوةقرازألاكةفرطتملاجراوخلا

ءذهنأانلحضتاو.بهذملاىفمهلنيفلاخملانيللسملارفكتتنكتفةلدتعملا

د:اةمعلارارمتسالثمىالسإبهذمءاقبتاررمىدحإىهةزمملا ةمححملا

.رصاعملاانخمراتىتحىلوألا

ةوعدلاسمسؤملادئاقلاوهنكيملضابأنبهللادبعنأانلحضتا5.

ىعباتلاهيقفلاناكلب«نيئدحماوىادقلانوخرؤملاهيلعفراعتاكةيضابألا

ةيضابألاةوعدلانوسسؤملاممخياشملانمةعومجوىدزألاديزنبرباج

.ضإأنبهللادبعكلذىفاب

قرشوبونجةقطنمىفريبكيمايسرودبةرصمبلاةئيدمتماقدقو

«اذهانمويتحةقطنملاهذهةسايسىفًاحضاوءرثألازالةيبرعلاةررجلا
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ىلإ«ىلعةلمح»ةيضابألاةاعدلاةرصبلاىفةوعدلاركرمنمقلطنادقف ,نام

هبسكففةيلاعةءافكوةيعامتجاوةيسابسوةيدايقتافصباوفصتادقو؛نيلاو
.ىضابآلاميبهذملعابتألا

دقةركىنأنبلمةديع!ءأنأةساردلاهذهلالخنمانلربظدقو

مقاًاديدجًاراسمةوعد#تذختاذإديدجىخمراقفطعنمىفةوودلامضو

ةيضابألاةوعدلاهدبعىفتأديف:ىللعلاوىميظنتلاوىمايسلاقمعلاوةقدلاب

ناكو؛نامنكلاوىنختلانمةنسنيتسىلاوحدعبةبسايسلااهئاطاشنسرامب

تاطلسالشفوةوعدلاحاجنىفًآارثأركنتلاىفةعرابلاةديبعىنأبيلاسأل

ةيضابألاةيرسلاةمظنمللةيقبقحلاةيسابسلاةدايقلافدكىفةيسابعلاوةبومألا

فافقلالمعةنبمهذاختالالخنمةديبعىأةرابمترهظدقو.ةرصبلاىف

ةلحدادعإىفًازرابًايسايسًارثئأفافقلابرسلناكو«فافقلاببقلثيح
برغملاوةيرعلاةريزجلاقرشبونجخيراترييغتىفاوحجننيذلاملعلا
.ترهاتىفةيمتسرلاةلودلاونادعبةيضابالاةلودلاتماقثيحطسوألا

نمركبمتقويفاريلعىضقىنلاونيثاىفةيضابألاةمامإلامايقىلإةفاضإ

.نيبومألالبق

.نيثحابلاىدلًادئاسناكاملافالخوثحبلااذهلالخنمانلربظدقو

ةصاخناورمنبكلمادبعوةيضابألانيبةقالعلانأبرعلاونيقرشتسملا

نآلنوثحابلاهيلابهذاكةيدوةقالعنكتملةماعةروصبنيبومألاو
ةيضابأرداصمىلعمهءالطامدعلو.ةيضابألادئاقملابايلعطختملمبتسارد
.ةليصأ

ترمتساىلاءانبلاونامنكلاةلحرمثحبلالوانتدقلو نرقفصنءاهز

ةيضابألاةمامإلاروهظبتلثمتىتلاىمايسلاطاشنلاتايلمىلوأتأدبثيح
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نيلاةيضاأنيبةقلولاطباورلاانلتربظدقومالي6/174ةنسنولافش

ةرصبلاةيضاأهبعلىذلالاعفلارودلارهظثيح«ةرصبلاىفةوعدلازكمو
نممظنملاقبسملادادعإلاوقيسنتلاىلعلديامم؛ةروثلاهذهىفلصوملاو
الإزاجحلالعةرطبسلاكرحلاهذهتدتمادقو.ةيضابألاةوعدلاةدايقلبق

ةبطعنبكاملادبعىومألادئاقلاهجوتدعبراسحنإلابتأدبمهمرطيسنأ

اليادةررثلانامزرابتخاناكدقو.مداةريخىلعىضقينأعاطتساىذلا

ىلإابقيرطىفىهوةيومألاةلودلااهرمتىلافوراظلابةداقلاةفرعمىلع

.طوقسلاولالحنال|

زكرمرودلجندقو«ناعبةيضابألاةوددلاراشتناثحبلالوانتاك
ةداقضعبامثالناكو.نامعبةيضابألاةديقعلارشنىفةرصبلاىفةوعدلا
ميبرلاو1ىدزالأفيز7راجمامإلاك«كاتذىفرودنامملقإلةوعدلا

تالواحلاىلوأنامعىفىساقدقو.ىدزألاىدوهرفلاورنببيبحنبا

نمناكنامعملقإنأانلحضتااذبو«اهيفةمكاحةمامإةماقإلةيضابألا

وهاملاقالخةيسابعلاةفالخلانعلاصفأاللًادادعتساةيمالسإلاملاقألالوأ

اهريغوةيناماسلاوةيرهاطلاتاليودلانأنمنيثدحملانيخرؤملانيبمئاش

ىسيئرلابيسلاناكو«ةيسابعلافالحنعتلصفناىتلاتاليودلاىلوأتناك
بجسركببملاتقولااذهىفنامعميلقإلاصفناىف ركرملاحبصأدقف؛ىدئاقع

.رصاعملاانخمراتىتحىدااقعلا

ةلواحمىناثتماقدقفمياقإلااذهىفاهنكمتوةوعدلالاحفتساببسبو
ةدايقبمالامةنسىرجهلأىناثلانرقلاىفةيضأبالإةوءدلاةيسايس

هذهىلعءاضقلااوعاطتسانييسابعلانأالإ؛ىدزالادوعسمنىدنلجلا

ةلخادلاةضراعملاةوقلوةيرشيلاوةيداصتقالاتايناكمإلافعضبببةمامإلا

.ةيسابعلاةلودلاعمًافلحاودعنيذلانالنيقباسلاماكحلاىدنلجلالآنم



فذ

ةنسىتحنامتكلانمةرتفىفنامعميلقإىفةيضابلاةوعدلاترمم

.هرطونامميلقإىلعةرطبسلابةيضابألاةوعدلاتأدبذإ*ل4|ه١
مذهربتعتو؛ةيناثلاةيضابالاةمامإلانالعإونييسابعلاءافاحىدنلجلالآ

قرشملاىفةيضابألاةوعدللةيسايسلاةيحانلانمةحجانةلواحملوأةمامإلا

رودلايكرحلاهذهىفلجندقو.نامزلانمنرقنمرثكالترمتساذإ

«ةرصبلاىفاوسردنيذلا«ملعلاةلمح»نم«ملسمةديبعىبأبالطلىدايقلا
نمقحبدعيىذلاىوكزألارباجىنأنىمومةاعدلاءالؤهنمرهتشاو

.ةيناثلاةيضابألاةمامإلانالعإىفتمهاسىتلاتابصخشلاتايصخشلازرأ

كحىدلا؛نافعىنأنبدمنبهللاديعةرتؤلاهذهةمثنأنمرهظدقو

نمةلثمتملاةيلخادلاةضراعملاىوقدمخنأعاطتساذإ؛نيماعنمرثثأل

ىفىضابألاميظنتلاهبثعبدقمامإلااذهناكو.ةءانهىنبوىدتلجلالآ

.ةيركسعلاةيحانلانمةيضابألاةدابقلةرصبلا

/م1174ةنسىصورخلابمكنبثراومامإلاةرتفلاهذهةمئازرأنم
.ثحنمةيناثلاةيضايألاةمامإلأروصعىهزأنمهرصعرثعيو(ما

لبقنمهيلعىضقىمابعوزغلنامعتضرعتهدبعىفو«ىلخادلارارقتسالا
ترمتساوةيركسعلاةيحانلانمةءامإلاهذهةوقىلعلدناممةلوهسبةيضابألا

ىححفلاهللادبعنبناسغهفلخدهعىفراهدزالاوةوقلابةروكذملاةمامإلا

ةميدقلاةضراعملاىوقدمخمنأمامإلأاذهعاطتساومنالاه147ةنس

اهتققحىتاتازاجنإلازربأتناكدقو.ةءانهىوىدنلجلالآبةلثمتملا

لحاوسلارهطينأعاطتساىذاىرحبلاالطسأةوقةبقحلاهذهىفنامع

.كاذنآةدئاستناكىتلاةنصرقلاةرهاظنمةينامعلا

<م4«/م170ىدمحيلارفيجنبىنبملاةدافلاهذهةئأنمزربدقو
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ىبسنلارارقتسالاثيحنمنيقباسلاةمثألاكحةرتفلًادادتماهتمامإربتعتو

نامعداصتقاراهدزاعم(ةبوفةيزكرمةموكحدوجوبهرصعزاتمااك

ىراجتلاوىعارولا

ةنسكلامنبتلصلاةيضارالاةمامإلاىلوترفيجنبانمملاةافودعبو.

ةوقلاورارقتسالابهمكحىنسنمىلوألاةرتفلاتزاتمادقو.م١|ه77

رخاوأىفو«نامعىلإةرطقسةرزجمضيعسوتلصحثيح؛ةيسايسلا
هنسركلةجيتنةيناثلاةيضابألاةمامإلانايكىففءضلابدهلكحىنص

ةيلخادلانةلاوةيلهألابرلادوبظىلإىدأامم٠«محلاةفدةرادإىفهفعضو

هذهتربظدقو«ةيرضموةينامبىلإاسفنىلعةينامعلالئابقلاقاقشناو

/ه»ا73ىددحيلاراظنلانبدشارةمامإىفحضاولكشبةيلبقلاتاماسقنالا

٠ممخ

دميملو؛لئابقلاءاسؤرىلإةوعدلاةمنأنمىمايسلالقثلالقتناو

ىذلارمألالئابقلاخوياناكامردقبىمايسلارثألاوةيسدقلاةمامإلل
ىقيقحتىفلئابقلاءاسؤرىلعمددامتعاونيرخأتملاةوعدلاةداقماسقناىلإىدأ

ىضابالانيدلامامإىلعنبىسومنبسوملناكو«ىمايسلامبحومط
لاحفتساىلإةيسايسلاهفقاومتدأدقورخآلزعومامإبصفالاعفًارود
رولبتىذلامي١اباميمنبنارعةمامإىفةصاخوةيلبقلاتاعارملا

نوريخالادجنتساثيح«ةيرارنلاوةيناملانيبىلبقلاعارصلاهدبعىف
ةمامإلاطوقسىلإًاريخأىدأامبةيناملاىلعءاضقللةيسابعلاةفالخلاب

٠محك١ممةنسةيسابعلاةلؤدلاةريضحىلإابعوجروةيضايالا



ةلاسرلاقحالم
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لوألاقحلملا

ىرجملانماثلانرقلانمةقراشملاةيضابألاتافاؤمركذبةمثاق

ةقرفلاهذهلرخارلاتارتلاانلرهظتىهوىدارلامساقلاوبأاهركذل

دحأىلإىدارملامساقلاوبأاءثعبةلاسرنعةرابعةمئاقلاهذهوةيضإالا

ءايلعاهفلأىتلابتكلااةيمسقهيفبلطىذلاهلاؤسىلعًادرةيضإالاءاملعلا

:اهيفءاجقرشملاىفةيضابألا

.مالس؛نيعمجأهلآودميهينىلعمالسلاوةالصلاونيملاعلابردحلا»

ناوخإلاوةبلطلانممكيلاوحنمومكيديأنيبنكمكنلمشيىخأابمكيلع

٠هتاكروهللاةحرو

كلذنففيلاوتلاةيمستنمكدارمهنعمهفأمللوسرلانافدعبو
فرعأوهتبأرنافعنبنامعثادحأةفصةقراشملاانباحصأفيلاوت

نعهراثآرثكأمهلتقورهنلالهأرابخأونيفصرابخأهيفبتكو.هقلؤم
نبهللادبعباتكو.هفلؤمفرعأملوهتيأرىرارفلادي.نبهللادبعنع

ابأ ىلعلمتشيهيل]هباتكنعباوجناورمنبكلملادفعىلإهببتكض
نبملاسباتكو.نآرقلاىأبجاجتحالاوتاداقتوالانيييتودرلاوضقنلا

ةيطعنببيبشباتكو.جاجتحالاوضقنلاودياقملاىفىلالهلاةنيلعحلا

ىرفصابيشانموقراثآنمفرعأىذلاوةيجرملاوكاكشلانعهيفملكت
باتكو٠مالسلادعىلإهببتكقفأوممالكباتكلاىفهمالكنكل

باتكو.عيبرلاثيدحوهودنسملاوهيلعتفقورابجلادبعنالضيارفلا
نبكلملادبعةرفصىفأةياورمامضبانكقحلاةفرعمىفقلحلاىلعةججحلا

محلانبمثيلاةياورعورفلاىفرخآباتكو.مامضنععيبرلانعةرفص
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مالكلاوهقفلاورابخألالعلمتشينايفنىنأبانك.ميبرلانعهخايشأنع

ةوعدلالهأبتكةساردبمكيلعهنعهللاىنرحلفأمامإلالاقودياقعلاو

ىلإهيفبتكىذلاهدبدورابخالاىلعلمتشينايفسىبأبتكامسال

ذيمالتنعاهعامسديقىنلامئاغىبأةنودمو.ىدنكلاىحيهللادبعمامإلاىلإ
باتكومايصلابانكىلعاهنمتفقوبنكةدعىلعلمتشتةديبعبأ
ندمحباتكو..حاكذلاباتكوماكحالاوةنضقألاباتكو؛تادابشلا

|كلذركذأهزجنوعبسهتلمجىفهئازجأنمدحاوهزجىلعتفقوبوبحم

دمعراجرفعجىبأعماجو.ىساربلامساقنبركبىنأحااصىبأخيشلانع
خيشلارصتحتو.عورفلاىفنيريبكنيرفسنوكيىوكزألازفعجنبأ

دمحأنبعيبراطعظفاحلاةقثلاكلذبىتربخأمحلاعوبسوهونسحلاىبأ

خخيشلااذهىلهركذهيلعىلهركذوهيلعقفارملانسخحلاىنأخبشااعماجو

خيشلااهبلصوىذلابتكلاةلمجنمندحلاىبأخيشلاعماجلاففاضيأ
خدمباتكو٠؟'"ةريزجلاىلإنامعنمىنسارعلاايركزنىسيعىموموبأ

باتكو,ريبكرؤسةعماجوهوكرنبدمحمنبهللادبعدمعىنالهلهأوملعلا

انباحأضعبىلهركذلصألامئاءدلاباتكو.هيلعتفقواضيأهلدييقتلا
مددعةتيثملاةدعنأةذهانتآمنمنيعبسوسمخةنسهللااهفرش1كمنييناععلا

:هيفلوقيىذلاديصقلامكيلإلصولهلاقو....ناعبباتكلااذهىف

عاهللاو«ىلعنمءرأوىسومىنأمكحوايواسملالضلاخيشنمأزأو

«"ىواسنبلادمحمتىلعنيسحلادمحىلأخيشلاريدو«اوركذامةحصب

برغملالمأىلإوهاماهنمةثالثىلعتفقو ةبمسآودودرلاوضقنلاىفاءاك

٠هيزجةريزج؛ةريزجلابدصقي(١)

ض.ىويسإلاحيحصلاو()
(ةيضارالاةكرحلا...١3)
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ركبىلألصيصختلاباتكو.مهريغونيعباتلاوةباحصلانمنيدسملامنأ
باتكو٠.ىورضحلابىفورمملاوهوججحلاوراكذلاباتكو.ىوكزالا

نوعبرأوفينةماتلاةريبكلاةخسنلانمبرغملالصوهنأنوركذيايضلا

ةالصلاوديحوتلاىفءازجأىلعلمتشيرفسلكرافأةثالثهيفتيأروًاءزج

لهأفينصتأنموهوكلذريغوماكحألاومويبلاوضرحلاوقالطلاو

فشرأامهبحاصرههللوايضلاباتكنعرصتخمروشلاباتكو.ةوعدلا
هلوقنمةرابعلاهذهجرختسافيكوايذهلانعرودلابهتيمساىفهتراشإ

دحاولكنأىرمماو..ارونرمقلاوءايضسمشلالمجىذلاوهىلا١
مارحلاولالحلاىفيآةيايسخلاريسفتباتكو.هانعملهامسم.ىقباطملامبنم
ىففاصونتدمحمةباصإلاولحلاباتكو:سيلانبتاصلارملىبال

امهعماموىبحبنبهللادبعمامإلاةريسو.راغصةعبرأىفوأنيريبكنرفس
باتكو.هنأنمىردأالىدزألافروعنبراتخمارمىبأبامخنم

(هماحلا)ىفنوركذيوكدنعهنوركذيىحبنهللادبعمامإلارامشأ
باتككدنعرصعلالهأفيلأتنمنوركذيو.هبلعففأمانأًءامأو

هلثمةوعدلالهألدريلهنألاقيةمالاىفالتخاىفةمغلافشكبفرعي

فلباقنمهبىتأفةخاستناىلعكمنمانباحصأضعبتفاكتنكوهيفىف
ةوفالفهرجاهدمبلفهترجألمتحملابلطفءىشبلابتهاهلنمكانهفداصي

ركذو٠ايشاهنمرأملوىناعلاديعسىبالتاعطقملانوركذيو.هللابالإ

دحأسابعلاىبأخيشلانعهباتكىفديعسخبشلانبدمحأسابعلاوبأخيشلا
هيفتعقواملوأفهسلاجمرضحأوديعسخيشلاىلعأرقاتنك»لاقركبنا
تلصوىلابهذملابتنكنمكانهىفكلذءانثأىفترظنفهدنعةركاذملا

ةدئافاهرثكأتريختف.زجفلأنيئالثوةثالانموحناذاقىرشملانم

٠لعأهللاوذئتبحهتأرقف
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ىناثلاقحلملا

بأنبملسمةديبعوبأاهبثعبىتلاةلاسرلا ةيضابألاةاعدلاىلإ؛ةميركى
ىلعليلدلامقلىهو«برغملاىف مهطابلراوبرغملاةيضابأنيبةقيلولاةلصلا

ميظنتلاىفةقدلاةلاسرلاهذهربظتو«ةرصبلاةنيدمىفملاةوعدلازكرمب
ىلإايفو«كلدلاونطفينأنودهتاعدلةديبعوبأةبقارمو«ىضابألا

:ميحرلانحرلاهللامسهَتأدبىلالاسرلاهذهنمصوصن

.الستلسوهبحصوهلآىلعوىسآلاىننلادمحمانديسىلعهللالص

فالتأومكتلكعجنم؛يلعهبهللانمامهيفنوركذتبانكاناتأ

ىفكرمأ مهلرثكاامىرمملو«ملفالخلالهأنمانمةرثك

اودنقف؛مكفلسنممكلبقناكنمىلعمهلبقناكاممرثكاباورثكنإو
عيمجىفقيفوتلاونوعلاهقالأسف٠مهفالخأىلعمهترثكمكيلعنوهمهب
مهلعنييلسملاعيمجلومكلواللعجينأو:مهسأب:0ايأو71نأوكرومأ

دقلىرمعلف«مهبولقضيفبهذيو؛نينمؤمموقرودصىشيوةورادلا
تكنانأريف«اعفخلكلذ31نإوعرمأنمهلاّيهنأمقرم

.هقيثوتوهنوعبهلكريخلامكلمتتسيهللاو«ىلإهبنيتكىذلا

الإتيأرامابنمو«مفكيجاناتيأرامابنه«لئاسعمكبانكانانأ

مكتءاججلحلصأهتيأرىذلاالإ«ريصقتالوناوهريغنماهيفمكيحب

؛مكرومألعمجأومكيوقلفاطعأو.مكفيعضاقفرأو؛مكنأشلموقأو

ةلاسر»ناونعتحن6ىناسرخلامناغىلأةنودمبهلاسرلاهذهتدرو/١)0

ةيرصملابتكلارادبةطوطخم.ءةميركنأنبملسمةديبعىلإلةاكرلاماكحأىف

٠ب١1ممقرب
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....؟'ةءاضروهبحاملعايزوهللاانقفوهللبالإقيفوتامو

٠٠١ةنسدعبتينكهنأاهنايوتحمنمرهظيفةلاسرلاهذهخيراتامأ

ىبأنبملسمةديبعىلأضفرىلإةراشإاهو؛ةرجبل ضعبلعدرلاوةميرك

ةيالولاوةءاربلاةلأسمىلعةباجإلاضفرهنألمتحتو«ةيراغملاةاعدلاةلئسأ
امففلتخاىلاىدارملاسيقنبرابجلادبعوىرضخلادفاتنبثراحلانم
لهأامهتلتسمتنلبف»«"!مهماسقناىلإىدؤيداكلكشبةيضابألاءاعدلا
فكلاببجاحوةديبعوبأبتكفبرغملالهأفلتخاكاوفاتخافقرشملا

.09...اهركذنع

112٠-1١ةقروىئاسرخلامئاعبأةنودم(١)

.بالأةقرو؛ةمالارابخأوةريسلا«ايركزوبأ(«)
سيفنرابجاادبعرديلتنإثراحلاناتو.#19صءربسلا«ىخاشلا(©)

م11ماعبرغملاىفسلبارطةيحانبةيومألاةطلسلالعاراثدقىدارملا

0“|:رطظني٠7ص+ىخامشلاةيأورىلع»37٠يفوأ

هقفلاىفرصانلادبعلامجةعوسوم«ةيمالسالانوئشللىلعالاسلجما

.م١.٠(7١ممرهاقلا) ىالسإلا
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كلاثلاقحلملا

ةوعدلااومنيذلا«ملعلاةلمحدةيضابألاةاعدلاءامسأبمق

نانعىلإةرصبلانمةيضابألا

.(مالهم١17ت)ىدزألاىدوهرفلارمعنببيبحنبعيبرلا--

بلاغنبىؤلنبةماسىنبنموهوىوكزألاراجىنأنبىموم" 
.9(مالوأل|مملتا

بلاغنبىؤلنبةماسىنبنموهوىرقعلاىناودنلارذنملانبرهشب« 
(موج|ددرإلت)

نمنأدحنبةرهمنمبهونبداسونبكلملادبعنب«رينلانبرينم-4
.9(مروح|د«.تامايرىب

ىفت)٠هدنكلابجنمحسفلانمىحسفلاىدتكلاالعملانبدمحم٠
.!(ىداليملانماثلا/ىرجمحلاىتاثلانرقلا

؛ىدزألاديدحنبرضاحننايعنلانبىديدملاورحمنيدشار-4

.©!(ةافولالوهجب(

اااا7112ا1

.ب١١ةقرو؛برغلاباسنأ«ىتوعلا)0(

.ب7٠34ةقروةمغلافشك(”)
.أو+ةقرو«باسل٠ىآوعلا(©)

.ب١1ةقرومالظلاحابصم؛أهوةقرو«ىتوعلا(«)

:أ«+ةقرو«ىبتوملا)0(

.هسفنردصملا(6)
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عساتلا/ىرجهلاثلاثانرقلاءالعإنمىناحيسلاناليفنبمشاه-«
ض:؟!ىدالول

نماثلا/ىرجملاىناثلانرقلاءالعنمليحرلانببوبنايفسربأ-م
.؟"ىدالملا

:"ا

.ب١ةقرو«مالطلاحابصم«ىشضرلا(١)

0١0م4١٠صمناكوأنوكينأزاجامىفناكمالا«شيفطا)1



ةهيسايلأتثودلا

.ككملا
فرزجيل.ناملج:ٍِ

+8!ًسناعلم

1اكنيبيلا
سابهاشنجلا«يت

ْيدا2.يكب
77ٍمك

ٍيوام5
ىدادر(٠٠هدا
داويلانلاعيرلا2ا

ِف ةربملالتبرماارحب

رامظط

7ل.

ةينامعلالئابقلاعلنول
ثحبلاتعوضومةَرتفْلايف



نا <همسسمان
نخيلغامٍرضِّ

ماويحاحا بيلابيبلاجَس

تيحل#والانكا معلاِبٍيحسإ|

-ىرازللبسرزاب7
روصألاصورمتامر ب7مدُأ-7ديلا

رو مح2يقمع

اولا

آى ذِ:ٍ

:إؤجا

ب

ثدملاصعبعقومممول صعبعقومصولناعملق١اةطراخ
شدولافاقلا ً-وروىلإ



ثحبلارداصم



ثحبدلارواصم

:تاطوطخملا(أ)

.ىرجحلالوألانرقلاىفةيضابألاةمئأنمهللادبع؛ضالأنيا

«ىلعنببلاغمامإلاةنارخبةطوطخم؛ضابأنبهلادبعةريس
.ةيدوعسلاةيبرعلاكلمملابمامدا

٠.(ىرجمهلاىناثلانرقلىففوت١ىلسمةديعوبأ؛ةميركىنأنبا

1١٠-2١11ةقرونمةعون#نمط؛ةاكرلاماكحأىفالاسر

٠بالاممقرتحنةيرصملابتكلارادبةطوطخم

سماخلانررقلاءالعنم)ىناعلادمححنبهللادبعدمحموأ؛ةكربنإ

.(ىرجملا

9163مقدتحنةيرصملابتكلارادبةطوطخمعماجلاباتك
٠باآ2١١١٠+ب

٠(هف4التا)ىلعنبنمحرلادبعجرفلاوأ«ىزوجلانبا

ةبتكمىفةروصمةطوطخم«ممألاوكولملاخيراتىفمظتنملا
.46مقرتحنفرشألافجنلاىفةماعلامكحلا

.(ىرجهلاىفاثلانرقلاءالعنم)بيبش«ةبطعنبا

نمةبرصملابتكلارادبةطوطخم؛ةيطعنببيبشةريس ةعوم
٠ب8مقرتحب

٠(هوي4تا)ىلعندشرمنبةماسأ«ذقنمنا

.فويلاخ٠«نأاهرشن«ةروصمةطوطخم٠رايدلاولزانملا-

٠(1461«وكسوم)



 مإ

٠.(ىرجهلاسداسلانرقلاءايلعنم)ىناعلادمحأركبوأ«رظنلانبا

-هلا٠مقرجن6ةرصملابتكلارادبةطوطنماعلا_

٠(ىرجهلاعباسلانرقلاءايلعنم)مالسلادبعنبناملس؛عيبرلاربأ

مقرتحنةيرصملابتكلارادبةطوطخم«عيبرلاوبأرينم

:حح١١١

.)الإتا)مركبىلأنبيحب:ايركذزوبأ

.عبةيرصملابتكلارادةطواطخمةمألارابخأوةريسلا_

.ح٠مقر

.(ىرجهلارشعىداحلانرقلاءاملعنم)رمعنيدمحمهقادبعوبأ«ةنسوبأ

هبشكلارادبةيرومبتلاةطوطخممالسإلادعاوقحرشىلعةيشاح
٠بال8١٠٠مقرتحن«ةيرصملا

.(سماخلانرقلاءايلعنمركبنبدمححنبدمحأ«ساملاربأ

مقدرىحتةيرصملابتكلارادبةطواطخم«دابعلالاعفأنيببت-

-ب171

.فنأتسملا«رذمملاوبأ

مامدلبلعنببلاغمامإلاةنارخبةطوطخم؛فتأتسلا
٠ةيدوعسلا

٠(ىرجهلاكلاثلانرقلاءالعنم)سيمخنبتلصلا«ملاربأ

.نمضىلعنببلاغمامإلاةنارخبةطوطخم«تافصلاوثادحألا
.ةيدوعسلا«مامدلابءايلعلامجازروريسباتك

٠(ىرجهلارشعىناثلانرقلاءاملعنم)دهسنبناحرس«ىوكزألا

هقباتسلوفل|,ةروصمةطوطنع؛ةمالارابخالمماجلا«ةمغعلافدك_
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تحت+دادغبةعماج؛بادألاةيلكبايلعلاتاساردلاةبتكمب
.0٠9.رقر

٠(هالوتا)مالسلادبعنبرفمج«ىرابنألا

ةيرصملابتكلارادبةظوطخم«جراوملاةحبصنىفجهانملاةنبأ

٠ب(إ4لقرتحن

٠(ىرجمهلانماثلانرقلاءاملعنم)مساقلاوبألضفلاوبأ«ىدارعلا

مهاريإنبمساقلاربأخيشللانباحصأبتكدييقتاهيفةلاسر

ناويدلاماكحأباتكنمقاروأةثالثىفمقتةطوطخم؛ىدارعلا

«(ب17١٠-706)ةقرونمةبضابألاءاملعنمةرشعهفلأىذلا

٠ب١7/4١3مقرتحتبتكلارادبطوطخم
.(ىرجمهلاسماخلانرقلاءالعنم)ىئامعلادمحنبىلعنسحلاوبأ+ىويشلا

ةطوطخع؛نامبمقاولاثدحلاىفلاؤسلالطبأنملعةجحلا
٠ةيدوعسلابمامدلا«ىلعنببلاغمامإلاةفارخب

٠)الأت(ناج0ناىنبدمحأىرذالبلا

ايلعلاتاساردلاةبنكمةروصمةطوطخم«فارشألاباسنأ
١114٠مقرتحندادغبةعماجبادألاةيلكب

٠(ىرجهلارشاعلانرقلالبقتا)ىصقشلارمعنبهللادبع«ىولبهبلا

ثادحالاركذىفوةباحصلانيبفالخلاأىفةسمخةديصقب

رقرتحنةيرصملابتكلارادبةعومجنممهنييترجؤلا ٠بال+644
:(10.)ىمومنبلبعامسإ«لاطيجلا

تحتةبرصملابتكلارادبةطوطخم«مالسإلادعاوفحرش

ض٠بالا١١١/مقر

ىفتومرض#ةيضابألاةمنأنمسيقنبمهارإقاحسإوبأ ىمرضجلا»

٠ىرجهلاسماخلانرقلا



-١7

مقرتحتةيرصملابتكلارادبةطوطخم«لاصحلارصتقخم

ض2ففاطلا

٠(ىرجهلاكااثلانرقلاءاملعنم)؛مناغنبرشبمناغوبأ؛ىئاسارخلا

.مقرمحمةيرصملابتكلارادبةطوطخم«ىرغصلاةنودملا-

٠با7٠١

٠(ىرجمهلاعباسلانرقلاءاملعنم)دمحأسابعلاوبأ«ىنيجردلا

مقرتحتةيرصملابتكلارادبةطوطخم«ةيضابألاتاقبط-
٠ح77

ىداحلانرقلالبقىفوت)نيسحلانبدمحأنبهللادعنبدمحأ؛ىشرفرلا

٠(ىرجملارشع

.با644١٠مقرتحتةيرصملابتكلارادبةطوطخم«مالظلاحابصم

٠(ه7)ديعسنبدمحأ«ىخايشلا
.تحبةبرهصملابتكلارادبةطوطخم«ديحوتلاةمدقمحرش_

٠بن17مقر

٠(ىرجهملاسماخلانرقلاءاملعنم)ىراحصلالسمنبةباس«ىبتوعلا

(71)مقرتحبةيرصملابتكلارادبةطوطخم؛برعلاباأ__

٠خيرات

٠(ه١17تا)بيبحنبعيرلا«ىدوهرفلا
مقرتحنةيرصملابتكلارادبةطوطخم؛بيبحنبعيبرلادنسم--

-با77

٠(م7:)ركأشنبدمهنبحالص«ىبتكلا

ةماعلامكحلامامإلاةبتكمبةروصمةطوطخم«خيراوتلانويع--

.لمقرتحبفرشألافجنللاىف

م(ىرجهلاسماخلانرقلاءالعنم)ىسبعنبنيروغبت«ىطولشملا
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.بنال447مقرتحنةيرصملابتكلارادبةطوطخمنيروغبتةديقع
. فسوي؛ىبصعملا

مقرتحنةيرصملابتكلارادبةطوطخم«نيروغبتةديقعحرش
. ب0

٠(م١٠٠7تا)ركبىأنبدمهدامحنبا«لصوملا

بتكلارادبةطوطخم«نامزلاريهاشمرابخأىفنابعألاةضور -

٠خيراتم.+مقرتحبةيرومبت«ةبرصملا
٠.لوبهجمفلؤم

بتكلارادبةطولطخم«78١٠اهخسفخيرات«ةيناولحلاةديصقلا

٠خيرات2411مقرتحنةبرصملا
. لوهجحبفلّؤم

نمةيرصملابتكلارادبةطوطخم«نايدألاباتكنمةعطقس

٠.بال"78مقرتحنةعرمب

. لوبجبفاؤم

نرقلاىففاأىناتسرهشلاباتكريغوهو.6لحنلاوللملا _-

مقرتحتدادغيفاقوألاةبتكمبةطوطخم«ىرجهلاسداسلا

- 4
: ةعوبطملارداصملا(ب)ل'

٠(ه#٠1تادمندممركلاىأنبىلعنسحلاربأ«ريثألانبأ"

145762٠توريب؛خيراتلاىفلماكلا
٠ه17ه١ةرهاقلا؛باسنألابيذهلىفبأبلا

٠(هاللحث)مهارإنبدمعهللادبعوبأ«ةطوظبنا"

راصمألاباارغىفراظنلاةفحتةامسملا«ةطوطبناةلحر --

3 ٠م1410توريبراثآلا؛بئاجعو



تازرييرلا؛راكبنا 3161«)٠

دمحدومجحرشوقيقحت,اهرابخأوشيرقبسكةربمج-
٠ه3١م١؛ةرهاقشلاءرئاش

٠.(+346تازةيمأنبدمحمرةعجوبأ؛بلحنا

1دابآرديح؛رتششاولاةسنألاحيحصت+روما_

عبطدافلتسفدنايندرفقرشتسملاهرشن«اهفلتؤمولئابقلافلتقم
8١و.٠.ةنسانوغةئيدم

٠(هممجتا)ذالقسملالعسدمحأرجحنأ

.ه7١17دابأرديح«بيذهتلابيذهل-

٠(ميمت)دمأنالعدمهبأ٠مزحنبا
ةرهاقلا«نوراهدمحممالسلادبعقيقحن؛برعلاباسنأةرهمج

.م١141فرامملاراد

٠م١1ملاةبتكمدادغب«لحنلاوءاوهألاوللعلاولصفلا
٠(*١٠١١)ىلعنبدمحنبمساقلانبنيسحلانبا«نيسحلانا

ءحاتفلادبعديعسقيقحت«ىناملارطقلارابخأىفىنامألاةباغ

11٠مةرهاقلا

.(1808ت)ىرضحلادمنبنمحرلادبع؛نودلخنبا
نموزبربلاومجعلاوبرعلامايأىفربحلاوادتبملاناويدوربعلا-

٠م4١و77توريب«ركألاناطلسلاىوذنممهرصأ»

٠(1متاد#نبدمحأسابعلاوبأ؛ناكلخنبا

؛سابعناسحإقيقحتنابزلاءانبأءانأونايعألاتايفو-
٠م147.توريبّ
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١(340تاةفيلخ؛ورمعربأ«طايخنبا
ةعبطلاو٠م1418قشمد(راكزليهسقرقحت؛«ةفيلخخيرات
م457١فرشألافجنلا«ىرمعلاءاضمرك|.دقيقحتىرخألا
1437٠دادغب«ىرمعلاءايضمركأ.دقوقحب«تاقبطلا

نبأ وبأءديرد .(مم31تا)نسحلانبدمحركب
٠ماحمةرهاقلا؛نوراهدمححمالسلادعقيقحتِقاقتشالا_

.(ىرجهلارشعكاثلانرقلاءالعنم)دمحنديمح؛قيزرنأ

ةغلابرجدأ»هرشن+ديعسوللاةداسةريسىفنيبلاحتفلا_

٠م١/1ةيريلجبالا

٠(ه730ت)دم(دعسنأ

.م١٠متوريب«؛ىربكلاتاقبطلا__

:(+ممتدعنبدمحأ؛هيردبعنأ

٠م67١ةرهاَهلا'ًنايرعلاديعسدمعققحتلديرقلادقعلا

.(ىرجهلارشاعلانرقلاءاملعنم)دمحمنبناعن«قارعلانا

دمروتكدلاقيقحت«رئازجلاوةرصنلاخيداتبرهاوجلانداعم

٠م417١ناسكأدابآمالسأ؛هللادم

.١7ت)لسمنميركلادنعدرروألةبينقنأ

.م“٠8ةرهاهلا6بتكلاراد1هشاكعةورثقيقحت٠فراعملا_

:)ماللتاندلادامعاداوبأ؛رهثكنأ

٠م41710١(توري6ةياهنلاوةيادبلا

.(همححتا)ىلعنبفسوينبدمحم؛ىئاموكلا
قيقحت؛ىئامركلافقاولملاحرشبانكليذةيمالسإلاقرفلا

.مرحلدادقب؛لوسرللدبعملس



١مل-

٠.دمحأنيدلابابشْْدجامنأ

ميهارإقيقحت«دعاوقلاورحبلالعلوصأىفدئاوفلاباتك

٠م4أل١قشمد(نسحةزعوىروخ

:)مالإ١تا(مركمندمعىدلالامج"لضفلاوأ0روظنمنأ

م1478+توريب؛برعلانأسل

.)هد3٠زألت(قاحساْندمحمميدنلانا

.م14٠تورهب؛تسربفلا--

نرملانمىلاثلادقمأارخاوأففو(ٍكلمملادنعدمحميأ6ماشهنأ

.ىرجهلاكاثلا

٠»3١مةرهاقلا؛ديمادبعنيدلاىحمقيقحم«ةيوبنلاةريسلا

.(ه3تازدمحمنبليعامسانيدلادامع؛ادفلاربأ

٠م1866سيئرأبدونرحيحصت؛نادلبلاوقت

.(*334تا)دمعنديريايركذوألىدزألا

.ما١أوال+ةرهاقلا(ةيييحل٠.قرفحبتلصوللاحيرات__

٠/هال١تت(دمعرهاطنبروؤهاشرفظملاويأ+ءارفسالا

؛دهأزدمحمققحم(ةيجانلاقرفلاريكونيدلاىفريصبتلا

م8ةرهاقلا

.(ه3294ت)ليعامسأنبىلعنسحلاوبأ؛ىرعشالا

"رز٠حيحصل0نيلصملافالتخاونييمالسإلاتالاتم_

.م16لوبنانتسا

(ةبضألاةكرحلا-77)ٍْ



ف

٠(ه1(7هت)دمنبيهازاقاحسإربأ؛ىرخطصألا
٠م١11ةرهاقلا«لاملادبعراجققحت؛كلاملاوكلاسملا-

٠(م3201ت)دم34نيسحلاناىلعجرفلاوأ1ابفصألا

.م61911توربب«جارفدمحأراتسلادمعقيقحم0ىقناغألا_

.(ىرجملانماثلانرّقلاءاملعنم)ميهاراَْتمساقلاوأ؛لضفلاوبأِىدأرلا

؛ةيليطنطسقتاقبطلاباتكهبلخأامماماىفةاقتنملارعارجلا
-.١»106هنرجحهعبط.ىارجلا

)ه»0٠؛ت(٠ناسندمحممتاحوأْىسهلا

م4ةرهاقلاِرههشالفمحيحصا6راصمألاءاملعريهاشم_

.(هلل/تا)نايفسنببوقعبفسوبربأ«ىوسبلا
دادغب«ىرمملاءايضمركأ.دقيقحت«خيراتلاوةفرعملا

٠م6

(ىرجهلاسماانرقلاءاملعنم)ىنامعلادمحمنبىلعنمحلاوأ؛ىويسبلا

.613204ةيرجحةعبط«ارابجنبز؛ىويسإلارصتم-
.(ه؛93ت)بيطخلاىلعنتدمحأرعبوأ؛ىدادنبلا

|م1ةرهاقلا؛دادتبخيرات_ِ

.(م794تادمحمنبرهاطنرداقلاديم؛ىدادنبلا

؛ديحلادبعندلاىمحمدمحمقيقحت+قرفلانيبقرفلا-

.تالةرهاشلا

٠م14732توريبب؛قرفلانيبقرفلا-

٠.(774تا)راجىبأنبىحينإدمحأ«ىرذالبلا

.م61438سدقلا؛هنوجفارشأب؛فارشألاباسنأ-
م6ةرهاقلا«نادلللاحوت_



 ٠+١٠3-

٠.(»166تا)رحنبورمعنامعوبأء؛طظءعاحلا

ءنوراهدمحممالسلادبعحرشوقيقحت+نييبنلا<نايبلا
٠م1418+ةرهاقلا

م١ةرهاقلا4نوراهدمحممالسلادعقيقحب4ناوحلا_

.(هل0+تا)؟ىسومنبليعامسا«لاطيجلا
.م+ةرعاقلا؛تاريخلارطانق

.(ه171ت)هللادبعوبأندلابابش«توفقاب؛ىوحلا

.تءالدادتسّلثملاةيتكمرشانلاامصقرتذملْاوافصوكرتدملا_

.م6نارهطةعطو.تال«ةرهاقلا6نادإبلامجعم

.(ههالتا١٠ديعسنانأوشنديعسوبأ«ىريخلا

م١7ناررط6ىطصملاكقيقحملنيعلاروحلا_

.(ه50.ىلاو-تا)هللادبعننامثعدمحموبأ«قنحلا

لهأنيبةقرتؤملاقرفلا ىأواتوقراشب.دقيقحت؛ةقدنرلاوغيزلا
.م6٠ةرقنأ

.)هابت(دمحأ0دمعهللادعوبأ0ىبهذلا

٠»1717ةرهاقلا؛مالعألاوريهاشملاتاقبطومالسإلاخيرات-

.(*م79تانادمحندمحأمناحوبأ؛ىزارلا

«ىتارماسلامولسهللاديعقيقحت+ةيعالسإلاتالكدلاىفةديزلا-

٠ما6ةرهاقلا

٠)7)منانأ0نمحرلادعدمحموأ0ىرارلا

.)٠ّ-17ناأل+دابآرديحُْليدعتلاوحرجلاباتك

.(*0٠7١٠تاكىضآرمدمحم«ىديبزلا



.٠

رهاوجنمسورعلاجات»ىمممملاسروماقلاحرشنمسورملاجات-_

٠تال؛نوريب«سوماقلا
.(1تا)بعصمنهللادبعنبعصمهللادبعوبأ؛ىرييزلا

م76ةرهاقلا؛شيرفبسن_-

٠/هنات(؛روصنمندمحمبميركلاديعدعسوبأِىناعمسلا

٠م1817دابأرديحلباسألا__

.)هوالتْدحأولادعخيشلانبديعسندمحأ«ىغخاشلا

٠ا6هبرجحةعط؛ةطنطل؛رازجلا؛ريسلاباتك

.(ىرجهلاعباسلانرقلاءاملعنم)افيسنبىلعنباع؛ىخامشلا
٠)تثال6(حاضيإلا_

ىلأنبميركلدبعنبدمحمحتفلاوبأ«ىنانسرهشلا .(*ه48)«ركب

.م١1931ةرهاقلا؛ىناليجديعسدمحمقيقحت؛لحنلاولاملا

.تال؛ةيرصمولجنألاةعبطلاو

٠/ه٠الإلألت(ْبلاطىبأًْدمعهللاديوبأندلامسِةوبرلاخيش

.م1870.2دوبسرطب«رحبلاوربلابئاجعىفرهدلاةبحن

..(١٠تا)«ررجندمحمرفعجربأ«ىربطلا

ةرهافلا؛يهارالضدلاوبأدمحمقيقحت؛كولملاولسرلاخيرات

.م147/1ةرهاقلاةعبطو

٠طيمسركبىنأنادمحأ«ىولعلا
..*١مم+ةرهاقلا؛لوقمعلاراوزأقراشم

.(دفتادمحمنبايركز«ىنيورقلا
٠.م"64تروريبدامعلارابخأودالللاراثآ_
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.(*+146ت)؛فسوينإىلعنسحلاىبأندلالامج؛ىطفقلا
.ةاحنلاءانأىلعةاورلاءابنأ

(محت)ءهاهلعندمحأسابعلاوبأ؛ىدتشتةلقلا

؛دادنبىناقفحلاىلعهرشن؛برعلاباسنأةفرعمىفبرألاةياهن

٠مح8

ٍ.(مهمت)ىدزألاديزينيدمحمءدرمملا
ديسلاوبهارلضفااوبأدمحمقيقحبدألاوةنالاىفلماكلا-

.تال«توري!ةعطو٠تال«ةرهاقلا.ةتاحش

.(»+41تا)ىلعننسحلانىلعنسحلاوبأ«ىدوعسملا

.م1603توريب؛فارشإلاوهيبننلا
٠م4١ممةرهاقلا«رهوجلانداعموبهذلاجررم

.(هافتا)+ىعفاشلادمحمهللادبعوبُأندلاسمه(«ىبدقملا

٠م10نديل»ميلاقال؛هفرعمىفميسالانسحأ

.(ه7تا)«رهاطنبربطم؛ىسنقملا

.م1416سيئرأب«خيراضلاوهدبلا

.(مع*تا)ىلعنبدمحأسابعلاىأنيدلاقت«ىريرقملا
.*17462قالوب+ةيزرقملاطيطختلا

.(مصتالنمحرلادبعنبدمحأنادمحمنيدحلاوبأوىلقمملا

.ه7١ممتوريب+عدبلاوءاوهالالداىلعدرلاوةيبلتلاب

ّ.ناملسإندمحأنبناملس.ىربملا

ءىروغميهاراقيقحت«رخازلارحبلالعىفرخافلاجابنلا

.م0١١(شمل



م(

..لوهبجمفاٌؤم

وىلاةبنكمهترشف؛قئاقحلارابخأىفقئادحلاءنويعلا

.تال«دادنب

.(هيأتاعنإهللادبع«ربكألاءىشانلا

.ىناملألادبعملاهردصأ؛سأناففسويقيقحت؛ةمامإلالئاسم

الل ٠م6٠147توريب؛ةيقرشلاثاحم

.(م47ةنسدعبتا)(رفعجنببوقعيىفأندمأِىنوقعيلا

٠م61414فجنلا«ىنوقعيلاخيراق

؛ةثيدحلارداصملامج

.هطدون.هءالعلاربأ

٠م1477ةرهاقلا؛برعلاةريزجهبشةيفارغج
.دومحم«ليعاما

٠عاجلةرهاقلا«مالسإلاىفةبرسلاتاكرملا

٠فسوينادم؛شيفطا
.«وارجلا؛ةيرجحةعبط؛ناكوأنوكينأزاجامفناكمإلا

.م4

هقفلاىفًاءزجرشعةعبسىفعقيليلعلاءافشولينلاباتكحرش

٠م429١توريب؛ىضأبلا

٠ناملسميبرلاوبأ؛ىنورابلا

٠م1731سلول+ةضابألاخيراترصتخم

٠هللادبع«ىنورابلا

متال«سنوت٠ةيضابالاكولموةمنأىفةيضايرلاراهزألا
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.لراك؛نامكو:

فراعملاراد«راجنلاماحلادبع.دةجرت«ىبرعلابدآلاخيرات

.9762١رصمب

٠حالص؛ىركبلا

٠م187؛ةرهاقلا«ىسايسلاتومرضحخيرات

.رابجلادبع؛ةرموجلا

٠.م7ةرهاقلا«ديشرلانوراه

٠.ناملسندمنبملاس؛ىنراجلا

ايروسىفةيبرعلاةلقبلاراد«ةيضابألالوصأىفةيضفلادوقعلا
.تال؛نانبلو

.حلاص«دماحلا

٠ماحمتوري(توءعرضحخيرات

:.نسحميهارا؛نسح
٠م٠11م+ةرهاقلاىمايسلامالسإلاخيرات_

.دارمنطصم«غابدلا
٠م143توريب؛مالسإلادبهوبرعلانطوم«برعلاةريزجم

٠نسحانضردمحم.ليجدلا
٠م34١4ىفرشألافجدلا«ةقزازألاةقرف

.ريمآلادنع.د«نسكد

ةسارد؛مال|ماده+مرج/هدمةيومالاةفالخلا

٠م14773(توريب؛ةيسايس



-م2(

اٍِإْ.ليعامساتاثْىوارلا

؛دادغب«نيبومألاوةيدشارلاةفالخ«ةيبرعلاةلودلاخيرات
٠م٠

٠ندلاريوخًْىاكرزلا
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