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ميحرلانمحرلاهللامسب

ةمدعم

مهنملعجومدآيبمركو؛ىدهفردقو«ىوسفقلخيذلاهللدمحلا

هلآىلعودمحمانديسىلعمالسلاوةالصلاو«ىثنألاوركذلانيجوزلا

££دعبامأ؛نيعمجأهبحصو

زفحياملمهخيراتةساردونيحلاصلاريسلمأتنأهيفبيرالاممهنإف

مهجاهنمكولسو؛مهراثآءافتقالوعديوةدماخلامئازعلاريثيو«ةرتافلامحلا

مالعألاكعلوأريسوء٠بابألايلوألربعمهصصقيفناكدللهللالوقي
يهمهتايحوأينممةماقتسالاقيرطنيكلاسللةيادهتارانمىقبت

مهوعدت«ميقتسملاجهنلانعداحنمىلعلجوزعهللانمةجحاهتقيقحيف
.مكرذعامفاولصودقءالؤهمحللوقتو‹مهاطخىلعريسلل

ببسبيركفلاوزغللنوملسملاهيفضرعتييذلااذهانرصعيفنحو

وههلككلذببسوءةيركسعلامهتكزهدعبةيسفنةيزهنمهباولتباام

ةجيتنو‹مهزعرسومهتوقردصميهيلامهنيدميلاعتنعنيملسملاداعتبا

ليج«مسالاالإمالسإلانمملسيلنيملسللاءانبأنمليجًاشننأكلذ

.اهذلتساوهئادعأراكفأبرشت

.١۱۱فسوي-'

ك
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املالخنمفدهةريطخةسرشةأرملاىلعءادعألاةمجهتناكدقلو

‹ملسملاعمتجلاءانبيفريبكرودنمةأرمللاممهملعل«اهنيديفاهكيكشتلإ
تدحجوف‹ةملسملاةأرلاىدلةيكولسوةيدقعتافارحنايفكلذراثآترهظو

مالسالاتاعيرشتيفىرتنم-نهنمكلذدعبتدعنإ-نيملسملاءاسنيف

ريثكىلإءادعألاءالؤهةنتفترسو.اهتناكملامضهوقارماةماركبافاححجإ

ةلثمملايفىرتنمنيملسملاتانبنمحبصأف«نيزاوملانهيدلتبلقنافنهنم
ديلقتلاولبليجبتلاومارتحالابةريدجةوسأوةودقةقسافلاةينغملاوةرجافلا

نهنمريثكنظو«تاطقاسلاكعلوأرابخأعبتتنهمامتهالجىحضأو«ىمعألا
.نيباتلاوةباحصلارصعءاضقنابىضقنامالساإلايفةأرملخیراتنأ

ٌلَعهللالوسرثيدحبًالمعوءهيلإةوعدوںيخلايفةبغروهلكاذحل

هبعفتنيملعوأةيراجةقدصثالثنمالإهلمععطقنامدآنباتاماذإ))
لهأعابتأنمتاحلاصلاريسعبتتىلعتمزع٠((هلوعديخلاصدلووأ
ابتكنأكلذ‹نيملسلملاةفاكلوتانمؤملااهعيدقتوةماقتسالاوقحا

كلذكو‹نهبقانمدادعتونهيلعهللاناوضرتايباحصلاركذبتلفكتةريثك

نمدجألنأريغءاهبهاذمواهقرففلتخمنمةمألاءاسننعريثكلابتك

۱ِ
باتکيفدوادوبأهاوروء۱ريخلاسانلاملعمباوثباب٠ةمدقملايفةجامنباهاور-

.١٤٠اياصولا

ل
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‹يملعةلقىلعرمألااذهىلعتمدقأف‹'فيلأتلابتايضابإلاءاسنلادرفأ

رداصملاةردنببسبةغلابتابوعصنمهفنتكياع.يملعىلعو«يعالطارصقو
هنمنوُدامو«؛نودمريغهبلغأةماقتسالاوقحلالهأخيراتنأكلذءاهحشو

رمىلعةدابإوةرداصمنميركفلامهثارتوهلاوضرعتامببسيهرثكأد
نيذلا-مهنملاطبألاكعلوأناكاذإو‹«فسعلاوروحالهألبقنمروصعلا

هللاباتكبلمعلابضرألااورمعو«؛كلامملااوحتفو«ىدهلاولدعلالوداوماقأ

نمانلصيملنمزلانماحدرمالسلاوةالصلالضفأهيلعهينةنسوكي
تابرنهيياللاتارهاطلامهئاسنبفيكفءريسيلارزتلاالإديلامهخيرات

نمرهظامویقبتامیفلعجينأىلاعتهللاىسعنكلو«تويبلادعاوقو«رودخلا

زعهللالأسنو«ديهشوهوعمسلاىقلأوأبلقهلناكنلىركذمهرثأم
راونأنمديزملاقرشيلنآلايفخموهاممهارتنملبقتسملايفرهظينألجو

.زيزعبهللاىلعكلذاموديجلارطعلامهخيرات

ركذعممالسإلايفاهرودوةأرملاةناكملزجومنايببثحبلاترّدصو

قحلالهأءاسننمتاحلاصلاريسمبتتيفتذخأمث‹راصتخابجذامنلاضعب

.يخيراتلالسلستلابسحانرصعىلإنيعباتلارصعنمةماقتسإلاو

هيفرصتقاتشوعاديعسنبريكبهفلؤملناميإلاةضوريفتاحلاصتاملسمباتكادع-'

.بازیميداوءاسنركذىلع

N

حجےن
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هبعفنينأوههجولاصلاخلمعلااذهلعجينأكبيهللالاسأ

يلعلاهللابالإةوقالولوحالو«ليكولامعنويبسحوهو«ميلععيمسهنإ

.ملسوهبحصوهلآىلعودمحمانديسىلعهللاىلصو‹ميظعلا



بسلا
 

و0

دیهم

سنحلايفلعجينأالعولجهربدمونوكلااذهقلاخةدارإتءاش

يفكلذبربخأامكهقلخرئاسيفىلاعتهتنسيهامكنينانيجوزيرشبلا

ركذلانمالكىلاعتصخو(نوركذتمکلعلنيجوزانفلخءيشلكنمول:هلوق

رخآلارودلًالمكمةايحلايفارودامهنملكللعجو«صئاصخبىثسنألاو

يرشبلاسنحلالجوزعهللامركأامكو.ةبوقعلاوةبوثلايفامهنيبىواسو
ءاهتناكمهنأشلجعفرفميركتلاديزعبةأرملاةعساولاهتمحرتصحخدقفامومع

ةاواسملاولدعلابمالسإلاهللانيدلظيفةأرلاتمعنفءاهقوقحاجلداعأو

7اهتاقاطمالسإلارجفوةعيرشيآييهدحجتلابةعيفرلاةناكملاو

تكراشدقفءةيمالسالاةوعدلاةريسميفريبكلارثألاالناكف‹«اهبهاوم

هلتقلخيذلاردقلابةوعدلارشنيفييلوسرلانمزيفةملسلملاةأرلا

تماقلبءاهرودوهغليملولجرلارودذحخأتملهتلوازملةرطفلابتأيهتو

يفةقاّبستناكولبمالسإلاةلاسرلمحىلعهنيعتوهرزأنمدشتهبنجلإ

يفهحورمدقنملوُأوءةأرماميركلالوسرلابنمآنملوأناكفناديملااذه

اهتناكمتبثتوأاهنيدمدختنأتدارأامدنعةملسملاةأرملاو«ةأرماهللاليبس

رستملوقادههللاءادعأنمذختتملو«قيرطلافسعتتملةايحلايفاهرودو

.٩٤تايراذلا-١

ےگ



هیبنةنسوءاهليلدلجوزعهللاباتكناكلب«ناطيشلاوىوملايعاودءارو

ملفهجولمكأىلعاهتابجاوبتماقفءاهجاهنممالسلاوةالصلاهيلع

ترطسفہللانيدةرصنليبسيفاهدبكتاذلفواهحوروالاملذبيفددرتست

.دلاخلامالسإلالجسيفروننمفرحأباهتايحضتةملسملاةأرملا

نهفقاومونهيلعهللاناوضرتايباحصلاروددحأىلعىفخيسيلو
بلعىلعراننمرهشأنهؤامسأو«ةلاجعلاهذهيفاهبطيحننأنمرثكأ

لهُأةوعدةقارشإذنمف‹ةيضابإلاءاسنتراستارهاطلاكعلوأىطخىلعو

كلذفبجعالو«يدايرلااهرودبةعلطضمةيضابإلاةأرملاوةماقتسالاوقحلا

ةيفاصلاهتروصو؛هبلومالسإلارهوجهتقيقحيفوهامنإيضابإلابهذملاف
ةفرشمجذامنركذيخيراتلالازيالرداصلملاةحشنممغرلاىلعو«ةعصانلا

قحلالهاةمئأيعولناكدقو‹تالاحلالكيفةماقتسالالهأءاسلل

.دعباميفاهونوةوعدلاةريسمىلعريبكرْثأةأرملارودلةيادبلانمةماقتسالاو

ةمامالاءايحإلقحلاداهجلاوديحلالاضنلايفةيضابإلاةأرملاتمهسأدقف

يمالسإلاملاعلايفمكحلاديلاقمىلعةيمأونبىلوتساامدعبةلداعلاةيمالسإلا

ضوضعكلمىلإمهرايتخاونيملسملاىضربمتتةدشارةفالخنمهولوحو
ةماقتسالاوقحلالهألواحف‹اردقالميقيالوءةحلصمةمالليعاريالرئاج
هداهجيفلجرلاةأرلاتكراشف«كلذلبقهيلعتناكامىلإرومألاةداعإ

ةكرعملايفاهرودبموقتويوفتوسامحبهلتتناكفيسايسلا

لس

مم
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نهتويبنمنذختينمنهنمناکف۽لامعأنمتعاطتسااملكبةيسايسلا

ةبلطوءاملعللرقم«ةطلسلاسيساوجاهظحاليالو«كشلااهيلإقرطتيالىلا
تاطلسلانماهيفنوؤبتخيو‹تاعامتجالااهيفنودقعيةوعدلالهأنمملعلا

يلالاومألاوةحلسألااهيفنوؤبخيو«ناكملكيفمهنعشتفتيلاةرئاجلا

.ةمشاغلاةطلسلاكلتوملظلاكلذىلعبشنتيلاتاروثللاهنوعمجي

لزنميفةروشمللنيعمتجمبموييفاوناكةديبعيبأباحصأنأيور

ةيسابعلاةطرشلامهتتغابفلالااذهيفتالماعلاءاسنلانمزوجعةأرما

اولأسفلاعنلاكلتةطرشلاتدجوومهلاعنسبلنماونكمتيملواوجرخف
بتاكملااذهو"بتاكماندنع):محلتلاقف‹(؟لاعنلاهذهلابام):زوجعلا

:اولاقف.(لاعتلاهذمبسانلاضعبهلعورتدقو«؛سانلالبقنمىطعيامعمجي

تركذدق):مهضعبلاقوعضوماذهنإفهتركذامكلذامهللاب)

ةعرسالولف."(ةقداصنوكتاهلعلفءالبللاهوضرعتالفتركذامزوجعلا

يلاءامسألانموء«ىذألافونصلتضرعتلاهفرصتنسحوزوجعلاهذهةهيدب

۳٠٦٠صء٣جبتكلاءايحإرادءزوبديلعدمحمءريبكلابرغملاخيرات-'

.(فرصتب)

نمررحتينالباقملاملانماغلبمهيلإعفدينأهكلامعمقفتييذلادبعلاوه:بتاكملا-"

.(١1۷صء۳۰ءتوريب/نانبل«ءقرشملارادءةغللايفدجنملا)مهنيبكلذنوبتكيفقرلا

لجسعباطمءيبايسلادوعسنبدمحأديعسنبدمحأءريسلاباتك-"

۹۹١٠٠٠.0ص١ج«م۹۸۷١٠٠طءنامعةنطلسءةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازورشنءبرعلا

ااا

ي

ا



 

لهألجأنمةيحضتلاوداهجلايفاهرودوةيبلهملاةديعسخيراتلااهظفح

عمفوقولاواهئدبمىلعتابثلانماهجوزبصنماهعنيملثيحةوعالا

مغربو‹ملعلابالطوءاملعلايوأيبادرسافزنمبناکفءاهتوعدلها

مهنمملسيملامك-ةيمأيبروجنمةيضابإلاةأرملاملستملةيرسلاويفختلا
نكيامىسقألةأرلاتضرعتف-حالصإلاىلإاعدوقحلاءاولعفرنملك
ةأرمابرفظاذإهنباوهيبأنبدايزناكف‹ىذألاوباذعلافونصنمهروصت

نمتناکفءاهنعهللايضرءاجلبلابلعفامكءاهلتقيواهبلصيواهيّرعينهنم

نعءاسنلاتعنتمانأنيحلصلملاةلماعميفيشحولابولسألاكلذةجيتن

ةطلسلاكلتدضدرمتوأةروثيفكارتشاللنيعداذإنرصىحءةينلعلاةوعدلا
نمعنتمتملةأرملانكلو.'(انعراسلةيرعتلاالول)اعيمجنددريةلاظلا
.ةطلسلاباحصأراظنأنعاديعبوارسةوعدلايفةكراشللا

ةظحلددرتتتناكامفنيعمدحدنعةملسلملاةأرلاتايحضتفقوتتملو

بلطتيامنيحهللاءادعأهجويففيسلاةرهاشءةكرعملارامغضوخنع
-امهنعهللايضر-يراشلاةزمحيبُأجوزميرمتلعفامك«كلذاهنمفقول

يهو‹هبناجبتدهشتساىحلاطبألالاتقاهجوزبنجىلإتلتاقنيح

۹41516٦صم۹۷۸٠؛نامعءتافيلخدمحمضوع.دءةيضابإلاةكرحلاةأشن-'

.(فرصتب)

7 )(
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هلال
:لوقتوزحبرت

”ملعألاتنبو"ءاديعجلاانأ

كلتوةعاجشلاهذهلثمنعًارقننيحبحعلاوةشهدلاانذحأتنحنو

بولقلافاغشهتشاشبطلاختامنيحنامبإلاهلعفيانبجعالنكلوءةيحضتلا

فقوملانوكينيحةكرعملاناديميفنهتابثوتايباحصلاةعاجشىفخيسيلف

.دیعببانعبعکتنبةبيسنداهجاموةأرملاةيحضتلاجاتحمابيصع

‹ثادحألايفةحضاولااهتمصبالناكةيضابإلاةأرلاتدجوامنيأو

ةيضابإلاةأرمللناك«ضيغبلايسنرفلالالتحالاةمواقمءانْنأورئازحلايفف

نإ)هلوقيدارقميهاربإنعرمعمىييلعلقنيءةمواقملاوداهجلايفاهرود

ةينيدلاةعامحلاةسيئرةسائرتحتارتؤمتمظنءاسنللةينيدلاتاعامجلا

لصتياملكةعطاقعبرماوأرادصإنررقوءةيادرغبناميلستنبةمامةيئاسنلا

ةيبرتلاةرازوفارشإءةيناثلاانمالعأنمةودنيفةمدقملاثوحبلانميراشلاةزمحوبأ-'

.٠۲۳۰صءم۹۸۹٠١«نامعةنطلسببابشلاوميلعتلاو

.(۳٩صءقباسردصمءةغللايفدجنملا)لسرتسملاريغضبقنملارعشلاتاذ:ءاديعجلا-"

.ملعألاميركلاخيشلاةنباانأةياوريفو-"

.(١۱۷صءقباسردصمءةغللايفدجنملا)عطاقلا:مذخملا

ردصم«مالعألايفدجنملا)داجسلاورومتلابرهتشتءتاحاولاةيالوبرئازجلايفةنيدم7
(۳۸۸ص؛قباس

YN

حج
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هذهنمفرشملافقوملااذهناكو.'(اهريغوداوموسابلنمنييسنرفلاب

يفتاملسملاءاسنلاتاميعزفاصمىلإاهتعفريلافقاوملانمةنمؤملاةأر

نمهدحاو(مالسإلايفءاسنلاتاروث)بحاصاهربتعادقف‹ثيدحلارصعلا

.ملاعلايفةيلوطبفقاومبنرهتشاةأرماةرشعثا

لبرخآنودتقوىلعارصتقمنكيمليسايسلايعولااذهنأىلع

نونمتياوناكسانلانإ):هلوقظحاحجلانعىوريثيحمدقلاذنمكلذناك

ةيقحلااهكاردإلواهيعولالإكلذامو(تايضابإمهتاجوزنوكتنأ

رومألاتايرحجب

ناكلبءحاورألالذبىلعارصتقممايألانمموييفداهانكيملو

نمنهيلعىلغأبنهاومأةيضابإلاءاسننكتملو«لامابداهجلاكلذقبسي
نكفلاومأويلحنمنكلمبيابقافنإلاولذبلاتاريثكنكدقفنهحاورأ

يبأدهعيفقارعلايفتايضابإلاءاسنلاتناكدقف؛نهتوعدلريصنريخ

تاروثللوةيمتسرلاةلودللاهعمجيناكيلانهيلحونهاومأبنعربتيةديبع

ط4عيزوتلاورشنلليرماضلاةبتكمءرمعمىيحييلع‹خيراتلابكوميفةيضابإلا۱

.۷۷٠صءثلاثلادلجملا«م۳١٢

.(فرصتب)۷۷٠ص؛قباسلاردصملا-"

١۹۹٠ء١طءعيزوتلاورشنلليرماضلاةبتكموبأهتاحشدمحم«فوعنبراتخملا-*

.٤٤۱١٤۱صي

ىس



تأسفةيكزلاةربسلا)

  

هللاتويبةرامعوملعلارشنللاومألانفقونهنمريثكو.'ةئشانلاةيضابإلا

ايرثوءةيربعلاةشئاعتلعفاملثمكءةفلتحخملانيملسلملالاصموكت

نيرجاهملاءاسنكلذيفنهتودق«نهريغوةيليلخلاةسمشوءةيديعسوبلا

جرخ):لاقهنعهللايضرسابعنبانعيراخبلامامإلاىور‹راصنألاو

ءاسنلاىتأمثدعبالولبقلصيملنيتعكرىلصفءديعمويييبلا
ةياوريفو("اهباخسو"اهصرخبقدصتةأرملاتلعجفءةقدصلابنهرمأف
ةتفلانيقلينلعجفءةقدصلابنهرمأفءاسنلاىتأف):اضيأيراخبلل

.(لالببوثيفميتاوخلاو
رينتسملااهركفوبئاصلااهيأربلجرلاةملسملاةأرلاتكراشاماريثكو

‹يأرلاءادبإةيرحاهاطعأنيحمالسإلاهلفكقحوهو«ةديدعةماهفقاوميف

لاثمزربألعلونيملسملااهيأرنسحبتعفننمنهنمناكفءةروشملامدقتو
امدنعءاهنعهللايضرةملسمأنينمؤملامألديدسلايأرلاكلذوهانههركذن

.١٦١٠صء۳جءقباسردصمءريبكلابرغملاخيرات-'

.(١٤۱۷صءقباسردصمءةغللايفدجنملا)ةضفوأبهذنمةريغصةقلح:صرخلا-"

.(٢۳۲صءقباسلاردصملا)ةدالقلا:باخسلا-"

ءطيسولامجعملا)متاخلاكرصنبلايفسبلتاهلىصفالةضفلاوأبهذلانمةقلح:ختفلا

.(۲طء١جءنانبلتوريب۽جاومألاراءنورخآوسينأميهاريإ

ء١٠جءةفرعملاراد«ينالقسعلارجحنبا«يراخبلاحيحصحرشيفيرابلاحتف

.۳۳۱-۴۳۰ص

)ى



|[ةيضايإلاةأرمللةيكرلاةريسلا|

  

عمةيبيدحلاحلصدقعنمغرفامدعبلبإلارحتيهباحصأيلوسرلارمأ
اهربخأوءاهيلإانيزحمالسلاوةالصلاهيلعلحخدفهلاوبيجتسيملفشيرقدفو

٤كلذبحتأهللالوسراي):اهنعهللايضرتلاقفهرمأنعةباحصلاضارعإب

(كقلحيفكقلاحوعدتو«كتندبرحنتىحةملكمهنمادحأملكتالفجرحا

اوماقكلذسانلاىأراملف«هذيفنتىلإعراسواهيأربيهللالوسربحعأف

برقأامو«'امغاضعبلتقيمهضعبداكيحاضعبقلحيمهضعبلعجواورحتف

ةدجللناكدقفريبكلابرغملابةيمتسرلاةلودلادهعيفثدحاميةثداحلاهذه

نيدلاوركفلاءاملععمتجاامدنعف؛خيراتلااههلجسيذلااهفقوم(نرامانان)

مهتيضقتضرعيح«يأرىلعاوقفتيللبحبلاونييعتلسلجبدقعل
.حالصلاوريخلااهيأريفناكفةحلاصلاةأرملاهذهىلع

مالسالاتاعيرشتدحأىلعىفخيالاممفهبلطوملعلاىلإانئجاذإو

نودسنجىلعًارصتقمسيلاذهوىاملعللهميركتوملعلابلطىلعةضاحلا

كلتدرسلحميفنآلاانسلوملعلابلطبنارومأمنيسنجلاالكلبرحخآ
نأنمرثكأيهفكلذىلعةلادلاةيوبنلاةنسلاوميركلانآرقلانمصوصللا

تغبنفهنمةدازتسالاوملعلابلطلةملسلملاةأرملاةمهتثعبيلاوءاهبطيحن

.(٢٠٦۲۷)مقرودعلاعمحلصلابابداهجلايفدوادوبأهاور-'

ةليبقلايهةسوفنويبيللارطقلابسلبارطةنيدميبرغبونجعقتةيلبجةقطنم:ةسوفنلبج
ةيربربلئابقهترمعهنأمغراهترهشلاهبلبجلافرعفةقطنملاهذهترمعيتلاةيربربلا

O

 



  

نهيديأىلعذملتتلابءاملعلارختفينأةجردىلانهضعبغلبوىاسنلانمريثكلا

هللايضرةشئاعنينمؤملامأاهيلإتلصوىلاملعلانمةعيفرلاةلزتملالثمك

زيييفةباصإلا”هباتكيفرجحنبامجرتدقو«ءاسنلانماهريغواهنع

ملعلابنملدهشوتاثدحملانمفلأوةئامسمخونيعبرأوثالثل"ةباحصلا

هللالوسرنعتورةأرماةئامعبسنعثدحيهتاقبطيف"دعسنبا"و«نهقثوو

'هباحصأضعبنعوأي

نبرباجبهذملاامامإمتها"ةرصبلابةماقتسالالهأبهذمغوزبذنمو

يلاملعلاسلاملالخنمكلذوءلريبكامامتهاةأرملابةديبعوبأهذيملتوءديز

ةديقعلاوهقفلالوصأونآرقلاةأرملاميلعتلسوردةئيهىلعدعت

.ةفلتخملامالسإلارومأيفةيركفىرخأسوردكانهتناكوءةحيحصلا

ةدحاولاتناكوءاهنيدرومأيفهقفتتسوردلاهذهلالخنمةأرلاتناكو

هذهف«ةريصبىلعهللادبعتلءاهنيدرومأيفهقفتلاوملعتللةصرفلكزهتنتنهنم

لئاسمةدعيفهلأستفاديزنبرباجمامإلاةرايززهتنتةرفصيأتنبةكتاع

.(فرصتب)۱۷۱صانيسنباةبتكم؛ميلسميهاريإدمحمءلوسرلالوحءاسن-'

عمترهدزاوباطخلانبرمعةفالخيفتسسأتبرعلاطشىلعقارعلايفعقتةنيدم-"

ءمالعألايفدجنملا)ايطفنافرموايفاقثازكرموةيوغللاسوردللادهمةفوكلاوتحبصأونيسابعلا

.(۱۲۹صء۲۱ط؛قباسردصم

ةعبطملا؛موركومحنبدمحأوتشوعأديعسنبريكبءناميإلاةضوريفتاحلاصتاملسم-"

.٦۳صءرئازجلاةيادرغءةيبرعلا

N

حجےن
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يفةيضابإلاةأرملاتكراشةيمتسرلاةلودلادهعيفو'اهمكحفرعتالةيهقف
ةمئألامامتها٠كلذىلعاهدعاسامو«ةيملعلاةكرخلاراهدزا

ىلإاقاوتملعللابعناكيذلا"باهولادبعمامإلاالاثمأكملعلابنييمتسرلا

ةعيرشلامولعياعلضتمالاعناکيذلا"حلفأماماإلاهنباوءةفرعللا

مظنيفاعراببدأللًابعهنوكىلإةفاضإلابكلفلاوباسحلاكاهريغو
.رعشلا

:هرعشنمو

اراكبأواحورمهصاخشأكيرياراثآملعلالهألىقبأملا

اراطوأكاذنمىضقدبعتامامعرووذوملعوذتامنإويح

طءتوريبءيمالسإلابرغلارادعباطم«شوكبدمحمىيحيءديزنبرباجمامإلاهقق-'
.۳٥صم٦۹

فصتاهيبأنعملعلاذخأمتسرينبةمئأيناث(ه۷۱٠)نمحرلادبعنبباهولادبع-"

يراضحلادعبلا)راهدزالاولدعلابةئيلمةنسنيعبرأهتمامإترمتساهلقعةحاجروهملعةرازغب

.(°6٦ص«قباسردصمءةيضابإلاةديقعلل

لدعلابرهتشادقوءنييمتسرلاةمئألاثلاث)باهولادبعنبحلفأمامإلا-"

هنأركذدقلوءاملعلاةلجاسموهيفةلوادملاوملعلابهفغشبفرعامك٠دعاسلاةوقوةعاجسشلاو

هللاةعاطًامزالملظوهمايأيفةلودلاترقتسا؛ملحلاةغولبلبقكلذوقلحعبرألسلجيناك

هتفالخةدمتناكوهللاهافوتنأىلإءهتيعرقوقحوهللادودحنمهظفحهيلعبجوأامظفحو

ماقوهققحءينيجردلا==ديعسنبدمحأسابعلايبأخيشلاءبرغملاخئاشمتاقبط)ةنسنيتس
ء؛مهرابخأوةمئألاريسباتكء۷۷صء١جءرئازجلاءةنيطنسقثعبلاميهاريإهعبطب
طءنانبلتوريب؛يمالسإلابرغلاراد«يبرعلاليعامسإقيقحتءايركزيبأنبىيحيايركزوبأ
(۱۲۷صم۷۸۲

ا



ريما
 

'اراصعأسمرلايفىوثدقتيمكةصقنمولهجىلعةايحوذو

ىاسنللصاخمسقةيمتسرلاةلودلادجاسمنمدجسملكيفناكو

توصنهنعبححيالوىاسنلارتسيمرخمرادجلاجرلامسقنعهلصفي
نهيلإدجسمبرقأىلإةالصلاتقويفنرطاقتينكومامإلاةوالتو«سردللا

ثيدحلاوريسفتلايف«تاولصلانيبسوردلانرضحيوءةعامحلاعمنيلصيف

ةماقتسالالهأنمنيحلاصلاريسونيدشارلاءافلخلاوليلوسرلاةريسو

سوردلاهذهتلقصىحءةيعامتجالاضارمألاجالعوقالخألاومهخيراتو

الاهلقعواهنيداهيلعرطيسيةملعتمةيعاوةحلاصتحبصأفةيضابإلاةأر

يهفاهتايحيحاونميمجيفةنمؤملاةأرمللالاثمتدغوءاهؤاوهأواهزئارغ

بلطيامنسحأكملعلابلطتو«ةنمؤملالمعتامنسحأكهللانيدبلمعت

لأستوبيصنرفوأبعامتجالاتاودنوملعلاسلاجحبيفكرتشتوملعلا

ءاهسابلواهرتسىلعةظفاحمكلذعميهو«ةبلطلاشاقنلبيجتستوخياشلملا

راصىحملعلاتاجردىقرأىلإلصتنأنماهباجحواهمالسإاهعنيملو
ةشئاعلوقدشنتنهنمةدحاولكناسلنأكو‹تاهيقفلاوتالاعلانهنم

:ةيروميتلا

ج6م۱١۱۹ء١اطءةيبرعلاةضهنلارادء؛ملاسزيزعلادبعديسلاءريبكلابرغملا١

, 0Yo of ص

.(فرصتب)۷٠٤ص-٦٠٤صج‹؛قباسردصمءريبكلابرغملاخيرات-"

ا
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يبارتأىلعومأيتمصعبويباجحرعنوصأفافعلاديب

يبادآتملمکدوةداقنةحيرقوةداقوةركفبو

بابلألاةرمهزيوكبالإيملسصعتنسخويدارضام

يباحرزازتعاوييبوثزارطويقباصعدقعويردقآسام

يباقنوقتملبرامخلالدسالوالعلانعيلجحخينقاعام

'باكرلاحماطمقابلابعصتكتشااذإناهرلارامضميطنع

اهتساردلامكتساتبحأيلاسوطاممأركذلابةريدحجلاةلثمألانمو

تأشنأف«ةأرملاميلعتةيضقبتمتهاىلاىجيمأةملاعلاوءاهلهأتنعتمغر

مامالاتخأو‹نهنمتاديعبلاكسلايلخادامسقوتانبلابةصاخةسردم

يلاءامسألانأبمزحبنحنو٠ميجنتلاوكلفلاوباسحلاملعيفتعربيلاحلفأ

.رحبنمةرطقو«ضيفنمضيغالإيهامانلخيراتلااهظفح

تاحلاصلاتاملاعلاءاسنلانميدسلجمرئازحلاب"بازيميداويو

نأنوعاريورئاشعلانمبصعتالوزيحتنودب`ةبازعلانهراتخيتاعرولا

.۲٠٦۳صءم۱۹۸۲ء؟طءقشمدءركفلاراد«ءيواطنطلاىلعءخيراتلانملاجر-'

.٦۳صءقباسردصمءناميإلاةضوريفتاحلاصتاملسم-`

ةقطنميهوةكبشلاىمستةيحانيفىربكلاءارحصلالامشيفرئازجلابونجيفعقي-"

فصنواليمنيرشعوةئامثالثبرئازجلاةنيدمنعبازيميداودعبيوءةيدوأاهللختتةليمج
ينبوةكيلموةرونبوفطعلايهوةرواجتماهنمةسمخندمعبسنمبازيميداونوكتيوءليملا

رئازجلاةضهن)ةرارقلاونايربامهوةعومجملانعنادعبتناتشثاوءةيادرغونجسي

.(٤۹٤۱صء١جءردصمءةثيدحلا

E

 



|[ريل

 

طورشلااهيفترفوتنمةريشعيثاودجيملاذإوءةدحاوةريشعلكنمنوكت

يداويفدجوهنأيضابإلاخيراتلايفركذيامو«ىرخأةريشعنماوراتحخا

ىلعقلطيملعلايفةيلاعةبترمىلإنلصوةوسنثالثدحاورصعيفبازيم

تنبةمامو«ةيادرغيفناميلستنبةمامنهوةمامبقلنهنمةدحاولك

تناكثيحء"نقزييبيفهللادبعتنبةماموء"ايلعلاةكيلميفزيزعلادبع

تاميلعتلارادصالءاسنلانيبةكرتشملااياضقلايفرواشتللتاعامتجاميظتتل2

ىلعلماكلافارشإلابموقتةئيهلاهذهوءاحالصوأاملعدلبلالهأةريخلثمتةئيهةبازعلا-١
=لثمتعافدلاوروهظلانمزيفيهوءةيسايسلاوةيميلعتلاوةينيدلا«يضابإلاعمتجملانوؤوش

لثمتيهفنامتكلاوأءارشلاينمزيفامأ؛هنعبونينموهلماعوأمامإللىروشلاسلجم=

ضارعإلاوةماعلاةحلصملاةمدخىلإعاطقنالانمةبازعلاةملكقتشتوءهلمعبموقتوأمامإلا

ردصمءخيراتلابكوميفةيضابإلا)نيملسملاةمدخلةقاطلافرصوسفنلاظوظحنع

.(۹۷صىلوألاةقلحلاءلوألادلجملاءقباس

ملك٠٠٦يلاوحبةمصاعلارئازجلانعدعبتوه٧۷٤ةنستئشنابازيميداوندمىدحإ-"

نودعءشيفطافسوينبدمحمخيشلاءارآلالخنمءةيضابإلادنعيسايسلاركقفلا).ابونج

.(۹١٠۱صءم١۹۹٠۲طعيزوتلاورشنلليرماضلاةبتكمءنالهج

ةطيرخلارظنا)صء١ردصمءةثيدحلارئازجلاةضهن)بازيميداوندمىدحإ-"
.(باتکلارخآيفبازيميداونع

جامدنانمم۱۳۲۱ماعتسسأت«بازیميداويفةيادرغةيالويفعقتنجسيتآىمست-'

صءقباسردصم٠ةيضابإلادنعيسايسلاركفلا)ةيلاحلاةنيدملانمةبرقمىلعىرقةسمخ

۳(

ہر
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يفمظتنملكشبتاعامتجالاهذهدقعتو‹'ةيبازيلاىرقلالكيفذفنتيلا

تاقلحهدقعتلقنتميونسعمحجتنعةرابعوهو"هللاالإهلإال"رمؤم
ةسلجدعبايلعلاةكيلمنماقالطناعيبرلالصفيفبازيميداوبتادشرلا

م..ةيادبلاخيراتىلعقافتاللينركلانمحرلادبعابخيشلادجسميفةيديهمت

”نايربوةرارقلاامأبازيميداوب"فطعلامثنقزييبمث"ةرونبمثةيادرخغ

يقتلتتاعامتجالاهذهيقو«ةفاسملادعبلاعمامهتاءاقلناقسنيامهف

تادشرملاراديفةفيضملاةدلبلايفيوسنلا.رصنعلاببازيميداوتادشرم

هلإال"ةداهشلاةملكراركتبااغشألهتستف‹عماحجلاناكموأدجسمللةعباتلا

ةريبكمدقتتمثةمتاخلاروسوكلملاكرابتوسيةروسةوالتمثةرمفلأ"هللاالإ

ربدتتهيفو«تارضاحلامامأداشرإوريكذتوظعوةملكبةدلبلكلتادشرللا

عجانلاءاودلاهيفنررقيوعمتحايفءاسنلااهيلإتلآيلاةلاحلايفتادشرللا

.۹۹صءقباسردصمةضوريفتاحلاصتاملسم-'

‹قباسردصمءةثيدحلارئازجلاةضهن)ةيرئازجلاةيروهمجلانمبازيميداوىرقىدحإ-"
.(٤٤۱ص

يسايسلاركفلا)م۲٠٠۱/ه٢ةنستسسأت"تنينجات"ةيربربلاباهمساوفطعلاةنيدم-"

.(۹٠٠صءقباسردصمءشيفطافسوينبدمحمخيشلاءارآلالخنمةيضابإلادنع

ردصملا)ملك١٠٠يلاوحبةيالولارقمءةيادرغنعدعبتم١۳٠٠ةنسةرارقلا

.(١۹١٠٠صءقباسلا

بازيميداوبةيالولارقمةيادرغنعدعبتوءماعنايربةنيدمتسسأت-*

ممم)ل۷
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رتؤملاتايصوتونهتارارقنغلبيوءةنسلالالختثدحيلاضارمألافلتحخمل

م.طبضلابيردناليذلاقيرعلارمتؤملااذهوءةياعرلاوراعشإللةبازعلاسلجم
‹بازيميفةملسملاةأرلانوؤشحالصاإلارحىدتنمربتعيخيراتلايفادب

مزعلاديدحجبوءةكرتشملاةيريصملااياضقلاضعبيفنهرظنتاهجوديحوتو
ىفتاربخلاوبراجتلالدابتلوءةبقاعتملالايجألانيبلصاوتللوءةريسملاةلصاومل

يفةبازعلاسلحبنيعي(تادشرملاةقلح)ءاسنللييدلاسلجلاو‹ءاسنلااياضق

ةديدعفئاظوسلحجلااذلو‹ةحيحصةينيدةيبرتاهتيبرتوةيبازيملاةأرلافيقثت

:اهنم

تاقلحلالخنمةيقالخألاةليضفلاوةينيدلاةديقعلاسرغورشن١

.ظعولاوةينيدلاسوردلا

انتعيرشعمةضقانتملاةدسافلاعدبلاوةيعامتجالاتافالاةبراحم-٢

.ةيمالسإلا

ةيعامتجالاوةينيدلاتابسانملاوسارعألاتالفحىلعفارشالا۳

كلذىلعدعتينموةنجاميناغأوأفارسإكانهنوكياليكل

.ةءاربلابهيلعمكحي
."راغصلادالوألاوءاسنلانمتاومألالسغىلعفارشإلا٤

.۹۰ص«قباسردصمءناميإلاةضوريفتاحلاصتاملسم-'
۲
صجم٥ءاطءفينواعتلاةعبطملاءزوبديلعدمحم4ةثيدحلارئازجلاةضهن-

.Y۸۸

N

حج



|[ةيضايإلاةأرمللةيكولاةريسلا|
ERNESTO

 

أربتيةظعوملااهيفدجُتملوةيصعملايفبازيميداونمةأرماتدرتاذإو
ىلإعرستفاهبراقأاهنمًاربتيوىاسنلادجسميفيوسنلايييدلاسلحجلااهنم

.ةبوتلا

اهيدلاونماملنوكتيلاةينيدلاةيبرتلالضفبةيبازيملاةأرملانإو

حورلااهيفخفنيو‹ءاسنلادهعتييذلاييدلاسلجلااذهوعمتجلاواهترسأو

كسمتلالكاهنيدبةكسمتم‹ةحمسلاةيمالسإلائدابملاوةحيحصلاةينيدلا

اهنإ‹اهمامأنيدلافلاخينأىضرتالوالامعأفهبقارتوهللافاخت

.ةيضابإلاةأرلاقالحأ

بهذملللوألاسسؤملاناكدقفنامعيفةيضابإلاةأرلانعامأو

نايقلتتءاثعشلاهتنباوةنمآهتجوزتناكو‹لصألاينامعديزنبرباجمامإلا

ءاثعشلاتدغيح«هعمامهتايحلالخنمةيلمعلاوةيرظنلاسوردلاهنم

رومانمنهمهياميفءاسنللاعجرم"ىوزنيفدعبامفترقتساٍيلاو

نآرقلاظيفحتيفنزربتاينامعلاتايضابإلاءاسنلاضعبنأبىسننالو«نهنيد

اللبرماعنبيلعتنبةخيشو«فيوستنبةلاسلاثمأكةعشانللمركلا

.46۹صءثلاثلادلجملا؛قباسردصمءخيراتلابكوميفةيضابإلا-'

اهذختاءطقسمةمصاعلانمرتمويلك(٠۸٠)ةفاسمىلعءنامعبةيلخادلاةقطنملاتايالوىدحإ"

يفمالسإلاةضيبتيمسويرجهلايناثلانرقلارخآذنمروصعلابلغأيفمهلةمصاعةسئألا

ملاعممايألاربعىوزن)اهيفةيملعلاسرادملاوءاملعلاةرثكلهللادبعنبناسغمامإلادهع

.(۱۷ص4م٤۱۹۹٠طیوزنيدانةرادإفارشإ«يسرافلاروصنمنبرصانء؛مالعأو

رس



أملةيكواةا
 

ةاتفلاظحنوكيمكو«ميركلانآرقللةملعموأملعماهيفوالإةيرقولختداكت

هيديىلعملعلاىقلتتفاهيقفوأالاعاهماحرأدحأوأاهدلاوناكاماذإاميظع

امهدلاونعملعلااتذخأناتللاناتخألاةلاسوةلهاملثمكةلوهسورسيبهلانتو

لهانميلعنبديمحليلحلاملاعلاىسننالو«يرجحلاناطلسنبرماعخيشلا

نهنيدرومأنمنهمهيامءاسنلاميلعتلهتقونماءزجصصخيناكيذلا'ةيدب
تزربدقلو‹"ملعلاليصحتونآرقلاظفحيفنيتدهتجلاةمطافوةملاسهيتخأعم

تناكيلاةيمايرلاةشئاعلاثمأكتايضابإلاتاينامعلاتاملاعلانمريثك

ةيبرملاةذاتسألاو‹ةيرماعلاةشئاعةملاعلاو‹«ىوتفلللبإلادابكأاهيلإبرضت

دیعسنبرماعتنبةياراهتاذيملتوةيرجحلاناطلسنبرماعتنبةلهام

ميلعتباومتهاةيضابإلالحامثيحو.ريثكلانهريغوةيبوذعلايلعتنبةسمحشو

ثيحكانهايقيرفأقرشىلإهادعتلبرئازحباوايبيلونامعوةرصبلايفةأرملا

نماهلاليوسنلاعمتجمايفملعلارشنبةيضابإلاءاملعلامتهادقف«(”رابحنز)

لوزنةيادبعمتأشناهنأةياورلالوقتءةيرق١٠اهبءابيرقتةيقرشلاةقطنملاطسوتت-'

اوقشونوصحلاوعالقلااوماقأنيذلامهوماعيفكلذونييرجحلاةليبقنمةعامج

ةقطنمل"ريخلاةريسم)"ةيدب"اهومسأكلذلواهنارمعةيادبةلحرملاكلتتربتعاوجالفألا

.(°4صءم١۹۹٠مالعإلاةرازورادصإء"ةيقرشلا
ءيبيصخلادشارنبدمحمخيشلاءنامعءارعشءامسأيفنامجلاطومسىلعنامعنلاقئاقش-"

.١۳۳صء٣جم۱۹۸۹ء؟طءنامعةنطلسءةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو

طيحملايفةعقاوةريزجنعةرابعيهوجنزلالحاسينعتلصألاةيسرافةملكرابجنز-"

برعلانمريثكلااهبءاينازتتةلودايلاحعبتتاليم٢۲ةفاسميقيرفألاربلانعدعبتءيدنهلا

}ر
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رينتستوملظلاولهجاريجايدنمجرختلاهديباوذحخأفعمتجلايفزرابرود

اهيلعفرشيناكلاوقلفلاةديرجيفرشندقف«هئدابمومالسإلاروني

اميحاورلادمحمنبملاسنبديعسخيشلاويكمللادمحمنبدمحأذاتسألا

ةنامألاوفافعلاوةايحلانيدمالسإلانيدعئشلكلبقةأرملااوملعف):هصن

ةليضفلاىلعاوؤشنيلاهئانبأسوفنيفكلذسرفغتلميركقلخلكوةعاجشلاو

نغلبةماعةفصبتايضابإلانأظحاحلاركذيو.'(ميمذقلخلكنعنيديعب

نماهيفالرونلاةروسظفحبنذخؤينكنهنأىوقتلاوملعلابمامتهالانم

رصبلاضغورتسلابةصاخلابادآلاكءةفلتخملاةأرلانوؤشبلصتتماكحأ

.عمتجاوةرسألابةقلعتملاةماعلابادآلاوجرفلاظفحو

اجاوزأسقنأنممكلىلخنأتانانمو#:ىلاعتهللالوقيفةرسألالاحبيفامأ

¢ةمحروةدوممكنيبلعجواهيلإاونكستل

ةعارزبةريزجلاةذهرهتشتوءةينامعلاةيروطاربمإلاراهدزامايأاهيلإاوراسنينذلانيينامعلا

نبدمحم:قيقحت«يريغملايلعنبديعسءرابجنزخيرأتيفرابخألاةنيهج)ليجرانلاولفنرقلا
.(فرصتب۷۸صىلإ٣۷صءنامعةنطلسءيموقلاثارتلاةرازو«يبيلصلايلع

ةنطلسءةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوء١۹/۹۳ماعليبدألاىدتنملاطشانموتايلاعفنم-١

.۲۰۸صم۱۹۹۳«نامع

.رونلاةروسنهنمةدحاولاظفحلقأنأمالكلااذهبدصقيو-"

.(فرصتب)١٤۱-٤١٤١صءقباسردصمءةيعادلادئاقلافوعنبراتخملا-"

.۲۱مورلا٤

ل
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ةأرملاايندلاعاتمريخوعاتماينالا)):ليلوسرلالوقيو

.((ةحاصلا

نوكتنأةلقاعلاةأرملاةياغوءةأرلارمعيفةكرابمةلحرمجاوزلانإ

الو‹امهيفةبغرلاوامهيلإليمااهسفنيفوخيالاموؤرًامأوةحلاصةجوز

ىلعأملعلايفتغلبوةرهشلاودحلاولالاتزاحولوءيشكلذنعاهلغ
لمحلتقلخامنإيهوفيكءةمومألاوجاوزلانعكلذلكاهانغأامةبترم

ةوسألاوةودقلانهنعهللايضرتايباحصلايفانلو«هتيبرتوهتياعروءشنلا

غرفتلاىوعدبجاوزلاتكرتنهنمةدحاونأًارقنوأعمسنملف‹ةنسحلا

فرعيملوءامهنيباضراعتىرتنهادحإنكتمللب«كلذريغوأملعلابلطل
نيوكتناكلبنسرخأتالوةسونعلااهمساةفآرهاطلاعمتحلاكلذ

دهاحجبملسمليجءاشنألةملسلملاةأرلاهضوفتداهجلانمعونةحلاصلاةرسألا

ةيبرتلايفةرسألادامعةأرملاف‹ديحوتلاةملكعفريومالسإلاةيارلمحي

هحافكيفلجرلاريهظيهو«هلوسرلوهللةحيصنلايفةمألادامعو«هيجوتلاو

لمعلاتنعنماهيلإعجرنإواهراشتسانإ«هنطووهنيدلجنم

ةحارلادجوفلزنملافنكهلتأطوونانحلاوةبحلابهترمغحافكلاقاشمو

يففرصتتوءةفراعلامايقتيبلانوؤشىلعموقت؛هبلقلوهندبلوهسفنل

.ركبلاحاكنبابحتساباب:عاضرلاباتک٠۱؛ملسمحيحص-'

0©

حح



[[ةيضابإلاةأرمللةيكرلاةربسلا|
 

لوأنأةزعوارخفةملسللاةأرلايفكيوةنيمألاةصلخملافرصتجوزلالام

بلقناكملسوهيلعهللاىلصهللالوسردعبهرونبقلأتومالسإلابقفخبلق
دقفيبلاجوزاهنعهللايضردليوختنبةجيدخيهوةلضافةأرما

تناكنمزلانمنرقمبرمالسلاوةالصلاهيلعهعماهنعهللايضرتشاع

ىلعهتناعأواهجوزةرشعتنسحأةعيطملاةيفولاةجوزللاقداصالاثم

هتلاسربنامبيإلاىلإسانلاتقبسوهتقدصوهتتبنومالسلاهيلعةثعبلالبقهتولحخ

عهللالوسرلوقاهيفكيوهتاقوأجرحأيفهترزآوهتدشةعاسهيلإتنسحأو

ينتکرشأوسانلاينبذكنيحينتقدصوسانلايبرفكنيحيبتنمآ)):اهنع
٠((ءاسنلانماهريغنوددلولااهنمهللاينقزروسانلاينمرحنيحاحلاميف

ربصللالاثمنكياللاتايباحصلانماددعيمالساإلاخيراتلارکذيو

ةلقنمهيفاوناكامىلعنهتويبونهجاوزأةمدخيفصالخإلاوناسحإلاو
هيلعلوسرلاةنبا-اهنعهللايضر-ءارهزلاهذهفشيعلاكنضوديلاتاذ
اموکشت-ههجوهللامرك-بلاطيبُأنبيلعمامإلاجوزمالسلاوةالصلا
هلأسيميركلالوسرلاىلإبهذيف؛يلعاهجوزلىحرلانماهدييثىقلت
ایخامكملعأالأر):لاقفاهجوزوهتنباىلإفَيلوسريتأيف«اهامدا

انالثادمحاو:نيئالثوانالثهللااحبسفامكعجاضمامتذخأاذإ؟امتلأس

.(فرصتب)٢۲۲صيناثلامسقلاءةيناثلاةقلحلاءلوألادلجملا؛خيراتلابكوميفةيضابإلا-'
.١/۹٠٠ءاهلضفوةجيدخيبنلاجيوزتبابءيراخبلاحيحصحرشيفيرابلاحتف-۲

)سسس

ىىى



سا(

 

تنبءامسأهذهو'((مداخنمامكلريخوهف‹نيثالثواعبرأاربكو‹نيئالثو

لامعأبمايقلاوماوعلانبريبزلااهجوزةمدخبموقتقيدصلاركبيبأ

لقنتونجعتو«ولدلازرختوهفلعتوهلشتحتوهسوست«سرفاهجوزلناكو

."ديعبناكمنماهسأرىلعىونلا

ةيضابالاةأرلاتبرضدقفةوعدلالهأءاسنتراسجهنلااذهىلعو

ةداعساهلظيفىظحيجوزلاناكفءاهجوزواهترسأةداعسليعسلايفلثللا

اهصالخإواهتماقتساواهنيميبحتفتوابحواسنأاهبرادلاضيفيوءانهو

ةجوزلاهذههسردتامو‹تاريخلاوتاكربلاباوبأةرسألاوجوزللاهبحو

يوأاهتيبيفءاوساهكولسواهتايحيفايحاصعقاوهدسحجتدجسللاي

ديعسلايلئاعلاوحلاريفوتلجأنماهدهجواهتقوةيضابإلاةأرلاتلذبو

ةرخآلاوايندلارومأىلعجوزلاةناعإيفةنمؤمةأرمالكلًالاثمتناكو«جوزلل

رورعزمأو«ةيناجرألاغروزمأو‹نيدلجمأو«؛يدهملاةجوزتلعفاملثمك

.ريثكلانهريغوةلولهبو«ىجيمأو

.بلاطيبأنبيلعبقانمباب:ةباحصلالئاضفباتك۳۳/۷٤ءقباسلاردصملا-'

.(۱۷۳صءةغللايفدجنملا)هرمأمكحتولامعتساللاحلاصهلعجتيأ-"

.٢۲۳۰صء٤جءةباحصلازييمتيفةباصإلا-"

.(فرصتب)7٠٤-٦٠٤ص٣جءريبكلابرغملاخيرات٤

س(
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نمكيهللااهقلخيلاةأرملاةفيظويهو-ةمومألالاجبيفاأو
نانحللالاثموبحلابارماعاضيفةملسملاةأرلاتناكدقفاهلج

اهتيلوؤسماهنيديدهبتكردأيادفلاوربصلاوةيحضتلاولذبلاو.راٹيإلاو
ةمئاقلاةحلاصلاةئشنتلامهتئشنتوءةحيحصلاةيمالسإلاةيبرتلااهدالوأةيبرتي

دغمهولامآلادقعمولبقتسملالاجرمهلافطألانإف«قالخألامراكمىلع

ثيحبةايحللمهدادعإةمالسومهتيبرتنسحبلطتيهلكاذهوءرظتنملاةمألا

ىلعومهتاهمأومهئابآىلعمهريخدوعيةلاعفةءانبرصانعنونوكي
رهدلابوطخاوكراعنممانتمءامظعنمامیظعیرتداکتالالعفومهعمتج
يقوءةميظعلاهمأىلإكلذبنيدموهالإتاثداحلايصاونمهتلوجرلتأطأطو

مهيفنلّصأوغوبنلارسنهئانبأيفنعدوأ«تاريثكءاسنلاهباوننمانخيرات

۽مراکمنمهوغلباموءداجمآنمهولااملكيفمهءارونكوءةمظعلاةقيلخ
٠.ةميظعلامعأنمهوققحامو

:لوقيذإرعاشلاقدصو
يدجياهربىوساينالايفرألويدعالداعيءيشالمألايه
دهعلايفقدصلاوصالخإلاوبلاافعزامريفيىلعألالزااح
دسهسلابمولانعتنغتساويلاوحكلاهتبرضلانسماإ
دهوضفختمنيبىسقالتليسك ةنيخسعوصدلايرجتاهدخىلع

صءم۹۹۷٠ء٤طءةيمالسإلارئاشبلاراديلعدمحمءةملسملاةأرملاةيصخش-۱
.(فرصتب)٥٠۲-14

ر9

 



تأملةيكولاتريلا

  

درجةمهميفءامدأاهفشخىلإتنرامكونرتواسمينملكت

دهجلاةدشامهتنضأدقوفجاهعرضوراغءاملاوهبشعىوذ

دشرلانعديحأاليکىداقيرطيلقشتتسمويدوعامننأىلإ

يدصقاهحئاصننعامويلاحامواهدوهجلضفبيلهجنمتصلخت

دعسلاوريخلاكلسمينيرتوهباملاعلبقنمتسلامينملعت

دمحلاىوسباهباتغتوأ(فأراهللقتالوقوشقعلاكايإف

دجونمكلنكيملاهاضرقحواهدوجوالولفاهاذياكايإو
'ادلولادلويفربلااذهظفحتلةعاسلكاملوعدتنأسنتالو

.١۳۳صءم۹۸۷١ءطءةثيدحلاناولألاةعبطمءيئاطلاهللادبعءيبرعلاجيلخلانعتاسارد-'
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||ةيضابإلاةأرمللةيكرلاةريسلا]

 

دزنیرباجمامإلاجوزةنمآ
رباجمامإلانأكلذء'ديزنبرباجريهشلايعباتلامامإلاةوعديه

اقزروةحلاصةلحاروةنمؤمةجوزتلأس‹نهيناطعأفانالثبرتلأس):لاق

هذههلكبهللارايتخاتناكو«ةباجتسمةوعدتناكف(مويبامویافافكالالح

.نيبيطللتابيطلافةأرملا

الفيكءقافدلاهملعنيعمنميوترتمامإلافنكيفةنمآتشاع

ليلحلايباحصلاهنعلاقف‹ملعلاقبسبهرصعءاملعرباكأهلدهشيذلاوهو

(هملعمهعسولبرغملاوقرشملالهأهلأسولفديزنبرباجاولأسا):سابعنبا

ىلعنمملعأتام):هتومهغلبامدنعكلامنبسنأليلايباحصلاهنعلاقو

يلاةقبطلاكلتءاميظعافرشنيعباتلاةقبطبقاحتلالاناكاذإو(ضرألارهظ

ءاقتلالافرشاهتفيملليدمحمانيبنهللاقلخريخبءاقتلالافرشاهتافنإو
تناكولبةئفلاهذهيفتلخدوفرشلاكلذةنمآتلاندقفضوهتباحصب

يورت«سابعنبهللادبعرحبلاالضفواملعمهعسوأديىلعذملتتتوريشتست

هلصأوينامعلايرصبلاديزنبرباجءاثعشلاوبأوه(ه۹۳ها١١)ديزنبرباج--'

ىلإلحتراوهنعللايضرباطخلانبرمعدهعيفدلوىوزنةيالويفةدلبيهوقرفنم

ردبلهانمالجرنيعبستكردأ):رباجلاقسابعنبابحاصناكوءملعللابلطةرصبلا

يبأنبملسمةديبعوبأهنعملعلاذخأدقوسابعنبأينعي(رحبلاالإمهرهظأنيبامتيوحف

يملعيفةقومرمةناكمغلبويضابإلابهذملالصأوهومهريغوبيبحنبعيبرلاوةميرك

(0°صءقباسردصمءةيضابإلاةديقعلليراضحلادعبلا)هقفلاوثيدحلا

رل



|[ةيضايإلاةارمللةيكولاةريسلا|
 

؛اهرجهورباجمامإلااهيلعبضغفءاهتباصأ'ةلعلتوتكاةنمآنأريسلا

بضغلاةلعهخيشهنمبلطفسابعلانبهللادبعهذاتسألهتكشف

لكوننمو:لاعتهلوقالتو(هللاىلعلكوتتملاهنإ):رباجلاقف‹نارجملاو
دارأفتاجردلاىلعأهتجوزلراتخينأرباجمامإلادارأدقف.(هبسحوهفلاىلع

ةياغهيلعلكوتتنأوىلاعتهللاوهيفاشلانأدقتعتنأومئازعلابذنحخألااجل

ٍنأتنأوهوءرخآيأرالناكةجوزلانكلوىاودلانعىلختتنأولكوتلا

ذخأتوياشلاوهفهللاىلعلكوتتكلذعموةعورشملابابسألاب

امكهصخرىتؤۇتنأبحيهللانإر)لوسرلالوقىلاادانتساةصخحرلاب

هيأرلجتحاواهفقوملاديؤمسابعنبافقومناكو"((هتيصعمىتؤتنأهركي
."اردقءيشلكلهللالعجدقهرمأغابهللانإ:ةيالامتينارباجمامالانمبلطناب

اهعمهكولسيفناكدقفءهنمةيرظنلامولعلاىقلتتتناكاهنأامكو
كلتاهعمجرخيملوجحلاىلإةرمتاذةنمآتجرحدقف؛ملعموهجوممظعأ

هيلعنٹتملوةبحصلاءوستركذفاهيركنعالأستعجراملف«ةنسلا

.(07۳۴صقباسةغللايفدجنملا)لغاشلاضرملا:ةلعلا-'
۲۰
.۸٠١ص۲ج«نانبلتوریب‹رداصراد(ه١ت)لينحنبدمحأمامإلادنسم-

.۳:قالطلا۲

وبأ«برعلاناسل)هتبادكيركييذلايركلاوءاهلصويلسانلانمةلمجىرتكايذلا:اهيرك="

2(

یا

٥٠۱جخيراتنودبءرداصرادءتوريبءروظنمنبامركأ



تسللةيكولاةريسلا _
 

ماعطهلحلوعوءافلعهلبإلىرتشاو«ارادهلخدأورباجهيلإجرخفريخي

ریغوةادأوةبرقنمةنمآعمناكامهلعفدوءامهبهاسكنيبوثهلیرتشاو

(ىرأامتلعففةبحصلاءوسبكتربخأ):رباجاهجوزلةنمآتلاقفكلذ

اناسحإةءاسإلابهيفاكنلبال«هلثمنوكنفهلعفلثعب):احللاق

هللالوقلاقيقحتناسحاإلابةءاسإلاعفدبالغلابسرداذهيفو'(اريخءوسلابو
PL

٠€ةنيسلانسحأيهيتلابمفدال:لجوزع

 

ءيمالسإلابرغلارادتاحرف.د(ديزنبرباجمامإلا)ريسلانمتاحفن-'

.(فرصتب)۳۲۸۳۹۰٦ص٤ء۱ط؛نانبلتوريب

.٦۹:نونمؤملا۳

©
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راجماملاتسب

رباجيعباتلامامإلاتيبكرابلاتيبلاكلذيفتأشنىرخأةديسهذه

ىحءاثعشلااهبقلبترهتشادقو«نيعباتلاةقبطنماضيأيهوقطديزنبا

تیمامنإو«رباجمامإلاةنبايهو«هريغمساالفرعيداعامفاهمسايسن

‹(ديزنبرباجءاثعشلاوبأ)اهوبأفهباهوبأيكواهسأر'ةثوعشلءاثعشلاب

ناو«هدييفامةلقبارذتعيوءاهرعشهبنيلتانهداهابألأستتناكدقو

ءاملايلمعتسا)لوقيوجارسللهلمعتسينأىلوأنهدلانمهدنعام

لح"ةبدنيعبسجرسديزنبرباجنأيوروء"(نهدلالدبنخاسلا
‹(لحلاةلقنمثعشيسأرنإ):هلتلاقوءاهسأرلاريسيائيشهتنباهتبلطف

اهبعفتنيفاهفلؤنيفكيتنأهنيذخأتامفءاملابكيلع)امللاق

.(نوملسللا

كرابم.دههقفويميمتلاةميركيبأنبملسمةديبعوبأمامإلاءدبلتموربغميأ:ثعشرعش
.۳۹صءم١١۱۹۹طءرصمةروصنملاءءافولاعباطم؛يدشارلاهللادبعنبا

«يثراحلادمحنبملاسقيقحتءيصقشلاديعسنبسيمخءنيبغارلاغالبونيبلاطلاجهنم-"
.١٠٠صء۲جهئاكرشويبلحلايبابلاىسيعةعبطم

.(۸٦۲صءقباسردصمءطيسولامجعملا)هوحنوتيزلاةروراق:ةبدلا۲

.(۱۷۳صء١٠جءقباسردصمءبرعلاناسل)نهدلاوه:لحلا

.ةلئسمةباتكيأ°

ءةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوءيبيصخلادشارنبدمحمءقئارلابدألايفقئافلادرمزلا١

.١۱صء۲جءم۱۹۱۳؛نامعةنطلس

لس

ككك(



 

نظلابلغأنكلوءاهتأشنواهتدالوناكمركذرداصملايفتأي

هرمعرثكأىضقامنإرباجمامإلانألكلذةرصبلافتأشنوتدلواهنأ

نبجاجمحلاهافنامدنعنامعىلإعجرو«ةنيدملاوةكمنيبًالقنتموأءةرصبلايف

ترقتساهترسألعلواهبيقوتفةرصبلاىلإداعنأثبلاممث«يفقثلافسوي

'نامعيق

كلذلك؟اهريغامأالنأمأمامإلاجاوزأرهشأةنمآةنبايهلهو

ملعلاتذخأملعننأيفكينكلءهيلعليلددجويالوهتفرعماننكيالام

‹هرشنوملعلاغيلبتيفاهرودبتماقمثهنمتوتراويقاصلانيعملاكلذنم

ىوتفلالاميفةصاخونهنيدرومأيفنهمهياميفءاسنلادصقمتناكثيح
ةيضاراهبرتيقلىحتانمؤملاتاحلاصلاةايحتشاعو‹ىروشلاو

.نامعبیوزنلامعأنمقرفيفمويلاىلإفورعماهربقو«ءةيضرم

۳

.۸٠صءقباسردصمءمالعأوملاعممايألاربعىوزن-'

ر۷



ايلات

  

ةرذصيبأتنبةكتام
دقف‹ةمظعوفرشتيبيفتعرعرتوةعيركلاةلضافلاهذهتأشن

يناثلانرقلاةيادبويرجحلالوألانرقلارخآيفةيمالسإةيبرعةئيبيفتسشاع

.يرجحلا

ببسب'يفقثلافسوينبجاجحلاودزألانيبةيهاركلاتدادزاامو

مهسأرىلعو(ةيضابإلا)نيملسملاةعامجىلإمهنمريثكمضنا«هفسعتوهروج
بلهملاةلئاعنميهوةرفصيبأتنبةكتاعمهنمناكو«بلهملالآنمدارفأ

.هتخأاهلعلوريهشلادئاقلاةرفصيبأنبا

رشنليبسيفالامقفنتبهذمللاسامحسانلادشأنمةكتاعتناك

وأةينافلاايندللابلطاهقافنإنكيملمهنمنيجاتحمللوةوعدلالهأئدابم

نايفسوبألاقء"ةمايقلامويىاعتهللانمباوثلاءاغتباناكلبلئازلااهعاتم

اهرحنينأالجررمأفرباجلإ"روزجبةكتاعتلسرأ):ليحرلانببوبحم

لثمذخأانناريجعيمجأ):رباجهللاقفرباجءزجرثکافنيباهئزجيو

لتقءأرابجًاملاظءامدللًاكافسناكءةروجلاةيمأينبلامعدحأ:يفقثلافسوينبجاجحلا-

نودنمهدایسانازيميفهملاظملکومهريغوريبجنبدیعسکهرصعلاجرلضافأنماريثك

.موصخلايقتلتهللادنعوء؛ءيشهرزونمصقنينأ

.١٠٠صءقباسردصمءةيضابإلاةكرحلاةأشن-*

ءبرعلاناسل)لمجلاوأةقانلاىنعميفوءلبإلانمرحنينأحلصياملكوه:روزجلا-*
.(۱۳۲ص؛٤جءقباسردصم

ين



||ةيضابإلاأرملةيكرلاةرسا|

 

نعهاهو«(انناريجنيبواننیبواس):رباجهللاقف‹(ال):لجرلاهللاق(اذه

.(ةيوستلامدع

مهأنمنيدلارومأيفهقفتلاومارحلاولالحلاملعنأةكتاعتملعدقو

يمقيالفهرمأنمةريصبىلعهللادبعيىح«ملسملاهيلعصرحينأبجيام

لأستدئاوفلاصانتقاىلعةصيرحتناكف«تامرحلانعالضفتاهبشلا

بوبحمنايفسيبانعفءاهايندواهنيدرمأنماهيلعلكشياملكيفءاملعلا

ةرفصيبُأتنبةكتاعىلع"ناهدلاحلاصحونوبألخد):لاق"ليحرلانبا

جرخنآلامعن):تلاق(لجرسلجمىرأينأك):لاقف«تيبلايفاهدجوف

معن):تلاق(؟ءيشبهنمترفظلهف):لاق(ديزنبرباجمامإلايدنعنم
-:يسفنيفنكءايشأةئالثنعهتلأس

ايروسءةيبرعلاةظقيلارادءيثراحلادمحنبملاسءةيضابإلالوصأيفةيضفلادوقعلا-'
.٦٩صء؛يرماضلابلاطرشنءنانبلو

تناكوبيبحنبعيبرلاوملسمةديبعيبأنعملعلاذخأنمم:ليحرلانببوبحمنايفسوبأ-"

¥لوسرلاةريسنمءيشهنعذشيداكيالةريسلايفةجحناكءبيبحنبعيبرلاتحتهتدلاو

يناسرخلامئاغوبأهنعىورو.ةوعدلالهأرابخأنودنمموهوهدعبنمنيملسملاريسالو

.(١٠٠صءقباسردصمءةيضابإلاةديقعلليراضحلادعبلا)هتنودميف

ضقانونيحلاصلاقرطجهانوقيرطلالهأذاتسأوقيقحتلاخيشوه:ناهدلاحلاصحونوبأ-"
ثيدحلاهنعذخأهبقثينملكنمدئاوفلاليصحتىلعصرحيناكونيغئازلايواعد

.(°٤۲صء؟ج‹قباسردصمءبرغملابخئاشملاتاقبط)عوضخوهللةيشخاذناكوعورفلاو

م



||ةيضابإلاةأرمللةيكرلاراسلاا

 

اهدربوضرألارحنماهنيسبلتتنكنإلاق‹نيفخلاسابلنعهتلأس-١

الفكلذريغلامهتسبلنإوءافشكنانإونيلابتالفسأبالفاهتنوشحخو
\

.امهيدبت

كنإفهترعأنإلاق«یمراعتسيفموقيةميتيليدنعيلحنعهتلأسو-۲

۶
.ةنماض

."(كعفانمنمءيشيٿهيلخدتالوهيجرخألاقىلعهتفلختسامثللا

و
.ے١ ء؛توريب«يمالسإلابرغلاراد«شوكبدمحمىيحيءديزنبرباجمامإلاهقف
.۳٥ص

.١٤١٠صج؛قباسخئاشملاتاقبط۲

.٤١٠١ص؛قباسردصمءةيضابالالوصاأيفةيضفلادوقعلا1

)ت

یا

 

 

 

 



سرب(
 

ةرفصيبأنببلشملاتنبدنه
لوألابهذملاسسؤموملعلارحبنمةينيدلااهمولعتوتراةأرملاهذه

ىلجتفاهبلقيفهراونأتقرشأيحكلذيفاهدهجتلذبو«رباجمامإلا

عيبانيتضافو«هئالآوهلضفلاركشوهلةيشخواهكولسيفهللىوقتكلذ

نحلتناكفاهسنجتانبىلعاهملعبلخبتملو«اررداماسلنمةمكجلا

.ةحصانلاةيعادلاتحألا

نبكلملادبعاهيخأعميضابإلابهذمللاهئالوبةفورعمتناكدقو

‹يفقثلافسوينبجاجحلااهجوزتيلايههذهدنهوءةرفصيبأنببلهلا

.ةيضابإلاوبلهملالآبهتقالعتءاسامدنعاهقلطو

سانلادشاناکدیزنبرباجنِإ):تلاقفدیزنبرباجنعتور

هبينرمأالإلجوزعهللاىلإبرقيائیشملعيالناكوءيمأىلإويلِإاعاطقتا

ةهبجنمرامخلاعضأنيأناكوءهنعناهنالإهنعيندعابيئیشالو

.(ةأرملا

لإارارفنوعاطلانمانجرخ):تلاقفديزنبرباجنعاضيأتورو

نمممكبرقأام):لوقيناكفرامىلعانيتأيديزنبرباجناكوقارعلا
(مكدارأ

۱
.٦۲ص؛قباسردصمءىلوألاانمالعأنمةودنيفثحب-

 



2سا

  

ةمعنلامتيأراذإ)كلذنمفةروثألامكحلاضعباهنعيور

.(لاوزلالولحلبقركشلاباهوردابفةريدتسم

.(رهاطبلهتحتعراببدأكِءيشبنيزامءاسنلا):لوقتتناكو

نبرباجىلإتثعباهنإو«لامتاذتناكادنهنأرابخألاريشتو

."هباحصألاماعطاهبحلاعواهرحتف«؛ناضمريفاروزجديز

9E
E

۱7
.٦٦صردصمءدیزنبرباجمامإلاهقف-
x۲توريبءةلاسرلاةسسؤمعبطءةلاحكاضررمعمالسإلاوبرعلايملاعيفءاسنلامالعأ»

.٥٢-٢٢۲صحجخیراتنودب‘٤ط

.٦٦ص؛قباسردصمءدیزنيرباجمامإلاهقف-"

ىم(



ت(
 

ةيمازخلاءاجلبلا

نمو‹زاوهألاوةرصبلانيبتشاععوبرييبنمةأرماءاجلبلاتناك

؛كسنلاودهزلاوعرولابترهتشالالببهذمىلعةيضابإلاتادهتججب

دقهنباو'دايزناکو«هتریسءوسوهربترکذتودايزنباىلعضرحتتناکو
نأشكلذيفهنأشلدعلاوقحلاىلإوعدينمهاحتابعرمايساقابولسأاعبتا

.نيلاظلاةيمأيبلامع

ابأيقليبضلاةشرخنبناليغنأةيمازخلاءاجلبلانعءاجاممو

'دایزنبهللاديبعريمألاةحرابلاتعمسنار:هللاقفرنبسادرملاللب

هللانِإ):الاف‹لالبوبأاهيلإىضمف(ذخؤتساهبسحأو«ءاجلبلاركذي

سرافةرامإبلاطيبأنبيلعهالوركبيبأدهعيفملسأ«فئاطلالهأنم:هيبأنبدايز-'

ناكف(نايفسيبأ)هيبأنمهوخأهنأهلنيبتاملهبسنبةيواعمهقحلأمثةيواعمنععتتما

لزيملفروجلاوملظلابرهتشاوقارعلارئاسوةفوكلاوةرصبلارمأكلذدعبهالوىوقألاهدضع

ةديقعلليراضحلادعبلا)دايزنبهللاديبعهنباهدعبنمفلخويفوتنأىلإهتيالويف
.(٤٤صءقباسردصمءةيضابإلا

عمنيفصدهشدابعلالاطبألاءابطخلادحأوةارشلاءامظعنم:ريدحنبسادرملالبوبأ-"

يفدايزنبهللاديبعهنجسناورهنلادهشوميكحتلاركنأوههجوهللامركبلاطيبأنبيلع

مهيلإهجوف(زاوهالاب)كسأيفمهبلزنوالجرنيعبرأعمجفنجسلانماجنىتحةفوكلا

ىلإةعمجلاموييفلاتقبشنفةمقلعنبدابعهدوقيايناثهجووهومزهفاريبكاشيجهللاديبع

طاحأمهتالصيفهباحصأوسادرمناكاملف٠ةالصلادعبامىلإناقيرفلادعاوتورهظلا

دعبلا)دايزنباىلإسادرمسرلمحودجاسوعكارنيبمهرخآنعمهلتقفدابعمهب

ءقباسردصمءةيضابإلاةديقعلليراضحلا

ن



ساب(

  

ىلعفرسلملااذهنإف؛يرتتساويييغتف"ةيقتلايفنينمؤملاىلععّسودق

اناامأفيبىقشأوهفنذخأينإ):تلاقف(كركذدق"دينعلارابجلاهسفن

ِتوأف«دايزنبهللاديبعاهيلإهّجوف.(اهوركميببسبدحأىقلينأىشخأف

نفشكأل):لاقفمهتعنمف(اهسأراوفشكاابجعاهنممكنيرأل):هباحصأل

امءهيإ):لاق(كمأهرتستملثيحهترتسدقل):تلاق(كنمةعضبنسحأ

ابمحيانمو(:هلوقبتاداهشثالثكيلعهللدهش):تلاق(؟يلعنيدهشت

كسفنىلعتدهشو44نولاظلالونورفاكلامهكنلوأفالز
ضعف.(ىوعدلكرخآوةينزلكلوأنأ

ل

ىمرواهيلجرواهيديعطقبرمأوهتي

ةيضابإلالتاقاهيلعاريمأحبصأوةرصبلابدلوبيطخورابجحتافلاودايزنبهللاديبع-'
ديزيتومدعبةرصبلالهأهيلعبثوهديىلعيلعنبنيسحلالتقمناكوارئاجاملاظناكو
ءقباسلاردصملا)قارعلابلصوملاضرأيفرتشألانبميهاريإهلتقوماشلايفىفتخافهملظل

طيرش)باذعلاوأرطخلاوأرشلاعفدلةدومحمنوكتولوقلابامنإولعفلابنوكتال:ةيقتلا-"
.(ءارمحلاةيالوبيليلخلادمحنبدمحأخيشلااهاقلأةرضاحمللجسم

.دايزنبهللاديبعينعي-"

ةيرقيهليق:ءارورحبمهايإ ههجوهللامركيلعةرواحمةيرورحلامهتيمستببسو
ءقباسردصمءةيضابإلاةديقعلليراضحلادعبلا)اهنمنيليمىلععضومليقوةفوكلارهاظب

.(۸٤ص

.(454۷ء4£:ةدئاملا(°

ن

 

 



ب(
 

ماعلبقكلذناكوةداهشلافرشاهنعهللايضرتلانف«قوسلايفاهب

.ةرصبلافه١

ىلإةمداقاهنأكاهداهشتساةظحلتومللتمستبادقواهبنأك

ةحئاراهئامدنمتحافوءةجهبلاوروبحلاباهاقلتيءامسلايفلفاحناجرهم

ريبعوراربألاقبعنماهيفقيقعلاتابحكتارطقرئانتتيهوكسلا

اهبرمامدنعو‹خومشلاوةزعلافقاومعورأنوديخيراتلافقوو

ايكنمتوملابًاسفنبيطأهذه):لاقوهتيحلىلعضعقوسلايفلالبوبأ
ةمالعلاىورو‹(ءاجلبلاةتيمنميلإبحأاهتومأةتيمنمام«سادرم

ىلعثعبأنأملعأوللاقوءاهتزانجيفلالبوبأجرخف):لاقفيخامشلا

.(میقتسمطارصیلعایوسثعبأنأتملعلهيلعثعبتام

نمتيتوأدقفةأرلاهذهلمًارابكإوًالالجإفقينأءرمللقحيلهنإ
قحام«نيرجافلاةاغطلاهوجويفقحلابعدصوناسللاةحاصفونانحلاتابث

لوحفنمريثكهنعزجعياعتماقدقلوروننمفرحأباهمسارطسينأامج

ةطابراهيلعظحاليدايزنبهللاديبعةيغاطلاعماهراوحللمأتملاو«لاطبألا

لضفأ))لوسرلالوقلًالاثتماداهجلامظعأقيقحتيفاهتبغرواهشأج

جءقباسردصمءبرغملاخئاشمتاقبطباتوء١1۱٦صجءقباسردصمءريسلاباتک-'

.(فرصتب)١٠١صءقباسردصمءةيضابإلالوصإيفةيضفلادوقعلا؛٦۲۱-١٥١۲۱ص

ححر

 



بتانازاس ا

 

‹ةداهشلاماسولينوهاهفدهناك'((رئاجناطلسدنعلدعةملكداهجلا

لهادنعركذاناكو«فدحلاققحتوةنجلاالإءازجاملسيليلاةداهشلا

لهادنعاهاركذلظوهتاحفصعورأيفاهفقومخيراتلانودوىامسلا

بردىلعاهتخأتناكبيرقلاسمألابفرركتتةدحاوةروصامنأكو«ضرألا

هذهنوعرفديىلعاهئرابىلإاهحورضيفتطايختنبةيمسرامعمأداهجلا

ىلعاتراسكلتوهذهوءاهجرفيفةبرحباهنعطامنيحهللاهنعللهجيبأةسمألا

ناعيإلارشابامنيحنيعللانوعرفجوزةيسآجهنلوألاليعرلاجهن

ناکامف؛ةداعسواميعنواهاجسانلاهاريامبهليبسيفتحضف؛اهبلقفاغش

الإهبتنمآامعیلختتواهمالسإنععجرتنأاهنمسيآنيحنوعرفنم
ءاهناعإنعةظحتعجارتامفباذعلافونصاهقاذأوداتوألااهبصننأ

اناکفءاهنعضاروهوكيهللاتيقليح‹اهدقتعمةمالسيفتكشامو

هباتکیكلیانأنيحايندلايفميظعلاءانثلاوةرخآلايفربكألاباوثلا

ء؛كلتبهذههبشأامف‹اركاذللابىفكوراهنلافارطأوليللاءانآىلتييذلا

صعلكيفةربابحلاوتيغاوطلانأشاذهو«ةحرابلابمويلاهبشأامو

سوبلسبليانهتوغاطلانأكلذاحبقدشأوةماتقرثكأانهةروصلانكلو

سانلارثكأوهتقولاسفنيفونيملسمللامكاحهسفنبصنيومالساإلا

اباء۳۷ةعيبيذمرتلاء٠۲نتفركنملانعيهنلاوفورعملابرمألابابيفةجامنباهاور-١

.۱۷محالمدواد

ححر©9
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سفنلايفىسألاريثياملهنإوءةميظعلاهئدابمومالسإلاميلاعتلاعيبضتوافارحنا

ةبجاومهتعاطنأبوءهضرأيفهللاءافلخمهنأبةاغطلاكعلوأفصوينأ

مهداهجومهيلعجورخللوعدينملكىمريو«مهيلعجورخلازوجيالهنأو

بلقنميأاوملظنيذلاملعيسو«لئاقلكناسلدنعهللاومهتلاعاونأشب

.نوبلقني

9
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|[ةيضابإلاةأسللةيكرلاةريسلا|
ہہ

 

همیرکيبانبملسم
يبأميظعلايعباتلامامإلاءيضملارونلاكلذنمسبقاهتنباوةأرملاهذه

لثملالعلو«هنعملعلاتذحخأىلاةديبعهتنبابةديبعوبأمامإلاىكاهب

تيوُر.ةنامجاهتنباوةأرملاهذهىلعقبطني"(هيبأرسدلولا):لوقييذلارئاسلا

وأءاسنلارابخأبقلعتياميفءاوسيضابإلاهقفلابتكيفراثآاهتنباوةديبعنع

ةنامجنأرثألانعجراعملايفةمالعلاهاورامكلذلاثمف"كلذريغ

روكذلااهينبةدالويفدعقتتناكاهنأةديبعاهمأنعتثدحةديبعتنب

نمةوعدلالهأمامإوديزنبرباجمامإلاةذمالتربكأدحأ:ةميركيبأنبملسمةديبعوبأ-'

يراضحلادعبلا)ةيمالسإلادالبلافلتخميفيضابإلابهذملاراشتنايفلضفلاهلوءهدعب

.(١٤١٠صءقباسردصمءةيضابإلاةديقعلل

.ىثنألاوركذلالمشتدلولاةملكو-"

.١٤٠صءقباسردصمءةيضابإلالوصأيفةيضفلادوقعلا-

نآرقلاظفحاهبوءنامعبقاتسرلالامعأنمنيقوحلابدلو:يملاسلاديمحنبهللادبع
ءاكذعمظفحلاةدوجنمهللاهاتأاملكلذوءهرمعنمةرشعةعباسلانسيفهغوبنرهظوميركلا

ةيمالسإلامولعلائدابمملعتنأدعبلباقلايفكلذدعبرقتساوءرصبلانادقفنممغرلابردان

ءايحإيفزرابرودهلناكوءىوتفلاوفيلأتلاوسيردتللغرفتثيحءاهريغوهقفلالوصأو
ےه١۳۳١ماعيفليلجلاملاعلااذهيفوتوافلؤمنيرشعوةينامثكرتونامعيفةمامإلا

ءاثيدحواميدقنامعمالعأضعبىلعءاوضأ)نامعبرضخألالبجلاحفسبفوتتةدلببهربقو
.(۷۸-۷۹ص؛خيراتنود«نامعيورءيثراحلاملاسنبهللادبع

ن©



||ةيضايإلاةأرمللةيكرلاةريسلا||

 

ابأيدلاوتلأسف):ةديبعتلاقفرهشأةئالثاهتانبةدالويفواموينيسخ

.'رهشأةئالثيدعقافزئاجكلذ):لاقف«(ةديبع

اضيأةنامجنعبوبحمنبدمحمةمالعلااهنعظفحامءاهنعيورامنو

لكيفنفكتعتلدمحماهنبامدقنإترذنةديبعيبأتنبةديبعاهتدلاونأ

اهرمأفاهابأتتفتسافءاهرذنبءافولاتدارأاهنباعجراملفدجسملايفةعمج

."يحلادجسميففكتعتنأاهوبأ

 

ءةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوءيملاسلاهللادبعخيشلاءلامكلاجرادمىلعلامآلاجراعم-'

.١۱۳ص‘جم‹نامعةنطلس

ءنامعةنطلسءةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو«يوكزألارفعجرباجوبأءرفعجنبالعماجلا-"

.۷٩صجخیراتنودب

0©
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قيايلاتةيكزلاةريسلا
REPRESENTS

 

ةيسيلشملا

قحلاةرصنيفةعاجشوهللاىلإةوعداهتريسةتبخملاةدباعلاةأرملاهذه

نابليفكملعلابالطعمليبنلااهفقومناكءةماقتسالاءايضعوطسلجأنم

هللانمفوخلابًالتمااھبلقنكلو‹لتقلاوليثمتلاوباذعلاوليكنتللاهضرعي

|.هاوسفاختدعتملف

هللادبعاهجوزناكومعيبرلانبهللادبعجوزةيبلهملاةديعستناك

اهجوزناكدقوروصتملارفعجيأدنعاريزوويسابعلاكلمايدهملالاح

يبأءارآوئدابعبةديعستعنتقادقلءةيسابعلاةلودللنيسمحتماونيبصعتملانم

ىلإتهحتااهدعبهبهذمتقنتعاف؛هباحصأوةيركيبأنبملسمةديبع

خياشملااهميقييلاملعلاسلاجبلالخنمهنملهنتتذحخأو‹ملعلاليصحت

تقلأت«ةديبعيبُأعابتأنمتحبصأواهحالصواهنيدبةديعستفصتا«ارس

ىلعمهئدابمرشنتتذخأوءةوعدلالهأبهذمىلإةيعادتحبصأىحةديعس

اهجوزلزنميفنشعيتاللايراوحلاواهتاليمزىلعواهتيبلهأءاسن

اذلناکو؛ةديعسريغنمنباةديعسجوزلناكهنأىلإرداصملاريشتو«ريزولا

ئدابموراكفأبناتيراجلاناتاهتعنتقادقلوءامهبىرستدقناتيراجنبالا

ةدجنأركذيامةديعستيبلهأنمويفاتلخدفةوعدلالهأ

جحلاىلإ ةنوآلاكلتيفةيضابإلامامإ-ةديبعيبأعمتبهذاهتمعوأةدبعس

.١٠٦٠-٤١٦١ص؛قباسردصمءريبكلابرغملاخیرات١



|[ةيضايإلاةأرمللةيكرلاةريسلا|

 

الجورخلا)لاق(ةكعبماقملاديرأ):هلتلاقامهجحنماغرفاملف

يبأراصنأنمريثكناكوء'(ةرصبلاباوناكنيذلااهلهأنعةكمدعبنمىأر
مهنعثحيبيةوعدلالهأبهذمىلإةمضنملاةزرابلاتايصحخشلاوةديبع

وأمهونجسيفمهيلعاوضبقيلةملظلانويسابعلاونويومألاةالولاوجاجا

لكنممغرلابو«لتقلاوليثمتلاوةيرعتللنضرعتينكءاسنللةبسنلابو«مهولتقي
اهتيبلهأىلعرصتقتالةوعدلانأتأرلبةوعدلانعةديعسفقوتتملكلذ

نمدرفلكىلإةوعدلايفلجرلاةكراشمىلإهادعتتلبطقفاهسنجتانبو

.ةمألادارفأ

يفمحلابرسةيضابإلللةديعستذغتاو«هبحصوةديبعابأترزآف

يلاةينيدلاوةيظعولابطخللعامتساللو«سوردلايقلتلهيفنوعمتجياهراد

ةراملاوأناريحلامهعمسيالىح؛ضفخنمتوصبءاملعلاوخياشملااهيقليناك

.مهرمأفشكنيف

هاعددقةديعسريغنماقباسهانركذامكعيبرلانبادالوأدحأناكو

لخدوبهذملالخدف؛ناتيضابإلاهاتيراجهيلعترثأوةديبعيبأباحصأ

اذهدارأفمهءامسأومهلزانمومههوجووخياشملافرعوةوعدلالهأسلاجب

دعبهبجاوزلااتضفرنيتيراجلانكلوءامهجوزتيلنيتيراحلاقتعينألجرللا

.١٤٠صءقباسردصمءةيضابإلالوصأيفةيضفلادوقعلا-'

.(فرصتب)١٦٠٠ص؛قباسردصمءةيضابإلاةكرحلاةأشن1

)ل

حح



[تاب(

  

رفعجيبأىلإبتكفاوههيلعىلوتساوهبضغهبدتشاف‹نهقتعأنأ
اهدنععمتجيةديعسنأببتكومهسلاجبوةيضابإلاخئاشملاءامسأبروصنللا

دبعهريزوربخأ«كلذبرفعجوبأملعاملفءاهراديفانبادرسيفةيضابإلا

هلقعبهذدقيبانِإ):هللادبعهللاقف؛كلذب-ةديعسجوز-عيبرلانباهللا

لثموا):رفعجيبأللاقو«(یرتامىلإراصوأفرعيالامييذهيحبصأو

هسبحيوةيودألاضعببهحباعينأرفعجوبأهحصنو‹(؟؟اذهاهيفلاقيةديعس

هذهالإهراديفعقياميملعامهللادبععسيملو؛كلذلهللادبعباجتساف

لآنمةديعسجوزنإ.هاوعدقيدصتبرهاظتوةيهادلاروصنللاَهلاَببوءةليحلا

ةديعسنأسانلاملعولو«هتجوزنمماقتنالازوجيالفرابكلاهراصنأوتيبلا

ىلإىدألريزولااهجوزراديفنوعمتجيةيضابإلانأوءةيضابإريزولاةحوز

مهذوفنراشتناوةيضابإلاةوقىلعوءةيسابعلاةلودلافعضىلعلدوةحيضف
يبُأةطرشتناكلبسنامهللادبعريغلبسنامناكولومهيلإليميف

دقاماهعنميملةدهاحلاةأرملاهذهف'هتجوزقنعوهقنعىلإعرسأهفويسورفعح

ةيرعتلاوليثمتلانمتقولاكلذيفةوعدلالهأباحصأنمةأرملاهيلإضرعتت

فقيملوءاهيلعبجاولااهروديدؤتنأاهجوزةرازواهعنجمتملو«لتقلاو

اهبادرسناكفةوعدلايفلجرلاعمةكراشملانعازجاحاهؤايحواكباجح

.ةوعدلالهأخياشموءاملعلاذالماهتيبب

.(فرصتب)‹قباسردصمءريبكلابرغملاخيرات1

©
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+,۱

نراماناس

نمريٹڻکدیىلعتسردو«ایبیلب'"يرامجلا"ةيرقيفةأرملاهذهتش

اهنامإبتعفتراديدسلايأرلاوحالصلاوملعلابترهتشاومالعألاءاملعلا

سنأتالتناكفءاهفرخزوايندلاةنيزقوفهللاعماهقدصواهترطفةمالسو

اهوحصيفتناكدقو‹ةصلاخللاةديقعلاءادنلالإيغصتالوهدحوللابالإ

‹ةدابعلاهوشنوةعاطلاةذلونامعإلاهوالحالااهحراوجقوذتتالاهمانمو

لازيالوءالعولجقحلانعاهلغشياملكنعاهدجسميفبجتحتو

ايلاوراتخينأهللاهمحرنمحرلادبعنبباهولادبعمامإلادارأامدنع

قافتارايتخالااذهززعوء"ينوانجلاةديبعيبأىلعرايتخالاعقوءايبيلىلع

هذهةراشتسالبهذوءةقفاوملايفددرتةديبعاباخيشلانكلوهيلعخياشللا

دلجملاءقباسردصمءخيراتلابكوميفةيضابإلا)ءملعلاوهنراموءةدجلاينعتانان-'

.(٠0١۲صءةيناثلاةقلحلاءلوألا

ةيبيللاةيروهمجلانم"ورم"ةيرقرواجتوءءاقرزلايداونمةيبرغلاةفضلاىلععقت-"
.(۲صلوألامسقلاءةيناثلاةقلحلاءقباسلاردصملا)

همحر-رمشفةسوفنلبجرمأىلوتعرولاوملعلابرهتشا:ينوانجلاديمحلادبعةديبعوبأ-"

بابرأونيملسملارايخرومألاتامهميفرواشيناكوماكحألايفلدعوةريسلاءايحإل-شلا

دعبيفوتوةيرقلاءاملعرباكأنماملاعنوعبسهيفعمتجينوانجةيرقيفدجسمهلوملعلا

ةقلحلاءلوألادلجملاءقباسردصمءخيراتلابكوميفةيضابإلا)عرولاولدعلااهؤلمةيالو

صلوألامسقلاءةيناثلا

7S
د
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قتنأفكنمًافكأوهنمدجويهنأملعتتنأوتمدقتنإ):هلتلاقفةدحللا

رانلايفتنأفكنمًافكأوهنمدجويالهنأملعتتنأوترخأتنإورانلا

هلوبقمهيلإنلعأو؛خياشملاىلإعجراريخأوءانانةدحلامالكيفخيشلاركفف

ىلإلازيالخيراتلايفرثاةدحلانممزاحلافقوملااذهناكوكلذل

یرحجع.ةفراعوةيعاوتناكةدحلاهذهفزازتعالاورخفلابركذيمولا
ةهجولاىلإةمألاهيجوتلىعستتناكوءةضراعملاةيسايسلاتارايتلاوثادحألا

.ةحلاصلا

8

۱
يناثلامسقلاءةيناثلاةقلحلاء؛لوألادلجملا؛قباسردصمءخيراتلابكوميفةيضابإلا
٠٢٥۲۰-٢٢۲ص

اا



غاياتتيكراقري

  

يلاطيجلانوميميباما
لکتلأسفںریغصنباامهنمةدحاولكلو«ناتأرما'لاطيحبناك

هارأ):امهادحإتلاقف(؟هيفنيرتاموكنبابكنظام):ىرخألاامهنمةدحاو

ةدحاولكتلأسف(ادباعنوكينأهارأ):ىرخألاتلاقوالعنوكينأ

كلذىرأ):دباعلامأتلاقف(؟تلاقامىلعتلدتسااذا):اهتبحاصامهنم

:ىرخألاتلاقو("ضعنتلاوءاكبلاكرتوتكسةالصلايفتنكاذإينل

كلذلهبلقنأمطاونكسملعلاوركذلاسلجمتدهشاذإألكلذىرأ)

ةدحاولكةسارفتقدصف(قلقلاوءاكبلارثكأهريغيفتنكاذإوكرحتيملو

نوميموبأمأتناكدقلنوميمابأوهامهنمملاعلاناكف"امهنم

ةيبرتوةيجوزلاةايحلالغاشمنممغرلابملعلاسلاجبروضحىلعةصيرح
ءةقحلاةينامبإلاةأشنلاهتئفشنتيفاهدهجتلذبوءاهنباةيبرتلتغرفتوىانبألا

راصفءهمأةينمأققحيحاهيلعاصيرحةساردلاوملعللابنوميموبأًاشنف

نمةجردغلبوهيديىلعملعلايقلتلصاخلاوماعلاهدصقيهرصعملاعذئدعب

صءقباسلاردصملا)ايبيلبةسوفنلبجيف"رنيإ"و"نسيم"نيبعقتةحيسفةنيدم:لاطيج-'
١).

.(۸۲۲صءقباسردصمءةغللايفدجنملا)برطضاوكرحتينعي:ضعنتلا

.٢۲۹صء۲جءقباسردصمءبرفغملابخئاشملاتاقبط-"

نموءاملعلانمدعيناكوايبيلبةسوفنلبجنملاطيجلهأنموه:يلاطيجلانوميموبأ-"
ء7جءقباسردصمءبرغملابخئاشملاتاقبط)ءاخسلاولذبلاوراثيإلابرهتشاولضافألاخويشلا

.(٢٤۲۹ص

6ر
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؛باجعالانمةلاهبهتفحوبولقلاهيلإتبذجةيرقبعلاوةمكحلاوملعلا

يلانأوتقدصاهتسارفنأهمأتنقيأانهو؛ريدقتلانمةوافحبهتطاحأو

ىدحلاوريخلارشنتوبيطلااهلكأينؤتةقروميهاهمايألاويلايللاكلتاهتدهاعت

.ةركاشلاةيضارلاةأرلاتناكف

9۴
م
\
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جوزىیھيمأ
يلاطيجلانوميميبأ

هللاةدابعيفقارغتسالاونيدلاومولعلالهانمنمءاوترالااهتايحتناك

ليصحتلانيبولمعلاوملغلانيبتعمجءاهسنجتانبنيبيهألارونلارشنو

‹ميقتسملاقيرطلاىلإىرايحلاديبذخألاولمأتلاىلعفوكعلانيبوةدابعلاو
‹ايبيلب'"نسيسمأ"ةنيدمتنكسءةريدقلاةيبرملاوةلضافلاةماعلاىيمأامنإ

ماتجوزتنوميموبأمهنمءاملعلالوحفنمريثكديىلعتسرد

لبحلانملزناملف«همأةسارفهيفتقدصيذلاملاعلانوميميبأنمىح

‹ةماقهتذمالترصقأهتأرالهنأشترغصتسالبحجلاقوفةبقلانمهيلإترظنو

نأذئنيحتأر«بيجيخيشلاولأسيمهنمدحاولكلبقأو«هيلعاوقلحاملف

."اهينيعيفسانلامظعأوهوالإلبحلاىلإاوعلطامفمهمظعأوموطأخيشلا
ىلعتدحجو):لوقتاهتابلطتموةايحلادئادشىلعاهجوزلةنيعمتناك

.(يديلمعبهنعهللااهاضقفاٽيدارانيدنيعبرأنوميميب

يفيقبالِإائيشعمستداکتالةيعاوةظفاحةركاذهللااهاتآدقو

نمةديصقدشنيالجرجحللاهقيرطيفيهوتعماهأكلذنمواهركاذ

١Ro 1 n. 2d۰َêر.۰ُ ءخيراتلابكوميفةيضابإلا)ةيبيللاةيروهمجلانمراجمت"ولاطيج"نيبعقتةنيدم

.(۲۳۸صةيناثلاةقلحلايناثلامسقلا؛قباسردصم

1 . . ۲

.نوميميبأمأةيصخشيفهبفيرعتلاقبس1

.۱۹۸صج‹قباسردصمءريسلاباتک۲
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ءاهزیکرتقمعواهظفحةوقىلعةلالدالإكلذامواهلكاهتظفحفاتيبنينا

قحلالوقونيملسملاةحيصنيفيابتالركنملانعةيهانفورعملابةرمآتناكو

دجسلملالإامويتبهذامنُأاهنعركذامكلذنمومئالةمولهللايففاختال

ةالصللاوؤدبامدنعو‹نيلصلاباظتكمدجسللاناكوةعامجلاةالصروضحل

يلصينألًالهأسيلهنألرخأتلابمامإلارمأي(ىيحيمأ)اهتوصقلطنا

يضقتوءىلوأوهنممدقتورخأتفقحلاتوصلمامإلاباجتساو‹نيملسللاب
يفهتذآيذلالجرلااذهبقيرطلانمقيضميفىجيمأيقتلتنأفورظلا

سحیو«هركتامضعبهنمىقلتنأتيشخوةفيخاهسفنيفتسجوتفهللا
كلهللارسي‹انكلملكالول«ةدشاريضما):الوقيف؛اهسفنيفاملجرلا

ةنحلالبس

اهتساردمتتالةاتفلانأىرتتناكو«لضفلاوملعلابىيمأترهتشا

‹تايتفللةصاخةسردمتأشنأف؛روكذلاةبلطلااهبسرديةطلتخمسرادميف

تاديعبللىحةيلخادلاماسقألابمويلاىمسيامهبشاهبتحتفو

اهملعواهتسردمىلإتايتفلاتبذتجاامناعرسوةسردملايفةماقإلانهنم

ىجمأتناكو«ريطلامئاركضورلايفةبيطلاةحئارلابذتجتامكاهتمكحو

اهبلقنمجرختاناملكتناكف؛نهميلعتىلعفرشتو؛لكألانحلمدقت

ءقباسردصمءناميإلاةضوريفتاحلاصتاملسم-
ê 1۲_- صيناثلامسقلا.ةيناثلاةقلحلا؛لوألادلجملا؛قباسردصمءخيراتلابكوميفةيضابإلا

.(فرصتب٠

لس
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‹حراوحلايفاهلعفلعفتوءرودصلايفنكستوبولقلاىلإلقتنتةروربمةقداص

ةحلاصةيمالسإةئيبيفنهتيبرتىلعفارشإلابايصخشىيحيمأتمتهاو

تاموقمنهيدللمتكاهنأوةيعامتجالاوةينيدلانهتابجاولنهمهفىلعنئمطتو

ملعلاتابلاطلجأنمالامواهسفنتلذبيلاةأرملاهذيبوطف‹'ةلضافلاةأرملا

مثةأرملاميلعتةلكشملحلايأرتنلعأامدنعفقومنمهلمجأامف‹نيالاو

يفميلعتلاوةيبرتلاوسفنلاءاملعمويلاهسبتقاامهسفنوهيأرلااذهوهتذفن

ىدللشفلابابسأمهأدحأميلعتلايفطالتخالانأاوملعنيح«نهارلاتقولا

يفنورقةرشعذنمىيمأيأرناككلذنأاوملعيملو«تابلاطلاوةبلطلا

.ةأرملاميلعتةيضق

تناكفةيجوزلاةايحلاهاجتاهتابجاوىيمأسنتملكلذبناجىلإو
:هلتلاقوءهتعيشبرحللنوميموبأجرخامدنعوةيبرملاوةجوزلامعن

نُأهللاعدانكلو"هنمغرفدقعكلذ):لاق(كتمالسبتكينأهللاعدا)

مالسإللافهكىيمأهدعبتيقبدهشتسااملف(ةنحلايفيلةجوزكلصعجي
يفمهتليلنوضقيةعمحجلاةليليفةبازعلااهدنععمتجيناكفءرايخأللىوأمو

.ةداعلا

۱
.۲۳۹ص‹قباسلاردصملا

.هنمغرفرمأكلذينعي-`

.۱۹۹ص۱ج«قباسردصمء«ريسلاباتک۳

خخہہ



|ةيضايإلاةأرملل|

  

رورزما

ينيمرغتلادمحميبأجوز

اقرشمهدحتةأرملاهذهةايحبناوجنمبناسيأىلإترظناذإ

ةيصخشلاهذهقامعأيفرحبنانبايهف«حمالملاميسو«ركذلابيطياّضو

.هذفلا

نمةنسيو«ةريقفةرسأنيبايبيلب"لاطيج"يفةاتفلاهذهتأشن

انهو«ىعرمللالطاييلب"نييسمأ"لإاهلهألترافافحجلاوطحقلاتاونس
هذهبتقحتلافملعتلاوملعلاىلإاهسفنتقاتفىيحيمأةسردمعيتعم

ةماعلاهذهتذخأوىيمأةليلحلاةملاعلاديىلعةاتفلاهذهتذملتتءةسردملا

ىلعاهدعاسامو«ةساردلايفرارمتسالاوملعلانونفيفرحبتلاىلعاهعجشت

ءاهتالیمزىلعتقوفتفقيمعمهفوقذاحِءاکذنمهبهللااهبهوامكلذ

حامللااهئاكذوركبملااهغوبنلناكو‹عرابلامجتاذكلذىلإتناكو

.ىيمأاهتملعمريدقتوباجعإعضوم

يبأليلحلاملاعلاىلإاهتفصوفىيمأاهتذاتساهابتناتدشةاتفلاهذه

ىلاةاتفلاهذهىلعفرعتلاةصرفهلحيتتنأىيمأنمملاعلابغرفدمحم

.هللاءاشنإهلةجوزنوكتدق

نكسءةماقتسالاوعرولاوملعلانمةخماشةبترمغلبليلجملاعوه:ينيمرغتلادمحموبأ-۱
=اماريثكناكوعتمنماهيفامبالوايندلابلفحيالنيدهازلاءاملعلاةشيعشاعونيمرغات

ےسسس۷
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بناجب'جيرهصنمءامةرجباهلةاتفلاهذهتأتنأىيحيمأترسمأف

اهتذاتسألةيناثلاوءالامهدحأنيترجلمحتجيرهصلاىلإةاتفلاتبهذف«ءةسردللا

ةيحتاهيلإلسرأفدمحمابأهبناجبتدحجوجيرهصلاىلإتلصواملفىيمأ

ملوهيلعمالسلاتدرفهدييفتناكةرجهلالمتنأاهنمبلطومالسإلا

؛ٹثدحیملائیشنأکوترمتساوبیرغلجرنمبلطلااذهببرطضت

وبأبحجعأ«بيرغلاةرجتذحخأمثارجتألممثالوأاهتذاتسأةرجتألمف

ايةعرزمهللله):اهللاقو«تابثلااذهوةنازرلاهذهوقلخلااذهبدمحم

لهو):لاق(معن):تلاق(؟اهترحینمالهو):لاقف(معن):تلاقف(؟ةيراج

:تلاق(؟نزاخمهللهو):لاق(معن):تلاق(؟ثرحلاكلذدصحينمهل

ايندلايهةعرزملا):تلاقف«نايبوةحاصفيفهلحرشتتذحأمث(معن)

.(راتلاوةنحلانزاخملاوتوملادصاحلاوسائلانوثارحلاو

لقعلالامكولامحلانيبتعمجدقةاتفلاهذهنأدمحموبأملعاذكهو

اهبطخفكحاوصخشيفعمتحتاملقتافصيهوءاكذلاوملعلاوبدألاو

الإجوزتتنلاهنِإمهكربخأاهنكلوةاتفلابراقأقفاويملفءاهمعنمدمحموبأ

؛اشًاجوزدمحميبابتیضرواهبناجلِاهمعناکوءاهمعهنعیضرينم

هللاةدابعوءاملعلاةركاذمنيبهتقويضقيناکفهسفنبساحیوهبرعمهباسحعجاريح

دلجملا«قباسردصمءخيراتلابكوميفةيضابإلا)ةيجوزلاقوقحءافإوناوخإلاةرايزو

.(٦٤۲صءيناثلامسقلاءةيناثلاةقلحلاءلوألا

 



||رمللةيكرلا|

  

ء؛كرتشملامهافتلاوبحلاوةداعسلابةئيلمةايحهعمتشاعودمحموبأاهجوزتف

امهقلخنمناكو«ةريدقةيبرموةملاعةليمزوةبحمةجوزبدمحموبأرفظاذكهو

قوقحنمامهدحأىلعىقبيالىح«اللاحتوالإامهشارفنعالزنامامه
.ءيشةيجوزلا

ةيبرتيفرورعزمأتنافتوءارورعزهومسأادلوهللاامهقزرةرتفدصعبو

نيبةدهاجبامنايحرورعزمأتضقاذكهوءاحلاصًالجرحبصأىحاهدلو
رقفلااهقعيملةأرملاهذهف«هللااهافوتيحاهدالوأةيبرتواهجوزةياعروملعلا

.'ملعلابتارمىلعألينوةساردلانع

9E
ءةغللايفدجنملا)احماستءايفاصتيأهلبقنملحيفكلعجينأهتلأساذإينعت:اللاحت-۱
.)۷٤۱ص‹قباسردصم

.:^د۲ يناثلامسقلاءةيناثلاةقلحلالوألادلجملاءقباسردصمءخيراتلابكوميفةيضابإلا
.(فرصتب)۸٤۲-٤٦٢٤٢٤٢ص

سسس

ےگ(

 



يواتريلا

  

نسیدلجما
زربآوهواهربصواهدلجةدشلله؟نيدلجمأبتينكميردال

يهفلاحلکیلعو؟كلذبىمسيانباالعفالنأمُأ؟اهتايحوامتريسملاعم

ناكوملعلاخايشأدحأنمكانهتجوزتو٠"يفتأشنةحلاصةأرما

هيفنطلخيوقيقدلانذحأيفءاهنيذؤينكونيدلجمأريغنمتانبخيشلااذل

كلتنمرجضتالةرباصتناكوهيفءاملانبكسيونبللانذحخأيو«ءاضيبةهبرت

ةبرتلابسرتفءاملاهيلعبصتوةينآيفهلعجتفقيقدلاذحخأتتناكفتافرصتلا

‹دلوريغبىقبينأهنمتيحتساوءاهيلعجوزتينأىحتساودلوريغبتيقبو

روكذةعبرأتدلوف«ءاهرشبيافتاهتعمسفاهؤاعدبيجأفاهبرىلإتبغرف

.ىلاعتهللادنعمهتبستحافاعيمجاوتاممثانامزمهبهللااهعتمنيعباتتم

حفصتواءاسأنمعوفعتعابطلاةئداهةميلحنيدلجمأتناكدقل

هذهلکعمو‹ةرفغملاووفعلاباهيلعلواطتلاوناسحالابةءاسالالباقتتناک

هنراقشلااهللاقيو"ريسيد'و*تسبرقت":لثمءةددعتمىرقىلعنآلاقلطيمسالااذه:نرفي-'
ةيريهامجلابةسوفنلبجيفعقتىرقلاهذهلكوءاهريغوةموكحلارصقءازإبيهو"هرهظلا"و

ديدحتلباتكلارخآةطيرخلارظنا)(۳١۱صءقباسلاردصملا)ةيضابإلابةرماعيهوةيبيللا
.(اهعقوم

N

حل



|[[ةيضابالادارسللةيكرلاةربسلا|
 

هذهتامالعزربأنإفهيبنةنسوهللاباتكنمةدمتسملاةرطعلالئامشلا

.سفنللةلزلزنحلادشأيفاضرلاوربصلايفلثمتتتناكةتبخملاةتناقلاةدباعلا

لكيفصرحتو؛خياشملاىدلةلزتموةناكمتاذنيدلجمأتناكو

اوناکو«مهنمديفتستنأءاقل

نيملسملابح):يغاوزلااللاقف«بونذللءاودنعامويمهتلأس

نمرعشلاعزتيامكوءاهدلجنمهاشلاطشكتامكبونذلانمدبعلاجرخي

.(تيزلا

بيجيثيحبىمظعلاةناكملاابردنعاهنوكينأكلذدعببجعالو

تحتوتالنااهبرتلأساهنأاهتاماركنمفهتعاطلاهقفويواهءاعد

بتکف«تتاماذِإدمحموبأاهيلعيلصينأو«'نيمرغتنوتيزورورعزمأىرت
اتنباتضمف«نيمرغتاوغلبىحةرضخلاوىعرمللابلطاهلهأعمتلحترانأهللا

زوجعلاونحطلايفاتذخأف«رورعزمأتيباتفداصفنانحطينيمرغتىلإاهنبا

(انتدجلثمزوجعلاهذهنإ):امهنيباميفاتلاقفةدابعلابةلوغشم-رورعزمس

سف

رورعزماتجرخفنيدلجمانعاهاتربخأفامهتلأسفرورعزمُأامهتعم
تلاقمثريخلاهيفاعاتصاوتوةحلاصلاةأرملابةحلاصلاةأرملاتقتلاوءةرئازاهيلإ

تیحتساإفء؛تنأيعدالب):تلاقف(هللايعدا):نيدلجمالرورعرم

ةرخآلايداولةيقرشلاةفضلاىلعاهيضارأدتمتةنيدميهو"ناتنزلا"مويلاىمست ۲صقباسلاردصملا)ةيبيللاةيروهمجلاب

جےن



  

ناونيمرغتنوتيزیرتورورعزمایرتنأعت(انالٹهتلأسدقف«يبرنم

دمحمابأتربخأفىلإتعجرورورعزمأتعدفدمحموبأاهيلعيلصي

هنکلو‹نيدلجمأةحاصلازوجعلاروزيلرخالاوهبهذف-رورعزماجوز

.ةيفولااهتقيدصىلإربخلالقنيعجرواهيلعىلصفتيفوتدقاهدجو

ةدباعتناكيلاةدباعلاةتناقلاهذه‹نيدلجمأتاوعدتققحتاذكهو

ابحنادجولاةجهوتمتناكوءاهءاعدهللاباجأيحةدابعلانوكتامصلخأك

همولعونآرقلاةدئامىلعاهتايحتشاعمعطاسلاباهشلاقلأتكهيلإاقوشوهل

.'نرفييفمويلاىلإافورعملازياليذلااهالصميفهللمئادركذيفو

ا

.(فرصتب)٢٠۲۲ء٠۲۲صءجءقباسردصمءريسلاباتك-'

ا



||ةيضايإلاةأرمللةيكرلاةريسلا|

  

نيتلصيروسميبأةشيا

يطانودألايسوفنلا

يف'روسميبأاهدلاوفنكيفةيكذلاةبيجنلاةاتفلاهذهتأشن

ةبترتغلبيحءاملعلانمهريغنعوهنعملعلاتذخأوءايبيلب"""

اهفقاومنمجذامنيلياميفو.ناهربلاةرضاحةجحلاةيوقتناكو«هيفةقماس

ةحاصفعمعرشلادصاقملقيمعمهفودقتمءاكذنعفشتيلااهيبأعم

-:قطنملاةوالحوناسللا

امضعبهلفصتو‹ضيحلالئاسمنعهلأستاموياهيبأىلإتءاج-١

نإىشخأ):تلاقف(؟نيحتستالأ):ريبكلاملاعلاالاقفءاهباصأ

ملوةجحلااهابأتمزلأف(ةمايقلامويهللايتقينأمويلاكنمتيحتسا

.اهتلئسأنعاهباجأوادرادجي

كيلعهلنعيكنجوزأل):اهللاقفهتظاغفاموياهيبأىلعتللدت-۲

ءتبحأاعدنإ:ثالثىلإنهدرأنذإ):ةسايكبهتباجأف(اقحنوعبس

ًالماعًاملاعومالسإلايفردقلاميظعًاخيشناك:يطانودألايسوفنلانيتلصيروسموب-
باتك)مرهلاونسلايفةياغلاغلبىتحرمعوءنلعلاورسلايفنيصلخملانمواميلحاع
.(٦۱۹صء۱جءقباسردصمريسلا

ردصملا)ايبيلنمبرغلاىلإههجتمءلبجلافصتنميف"لاطيج"وأراجمت'نيبعقتةيرق-"
.(٤٤۲صقباسلا

.٤٤۲-4۳۲صءةيناثلاةقلحلاءلوألادلجملاءقباسردصمءخيراتلابكوميفةيضابإلا۳

۶

Aج



س(

  

.(تبنتجایهننإو«تلثتمارمآنإو

ءاهرشنواهبايثلسغنمتغرفنأدعباهيبأىلإمويتاذتسلج۳
يلقرهطيهللانأتينمت):لاقفءاضيبلاةفيظنلابايثلاىلإبألارظنو

يديىلإيلقريهطتهللالعجولئمتأ):تلاقف(بايثلاهذهلثم

ابجعمخيشلالاقف(افيظنهقلاخىلإهثعبأوبايثلاهذهلثمهلسغأف

.(ينامألايفيمغلبأكنإ):ةيكذلاهتنباب

محلاوقأ):تلاق(ماوقأنملضفأنوملسلملا):امويروسموبألاق4
.(لضفأملعلاومحلاوقأىقبتونونفينيملسملانأللضفأ

نأفرشنمهعورأاموءاهنيديفهقفتلانماهؤايحاهعنميملةاتفلاهذه

.ملاعلاخيشلااهيبأنمْغلبأةاتفلاهذهنوكت

9

ہ7

.۱۹۷صجقباسردصم‹ريسلاباتک-١

ر
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باطخلامأ

يلادزالاسیدیيبأجوز
نمرمعلاهبمدقتنأدعبجوزت«نيلماعلاءاملعلانمىيوبأناك

ناکِيارصنىلإلسرأف‹بنعلاعمجدارأهنأاهبهجوزتببسوءةنبا

ءرودخارودبنكوهتانبوهلايععمهاتأف«بنعلالكأيلهحئاوحهليضقي

كنيديفزاجنإومعن):لاق(؟لامحلااذهمكدنعأ):لاقفخيشلانهرصبأف

مأخيشلاراتخاف‹(رتخا):لاق(معن):لاق(نهنمةدحاوكتجوز
هدعاوقاحرشومالسإلانعاهندحليللايفاهيلإىوآاملف«باطخلا

.مالسإللاهردصهللاحرشفلقعلاةلماكتناكوءهلوصأو

دادزاامكءهلوصأومالسإلاةساردىلعةيقنلاباطخلامأتلبقأ

اهمهفوتايآلاظفحىلعاهدعاسوءهتايآمهفتونآرقلاريسفتباهففش

املکبعوتستةيفاصةريصبواهنهذرينيحاملءاكذاهنيدرومأباعيتساو

‹نارمعلآوةرقبلاةروس:نيوارهزلاتظفحفءةفرعملاديصرنماهيفىقلت
ةءارقبتسيلهذه:لاقفءاهنسحتسافىييبأخيشلااهجوزىلعامهتضرعف

ةجردتغلبىحهدصاقموعرشلارارسأمهفيفتقمعتمثلأ

رمعلااهبمدقتامدنعو«مالعألاءاملعللادصقمتحبصأو‹ملعلانمةميظع

.۸٠۲صء١جءقباسردصمءريسلاباتک١

.۹صقباسلاردصملا

رس

ممم

 

 

 



درسا

  

هئبخيامو«تارسموعتمنمايندلاهبلفحتاملكنعهللانمفوخلااهلغش

سانلانيباهسحبشيعتتناكدقف«ثادحأوعجاوفنمهتايطنيبردقلا

بولقلاايحتامنإفهركذبهللاهسفنتيحأفىلعألااللاعماهنادجوواهركفبو

ايبيلب"نيمرغت"يفلازياميذلااهالصميفاهسفنترصقءىاعتهللاركذب
وبأو‹"سادرموبأناخيشلااموياهرازوء٠"ناعإمرغأ"همساوخيراتلالواطي

املتحبذوءامهترايزبتحرففازوجعتحبصأنأدعب"ينالدبألانسحلا

اذكهوءةدابعلاناعموملعلالئاسميفامهشقانتتذحخأوءامهتفايضلةاش

هللااهراتخاىح«ةمئادهللابةلصورهطوركذيفكرابملارمعلاكلذتضق

.

بكوميفةيضابإلا)ركذلاسلجميفسفنلارصق:ينعت(ةيربربةملك)ناميإمرغأ-'
.(٦٤۲صةيناثلاةقلحلالوألادلجلا«قباسردصمءخيراتلا

دبعمامإلامزلوةعيرشلارارسأاومهفنيذلاءاملعلانمناك:يتاردسلارصاهمسادرموبأ-"

مهلاومأونيملسملاءامدىلعصيرحلانمؤملاباسحهبساحيناكوايبيليفهئاقبةدمباهولا

تاقبط)قحلاوقدصلارثؤيمئالةمولهللايفهذخأتالًاداوجناكوًانمؤمًالماعًاملاعناك

.(۲۹۲صء۲جقیاسردصمءبرغملابخئاشملا

نمنصحتواهبجومبلمعومولعلاملعتلدجلاوملعلالهأنم:ينالدبألانسحلاوبأ-"
ءكراعملالاطبأنماعاجشناكةفرعملايفةرازغكلميناكوءاهضفروايندلادهزبناطيشلا

مارحلاولالحلاملعوهقفلالوصاأبقلعتيامیفةلزتعملاةرظانمونيلطبملاججحلهضاحدإبرهتشا

.(٣۳صمسقلاءةيناثلاةقلحلاءلوألادلجملا«قباسردصمءخيراتلابكوميفةيضابإلا)

.(فرصتب)١۱۱-١٠١٠صء۲جءقباسردصمءبرغملابخئاشملاتاقبط

)ر

حجےہ



ةيالالتيكر

  

هسا

ميسونبنابجوز
اهلثم'ميسونبنابأرذوبأناكوءةملاعةحلاصةأرماةلولمبتناك

اهحاكناهيلعدقعاملفءاهيلولإاهبطخفاهببجعأفءاحالصوًاملع
اهتيبلصواملف؛كلانهاهيلعرتسلاءاخرإمارواهتيبىلإارشبتسماحرفبهذ
كينجوزدقنابأانأ):لاقف(؟اذهنم):تلاقف«بابلاتحتففاهيلعنذأتسا

:هلتلاقمث(فرصنافالإواجوزكبانيضرةنيببتيتأنإ):تلاق(كيلو

تبثينأنابأخيشلاملاعلارطضاو«(ءانمأىلإجاتحانيمأتنكنإوكنإ)

تناكوءاجوزةلولهبهبتيضرىحيلولارارقإودوهشلاةداهشبهاوعد

اقلخاهباشتنيجوزنأفرعامف«جوزلامعناهناكوةجوزلامعنهل

.ناجوزلاناذههباشتامكانيدواملعو
اهتفطاعلحبكأواهسفنمامزلهنمكلمأاهنإةقباسلاةثداحلاتلددقو

ةقفاومبمزعلاهفختسااملف«هقيبطتوعرشلادودحدنعفوقولايفامدقخسرأ

هيلعتقبطدقفيهاماباسحرخآِءيشللعجيملاههتبطخىلعيلو

ملعتيهنإ:هنعلاقويلكردلاليلخلايبأةذمالتنمناك:يسوفنلاميسونبنابأرذوبأ۱
غلبىتحةعلاطملاوةءارقلاىلعًافكاعةساردلاىلعابظاومليلخيبأةقلحيفناكوهللملعلا
زيحىلعباهولادبعنبحلفأمامإللًالماعناكوةدابعلايفداهتجالاوعرولاوملعلايفةياغلا
ءلوألامسقلاءةيناثلاةقلحلاءلوألاردصمءخيراتلابكوميفةيضابإلا)ايبيلبسلبارط

).

جےن®



  

ماكحألايفقحلاوةقدلايعارتيلاةنمؤملاةماعلاقيبطتةحمسلاةعيرشلاماكحأ

تعجرامنإو؛هباهتقثلبجتستملفنابألةيصخشلااهتفرعمىلعدمتعتملف

.هللامكحىلإةيضقلاكلتيف

۱90
2

۲۳۳-۲۳۲صةقلحلاءلوألادلجملا«قباسردصمءخيراتلابكوميفةيضابإلا-

(N)
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د

دیددددد یادی

يسوفنلاميسونبنابأةنبا

نامشعيبأتنبانکتو

لاقف؛جورخلانمعنبريزغرطمبصفةرئازهتءاجنابألةنبانأركذ

يلنذُأامنإوتيبملايفيجوزيلنذأيمل):تلاقف(اندنعةليللاييب):هتنبال

هتلاقيذلانأنابأخيشلاملعفلبقأولطهيرطملالظف(طقفةرايزلايف

ءااعدو(هرتسوهللاظفحيفيريسفنذإ):الاقف«باوصلاوههتنبا

‹لطهيلازامرطملاولزنملاتلصوفءديعبهلزنمواهجوزىلإتضمف

نيحلاصلاهدابعبهفطلولجوزعهللانوركذيونوبجعتيتيبلالهألصجف
.اهجوزلاهتعاطبواهدلاوةوعدباهظفحىاعتهللانأفيكو

(نامتاب)"نامثعيبأتنب(افكت)لثدحابةصقلاهذههبشأامو

ناکوءرطملاةرثكنمةكلحلاتيشخفةريطمةليليفاهجوزىلإتفزنيح

تنأو«للبلايبايثىلعفاحخأنإيدلاواي):هلتلاقفءاهعمنامئابادا

ةفاظنلانماهلثليغبنياموةديدحلابايثلاىلإاهجايتحاوسورعلالاحملمع

.٢٤۳۰ص۲جءقباسردصمءبرغملابخئاشملاتاقبط1

نمناکوءايبيلبةسوفنلبجنكسءاخسلاوراثٹيإلالهانم:(نامثاب)يتازملانامثعوبأ-"

نمنمؤموءاملعلارابكنمدعيءايلوألاتاماركهللاهاطعاءاعدلاةباجتسابرهتشانيدهازلا

.(۱۷۷صء١جءقباسردصمءريسلاباتك)"ىجد"ةيرقنكسيناكونينمؤملاقدصأ

اانالا
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هناحبسهللااهظفحفاهرتسيواهطوحينأهللااعدفليق(؟ةليحلاامفىاقنلاو
-۱

.ىلاعتو

 

۱

.۱۷۹صج‹قباسردصمءريسلاباتک-

0

حج



|[ةيضابإلاةأرمللةيكرلاةريسلا

 

يتازملانامشعيبأتنيورنم

ةعوريفاهكريسلمأتنةعاسةدهازلاةلماعلاةأرلاهذهبحصنانباولاعت

ظيلغلاظفلاجوزلاىلعربصلاوءةيجوزلاةايحلاقاشملاهلمحتواهاوقتواهربص

هللاباوثوجرتةحلاصةأرمالكلجذومنلاوةودقلاولثملانوكتلءبلقلا

.هناوضرو

نمالجراهوبأاهجوزءافكتتحخأيتازملانامثعيأتنبوزنماإ

تناکنإ):لاقفیامىلعءاسنبرمىحیضموهللمجىلعبکرفهموق
تذحخأفتماقفنهيفتناکو(يدعبماقمايفالنذآالينِإفنكيفوزنم

اهمدقتقريحتشمفةلجارةيفاحاهلعبرنإيفتراسوءهتدترافاهءادر

الزنينأىلإمدقلاعضوميفمالااذإامدقتعفراذإتراصف«يشلملااهاذآو

موقتمثئاشعلًاماعطتحلاعمث«هتدسوفاهئادربهتردتبافتماقالزناذإف
نطوالصويحااحوهلاحكلذناكفرجفلاعلطينأىلإليللاةيقبيلصت

اهيلعجوزتمثءهيلإنسحتيهواهيلإئسيناكو«سانلانعاديعباتيباهبف

ناسحالانمديزتيهوةرشعلاءوسنمديزملاتقالفیرخأةأرم

:هانعمامةيربربلابارعشدشنتاهوعمسومويتاذةلفاقاهبترمو

اولصواملف(ةشحولاليزيوسوفنلامغبهذيفهللايفنروزينمدحأالأ)
اهودجووامترايزلاوبهذفخياشملاضعبهعمسفءاهمالكاوركاذتوزنمنطو

دحجأنأراتخألنإ):خياشللادحأالاقف؛اهتمیخجراخاشینریةلاحيي

ل



ءالةيكولاريس

  

نألبقومايأةثالثاهدنعاوثكمو(لاحلااذهىلعكارأالواجراكتزانج

امف‹جرفلابالكيهللااوعدوناسحإلاولمحتلاوربصلاباهوحصناوفرصني

>

ج‹قباسردصمءبرغملابخياشملاتاقبطو۱۷۹ص‹۱جءقباسردصمءريسلاباتک۱

.(فرصتب)۳۱۲

ےگ
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ةيناجرألاروز
ةسوفنلبجيفحالصلاوملعلالهأهيفرثكنمزيفةلضافلاهذهتأشن

راربألاكعلوأتاحفناهلمشتنأبيرغبسيلف«ايبيلب"نَجاَجْرأ"ةيرقيف

نمةبيرق«ةدابعلاةريثكء؛عرولاةديدشتناكفنيحلاصلاكعلوأبهبشتتنأو

يفلثملاعورأتبرض«هنعهللاىناملكنعةديعبهبهللارمأاملكلعف
ةئفلاكلتنماهجوزنكيملوللاىضرلانتليعسللةحلاصلاةأرملاداهتجا

هذحخأتتناكلب«روتفودورببداهتجالاكلذىقلتيوألامعألاردقتاليلا

يأوةنحلابالوعديامامئادناكفءهتعاطيفةعجارةبهاذاهاريوهوةيحيرألا

عمةعئارلااهفقاومنمو«ىرخأةأرمااهجوزلناكو«؛كلتنمريخةوعد
امو«ىعرمللابلطعيبرلاىلإليحرلاجوزلادارأف«تضرمهلاتخأنأاهجوز

‹ىرخألابانألحترأويحخأيضرمتليدعقاهيتجوزىدحإللوقينأهنكمأ
لک):تلاق(ةجاحكدنعيل):الاقفغروزدنعریخلایجحتراهنکلو

كلت):لاقف(اهكرتأولحترأالفكتخأضيرمتيكرتالإةيضقمكلةجاح
ێحاهجوزتحأمدختتلظو(ةنحجلاورجألاىلاعتهللاكقزروٍيجاحمظع
تعاطأدقفميظعلارجألاعئارلافقوملااذهبتلاندقلهذهتتام

.اهتنحميفهتخأتدعاسواهجوز

ةودقلببسحفجوزلاةعاطيفتاحلاصلاءاسنللالاثمغروزنكتم
؛كلذيفهلةنيعملامعنتناكفهنيدرومأيفاهجوزةدناسميفاضيأ

لس

كگ(



مللةو

  

:يوبنلاثيدحلاباذخأاهترضنيبواهنيبلدعلاىلعاهجوزنيعتتناكف
اهجوزبجعأامدنعفاملسمنكتكسفنلبحتامسانللبحأورر

هئاسننيبلدعلابهتركذاهيلإهبىتأو؛غروزلهراتخابيطلانمعونب

.هبرئاتستنأتبأو

ةيسفنلاوةيدسحاةحارلاريفوتيفةيعاسةعرولاةأرملاهذهتناك

لقناهجوزدارأامدنعف«هجراخىلإهادعتانإوتيبلايفطقفسيلاهجوزل

كلذءازإهيقاليسيذلابعتلاوةقشملابغروزهتجوزربخأبارتلانمءيش

هللااعدنأالإاهجوزنمناكامف(ةرقبلابهتلقندق):هلتلاقنيحهتأجافف

هللاىضرالإةينافلاايندلاهذهدعبناسنإلاديريلهوءةنحلااهقزرينأبامل

.ءاعدنمهلضفأاموفقومنمهعورأامفءةنحلالوخدو

نميناعتاممغربهناقتإوملعلابلطىلإةدهاجىعستغروزتناكو

ملونآرقلااهنقليذخأوةرمميسونبنابأةمالعلااهرازدقف«تابوعص

ةءارقءانموقتيفتريحتنأدعباهصخرفءامناسلموقتقطت

.'نآرقلا

ةمالعلااهركذةديدعتاماركةعرولاةيقتلاةحلاصلاةأرملاهذلناكو

صتخيلضفامَأِبدقتعنوتاماركلابنمؤنانكنإونحنوهريسيفيخامشلا

.دمحأوهجامنباويذمرتلاةاور-'

.(فرصتب)Y.o-٢٤٠۲صء١جءقباسردصمءريسلاباتک-۲

م
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معنلکو٤اريثكاهيلعلوعنالكلذمغرباننإف«هدابعضعبهبكيهللا

نُايهةماركمظعأو؛كلذلمهنمقاقحتساالبهدابعللضفضحميهكيهللا

.ةمتاخلانسحقزريوةماقتسالاىلعناسنإلاشيعي

E۳
\



ةأرةيكولاريا

  

یرغیولايدشمجور
عرولاملاعلااهجوزعمةحلاصلاةأرملاهذههتفقوفقومنمهمظعأام

لجرلااذهبجوزتتنألجأنماهجهابموايندلافراخزتكرتدقلءكهازلا
نيدتقينأانرصعتايتفردجأامفءاهايندواهنيدرومأىلعاهنيعييذلالاصلا

.لاصلاجوزلارايتخايفاهب

ملفةيجوزلاةداعسلاقلخياللاملانأةعرولاةآرملاهذهتملعدقل

نوكتسفةداعستدجواذإهنإف‹لاومألاوزونكلابعئلتمملاحلاطلاجوزلااهرغي

ايندلاةداعسىلإنيجوزلابقليلازيالوناكمالسإلانإو‹ةلئازةفئاز

لثمألاجذومنلاانيطعيامةأرملاهذهفقاومنمفشتسنانبايهف؛ةرخآلاو

.جوزلارايتخايةاتفلكل

ةأرملاهذهتراشتسافءةسوفنلبحبةأرما'يرغيولايدهمملاعلابطخ

دهزوةقةرخآلايفةبغرهللحجرايدهمنإ):الاقف‹خیاشملانماخيشهرمأيف

اهدودستمدهمنافدودسامل"ثوثحمضرأهلو؛حالصلايفداهتجاواينالايف

لالدتسالاوناهربلاملعيفمدقموقحلايفلدجلالهأنمناك:يسوفنلايرغيولايدهم-'
دبعمامإلاعمكرتشانيدحلملاججحلهضاحدإبرهتشاوةلزتعملاةرظانمةمهمءاملعلاهيلإلكو

همحرهبريجانيوهورحبلالحاسىلعهولتقوةقسفلاةبلاغألامكحدضبرحلايفباهولا
.(١٤۱صء١جءقباسردصمءيخامشللريسلا)ه١۹٠ةنسهللا

.(١۱۳صء۲جءقباسناسل).نشخسبايظيلغلمرتاذضرأينعتثوثحم-"

0

حج
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هروسجحلصتالفكجوزتينأدارأوءاهحلصينأدارأوءاهروسجتبرخو

.هحالضيقوهيفةبغركلذاهدازف(كسأرىلعهيلقنتبارتبالإ

ملعأفءاهتيبيفاهدجيملفخيشلااهرازنينسدعبو«يدهماهجوزتو

حالصإلاهسأرىلعبارتلالقنتيهويدهمعمثرحلايفاهدجوف

اهاطعأامىلعهللاتدمحفهبلبقنماهملعأاميفخيشلااهركذف«روسجلا

سيلةنمؤملاةأرمللجذومنلاةأرلاهذهتبرضدقلء'هئايلوأنميلوةمدخنم

لجأنمسيفنلاويلاغلاودهحلالذبيفاضيأامنإوحلاصلاجوزلارايتخايفطقف
.هلةحارلاقيقحتوجوزلاةمدحخ

۳

.٩٥1ص4«۱ج؛قباسخئاشملاتاقبط١

ر

ىم(
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سابدننمةا

ديعسةسردمببقحتلاوءايبيليف'يجيتىلإينوانحجلادبعموبألحتراامدنع

لفقو«ملعلانمهتياغلانهنأنظىحكانهسرد«ييزمطلاسنوييأنب

ةمأدجوف©"سابدن"ةيرقبهقيرطيفرمف©"نّوانجأ"هتنيدمىلإاعجار

‹غلبامشطعلاودهحلاهنمغلبدقناكوءةيرقلاجراخجيرهصنمءاملايقست

اذهءاورإىلإةمألاعراستنأنمالدبوءهيقستنأاهنمبلطواهيلإهحجتاف

ايسانلالاومأمدختستأ):هلتلاقوراكنتسايفهيلإترظن؛ناشطعلا

ليوطلاهحافكدعبأءاسردةمألاهتنقلوفينعلاباوحلاهعدصدقل٠(؟لهاج

ةمأمدختسيقحيأباهلئاسيهسفنىلإعجرولهجلابةمأهريعتملعلابلطيف

تناكيضاملايفىمستتناكوءاليمرشعةسمخيلاوحبوابكلامشىلإعقت-

اهلهألتقوبلغألانبميهاريإيرشبلاشحولااهيلعمجهءةريزغةايمتاذوضرألايفةنج

بكوميفةيضابإلا)ليخنلانمليئضددعونويعلاضعباهبدجوينآلاو‹اهقئادحقرحأو
ةقلحلاءلوألامسقلالوألادلجملاءقباسردصمءخيراتلا

 ريصقلالبجلاطسويفتقومنةيلاتلاىرقلامضتمشألبجمادقأىلعيقلتستءانغةنيدم

دعبلا)ةروغزمويرامجلاامهلباقتولبجلايفتكىلع نيلجويووزم نميألالبجلابنجىلع

.(١۱۳صءقباسردصمءةيضابإلاةديقعلليراضحلا

يداولانمةيقرشلاةفضلاىلع"وزم"اهلباقتءاقرزلايداولةيبرغلاةفضلاىلععقتةيرق-"

ءلوألامسقلاءلوألادلجملاءقباسردصمءخيراتلاابكوميفةيضابإلا)ةيبيللاةيروهمجلانم

صءةيناثلاةقلحلا

ردصمءةغللايفدجنملا)امداخهذختاينعميفوةمدخلابلطللاؤسلاوه

.(١۱۷۱صقباس

ىر



سادا(
 

هسفنىلإعجروءاليلقالإملعلانمينوأامهنأذئيحفرعوريفلا

دهعملاىلإعجروءكيزملاىلإةجاحيفهنإوةتحبةيرظنتناكهتساردنأفرعو

ءاملعلانيبالاعحبصأێحةماقإلالاطأوهيفماقأفهبسرديناكيذلا

يلاةأرملالضفبهنإ'ةمأماقمموقييذلالماعلاملاعلاكلذحبصأوءاعجرمو

نغلبرصعلاكلذيفءامإلانأفيكو«قوقحلاىهتنمونيدلادودحفرصت
هتاحفصعورأيفخيراتلاهلجسينأفقوملااذهقحفملعلانمةجرد

.ةدئافلاوةربعلاهنمصلختسيو

8

٦٠۲صء٠جءقباسردصمءريسلاباتک-'

لس

 

  



يكولا)

  

يليهرملابوبحمنبدمهمجور
‹ىدهحلاوةليضفلاءامعبتيقسو«ىقتلاوناعيإلاةحوديفتتبنةرهزهذه

یرخأةضورىلإتعرعرتوتمنثيحنيملسملاخيشةضورنمتلقتناو

ربصلاو«هروصعورأيفعرولافصننأاندرأولنحنوتحتفتثيح

ةروصلاهذهيفلثمتتاهنإانلقلاهفقاومىلعأيفةيحضتلاو«هيناعمعصنأيف

يفاهالوتنكلو«تاعماجاهمايأيفنكتملفةعماجيفسردتملءةرهاطلا

يفاهاعرويوكزألايلعنبىسومنيملسملاخيشرخازلامولعلارحباهتلوفط
هذهتناك‹يليحرلابوبحمنبدمحمةمالعلاصالخالاوىقتلاخيشاهبابش

نمالناكةديس«؛سبلملاوبرشملاولكأملايفلالحلاىرحتتةنونكملاةردللا

ءامظعنمليلقلايفالإهلثمنكيمامنانجلاتابثولقعلاريكوبلقلالبن
اهجوزلجأنملهألاوناوخإلاونيدلاولانعدعبلاتلمحتوتربصىاسنلا

امف‹قارفلانمنينسرشعدعبالاهدلاوةرايزباهيلعهللانّمىحاهدالوأو

.؟ةرهاطلاَةأرملاهذهجاوزةصقيه

مامإلاراز«يراحصلا'يليحرلابوبحمنبدمحممامإلانأىوري

مامإلابطخفءامنامزيطقاناكو«نامعب'يكزإيفيرزعلايلعنبىسوم

نيملسملاخيشوهنامزيفءاملعلارهشأنميموزخملايشرقلايليحرلابوبحمنبدمحم-'

ودبياميفاشندقوءىوقتلاودهزلاوملعلايفلثملابرضمناكو«ىوتفلاويأرلايفمهعجرمو

ءرفيجنبانهملامامإلارصاعوءةئامونيعستونينثاةنسعيوبيذلاهللادبعنبناسغمامإلامايأ

=ءمامإلااذهلنيعيابملاءاملعلاسأرىلعناكثيحكلامنبتلصلامامإلامايأهمجنقلأتمث
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نهدنعوتانبثالثهدنعناکو«یسوممامإلاتانبىدحإبوبحمنبدمحم

نمةدحاوزيزعلاانفيضليراتخا):ةيبرملل"ىسومخيشلالاقفةكولممةيبرم

ملولکۇيائیش-دارفناىلعنهنمةدحاولكةيبرلاتطعأف«(تانبلاهذه

:تلاقفءاهتطعأامعاهتلأسو«ىربكلاىلإتءاجيناثلامويلايفوءائيشاهللقت

:ةيبرملاافتلاق‹(وهاه):تلاقىرغصلاامأ«؛كلذكىطسولاو«(هتلكأ)

يتيطعألبهيلكيلتلقام):ىرغصلاتلاق(؟هيلكأتملءيشيألر

تلاقف«(هفرعأالائيشلكلتنكاموىاطعلااذامليردأالو«تيضمو

؛(فيضللحلصتىرغصلاكتنبا):ىسومخيشلااهديسلذعنيحةمداخلا

ةليوطةدمتضموءراحصىلإيليحرلاخيشلااهبرفاسوءاهايإهجوزف

ءاملعضعبخيراتيفنايعألافاحتإ)اهعباوتوراحصىلعءاضقلاتلصلامامإلاهدلقوح

ءم۹۹۲٠٠٠طءنامعطقسمءعيرسلانالعإلاتامدخعبط:يشاطبلادومحنبفيسخيشلاءنامع

.(١۱۹صج

ةقطنملا"ريخلاةريسمةلجم)ةيرق٢۲اهبوءنامعبةيلخادلاةقطنملاتايالوىدحإيه-'
٠.(۷۲صم١۹۹١نامعةنطلسبمالعإلاةرازوء"ةيلخادلا

ديىلعملعلاملعتيكزإيفًأشنءهنامزءاملعلجأنمناك:يوكزألايلعنبىسوم-١

ءاملعلاوةمئألاناكوءركبمنسيفوهوهنارقأقافوملعلايفرحبتهرصعيفءاملعلاخياشملا

كلملادبعنيمامإلارصاعءدقعلاولحلابحاصوهنامزيفنيملسملاخيشوهفهيأرىلإنوعجري

ةرجهللنيتئامونيثالثةنسلوألاعيبريفهللاهمحريفوتدقلو٠رفيجنبانهملاوديمحنب

.(٤۷ص«م۹۳٠١طءينالهبلادمحمنبيحيءنييوكزألاملاعميفنيلمأتملاةهزن)
نمبرغلاىلإاهعقومذختت«بونجلانممحصوةيلامشلاةهجلانمىوليتيالونيبعقت-"

=يلاوحيفاهناكسدجوي٠ةرهاظلاةقطنملةعباتلايميربلاةيالونمقرشلاىلإونامعجيلخ

0

حح
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‹(تنأريستوأاهترايزلريسأنأامأ):اهيبألتلاقفءاهيلإاهمأتقاتشاف

دمحمخيشلالزتنمفرعيالناكو«راحصىلإراسف(ريسأانألب):لاق

دوعىلعنارواحتينييبصدجوقرطلاضعبيفيشعوهامنيبف«يليحرلا

رادحلااذهنمطقسكوشلااذهنإ):امهدحألاقفيفطقسكوش

حيرلاهتَقلُألب):رخآلالاقو«(هيفهدرننأيغبنيفرادحلانمهعضومرثأاذهو

لاقفاملأسوءامهدنعفقوف(رخآناكمىلإهجرخننأجاتحيوقيرطلايف

نحن):الاق(؟امتنأنمدالوأف‹ليحرلالآةحئارامكيلعمشأينِإ):امحل

نبیسومةنبا):الاق(؟امكمأنمو):لاق(يليحرلابوبحمنبدمحمدالوأ
تلاقفءامهدجءيجعامهمأاربخأف«تيبلاىلإامهعمراسوامهنضتحاف‹(يلع

لزتملابحاصنألكانهةردستحتوأدجسملايفسلجينأهلالوق):امحل

تيبلاجراخهرهصدجوفرهظلاليبقدمحمخيشلاعجرف‹(رضاحريغ

(كلذبيترمأام):تلاق«ءاهابألخدتملثيحهجوزىلعبضغوءاقناعتف

اذلاهيبأىلإترذتعاف(؟مويلااذهٍقأيسهنأبيغلاملعأانأفأ):لاق

تيضرال«نذِإقباسكدنعنكيملويتلخدأول«تبصأ):ىسومخيشلالاقف

.'اهيلعمولالوقحىلعاهنإواهفقومىلعهتنباديأو(كيلع

تناك٠"نوزم"ىرخألاو"ناجم"اهدحأخيرأتلايفةفلتخمءامسأةدعبترهتشا٠ةيرق٠
ةقطنم"ريخلاةريسم)ىوزنىلإةمصاعلالقنىتحومالسإلايفاهلوخدتقونامعةمصاع

صم١۹۹١مالعإلاةرازورادصإء"ةنطابلا

.۱۹۲-١۱۹صء۱جءقباسردصمءنامعءاملعضعبخيراتيفنايعألافاحتإ-`

YF ۹
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ثلاشلالصنلا
(ده۲۵۰-هش۲۵۰ر

ينكاسملارسورمعصقحيبأتخأ

ةيرطقسلاءارجزلا

ةياغلا

لازغ





يكول

  

ينكاسملاسورمعصفحيبأتخأ
نعامأسورمعتحخأامنأبةأرملاهذهةيصخشخيراتلاانلفرعاذكه

تحأيهنذإفهيلعفرعتلانمةيقابلاةيخيراتلارداصملاانفعستملفاهمسا

تناك«نيلماعلاءاملعلالحاطفدحأ'يكاسملاسورمعصفحيأةمالعلا

ملعلارونبءيضملااهخيراتقحنموءةيملعةرازغوةعساوةفاقثبعتمتتةيكذ

يفاهجراعموملعلايفاهجرادملمأتنةفقواهدنعفقننأىوقتلاريبعبرطعملاو
ةسارداهسرديلظيو؛ناكملكنمبتكلاسئافندروتسياهوخأناك«مهفلا

ةءارقلاهنعىلوتتيلايهتناكمأسلاوأبعتلابسحيامدنعو«مهافلاقمعتلا

لئاسملعاوشاقننمرماعلالزنملاكلذءانبدهشمكو«؛شاقنلاوأةباتكلاو

يلاةفقثملاةيكذلاءانسحلاةيبصلاهذهنيب‹اهيخأوحتفةنبانيبروديملعلا

لوطيدقوءملعلايفةجحناكيذلااهيخأنيبوةيعاولاةملسملاةأرملالثمت

ةهاجوبعنتقيوأ؛ملستفهيأرةحصبعنتقتىحنيملاعلانيوخألانيبشاقنلا

ةاتفلاهذهتناكاذكهوءةساردلايفنارمتسيذئدنعوءاهيلإعجريفاهرلظن

حبصأىتحملعلاملعت«ايبيلبةسوفنءاملعدحأوه:ينكاسملاحتفنبسورمعصفحوبأ-

ىلوتءةفلاخملاثافنءآراليسوفنلايدهمعمهملعةرازغبىدصتوءنيدهتجملاءاملعلانماملاع

لحرء"ةيفاصلاةنونيدلا*باتكاهنمتافلؤمةدعهيلإتبسنءباهولادبعمامإلايلاولءاضقلا

ءرخآلاةبرجتنمامهنملكدافتسافكاذنآنامعملاعبوبحمنبدمحمبىقتلااهبوةكمىلإ

اديمحًاديهشهنعهللايضرتامفءونامةعقوميفةيضابإلاىلعاورصتناامدنعةبلاغألاهلتق

٠.(١١٠٠صقباسردصمءةيضابإلاةديقعلليراضحلادعبلا)ماع

حجر
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نماغلبمتغلبيحهنعذخأتوهيلإعمتستهتسارديفاهيخألةقفارمةيكذلا

وأةساردلابصفحوبأاهوخأموقيناكامدنعو«ةاتفهيلإلصتنألقملعلا

هلدعتو«ثحبلاعيضاومهلصخلتوءفيلأتلاةدامهلمدقتتناكفيلأتلاب

؛بتكتفءالمإلاهنمىقلتتوأهيلعيلمتفةباتكلايفهدعاستوءةساردلاجهانم

.'ةعرابةيكذةقسنماهنمدجواذكهو

'"سرطقب"اسارخلامئاغنبرشبهيقفلاثدحملاملاعلامويتاذرمو

لابقتساسورمعهلبقتساو.'هتنودمهعملمحيهتخأوسورمعاهنكسييلادلبلا
يضاقلادنعةعيدوةنودملاكرتليحرلادارأامدنعو‹ملسملاهيخألملسملاخألا

اهخاسنتسايففلؤملانذأتسينأيضاقللرطخيمل..دوعيىحسورمعنيمألا

هذهنإفةصرفلاهذهمنتغيملاذإهنأىأرو«هسفنيفركفهنكلوكاذنيح

املكهتخأهلترضحأ‹لمعللدعتساوهيدينمتلفتفوسةيملعلاةورثلا

رادلاءانفيفبتکيوهوهيلعيلتتناکو«دادموملقوقرونمهيلإجاتحي

۳۷١صءلوألامسقلاءةيناثلاةقلحلاءلوألادلجملا؛قباسردصمءخيراتلابكوميفةيضابإلا

.(فرصتب

ردصملا)ةيبيللاةيروهمجلابتابيحرلاضرأنمقيمعلاةلاتيداوةفضىلععقتةيرق
.(۱۳۸صقباسلا

ىلصيبنلاىلإةدنسملاثيداحألانمريثكىلعيوتحيءزجرشعينثايفعقيةنودملاباتک
عيبرلاوةديبعيبأورباجكلمعلاوملعلاباطقأىواتفبنوحشمهنأامك؛ملسوهيلعهللا
ناكيذلاءزجلاىلعرثعيملوسورمعهخسنيذلاباتكلانماءزجرشعدحأىلعرثعدقلو
.(٤١٤۱۹صء۲ج٤قباسردصمءريسلاباتك)هكسانموجحلانع
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ىحليوطتقوامهيلعضيملو؛لظلاىلإالوتسمشلاامهتلصواذإيح

اهعجرأفهتعيدوبلطي"مناغنبرشب"ةعيدولابحاصعجرو‹اهخسناأ

امدنعكلذلو«سورمعنملمعلااذهعقوتيناكارشبنكلو«سورمعهيلإ
لاقف«فئاحصلالامعتساودادملاتارطقيفلقنلاراثآهلترهظاهحفصت

:-نالذجوهو-يضاقلاباجأف(اهتقرسدقل):-مستبيوهوسورمعل-

'ترهيتيفةنودملافلتنمناكامناكاذهرْثِإيفو(ملعلاقراسيمس)

لهألقبيملةنودملاهذهخسنىلعهتخأوسورمعصرحالولوءاقرحوابصغ
.هيلعنودمتعيناويدبرغملاتاهجببهذلا

وهعفانلاملعلاسيلف؛هبحاصديفيامردقبهتدئافنوكيملعلاو

ملعلالب«ناسنإلاةايحيفرثأاهلنوكينأنودبتامولعملابغامدلانحش

بهذامدنعف«هترخآوهاينديفاعفنوهتالكشملالحهيفدجييذلاوهعفانلا

ءاهوخأدهشتساوءاهيلإهتخأهتقفار""ونام"ةعقوتناكوداهجلاىلإسورمع

هعابتأومتسرنبنامحرلادبعمامإلااهانب؛(رئازجلا)طسوألابرغملادالبيفعقتةنيدم-'

ىتحءةيمتسرلاةلودللةمصاعتحبصأوءه١٠٠ماعيفكلذنماوهتناو٠مهلأرقمنوكتل

٤١صءقباسردصمءةيضابإلاةكرحلاةأشن)ه۲۹۷ماعاهيلعاولوتساونويمطافلااهقرحأ

.(۱٦۱-٦٦۸صو

.۳۲۳ص۲ج؛قباسردصمءبرغملابخئاشملاتاقبط-

ماقدقفونامةعقونعامأوءسباقبونجءريغصلاترسلاجيلخوجاجفلاطشنيبعقومونام-

=ءاملعنماهيفقبيملهنأىتح٠ةيضابإلاةمجاهمب(۸۹/۲۸۳)يبلغألايناثلاميهاريإ

۹4

`ےس
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تلاقف؛داسفلاتفاخفاهتاليمزضعبعمةريسأتذخأ«شيحلارثكألتقو

ءالؤهيديأنمصالخلاىلعانلةردقالوتاريسأانعقودقوامأ):اهتاليمزل

«(اءوساهبديرينه.اهجوزينمنكنمةدحاولكفلختستلفشوحولا

. ` نيدلاوملعلااهدجنيلاوحألاءوسأيفيحاذكهو

ظفحيفاهلضفىسنينلو‹اهركذيخيراتلالظيسةلماعلاةأرلاهذنهف

.يناسارفلارشبليلحجلاملاعلاةنودم

92
ءقباسردصمءةيضابإلاةديقعلليراضحلادعبلا)ةئامعبرأاوناكنأدعبنينثاالإةيضابإلا=

.(۸٩ص

.١٦۱۹ء١٤۱۹صء۱جء؛قباسردصمءريسلاباتك-١

۸(

نحل
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هسارطقسلاءارشزسلا

ىارهزلااهبقلوءةيمضهجلاديمحنبنافلخنبدمحتنبةمطافيه

مساقلايلاولامهبيسنةرايزلاهدلاوعمةرمتبهذء'نأشلادمسيفتأشن

نامعلةعباتتناكموي«"ىرطقسةريزجيف"يدمسلايمضهجلادمحمنبا

نأثدحوفلاهمحر"يصورخلاكلامنبتلصلالداعلامامإلانمزيفكلذو

دمحمنبمساقلااهيلاواولتقفةريزحلاهذهيفدوهعلااوناخو"ىراصتنلاثكن

.ارهقةريزحلااوذحخأواوبهنواوبلسو

بيبخلاانصحاهبدجويوءنامعةنطلسنمةيقرشلاةقطنملابيبيضملاةيالوىرقىدحإ-'
.(1۸٦صردصمء"ةيقرشلاةقطنملا"ريخلاةريسم)مازحو

صم٤٠١۹۹٠جءيبيصخلادشارنبدمحمخيشلاءقئارلابدألايفقئافلادرمزلا-"

لحاسلانممك٢٠۲دعبىلعبرعلاةريزجبونجيدنهلاطيحملايفعقتةريزجيه-"

نمندعلةعباتنآلايهوةرهملااهنكسيءعبرممك٠٠٠٣اهتحاسُمغلبتو«ءبرعلاةريزجليبونجلا

ىرطقس)يصورخلاكلامنبتلصلامايأةينامعلاةمامإلامكحيفتلخدوءةينميلاةيروهمجلا

٠(١١ىلإ٩صنم٤٤طءثيدحلارصعلاءرابلايلعدمحمدءةيرحسلاةريزجلا

ءاملعلاسأرىلعوءه۲۳۷ماعةمامإلابعيوب:يصورخلابرعلبنبكلامنبتلصلا

للاءاشامنامعيفقحلابكلامنبتلصلاراسفءيليحرلابوبحمنبدمحمهوعيابنيذلا

نمهريغرمعيملامهتمامإيفتلصلارمعوءهوعيابنيذلاةلمجنيملسملاخايشأينفىتح

امهنمصقنامفهناسلوهلقعوهرصبامأوطقفهيلجريفبيشلارثأوربكوخاشىتحةمئألا

رادخئاشمدادعإءبابحألابولقيفباوصلاسرغ)ه٢۲۷ماعةمامإلانمجرخوءءيش

(١٤٦۳۰۱٦۱صخيراتنودبءاطءيورنامعءطقسمةبتكمءنآرقلا

نأءنامعىمسملاهخيراتيفاقرزلايلعدمحمركذةشبحلاىراصنىراصنلابدارملالعل-"

-تدرطوىرطقسداعتساالوطسألسرأف٠تلصلامامإلادهعيفىرطقسىلعتبلغتةشبحلا

PS
حج
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هنمبلطتو‹ەدجنتستومامالابثيغتستءامصعهديصقءارهزلاتبتکف

نبتلصلامامإلاةمهاهتديصقتايبأيفريثتستو«نيملسملاةرصنبعراسينأ

٠'ىرطقسةريزجيفهلهأوهعرشومالساإلاةدجنللاجرلانمهعمنموكلام

-:هصناماهيفلوقت

هلئاضفىجرتيذلامامإلللق

ةرفقممالسإلانمىرطقستسسأ

اطبتغمراصلالحدصعبو

ةرضانلحملانوتساهيفقبتمل

ةيصعموارفکىدهلابتلدبتساو

مهلقالخالالاجريرارذلابو

اوبهتناوكيلاوىلعىراصنلاراج

بُجنةيتفيفًامساقاورداغ

مهلداسوالًاعارسنيلتجُم

ةبطاقمالسإلامرحاوجرخأو
هلئاضفىجرتيذلامامإلللق

ايوركبةتنممك
اهبٌمهٌجلعلااماذإاهابأوعدت

بجنلاةداسلانباوماركلانبا

بتكلاوناقرفلاوعئارشلادعب

بسحلاولاملابمهتلودلظيفيح
بطأرلانمادوعالونوصفلانم

بشخلانماسيقاونناذألابو

بلغلاورهقلاباولعمائللانم

بلتسلانماولأيملوميرحلانم

برخبسبسيفمهعماسمیوقع
بلكءیراضعبسلتايداعلل

بركلاولاوعألاوليولابنفتهي

بسحلاونيدلاتانبثيغينأب

بسنلاودجلاميركتيبلأنم
ببللاعضوماهنمفقلتدقو

نايعألاةفحتىلعشيفطاقاحساوبأةمالعلاقيلعت:رظني)ملعأهللاوةريزجلانمةشبحلا=

.(٦٦٠صء١طءنامعيورءةيبهذلاعباطملاء١جءيملاسلانيدلارونخيشلل؛نامعلهأةريسب
.(فرصتب)٤٤۲٢٠۲صء٤جءقباسردصمءقئارلابدألايفقئافلادرمزلا-۱

o



|[[قيضايإلادأرمللةيكولاةربسلا

  

هبٌنْئضتتناكامجلعلارشابو

اهتملُمنمءارعلكلحو

ةجلمدمناقيسوذوخفنعو

تبطخالوالقادصريغبارهق

يندعستنافجألاونيعلللوقأ

ًاطبتغُمليللاٌمانيتلصلابام

ةملسملكاوثيغألاجرللاي

ابصتنمنيدلاباصندوعيىتح

ةقداصءارهزلاىعدحبصيمثو

انديسراتخملاىلعةالصلامث

بهقلاورهملايفاوبلالحلاىلع

بجخحلاةزوحيفلزتملةءوسنع

بنعلانمديقانعكدصعجأو

رمُسلايلاوعلابرضبالإ

بكسناوبابحألاىلعيدوجنيعاي

بهنلاةضرعميرحىرطقسيفو

بكأرلاوناقذألاىلعمتوبحولو

بيرلاوروجلالهأهللاكهيو

بتكلاةنسىيحتوقوسفلادعب

ةروتراثف؛هسفنيفاهلعفتلعفالإةديصقلاكلتمامإلاتلصونأامو

هبصنمهيلعهضرفياملكبماقوءمادقملارفنضفلاةلوصلاصوءماغرشضلا

نيعوتاتعلاوةدعلابةزهجمبةنيفسةئامهماوقاشيجزهجف«لمعنمهبحاوو

يميظنتروتسدنعةرابعباتكبمهدوزو‹ناعجشلانيدهاجلاةريخهيلع

حبصأفشيجللرصنلا3هللادمحبو‹'اينيدوايرادإهجهننوجهتسني

نيرفاظاوعجروءادعألااومزهودالبلااوذخأفريسأوحيرجوليتقنيبودصلا

.هرصنيهللارصنينمونيرشبتسم

كم’

۱۹۳صىلإ۱۷۱صنماجءقباسنامعلهأهريسنايعألاةفحترظني-'

ہے
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EEE

تلصلادهاجلامامإلاةريسدلخامكءارهزلامساخيراتلادلخاذكهو

ضرألاقرشيفنآلانيملسملاءاسنلنمف«لاعتهللاهجريصورخلاكلامنبا

نيدبتسملاوةاغطلايديأىلعناوملاولذلاةرارمنعرجتينهواهبرغو
۱

.اشتلصالومویلاثیغتستءارهزنممکف«نيمرحملاو

ةيرومعحتفةثداحنيبوةثداحلاهذهنيباهباشتوًاطبارتدجوُينأضعبللولحي:ةدئاف-'

:اهنمبابسألادجعساشامهنيبقرافلانأقحلاو
رخآفدهيألوأمنغمللنكيمللجوزعهللاصلاخالمعناكامنإىرطقسريرحتنأ-١
.ةيرومعنأشنمناكامفالخب
يفمالسإلالثمتيتلاهللاهمحريصورخلاكلامنبتلصلامامإلاةريسنيبريبكلاقرفلا-۲

يذلادهعلاكلذهيلعلديءامدلاكفسوتوربجلاروصتيتلامصتعملاةريسنيبوهروصىفصأ

يفيمالسإلابرحلابولسأهيلعلديوءىرطقسىلإهجوتملاهشيجةداقلتلصلامامإلاهبتك
ةيرومعحتفيفسكعلاظحالنامنيبقحلاةمالعىلتقلاددعبراختفالانكيملثيحىرطقسحتف

.بيهرددعوهوفلأنيعستلصوىلتقلاددعنأمامتنباركذيثيح

<O:

جہل
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دلخمنيديزيمساقلايبأجوزةياغلا
٠ةنطفلااهيكزتةنئمطماسفنو‹ةمكحلاهمهليايفاصابلقهللااهاتآدل

نأاهلهأامتاردقوبهاومتكلتماو«يعولامامكأهلحتفاجهوتمانھذو

يفقمعتنانبايهف‹ممتالضعملحلءاملعلاهيلإاجليًاجلمنوكتنأىلإيقترت
.ةرهابلاةرهاطلاةيصخشلاهذهراوغأ

ءسانلااهايحييلاةايحللدعتساوهتساردمساقلاوبأملاعلامثأنأدعب

قلخنمهلاثمأاهبلطييلالاصخلانيبعمحجتةأرمانعثحبو«جاوزلايفركف

لامحبانماھةياغلایمستتناكةميركةرسأنمةاتفيفاهدجوف«ملعونيدو

.مساقلايبألةجوزنوكتنألاهحشريامملعلاونيدلاوقلخلاو

رضحتتناکفءاهغولبنمةنسدعبهيلإتفزواهلهأنماهبطخف

اعجرممساقلايبأتيبيفةياغلاتناكو«راتسءارونمهذیمالتعمهسورد

.تاحلاصلاتايدتقمللةحلاصةودقوتايتفللةيداهوةدشرموتانمؤملل

مهحصنيوءةساردلاىلعمهضرحيامويهبالطثدحيمساقلاوبأناك

بلاطلاتومييغلبينأل):مللاقفميلعتلانعمهلغشياملكنعداعتبالاب

ىلعقوفتىتحهتلوفطذنمسردوءسنوتيفةماحلايفاشن:دلخمنبديزيمساقلاوبأ-'

ربتعافءاقلأتماغلبممولعلايفغلبىتحناميلسعيبرلايبأةمالعلاديىلعسرد«هنارقأعيمج

هلهللاعمجوةدارإلاةعاجشلاوءاكذلابفصتاوداهتجالاةجرداوغلبنيذلاةمئألارابكنم

تاموءةماحلاىلعزعملالماعهلتقفهلتقبيمطافلاهللانيدلزعملاناطلسلارمأءلاملاوناميإلا

.(°صءءةثلاثلاةقلحلايناثلادلجملا؛قباسردصمءخيراتلابكوميفةيضابإلا)اديهش#

س’



|[ةيضابإلاةأرمللةيكرلاةريسلا|

 

‹راتسءارونمهيلإعمتستةياغلاهتجوزتناکو(هجوزتغلبينأنمريخ

يدنعتسيلةلأسمتملعول):الاقف(؟نذإتجورتاذا):هلتلاقف

.(ةبيبحلاةجوزلااهتيأكتكرتو«لاحرلااهيلإتددشل
قلخلاونيدلاوملعلابالطلادصقمةياغلاتيقبمساقلاوبأيفوتامدنعو

يفنوعجريوءاُهوتفتسيواهوريشتسيواههوروزيخياشملاوءاملعلاناكو؛معوقلا

يفءاملعلارابکنمملاعاهيلإاجلياماريثكو«اهيأرىلإنايحألانمريثك

يبأيأرناكاذام):اللوقيف‹مالكلاملعوأهقفلاملعتالضعمنمةلضعم

ملعلابالطلاذالمتلظاذكهو(؟كجوزنعتظفحاذاموأاهيفمساقلا
.ةيضرمةيضاركيهللااهراتخانأىلإءاملعلاو

E

.۷٠-٠٦٥ص‹قباسلاردصملا-
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متاحلايبأمأرلازف

هئاسنبحأتناكو‹'حلفأنبدمحمناظقيلايبأمامإلاجوزيهلازغ

ءافصبواهايغيفكحاضلاعيبرلابواهتيصخشةوقبهبلقتكلتمادقف«هيلإ

نانحلابامعفماوجهيفناظقيلايبألتنوكف«تیبلاباهمايقنسحواهتيوط

لاقامكاهمزحلتناكو«ةمامإلاباعتأنمهيفحيرتسيوةسائرلامومهيسني

.(همشحوناظقيلايبأرومألةكلام):ريغصلانبا

اهتعاربورادلاباهمايقنسحوةيوسنلااهتفاقتوءاهئاكذبلازغتزاتما

ةمحبتناكفاهقارشإواهرونواهايحعيفناكيذلانيدلاءايحوهترادإيف

فصتاوةباذجةيوقةيصخشاذناكف‹'فسوياهلفطزيمتاهزيمتبوءةألألتم

ىحةءانبةيمالسإةيبرتفسوياهنباةيبرتبلازغتمتها«هيبأىلإهتببحايازعب

ةلودلاهفلكيهدلاوذخأو«ةمامإلانوؤشيفهدلاولانيعماهدلوحبصأ

لدعلايفةياغلاغلبءةيمتسرلاةلودلاةمئأنمامامإناك:حلفأنبدمحمناظقيلاوبأ-'

دبعهدجمايأبالإهتريسوهمايأنودعيالليقاميفةسوفنتناكفءهفلسنمبءادتقالاولضفلاو

نآرقلانوؤرقيةفئاطونولصيةفئاطفدجسملاكذئنيحهسلجماوذختامهنأكلذوءهتريسونمحرلا

يفادهتجمةريسلادومحماماعنيعبرأهتمامإيفثكموءملعلانونفيفنوركاذتيةفئاطو

.(°8°°5ردصمءريبكلابرغملاخيرات)لدعلابايضاقوقحلابامئاقحالصلا

ةوقبفصتاءهدلاوةافودعبةمامإلابنوملسملاهعياب:(متاحيبأ)دمحمنبفسوي-"

تماقتساولدعلارشنوءةسايسلانسحوءقلخلاةثامدوعضاوتلاوةماقتسالاومزحلاوةيصخشلا

هنعهللايضرتامفءهتوخأديىلعهلايتغابتهتنانتفهرصعيفتثدحةرتفدعبوءهلرومألا

.(9۹۹-100صء۲جءقباسردصمءريبكلابرغملاخيرات)ةماقتسالاوةلادعلاديهش

هحےل®
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ءاكذلاومزحابفصتاو6رهظتهغوبنوهتءافكتأدبواهبمايقلانسحيف

.سائلاىلإهناسحإلضفب«هيبأدعبنمامامإريتخايحةعاجشلاو

ماللًاساربنو‹اهجوزلةصلخملاةجوزللةحلاصةودقلازغتناكدقل

.`متاحايأذفلامامإلاكلذتبحنأوملعلاولدعلامامإعمتشاعدقلءةيبرمل

\

.1٦_۹۹٥صءج؛قباسردصمءريبكلابرغملاخيرات-'
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ةيقاردسلاتناكرباتانان

نبیسوميبااتجوز

(مآ)ةيقاع

نسحلايبآتنببنيز
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ةيتاردسلاتناكرياتانان

‹ريخلاوملعلاونامبإلابةرماعلاروصعلاكلتيفتشاعةينابرةأرما

ملعلانمتغلبةلضافةلاعتناكفءاملعلانيبترهتشاو'"نياَنبا"تن

رباتانانملعىلعلديامنو«نيلماعلاءاملعلاوخياشمللاذالماهلعجامعرولاو

ءاملعلانمعمجاهرازهنأءةعيرشلارارسألاهمهفواهعالطاقمعو"تناك

العلمالكلاةرثكومكايإ):محلتلاقف(زوجعايانصوأ):الاولاقف

:ءامكحلاءاملعلاضعبلوقي):ملتلاقمث(اوملظتالعلةمهتلاومكايإو

نإفدازلارثكو«قيمعرحبلانإفةنيفسلاددجوريصبدقانلانإفلمعلاقن)

‹ةعراقملابةحفاصملاوءجئاوحلابلطلةرايزلانعمهترذحمث(ديعبرفسلا

هذهححصتانهف.ىتوملامونمونلاو«ىضرملايشميشملاو‹مهنلالكألكألاو

ءاريخرثكأيهفهللايفتناكاذإةرايزلاف؛ةفرحنملاتايكولسلاضعبزوجعلا

؛فنعلاوىضوفلابالنسحأيهيلابنوكتنأبجيمهنيباميفةحفاصللاو

مهٹحتومئاهبلالمعنمهنأل؛لكألاةرثكنعمهاهنتوءةيهاركىلإلوحتتف

ةقلحلاءقباسردصمءخيراتلابكوميفةيضابإلا)ةيبيللاةيروهمجلايفوابكقرشعقتةيرق-'
.(۱۸۹صلوألامسقلاءةيناثلا

يفةيضابإلا)ةيربربةملكيهوةحلاصلاةلضافلاةملاعلاينعتتناكرباتوةدجلاينعتانان-"

.(۲١۲صءةيناثلاةقلحلاءلوألادلجملا«قباسردصمءخيراتلابكوم

.ء۲جءقباسردصمءبرعلاناسل)اهيفربيمليأنيميلايففلحلاوهثنحلا-"

اذل0
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نمنودعيمهفمونلانورثكينيذلاو«نيعضاوتملاءايوقألاةيشع.اوريسينأىلع

.ةجاحلادعبالإمانيالطيشنلاناسنإلافءايحألانمالتاومألا

يفرودةايحلااهباهتكنحيلاةعساولااهتربخوقيمعلااهملعلناك

رش)كلذنمفءةغيلبلاوقأومكحاهنعترْثأف؛سوفنلارارسأربس

تيبتويبلارشوهللايفروزتالمدقمادقألارشوهيفةفأرالردصرودصلا

.'(هنمقفنياللاملالارشو«نوملسملاهلخديال

8
ءيناثلامسقلاءةيناثلاةقلحلا؛لوألادلجملاردصمءخيراتلابكوميفةيضابإلا-۱
.٢٢٥۲ص
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نوراهيبأاتجوز

ةيكذةملاعتناكوءهبحتواهبحيةحلاصةأرما'نوراهيبألناك

ادالوأهللاهقزرينأىسعاهريغجوزتينأخياشملاهحصنو«دولوريغاهنكلو

املكوةمهملاهذهبمايقلامهلکوو‹رايتخالارمأمهيلإضوففنيلاص

اوسردوخياشملارواشتو«ىوقتلاوحالصلااهيفرفوتينأمهيلعطرتشا

مهرايتخاعقوومهيأرقفتاف-ةسوفنلبج-لبحلالئاقعاوضرعتساوعوضوللا

.ةلضافةأرماىلع

مظعألةجوزاهرايتخاىلعخياشملاقفتايلاةأرلاهذهنوكتنمىرت

ةأرمامظعأ"تناكربات"ةديسلاخياشملاةدجةنبااهنإ؟نيحلاكلذيفلحجر

ةمكحلاءايتوترايلاةقسابلاملعلاةرجشنمعرفيهفءاهحلصأولبحلايف

اهتنباةيبرتيفاهدهجتناكرباتةدحلاتلذبءاهفوطقواهانجواهرمثبتذفتو

ايندلايفهعفننوكييذلاعفانلاملعلابامدوزوميوقلانيدلاوميركلاقلخلاىلع

اهسرادمنمملعلائدابمذخأو«ايبيلب*تیاشولمث"يفاشن:نوراهنبیسومنوراهوبآ-'
ءاملعنماملعحبصأىتحهريغويصمصمتلادمحميبأملاعلاديىلعذملتتوءةرماعلا

مهملعيوةئيبلاةساردلةيملعتالحربمهعمموقيناكوءملعلابالطسيردتبماقاهدعبءحالصإلا

ةسوفنلبجمكحىلوتوءداشرإلاوظعولاسوردبمايقلاىلعمهبرديوءسانلاعمكولسلابدأ
ءلوألامسقلاءةيئاثلاةقلحلاءلوألادلجملاءقباسردصمءخيراتلابكوميفةيضابإلا)كلذدعب

.(۱۸۹-۱۹۱ص
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يفلجرلاةكراشمواهرودبمايقللاهلهؤتىلاةفداحلاةفاقثلااهتفقنوةرحألاو

يضروةاتفلاتلبقفةاتفلاىلعرمألاضرعوءةحيصنلاويأرلابنيدايلامهأ

ددعبهنملجوزعهللااهقزرو«نمؤملاملاعلاىلإةحلاصلاسورعلاتفزوخيشلا

هذهتذخأوةمألااومدخوخيشلامهدلاونيعاورقأدالوألانم

سالامهبيدتقيًاسارنوةمأللاراتاونوكيلاهئاتأةيبرقاهقتاعىلعأل
ریالاصحخمیمجعمجدقوهترخآهمهناکيذلا:یییایرکزوبأمهنمناکف

تامو«هلهدادعتساةوقنايبل(يبلزنیمتولملابيلابأال):هلاوقأنمو

يخسناکدقفميبرلاوبأاهنباامأنورشعوعبرأهرمعباشوهو

ىجييبأنعملعلاذخأركنملانعيهنلاوفووعللابرمألايفاديدشالاعفكلا

قلخاوميوقلانيدلاوعساولاملعلاىلإعمجمهريغوينولاللانايفسنبايركز
الةحلاصةريسو«رتفتالهللانيدىلعةظفاحمونيلتالقحلايفةدشميركلا

مظعأةنباانِإ؛انريسوانخيراتيفةحلاصلاةأرملاهذهرکذنانبقیقحف١فعضت

مالعألاكعلوأمأوةسوفنلهأءاملعلضفأةجوزوءاهحلصأولبحلايفةأرسما
.ةرربلا

1.2 صءلوألامسقلاءةيناثلاةقلحلاءلوألادلجملا؛قباسردصمءخيراتلابكوميفةيضابإلا
.(فرصتب)۹-٠

.۱صج؛قباسردصمءريسلا-"

.۲صردصملا

ی



قتالتاسةو

  

(سوطاممارةيفاع
قلأتوكيهللاةعاطضايريفتمنو«نيدلارجحيفةأرملاهذهتبرت

؛سلاحاهذهروضحىلعةصيرحتناكو«ملعلاسلاممرحيفاهنادجو

اسلجبنودقعيالملعلاخياشمحبصأىحنيدلارومأيفهقفتلاوةفرعملاباهفغشل

'اهدلببملعلاتبلط«سوطاممأبتينكنكلوةيفاعاهمساناك«اهروضحبالإ

قاحتلالايفتبغرفاديدجمهدنعدحتیحاهئاملعدییلعتسردو«ایبیلب

نيدلبلانيبوتانبلليلخادمسقةسردملابسيلو٠بیصخنبدمحميبأةسردعم

الوءاهوضراعفاهلهأىلعاهرمأتضرعف«لايمأةعبرأنعلقتالةليوطةفاسم

نوحمسيفيكوءةوقلاباهوعنينأاوررقوتراثبلطلايفتحأ

بلصأناكوءاهدرفعبايمويةليوطلاةفاسملاكلتعطقتنأروهزلارمعيفةاتفل

ء‹ناجسلاةفيظوبموقيواهسبحينأعوطتف؛رويغلااهوخأعوضوملايفعيمجلا

هکرتتتناکف«بابلاىلعمانوسوطاممأىلعبابلاقلغأليللاىتأاذإناكف

ةيبيللاةيروهمجلابوابكيقرش"١ًرْصإراج"لبجقوفةطسبنمةنيدمنعةرابعاهدلبو-١
۳۹(0ص«يناثلامسقلاءةيناثلاةقلحلاءقباسلاردصملا)

نمىلوألائدابملاليلجلاملاعلااذهىقلت:يصمصمتلاميهاريإنببيصخنبدمحموبأ-"

عيبرلايبأةسردمبويئاطسرفلاىيحييبأةسردمبقحتلامث«ايبيلبصمصمتيفهتسارد

هتسردمكلذدعبسسأمث٠مالسإلاءاملعنماملعاهنمجرختوكانههتساردمتأو«ناميلس

تألمدقوءاداوجاميركناكواسردمواسرادملعلالجأنمحفاكءصمصمتهتدلبيفةريهشلا
بكوميفةيضابإلا)هقفلايفهلاوقأوهتاهيجوتوهظعاوموهاواتفنماريثكبتكلانوطب

.(^°صيناثلامسقلاءةيناثلاةقلحلالوألادلجملاقباسردصمءخيراتلا

ت



|[ةيضايإلاةأسللةيكولاةريسلا

 

ىلإبهذتوءاهدييف'اهقارزمذحأتفاهفلخهقلغتوبابلاحتفتفمانيىح

قرتفااذإفاهبوثب"ةفحلتمسلجلارضحتف«؛يصمصمتلادمحميبأةسردم

نأكوبابلاقلغتوتيبلالخدتمثةنوتيزيفاهقارزملعحجتو«تعجرسلحجلا
اهدصيٿلئاسولاهذهعيمجحنتملف«اهبأدكلذناكو"نكيملايش

دعبامیفتناكوءاهنمتحجرختىحةسردملاكلتيفتسردوءهيفتبغرامع
.ىوتفلاوملعلاعجارمنماعجرم

نودقعيالخياشملاناكفء٠"نواسرم"يفجوزتتنأالهللاىضقو

اماريثكومالعألاءارآعمستوتاشقانملارضحتف‹اهروضحبالإاسلجب

وأ"نوانجأ"يفدقعتيلاعماحلارضحتللماحيهورفسلاقاشمتدہکت

.عامتجاللخياشملااهراتخييلانكامألانماهريغ

ىدحإيفتبهذدقف‹قئاعسلاحاكلتروضحنعاهقوعيالناكو
اهعمةبحطصمازنمنعلايمأةرشعدعبىلعيهو«نوانجأىلإتارا
دارأخياشملادحأنأىورياهجوزقوقحلةطفاحاهنيديفةعروتناكءاهتمأ

.(۱۳۹صء٠ءبرعلاناسل)ريصقلاحمرلا:قارزملا-

ردصمءةغللايفدجنملا)اهدسجعيمجلمتشاثيحبهبتطغتوتفحتلاىنعت:ةفحلتم-
.(٦۷۱صءقباس

.۱۲-١٠ءقباسردصمءريسلاباتك-"
.(40۲.صءقباسلاردصملا)ةيبيللاةيروهمجلابراجمتبرقعقتةنيدم-'
ءيناثلامسقلاءةيناثلاةقلحلاءلوألادلجملا؛قباسردصمءخيراتلابكوميفةيضابإلا-°
.۲۳۹٤٢٤۲ص

ےن0
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لزنيل؛سوطاممأىلإهتلغبلسرألصواملف«سوطاممأةدلبيفتيبللا

ءاشعلادنعخيشللترذتعاوءاهتذحخأفدعباهيلإتلسرأمثءاهتدرفاهدنع

.'انذأفهتنذأتساءاجاملفهتلغببثعبنيحبئاغاهجوزناب

عمتستخئاشملاسلاميفسولحلانمامياجحاهعنميملةملاعلاةأرملاهذه

نماهؤايحاهعنعيملو؛مهيلعدرتوةبلطلاشاقنلبيجتستومهلئاستومهيلإ

.هبلطيفداهتجالانماديزمملعلااهدازلبملعلانمةيماسلاةبترملاهذهغولب

نوكتل‹خيراتلاتاحفصلمجأيفةأرملاهذهةايحرطستنأعورأامف

لجأنملهألاةضراعموقيرطلاءانعوقاشملالمحتيفةاتفلكلةحلاصةودق

.ملعلابلطوهوليبنلافدحلاىلإغولبلا

E

۱

.۲صج؛قباسردصم«ريسلاباتک-

هحا
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نسحلايباتنيبنيز

ةاتفتناكروصنممالسلادبعباطخلايلأةمالعلاجوزيه

ملو٠(نيجرد)ةنيدميفلاحلاامهبرقتساو‹لامجلاوبدألاونيدلاةرفاو

يفانوعهلنوکيارکذادلوىاعتهللاهقزرينأالإءيشباطخلاابأصقنينكي

:هيلإيمرياممهفتنأءاجروةبعادميفاللوقياماريثكناكرمسلاهتجوزو

كعلوأنأدصقيوهو"(بنيزايكتانبىلعمعلاونببلغينأكشوي)

ءامريغتيبلايفىقبيالو«نجوزتيفمعلاءانبأنهبطخينربكيامدنعتانبلا

ةبححلاةيفولاةجوزلاتناك«نيمرهنيخيشريغهنكسيالتيبةشحودشأامو

يبنملجرمهراوجبناکو؛باطخلاوبأاهجوزهيلإيمرياممهفتبنيز

لامجتاذتناکوءةطيشنوةبيدأةيبصةاتفمهدنعوءهلايععمتيمغرو

ءةبازعلاةقلحلساسألاليكشتلبترنمدحأوهيتازملاروصنمنبمالسلادبعباطخلاوبأ-'

هلونيدهتجملانمناكو٠ركبنبهللادبعيبأوديعسحونيبأنمملعلاذخأ«سارملااهلمكحأ.
ناكوءتحنسامنيأةصرفلازهتنيو؛حالصلاةسلاجمىرحتيناكوءنيدلاوملعلايفةديدشةبغ_

حافكيفشاعوءةيعرشلاوةيوغللامولعلايفرفاولاهملعبرهتشاوءرهسلاليطيةركاذملابافوغش

ةقلحلاءيناثلادلجملاءقباسبكوميفةيضابإلا)#هللاهافوتىتحرمتسم

۳١٠٠-١١).

ةكرحلاةأشن)سنوتبونجيفديرجلادالبيفةطفننمبرقلابعقتةنيدميه-"

.(۱۷صءقباسردصمءةيضابإلا

.٤٤٠٤صء۲ج؛قباسردصم؛برغملاخياشمتاقبط-"

ON

ححےہ
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هللاوعدتيهوءخيشلااهجوزلاهتبطخف؛اهتبحأوبنيزاهبتبجعأف‹عراب

نهبتقاضاذإهيلإنأجلياخأاهتانبلو«هنيعهبرقتادلوهلبهينأ

هامساركذركبلااهدولومناكوةيمغرولاةاتفلاهذهخيشلاجوزتو«ةايحلالبس

"السلادبعباطخلاوبأةمالعلاةيرذتلسانتدلولااذهنموءاديعسخيشلا

.نميلاوةكربلاوريخلااهيأريفناكف

9۳
2

\

س

a . .١٥٠٠صءقباسردصم«(سنوت)خيراتلابكوميفةيضابإلا1

ا(

 





سماخلالصنلا
(سش0۰۰-50۰ر

روماتنبدمحمهللادبعيبأجوزتسوط
نرسڪامم

دحاولاةما

يلعيبأنبذاعمتنبةشَئاع
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تسوس

هللادبعيبأجوز

املعتايضابإلاتاملسملاخيراتيفةزيمةديرفةيصخشاهنإ

هبشأاهبلقناکیحبلقلايفءايضوةريصبلايفارونهللااهاطعأاكولسو

ةيفافشوءاقنوءافصاهنايكًالتماف‹نامبإلاراونأوهللاتاحفنلبقتسيدصرعم

ةمدخفرشعرولاوةدابعلاوىقتلاوملعلابناجبالىاعتهللاعمج«ةيناحورو

اخیشناکورماتنبدمحمهللادبعيبُأنمجاوزلابتفرشفهئایلوأنميلو

.'ةوازفنكسيايقتالاعوًالضاف

هبتصوأام«اهجوزقحءادأواهعروواهتدابعىلعلديامو

ملوةعكرنيسميلصأىحتمنام):اتلاقفنيحاهتنبا

نايهو؛ةدحاوةرمالإطقهيلعةبذكيمردصتملوطقةسباعكدلاويري

الومئاصوهوبعتدقوءةلغبلاتفلعأيلأسدقوهللادبعيبأكيبألتلق

يفةلغبللتدزو«(معن):تلقهروطفهلتمدقو‹هتيطمفلعتىحرظطفي

يفكتدزدقو«كيلعتبذكاميفلحيفييلعجا):تلقفهباهتيتآواهفلع

.لحيفتنألوقينمهبشاهسأربتأموأف(كفلع

ےہ

n"۰صد..N"۰ص.مم1

ءقباسردصم‹"سنوتيفةيضابإلا"خيراتلابكوميفةيضابإلا)سنوتبونجعقتةنيدم

)٤٤ص
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اهبترثأتفعساولااهملعوعيفرلااهكولسبةيعادتناكدقو

£قحلامالساللاةديقعباهريصبتواهتيادهيفاببستناكفءةفيلخمأاهتمداخ

رايخنمتحبصأوءةيوشحتناكنأدعبةماقتسالالهأةديقعىلإتعجرف

.`تايقتلاتاعرولاتاملسلملا

9Ê
GH

\

.اريبكًاولعكلذنعهللاىلاعتهللهيبشتلاوميسجتلالهأمه:ةيوشحلا-١
.(فرصتب)۱۲۸صج‹قباسردصمءريسلاباتکس۲

ااا
ي

ا



داسةيكواةربسا

  

ريخلانبنسكاممأ

قوتءةيسنوتلادالبلايفةيجاهنصلاةلودلاةمصاعيفةأرملاهذهتشاع

ںیخلانبنسکامةمالعلاةدلاويهف«نسكامهمساانبااكرتواهجوزاهنع

وهوىمعلاببيصأهنأنسكاماهدلورمأنمناكوءهيلعلضفلاةبحاصيهو

تناكوءاليبسكلذلتعاطتساامهلءاوددجتلةليسولكبتدهجف؛لفط

ةرمتاذتناكو‹؛تدتهاامفاهديلولرصبلادريءاودنعلاؤسلانعرتفتال

الفسويمأتناكفءايقيرفأناطلسسيدابنبزعملاجوزفسويمأتيبيف

همأتحصنو«هحورةفخوهئاكذبتبجعأفهلمأتتونسكامىلإرظنتكفنت

تلخدأف؛اهرمأتكرادتوكلذلمألاتهبنتفملعتيلباّتكلاىلإهذخأتنأب

مألاتلذبوريصقتقويفميركلانآرقلاظفحوةنيدملاةسردمنسكاماهنبا

ربكنأدعبو«ةساردلاوملعللهتغرفوهلتغرفتوهميلعتلجأنماهدهج

بجاناکو«سنوتبلاصيبُأنبناليسودمحميبأةسردمىلإرفاس

.٢٠۲-۳٩صثلاثلادلجملاردصمءخيراتلابكوميفةيضابإلا-'

ةبرجنأرداصملاقفتتوءربربلااهنكسيءسباقبلقةيقيرفأةيحاننمبرفغملايفةريزجيه-"
مالسإلاعالقنمةعلقتحبصأمثه۷٤ةنسيراصنألاتباثنبعيفرليلجلايباحصلااهحتف

تارمعتسملاقراطمتمطحيتلاروخصلانمةرخصوءةيضابإلالقاعمنمألقعموةدماصلا

مجعمءةبرجةريزجنعيليلخلادمحأخيشللةرضاحم)نيجاهنصلاونيمطافلاتامجهوةيبيلصلا

-نمحمالمء۱۱۸١صءه٤٤١٤٠١ءنانبلتوريبءةفرعملارادء۲جءيومحلاتوقايءنادلبلا

 

 

 



|[ةيضابالاءأرمللةيكزلاةريسلا

  

هنأالإهظفحةرثكوهتعاربنمبرغتسيهآرنملکناکوءاهبالط

نمدمحمٍبأمهذاتسأىلإةبلطلایکشومالكلاداح؛بضغلاعيرسناك

دقل):محللاقف(ةفخلاهنموكشن):اولاق«هنمنوکشیاممأاسف«نسکام

يفةرازغل).محللاقف(؟نمؤملايفةفخلانوكتمب):يهللالوسرلعس

ىحدهتجاف«هتسارديفلظو.'ملعلابلطيفةيدجوربلاوريخلانمهيفسرفت

دهجبامألالذبلضفيوفسويمأةحيصنلضفبمثهللالضفبفءةساردلاو

ىلإهاعفدةعيزعقدصوةيوقةدارإكلعينممنسكاماهدلوحبصأءاهدلوميلعتل

دقفنعهللاهضوعيذلاهيقفلاملاعلاكلذحبصيو؛نيرصبملاهلامعأبقوفتينأ

.مهنيعأبنورصبللاهاريالامهبلقبىريبلقلايفءايضوةريصبلايفارونهرصب

يناثلانرقلارخاوأىلإه٤ةنسيمالسإلاحتفلانمءةبرجبةيضابإلادنعةيملعلاةكرحلا=

.(٠۷۰۲صءيريبعجلاتاحرفد«يرجهلارشع

.١4۳ء4۳۰صء۲ج؛قباسردصم؛برغملابخئاشملاتاقبط-'

حج©



دحاولاةسمأ

يرارصتلارماعيبأجوز
بحرماعيبأملاعلااهجوزىلإاهعمجيةحلاصةنمؤمةأرمادحاولاةمأ

امويتءاجنأثدح«لامعألاوفطاوعلاولويملايفهباشتونانحوفطعو

ةميتيلاةباشلااهتنبارماعيبُأىلإوكشت'(رارصت)ىلإ'(ةريمدنت)نمزوجع

نمافوخوجوزلاقوقحةيشخجاوزلاضفرتامنأو«(نسيزوت)ىعدتو

مايألانمموييفاهكرتتنأاهتنباىلعزوجعلاتفاخوءةرسألايفةيلوؤسللا

ةريمدنتىلإاوبهذو‹خياشملابعمتجاوخيشلااهيلعفطعفكحأةياعرنود

ااجوزنوكيلرماعابأتراتخانأةأجافمتناكو«تعنتقافةاتفلاعانقإل

ةأرملاىلعربخلقثأبدحاولاةمأةبيبحلاهجوزىلإرماعوبأعجرو«قفاوف

لزتميفدعتتماقوهنظتفلحخأامفةيناثلاةجوزلاءاقللدعتستنأاهاجرو

.ةبحلاتخألالابقتسااهتلبقتساوفافزلالوأيفسورعللدعيامخيشلا

بحتيهو«ءاسنلارئاسلامكةشايجةفطاعوًابلقدحاولاةمألنإ

نأ«قزتلانماهمصعينيدكلذعمالنكلو«رماعابأاهجوز

يفةيضابإلا)ةيبيللاةيروهمجلانم"سّورش'يداونمةيبرغلاةفضلاىلععقتةنيدم-'

٠(۱۸۷صيناثلامسقلاءةيناثلاةقلحلاءلوألادلجملا«قباسردصمءخيراتلابكوم

ءقباسلاردصملا)ةيبيللاةيروهمجلاب"نيارك"يداولةيبرغلاةفضلاىلععقتةيرق-

.(۱۷۷ص

 

حل0



 

هفطلبامهاعريرماعيبأفنكتحتناتجوزلاتشاعوءةعيرشلادودحىدعتت

ضعبنمبطحلاعمجتلتبهذمويتاذدحاولاةمأنأىكحيو

ااكرتوءةباشلاةجوزلاعمىدغتدقخيشلانأناطيشلاافسوسوف«نيتاسبلا

ىلإبطحلاتدازوناطيشلانمتذوعتف‹تيبلانمةيحانيفةدرابةمقل

ايدغتدقنيجوزلاتدجورادلاىلإتعجراملف«ناطيشلافنأمغرتلاهتمزح

يفةريغلاتبدفديدجنمرطاخلااهيلإعجرفىانإيفاهبيصناجلاكرتو
ةريغتماهآروفطعونانحبرماعوبأاهجوزاهيلإرظنوءاهنولرفصاواهسفن

ناطيشلاسواسوتدعبأواهدشرتداعتساف(رهاطدسجنمهللاودعاي

يفرماعيبأةرسأتشاعاذكهوءاهسفننمةريغلاتلازواهجوزءاعدةكربب

.مهافتلاونواعتلاوبحلاهرمغيلزنميفلجوزعهللاةعاطوناعيإلالظ

e
ر

ءيناثلامسقلاءةيناثلاةقلحلاءلوألادلجملاءرمعمىيحييلعءخيراتلابكوميفةيضابإلا-`

.٢۲۳-۲۳۳ص
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ىلعيبأنبتشبةشئاع

ةأرملاهذهةمظعًالمأتمًليلقفقينأخيراتلابىرحأام
ىلعراننمرهشأاهاخأوذاعمليلحجلاملاعلاةنباانأنيدلايفةقارعاهبسحو

هميلاعتقبعبهامسرطعتيوفينحلانيدلابًالألتيتيبيفتدلودقلملع

تأشنرهابلارهاطلاخانملااذهيف..ةمحرلاةكئالمهيفىداهتتوءةحمسلا

.ةيكزةكرابمةأشنةشئاع

ةنيدم"ولج"ةنيدميف'يلعيبأنبذاعمحاصلاملاعلاةرسأتناك

ةرسألاهذهءاسنريخولضفوملعونيدةرسأتناكوءلمعلاوملعلاوحالصلا

اهلقعحتفتوء؛نسلاةريغصيهوميركلانآرقلاتظفحةشئاعةبيجنلاهتنبا

ةراضنولامحجلاوةثونألاحمالماهيلعتدباملفةفرعملانمديزمليكذلا

؛ضيرعريغفيفخلاعونلانماريصحامليرتشينأاهيبأنمتبلط«بابشلا

رارمتسالايفاهتبغرباهيدلاوتعنقأاهدعب«ةءابعالرضحتنأاهمأنمتبلطو

عماجماىلإبهذتتناكف«؛كلذىلعاقفاوف‹خياشملاديىلعملعلابلطيف

سلاجمرضحينأكانهعاطتساوولجأيفذاعمحلاصلاملاعلارقتسا:يلعيبأنبذاعم-'

يخسناكوةدابعلاوةفرعملاوناميإلابةرماعلاةيملعلاعماجملاودجاسملاكلتنيبشيعيوملعلا

يفةيضابإلا)عيمجللريخلابحيناكوايندلارومأيفةمحازملاىلعديعبردصلاميلسسفنلا
.(٤٢٤۳صءثلاثلادلجملا«قباسردصمءخيراتلابكوم

ةدلببتيمسىتحملعلاوحالصلابترهتشا«رئازجلاب"رمعةدلب”نمبرقلابعقتةنيدم-
.(٤٤۲صءقباسلاردصملا)نيحلاصلا

ي
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ابيرقتسلجوسلاحاتغلباذإفءةبجاحلاةرتاسلااهتءابعيفةفحلتمةيملعلا

نعالوصفماهصخشناکفاهتءابعبتفختوريصحلابترتتساءاهخيشنم

يءاشتامبتکتوشقانتوعمستاهنكلوءاهنوريالومهارتالنيرضاحلا

-:رعاشلالوقةشئاعىلعقبطنادقف‹ةلماكةيرح

اراتخموارطضمكملعبلمعاوهبضورفلايضتقتامممعلانمبلطاف

ارانلادروتالنأضرعلافقوميفاهتدموايندلايفتشعامهبلطاو

'اراضحأواودبهبيئارتالوةرخفمهلعجتالللهلعجاو

ملعللقيمعمهفودقتمءاكذوحتفتملقعبةشئاعىلعهللامدقو

ء"يطشولملاىسيعنب"نيروغبتريبكلاةمالعلاديىلعمالكلاملعتسردف

ءلوصألاوةعيرشلامولعمهضعبنعذخأتصصختهبشيفخياشملانمهريغو

كلذيفةفورعملاةفاقثلاعورفوتايضايرلاوخيراتلامهضعبدنعسردتو
ةغللاملعتنأىرتتناكو«بدألاوةغللامولعمهريغنعذخأتو

.٥۷٥صحلفأمامإلارعشنم؛قباسردصمءريبكلابرغملا-'
يبأنعملعلاذخأ«سنوتبولجآيفنكسوةطشولميفدلويطشولملاىسيعنبنيروغبت

املعمهرثكأواردقسانلامظعأ):يخامشلاهنعلاقوءهريغويتازملافلخينبناميلسعيبرلا
اهيلإعجرييتلاعجارملامهأنمربتعيمالكلاملعيفباتكملاعلااذهلناكو(المعمهدشأو
ةديقعلليراضحلادعبلا)نيدلالوصأباتكفلأهنأامك؛مهتاباتكيفءاملعلاونوفلؤملا

.(٦۱۱ص:قباسردصمءةيضابإلا

.۸۹ص۲ج؛قباسردصمءريسلاباتك-"

 



|

 

مهفملسمللستيىحهنمدبالفرصووحننمهيلعموقتامواهبادآو

تغلبىحةفلتخملامولعلاهذهنملهنتتلظومركلاهيبنةنسوهللاباتك

اهعالطاوةعساولااهفراعمبملعلالهأنيبترهتشاو«ملعلايفةقماسةناكم

تيأر):لوقتتناكو«مهنيبنراقتوءاملعلابتارمنيبزيتتراصفءعساولا

وبأالولو«تدفتساومهنمددعىلإتعمتساونيخلالهأوءاملعلانماريك

.(لهجاىلعتملسابعلا

يفلحجرلاكراشتيلاةرينتسملاةملعتملاةملسلملاةأرمللالثمةشئاعتناك

ةجوزكوءاهدالوأىعرتمأكاهتلاسرنعىلختتنأنودةيفاقثلانيدايملاعيمج

لئاسوهلرفوتوهتيبوهلامواهسفنيفاهجوزظفحتواهتيبواهسفننوصت

نمضافضفلارتاسلااهبوثو"اهرامخاهعنميملف«رارقتسالاوةداعسلاوةحارلا

‹لئاسملاقدأيفءاملعلارابكةشقانمومهيلعقوفتلاوبالطلاىكذأةشقانم

للادبعيبأهيبأنعملعلاذخأءهسوفننمهترسألصأركبنبدمحمنبدمحأسابعلاوبأ1

نورشعوةسمخيهوهبتكفنصاهبويسنوتلابونجلايفتسلومتيفرقتساءركبنبدمحم

نوكتنأهبشتهسوردتناكوناديملكيفلوجيفراعمةرئادملعملاملاعلاكلذناك
نونفوبدألاوةغللامولعولوصألاوةعيرشلامولعنمملعلانونفعيمجيفىقلتتارضاحم

.(٨٤۳صءثلاثلادلجملاقباسردصمءخيراتلابكوميفةيضابإلا)ةماعلاةفاقثلا

ىطغييأهبرمخياموهورامخعمجرمخلا(نهبويجىلعنهرمخبنيرضيلو»:ىلاعتلاق

راونأ)ءيشهنمىريالىتحرحنلاوردصلاانهدصقيوقنعلانمبايثلاتاحتفوسأرلاهب

م۹۹۳٠ءرصانحلاصدمحمءرونلاةروسنمميركلانآرقلانم

٬

.(١٦۷ص

۹(

حجےہ

 



|[ةيضابإلاةارمللةيكرلاةريسلا|

  

ءايجلابوثاهنعيقلتنأنودملعلانمةيلاعلاةناكملاكلتىلإتلصو

.ملعلابلطيفةدهتحجبةنمؤمةحلاصةأرمالكلاساربنتناكفءةمشحلاو

ر€

-٤٤۳صةعبارلاةقلحلا؛ثلاثلادلجملاءقباسردصمءخيراتلابكوميفةيضابإلا١

ج®
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ةيربعلادمحمتنبةشئاع

ةيمايرلاةشئاع

ةيناميبلاةيبار

يتسامام
يثراحلايلعنبحلاصخيشلامأ

يزورحمرصانلاتنبةشئاع

ةيرماعلادوعسمتنبةشئاع

ةيرجحلارماعكنبةيقن

زيزعلادبعتنبةمام

ناميلسنبرمعتنبةشئاع

ناميلستنبةمام





دريس

  

|فسويانيادمحمتشيهشنام

قيرباهرهييملفلاملايففالختسالايعمتفرعةيخسلاةأرملاهذه

ءيضمملاعيفاهنالعجياهحورومسواهبلققارشإناكءةضفلاوبهذلا
دولاباقفدتمارهنتناكدقلءةايحلاتايرغمنععافترالاوةنيكسلاب

-هللاءاشنإهاقلتسيذلايقابلاباوثلاافلاالاعبترتشادقلىءاطعلاو

.ةرطعلااهتريسيلجتسنانبايهفتانجيفهللادنعاباوث

دقو‹'يربعلافسوينبدمحمخيشلااهفلخيلاةديحولاةنبالايه

ةيضرملاةرحلاةيقتلاةربلاتأشن«"يربعلارمعنبسيمنبملاسخيشلااهجوزت

لمجأبدألاولضفلانمسبلوءلمعلاوملعلايفعرب:يربعلافسوينبدمحمخيشلا-'

لدعلابهتيالوترهتشاوءةرهاظلابرسلانادلبىلعايلاوفيسنبناطلسمامإلاهالوءللحلا

راصىتحةرهاظلايفيبغلاجلفةمدخيفدازهنأ:اهنمةرهاظلاةقطنميفراثآهل؛عرولاو

ةعارزبرمأيناكوءاملاريزغربتعيويليزبلاجلفرفحهنأامكءدالبلاكلتيفهلليثمأال

يفهراثآنعامأوءدالبللمخضيداصتقادئاعبيتأيوهئامبلصبلاوصمحلاوركسلاوةطنصلا

ءانبلامكحموادلاخلازيالوهوافصلاتيببىمسملاريبكلايلاعلاتيبءانبيهفءارمحلاةيالو

.هنعهللايضريفوتءةراجحلاورجأآلابهانبدقوةافسملايفنيتيبلاتيبىنبهنأامكءنآلاىلإ

ةريسيفنيربتعملاةرصبت)ه١۲٠۱٠ماعريخلاولدعلاوملعلالجأنمحافكدعب

.(فرصتب٠۲-۷٠صةققحمريغةعوبطمةخسنءيربعلاديعسنباميهارباءنييربعلا

قيقحتلاريثكوملعلاعساوناكءارمحلاةيالوءاملعنموه:يربعلاسيمخنبملاسخيشلا-"
خیشلاکهرصعءاملعلتاثحابملاريثكءادهازاعروناكوءملعلالوصأيفةرازغبفصتاو

اممعمجءريثكلامهريغويدشارمحلارصاننبفلخخيشلاويحبصلاريشبنبديعسةماعلا

=دعبهنعهللايضريفوتوءناتسبلاهكاوفهامسنيدلجميفعساوباتكيفمهتاباوجنمهراتخا

م



تو(

  

ةئيبلاكلذىلعاهدعاسوءةحلاصةيبرتتبرتو«ملعوبدأتيبيفةشئاع

يفعارسإلاوةدابعلاةرثكودهزلابتفصتاءاهيفتعرعرتيلاةينيدلاوةيملعلا

تلازاميلااهراثآنمو.باوثلاورجألاميظعنمهللادنعالابلطريخلا

:ءارمحلاةيالويفةدوجوم

يمسوء(ةمحسلادجسم)بنآلاىمسملاجوراصلادجسمءانب١

.ةراجحلاوجوراصلابيبهنألجوراصلابدجسللا

."يربعبيقارعلاجلفنمءام"رثادجسلملااذهحالصإل"تفقوأ-١

ةماعليفكيلخلمعلءاملانمهجاتحيامعملخنلاريثكاناتسبتفقوأ۳

.ءارمحلالهأ

ردصملا)ه١١٦٠٠ماعيفنيعستلازهانيرمعنعءارمحلاةيالويفةيضرمةايح=

.(٥۲-٢۲۲ءقباسلا

نمزتديشءرضخألالبجلانميبرغلايلامشلاءزجلايفعقتءةيلخادلاةقطنملاتايالونم-'

.(06صءقباسردْصمء"ةيلخادلاةقطنملا"ريخلاةريسم)ةبراعيلاةلود

لعجواهنيعءاقبعماهبعافتنالانكمييتلانيعلاةبقريففرصتلاعنموه:فقولا-"
ركفلارادءةرهزوبأدمحمءفقولايفتارضاحم)ءاهتناوءادتباريخلاتاهجنمةهجلةعفنملا

.(۷صم١۹۷٠۲ط

ضعبيفنايبلا)ةعاسفصنيواسيوجالفألاهايمميسقتيفينامعحلطصموه:رثألا-"

.(٨٤صخيراتنودبءيربعلالالهنبملاسنبردبخيشلا«نامعجالفأ
٢٥۳يلاوحطقسمنامعةنطلسةمصاعنعدعبتءةرهاظلاةقطنمتايالوىدحإيه

‹ردصمء"ةرهاظلاةقطنم"ريخلاةريسم)ابيرقتةيرق١۱٠نمنوكتتوءملك

.(۳۲ص
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ةدلبيففلصلادجسمهتفقوألخلانمناتسبلاكلذرتنملضفيامو4

.اضيأجوراصلادجسمحالصإلوءنيمئاصلاةرطفلءارمحلا

ةالصلاهيلعميركلالوسرلاةحيصتنلةلضافلاةأرملاهذهتلشثشتمادقل

هلوقيفكلذوءاهيلعنهضحيوةقدصلابءاسنلارمأنمرثكيناكنيحمالسلاو

ملعوأةيراجةقدص:ثالثنمالإهلمععطقنامدآنباتاماذإر):ي

.ةيراحلاةقدصلانيعوهفقولاو((هلوعديلاصدلووأ‹هبعفتني

 

1
١۲.٠صءقباسردصمءنييربعلاةريسيفنيربتعملاةرصبت

i ۳

باتکيفدوادوياهاوروء١ريخلاسانلاملعمباوثباب٠۲ةمدقملايفهجامنباهاور-

.١٠اياصولا

اح©
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هيمنرملاةشناع

يلاةدباعلاةهيقفلاهذهةريسمامأاروهبمفقيلناسنإلانإ

ملعلابالطاهيلإدفيةهيقفتحبصأيح«ملعلانمةجردًاوبتتنأتعاطتسا

نمضمغو؛نيدلارومأنملكشأاميفاهوتفتسيلبوصوبدحلكنم

.ةهيقفلاةملاعلاهذهىلعفرعتنانبايهف‹هقفلاماكحأ

ةراحتنكس«ةيولهبلاةيمايرلابيصخنبدشارتنبةشئاعيه

ةيادبوءرشاعلانرقلارخاوأيفةبراعيلارصعيفتتشاعء'الهبنمفافغلا

مامإلا:مهونامعةمئأنمةثالثترصاعدقو«يرجحلارشعيداحلانرقلا

٠يبرعيلاناطلسنبفيسمامإلاو١يبرعيلافيسنبناطلسنبابرعلب

نطاوملامهأنمدعتوءارمحلاوىوزنرواجتونامعبةيلخادلاةقطنملاتايالوىدحإ-'

اهيمحيواهبطيحييذلامخضلاروسلاونوصحلاوعالقلانماهباملنامعيفةيرشألا

.(4۸۹٤صم١۹۹١مالعإلاةرازو"ةيلخادلاةقطنملا"ريخلاةريسم)

ميشلابفصتاه١۹٠٠ماعةمامإلابعيوب:يبرعيلافيسنبناطلسنببرعلبمامإلا-

ىلإةمامإلايفشاعءءاملعلاجرختةسردمنوكيلنيربجنصحىنبءةليمجلالئاضفلاوةبيطلا
صء‹١٠جءقباسردصم؛بابحألابولقيفباوصلاسرغ)ةنس۳٠هتمامإتناكوه٤

٢-۲۷(

ضرألاديقببقلوه١١٠٠ماعةمامإلابعيوب:يبرعيلافيسنبناطلسنبفيسمامإلا-

ءدنهلاضرأاهبلخدوناصحفلأنيعستوةتسبهشيجدعأوثداوحللدعتساوشويجلازهج

هللايضريفوتنامعبجالفألانمريثكلارمعوءحلاصلاءاجرلاسأرلصوواهلحاسحاتجاف

ردصملا)ةنس۹٠هتمامإتناكوماعناضمرنمتلخثالثلةعمجلامويهنع

.(۲۷صء؛قباسلا

۹7

حجہہ



ةاةو

  

عرولاودهزلابةيضرلاةربلاهذهتفصتاء١"يناثلافيسنبناطلسمامإلاو

اهاطعأدقوءاهرصعيفءاملعلاوخياشملارابكديىلعتذملتتدقوءىقتلاو
ءاهعالطاةرازغواهملعةوقبترهتشافمهفلايفاقمعوىاكذلايفةوقهلا

.هقفلاوىوتفلالاجيفتزربو
ٹيحميسجيسايسروداناكدقفةيملعلااهتناكمىلإةفاضإلابو

هيجوتيفةليلحجلاةملاعلاهذهتكراشدقلو):هلوقبيئاطلاهللادبعهركذي

هیخآىلعناطلسنبفيسجرخنأدعبف؛نامعيفةبراعيلارصعيفمكمحلا

متهانيحيفءلاغتربلاةدراطمويجراخلاذوفنلاعيسوتابلاطبرعلبمامإلا

ةافودعبمكحلاىلعءاليتسالانمفيسنكتءةيلخادلاتاحالصإلابهوخأ

تنبةخيشلانأالإنيريثكلالبقنمعيوبفءهيفرصوحيذلانصحلايفهيخأ
مث؛مكحلانعدعتبينأوهتيبمزلينأىلعترصأو«هتعيابمتضفردشار

هذهضراعينأفيسعطتسيملوتالبلايفيأرلايلوألبقنمكلذيفرظتي
هتيبمزلوالعفمكحلارقمكرتف‹هباختنامدعبةرغثهدهعلثدحيفةأرللا

نايعأنمةعامجبناجبهتشقانوءهيلإةملسملاةأرلاهذهتلسرأيح«نيموي

ءحالصإلاىلعلمعلاوداهجلاساسأىلعهتعيابمثهيخألهتفلاخميفدالبلا

.b . ۰ . ۰ ۰ ةمامإلابعيوبيناثلافيسنبناطلسبفرعي:يبرعيلاناطلسنبفيسنبناطلسمامإلا-۱

یدامجيفيفوتو«برأميتنجكنامعلعجينأهونامعنارمعىلعلبقأه١۲٠٠ماع
.(۲۷۲۸صءقباسلاردصملا)رهشأةعستونينسعبسهتمامإتناکو؛ےها۱١ماعةرخأآلا

.روشنمريغءيناميبلاديعسنبرصاننبدمحأيلعاهبلضفتتامولعم-

يالا



ةأرةيكولاةرسلا

  

يمسيحنامعةمئآةعيلطيفدعبنمحبصأومكحلاةسرامبىلإداعكلذبو

.(ەذوفنةعسلضرألاديقب

‹ةشئاعةخيشلاتاباوجمساتحتنيدلحبيفاهاواتفتعّمُجدقو

نإففسأللنكلوءةيمالسإلاةعيرشلالابيفىرخأتافلؤمامللعلو
الهيبةيالويفتابتكملابدجوتتافلؤملاهذهتناكو«تشالتاهتافلؤم

نبدشارنبملاسخيشلاةبتكمو«جرفملآةبتكمودعملآةبتكملاثمأك

اهتاباوجیورو‹الهبةيالوبدادحلاةراحنكسيناكيذلايوعلاةعيبر

‹"ةعيرشلاسوماق"هباتكيفيدعسلاسيمنبليمجةمالعلالثمءاملعلاضعب

."اهنعظفحواهكردأدقهنأهيفركذو

:هصناماهنمروكذملاهباتكيثاهتاباوجضعبلقنو

ولنأاممرثكأهدحوهلكأناكاذإفيضللدشارةنباةخيشلانع)

هعسيأبهذموبدألاعيضتوأهنمايحتساهدنعارضاحماعطلابرناك

؟الماالاسنوكيوكلذ

۱۹۸۳ء١طءةثيدحلاناولألاةعبطمءيئاطلادمحمنبهللادبعءيبرعلاجيلخلانعتاسارد١
.٣٤۳۳ص؛م

عباطملاءريبزلانبدمحمفارشإءنامعمالعأءةيبرعلاءامسأللسوباقناطلسلاةعوسوم
.١٠٠صم١۹۹١ء١ط؛نامعطقسمءةيملاعلا

ةرازوفارشإتحت٠يدعسلاسيمخنبليمجءةعيسولااهقرطيواحلاةعيرشلاسوماق2

.٥٦۳ص۸جم٤۱۹۸؛يورءرشنلاوةفاحصللنامعةديرجراد«نامعبيموقلاثارتلا

ج©
 



يكول

 

لکأيالفقلخلانسحيقامأو‹لاحيأىلعهعملكأيهنإ:باوجلا

.'(ملعأهللاو«ءاربكلانمنوكينأالإهعم

ةمتهمنوكتنأىوتفلاةجردتغلبةأرماىلعنذإبيجعبسيلو

ريشبخيشللةبراحلاباتكلةطوطخمىلعانعالطاكلذديؤيامو«بتكلاءانتقاب

ةبراحلاباتك):ةطوطخملارخآيفبتكدقو-هللاهمحرليحرلانببوبحمنب

بيصخنبدشارتنبةشئاعةدهازلاةماعلاةيضرملاةيضرلاةيقتلاةخيشلل"

يقاباوبأنمضتت«ابابنينامنوةعبرأيفعقيباتكلااذهو(ةيولهبلاةيمايرلا
ءاهريغوهلهجعسياموهلهجعسيالاموةءاربلاوةيالولاكةحيحصلاةديقعلا

اباوبأو«هتيمهأوملعلاييًاباوبأوءاهريغوتابوتلاوجحلاكهقفلايفاباوبأو
فئاوطلاضعبركذوفذقلاوىواعدلاوداهجلاوةمامإلاكةقرفتمىرخأ

".نيدلايفةمهملاعورفلانماهريغوةلاضلا
كلذيفاهكالتمابعصييلابتكلاءانتقابةشئاعةخيشلافتكتملو

نماهظفحيفةغلابةيمهأهلبتكلاخسننأاضيأتأراهنكلو«بسحفتقولا

نمتبلطفملعللءاقبوةنمزألاوروهدلابلقتدنعةمأللًارحخذوراثدنالا

تاباوجباتکخسنيصورخلايرمعملادشرمنبلمرحنبدشارنبدوعسم

نمءاهتنالامتوءرشاعلانرقلاءاملعنموهيذلايوزتلادادمنبدمحأخيشلا

.©صء‹©١جءقباسلاردصملا-'

يموقلاثارتلاةرازوةبتكمببوبحمنبدمحمنبريشبفلؤمللةبراحملاباتكةطوطخم-"

١0۹4مقرةيمايرلاةشئاعةملاعللاكلمءةفاقثلاو

 



تا(
 

 

طوطخميقو"ھ۸١۱۱ماعناضمررهشنمنيقبلايلنامثلسيمخلاةليلهخسن
ةشئاعةملاعلاةهيقفللةخسنخسانلاركذرشععبارلاءزحلاعرشلانايب

"ھ١١۱۱ماعنميناثلاعيبرنمرشعنماثلايفهخسننمءاهتنالامتو«ةيمايرلا

ءاهريغتايرخأءاسن-ةبراعيلارصع-اهرصعيفتناكدقلو

اسبقنكيلتاملاعلاكلتهبترشتنارصعنمهمظعأامف"ملعلابنرهتشا

ةلعشنكیونهايندونهنيدرومايفنهيلعلكشأاميفةاتفلكنهيلِإعجرت

.هيلإىعستوملعلابحتةاتفلكمامأقيرطلارينت

فيسنبناطلسمامإلارصعيفةيمايرلاةشئاعةليلحلاةماعلاتيفوت

لاشالهيبتنفدو‹نيدلاوملعلالجأنمحافكيفهتضقرمعدعبيناثلا

خیراتواهمساهيفبوتکمبابرلانمحولهيلعدابعلادحجاسممةعقاولايولظطلا

خيراتىشالتنمزلارورمعمنكلوافورعماهربقلازيالوءاهتافو
نعءانبألاهلقانتيلايجألاةركاذيفاروفحملازيالاهمسانكلوءاهتافو
.*ةرطعلااهاركذلاديلختاهمسابالهيبةسردمتيسدقوىابآل

.هركذقباسلايناميبلارصاننبدمحأثحبنم-'

ديسلاةبتكم«يدنكلاميهاريإنبدمحمخيشلاهفلؤملء١٠ءزجلاعرشلانايبباتكلطوطخم-"
.١٠مقربيديعسوبلادمحأنبدمحم

.١٦۲۷صء٣ج؛قباسردصمءقئارلابدألايققئافلادرمزلا-"
.٠٦۲۷صقباسلاردصملا

.ءالهبةيالوبةرومعملاةلحميفتانبللةيوناثلاةيمايرلاةشئاعةسردملاهذهمساو

ر

كگ(.

 



|[ةيضابإلاةأرمللةيكرلاةريسلا||
 

ةيناميسلاهار
يلاةيخيراتلاةنيدملاكلت«'قاتسرلاةنيدميفةلضافلاةأرلاهذهتأشن

ةمصاعدعتاهتقويفقاتسرلاتناكدقف‹لاطبألاوةمئألاوءاملعلاتّجرحخ

.ةيجيتارتسالااهتيمهألارظنىوزندعبةيناث
ىهزأنمناكيذلارصعلاكلذةبراعيلارصعةيناميبلاةيارتشياعو

امو‹يملعلاويداصتقالاراهدزالابتألتماةرتف«؛نامعاهتشاعيلاتارتفلا

لجوزعهللاباتكماكحأىلعاهناينبواهسنسأمايقكلذىلعاهدعاس

.رومألاعيمجيفىروشلاًادبممازتلاوفَيلوسرلاجهنمو

ىلعليلدالإكلذاموءاهسفنببتكلاخسنبةيناميبلاةيارتمتها

قيدصلاوهباتكلانأاهتريصببقاثبتكردأدقفملعلابحضاولااهمامتها

سبتقيوءايندلاونيدلارومأنمهيلعلكشأاميفناسنإلاهيلإعجري‹سنؤللاو

.هعورفونيدلالوصإبملعلاوةفاقثلالالخنم

-:لثمنآلاىلإةيقاباهتخسنيلابتكلاضعبلازتامو

‹يدنكلاميهاربإنبدمحمةمالعللعبارلاءزحلاعرشلانايبباتك.١

.اه١۱۱۰ماعةجحلايذنم٢خيراتبهخسننمتهتنادقو

ةنطلسةمصاعنعدعبتيهوءةنطابلابونجةقطنمبيبرغلارجحلاتايالونمةدحاويه-'
تناکوءةيرق١۷٠يفنوشيعيةمسنفلأ١اهناكسددعغلبيءملك١٠٠يلاوحبطقسمنامع

ديعسنبدمحأمامإلاويبرعيلادشرمنبرصانمامإلادهعيفةلودللةمصاعقاتسرلا

.(٥٢٤٢٤۲صم٥۹۹٠قباسردصم"ةنطابلاةقطنم"ريخلاةريسم)يديعسوبلا

ےگ



|[ةيضابإلاةأرمللةيكرلاةريسلا|
ہہ

 

طوطخموهو‹؛ەفلۇمركذيملوءةمألافالتخانايبوةمغلافشكباتك.آ

ةيرعشوةيرثنظعاومةدعنمضتيامكهقفلالوصأيفلئاسمنمضتي

۱۱۲۲ماعةجحلايذنم١٠خيراتبهخسنتمتأدقو‹ليمحبولسأب

۲
۰ھه

 

دمحأنبدمحمديسلاةبتكمبء٤١جءيدنكلاميهاريإنبدمحمخيشلا؛عرشلانايبطوطخم-'
.(١٠/٠)مقربيديعسوبلا

ديسلاةبتكمب«يوكزألاديعسنبناحرسفلؤملاءةمألاقرفنايبوةمغلافشكطوطخم-

.(١٠٠/ك)مقربيديعسوبلادمحم

جےہر



|ةيضابإلاةأرملةيكرلاةريسلا|

 

ملعلاليبسيئاينضمادوهجبنلذبياللاتاهمألانمةيركلامألاهذه

ةدلاواها؟ةودقلاملاهذهنمفءةيملعلاةيمالسالاةفرعملاليصأتوحيحصلا

يسامامتفصتا‹'مهرصعيفاوغبننيذلاذاذفألاءاملعلانماهوخأواهمعو

ءاملعلالضففرعتىاملعلاوملعللةبعتأشنو‹نيدلابكسمتلاوعرولاب

ديسلانمتجوزتء؛دوجولايفءيشسفنأملعلانُأو؛مشهردفومهتناكمو

نمهتنرواماهيفخسردقفءاهيفغيلبرثأاذناكوء"فسويجاحلالاصلا

هللاقزردقلو«اوقوةثيدحلاةضهنللسامحلاونيدلاوملعلابحنماهترسأ

لوسرىأرفمانهفاوطذعبومارحلاهللاتيبجحىلإباهذلاةمعنجوزلااذه

جاحلاقافتسافهرهظيفایشبتکیوءًاللهتمامسابهنموندیهمانمیفيهللا

OREN

.٥۲۹صء١جءقباسردصمءةثيدحلارئازجلاةضهن-'
ءاكذلابرهتشاهتقونايعأنموهنامزيفةزرابةيصخشناك:شيفطأفسويجاحلاديسلا-
هتفاقثنمدازوملعلانمهبسأبالاظحلاندقولمعلابحوةعاجشلاوةفاقثلاوحالصلاو

ةضهن)هرصعيفنيفقثمللهتلخادموينيمثلازيزعلادبعملاعلالاثمأكءاملعللهتسلاجم

.(٤۲۹ص۱ردصمءةثيدحلارئازجلا

EEE-- N



|[ةيضابإلاةأرمللةيكرلاةريسلا

  

ةينبلايوقًاليمجًامالغهناينمتامكناكهتدالودعبوكيعسلادلولابةريصقةدم

حالصلاتامالعوغوبنلاوءاكذلاتايآههجوءاميسوهتارظنىلعودبت

نوکينأهللانماينمتوةيلوسرلاباكربتوانميتادمحمهايمسأو«حاجنلاو

.ءاملعلافاصميفامهدلو

نيبالإدجسلملاوألمعلانمهعوجردعبهابأدمحملفطلاىريالناكو

غلبيداکياموءةفرعمللاقاوتبتكللابريغصلالفطلاًاشنفءاهؤرقيهبتك

عاترافةربقملاىلإقانعألاىلعًالومحمهدلاوىرييحهرمعنمةسماخلادمحم

ونحلايفغلابتوهيلعونحتتذحخأيسامامهمأنكلوريزغلاعمدلاحفسو

نانحنمهدقفاماههيجوتواهتيبرتنسحواهتياعربهضوعتو«هعمدفكفكتو
.هتیاعروهيب

ةموعنذنمملعللهبحىرتفءاهدلوتافرصتبقرتمألاتناكو

الإ«رادلايفوأعراشلايفةبوتكمةقرودجيداكيالهنأةجردلهرفاظأ

اذذلتمةءارقلاتاوصأدلقيهباعلأيفناكوءهتاكلتممزعأاهاريواهذخأي

املامآققحدقهللانأوملعلايفالإنوكيالهحاجننأبمألاتنقيأفاه

ذنمةءارقلاوملعلابفغشلاهئروأو«يكذلادلولااذهاهبهوفهيبآلامآو

.'غبنيىحملعتياهنباكرتتوةجاحلاورهدلاعراصتنأتلآوصابص

١۱
.(فرصتب)۲۹۹_٢٤۲۹ص۱ج‹قباسلاردصملا-

كگ(



  

يفتبثتءةطيشنةملاعءةيصخشلاةيوق؛لقعلاةفيصحيسامامتناك

ملعللهبحعمقوتملااهجوزناكدقفةسباعلاةرشكملاةايحلاهجو

كرتيمليفوتامدنعف«ركذيِءارثققحيمليلاتلابوةراجتللغرفتيملهنأالإارجات
امناعرسريسيلامو؛تالخنثالٹوءاهنونکسیرادیوسهتجوزوهنبال

تلاعف؛جسنلايفاهتعاربوءاهجسنمىلعتدمتعااهريبدتنسحباهنكلودفن
یدوأامكهغوبنبيدويايداماهاحتااهنباهحتالاهالولواهنباواهسفن

تدهعدقوتاهمألاءانيأوىماتيلانمريثكغوبنبلهحلاورقفلا

نامتنباوهوهظفحنقتأوهمتخوءنآرقلاظفحفنييدؤملادحأىلإاهالوب

كلذناكوءمركلانآرقللاهدلوراهظتسابةدلاولاتشتنااهتقو

‹تائنهملاباهرادتألتماوهلتموأدقوةايحلايفافسرعمظعأمويلا

ىلإكلذدعبلفطلاعرسأوءانوؤنهيولفطللنوكرابياهبراقأاهيلإعرسأو

روض ايوقاليمرهظأوملعلاقلحيفهءالمزبكرلابمحازسيملصلارود
رباکأنمدعيناكهرمعنمنيرشعلالصونيحهنإيحءاملعلاسلاخجب

ريثكهيديىلعجرغتوهدلبيفةيملعةضحنثادحإيفدئاررودبماف

٤٤۰ص«قباسردصمءاثيدحواميدقنامعمالعأضعبىلعءاوضأ-'

رشنلليرماضلاةبتكم«تشوعأديعسنبريكب«شيفطأفسوينبدمحمةمالعلاةمئألابطق-"

.(فرصتب)۳٠ص

.١۳٠٠ص«قباسردصمءشيفطأدمحمخيشلاءارآةيضابإلادنعيسايسلاركفلا-"

حج©



تسللةيكزلاةريسلا

  

'هرصعيفعدبللىدصتوركتملانعايهانفورعملابارمآناك«ملعلاةبلطنم

):لوقينيحيليلخلاخيشلافصوهبققحفءةرادجنعةمئألابطقببقلمث
ًاعينهف٠(لمعلاوملعلانيبعمجدقفةمأيفادرفودرفيفةمأهللاهمحرناك

ملعلاىلإبطقلاهاحتايفكيهللاقيفوتدعبببسلايهتناكيلايسامام

ايندلا:نيرادلاييففرشلاةبتروةاجنلاوزوفلاقيرطىلعاهنباتلددقف

تانسحنمخيشلامدقامددعبهللاءاشنإ-رجألانمالوءةرحخآلاو

.ةحلاصلامعأو

 

1:
ص٤ءاط؛يورنامعءةيملاعلاعباطملاء؛تشوعأديعسريكبءريسلانمتاحفن

٠١.

.nt۔_٢ 2g
رشنلليرماضلاةبتكم«تشوعأديعسريكبءشيفطأفسوينبدمحمةمالعلاةمئالابطق

يفةنطلسلايتفميليلخلادمحنبدمحأخيشلاتاملكنم)۹صم۸‹١طءعيزوتلاو
.(م١۹۸١ربمتبسبطقلاىركذليفاقثلاناجرهملا

هحرس



تيكا

  

يثراهلارصاننبيلعنبحااصخيشلامأ
اوحكناوءافكألااوحكناومكفطنلاوريخت))لوسرلالوقي

ةنبايهو«هتجوزيثراحلارصاننبيلعخيشلاراتخاًادبملااذهىلع'((مهيلإ

نمضةراغيفامويهعمناكهنإف«يئراحلايرضحلاديعسنبيلعخيشلا
يفرمضأف؛هتنطفوهمادقإوهتعاجشببحجعأف«تقولاكلذيفةرئادلابورحلا

ابيننوكيساهدلونأكشالهنألاهجوزتيواهبطخيلتنبهلناكنإهسفن

.ایکذ

ادلوهلبجتتاهنمهجاوزدعبيهاهفيهتشيامكرومألاتراسو

املناكهنإمغرنبالااذهبيغلابامامتهاةأرملاهذهتمتهاو

نيحو؛حاصهلانيذلامامتهالاوةياعرلاسفنلنيلقباسجوزنمدلو

ىلعنوکتالةيلوؤسمهيلعنوكتساحلاصنأتباجأ«كلذرسنعتلئعس

ةعضرمهلتبلجانِإمثرخآلانبالاسكعبةليبقخيشءهابأنألكلذوهيخأ

١۱٠٠۳حاكنلابابيراخبلاوء7٤حاكنلابابهجامنباهاور-'

نآرقلاسردھه١٥۲٠ماعبريضملاةدلببدلو:يثراحلارصاننبيلعنبحلاصخيشلا

ديىلعذملتتءلباقلاةدلببنيملعملانمةبخنديىلعهتلوفطةرتفيفةيبرعلاةغللائدابموميركلا

ىتحهيفعربوفرصلاملعكانهملعتورابجنزىلإرفاسمثيليلخلانافلخنبديعسةمالعلا

لومخلافرعيالنيدلاتامرحنععافدلاىلعهرمعفقوءنامعلهأءاملعنماملعراص

ديعباروصنمناكوءقافنإلايفيلابيالاميركناكءاماقمقحلاةماقإىلعددرتلاواعضومهيف

مالعأضعبىلعءاوضأ)ه١۳۱٠ماعكلذناكوءاديهشيفوتو٠تيصلايلاعةمهلا

.(1۰٦-۹٥صءقباسردصمءاثیدحواميدقنامع

احل©



|[ةيضابإلاةأرملةيكرلاريسلا|

  

نإ):تباجأفاضيأكلذنعتلعسدقوء'قطنملاةوقوناسللاةقالطبةفورعم

(همصخزبيفيكفملكتينأفرعيالناكنإفمصاخيومصاخيسدلولااذه

ىلعاسيئرسيلدعبنمحلاصخيشلاحبصأف؛كلذلكيفهمأةسارفتقدصف
ناكدقلو«ىرحخألالئابقلاةعاطهحالصوهداهجهبسكألببسحفهموق

توصاذناكفتوصلايفةوقوناسللايفةقالطعضرملاكلتبلحريثأت

.دیعبنمعمسييروهج

خيشلاتافصوةريستركذاملكةدلاولاهذهركذحولياذكهو

.هناوضروهللاةمحرهيلعيلعنبالاصديهشلادهاجما

\۰. .۹٥ص؛قباسردصمءاثيدحواميدقنامعمالعأضعبىلعءاوضأ-
.٥۹ص‹قباسردصمءبلقلاتاعدوتسمزاربايفبطرلاؤلؤللا-"

ل

ےس[

 



| 

 

ينسومتنرمعتنبيتس
ليلحجلاملاعلااهوبأناكف«بدأوملعتيبيفةلضافلاةأرملاهذهتأشن

ءانتقايفهلاماهدلاولذبدقلوملعلاوىوقتلاسسأىلعاهابررمع

رابكلاءاملعلاالإاهبرفظيالاطوطخماهبلغأناكوةردانلاةسيفنلابتكلا

ةبتكمدوجواهعجشو«عرابلاءاكذلابينسةديسلاتفصتا«؛نامثألاىلغأبو

ةفاقثتاذتحبصأىحةفلتخملاملعلانونفيفعساولاعالطالاىلعاهدلاو

؛اهيبأبتكىلعةريغلابتسحأرمعليلحجلاملاعلااهدلاوقوتامدنعوءةيلاع

اهلعلواهيبأثاريمنماهبيصنيهتناكفاهيلعلوصحللدهجلكتلذبف

.ةنرولانماهترتشادق

نبدمحمخيشلاةمئألابطقاهيطخينسةديسلاجوزيفوتامدنعو

نوبصانياهموقنمنيدساحلاةلهحلاضعبناكوهبتيضرفشيفطأفسوي

بتكةنازخنمةدافتسالانمهنامرحلةليسولكنوذختيوىادصعلابطقلا

نمةالغلاةلهملانمافوخةصاخلاالإهملعيالارسامهجاوزناكفهلاخ

كمبصرةذمالتبطلایقبتساجاوزلانملوألامويلايفوءاهموق

‹ةرخبم«شرفلانسحأبةش,ي :ورغماهودجوواهولخدف‹يتسةديسلاراد

رژنميسةديسلامهتملكماعطلادعبو‹ماعطلامهيلإ
مهبتبحرفراتسءا

 



|[ةيضابإلاةأرملةيكرلاةريسلا|

  

(اهيفاودهشتلكلملاةقيثوبتكتسوهلكلمامهفبطقللرادلاهذهو

ميقلارادلاثاثأضعباضيأهلتبهوو«بتكلانمةريبكةنازختناكو

هللهلمعوهعرووهصالخالبطقلاهللاقزرو):نومبخيشلالاق«هللاامهمحر

نسحأيفرادو«بتكلاةنازخوءةيفولاةحلاصلاةجوزلا:ةسيفنءايشأثالث
۱ ۱

 

٢٤۳۰صج؛قباسردصمءةثيدحلارئازجلاةضه۱۳

ححےہ2

.(فرصتب)٥٠



قيالةيكواةربسا

 

اهتنباويزرهمرصاسلاتنشبهشناع

رئازحبابةيادرغةيالويفنايربةنيدمببةحلاصلاةملسملاةأرملاهذهتدلو

ناعبإلابةمعفمةرهاطةحلاصةئيبيفتعرعرتو«يداليملارشععساتلانرقلايف

يثهقفتلاوةفرعملاوملعلابحاهيفاهادلاوسرغدقو«ملعلابحويوقلا

تظفحف«ةيئاسنلاةينآرقلابيتاتكلاىلعددرتتتناكثيحبةيعرشلاموللا

.ةينيدنوتمةدعوةفيرشةيوبنثيداحأوميركلانآرقلا

اممائيشىسنتداكتالةظفاحةيكذةيصخشلاةيوقةعروةفقثمتأشنف

يفءاسنلاماكحأظفحتوليلحلاملاعلاسوردبرشتتتناكو«هعمست

‹نايربءاسنيفقيمعلااهرْثألاهليبطقلاناكو‹نهيتفتونهظعتفنيالا

راصبطقلاةرايزعيطتستالتراصوتمرهالو«هتاذيملتربكأنماهدعيو

هذهةبازعلاسلجمراتخادقو‹اهدوهحلاريدقتوءالءافواهراديفاهروزيوه

رييستيفاهتءافكواهملعلنايربيفتايبازعلاةريبكنوكتلةعيركلاةديسلا

ئدابمرشنلجأنمشيعتةيعادةأرملاهذهتناكدقل‹ييدلاسلجلاكلذ

تاملاعلاةعركلااهديىلعتحجرختىحءةحمسلامالسإلاميلاعتوقحا

.نهعمتجبونهتويبيدئارلانهرودبنزربياللاتاحلاصلا

هللااهافوتىح«قحلايفلاضنوداهجاهؤلمةايحةماعلاهذهتشاع

.م١١۱۹ماعیلاعت

۰.1۰يتسامامهمأةيصخشيفهبفيرعتلاقبس-'

حج®

 



ةأر

  

ىوقتوملعةريسةشئاعةملاعلاةلضافلاةديسلاةريسهذهتناكاذإو

نمتناكفءاهحالصواهملعاهتنبااهنمتذخأدقف«ةوعدلالجأنمداهجو

ةليوطلاسوردلاعمستةيوقةركاذالاهمأكتناكوتالضافلاتافقثلا

تناکفبطقلاسوردروضحىلعتابظاوملانمتناكوءاهديعتواهظفحتف

يفاهرودغزبێحاهبماملإلاوةميقلاسوردلاهذاهمهفىلعةصيرح
ءبطقلاسوردنمتظفحامننهظفحتوءاسنلابعمتحتتناكف‹ةوعللا

باسخحلاوربقلاباذعنعءاسنلاثدحنوء؛عومدلاليستو«بولقلاعشختف

دقوسلجلانمءاسنلاجرختفقرخآلايفاهلاوهأورانلاوهللايدينيبباقعلاو

اهدلبيفةيعامتجالانوؤشلابتمتهاو«ةبهروةيشخوبلقلايفةقربنسسحأ

ىعستتناكو‹عمتجلاحلصةرسألاتحلصاذإهنأىرتتناكف"نايرب"

ةلئاعيفزوشنبعمستال«؛تالئاعلايفنيمصاختملانيبوجاوزألانيبحلصلاب

نمتعمابنمؤملارثؤملاعشاخلااهتوصبنهظعتفعرستوالإاهفراعمسم
الو‹ةلئاعلاوفصردكتىلالكاشملالحتوةبحلاعرزتونارينلاءيفطتف«بطقلا

.هللااهمحرينيدلاوحالصللميظعردصمورونلانمريزغعبنًافطناتیفوت

۸٣۳-٦٢٤۳ص4اج‹قباسردصمرئازجلاةضهن-'

0(

حجےہ
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ةيرفصلاةميلس
ناكف«هفنكيفتأشنديعسخيشلاعرولادهازلاةنبايه

ملحلابتفصتافءةميركلابادآلاولئاضفلااهيفتسرديلاىلوألااهتسردم

بستحلامامإلابنرتقتنأديعسلاردقلاالءاشمثةعيفرلاقالحخألاودهزلاو

انوعوادنستراصف«ةيناثلااهتسردمناكفء'يثراحلايلعنبلاصخيشلا

كلذيفترثأتمهلزانمملزنتوسانلاردقفرعتتناكوءلاصلااهجوزل

يذلايقتلالاصلااهجوزبلقيفةميظعةناكمتأوبتدقلوءاهجوزواهيبأب

لصحدقفكلذنممغرلابنكلوءاهيفةريبكلاهتقثلاهنعيغتسيالناك

نمهناتًأرفمهفءوسو«فالخنمنيجوزيأنيبلصحيدقامامهنيب

غارفلابمامإلاسحأف«رومألاًادهتنأىلإاهلهأتيبىلإبهذتنأبسانلا
ىلإردابف«هسفنوهتيبيفاهيلإةحلملاهتجاحبو«هتجوزهتكرتيذلاريبكلا
.ةحلاصلاةجوزلانوكتاملضفأكاهتيبلإتداعوعنتمتملفاهئاضرتسا

دحأهادهأنيحءكالحلانممامإلااهجوزةايحذاقنإفلضفالناكو

ذحخأدقوءاهسبليالنأبهتحصنوةبيراهنمتسجوأفةمومسمةءابعهئادعأ

ء؛تتامفةطقىلعةءابعلاهذهةحلاصلاةجوزلاتبرجدقواهتحيصنبخيشلا

.(تشبلامسنمعطقأ)لثملااهببرضيةعقاولاهذهتحبصأو

س

۱9
.۷۹صحلاصخيشلامأةيصخشيفهبفيرعتلاقبس_

حجےل©
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مهو«تانبثالثونبامامإلااهجوزنملجوزعهللااهقزرو

مهتيبرتلجأنماهتقوواهسفنةحلاصلامألاتلذبفةشئاعوةسشوةزيزعوا

اهئانبأنمغبنف«مهتيبرتتنسحأوحالصلاوملعلاىلعوةحمسلائدابلاىلع

."ثرحلاةليبقلاخيشهدلاوةافودعبحبصأيذلا'ىسيع

 

سردلامزالءظفاحلاطباضلارخازلاملعلارحبوهيثراحلايلعنبحلاصنبىسيع-'

يناعملاووحنلامولعءىدابمذخأوحلاصلاهيبأرجحيفًأشنءداهجلاىلعطبارمثداهتجالاو
دعبةيلوؤسملاءبعبماقءيملاسلانيدلارونخيشلاةذمالتدحأناكوءميلعتلاىلعبكأوءنايبلاو

ىلعمهثحونيملسملاثعشعمجءهسفنءاخسوهتريسنسحلسانلانيباهيجوناكوءهدلاوةافو
ةبوجأيوحيمخضدلجمهلوءزيردلالهأماكحأىلعزيزعلادرلاهتافلؤمنم؛عامتجالا
ةضهن)لباقلاةدلبيفنفدوماعهنعهللايضريفوتءنونفلافلتخميفلئاسمو
نودبءرصمءيبرعلاباتكلارادءيملاسلاللادبعنيدلاروننبةبيشدمحمءنامعةيرحبنايعألا
.(٥٩-۸۷صخیرات

.١٠ص؛قباسردصمءاثيدحواميدقنامعمالعأضعبىلعءاوضأ-"

8(

حج
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ةيليلخل|

ينابرلاملاعلاةنبااهنإلوقننأةيصخشلاهذهفّرعنليفكيلهىرت

لوقنمأنافلخنبديعسمالسالاخيشرشعثلاثلانرقلاددحبققحلا

نيخيشلاتحخأاهنأركذنمأ«"يديعسوبلاسيقنبنازعمامإلاجوزاهنإ

الةبارقلاوبسنلافاهفرشواهردقملعنلاذهبيفتكننلنكلودمحمودمحأ

ن:لجوزعهللانمامهبحاصنابرقيامردقبالإمالسإلاياملردق

.ةرطعلااريسواهتيصخشحمالمضعبيلجتسنانبايهف٠هکاتادنعمکمرکأ

تملعت؛طقسمةيالوبرشوبةيرقيفةسمشةلضافلاةديسلاتدلو

لضفلاوملعلاتيبملسلاتيبلاكلذيف«ةيبدألاوةيهقفلامولعلاومركلانآرقلا

امكلذىلعاهدعاساموليصحتيفةيعاس«ملعللةبحعتعرعرتف‹«ىقتلاو

۱
.5َ

۵

يلوهه٠پماعطقسميحاوضنمرشوبةدلبيفدلو:يليلخلانافلخنبديعسخيشلا-

رارسألاملعباعلومناك«ناهبنيبأنبرصانهخيشدبىلعثيدحلاوهقفلاسردهابصةرتف

نمو؛هملعرحبنماوقتسيلهرصعءاملعهيلإهجتياملاعكلذدعبحبصأوءةيهلإلاتاولخلاو

ماعاديهشهنعهللايضريفوتءاهريغوديهمتلاباتكومعنلاتاقدصيفمكحلافئاطلهتافلؤم

.(۷٤-٤٦٤صءقباسردصمءاثيدحواميدقنامعمالعأضعبىلعءاوضأ(ه۷

امزاحناكوه١۲۸٠۱ماعطقسميفةمامإلابعيوب:يديعسوبلاسيقنبنازعمامإلا-*

اديهشهنعهللايضرتاموهمايأيفسانلانأمطافهتريستنسحوءنتفلاعمقءاعاجش

ةديدعتاماركهلءامويرشعةسمخوروهشةعبرأونيتنسهتمامإتناكفهتباصأةصاصرب

.(١۱۸صء٠٠-٦ج«قباسردصمءبابحألابولقيفباوصلاسرغ)

.١۳٠تارجحلا-*

 

 



|[ةيايالات

  

ىحاهدلاونيعمنم:توترافبلقو؛عاولقعنمهللااهابح

ءاسنلالئاسميفةصاخوىوتفللاعجرمتحبصأوملعلانمةجردتغلب
.ةينيدلا

نبنازعيضرلامامالابنارتقالافرشةيضرلاةربلاهذهتلاندقو

امهجاوزىلعماعيضعداکيامنكلو«ةديعسةئناهةايحهعمتشاعو«سيق

ةبيصملاكلتبتعجفف‹راربألاءادهشلاكلسبمامإلااهجوزقحتليوالإكرابللا

ال):ليقامكنكلو‹مهدئاقومهمامإدقفبرارحألانونمؤملااهعمعجفامك

.نيرباصلارشبو(ريصلاكءاود

دهشتسادقو«اركذاهدولومناکفهنملماحيهومامإلادهشتسا

اهرمعنمنيرشعلايفاهلعللب«بابشلاناعيريلازتاميهومامإلااهجوز

لازيالهفيطونازعلثمكنمنكلوءاهتبطخلنوحلاصلامدقتوكلذلوحوأ

دعبلجرال):ةروهشملااهتلوقالإمحلاهباوجناكامفءاهيرظانمامأ
هذهداكتالو‹ديهشلامامإلاكلذىركذةلماحىقبتنأتلضفو«"(نازع

ةبيصماهيلعلزنتيحءجوزلانادقفةبيصمرحنمقيفتستةليلحلاةديسلا
النکلو"اردغواملظالتقنيحدمحماهيخأواهدلاوداهشتسايهوىرخأ

.۲۸۰صج‹قباسردصمءنامعلهأةريسبنايعألاةفحترظني-`

يفءاسنلليليلخلادمحنبدمحأخيشلاةحامساهاقلأيعمسطيرشيفةلجسمةرضاحمنم-
.ءارمحلاةيالو

.۲۸۱صج‹؛قباسردصم«نامعلهأةريسبنايعألاةفحترظني۲

حج©
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نأاهيلسياممنإفءاهتاذدحيفةبيصمتناكنإويهوىاضقلادريفةليح

هجهنمةماقإومهبرناوضرلاصيخراننمهحاورأاوعفدامنإرايخألاكعلوأ

عم؛ردتقمكيلمدنعقدصدعقميف«رهنوتانجىلإاولقتناف«ضرألاىلع

كعلوأنسحونيحلاصلاوءادهشلاونيقيدصلاونييبنلانممهيلعهللامعنأنيذلا

.اقيفر

لاومأبهللااهابحدقوء'رارسألاملعيفديةربلاةهيقفلاهذمحلناكو

ةرثكوءاخسلاومركلابتفصتاويليلخلاققحلاخيشلااهيبأنعاهتثروةريثك

نبدمحممامإلااهيخأنبادعاستتناكو«نيكاسملاوءارقفلاىلعقدصتلا

يفريسلاوريخلاىلعهتنواعملجأنملاومألاهذهبهللاهمحر"يليلخلاهللادبع

اهعيبيناكيلالاومألاهيلإدرتاماريثكتناكو«ضرألايفلدعلارشنقيرط

.كلذلجأنمهيلإاهدرتمثلاومألايرتشتو
نمرثكأنازعمامإلادعبجاوزريغنمةيفولاةأرملاهذهتلظدقو

هنأيبيصخلا"قئافلادرمزلا"باتكفلؤمركذوءاهنافوىحاماعنيناحت

.٠٦صءقباسردصمءقئارلابدألايفقئافلادرمزلا-`

ماقءهنامزلهأملعأناكه۳۳۸٠١ماعةمامإلابهلعيوب:يليلخلاهللادبعنبدمحممامإلا-

لهألاعجرمشاعوهلبقنمةمئألااهماقأامكدودحلاماقأودالبلانّمأومايقريخبجاولاب
نم٢۲يفهللاهمحريفوتهوبآهلهفلخامبايرثناكوةلودلازعيفاهلكهلاومأقفنأ«نامع

.(۱۸۲ص0‹قباسردصمءبابحألابولقيفباوصلاسرغ)ه۳۷۳٠ماعنابعش

.ءارمحلاةيالوبيليلخلادمحنبدمحأخيشلاةحامسلةلجسملاةرضاحملانم-"

۷(

حج
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ةحلاصتناكو'لئامسةيالويفه١١۳٠ماعاهرازواهكردأ

اهربخأواهمانميهللاهمحرسيقنبنازعمامإلاتأراهتافوتندامدنعو

هللااهراتخاتحةرباصلاةأرملاهذهتشاعو«"ةيقاباهنأبةيجوزلاةقالعلانع

نباةمامإرصعيفكلذولئامسةيالوبةيالعلايفتنفدوكلذرثأىلعهبرقب

ءاسنيفرثكأوءةعساوةمحرهللااهمحر«يليلخلاهللادبعنبدمحممامإلااهيحأ

.املاثمأنيملسلملا

 

فورعملااهيداوبعليوةخماشلالابجلانمةلسلساهطيحتةيلخادلاةقطنملاتايالونم-١

نمعت'ءيقرشلارجحلاويبرغلارجحلاةلسلسنيتلسلسىلإرجحلالابجماسقنايفاريبكارود
ريخلاةريسم)ةبوضغنبنزامليلجلايباحصلاديىلعمالسإلااهلخديتلانادلبلالوأ
.(4۳٤صمالعإلاةرازوء"ةيلخادلاةقطنملا"

.٠۲۲صء٤جء؛قباسردصمءقئارلابدألايفقئافلادرمزلا-"

.اهركذقباسلاةرضاحملانم-"

 



تاللكولة

 

ةيرماعلاةشئاع

يف«نامعبيكزإلامعأنم'نيتيرقلايفةلضافلاةماعلاهذهتأشن

مالعأءاهقفمعوبأنيببدأوملعتيبيف"يرجمحلارشعثلاثلانرقلا
فرعتلانمديزملوءاملعلادصقمتناكىحةفرعملاوملعلاةعسبترهتشادقلو

يلا`يمايرلاناميلسنبرماعخيشلاةلاسرىلإئراقلاليغاهتافصىلع

يةغلابملاوقلمتلانعهمصعيامنيدلاوملعلايفوهنموهواهيلإاهلسرأ

ءىعرملاةبيصخضرألاةبّيطء؛عرفلاولصألاةيقن):اهيفلوقي«لوقلا
بوثبةلبرستملا؛لاصفلالبقةءورملارردةعضاو«لاصخلاةبيحن«ىعسملاةعيرك

بيخانشةيقارلا«ملعلاجاهنمةكلاسلافافكلاةدورسعةعردتملافاعلا

نمةيفبو«ىقترملاةيماسوءاهريسمةحيصنوءاهريشعةيركجرادم

نبهحرسنبناميلسنبدوعسمتنبتاقثلاخياشملا«تاقتنملاةديس

امهلصفينيذلايبرغلاويقرشلااهيرطشىلإاهتيمستعجريهلعلويكزإةيالونمةدلبيه-'

اهدجاسمبرهتشتءلئابقةدعاهنطقتءيكزأةيالونميقرشلابناجلايفعقتء؛يداولالامر

-°^صءقباسردصمءنييوكزألاملاعميفنيلمأتملاةهزن)لابجلاحوفسىلعةينبملاةيرثألا
۹).

.١٠٠صءقباسردصمءنامعمالعأءةيبرعلاءامسأللسوباقناطلسلاةعوسوم-`

ءهدهعوهنامزيفقحلاةرصنباوماقنيذلاخياشملانم:يمايرلاناميلسنبرماعخيشلا-"

نمو«ةينيدلاىواتفللاعجرمناكهنإامك٠رازنلاةدلبيفنكسيناكرماعخيشلاركذيو

دمحمنبییحي؛نييوكزألاملاعميفنيلمأتملاةهزن)اقترالاملسوىقتلملارردباتكهتافلؤم

.)۸۷صءينالهبلا
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رماعيبانبرصاننبدمحمنبناحرسنبرمعنبناحرسنبدمنبلمرح

لكنماهاحنوءةيدبأةيدمرسةمالسهللااهملسةيرازنلاةّيرضملاةيرماعلا

اشناکدقلو'(قفانمقسافلکدیکو«قیاعقذامملکاهاقووةيلبوةيزر

ةملاعلاهذهتمتها«ةيلاتوالةرصاعمبتكةدعيفاهنعتيورىواتفوءارآ

لثمملعبلاطلكةفاقثعيسوتيفةغلابةيمهأنمالالبتكلاخسنبةليلجلا
.اهديطخبهتبتكدقوثاريملاملعيفصصختملابذهملاباتك

يمايرلاناميلسنبرماعخيشلاةلاسرنمفطتقع.اهنعثيدحلامتخنو

¿لءىقترملابعصوىاقللازعالو):اهتمدقميفلوقيّيلاواهركذقباسلا

:ىلاعتهللالاق‹نيدؤملاةيقبمتنأثيحمكفيرعتبالإرظانلارقيورطاخلارتفي

(مكدوجومكلضفانمرحالو«مكدوجوانمدعال٠نىدلايف)»ا

:لاقفرارقلاراديهىلاةرخآلاوءالتباراداهنوكوءايندلانعملكتاهدعبو

اهميعنوءارماهولحوءاّرضاهعفنايندلا«نافيحلكو‹نارودلءيشلك)

سؤبلادنعىوقتلاسوبلأنملمجأاممالحأثاغضأاهرورسوماقتا

هم..۱ خيشللةلاسرعماهريسفتودئاصق٠ةيوبنثيداحأءةالصلاباتك)ةقرفتممولعيفطوطخم-

مقربيديعسوبلادمحأنبدمحمديسلاةبتكميفلوهجمفلؤملاةشئاعةملاعللناميلسنبرماع

.۹٦۲صء۲۸

f e .١٠۱صءقباسردصمءنامعمالعأةيبرعلاءامسأللسوباقناطلسلاةعوسوم-۲

.م۱۹۹۳وينوی٢۲خیراتء٤٤٤٤ددع«نامعةديرج-"

١٠ةبوتلا-

0

ج
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مئاضحلانعاولدبلرماوعلانينسلانمرباقملالهأريختساولو«ىوقألا
نمليكتتلابهنعهللاربخأالإينالولوسرنمامىافوأللءافحلاومئاظعلا

ظفلنمنحننيأ«ركشلامزاولاودؤيوربصلاةرثاودصحيلوليطابألالأ

لکىلعهللدمحلاوءانتريسحبقوءانتريرسءوسعممهمادقأبارتوأمهماعط

‹لحارمروهشلاو«لحاورمايألاو«يدانيسلافىلإةايحلافلاح

فيوستهنعكرتوءةلحرللبهأتنملقاعلافةفاخملاةنومأمريغقرظطلاو

‹ناميإلاةمامعبمتعاو«قدصلاءادربىدرتوقحاصيمقبصمقتوءةلهلا

اهقاسو«نيقفوملاةيطمبكروءنيقيلافيسبدلقتو«نمحرلاةعاطبمزحتو

عرقو«تاينلاتاونقيفاهخانأوءةسايكلاضايحنماهدروأوةسايسلاىصعب

لعلوىسعف«تائيطخلارافغتايطعملاميركىلع«تامحلدملاتاملظيفبابلا

روهنو؛ضايروتاضورويرمبارشويهشيعيفلحمعنمأهبلحت

۳۳-۱s||.َ£ع۰ .(...روبتنلةراجبكلتفروحوروصقوءدئالوودئاوموضايحو

ر
ےہ

۔۲۷۳ص-۲۷۲صءقباسردصمءةقرفتممولعلطوطخم-'

7 N

جےل
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هيرجحلادشارنيملاسنيرماعتنبةيقن

‹نامعبةيدبلامعأنم'لصاولاةيرقيفةيقنةيكزلاةلضافلاتدلو

.يرجحلايلعنبنافلخنبدشاردهازلاملاعلابتحجوزتو

ملاعلااهجوزناكفةفلتخملانيدلاتالاحبملاعلااهجوزعمتسرد

نبلصيفديسلاهتافورثِإاهجوزتفللاهمحريفوتىح«ىلوألااهتسردمدهازلا

نمديزمىلإةجاحباهنأتأرو"نكسلمايقاتسرلايديعسوبلاسيقنبنازع

دشارنيليلجلانيخيشلاديىلعتذملتتف‹نيدلارومأنماهمهياميفعالطالا

؛عطقنملااهدهزوعساولااهملعبترهتشاىح"يكمللافيسيباملاسو

ببسباهجوزةبتاكتناکوءاهدهزبترهتشاوةدوصقمةلاعتحبصأف

لوايهوءرتموليک٢۲۱يلاوحبطقسمنعدعبتوءاهتهجاويفعقتةيدبةيالوىرقىدحإ-'
.ةيدبيفاهؤاشنإمتةيرق
دمحأنبدمحمديسلاةبتكمبيرجحلارصاننبملاسنبيلعءتاحلاصلاتاهمألاطوطخم-"

.(۱/۹)مقربءتامولعملاومجارتلافلميفروصم

نمءه١٦١١ةنسقاتسرلاةيالوبىرصقةيرقيفدلو:يكمللافيسنبدشارخيشلا-"

هللادبع"نيخيشلاو"يربعلاسيمخنبدجامخيشلا"هذاتسأنمملعلاءىدابمذخأءةنطابلاةقطنم

ةيالوىلعًايضاقمثًاسردممثدجسمللاًمامإنيعدشارنبهللادبع'و'يمشاهلادمحمنبا

ءمهريغو"يكمللاانهمنبدمحخيشلا"و"يملاسلانيدلارونخيشلا"هيديىلعذملتتءقاتسرلا

تناكوءنيعبسلازهانيرمعنعهنعهللايضريفوتء"كسانملاملعيفكلاسملاباتك"فلأ

‹قباسردصم«اثيدحواميدقنامعمالعأضعبىلعءاوضأ)ه۳۳۲٠۱ماعهتافو
-٢٤۳ص

ااا تاى
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هذهتشاعو‹لصيفديسلللئاسرلابتكتتناكثیحهلامجواهطخنسح

نأبئارغلانموءلذبلاوءاطعلاىفاهتضقةنسنيسمخلابراقيامةدهازلا

يٿلصيفاهجوزقوتيولصيفديسلااهجوزةدلبيفقاتسرلايفيهقوتت

.كانهاهبماقةرايزرثإةيدببلصاولااهدلب

اهربقو‹قاتسرلابنرقلاةلحعيه١۳۲٠ماعاهنعهللايضرتيفوت
.:۱

.كانهروهشمفورعم

 

.۳۳۰۳۳۱صم۱۹۸۹ء۲ط؛نامعبيموقلاثارتلاةرازو

S۹
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زيلرعملادبعتسبهمام

بناخابمامتهالافينحلااننيدةمدخاهنايحتبهوةميظعلاةأرلاهذه

اببازيميداوبايلعلاةكيلمةنيدميفةمامةليلحجلاةديسلاتدلوءيملعلا

‹لمعلاوملعلابةروهشمةنمؤمةلئاعفنكيف(م٠١۸٠/ه۱۲۷۰(ماع

تناكو«بلقرهظنعميركلانآرقلاتظفحفباّتُكلايفىلوألااهمولعتقلت

‹ناميلسنبدمحمخيشلاةقلحكملعلاتاقلحنماددعتمزالفملعلابةفوغش

هقفلامهنعتذخأفمهريغوءةرامعبرمعخيشلاو«؛ناملسنبرمعخيشلاو

ثيدحلاوءكاذنآةفورعملاةينيدلانوتملانمريثكلاتظفحوءديحوتلاةديقعو

ظعولاسوردوركذلاسلاجبروضحىلإتعسو؛تالاهتبالاوةريسلاو

اأيحةعامحلاعمةالصلادوهشبةفوغشتناكودجسلملايفداشراإلاو

ةوالتلايفسلحجلاءيطخيامدنعءاسنلاىلصمنمدجسلملارادجقدتتناك

.باوصلاىلإاوعجريلةحيحصلاةيالابملسمهتف

نماملعتدغنحعساولااهباعيتساواهغوبنرهظانهنمو

ةقلحلةسيئرخياشلملااهاضترايحاهمجنقلأتفاهدالبيفءاسللامالعأ

ةمواقموقحلاةرصنيفاهدهجواهسفنتلذبءايلعلاةكيلميفتادشزرللا

نعيهنلاوفورعملابرمألاقيرطنعنيدسفملاوةاصعلاعدروءلهجلاولالضلا
نآرقلامهتسردفراغصلالافطألابتمتها«صالخإوةعاجشلكبركنا

زربویاملعونيبدؤموةاضقكلذدعباوحبصأنماهذيمالتنمناكفميركلا

0

ححےن
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رومأيفنهرصبتونآرقلانهملعتتذخأفاهسنجتانبنيباهرود

ءاسنلانمريثكاهديىلعجرختىحاهريغوجوزلاقوقحو؛مايصلاوةالصلا

تادشرمللةسيئرتحبصأىلاحلاصتنبةدوعسملاثمأكتاحاصلاتاغبانلا

.اهدعبنم

نهتابجاوبنهريكذتوىاسنلاداشرإىلعةعركلاةأرلاهذهتصرح

'"هللاالإهلإال"تارمتؤميفةصاخواليبسكلذىلإتدجواملك

ةديدشلاةضراعملاوضفرلانلعتتذحخأفعمتحلايفازراباهرودناکو

دحأاهنعلاقيحريغوأدجسملانمعمتحجلايفرهظيهارتللحخيأماسأ

نارجحاوةءاربلابخماشلالبحلاكانمامأفقتتناكاهنإ):اهتقونايعألا

.(ءاسنلاوألاجرلانمءاوس
حالصإلةرفانتلاتالئاعلانيبحلصلاسلاحجباهسؤرتةليلحلااهامعأنمو

ةلكشملاعونناكامهم«صالخإوحاحلإلكباهنيبقافولالالحإوعدلا

نيبلدعألالحلاوةيضرملاةجيتنلاىلإقفوتاماريثكتناكوءاهنيبتقرفيلا
دلخلاةنجىلإهللااهراتخاةليبنلاتافصلاوتاماركلاهذهةرمغقو«نيفرطلا

تناكو«ىلاعتهللانذإبالاصًالبقتمًالمعوءابيطًاركذاهءاروةكرات

".(م۱۹۲۲/ھه۱۳ماعاهتافو

س

.٠١ص4ديهمتلارظنا١

.(فرصتب)۸۸٩-۹۱ص‹قباسردصمءناميإلاةضوريفتاحلاص

2(
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ناميلسنیرمعتشبهشناع
ةيادرخغةيالونمةكيلميفماعةليلحجلاةديسلاهذهتدلو

تدلوامدنعوءنيدلارومأيفةملاعةنبابقزرينأاهدلاوةينمأتناكرئازحجلاب

‹حارشنالاةروسليسغاهوبأاهبرشأاهمأنبلمعطقوذتنألبقوةشئاع

‹معركلانآرقلاقلخىلعةيملعةينيدةيبرتكلذدعبلضافلاخيشلااذهاهابرو

كلذءاملعنماهوخأناكوءةيلوألاهمولعونيدلائدابماهسفنيفرذبو

ىلعتلبقأفملعلاتبحأدقل«اهمولعنمريثكيفهنمتدافتسافرصعلا

لبقينأيلعلارمعنبحلاصخيشلانمتبلطاهدعبميركلانآرقلاظفح

ام):هلتلاقفلاجرلابةصاخاهنألضفرف"ناورإ"ةقلحىلإاهمامضنا

تناكاهنأملعلابلطىلعاهصرحنمناكو(؟ٰيتعنماذإهللامامأكتجح

ناميلسخيشلاءاملعلاءالؤهنموملعلامهنمديزتستواهنامزءاملعسفانت
قالخألاوملعلاوءاكذلانماهناكدقلو«ريثكلامهريغويرهظمريكبنبا

المدقتف؛شيفطأفسوينبدمحمةمالعلاباجعإطحمنوكتنأاهلهاام

ىحةفلتخملاملعلافونصليلجلاملاعلااهجوزنمتقلتدقلوءاهجوزتو

ىدلةأرمالضفأةشئاعتناك«ثاريملامولعيفاميسالوةغبانةلاعتدخع

يلزتلملاءودحلابملعلاىلإفرصتيهتلعجوءاهجوزتدعسأ«شيفطأخيشلا
تنسحأفمهتبرروکذةيناثهلتبحنأوهبهفحتيذلانسحلايلئاعلاوجلاو

.(فرصتب)۳٠٠-١٠٠صءقباسلاردصملا-١
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مهنكلومهدلاوملعاوتريملنإومهو«؛نيحلصمنيحلاصاودغيحمهتيبرت

هللاتیبجحىلإاهبحطصانأاشاهجوزبحنمناكواوثرو
.مارحلا

ةرسألالاحميفاهرودبةلضافلاةيبرملاوةعيطملاةجوزلاهذهفتكتملو

ملعلاىلعتانبلاونايبصلاعجشتتناكدقفءاهبطيحملاعمتحجلاىلإهادعتلب

نايبصلاوتانبلاميلعتلافزنمتحتفومحلةباتكلاتاودأءادهإبموقتو

اهسنجتانببتمتهااهنإامكنآرقلاظيفحتوةباتكلاوةءارقلا

نآرقلانملرسفتوةيوسنلاسلاجلايفءاسنللداشرإلاوظعولابموقتتناكف
ىلعةصيرحتناكونهبةصاخلاةينيدلالئاسملايفنليفتو

.دجسملايفاهنوقلييلاخياشملاسوردروضحقيرطنعملعلانمةدازتسالا

يفمعنتلةرخألارادىلإةليلحلاةديسلاهذهتلحرماعييو

."تاركاشلاتارباصلاتادباعلاتانمؤملاءازجبهللاراوج

ےس

م..

.(فرصتب)۳۸۳صجء؛قباسردصم؛ةثيدحلارئازجلاةضهن-

.۲١٠٠صءقباسردصمءناميإلاةضوريفتاحلاصتاملسم-

.(فرصتب)۳٠٠-١٠٠ص‹قباسلاردصملا-

ل
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ناميلستنبةمام
ىلعاهتامصبتكرتفهلهأومالسإلاةمدخىلاعتهللااهضيقدقل

ةراضحلابكريفنكراشيلاءاسنلانمنوكتل‹يمالسإلاخيراتلاتاحفص

.راهدزالاويقرلاقيرطيفاهبيضللاوةيمالسإلا

ه۱ماعميهاربإنبناميلستنبةمامةديسلاتدلو

.ةيوقةنمؤمةلئاعناضحأيفتعرعرتو«رئازحجلابةيادرغةنيدميف

نآرقلافصنترهظتسافةنيدملاباكيفىلوألااهمولعتذحخأ

ئدابموءةعيرشلامولعنماظحتذحأوقباتكلاوةءارقلاتنقتأوميركلا

توعسمنبركبابخيشلالاثمأكاهرصعخئاشمضعبنموحنلاوةيبرعلا

جاحلااهنباو«توانزعلابوقعيخيشلااهجوزو«ىسومنبنوهبخيشلاو

.ريثكلامهريغو«رمعنبریکب

لينلاو«حاضياإلاباتكنمهقفلاتسردوءديحوتلاةديقعتظفح

باتكنموحنلاو«شيفطابطقللريسفتلاريسيتباتكنمريسفتلاو«هحرشو

سفنلابيذهتوقالخألاامأوءةيضابإلاخيراتوءةيوبنلاةريسلاوءةيمورجألا
.تاريخلارطانقباتكنمف

تحتف‹حالصلاوىوقتلاتويبيفنامإوىدهةرانماهتايحتناك

‹تادابعلاوةحيحصلاةديقعلاوميركلانآرقلااهسنجتانبميلعتلافزنم
رهشيفةصاخوةرمتسمةيعوبسأصصحيفنهظعتوءاسنلاهجوتتذخا

جےہ0
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.ةحلاصلاةدشرملاوةنمؤملاةملعملااهدلبءاسنلتناكفناضمر

ماعاهتسأرتوةيادرغبتادشرملاةقلحىلإةيبرملامألاهذهتمضنا

امنيأركنملانعيهنلاوفورعملابرمألاةمهماهقتاعىلعتذحخأفه٤

ءاسنلانمنارجحلاوةءاربلانلعتيهف«مئالةمولهللاففاختالتلح

‹؛كلذكتابئاتلانعوفعلانلعتويمومعلانهرقميفكلذلتاقحتسللا

لهجاجاومأنعتالئاعلاكسامتليرقفلادومعلاودلبلاةبصعةباثعيتحبصأف

نماملالنيبلاتاذحالصإلبوؤدلااهيعسلالخنمكلذوءةمطالتملانتفلاو

ناكوءيأرلايفةمكحو«سوفنلايفةبيهو؛عمتجايفةناكموىاكذلايفةوق
‹تاوقلاوةبازعلاونايعألاةراشتسالعتحبصأيحرومألاةسايسيفةربخاهل

ىلعرشابملافارشإلااهسفنتمزلأتادشرمللةسيئركاهتمهملالخنمو

عيمجىدلصالخإوةرارحلكبةيوسنلاطاسوألايفدجسملارماوأقيبطت

لصولاةقلحتناكيلاتلابيهفءدجسملايفةبازعلافرطنمةننقملاتابسانلا

تلذبيلاةليلحلااامعأمهأنمو‹؛يوسنلاعمتجلاودلبلانايعأوةبازعلانيب

ةيبرملاهذهتضقدقفءاهنامزيفتافارخلاوعدبللاهتمواقماهلجأنمدهجلا

لهجاببسبلوقعلاىلعميتتناكيلاتافارخلانمريثكىلعةلضافلا

ديراغزعنم:كلذلاثم‹ةفيظنلاةبيطلاديلاقتلاباهتلدبتساو‹ىمعألاديلقتلاو

نيبلوألاءاقللادعباحابصنهديراغزعنمو؛ليسلاةيؤردنعءاسللا

عنمو«فيعضلاىلعةقفشسورعلاةفرغنييزتيففارسإلاعنمو«نيسووعلا

N
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ضرفو«تابسانملايفمهنيبسانلااهلدابتيناكىلاايادحلاوةمعطألاضعب

ريغىرخألاتايحتلانعاضوعسانلاعيمجدنع"مكيلعمالسلا"ةيحت

ءاهتمرحعايضوةأرلاباجحلفشكهيفاملكعتمومالسإلايفةدوهعللا

تناكوءةبهروةبغروةقثلكبةحلاصلاةأرملاهذةيادرغلهأباجتسادقلو

نمقبطتاليلاةءاربلاوةيالولايهةمواقملاوحالصإللةيساسألااهتدعاق

لاثتمالايفقيمعلاهرثأكلذيطعيفلاجرلاوءاسنلاةعامجامنإودحاودرفةهج

ابنجةنمؤملاةأرملاهذهتمدقتدقلوء'هنعهللاىيهنامعءاهتنالاوهللارماوأل

رامعتسالاىلعةروثلايفلاجرلاعموتاحلاصلااهتاوخأعمبنجلإ
ميهاربإذاتسألاركذدقفےه١۲۷٠ماعرئازحملاىلعهبماقيذلايسنرفلا

ةسائرتحت"ارمتؤمتمظنءاسنللةينيدلاتاعامجلانإ):هتلاسريفيدارق

"ناميلستنبةمام"ةامسملايهوةيدارغبةيئاسنلاةينيدلاةعامحلاةسيئر

"اهريغوداوموسابلنمنييسنرفلابلصتياملكةعطاقمبرماوأرادصإنررقو

نملكةبوقعوةيبلسلاةعطاقملاهذهىلعريهامحلاةعيركلاةأرملاهذهتسُخو

وألاجرلانمءاوسهدض"ةءاربلا"نالعإوهعامتجالافلاخ

نينمؤملاىلعًايباجيِإارثأكرتوءاماعنيئالثنمرثكأبارضإلارّمعفاسلا
اليحهمأنمهرافظأةموعنذنمكلذىلعبردتيلفطلاناكفةركفلاب

.۷٩صردصملا-`

"للاالإهلإال"تارمتؤمدحأ-"

.۷۷٠صءثلاثلادلجملا؛قباسردصمءخيراتلابكوميفةيضابإلا۲

حجےن3
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تنبةمامبارضإححبدقلوءاهنعدعتبيواهيمريفاهدضةدقعهيدلنوكت

هتايرغموهتالوكأمويبوروألاسابللاناكبيرقدهعإفارهاباحاحجبناميلس

نمربتعيةنمؤملاةأرملاهذهنمفرشملافقوملااذلناكواهلك

ء؛ثيدحلارصعلايفتاملسلملاءاسنلاتاميعزفاصمىلإاهتعفرىلافقاولا

ينانمةدحاو""مالسإلايفءاسنلاتاروث"باتكبحاصاهربتعادقف

ةفيصحلاةأرملاهذهتدعأدقلوء٠ملاعلايفةيلوطبفقاومعبترهتشاةأرماةرشع

عطقنامدآنباتاماذإ)):مركلالوسرلالوقبتلمعورخآلامويللةدصعلا

وعدياصدلووأهبعفتنيملعوأةيراجةقدص:ثالثنمالإهلمع

يقوةنيدملاطسوالزنميفاهسنجتانبميلعتلاهسفنتلذبدقف((هل

ىلعاهتيصويفتصنوءملعلابلطينملاهبتكتسبحكلذدعبمثنيتاسبلا

نماهمظعأامف«ثلثلانملضفياممةنيدملاطسوملعتللفقويرادءارش

هترسألناعيإلاوملعلاةلعشلمحيسيذلاملعلابلاطلجأنمةيصوءةيصو

يفوهللاةملكءالعإليبسيفميظعلاداهحلااذهدعبوءهعمتحبوهناريجو

ةبطخنملتأرقوءكيعلالئاضفبءاسنلاتركذكرابملاناضمررهشةياهن

.٦٩صءقباسردصم؛ناميإلاةضوريفتاحلاصتاملسم-'

٠نوريبنودروجيلاطيإلايفحصلا-`
.۷۷٠صثلاثلادلجملاءقباسردصمءخيراتلابكوميفةيضابإلا-۳

باتكيفدوادوبأهاورو٤٢٤۲ريخلاسانلاملعمباوثباب٠۲ةمدقملايفةجامنباهاور

.١٠اياصولا
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تلاقفءديعلاسابلبةنيزتميهو"بازيميداو"يفةفورعملاكرابملارطفلاديع

يفتحبصأيحتاظحلالإيهامو(ةلاحلاهذهىلعهللاءاقلئمتأ):ءاسنلل

(م۱۹۳/ه١٣٤۱۳)ماعناضمرنم٢۲مويميعنلاتانجيفنيدلاخلاراوج

نسحوىادهشلاونيقيدصلاونييبنلاةقفربهللااهلعجواهنعيضروهللااهمحر

.`اقيفركعلوأ

 

.۹۸۹ص؛قباسردصم؛نامياإلاةضوريفتاحلاصتاملسم-۱

حح0
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ةدابعلابارميفءاسن

-:ناتردلاناتخألا(١

خيشلاتاوخأ«يرجحلاسيمنبيلعنبسيمتانبةصهابوةميلح

هللااضریرحتتةميلحتناك«'يرجحلاملاسنبهللادبعدلاوسيمنبملاس
ةرطخلايفهناوضريغتبتو«ىلاعتهنمبرقلاىخوتتوةنبكسلاوةكرحلايف

لاةعاطنمهركتامىلعسفنلاربصتركذلاوربصلااهتدعو
ةدلجةدباعةأرماتناكناسللابهللاركذتوءاهيلعلقتنإولجوزع

ءاسنلاىلصمترمعاماريثكو«ناضمررهشيفحيوارتلاةالصيفءاسنللموقت
تناکفقحلايفةأرحلاوةعاجشلابتفصتاءاهتوالتواهتالصبلصاولاب

مصقريهعمنع.لجرمويتاذاهيلعرم«ركنملانعىهنتوفورعملابرمأت

اولثتماامناعرسو؛متهنومهيلعكلذتركنأفمهلعفاهبجعيملفىيانغلا

.هيلعاوناكيذلامهركنمنعاوهتناواهرمأ

عاتموفرخزنماهيفاملكبةايحلااهينعتنكتملفةصهاباهتخأامأ

يفةمايقلاموياهعفرتوالىقبتسيلاتاحلاصلاتايقابلااهمهلكناك

امتلذبةنباونبااهناكءةدابعلاةرثكبتفصتاورايخألانيلاصلاكلس

ضرعمثميركلانآرقلاسرديهرمعنمةهربسحاجلانكس:يرجحلاملاسنبهللادبع-'

افقثمناكوءامهنيبيذلامحرللةيدببيبغلادلبىلإةلحرلاردبنبرصاننبملاسخيشلاهيلع
تاهمأالاةطوطخم)ةالصلالئاسمنماريثكوثاريملالئاسمووحنلاملعملعتءاعلطم

٠(٤صءيرجحلاملاسنبيلعخيشلا«تاحلاصلا

p<
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يحءةنسلاونآرقلاجهنمىلعةحيحصلاةيمالسإلاةيبرتلاامهتيبرتلاهعسويف
دجيرجحلادمحمنيردبنيبرصانخيشلااهنباحبصأفامهباهتيانعترغثأ

.`تادهازلاتادباعلانمتدغفاهتنباامأوءةّمطنملاخئاشم

-:ةييوذعلاةردلا(٢۲

¿©تاحلاصلاتادباعلاءاسنلانمةيبوذعلاديعستنبةسمشتناك

فوفحملكوتو؛ثادحألاهزهتالريصوعرضتوعوشحخيفهللتدرحجت

تحبصأفءاهنادجوواهردصواهبلقالمهللقيمعبحوءناهإلاب

ءرجفلاعلطيىحليللافصننملفنتلاةالصلموقتتناك«ةينابراهرعاشم

الإاهتیبنمجرختالتناك«نولفاغسانلاوحبرتونومئانسانلاورهستف

."كلذيفاهتنبااهتناعأفتزجعىح«ءاملادرولوأةحلمةجاحل

1

دمحأنبدمحمديسلاةبتكمب«يرجحلاملاسنبيلعخيشلا؛تاحلاصلاتايهمألاطوطخم-

.(فرصتب)٥مقرءتامولعملاومجارتلافلميفروصمطوطخمءيديعسوبلا

.(فرصتب)۷٠صءقباسلاردصملا-۲

حجےلب
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ةلهامةيبرملاةذاتسألا

ةيبرملاوةليلحلاةذاتسألاهذهمامأةباتكلانعازجاعفقيلملقلانإ

.ةودقلاةأرملاهذهرحبضيفنمضيغيففطنلنكلوءةلضافلا
اهتاكرحواهلاعفأواملاوقأىلعاهنامعإرهظفةلهامتنمآدقل

ىلاعتهللادبأناكاهبلقنكلومهتلماعميفسانلاممتناكفءاهتانكسو

هذهتمدقلءاهعمهللاناكفهللاعمتناكوالإوجرتالوهلالإلمعتال

ناكف؛ىقتلاوعرولاناتسبيفتحتفتوءىوقتلاوملعلاتيبيفةعنايلاةدرولا

ةماوصلاةيضرلاةربلاتخأيهو«يرجحلاناطلسنبرماعخيشلااهدلاو

تذحخأوخيشلااهدلاونعهتذحخأفملعللاهسفنتقاتةلاسةماوقلا

ءاسنلاصختيلاتالاحلايفاهمامتهاتزكراهنكلو«ةفلتخملاهنونفيفرحبتت

ةودقلاةأرملاهذهتفصتااهريغوةدعلاوقالطلاوسافنلاوضيحلارومأك

ءارقفللالامتلذبريظنلاةعطقنملاةدابعلاوىلاعتهللاةعاطىلعربصلاب

ارحبوربلاباقافدارهننيجاتحمللتحبصأف«ةينالعلاورسلافنيكاسللاو

وغلنمءيشباهسلجبيفءاسنلانمدحأملكتيالةعروتناك«لذبلابءاطعم

نأتأرلبكلذىلعرصتقتملوفلاءاشامالإايندلاثيدحبالومالكا

تدهتجاوملعلاتابلاطلاهسفنتلذبف؛داهجلاتايآىمسأيههللاىلإةوعدلا

باوصلاقيرطنلرينتتناكفاهسنجتانببتمتهاونملةحيصنلاميدقتيف

ءبلقلايفاهلعفلعفتاهتحيصنتناكف«باذجقيقرونيلوفيطلبولسأب

N

حج

 



يااا
 

نمنهيلعلكشياميفءاسنللًاعجرمتناكو«سفنلايفاهتامصبكرتتو
.نهنيدرومأ

هذهتحجوزتدقفاهترسألةبسنلابامأءاهسنجتانبلةبسنلاباذه
رومأيفهلةنيعمتناكو؛يرجحلادمحمنبرماعلضافلانمةدهازلاةدباعلا

ةأشنلاهتئشنتلاهدهجمألاهذهتلذبلادمحهومسأادلوهنمتدلووهایندوهنید

فلاهمحر-يلاسلانيدلارونخيشلاةذمالتدحأحبصأمثةقحلاةيمالساإلا

دعبنامعلًامامإحبصأيذلايصورخلادشارنبملاسخيشللًاليمزواأو

تناکو«تیبلايفدمحاهدلوروزياماريثكدشارنبملاسمامإلاناكوكلذ

بقرتاماريثكتناكو«تيبلاجراخمانيالاسعدتالرماعاهجوزللوقت

ربختوهيلععطسييذلارونلاةيؤرنعثدحتتوءليللاةالصيفالاس
هيلعدرتواهعمحزماماريثكدمحاهدلوناكو؛كلذنعاهتابحاص

لالغتسایخوتتتناکفلغشمکلنکیملنإالغشمكلعنصأ)
تضمأميقتسملاطارصلااذهىلعوءاهتمألواملديفموعفانوهاملكيفاهتقو

الإاهناسلكرحتالىوقتلابةرخازنامبإلابةقلأتماهتايحةرهاطلاةآرملاهذه

.'ركنمنعيهنوأفورعمبرمأوأةفرعموأملعب

.(فرصتب)١۲١صءقباسلاردصملا۱

 



2يت(

 

تاكلاسمعلاقيرطلو
-:ىلوألاةردلا(١

يذلاقسابلانصغلاكنيحلاصلانمةرجشيفةيركلاةاتفلاهذهتناك

فيكوةاتفلاهذهنمماوعألاومايألارورمعمءاطعوةراضنواولعديزي

.ةمداقلاروطسلالالخنمهيلعفرعتنساماذه؟اهتايحتناك

خيشلااهدلاوفنكيفتبرتةيرجحلاملاسنبرماعتنبةملاس

وهو-عماحلادجسممامإناك‹ملعلاخئاشمنماخيشناكيذلارماع

هيفلاقيذلاوهوء-نامعبةيدبلامعأنم'برتنملادلبدجاسمدحأ

يليلخلاهللادبعنبدمحممامألاةرضحبرضحاملًالحترمملاسنبدمحخيشلا

:قدزرفلالوقلثع.
مرحلاولحلاوهفرعيتيبلاوهتأطوبارحلافرعييذلااذه

امأوملاعلااذهةنبايهةلاسنوكتنأفرشنمهالعأامف

رتفيالناكيلادمحتنبةخيشةدهازلاةدباعلاكلتيهفاهتدلاو

ةرسأءىقنلاوىقتلاةرسأاهترسأيههذه«ىلاعتهللاركذنعاهناسل

ملعللةبحمةلاستأشنفءةحمسلاهئدابمومالسإلاميلاعتاهئامسيفتقلح

يفترحبتوءرماعخيشلااهدلاونماهمولعتلهنفهبارحميفةقلأتم

طقسمةمصاعلانعدعبتءابيرقتةيالولاطسويفعقت«نامعبةيدبةيالوىرقىدحإبرتنملا-'

.رتمولیک۰



قضاياتاريكولاة

  

نمنهيلعلکشياميفاهسنجتانبلاعجرمتناکفمايصلاوةالصلالئاسم

تادباعلانمتدغىحتادابعلاىلعاهسفنتضور«ايندلاونيدلارومأ

نيبةلضافلاةأرملاهذهتعمجفءلضفلاونيدلايفقبسنملقاللاتامئاصلا

ةدابعوءةريصبىلعهللاةدابعةقحلاةدابعلاىلإاهدوقيملع؛لمعلاوملعلا

.٠ةنحلاتاجردىلعأىلإاهبيقترت

:ةيناثلاةردلا(۲
ءاسن"يفاهركذقبسيلاةميلحاهمأنوكتنأافرشةأرملاهذهيفكي

هللاةدابعىلعربصلايفءاسنلاةودقءةعرولاةيقتلااهمأ"ةدابعلابارحميف

نبرماعتنبةياراهمساوةميلحتنبةيارىعدتةاتفلاهذهتناكءهتعاطو

نمتدغنحةمعيركلائدابملاوةلضافلاقالحألاىلعاهتدلاواهتبر«ديعس

نمهليصحتىلعترباثفملعلاتبحأ«تالضافلاتالاصلاتادباعلا

تدهتجافملعللحتفتمبلقوحجارلقعتاذتناكءةلهامةيبرملاةذاتسألا

لضفأتحبصأو«ضيحلاوةدعلاكءاسنلابةصاخلارومألايفهقفتلايف

ةصاخلاةيهقفلالئاسملانماريثكاهنعتورءةلهامةذاتسألاتاذيملت

لضعاميفاهسنجتانبلارانمودعباميفاهتذاتسأنعةبئانتدغفىاسنلاب

."ةدعلاوضيحلالئاسميفنهيلع

.(فرصتب)١٦٠صءقباسلاردصملا١

.(فرصتب)١٤١صءقباسلاردصملا-"

ےہ



قيالكوا

 

-:ةثلاثلاةردلا(۳

يلعتنبةسمشاهنإةلهامةذاتسألادوهججاتننمىرخأةردهذهو

هدراومنملهنلايفاهدهجتلذبفملعلابنممتهايناللاءاسنلانمءةيبوذعلا

.'ةدابعلاةرثكوحالصلابتفصتاءةبذعلا

-:ةعبارلاةردلا(٤

هقيقحتلجأنمىعستًاليبنافدههتذختافةيوقملعللاهتبغرتناك

:رعاشلالوقاهراعشناكو

اراكبإواحورمهصاخشأكيرياراثآملعلالهألىقبأملعلا

سباحنبسيمنبرماعنبدوعسمتنبةسمةليلحلاةديسلااهنإ

لهسيلو‹ملعلاءاقبلجأنمبتكلاخسنبمامتهالااهقتاعىلعتذحأيلا

ملعلارشنيفةلضافلاهذهتمهسأكلذبولبقنماهيلإعوجرلا
"n ۲

يردنكسالاءاطعنبا"باتكاهتخسنىلابتكلاهذهنمو؛هظفحو

٠

.

N

.(فرصتب)۱۷٠صءهسفنردصملا-

.(فرصتب)۲صءهسفنردصملا-



|[ەي
 

تاظفاحنآرقللو

دهجلاوتقولالذبىلعادهعنهسفنأىلعنعطقتاوخأثالثنك
يفميظعلاباتكلااذهلظيىحءهظفحوميركلانآرقلاةساردلجأنم

لإهبنیقتريفناعفأونلاوقأيفنهًاساربننوكيفنبذامنيأنهرودص

نبدوعسمخيشلاوهلضافخيشوميركخبهللانهقزرنجلاتاجردىلعأ
نکونآرقلاهدنعنمنظفحينكف«بلقرهظنعهظفحفنآرقلاسرديلع

تاوحخألاهذهتفصتااعمتایآرشعلکيأتارشعلاىلعنسرادتي

نسبلينكنهنأدحىلإماشتحالاورتستلايفةغلابلاوعرولابثالثلا
كلتلعحتديلانمماهبإلاعبصإلةلباقمةورعمامكألافارطأيفوصيمقلا

.'نهيديأنعفراماذإنهدعاوسفشكتنتالثيحبماهبإلاعبصإيفةورعلا

 

 



|[ةيضابإلاةأرمللةيكرلاةريسلا|

 

بتكلالضفألتاملعم

:ىلوألاةردلا(١

ةأرملاهذهتفصتاءةيدبيفتشاعوتأشنيلافيوستنبةلاس

كقهللاباتكبلغألةظفاحهلةدباعهللةتناقتناكفةدابعلاةرثكبةلضافلا

اهتنباتدغىحءاهئانبأيفميركلانآرقلابحسرغىلعةأرملاهذهتصرحو

ةملعملاهذهتأرومركلانآرقللتاظفاحلاتاماوصلانمديبعتنبةسحُش

نأةملسموملسملكليغبنيءيشمهأوهميركلانآرقلانأاهتنباوةلضافلا

املوهنإفنآرقلامكدالوأاوملع))عهللالوسرلوقبالمعهبمتهي

ظيفحتوميلعتلنهتقوونهدهجنلذبف'((وههللاملعنمملعتينأيغبني
نميقتسيةئدتبموءىدتبملكلارانمنهتسردمتناكفنآرقلادالوألا

حيحصلاقطنلاوءةيبرعلاةغللافىلوألائدابملاةرماعلاةسردملاكلتلالخ

."لايجأللهلقنوكَهللاباتكرشنيفاببساتناكفقينآرقلاتاملكلل

دمحمهثيداحأجرخوهطبضءيديهارفلابيبحنبعيبرلامامإلادنسمحيحصلاعماجلا-'

بابء١ج«م١۹۹٠ء١طءنانبلتوريبءةمكحلارادءفسوينبروشاعهلمدقوهعجار«ءسيردإ

.٤٢٤۲صء۳مقرءنآرقلاركذ

.(فرصتب)۱۸صءقباسردصمءتاحلاصلاتاهمألاطوطخم-"

EB

جہل



تيسركۋا(
RTRSY

:ةيناثلاةردلا(۲

ءاضأوءاهتريصبرانأفميركلانآرقلاتملعتيلاحاتفمتنبیملس

ةدباعلاتحبصأىحاهنهذىفصوءاهلقعالجوءاهبلقلقصوءاهتريرس
ةرثكبتفصتاتخأالتناكو«نهرتسأوءاسنلانسحأنمتناكةدهازلا

.ميركلانآرقللةظفاحتناكو«ىلاعتهللةدابعلاولفتتلا

:ةثلاثلاةردلا(۳
نيحلاصلاةدابعهللاتدبعو«سبلملاوبرشملاولكأملايفلالحلاترحت

نهظيفحتيفتدهتجاوءرابكلاونهنمراغصلااهسنجتانبتملعوءرايخألا

رشتنيلءاّنْغلااهتقيدحنماراهزأفطقنانبايهفراكذألاوزيزعلاهللاباتك

ةردلارماعنبيلعتنبةخيشاهنإىاحنألاوبناوحلاعيمجيفاهريبع

نمنهمهيامغلاءاسنلاميلعتبتمتهاةدابعلابةموسوملاةنونكلملا

نمونآرقلاتاريبكلاءاسنلاميلعتلريبكلادهجلاتلذبو‹نهنيد

نوميللاوبطرلاكايادحلانمءيشباهنيتأينكءاسنلاضعبنألالحلااهيرحت

.الامانأفرعتنممالإلبقتالتناكف

.(فرصتب)٢۲۹صءقباسلاردصملا-'

.(فرصتب)١٠صءهسفنردصملا-"

EER



تاسو

 

ةمئاصاقح
نوکتامشحوأويهللاعمتناكاذإنوكتامسنآتناك

تارباصلاتادهازلاتادباعلانمتناكوءاهتسلجيفسانلاعمتناكاذإ

ننمطتهللاركذبالأهركذبهللاهسفنتيحأدق«تاماوصلاتاماوقلاتاركاشلا

.مركلااهصخشىلعفرعتنل؛ءانغلااهتقيدحيففوطنانبايهف'بولا

دهزلابةأرلاهذهترهتشاءةيشيلبلاسيمنبيلعتنبةخيشاهنإ
اهيلعضرعاذإواهسفنلموصلاةريثكتناكوهللاةدابعيفعاطقتنالاو

.'(اهبيفتالورجأاهيلعذخؤيالةحلاصلالامعألا):تلاقرجألابموصلا

امنيحاجهنمليهللالوسرثيدحنمتذختاةلقاعلاةأرلاهذه

يدبعقراف؛كسملاحيرنمهللادنعبيطأمئاصلامففولخلر)٠لاق

ةأرملاهذلناكو١((هبيزاجأانأويلمايصلافيلجأنمهماعطوهتوهش

نمو«رماعجاجابسانلانيبرهتشايحهتيبرتيفاهدهجتلذبدلوةلضافلا

.٢۲دعرلا-'

.(فرصتب)١٠صءقباسردصمءتاحلاصلاتاهمألاطوطخم-"

ءينالجراولابوقعييبأبيترتىلعءيديهارفلابيبحنبعيبرلامامإلادنسمحيحصلاعماجلا-"

٤۰۸صءنانبل توریبءحتفلاراد

هسفننعناتجحنهنمةجحنيعبرأواعبرأجحدقو:جاحلاملاسنبدمحنبرماعوه-

ءقباسردصمءتاحلاصلاتاهمألاطوطخم)ةمركملاةكمبرواجياماريثكناكورجألابيقابلاو

.(۱۳ص

 

 



|[ةيضابإلاةأرمللةيكولاةربسلا|

 

لضفلابترهتشايلاةيشيلبلاسيمنبيلعنبديعستنبنويزاهتاديفح
يفءاسنلاعمثدحتتالواهموصمايأجرتالتناكو‹مايصلاةرثكوةدابعلاو

.'نهوغل

 

.(فرصتب)۳٠صءتاحلاصلاتاهمألاطوطخم-'

ااا

م

ا



|ةيضابإلاةأرمللارسا|

 

نكلو...هيرش
ةيكزتىلعاهسفنبفرشتىاطعلاولذبلايفءاسنلاةودقتناك

نمديمحتنبميرمتناكدقلىاقنلاورهطلاولضفلابةفصتمءاجلاومأ

ناكوءاريثكاريخوالاومأكبههللااهقزر«تايكزلاتارهاطلاتالضافلا

لئاسمنعهلأستتناكف«يلاسلانيدلارونخيشلاةمالعللنيسلاحلانماهجوز

نمةضيرفةاكزلاو؟الفيكءهجولمكأىلعالامةاكزيدؤتيحةاكزللا

خيشلاانللاق):الاقاهجوزنأاهنعركذياموةسمخلامالسألاضئارف

ىلعاهصرحنمناكو«لقدلابفورعملاوهو(فشحلايفةاكزالنأيلاسلا

رسبلانمورمتلانمةاكزلاليكييذلانمابيرقسلحتتناكاهنأةاكزلاءادأ

ام«ةريبكةنفحذخيأ(كيدييلم):ةرشاعلاةليكلايفهللوقتويللا

ةايحلاهذهيفهلاميفهسفنةبساحمىلعناسنإلاصرحينأفقومنمهمظعأ

هللااضرنمهبرقيوةمايقلامويهللبادعنمهذقنياباوجدجيلءايندلا

لاؤسلاكلذ«ربكألاضرعلامويةمايقلامويهلىاعتهللالاؤسلاباوجتانجو

.'هقفنأميفوهبستكانيأنملاملانع

.(فرصتب)١٤٠صءقباسلاردصملا-`

 



|[ةيضابإلاةارمللةيكرلاةريسلا|
 

هللاءايلوأنم

لكشتهؤدابمومالسإلاميلاعتوءةرضنلاةمعانلاةضغلااهتلوفطذنم

ةلضافلاتبرتدقفءناطيشلاقلازمنعاهبىأنتواهتايحغوصتواهكولس
تحخأيهو«يرجحلاناطلسنبرماعليلحلاملاعلااهدلاوفنكيفةلاس

قدابعلابىلاعتهللاىلإعاطقنالاودهزلابةأرملاهذهتفصتاةلهامةيبرملاةملعملا

ركذتوهيجانتليللامالظيفكيهللايدينيباهفوقويفاهتذلدحتتناكف

ةماوقةماوصتناكفىاعتوهناحبسهللاةعاطلجأنمبرشملاولكأملاتقراف

ءادأوكييبلاربقوفيرشلايوبنلادجسلملاةرايزبىلاعتهللااهفرشدقلو

جحلاةلحرتناكلبةرسيمةنمآقرطلاهيفنكتملتقويفجحلاةضيرف

رحلابيلىلإءافوطوقيرطلاةقشمنمف‹قاشملاورطاخملايشبةفوفحمةرماغم

«قرطلاعاطقببسبنئاكلامظعألافوخلاىلإزاجحلاودحجنءارحصيف

ضرعتلانماولعجفموقعومهسوفنىلعناطيشلارطيسنيذلاموقلاكعلوأ

تداعنيحكلذلومحلةفرحمهلتقولبمهبلسونمحرلافويضل
فصنلافوخلاو؛جحلافصنةنيدملاىلإرفسلانإ):تلاقف«؛جحلانع

تناكءاریثكاهيلعىرثراونألانأاهتاماركنمناكو(رفسلاكلذنم

دبعياللَكهللانأاهملعلهيلعمهعجشتوملعلابلطىلعسانلاضحتاماريثك

.اریثکهللاتاركاذلانمتناكو«؛لهجنع

.(فرصتب)١٠صءهسفنردصملا-'

 



ةي

  

ةماركلاةبحاص
يفقلحنوةميظعلاةأرملاهذهخيراتعمرماعضيفيثةعاسفقناولاعت

ةكئالملااهيلإتدهأامك«رابكإوماظعإةيحتاهيلإيجزنواهتلوطبجارعم

؟اهتصقامو؟ةأرملاهذهنمءناوضرلاوةرفغملاوةمحرلاءاعد

ةأرملاهذهتفصتاءةيرجحلاسيمنبيلعنبسيحتنبةلاساهنإ

يفاهجهنملثمتمالسإلاميلاعتتناكفءقالخألايفاهومسوةدابعللاهبحب

.افوحنمسانلاعمواهسفنعمواهبرعماهكولسلكشتهئدابموءةايحلا

قحلاقيرطىلإاهيدهياساربنةيوبنلاةنسلاوميركلانآرقلانمتذغختا

نبدمحعرولاملاعلااهيخأعمتناك«ىبقعلايفةمالسلاوايندلايفرونلاو

‹هتاضرمبلطوكيهللاةعاطىلإقباستلايفناهريسرفك'يرجحلاسيم
فورعملادوعسمىمسيلجرنيبواهنيبمكحادمحاهاخأنأاهنعركذيامو

ةمالعلالاقف«سيمختنبةمطافاهتخألوالضرأيفمكحلاناكوحافيعارب

هلتلاقف«هلجرباهيلعدوعسمطخف(اهيعدتيلاضرألاددح):دوعسملدمح

(هللاءاشنإرهظلادعبقوسلاىلإاهبجرختالوسبيتتسكلجرنإ):ةملاس
ةدباعلاهذةماركنمامايف"يفوتىحمويلاكلذذنمهناكمنمجرخيملف

يفهنامزيفىوتفلاهيلإعجرتاملاعناك:يرجحلاسيمخنبىلعسيمخنبدمحملاعلا-'
يباتكىلإةيهقفلاهاوتفيفعجريناكوباتكنمالإيتفيالهاوقتوهعرونمناكولصاولادلب

.(۷ص‹قباسردصمءتاحلاصلاتاهمألاةطوطخم)راثآلابابلوعرشلانايب

.(فرصتب)۸‹ء۷صءقباسلاردصملا-`
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.باجحهللنيبواهنيبسيلىلامولظملاةوعدءاهتوعدتققحتدفةلضافلا

 



|[ةيضابإلاةأرمللةيكرلاةربسلا|

 

لافطألاةحرفموىماتيلامأ
روهزةحرفموماتيأللىوأمةيضرلاةربلاءةنونكملاةردلاهذهتناك

نبيلعنبملاسةدجةبيبحلامسابةفورعملااهنإيمانألابرلةدباعومايألا

اهسفنوالامتلذب«حالصلاوةدابعلابةيقنلاةبيطلاهذهترهتشا«هيبأمارماع

مألاكمحلتناكف‹ىماتيلالافطألاهوجوىلعمسترتةمسبلاىرتنألجأنم
هنوجاتحياممحرفوتواهتيبىلإمهمضتواهبحواهفطعبمهفحتموؤرلانونحلا

ایادههبترتشالامانمءيشاهلرفوتاذإو«هريغوسبلمولكأمنم
نيحرفلافطألاىرتامنيحاهرمعتاظحلدعسأناكوراغصلالافطألل

يهوهمعنىلغأنمةمعننادقفبىلاعتوهناحبسهللااهالتبادقو«نيرورسم

هللاءاضقرباصلانمؤملاهبىقلتينأبجيابءالتبالاكلذتقلتفرصبلاةمعن

.اضرلاوميلستلانمهردقوكي

ملعلارونبيدتهتتناكلبءاوشعطبخاهنيدفطبختنكتم

الو‹؛ناضمررهشيفامويتدقرءاهرمأنمةريصبىلعتادابعلايدؤتو

نمتحجرخو«ليللايٿاهنظتاهنمبيرقنوعامنمتبرشاهموننمتهبتنا

ىلإبهذينأبرماعنبيلعاهدلوىلعتدانف«سمشلااهتقرحفاهعضوم

رماعهيلإراسف؛موصلايفنيتلأسمنعهلأسيو«يرجحلاسيمنبدمحةمالعلا

نايبباتكنمنيتلأسملاباوجدمحخيشلاهيلعًارقف‹نيتلأسملانعهلأسو

۹(
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نمملعلابلطتنأمويلاةملسملابردجأامفء'موصلابصتخملاءزحلانمعرشلا

بساحتفةريصبىلعهللادبعتفةنسحةوسأةأرملاهذهلاثمأيفدحتنأوناظم

.بساحتنألبقاهسفن

ةيؤرلجأنملاملاوسفنلالذبيفةودقلاولثملاةأرلاهذهتبرضدقل

لافطألارثكدقومويلااهلثمنيأفىاسؤبلاىماتيلالافطألاهوجوفةمسبلا

.؟تاعاجلاوبورحلاورقفلاةجيتنءاسؤبلا

 

.(فرصتب)۷صءقباسلاردصملا-١
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ةيشيلبلايلعنبمليوستسبهيار

ةدباعلاةبيبسطلا

لمعلانيبوىلاعتهللةدابعلاوكسنلانيبةنوصملاةردلاهذهتعج

ةرهاماديو‹؛ةريصبذافنواداحءاکذهللااهقزر؛سانلاعفنلجأنملذبلاو

ضرموحضوملانعيكلايفةريبختناكفيكلابطتملعتلمعلايفةنقتم

رورةايحلااهتبسكأو؛هبالإمدقلايفجالعامفنكيملنيذللاراهزلا
دحأىلععنتمتالواهسنجتانبلةعفانتناكفءاسنلاديلوتيفةربحخاهمايأ

ةدابعلانيبةلضافلاةأرملاهذهتعمجدقل«ىلاعتهللادنعنمرجأللابلطنهنم

'.لمعلاوقزرلابسكو

9E
€

ےہ

.(فرصتب)١٤٠صءهسفنردصملا-`

حجےہ©





نمانلالصتلا
(ده۱۱۹-ےه۱۳۲۰ر

ريكبميماربإتنبةخيشةمام

يابحيبتفبةربم

ةينورابلاةميعز

ةيديعسوبلاايرت

ةيتراحلاةشئاع





تا(

  

ریكبميهارب|تنبةخيشةمام

لمحتوربصلايفءاسنلاةودقوءريخلامأبةبقلملا«نيمورحلاوىماتيلامأ
حمالمضعبهذه«لالحلابسكلاولمعلابحيفةنمؤملاةأرملالثمو«بئاصلا

.ميهاربإتنبةخيشةمامةودقلاةأرملاهذهةايح

ةأشنتأشنو«رئازحلابةيادرغةيالويفةيركلاةديسلاهذهتدلودقل

ظعاوملاعامسباهفغشدادزاتربكامدنعوءحالصلاوريخلاةرسأيفةحلاص

يفتالاهتبالاوركذلاتاقلحلاهبحدازوءدجاسملايفخئاشملااهيقلييلا

هذهلالخنميييدلايملعلااهليصحتدازاذكهوءةفلتخملاةيوسنلاتاعمجتلا

يذلانعألادضعلاتحبصأيح«باتكوأةسردمريغنمتاقلحلاوسوردلا

.تادشرملاةقلحيفهنعءانغتسالانكمبال

ةراشتسالالحماهلعجامميأرلايفادادسوركفلايفاجضنهللااهبهو

ةعاسيفلزنلملاىلإعجرتتناكمكوءةريشعلاودجسملاوةلئاعلايفةبئاصلا

لاجرلانمنايعأعمةيدحلاتاقلحلاهذهىدحإروضحدعبليللانمةرخأتم

یواتفلانعبيتتناكوءاهريغوثاريملايفباسنألالكاشملحلءاسنلاو

ضعبنمةحيحصلاةباجإلانمققحتلادعبكلذوءاهيلعىقلتيلاةينيدلا

نيبةناكماهسفنلبسكتنأةعيركلاةأرلاهذهتعاطتسادقلوءاهرصعءاملع

دقوءاملعلافويضلللابقتساةفرغيفاهتمظنيلابتكلاةنازخلضفبءاملعلا

يثديدجباتكردصاملكهتنباوبطقلاةجوزعمنواعتلاباهينغتتناك

حج0

 

 



يساركزا(

 

اهجوزنمةعيدقبتكنمهتنروامىلإةفاضالاباذهءةيلحلاةيملعلاةحاسلا

.ملاعلا

-بطقلاةذمالتدحأ-ميهاربإنبدوعسمجاحللةيناثةجوزتشاع

ةينامتاهنمقزروءىلوألاةجوزلانمادلونيرشعخيشلااذههللاقزردقلو

بيحنللاهسفنملستملفةبيصملالوطتربصملاعلااهجوزيفوتامدنعو«روكذ

مايأةدمىلاعتهلليلصتو«رادلاحطسىلعاهسفنبدرفنتتناكلبىاكبلاو

اهسفنتلذبدقو‹نيدلاخلايفاهجوزماقمنعةماركهللااهارأيحنتادحلا

شيعلاةمقلملرفوتىحتدهاجءادلونيرشعلاوةينامثلاةيبرتلكلذدعب

معىلإاهلسرتوءاهعاونأفلتخمةيفوصلاةسبلألاحسنتتناكدقفءةينحلا

يرتشيلهيلإاهديعتدوقنلاضبقتامدنعوءةفلحلاةنيدعبهتراحتيفاهعيبيلدالوألا

اهفطعواهنانحبموؤرلامألااعيمجمحلتناكوءاهئانبألايادهوسبالماهب

ىحاحلاميمهتدعاسوءةحلاصلاةيمالسإلاةيبرتلامحلاهتيبرتبةودقلاةيبرملاو

ملوءالاعبهيفمهتدعاسجاوزلانساوغلبامدنعلبكلذبفتكتملوءاوربك

هللاليبسيفهلذبتتناكلبءاهبئابرواهئانبأىلعلاماقافتإبرصتقت
روجألافعاضتتثيحناضمررهشمايأيفةصاخو«ءارقفلاونيجاتحملل

‹نيبلاتاذحالصإيفلثمتيةيادرغعمتبيفميظعرودالناكوتانسحلاو

ةلدابتلامهقوقحةياعروءةينيدلامهتابجاوءادأىلإنيجوزتملادشرتتناكو

ديلوتيفةعساوةربخاملناكدقفاهسنجتانبلاهسفنتلذبدقو«ةايحلايف

0
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|[ةيضايإلادأمللةيكرلاةريسلا|

 

ناكمدعبأىلإوتقويأيفتانمؤملااهتاوخأءادنبيحتتناكوىاسللا

ءاسنلاناكفءاسفنللةقئافةياعرنمهبتفصتاامل«ةنيدملايحاوضيفنكمم

هذه‹نيتعجركلااهيديىلعنهيدلوتةكربلاونامألاونانئمطالابنرعشي

املافطألشيعلاةمقلريفوتلجأنمقزرللبسكولمعءةخيشامامةايحيه
سفنلللذبوءةقحلاةحلاصلاةأشنلامهتئشنتلجأنمرمتسملاضنو‹ىماتيلا

ميركلالوسرلاةراشبلانتنأهللاىسع«ضرألايفهللاةملكءالعإلجأنم

:ةمايقلاموينيتاهكنيدخلا'ءافعسوانأ)):مالسلاوةالصلاهيلعهلوقلًاقادصم

یتحاهاماتیىلعاهسفنتسبحلامجوبصنمتاذاهجوز"تمآةأرما

‹لالحلااهبسكو«بوؤدلااهلمعبالىلاعتهللارفغينأو'((اوتاموأ"اوناب

یسمُأاهديلمعنمالاکیسمأنمررمالسلاوةالصلاهيلعهلوقلاقادصم

دعباهلمعرارمتسالعطقنياليذلارجألااهسفنلتمدقو٠((هلاروففم

نمالإهلمععطقنامدآنباتاماذإ)):%لوسرلالوقلةلثمتمءاهتافو

يفو٠((هلوعديحلاصدلووأهبعفتنيملعوأةيراجةقدص:ثالث

(٣۳۳صءقباسردصمءةغللايفدجنملا)داوسلاىلإاهنولريغت:ءافعس-'
(۱۷٠صءقباسردصمءةغللايفدجنملا)اهلجوزالتراص:تمآ

.(7ءقياسردصمءةغللايفدجنملا)اوقرافىنعمباوتابوهقرافوهنععطقنا:ناب-"
٠٠/٠٦43.٠يرابلاحتفء۷٠4ص۷١جلامعلازنكء۸٤٣ص۳جبيهرتلاوبيغرتلا-

.۷ص٤جلامعلازنكء۲۹۳ص۲جبيهرتلاوبيغرتلا-

باتكيفدوادوبأهاوروء٤٠٤۲ريخلاسانلاملعمباوثباب٠۲ةمدقملايفةجامنباهاور-`

.١١اياصولا

حج©0

 



قيصرةويسال

 

ىلإبيطرموييفتعجروءكبكلايفضرعهللااهالتباهتايحةياهن
امعيمجاهبةفرغتدعأنأدعب(ه۱۳۸۳)ماعيفةيضرمةيضاراهبر

امفءاهنعيضروهللااهمحرةتيمالوةيحادحأبعتتملفةيصولاذيفتتلمزلي
ةايحنمةعصانلابناوحلاهذهيقتستنأرصعلااذهيفةملسملاةأرلاردجأ

.'ةدهاجلاةأرملاهذه
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۰(فرصتب)٦۱۱-١١۱۱صء؛قباسردصم؛نامیإلاةضوريفتاحلاصتاملسم-
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عطقنملاطاشنلاوةدارإلاوةعاجشلابةحلاصلاةأرلاهذهتفصتادقل

ةأرملاهذهتدلودقلءةزعلاتاجردىمسأىلإةمألابغولبلالجأنمريظنلا

اهدلاويفوترئازحلابةيادرغةيالويف(م١٤۱۸۹/ه۱۳۱۲)ماعةلضافلا

لجأنمديهجلادهحلارمعتنبةدوعسماهمأتلذبفةريغصتلازاميهو

اراجناكلفطنمةحلاصلاةأرملاهذهتملعتدقلءةحلاصةيبرتاهتسيبرت

عامسلاقيرطنعنآرقلاروسنمةعوممتظفحوًارقتوبتكتتحبصأف

دقلءةعماجالوةسردمريغباهملعينماهلهللاضيقدقلفكانهوانهنم

ةودقلاولثملاةملسمةأرمالكلتبرضوةيعامتجالاةأرلاهذهفئاظوتددعت

ءةدابعلانعكفنيالنكرلمعلانأبداقتعالالبةدابعلاولمعلانيبطبرلايف

ةحالفلابتمتهادقفةلكاوتملاةلماخلاةأرلانمريخةحلاصلاةلماعلاةأرملانأو

ةماماهتخأةدعاسعيوتنباهنأامك«قوسلاىلإاهتاجتنمتلصويح

تناكفاهديبةينيطلابوطلااهتعطقنأدعباهناتسبيفاراد

كلذدعبرادلاهذهتنكسمثليللاوأةلوليقلاتقوءانبلابموقتلبجتحت

فرغلثاثألاضعبعنصيفةلثمتملاوةيديلقتلاةيوديلاةراجتلااضيأتسرامو

عنصتوةلمهملادولحلاعمتتناكوءةيلزنللادئاولاضعبحالصإوسئارعلا

دقلوءةيديلقتلاةيدلحلاتاودألانمبقثامعقرتوءةبرقلاوولالااهنم

خيشلانأيحربجونويعلاونانسألابطيفةقئافةراهمهللااهممحلأ

ر۷



2يت(

  

ةيعوبسأصصحيفةمهملاهذهبموقتيحهلزنماهلحتفحونابنياميهاربإ

ةضرممكرامعتسالادضةروثلايفةعاجشوصالخإبتكراشدقلوةصاخ

يأرلابةحلاصلاةلماعلاةأرلاهذهترهتشا‹؛ْيطولاريرحتلاةهبحدونجلب

تاذحالصإسلاميفةصاخو‹اهيفراشتستيلارومألافلتخميففيصلا

‹ةبئاصلاةروشملاوةعفانلالولحلاءاطعإيفداوقلاوةبازعللاذالمتناكو«نيبلا

ء‹ناعيإلاوحالصلاوديدسلايأرلاوةعاجشلانيبةرهاطلاةأرلاهذهتعمجدقل

لكلتبرضوءاهسنجيبعفنليبسيفداحلالمعلاوبوؤدلاطاشنلانيبو

لأسيسناسنإلانأبليلوسرلالوقللاثتمالافةحلاصلاةودقلاةملسمةاتف

وهاملكيفهلالغتسابجيففيسلاكتقولانأو((هانفأاميفهرمع))نع

اهھبرديفاارانملیهللالوسرثیدحناكومعمتجلاوةرسأللعفانوديفم

لكيفوفيعضلانمؤملانمهللاىلإبحأوريخيوقلانمؤما)):هيفلئاقلاو
.((ريخ

يٿهتضقرمعدعب(م۱۹۱۷/ه۱۳۸۷)ماعاهنعهللايضرتیفوت

.ةدابعولمعوداهج

مقر١٥٠٠ص١جلامعلازنك۲۳يرابلاحتف-'

.(فرصتب)ءقباسلاردصملا-

ت



  

ةينورابلاةمسعر
هذه«؛لوقعلاوبولقلازهتءاهبوارحسضيفتاهتالاقمتناك

اهنإءاهنايبيفةبوجعأتناكفاهبارتألقيرطلاتقشةبيدألاةبتاكلا

'سلبارطبھ١۳۲١ماعبيرقتلابتدلوءةينورابلاناميلساشابلاتنبةميعز

ةءارقلاتملعت"ييورابلااشابلاةرسأ«ىوقتلاوملعلاةرسأيفتأشنءايبيلب

نونفيفةقيمعلاةساردلاوةعلاطملايفةبغرلااهسفنيفتهبتتفةباتكلاو

يفاهتالاقمبتكراشثيح«ةعرابةبتاكتحبصأىحءةفلتخملاملعلا

ةلحبوةيسلبارطلا"يبرلاتوص"ةلحبلثمتالحجلاوفحصلافلتخم

ىلعلدتاهيخأعمةماعلانوؤشلاهذهلاثمأيفةميقتالسارمالوراكفألا

ةديسلاهذهتزاتماءاهئدبلاهصالخإواهقالخأواهتفاقثواهملعغلبم

اهبءنوتيزلاوليخنلاةعارزبرهتشت٬طسوتملارحبلاىلعافرموةيبيللاةيريهامجلاةمصاع-'

ردصمء«مالعألايفدجنملا)ايعانصوًايراجتوًايفاقثزكرمربتعتوءةيبرعوةيناموروةيقينيفراثأ

صء۲۱طءقباس

سلبارطدالبنماباكيفدلودهاجميسايسميعز:يسلبارطلاينورابلااشابناميلس-"

مث؛هريرحتلجأنمدهاجوءهنطوىلإداعورصمورئازجلاوسنوتيفملعتوءايبيلنمبرقلاب

هتموكحلاراشتسمطقسمناطلسهلعجفطقسمىلإبهذاهدعبه١۹۲٠ماعجحلاىلإبهذ

رهشأنمواهيفيفوتوجالعللدنهلابيابموبىلإبهذفضرمواهيفنيماعماقأفم١۹۳٠ماع

مجارتوسوماقمالعألا)رعشناويدهلوةيضابإلاكولموةمئأيفةيضايرلاراهزألاهتافلؤم

ملعلارادءيلكرزلانيدلالامجءنيقرشتسملاونيبرعتسملاوبرعلاءاسنلاولاجرلارهشأل

.(۱۲۹٠صء٣جء٥طءنانبلتوريبءنييالملل

حجےل7
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حورلاةميعزتئنرووفيفخلايصصقلااهبولسأبةلضامفلا

اهملعلجأنمعاطقنالاةايحاهسفنلتراتخاو«ميظعلااهدلاونعةيئادفلا

دهحلاوتقولاتلذبو«جورتتملفميهاربإاهيخأءانبألجأنمواهنطوو
يفيدهجلذبأنأهللادهاعأينِإ):لوقتتناكفميهاربإاهيخأءانبأةيبرتل

ولواشابلادلاولاموحرملامهدجمحلاهدارأيلاةئشنتلايخأءانبأةعشتت

امكيِبأ):ةسيفنلااهتافلؤمنمو(يمدنمةرطقرخآكلذييفلك
اهتالاقمنمو«ييورابلااشابناميلساهدلاوةايحنعباتكوهو(هتفرع
ةلاقموءلوألاددعلايبرلاتوصةلحبيف"ةديعبلانازف"ناونعبةلاقمةغيلبلا

ددعلاراكفألاةلحمبيف"ةرضاحلاتنب"ةلاقموةليبنلادوهجلاهللاقفو"

ليبسىلعسيلولاثملاليبسىلعاهانركذيلاتالاقملانماهريغو«سداسلا

اهيخأءانبأوةرسألانوؤشباهمايقعمتناكدقفاهتفيظوامأو؛رصحلا

نسحلتقرتمث«سلبارطبتانبلاسرادمضعببةملعمتناك«ميهاربإ
تاملعملارادةريدملةبئانتحبصأنأىلإاهدادعتسالامكواهتريس

اهتريسلمأتننأوةلضافلاةأرملاهذهخيراتنودننأانبريدجف«'سلبارطب

.ةبيطلااطامعأو

ءرئازجلاءةيبرعلاةعبطملاءميهاريإناظقيلاوبأءهتايحراوطأيفاشابينورابلاناميلس-`

.۲۳۹٢٢٤۲صء۲جءم۹

مم(.
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ةيديعسوبلاايرش

ليبسييالامتلذبیاخسوقافنإوءاطعولذباهتريسةأرملاهذه

امدنعيهللالوسرءادنلتباجتساوملعلايلاطلونيكاسملاوءارقفلاوهللا

.ةيخسلاةأرملاهذهةريسىلعفرعتنانبايهفةقدصلاىلعءاسنلاثح

لضفتيبيفتأشنءةيديعسوبلانازعنبدمحمتنبايرثةديسلايه

كلذىلعهدعاسامنولضفلابرهتشاالجراهوبأناكفنيدوبدأو

ليكولاتيبيفمث'رشوبيفةرتفاهدلاوماقأريفولالالانمهبهللاهدمأام

ةأرملاهذهتفصتاءةبيطلارادلاكلتبهساطبترايذلادجسملافلخناكيذلا

الاومأتفقوأدقف‹ىلاعتهللاهجولالاومأبهتتناكفىاخسلابةلضافلا

-:كلذةلثمأنموةريثك

دجسماهنعهللايضراهتفقوأةليمجةروصقمتناكونيمامرلاةروصقم
".ليكولا

حرطمةيالوليبرغلابونجلاىلإلبجلاورحبلانيباهعقومذختتطقسمةظفاحملامعأنم-'
ةماهاثادحأتدهشءداليملالبقيناثلافلأللعجرياهخيراتنأراثآلالدتو«نامعةنطلسنم

.(^٦ص؛م١۹۹٠‹قباسردصمء"طقسم"ريخلاةريسم)ينامعلاخيراتلايف

دجسملايفعمجتيناكونامعطقسمبلصيفنبردانديسلاتيبلباقمايلاحليكولادجسمعقي-"

هيفسرديناكويملاسلاناخيشنبدمحمرعاشلاخيشلامهسيردتبموقيملعلايبلاطنمددع

ءنامعيفميلعتلايضامنمتاحمل)اهعورفبةيبرعلاةغللاوهقفلاوديحوتلاوميركلانآرقلا

.(١٢٤ص6م٥ء‹بابشلانوؤشوميلعتلاوةيبرتلاةرازورادصإ

N

حج
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.ةربقملاهتصوأىرخأضرأوحلالاسرخةروصقم۰

يفمحقملادجسمةديسلااهتفقوأحلالاسرخةروصقمبناحيةروصقم

.رشوب

الةقدصلابسانلاقحأمههلهأوملعلانأاهتريصببقاثبتأردقلو

خيشلاتنيعف‹ددؤسلاودحلاوحنامدقاهبيضللاوةمألاءايحإيفرودنممحل

ىلعاهتقفنعزويليکولادجسم.االیکويمايرلانارهزنبنامیلس

نيذلاخياشملاوءاملعلانمةلمجهنمجرختدقو‹ملعلايلاطوهيفنيسرادلا

سيلوةفرعمللمهنماضعبانهجردنو«مهدعبءاجنماوعفنوةقفنلانماوعفتنا

نبةعيبريضاقلاخيشلاو«يسماشلاشيرفنبملاسيضاقلاخيشلاكرصحلل
‹'يدنكلادمجنبفيسيضاقلاخيشلاوءاقباسحرطميضاقيدنكلادسأ

نرقلايفهنوداترياوناكنيذلاةفرعملاوملعلاداوربليكولادجسمرهتشادقر

اموأايرثةديسلاتيبربتعيونيرشعلانرقلاتايادبويداليلارشععساتلا

."رشوبةيالويفةيرثألاملاعملامهأنمريبكلاتيبلابىمسي

.۷٥صم۱۹۹۳ء١طءيشولبلانامثعةفيلخءخيراتلايفتاينامع-'
.٤٤٤٤صءقباسردصمءنامعيفميلعتلايضامنعتاحمل-

.۸۷ص‹قباسردصمء"طقسم'ريخلاةريسم۳

ااا

ي

ی
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ةيثراحلاةشئاع

نمهبتفصتاالرصعلااذهيفةديحولاةرعاشلااُهِإلوقننأعيطتسن

ملعلاونيدلاتيبيفاهتأشنلناكةوقوناسللاةحاصفوقطنملاةغالب

حتفتواهتيرقبعةيمنتواهنادجونيوكتوءاهتبهوملقصيفرثأبدألاو

.قفأعسوأوىدمبحرأىلإاهتيرعاش

حلاصنبىسيعاهدلاوناكءةيثراحلاةشئاعةليلحلاةرعاشلااهنإ

يفةشئاعتدلو«ملعىلعراننمرهشأوهيذلاةمالعلاخيشلا'يثراحلا

ملعتيبيفةحلاصةئيبيفةميركلاةربلاهذهتأشنها١۳٠ماع"طقسم

بأنمبدألاوملعللمهبحاهترسأنعفرغوةناكمولضفوبدأو

تكسمتوتبذهتومركلانآرقلاروسنماضعبتظفح«لاحخوخأو
ءاهنماضعبتظفحويعشلاثارتلادئاصقنمريثكلاتعم«ىقتلاونيدلاب

ةمالعلاخيشلانمتحجوزتءاهيفتأشنيلاةيبدألاةئيبلاكلذىلعاهعجشامو

ةميلسةلضافلاهتدلاوةيصخشيفهبفيرعتلامت:يثراحلاحلاصنبىسيعخيشلا-'

.۸۲صرظنا.ةيرقصلا

ءانيملااهنأبدجامنبدمحأةراحبلااهنعلاق٠نامعجيلخىلععقتونامعةنطلسةمصاع-"
دمحمنبدمحأ:رشانلاءيبايسلادومحنبملاس«نامعخيرأتنعناونعلا)نامعللوألا

.(١٠ص؛يثراحلا

.١
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ىلعهبتءاجفرعشلامظنىلإاهسفنتقات«'يئراحلادمحنبديعس

نيبمودعناسللانإفتعطتساامهمكناسلنسحأ

:يبيصخلادشارنبدمحمبيدألا«نامعنلاقئاقشبحاصاهنعلاق

تانصحلانملزتملةرخدشرلهأنمتاحلاصلانمو

"ةاقتلاوذلاصنبیسیعكاذيکزريمأةمالعتنب

طومسىلعنامعنلاقئاقش"هباتكيفاهدئاصقنمضعبركذو

فحصلايفاهدئاصقنماضعبترشنامك«"نامعءارعشءامسأيفنامجلا

ىلوألا‹ناتديصقاهراعشأجذامننموءةرسألاوةديقعلاةلجبلثمةينامعلاةيلحلا

:مالسإلانازيميةأرلاناونع

لمجتتهبنيداهتيلحواهؤايحنيملسملاةاتفلامج

ءهرمعنمةسداسلايفميركلانآرقلامتخ«بريضملايفدلو:يثراحلادمحنبديعسخيشلا_۱

نبدوعسخيشلاويديعسوبلادلاخنبديزيخيشلاديىلعذملتت«بلقرهظنعهبلغأظفحو

ىلعايلاونّيُعءاماعنيرشعينامعنلاديعسنبرصانخيشلامزالو؛مهريغويدنكلاناميلس

ةيبرتلاةرازوبةيميلعتلاعماوجلاىلعًافرشُمكلذدعبءقاتسرلاىلعًايلاولقنمثةيقرشلا
ءفيلأتلايفزرابرودهلوءفاقوألاةرازوبةيمالسإلانوؤشلاريدملادعاسُمنيعمث؛ميلعتلاو
ةيتاذةريسءبابحألابولقيفباوصلاسرغءنامعلهأةغلنعنايغألاةحازإءهتافلؤمنمو

مالعأضعبىلعءاوضأ)ةياغللبذعهبولسأوءرعشلادشنُيهنأامكءاهريغو"يتايح"ناونعب
.(۱۴-١۱۳۱صءقباسردصمءاٹیدحوامیدقنامع

.۱۳۴صء۲جءقباسردصمءنامعءارعشءامسأيفنامجلاطومسىلعنامعنلاقئاقش-"
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لفرتهيفتلبقأوأتربدأاذإاهباجحءاسنلانيباهتنيزو

لمعتهيفوأتيبلانوؤشريدتيتلايهنيملسملاءاسنريخو

لجبيوافوحنماهرقويةريمأيهفتيبلايفتيقباذإ
اولهأوءانبللاودعأالاجرهلتمدقنأبعشللاهماهسإو

لعفيولوقيامالكنقلتمهساسأتناكيهفاراغصمهتعر
لقنتتةلآتسيلوثاثألاةعطقبتسيليهفاهنعكتبجأ

اميفةأرملالمعتنأيفانيال‹(لمعتهيفوأتيبلانوؤشريدت):اوق

ماشتحالاطرشىلعاذهلثموأةبيبطوأةسردمكنيملسلملاعفنهيف

نأمظنلااذثعابلانأل(اهنعكتبجأ):اطوقومالسإلارمأبكسمتلاو

تيبلاةأرملامزلتنأزوجيال):لوقتةأرمارشابملاثبلايفةمظانلاتعمس

.(هنمثاثُأةعطقكنوكتف

-:ريخلاءادنناونعبيهىلاةيناثلاةديصقلاو

ياوفيعضىلإذالمملايفبياقبآاريقحىشخييذلااذنم

ناومهوةلذيايدرتمهطوقسدعبهاشخييذلااذنم

ناشلاميظعرابجشطبنمهبورهدعبهيوؤييذلانمو

ناوكألاربدملالجلايذنمىتأدقرمأبمكبرضتنويهص

نايدألافرشأنيدعايضبمهيديأىلعمكءازجمتل
ناسحإلاونوعلاباومكيتأيمهلعىراصنلاب؟اوذولتنميف

طءةيتيوكلاةيبهذلالسالسلاتاذءحلاصدمحمىليل٬يبرعلاجيلخلاوةريزجلايفةأرملابدأ-'

صء۲جم۱۱۹۸۷

حجےل®



غرافمهسبءادعألااوددهتت

مكعيججهومتبراحنمومتنأ

مكراكفأيفلعفلايفمكلوقيف

مكبرةعيرشنعمتفرحنلادقل

لبءايشألارئابكنورغصتست
مكنيباروفسيشتمكؤاسنف

اهفلخاورجتومكمامأيرجت
ةفولأمةداعحبصأرمخلاو

مكدوقنتاصقارللاومتلذبو

مكتقومظعموهللايفاومتعيض
بصاغةأطوتحتمتنأواذه

متنأةهاكفلاوةيحرسملل

اومكيتأينلرصنلانإهللاو

هتاقتقحهلانوقتتول

الجعمنيبملارصنلامكاتأل

|[قيضابالاداسللةيكولاةريسلا

  

ناكملكبءادعألامطحنس

ناونصمككولسومكيزيف
نامصخمکنقدصياذنم

ناطيشلاكلسممتكلسدقلو

نآارقلاجهنجمبنوئزهتست

نايصعلابهللانورهاجتو

ٍارصنمكمؤيواهبارخف
نامتکالولجخالبمکی

نارسخلاوراعللايفاهفس
ناصقنلاولذلاباومتيضرو

نامأبمكنأولىرتاذام

ناودعلاويغبلاعدرلمتسل

نايدلادحاولايبروادسبأ

نايبقدصواديحوتوالمع

'نهمجرلاىلعقحاذكشال

 

 

اهنمحفطتوءريخلاقيرطلةحيصنلابضيفيبولسأباهدئاصقتزاتما

ءاهرعاشمنعربعتةحيرصةيوفعب؛قحلاةملكبونيدلابوهللابتاملك

صردصملا١

.١4-40°ص‹قباسلاردصملا-"

م(



ءسةكولاةريسلا

 

ةسمستاحلا

امكهعيدقتولمعلااذهزاجنإليقفويذلاىلاعتوكرابتهللادمحأينِإ

تانبللاهيفعضأينكلو«ثحبلااذهيفريصقتلابفرتعأينِإوهيلعوه

اذهلصاوينمىرأنأىمتأوءةوعدلالهأنمتاحلاصلاانتاهمأريسلىلوألا

ةيملعلاانزونكنممايألارورمعمرهظتهلعلو«صقنلابناوجلمكيوقيرطلا

.عصنأقئاقحهبىلجتتفيفخمروتسموهامانتارخدمو

رحبنمتارطقهذهامللوقأفةملسملاّيحخأىلإهجوتأيثحبةيامنيفو
.بوردلارينتةيادهةعشأو«بولقلابطرتتارهاطلاتاحلاصلاريسنميجب

حالفماركلابهبشتلانإمهلثماونوكتملنإاوهبشتف

ءةياوغلالبسعبتتنمقحأوىلوأىدحلاورونلاوقحلاقيرطىلعريسلاو

يطارصاذهنأوألل:ىلاعتلاقةجرعتمةريثكلالضلاقرطوجلبأدحاوةيادحلاقيرطو

٠ەليبسنعمكبقرقتفلبسلاهوعبتافاميقَسم

يلصلخأوةدعاسملابندمأنملكىلإريدقتلاوركشلابهجوتأينِإو

.قيفوتلايلوهللاولمعلااذهتزحجنأيحلبسلايلدهموةحيصنلا

الف‹يئاعدبهحجتأكيلإو«يلمععفرأكدحوكيلإمهللالوقأاماتخو

‹يدشريمحوياطخددسو«للزلانميظفحاو«كلهأفيسفنىلإيلكت

امعةزعلابركبرناحبس«نيمحارلامحرأايكقلخنعكتمحربينغأو

ىلعملسومهللالصونيلاعلابرهللدمحلاونيلسرملاىلعمالسو؛نوفصي

م



يسا(

 

نيدلامويىلإاريثکاميلستملسونيعمجأهبحصوهلآیلعودمحماندیيس

.هتاكربوهللاةمحرومكيلعمالسلاو
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:تاطوطخملا:لوا

ةبتكمب«يرجحلارصاننبملاسنبيلعخيشلا"تاحلاصلاتاهمألا"د١

مجارتلافلميفروصمطوطخميديعسوبلادمحأنبدمحمديسلا

.(۹/٠)مقربتامولعملاو

ترمأيذلا٤١٠ج٤يدنكلاميهاربإنبدمحأخيشلاعرشلانايب٢١

دمحأنبدمحمديسلاةبتكمبءةيمايرلاةشئاعةهيقفلاةماعلاهخسنب

.(١٤٠/٠)مقربيديعسوبلا
ةيارهتخسنء٤١جيدنكلاميهاربإنبدمحأخيشلاعرشلانايب-۲

4)مقربيديعسوبلادمحأنبدمحمديسلاةبتكعب

ثارتلاةرازوءهبتكمدمحمنبريشبرذنملايبأهفلؤلةبراحلاباتك=٤

.(4£مقربةفاقثلاويموقلا

يمايرلاناميلسنبرماعخيشلاةلاسرىلعلمتشتةقرفتممولعباتك٥

ديسلاةبتكميف«؛لوهحبفلؤملاءةيرماعلاناميلسنبدوعسمتنبةملاعلل

.(٢۲/۹۹۹)مقربيديعسوبلادمحأنبدمحم

ءلوهحجبفلؤملاءةمألاقرفنايبوةمألافالتخايفةمغلافشك٦

.(١٠٠/ك)مقربيديعسوبلادمحأنبدمحمديسلاةبتكم

۳S

N

 



ت(

 

ةريسيفنيربتعملاةرصبتباتكنمةققحمريغةلالابةعوبطمةخسن-۷

ةبوتكملاةطوطخملانميربعلاديعسنبميهاربإخيشلافيلأت«نييربعلا

:ةماعلابتكلا:ايناث
تحت(ةيناثلاانمالعأنمةودنيفةمدقملاثوحبلا)يراشلاةزمحوبأ۸

دمحمنبرصاننبدومحثحببابشلاوميلعتلاوةيبرتلاةرازوفارشإ

.م۱۹۸۹عباطملابعبطيشاحلا

عباطملا؛يريبعحلاتاحرف.د‹قحلالجأنمةايحيراشلاةزمحوبأ٩4

.بابشلاوميلعتلاوةيبرتلاةرازورادصإءةيبهذلا

دومحنبفيسخيشلا«نامعءاملعضعبخيراتيفنايعألافاعحتإ٠

١٠طءنامعطقسمعيرسلانالعإلاتامدخعبطء١ج‹؛يشاطبلا.

.م۲

تاذةعابط؛ملاصدمحمىليل«يبرعلاجيلخلاوةريزحلايفةأرملابدأ-١

.م١۱۹۸۷طةيتيوكلالسالسلا

يثراحلالاسنبهللادبعءاثيدحوايدقنامعمالعأضعبىلعءاوضأ-١

.١طءنامعيوربةيملاعلاعباطملابعبط

ةيبرتلاةرازو«ةيوناثلاوةيادعإلانيتلحرمللملاعلاونامعةنطلسسلطأ۳

.م۳١۹۹٠طېميلعتلاو

ي

 



قبض

  

ةسسؤمعبطهلاحكاضررمعمالسإلاوبرعلايلاعيفءاستلامالعأ٤
.٤طمج؛توريببةلاسرلا

ضانحلاصدمحم.د(رونلاةروسنمضويف)ميركلانآرقلانمراونأ٥

.م۳

ةبتكم۳١۲٠جءرمعمىييلعخيشلا؛خيراتلابكوميفةيضابإلا

.م۱۹۹۳‹۲طءنامعةنطلسب‹؛عيزوتلاورشتلليرماضلا

‹يبرعلاثارتلاءايحإراد«نيالقسعلارجحنباءةباحصلازيييفةباصإلا-۷

.ه۱۳۲۸«١ط؛«نانبلتوریب

برعلانمءاسنلاولاجرلارهشألريسومجارتوسوماقمالعألا-۸

رادعبط«١٤۳ج«يلكرزلانيدلالامج«نيقرشتسلملاونييرعتسللاو
٥ط‹نانبلتوريبب‹نييالمللملعلا

هللادبعنبكرابميميمتلاةيركيبُأنبملسمةديبعوبأمامإلا-٩

.م١۱۹۹۲طرصعةروصنملابءافولاعباطع.عبطيدشارلا

ةعماجةعبطميريبعحلاتاحرف.دءةيضاباإلاةديقعلليراضحلادعبلا٠

.م١۹۸۷٠١طءنامعطقسم‹سوباقناطلسلا

لالهنبملاسنبردبخيشلاءنامعجالفأضعبيفنايبلا-١

.خيرأتنودبيورنامعةنطلسءةيبهذلامباطملايربعلا

ي

 



 

-۲۳

٤-

٢-

-۲۷

٢۲۸-

-۹

يديهارفلاورمعنببيبحنبعيبرلامامإلادنسمحيحصلاعماجلا

.نانبل-توريب‹حتفلاراد«يدزألا

۰۳ج؛ييصخلادشارنبدمحمخيشلا«قئارلابدألايفقئافلادرمزلا

ء٠طءنامعةنطلسبةيقرشلاةعبطملاءةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو

.م۳

ناميلسنبدمحنبملاسخيشلاءةيضابإلالوصأيفةيضفلادوشقعلا

بلاطرشن‹(ماشلادالب)نانبلوايروسيفةيبرعلاةظقيلاراد«يئراحلا

.يرماضلا

دمحمنبدمحأ:رشانلا‹يبايسلادومحنبملاس«نامعخيرأتيفناونعلا

.ينراحلایسیعنبا

فسوينبدمحمخيشلاءارآلالخنمةيضابإلادنعيسايسلاركفلا

.م١۹۹٠۲طېيزوتلاورشنلليرماضلانودع؛شيفطأ

ةبتكمعبط«نسحلاوبأهتاحشدمحم«ةيعادلادئاقلافوعنبراتخملا

.م١١۱۹۹طميزوتلاورشنلليرماضلا
دنسمنعوةتسلابتكلانعيوبنلاثيدحلاظافلألسرهفملامجعللا

نمفيفلهمظنوهبتر«لبنحنبدمحأدنسموكلامًاطومويماردلا
.كنسنو.ى.أروتكدهرشن‹نيقرشتسللا

0(

ےن



 

٢۳-

۳۳

٢٤-

٥۳-

—-۳۷

‹نانبلتوريب‹جاومألاراد‹«نورخآوسينأميهاربإ«طيسولامجعملا

.۲طج

ةيبرعلاةضهنلارادعبط۲جملاسزيزعلادبعديسلا.دريبكلابرغملا

.م١۱۹۸۱ط(يمالسإلارصعلا)

¢٠۳طةغللا‹نانبلتوريب‹قرشملاراد‹مالعألاوةغللايفدجنللا

.٠۲طمالعألا

بتكلاءايحإرادبعبط۳جءزوبديلعدمحم«ريبكلابرملاخيرات

.م۱۹۱۳‹١طيلحلايبابلاىسيعةيبرعلا

نبهللادبعنيدلارونققحلاةمالعلا«نامعلهأةريسبنايعألاةفحت

رهازرشانلا«؛نامعيوربةيبهذلاعباطملابعبط١جءيلاسلاديمح

.دمحنبدوعسفلؤملاديفحيباريهزو

نبدمحم:ايريغملايلعنبديعس«رابجنزخيرأتيفرابخألاةنيهج
.م٦۹۸٠نامعةنطلسبيموقلاثارتلاةرازو«يبيلصلايلع

ةعبطععبطيئاطلادمحمنبهللادبع«يبرعلاجيلخلانعتاسارد

.م۱۹۸۳ناولألا

ركفلارادةعيطع.عبط«١اجءيواطنطلايلع«خيراتلانملاجر

.م۱۹۸۲‹۲طقشمدب

مالا
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۸٢۳۸-

-۹

31

٤-

- 0

١٠طرصعلا«رابلايلعدمحمدءةيرحسلاةريزحلاىرطقس

.ها۷

جاحلاناظقيلاوبخيشلا«هتايحراولطأيفاشابِنورابلاناميلس

.رئازحابةيملاعلاةعبطملابعبط‹۲ج«ميهاريإ

‹٤طةيمالساإلارئاشبلاراديلعدمحمءةملسلملاةأرلاةصخش

.م۷

نبدمحمخيشلاءارعشءامسأيفنامحلاطومسىلعنامعنلاقئاقش

ةنطلسبةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوء۲۳جءييصخلازيزعنبدشار

۱۹۸۹١

توريب؛يبرعلاثارتلاءايحإراد«يوونلاحرشبملسمحيحص

.م۲٢۲۷

اهتبتكمونامعةعبطععبط«يشولبلانامثعةفيلخءخيراتلايفتاينامع

۱١ېمرقلا..م.شةدودحلا

جىلإ٦جءنآرقلارادخئاشمدادعإ؛بابحألابولقيفباوصلاسرغ

..نامعةنطلسبيورءطقسمةبتكمبعبط٠

خيشلاهققح‹ينالقسعلارجحنبا«يراخبلاحيحصحرشبيرابلاحتف
.م٠۹۹٠نانبلتوريب«ركفلارادزابنبهللادبعنبازيزعلادبع
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٦-

- ۷

-۸

۹

—o |

٢

—oY۳

برغلارادعباطمبعبط«شوكبدمحمىي«ديزنبرباجمامإلاهقف

.م١۱۹۸ء١؛توریببيمالسإلا

سيمحنبليمجةمالعلاءةعيسولااهقرطيواحلاةعيرشلاسوماق
عباطم.عبطنامعةنطلسبةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو٠ءء«يدعسلا

.م١١۱۹۸ط«يوربرشنلاوةفاحصللنامعةديرجراد

٠تشوعأديعسريكب«شيفطأفسوينب.دمحمةمالعلاةمئألابطق

.م١۱۹۸۸طميزوتلاورشنلليرماضلاةبتكمةعابط

ىسيعةعبطعب۳حجيوكرفعجوبأرفعجنبالعماحلاباتك

.١طءنامعةنطلسبيموقلاثارتلاةرازوماكرشويبلحلايبابلا

دوعسنبدمحأقيقحت«يخامشلاديعسنبدمحأخيشللريسلاباتك

يموقلاثارتلاةرازورشن«برعلالجسعباطم۲٠ج

.۱۹۸۷ء١ء‹نامعةنطلس

قیقحت«ایرکزيأنبییایرکزوبا«مهرابخأوةمئألاريسباتك
.م۱۹۸۲«نانبلتوريب«يمالساإلابرغلاراد‹يبرعلاليعامسإ

ديعسنبدمحأسابعلاوبأخيشلا«برغملابخياشلملاتاقبطباتك

.رئازحابةنيطنطسقثعبلاةعبطم١٠جْييجردلا

ةسسۇؤم‹يدنجلانيدلاماسح‹لاعفألاولاوقألاننسيفلامعلازنك

.مه4۷۸ةلاسرلا

0N ر
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نوئشوميلعتلاوةيبرتلاةرازورادصإ«نامعيفميلعتلايضامنمتاحل٤

.م١۹۸٠‹مرقلا.م.م.شاهتابتكمونامعةعبطعبعبط؛بابشلا

ثحبديزنبرباجمامإلانعىلوألاانمالعأنمةودنثوحبةعومجم٥

يور«ةيلاعلاعباطملا«ينايوضلارصاننبريشبنبناميلس

.م۱۹۹۸«‹نامعةنطلسب

.م١۹۷٠٠۲طركفلاراد«ةرهزوبأمامإلافقولايفتارضاع١

.ةبرجةريزج"نعيليلخلادمحأخيشللةرضاحع۷

نبدمحأةمالعلاخيشلااهاقلأءارمحلاةيالوبطيرشربعءاسنللةرضاحع۸

.يليلخلادرج

دمحأوتشوعأديعسريکبفيلأتناميإلاةضوريفتاحلاصتاملسم-۹

خيراتنودبء١ئازحلابةيدارغبةيبرعلاةعبطملاموركومحنبا
.رشنلا

راد‹((ےه٣٠۲ت)لبنحنبدمحأمامإلادمحأمامإلادسم٠

.خيرأتنودب«نانبلتوريب؛رداص

ديمحنبهللادبعةمالعلاخيشلا«؛لامكلاجرادمىلعلامآلاجراعم١

ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازورشن«برعلاعباطمء٠ءيلاسلا

.م۱۹۸۳١۱ط«نامعةنطلسب

.م۹۹۳٠نانبلتوريب؛ةفرعملاراد؛يومحلاتوقاي؛نادلبلامجعم

يح



تاب(

  

يقيرفألادمحمنيدلالامجلضفلايبأةمالعللناسلمجعم۳

.م١۹۹٠١توریبرادةعابط

ديعسنبرصاننبدمحأذاتسألايمبلطباهبلضفتتامولعم-٤

.نامعةنطلسءالهبةيالونمينياميبلا

ةنسيمالسإلاحتفلانم"ةبرجبةيضاباإلادنعةيملعلاةكرجلانمحمالم-٥

.يريبعحلاتاحرفد١يرجمحلارشعيناثلانرقلارخاوآىلإه۷

يقاتسرلاديعسنبسيمخيشلا«نيبغارلاغالبونيبلاطلاجهنم-١

يلحلايبابلاىسيعةعبطم«يئراحلادمحنبملاسقيقحتءيصقشلا
.هئاکرشو

نبدمحمفارشإ«نامعمالعأءةيبرعلاءامسأللسوباقناطلسلاةعوسوم-۷

.م١۱۹۹‹١ططقسع.ةيلاعلاعباطملابعبطريبزلا

ناميلسنبدمحمنبىي‹نييوكزألاملاعميفنيلمأتملاةهزن-۸

.٠۷۱م۹۹۳۱ط‹نامعةنطلسبةضهنلاعباطع.عبط؛ٍنالهبلا

عبطءيسرافلاروصنمنبرصانعبط‹مالعأوملاعممايألاربعىوزن۹

ةنجللاىوزنيدانةرادإفارشإتحننامعةنطلسبةضهنلاعباطم

.م١۱۹۹‹١طةيفاقثلا

.انيسنباةبتكم«ميلسميهاربإدمحم«(لوسرلالوحءاسن٠

ي

 



بسلا
 

ناّمعببعشلاعباطم؛تافيلخدمحمضوع.دةيضابإلاةكرحلاةأشن-١

.م۱۹۷۸«ندرألا

ةعبطم.عبطيريبعجلاتاحرف.د(ديزنبرباجمامإلا)ريسلانمتاحفن-۲
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