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جرح؛ميقتسملاطارصلاىلإانادهو«نيقتلاليبسرانأيذلاهللدمحلا

."ّيَحْلاَنِمٍتّيَمْلاِتّيَمْلاَنِمَيَحْلا

نمسانلاجرخأفنيلاعللةحرثوعبمفرشأىلعملسأو

هيدیدتهانموهتباحصوهلآىلعو«نيقيلارونىلإلهحلاتالظ

.نيدلامويىلإهجهننيكلاسلانيظفاحلا

 

.دعبو

ديفيابلاغتشالاىلاعتهللالإتابرقلالضفأولاعألالجأنملهَ

بردريٽیونيلرألاركذييجي«عئاذخيراتوعفانملعنمءَةَّمَألا

ميقتستوقرطلامسترتثيحءاهيضابلايجألارضاحطبريو«نيكلاسلا

0۹۵:ماعنألاةروس-١



ص{بهجُحْلاةلاسرلا

ىتشيفةّمَألاهبرخزتيذلاثارتلامامأاهودشمءرملافقياماريثكو

ةأطوتحتنئيلازياليذلالئاملامكلاريصميفهلقعريحيو«نوتنفلا

ىعاقبلانامزلاافبتكيتلارداونلاضعبرثعتامدنعةصاخو«نايسنلا

نماذهو«قيقحتلاوةساردلابالوانتتيتلاةنيمألايديألادجتلنكلو

مهفيالرضاحلانل؛بكرلاةرخؤميفاهكرتوةّمألابلحيذلاريصقتلا
الإىنيياللبقتسملانأكةءارقخيراتلاةءارقلالخنمألإ

اذهمضخيفةصاخوءةفلتخملاةيلخادلاوةيجراخلاتارثؤملاباعيتساب

ةيلوؤسمتحبصأكلذلف؛ةثيدحلاةلوعلالالظتحتودفععقاولا

لبقتسملاحرصءالعإورضاحابيضاملاطبريفةميظعةقحاللالايجألا

.ةريصبلعدعاولا

‹ينيعتعقوهنمةدافتسالاوثارتلالوانتيفماجحإومادقإدعبو

ليعرلانميهفءاهعبنافصوءاهدهعلاطةلاسرقيقحتليبلقنأمطاو

«يعرشلااهاحتموءةيخيراتلااهتميقبزاتمتء##ىفطصلاعابتأنملوألا

.اهنمدافتسيىتحماعللاهزاريإواهجارخإيفلمعلاترشابف

اهتجوتاهقوسلعةلاسرلاتوتساواهقيقحتنمتيهتنالَو
:لياماهيفتركذةرصتخمةمدقمب

 



Terenceيحةَجْحْلاةلاسرلا

.هبابسأوعوضولملارايتخاعفاود:الوأ

ةباتكرصعىلإ؛هسيسأتوهتأشنذنمبهذملاخيراتنعةذبن:ايناث

كلذيفعسوتللةمهملارداصملاىلإةراشإلاًمُثءاهتباتكببسوةلاسرلا

.دارآن

.هطبضوصتنلاقيقحتيفةدمتعملارداصملاركذ:اثلاث

.اهناونعيفققحتلاو؟تلسرأنموءرداصملايفةلاسرلاةبسن:اعبار

.اهخسانوةلاسرلابانك:اسماخ

.ليلحتلاضعبعماهيلعلمتشتاموةلاسرلاىوحف:اسداس

.ليصفتباهيلعدَّمتعملاةخسنلافصو:اعباس

.ةمتاخلابُت.ةلاسرلاقيقحتوطبضيفةعبتملاةيجهنملا:انماث

.ةلاسرلاصنقيقحت:اعسات

لالخنماهيلعلّصحتلاجئاتنلاوتامولعملاةصالخ:ارشاع

.ةلاسرلا



۰سلاةلاسرلا

عوضوملارايتخابابسأوعفاود:الّوأ

:يليامطوطخلملااذهرايتخاىلإيبعفدم

اتوًاخضاثارتةيضابإللنأعمسأوًارقأتنكامًاريثك:الوأ
2

ىلإعلطتأتأدبف؛مهددعلةبسنلابىرخألابهاذملافيلآتقوفت«ةريثك

ٌتلّصوتًاربخأوكانهوانهةرفوتلاتابتكملاوسراهفلالالخنمكلذ

اهلجأوةّداماهرزغأو؛تابتكللامظعأنمفحةّيضابإلاةبتكملانأىلإ

قيقحتلابالوءظفحلاباوانتينمدجتل-ديدشلافسأللو-نكلءةميق

.ردنامالإاجلا

ادئارتحبدعييذلاوباشلاَكِلَدةيدجكلذلیّدصتدقو

روتكدلاوهوءاًيجهنمايملعاقيقحت«يضابإلاثارتلاقيقحتداورنم

.يمانلاةفيلخورمع

يفءاروتكدللهتلاسرنمضناكو«قيقحتلايفًاريبكًاطوشعطقدقلو
:يضابإلاثارتلاجاتنمهانمصوصنةثالثقيقحتجديربمكةعماج

.ةءارلاوةيالولاباتك:يلاطيجللمالسإلادعاوقنمءزج-١

.يطوشلملاىسيعنبدوادنبنيروغبتلنيدلالوصأباتك۲
.نراقملاهقفلايفنوفلخنباةبوجأ-۳

 



١۱ريلاةلاسرلا

نعباغذإءةيمالساإلاةمألاهتدقفنأىلإجهنلاكلذىلعلصاوو

كلسيلءرويغلكسفنيفغلابلاهرثألازيالوم١۹۸٠ةنسعامسألا

ينقفوينأهللاتوعدو..ثارتلااذهءايحإيفهجهنمعبتيوهقيرط

:رعاشلالاقكنوكأوءديجملاهبردكلسأل

حالفماركلابهبشتلانإمهلثماونوكتملنإاوهّبشتو
امنكليشكةيضابإلاريغنميضابإلاثارتلاقيقحتلوانتدقلو

ةقبسمراكفألمحو«مهركفلَعلماحتلا-بلاغلايف-مهيلعظحالي

لاقكلذل«تاقيقحتلاكلتةهازنبليمءةيئاتنالاةعزنلانمولغختال

:ميكحلا

كرمأعيمجتنألوتفكرفظلثمكدلجكحام

نأ-مهريغىلعو-مويلاةّيضابإلالعامازلناكف

؛مهريغنعموللااوصفريىحمهئارتاوقف
اذهىلإتاعماجلاودهاعملاةبلطهجوتةرورضىرأو

امعمءلوشقعلاةذباهجنيلّوألاثارتىيحنلا

.ةداجةيملعتاساردنماهدضعي



WEةلاسرلا

تناكيتلاةقالعللاهديدحتثيحنمةقيثولاةميق:ايناث

ضعبلاهطبضو«برضخلاةيضابإوقرشاةيضابإنيب

يفةيضابإلاةكرحلاهيفتزكرتيتلانكامألاومالعألا

هدقتفنم«مهتايحةرتفومهئاسأيفققحتلاعم«هتايادب

.مجارتلاوريسلابتكيفاريثك

ازنكربتعتذإهتيمهأوءةلاسرلامد:افلا

ليعرلاىلإاهخيراتعجريثيحلوألادهعلاذنمادوقفم

.نيدهتجملاءالعلاونيسسؤملابهذملاةّمثَأنملوألا

ءاهئايحإوةَّسلالعةظفاحملايفءاملعلادوهجزاربإيفاهتيّمهأ:اعبار

ىلإءيعطقلاّصنلارهاظنعجرخنملكدضقحايفددشتلاو

.مهبهذمنمناکنإویّتح«لیلدنودسايقلالاعتسا

ءاهتيّمهأمغرتاياورلاوريسلابتكنمةلاسرلاصنءافتخا:ًاسماخ

.اهريغنعاهزييمتنود«هريسيفيخامشلاهظفحيذلاروتبملاءزحجلاالإ
عبطتيتلاةيضابإلاتاطوطخملانمريثكىلعديدشلايفسآ:اًسداس

فيحصتنماهيِفعقتيتلايهاودلاو«قيقحتالوةعجارمنودمولا

.ةيخيراتلاوةيملعلااهتميقدسفيضومغنماهيرتعيامو«فيرحتو



۳_ةّجُّحلاةلاسرلا

:بهذملاخيراتنعةذبن:ايناث

فيرعتلايفةيفاضةمّدقمبككأنألمآتنكدقلو

نكامألاوهمالعأوهتمئَأنعو«هروطتوهتأشنوبهذلاب

نأنكميالانيديأنيبيتلاةقيثولانوكلءاهيفاوزكرَتيتلا

همالعأةفرعموبهذاةأشنفورظءوضىلعألإهفت

.ةنكمتمةفرعملئاوألا

ىلإينعفد؛عوضوملااذهين”"عمجارملاورداصملاةرفونكل

ىلإةراشإلانمدبالهنأريغءاهيفليصفتلاوكلذنعلودعلا

نيبيتلاةلاسرلاهئوضّلَعمهفتىتحءراصتخابولوعوضوللا
٣

.انيديا

رصعىلإهسيسأتوهتاشنثيحنمعجرييضابإلابهذلاف

ءاثعشلاوبأروهشملايعباتلا:هروذجسرغنملّوأف«نيعباتلا

ةنستطباطخلانبرمعةفالخيفدلو؛يناعلاديزنبرباج
.ةرجهلل١

.ةلاسرلاهذهرخآيفعجارملاورداصملاسرهفرظنا-۱



جلا

ىوحفءاًردبدهشنممةباحصلانمريبكعمجنعملعلاذخأ

نمفرتغاوهمزالثيح«سابعنبهللادبعرحبلاالإمهدنعام

نينمؤملاٌمأةشئاعنمذخأكءهثيداحأرشكأهنعىورو«هنيعم

.ةريثكثيداحأاهنعىورو

نيبعمجهقفلايفصاخبهذماذءاًهيقفاًرّسفمواندامامإناك

دصاقمكاردإوءهتريصبذافنلليمأةيناثلاىلإو«يأرلاوثيدحلاةسردم

اهيفيفوتيتلاةرصبلايفهرارقتسالإةفاضإ«صوصتلادورونمةعيرشلا

.ةرجهلل۳٩ةنس

هيلإبستنييذلا-ضابإنبهللادبعكنوريثكءاملعهيديىلعجرحت

ةديبعوبآوبئاسلانبماضوریدحنبسادرملالبوبأو-بهذللا

.ريثکمهریغو...ةماعدنبةداتقوملسم

عمج«همسابفرعيريبكناويدهلءهقفلايفنيفلؤملالئاوأنممامألاو

ةفاضإءةديدعلاةيمالكلاوةيهقفلالئاسملايفهلاوقأوهئارآوهتايورمهيف

.ةريثكتاباوجوفيلاتكلذىلإ

هدقأنمدعيهسيسأتوهتأشنثيحنميضابإلابهذملاٌنإفهنمو
.اتابثوةزيكراهلّوأواسيسأتةيمالسإللابهاذملا



omیلاسرلا

ةديبعيبمامإلادهعيفهدعاوقتيسرأوبهذملاةروصتلمتكادقو

دعبةرصبلايفبهذملاةسائرلوتيذلايميمتلاةميركيأنبملسم

.رباجهخیشةافو

راشتناو«بهذملالهأميمجتيفايساسأازكرمهتقويفةرصبلاتناكو

؛برغملاوناسارخونميلاوزاجحلاكيمالسإلاملاعلاراطقأىلإةكرحلا

رهظيوءةوعدلانوؤشعيمحجلسيئرلاعجرملاويساسألاعفادلايهو

وبأوبلاطاهداقيتلاءةيروثلاتاكرحلاةدناسموهيجوتيفكلذ

.امهريغ...ويراشلاةزمح

اوفرغيل؛برغملاوقرشملانماودفو«نوريثكةبلطمامإلاديىلعجرتدقو

اوفرعدقو؛نيدلاةنامأ«ىمظعلاةنامألاكلتمهناطوأىلإاولمحيو«هعبننم

.(ملعلاةلمح»مساب

طاشنلةميظعالودوءةماهزكارمكلذدعبمهنادلبتحضأدقلو

يف«يمالسأإلاخيراتلايفاريطخواماهايسايسارودتبعلذإ«بهذلا

ء(نامعونميلاوتومرضح)ةيبرعلاةريزجلابونجنملَك

.(رئازجلاوسنوتوايبيل)ايقيرفإ



eسسيلاةلارلا

‹حالصأإلاوةوعدلابةدوقعملاةيولألالئاوأنميقيرفألالاشلاناكف

نبىلعألادبعباطخلايأةلوديهوءةيضابإةلودلوهيفتأشنثيح

ينبملظٌدضةنحاطابورحاهيفضاخةرجهلل١٤٠ةنسيرفاعملاحمسلا

.تاونسعبرأهتلودتمادو«سابعلا

سّسأف«يسرافلامتسرنبنمحرلادبعهبحاصةمهملابهدعبلفکت4

ترهاتةنيدمبءةرجهلل١٠٠ةنسايقيرفإيفةلداعةيمالسإةلودلّوأ

غلباهيف«نينرقنمبرقيامتّرمتساثيح«اةيمتسرلاةلودلا»تيّمس

عمبوغمادادغب»براهدزالاورّوطتلايفهتورذبهذللا

ةبتكمللتكرتةزاتممةيملعتاكرحروهظنمفورظلاهتأيهام

‹نمزلايدايأهيفتبعلاماهنمءةمّيقوةريزغةيملعةورثةيمالسأإلا

.اذهسانلامويىلإيقباماهنمو

عجرييتلاوءانيديأنيبيتلاةلاسرلاهتاه«ليلجلاميلاثارتلاكلذنمو

ةيادبوءةيمتسرلاةلودلاراهدزاناّبإيناثلانرقلارخاوأىلإاهخيرات

بيبحنبعيبرلاماّيأرخاوأيفقرشملايفةيضابإلاةكرحلاىلعتاطوغضلا

.ملسمةديبعيبأهذاتسأدعباهسيئروبهذملامامإ



WEسبجحاةلاسرلا WWM

لئاوألاةّمئألايأرزربتثيح«نيَّماهنيرمأيفتبتكةلاسرلاهذهو

حضوواهيفلصفلامتيتلاو«سانلانمريثكاهيِففلتخااياضقيف

دارأنمسبتلتالىَّتَحاهمكحيفبهذملاءاملعنمةمئألايأر

.ليلدلاةفرعموّقَحْلاسامتلا

:يأياِفاياضقلاهذهلثمتتو

عمٌةبلطاهيففلتخاةيهقفوةيمالكةيداهتجالئاسمي:اوأ

يفاهبلوقلاّلِإاوعجرمتءهتايحيفمهيلعاهّدرفةديبعيبأمهخيش
.بيبحنبعيبرلامهبحاصةمامإ

ةقرفلاهذهترهظدقو.اهيلعمكحلاوراكنلاةنتفركذيف:اهيناث

باهولادبعهنباةعيابمو«متسرنبنمحرلادبعمامإلاةافودعببرغلاب

ةفالخامامإلايلوا«نیدنفنبدیزیمهنیبنم؛نیراتخملانمةتسنيبنم

ملعلفمامإلادنعةوضحوأبصنمةيالويفعمطوءطورشىلعهعياب

ةمامإللنيركنمهباحصأووههيلعجرخف.هاغتبمهلقَقحيمهتينمامإلا

؛كلذيفاوفلتخاف«لضفألادوجوعملوضفلملاةمامإزاوجمدعةجحب

ةدوعلبقومهرمأيفةراشتساللةّكمىلإنيلوسرعمةلاسرلااولّمحف



AT:ةَجُحْلاةلاسرلا renee

كلانهاوبلُغنكلءهتيعرومامإلاىلعحالسلاهباحصأوديزيلمحباوجا

.نيرغاصاوبلقناو

لإرابخألاباوعجرفىرجإباوربخأ«باوجابنالوسرلاعجرلَو
نيبيتلاةلاسرلاهذهاوبتكفمهرمأيفمكحلاوةّمئألامالعإلةّكم
.انيديأ

طبض2ةدمتعملارداصملا:اثلاث

ديعسنبدمحأسابعلايبألبرغلملايفخياشملاتاقبط.١

وريسلايففّنأامعتمأنموهو٠1۷:ت)ينيجردلا

.اهباحصأمجارتةفرعمو«ثداوحلاةنراقميفهتدمتعاردصم

ريغ.هيلإةلاحإلانم-ةلاسرلاهذهنم-ةحفصولتالداكتو

ىلإاهتبسنركذبايفتكمءاهنماًءزِجالوءةلاسرلاصنلقنيمهنأ
.عيبرلا

ق)نيملسللاءالعلانمةعاحلتاباوحجلاوريسلا.۲

ضعبموهفمديدحتو«بهذلملاةبسنيفهتدمتعا:(ه٦

.ميهاربإزاحب:ذاتسألل"ةيمتسرلاةلودلا":باتكيفليصفتبرداصملاهذهدقنرظنا-١

 

 

 



۱۹:EERE[ةّجُّحْلاةلاسرلا

قلعتيامةصاختقولاكلذيفةيلوصألاتاحلطصللا

يف-كلذك-هيلإانعجرو«قرفلاوتاكرحلاءاسأباهنم

.هذهانتلاسراهتلوانتيتلالئاسللا

وهو:(ه٠٠ق)يخايشلادمحأسابعلايألريسلاباتك.۳

اءزجداريإبدرفناذإ«برغملاءزجقيقحتيفهتدمتعاردصممه

امةلجنماهنمةخسنتيأردقلو»:لاقوءةلاسرلانم

.([صنلا]

يتلاراكفألاضعبحيضوتيفكلذكريسلاباتكتدمتعاو

ضعبءلموءاطخألاضعبحيحصتوةلاسرلااهتنّمضت

...بطشلانطاوموتاغارفلا

نبيفاكلادبعرابعيبأل-مالكلاملعوةديقعلايف-زجوملاباتك.٤

لئاسملاليلحتيفهتدمتعا:(ه۷۰٥:ت)ينالجراولاقوانتلابوقعييأ

:يتلأسميفلوقلالّصفدقوءةلاسرلاصنيفتدرويتلاةيداقتعالا

.جرفلانودامةءوطوملاوءةهبشملا

۲۸۱:ت)يكلاملاريبغصلانبالنييمتسرلاةّمئألارابخأ.٥

.ةقيثولايفدرواباهتنراقموءةيمتسرلاةلودلارابخأةفرعميفهتدمتعا



س۸۸طلالالا

‹مالعألامجارتيفاهريغىلإتعجردقوةدمتعملاعجارملامهأنمهذه

يّنظىلعبلغاًاهلمجيفيهو«تامولعملاضعبىلإةلاحإلايفو

وأهيلعلوصحانمنكحماًاهريغدجويدقو؛عوضوماباهتقالع
ةيوبنلاةنسلارداصمىلإةفاضإ.ةقراشملاتافّلَؤمنمةصاخهيلإلوصولا

ضعبماكحأيفقيقحتلاو«ثيداحألاجيرختيفينتدعاسيتلاهقفلاو

.لئاسملا

؟تلسرأنمو«رداصملا2ةلاسرلاةبسن:اعبار
الوةيضابإلارداصملاريغيفةلاسرلاهذهصنركذدريم

ةلاسرنيبواهنيبطلخاعقوةيضابإلارداصملاينو؛اهيلإةراشألا

نيدنفنبديزيفالخيفاهدوروىلعنوخرؤملاقفتاوءاهتقبس

فالخيفاهنميأاهيلإرشيملوبامولادبعمامإلل

نعيخاشلالفغفيكيردأالو«بيبحنبعيبرلاباحصأ

؛فالخلااذهيف-اهنمةخسنةيؤربهيرصتمغر-اهيلإةراشألا

.اهنماءزجرکدو

:ناببسكلذللمتحيو

.برغملاءزجوهواهنمءزجىلعالإرثعيملهنآامإ-١

 



A(ةلاسرلا bee rmn

لئاسميفاوفلاخاباحصأنوكلاهركذنعىضاغتهنأوأ-١

ءارآنعمهدعبتيتلاةيدقعلالوصألايفاوفلاخيملوءطقفةيداهتجا

.بهذلا

باهذو؛نيدنفنبافالخركذدعبةلاسرلاىلإرداصملايشتو

اعمطترهيتىلإهجورخو«عقواببيعشرابخإعمءةُكمىلإنالوسرلا
.مهدّرَكيفراكنلاةدناسموءةمامإلايف

اک-"بیبحنبعيبرلااهيفادجوةّكمىلإنالوسرلالصوالو"

ركذاک-"دّرمعلانبدلمهنمانباحصأنمةعاجو"-رداصملاركذت

-ءايركزوب

؛خياشملانمهريغويمرضحلابوُيأنبلئاوو":يخاشلادازو

:نیدنفنبارميف؛مهباحصألاسرإنمهيفامدقايفنالوسرلامهربخأف

ءاهنعمهوبيجيلاوعمتجامث؛اهيفاماومهفواهوؤرقف«مهبتكمهيلإاعفدف

.حصنلايفادهجاولأيملوءهنيدلهألوهنيدلوهللرظنلايفاودهتجاو

ناكامانغلبدقءانناوخإايدعبامأميحرلانمحرلاهللامسب»:مهيلإاوبتكف



٢۲NOREENسسسيلاةلاسرلا

رمأىضقيلأءةمامإلايفطرشلارمأنمانومتبتكامانمهفو«مكلبقنم

.١(...لطابطرشلاوةحيحصةمامالافةمولعمةعامجنود

دبعىلإاهاقلأودلخماهبتك»:ينورابلاهعبتويخاشلالاق

ةجحنوكتلءاهخسنبهرمأوءةملسمنبدمحمنبنمحرلا

.«ةثداحلاهذهلثميفمهدعبنيملسملل

اءعزجلقنمثةلمجنم»:هلوقبيخاشلادرفناو

ترشأدقو.(راكتنلاةنتف)برغملافالخيفايفرحالقنةلاسرلانم

.ةلاسرلاصنشماهيفءزحجلاكلذىلإ

ءايركزيبأك-لئاوألاريسلانأرهظيضرصلااذهو

اهولقنو«ىلوألابرغملافالحخةلاسرىلإاوراشأ-ينيجردلاو

-يرظنيف-بابسأل.ةيناثلاةلاسرلاهذهىلإاودتهيملوءاهصنب

.00-4ص١جتاقبط:ينيجردلاءةّمئألاريس:ءايركزوب:رظنا=۱

۷١٥۱ص/۲جءةيضايرلاراهزألا:ينورابلا.١۱۳ص/٠جريسلاباتك:يخامشلا

.اهنيبايفةفيفطتافالتخا

عم.



بوغملاةلاسرصنالإاودجيلواهنعاوعمسوأ-

الواهباوعمسيملمهنأرهاظلانكلو.اهسفنيهاهن

وأاهوركذيملف‹لئاسملاهذهيفةديبعيأةذمالتفالخب

.اضرعولواهيلإاوريشي

باَتُكنمهريغهركذيمًاديدجائيشركذيفيخاشلامو
لإاهبسنونيتلأسمهزجوميفركذراعابأنأالإريسلا
زيزعلادبعنبهللادبع:مهوةديبعيبأةذمالتنمءامباحصأ

هنأريغ؛حلاصنبلهسو«فورعملانببيعشو؛جّروملاوبأو
.الصأةلاسرلاهذهىلإرشي

ET Me WENE ةّجُْحَلاةلاسرلا

:ةلاسرلاناونع

ملوءاهيلإهتلاحإيفيخاشلادنعةلاسرلاهذاناونعدجأ

.اهرخآيفالوءةطوطخملاهذهلالهتسايفكلذكهدجأ

يفةدراولاةرابعللء«ةححلاةلاسرلا»:ناونعاملترتخاو

اودتقيلومهدعبنيملسمللةّجحنوكتل...»:لوقيذإاهتمدقم

ا

.ةلاسرلانتمةمدقم:رظنا-١



صلاةلاسرلا

اهخسانوهلاسرلاويتاك:اسماخ

يفةدمتعملارداصملانموءةححلاةلاسرلاصننمجرختسن

نبلئاوو«بيبحنبعيبرلا:مهةلاسرلايفّلؤمنأ«صنلاطبض
ةعاجونبادلو«بوُيأ

حيرصلءةملسمنبدمحمنبنحرلادبعوهف:اهخسانامأ

نبنمحرلادبعىلإدرمعلانبدلاهبءاج...»:ةلاسرلاةرابع

ةجحنوكتلءاهخستنبهرمأو؛هيلإاهعفدوءةملسمنبدمحم
."(نىملسملل

.۷۷ص«مجارتلا:١قحلمرظناءةلاسرلاهذهلاجرةفرعميفعشوتلل-١

.ةلاسرلانتمةمدقم:رظنا-٢۲



صصصeةّجُحْلاةلاسرلا

ةلاسرلاىوحف:اسداس

:نيَمهمنيآزجةلاسرلالوانتت

.نيتيمالكنيتلآسموءةيهقفةلآسمي:املوأ

.يهقفيأربةقلعتمةيسايسةيخيراتةلأسم:امهيناثو

:لياماهّصنوةلاسرلاةمدقمنميبتيو

مكحاو«بهذملاةّمئأرابكاهيفكراش«مسوملايفةكمبتبتكاهَّنأ.١

ةبراغملاوةقراشملا:بهذملالهأعامجإىلعلديلئاسملاكلتىلعرداصلا

.اهيف

ةّمئألاايتفلعاوفّرعتيل؛نيملسمللةّجحةلاسرلارابتعا.۲

ةّلعنودهمامإىلعجرخنممكحيفو«لئاسملاكلتيفلئاوألا
.ببسوأ۶ء

.ىوقتلامازتلاوءةهبشلانمةمصعلابةلاسرلاتّلهتسا.۳

يبأدهعيف«هباحصأوبيعشهبملكتيذلاقطنملادرسمث.٤

.عيبرلادهعيفٌمُث«ةديبع

اهبلوقينُحبةءاربلاو؛عدبلاهذهىلعيفعاجإلا.٥



nےسطلاةلاسلا

:لئاسمٹالٹىلعمکحلادورو.٦

ةّمئأءاروةعمحجلازاوجمدعىرينمىلعدرلا:ىلوألاةلأسملا-

عم.هيلعلئاوألاناكاملافالخ«بهذمللنيفلاخملاوأروجلا

ءكلذيفنوملسملاهيلعىضماموءاهماكحأدرسواهتيضرفنايب

.ةعزانمالوفالتخاالب

امةءوطوملاةأرملاقيسفتىريالنمىلعٌدرلا:ةيناثلاةلأسملا-

.ةهركمربغةعئاطنوكتامدنعءاهجرفنود

تايآللنيلْوأتملاكرشبنومكحينيذلاىلعٌدرلا:ةثلاثلاةلأسملا-

.اهريغوجراوخلاقرفنمءةلبقلالهأنمهيبشتلامهوتيتلاثيداحألاو

ةرزاؤملترهيتىلإهلاقتنامثرصمبهلهأىلإةرصبلانمبيعشبوره.۷

.هبحاصلتقمدعبسلبارطىلإهبورهمث«راكنلاةروشيفنيدنفنبديزي

دبعةمامإراكنإو«سلبارطيفهعدبراهظإىلعبيعشرارصإ.۸

.بتاهولا

.لبقنماهركذدراولاثالثلالئاسملاماكحأصخلم.۹

.نيملسملانيبناتتفالاو«ينعياليففلكتلانعيهنلا.٠

.ءاعدوةيصووةمناخ.١



۲۷ WE WUR ِ ةّجُحلاةلاسرلا

:طوطخملافصو:اعباس

ءةميتيةلماكةخسنىلعةلاسرلاصنقيقحتيفتدمتعا

اهتفشتكاءةيادرغةنيدمبديعسيّمعخيشلاةدفحةزايحب

بازيميداوتاطوطحمليلدلاهدادعإراطإيفثارتلاةيعمج

.نالجراوو

ذإ؛قفوأملفةيناثةخسنىلعلصحأنأادهاجتلواحدقو

؛سنوتيفنيثحابلاتلسارو؛ناإعةنطلستابتكميفتثحبي

نودنکلبازیميداوونالجراوتابتكمسراهفيتبقنو

.هذادنسنوكتىرخأةخسننعفشكيلبقتسللالعلو؛یودج

تحتعوبطملا)ديعسيّمعخيشلاةبتكمتاطوطخميسرهفيفف

يفمقرتحت«خيراتلابابيفةلاسرلاتفنص(مقر

.ديعسيّمعةنازخيف(١خ/٥)مقرو«سرهفلا

تاربخلارطانقةيشاحيفدجوتلبءةلقتسمتسيلةلاسرلاو

ةفاضإالاب-ناناونعهبعومجبنمضءيلاطيحجلاليعاسإخيشلل

يبأةلاسرامه-(هنمةاكزلاباب)رطانقلاوءةجحلاةلاسرلاىلإ



۸_سةلاسرلا

باب)دمحأسابعلايبألنيضرألالوصأباتكو؛نيصحلا

.(ضرألاميرح

:طوطخملليلخادلاويجراخلافصولا

يفةبوتكم(.ظ٢۲ىلإ.و٢۲نم)اهنمتس.ص۸يف«ق٤:مجحلا

ةلماكةحفصبلقتسمصنلا.و٢۲يفو.رطانقلاباتكشماهوةيشاح

.رطسأةثالثبةلاسرلايهتنت.ظ٢۲ينو

.مم١١٠×١٠۲:ساقللا

.ظ٢۲ىلإ.و٢۲نمهبعومجمنمضةلاسرلا:عومجللا

رظناو.ةربثكةيئامتامالعهبو«بناوجلاضعببلكاأتم:قرولا

.لصألاقبطةروصلايناهلكش

٢۳:و٢۲يف.رطسأ٠و٤نيب:يشاوحلاوشماومايف:ةرطسلا
.۳:ظ٢۲يئو.ارطس

انايحأو؛يداعلاًطخلانعزّيمتي؛حضاووءورقمبرغم:طحلا

.لادلاوءارلاكفورحلاضعبنيبهباشتعقي



۹eeveeرحَةجْحلاةلاسرلا

يفالإ«قيقردحاوملقبوءةلاسرلالماكيفينب:مالقألاودادا

خسانلاديرييتلاتالكلاضعبوأنيوانعلاضعب

لوألافعضباهكمسديزيفاهراهظإ

تالكلاضعبسمطيفقرولالاحبّبس:صنلافصو

تسردقيناثلاوردقلوألاناضايبهبوءاهئاحشاو

ريخأت(هنيبنيتعباتتمنيتملكتحتخسانلابتكيانايحأو.تالك

انايحأو."مدقم":ةيناثلاتحتو"رخؤم":ىلوألاتحت:ميدقتو

لدياگةملكيئكشاذإ.(...هنظأ»:ةرابعنتملاطسوبتكي

.ةيملعةميقةقيثولليطعيو«ّصنلالقنيفخسانلاةنامأىلع

.هيلييذلارطسلالوأورطسلارخآنيبةعطقنمتالكدجوتو

.تابيقعتلاخسانلالمعتسيتاحفصلانيبو

رتعيدقامضعبالإءةميلساهبلغأيفةلاسرلاةغل:ءاطخألا

يفاهيلإانرشأدقوءانرصعيفيئالمإلامسرلاىلإرظنلابءاطخ

..."یرأ"و"یوقت"ضوع""ار"و"اوقت":لثمشمالا
طخبعومجلملااذهطخةنراقمنمخسانلامساذخأ:خسانلا

كلذكوءالماكهمسااهيفركذءةنازخلاسفنيفىرخأتاطوطخم



خيشلاىلإعجرتتاطوطخمبةمئاقيوحيلازغدلجنمذخأ

.ةلاسرلاهذذسانلايرجلاديعسيمع

.عومجلمااذهنم؛ظ١۷نمذخأ(ه٥۸۲)وه:خسنلاخيرات

ةيناثةخسنيخاّشللريسلاباتكصنانربتعا:ةيناثلاةخسنلا

٠جيفيهو؛باتكلافلؤمىلإةبسنهيلإانزمرو

ضعباهيفظحاليو.ةيناعلاةعبطلاص١۳٠ىلإ١۱۳صنم

يتلا-ريخأتلاوميدقتلاك-تافالتخاوتادايزنمءاطخألا

.ةلاسرلاشماهيفاهانتبثأ

؛يبرجلايريخلاديعسنيقازرلادبعنبةديمحنبيلعنبديعسخيشلاوه:خسانلا١
؛مالعألاءالعلانموهو.(ه۷:ت٦:و)ناٹعوبأديعسيمعبروهشلا

لاعأوبقانمهلماع.هنامزيفةيادرغلاخيشناكف«سنوتنمبازيملهأهمدقتسا

يمعةبتكمسرهف:رظنا.ةيملعةميقةخوسنلملاةقيثولالعيفضياّءةليلجوةريشك
.٣۳۸ص‹مالعألامجعم:ثارتلاةيعمج.١مقرقحلم

 



صصصسلاةلاسرلا

قيقحتلاكةعتملاةيحهنملا:انمات

:ىلعةلاسرلاهذهيفيلمعرصتقا

ةيوحتنلاءاطخألاحيحصتو«صنلاطبضةلواحم.١

.ةيئالمإلاو

.ةيلصألااهرداصمنماهصوصنواهتّدامةعجارم.۲

ةركفلابّرَقتتاقيلعتو؛مهفلاحضوتتامولعمةفاضإ

.رداصملاكلتداتعاب.ضومغلانّيبتو

نيبهعضوو.(+):زمربيخاشلانمفيضأامتابثإ.٤

عم؛ىنعملاميقتسيلنحنهانفضأامكلذكو.[....]نيتفوقعم

.شماحلايفكلذىلإةراشإلا

نيب«صنلاعملماعتلالهسيىح«تارقفللنيوانعةفاضإ.٥

يمالسأإلاثارتلايفةدمتعملاتاحلطصملاضعبفيرعت

.ةصاخىضابإلاوةماع

.اهيئشنمىلإاهتبسنوقرفلاضعبفيرعت.۷



iسجلاةلاسرلا emen

.ةضماغلاتالكلاحرش.۸

.ةيهقفلالئاسملاضعبمكحيفمّسوتلا.۹

:لصألايفبتكنإةيآلامامتإعمءةينآرقلاتايآلاجيرخت.٠

.ةيآلاك...

.اهرداصملإةيوبنلاثيداحألاوزع.١

امىلعادمتعم؛ئراقلاىلإصنلابّرَقَتةمّدقمعضو.١

.ليلحتلاوقيقحتلادعبجئاتننمهيلإتلضوت

:امهنيقحلمبصنلاتعبتأم

ءاهتتميفنيروكذملالاجرلامجارتيوحي:لّوألاحلما۳

تنعتسادقو.هلةمجرتلعروشعلابعصينمممهبلغأنوكل

طبضلشم«مهنعةّمالاتامولعملاضعبجاتنتسايفاهسفنةلاسرلاب

...مهتايفوخيراوتديدحتنمبرقلاوأ«مهئاسأ

عيبرلاراثآلةيفارغويلبيبةلواحمىلعلمتشاف:يناثلاحلما.٤

عيبرلاتافّلؤمىلإفاضتةلاسرلاهذهنأكلذ.بيبحنبا

.یرخألیهاجمفاشتكالمأىلع«لبقنمةلوهجللا

 
 



صصصےسجلاةلاسرلا

ةمتاخلا

نأشكلذو«ريصقتلاوصقنلانموليالاذهيلمعنأرعشأاريخأو

قيقحتلاىنعميقّوذتتطبتغامكلوللاهمصعنمالإناسنإلا

ينلعجاَءرداصملاىلإعوجرلاولئاسملاقيقحتبتعتمتساوءهتوالحو

.حيرحلايمالسإللاثارتلااذهةمدخغّرَفَتَأنأالمآهلحاترأ

يفاببسناکنمةصاخوةمولعموأةخسنبينناعأنملُكركشأامك

ىَرنمٌلِإلوصومركشلاو«نيمثلازنكلااذهلإيهيجوتويداشرإ

يمعابابىسومنبدّمَحُمدجملايذاتسأةءانبلاهتاظحالمبلمعلااذه

ةعابطبتمّركتيتلاةينامعلاةفاقثلاوثارتلاةرازوركشأك.هللاهظفح

.عضاوتملالمعلااذه

يفمهاسنمعيمجيزاجينأ-العولج-ىلوملاوعدأاريخأو

عيمسلاوهوهيلعرداقلاوَكِلَذيلوُهنِإءازحجلاريخلمعلا

.ءاعدلابيحمبيرقلا

ينالچرإولاميهاربإنيزاميلسجاحلازيزباب
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سسوغواتراغبلعيدوشھمارپاملییااوصال

ساوهوبمندامويرل!لسارطبمكيلاباتتلورنامتانداك
اتہلانحروہادانانحلاونايبلاحيتايباوحجارب32ا

۽ہٹب:و
ا 3
: 3

3ناراصیاضمنمعوفوباسانلاکرامااروتحمسرخنابءاتاب

:00يجداوطلىوإوصلمليجواوسوالغراولويامراههیلعلا
ےل١نوونورملعانااولوتتكردالاباغولمورابحلاعاما

7`تيمعدبابارإلوميرناونوابنومونوممو

1اوونیلااسولافاباوعخاو

8میلااراکفیلودنواوناههرهشماشمنانارواس

دبلعہىلایښحمامهارانمداومللعراجاربوھهاح2س

بافللابوجرنامتلونمبکراهتنممدممحنمدخابوکلمو

۴اللنونوععنابارهلالييسومفيشدواطوللعنم
57مالىلنولوگرنوفانوغۇچب
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EEلواهايلاوماباماملوارمصنومللعاارتاهلهاب2ةواوم.
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اجتينمسلاوىللازيالونسلمعلسقلاونيللانخمافلالحابوهسلايتحلاتكباا
ق3ماعممىلألمحارلاربع)تيجيودلعالاوتغباموسانلاشعب32

مهناعلاعناتنشفلغميرينيبيضالوشفتاهيلارموبوياصعومه3دج
.كىسلابوسلغميواعېلعميوواهني:€ہلؤاحيلامحولباباناتابق1
!توفبوميكيىلعالدحملادغاطيبلمحلالتناڪاما٢2

:eوطرربوحارانيةنومطسلالضبموضينوبإلا
١راولشحتناکااغنانلاگبھماعندرمعنأالجوہىلابانیيحا
01هنوفتالالبىلعكونيلسااوسربيعىجماب
.٠siەلىنولسسانالحنحمبطرموسنوجنم4اوريخاوريلعاول»ێاا

7 نب.ومعومتاحمتمةوهرصبالمہمامارروييمفارنياج ۹E9

WEL`7يەرحاجاةددنااليروهسيكنامهلقالخلنمبئارمىلار

راقافیليعود_لعبابعاشقاضبلعبارشیهبا3
7م.شطاجچتبابحالۇباذاوافلم.ةزمصخاوتياارنافطبع

{نات١جالنافديپیابانرلممملامتررکیاباتارْخا29
ااايوباهاقوكبسراحلعباكيم
راباهاتلہایشناےلناكلاواماتاودكمت

طسك:2رس£
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درمعلانبدلحموبيبحنبلاسر

نيملسطاةعامجوبويأنبلئاوو
:قرشملابتناكيتلافالخلالئاسم*

.ةعمجلاةالصمكح2-

.انزهبشبتتآيتلاةآرملا-

.هيبشتللنيلوأتملاكلوقلا-
:برغملابناكيذلافالخلا*

.راكنلاةنتف-



ةّجّحلاةلاسرلانتم

 



 

هبحصوهلآیلعودمحماندیسىلعهللایلص

اميلستملسو

“درمعلانبدلوىحنبعيبرلاةلاسر

ةكمباهوبتك-هللامهمحر-"نيملسلملاةعامجو"لئاوو

.(١قحلم:عجار)(ه۱-٤:٢٥۲۰۰ط)يدیهارفلابيبحنبعيبرلاورمعوبآوه-١

دنعهركذدرو؛(١قحلم:عجار):٤ط)يناّسْغلادّرمُْعلانبدلعناّسغوبأوه-۲

وهورّمعمنيدمحم:مسابراهزألابحاصهركذوءتّرعملا:نيعلاىلعميماميدقتبينيجردلا

تاقبط:ينيجردلا:رظنا.يخاشلاوءايركزيبأدنعوةلاسرلايفركُذامباوصلاوءأطخ

.۷١۱٠صءةيضايرلاراهزألا:ينورابلا.۲/٠۲۹ج٤ص/١ج؛خياشللا

.(١قحلم:عجار)(ه٠٠۲-٤:٢٥٠ط)ّيمرضحابوُيَأنبلئاوبويأوبأوه-۳

عقوْنأىلإءةيدّمحملاةوعدلاعنانملكىلعلوألادهعلايفقلطيناك"نيملسللا"حلطصم-٤

اوُمُسف«ميكحتلابضرتملةفئاطتلزعنافءةمامإلاةيضقيفةيواعمولعمامإللانيبفالخلا

مسامهسفنألاوراتخامهتكل؛عامتجالاوةسايسلايفناورهنلالهأكلسممهكولسل"ةمكحملا"ب

مهرفكتثيداحأعضوو"جراوخلا"و"ةدعقلا"بمهوفلاخممهاّسوء"ةارشلا"وأ"ةيرورحلا"

"جراوخلا"ظفلباوضرمث؛يومألاملظلادعاوقءاسرإومهتروصهيوشتلمهنعسانلارفنتو

.ةيدجنوةقرازأىلإوةّيضابِإىلإاوقرتفانأىلإ.ملظلاىلعجورخلاوهللاليبسيفجورخلا:ىنعمب

ةاعداهبىدانيتلانيدلانعجورخلاةهبشنماهقحلل"جراوخلا"ىلإةبسنلاةّيضابإلاضفرو

لهأ"وأ"ةماقتسالاوةوعدلالهأ"وأ"نيملسملاةعاج"مهسفنألاوراتخافةيومألاةلودلا



دلعاهءاج«"برغلملاوقرشملابتناكيتلاةقرفلارمأيف

اهعفدونبدّمحمنبنمحرلادبعىلإدرمعلانب

مسااوقلطأو.مهريغنودهباوّصخفقالفلا"جراوخلا"قرفمحلامسا"قحا

ةعامج"ةيمستىلعنويومألابأدو.مهريغىلع"نيفلاخلملا"وأ"ةلبقلالهأ"وأ"نيدُحوملا"

:كلذيفيلاسلالوقي.ضابإنبهللادبعنيزرابلامهتاعددحأىلإةبسن"ةيضابإلا"ب"نيملسللا

انيضركاذبانوُمسدقنيفلاخملاناو

ضاموانتلايماحمناكضابإىتخفنأهلصأو

نبسورمعلةيفاصلاةنونيدلايه"ةيضابإلا"حلطصماهيفركذيةيبرغمةقيثومدقألعلو
ةياهن:ت)يرازفلاديزينبهللادبعةلاسريهةيقرشماهنممدقأو۲۸۳:ت)حتف

ريسلا:ءاملعلانمةعامج.هّلك«نيدلاعئارشومالسإلاأدب:مالسنبباول:رظنا.(ه۲ق

:رّمعميحييلعصءةيفاصلاةنونيدلا:حتفنبسورمع.١٠۳ص/۲جاو

ةيجراخلاتاقالعلا:ميركلادبعتدوج.هلكجراوخلالصف«١ح«خيراتلابكوميفةّيضابإلا

دبعبجر.١٠٠ص«بهاذمالبمالسإ:ةعكشلاىفطصم.١٤٠٠٤صءةيمتسرلاةلودلل

.٤٠-٦٤١ص«برغملاورصميفةّيضابإلا:ميلحلا

ءةيضفلادوقعلا:يثراحلا:رظنا«برغملاوقرشملايفهراشتناويضابإلابهذملاةيفارغجةفرعمل=۱

دبعبجر.برغلماوقرشملايفةّيضابإلاةكرحلا:مشاهبلاطيدهم.اهدعبامو١۱۸ص

.بورغماورصميفةّيضابإلا:ميلحلا

دقو.(١قحلمعجار)(ه٠٠-٤:٠ط)دملاةملسَمنبدمحمنمحرلادبعدمحموبأوه-۲

دنعو.ةملسمنبنمحرلادبع:يخاشلادنع:اهنمءةنيابتمءاسأبةفلتخملارداصملايفركذ
ةيضايرلاراهزألا.١۱۳ص/١جريسلاباتك:رظنا.ةملسمنبدمحمنبهللادبع:ينورابلا

ص/٢۲ج



مهدعبَنيملسمللةُجحنوكتلاهخسنبهرمأو؛هيلإ

فلاخنمفالجنمةهبشيفاونوكيالوءااودتقيلو

[اةجابيدلا]

؛رانلاًاهلهأثروتٍةهبشلكنممكايإوهلاانمصعدعبأ

غلبيىحءاهلهأيقالحخأموزلومكايإوهللاانمصع

.وتمحربنيقتملالزانملضفأمكبوانب
اثالثلالئاسملاجبيعشباحصأمالك]

مالكنىمٌسيل“"ٌيقطنم"مهلتَقىلإيقلنأانقلبدقو
نإ-كلذبمكملعُتانإو؛مهنمًادحأهبعفنيمالو«نيملسلا

:-هللاءاش

.ةلاسرلانتميفاهنايبيتأيسيتلالئاسملايففالخلا١

."اوقتلا":لصألايف-۲

یحنالفلبقل:لاقيوةاقالملاءاقلتنمسيل؛هئاقلتنميأءهلبقنمرمألاينباصأ:لاقي-۳

.٤٤٥ص/١۱ج«برعلاناسل:روظنمنبا.هدنعيأ

اذهو.ريكفتلايفاطخلانمنهذلامصعيملع:ةفسالفلادنعوىنعمبةغللايفقطنملا-٤

ريسلاباتك:يخامشلا:رظنا.اهركذيتآلاثالثلالئاسملاوههيفاومّلكتيذلامالكلا

.۹۷ص/۱۱ج



‹نيملسملا"[ةّماع]نمهوعيسنيملسملابابشنًمابابشنإ

121.5sگ1. 3)): 1 4 1F
ىلإكلذ"غلبىتحءاضعبهنعلاسيمهضعبلبقأو؛هباوقطنف

.۰ونا0عِء

“نايتفضعب-هيلعهللاةمحر-"ةميركيبأنبملسمةديبعيا

ءاديدشًابضغهيلعبضغفنعهاتفتساف/.ظ۲۲/‹نيملسلا

مالكنماذهسيلا:هللاقوهنمئربدقهنأالإهتظنالو

.«نيطابشلامالكنماذه؛عرولاونيدلالهأالو«نيملسلا

.هدرطوءهلزنمنمهجرخأو

.ةَماع:هلعلةملكردقسمط-١

هنمو؛مهيلإاهلصوأ:موقلاىلإةلاسرلاهنعغلبوهلصوأاذإرمألا:لاقي-۲

.هةيآولويع:ثيدح

.(١قحلمرظنا)(ھ١٤۱تً)يميمتلاةميركيبأنبملسمةديبعوبأوه-۳

هللادبعو؛جّرؤملاوبأو«فورعملانببيعش:مهُخيشاوفلاخنيذلاةعبرألانايتفلامه-٤

..حلاصنبلهسوزيزعلادبعنب
وأ«نيدلايفةعدبثدينأدارأنملكدروحلايفةديبعيأىلعلدياذه-0

يفدشتيناكوءةرورضلابنيدلانمامولعمضراعييأرءادبإوأ:نيملسملااصعقش

لدحأكباجأامائيبنتنكول»:ملاسنبناَيحهللاقىحءطايتحالابذخأيوىوتفلا
.۲۳۹ص/۲ج؛خياشملاتاقبط:ينيجردللا:رظناو.؛سانلالعديدشتنمیرت

٤٤صقحايفهتدشثحبمءههقفوملسمةديبعوبأ:يدشارلا

  



[يئاطلابجاحبحلاصنبلهسةثاغتسا]

ءسهللاثاغتسافنمجرخف

نعهتيتفتساوهتلأسفةديبعيألعتلخديتِإ»:هل"لاقف

تببحأفءانولأسو«"انقرافينممانيلبقلهأهيفعّراتترمأ
ع°

2 . و . e
ىلعبضغفءالدعهاراوهبتضردقمءالكلاكلذنأ

.(۱قحلم:عجار)١٤٠۱لیبقت)يئاطلادودومنببجاحدودوموبأوه١

هركذوةنانكنبنزامدودوملاوبأمسابتاقبطلابحاصهركذءهمسايففلتخاو

.يناتسرهشلانمالقنيئاطلابجاحنبصفحنببيبحدودوميبأبميلحلادبعبجر

دودوميبأبجاحبيخايشلاو«يئاطلابجاحمسابهركذفيضابإلامالسنبااأو

ءريسلاباتك۲جءخياشملاتاقبط.١۳٠ص:مالسإلاادب.يئاظطلا

.۲۳ص«برغملاورصميفةيضابإلا.٤۸ص/١ج

.حلاصنبلهسوهو«بجاحبثيغتسملايأ-٢

مرحياهبوءةيضابإلاريغنمنيملسملانمديحوتلاةلمجبرقأنملَكمه:ةلبقلالهأ۳

يفجراوخلاوةّيضابإلافقاوموءارآنيابتىلعةيخيراتةلالدلمحتةرابعلاو.همدوهلام

اذهىلإرظناو.نيخّرؤملاضعبهيعذيلافالخ«نيسشؤملاةافولبقوةأشنلادهع

ملاميأرلايفمهوفلاخولىتح"ةلبقلالهأ"مهريغةيضابإلاهبيمسييذلاحلطصلا

ةيمالسإلابهاذملاهابتةوخألاوحماستلاىلعٌينبمميظعًأدبموهو؛نيدلانماوجرخي

.«ةوخإنونمؤملاٌنإ»:ةدعاقّلَعىرخألا



٩ےس_—ةلاسرلانتم
E

رعشأملوءاهقفتمًالئاستنكيندرطو”ينمتشو

ابأايينكردأف.ةعجارملاوهيفقطنملانوهركينيملسللانأ

.(دودوم

نبلهسنإهللقا:لاقفبيبحنبعيبرلاٌبجاحسر
نعكلاسمالكيف«هتدرطوهيلعَتطخسكّنأركذيو«يكبييناتأ

سيلهنأوءاهقفتمالئاسءاجاّنِإوءهباضريبمسيلهنأينربخأهنو

“هللاكمحرهنملّبقاف«هنمءىشركذىلإدوعييذلاب

الوباّبسبملسملاسيلف«رجزلاوبينأتلاهبديريانِإوبسلاهبينعيالانهمتشلا-١

.ملعلاوىوقتلاوعرولانمةديبعيأىوتسميفوهنمبفيكوءناَعل

.انتبثأامباوصلاوء"دودوماباي":لصألايف-۲

.(١قحلم:عجار)(ه٠٠۲-٤:٠ط)حلاصنبلهسوه-٣

نبەهللاٌدبعولهسلخدذإ:هتاقبطيفينيجردلاهركذامةعقاولاهذههبشت-٤

نيدىلعضرأنملجريفهنولأسيةديبعيبأىلعنمةعامجو«قيزر

؛مهدرظطفمالكلاهوددارف؛هنيدىلإايسوجماعدق##ءيبنلارمأهغلبيلوىسيع

.سودقلادبعنبمالسلادبعوعيرلاديىلعاوباتوهيلإبكرفابجاحاوتأف

ءريسلاباتك:يخاشلا.٤۲ص/۲جتاقبط:ينيجردلا:رظنا

.۸۰۹۷صج

 
 

 



۷ےreeeسَةَجُحْلاةلاسرلانتم

كلذنعتكّسفءًاعيمجابهذىحكلذيفلزيملو«هنعٌفكف
e . ۰ ۰1eی2

خايشأيفوتىتحهركذينيملسملانمدحأعَمسُيملفهٌركذتيمأو

.-مالسلامهيلع-اوبهدو”نملسملا

امهعدبلهيبحاصوبيعشراهظإا

يبو«"فّرعملانببيعشنع"[...]نيتنسوحنذنمانغلبمث
|ےفهنومحموهبنوملکتيمهَنأء"زيزعلادبعنبهللادعو‹ےرؤملا

سادرملالبيبأو«بئاسلانبماَضك(ه٠٠٠-۲:١٠ط)ديزنبرباجةقبطمهو-١

.مهريغو...ناهدلاحلاصحونيبأو«؛يدبعلاراحصو«ضايإنبهللادبعو«ريدحني

٠٥٠-۳:١٠٠ط)ةديبعيبأةقبطبلغأو

۔ائیشنظاالملکردقضایب-۲

:عجار)٠٠۲-٤:١٠٠ط)يرصبلافورعملانببيعشفورعملاوبأوه-۳

فورعملاوبأو«فورعملاويأبيعش:ةفلتخمغيصبيخامشلادنعهمسادرو.(١قحلم

نببيعشمناغيأةنودميفهمسادروو.فرعملاوبأبيعشو«فرعملانببيعش

يفينيجردلاوهريسيفءايركزوبأهنعلقنو«بيعشلارصاعممناغوبأناكو.فورعللا

ةينكلاومسالانيبريخأتوميدقتبملعلااذهمسايفمهوىلعلدياّ.هتاقب

؛خياشملاتاقبط.٠۹صةّمئألاريس۷ص/١جةنودملا:رظناو.بآألاو

.١١۱١١٠۱۱١۱۳۱ص/١۱جںیسلاباتک.٤۲۷ص/۲ج؛۹٤صج

(١قحلم٠٠۲-٤:٢٠٠ط)ينميلايمدقلايسودسلادمحمنبرمعجّرؤملاوبأوه-٤



1سسس—ةّجُحلاةلاسرلانتم

نيملسملاخياشم]نمهريغو«بيبحنبٌعيبرلاكلذيفرظنف

هيلإاوعديوهورهظُيملذإمهنيب"قفرلاوتمصلامه[ىَّتح

يفوتىَّتح«هيبحاصوبيعشُرمأكلذلَّريملف.نيملسلا
نبلضفلاوءريغصلاةديبعوبأمساقلانبهللادبع/.و/

.لضفلالهأنمةرصبلالهأنمٌسانو«"بذنُج

لهأهيلإاوعدوهورهظأ«كلذهابحاصوبيعش“ىأرلف

همحر-بيبحنبعيبرلاهباولبقتساو؛هيلعمهعباتينأنوجري

؛مهنعتمصلاهعسيملعيبرلاكلذىأرلف«هومصاخو-هللا

.رركم"نبنب":لصألايف-١

.(١قحلم:عجار)(ه٠٠۲-٤:٠ط)يرصبلازيزعلادبعنبهللادبعديعسوبأوه-٢

اموهو"ىحنيملسملاخياشمنم":اهلعلو.اهديدحتنمنكمتنل«تاملكعيرأردقسمط-۳

.ىنعملاميقتسيلهانتبثأ

.مدقم:"قفرلا"تحتوخؤم:"تمصلا"ةملكتحتٌقيلعتقيقرطخببتك-٤

.ريغصلاةديبعيبأبفورعملاَيامعلايويسبلامساقلانبهللادبعوه-0

(١قحلم:عجار)(ه٠٠۲-٤:٠۰ط)يناعلابدنجنبلضفلاوه-١

.انتبثأامباوصلاو"ار":لصألايف-۷

:يقبو"لإ"حسملصألايف۸



۹___-َةَجحلاةلاسرلانتم

و مهتميأوَنيملسُملالئاوأهيلع"ىضميذلاركذفملكتمث

اةعمجلاةالصةلأسم]

الأيفلضفلانأنومعزي-مالساإلابرقينمي-ًاموقنأركذمث

.اوثدحألانموقةّمئأعمنوملسملا"ممي

يلعٌةبجاوللاضئارفنمةضيرفةعُمجلانأاومّلعاو

%:لوقيثيحءلّرنلملاهللاباكيفَنيملسلا

هلاكموينيواصليدوناِاوشا
ضرفف“4وملعبمُتُكنإمكلربعْمُكِلَدعيبااوُردَو
يفو؛ةءارقلابهيفنعيناتحكر:يهوةعمجلا"]ل

.ةءارقلابهيفنلعيالعبرأةعمجلاريغ

.اطخوهو"اضم":لصألايف-١

.ةعمجلاةالصدهشيأ:ملسملامجلاقي-۲

.ساّبعلاينبوءةيمأينبءافلخلثمروجلاةمئأنمنوفلاخملاانهدوصقملا-۳

.۹:ةعمحلاةروس-٤

."'هنظَأتس":ةيدومعةباتكهيفبتكغارف-0



0۰:(ةّجُّحلاةلاسرلانتم

"رجافوملسملكعمملسملكىلعةضورفميهو

.اهدوجسواهعوكرمتوءاهتقولاهالصاذإ

الوٌفالتخاهيفمهنيبسيل"نوملسملاكلذىلعىضم

.ةعّرانم

[جرفلانودةيتأملاةأرملاةلأسم]

رمأبًةَرقمتناكةأرمايفنولوقيمهنأاّضيأعيبرلاركذو

ةعامجاهيلعلخدنأ:ًاركتُمًارمأتّنَدحأفتيبمثَنيملسلا

يبأنعءةالصلايفةفالخلاوةمامإلابابيفبيبحنبعيبرلاهاوريذلاثيدحلاىلإةراشإ-١

اماهيفملامءرجافورابلكفلخةزئاجةالصلا»:ظفلب«ساَّبعنبانعرباجنعةديبع

باتكيف«دوادوبأهاوروص۸٠٠مقرء١۳باب«حيحصلاعماجلا:رظنا.؛اهدسفي

وأناكاربملسملكفلخةبجاوةبوتكملاةالصلا»:ظفلبرجافلاوبلاةمامإبابءةالصلا

اولا:ظفلبيقهيبلاهاورو.١٤٠ص/٠١جدواديأننس:رظنالمعنإوءًارجاف

.٠٠۲ص/۲جںيدقلاضيف:يوانملاربلكفلخ

دیزنبرباجٌلصو«ءةفوكلابةبقعنبديلولافلخدوعسمنبهللادبعورساينبراعلصامك-١

:ثيدح اهراكنإاوريملوءةرصبلابجاّجحلافلخةّمئألانممهريغويدبعلاراحصوةديبعوبأو

كلذىلعرباجبتوعلو.«...هلمشهللاعجالفاهبًافافختسائاجوأداعٌمامإهلواهگرتنم»
نمةعامج.٤ص/١٠ج؛خياشملاتاقبط:ينيجردلا:رظنا.ةعبتمةنسوةعماجةالصاتِإ»:لاق

:يثراحلا.۱۹۷ص/۲ج؛نيمثلادقعلا:يلاسلا.۱۳۹ص/۲ج«تاباوجاوريسلا:ءالعلا

.۹۷ء٤صدوقعلا

 



22s 2 ee
ىلعموقتف"ركسملاذيبنلانوبرشي«لاجرنم

الواهيلعسيلةجّربتم؛ثيبخلاَبارشلاكلذْمهيِقسَت

.اهيأرنعةفِشاك"بابل

0ےسةَيسلاةلاسرلانتم

برشةيلحىلععامجإلاو؛ءانيقلأيأءآرعلابهانذبنف#:ىلاعتلاق«ىقلملاوهةغل:ذيبنلا-١

نودٌدتشاولوةفينحيبأدنعوركسيملامءاشلثبهذوخبطاذإ(رمتلاوبيبزلاعيقن)ءالطلا

لصأ)ريقتلاو‹(تفزلابيلطام)تقزلاوء(سبايلاعرقلا)ءابذلايفذابتنالايهو.راكسإلا

ةيعوألاهذهيفذابتنالانعيهنلاىنعمو.(رضخلارارحجلا)متنحلاوء(ءاعوهنمذْخَيفرقنتلخنلا

نمذابتنالايفةصخرلاتتبثمث«كلذبرعشيالنماهنمبرشابرف«راكسأإلااهيلإعرسينل

دنعو؛روهمجلالوقوهو«نيطيلخايفةبرشألابذابتنالانعيهو.ركسيملاماهنودءاعولك

هيلإتعرسأرخآلاهيلإفيضأاذإوءًاولحنوكيذيبنلانإ:ليقيهنلاببسو.طقفهركيكلام

هيزنتللكلذيفيهنلانأىلإروهمجلاوةيضابإلابهذو.ركسيفيرديالوهوهبرشيفءةدشلا

رکسأام»وركسملكنعىه##لوسرلاناكوءهتمالعتيفخوًاركسمراصاذإعنتميامنإو
عماج:يويسبلا٥٦ص/۲٢جمئاعدلاحرش:فاّصونبا:رظنا.«مارحهریثكفهليلق

نمةبرشألابابءةبرشألاباتك«بيترتلاةيشاح:ةتسوبأ.۹٠٠-١٤۲ص/٤ج؛نسحلايأ

.۳۰۱-١۳۱۷ص/٣۲جفيبنلاورمخلا

ايسقوءاهسأرةأرملاهبرتستويطغتاماحالطصاو«متكلاوةيطغتلاورتسلاةغلوه:(فيصتنلا)راخلا-۲

:رونلاةروس)ةيآلاىلعَنيرضيلو:ىلاعتهلوقهيلعدهاشلاوءاههجونم

٠٠٠.٠صءاهقفلاةغلمجعم:يجهعلق.٤٤۳-۳۸٣٤ص/٥ج«برعلاناسل:روظنمنبا

«س‹مءن:يجهعلق.اهبايٹقوفةأرملاهسبلتعساوبوثوهو«بيبالجعمج:بابلجلا-۳



لخدُيالهنأريغاهنمُبيصُيمُهنمبحأنماهيلموقيمث
مافذحاوعرفلک؛جرفلاقوفونيبْنكلوءاهجرفيفُهَجرف

مهنميهٌبيصت"[ومُتَوهش]مهلكاهنمَدوُبيصُييحاهيل
.هريغَباصأيذلالثماهنمَباصأف«مهيفنبااهناكنإو؛اهَتَوهش

.هللارِفغَتستالوبونتال«سلجمدعبًاسلحم"اًهنِمكلذنوكي
اهرفكنمو.نيدب"ةَرفاكبتسيلاهن/.ظ۲۳/َنومُعْزيف

هعلق.ةأرملانيبركَذلاجاليإيأ:بءاهقفلاةغليفىمسياموهو١

.٥٤٤ص«؛س؛م؛ن:يج

.انتبثأامهلعلوةحضاوريغةملكردقلصألايفسمط-٢

.مّدقم:"اهنم"تحتوخؤم:"كلذ"ةملكتحتقيلعتقيقرطخببتك-۳

وهو-ةمعنرشك:ناعونيضايإلاحلطصلمايفوهوءةيطغتلاورتسلاوهةغل:رفكلا-٤
مرحاملالحتسابةمعنلاركشمّدعليّمسفةمعنلافكامأ؛دوحجرفكوء-انهدوصقلا

-كرشلارفكوأ-دوحجاركأو.رئابكلانمةريبكباكترابوءاكاهتناوأءانايصعها

وأيربغبهللاةيوستوأيئايبنأنمٌيبنوأنمباكوأهللادوجوُراكنإوأٌيفنوهف
عيمجنبا:رظنا...نيعًةفرَطةّلهجمسيلاملهجوأةنجلاكءبيغلانم

؛تاريخلارطاتق:يلاطيجلا.٤4۱۹٠صاهحورشودسيحوتلاةمدقم:يتالتلاويخايشلاو

دعبلا:يريبعجلا١٤٠٠جءعرفلاولصألالماش:دمحماشيفطاج

.٤٤۲ص«يمايسلاركفلا:نالهج٤-٦٠٥ص/٢۲جيراضحلا



۱ىىىةاتام

:[عييرللهباحصأوبيعشةججاحم]

ىلعاولخدميهاربإنيَبوُيأوزيزعلادبعَنباوءًابيعشَنِإو

ًنورشكتال..ِنآرقلانمٌةيآًانيلعًأرقا»:اولاقف«هلزنميفعيبرلا

هذهرمأيفاذهف.ةلداجملاذشأةولداجف؛«ةجّربتملاةأرملاهذه

.ةأرملا

اةلبقلالهأمكحةلأسم]

ًانێلبقلهأصعبنإ:اولاقمهَنأبيعشلوقنمو

تابَدَومهتَحَكاُممارحلالح؛نوكرشُم

مه؛لوقيمهضعبو

يفكشنموءِناَقْوَألالهأةلزنمبمه»:لوقيمهُشعبو

امةنممهنمليامةنمليتمهتمرشموهفمهكرش
.(مهنممرحي

.(١قحلم:عجار)(ه٠٠۲-٤:٢٠٠ط)فاَّرصلاميهاريإنببوُيأوه-١

.طلخلاضعباهتياوريفنكلو«؛نسحلايبأةريسيف«تاباوحجلاوريسلاباحصأةّصقلاركذ-٢

.۱۳۹ص/۲ج:ءالعلاةعامج:عجار

لمأةلزنماعرشارمأكرتوأفلاخنملُكلازنإيفمهجنّلَعراسنموجراوخلاةالغلاوقأهذه-۳

.كلذىلعىرخألاجراوخلافانصأهتعبتو‹قرزألانبعفانكلذبلاقنملّوأو؛ناثوألاوكرشلا



.باَتكلايفهّرُكذرثكيفباوقطنربثكميظعقطنميف
127>

نوفلاخيمهو-مالسلامهيلع-"نوملسملاىفمدقو

ةلبقلالهأاوُمسنأىلعجراوخلاعيجو«"ةقرارألاو“ةيرفصلا

؛مهتثراومو؛مهتحكانمميرحتوميلاومأةمينغولهأيرارذيبسلالحتساباولاقثيح

اوناكيذلاٌميظعلاعطناوهًاذهورجمااوُلحتناو‹َنيكرشملللوسرلابرحةلزتمبمهوُلزنأو

يوغللاكرشلاهبنودصقيذإ«رئابكلايبكترمضعبكرشبةيضابإلانملاقنمفالخب.هبٌنولوقي

(١٦۱۳ص)لوقعلاراونأقراشميفيلاسلاهفرعكءاضرعالوةمينغالوامدلحياليذلايئزجلا

.«ةاواسملاودوححجلانملكلاكرشلالاصخادعاَبدئاقعلايفةريبكباكترا#:هلوقب

.ةيضابإلا:يأ-١

نولوقي؛جراوخلاقرفرهشأنممهورقنبدايزباحصأمه:ةيرفصلا۲

فلاخللامامإلاىلعجورخلاًدوبجويوءكڭرشمةريبكلابكترمَنِإوءةلبقلالهأٍكيرشب

اذإءلاتقلانعةدعقللمهريفكتمدعيفتادجنلاوةقرازألاوَلامهَنكلءةنسلل

.٤۱۲١٠۳۱ص۲ج؛تاباوجلاوريسلا:ءالعلاةعامج:رظنا.نيدلايفمهوقفاو

.١/۱۳۷ج؛لحتلاوللملا:يناتسرهشلا

ًافّرطتاهدشأوجراوخلاقرفرَهشأنم:ت)قرزألانبعفانباحصأمه:ةقرازألا-۳

طاقسإونعةدعقلاريفكتورجماءةلبقلالهأكيرشتنسنملّوأوءافتغو

الةيقتلااوزّرجيملوقلمرفكفاكةريبكلانإ:اولاقو؛ِفِؤاقلانعٌدحلاويِنازلانعمجرلا
.٤۱۲٦۱۲١٠۳ص۲جتاباوجلاوريسلا:ءالعلاةعامج:رظنا.لمعلايفالولوقلايئ

.۱۱۸-١/۱۲۲ج‹لحتلاوللملا:يناتسرهشلا



القاهللايبنمكُحبمهيفاوُمُكحو؛َنيكرشم ىلعف؛نيكرشملايئالي

اهلكجراوخلافانصأَنوُملسملاقَرافًاذه

َنونّيزيأوَُبقَأيلعمُموُعِمايملوتوملسملاكلذَباعلف
هللانأ":انعلبنَإنولوقي"اّنموقصعبنإ::اولاَمف

لعًاقلخقلخیلاعتوكرابت

نيبميكحتلاةركفاوضفرنيذلانيملسملالَالوَأنويومألاهقلطأحلطصم:جراوخلا١

جرخنملكّلَعهقالطإيفلصألاناكوءاهنعاوجرخونيفصةكرعميفةيواعمولع

ضارغألاوءاوهألابسحهموهفمفرحنكلءةَّمألاهتعيابيذلالداعلامامإلالع

يبسوءةلبقلالهأِكيرشتىلعحتيتلاقرفلالعنوملسملاهرصحمثءةيسايسلا
ةبلاعثلاوةدراجعلاوتادجنلاوةيسهيبلاوةقرازألاوةيرفصلاكمحلاومأومهيرارذ

ةضراعملاةركفالإءالؤمبمهعمجتلمهباوقحلأنيذلاةيضابإلااّمَأَو.اهريغو

مملاهتضراعموجراوخلاءالؤهنمةيضابإللاتنلعأدقو؛طقفميكحتلل

:يناتسرهشلا.١/١۱۲«تاباوجلاوريسلاةعامج:رظنا.ةيادبلاذنممهفرطتل

خيراترصتخم:ينورابلا.٤/٠۱۸؛لماكلا:ريثألانبا...١/١٤٠٠؛لحتلاوللملا

.٢٥۲صءةيضابإلا

قاسلاوديلاوهجولاكقلخلاتافصبهوفصوومهدوبعميفاوعزانتنيذلامه:ةهّبشملا-٢

:ةثالثماسقاىلإعجرتةريثكليواقأىلعاوفلتخاو

.هتقيقحىلعهيبشتلابنيلئاقلا-١

.هيبشتلانودةيمستلابميسجتللنيدرجملا-۲



0ےکىسةاةلاسرلانتم

يهابيفةعباسلاءاسلاَرملزتيلنِإ»:نولوقيو

."!(هفرعمويةفرعلهبةكئاللا

ءانموقضعبنعركذُياذهناكدقوةُركِذركيابأوُؤاجو

خايشأكلذعمسدقومهؤابآوُابحاَصوٌبيعشَدَلوُيْنَألبق

:تاباوحجاوريسلاباحصألوقياك..ميسجتلاىلإةيمستلانعاوداح«ليوأتلايفنيطلافلا۳

لزديهَنأوءادودحًاندبوًانيعهلنأو؛دودحمهَنأو«هتروصىلعمدآقلخلانأةهبشملاتمعزا»

لصفزجوللا:رامعابأ:رظنا.«مهبذكيهللاٌباتكءاولاقمعهللاناحبسفَنابعشنمفصتنلاًةليل

.١۳٠ص/۲ج:ءاملعلاةعامج١جءةهّبشللا

َنِإ»:ظفلبلیوطثیدحيفملسمويراخبلاهاورو«هتروصىلعمدآقلخبابيفعيبرلاهركذ-١

.ةفلتخمتاياورعمظفللااذهبدأهاورونويسهلوط«هتروصىلعمدآقلخهللا

هللانإ:ظفلبهاوراثيدحيرجيوتلاحّحصو.مدآىلعدئاعريمضلا:لاقو«ينابلألاهححصو

الو«هيبشتلابةحارصيحويثيدحهَل؛كلذينابلألاهيلعركنأو«؛نمحرلاةروصىلعمدآقلخ
:يراخبلا.۲۳ص/٠٣ج١٠٠باب؛حيحصلاعماجلا:بيبحنبعيبرلا:رظنا.ملسمهبلوقي

٤٤١۵۱ص/۲جكنسملا:دمحأ١٠٠رببابملسم٤جناذثتسالاباتك

oYo

يهابيلاعتهللانإ:#هلوقاهنمظافلأبهتدجونكلوهيلعرشعأملظفللااذهبثيدحلا-٢

ءامسلاىلإهللالوزنيفىرخألاثيداحألاو.يناربطلاودحأهاور.«ةفرعلهأبةفّرعةيشعةتكئالم

ضيف:يوانملا:رظنا).ةنسلابتكيفتدروليللانمريخألاثلثلايفونابعشنمفصنلاةليلايندلا

ةباحصلادهعيفاهبنيلئاقلاالوثيداحألاهذهلئاوألاركنيملو(۰۲۷۹٦۳۱ص۲جريدقلا

.اهريسفتيفنيطلاغلاوأةيبشتلامهويامالنيلوأتلاىلعاوركتأمهدعبنيعباتلاو



كاذب"مشمسمطيهنعیورُينميْمهلبَقَنيملسللا

كلذنكيملوَنيكرشملامكُحبمهيلعأومكحالوَنيكرشم

نمم/.و٤۲/الومهتيقتراديفنيملسملانمدحأيأرنم

.رفنلاِءالؤهلوفيامهنمناك“ورمألًارهظُمًادهاجمّهنمجرخ

نَميفَنولوُقيأوُلَبقَأكلذنمِءيشيفمحلةّجحالأأورلف

عيطَتسيالاموصفقيفزنينإوًاربُدوًالبُقهللنإ»:لاق
نموبمَمسنيبدونيامميظعلهبظلينأٌدحأ

.َنيكرشملانٍِدحأنالو«برلاهبفصيةلبقلالهأنمٍدحأ

.مهوُمسُي:هلعللصألايفةملكردقسمط-

وأرشنمهسفنلةياقوءرملادقتعيامرغراهظإيه:احالطصاو.ةفاخملاوةرتسلاورذحلايهةغل:ةيقتلا-۲

:يدعسلا.۱۲۹ص/٦جعرشلانايب:يدنكلا:رظنا.هماكحأسفناوءاركإللةقفاوميهوءهّبيصيىذأ

١٤٠.٠صءاهقفلاةغلمجعم:يجهعلق.۷١۱ص/۱۳جءةعيرشلاسوماق

اهبينعي:ًارهظمو.ةعبرألانيدلاكلاسمنميهو‹عافدلاةمامإىلإانهريشي:ًادهاجمجري-۳

‹عافدلانودءارشلا:امهنارخأآلاناكلسملاو.ةعبرألانيدلاكلاسمىلعأيهوءروهظلاةمامإ

ءاهحورشوديحوتلاةمدقم:يتالتلاويخاشلاوعيمجنبا:رظنا.اهاندأةيقتلارادوأنامتكلاو

ركفلا:نالهج.۹۳ص/١ح؛خيراتلابكوميفةّيضابإلا:رمعميجييلع.٤٠-٠٠ص

.۷٦٠-٤٤٠١ص«يمايسلا

.اهيفتثحبيتلاعجارلالكيفنيلوقلانيذهىلعرثعأل٤



0۸ےسaحلاةلاسرلانتم

؛مهَمالكومُيتوعدهباوُميَقيللئاَسملابنيمِلسلاءافعضلعنوعَطقي

.هيمظعبلهاجشاىلعءيرجالإهيلعيريالٌميظعمالكًاذهو
[مهرمأكنيملسمللعييرلاعمجا]

ْمليبةوملكوييلعمُهمَبنقيتساومُهنمكلذعمسًف

سالانمدحأنمكلذ[ًا]وُلقينأمُهاهنيفَنيملسمانأالإةْعَسي

رومالاوذهنِيءيشيئملكتنَمَباعوركذف؛مهلهنيزوأكيلِإمهاعد

ققسافلاةأرملاأشيفوِةعُمْحلايفهيلعاميفالخب

.ةلبقلالهأٍكيرشتنمهبأوُملكتامِنأشيفو
هيلعضميذلارمألابأودأينأسالارمو

.َنينسثالثٌدنمًكلذو؛َنوملسلملا

«مهتعدباورَهْظأٌءابحاصوٌبيعشكلذبمسلف

.هنيدفرعيدحأ-هللدمحلاو-ملف؛اهيلإاوعدو

وه:اعرشو؛قباسلاثمريغىلععارتخالاوهوءهثدحأوأهأشنأاذإءيشلاعدبنمةغل:ةعدبلا-١

قيرطلابدصقياماهيلعكولسلابدصقيءةيعرشلايهاضتةعرتخمنيدلايفةقيرط»

.٠۲-۸٠ص/١جماصتعالا:يبطاشلا٤-٠٥٤ص/۹ج«برعلاناسل:روظنمنبا:رظنا



٠[رصمىلإةرصبلانمبيعشجورخ]
.

و07س1.سا٤
RR

ريغالوعيبرلاهبملعيال"ةرصبلانمايفختسمجرخابيعشنإم

.يأرلعخهيذلاهتّصاخلإاةجوييأ"[الو]نم
ےصص هيلعهللاةمحر"مسررباةافو4لبول>

.ًاريخهلهأو"[مالسإلانع]ٌءازاجوترفغمو
سلجميفاوناکرصملهأنمارفنو"لكوتللاابأوابيعتنِإو

باذك-هللاهمحر-بيبحنبٌعيبرلانأمعزفملكتًابيعشنإو

‹َنيملسملاةعامجهبتكيذلاَباتكلاوءةّكمىلإلسرلالاسرإو«نيدنفَنباَفالخٌيخاشلاركذ١

:هنَمضتيامةلمجنم«لئاوودلوعيبرلاىلإبسنتباتكلااذهنمةخسنىلعرثعهنإلاقمث

١٤ص/١جءريسلاباتك:يخاشلا:رظنا.(مهنملبقو...ايفختسمَجرخًابيعشنف

ةيناثةخسنهتلعجولصألانيبوهنيبنوكيداكييذلاهباشتلل؛صنلااذهتدتمعادقو

."يخامشلا"بهيلإاريشم

.(ًايفختسمةرصبلانم»:يخامشلا-۲

.يخاشلانم+:0الو»٢

.ًأطخوهوءاذجوت»:لصألايف-٤

.«ەغلبو»:يخامشلا-٥

.(١قحلم:عجار)(ه۱۷۱:ت)ٌیسرافلامتسرنبنمحرلادبعوه1

.يخامشلانمحيحصتلاو«نيتملكردقلصألايفسمط۷
.(١قحلم:عجار)٠٠۲-٤:٢٥٠ط)نايهنبدللکوتملاوبأوه۸

 



نمِنالجركلذبهيلع/.ظ٠٤۲/ًدهشف.لهاجفلُعئاخ

نيملسلاءاحلصنياتمهو؛سلجملاكلذادهشَنيملسلا

."مهرايخو

اترهھیتىلإرصمنمبیعشجورخ]

يرالوصملهنمٍةَرَواشمريغبجَرخنأٌبيعشثبليملف

دنعوهوجرخف"برغلىلإجرينأمهرايخءاذقلومهنم
.-هللاهحر-باهولادبعلعدقىتح«لزانملاحبقأب

نمناكذقامهباحصأو“َهَماَدَقيبأرمأنمناكدقو

نيٌسانوةمادقويألاقفهلدبعمهماَمِإ

ًانرمألونىتح«اَنرُمَأ:باهولادبعلهباحصأ

هلوقل؛نيلدعةداهشٍطارتشاعمرابخألالقنيفءاملعلادّكأتوتّبثتةداهشلاهذهركذيفرهظي-۱

امىلعاوُحِبصتفةلاهجبًاموقأوُبيصتنأاوُيبتفأينبٌيسافمكءاجنإأوُنَماءنيذلااهُيأاي:ىلاعت

.(٦:تارجحلاةروس)يمانمتلعف

090-4£ص/١جتاقبط:ينيجردلا.۹۲صءةّمئألاريس:ءايركزوبأ:رظنا-۲

٠-١٠«ةيضايرلاراهزألا:ينورابلا.۱۳۲ص/٠جءريسلاباتك:يخامشلا

ءلكوتملاوبأهعموءةمامإلايفًاعمطًاليلجرخهنأ-ليصافتلانيبنم-اهسفنرداصملاركذتو.

.مهلجاوراوفجعأنأدعبءاموينيرشعيفترهيتاوُدرووءَيسلااوذجف«هتعيشنمةعامجو

.(١قحلم:عجار)(ه١۹٠:ت)يمرافلامتسرنبنمحرلادبعنبباهولادبعوه-۳

 



°عوءام..وس°و

ناىلعمهيارماقتسایىیتحكلذق"مهتعزاتمترثكف

.و۶0

عجچريیتح[ضعبنعأ]مهضعبفكيونيلوسراوشكبي

.َنيملسملادنعنمميياتكٌباوجومهالوسرمهيلإ

[او]ىمنجاو؛هباوذحخأَنيملسلالقنيمُماتأامف

.هيلع
م

راكنلاميعزوهو.(١قحلم:عجار)(ه١۱۷:ت)ينرفيلانيدنفنبديزيةمادقوبأوه-١

مثإلابمهيجانتلةيوجنلابكلذلبقاوَمسوءهدضناروشلاوباخولادبعةمامإلهراكنإب
يفالاوقأكلذدعباوذختامث؛ضحميمايسمهأشنموءةيبغشلاباوٌسمُث«ناودعلاو

-اهمدعوةيضابإلالإاهتبسنوءةّيمالسإلاقرفلانمةقرفتحبصأف؛عورفلاولوصألا

نبا:رظناويفةينأتمةساردوقيقحتجاتحي-لئاسملانمريشكيفاهتفلاخممغر

:ينيجردلا.۹۳صءةّشئألاريس:ءايركزوبأ(شماه)٤٤صءةّمئألارابخأ:ريغصلا

يحييلع٤ص«ءةزكرمةساردةّيضابإلا:رمعميحييلع.١٠ص/١٠جتاقبط

.٤٤-٤٤ص«لدتعميمالسإبهذمةّيضابإلا:رمعم

فيك:ةراتو.هانيلونحن:نولوقيةراتفءدليلايفلاقلاوليقلارثكو«فالخلارشتناو-۲

اولحتراو.لاوقألانماهريغو...طرشىلعهتيالوتناكنإ:ةراتو.هنمملعأانيفوانيلي

وبأ:رظنا.مامإلاىلعمهغوبلؤيو«مهتركفبءافعضلانوعنقيءةنيدملاجراخيفلابجلاىلإ

:يخاشلا4۸-44ص/١جتاقبط:ينيجردلا۸۹صءةّمئألاريس:ءايركز

۷١٥٠.٠-١٦١٠صءةيضايرلاراهزألا:ينورابلا١۱۳ص/١جىنيسلاباتك

.يخاشلانم+."ضعبنع"-:لصألايف-۳



اةكمىلإبرغملالهأيلوسرلوصوا

‹َنيملسملاةعاجواموةكممالوسرمِدقف

اولأيموءأودهتجاواورظنمث«مُهولأسومهباتكاوأرقف

هبهللاِلصُيايفو؛َلدعلاوىدملاٌُتفاوييف"[ادهُج]

.نيملسملارم

الو؛ِنالوسرلالىيملف«مهيَلوُشرممهباوشعبويباويتكف

.هيفمهرمأخالصوءهتعفنماوجريذلامانك

[مامإلاىلعبيعشوةمادقيبأجورخ]

ثيحأوركسع[ف]هباحصأوةمادقوبأجرخىَّنح

باكولادبعىلإاوراسةعمنموةمادقاأنِإمثهلاءاش

اوُلَتتَقافلاتقلابأودبوء-مشزانميفمهو-َنيملسلاو

مهيف”ناكف"ُماحلادق.هلجأغلبنملتقف/.و/

عمناكنممهنموَنيملسملاودبععمناكنم

.يخاشلانم+."ادهج"-:لصألايف١

.يخامشلانمةدايزلاو"ف":يفةملكردقسمط-٢

.ةلاسرلاغيلبتلجحاىلإابهذنيلوسرلايأ-۳

."ناكف"-:يخاشلا-٤



يأنياك"ربَسلاَنأاوُركَذف؛ةعمنمو"يأ

ًايقمناكباكولادبعَنيملسلملالإهباحصأوةمادق

عمنموةَماَدقوُبأىَتحهركسعوهلزنميف

يأنمتناك“ةادُّسبلانأانملعايفتَماقو

َباحصأَرمأومُهَيبايفَلوسرلاناكًابيعشَنأوَةَماَدق

نموٍباكولادبعمدنأعزوريسملابةمادُقيأ

.°[لالح]عم

.يخاشلانم+«"ةمادق"-:لصألايف١

."ريسملا":يخاشلا-٢

.ملظأليللايشغو.هاتأناكايشغو.هبلحوءاطغاذإءانالفرمألايشغ:لاقي-۳

هللااوعدللظلاكٌجوممهيشغاذإو#:ىلاعتلوقي.ةأجفمهبلوزنلاوهموقلانايشغو

۹٠ج«؛برعلاناسل:روظنمنبا.(۳۲:ناقلةروس)4...نيدلاهلنيصلخم

.۳۳۲صءءاهقفلاةغلمجعم:يجهعلق.٤

.هروهظءيشلاةءادبولّوأةءادبلاوءةئيدبوةأدُبأدبيأدبنم:ةءادبلاو-٤

نبا.؛ثلثلاةعجرلايفو«عبرلاةأدبلايفلفن»:ثيدحلايفو.ةوزغلارفسءادتباةأدبلاو

.٠۲-۱۸ص/١ج«برعلاناسل:روظنم

.يخامشلانم+."لالح"-:لصألايف٥



"نعمهلجعاو«كلذبَرمأوهويوقلا[ٽيعشر[مجشسو

سوس°

كلذقيدصتناكو«"مماتكباوجومهالوشُسرأينأ

مدفوٽیعشاهمجرخناكامةَادقفأ

لحأوفةعمنمودبعنمةءارلا[رهظ]أف

."[كلذ]لثمرَهظأفحاحالبقتساو

."نم"١

يفهوعمطأامدنعءايتفىلعمدندقو«؛باهولادبعمامإلادنعنمجرخلبيعشكلذلعف-٢

بّقرتوجورخاب«قرشملانمباوحجلاةدوعدعبةّجحلاهيلعموقتْنَأفاخفءةيالولا

ىلعءةلفغنيحىلعهباحصأوةمادقوبأجرخف«هتاجاحضعبلموييفمامإلاجرخىح«صرفلا

‹نيدتفنباسأرملفدقو«لاتقلابنيتيمتسماوعفادف؛كلذلةنيدملالهأظقيتنكلءةنيدملالهأ

تاقبط:ينيجردلا.۹-٦4۷صءَةّمئألاريس:ءايركزوبأ:رظنا.هعابتأنمريشكهعملتقو

.٤۱۳-٣٤٤۱ص/١جريسلاباتك:يخاشلا٤ص١جءخياشللا

.يخامشلانم+."دنع"-:لصألايف-۳

.-فلأنودب-"سلبارط":يخاشلا-٤

.يخاشلانمةدايزلاولصألايفسمط-٥

نعللاوضغبلايهاعرشوءهنعدعبلاوءيشلانمصلختلايهةغلءةيالولادض:ةءاربلا1

الإةّللانمنوجرخيالو«هتيصعميصاعلانعحراوجلاوبلقلابليملاو«هرفكىلعرفاكللمتشلاو

ةءارببجحتكءةيضابإلادنعةبجاو-صاخشألاةيالوو-صاخشألاةءاربو.هللاباوكرشأنإ

 



اراكتلاةنتف نيملسملاوعييرلايأرا

نمناكامةعمنوملسلملاوٌميبرلاىأرلف

يفاود_هتجاواورظنلبقنموةمادقيبأريسمنمو

ن
۰

لثمبلمعنمنأاوأرف؛هنيدلهألو؛ينيدلوهللرّظنلا

ی۶..1
ىتحمالسأإلانمءيربكلاهوهفبيعشهبلمعام

.ىقحلامجَبوتي

يغبلهأمهو"[]كلذالإمهُعسيلْثيحنمةَءاربلااورهظأف

4وععً

ًایغابلتقمهنملوفنموةمادقيبأباحصأنأو
آ
3

يخاشلاوعيمجنبا:رظنا.ةنسلاونآرقلايفةلدألانمدروايلء-ةلمجلاةيالوو-ةلمجلا

-٤صبهذلا:دمحماشّيفطا.۷-٤۷۷صءاهحورشوديحوتلاةمدقم:التلاو

بكوميفةّيضابإلا:رّمعميحييلع.1۷-٠٠ص«عرفلاولصألالماش:دمحماشّيفطا.۷

.۸۳-۸۷ص/١ح؛خيراتلا

.ةنراقلاتهتنايلاتلابو«يخايشلاصنىهتناانهىلإو.يخامشلانم+."كلذ"-:لصألايف١

١٤ص/١جريسلاباتك:يخامشلا

.تالكتسردقلصألايفسمط-٢۲

ليفو...ةمادقيبأباحصأنأاهيفو»:ةلاسرلانمرخآاءزجركذيليخاشلادوعيانهنم-۳

.١۱۳ص/١جءريسلاباتك:يخاشلا.«ىهتنا.مهنمكلذ



بےبهُناةلاسرلاتم

قحاجارومنوَباتنَمالإ؛كِلاهوهفمهنميغبنَمو«ايدتعم

."ةنمكلذلبَقونمناكمبربعيلَباتنمفءهَلِهأو

عتنايذلاب‹َنيملسملاايهللااوقاف هيلع

مهنملضفلالهأومهتّكيأوَنيملسللا"والونممكفالسأ

كفهبأوؤاجاسوكناالومتداساور

لكنإ:داءيبنلانعووريمهنإف؛َنيملسملالعهولخدأو

."«رانلايفةلالضلکوةلالضةعدبلکوتعديثدح

."ايذعتم":يخامشلا-١

."مهنم":يخامشلا-٢

."ناك":هّلعلةملكردقسمط-۳

.اطخوهو'تالو":لصألايف-٤

ةثدحملكنفرومألاُتاثدحمومكايإو...»يبنلانعةيراسنبضابرعنعثيدحيف-0

هاورو.٦٠٥ص/۲٢جءةنسلاموزلبوجوبابدوادوبأهاورةعدبلكوةعدب
رباجنعو.ةيوونلااثيدحنيعبرألاحرش:يوونلا:رظنا.حيحصنسحثيدح:لاقو«يذمرتلا

يدهيداريخومابانكٍيدحلاريخَنإفدعبًامأ»:لوقيناكعيءيبنلانعهللادبعنب

يفهٌهتبطخباب؛هحیحصيف؛ملسماور.٠.ةلالضةعدبلكوءاهئاثدحمرومألاشودمحم
ص/٠٦جءةعمجلاا



۷ےىىةانقم

[ةقباسلالئاسملاماكحأةصالخ]

يهوللاضئارفنمةضيرفاهنأةعمجلايفاوكُشتالف

النإفةرفاكاهنأقسةتافلاةأرملاهذهيفاوُكشتلو

الكلذيفصخريالواهرمأيفالواهيفكش

.هتيدفرعي

مهيلعمكحُيفكرشانلبقلهأسيلنأاوكشتألو

.٠ٍكّرشلاللميفلفلهللالوسرمكح

كرابتّبرلايفميظعلاتنااذمباوقِطنتنأمكايإو

[كلذ]هاهَرحدقف؛ُءاهفسلاِءالؤهملكتبو؛لاحَتو

هباتکيفمهدَعوأومهظعَوومهيلإماقتولع

دقفيقلخنمقلخين6ةفەناسل

هللايضر-ركبيبأٍتنبةشئاعيفلزنأاموهوةومتعمس

ةيضابإلاقالطإفءةلملانممهجارخإوءةلبقلالهأكيرشتبةالغلاجراوخلالوقلاحيرصافالخ-۱

وهومهيلعمكحلاىلعريسفتنودحوضوبلديمحلنيفلاخملاىلع"ةلبقلالهأ"حلطصمل

.ةفورعملاكرشلاللمنممهجارخإو؛مهمالسإ



1ےس(ةّجْحلاةلاسرلانتم

العلاءءىييلاوز|هنع هبےبتیبانح

لاقتالانمارفالافوقاصريفملتو

دهوسالمکنسةصُعَنيِذَلاَِإل

فلوس1يهزدع
هوُمتعمسذالوَل*ميمAERهنيهلوتيِذَلاَو

و2°صوس40ک ٠ەڭيت

شوةيلعاَول*

ُمُههللاًدنِكو
2oس.۵۰21 < o٥ڭى2

لَولايف

وقفومُکلبهَذِإ*ِيظَع سيلالوقو

ةيوبنلاةريسلاوثيدحلارداصموءرونلاةروستايآريسافتيفكفألاةئداحرظنا-١

؛يوونلاحرشبملسمحيحص:ملسم٠۷-٥٢٠جريسفت:ريشكنبا:اهنم

:يدودوملا۱۱۹-١١٠ص/۷ج

فت

/د.۱۱۹-۱۳۷رونلاةروسريس

.اهدعبامو٥۳ص«رونلاةروسنمراونأ:رصاندمحم

.۱-١۱۳:رونلاةروس-٢



1۹-ةّّحلاةلاسرلانتم

4هاومَاوبنولعوبمُكل
نأاتلُنوُكياممْملفُهوُمَتْعِمَسدِالوَلَو:مهلاقنأْملمث

4اەاٌتميِظَعناباَذَهَكَناَحْبُساد

.""4يٌكميِلَعهاوتالاْمُكَلهللاميو*َننِمْوُم

نميفعباوُملكَتثسيحليعودعبنًماديعو

مقدمث-اهنعهللاىضر-ةشئاع"ىمر

هبمّلكتاباوملكتيواودوعينأمّهظعوومهاېو

يضر-ةشئاعةمرحوهللامرحنيبمكاورظناف.ةيصصلا

لاوكبشالولتهلسيللا-اهنعلا

لهجلالأملكتابييف"ىراتُبوأركذُينأنملجأو
.هقلخبههبشنموهيلعٍةأرحلاو"[هيف]

الوءكرشلالهأنمالوٍةلبقلالهأنمٍدحأنمةعَمسنممالكاذهو

8

.٥۱-١۱١:رونلاةروس-١

.۱-١۱۸:رونلاةروس-٢

.اطخوهو"امر":لصألايف۳

.اطخوهوء"اراتي":لصألايف-٤

"هيف":هلعلحضاوريغظفللاوبطشلصألايف-٥



vvص_ص.هلالالانقم

اونَقيأواوملعلوءطهرلاِءالؤهنم"[موق]الإ-معنايف-هبملكت

نمءاجاموءهّيمظعوهللابةفرعملاو؛لضفلاو«عرولاو«ملعلالهأن

ةشئاعرمأنمكلذيفلوقلانمَمّظَعابهّقلخنمقلخيفهللايجن

هللايظعت«"ةعينشلاظافلألاكلتيفمهتوبيجيالَنيملسملانأًاوملعف

.كلذنمٍءيشبهللاَرَكذُينأاهيزنتو

ملعلاةّلقوفعضلاالإاوُبيِينأمُهعَتمام»:نولوقياولبقأ

كلذيفابٌملعلاكلذنممهعنملبءاوبذكدقو؛«ٍِتاموصلاب

.َكلذنعلاعتمهنأهللابٌملعلاومثالانم

2

.ىنعملاميقتسيلاتمةدايز-١

.ىلاعتوكرابتهللايفةهّبشملالاوقأيأ-٢



۷ےسةلاسرلانتم

[ةيصوو

مكايإوهَّلهأومالكلاًاذهاوينتجاوهلااوقتاف

نلالغشايفمكلًدإفمُكينعَيالاب
.هبلغتشا

َبانتجاو؛ُيحلاولدلةقفاوملاالإمكنعَنيملسملانلبيألو

.مُكل"ىفعأوٌملسأومكلريخكلذَنإفءهِلهأولطابلا

يحللاعيمجيفمكايإوهللاا

اتاقلعجيو"ەهيضرُيوهللاقفاويلو؛لدصعلاو

.نيداحمالوَنينهادُم"[ريغ]َنيملسللاجورخانجورخو

متُمهفاف«نيدلالهأَرظنمُكيلِإهبابنكيفاورظناف
نايبلامكێأيهيفاوعجارف“[اومهفت]ملاموفولبقاف

.هللاءاشنإ-قرفلاو

.ًاطخوهو''افعأ":لصألاف۱

.هبيصوي:دوصقلملاوهيصويوأ"هيضري":هّلعلو؛حضاوريغء"هيصوي":لصألايف۲
."ريغ":هلعلةملكردقلصألايفسمط-۳

."اومهفت":هّلعلةملكردقسمط-٤



حلاةلاسرلانتم

.هتاكربوهللاةمحرومكيلعمالسلاو



:ةلاسرلالالخنماهيلعلصحتملاجئاتنلا

يفةصاخءةباتكلاونيودتلاب-هللامهمحر-لئاوألاماتها

.نيدلارومأبقحلتو؛ّيَحْلاراهظإبقلعتتيتلالئاسلملا

ىلعلديبِءةلاسرلايف"ةيضابإلا"حلطصمركذمدع
زييمتلانوديريالو«كلذبمهسفنأنوُمسياونوكيممَ

.ةماقتسالاوقحلاومالسإللالإباستنالاو

ءارآنعبهذملاةّمئأءارآنيابتةلاسرلالالخنمرهظي

محلاوقأنمومهنمةءاربلاعمءلوألادهعلاذنمجراوخلا

.قَحُلانعمهداعتباومهفرطترهظال«مهتاداقتعاو

بهذملاةّمئأنيبتناكيتلاتالاصتالاوتاباوجتسالا

اياضقلامسحيثمهضعبىلإعوجرلاو؛ةبراغملاوةقراشلا

.هلعوضخاوقحابمهفارتعاوءةدجتسلملا

ةفرعلةكمبححمسوملكيفةمئألاعاتجا

يفىوتفللسلجمءاشنإوءةكرحلاريسةساردو

.ةيويندلاوةينيدلالئاسملا



Be
ظا



عالما
لواؤا-

مجارتلا

ۆى-

بيبحنبعييرلاراثآ



 



نتملا2ةدراولامالعألامجارت

دجأمل:(ه٠-٤:٠ط)فاّرصلاميهاربإنببوُسيأ.١

هتريسيفنسحلاابأالإ.رداصملانمهيلإتعجراملكيفهتمجرت

اذهنم.0...فاّرصلابويأمهنم»:لاقفةيبعشلاعمهركذ

نببوُيأهسفنوهنأجتنتسنءةلاسرلاعمةنراقملابو

ريسلا:ءالعلاةعامج:رظنا.هبهذمبهاذوبيعشبحاص«ميهاربيإ

.۱۳۹ص/٢۲ج«؛تاباوحاو

٠٥٠۱-۳:١٠۱ط)دودوموبادودومنببجاح.۲

.ةرصبلابًاشنودلووءةديبعابأبحاص«ناعنمهلصأ؛نيعباتلانم

‹خايشألاةمدخوداهتجالاكلاسموحالصلالعاعوبطمناك"

ناكوءديزنبرباجنعملعلاذخأ.(حاورلاوٌودغلايفمهتمزالمو

نوؤشبمئاقلاوهوءةديبعيأتاطاشنعيمحجلنميأآلادعاسلا

ءارشوةاكزلاعمجبفّلكلاوءارشلايفبرحلا

دهزلابوءافوصومداهتجالاب»سلاجملاوةوعدلارومأيفرظنيناكو

نبيلعرحلايبأعمبهذيذلادفولاعمناكو.«افورعمعرولاو



ل

(ه۹۹٠٠-۱:مكح)زيزعلادبعنبرمعلداعلاةفيلخلاىلإنيصح

ةديبعوبأهبحاصهيّمسيو.هنعاضرلاءادبإوهتعيابل-قشمديف-

يبأةافولبقروصنملارفعجيأةفالخيفيفوت.هتيح ةرفولينايحللاب

يفبرملالهأىلإةديبعيبأهبحاصعماهبتكةلاسرهلو.ةديبع

۹ص:يدشارلا.ط)ه۳۳٠۱ةنسراجلادبعوثراحلاةلأسم

‹خياشملاتاقبط:ينيجردلا.١۱۳٠صمالسإلاأدب:مالسنبا:رظنا

نبا٠جريسلاباتك:يخاشلا...١٠۲ص/۲ج

جهنم:يصقشلا.(مجارت)١٤١٠ص؛نوفلخنباةبوجأ:نوفلخ

.١٠ص؛‹نيبلاطلا

:ت)ورمعوبأ«يناعلايدزأآلايديهارفلابيبحنبعيبرلا.۳

كردأوءاهيفًاشنوةرصبلادصقء-ناعب-مادويفدلو:(ه

نبماَبضو؛ملسمةديبعيبأنعوهنعملعلاذخأفتاشوهوًارباج

يفبهذملاةسائرتلآهيلإو.نامدلاحلاصحونيأو«بئاسلا
لوصألايفىوتفلاعجرمناكوءةديبعيبأهخيشةافودعبءةرصبلا

نايعىلإملعلاةلمحوءالعلانمريشكجرحتهديىلعو.عورفلاو

ناےعىلإلحر.لئاوو«بوبحنايفسيبأك«تومرضحوناسارخو

:هلةعيرشلاملعيفوثيدحلايفنّودنملئاوأنموهو.يفوتابو



۷۹ EEE قحالملا `

طاميبرلاراثآباكو‹حيحصلاعماجلابروهشملادنسلا

تاياورو؛عيبرلاايتفباتكوءةنّودملايفمناغوبأاهنّودةيهقفءارآو

...۳۲۷ص/٢۲ج؛خياشملاتاقبط:ينيجردلا:رظنا...ماضنع

عمجلاحرش:يلاسلا...١۹ص/١جريسلاباتك:يخاشللا

.٤٠ص/٣جمالعألا:يلكرزلاص/٠١جحيحصللا

ةديبعوبأ:يدشارلا.هلكءاهيقفواثذحمبيبحنبعيبرلا:يوابكلا

.۲٥۲-۹٤۱صههقفوملسم

ملعلاذخأ:(ه٠٠۲-٤:١٠٠ط)يرصبلاحلاصنبلهس.٤

وههفلاخوبيبحنبعيبرلابحاصوةديبعيبأنع

اك؛ثالثلالئاسملايفزيزعلادبعنباوجّرؤملاوبأوبيعشهباحصأو

ةيضابإلاذخأتو.عيبرلاديىلعاوباتمثهتافولبقمهخيشاوفلاخ

يفنكيملمهفالتخاَنَألكلذبحلفأُمامإلاىتفأك.هلاوقأب

.سايقلالاعتسانمراثكإللءطقفعورفلايفانإولوصألا

نععجارتهنأرهظي-ةّجحلاةلاسرلا-ةلاسرلاصنلالخنمو

.ه١۷٠۱لبقيأ؛نيتتسوحتبةلاسرلاةباتكلبقيفوتوأ؛هلاوقأ

باتك:يخاشلا٢٤۲ص/۲ج؛خياشملاتاقبط:ينيجردلا:رظنا



.١١٠صةيضفلادوقعلا:يئراحلا.٠٠٠-٠١٠ص/٠١جريسلا

.۲۷٤-٤٣٤١١۷٤صءههقفوةديبعوبأ:يدشارلا

۸سسبقحاللا;

:٤ط)فورعموبأ؛يرصبلافورعملانببيعش٠

ىلإلقتناورصمبدلوفورعملانبوخأوهو:(ه٠

عيبرلابحاص«ملسمةديبعيبأنعاهيفملعلاذخأفءةرصبلا

دبعمامإللنيدتفنبافالخبعمسلو.ثالثلالئاسملايفهفلاخو

ىلإلوقلاةلحرمازواجراكنلادضاعو«ترهيتىلإلحرباكولا

بيعشبرهو«نيدنفنبالتقفءةّرغنيحىلعةنيدملااوجاهف؛لعفلا

عيبرلاهعلخف«باهولادبعمامإلاةضراعملصاوو«سلبارطىلإ

هيلإو.هلاوقأبةّيضابإلاذخأتالوهنمةءاربلانلعأو؛هسلجمنم

دروامبسحءةجحلاةلاسرلاةباتكدعبيفوتو.ةيبعشلاةقرفبسنت

؛ص/١جخياشملاتاقبط:ينيجردلا:رظنا.اهيف

حرش:يلاسلا۲ج؛۹۷ص/٠جريسلاباتك:يخاشلا

.٠١٦٠-۷١٠صةيضايرلاراهزألا:ينورابلا١ج؛عماجلا

مجعم:ثارتلاةيعمج.۳۷صدهعملاتاقلط:يبايسلا

؛يراضحلادعبلا:ىريبعجلا٥مالعألا

صههقفوةديبعوبأ:يدشارلا.٦٠١ص/۱ج



۸۱(قحالملا

:ت)يسرافلاىرسکنبماربنبمترنبنمحرلادبع.٦
ملعلاةلمحنمناكوملسمةديبعيبأنعملعلاذخأ:(ه١

بلو«باّطخلايأةمامإيفناوريقلابالماعنيع«برضللاىلإةسمخلا

كانهوءهلهأووهترهيتىلإبره(ه٤٤٠)باّطخلاوبألعق
تمادوءةيمتسرلاةلودلابتّيمسيتلاوةنسروهظلاةمامإ

ىلإةدشارلاةفالخلاةداعإيفلضفلاهلو.اماعةرشعدحأهتيالو

ةتسنيبنم«باُهولادبعهنباهفلخهتافودعبو.يمالسإلابرغل
وبأصةكئألارابخأ:ربغصلانبا:رظنا.نيراتخملانم

‹خياشملاتاقبط:ينيجردلا.۷٥٠١۸-٤٠صءةّمئألاربس:ءايركز

:يلكرزلا۱۲۹ص/١جريسلاباتك:يخاشلا...١۷٤ص/٠١ج

:ثارتلاةيعمج.هلكءةيمتسرلاةلودلا:زاحب.٠٠۳ص/٠۳جمالعألا

.۸٠1.رت..۷۸٤ص/٤جمالعألامجعم

-٤:١٠1ط)دمحموبأ«يندملاةملسممتنبدمحمنبنمحرلادبع.۷

ةديبعيبأنعملعلاذخأو«بيبحنبعيبرلابحاص:(ه٠

نميناتسرهشلاهدعوةنيدملابةّيضابإلاءاهقفرابكنموهو؛ملسم
فّلكوةجحلاةلاسرلاةباتكدنعارضاحناكدقو«جراوخلاءارعش

ةملسمنبدمحمليلجلايباحصلانباهنأرهظيو.اهرشنواهخسنب

 



للملا:يناتسرهشلا.١۱۳٠صمالسإلاادب:مالسنبا:رظنا.يندلا

ء١٠٠6ص/٠١ج«ريسلاباتك:يخاشلا.۱۳۸ص/٠ج؛لحتلاو

.٤٢٢٤۲صءههقفوةديبعوبأ:يدشارلا.۱

وأ-ريغصلاةديبعوبأ«يناعلايويسبلامساقلانبهللادبع.۸

الہيفايسبةيرقبدلو:(اه٠٠۲-٤:١٠٠ط)-رغصألا

ريغصلاببقلو«ملسمةديبعيبأنعملعلاذخأوءةرصبلاىلإلقتناو

الع«ناهرلاةقلحيفقبسلازاحنيناك»هخيشنيبوهنيبزييمتلل

رابكنم.(«الهكواباشدهزلاروحبصاغوءالمعو

ءةملظلاةعطاقميفةدواهمىريال؛نيصلاوةكموةرصبلانيبراجتلا

هنأجتنتسنو«ناسارخبيفوتهنأحجر.مئالةمولهللايففاخيالو

يلاوحيأثالثوأنيتنسوحنبةجحلاةلاسرلاةباتكلبقتام

.٤٠۲-٤٥٦ص/٢۲جخياشملاتاقبط:ينيجردلا:رظناه٠

دهعملاتاقلط:يبايسلا.۸۷۸ص/١جريسلاباتك:يخاشلا

.ءههقفوةديبعوبأ:يدشارلا.٥۲ص«يضايرلا

دلو:(ه٠٠۲-٤:٢٠٠ط)يرصبلازيزعلادبعنبهللادبع.۹

هتعمجوملسمةديبعيبأنعملعلاذخأوةرصبلاىلإلقتناورصمب

ءانأشمهلجأوملعلالاجرريكأنمراصف؛هسردةقلحعيبرلاو



قحالملا

اهيفبتكيحاولأهلتناكف«هتباتكوملعلابافوغشءايتفمءاهيقف

ءرّرحتلاةعزنهلوءةيهقفلاهئارآيفسايقلابامرغمناك.ملعلالئاسم

نومّدقيمُهنكلةلوبقمةّيضابإلادنعهتياورو.ليلدلامزتليهنكل

مناغوبأمهنعىورنيذلاةعبسلاةاورلانموهو.اهيلععيبرلاءارآ

نعهتاياوررثكأو«مهفالخدعبهقفلايفراكنلاهعبتدقو.هتنّودم

:اهفلخيتلاهبتكنمو.ناهدلاحلاصحونيبأوةديبعيأهيذاتسأ

.ه۷۲٠۱دعبيأةّجحلاةلاسرلاةباتكدعبيفوت.راغشلاحاكنباتك

ادب:مالسنبا.۷ص/١ج؛ىرغصلاةنّودملا:مناغوبأ:رظنا

:يخاشلا.٠۹ص.ةّمئألاريس:ءايركزوبأ.١۱۳صمالساإلا

‹حيحصلاعماجلاحرش:يلاسلا.۷١ص/١جريسلاباتك

:نوفلخنبا.٦۳صءيضايرلادهعللاتاقلط:يايسلا٠ج

:يريبعجلا.۲۳۲صءههقفوةديبعوبأ:يدشارلا.۷١٠٠صءةبوجأ

.١٦٠٠ص/١ج؛يراضحلادعبلا

يناث:(ه٠:ت)متسرنبنمحرلادبعنبباهولادبع.٠

نيبنمريتخادقوءهييأدعبامامإعيوب«ترهيتبنييمتسرلاةّمئألا
-ةتسلادحأهفلاخهمايأيفو.مهنيبىروشرمألاكرتنيذلاةتسلا

|هنيبتبشنوءراكتنلاةقرفنوكفءطرشلاةجحب-نيدنفنبديزي



.مامإللرمألاماقتسافنيدتنفنبالتقفىحهدهعلّوأيفبورح

هقفلايفتافلؤمكرت.ءاخرواراهدزاهمايأيفةلودلاتدهشو

رابخأ:ريغصلانبا:رظنا.-ةعوبطم-"ةسوفنلئاسمتاباوج"و

:ينيجردلا...٠٦۸صريس:ءايركزوبأ...٣٤صءةّمئألا

ءريسلاباكك:يخاشلا١جخياشملاتاقبط

صءةيضايرلاراهزألا:ينورابلا...١١٠ص/٢۲ج

ةيمتسرلاةلودلا:زاحب.۹٠١٠صء؛نوفلخنباةبوجأ:نوفلخنبا

٦۷٦.رت..١44ص/٤جمالعألامجعم:ثارتلاةيعمج.هلك

:٤ط)جّرؤملاوبأءينميلايمدقلايسودسلادمحمنبورمع.١

‹نميلاب"مد"لهأنموهو«نيعباتلايعباتنم:(ه٠٠1-٠

‹ملسمةديبعيبأنعملعلاذخأوةرصبلاىلإلقتنامثءاهيفدلو

عجرو.ثالثلالئاسملايئ-هباحصأعم-هفلاخو؛عيبرلابحاصو

ةعبسلانمو«بهذملاءاهقفرابكنمناكو.هتايحرخآيفاهنع

دبعمامإلاةفالخىلإشاع.هتنودممناغويامهنعیورنيذلا

:مناغوبا:رظنا.نميلاىلإناعنمهتدوعقيرطييئوتو
.٤۳٠صمالسإلاادب:مالسنيا.ةمدقمىرغصلاةنّودلا

نباةبوجأ:نوفلخنبا٠جءريسلاباتك:يخاشلا



۸0قحالما

.١٦١٠ص/٠جيراضحلادعبلا:يريبعجلا.١٠٠ص؛نوفلخ

.٤٢٠۲-٢٩٤٦صههقفوةديبعوبأ:يدشارلا

راحصنم٠٠-٤:٢٠٠ط)اعلابدنجنبلضفلا.١

حلاصحونيبأوةديبعيبأنعملعلاذخأىزأاللىلومناكءناعب

رايخنمناكو«لئاووءريغصلاةديبعابأبحاصوءةرصبلابناهدلا

دقو.ةقفنلايفايخسوءريثكلاماذًارسوممهئالضفونيملسلا

ينيجردلاركذو.ريبكنيدهيلعو«يفوتاليئاطلابجاحنيدلتحت

لخديةأرمامكحنعةديبعيأمامإللاةرضحبحونيبألهلاؤس

لبقيأةّجحلاةلاسرلاةباتكلبقيفوتو.اهبايثتحتهديلجرلا
.۲۳۹٢٠۲ص/٢۲ج؛خياشملاتاقبط:ينيجردلا:رظنا.ه۲

ههقفوةديبعوبأ:يدشارلا.۹۸ص/٠١جريسلاباتك:يخامشلا

ص

:(ه٠٠۲-٤:١٠٠ط)ناًسغوبأدرمعلانبدلخم.۳

ملعيفزر«قارصلاىلإملعلاةلمحنموملسمةديبعيأذيملتوه
رمقلافرظاننإوءعاعشلاةقرشمسمشلافىتفأنإ»مالكلاوعورفلا

.هتنوُدممناغوبأمهنعىورنيذلاةعبسلانمدعي.(عاقبلايفتقم

يذلاوهوراكنلافالحخيفةبراغملاةلاسردورودنعادوجومناك



يفوت.ةملسمنبدمحمنبنمحرلادبعىلإاهاقلأوةّجحلاةلاسربتك

مالسإلاادب:مالسنبا:رظنا.باكولادبعمامإلاةفالخيف

تاقبط:ينيجردلاصةّكئألارس:ءايركزوبأ

نيسللاباتك:يخاشلا.١۲۹ص/۲ج٠٠-۹٤ص/٠١جخياشلا

‹١٠١٠ص٢جةيضايرلارامزألا:ينورابلا۲١٠١ص/١ج

.٦۲۲صءههقفوةديبعوبأ:يدشارلا.۹

هنأرهظي:(ه٠٠۲-٤:١٠٠ط)لكوتملاوبأ؛نايهنبدلخم.٤

نبافالخيفترهيتىلإهعمجرخوءًابيعشبحاص؛رصملهآنم

‹خياشملاتاقبط:ينيجردلا:رظنا.هلمجرتنمدجأملو؛نيدتف

.١٤۱۱ص«نوفلخنباةبوجأ:نوفلخنبا.۹٤ص/١ج

نمةديبعوبأ؛يميمتلاةميركيبأنبملسم٥

ملعلاذخأرهتشافءاًاشنوةرصبلابدلو«نيعباتلارابك

سابعنباو؛(ه۷۸:ت)هللادبعنبرباجكةباحصلانمعمجنع

ناكو...مهريغوكاَبسلانبرفعجوديزنبرباجنعو؛(ه1۸:ت)

نمءيشىلعوهسيلفةباحصلانمذاتسأهلنكيلنم":لوقي
ىسرأهدهعيفو.رباجةافودعببهذملاةسائرتهتناهيلإو.«نيدلا

-ەذيمالتلضفبءابرغمواقرشميمالسإلاملاعلايفهدعاوقبهذا



N س _— EEE قحالملا

نمرهشأنمو.-برغملاىلإملعلاةلمحو«قرشملاىلإملعلاةلح

وبآومتسرنبنمحرلادبعو«بسيبحنبعيبرلا:هديىلعجرحت

ةلأسميف«برغملاىلإبجاحعمهتلاسركرتو.ىلعألادبعباطحلا

:رظنا(طم)ةاكزلاةلاسرفّلخو.(طم)راّبجلادبعوثراحلا

باتك:يخاشلا...۲۳۸ص/٠۲ج؛خياشملاتاقبط:ينيجردللا

٠صةيضابإلاخيراترصتخم:ينورابلا...۷۸ص/١جريسلا

يفةيضابإلا:رمعميجييلع.۱۳۹٠صءةيضفلادوقعلا:يثراحلا

.هلك؛ههقفوةديبعوبأ:يدشارلاص/٠١حبكوم

.۸٤٠٠.رت..١/۸٤٥قحلملامالعألامجعم:ثارتلاةيعمج

:٤ط)بويأوبأ؛ينميلايمرضحابوُسيأنبلئاو.١

يبأنعملعلاذخأوءةرصبلاىلإلحرمث«تومرضحبدلو:(ه٠

ءادهزوءالعانباحصألضافأنم»ناکو«بیبحنبعيبرلاوةديبع

قحلابلاطبورحيفةيلعفةمهاسممهاس.(ايهنوارمأوءاهقفو

ترخزهدهعيثوءةمامإلانوؤشيفةيباجيإةكراشمهلو«نميلاب

ةرصبلاىلإرفاسحلابلاطلتقفلف؛بهذملاءالعبتومرضح
هترظانمهيفاءزجهلىأرهنأيخايشلاركذوءةلزتعملارظان.اهنكسو

مناغوبأمهنعىورنيذلاةعبسلانمناكو.نالهكهمساٌلزتعل



ناك.نامعىلإعيبرلاليحردعبةرصبلاببهذملاةسائرلوت.هتنودم

يفكراشوءراكنلافالخيفةبراغملاةلاسردورودنعادوجوم

ريسنمضةلاسرهلو.ةّجحلاةلاسرلاةباتكيفاهدعبوءاهتباتك

ء‹خياشملاتاقبط:ينيجردلا:رظنا.ههقفوهملعاهنمرهظي؛نيملسملا

١جيساباتك:يخاشلا...۲۷۸ص/۲ج

دصعبلا:يريبعجلا.(مجارت)١٠٠ص«؛نوفلخنباةبوجأ:نوفلخ
.۳١٦٠صءاهقيفواثّدحمعيبرلا:يوابكلا.١١٠٠ص/١جيراضحلا

.۲۳۷-۲۳۸صءههقفوةديبعوبأ:يدشارلا

ناك:(ه١۷٠۱:ت)ةمادقوبأ؛يانزلاينرفيلانيدنفنبديزي.۷

مامإللانعتّقشنايتلاراكتنلاةقرفميعزوهو؛مهنعقشنافايضابإ
.۹۳صةكئألاريس:ءايركزوبأ:رظنا.يمتسرلاباهولادبع

مجعم:ثارتلاةيعمج...١0ص/٠١ج؛خياشللاتاقبط:ينيجردلا

.۸۲١٠.رت.۷۱۸ص/٥جمالعألا

ease



قلا

بيبحنبعييرلاراثآ

ملعلاناديميفةرابجتادوهجمببيبحنبعيبرلامهاسدقل

ءلاجرنمهيديىلعاوجّرختنيذلاذيمالتلانعالضفءهنيودتو

بولسأكلسذإ؛يمالسإلالاعلايفارونواجارستناكلوقعو

يفنودنملئاوأنمناكف؛نيودتلايفديزنبرباج:ريكألاهخيش

نيعباتلارابك«هتذتاسأوهخياشمنعهاقلتاملكلادييقتءةعيرشلا

هذهانودمانيلإلصوامو؛هقفلاوثيدحلاوريسفتلايف«مهراغصو

:اذهسانلامويىلإدوجولاعراصتتيقبيتلانيوانعلانمةمئاقلا

.فيرشلايوبنلاثيدحلايف:بيبحنبعيبرلاورمعيبأدنسم.١

(طم).ةباحصلاضعبنعديزنبرباجنعةديبعيبأنعةياور

رباجنعبئاسلانبماضنعةياور:عيبرلاراثآباتك.۲

.(ةرهاقلابةيرصملابتكلارادب.خم).ةرفصوبأاهعمج.اعوطقم

.داهققحءهقفلاعورففلتخميفةلئسأنعتاباجإ:عيبرلاايتف.۳

.يصورخلانالهك



ےسereىقالا

تادابعلاهقفيف:مناغيأيتنؤدميفعيبرلاتاباجإ.٤

.(طم).تالماعملاو

بتكلانمريثكلايف:ةرثاتتمىواتفوةيمالكوةيهقفءارآ.٥

.يضابإلاثارتلايبةيهقفلا

هراثآةمئاقىلإفاضتءانيديأنيبيتلايهو:ةححلا



امفلا
رير

ةلماْشللةينفلا

تايآلاسرهف
لاوقألاوثيداحألاسرهف

ةيرعشلاتايبألاسرهف
تافيرعتلاوتاحلططحملاسرهف

نايدألاوبهاذملاوقرفلاسرهف

نكامألاسرهف

مالعألاسرهف

ةدمتعملارداصملاسرهف



 



۹۳

هويتالْمُكَمةبْصُعكلايَنيِذَلانِ
A«َنوُبؤاَكْلامهلاَدنِعكلو

Oهانذىنف

4NAEجوممهيشغاذإو

...َكَناَحْبُساذهبملكتنأاتلنوكياممعلقهوُمتَعِمَسدِالوَلَول
ص

اميكهللاو

...ةرخآلاوايندايفهتَحَرَوْمُكيَلَعهلالضمالوو

Aهللادنعوهو

O*...نهويجىلعنهرمخبنبرضيلو#

...ةَعُمْحامْوَينميدوناِاونمَنيِذلايأاي»

Ê€َوُمَلْعَتمُتنُكنإمُكَلربح

Oقسافمكءاجنإاونماءنيذلا

WEكرورسےسٍ Vaيَحلانمِتّيَملاجرٍوتّيَملانميَحلاجرح

 

 



ةلماشلاسراهفلا

راثآلاوثيداحألاسرهم

EEE«...ةفرعةيشعهتكئالميهابيىلاعتهلانإ”

00«...هتروصىلعاقلخقلخىلاعتهللانإ»

TEE«نمحرلاةروصىلعمدآقلخهللانإ"
Ggر7يی

eee«رانلاىفةلالضلکوفلالضةعدبلکوثدحلکنِإ»

ا«ةعضشمةّنسوةعماجةالصاهنإا

EEE«...رومألاتاثدحمومكايإ»

الل«ةيآولوینعاوغلب»

OEY«...ةيجاوةبوتكملاةالصلا»

(...رجافوابلکفلخةزئاجةالصلا»

ا«رکسملکنعیھنیة8لوسرلاناک»

ا«مارحهریثکفهلیلقرکسأام»

ا«...رئاجوألداعمامٍإهلواهکرتنم»
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NN

ةيرعشحلاتايبألاسرهف

BEEحالفماركلابهبشتلانإمهلثماونوكتملنإاوهبشتف

eeكرمأعيمجتنالوتفكرفظلثمكدلجكحام

Eeانضراننأربغكاذبانومسدقنيفلاخملانإ

AEیضاموانلایماحناکىضابإىتفنأهلصأو



وةأدبلا

VEOSEةءاربلا

ÊÊلب

OVOEهمنا

AEOOSبابلجلا

AOE رالا

AROOOOOOX, رفكلا

05-5000-٦00‹٤٠-٦٦نوملسلملا

Oةذخامملا

1V OE SVEYOees قطنملا

Oذسنلا

TE ةيالولا

Eمحي



نايدألاوبهاذملاوقرفلاسرهف

00-0Êةقرازألا

Eقحلاله

Eةوعدلالهأ

T4A-0EOEةلبقلالهأ OETT

Eناورهنلالهأ

١٠-1۲1٦168۲-8100-010VAN SV

O0EVE(نويومألا)ةيمأونب

Eسابعلاونب

Oةسهيبلا

00ةلاعثلا

Oةمهجلا

IESةيرورحلا

VEYجراوخلا 00-0 EO EYENN

Eیسیعنيد

Nةيمتسرلا



۹۸ےہ ةلماشلاسراهلا

EOE ةارشلا

EO ةسغشلا

00-0 ةيرفصلا

O ةدراجعلا

OEE ةدعقْلا

ET سوجللا

Eةمكحملا

WetYT نيفلاخملا

Ve OT-00 ةهبشملا

Eةيدجنلا

EEE ةيوجنلا

O0PNT راكنلا



۹۹(reeeةلماشلاسراهفلا
DOOD CCDS DRDO CRORE ODOC

OEANOE ةرصبلا

TVO سنوت

YY ترهيت

ET سلبارط

VV PWTVNO ناع

WeeV هيادرغ

SEOOO ةفوكلا

LOREOEE رصم

TYEYNeNV برغم

VEY OENOaaa ةكم

WeVV بازیميداو

TV نالجراو



ةلماشلاسراهفلا

مالعألاسرهف
Oنسحلاوب

VAنيصحلاوبأ

Aوبأ

EVEE(يسودسلاورمع)جّروملاوبأ

EEEلكوتملاوبأ

0ةفينحوبأ

TOدوادوب

EVE(ينالجراولا)ءايركزوبأ

YPN(ينالجراولايفاكلادبع)رامعوبأ

Eمناغوب

0لبنحنبدم

0ينابلألا

AOEمیهاربإنببوي

EVEVE(هللادبع)ضابإنبا

CEESريغصلانبا

NEESERETE نوفلخنبا



ناااااااااەراشكااكاشاباشايباش

E(هللادبع)قیزرنبا

OE(هللادبع)سابعنبا

Ê(مالسلادبع)سودقلادبعنبا

OOO(هللادبع)دوعسمنبا

EVينورابلا

Oيراخبلا

1(يطوشلملا)نيروغبت

TTيذمرتلا

OTيرجيوتلا

OENNدیزنبرباج

ROOهللادبعنبرباج

۷(ليعاسإ)يلاطيحلا

EEO(دودوموب)يئاطلابجاح

IEEEفسوينبجاجحلا

ÊÊملاسنبنايح

=EVينيجردلا EVENA

VO SO YEA ETE PY YE Y4 ۱-٦۱۷بیبحنبعيبرلا

CEE(دمحم)ميلحلادبعبجر
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0Êرقصألانبدايز

OEE(نيدلارون)يلاسلا

SEEيرجحلايلعنبديعس

حلاصنبلهس

EVفورعملانببيعش ENN ONNeee

10 0 oV OV VEO E F-۹NY ىخاشلا

Eيناتسرهشلا

ÊV(حونوبأ)ناهدلاحلاص

OEVيدبعلاراحص

EVÊبئاشلانبماض

OTيناربطلا

VeVNEةشئاع

ONVمتسرنبنمرلادبع

EYNENeeeةملسمنبدمحمنبنمحرلادبع

TLE(ريغصلاةديبعوبآ)مساقلانبهللادبع

Eيرازفلاديزينبهللادبع

Naaaمتسرنبنمحرلادبعنبباهولادبع

٦۹1Soestهیراسنبضابرع



O0Eلع

0رساینبراع

Êحتفنبسورمع

eV(يبرجلا)دیعسيمع

EAبدنجنبلضفلا

Oسنأنبكلام

Eرّمعمنبدمحم

OEYدّرمعلانبدلخ EN PNETae

0نامهنبدل

EVNE(لالبوبآ)ریدحنبسادرم

YONOجاجحلانبملسم

O(ةديبعوبآ)ةميركيبأنبملسم EVEEATOE anan.

O0Eةيواعم

OEقرزألانبعفان

1(ةفيلخورمع)يمانلا

£661۳۹6£gg)وبأ(يمرضحلالئاو

OOOOةبقعنبديلو

TOV(ةمادقوبآ)نيدنفنبديزي



eenسسراهفلا

عجارملاورداصملاسرهف
باتكلاراد؛جم١٠؛خيراتلايفلماكلا:ينابيشلانيدلارعنسحلاوبأءريثألانبا

.تە.د؛نانبل«توریب«يبرعلا

دمحم.د:قيلعتوقيقحت؛نييمتسرلاةّمئألارابخأ:(ه٣ق)يكلاملاريغصلانبا.۲

؛نانبل«توريب؛يمالسإلابرغلاراد؛زاحبميهاربإذاتسألاورصان

.م۱۹۸/٦

نباةبوجأ:(ه٦ق)ينالجراولايازمانوفلخنبفسويبوقعيوبأ؛نوفلخنبا.۳

ء؛توريب؛حتفلاراد.ط؛يمانلاةفيلخورمعروتكدلاقيلعتوقيقحم؛نوفلخ

.م١:٤/٤۱۹۷ط؛نانبل

؛برعلاناسل:(ه۱٠۷-١۳١)يراصنألامركمنبدمحمنيدلالامجءروظنمنبا.٤

.ط.ت.د؛رصمءةرهاقلا«نياموشىطسكعباطم

ةرازو؛رماعمعنملادبعقيقحتج۲مئاعدلاحرش:يناعلادمحمفاضونبا.٥

.م۱۹۸۲؛نامعةنطلس؛ثارتلا

ةمئألاريسباتك:(ه١۷٤:ت)ينالجراولاركبيبأنبيجيءايركزوبأ.٦
:۲ط؛نانبل«توريب«يمالسإلابرغلاراد؛يبرعلاليعاسإقيقحت؛مهرابخأو

.م۱۸۲

روتكدلاةساردوقيقحت؛ج٢؛زجوملا:(ه1ق)ينالجراولايئاكلادبعراعوبأ.۷

رشنللةينطولاةكرشلارشن؛!ةيمالكلاجراوخلاءارآ:ناونعتحت«يبلاطلاراع

.م۱۹۷۸/ه۱۳۹۸؛رئازجلا«عيزوتلاو



N ٥۱۰٠HEEEةلماشلاسراهفلا

۱١.

. ۲

۱۳

٤۱

٥\

٦.

. ۷

؛جم٦؛لاعفألاولاوقألاننسيفزنكبختنمهشمامبدنسملا:لبنحنبدمحأ

.ت.د؛رشنلاوةعابطلليمالسإللابتكملا؛ينابلألانيدلارصانسرهف

؛ج٢؛عرفلاولصألالماشفسوينبدّمحما؛شّيفطا

.ت.د؛.ط.د؛شّیفطامیهاربإقاحسإوبأعبطوحيحصت

؛صلاقلاملعلابهّونلاصلاخلابهذلا:(ه۳۳۲٠)فسوينبدمحما؛شّيفطا.

.رئازحلا‹ةنيطنسقءيمالسأإلاثعبلا

ةرازو؛ةيضابإلاكولموةَّمئأيفةيضايرلاراهزألا:هللادبعنبنايلسءينورابلا

.نامعةنطلسءىموقلاثارتلا

.م۱۹۹۳؛رئازحلاةرارقلا«ثارتلاةيعمج؛ةيمتسرلاةلودلا:ريكبنبميهاربإزاحب

ةيشاحهشماهبيراخبلاحيحص:ليعاسإنبدمحمهللادبعوبأ«؛يراخبلا

.م۱۹۳۳/ه١١۳٠۱؛رصمرهزألاقيفوتدومحمةبتكم؛جم٦؛يدنسلا

ةرازو؛جم٤؛يويسبلانسحلايبأعماج:دّمحنبيلعنسحلاوبأ«يويسبلا.

.ه١۹۸٠؛نامعةنطلس«ىموقلاثارتلاب

.م۲:۱۹۹۱ط؛رئازحجلاةرارقلا«ثارتلاةيعج؛جم۲؟؛سنوتءةقمعم

مقر؛خملاليلدوحن؛ديعسيمعخيشلاةبتكمتاطوطخميسرهف:ثارتلاةيعمج

.(ففصم)؛م١۹۹٠۱؛رئازجلاةرارقلا۲

؛رئازحجلاةرارقلا؛ج٥؛(برغملاءزج)ةّيضابإلامالعأمجعم:ثارتلاةيعمج

.(ففصم)م٥



.۱۸

.۹

٢۲.

٢۲

۳٢۲.

٤۲.

٢٥۲.

ء٢

۲۷

؛شّيفطاخيشلاءارآلالخنمةّيضابإلادنعىسايسلاركفلا:نودعنالهج

.ت.د؛رئازحلاءةرارقلا«ثارتلاةيعمج

؛ةيمتسرلاةلودللةّيجراخلاتاقالعلا:(رصاعم)فسويميركلادبعتدوج

.م١۹۸٠؛رئازحجلا«باتكللةينطولاةسّسؤملا

اترطنق)تاريخلارطانق:(ه٢٠٠۷:ت)رهاطوبأىسومنبليعاسإ؛يلاطيجلا.

.م۵٥/۱؛ط.د؛يمانلاةفيلخورمعروتكدلاقيقحت؛(نايإلاوملعلا

؛ةيضابإلالوصأيفةيضفلادوقعلا:(رصاعم)نايلسنبدمحنبملس«يثراحلا

.م۱۹۸۳؛نامعةنطلس«يموقلاثارتلاةرازو

ةنطلسءيموقلاثارتلاةرازو؛ىرغصلاةنودلملا:مناغنبرشبمناغوب؛يناسارخلا

.ت.د؛ناع

؛؟بترغلمابخياشملاتاقبط:(ھ۷۰٦:ت)دیعسنبدمسابعلاوبءينيجرالا

.م١۹۷٠؛رئازحلاءةنيطنسق؛ثعبلا.طم؛يالطميهاربإخيشلاعبطوقيقحت؛ج٢

؛ةلودهاروتكدةلاسر؛ههقفوملسمةديبعوبأ:هللادبعنبكرابم«يدشارلا

۱۹۹۲؛نامعةنطلسءءافولاعباطم

دنسمحيحصلاعماجلا:(ه۳:ت)ورمعوبأ؛يديهارفلابيبحنبعيبرلا

؛رصمةرهاقلاءةيفلسلا.طم؛ينالجراولابوقعيوبأبيترت؛بيبحنبعيبرلا

.ه٢:۱۳۹ط

ةيضابإبمهتقالعوبرغملاورصميفةّيضابإلا:روتكدلاميلحلادبعدمحمبجر
.م١۹۹٠؛نامعةنطلس«بيسلا؛يرماضلاةبتكم؛ةرصبلاونامع

م١/۱۹۸۰ط؛نانیلتوربب‹نيالمللملعلاراد؛مالعألا:نيدلاريخ



٢۲۸.

.۹

۳۱

۲٢۳

۳۳

٤۳.

٥۲

عمالاحرش۱۳۳۲:ت)ديمحنبهللادبعدمحميبأنيدلارونءيلاسلا

؛يخونتلانيدلارعقيلعتوقيقحت؛ج٣؛بيبحنبعيبرلامامإلادنسمحيحصلا

.ت.د؛نامعةنطلسطقسمءةضهنلاعباطم

ةنطلسءثارتلاةرازو؛يثراحلاملاسقيقحت؛نيمثلادقعلا:نيدلارونءيلاسلا

تەد؛ناع

ةرازو؛جم۲؛ةعيسولااهقرطيواحلاةعيرشلاسوماق:سيمخنبليمج«يدعسلا۰

.م۱۹۸۳؛نامعةنطلسءيموقلاثارتلا

تاقلحيفيضايرلادهعملاتاقلط:(رصاعم)سماشنبدومحنبملاس«يبايسلا

.ه٠؛نامعةنطلسءيموقلاثارتلاةرازو؛ىضابإلابهذملا

ةبتنكملاةعيرشلالوصأيفتاقفاوملا:(ه٠۷۹)نيسحلانبقاحسإوبأ«يبطاشلا

ت.د؛رصمقةرهاقلاءةيراجتلا

غالبونيبلاطلاجهنم:يقاتسرلادوعسمنبيلعنبديعسنيسيم

؛ناعةنطلس«يموقلاثارتلاةرازو؛يثراحلالاسقيقحت؛جم١٠؛نيبغارلا

.م۱

نبدمحأقيقحت؛ريسلاباتك:(ه٠٠ق)دحاولادبعنبديعسنبدمحأ«يخامشلا

.م۱۹۸۷؛نامعةنطلسءيموقلاثارتلاةرازو؛يبايسلادوعس

:(ه٥ە47-۹48)دمحأركبيبأنبدبعنبدمحمحتفلاوبأ«يناتسرهشلا

راد؛ةرهاقلابادآلاةيلكريتسجام؛يناليكديسدمحمقيقحت؛لحتلاوللملا

.م۲؛نانبل؛تورەبءةفرعملا



.۳۷
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71

؛فشاكليعامسإةديسلاحرشوقيقحت؛جم۲؛تاباوحلاوريسلا:نامعَةَمئأوءاملع

.م٦؛نامعةنطلس«يموقلاثارتلاةرازو

ةمدقم:(دواد)يتالتلاو‹(نيدلاردب)يخاشلاووبأ)عيمجنبورمع

ءةرهاقلا؛شّيفطاميهاربإقاحسإوبأ:قيلعتوحيحصت؛اهحورشوديحوتلا

.ه۱۳۵۳؛رصم

.م٤٠٠٠/ه٤٤٤٠۱كعاولاليحجلاةبتكم١٠طةيفاصلاةنونيدلا:حتفنبسورمع

اداهودعبحنہحیرا:دوعسمنبورمعمساقلاوبأ«يوابكلا

رئازحجاءةيادرغءةيبرعلاةعبطملا؛يناولعلاميهاربإعبطلاىلعفرشأ؛ريتسجام

.عم4

ةنطلسءيموقلاثارتلاةرازو؛ے7؛عرشلانايب:ميهاربإنبدمحم؛يدنكلا.

.م١٤۱۹۸؛نامع

مالسإلاءدب)ةيضابإرظنةهجونمهخيراتومالسإلا:يضابإلامالسنبباول

:١ط؛نانبل«توریبءارقاراد؛زترافشوبوقعينبملاسقيقحت؛(نيدلاعئارشو

.م٥

ةغلمجعم:(روتكدلا)يبينقنققداصدمحمو(روتكدلا)يجهعلقساوردمحم

١:١۱۹۸ط؛نانبل؛توریب«؛سئافنلاراد؛ءاهقفلا

ةرارقلا؛ثارتلاةيعمج؛رونلاةروسنمراونأ:(رصاعم)روتكدلاصاندمحم

.م۱۹۹۳/ه٦:١٤۱٤۱ط؛رئازجلا
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۱۹ TeWEEWEEEWEEE! ةلماشلاسراهفلا

حيحصيروباسينلايريشقلاجاّجحلانبنسحلاوبأ«ملسم

؛نانبلتوريب«؛يبرعلاثارتلاءايحإراد؛يقابلادبعداؤفدمحمقيقحت؛ملسم

۲۱۹۷۲ط

ةبهوةبتكم؛١ح؛خيراتلابكوميفةّيضابإلا:(م١۱۹۸:ت)يحييلعرمعم

.م١۱۹۷؛ایبیل

ميدقتوقيلعت؛لدتعميمالسإبهذمةّيضابإلا:(ع١۱۹۸:ت)يحييلعرمعم.

.ت.د.۲ط؛دوعسنبدم

ءةيبرعلاةعبطملا؛مهيخيراتومهوصأيفةزكرمةساردةّيضابإلا:يحييلعرمعم

.م١۱۹۸؛رئازحلا

؛توريبءةفرعملاراد؛ريغصلاعماحجلاحرشريدقلاضيف:فوؤرلادبعيوان

.م۱۹۷۲/ه۲:۱۳۹۱ط؛نانبل

اهتأشن:يرصلاقرشملايفةّيضابإلاةكرحلا:(رصاعم)مشاهبلاطيدهم

ةعابطلليبرعلاداحتالاراد؛دادغب«ريتسجامةلاسر؛ه٣قةياهنىحاهرّوطتو

۱۱۹۱ط

.تە.د؛رئازحلاءةنتابراد؛رونلاةروسربسفت:ىلعألاوبأ«يودوللا.

:۲ط؛نانبل«توريب؛ثارتلاءايحإراد؛يوونلاحرشبملسمحيحص:يوونلا

.م۱۹۷۲/۹۱

ثيدحلاظافلألسرهفملامجعملا:يقابلادبعداؤفدّمحةكراشمبي.أ؛كنسنيو

؛ایناما؛ندیلنولنفساہیدنسلرشن؛ج۷؛يوبنلا

OO



۱۰٠۱مسةلماشلاسراهفلا Ee N EY,

Veمرم

1عوضوملارايتخابابسأوعفاود:الّوأ

We:بهذملاخيراتنعةذبت:ايناث

۱۸صنلاطبض2ةدمتعملارداصملا:اثلاث

T۹؟تلسرأنمو«رداصملا2ةلاسرلاةبست:اعبار

WÊاهخسانوةلاسرلاوبتاك:اسماخ

TOةلاسرلاىوحف:اسداس

WV:طوطخملافصو:اعياس

۳قيقحتلا2ةعبتملاةيجهنملا:انماث

WWةمتاخلا

۴Vةطوطخملانمىلوألاةروصلا

۸ةطوطخملانمةريخألاةروصلا

۳۹ةجحلاةلاسرلانتم

EÊاةجابيدلا]

EEE[اثالثلالئاسملا2بيعشباحصأمالكل]

EO[يئاطلابجاحبحلاصنبلهسةثاغتسا]

ÊV[مهعدبلهيبحاصوبيعشراهظإ]

EÎاةعمجلاةالصةلأسم]



0[جرفلانودةيتأملاةأرملاةلأسم]

O۴:[عيبرللهباحصأوبيعشةججاحمل]

Oاةلبيقلالهآمكحةلأسمل

O۸[مهرمآ2َنيملسّمللعيبرلاعمج]

O[رصمىلإةرصبلانمبيعشجورخا]

EES[ترھیتىلإرصمنمبیعشجورخا]

EEاةكمىلإبرخملالهأيلوسرلوصول

EEE[امامإلاىلعبيعشوةمادقيبأجورخ]

Oاراكتلاةنتف نيملسملاوعيبرلايأرآ

REEOS[ناتتفالانعيهنلا]

Vaاةقباسلالئاسملاماكحأةصالخ]

نا[ةيصووةمتاخ]

A:ةلاسرلالالخنماهيلعلصحتملاجئاتنلا:ارشاع

0نتملاجةدراولامالعألامجارت:لّوألاقلل

۸بيبحنبعييرلاراثآ:يناثلاؤا

۹ةلماْشلاةينلامراهفلا

RE تات



 

هةظوفحمعبطلاقوقح

ةفاقثتلاوثارتلاةرازول

نامعةنطلس

طقسم۱۳٠:يديربلازمرلا-۸١٠:ب.ص

٢٢۲۰۰۸/۲۸عاديإلامقر

١14۸10۷7نابعةنطلسةيملادلاعباطملابعبط




