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(١:ءاسنلا)ناكالاودينولءاءاو

ككمکللصالوقاولوقوهلااوفااوتماااه«

(١۷-۷۰:بازحألا).امظَعاروراكدمهلوسروهلاعب

دمحميدهيدهحلانسحأولجوزعهللاباتكثيدحلاقدصأنإف...دعبامأ

.°”ةلالضةعدبلكوةعدبةئدحملكواهتاثدحمرومألارشو«

 

ةنسمالسإلايفنسنم))ثيدحبصوصخمماعهنأوأصوصخلاهبديرأماعٹیدحلااذه)9

لمعنمرزوواهرزوهیلعفةئيسةنسنسنموةمايقلامويىلإاهبلمعنمرجأواهرجأهلفةنسح

-تباحيحصثيدحوهو((ةمايقلامويىلإاهب

 



ةحامنباو٢۷٠۲يذمرتلاو۷۷-٢٥/٥۷يئاسنلاو(۱۷٠٠)1۹ملسمهاور=

۳ص٣جةبيشيبُأنباو۳۳۰۸نابحنباو۳٥۳-٢٥۹و٤/۷٥۳دمحأو۷۰يسلایطلاو۳

81يياربظطلاو١هدنسميفدعحجلانباو«٤٤٥٠و٢٥٢۲"راثآلالكشم"يفيواحطلاو

ء١١١۱"ةنسلاحرش"يفيوغبلاو«٤۲۹-٤/۳٢۲۹يقهيبلاو¢٥۲۳۷و٤۲۳۷و۲۳۷۳و

هےس

معزيامكةئيسلاعدبلانمهلكسيلويتلاةافودعبلاعفأولاوقأنمسائلاهيتأيامنأ

نأهةتصالخوةلاجعلاهذههلمحتتالكلذيفليوطمالكءاملعللو‹هلعافوهلئاقمثأيعبسوهام

-:نابرضرومألانمتاثئدحملا

مكحييلاةلالضلايهةعدبلاهذهفاحيحصاعامجإوأةنسوأاباتكفلاخاممثدحأام:امشدحأ

."ةلالضةعدبلكو"ثيدحلمحبياهيلعواهلعافوأاهلئاقمثإب

لمحياهيلعواهلعافوأاهلئاقرجؤيةدومحملبةمومذمريغهذهوريخلانمثدحأام:يياثلاو

.((ةنسحةنسمالسإلايفنسنم)):هلوق

يقهيبلاو"ءايلوألاةيلح"يفميعنوبأهنعهاورامكيعفاشلامامإلاكلذىلإبهذدقو
«"ةعوضوملابئاغرلاةالصنعبيغرتلا"يفو"دعاوقلا"يفمالسلادبعنبانيدلازعوامهريغو

ءايحإ"يفيلازغلاومزحنباو‹"تاغللاوءامسألابيذهت"يفو"ملسمحيحصحرش"يفيوونلاو
"ثداوخلاوعدبلاراكتإىلعثعابلا"يفةماشوبأو"ةياهنلا"يفريثألانباو"نيدلامولع

نعيهنلاوعابتالابرمألا"يفيطويسلاو"نتسلاملاعم"يفيباطخلاو"يراقلاةدمع”يفيييعلاو
"يراسلاداشرإ"يفيالطسقلاو"حيوارتلاةالصيفحيباصملا"يفو"دصقملانسح"يفو"عادتبالا

"ةاكشلاحرش"يفيراقلايلعو"راونألاقراشمحرشراهزألاقرابم"يفكلمنباو
بيوانملاو"راتحلادر"يفنيدباعنياو"نويعلاناسنإ"يفيلحلاو"ًاطوملاحرش"يفيناقرزلاو

لاقاه



كفلريفيولهدلارظنلاتارمث"يفياعنصلاو"فيراعتلا"يف=

.مهريغو"ةعنقملاججحلا"يفو"لامآلا

قيقحتلاو:لاقثیح"يرابلاحتف"نمعضوميفرجحنباظفاحلاكلذىلعصنو

امتناكناوةنسحيهفعرشلايفنسحتسمتحتجردنيامتناكنإ-ةعدبلااه

هنتدقوحابملامسقنميهفالإوةحبقتسميهفعرشلايفحبقتسمتحتجردني ماكحألاىلإمسقتت

.هاةسمخلا

كانهلاقثيح٢٢۲ص1a"یواتفلاعومحم"يفةيميتنباكلذلئمىلعصندقو

سيلامهنيبعمحبافهنعنيتباثنارمألاناكنإةراتاذهوةراتاذهلوقيناكامنإو...:مالكدعب

ةنسسيلفءادتبالاامأو:مالكدعب۳٢٠۲ص٤۲جلاقو.هاازئاجناکنِإوةعدبلبةنسب

.هاةودقهلفهکرتنموةودقهلفهلعفنمفهنعيهنامماضيأوهالواهبارومأم

نأوهسمومعىلعقاب((ةلالضةعدبلك))ثيدحنأىلإءاملعلاضعببهذدقواذه

ديسلالاملوقلااذهىلإو‹ةيعرشلالوصألانملصأهلدجويملاميهوةيعرشلاةعدبلاهبدارللا

نييبتلا"يفيمتيحلارجحنباو"مكحلاومولعلاعماج"يفبجرنباو"ةاكشملاحرش"يفدنسلا

يفيصعيطملاتيخبدمحمو"رايخألاةفحت"يفيونكللاو"عادبإلا"يفيشكرزلاو"ناحرشب
."ةعدبلانعهلةلاسر"

يٿلاقثيح"يرابلاحتف"نمعضومنمرثكأيفرجحنباظفاحلاكلذىلإبهذدقو
اماذهانرمأيفثدحأنم))ثيدحيفيأ-اهبدارملاوةئدحمعمجتائدحملاو:عضاوملادحأ

ناكامو«ةعدبعرشلافرعيفىمسيوعرشلايفلصأهلسيلوثدحأام-((دروهفهنمسيل
ريغىلعثدحأامةعدبلاو:رخآعضوميفلاقو.هاةعدببسيلفعرشلاهيلعلديلصأهل

-.هاةمومذمنوكتفةنسلالباقميفعرشلايفقلطتوقباسلاثم

 د[تس2



امنأىلعنوقفتملكلانإف‹عملاىلإهنمظفللاىلإبرقأهارتامكفالخلااذهو=

ةحلصمهيفتناكوأحيحصلصأهلناكامنأو‹ةئيسةعدبصوصنلانمصتلافلاخمناك

٠لاصلافالتخابسحباحابمنوكيدقو‹هلعفبولطمصوصنلانماصنضراعيملوءةحجار

هلهجوهفرعنمكلذفرع«ةربتعملالوصألانملصأتحتاجردنمنوكينأنمدبالهيعونباذهو

ةدئافالهنأفرعتكلذبو‹كلذىلعلادلاصتلادوجومدعببسبالهلهجببسبهلهجنم

.ةدحاوكلذنملصحتسيلاةجيتنلاتمادامرخآلاىلعنيلوقلادحأحيجرتنم

نالوسردعباوثدحأدقلةباحصلانأركذلابريدحلانمواذه
o

نيواودلانيودتوراصمألاريصمتككلذو٠هرصعيفةدوهعمنكتمليلارومألاضعب
ىلعساسنلاممجوميركلانآرقلاةباتكوةعمحجلاةالصللوألاناذألاةدايزويرحماخيراتلاةباتكو

روسمألاهذهنإهلوقبًابعينمممهدعبءاجنممالومهنمدحألقيملوكلذريغىلإدحاوفحصم
.ملعأهللاوكلذمهفافةزئاجريغعدباهوحنو



ۇقةيداحالاثداحألاجاجتحالا©
   لئاسملاف

يف°”ةيداحآلاثيداحألابجاجتحالازاوجيفسانلافلتخادقف...دعبو
-

:نايتآلانابهذملااهرهشأبهاذمةدعىلع«ةيدقعلالئاسللا

:لوألابهذملا

كلذو‹ةيدقعلالئاسملايفاهبجاجتحالازوجيالةيداحآلاثيداحألانأ

.ىلاعتهللانذإبهقيقحتٍنأيسامكاهتوبثبعطقلامدعل

"لسمحرش"ةمدقميفيوونلاهاكحامكةمألاروهمجبهذموهاذهو

يثدعسلاو”ناهربلا"يفنيمرحلامامإو«"بيرقتلا"يفو"داشرإلا"ييو

ريثألانباوء"ديهمتلا"يفربلادبعنباو«"ىفصتسلملا"يفيلازغلاو‹"حيولتلا"

©"لوصألادعاوق"يفيلبنحلايدادغبلانيدلايفصو‹"لوصألاعماج"ةمدقميف

‹"رارسألافشك"يفيراخبلازيزعلادبعو«"رظانلاةضور"يفيلبنحلاةمادقنباو

يفناعنصلاو«"رايعملاحرش"يفيدهملاو«"عماوحلاعمج"يفيكبسلانباو

يقارم"يفيطيقنشلاوء"توبثلاملسم"يفروكشلادبعنباو‹”لئاسلاةباجإ"
.ىلاعتهللانذإبمهضعبركذنورخآو«"دوعصلا

.روهمجلايأروهامكرتاوتملاادعامداحآلابدارملا)

ېف|۷فس<



روهمجو‹ةيديزلاو‹ةلزتعملاو‹ةبطاقانباحصألوقلااذهبلاقنمو

امكحيحصلاىلعكلامبهذموهو«ةيرهاظلانمةعامجو«ةيعفاشلاو«ةيفنحلا

ةلبانحلانمريثكلاقهبو«هباحصأروهمجهيلعو-ىلاعتهللاءاشنإ-يقأيس

ةيميتنبابهذهيلإو-ىلاعتهللاءاشنإ-يقأيسامكدمحأمامإلانعروهشملاوهو

داحآلارابخأنماذهنأيناثلا):هصناملاقثيح۳۳٠ص۲ج"ةنسلاجاهنم"يف

ىلعصنكلذكو.ها(هبالإناعإلاحصياليذلانيدلالصأهبتبثيفيكف

.مزحنبال"عامجإلابتارمدقن"ييكلذ

:ناثلابهذملا

.عطقلاديفتاهنأوةيدقعلالئاسملايفاهبجتحيداحآلارابخأنأ

لهُنمةفئاطتلاقهبو«مزحنبامهنمةيرهاظلانمةفئاطبهذموهو

رهاظلاهنأ٩”معزوةيكلاملانمدادنمزيوخنباهراتخاو«ةلبانحلاضعبو‹ثيدحلا

حيحصبسيلاذهولبنحنبدمحأمامإلاىلإمهضعبهبسنو‹كلامبهذمنم

.مدقتامكهفالخامهنعحيحصلالبامهنع

ظفاحلالاق‹كلذكوهوكلاممامإلانعتبثيملاذهنأىلإةراشإهيف(...معزو):هلوق

كلامنعذاوشهدنع):هصنامدادنمزیوخنباةمجرتيف۲۹۱ص٥جنازیلاناسليفرجحنبا

دقو...ملعللديفمدحاولاربخنأو...:هلوقكبهذملاقاذحاهيلعجرعيملتاليوأتوتارايتخاو

بهذمنأمعزيناكو«هقفلايفيوقلابالو‹رظنلاديابنكيملو«يحابلاديلولاوبأهيفملكت

ربلادبعنیانعطو«مهتانامأالومهتحكانمالومهتداهشزوجيالوملكتمةزانجدهشيالهنأكلام

.ها(اضيأهيف

+داجلافيسلاهس



 

يداحآلاثيدحلاىلعةنيدملالهألمعمدقتهبهذمنإفكلاممامإلاامأ

فلسلانعءاجامباب١٦٠ص١جكرادملابيترت"يفضايعيضاقلالاق

نإومهدنعةجحهنوكو...):ةنيدملالهألمعىلإعوجرلابوجويفءاملعلاو

دنعلمعلاتيأربهونباومساقلانبالاق):لاقنأىلإ(...رثكألافلاح

.داحآلاثيدحيأ.ها(ثيدحلانمىوقأكلام

ريغالوالمعهيلعمدقالرتاوتلاكعطقلاهدنعديفيدحاولاربخناكولف

نكعيالو«هبعوطقمعمضراعتينأنكيالو«نونظملابضراعيالهبعوطقلملاذإ

.يلجرهاظاذهو«هقفلالوصأيفررقموهامكامهنيبعمجلا

درجةيداحآلاثيداحألانماريثكدريناكهنأكلاممامإلانعتبثلب

يفيطاشلامامإلالاق«ةماعلاةلدألاضعبلوأةيلكلادعاوقلاضعبلاهتفلاخم

غولونمءانإلالسغثيدحيفهلوقىلإىرتالأ:۲-۳١۲۳ج"تاقفاوملا"

لكؤي):لوقيوهفعضيناكو(هتقيقحاميردأالوثيدحلاءاج)اعبسبلكلا
سلجلارايخثيدحيفهلوقعجريدقعملااذهىلإو«(هباعلهركيفيكفهديص

هيف(هبلومعمرمأالوفورعمدحاندنعاذلسیلو):هرکذنأدعبلاقثیح

  +ف|تس



؛اعامجإلطبلةلوهجبةدمرايخلادحأطرشولو‹ةدملالوهجبسلحلانأىلإةراشإ

٠يعامجإلصأىلإعجردقفءعرشلاباطرشزوجيالمكحعرشلابتبثيفيكف

نأىلإءيتظلاثيدحلااذهضراعتيهوةيعطقةلاهحلاوررغلاةدعاقنإفاضيأو

هنعماصموصهيلعوتامنم))ثیدحرابتعالمااکلامنأكلذنمو):لاق

لصأللهتافانل((ثيدحلا...نيدكيبأىلعناكولتيأرأ)):هلوقو«((هيلو

lî 0BFا.:
€ىعسامال|نسإللسيلناوىرخارزوةرزاورزتالا»وحنيلكلاينآرقلا

.رمعنباثيدحيفةشئاعهتربتعاامك(۳۹‹٢۳:مجنلا)

؛مسقلالبقمنغلاولبإلانمتخبطيلارودقلاءافكإثيدحكلامركنأو

لبقماعطلالكأزاجأف‹ةلسرملالاصملابهنعربعييذلاجرحلالصأىلعاليوعت

.هيلإجاتحانملمسقلا

ينآرقلالصأللارشعالواسمعاضرلايفربتعيملو«عئارذلادسلصأىلعاليوعت

يقو(۲۳:ءاسنلا)€ةعضرلانممكتوخأومكنعضرأللانهماو»:هلوقيف

نأىرياكلاممامإلانإ:لاقياذهدعبفیکف«ها(ریثکاذهنمهبهذم

.داقتعالالئاسميئاهبلدتسيهنُأوعطقلادیفتداحألاثيداحأ

+ف|1فس



نأىريناكهنأسمشلانمحضوأاتوبثهنعتبثدقفدمحأمامألاامأو

نينارکذبانهيفتكادجةريثككلذىلعةلدألاو‹عطقلاديفتالداحآلاثيداحأ

:اهنم

ملسمو٢٤٢٢٦۳يراخبلاو«۸۰۱۱مقرثیدح۳۰۱ص۲جدمایورس١

اذهێيمأكلهي)):لاقهنأيىبلانعقطةريرهيبأقيرطنم(۲۷)٤

«((مهولزتعاسانلانأول:لاق«هللالوسرايانرمأتامف:اولاق«شيرقنميجلا

اذهیلعبرضا:هيفتاميذلاهضرميفيبألاقو):دمحأنبهللادبعلاق

ةجحوحضاوليلداذهف؛(6%يبلانعثيداحألافالحهنإفثیدحلا

ملعلاعم؛هيلعبرضاملالإوعطقلاديفياليظيداحآلاثيدحلانأىريهنأىلع

.٩”هجيرختنمتيأرامكنيحيحصلايفدوجومثيدحلااذهنأب

نُ(٥.)مقربملسممامإلاهاوريذلاهَدوعسمنباٹیدحدمجمامإلافعضكلذكو(١)

نويراوحهتمأنمهلناکالإيلبقةمُأيفهللاهثعبيبنمام)):لاق  ےس2

‹نولعفيالامنولوقي‹«فولخمهدعبنمفلختهنإمث«هرمأبنودتقيو‹هتنسبنوذخأيباحصأو

نمو‹نمۇموهفهناسلبمهدهاجنمو‹نمؤموهفهديبمهدهاجنمف‹نورمؤيالامنولعفيو

ها.((لدرخةبحناميإلانمكلذءاروسيلو«نمؤموهفهيلقبمهدهاج

اذه):هريغو۲۸ص۲ج"ملسمحيحصىلعيوونلاحرش"يفامكدمحأمامإلالاق

:حالصلانبالاقو.هادوعسمنبامالكهبشيالمالكلااذهو):لاق‹(ظوفحمريغثيدحلا
ملنإسامهفلاخامواندنعناحيحصناثيدحلاو:تلقها.(لبنحنبدمحأهركنأثيدحلااذه

.ناعتسلملاهللاوكلذنايبعضوماذهسيلو«دودرملطاب-هنيبوامهنيبعمحلانكي

<ف|[فس<



هللالوسرلاق:لاقةريرهيبأنعةعبرألاو«(١٠٥)٢٢۲ملسمىورس٢

٠((خل!...بلكلاورامحلاوةأرملاةالصلامطقي)):ي

نأهيفكشأاليذلا):دمحألاق:۳١١ص۲جهننسيفيذمرتلالاق

رظناو«ها(ءيشةأرملاورامحلانميسفنيفو«ةالصلاعطقيدوسألابلكلا

دمحأمامإلانأىلعةحضاوةلالدلدياضيأاذهف«٠۷۷-٤۷۷ص١ج"حتفلا"

اذهو«هيففقوتالعطقلاديفيهاريناكولالإو‹عطقلاديفيالداحآلانأىري

 
 جراجافيسلا>=

 



هلدأوحجارلابهذا

 

هيلعةلدألاوهفالخبلوقلازوجياليذلاقحلابهذملاوهلوألابهذملاو

.ىرخأةبسانملرخآلاضعبلاكرتأو‹انهاهضعبركذأ«ادجةريثكهللادمحب

:ةلدألاهذهضعبمكيلإو

قدصنالانكل«هعمسنربخلكقيدصتبحولملعلادحاولاربخدافأولهنأ(۱)

.نایبیلجاتحيالرهاظاذهو«ةقثهلقانناكولوهعمسنربخلک

:ماسقأةسمخىلإرابخألااومسقدقسانلانأ(٢)

.هقفدصبعوطقممسق-١

.هبذکبعوطقممسق-۲

.بذكلالامتحانمحجرأقدصلالامتحاو‹بذكلاوقدصلالمتحيمسق-۳

.قدصلالامتحانمحجرأبذكلالامتحاو‹بذكلاوقدصلالمتحيمسق-٤

.ءاوسىلعبذكلاوقدصلالمتحيمسق-٥

كلذو‹رتاوتيمليذلاربخلاوألدعلادحاولاربخثلاثلامسقلانماولعجو

‹تالامتحالانمكلذريغىلإ‹نايسنلاوًاطخلاوةلفغلاووهسلاولوهذلالامتحال

ىلاعتهللاملعيفلدعلايفاذهمث«لاحمكلذعمقدصلابعطقلاف«كلذنيبتاذإف

نسمالو«رهظيامفالخرمضينأزوجيلب«دحاوةلادعبعطقنالنحنو
.-مالسلاوةالصلالضفأمهيلع-هلسروهللاءايبنأكعطاقبيثتسانمالإكلذ

  



ةينظرومأخلإ...فيعضتلاونيسحتلاوحيحصتلانأىلعاوقفتادقسانلانأ(۳)

لاق«كلذفالخبعقاولانوكينألامتحالكلذنمءيشبعطقلانكيالهنأو

:يواخسلاحرشب٤١٤١ص١جهتيفلأيفيقارعلا

.لإ...عطقلاالرهاظيفاودصقفيعضلاوحيحصلابو

نوکينألمتحيهنأو‹هبانونظمارمأ«امثیدححيحصتبمكحلاناكاذإو

.نيبرهاظرمأاذهو«هيلعلدامةلالدبعطقلازوجيالف‹كلذ

طورشرفاوتلةحصلابثيداحألاضعبىلعنومكحياماريثكءاملعلاىرناننأ(4)

ثيدحلاكلذةحصيفحدقتيلاللعلاضعبنودجيمث‹مهدنعاهيفةحصلا

مدعلثيداحألاضعبنوفعضيدقو‹ةحداقلاةلعلاكلتهيضتقتام.هيلعنومكحيف

.اذكهو‹اهتحصبنومكحيف‹اهيوقيامنودجيمث«اهيفةحصلاطورشرفاوت

ىلعبجولالإو؛عطقلاديفيالداحآلانأىلعةعطاقةلالدلدياذهو

ادغدقتعيواذكمويلادقتعيو‹هدضبادغعطقيواذكبمويلاعطقينأناسنإلا

.دحأىلعهداسفىفخيالاذهو«هضيقن

؛ناضراعتيالنيملعلانأل؛ناربخضراعتال«ملعلادحاولاربخدافأولهنأ(۵)

كلذو«داحآلارابخأيفاريثكضراعتلاانيأرانكل«رتاوتلارابخأضراعتتالامك

.عطقلاديفتالاهنأىلعلدي

اس
 



امهئاوتسال؛رابخإلايفقسافلاولدعلاىوتسال«ملعلادحاولاربخدافأولهنأ

هبنيربخملاددعنوكيفرتاوتلاربخىوتساامك«امهربخبملعلالوصحيف
اذإو‹ملعلالوصحدعببولطمالذإ؛ارافكوأنيملسم‹اقاسفوأالودع

قسافلانكل«رابخإلاةهجنمقرفلدعلانيبوهنيبنكيملقسافلاربخبلصح
دحاولاربخنمدافتسملانألالإكاذامو؛ةرورضلاوعامجإلابنايوتسياللدعلاو

.قسافلانودلدعلادحاولاربخنملصاحوهوءنظلاوهامنإ

ىلإهعمجتحيملودحاودهاشبمكحلازاحب«ملعلادحاولاربخدافأولهنأ(۷)

عمدحاولاةداهشبمكحلازاجأنمبهذمىلع«همدعدنعنيبالو«ناثدهاش

ةداهشبملعلانألطاوللاونيزلابةداهشلايفدحاولاىلعةدايزىلإالو«نيميلا

دحاولاةداهشبمكحلانكل«بولطمملعلالوصحدعبسيلو؛لصاحدحاولا

.ملعلاديفيالهنأىلعلديكلذو.مهقافتابزوجيالهدرجمب

الموسلعموهامك«عمابتایاورلانووريمهرثكألبنيثدحملانماريثكنأ(۸)
نكعيالامنةنسلابتكيفادجةريثكثيداحأتدرودقو‹ملعبلاطىلعىفخي

هذهلةسراممبندأهلنمىلعىفخيالامك‹ێعملابةيورماهنأالإلاقينأ

اريثكنأىلإانرظناذإاميسالو٠طلغلانماهعمنمؤيالێعملابةياورلاو«بتكلا

نممهضعبو‹مههابشأونييمألانممهضعبلب«هقفريبكهدنعسيلةاورلانم

هذهيففالخلانأكلذىلإفضأءبرعلاةغلبمهلةفرعمالنيذلامجاعألا

نعربعينأنكميائيشدقتعانمو‹يناثلانرقلالئاوأذنمدجودقلئاسلملا

هتنيبامكاهنمزمداقتواهدهعلاطيلارابخألاوةيوبنلاثيداحألاىلإةبسنلابيدنعرظنكلذيف
.ملعأىلاعتهللاوعضوملااذهريغيف

-ف|٠تس<



ثيدحلاهريغمهفيدقةرابعبهدقتعيامىلعلدتاهنأمهوتييلاظافلألاضعب

بتکىلععالطالابملعيامكةرثكبدوجوماذهو«هلوههمهففالخب

.ملعأهللاو«ثيدحلا

ادنأ«ٹثیدحلاةمئأنمعمجو‹(۷۳٥)۹۷ملسمو۱۲۲۷يراخبلاىور(۹)

هللالوسراي:نيتعكررصعلاوأرهظلاىلصامل

:سانلللاقمث...((رصقتملوسنأمل)):هللاقف؟ةالصلاترصقمأتيسنأ

.نيتدجسدجسمث٤كرتامىلصفمدقتف‹معن:اولاقف((نيديلاوذلوقيامكأ))

 

ىفتكالالإو٠ءعطقلاديفتالداحألارابخأنأىلعةحضاوةلالدلدياذهف

؛بولطمعطقلادعبسيلذإ«هريغلاؤسىلإجتحيملونيديلايذربخب

 

سابعنباقیرطنمامهریغو(۷۹٤۱)٣ملسمو0۱۹۱يراخبلیرر٢(

جحىح(سa»:ىلاعتهللالاقنيتللالِييبلا

اھهيديىلعتبکسفءاجمٹزربتفةوادإبهعمتلدعولدعو‹هعمتججحو

هللالاقناتللاييبلاجاوزأنمناتأرملانم«نينمؤملاريمأاي:هلتلقف«ًاضوتف

هلالابونا»:ىلاعت

:لاقهقوسيثيدحلارمعلبقتسامثةصفحوةشئاعامه

١٩٤سابعن.باايكلايجعاو:لاقءاوكف



‹ةنيدملايلاوعنممهوديزنبةيمأيبيفراصنألانميلراجوانأتنك

ابهتئجتلزناذإف«امويلزنأوامويلزنيفييبلاىلعلوزتلابوانتنانكو

انکو؛كلذلثملعفلزناذإو«هريغوأيحولانممويلاكلذربخنمثدح
‹مهؤاسنمهبلغتموقاذإراصنألاىلعانمدقاملف‹ءاسنلابلغنشيرقرشعم

‹يتعجارفقأرماىلعتبخصف.راصنألاءاسنبدأنمنذحخأيانؤاسنقفطف

للييينلاجاوزأنإهللاوف؟كعجارأنأركنتملو:تلاقيعجارتنأتركذنأف

دق:اهلتلقفكلذيعفأف.ليللاىحمويلاهرجهتلنهادحإنإو‹هنعجاريل

ةصفحىلعتلخدفتلزنفيبايثيلعتعمجمت.نهنمكلذلعفنمباخ
:تلاق؟ليللايحمويلاييبلانكادحإبضاغتأةصفحيأ:اهلتلقف

لهللالوسرهللابضغينأنينمأتفأ«ترسخوتبخدقتلقفمعن

ادبامٰيیلسو«هیرجمتالوءيشيٿهيعجارتالوييبلايرئكتستال؟يکلهتف

.ةشئاعديري-ييبلاىلإبحأوكنمًاضوأكتراجتناكنأكنرغيالوكل

يجاصلزتف«انوزغتلليخلالعنتناسغنأانْثدحتدقانكو:رمعلاق

؟وهڅا:لاقواديدشابرضيباببرضفءاشعانيلإعجرف«هتبونموييراصنألا
ءاحجأ؟وهام:تلق‹ميظعرمأمويلاثدحدق:لاقف‹هيلإتجرخفتعزفف

هللادبعلاقو«هءاسنفَييبلاقلط؛لوهأوكلذنممظعألب«ال:لاقناسغ

تباحخ:تلقفهجاوزايييبلالزتعا:لاقفرمعنعسابعنباعمس:نينحنبا

٤يبايلعتعمجف«نوکينأكشوياذهنظأتنكدقو«ترسخوةصفح

تلخدو؛اهيفلزتعافهلةبرشميييبلالخدف%3يبلاعمرجفلاةالصتيلصف
.کقلطأاذهكترذحنكأملأ«كيكبيامتلقف«يكبتيهاذإفةصفحىلع

ربناىلإتئجفتحرخفةبرشملايفلزتعماذوهاه«يردأال:تلاق؟ليبلا
~~شا|۷[فس



ةبرشملاتئجفدحأاميبلغمث«اليلقمهعمتسلجفمهضعبيكبيطهرهلوحاذإف

لكيلاملكفمالغلالخدف«رمعلنذأتسا:دوسأمالغلتلقفييبلااهيفيلا
عمتسلجىحتفرصناف۽تمصفهلكتركذوييبلاتملك:لاقفعجرمث

‹رمعلنذأتسا:مالغللتلقفتئجفدجأاميبلغمث.ربنملادنعنيذلاطهرلا

نيذلاطهرلاعمتسلجفتعجرف5١تمصفهلكتركذدق:لاقفعجرمثلخدف

عجرمثلخدف‹رمعلنذأتسا:تلقفمالغلاتئجف‹دجأاميبلغمث«ربنملادنع

-ينوعديمالغلااذإ:لاق-افرصنمتيلواملف«تمصفهلكتركذدق:لاقفيلِإ

ىلعمجطضموهاذإفيهللالوسرىلعتلحخدفلييبلاكلنذأدق:لاقف

مدانمةداسوىلعائكتمهبنجبلامرلارثادقشارفهنيبوهنيبسيلريصحلامر
؟كءاسنتقلطأهللالوسراي:مئاقانأوتلقمثهيلعتملسف«فيلاهوشح

.لإ...ربكأهللا:تلقف.ال:لاقفهرصبيلِإعفرف

بهذلبيراصنألاربخبمزجيملكطرمعنإف«رهاظهنمةلالدلاهجوو
©هربخبمزحلبعطقلاديفيداحآلاربخناكولوهسفنبكلذنعيهللالوسرلأسي

داحآلاربخنأىلعرخآليلداذهويراصنألاهبربخأامفالخبناكرمألانإمث

داحأآلانأىلعرخآليلدوهورخأظفلبءاجدقثيدحلااذهنإمث«نيقيلاديفيال

.ملعأهللاونطفلاىلعكلذىفخيالامكهاضتقمبمزجينأنكيال

ضباودردقمهنأميهللالوسرةباحصنمةعامجنعتبث

تاياورلاضعبلوأةينارقلارهاوظلاضعبلاهتضراعمدرجمبةيداحأآلاثيداحألا

.اهودراملعطقلاديفتداحآلارابخأتناكولف«ىرخألا

:كلذىلعةلثمألاضعبكيلإو

احاد[فيا



ةياحصلااهدرةيداحاثداحأ(

 

لجميبلانأتورامدنعسيقتنبةمطافربخهَلرمعدر(١)
ةأرمالوقللَك١انيبنةنسوهللاباتككرتنال):هنيلاقف«يكسالوةقفناهل

.هريیغو(٤١٤۱)٤ملسمهاورثیدحلاو(تیسنوأتظفحاهلعليردنال

2
هلهأءاكببتيللابيذعت))ثيدحفرمعرحةشئاعةديسلاتدر(۲)

مكبسح:تلاقو«(هيلعهلهأءاكببنمؤملابذعيلهللانأليهللالوسرثدح

4د

يفهللادبعهنباربختدراذكو(۷:رمزلا)€يادووزالو»نآرقلا

:هريغو(۹۳۲)۲۷ملسمحيحصيفامكتلاقو«هيلعهلهأءاكببتيمابيذعت

رمامنإ‹ًاطخأوأيسننكلوبذكيلنكيملهنإامأ«نمحرلادبعيبألهللارفغي)

بذعتلاهيلعنوكبيلمهنإ:لاقف«اهيلعىكبيةيدوهيىلعيهللالوسر

.(اهربقيٿ

ةظوفحمريغةدايزانيبنةنسو:هلوق:۹ص١٠جيوونللملسمحرشيفامكيطقرادلالاق

يردنالةأرمالوقلانبرباتككرتنال:هلوقتباثلانأيعيهاتاقثلانمةعامجاهركذيم

.ملسمحيحصيف-انيبنةنسو-ةدايزلاهذهبوهوتيسنوأتظفحاهلعل



 

عطقي)):لاقينلانأافةريرهيبأورذيأربخافتدرو(۴)

ملسمامهاور((لحرلاةرخؤملثمكلذنميقيوبلكلاورامحلاوةأرملاةالصلا

.ةريرهيبألظفللاو١)۲(

ركذامدنعتلاقاهنأ«اهنع(۲٠٥)٢٢۲ملسمىوردقف

ةضرتعميهللالوسريدينيبيتيأردقلءوسةبادلةأرملانإ):ثيدحلا

(۱۲٥)۲۷۱و۲۷۰ملسمو١٤٠٥يراخبلایورو(يلصيوهوةزانحلاضارتعاك

لوسرتيأردقلهلاوبالكلاوريمحلابانومتهبشدق):تلاقاهناهنع

.(لإ....ةعجطضمةلبقلانيبوهنيبريرسلاىلعينإويلصيلِيهللا

.بحريفرمتعاانفكيبلنأهيفيذلاايفرمعنبرحتدرو(٤)
نمامهریغو(١٥۱۲)۲۱۹ملسمو١۱۷۷و١۱۷۷يراخبلایوردقف

رمعنبهللادبعبنحناذإفدجسلملاريبزلانبةورعوانأتلخد):لاقدهاجمقيرط

هذهامنمحرلادبعابأاي:انلقف‹«ىحضلانولصيلاجراذإف:لاق‹هانسلاجف

يفنهادحإاعبرأ:لاق؟6%هللالوسررمتعامك:هلانلقف.ةعدب:لاقف؟ةالصلا

©نينمؤللامأنانتساانعمسف.هيلعدرتنأانييحتساف:لاق.(بحجر

:لوقي؟نمحرلادبعوبألوقيامنيعمستالأنينمؤملامأاي:ريبزلانبةورعامللاقف

«نمحرلادبعابأهللامحر):تلاقف«بحجريفنهادحإاعبرأيهللالوسررمتعا

.ها(بجريفاثيشرمتعاامو‹اهدهاشوهوالإةرمعرمتعيملهنإامأ
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ا۲سابعنباثیدحو)رمحأةعبر:لاقف6%يبلاهتعنفىسيعتيقلو

.يراخبلاهاور

نباىلإةعوبطملاخستلاضعبيثريغدقو-طلغوهورمعنبانعيراخبلاحيحصيفءاج)٢(
عيجيفعقواذكرمعنبانع):هلوق:(١٠1-۹۹٥٥)٦هحرشيفظفاحلالاق-سابع

يفعقواذك:لاقفهتياوريفرذوبأهبقعتدقو‹يراخبلاخسننمانلتعقويلاتاياورلا

هبثدحاذكهأىردأالو:لاق.(رمعنبانعدهاجب)يربرفلانعةعومسملاتاياورلاعيمج

نسبانعدهاجبنعهريغوريثكنبدمحمنعقرطلاعيمجيفهتيأرينأليربرفلاهيفطلغوأيراخبلا
.۔سابعنباهيفلاقو«ریثکنبدمحمانثدح:لاققاحسإنبلبنحىلإهدانسإبهقاسمث«سابع

نعيلعنبرصنهعباتو:لاقريٹڻکنبدمحمنعيمرادلاديعسنبنامثعهاوراذكو:لاق

.هالیئارسإنعةدئازيبانبايركزنبیحیہاوراذکو«‹لیئارسإنعيريبزلادمحأيبا

نبدمحمنعيعازخلاملسمنبدمحأنعيناربطلانع"جرختسملا"يفميعنوبأهجرخأو

نبرصنقيرطنمهقاسمٿ۽رمعنبانعدهاجبلاقفريٹکنبدمحمنعيراخبلاهاور:لاقوريثك
.هاسابعنبالاقفلیئارسإنعيريبزلادمحأيبأنعيلع

نبیسوموسيرضلانببويأنبدمحمقيرطنم"نامبألاباتك"يفهدنمنباهجرحخأو
نبدمحمنعيراخبلالاق:لاقمثسابعنباهيفلاقفریثکنبدمحمنعامهالکينادندلادیعس

نعسانلاهاورامنإ"فارطألا"يفدوعسموبألاقو«سابعنبانعباوصلاورمعنبانعريثك

رمعنبانعدهامخسنلارئاسيٿيراخبلايفعقوف‹سابعنبانعدهاجبلاقفريثکنبدمحم
نبرضنلاوروصتمنبقاحسإوةدئازيبأنبىيعمهنمليئارسإباحصأهاوردقو:لاق«طلغوهو

دهاجبنعنوعنباهاوركلذكو:لاقسابعنبااولاقفليئرسإنعمهريغوسايإيبأنبمدآوليمش

.هاسابعنبانع

=.اهيفلَاىسيعلركذالنكلو«اللاميهاربإةمجرتيفتمدقتنوعنباةياورو
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رمحافیسیعامأفمیهاربإویسومویسیعتیار)):یهللالوسرلاق:لاق

.٩”ثيدحلا((...ردصلاضيرعدعج

هريغو(٤٣٤۳مقرب)يراخبلاي-رمعنباٰيعُأ-هنعیوردقف
اذإفةبعكلابفوطأمئاقانأامنيب:لاقنكلورمحأليبلالاقامهللاوال:لاقهنأ

ءامهسأرقارهيوأءامهسأرفطنينيلجرنيبىداهيرعشلاطبسمئاقلحجر

سأرلادعجميسجرمحألجراذإفتبهذف«مرمنبا:اولاق؟اذهنم:تلقف

برقأولاجدلااذه:اولاق؟اذهنم:تلقةيفاطةبنعهنيعنأكنىميلاهنيعروعأ

.نطقنبااهبشهلسانلا

رهازلايهذلارصعلاكلذيفكلذناكاذِإو«ةريثكمهنعكلذبتاياورلاو

ةلأسمتابثإىلعيداحآثيدحبنآلاجتحننأنكمبلهف‹ةوبنلادهعنمبيرقلا

‹نتفلاريصاعأاهيفتجاه«انرقرشعةعبرأرصعلاكلذنيبواننيبو؟ةيدقع

قلخأف٠«بصعتلامعو‹عدبلانارينتلعتشاو٠ثادحألاتارايتاهيفتحامو

میهاربإرکذاهيفامنإركذىسيعلاهيفسيلواهيفيراخبلاخيشنعملسماهجرخأو=
يراخبلاريغنمهيفمهولانأيرطاخيفعقيو:يميتلاليعامسإنبدمحملاقو.بسحفىسومو

ىلعهبنيملوسابعنبانعهيفلاقودمحأيبأنعيلعنبرصنقيرطنمهجرخأيليعامسإلانإف

.هتداعكهيلعهبنلكلذكعقوناكولف«رمعنبانعهيفلاقيراخبلانأ

نمىلعرمعنباراکنإنميتأيسامرمعنیالالسابعنبالثيدحلانأحجرييذلاو

ديؤياذهف(دعجرمحأفىسيعامأف)هذهدهاجبةياوريفو«كلذىلعهفلحورمحأىسيعنإلاق
.ملعأهللاو«رمعنبانعالسابعنبانعدهاحبثيدحلانأ

.يراخبلاهاور)0
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ىلإنوكتنامجوحأنآلاانسلأ!اهئافصدعبسوفنلاتردكتو‹هتدجدعبنيدلا

باتكنمعطاوقلابكسمتلاو٠ةطيحلاذخأوزارتحالايفميقتسملاجهنملااذهعابتا

فلتخملاو«مكحلاىلإهباشتملادرو«بهللالوسرةنسنمرتاوتملاوهللا

.!؟هيلعقفتملاىلإهيف

تباثلاىلعبلقلادقع؛داقتعالابابيفبولطملانأمولعملانمواذه

نكعيالكلذو‹مهوالوًاطختاقوألانمتقويفهيلعًارطينأنكياليذلا

ناطرشب؛الهللالوسرةنسنمرتاوتلاوباتكلاصنبالإهلوصح

نكعيالكلذادعامو«ليوأتلالمتحيالاحيرصاصنامهنملكةلالدنوكت

.داقتعالابابيفهيلعدامتعالا

   

يلا‹ةيدقعلااياضقلاضعبنوتبثينيذلاكئلوأنم!بجعلالكبجعلاف

بايبقلعتهلاممكلذريغىلإ«هديعووهدعووأ«هتافصوهللاءامسأبقلعتاهل

الو‹هنوعدبيو«هنوللضيوهنوقسفيو«كلذيفمهفلاخنمنورفكيو«داقتعالا
داحأآلاثيداحأضعبىلعدامتعالادربالإ«دنتسمالوكلذىلعمهلليلد

امتكلذريغىلإنايسنلاولوهذلاومهولاوطلغلاوًأطخلااهتاورىلعنوزوجييلا
‹ءاوشعطبختمهدئاقعيفنوطبختيمهارتانهنمو«ناسنإهنمملسيداكيال

داسفبنومكحيدغلايفمهارتو«هنوقسفيسمألاباوناكنمنوبوصيمويلامهدجتف

©”.انهاهركذلةجاحالادجةريثككلذىلعةلثمألاو.هنودقتعيمويلاام

ةلقلكلذو‹بابلااذهيفاضقانتسانلادشأنمةرساخلاةلحنلاهذهبابرأنأبئاجعلانمو١

تركذلةلاطإلافوحخالولو‹مهسفنأباهنوفرعيىرخأبابسألوهريغونفلااذهبمهملع

-ةصاخةلاسربكلذدرفنانلعلوةديقعلايفيلااميسالواهيفاوضقانتيلاثيداحألاضعب
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نموداقتعالالئاسميفمهنيباميفافالتخاسانلادشأنممهنأامك«-ىلاعتهللاءاشنإ-=

:اهيفاوفلتخايلالئاسملاهذه

نوملاظلالوقيامعهللالاعت-شرعلاىلع-ىلاعتوهناحبس-هللارارقتساةلأسم(١)

:-اريبكاولعنودحاجلاو

لاقلب‹ميقلانباوةيميتنباومسجلايمرادلاكةلحنلاهذهبابرأضعبكلذبلاقثيح

ضعبكلذىلعليلدتللاوعضودقوادمحعهيبنةمايقلامويهبنجبدعقيهنإمهضعب

-:اهنميطقرادلامامإلاىلعتايبأةدعاضيأكلذيفاوعضوامكثيداحألا

هدعقيهنأ(*)اودححتالودعاقهنأاورکنتالف

مهنيناجبدحأناكدقو.لفغللايراشعلاهخيشوأباذكلاشداكنباهعضوبمهتملاو

:هلتلقلناتفتساوشرعلاىلعليادمحمدعقيهللانأانالثقالطلابفلحافلاحنأول:لوقي

.قحتسياميهلماعوهللاهازخأنيعللااذهلاقاذك‹«ترربوتقدص

نعبو-كلذنعهللاىلاعت-يسحلاولعلابلوقلاعمكلذيفنىلإمهنمةفئاطتبهذو
نمضتيهنإف....:مالكدعبلفاسلاهولعرصتخميفلاقثيحضقانتملايابلألارصانكلذلإبهذ

هداقتعازوجيالفدریملامماذهوىلاعتهيلعرارقتسالاةبسنمزلتسياذهولجوزعهللاىلإدوعقلاةبسن

شرصعلاىلععهداعقإنأملعاف:٠٠۲ص۲جهتفيعضيفلاقوها.لجوزعهللاىلإهتبسنو

دارملاها...حصيثيدحهيفسيلفشرعلاىلعىلاعتهدوعقامأولطابلاثيدحلااذهالإهيفسيل

=.هم

:اذكه4۸٤ص٤جدئاوفلاعئادبيفميقلانباهدروأو(*)

هدعقيهنأاوركنتالودعاقهنأاوركنتالو

.مهنععفادينمونيباذكلاوبذكلاهللالتاقفبذكلكلاو
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هباولدتساامويسحلاولعلايفةعهللالوسرنعءيشتبليملولب:تلق=

٤ةتبلاكلذىلعهيفليلدالفكلذنمحصاموعونصمعرتخملطابوعوضومبذكفكلذىلع

.عضوملااذهريغيفكلذنايبو

نعءيشتبثيمكلذك‹كلذيفءيشاهيلهللالوسرنعتبثيمهنأامكو

.مهيلعحيرصبذكفمهنعيوراموهتباحص

وأرارقتسالابحيرصتلااهيفةحيحصةياوربانلاوتأينأةيوشحلاءالؤهىدحتننحنو

هذهبابرأیدحتنانآامك«اعيمجولواوءاشنبكلذىلعاورهظتسيلويسحلاءاوتسالا

.ةيدقعلالئاسملانماهريغوأةلأسملاهذهيفةرظانمللةلحنلا

ى ,REروس.

ةلأسملاهذهيفرهتباحصوافتحهللالوسرىلعاوبذكمهنأامكواذه

-:كلذنايبكيلإو

:ةفينحوبأمامإلا١

لوقيهللانألرفكدقفضرألايفمأءامسلايفيبرفرعأاللاقنم:لاقهنأهيلإاوبسن

.سسوصےسصمص .تاومسعبسقوفهشرعو(٠:هط)نوَشمللع)

اذهليوارلانألكلذوةفينحيبأىلععونصملطاببذكمالكلااذهنأ:باوجلاو

١٩٤فيعضةرملاقو«ءيشبسيل:نيعمنبالاق‹لاجدباذكوهويخلبلاعيطموبأوهمالكلا

:يئاسنلالاقو«يأربحاصفيعض:يراخبلالاقو«ءيشهنعىورينأيغبنيال:دمحألاقو

نامثعةمجرتيفامكاثيدحعضوهنأبيهذلامزجدقو«اباذكائجرمناك:متاحوبألاقوفيعض

نعالقت٠4۸ص۲جلاضلامسجلايوشحلاةيواحطلاحراشزعلايبُأنبالاق«يومألاهللادبعنبا

=نبیولبنحنبدمحاهفعض«يخلبلاةملسمنبهللادبعنبمكحلاوهفعيطمويأامأو:ريثكنبا

¬راناه



نابحنبدمحممتاحوبأويزارلامتاحوبأودوادوبأويراخبلاوسالفلايلعنبورمعونيعم-
.هامهريغوٰيطقرادلاويدعنباويليقعلاويسبلا

ركتنأنمىلإتفتليالو:۳۸۷صقباسلارثألادروأامدعبلاقامنيبانههلاقاماذه

مالساإلاخيشببقلملايراصنألاليعامإوبأو.تعشابهيلعمكحاوهيمالكيفلمأتف...كلذ

ةيميتنبالاقامكداحتالاولولحلابلئاقثيبخمسحبهنألةماركالوهلقنبجتحيالرثألااذليوارلا

ها.يهذلاظفاحلانعالقن۲۷۲ص٤ج"ىربكلاتاقبطلا"يفيكبسلانبامامإلاهلقنامك

امكزومرلالحيفمالسلادبعنبامامإلاهنعباجأدقفمالكلااذهةحصريدقتىلعو

يفمأءامسلايفىلاعتهللافرعأاللاقنم:لاق١۲۷ص"ربكألاهقفلاحرش"يفيراقلايلعهلقن

ها.هبشموهفاناكمقحللنأمهوتنمواناكمقحللنأمهويلوقلااذهنأل«رفكضرألا

ىلعدامتعالابجيفمهقئوأوءاملعلالجأنممالسلادبعنبانأكشالو:يراقلالاق

دنععاضولحجرعيطمابأنأعم-لاضلامسجلاةيواحطلاحراشيعي-حراشلاهلقنامىلعالهلقن

.يراقلامالكها.دحاوريغهبحرصامكثيدحلالهأ

"ةيصولا"هباتكيفامكشرعلاىلعرارقتسالايفنبحرصدقةفينحابأمامإلانأىلع
هلنوکینأريغنمیوتساشرعلاىلعهللانأبرقن:لاقثيح١٠ص"ربكألاهقفلاحرش"يفامك
ملاعلاداجيإىلعردقالاجاتحمناكولفشرعلاريغوشرعللظفاحلاوهوهيلعهرارقتساو«هيلإةجاح

وهف«ىلاعتهللاناكنيأشرعلاقلخلبقفرارقلاوسولحلاىلإاجاتحمراصولوقولخملاكهريبدتو

.هااریبکاولعكلذنعهزتم

-:سنأنبكلاممامإلا۲

لاؤسلاوبجاوهبناميإلاولوهجبفيكلاومولعمءاوتسالالاقهنأهنعنووريمهنإف
.ةعدبهنع

ةفيفخةفيعضالوةنسحالوةحيحصةياورنمكلامنعتبثيماذهنأ:باوجلاو

=دادعتسالامثأىلعهللادمحبنحنوكلذانلحضوينأهيلعفكلذفالخيعدينمو٠فعضلا

-_لال



ءاوتسالاولوقعمريغفيكلا)):ظفلبهنعءاجامنإو‹ناهريلاوةجحلابهضحدنوهيلعبيجنل=

.ةمسحجلاروهظلةمصاقاذهو((ةعدبهنعلاؤسلاوبجاوهبناميإلاولوهجمريغهنم

:هلوق۸۲ص۲ج"نيقتملاةداسلافاحتإ"يفامكاذهكلاملوقريسفتيفنابللانبالاق

تافصيفهتابثإفثداوحلاتافصنمناکاملکوٹداوحلاتافصنمفیکيألوقعمريغفيك

مولعمهنأيألوهجبريغءاوتسالاو:هلوق‹ىلاعتهللانعهيفنبمزيفلقعلاهيضتقياميئانبىلاعتهللا
للابناحبإلانسمهنأل؛بجاوىلاعتهبقئاللاهجولاىلعهبنامعبإلاو‹ةغللالهأدنععملا

عضوبسحبقئاللاهانعمبنيملاعاوناكةباحصلانألثداحيأ؛ةعدبهنعلاؤسلاو«هبتكبو

هيدهيمهرونكرونهلالومهتغلعاضوأبطحيملنمءاجاملف‹هنعلاؤسللاوجاتحيملفةغللا

.فهادارانعمهغيزوسانلاىلعههابتشالايبسهلاؤسناكف«كلذنعلأسيعرشهبرتافصل

.يعفاشلامامإلا۴

:دحجمامإلا٤

.۱۹۲-۱۹۱صرظنافامهيلععوضومكلذنأةلاسرلاهذهرخآيفيتأيسو

ةطبنبااهاورةنسلاةمئأنمةعامجنع¬ميسحتلاةديقع-ةديقعلاهذهتيوردقواذه

ءالذبوعطقتةياورلاهذهدانسإنأىلع.هللاءاشنإٍنأيسامكعاضوباذكوهولاضلامسجلا

.ناعتسملاهللاو«ءاملعلانممهريغوةمألافلسىلإةينوعرفلاةيدوهيلاةديقعلاهذهةبسنلطبت

-:يعوللاماعلامدقةلأسم(۲)

لفرثكأبهذمهنأ-قداصريغوهو-معزلبكلذبلوقلالإةيميتنبابهذثيح

ةيمهريلاكمهجاهتمىلعراسنمونانويلاةفسالفضعببهذمهنأقحلاو‹مهقفاونموثيدحلا
=.هتلحنلهأىحهفلاخكلذلو«ةيذوبلاو

  

داحلافيسلا



-:رانلاءانفبلوقلا(۳)=

ةلحنلاهذهبابرأرثكأامهفلاخوكلذبةيزوحلاميقنباهذيملتو(*)ةيميتنبالاقثيح

بئارغلابئاجعلانماذهوء5امهداهتجاىلعناروجأمامهنإ:اولاقلبامهوقسفيملاوناكنإو

كلذو؟ةبطاقةمألاقافتابةيعطقلالئاسملانمةلأسملانأعمةلأسملاهذهيفامهرذعبنولوقيفيك

-:ىلاعتلاق.ةلدألاهذهضعبكيلإو‹لدحلالمتحتالةعطاقاهتلدأنأل

تنليفكعلتكبلاروكبلركشااكوا3ر

٠(١۱©١11:ةرقبلا)مهالوبادملامهنع

A4۸۸):نارمعلآ)(الوبادلمهنعفنتالاهيإلخ)

۹٦6:ءاسنلاريي

۸:ةبوتلا)€(باَدعدعو»ا(٤)

64:بازحألا)اافيارا,تراكلنان)٥(

٤۷:فرخزلا)€$هتمباع)()

۳:نر(اَلاووقانل۷

:ةرقبلا)€(بادلمهمتنل9)۸8(

)۷٦:ةرقبلا)اَنمهام()۹(

(۱۲۱:ءاسنلا)الر

س(۳۷:ةدئاملا)قتادعوانرمحار)

.نييأرةلأسملايفهللعلو«هبتكضعبيفروهمحاقفاودقو«ءاملعلانمةعامجهيلإهبسنامك(*)
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(١۱:دوه)رَتك)1۳

(8:دره)£

(۲۳:توبكنعلا)تنا3

(۸٠1:نتونمۇلا)€.نونلنداقايستاظ(١٠ر

(٠۲:ةدجسلا)يأمرناماك١٠ر

:جر€اشادمكناتاااانكرأ

:ةيئالا)نويَهالناسالهول

(۹۷:ءارسإلارديرتاكا{)1۹(

٦:رطاف)(ی2:اووفجلعطا(٠۲)

(45:ىروشلا)€يمپاَدَعفتوياإلآ)٢۲(

(١٠:ىلعألا)£ييرافترطظ(٢۲)

(١١ا٤٤راطفنالاريباَهند9هرايشا۶(٢۲)

:دلبلا)€ةاط؛ر

©۰:الر€تلر(

(٢۲:ميهاريإ)صيتنماََلاَمل(٠۲)

(۲۹:ميهاربإ)£نلاقي۲(3

=.اهركذبماقماليطنالادجةريثككلذيفثيداحألاوتايآلاو
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:نولوقيلبةلأسملاهذهيفهذيملتوةيميتنباةلحنلاهذهبابرأقسفيالفيكرظناف=

هللافةسيعرفلالئاسلملاضعبيفةمألاءاملعنوقسفيمهنأعمامهداهتجاىلعناروجأمامهنإ

.هللاىشخيالنمىلعناعتسللا

مايقةلأسمودحلاةلأسمكىرخألاةيدشقعلالئاسملانمريثكيفاوفلتخادقو

-اريبكاولعكلذنعهللاىلاعت-ىلاعتهللةروصلاتابثإوةيمسحلابلوقلاوةيلعلاتاذلابثداوحلا

.ناعتسملاهللاوكلذيفمهيلعدرلاعضوماذهسيلو‹اهريغو
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ةدساملادئامعلانم

ضعيباهوتبثأيلاةدساكلاءارآلاوةدسافلادئاقعلاضعبانهركذنامنإو

-:كلذنماضعبكيلإو‹ةيداحآلاثيداحألاوأةهباشتملاتايآلا

هارتف«عضاوميفكلذركذدقو(اسيسمهديبمدآقلخ):٢۲صيقلاق(أ)

.ةحراخلابنيطلاةلوازمىلعمدآلهناحبسهقلخلمحي

.(عباصأعبرأردقالإهنملضفيامفيسركلاىلعدعقيلهنإ):٤۷صلاق(ب)

‹ءاشاذِإعفتريولزنيو‹ءاشاذِإكرحتي...مويقلايحلا):٢٠۲صلاق(ج)

تیلاويحلانيبامةرامأنأل«ءاشاذإسلجيوموقيو‹ءاشاذإطسبيوضبقيو

.(ةلاحمالكرحتمريغتيملكو«ةلاحمالكرحتميحلك.كرحتلا

اذهلعلو«كرحتيويشعيوموقيرساخلااذهدوبعماذإف):يرثوكلالاق
نيلاعلاهلإيفكلذدقتعانمو‹رقبلادابعهناريجنميزجسلااذههتروداقتعالا

نوكتاذامف«هحكانيوأةالصلايفهلثعبيدتقينمحيوايف‹قافتابارفاكنوكي

؟هيفامىلإةوعدللهعبطيوأةيصولادشأهبيصويوأباتكلااذهيضترينملاح

.(سانلانوعدتهيلإيذلامكديحوتاذهو

+|٢فيسلا<



هتردقبهبترقتسافةضوعبرهظىلعرقتسالءاشولو):١۸صلاق(د)

.(ميظعشرعىلعفيكف«هتيبوبرفطلو

ىلعهدوبعمرارقتسازاوجنأكهناحبسهللايفهمالكاذه):يرثوكلالاق

ىلعیلاعتهرارقتسازاوجىلعكلذبلدتسيف«لوبقمهنمغورفمرمأةضوعبرهظ

يردأالو«اريبكاولعكلذنعهللاىلاعت«ةضوعبلارهظنمعسوأوهيذلاشرعلا

هبمتؤملايارخلاويزجسلااذهلبقرذحلااذهلثمبقطنرشبلانمادحأ

.(امهعايشأو

.(اهلفسأنمهللاىلإبرقأبسيلةرانلاسأرو

سوؤرنمهدوبعمىلإعلطتيناكهنأىلعلدياذههمالكو):يرثوكلالاق

امأو.ةيولعلامارجألاةدبعةينارحلاةئباصلاعينصوهامك‹دصارملاونذآملاولابحلا

ىاوسةنكمألاىلإهتبسنو«ناكملانعهزنمهناحبسهللانأنودقتعيمهفنوملسللا

€»:ىلاعتلاقةفاسلابهنعدعبلاالوةفاسللابهنمبرقلاسيلو

هجرخأ((دجاسوهوهبرنمدبعلانوكيامبرقأ))يلوسرلالاقو(١1:قلعلا)
دعصاولبجلاسأرعلطالب«ال:نولوقيهعايشأورساخلااذهو.هريغويئاسنلا

.يرٹوکها؟رفكاذهدعبلهف‹دوبعملاىلإبرقتتدصرملاقوف

4داحلا|٢فيسلا*



-:دمحأنبال٩بوسنملاةنسلاباتكيفوس٢۲

.(سولحابالإءاوتسالانوكيلهف):٥صلاق(أ)

لحرلاطيطأكطيطأهلعمسيسركلاىلعبرلاسلجاذإ):٠۷صلاق(ب)
.(دیدجلا

.(عباصأعبرأردقالإهنملضفيامفيسركلاىلعدعقيلهنإ):١۷صلاق(ج)

ةرخصلاىلإهرهظدنسموهو«هديبىسولمةاروتلاهللابتك):۷٠صلاق(د)

.(باجحلاالإهنيبوهنيبسيل‹ملقلاريرصعمسي«ردنمحاولألايف

ةاروتلاو«ةنحباو«هديبهقلخ«مداالإهديبسممهللانإ):۸٦صلاق(ےھر)

يضرأيحيدتما):لاقفابيضقاهيفسرغفهديبةولؤلهللاجلمدوهديباهبتك

.((رامثلاوراهنألاتحجرخأف«ينذإبكيفاميجرحأو

ةروصيٿكلم:ةعبرأهلمحي«بهذنميسركىلعهآر):٣۳صلاق(و)

يف«رسنةروصيفكلمو«روثةروصيفكلمو«دسأةروصيفكلمو«لحجر

.(بهذنمشارفهنود«ءارضحخةضور

.(هضعبنعیدبآ):١۸٤۱صلاق(ز)

.(ءيشاهيفسيلولخىرخألاهديو):١٤٦۱صلاق(ح)

.(هضعبسه):١٦٠صلاق(ط)

.(همدقبذخأيحو..ضعبىلعهضعبعضيىح):۷١۱صلاق(ي)

.الوهحبايوارهيلإدانسإلايفنألهنعهتوبمدعىلإةراشإ
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تلواطتف۽كشلبجىلعلزاننألابحجلاىلإىحوأ):١٤٠صلاق(كر

يناهللایحوأف«يیتأيسفءيشيلردقنِ:لاقو‹ءانيسروطعضاوتو«لابحجلا

.(يردقبكاضرو«كعضاوتلكيلعلزان

‹يسركلاىلإشرعلانم«مامغلانملظيفهللالزني):۷۷صلاق(ل)

.(رييحمهمامأبرلاو...مهيتأيفبرلالثمتيف....

.(ضرألايففوطيكبرحبصأف):١١٠صلاق(م)

ةفعبارلايفهللاو«نهيلعطارصلاو«رطانقعبسمنهجنإ):۱۸۲صلاق(ن)

.(ةعبارلاةرطنقلايفوهولجوزعهللاىلعقئالخلارميف؛نهنم

.(يشيكلذدعبمهيتأيمث):۸٤صلاق(س)

©ةرساخلاةلحتلاهذهبابرأبتكنمامهريغييونيباتكلانيذهيقو

حراشوميقلانباكهلايذأوينارحلاخيشلابتكوىلعييبأيضاقلابتكك

نمالضف‹اهتباتكنمهللارفغتسنيلالئاسملاهذهلاثمأنمريثكامهريغوةيواحطلا

.اهبهللانيدننأ

ةعرتخملارابخألاو‹ةعوضوملاثيداحألاضعببكلذىلعاوجتحادقو

نإو‹لوذخمدناصعموأ‹لوهجرغىلعالإاهنالطبىفخياليلاءةعونصللا

هللالوسرةنسعممهبأدوهكلذذإاهنأشميخفتواهتيوقتاولواح

يفاومکتحينأريغنماوءاشامنوفعضيواوءاشامنوححصياوذخأمهنإثيح

.ةيلوصألاوأةيثيدحلادعاوقلانمءيشىلإكلذ

 

.ةمسحباةيوشحلامه



ميقلانبانعةلضافلاةبوجألاىلعهتاقيلعتيفةدغوبأذاتسألالاق

نإف‹ةغلابلاهتظقيوهنهذةهابنوهردقةلالجعمف:ميقلانباامأ:۱۳۲-١۳١ص

جرادم"كهبتكضعبيفركنملاوفيعضلاثيدحلايوريفيكهنمبجعيلءرملا

(هبرشم)یلعءاجاٹیدحیوراذِإهارتلب!؟هيلعهبنينأريغنم"نيكلاسلا

نمثيدحلاكلذنأءىراقللليخيىح«ةغلابلالكهنيتمتوهتيوقتيفغلابفورعللا
ىلعءاجالنکلوارکنموأابیرغوأافيعضاثیدحنوكيدقهنأنيحيفرتاوتملامسق

نايبةعاربنمهيتوأاملكبهنأشميخفتوهتيوقتلبهو«هزيمارجهلعمج(هبرشم)
.ناسلةوقو

٠طمنلااذهنمدحاوثيدحىلإةراشإلاب-لاثملاليبسىلع-يفتكأو

:(قفتنملاىبدفو)نعهمالكِءانَْأ"دابعلاريخيدهيفداعملاداز":هباتكيفهاور

:قيبنلالوقنمهيفءاج«ادجاليوطاثيدحكانهقاسدقف٥

اهرهظىلععدنامكهلإرمعلف‹ةحئاصلاثعبتمث«متثبلامنوثبلتمث))

كبرعمنيذلاةكئالملاومكيبنقوتيمث«متثبلامنوثبلتمثتامالإائيش

.((...دالبلاهيلعتلخو!ضرألايففوطيلجوزعكبرحبصأف

:هلوقبهلهتساهتيوقتيفليوطمالكبهعبتأهيلإراشملاثيدحلاقاسنأدعبو

نمجرخدقهنأىلعهتمظعوهتماخفوهتلالجيدانت«ريبكلیلجثیدحاذه)

مث.(...ةريغملانبنمحرلادبعثيدحنمالإفرعيال«ةوبنلاةاكشم

درسهنآامک!ابیرغالاسرتساهنعهاورنمو(نمرلادبع)قیثوتيفلسرتسا

ركنملاوفيعضلاثيدحلاعويشبةفورعمبتكيهو‹اهيفثيدحلايوريلابتكلا

بهذف‹هبرشموهتداعهتبلغنكلو«اهلاحبسانلاملعأنموهو‹اهيفعوضوملاو

+احلا|٢فيسلا*



تيداناعماهتحصوثيدحللاهوقبالیوهت«اهيفلۇمميخفتبليطيواهدرسي

(۸۰-٥/۸۲):(ةياهنلاوةيادبلا):هباتكيفريثكنباظفاحلاهبحاصهاورامنيح

.(ةراكناهضعبيفهظافلأو«ادجبيرغثيدحاذه):هلوقبهبقعأ

مصاع)ةمجرتيف”بيذهتلابيذهت"يفرجحنباظفاحلالاقكلذكو

هاورنموثيدحللراشأنأدعب(٠/۷٠):(يليقعلاقفتنملانبرماعنبطيقلنبا

.(ادجبيرغثيدحوهو):نيفلؤملانم

:هيلإراشملاثيدحلايفرجحنباظفاحلاوريثكنباظفاحلالوقيامنيحف

بهسيميقلانباخيشلاىرت(ةراكناهضعبيفهظافلأو«ادجبيرغثيدح)

اذهرکنیالو):لاقنملوقایضترملقن«هحیحصتوهمعديفبنطيو

.!!(ةنسلاوباتكللفلاخموأ«لهاجوأ«دحاجالإثيدحلا

اهيورييلاثيداحألانعصحفلاوثحبلاىلإوعدياذهميقلانباعينصف

.هاعوضوملاوركنملاوفيعضلا

يفناكدقل:۱۹۷٠صةنملامامتيفديزيبُأركبروتكدلانعلاقو
نظنانكامفالخىلعيهذملابصعتلانعدرجتلاويملعلاقيقحتلانعاديعبهثحب

هلبسانملاهعضومنعهداعبإوأهفلاخياميطوهقفاوياملقنهيلعبلغهنإف«هب
هفلاخيامدقنيفهعسوتو.هلالهيلعةجحهنوكلءيراقلاهبتنيالثيحبهلقننإ

فيعضلاثيدحلاهراهظإو‹هديؤيامدقنيفهلهاستو«هتلالديفكيكشتلاوهددشتو

=جراجا|۲[فيلا<
 



ليطيمث«ةسمخانءارقلامهوأنييهاونيقيرطىوسهلسيلو«هقرطبيوقلارهظم
یوسرکذتةدئافنودةرشعىلإاهلصويىحاهظافلأتادرفمركذيفادجمالكلا

وهوهتلالدلانیهوتهدنعنماذهلوقي:١۱۹صلاقو‹روكذملاماهيإلاةدايز

.همعزفالخىلعهومهفاعيمجةمئألانأملعي

هقاسهنأولهيلعةجحكانههتركذيذلاو:۱۹۸-١۱۹۹صلاقو

مالکنمذخأفيكلمأتف.يقابلانعضرعيويهتشيامهنمذحخأيهنكل«همامتب

مهتمنوقفاوملاءاملعلاعيمجهبلاقيذلارخآلاضعبلاكرتوهضعبريمألا

‹هفالخمعقاولاو:٠٠۲صلاقو.يناثلاهلامتحاضقنيهنألهكرت...نوفلاخملاو

لجرلاطخكلنيتيءىراقلااهيأاذهلمأتف:۳٠۲صلاقو.هبملعىلعوهو
ملعلااذهبةفرعموملعنعهنمكلذردصيملهنأو«سنويلهفيعضتيف

يبأرارقإبديزيبأخياشمةلمجنمينابلألانأمولعملانمواذه.خلإ...فيرشلا

.هسفندیز

امسيئريقفلادماحنع٠۳۰۰ص۱جهتالاقميفراشدمحمدمحألاقو

يفتنكو:اماعنيعبرأنمرئكأهبحاصيذلاةيدمحملاةنسلاراصنأةعامجبىمسي

بهذتهفعضبمكحلاعطتستملوحيحصتباثثيدحكبجعيملاذإنايحألاضعب

نيحرسمألادادزامث...ناعماىلعظافلألاةلالدنعهجرخيداكياع.هليوأتىلإ

تمزعف‹اهتابإىلعتررصأف«اهنالطببكعانقإتلواحةنيعمةشماهتبتك
نميديتضفنباتكلايفتعبطاذإاهنأكيلإترذعأولعفتالأكيلع

<داحلا|۷فيسلا<=



اذهلشهيفرشنیباتکىلعيمساعضوميطتسأالذإهحيحصتيفكارتشالا

.هنمدارملاهالمعلاتكرتفيمالكبابعتملف‹مالكلا

ةفرعملةيافكهاندروأايواهركذبماقملالوطيةريثككلذىلعةلثمألاو
راا

.العهللالوسرةنسعمةقرفلاهذهلماعت

فوخالولوليلغلايوريوليلعلايفشياميمالسإلاءاملعمهيلعدردقو
¢ةعطاسلانيهاربلاو‹ةعطاقلاةلدألابةعوفشممهلاوقأنمةفئاطتدروألةلاطإلا

تالطبوةقرفلاهذهلالضيفكيكشتلاوأكشلللاجبىقبيالثيحب

.هيلعمهام

--:اهتماضعبمكيلإةفئاطلاهذهعيدبتوريفكتيفرضاحمةدعتبتكوميسارمةدعتردصدقو
ركبوبأمامإلاويزاريشلاقاحسإوبأخيشلامهنمةيعفاشلاةمئأنمةعامجهبتكيذلارضحملا(١)

:هصنو۰٠۳۱صركاسعنبال"يرتفملابذكنيبت"يفامكنورخآويشاشلا

ميحرلانمحرلاهللامسب

ءاهقفلاةمئألانمهتنامأوهنيدربتخاوهبهذموهجهنحصوهبسنوهماتبنمدهشي

نيعراسمةفولأملامهتارابعبةفورعملامهطوطخاوبتكونايعألانيلدعملانآرقلالهأءاملعلالئامألاو

دنعدهستكنيرانمرىلاعتهلوقةفاخمةنايدلاهرظحتامكلذيفاوخوتوةنامألاءادأىلإ

نمدادغبباورهظأةيلبنحلابنيمسوتملاعاعرلاشابوألاةيوشحلانمةعامجنأ(١٤٠:ةرقبلا)رناےہ

لصأيفحداقهبزوحجتالو‹دحومنعالضفدحلمهبحمسيملامةعينشلايزاخملاوةعيظفلاعدبلا

يفنيو‹تافآلاوصئاقنلانع-لجوىلاعت-يرابلاهزنينملكاوبسنو«لطعمالوةعيرشلا
نعو٠«لاحىلإلاحنمريغتلانعهمظعيولاوزلاولولحلانعهسدقيو‹تاهيبشتلاوثودحلاهنع

-‹نامبإلاوقحلالهأةافانمو«نايغطلاورفكلاىلإ‹هيفثداوحلاثودحو«ثداوحلايفهلولح
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‹دجاسلاو‹لفاخحملاو‹دهاشملاو«عماوخلايفمهتعلو‹نيالاةباصعوقحلالهأبلئو=

مهنايغطيفمهدمو‹لامإلاوعمطلامهرغمث‹تاعامجلاوةولخلاو‹تاقرطلاو«قاوسألاو

نأبحيرصتلاالإاوبأواهتلاهجىلعرارصإلاوالالضىلعةيوشحلاتدامتو...لالضلاويفلا

درمأباشةروصيفرامىلعددرتيوهتاذبلزنيهنأولمانأوتاوهلوسارضأومدقوذدوبعملا

.لإ...بهذنمنالعنهیلجريفوعمليجاتهيلعوططقرعشب

بابرأنعتباثلاوهاذه:لوقأ(نايغطلاورفكلاىلإهللاهزننملكنوبسنيو)

نسبانأيفكيوءاملعلانممهريغمهيلإهبسنامكومهبتكيفتباثوهامك>ةرساخلاةلحنلاهذه

:هناحبسللنيذلانعهتينونيفلاقميقل

ناطيشلاةعيشنمامهالكومهنارفكيففحخأنوكرشلملاو
نمحرللهيزنتلابسلاقيف مئاقةوادعلابلطعللانإ

امدعب١۱۸ص"ليفزنباىلعدرلايفليقصلافيسلا"يفيعفاشلايكبسلامامإلالاق
-:ظفلبهدروأ

نارفكلايففحخأنوكرشملاونلعمةوادعلابلطعملانإ

=.ها(فيسلاالإاذهنيملسملايفدقتعينملام):-دحاوعملاو

:-ةرعاشألايف-ميسجتلاوهيبشتلايفيأ-ةنسلايفدادشلانمناكو:٥٤٤4ص٠۲ج

تاللاعمىزعلادبعنمناوحخإةقدانزلالضةيرعشألا

تالاقملاىوسأنمهتربدتاذإمحلوقوارهجاورفكمهبرب

تالاححلاىهوأنمموقلادئاقعمهئدبلادوعاوتبثأامنوفني
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مالكهتنا:ميقلانبالامالكركذنأدعب٥٠ص-يكبسلامامإلايعأ-لاقو=

الهنأماوعلادنعررقينأالإاذهدارأامف:لاقنأىلإ...همالكربادهللاعطقوهلابتدحلملااذه

٤ثیبخلاهدصقنمكلذءارونوكياميردأامو«ةريقحةليلذتحرباميلاهتفئاطووهالإملسم

يبأيو«ةعيرشلاضقنو«ةقدنزلابابحتفاذهنوكيدقونيدلايفنعط‹نيدلاةمئأيفنعطلانإف

رشلاةداماومسحيو‹مزحلاباوذحأينأ‹مهرومأةالوو‹نيملسملاةمئأليغبنيف‹نونمؤملاوكلذهللا

فها.هعفرمهيلعبعصيف...مكحتسينألبقهئدبميف

‹ةيكلاملاو‹ةيفنحلافئاوطماقأ هريبعتبسحىلع نوعلملااذهنأكلذلبقركذو

نباووطسرأوناماهونوعرفعابتابمهسفنأىلعنيرقملاةقدانزلاةدحالملاةروصيف«ةيعفاشلاو

.خلإ...انيس

:يدجنلاباهولادبعنبدمحمنع"مالسلالبس"بحاصياعنصلامامإلالاقو

يدنعيذلافالخهنعيلحصدقفيدحجتنلايفتلقيذلالوقلانعتعجر

يدهتسيودابعلايدهياحصاندنىسعىسعتلقفاريخهبتننظ

يدهييلقئاقحللنظلكاموانتحصتباخألنظلاهنمباخدقل

يدياملكهلاوحأنمققحفدبرمخيشلاهضرأنمانءاجدقو

دمعىلعاهيفضرألالهأرفكيلئاسربهفيلأتنمءاجدقو
دقنلاىدلتوبكنعلاتيبكاهارتةححلكمهريفكتيفقفلو

الو‹ناعنصلاىلإاهتبسنتبثتملةديصقلاهذهنأةيوشحلاضعبىعدادقوةديصقلالإ
‹راهنلاسمنمحضوأاتوبثةلحنلاهذهبابرأنعاتباثاهيفركذاممادامنأآلاكلذقيقحتانمهي
يفكلذىلعةلثمألاضعبرظنافكلذنمققحتنأتعشنإومهبتكيفرظنلابكلذملعيامك

-رئاسو«ةيديزلاو‹ةيرعشألااورفكفيكىرتل"دحياناونع"و‹ةيدحنلالئاسرلاةعومجب
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اوكهتناومحلاومأاوحابتساو‹مهوبلسو‹مهولتقو‹نيملسملانممهريغو‹ةلزتعملاو‹ةعيشلاقرف=

٥٥ص€=©›.ناعتسلملاهللاو«مهضارعأ

"ةعراصملا"بحاصك٠ناعنصلاءاشنإنمةديصقلاهذهنأبفرتعادقةيوشحلاضعبنأىلع١

نأتعشنإإو«اهركذيواستالةلطابىوعديهو«رمألاهيلعسبلدقناعنصلانأىعدانإو

تلقنإف.ةلحنلاهذهبابرأبتكنمامهريغو«نيروكذملانيباتكلاىلإعجرافكلذنمققحت

مهنعكلذحصيمل:تلقةريبكلابكترمىلعرفكلابنومكحيمهنأةيضابإلانعيوركلذكو
امكيلإواعيمجنيلقثلابرهظتساولوهيلإهلليبسالوليلدلاهيلعفكلذفالحخىعدانموةتبلا

مولعموهامركتيملنمنيملسملانمادحأنورفكيمهنأةيضابإلاىلعىعدانمىوعدضحدي

:ةرورضلابنيدلانم

اباكرشمةثالثالإمهنمنحنوانمسانلا):ةروهشملاهتبطخيف©يراشلاةزمحوبألاق١

.(ارئاجاناطلسوباتكلالهأنمارفاكونئودباع

نأكايإمثكايإ):٢٤٤٠۲ص١جديهمتلايفيَيليلخلانافلخنبديعسةمالعلامامإلالاق۲

.ها(كالهإلاوكالحلاعضومهنإفهلوصأبةفرعملبقنمكارشإلابةلبقلالهأىلعمكحلابلجعت

لهانع٢۲۳ص۳ج"ماظنلارهوج"يفڭايلاسلانيدلارونةمالعلامامإلالاق-۳

:ةلبقلا

مهيلعاذكانلامعيمجمحلوانناوخإمهنأل
:"ةقيقحلافشك"يفلاقو
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الاقملااوضقناماذإالإ=

مهلباوصلانيبنانمق

ريرحتلانمهتيأرامف

هبشدرولئاسملح

اقحلايدبنواهدرنانمق

الالضمهنیديفاودقتعاو

مهقحنمكلذنبسحنو

ريرقتلاوديحوتلابتكيف

هبتنملللضنماهبءاج

اقلخلااولضياميكاندهجي

اوملسينابمهنميفتكنو

.اهركذبماقملالوطيادجةريثكمهنعكلذبصوصنلاو

اوبسنينألتالاقملابابرأنماريثكىعديذلاببسلاامفكلذكرمألاناكاذإتلقنإف

-:يهوبابسأةئالثكانه:تلقرئابكلايكترمنورفكيمهنأةيضابإلاىلإ

نأكشالو«جراوخلاقرفنمةقرفةماقتسالاوقحلالهأةيضابإلانأسانلانمريثكنظ-١

نأقحلاو«مهنعرهشامىلعنيملسملانممهقفاويملنمىلعمكحلااذهبنومكحيجاروخلا

لوأنمكلذهلنيبت-ةيضابإلايعأ-مهبتكحفصتنمو‹جاروخابمحلةقالعالةيضابإلا

ىلعصوصنلاو‹مهوبراحولبمهوقسفوجراوخلالالضباومكحدقةيضابإلانأكلذو«ةرظن

يفللاقدقفلقطيلاسلانيدلارونمامإلانعدحاوصنركذبانهيفتكأادجةريثككلذ

-:يغبلالهأماكحألهركذدنع"هرهوج"

لحياليفبلالهألامو
ةقرامتراصوتلضجاروخ

انيكرشملامكحباومكحف

مهتققرافراتخملاةمأو

راتخملانعمهيفتدروو

قورامهيفو

اولحتساهلموقنکینأو
ةقرازأةيرفصاهنيدنم

انيملسملاةاغبىلعالهج

مهتقسفومهتللضو

راثألاعمرابخأةلمج

-انأربنكشالمهنمو
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يبوةيمأيبكولمك-ةملظلاىلعجورخلابوجوبةماقتسالاوقحلالهأةيضابإلالوق-٢=
هلوسرةنسو-ىاعت-هللاباتكنمةريثكةلدألكلذىلعةردقلادنع-مهبارضأوسابعلا

.ةمألاروهمجهيلعمهقفاولبهباودرفنيملوقلااذهواهطسبعضوماذهسيلاكلك
ةنسلالهأنمفئاوطتبهذو":۱۷۲-١۱۷١ص٤ج"لصفلا"يفمزحنبالاق

ركنانعيهنلاوفورعملابرمألايففويسلالسنأىلإةيديزلاوجاروخلاعيمجوةلزتعملاعيمجو

الوعفدلامهنكمبةباصعيثقحلالهأناكاذإف:اولاق«كلذبالإركنملاعفدنكميملاذإ«بحجاو

يفاوناکرفظبمهفعضومهتلقلنوجريالددعيفاوناكنإو‹كلذمهيلعضرففرفظلانمنوسأيي

مُألوقو«ةباحصلانمهعمنملكوبلاطيبُأنبيلعلوقاذهو«ديلابرييغتلاكرتنمةعس

نبهللادبعلوقوهو.....ةباحصلانممهعمناكنملكوريبزلاوةحلطوعَةشئاعنينمؤلل

هللايضرةرحلاموينيمئاقلاراصنألاونيرجاهملانمةباحصلاةيقبويلعنبنيسحلاودمحموريبزلا

سنأكمهيمجنعهللايضرةباحصلانمهالاونموجاجحلاقسافلاىلعماقنملكلوقو

يرتحبلانباوريبجنبديعسويليليبأنبنمحرلادبعكنيعباتلالضافأنمانركذنهملکوكلامنبا

نمريثکكءامسأركذو=...رانيدنبكلامويرصبلانسحلاويدزألايملسلاءاطعويئاطلا

يحنبنسحلاوةفينحيبأكءاهقفلالاوقأهيلعلدتيذلاوهو):لاقمث-مهعابتأونيعباتلا

كلذبقطانامإثيدحوميدقنمانركذنملكنإف‹مهباحصأودوادويعفاشلاوكلاموكيرشو

٤"لصفلا"نممزحنبامالکیهتنا(ارکنمهوارامراکنِإيفهفيسلسبكلذللعافامإوهاوتفيف
"هدنسموهتناکمبیبحنبعيبرلا"انباتکرظناو.مهيلعاوجرخنماورفكيملءالؤهنأمولعملانمو
.۹٦-٢٤٦ص

ملةيضابإلانأىفخيالو«رئابكلايكترمىلعرفكلاظفلقالطانمةيضابإلابتكيفدجويام۳
دقو‹مهتافنصميفررقموهامكةمعنلارفككلذباودارأامنإو‹كرشلاانهرفكلاباوديري
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1"-N}ا
:لوقعلاراونأيف©ىلاسلانيدلارونمامإلالاق=

مسوامهنميناثلاقافنلابومعنودوححجنامسقرفكلاو

:هيفلاقثيح"ماظنلارهوج"يفكلذنيبامكقوسفلاوهويلمعلاقافنلاانهقافنلابدارأو

رهاوظلايفنوكيةراتورئارسلايفوهفقافنلاامأ

املسيبرهيلعهرصعيفامدقتامنيمسقلالوأف

يكزتلابلوقلانورهظيوكرشلاسفننوفخيمف

هولانهبمهدارمنکلهولاقامنآرقلارهظأف

كشهللايفنلعضومكاذوكردلالفسأرانلايفمحلو

لفسألارارقلايفاوفحخأفاوفحألسمعللاقفاومازحلاراص

.خلإ...ملعدقكاقهتنالوةعدبلمسقنيوهفرهظييذلاامأ

لديفقافنلاقالطإامأ‹ادجةريثكرئابكلايكترمىلعرفكلاوقافنلاقالطإىلعةلدألاو

اقفانمناکهيفنکنمعبرأ)):لاقاكليبلانأصاعلانبورمعنبهلادبعثيدحهيلع

‹ناخنمتئااذإ:اهعديىحقافنلانمةلصخهيفتناكنهنمةلصخهيفتناكنمو‹اصلاخ

لدب((فلخأدعواذإو))ةياوريفثو¢((رجفمصاخاذإو‹ردغدهاعاذإو«بذكثدحاذإو

.((ردغدهاعاذإو))هلوق

ء٢/٢٠ةناوعوبأو(۸٥)١٠٠ملسمو‹«۳۱۷۸و٢٥٤۲و٢٤۳يراخبلامامإلاهاور

نابحنباو«۱۹۸و۲/۱۸۹دمحأو«۲۱۳۲يذمرتلاو«٨۸٤٤دوادوبآو«۸/١۱۱يئاسنلاو

يظطئارخلاو«٣۳١١٠١١٠ص"قافنلاةفص"يفيبايرفلاوء٦١٤۱۲جةبيشيبأنباو«٤

"ثيدحلامولع"يفمكاحلاو‹١47"تمصلا"يفايندلايبأنباو«٠٠۲"قالحخألامراكم"يف
٥٤٥٥و۳٥٥و٢٥٥"نامبإلا"يفهدنمنياو۷/٤٠۲"ءايلوألاةيلح"يفميعنوبأو١1ص

-.۳۷"ةنسلاحرش"يفيوغبلاو«٠٦۲٠و٠۲٥و

~~داحلا٤فيسلا<



 

؛بذكثدحاذإ:قفانملاةيآ)):لاق2يبلانعهَرةريرهيبأثيدحو=

‹٥1۰۹و٢٢٤۲۷و۲۱۸۲و۳۳يراخبلامامإلاهاور.((ناخنمتئااذإو٠فلحخأدعواذإو

ةفص"يفيبايرفلاو«٢۳٠۲يذمرتلاو۸/۷١٠5يئاسنلاو«(۹٥)١١٠و١٠٠ملسمو

و۷٥٠٥"ناعبإلا"يفهدنمنباو٠4۷"تمصلا"يفايندلايبُأنباو«٠۲و٢۲و٢۲"قافنلا

.٢۳"ةنسلاحرش"يفيوغبلاو«۸٨

:اهنماضعبكيلِإادجةريثكثيداحأهيلعلدتفرفكلاقالطاامأو

 

.((رفكهلاتقو«قوسفملسملابابسرر:اللهللالوسرلاق:لاقهَدوعسمنبانع1

١/۳٦۲"ريغصلاخيراتلا"يفو٦۷٠۷و٤٤٠٠و۸٤هحيحصيفيراخبلامامإلاهاور

يئاسنلاو‹٢۲و١/٢٠٤۲ةناوعوبأو(٤٠)۷١١و١١۱ملسمو‹٢4۳"درفملابدألا"يفو

و۱۹۸۳يذمرتلاو‹«٢٦۷٥۳و٢٥۷٥۳و٢٤۷٥۳و۷۳٥۳و۷۲٥۳یربکلافو۷۲

۳۹٩٤و٤٤٤و١۱٤و١/٢۳۸دمحأو«۹٠ةمدقملافو۳۹۳۹ةجامنباو«٢۲۳و٤

نباو‹١٠٠يديمحلاو«٢٦۳۰و٢٥۲و٢٢٤۲يسلایطلاو‹«٠٤٤و٥٥٤و٤٥٤و٤٤٤و

٥/۲۳ةيلحلايفميعنوبأو١۳۱٠۱5و۸١۳٠٠و١١٠٠٠ريبكلايفيياربطلاو۹۳۹٥5نابح

و۹٤۸و۸٤۸و٧٤۸و٩٤۸راثآلالکشميفيواحطلاو‹«۱۲۳/۸۱۰/٥٠۲و٤۳و

نباو‹٢٠۲۷۱دعجلانباو‹«۳۳۲٥و٢٦۷٥٥و۱۱۹٥و٩۹٤و۸٨۸٨۹٤ىلعيوبأو٠

خيرات"يفبيطخلاو‹٠٠٠"تمصلا"يفايندلايبأنباو«١١٠و١٥٠و٤٥٦و٢٥٥هدنم

ماهوألاحضوم"يفو٠/۳۲"صيخلتلا"يفو۱۳/١۱۸و۸-١۱/٩۸۷"دادب

"ةنسلاحرش"يفيوفيلاو١٤٠"بادآلا"يثو۸/٠۲"ننسلا"يفيقهيبلاو١
نسمنيرشعلاوثلاثلاءزحلايفٰيطقرادلاهاورو«٢۲۲اهئزجيفنمحرلادبعتنبميرمو‹۸٨

.خساننمًاطخوامهووهو‹ةريرهيأقيرطنم£رهاطيباثيدح

۷٠٥۳٠"ىربكلا"يفو۷/١۲٠يئاسنلاو«٤4۳"درفملابدألا"يفيراخبلاهاورو-٢

سيناربطلاو«٥٤۸و٤٤۸"راثآلالكشم"يفيواحطلاو«١/۱۷۱دمحأو«٣٤۳۹ةجامنباو
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صاقويبُأنبدعسقيرطنم«"ةراتخملا"يفءايضلاو‹ميعنوبأو«٢۳۲و٢٤۳۲"ريبكلا"يف=

۳۹۷/۳"دادغبخیرات"يفبيطخلاو«۹/۸٥۳"ةيلحلا"يفميعنوبأو«٤٠٤۳۹ةجامنباهاورو-۳

.هَةريرهيبأقيرطنم‹١٠٠"تمصلا"يفاينالايبُأنباو«۲/٠٠٠"صيحلتلا"ينو

١٩٥٠"تمصلا"يفاينالايبأنباو«۸۷٠٠"يناثملاوداحآلا"يفمصاعيبأنباهاورو-٤

.ناسمعتلانبورمع:مهضعبدنعوورمعنبنامعنلاقيرطنم(٠۸)١٠"ريبكلا"يفيياربطلاو
‹(ةقثوهو؛يلاولادلاخيأريغ«حيحصلالاجرهلاجرو):۸/٠۷"عمجلا"يفيمثيملالاق

هدانسإوهَلفغمنباقيرطنم٢/۲۹حضوملايفبيطخلاو«۷۳۸طسوألايفيناربطلاهاورو

 

مکضعببرضیارافكيدعباوعجرتال)):لاق
.((ضعبباقر

ملسمو۷۰۷۷و۸٦۸٦و٥۷۸٦و١١۱و٤٠٤٤يراخبلامامإلاهاور
‹٩۸٦٤دوادوبأو۱۲۷٤-۷/١۱۲يئاسنلاو«٢۲و۱/٢۲ةناوعوبأو‹(1)۹
هدنمنباو۱۸۷٤نابحنباو«ةبيشيبُأنباو«١٤٠٠و۸۷و۲/٥۸دمحأو«٤٣٤۳۹ةجامناو
.۹٥٦و٢٥٦"ناميإلا"يف

/۷يئاسنلاو«١۸١٠ملسمو«۷۰۸۰و۹٩1۸و٥٤٤٤و١۱۲يراخبلاهاورو=٦
۳۹۱و۳٣۳و٤/۸٥۳ء٤۲ةجامنباو‹۲/1۹يمرادلاو«۱۲۸-۷

۷٥٥٤"نامإلا"يفهدنمنباو«ةبيشيبأنباو«۲۲۷۷و٢آناربطلاو۽٢٤٤۲يواحطلاو

.هللادبعنبريرجقيرطنم‹٢٥٥۲"ةنسلاحرش"يفيوغبلاو

ء۹٤و٥/۹دمأو©٢۲ملسمو‹۷۰۷۸و١٤۱۷يراخبلامامإلاهاورو=۷

٤٤٠٤ص٥جيقهيبلاو«۸/٤٤۲"دادغبخيرات"يفبيطخلاو«۹"ريغصلا"يفيناربطلاو
-ةركبيباقیرطنم«۷٦١۱يناثلاوداحآلا"يفمصاعيبأنباو

 مف|تس



نم.٠/۲۳۰دمحأوء۲۱۹۳يذمرتلاو«۷۹٠۷و۱۷۳۹يراخبلامامإلاهاورو-۸=

.س ايسابعنياقیرط

 

هکرتالإرفكلاولجرلانيبسيل)):لاقوهللالوسرنأاهللادبعنبرباحنع٩

.((ةالصلا

۳۳۰٠ىربكلا"يفيئاسنلاو«١/١ةناوعوبأو«(۱۳)١۸۲ملسممامإلاهاور

نباو‹۷۸٠۱و١/۲۸۰يمرادلاو«۲۰٠۲و۲۱۱۹و٢۱٢۲يذمرتلاو«٨٧٤٤دوادوبأو

لکشم"يفيواحطلاو«١٤١٤١نابحنباو«۳۸۹و۳۷۰/۳دمحأو«۲٢۲۲ص۷جةبيشيلا

و۲۱۰۲و١٥۱۹و۱۷۸۳یلعيوبأو«٤٤٤"ريغصلا"يف«٢۷٠۳"راثآلا

۷٠٦۲و٢٠٦۲"باهشلادنسم"يفيعاضقلاو‹«۸/٠٠۲و١/٦۲۷"ةيلحلا"يفميعنوبأو

هدنمنباو«۳/٢٦٣۳يقهيبلاو«١٠/۱۸۰"دادغبخیرات"يفبيطخلاو«٥٠ص۲ج

.۷٤۳"ةنسلاحرش"يفيوغبلاو«۲۹و۷

A. للا

 

نمف؛ةالصلامهنيبواننيبيذلادهعلا)):هللالوسرنأهيَةديربنع١

.((رفکدقفاھکرت

دمحأوء۷۹٠٠ةجامنباو«٢۲٠۲يذمرتلاو٢۲۳-١/٢۲۳يئاسنلاهاور

۲/٥٥٠یطقرادلاو«٤٤٤۱نابحنسیاو«۲۲۲صا۷جةبيشيبُأنباو«٥٥و٥

(بيرغحيحصنسحثيدح):يذمرتلالاقو‹۳/٢۳۱يقهيبلاو«۷-١/٠مكاحلاو

.يهذلاومكاحلاهححصو

وهامككرشرفكرفكيالاهبوجولاركنمنكيماذإةالصلاكراتنأىلعءانباذهو

٠"بذهماحرشعومحا"يقو"ملسمحيحصحرش"يفيوونلامهنعهاكحامك؛روهمحلابهذم
=.ةلأسملاهذهيفةضراعتملاةلدألالشهبعمتجييذلالوقلاوهاذهو

۶دفا|٤[فيس



بغرنمف«مکئابآنعاوبغرتالر):لاقلکهللالوسرنُأهَةريرهيبأنع۲=

.((رفكدقفهيبأنع
ء۲/٠٦۲٥دمأو«١/٢٤۲ةناوعوبأو(١٠)١۱۱۳ملسمو«۸١۷٠يراخبلاهاور

۹۱٥٥و۹۰٥"ناعإلا"يفهدنمنباو«٢٥۸"راثآلالكشم"يفيواحطلاو‹«١١٤۱نابحنباو

.۹۲٥و

ء١بسنلايفنعطلا:رفكامهيمأيف):لاقهنأاكوهنعهَةريرهيأنع۳

.((تياىلعةحاينلاو

يفهدمنباو‹«٦4۹و١٤٤و۳۷۷/۲داو(۷)١١۱ملسممامإلاهاور

.1۹۳و۱۲٦و١٦"نامإلا"

هملعيوهوهيبأريغلىعدالحجرنمسيل)):لاقكَهللالوسرنأهيَرذيبأنع٤

.((رانلانمهدعقمًاوبتيلفبسنمهيفهلسيلاموقىعدانمو‹رفكالإ

.١/١٠١٠دمحأو(١٠)١١۱ملسمو‹٢٠٥۳يراخبلامامإلاهاور

2

عجريىحرفكدقف؛هيلاومنمقبأدبعايأ)):لاقلَكهللالوسرنأريرجنع-٥

.(۸٦)۱۲۲ملسممامإلاهاور.((مهيلإ

امءابدنقف«رفاكايهيحخأللاقلحجرامأر:لاقنفكهللالوسرنأرمعنيانع٠

.((امهدحأ

٢٥٤و٤٤٤و٤٤و۹درفملابدألايفو١١٠١٠هحيحصيفيراخبلامامإلاهاور
يذمرتلاو«٧۸٤٤دوادوبأو۲۳٤و١/۲۲ةناوعوبأو«٠٥۷صكلامو‹(٠1)١١٠ملسمو

T۳۷نباو‹۱۹۸يديیمحلاو۱۱۳و۱۱۲و۰و۰و٤و٤٤و۱۸/۲دمحأو«
و٤٥٥و٥٥٥نالايفهدنمنباو١٦۸راثآلالكشميفيواحطلاو«٢٠۲و٢٤۲نابح
.٢٢او۰ةنسلاحرش"يفيوغبلاو«٠يقهيبلاو‹«2۹۷و٦2۹و٥

۰هنةريرهيباقیرطنم۰۳٠۱١٦يراخبلامامإلاهاورو-۹۱۷
زل

.٥٥مقرباسابعنياقيرطنم1عيبرلامامإلاهاورو-۸

متلاوه



دمحأو٢٠۲-٢/٤٢٤ةناوعوبأو١١۱ملسمو‹١4٠6يراخبلامامإلاهاورو۹٠=

نورخآو۳٥٥٠يفهدنمنباو‹۲٦۸راثآلالكشميفيواحطلاو٢۳٠۲رازبلاو٥

ءاسنلااهلهأرثكأاذإف‹رانلاتيرأر:لاقكفكهللالوسرنأاسابعنبانعس٠

نهادحإىلإتتنسحأول‹ناسحاإلانرفكيوريشعلانرفكي:لاق؟هللابنرفكيأ:ليق‹نرفكي

.((طقاريخكنمتيأرام:تلاقائيشكنمتأرمثرهدلا

كلامو‹۷١۱٠ملسمو‹۹۷٠5و١١٠٠و٢۲يراخبلامامإلاهاور

۸٤۱و١٤۱و۳/٤١٤۱يئاسنلاو«۲/۳۷۹۳۸۰ةناوعوبأو«

‹دمحأو«ةجامنباو‹يئاسنلاو‹ملسمو‹يراخبلاهاورو«١"راثآالالكشم"يفيواحطلاو

.هيَيردخلاديعسيبأقيرطنم"ةنسلاحرش"يفيوغبلاو
۱.يڪديزنبةماسأقيرطنمهريغويراخبلاهاورو

.اهللادبعنبرباجقيرطنم«دمحأو«يمرادلاو«يئاسنلاو«ملسمهاورو

ا.فةريرهيبأقيرطنم«يذمرتلاو«ملسمهاورو
.افردعنياقیرطنم٤(۳٠٠٤)هجامنباو«ملسمهاورو

.هيَدوعسمنباقيرطنمنورخآونابحنباو‹يسلايطلاو«دمحأو«يمرادلاهاورو

.ةفلتخمظافلأبهللالوسرةباحصنمءالؤهريغنعءاجدقو

.((رفكنآرقلايفءارملا))كفكهللالوسرلاق:لاقةريرهيبأنع١

٢۲۸و٢/۸٥۲دمحأو«۱۱۸"نآرقلالئاضف"يفيئاسنلاو«٤٠٠٤دوادوباهاور

و٢٤۷نابحنباو«۱۸۸صا۷جةبيشيأنباو«۲۸و۰۳٥و٤۹٤و۷۸٤و٥٧٤و٤٤٤و
"نييماشلادنسم"يفيناربطلاو«"راتسألافشك"۲۳۱۳رازبلاو«۲/۲۳۲مكاحلاو٤

و٢٦/٥٠۲و٥/۱۹۲"ءايلوألاةيلح"يفميعنوبأو«۱۳۲۱"دئاوفلا"يفيزارلامامو٥٣
يئاكلاللاو«۱۳۲و١۱۳۱/۷"هتعيرش"يفيرجآلاو«۲/۱۲۳"ناهبصأرابخأ"يفو۱۳-۸
يوغبلاو«١۱/١۱۳و٤/۸۱"دادغبخيرات"يفبيطخلاو‹۸۲٠"ةنسلالوصأ"يف

يقهيبلاو«"لئاضفلا"يفديبعوبأو/٤دمحأهاور«مهجيبُأقيرطنمدهاشهلو

.(حيحصلالاجرهلاجر):"عمجملا"يفيمثيمحلالاق۲/۹٠8"نامبإلابعش"يف
هنأالإ۽فيعضهدانسإو٥/١١۱يناربطلاهاور«تباثنبدیزقیرطنمرخآدهاشهلو

-.تاعباتملاودهاوشلايفحلصي

+افا|٤فيسهس



/۲"نامبإلابعش"يفيقهيبلاهاور‹صاعلانبورمعقيرطنمثلاثدهاشهلو-

ِ.رظنكلذيثيلو(نسحهدانسإ):حتفلايفظفاحلالاق»£۹

١٠يرجالاوةييشہیيبانبادنعصاعلانبورمعنبهللادبعقيرطنمعباردهاشهلو

.ةرفلاتهدانسإو

اي:تلاقفيبلاىلإسيقنبتباثةأرسماتعا)):لاقاّسابعنيانع۲

واوففمباامسفنیاالوسر

٠.(ةقيلطتاهقلطو

نباو۽«٦ةجامنياو«6٦/۹٠٠يئاسنلاو«٦۷٠٠و۷۳٠٥يراخبلامامإلاهاور

.٢٤۲۳"ةنسلاحرش"يفيوغبلاو‹«۷/۳۱۳يقهيبلاو‹٥٥۲-٢٢۲يطقرادلاو٢٠۷دوراجلا

.اهركذبماقملاليطالةريثكثيداحأبابلاينو
ريدخبانمواذه«(ةمعنلارفك)انباحصأدنعاهوحنوثيداحألاهذهيفرفكلابدارملاو

ءيقهيبلا:مهنم؛ءاملعلانمةريبكةعامجةمعنلارفكتابْثإىلعباحصألاقفاودقهنأركذلاب

ديشردمححو‹هدبعدمحمو‹ينالطسقلاو«يييعلاو‹«رجحنباظفاحلاو‹يبرعلانباو‹ريثألانياو

‹ملسممامإلاو‹يراخبلامامإلانملكعينصهيضتقييذلاوهو‹مهريغو‹روشاعنباو‹اضر
.مهحاحصيٿ‹نابحنباو

يفهباحرصمكلذدتامكمهسفنأةيوشحلاضعيرفكلانمعللاذهبفرعادقو

الاتكوتاهميارمتايألشعباأنسعوادىلعتعو

2

EEا/هلوقو€يَEEERرك
۳ىلاعتهللاو٠"€روكاليبلايدها»لوفررڪ

ىلوألاةعبطلايفيعبطمًاطخعقودقواذه.ةمعنلارفكوكرشلارفكلمشيةيآلاهذهيفرفكلا
نوَأَبِلل:لاعتهلوقدعبقيلعتلااذهعضوثيح"هدنسموهتناكمبيبحنبعيبرلا"

.اديجكلذلهبنتفكرشلاانهرفكلابدارينأنكيالهنأمولعملانموكارتاشاع

 



سمةعامجقحيفءاملعلانمةعامجةقفاومبيضارلاهردصأيذلاموسرللا(۲)١٩٤ص€=

ةحمسلاةحيبقلامكهوجوةروصنأنومعزتمكنأةراتو:مالكدعبهيفلاقةفئاطلاهذهبابر

نيلعتلاونيلجرلاوعباصألاوفكلانوركذتو«هتئيهىلعةلذرلامكتئيهو‹نيلاعلابرلاثمىلع

نوملاظلالوقيامعهللاىلاعت-ايندلاىلإلوزتلاو«ءامسلاىلإدوعصلاو‹ططقلارعشلاونيبهذللا

نيتمؤملاريمأو«هاوغأامو«تاركنملاهذهمكلنيزاناطيشهللانعلف«-اريبكاولعنودحاجلاو

التقو‹اديرشتوابرضمكنعسويل«مكبهذممومذمنعاوهتنتمل«هبءافولاهمزليامسقهللابمسقي

ها.مكلاحمومكلزانميقرانلاو«مكباقريففيسلانلمعتسيلو‹اديدبتو

٠٤٤٤٦٤ص"دمحأليلجلاديسلاىلإكلذبسنودرمتوهبشنمهبشعفد"يفامكهصنو

-ِقأيامهريیغو

سرےس71

وهوتوانمشللاقفلاثلانعىلاعتو«ريظنلاوهيبشلانعهزنتيذلاهللدمحلا)

.۰goووصاوس . 1 s

انمايأيفعفرو«باتكلاوةنسلابلمعلاانمهلأنأىلعهدمحن«(١٠:ىروشلا)ُِعَسلا

وجوبنمةداهش«هلكيرشالهدحوللالإهلإالنأدهشنو«بايترالاوكشلابابسأ

اکاكار«هلوقلةهجيفزيحتلانعهقلاحخهزنو«رہصلاووىقعلانسح

قيرطكلسنهبةاجنلاليبسجهتيذلاهلوسروهدبعادمحمنأدهشنو‹(4:ديدحلا)(دِ

هباحصأوهلآىلعوهيلعهللاىلص«هتاذيفركفتلانعنوهئالآيفرکفتلابرمأو‹هتاضرم

نعداحنمةملكمهبدمحأو«عرشلادعاوقمهبديشوعفرو«ناعبإلاراتممهبالعنيذلا

.عدبلاىلإلاموقحلا

نيدلابهاذمو«ةيلعلاناميإلاناكرأو«ةيعرملامالسإلادعاوقوةيعرشلادئاقعلانإفدعبو

نمیل|قيرطلاو«هيلإدحألكعجرييذلالئوملاو«هيلعبيبيذلاساسألايه«ةيضرللا

=¿اهماکحأذفنتنأبجياذهلف«اميلأاباذعبحجوتسادقفاهنعغازنمو‹اميظعازوفزافدقف



٠عدسبلارئاوندمختو‹فالتئالابنازتوفالتخالانعةلملاهذهدئاقعناصتو«اهماوددكؤيو=

.عمتجااماهقرفنمقرفيو

يثثدخحتوهملكنانعدمو«هملقناسلطسبدقةدملاهذهلبقةيميتنبايقتلاناكو

ةباحصلاهنعتكساميفملكتو‹تاركنمرومأىلعهمالكيفصنو‹تاذلاوتافصلالئاسم
ىلعدشقعناو‹مالسإلاةمئأهركنأايكلذيفىتأو‹نوحاصلافلسلاهبنحجتابهافو‹نوعباتلاو

كلذيففلاخو«دابعلالوقعهبفحختساامهيواتفنمرهشو‹ماكحلاوءاملعلاعامجإهفالحخ

هللالزنُاامءامسأبهاواتفیمسو«ناکملکىلإلئاسربثعبو«هرصموهماشءاملعوهرصعءاهقف

.ناطلسنماهب

نمنيقفشمهللايفانمق«ميسجتلاوتوصلاوفرخحلابهللاقحيلحرصهنأانبلصتااملف
‹ةعمسلاانكلامممشتنمععشتأالعزعو«ةعدإلاهذهانركنأو«ميظعلايلانه

1

٩٠:(اياتبس هلوقانولتو‹نولطبلملاهبهافامانهركو لجهنإف‹۹

فيلاورملدملاهكرربظنلاوليدعلانعهتافصوهتاذيفهزتهلالح
وے
تراسامدنعانباوبأىلإةيميتنبايقتلاءاعدتسابانميسارمتمدقتو(ماعنألا)(رضا

SEE ء21التوالإمهفوذاهعمسامظافلأباهيفحرصو«انرصموانماشيءاواتف

٤:فهكلا)

۳

ةاضقرضحو‹لقنلاوقيقحتلايوذولحلاودقعلايلوأعمجبانمدقتانيلإلصوامو

ةمئألانمالميفعرشسلحبهلاودقعو‹نيملسللاءاهقفو«نيدلاءاملعو«مانألاماكحو‹مالسإلا

كلذلصفناو«هدقتعمءوسىلعلادلاهديطخىضتقعبهيلإبسنامعيمجكلذدنعتبلف«عمجو

مهتمكي)نیلئاقهملقهبدهشابهوذخآو«نورکنمهتدیقعیلعوهيلعمهوعمحلا

-.1۹:فرخزلا)رر

 



دعبداعمث‹مدقأوهيلإضرعتالعرشلاهرخأو«مدقتاميفارارمبيتتساهنأانغلبو-

مكحيكلاملازيزعلامكحلاسلحبيفكلذهيلعتبثالو«هعمسيفيهاونلاكلتلحخدتملو«هعنم

.روهظلاوفرصتلانمعنعيو‹روكذملااذهنجسيهنأفيرشلاعرشلا

هبشتلانعىهننو٠كلاسملانمروكذملاكلسمدحأكلسيالنأبرمأناذهانموينمو

يفيرسينأوأ‹اعمتسمظافلألاهذوأاعبتملوقلااذهيفهلدوعيوأ«كلذلثمهداقتعايفهب

وأ٤«فرحوأتوصيفناسنإثدحتيوأ‹هافامكاصصخمولعلادحبهوفيوأ«هارسمميسجتلا

نعجرخيوأ‹ميقتسملاطارصلانعديحيوأ«ميسجتبقطنيوأ«فصووأتاذيفلوقلاعسوي
١٠فيكوثيحىلإضرعتيوأةهجيفىلاعتهللازيحيوأ‹ةمألاءاملعنعهبدرفنيو‹ةمئألايأر

لبقنمرمألاهللودحلااذهدنعدحاولكفقيلف‹فيسلاالإاندنععومحجلااذهدقتعينملسيلف

.دعبنمو

هذهنمجورخلاو‹ةديقعلاهذهنمةمئألاهركنأامععوجرلابةلبانحلالكمزليو

رمأنعجرخنمهنإف؛ةديمحلابهاذملالهأبكسمتلاوهبهللارمأامموزلو‹ةديرشلاتاهيبشتلا

.ليقمورقتسمليوطلانجسلاريغهلسيلو‹ليبسلاءاوسلضدقفهللا

ديدشلايهنلاعمتاهجلاكلتو«ةيماشلادالبلاوةسورحلاقشمديفىدانينأانمسردقف

مهتمهباتنمو«هانحضوأيذلارمألااذهيفةيميتنبايقتلاعبتيالنأ‹ديدهتلاوفيوختلاو

عانتمالانعضرعأنمو‹ءانعضوامكةمألانويعنعهانعضوو‹هانللحأوهناكملثميفهانكرت

نوکيالنأو«مهبتارمنممهطاقسإو‹مهبصانمومهسرادمنممشزعبانرمأ‹عافدلاالإيبأو

.ةماقإالوةيالوالو‹ةداهشالوةمامإالوءاضقالومكحاندالبيفمحل

ءداكوأداجعلااهبلضيلاهتديقعانلطبأو«دالبلانمعدتبملااذهةوعدانلزأاننإف

ةاضقىلعاهتابثِإدعبرضاحلاانيلإريستلو‹كلذنععوجرلابةلبانحلاىلعةيعرشلارضاحلاتبثتلو
نوكيل‹ربانملاىلعاذهانموسرمًارقيلو‹انرذحثيحانفصنأو‹انرذنأثيحانرذعأدقف‹كلامللا

ىلعهللاىلصوهللدمحلا.هالعأفيرشلاطخلاىلعدامتعالاو‹رمآوهانلمجأو«رجازوظعاوغلبأ

-.ها(ملسوهلآودمحمانديس
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`نيالامولعءايحإحرشبنيقتماةداسلافاحتإ"يفامكيريشقلانبامامإلالاقو=
مهلالزتساالول‹عاعرلانمةغبانتغبندقو:ةفئاطلاهذهبابرأنع۹٠ص۲جيديبزلاةمالعلل

‹مهركذبهخيطلتنعبوتكلملااذهتللجأل‹مهماهوأيثروصتيو٤مهماهفأنمبرقياميماوعلل

‹رهاظلاىلعاوضعوادحةيضتقملارابخألاواهيبشتةمهوملاتايآلايرحنو«رهاظلابذخأننحننولوقي

هلايولاعتهللالوقبنوكسمتيو«كلذنمءيشىلإليوأتلاقرطننأزوجيالو

سوخجباوىراصتلاودوهيلانممالسإلاىلعرضأ-هديبانحاورأيذلاو-ءالؤهو(۷:نارمعلآ)
قيرطنمماوعلاونيدلااوتأءالؤهو‹نوملسملااهبنجتيةرهاظرافكلاتالالضنأل‹ناثوألاةدبعو

ذهبمهئايلوأىلإاوحوأف‹نوفعضتسلملاهبرتغي دوبعملافصومهبولقيفاولحأو«عدبلاهذهب

يفددرتلاوتاذلابءاوتسالاوءاقلتسالاوءاكتالاولوزتلاوبوكرلاوحراوحباوءاضعألابهناحبس

ليسلاهبلاسفحئاضفلادقتعافتاسوسحملاليختىلإهمهوبردابمهرهاظىلإىغصأنمف‹تاهجلا

ها.يرديالوهو

۲جيديبزلامامإلل"نيقتلاةداسلافاحتإ"يفامك"ةيقرشلاةركذتلا"يفلاقو

هؤاوتسالوقينملوقنألمعلانمةكسمهعمنمنيبتسينأضرغلاو...:مالكدعب١٠٠ص

‹امانعملقعيالةيتاذةفصمدقلاو‹اهانعملمعيالةيتاذةفصديلاو‹اهانعملقعيالةيتاذةفص

يذلااذهيرعشتيلو‹نينيعيذلحلاحضودقولهمالإءاعدوفيیکتهتمضهير

یلاعتهللاتافصيفليوأتلاكرتبمنقيمأةيآلكيثوءيشلكيفراكنإلااذهدرطيليوأتلاركني

ليوأتىلإجاتحيوالإربخوةيآنمامذإ؛مولعلاوةعيرشلالطبأدقفالصأليوأتلانمعتتمانإف
نسيذلاةدحلملاالإاهيفءالقعلانيبفالخال«اهليوأتنمدبالءايشأمثنأل؛مالكلايففرصتو
نإوعرشلابكسمتلانمهيلعوهاملاطبإىلإيدؤياذهلداقتعألاو«عئارشللليطعتلامهدصق

قلعتيامنأىلإهنمريصياذهفهيفليوأتالفهتافصبوللابقلعتياميفالإةلمحلاىلعليوأتلازوجيلاق
.ملسمهبىضريالاذهوهنعيضاغتلابجيهتافصوعناصلابقلعتياموملعينأبجيىلاعتهللاريب

مهنأريغ‹هيبشتلاةقيقحنودقتعمليوأتلانعنوعنتمبنيذلاءالؤهنأرمألارسو
=‹اننيباميفلقعنامكالتاذلابءاوتساو‹مادقألاكالمدقو‹يديألاكالديهلنولوقيونوسلدي

  ت



نإضقانتهانعملمعيالورهاظلاىلعرمألايرحبمكلوقنايبتسانمدبالمالكاذهققحملالقيلف-

cC. . . إسسرسگس0
رضعلاوه(٤:ملقلار€»الاعتهلوقيفقاسلارهاظفرهاظلاىلعتيرجا

رارقإلابتمزتلاو‹رهاظلااذهبتذحأنإف«خملاوبصعلاومظعلاومحللاودلحلاىلعلمتشللا

تكرتدقتسلأرهاظلابذخألانيأفءاهبذحخألاكنكمبيملنإو‹رفكلاوهفءاضعألاهذهب

:مىصخلالاقنإورهاظلاباذخأنوكيفيكفرهاظلامهويامعىلاعتبرلاسدقتتملعورهاظلا

رذهيهوةدئافانيلإاهغالبإيفناكامو«ةاغلماهنأبمكحوهفالصأاهلنعمالرهاوظلاهذه

مالكلادراومنوفرعياوناکو«باطخلايفعسوتلاوزوجتلانمتئشامبرعلاةغليقو«لاحاذهو

ةيبرعلانمقرطبطاحأنمو«ةيبرعلابهمهفةلملكلذفليوأتلانعفاحتنمف‹دصاقملانومهفيو

.هتمدارملاها‹قئاقحلاكردمهيلعناه

ةنسوىاعتوكرابتهللاباتكبمهملعةلقومهمهفةكاكرىلعةعطاقلاةلدألانمو:تلق

ةعمحبيهبشةمألانأعمةيبرعلاةغللاوةنسلاوباتكلانمزاجمللمهيفن«برعلاةغلوهلوسر

.ذشنمالإكلذيففلاخيملوهتابنإىلع

لهأروهمجدنعبرعلاةغليفعقاوزاحلا:٢۲ص"لوحفلاداشرإ"يفيناكوشلالاق

هسعالطامدعىلعةلالدغليألدياذههفالخو«`”ييئارفسإلاقاحسإوبأكلذيففلاخو«ملعلا

يغبنياسمىلععالطالايفهطيرفتفالخلااذهببسنأبتوصىلعأبيدانيو‹برعلاةغلىلع

هلنمىلعىفختاليلاتازاحججاوقئاقحلانمهيلعتلمتشااموةفيرشلاةغللاهذهنمهيلععالطالا

.اهبةفرعمندأ

برعلاةغليفاعقاوزاحلاناكول):لاقف5٤توبكنعلاطويخنمنهوأوهابلدتسادقو

نمىفخأةنيرقلاءافخزيوحتنإف؛ليلعليلعتلااذهو«(ةنيرقلاىفختدقذإمهافتلابلالخإلامزلل

يفهترثكوزاحلاعوقونإف؛هعفدبلاغتشالايغبنيالاذهفلاحلكىلعو:لاقنأىلإ...اهسلا

=.راهنلاسشنمحضوأو‹ملعىلعراننمرهشأةيبرعلاةغللا

ىلإهتبسندعبتسااذكو«هنعحصيالهنأذاتسألابنظلا:""يفنيمرخحلامامإلاق

.يلازغلامامإلاذاتسألا

j1 ESفي|Eداحلا



٩لاقلهذهلثعبلئاقيسرافلايلعابأنإليقدقو٠زاحبةغللارثكأ:يجنيالاق=

هلثمىلعىفخياليذلاةيبرعلاةغللامامإهنإفكلذلوقييلعيبألثمنظأامو«يييئارفسإلااملاقيلا

دنعزيزعلاباتكلايفاضيأمقاووهفبرعلاةغليفعقاوزاحانأامكو«يلحلانيبلاحضاولااذهلثم

ةيرهاظلانعيوردقو‹زاحلاوةقيقحلانيبقرفيالنمىلعالإىفخيالثيحباريثكاعوقوريهامجلا

مهفلاهركنيو‹فاصنإلاهابأيادومجاهيفاودمجيلامهلئاسملوأباذهامو«زيزعلاباتكلايفهيفن
يفةفقاولاتازاحلاضعبركذيضتقيامفالخلانمماقمايفسيلو:لاقنأىلإ...لقعلاهدحجيو

يفعقاووهفاريثكاعوقوزيزعلاباتكلايفعقاوزاجمانأامكو«كلذنمحضوأرمألاو«نآرقلا

ها.ةبواحجلاقحتسيالوةتهابمعوقولااذهلراكنإلاو«اريثكاعوقوةنسلا

ةضور"يييلبنحلاةمادقنبالاقو.ناخقيدصل"لومأملالوصح"هرصتخميثهلثمو

ظفللالامعتساهنألزاحجبهلككلذو:ةينآرقلاتايآلاضعبركذنأدعبء١۱۸۲صء١ج"رظانلا

يةدئافالةرابعيفعازنوهفازاجهيمسأاللاقوملسنمو«رباكدقفعنمنمو«هعوضومريغيئ
.فهاملعأهللاو.هيفةحاشلا

ةوابغلاو‹ةيصاقهنعمهفلاةبترفزاحلالهجنمو:"ةمامعلازرط"يفيطويسلالاقو
.هاةيضاقهيلع

فلألب«امهريغو"ننسلابيذهت"و"دئاوفلاعئادب"يفزاحنابميقلانباحرصدقو
لواحنإوهنعتباثوهو«"نايبلاملعونآرقلامولعىلإقوشمادئاوفلا"هامسكلذيفاصاخافلؤم

يٿيرغتنباو٠٤ص٣جةنماكلارردلا"يفرجحنياهيلإهبسننمو‹هنعهيفنةلهحلاضعب

ةيغب"يفيطويسلاويياولا"يفيدفصلاوء24ص٠٠ج"ةرهازلاموجنلا
.نورخآو"نونظلافشك"يفةفيلخيجاحوءعلاطلاردبلا"يفناكوشلاو

©.. بهذع.سانلافرعأوهويجنباهذيملتلوقلاهنعیکحدقف؛يلعيبأنعحصيالاذه

-ا
 



 

داقتعالالئاسميفداحآلاثيداحأبجاجتحالازاوجبنولئاقلاتأيملواذه

يبنلانأوههبنوجتحيوهيلعنولوعيوهيلإنودنتسيامةياغو«ةجحلاهبموقتامي

ريخنأىلعكلذلدفاولاق«دالبلانمعساشلاىلإداحآلاثعييناكاك

اضيأو‹كلذبىفتكااملالإو«ةيدقعلااياضقلايفةجحلاهبموقتداحأآلا

هللالوسرمهرقأو٩”ةلبقلاىلإلوحتلايفدحاولاربخباوذحخأدقءابقلهأنإف

:لیلدةهبشالولب«هيفلیلدالهارتامكاذهو‹كلذىلعلَك

 

هيبنثعبدقىلاعتهللانأ«هلصاحاعهنعبيحأدقفلوألاامأ

هدحو-ىلاعت-هللاةدابعىلإسانلاوعدياماعرشعةئالثاهبثكموةكعم

بدحلكنماجاوفأنوتأيسانلاناكو«ناثوألاومانصألاةدابعذبنوهلكيرشال

يقتنيلَكللالوسرناكو«مارحلاهللاتيبةرايزلةمركملاةكمىلإبوصو

نوربخيفمهنادلبىلإنوعجريجاجحلاءالؤهناكو«هبرمأامىلإمهوعديفمهب
س        رےک

س هللالوسرنمهوعمساع.مهماوقأ

فخيلثيحبعاذوةوعدلارمأعاشوترتاوتورابخألاكلذبترهتشاو

ىلإقهتباحصنمةريبكةعامجرجاهمث«قطانملاكلتلهأنمدحأىلع

رجاهمث«هنعكلذرهتشاوةشبحلاكلمملسأو«تاونسةدعاهباورقتسافةشبحلا

.مهريغو١٠ملسمو۳۹۹و٠٤يراخبلاو٢٠۲ڭاميبرلامامإلاهاور

>داف|[فلا__



نيكرشملانيبومهنيبتماقو«ةنيدملاىلإقلفماركلاهتباحصوفَيلالوسر

ضبلتقو«ةنيدملانمدوهيلاافكهللالوسرىلجأمث«ةنحاطبورح

.رثكأفرثكأكلذبةوعدلارمأرهتشاومهفئاوط

هللالوسرةوعدعامسلناكملكنميأتةيبرعلادوفولاتناكاضيأو

نمنوبلطيومالسإلايفنولخديمهنمريثكناكو«هيلإوعديامةفرعموانك

بتکيٿروهشموهامك«مهنيدرومأمهملعينممهعمثعبينألكهللالوسر

.ريسلا

نأوءيعطقلارتاوتلاقيرطنعتلقتناداقتعالالوصأنأكلنيبتيكلذبو

ةيهقفلاعورفلاسانلانوملعياوناكقطانملاىلإكفكمهنعبيناكنيذلاكعلوأ

 

دارفألالسريناكلوسرلانأنمهوعداامميلستىلعهلكاذهو

هنأايلجهلرهظخيراوتلاوريسلابتكلمأتنمنإفالإو«ةعساشلاقطانملاىلإ
لسريناكاغإوةعساشلانكامألاىلإدارفألالاسرإبيفتكينكيماكلك

نمرکذينأنودنمريمألاكلذمساركذيفاريمأةعامجلكىلعرمؤيو‹تاعامج

.كلذبةداعلاترجامك«هترمإتحتناك

نبدیبعنع«هريیغو۷٢۲ص۲جيربطلاهرکذامكلذىلعلدياممو

يفنميلالامععم8يبلاثعبنميفناكو:يملسلايراصنألاناذولنبرخص

نبرهشنيباهلمعقرفكلذلف؛ماذابتامدقو‹مامتلاةجحجحامدعبرشعةنس

ديعسنبدلاخويرعشألاىسوميبأسيقنبهللادبعوينادمحارهشنبرماعوماذاب

جدش|فس
 



؛ةدنکنبةيواعمويثوغلارغصأنبروثنبةشاكعويضايبلاديبلنبدايزتومرضح

.هاتومرضحونميلا:نيدلبلالهألاملعملبجنبذاعمثعبو

لسرلاةيقبىلإةبسنلابلاقياذكو‹يذاعمعماوناكنمضعبءالؤهف
لسرلاكعلوأنأىلع.ةعساشلاقطانملاىلإاكلكهللالوسرمهلسريناكنيذلا

‹اذهانرصعيفةلوادتملاةيدقعلالئاسملاهذهلاثمأنمايشسانلانوغلبياونوكيمل

كلذفالحىعدانمو‹مدقتامكاهوحنو‹ةعافشلاو‹دولخلاو«ةيؤرلاةلأسمك

دارفإبوجوهايإمهنوغلبياوناكامةياغامنإو«هيلإهلليبسالو‹ليلدلاهيلعف

اذهوهدنعنملوسرفلكادمحمنأووهالإهلإالهنأو‹ةدابعلابىلاعتهللا

اوناكاذكو«ةرورضلابنيدلانممولعموهلبيعطقلارتاوتلابتبان

تبثتاهنأهفالخوهقافوبربتعينمدنععازنالوةيلمعلالئاسملامهنوملعي

.ملعأهللاوداحآلارابخأب

:هباوجفدحاولاربخباوفتكاءابقلهأنإمحلوقامأو

يفانمالكسيلو«ةينظةيعرفةلأسمدحاولاربخباهيفاوفتكاىلاةلأسملانأ

وهامكداحآلارابخأبتبثتةيعرفلالئاسملانأيفمكنيبواننيبفالخالذإكلذ

.هلحيفررقم

كلاممامإلاوعيبرلامامإلاهاوريذلاثيدحلانعباجياضيأكلذلثعو

ةباحصلانمةعامجيقسيناككطاسنأنأهيفيذلا«مهريغوملسمويراخبلاو

وبلاقف«تمرحدقرمخلانإ:لاقفتآمهءاجفرمتلاخيضفنمابارشف

اتلسارهمىلإتمقف:سنالاق«اهرسكافرارحلاهذهىلإمقسنأاي:ةحلط

٠داف|[تيسسس



اهيفامةياغنأل«ةتبلاهولاقامىلعةلدألاكلتيفةلالدالهنألصاحلاو

.مدقتامككلذيفانمالكسيلوةيلمعلالئاسملاضعبيفداحآلارابخألوبق

اهسفنيهاهباولدتسايلاثيداحألابلغأنأركذلابريدحجلانمواذه

ةيداحآلارابخألانأىلعيداحآثيدحبلدتسينأنكيفيكفداحآلاليبقنم

.اهسفنةلدألاكلتتوبثبعطقنالاننأعمعطقلاديفت

ةداهشنودهشيملعلاداحآلارابخأةدافإلنيركنملانأباضيأاولدتسادقو

اوركنألحصتملاهنإمحلليقولومحاوقأومهبهاذعبمهتمئأىلعةمزاجةعطاق

؟حيرصبذكوهلب‹ةحصلانمهلساسأالمالكوهو.لإ...راكنإلاةياغكلذ

لاوقأنمءيشةبسنةحصبتاقوألانمتقويفعطقنملىلاعتهللادمحباننألكلذو

ميقينأهيلعفكلذفالخىعدانمومهنعارتاوتمكلذناكاذإالإمهيلإةمئألا

.ملعأىلاعتهللاو«هيلعاولوعاممدهنيكلذبو«هيلإهلليبسالوهيلعليلدلا

هللالوسرنعةيورملاثيداحألاوةينآرقلاتايآلاضعبباضيأاولدتساو

هنمدافتسيالاماهنمو«ةلالدلاماعوهاماهنمتايآلاكلتنأىفخيالواكلك

دنعررقموهامكةينظهدارفأىلعهتلالدماعلاو‹موهفملاقيرطنمالإكلذ

‹هبجاجتحالاطورشهيفترفاوتاذإهتيجحبنيلئاقلادنعموهفملااذكونييلوصألا

ابةصصخمةلدألاكلتنأىلع«ةيضقلاهذهلثميفهيلإدانتسالانكيالاماذهو

.ملعأیلاعتهللاو«هانركذ
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يبءاملعلاصوصن

داقعالالئاسميفداحالاةيجحمدع

 

ةعبرألابهاذملاباحصأنمءاملعلاضعبصوصنمكيلإف‹كلذررقتاذإو

لوهللاو٠داقمتعالالئاسمیفداحالاثيداحأىلعدامتعالازاوحجمدعلوح

-:قيفوتلا

"نيدلامولعءايحإحرشبنيقتملاةداسلافاحتإ"يفيديبزلامامإلالاقس١

قلطينأبةسدقملاتاذلاىلإدنتسياممعرشلايفدريظفللك):١۰١٦۱۰ص٦ج

لقنيوأرتاوتينأامإولخيال«هباشتملاىمسيو‹لمعلافلاخموهوءاهلةفصوأامسا

‹هطلغوأهوهسوأهلقانءارتفابانعطقليوأتلالمتحيالاصنناكنإداحآلاو«اداحآ

الاصننوکینأروصتيالفارتاوتمناكنإو«دارمريغهرهاظفارهاظناکنإو

.ها(ارهاظنوکينأدباللب‹ليوأتلالمتحي

يفسماخلالصفلا۳٥۳-٦٢۸ص"هحرشولوصفلاحيقنت"يفيقارقلالاقسہ٢

ووکس

Eهلوقكتايلمعلايفاهبجتحيالداحآلانإلاقنمةجح

¿¢(۲8:محجللا)4روعينإ:هلوقو(٢۳:سنوی)ى



‹اهباوجو):هلوقبكلذنعباجأف‹(نظلاعابتامرحتيضتقيكلذو):اولاق

.ها(تايعطقلاتادابعلالوصأوتانايدلادعاوقبصوصخمكلذنأ

:۲٠ص”نيدلالوصأ"هباتكيفيدادغبلارداقلادبعروصنموبأمامإلالاق۳

تناك٠لقعلايفةليحتسمريغاهنوتمتناكواهدانسإحصيمداحآلارابخأو)

.(ملعلانوداهبلمعللةبجوم

عضوميفلاقو(نظلاالإديفيالاهنمداحآلافةنسلاامأو):يونسإلالاق٤

يفنظلازاجأامنإعراشلاو‹نظلاديفتامنإفتدافأنإداحآلاةياورنإ):رحخآ

.ها(نيدلالوصأدعاوقكةيملعلانود‹عورفلايهوةيلمعلالئاسللا

ريخيفمهريغوانباحصأفلتخا):٠/۷"ديهمتلا"يفربلادبعنبالاق٥

رثكأهيلعيذلاو؟ملعلانودلمعلابجويمأاعيمجلمعلاوملعلابجويلهدحاولا

هقفلالهأروهمجويعفاشلالوقوهو‹ملعلانودلمعلابجويهنأمهنمملعلالهأ

الواعطقهئيجعرذعلاعطقوهللاىلعهبدهشامالإمهدنعملعلابحويالو«رظنلاو

رهاظلاملعلابحويهنإ:رظنلالهأضعبورثألالهأنمريثكموقلاقو«هيففالخ

لوقلااذهنأدادنمزيوخنباركذو‹هريغويسيباركلانيسحلامهنم«اعيمجلمعلاو
ملعلانودلمعلابجويهنإهبلوقنيذلا:رمعوبألاق.كلامبهذمىلعجرخي

9٠”(رثألاوهقفلالهأرثكأكلذىلعو«ءاوسةعبرألاونيدهاشلاةداهشك

الداحآلارابخأنأل:كانهلاقثيح«٢٠۲۸ص۹جالثمرظنافعضاومةدعيفاضيأكلذركذو



اذحلو):مالكدعب۷٥۳ص"تافصلاوءامسألا"باتكيفيقهيبلالاقوس١

تافصيفداحألارابخأبجاجتحالاانباحصأنمرظنلالهأكرتلامتحالانمهجولا

.(هليوأتباولغتشاو‹عامجإلاوأباتكلايفلصأاهنمدرفناالنكيماذإىلاعتهللا

دحاولاربخامأو):١۱۳ص١جملسمحيحصحرشيفيوونلامامإلالاق۷

يففلتخاورثكأوأادحاوهليوارلاناكءاوسرتاوتلاطورشهيفدجويملاموهف
نيثدحلانممهدعبنمفنيعباتلاوةباحصلانمنيملسملاريهامجهيلعيذلاو«همكح

لمعلامزليعرشلاججحنمةجحةقثلادحاولاربخنأ‹لوصألاباحصأوءاهقفلاو

ثيدحلالهأنمةفئاطتبهذو):لاقنأىلإ(...ملغلاديفيالونظلاديفيواهب

ضعببهذو‹نطابلانودرهاظلاملعلابجويمهضعبلاقو‹ملعلابحجويهنأىلإ
اهريغنودملعلاديفتملسمحيحصوأيراخبلاحيحصيفيلاداحآلانأىلإنيثدحلا

ىوساهلكليواقألاهذهو‹لوصفلاييهلاطبإولوقلااذهانمدقدقو«داحآلانم

‹سحللرباكموهفملعلابحجويلاقنمامأو):لاقنأىلإ.(ةلطابروهمحلالوق

(؟هيلإقرطتمكلذريغوبذكلاومهولاوطلغلالامتحاوملعلالصحيفيكو

.ملعأهللاو

داحألاربخفلاخىمو):٢٤/٤٣٤۳“بذهملاحرشعومجلا"يفلاقو

.ملسمحيحصةمدقمرظناو.(هرهاظكرتبجواعامجإوأنآرقلاصن

رتاوتلانعرصقامفداحألاربخامأو):٢۲۳"ةراشإلا"يييجابلالاق-۸

ربخملانألهبربخملاةقثلهتحصهلعماسلانظىلعبلغيامنإوملعلاهبمقيالكلذو

عشقي:دادنمزيوخنبدمحملاقودهاشلاكوهسلاوطلغلاهيلعزوجيةقثناكنإو

.(ءاهقفلاعيمجهيلعلوألاودحاولاربخبملعلا

۶ااس_



ثیدحهنأالإ...):مالكدعب۲۳۹-٢۲۳صبهذملاقيقحتيفلاقو

قیرطنميورموهفلاحلکیلعو):لاقنأىلإ(...ملعلابجويالداحآ

انتلعقيملهجوبانركذاممهيلعضرتعيملولوهنمضتاميملعلاعقياليذلاداحآلا

.ها(هبملعلا

:رتاوتملاطورشلهركذدنع٢٤۲-٤٤۲ص"لوصفلاماكحإ"يفلاقو
نباودمحألافالخةعبرألاىلعددعلااذهديزينأدبالفكلذتبثاذإلصف)

:كلذىلعليلدلاوملعلاهبعقيدحاولاربخنإ:مهلوقيفامهريغودادنمزيوخ

ملعلااتلمقيالفهيلإاورطضاوهودهاشامعاننوربخينينئالاودحاولانأانملع

ولوقداصامهدحأنأدبالونييعادتملاربخبملعلامكاحللعقيالكلذلومهقدصب

بذكوامهنمقداصلاقدصىلإاورطضينأبجولدحاولاربخبعقيملعلاناك

ىلإنيرطضماوناكنإوانزلاىلعدوهشلاةداهشبملعلاانلمقيالكلذكوبذاكلا

اورطضيومهبذكنممهقدصملعينأبجولمهربخبملعلاعقوولوهباوربخأام

اطرشددعلااذهىلعةدايزلاتناكمهربخبملعلاعقيملوكلذملعيملالوكلذىلإ

.(لإ...مهربخبملعلاعقياميف

اذإدحاولاربخبملعلاعقيهنأىلإماظنلابهذو):٢۲۳صيفلاقو

ريغانسفنأدحجبانأ:هلوقنالطبىلعليلدلاو«هبعقيالاهنعيرعنإنئارقهتنراق

لديامواهاعدايلانئارقلاهبتنرتقانإونانئالاودحاولاهنعانربخأامبةملاع

عقيالوملظلاهمصخىلعيعديوامطالايكابيعدملاىريمكاحلانأ:كلذىلع

ليطنالعضومامريغيفكلذيفمالكهلو«هنمدارلاها(ملعلاهاوعدبهل

.هركذبمالكلا

-_-جراجافيسلا<



ةلبانحلانمةيوشحلاتبهذ):١/1٦٠1"ناهربلا"يفنيمرحلامامإلاق۹
هكردمىفخياليزخاذهو«ملعلابجويلدعلادحاولاربخنأىلإثيدحلاةبتكو

؟ءيطخيوهومتفصويذلالدعلالزينأنوزوحتأ:ءالؤحللوقنف«بليذىلع

ديزمىلإةجاحالو«ةبيحلاباجحلاقرحواكتهواتهبناك؛ال:اولاقنإف

.هيفنايبلا

ملولو‹ةرثكنودعيالعمجتابثألاةاورلانملزدقهنأهيفبيرقلالوقلاو

ناكمإنيبتاذإف‹هوليختامفالخبرمألاو«هتياورنعوارعجراملاروصتمطلغلانكي

النحنو«ىلاعتهللاملعيفلدعلايفاذهمث‹لاحمكلذعمقدصلابعطقلافًاطخلا

نأمهنظالإمملقلعتمالو«رهظيامفالخرمضينأزوجيلبدحاوةلادعبعطقن

.(عنقمهيفامهيلعانملكتدقو‹لمعلابحجويدحاولاربخ

يذلاوهو«رتاوتملالباقموهوداحآلاو):١١٤۱۸تاقرولا“يفلاقو

حرشنمةدايزعمها.(هيفًاطخلالامتحال«ملعلابجويالولمعلابجوي

.صيخلتلانمعضاومةدعيفكلذىلعصندقو«هيلعيلحلا

دحاولاربخبديرنانأملعا):١/١٤٠“ىفصتسملا"يفيلازغلامامإلالاقس٠

نمةعامجهلقنامف‹ملعللديفملارتاوتلادحىلإرابخألانميهتنيالامماقمااذهيف

ربخلوقنف«اذهتفرعاذإو):لاقنأىلإ.(دحاولاربخوهفالثمةتسوأةسمخ

انقدصولو«عمسناملكبقدصنالانإف‹ةرورضلابمولعموهوملعلاديفيالدحاولا

كلذنأنمنيڻدحلانعيکحامو‹نيدضلابقدصنفيكف«نيربخضراعتانردقو

+راجا٥1فيسلا4

 



ادوءاملعنظلاىمسيذإلمعلابوجوبملعلاديفيهنأاودارأمهلعلف«ملعلابجوي

.ها(نظلاوهامنإونطابورهاظهلسيلملعلاورهاظلاملعلاثروي:مهضعبلاق

بحوتالداحآلارابخأ):٢۲۹ص"ةرصبتلا"يفيزاريشلاقاحسإوبألاق1

ربحناكولهنأوهانل:لاقنأىلإ.ملعلابجوت:رهاظلالهأضعبلاقو.ملعلا

عشقينأبجولكلذكناكولو«دحاولكربخبحوأل«ملعلابجويدحاولا

.هريغىلعالاميعدينمو‹ةزجعمريغنمةوبنلايعدينمربخبملعلا

ربخناكولهنألو«ملعلابحجويامهيفسيلهنأىلعلددحأاذهلقيملالو

‹اهريغوغولبلاومالسالاوةلادعلانمربخملاتافصهيفربتعاالملعلابجويدحاولا

نيبيربتلاعقينأبحولملعلابجويناكولهنألو«رتاوتلارابخأيفربتعيملامك
ناكولهنألو«رتاوتملاربخهيفاميفيربتلامهنيبعقيامك«دحاوربخهيفاميفءاملعلا

رتاوتملاهيلعمدقيهنأتبثالو‹اضراعتينأرتاوتمربخهضراعاذإبحولملعلابحجوي

دحاوىلعبذكلاوًاطخلاووهسلازوجيهنأوهاضيأو«ملعللبجومريغهنأىلعلد
ها.(هربخبملعلاعقينأزوجيالف«هلقناميف

كلذو‹ملعلابحجويالولمعلابجوييناثلاو):۷۲ص"عمللا"يفلاقو

‹كلذيففالخلاىكحمث«(اههبشأاموحاحصلاونتسلايفةيورملارابخألالثم

."ةرصبتلا"يفركذاموحنىلعليلدلاركذمث

رکذ:باب۳۲٤ص"ةياورلاملعيفةيافكلا"يفيدادغبلابيطخلالاق۷

باوبأنمءيشيٿلبقيالدحاولاربخ):هيفلبقيالامودحاولاربخهيفلبقيام

ملعيملاذإهنأكلذييةلعلاو؛اهيلععطقلاواهبملعلانيفلكملاىلعذوخأملانيدلا

_-_جدش|تس
 



نمكلذادعامامأف«هنومضع.ملعلانمدعبأناكيهللالوسرلوقربخلانأ

ءاهبلجوزعهللانعربخأواهررقيفييتلانأبملعلاانيلعبجويمليلاماكحألا

هقفلالوصأيفدارملانأملعا):١۱۳ص"ملاعملا"يفيزارلارخفلالاق-۳

.(نيقيلاوملعلاديفياليذلاربخلادحاولاربخب

:نولوقيمهنأةيوشحلانمبجعلاو):"سيدقتلاساسأ"يفلاقو

لوقلاونونظمليوأتلاكلذنييعتنألزئاجريغةهباشتملاتايآلاليوأتبلاغتشالا

رابخأبهتافصوىلاعتهللاتاذيفنوملكتيمهنإمثزوجيالنآرقلايفنظلاب

نآرقلاظافلأريسفتاوزوجيملاذإونيقيلاوعطقلانعدعبلاةياغيفاهنأعمداحألا

درجيهتافصيفوىلاعتقحلاتاذيفمالكلانعاوعنتمينألفنونظملاقيرطلاب
.هنمدارلاها(وأةفيعضلاتاياورلا

‹ملعلاديفيالدحاولاربخو):لوصألاعماجةمدقميفريثألانبالاق٤

اودارأمهلعلف؛ملعلاثرويكلذنأنمنيثدحملانعيكحامو«هبنودبعتمانكلو

ملعلاثروي:مهضعبلاقاذلو؛املعنظلااو«لمعلابوجوبملعلاديفيهنأ

دبعتلازاوجموقركنأدقو«نظلاوهامنإو؛نطابورهاظهلسيلملعلاو‹رهاظلا

لقعلانأىلإموقبهذو.ءيشبسيلو«اعامهعوقونعالضفالقعدحاولاربخب
‹بهذملانمحيحصلانإف.ءيشبسيلودحاولاربخبلمعلابوجوىلعلدي

ءاهقفلاونيعباتلاوةباحصلانمةمألافلسنمريهامجلاهيلإبهذيذلاو

>دف|[فس-



نأوءالقعدجعتلابجيالوالقعدحاولاربخبدبعتلاليحتسيالنأ‹نيملكتملاو

التشعئاقويفهبمهلمعودحاولاربخةباحصلالوبقليلدباعامعقاودبعتلا

.ها(رصحتت

يففالخلاركذنأدعب-١۷ص"لوصولاىهتنم"يفبجاحلانبالاق©

نودهبملعلالصحولانل):ملعلانودنظلاديفيداحآلاربخنأباجتحم-ةلأسللا

ىدألهبلصحولاضيأو«رتاوتلاربخكدرطالكلذكناكولو«ايداعناكلةنيرق

بحولهبملعلالصحولاضيأو‹نيضقانتملابنيلدعلارابخإدنعنيمولعملاضقانتىلإ
لكو‹هضراعيابكيكشتلاعنتمالو«رتاوتلاهبضروعلو‹داهتجالابهفلاخمةعطخت

هيلعيطساولاحرشعمىهتنملارصتخميفهمالكرظناوها(عامجإلافالحكلذ

.٦٥٦صاج

۰٢۲۹ص۳٠۱جهحيحصنمداحآلارابخأباتكيفيراخبلامامإلالاق٩

ةالصلاوناذألاييقودصلادحاولاربخةزاجإيفءاجامباب):حتفلاحرشب

:هيلعهحرشيفرجحنباظفاحلالاق.ها(ماكحألاوضلئارفلاوموصلاو

¢صاخلاىلعماعلافطعنمموصلاوةالصلاوناذألايفهلوقدعبضئارفلاهلوقو)

تايلمعلايفوهامنإملعيل):ينامركلالاق‹(اهبمامتهاللركذلابةثالثلادرفأو
.كلذىلعظفاحلاهرقأو.ها(تايداقتعالايفال

دعسلاو٠"حيضوتلا"هحرشو"حيقنتلا"يفةعيرشلاردصنامامإلالاق۷

لمعلابحجويدحاولاربخوهو:ثلاثلا):۲4ج"حيولتلا"يفينازاتفتلا

هجوو«اعیمجامھبجويليقو‹امهنمائيشبحجويالليقو«نيقيلاملعنود

جفا|فس



لبر:الاقنأىلإ.(ملعلانودلمعلابجويهنأىلإاوبهذروهمجلانأكلذ

نإومئاقبذكلالامتحانأو‹نيقيلابجوياللدعلادحاولانأبدهاشلقعلا

.ها(امهبنيلدعلارابخإدنعنيضيقنلابعطقلامزلالإو«احوجرمناك

:٤٤٦-٤٤٦ص۲ج"لوصألانازيم"يفيفنحلايدنقرمسلالاق-۸

ةنسلاوىلاعتهللاباتكلاقفاومنوكينأ-يداحآلاربخلاطورشيأ-اهنمو)

هدربجيهنإفةعطاقلالوصألاهذهنمادحاوفلاخاذإامأف‹عامجإلاوةرتاوتمل

بذكلاوقدصلالمتحيدحاولاربخنألو...امهنيبعمجيهجوىلعهليوأتوأ

جرخيلبعطاقلاةضراعمعبلمتحلالبقيالفعطاقليلدباتكلاو‹طلغلاووهسلاو

.ليوأتعونبهتقفاومىلع

تاداقتعالابابيفربخلادرواذإفلمعلابابيفربخلادرينأاهنمو

يأرلابلاغملعونظلابحجويهنألةجحنوكيالهنإف-مالكلالئاسميهو-

يعلظطقلاملعلاىلعٰيتبياميفةجحنوكيالفايعطقاملعال

.ها(ةقيقح

 داحآلاثيداحأيفديرينيقيلاملعىوعدامأ):يودزبلالاقح٩

الو‹ةلاحماللمتحمدحاولاربخنألاذهو«هدرينايعلانألةهبشالبةلطابف

.(هلقعلضأوهسفنهفسدقفاذهركنأنمو‹لامتحالاعمنيقي

دشفيملالدحاولاربخ):ملعلاديفيالدحاولاربخنأىلعاعيرفتلاقو

ناكاجنإو«نيقيلاىلعييبمهنأل«داقتعالاىلإعجرياميفةجحنوكيالنيقيلا

‹(اندنعانيقيملعلابحجويالو):كلذلبقلاقو.(لمعلاهيفدصقاميفةجح

سفا|فسا<



وهوةنينأمطملعالونيقيملعبحوياليأ):يراخبلازيزعلادبعهحراشلاق

.هنمدارلاها(ءاهقفلاةلمجوملعلالهأرثكأبهذم

ريخنإلاقنملوقركذامدعب٢۳۲۹صهلوصأيفيسخرسلامامإلالاق٠

اذهلوقنانكلو):هصناملاق:هبنولدتسيامضعبركذوملعلابحجويدحاولا

¢نيقيلاملعنيبوبلقلاةنينأامطوسفنلانوكسنيبقرفلاهيلعيفخهنأكلئاقلا

ةهبشلاعمو«هراكنإنكيالنياعمموصعملاريغربخيفبذكلالامتحاءاقبنإف
بناجححجرتببلقلاةنينأمطوسفنلانوكستبثيامنإونيقيلاتبثياللامتحالاو

نمروهشملابتبثيالنيقيلاملعنأقبساميفانيبدقوبابسألاضعببقدصلا

ثيحنمملععونبلقلاةنينأمطودحاولاربخبتبثيفيكفعملااذهبرابخألا

لمعلازوجيامكهرابتعابلمعلازوجيو«(مهملعأمث):هلوقبدارملاوهفرهاظلا
بناجحجرتيهنألةلاهجلاقلطمرابتعابىقبتيو«هابتشالادنعةلبقلابابيهلثع

نأريغنمةضراعملاهيفققحتيهنإفقسافلاربخفالخبةلادعلاروهظبقدصلا

.(...نيبناحلادحأحجرتي

يففالتخالادعبعامجإلااضيأةجردباذهنودو...):۳۱۳صلاقو

نيلوقلادحأىلعمهدعبرخآرصعلهأقفتامثرصعيفاهيفافلتخمناكاذإةثداحلا

ربخةلزنع.نكلوعامجإوهاندنعواعامجإنوكيالاذه:ءاملعلاضعبلاقدف

.(ملعللبحجومريغلمعللابجومهنوكيفدحاولا

‹ملعلاديفيالداحآلاربخنأيفةحارصلالكحيرصوهوهمالكاذه

داحآلاربخنإلوقييسخرسلانأمعزثيح«ةيميتنبالقنيثامفرعتكلذبو

تلااه



‹هلوقننمءيشبقوينأنكياللجرلااذهنأاضيأفرعتكلذبو‹ملعلاديفي

.ناعتسلملاهللاو

:ركبوبألاق):٣٠ص٣ج"لوصألايفلوصفلا"يفصاصخلامامإلالاق-۹

:انقيتدقانأالإ‹اندنعنيربخملانممولعمددعرابخألانمهبملعلاعقيالسيلو

مهيلعزوجيالنيقرفتماوءاجاذإريثكلاربخبعقيو«مهربخبملعلاعقيالليلقلانأ

الوةعامجربخبلاوحألاضعبيفملعلاعقينأعنتعيسيلو«ةداعلاىرجبيفؤطاوتلا

نممهربخفداصيامبسحىلعرثكأاونوكيىحىرخألاحيفمهلثمربخبعقي
مقتملاذإامهوحنونينثالاودحاولاربخبملعلاعقيالهنأانيقيانملعدقو‹لاوحألا

رتملسانلالاوحأانحتمااملانأل«مهربخةهجريغنممهقدصىلعةلالدلا

.(انركذيذلافصولابناكاذِإهبجويريثكلاو‹ملعلامهربخبجويليلقلاددعلا

ام۳٩صداحالاربخلوبقدرنمىلعهبدریلیوطمالکدعبلاقو

نودلمعلااهبانمزلييذلاامنإفعرشلاماكحأيفداحآلارابخأامأو):هصن

اضيأو‹انفصوالدقتعمدحاولاربخيفنىلعلَايلارابخأبلدتسملاف«ملعلا

مكحوء«ايتفلايفتالماعملارابخأوتاداهشلايفهلئاقىلعضقتنملوقلااذهنإف

ةبجوملالئالدلانماهدرفتعمعيمحخلادنعةلوبقمرابخألاهذهنأل.اهوحنومكاحلا

.(...اهتحصل

ريخلبقيامنإانلقاذإامأف):درلاضرعميفةحفصلاسفنيفلاقمغ

هتحصبملعلاعوقونود«هبلمعلاموزليلَكيبلانعهريغربخملادحاولا
هربخةحصبملعلاعوقوىضتقاامللكلايبلاربخنإ:انلقو«هنيعىلععطقلاو

جراجافيسلا<_



العايتلانعربخملالعجبملف؛هقدصلةبجوملالئالدلاىلإجاتحاهيلإىعدامو

.همالكخلإ(...هربخيفاللاهنمةلزنمىلعأ

ملعىلإلوصولابيرقت"يفيلكلايزجنبدمحأنبدمحممساقلاوبألاق٢

النيذلاةعامجلاوأدحاولاربخوهفداحآلالقنامأو):١۱۲ص"لوصألا

هريخغوكلامدنعةجحوهونظلاديفيامنإوملعلاديفيالوهورتاوتلادحنوغلبي

.(لإ...اهنمطورشب

ريخ):٤۱۷-١۷١ص۲ج"لوصألاىلإلوصولا"يفناهربنبالاق۳

هاورامنأاومعزمهنإفثيدحلاباحصأضعبلافالخ«ملعلاديفيالدحاولا

ةفاكبلصحلكلذبلصحولملعلانأانتدمعو‹هتحصبعوطقميراخبلاوملسم

عطقنالف‹ًاطخلانعاموصعمسيليراخبلانألو«ةرتاوتملارابخألابملعلاكسانلا

‹امهماهوأاوتبثأويراخبلاواملسماوطلغملعلالهأوثيدحلالهأنألو؛هلوقب

الوةداهشلاكةياورلانألو‹كلذامهيلعلاحتسالهباعوطقمامجلوقناكولو

مهتمدحاولادرفتاولو‹اهتحصبعطقيالملسمويراخبلاةداهشنأفالح

كلذيفاودبأنإو«هباعوطقمسيلهلوقنأىلعلدف«هبقحلاتبثيملةداهشلاب

نوضقياوناكامييهللالوسرباحصأنإفةباحصلاعامجإفالحخناكاعنم

.(لإ...نيدهاشةداهشبالإتابثإب

:٢۲۸۰-۲۸۰۱"لوصولاةياهن"يفيدنحلانيدلايفصلاق٤

ملعلاديفيهنأوأ«لمعلابوجوبملعلاديفيهنإملعلاديفي:محلوقباودارأنإ)

ثروي:اولاقوأ«مهضعببمالكرعشأهبو«امهيواستلهيفعازنالف‹نظلاعع
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هنأهنماودارأنإو«نظلاهنمدارملافءرهاظهلسيلملعلانأمولعمو‹رهاظلاملعلا

نعمهضعبلقنامك«دارطالاهجوىلعناكءاوس«هلولدمقدصبمزحلاديفي

داحآلارابخأضعبيفلب«دارطالاهجوىلعالوأةيرهاظلاضعبودمحأمامإلا

.ها(لطابوهفمهضعبنعلقنامك«لكلانود

"هحرش"يف"يلحو"عماوحلاعمج"يفيكبسلانبامامإلالاق٥

رابخإيفامك«ةنيرقبالإملعلاديفيالدحاولاربخ):راطعلاةيشاب۷١۱صج
‹شعتلاونفكلاراضحإوءاكبلاةنيرقعمتوملاىلعفرشلملاهدلوتوميلحرلا
.ها(اقلطمهديفيال:رثكألالاقو

"لوصولایقترم"يفمصاعنباركبوبالاق

العامفدحاولقنبوهوالصحانظدحاولاربخو

نأروهمحلابهذمو):۷٠ص"لوسلالين"يفٍتالولاهحراشلاق
.هنمدارملاها(الدعهيوارناكونئارقلاهبتفتحاولوملعلاديفيالداحألاربخ

١۱۲٠١۱۲ص1ج7توسلملم”ييروكشلادبعنياخيشلالاق۷

ىلع«ةثالثلاةمئألامهنمولوصألالهأنمرثكألا):"تومحرلاحتاوف"حرشب
وأنئارقلابفتحااوس«اقلطمملعلادينيالاموصعمنكيملنإدحاولاريخنأ

؛درطمدمحأمامإلانعف‹اقلطمديفيلدعلاربخ:ليقو«ةنيرقلابديفي:ليقو«ال

‹(ةرهاظةرباكمهنإف‹هلثمنعديعباذهو‹ملعلالصحلدعلاربخأاملكنوكيف

للیدالماحاولابخدافولو):لاقنأىلإ‹مدقتملايودزبلامالكركذمغ

ودضعبلاصيصخغتذإ«درطالدافأولذإ؛نيضقانتمبنالدعربخأاذإضقانتلا

س



ققحتمزليف«اضيأملعلاناضقانتملاناذهدافألدرطاولو«مكحتضعبلا

-نيضقانتم.نيلدعرابخإيأ-كلذو):لاقنأىلإ«(ضقانتلاوهوامهتومضم

ىلإ‹(ديناسلملاوننسلاوحاحصلايفيرقتسملاىلعىفخيالامك«عقاولبزئاج
ةفئطختبسجولملعلادحاولاربخدافأول«اضيأروهشملايفلدتساو):لاقنأ

‹اطخنوكيفعطاقلافالخىلعداهتجاذئيحهنأل؛داهتجالابربخللفلاخللا

(داهتجالابدحاولاربخفالخبيفملادحأعئطخيملهنإفعامجإلافالخوهو

.يراصنألاةمالعلل"تومحرلاحتاوف"هحرشنمةدايزعم«هنمدارملاها

يضتقيالدحاولاربخ):۳"ديهمتلا"يفيلبنحلاباطخلاوبألاق۸

فَييبنلانعثيدحلاءاجاذإ):مرثألاةياوريف دمحأيأسلاق.ملعلا

نأدهشأالو«هبیلاعتهللاتندوهبتلمع«ضرفوأ«مکحهيف«حیحصدانسإب

.(ءاملعلاروهمجلاقهبو«هبعطقيالهنأىلعصندقف(كلذلاق%يبلا

.هنمدارملاها

داحأالاو):١٦٠ص"لوصألادعاوق"يفيلبنحلايدادغبلانيدلايفصلاق-۹

يرخأتمونيرثكألالوقوهو«نيتياورلاىدحإيفهبلصحيالملعلاو«رتاوتيملام
.(ةيرهاظلاو‹ثيدحلالهأنمةعامجلوقوهو«ىلبىرخألاو«انباحصأ

.هنمدارملاها

:مسقلا):٠/٠٠۲"رظانلاةضور"يفيلبنحلاةمادقنبالاق-٠

ربخبملعلالوصحيفانمامإنعةياورلاتفلتخا«رتاوتملاادعاميهو«داحألارابحخأ

‹انباحصأنمنيرخأتلاو«نيرثكألالوقوهو«هبلصحيالهنأيورف«دحاولا
دوروحصامملعللاديفمناكولو‹هعمسنربخلكقدصنالانأةرورضملعنانأل

جر٤[فل4



رابخألاونآرقلاخسنزاحبو‹نيدضلاعامتجاةلاحتسال«نيضراعتمنيربخ
‹دحاولادهاشلابمكحلابحجولو‹ملعلاةدافإيفامهتلزنعهنوكل«هبةرتاوتملا

.(رتاوتملايفامكقسافلاولدعلاكلذيفىوتسالو
"رطاعلارطاخلاةهزن"هيشاوحيفناردبنباةمالعلااذههمالكحضوأدقو

‹ملعلاهبلصحيالدحاولاربخنأبنيلئاقلاةلدأهذه):لاقثيح١٠۲ص١ج

-:انهامقبطىلعاهدرسنهوجونماهنايبو

لكقدصنالانكل٠«هعمسنريخلكانقدصلملعلادحاولكربخدافأول:اهدحأ

ءافتناويلاتلاركذوسايقلايفمدقملاىوطفنصلملاف‹ملعلاديفيالوهفهعمسنربخ

.نايبلانعناينغنارهاظ...هعمسنربخلكانقيدصتوهو«ةمزالملاومزاللا

‹ناضراعتيالنيملعلانأل؛ناربخضراعتاملعلادحاولاربخدافأول:اهيناث

.ملعلاديفتالاهنأىلعلدف‹داحآلارابخأيفاريثكضراعتلاانيأرانكل

هنوكل؛هبةنسلارتاوتمونآرقلاخسنزاحبملعلادحاولاربخدافأول:اهثلاث

هفعضلزوجيالهبةنسلارتاوتمونآرقلاخسننكل«ملعلاةدافإيفامهتلزنع

.ملعلاديفيالهنألدفءامهنع

دهاشىلإهعمجتحيملو‹دحاودهاشبمكحلازاحلملعلادحاولاربخدافأول:اهعبار

نألطاوللاوانزلايفةداهشلايفدحاولاىلعةدايزىلإالوهمدعدنعنيبىلإالو
مكحلاركلءبولطمملعلالوصحدعبسيلو«لصاحدحاولاةداهشبملعلا

.ملعلاديفيالهنأىلعلديكلذو«زوجيالهدرجمبيبدحاوةداهشب
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¢رابخإلايفقسافلاولدعلاىوتسالملعلادحاولاربخدافأول:اهسماخ

نيربخملاددعنوكيفرتاوتلاربخىوتساامك«امهربخبملعلالوصحيفامهئاوتسال

اذإو‹ملعلالوصحدعببولطمالذإ‹ارافكوأنيملسماقاسفوأالودعهب

قسسافلانكل«رابخإلاةهجنمقرفلدعلانيبوهنيبنكيملقسافلاربخبلصح

دحاولاربخنمدافتسملانألالإكاذامو‹ةرورضلاوعامجإلابنايوتسياللدعلاو

.ها(قسافلانودلدعلاربخنملصاحوهو«نظلاوهاإ

"لبنحنبدمحأبهذمىلعهقفلالوصأيفلبلبلا"يفيفوطلالاق-۹

وأرتاوتلاطورشمدعاموهوداحأآلا:يناثلا):رصتخملاحرشب۳٠١٠ص۲

مث«نيرثكألالوقوهوءالرهظألا:نالوقهبملعلالوصحيفدمحأنعو‹اهضعب

:نولوألالاقفهدنعحجارلاوهولوألالوقلاليلدركذمث«يناثلالوقلاركذ

دهاشبمكحلازاحو«ناربخضراعتالو‹هعمسنريخلكانقدصلملعلادافأول

حنيجاجتحالاو«ةلطابمزاوللاو«رتاوتلاكقسافلاولدعلاىوتسالو«دحاو
ریررکروکر

.ها(مرحلاباكترازاوحلدحجريغنوماسنالاميناناو{

"راونألاعماول"يفو١/۳۳٠"ةينسلاراونألاحئاول"يفيلبنحلاييرافسلالاق۲
ةلدألانعةينيدلادئاقعلابملعلاوهف-ديحوتلاملعيعي-هفيرعتامأو):١

دارملاو‹ةينيقيلااهتلدأنمبستكملا‹ةيداقتعالاةيعرشلادعاوقلابملعلايأةينيقيلا

نيدلانمتناكءاوس«اهريغو‹تايعمسلانميدمحمنيدىلإةبوسنملاةينيدلاب

نيقيلااهتلدأيفاوربتعاو‹عدبلالهأمالككالوأ‹قحلالهأمالككمقاولايف

.ها(تايداقتعالايفنظلابدادتعالامدعل

سلالل
 



ربخىرخألاقيرطلاو):١۳٠ص٠ج"راما"يفهدبعدمحممامإلالاق۳٣
ربخلانوكيالو‹كدنعهتمصعوهقدصىلعلئالدلاتماقنأدعبموصعملاقداصلا

قيرطنمهنعكءاجوأييموصعملاسفننمربخلاتعمسنوكتىحنيقيللاقيرط

نمزلالوطدعبنيقيللعوبنيالف‹اهاوسنودرتاوتلاقيرطيهوبيرلالمتحتال
.هنمدارلاها(اهعوقويفدحأفلتخيمليلاتارتاوتملاليبسالإةوبنلانيبواننيب

اهيلعميقينأهيلعفةديقعلاهذهىلإوعدينأعدتبمدارأولو):اضيألاقو

ةيعمسلاةلدألابوأةيناهربلاةيلقعلاتامدقملابامإ‹«نيقيلاىلإلصوملاليلدلا

يوقامهمةديقعلاىلعاليلدداحآلاثيدحنماثيدحذختينأهنكميالو«ةرتاوتملا

نظلاالإديفتالداحآلاثيداحأنأةبطاقةمئألادنعفورعملانإف‹هدنس

.٢٩4۹ص۳٠جيعاقلاريسفترظناها(€انشقلانمىالنظلانإو»

ثيدحلاامأو):١٦۱۸صمعءزجريسفتنمقلفلاةروسريسفتيفلاقو

ةمصعو«دئاقعلابابيفاهبذخؤيالداحآلاو‹داحآوههتحصضرفىلعف

الإهتعاهيفنيفذخؤيال«دئاقعلانمةديقعهلقعيفرحسلاريثأتنممقييبلا

انيلإلصييذلاثيدحلانأىلع«نونظملاونظلاباهيفذخؤينأزوجيالو‹نيقيلاب
ىلعةلدألاهلتماقنمامأ«هدنعحصنمدنعنظلالصحيامنإداحآلاقيرطنم

ضوفننأانيلعلبانلفلاحيأىلعو«ةجحهيلعهبموقتالفحيحصريغهنأ

ليلدبوباتكلاصنبذخأنو«انتديقعيفهمكحنالو«ثيدحلايفرمألا

.ها(لقعلا

۰فا|۷[فيس



ثيدحيتةقيرطلاهذهبحاصلو):۳۱۷ص۳جرانملاريسفتيفلاقو

رمأبقلعتمداحآثيدحهنأ:امهدحأ:ناجيرختنامزلارخآيفلوزلاوعفرلا

نلعطقلابالإاهيفذخؤيالةيداقتعالارومألاو‹«بيغلارومأنمهنأليداقتعا

.ها(رتاوتمثيدحبابلايفسيلو‹نيقيلاوهاهيفبولطلا
ثيداحأضعبنإ):۱۳۸ص١ج"رانا"يفاضرديشردمحمديسلالاق٤

ةجحنوكتالو‹«اهبهبلقنأمطاوهدنعتتبثنمدنعةجحنوكتداحألا

هومامعيمجنوبتكيةَةباحصلانكيلكلذلو«اهبلمعلامزليهريغىلع
ةنسلابوهبلمعلاونآرقلاعابتاىلإمهتوعدعم«اهيلإنوعديوثيداحألانم

-ههجوهللامرك-يلعةفيحصك-ةنسلانايبنماليلقالإ«هلةنيبملاةعبتملاةيلمعلا

ملو-ةكمكةنيدملامرحتوريسألاكاكفوةيدلاكماكحألاضعبىلعةلمتشللا

ةيتكبلمعلاىلعسانلاالمحينأديشرلاوروصتملانيتفيلخلانمكلاممامإلاضرب

ةياوراهبقونمىلعداحآلاثيداحأبلمعلابجيامنإو«ًاطوملاىح
.ها(ةلالدو

لالدتسالاةيضقلوحةعبرألابهاذملاباحصأنمءاملعلالاوقأضعبهذه
اهركذليعادالةريثكىرخأصوصنمحلو‹ةديقعلالئاسميفداحآلاثيداحأب
ثيدحوأباتكلانمصناهضراعيملاذِإهلكاذهو«ةيافكهانركذامو‹نأآلا



لتضراعاذإداحأالاراخأدر

ةنسلانمرتاوتملاوأباتكلا  

 

هوجونمهجوبامهنيبعمحلانكيملوكلذنمءيشاهضراعاذإامأ

كلذىكحامك«عيمحلاقافتابعضولاباهيلعمكحلابجيهنإف«ةفورعملاعمجلا

:كلذيفءاملعلاضعبهلاقامكيلإو.لقعلامكحتفلاخاذإاذكو«دحاوريغ

درةقثربخلاىوراذإ):۸۲ص"عمللا"يفيزاريشلاقاحسإوبألاق١

:رومأب

تازوجعه.دريامنإعرشلانأل‹هنالطبملعيفلوقعلاتابجومفلاخينأ:اهدحأ

.الفلوقعلافالخبامأو‹لوقعلا

.خوسنموأهللصأالهنأملعيف‹ةرتاوتمةنسوأباتكصنفلاخينأ:يالا

الهنأل«هللصأالوأ‹خوسنمهنأىلعهبلدتسيفعامجإلافلاخينأ:ثلاثلا

.هفالخىلعةمألاعمحتو«خوسنمريغاحيحصنوكينأزوجي

هنأىلعكلذلديف‹هملعةفاكلاىلعبجيامةياوربدحاولادرفنينأ:عبارلا

.ميظعلاقلخلانيبنمهملعبوهدرفنيولصأهلنوكينأزوجيالهنأل«هللصأال

جداش|[فس<-



الهنأللبقيالف«رتاوتلالهأهلقنينأةداعلاترجامةياوريدرفنينأ:سماخلا

يدادغبلابيطخلانعهلثمو.هنمدارلاها(ةياورلاباذهلثميفدرفنينأزوجي

.١/۱۳۲جهقفتملاوهيقفلايف

يفدحاولاريخلبقيالو):٣٤٤ص"ةيافكلا"باتكيفبيطخلالاق-٢

يراخالعفلاو«ةمولعملاةنسلاو‹مكحلاتباثلانآرقلامكحو«لقعلامكحةافانم

.ها(هبعوطقمليلدلکو«ةنسلاىرجب

نيابيثيدحلاتيأراذإ:لئاقلالوقنسحأام):يزوحلانبالاق-۳

:٣۷۳ص”"لوبقملاودودرملانيبزيمملاكحملاولوقنملادقن"يفميقلانبالاق-٤

نأىلإ‹«كلذىلعةلثمألاضعبركذمث«نآرقلاحيرصلثيدحلاةفلاخماهنمو)

طلغلاهيفعقواماذههبشيو<ملسمحيحصيفعقوطلغ>لصف۷۸صلاق

حيحصيفوهو؛ثيدحلا(...تبسلامويةبرتلاهللاقلخ)ةريرهيبأثيدحيف

نيملسلملاءاملعنمهريغهلاقوريبكلاهخيراتيفيراخبلاليعامسإنبدمحمثيدحلا

يفامهنيباموضرألاوتاومسلاقلخهنأربخأهللانأل؛اولاقامكوهو‹اضيأ

.(ملعأهللاو‹مايأةعبسقيلختلاةدمنأنمضتيثيدحلااذهومايأةتس

.٤٤-٤٤صرظنا"فيلمارانا"مساباضيأعبطو

-—ءدشاتس+



رومأبعوضوملافرعي):"ثيدحلامولعراصتخا"يفريثكنبالاق-٥
تبثالةفلاخموأةشحافةفزاحبوأ«هانعمداسفوهظافلأةكاكركلذنمو«ةريثك

.ها(ةحيحصلاةنسلاوباتكلايف

نعلقنام«يورملالاحةنيرقيفلخدياممو):رجحنباظفاحلالاق٠

‹لقعللافلاخمنوكينأعضولالئالدةلمجنمنأ:بيطلانباركبيبأنعبيطخلا

ةلالدلايفانمنوكيوأ«ةدهاشملاوسحلاهعفديامهبقحليو‹ليوأتلالبقيالثيحب

ناكمإعمةضراعملاامأ‹يعطقلاعامجإلاوأةرتاوتملاةنسلاوأةيعطقلاباتكلا

:ركاشدمحأحرشب٤۸صهتيفلأيفيطويسلالاق۷

يلجنينأربخعضوبمكحالمكلاءاملعلاضعبلاقو

.الوصألاضقانوأهفلاخالوقنموألوقعملانيابدق

وهوهبذكبعوطقملا):6٤ص"لوحفلاداشرإ"يفيناكوشلالاق۸
نمو«ليوأتلالبقيملوالطابمزلتساربخلك:سماخلا:لاقنأىلإ...بورض

طورشلاامأو):٥٠صلاقو‹(رتاوتلاكيعطقلافلاخاذإيداحآلاربخلاكلذ

نإفلشقعلايفهدوجوليحتسيالنأ:اهنملوألافربخلالولدمىلإعجرتيلا

نكعيالهجوىلعهبعوطقمصنلافلاخمنوكيالنأ:يناثلا«درلقعلافلاخ

.(لاحبامهنيبعمجا

reدافا[تس



للعنمناكاذإو):1٦۸‹٥۸ص١ج"رانملا"يفاضرديشرديسلالاق4

يعطقلاةفلاخمف‹تاقثلانمهريغلهيوارةفلاخم‹ةحصلابهفصونمةعناملاثيدحلا

.فها(هنعةحصلافصوبلسبوأرتاوتملانآرقلانم

رابخألايفدرودقليقنإف):444ص۸ج"رانملا"ريسفتيفاضيألاقو

ركذوءانيرسفمضعبهيلعرصتقاو‹انايندمايأيهةتسلامايألاهذهنأ:راثآلاو

عونلكلةدحاوةعفدوافازجناكقلخلانأيفرهاظاذهو:لاقو...ثيدحلا

.(ةرصاقلاانمايأنمموييف

نمذوخأمراثآلاورابخألانمةلأسملاهذهيفيوراملكنأ:باوجلاف

.عوفرمثيدحاهيفحصيملوتايليئارسإلا

‹باتكلاصنلهنتمةفلاخملدودرم-اهاوقأوهو-اذهةريرهيبأثيدحو

دمحمنبجاجحنعهريغکهاوروهف«هبهلملسمةياوركنرغيالفهدنسامأو
دعبثدحهنأتبثو«هرمعرخآيفريغتدقوهو«جيرجنبانعيصيصملاروعألا
اذهنأرهاظلاو:لاقمث.هريغوبيذهتلابيذهتيفامك«هلقعطالتحا

ةحباحالفهيلعقفتمرمأاذهو©هنمدارملاهاهطالتخادعبهبثدحامنثيدحلا

.هلوحمالكلاةلاطإل

زوجيال؛يداحآلاثيدحلانأنمهانركذامنأملعيلفكلذررقتاذإو

ثيداحألالكللماشمكحوه‹ةيدقعلالئاسملايفهيلعليوعتلاالوهيلإدانتسالا

ضرعمدحألكنإذإ«تيورصخشيأنعوتناكباتكيأيف«ةيداحأآلا
.يلجرهاظوهامكنايسنلاولوهذلل

 فا|فيا<
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عوطقمواهتحصىلعقفتمنيخيشلاثيداحأنأنممهضعبهيعديامامأ

ءارهف«تباثحيحصوهفكلذعمو«اهنمنيثدحملاضعبهانثتساامالإ«اهتوبثب

‹فاصنإلانيعبنيخيشلاثيداحأيفرظننمو«ةنيبلااهصقنتةغرافىوعدولطاب

يلاةعوضولملاولب‹ةفيعضلاثيداحألانمةرفاوةلمجاهيفنأحوضوبهلنيبت

بابرأنملوحفلاكلذبفرتعادقو‹لوقنملانمرتاوتملاو‹لوقعلااهعضوبدهشت

:كلذيفهولاقامضعبكيلإو‹لوصألاوهقفلاوثيدحلاوريسفتلا

حالصلانباةمدقمىلع"حاضيإلاودييقتلا"فيقارعلاظفاحلالاق١

ملعلاوهتحصبعوطقممسقلااذهو):حالصلانبالوقىلعاقيلعت٤٤٤٤٤ص
نبانيدلازرعخيشلاباعدقو):لاق.(لإ...هبلصاحيرظنلاييقيلا

تلمعاذإةمألانأنوريةلزتعملاضعبنأركذو‹اذهحالصلانباىلعمالسلادبع

.(ءيدربهذموهو:لاق.هتحصبعطقلاكلذىضتقاثيدحب

نبافلاخ):”ريسيتلاوبيرقتلا"يفيوونلانيدلايبيحخيشلالاقو

دتشادقو:لاقنأىلإ.رتاوتيملامنظلاديفياولاقفنورثكألاونوققحلاحالصلا

.ها.(هطيلغتيفغلابوخيشلاهلاقامبلاقنمىلعمامإلاناهربنباراكتإ

امأو):١٦١ص١جملسمحيحصىلعهحرشيفيوونلاظفاحلامامإلالاق-٢

سيل):يهللالوسرةالصةفصبابيفهحيحصيف-هللاهمحر-ملسملوق

+راجلفيسلاهسس



امانهتعضوامنإو-حيحصلااذههباتكيفيعي-انههتعضويدنعحيحصلك

نماهنوكلاهتحصيفافلتخمةريثكثيداحأهيفعضودقفلكشمف(هيلعاوعمجأ

.ها(هئیدحةحصيفاوفلتخانممهرکذنملنموهانرکذنمثیدح

ىلعةدقتنملاثيداحأللضرعنأدعباضرديشردمحمذاتسألاديسلالاق-۳

امتأرقاذإو):٠٠۲ص"ةيدمحماةنسلاىلعءاوضأ"باتكيفامكيراخبلا

تيأرهسفنحرشلاتأرقاذإكنكلو‹نفلاةعانصيفاهلكاهتيأراهيفظفاحلاهلاق

عمحلاةلواحمعماهريغعماهضراعتوأاهيناعميفتالاكشإةريثكثيداحأيفهل

ها.(ضعبنودهضعبكيضرياميتالكشملالحوتافلتخملانيب

"تومحرلاحتاوفحرشبتوبثلاملسم"يفروكشلادبعنباققحلالاق4

نأاومعز‹«ثيدحلالهأبنيبقلملانمةفئاطوحالصلانبا:عرف)ل:۱۲۳ص٦ج

تيحيحصللنأعامجإلل‹يرظنلاملعلاديفت-ملسمويراخبلا-نيخيشلاةياور

ملعيهنادجوىلإعجرنمنإف«تهباذهو«يعطقعامجإلاو«امهريغىلعةيزم

ةضقانتمرابخأامهيفيوردقو«ةتبلانيقيلابجويالامهتياوردرجبنأةرورضلاب

هيلإبهذاميأ-اذهو‹عقاولايفنيضيقنلاقيقحتمزلاملعامهتياورتدافأولف

داشقعنانأل‹نيثدحملاوءاهقفلانمروهمجلاهلاقامفالخب-هعابتأوحالصلانبا

ىلععامجإلاو«عونممنيرخآتاقثتايورمنموامهريغىلعةيزملاىلععامجإلا
امهيباتكلةمألايقلتوامهنأشةلالجنألو‹ديفيالاممامهسفنأامهتيزم

ىقلتملاملسملاردقلانإف‹ملعلاوعطقلاكلذمزلتسيالملسولةيزملاىلععامجإلاو

روهمجلااهطرتشايلاطورشللةعماجامهتايورملاجرنأالإسيلةمألانيب

هللالوسرنعةتباثامهتايورمنأامأو٠نظلاالإديفيالاذهو«مهتياورلوبقل

 __جوجار٤[فيل*



نأل؛امهيباتكيفامةحصىلععامجإالو!؟فيك‹الصأهيلععامجإالف¥

هيففلتخمعدبلالهأةياورلوبقوعدبلالهأنممهريغونويردقمهنمامهتاور

!؟ةيردقلاتايورمةحصىلععامجإلانيف
ميدقتبمهلوقنإ):مامحلانباخيشلالاقاممعنلو:حراشلالاقنأىلإ

وهلب«هبیدتقيالوهبدتعياللوقنيرخآلاةمئألاتايورمىلعامهتايورم

ةوقوةاورلاةلادعءاقلتنمةيحصألانأو؟الفيك«ةفرصلامهتامكحتنم

الو‹ءاوسلاىلعامهريغوامهفنيطباضنيلداعمهريغةاورناكاذإو‹مهطبض

‹هيلإتفتليالمكحتلاو‹امكحتالإامهريغىلعامهتيزمبمكحللليبس
.يراصنألاخيشلاهحراشنمةدايزعم.ها((مهفاف

‹نيسلادملاةياورمكحركذامدنع"فاصنإلا"باتكيفلحرملانبالاق-٥

ءانثتسالااذهنمسفنلايفنإ):نيخيشلاتايورمكلذنمىثتسامهضعبنأو

انأاميسالواهيلعليلدالىوعداهنألةصغ-نيحيحصلايفامءانثتسايأ-

امهدحأوأنيحيحصلايفتعقوثيداحأنوللعيظافحلانماريثكاندجودق

.ها(اهتاورسيلدتب

لوبقلاامإ«ةدحاوةقيرطىلعتابثلانمدبال):ديعلاقيقدنبالاق٩

يفامنيبةقرفتلاامأو«باتكلكيفاقلطمدرلاوأ«باتكلكيفاقلطم

نأىعدينأامإ:نيرمأدحأهبهجويامةياغف‹هنعجرخاموكلذنمحيحصلا

ىلعةلاحإاذهو‹لاقاميفعامسلاةحصحيحصلابحاصفرعثيداحألاكلت

يفامةحصىلععامجإلانأىعدينأامإو«لامتحالادرجمبرمأتابثإوةلاهج
عامجإلالأناكلالإو«ثيداحألاهذهيفعامسلاعوقوىلعليلدنيباتكلا

< دشام[تس 2 EE



نأعتيذلاعامجإلاتابثإىلإجاتحياذهنكل«عنتمموهوًاطخلاىلعنيعمج
.ها(رسعهيفاذهولاق‹هاضتقمفالخرمألاسفنيفعقي

امنعهتلأسو):يزملاجاجحلايبأظفاحلليكبسلانيدلايقتةلئسأيفو۷

ىلعاصعلطاامهتإ:لوقنله«انعنعمسلدملاثيدحنمنيحيحصلايفعقو
امهيففالإو‹امهبنظلانيسحتالإهيفامو«نولوقياذك:لاقف؟اهلاصتا

‹ها(حيحصلايفالإقيرطلاكلتريغنمدجوتامنيسلدملاةياورنمثيداحأ

حرصكلذلثعو«رجحنباظفاحلل١۳٠ص"حالصلانباىلعتكنلا"نم
."نازيملا"يفيجذلاظفاحلا

رهاوجللاليذهلعجيذلا"عماجلاباتكلا"يفيشرقلاءافولايبانبالاق۸

زواجدقفناخيشلاهلىورنمنإ:سانلاهلوقيامو):۸٢٠٤ص۲جةيضللا

يبأنبثیلنعهباتکيفملسمیوردقف«یوقيالوهوجتلانماذه«ةرطنقلا

دهاوشلاورابتعاللهباتكيفمهنعىوراإ:نولوقيف‹ءافعضلانمهريغوميلس
رومأتاعباتملاودهاوشلاورابتعالا:لاقظفاحلانأل؛ىوقيالاذهوتاعباتملاو

فرعتيفيكف‹حيحصلاهيفمرتلاملسمباتكو‹ثيدحلالاحاهبنوفرعتي
ناتيضتقم(نع)و(نأ)نأملعاو؟ةفيعضقرطبهيفيذلاثيدحلالاح

نميراخبلاوملسميفعقوو‹ثيدحلالهأدنع-سلدملانميأ-عاطقتنالل
ريغيفاذهنمناكام:هوجتلاليبسىلعنولوقيف‹ريثكعونلااذه

.لاصتالاىلعلومحمفنيحيحصلايفناكامو‹عطقنمفنيحيحصلا

<تلالاه



دقو«ةنعنعلابةريثكثيداحأرباجنعريبزلايأنعهباتكيفملسمىورو

لبقيالةنعنعلاةغيصبناكامف«رباجثيدحيفسلديريبزلاوبأ:ظافحلالاق

ملع:ريبزلايبأللاقهنأدعسنبثيللانعقحلادبعومزحنباركذدقو.كلذ

اأنظلاثيداحأىلعهلملعفكنماهعمسأيحرباجنماهتعمسثيداحأىلعيل

نعريبزلايبُأنع«ثيللاقيرطريغنمملسميفو‹هنماهعمسفاثيدحرشعةعبس

.ةنعنعلابرباج

نأعادولاةجحيفرمعنباورباجنعهباتكيفاضيأملسمىوردقو

مثةكعمببرهظلاىلصمث‹ةضافألافاوطفاطف«رحنلامويةكمىلإهجوتييبلا

ىلصفعجرمثةضافإلافاوطفاطهنأىرخألاةياورلايفو.ىمىلإعجر

‹تاليوأتلانمكلذريغوزاوحلانايبلاهداعأ:نولوقيونوهوجتيف‹مبرهظلا

.كشالببذكامهادحإ:نيتياورلانيتاهيفمزحنبالاقواذه

ملكتدقو«هيلإىحوينألبقكلذ:هيفوءارسإلاثيدحملسمىورو

.اهوفعضوةظفللاهذهيفظافحلا

نأىلعسانلاقفتاو‹((تبسلامويةبرتلاهللاقلخ)):ملسمىوردقو

.دحألامويقلخلاءادتبانأو‹قلخهيفعقيملتبسلاموي

‹هللالوسراي:ملسأالييبلللاقهنأنايفسيبأنعملسمىوردقو

لتاقأنأنرمأو«ابتاكهلعجاةيواعمييباو«ةبيبحمأينباجوزت‹انالثيطعأ

‹روهشمفورعمثيدحلا‹هلأسامييبلاهاطعأف‹نيملسملاتلتاقامكرافكلا

‹ةشبحلابيهو6هللالوسراهجوزتةبيبحمأف«ىفخيالاممهولانماذهيقو

>داف|۷[فستس



‹مهمعطأورضحو«رانيدةئامعبرأييبلانعيشاجنلااهقدصأو

ةدعحتفلاوةشبحلاةرجهنيبو‹حتفلاماعملسأامنإنايفسوبأو«ةروهشمةصقلاو

اهنوفرعيالمهنإظافحلالاقدقفنايفسيبأةرامإامأو:لاقنأىلإ

هلکاذهىلعمهلمحامو:لاقمثاهركذف«ةلئاطريغةبوجأبهوجتلاىلعنوبيجيف

.ها(بصعتلاضعبالإ

امکو):یواتفلاعومجمنم٢٢٥۳٤۳٢٢۳ص۱۳جةيميتنبالاقو٩

نوفعضياضيأمهنإف‹ظفحءوسهيفيذلاثيدحبنوربتعيونودهشتسيمهنأ

نولدتسيرومأباهيفطلغهنأمهلنيبتءايشأطباضلاقودصلاةقثلاثيدحنم

ثیحب«مهمولعفرشأنموهو(ثيدحلاللعملع)اذهنومسيو«اهب
رهالظببسبامإفرعهيفهطلغو‹هيفطلغوطباضةقثهاوردقثيدحلانوكي

‹نيتعكرتيبلايفىلصهنأو«لالحوهوةنوميمجوزتييبلانأاوفرعامك

.طلغلاهيفعقوامنلصيملهنوكلوامارحاهجوزتلسابعنباةياوراولعجو

يفرمتعاهنأ:رمعنبالوقنأاوملعو«رمععبرأرمتعاهنأكلذكو

لوقنأو‹عادولاةجحيفنمآوهوعتمتهنأاوملعو‹طلغلاهيفعقوامبحر

قرطضعبيفعقوامنأو«طلغلاهيفعقوام(نيفئاخذئمويانك):يلعلنامثع

.(ريثكاذهوطلغلاهيفمقوامم(رخآاقلخاهلهللائشنييحعئلتمتال)يراخبلا

اماحیحصیمسیدقامو):...مالكدعب۱۷-۱۹ص۱۸جيلاقو

وه:نولوقيف‹هحيحصتيفمهنوفلاخينورخآو‹ثيدحلاءاملعضعبهححصي

جراجافيسلا<



يفهعزانوهحيحصيفملسماهاورظافلألثم«حيحصبسيلفيعض
٤«ليلدبالإهقدصبمزجيالاذهف‹هقوفوأهنودوأهلثمامإ«ملعلالهأنمهريغ

غبدباهاما)):لاقيهللالوسرنأسابعنبانعةلعونباثيدح:لثم

دمحأماماإلاهفعضدقو‹يراخبلانعملسمهبدرفنااذهنإف((رهطدقف

ثالثفوسكلاىلصييبلانأملسمىوراملثمو«ملسمهاوردقو«هريغو

لهاقاذحهفعضاذهنإف«يراخبلانعكلذبدرفنا«تاعوكرعبرأوتاعوكر

هنياتاممويةدحاوةرمالإفوسكلالصيمل6%يبلانإ:اولاقو‹ملعلا

عبرأوتاعوكرثالثبةالصلااهيفيلاثيداحألاهذهسفنيقو«ميهاربإ

نيترمتعبملميهاربإنأمولعمو‹ميهاربإتاممويكلذىلصامنإهنأتاعوكر

لكيقنيعوكرذويفوسكلاىلصهنأهنعرتاوتدقو«ناميهاربإهلناكالو

ملاذه؛مھریغوورمعنباوسابعنباوةشئاعهنعكلذىورامك«ةعكر
فعض؛ملسمنم-اذك-فذحاذهوثيداحألاهذهالإيراخبلاوري

نيتياورلاحصأاذهو‹كلذاوبحتسيملوةعبرألاوةئالثلاثيداحأهريغويعفاشلا

.ثيداحألاهذهفعضهلنيتينألبقكلذزوجيناكهنأهنعيورو«دمحأنع

مويلابحلاقلخو«تبسلامويةبرتلاقلخهللانإ)):ملسمثيدحهلثمو
مويرونلاقلخو«ءاثالثلامويهوركملاقلخو«نينئالامويرجشلاقلخو«دحألا

اذهنإف‹((ةعمحجلامويمدآقلخو«سيمخلامويباودلااهيفثبو«ءاعبرألا

امہيراخبلالثمونيعمنبىيلثمملسمنمملعأوهنمهيفنعط

يبألشمهتحصتربتعاةفئاطو«رابحألابعكمالكنماذهنأيراخبلاركذو
نيذلااوقفاوهريغويقهيبلاو‹امهريغويزوجلانباجرفلايبأويرابنألانياركب

Eداشار[تسب



ضرألاوتاومسلاقلخهللانأرتاوتلابتبثدقهنأل؛باوصلاوهاذهو٤هوفعض

لوأنوكينأمزليف«ةعمحلامويناكقلخلارخآنأتبثو«مايأةتسيفامهنيبامو

‹مايألاءامسألدتكلذىلعو«باتكلالهأدنعوهاذكهو‹دحألامويقلخلا

تبسلامويقلخلالوأناكولو«رخأراثآوثيداحأيفتباثلالوقنملاوهاذهو
‹نآرقلاهبربخأامفالحخوهو«ةعبسلامايألايفقلخدقناكلةعمحلامويهرخآو

نالفةياورنأو‹ةهجلاهذهريغنمثيدحلااذهةلعنوتبثيثيدحلاقاذحنأعم

ثيدحلانوكيثيدحلاللعةفرعمىمسييذلااذهو‹اهنوركذيرومألهيفطلغ

وهوهعفرفطلغهیوارنأ:رخآقيرطنمفرعنكلو«اديجرهاظلايفهدانسإ

نفوهو٠ثیدحيفثیدحهيلعلخدوأ«لسرموهوهدنسأوأ«فوقوم

.هنمدارلاها(فیرش

ىلعمكحلاو):٠1-۹ص١ج"ءافخلافشك"يفينولجعلالاق٠
رابتعابنيثدحمللرهاظلابسحبوهاإامهريغوأةحصلاوأعضولابثيدحلا
الشمحيحصلانوكينأزاوحب؛عطقلاورمألاسفنرابتعابالهريغوأدانسإلا
يفناكولو‹سكعلابورمألاسفنيفافيعضوأاعوضومثدحلارظنرابتعاب
ييفيقارعلاظفاحلاكلذىلإراشأامكحالصلانبالافالخحيحصلاىلعحيحصلا

:هلوقبهتيفلأ

ىدلوانظليقوهلاذكادنسأدقالةحصبعطقاو

يوردقءيشضعبحيحصلافو يوونلاهازعدقمهيققحم
.(لإ...افعضم

-_جو|[تس+



دوجو:ةرشاعلا):٠٤٠٠-١٤١ص"رظنلاتارت"يفينياعنصلالاق-۹١

دوبجول؛قبسيذلاىعملابهتحصبيضقيالامهدحأوأنيحيحصلايفثيدحلا

امهتاورنأرجحنباظفاحلالوقفلدعريغهنأتفرعنمعامهيفةياورلا

تشقلتةمألانإ:هلوقل«رظنلحم‹موزللاقرطبمهليدعتىلعقافتالالصحدق

وبأويسدقملارهاطوبأوحالصلانباهيلإهقبس[لوقوه]‹لوبقلابنيحيحصلا
.نظلاوأملعلا:يقلتلااذهةدافإيفءالؤهفلتخانإو‹قلاخادبعميحرلادبع

زاوحجهنأوهبتكيففالخلاببسريمألاميهاربإنبدمحمديسلاطسبو

هيلعانلو].اضيأكلذيفمالكلالوطو«[همدعوأ]هنظيفموصعملاىلعًأطخلا
نايب.عنملازيحيفهتحصو«"لاقعلالح"[ةامسلملاانتلاسر]اهانعدوأو[راظنأ

:لوألا[يف]لوقنف‹ىوعدلاهذهيفرطنعراسفتسالالاؤسهيلعدرونانأكلذ

ةمألاءاملع:دارملاوأ«لوبقلاباهتقلتةماعوةصاخنمةمألالك[نأ]دارملاله

درفلكىلعىوعديناثلا[نأ]ودارمريغلوألا[نأ]نيبلانمو.؟نودهتجما
‹اهيلعناهربلانمدبالف‹لوبقلابنيباتكلاىقلتهنأنيدهتجلاةمألادارفأنم

عامجإلاىوعدىلعةنيبلاةماقإك‹ةداعتارذعتملانمىوعدلاهذهىلعهتماقإو

.بذاكوهفهاعدانمنأهريغولبنحنبدمحأهبمزجيذلا

هدعبنمفيكفنيحيحصلافيلأترصعلبقهرصعيف[اذه]ناكاذإو
؟هراطقأفارطأدعابتوارشتنملازيالمالسإلاو

ذإ‹نيحيحصلافرعيالنمنيدهتجلاءاملعلانمنأنظلاهببلغييذلاو

ىوعدلاهذهعنمننحنفةلمحابوداهتجالايفاطرشتسيلامهصوصخبامهتفرعم

.اهليلدببلاطنو

>داخ|[تست



يقلتلابدارملالهف:ىلوألاىوعدلاميلستريدقتىلع:يياثلالاؤسلا

[نيليلحلا]نيماسماإلانيذهلامهنأوامهتلمجونيباتكلالصأيقلتلوبقلاب

بولطملاديفيالو‹امهيفلؤمىلإامهتبسنةحصبمكحلاالإديفيالاذهف؟نيظفاحلا

ءبولطلاديفملاوهاذهو«امهثيداحأدارفأنمدرفلكللوبقلابيقلتلابدارملاوأ

اموهلوبقلابىقلتملانإفامهتاورليدعتىلعقافتالاهيلعبتريذلاوهذإ
يفقاليوهو«ميهاربإنبدمحمديسلاكلذبهمسرامكانظهتحصبموصعملامكح

كلذنوكيالذإ‹هللوأتموهبلماعنيبةمألانوكييذلاهنإ:نييلوصألالوق

هنأالإ«مهمسرهمسريقاليالف«نسحلايفلخديهنألمتحيو.مهلحصاميفالإ

ءاملعلامالكنمهانلقنامهتعمسامكلذناهربو‹«ىوعدلاهذهةحصمدعىفخيال

ملعيالنمامهيف:لاقفناطقلانباغلابلب٤امهیفنملکةلادعمدعنم

.هانفلسأامكنيرخأتملايققحمضعبهاقلتدقوطيرفتاذهو«همالسإ

نعنيملسلملاةمئأنمدحأيوريالهنأنمملعال؛طيرفتهنإ:انلقامنإو
٤طارفإامهيفنملكةلادعىوعدنأامك«ميهللالوسرثيداحأملسمريغ

يقلتلانمحالصلانباىثتسادقهنأالإ؟لوبقلابىقلتينيأنمفكلذكناكاذإو

يلعيبأويقشمدلادوعسميبأويطقرادلاكظافحلاهدقتناام:امهثيداحأللوبقلاب

انتلعمتجاامةدعو:لاقو.نسحزارتحاوهو:رجحنباظفاحلالاق‹يناسغلا

٠ثيداحأةرشعوةئاماهضعبيفملسمهكراشويراخبلاباتكيفاممكلذنم

.ةبوجألاطسبواهبحدقيلاللعلانعباجأو"حتفلا"ةمدقميفظفاحلااهعبتتو

  جداحجلا۲فيسلاهس



رهاظهنعباوااهرثكألب«ةحضاواهلكتسيل:رخآعضوميفلاقو

اهنعباوجخجلايفهتمريسيلاو«لمتحمهنعباوحلااهضعبو‹عفدنمهيفحدقلاو

.همالکنعمیهتنا«فسعت

دقو‹ةحصلانمصخأوهو«لوبقلابةمألايقلت:ىعدملانإ:هيفلوقأو

ةحصلادرجيهلمكحامفالخب‹ملعلاهتدافإىلإرجحنبامهنمورثكألابهذ

نعةجرخمثيداحألاهذهو‹هديفيفكلذريغهيلإمضنيملامنظلاديفيامةياغف

باوصلاف؛ىقلتمريغحصيملامناكنإف‹[لوبقلاب]يقلتلانعالنيحيحصلا

ةحيحصاهنأهماهيإل]لوبقلابةاقلتمريغال‹«ةحيحصريغ:لاقينأةرابعلايف

مزلتسيالصخألايفنو‹ةحصلانمصخأوهو[لوبقلابيقلتلاالإاهنعسيلذإ
.[ةحيحصبتسيلاهنألاحلاو]معألايفن

نإو‹لوبقلاباهتقلتةمألانإ:[ريمألا]ميهاربإنبدمحمديسلالوقامأو

امهنملقنوحيحصلاظفلبنيحيحصلااركذنيسحلاريمألاو"فاشكلا"بحاص

.كلذ

"يراخبلاحيحص"ظفلنأل‹يدنعفقوتقالطإلااذهبلالدتسالايفف

قالطإ[نرم]امهيلعكلذقالطإف‹نيباتكللنيبقلاراص"ملسمحيحص"و

CC))يياضإلايلصألاێعلملابرارقالاهنممزلیالو«[اھتایمسمىلع]باقلألا

امك‹تباثحيحصامهيفاملكنأدريملنيحيحصلامساامهيلعقلطأنموباوصلاوهاذه

=."يئاسنلاننس"ىلعحيحصلامسامهضعبقلطأدقلب‹ةتباثةحيحصامهثيداحأ

=>داجللافيسلا*



لوقىلعاقيلعت٤١۱-٤٤٦٤ص"حالصلانباىلعتكنلا"يفرجحنباظفاحلالاق=

دقو-رجحنباظفاحلا-تلق«يئاسنلاباتكىلعةحصلايفلسلاوبيطخلاقلطأ:حالصلانبا

هدنمنباوٍيطقرادلانسحلاوبأويدعنبادمحأوبأويروباسينلايلعوبأةحصلامسااضيأهيلعقلطأ

يبأباتكىلعوهيلعةحصلامسامكاحلاقلطأو‹مهريغويليلخلايلعيوبأوديعسنبيغلادبعو

ملسمويراخبلاةعبرأحيحصلااوجرخنيذلا:هدنمنباهللادبعوبألاقو«قبسامكيذمرتلاودواد

.هانكسلانبايلعوبأكلذلثمىلإراشأويئاسنلاودوادوبأو

ملسمباتكويراخبلاباتكاهتحصىلععمحلابتكلاطبضأو:ينافكألانبالاقو

.يطقرادلاوةجامنباويئاسنلاويذمرتلاودواديبأننسكةروهشملاننسلابتكةيقبامهدعبو

.قفاهللالوسرنعتبثتميلاثيداحألانماريثكننسلايفنأهيلعقفتملامولعملانمو

٤ثيداحألانمدمحأدنسميفامعيمجةحصىعدادقمهضعبنأركذلابريدحلانمواذه

نعتبتإمةليلقريغثيداحأدمحأدنسميفنألكلذو«عقاوللاهتفلاخملةلطابىوعديهو

‹دنسملايفةفيعضلاثيداحألاضعبدوجوىلعءاملعلانمدحاوريغصندقوائهللالوسر

:كلذيفمهصوصنضعبكيلإو

لهثیدحلاباحصأضعبيلأسدقناك:٤٢٤۲-٥٤٢"رطاخلاديص"يفيزوجانبالاق١

‹بهذللاىلإنوبستنيةعامجكلذمظعف‹معنتلقف؟حيحصبسيلامدمحأمامإلادنسميف
اهھیفبستکف«یواتفاوبتکدقمهباذإو«كلذركذتلمهأوماوعمهنأىلعمهرمأتلمحف

لاقنملوقنوحبقيوهنودريولوقلااذهنومظعييياذمحلاءالعلاوبأمهنمناسارخلهأنمةعامج

الإكاذامواضيأةصماعملعلاىلإنوبستنملاراصابجعاو:يسفنيثتلقوابجعتماشهدتيقبف

نعطللضرعتدقهتلقاملاقنمنأاونظوهميقسوهحيحصنعاوثحبيملوثيدحلااوعمسمهنأ
اريثكدردقوهمث«ئدرلاوديحجلاوروهشملاىوردمحأمامإلانإف‹كلذكسيلودمحأهجرخأاميف

ىأرلالخلاركبوبأهفنصيذلا"للعلا"باتكيفرظننموهلابهذمهلعجيملوهبلقيملوىورام
-.هادمحأاهيفنعطدقدنسملايفاهلكةريثكثيداحأ

<احلا٤فيسلاهس



امريغوقاحسإودمحأمامإلايوريدقو:٥ص٤ج"هتنسجاهنم"يفةيميتنبالاق۲=

دهشتسيواهبربتعيلكلذوحنو«ظفحلاءوسباهتاورماهتالمهدنعةفيعضنوكتثيداحأ
دقو«ًأطخهنأبدهشيامهلنوكيدقو«ظوفحهنأدهشيامثيدحلاكلذلنوكيدقهنإف‹اهب

«هٹیدحیوریف٤قدصلانماريثکيوريلب۽بذكلاباروهشمسيلنطابلايفاباذكهبحاصنوكي

اومانناکار:یلاعتلاقامکہربخيفنیبتلابجيلب‹ابذكنوكيقسافلاهاوراملكسيلو

ىلعلدتلهدهاوشلارئاسرظنتلىوريف(٦:تارجحالأاونماب59اان

.بذكلاوأقدصلا

هدنعةجحنوكيهريغو"دنسملا"يفدمحأهاوراملكسيلو:۲۷ص٤جاضيألاقو

نإو‹«هدنتعبذكلابنيفورعملانعيوريالنأ"دنسملا"يفهطرشو‹ملعلالهأهاوراميوريلب

فيعضوهامكلذيفناک

ثيداحألانمةلمج"دنسملا"يثو:۲۳۲۹ص٠"ءالبنلامالعأريس"يفيذلاظفاحلالاق۳

اهنكلوةعوضومهبشةديدعثيداحأهيفو«اهبجاجتحالازوجيالواهلقنغوسيالامم«ةفيعضلا

.هارحبيفةرطق

يميمتلابهذملانبيلعنبنسحلاةمجرت١۱۱٥۲٥٥صاج"لادتعالانازيم"يفلاقو

كلذكونقتملابسيلخيشهنأبهذملانبانمرهاظلاتلق:...مالكدعبيعيطقلانعدنسملاةيوار

.هاداتسإلاونتملاةمكحمريغءايشأ"دنسملا"يثعقومثنموكلامنباهخيش

ثيداحأ"دنسللا"يفنإ:٣صرجحنباظفاحلل"ددسملالوقلا"يفامكيقارعلالاق4٤

.هاةريثكةفيعض

ةريشكثيداحأ"دمحأدنسم"يفنأقحلاو:۸۹ص١ج"ثيفملاحتف"يفيواخسلالاق٥

.هنمدارلاهاضعبنمفعضلايفدشأاهضعبو‹ةفيعض

نباويلعييبأيضاقلاكءالؤهريغ"دنسملا"يفةفيعضلاثيداحألادوجوىلعصندقو

=نمرثكأهنمفعضودتسملاعسيرنمبرقيامركاشدمحأخيشلاققحدقو‹نيرخآوميقلا



نيذلاةاورلاضعبقيئوتوثيداحألاحيحصتيفلهاستلانمهنعفرعامعم‹ثيدحةئانامث=

هریغودمادنسملهقيقحتعلاطنمىلعكلذىفخالامك«مهفعضىلعنوعمجيثيدحلاءاملعداك

.ناعتسملاهللاومهسفنأةيوشحلاكلذبحرصدقو

هدنسمثیداحأنمةريبكةفئاطفعضدقهسفندمحأمامإلانأركذلابريدحلانمواذه

.°”"دنسملا"يفةدوجوميهواهفعضيلاثيداحألانمليلقريغددعهل"للعلا"باتكيفو

ملةشئاعنعةعبرأنمهانعمس:لاق«نايفسانثدح:(۱۸۸)مقر"للعلا"يفءاجدقف(١

.رانیدعبريٿعطقلاٰيعيةرمعنمهوعمس«هبردبعو«ركبيبأنبهللادبعوقيرز:هوعفري

.١/١٠٠"دنسملا"يفوهو‹فقولابهلعأ

هيلعةعمجلاكرتنم)):%يبلانعةرمسثيدححصي:تلقيبأتلأس:(۳۱۷)هيفو(٢

ءالعلاويأبويأهاورفرعيالهيوريةربونبةمادق:لاقف‹((هبقدصتيرانيدفصنوأرانيد

(مهردوأمهردفصتن):لاق‹مامههلصوامكهدانسإلصيملف(١٤١۰٠دواديبادنعيهو)

.١٤٠و٥/۸"دنسملا"يفوهو.دانسإلايفرصقومكحلايفهفلاخ

رهع.صاعلايبُأىلإهتنبادر))8هللالوسرنأهدجنعهيبأنع‹بيعشنبورمعثيدح(۴

.(۳۹٥)و(۳۸٥)"للعلا"يفو۲۰۷٠۲-٢/۸"دنسملا"يفهفعض((ديدجحاكنوديدج

ةالصمكليلصأالأ))دوعسمنبهللادبعثيدحلعأ(١١۷و(۹٠۷)"للعلايف(4

.TAA"دنسملا"يفوهو((ةرمالإهيديعفريملفىلصف:لاق؟¥هللالوسر

:لاق«كرابلانبيلعنع«ديعسنبىيييثدح:لاق‹يبأيثدح:(١۱۲۹)هيفو(©

نباقفتساهنأهربخألفونیبلومنسحابانُاهربخأبتعمنبرمعناريثکيبانبیي

یضقمعن:لاق؟اهبطخينأحلصيلهاهقتعأمث‹نيتقيلطتاهقلطف«ةكولممهتحتكولمميفسابع

=؟اذهنسحوبأنم«ةورعابأاي:رمعملكرابملانيالاق:لوقييبأتعمس.8هللالوسركلذب

.اهدعبامف٠۷ص١جةلاسرلاةسسؤمطدنسملاةمدقمرظنا)

<فا|۹[فس



رمعويرهزلاهنعیورثراخحلانبهللادبعىلومنسحوبأ:يبالاق.ةميظعةرخصلمحتدقل-

:هلتلق«یحیيبانبدمحمهنعیور:لاقف؟اذهبتعمنبرمعنم:يبألتلقف۽بتعمنبا

.۱"دنسما"يفوهو.يردأال:لاق؟ةقثوه:بتعمنبرمعْيِعأ

نع«هيبأنع«ةريغملانبةورعنعيلغتلانايبنبرمعثيدحنعهتلأس:(١۱۳۱)هيفو(١

وهو.هفرعأال:لاقف؟نايبنبرمعنم:تلق‹((ریزانخلاصقشيلفرمخلاعابنم)):¥
.٢٤/٢٢۲"دنسملا"يي

:سابعنبانع«ریبجنبدیعسنعرشبيبأثیدحيفلوقييبأتعمس:(۱۷۱۱)هيفو(۷
:لاقهنظأ«هاويدنعاذه:يبألاق«(مكحلاتأرقدقنينسرشعنباانأوليبلاضبق)

.١/١١٠"دنسملا"يفوهو.فيعض

«رکنموه((...نامدوناتتيمانلتلحأ)):رمعنباثيدحيفلاقهنأ:(١۱۷۹)هيفو(۸

.۹۷/۲"دنسملا"يفوهو«هتاوردحأملسأنبديزنبنمحرلادبعبهفعضو

نع«دعجلاابأتعمس:لاق‹حايتلايبأنع«ةبعشثيدحنعيبأتلأس:(١٤۱۸۸)هيفو(٩

"دنسللا"يفوهو.اذهدعحلاويأنميردأال:يبُألاق‹...صاقىلعيبلاجرخ:ةمامأيأ

يفوهامةريثكثيداحأىلعهيفانفقول‹انيديأنيبلالخلل"للعلا"باتكناكولو٥

.يزوحلانبالاقامكدمحأمامإلااهيفنعطدق"دنسملا

دريوهو‹ةيرهاظلاةخسننم۱۹۱-١۹١ةقرولا‹"ةيسورفلا"باتكيفميقلانبالاقو
ءةتبلاادنتسمالىوعدلاهذهنإ:حيحص"دنسملا"يفدمحأهنعتكسامنإ:لئاقلاىوعد

ينو«همزتلاالو«حيحصلاهدنسميفطرتشيملدمحأمامإلاو‹اهفالخىلعمهلكثيدحلالهألب

:اهركنأو«اهنيعباهفعضفاهنعوهلئسثيداحأةدعهدنسم

ناكاذإ)):هعفريةريرهيبأنعهيبأنعنمحرلادبعنبءالعلاثيدح٢/٤٤٤ىورامك١1

:لوقيدمحأتعمس:برحلاقو«((ناضمرنوكيىحمايصلانعاوكسمأفنابعشنمفصنلا

اليدهمنبنمرلادبعناکواذهنمرکنثیدحبءالعلاثدحيملو«ركنمثيدحاذه

=.ةنيلاهبثدحي

>داخ|۷٠[فس<س



‹هنعينوميللاهلأسو«((ليللانممايصلاتيبيملنملمايصال)):ثيدح٢/۲۸۷یورو٢=

ديري.ناديجنادانسإةصفحوةشئاعنعهلهنأالإدانسإلاكلذيدنعهلامكربخألاقف

.فوقومهنأ

نم)):ةريرهيبأنع«هيبأنعسوطملانباثيدح٠4۷و۸٥4و٤٤٤و۲/٣۳۸یورو=۴

فرعأال:هنعهلأسدقوانهمةياوريفلاقو«((رهدلامايصهنعهضقيملناضمرنمامويرطفأ

.سوطملانباالو«سوطللاابأ

مل:يذورملالاقو«((هيلعهللامسارکذيمنملءوضوال)):١۳/١4و۸/۲٤٤یورو٤

).تبثیِءيشهيفسيل:لاقو‹هّللادبعوبأهححصي

رثأمهنعاولسغينأنكجاوزأنرم):ةشئاعثيدح٢۲۳و١۱۷و١١۱٠و١/۱۱۳یورو٥

.(هلعفييهللالوسرناكو‹مهييحتسأينِإفلوبلاوطئاغلا

:لاقةشئاعثيدحفهلليق؛٩”ثیدحِءاملابءاجنتسالايفحصيمل:برحةياوريفلاقو

-.هعفريالةداتقريغنأل‹حصيال

نباوةبيشيبُأنبامهنمءاملعلانمةريبكةعامجهتوبثبمكحدقو‹كلذبثيدحلاتبثدقلب

يرذنملاوءايضلاورجحنباويمثيملاوريثكنباونقلملانباوٰييقلبلاويقارعلاوحالصلانباويزوجلا

.مهريغوياكوشلاويناعنصلاو

لاقهشكلامنبسنأثيدحكلذيفدروامحصأو«ثيدحنمرثكأكلذيفحصدقلب

.ءاملابيجنتسيةزنعوءامنمةوادإمالغوانألمحأوءالخلالخديهللالوسرناک

ملو(0٥.)و(۲۱۷)و(۲١۱)و(١٥۱)و(١٥٠۱)يراخبلاهاور
نباونابحنباوةيزخنباويسلايطلاودمحأويمرادلاودوادوبأويئاسنلاوةناوعوبأو۳

"يبيبءزج"يفحيرشيبُأنباو"طسوألا"يفرذنملانباودعجلانباوةبيشيبأنباودوراجلا

.مهريغو"ىلحلا"يفمزحنباو"ةنسلاحرش"يفيوغبلاويقهيبلاو
دمحأمامإلااهلعأيلاثيداحألانمىرخأثیداحأكانهنأركذلابريدحلانمواذه

.ملعأىلاعتهللاو‹كلذلهبتنيلفاندنعحيحصلاىلعةنسحوأةحيحصانهاهانركذو

جوقارفس<



‹لاسرإلابهلعأو‹(ةلبقلاوحناولوح):ةشئاعنعكارعثيدح٢/۳۹یورو-٦=

سيل:يذورللاةياوريفلاقو«ريبزلانبرفعحليوريو«ةشئاعنمعمسكارعنوكينأركنأو

.ءيشب

لاقو‹(ةرمةرم¥يبلاءوضو):ثيدح۳۷۲و٣۳۳و۳۳۲و٢٢۲و۲۳۳/۱یورو=۷

.(ةفيعضهيفثيداحألا):انهمةياوريف

غلبنحهسأرحسم3يبلانأ):هدجنعهيبأنعفرصمنبةحلطثيدح۸۱/۳٤یورو-۸

.هرکنیناکهنییعنباو؟اذهاميردام:لاقودواديبأةياوريفهركنأو«(لاذقلا

هرکذسملجراما):هعفریهدجنعهیبأنعبيعشنبورمعثيدح۲۲۳/۲یورو٩
.(هفعضهنأكو«كاذبسيل):يكاطنألامشاهنبدمحأةياوريفلاقو‹(ًاضوتيلف

:انھملاقو«(ًاضوتيلفهرکذسمنم):هعفرييهجلادلاخنبديزثيدح١/٤۱۹٠یورو-۰

ءاجنملبقنم:تلقف!ةرسبثيدحثيدحلاو«ثيدحلاحيحصبسيل:لاقفهنعدمحأتلأس

."دنسملا"يفهاورهقيرطنمو«هيفًاطخأقاحسإلبقنملاقف؟هؤطخ

هللالوسرىلإاباتکاهدیبرتسلاءارونمةأرماتدم):ةشئاعنع٢/۲٠۲یورو-١

كرافظأتريغةأرماتنكول:لاق«ةأرماديمألجرديأيردأام:لاقو‹هدي¥يبلاضبقف

.رکنمثیدحاذه:لبنحةياوريفو(ءانحلاب

هيلعسيلفءيقلاهعرذنمو«رطفیلفءاقتسانم):هعفريةريرهيأثيدح1/۲یورو

اغنإ«ءيشباذهسيل:لاقفاذهنعدمحأتلاس:دوادوبألاقو«انهمةياوريفهللعو‹(ءاضق

.(هاقسوىاعتهللاهمعطأامنإفايسانلكأنم)وه

(مئاصوهومجتحا)%8يبلاناسابعنباثيدح۲۸۰و٤٢٤۲و٢۲۲و٢۱/٥٠۲یورو۳۴

-.حيحصبسيل:لاقف‹ثيدحلااذهنعهلأسدقوانهمةياوريفلاقو

>داخ|۹تس<



ملمارحمهردهیفومهاردةرشعبابوثیرتشانم):هعفريرمعنباثیدح۹۸/۲یورو١۱=

٤دانسإهلسيلءيشبسيل:لاقفثيدحلااذهنعبلاطوبأهلأسو«(هيلعمادامةالصهللبقت

.هاورامهقيرطنمو‹صقوألاامشاهالو‹هللادبعنبديزيفرعأال:انهمةياوريفلاقو

نبذاعمنع‹يريراوقلانع("دنسملا"يفسيلو۹۸۲٠"للعلا"يثوهو)ىورو٥

نمرکناثعشأنعتعمسام:هللادبعهنباةياوريفلاقو«(انفحليفالوانرعشيفيلصيال

.ادیدشاراکنإهركنأواذه

٤«لحتنألبقهتقدصليجعتيي¥هللالوسرلأسسابعلانأيلعثيدح١/٤٠٠ىورو-١

‹ءيشبكلذسيل:لاقو‹هفعضفثيدحلااذههلركذهللادبعابأتعمس:مرئألالاقو‹هلصخرف

.ةاكزلاليجعتزاوجهبهذمنأعماذه

يفلاقو©ةكمبرحتلامويهيفاوتنأاهرمأليهللالوسرنأةملسمأثيدح٢/۲۹۱ىورو-۷

مويحبصلاةالصهيفاوتنأاهرمأليبلانألسرمهيبأنع:عیکولاقو«ًاطخوه:مرئألاةياور

.كلذركنيةكمبعنصيامرحنلاموييينلا«بحعاضيأاذهو.اذهوحنوأةكمبرحللا

«(انالصمنبرقیالفحضيملفةعسدجونم):هعفريةريرهيبأثيدح۳۲۱/۲ىورو=۸

.رکنمثیدحاذه:لبنحةياوريفلاقو

نع٤«(رمعنبنامثعنع٦/۷٢۲ہاورامءاوسبِءاوسهيفنحنامريظنو-۹

ةرافكهترافكو«ةيصعميفرذنال):لاقلهللالوسرنأةشئاعنع«ةملسيبأنع«يرهزلا

ثیدحاذه:لبنحةياوريثلاقمث«هبجتحاو«هبهذمهيلعبوهاورثيدحاذهف‹(نيميلا

تکسو«هاوراملکسیلهنأدوصقملاو«اريبكاباتكءاهانعبتتولادجعساوباباذهو

ةجحهلوقنكيملهحيحصتيفهريغهفلاخو«هدنعاحيحصناكولهدنعاحیحصنوکیهنع

ها.هريظنىلع

>راجافيسلا<



‹احيحصالإباتكلااذهيفجرخأمل):يراخبلالوقامأو:لاقنأىلإ

؛(حصامالإعماجلايباتكيفتلخدأام)هلوقو.(رثكأحيحصلانمتكرتامو

.هرظنيفحيحصلاىرحتهنأهسفننعرابخإ‹حيحصمالكوهف

:مهدارم«حيحصثيدحاذه:نيئدحملالوقنإ:نيدلانيزلاقدقو

زاوخجبرمألاسفنيفهتحصبعوطقمهنأال«دانسإلارهاظبالمع«انلرهظاميف

يراخبلاىلعنايسنلاوًاطخللازوجيف:تلق‹ىهتنا«ةقثلاىلعنايسنلاوًاطخلا

يفاملظافحلاعبتتدعبهنأل؛احوجرمازيوحتناكنإو‹هتحصبمكحاميفهسفن

ضهتيام[ةيطرشلانم]هيفهنعلوقنملالوقلااذهفلاخامراهظإف«هباتك
يفهباندعواماذهو-؟رابتخالاةدايزىلإراظنلانطفلاملاعلادوقيوزيوجتلا

.-ةسماخلاةدئافلارخآ

ةمئألاجرختساامنإو‹حيحصللاطرشاركذيملاملسمويراخبلانأىلع

٤فورعمطرشىلعنوعبتتملاقفتيملو«امهتاورقرطلعبتتلاباطورشامهل
١٠ثيدحلالوصأبتكسرامنمكلذفرعي«اريثكافالتخاكلذيفاوفلتخالب

.هانرتخاامكطبضلاوقدصلاىلعالإنادمتعيالامهنأبرقألاو

فيعضتللرْثأالهنأهنعهانفلسأاميفرجحنباظفاحلا[هبحرصدقو]

امهنأامهنعتبثنإكلذالإلدعلابناديريالامهنأوطبضلاوقدصلاعم

يفةلادعلاامهطارتشاتوبثانملسو«لدعنعالإةياورلانوكتالنأاطرش

ييهانفلسأام]هباهومترسفام[امهدنعاهانعمنأ]ملعنيأنمف‹يوارلا

.[امهمسر

دفتله-



ةقنىلععمحباثيدحلااجرخينأملسمويراخبلاطرش:رهاطنبالاق

يئاستلانأل؛ديجبهلاقامسيل:نيدلانيزلاق«روهشملايباحصلاىلإهتلقت
:ميهاربإنبدمحمديسلالاق.امهدحأوأناخيشلاامهلجرخأةعامجفعض

حرجلاةمئأنمكلذيفدحاوريغهكراشدقلب«يئاسنلاهبصتخاامماذهسيل

نيبريغقلطمفيعضتهنكلو«نأشلااذهبتكيففورعموهامكليدعتلاو

.ىهتنا‹حيحصلاىلعلوبقمريغوهو‹ببسلا

يفحرجنممكف‹حيحصبدمحمديسلاهقلطأامسيل:-ناعنصلا-تلق

قلطملاحرخلالاوحألقأفملسنئلو٠«فلساميفهتعمسامكببسلانيبمامحلاجر

الو.هيفليقاموهلاوحأليصفتنعثحبلاىلعاثحويوارلايفافقوتبحوينأ
ريثأتييعأةلقتسمةدئافهذهو).ةحصلابعطقلا[دضعيفتفي]اذهنأكش

الإو‹ليقامعشتفييحهتياوربلمعلامدعبجويحورحايافقوتقلطملاحدقلا
الو.اعطقعطقلايفانيكلذو‹لامتحالاوكشلاعم[مكحلاب]عطقلاولمعلامزل

.هنمدارملاها.(تعمسامهيففهبربتعيالقلطملاحرحلا:مهلوقبرتغت

ركذنأدعب-"ريغصلاعماحلاىلعريغملا"يفيرامغلادمحأخيشلالاق-١

ناكنإوهنتميفةرهاظلاةراكنلادوجواهنم‹عوضوملاثيدحلاةفرعميفةدمعلا

عولطقموهامامهيفنإفنيحيحصلاثيداحأاهنمو):لاق-احيحصهدنس
عامجإلانمهنوركذيالعضولابهيلعمكحلابيهتتالو«كلذبرتغتالفهنالطب
نإف‹صيحمتلاوثحبلادنعتبثتالةغرافىوعداهنإف‹امهيفامةحصىلع

كلذريرقتلو«عقاوالولوقعمريغنيحيحصلاثيداحأعيمجةحصىلععامجإلا
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كلذاهيفدجويهنأوأةلطابوأةفيعضامهثيداحأنأاذهعمسيلو«رخآعضوم

.(عقاوللاهتفلاخملةحيحصريغثيداحأامهيفدجويهنأدارملالب«ةرثكب

هيفكشيالامماذهو):تلق٠٠ص"فافزلابادآ"يفينابلألالاق-۴

حرشةمدقميفهوحنتركذتنكدقو«ملعلااذهيفسرمتمثحابلك
.هنمدارملا.ها(ةيواحطلا

تفحو):مهضعبلوقركذنأدعب٥٠‹٤٥صكلذلبقلاقو

اهقافتابةمألاتناكالإو‹نيحيحصلاثيداحأنعمالقألاتعفروفحصلا

لوقلااذهو):تلق:لاق.(ليبسلاءاوسنعتلضدقحيحصلاةحصىلع

ىلعهلئارتفاو‹ملاعتللااذهلهجبعنقينأبيبللائراقلايفكيهنمهدحو

ىلإاولازاممهنإفءروكذملاعامجإلاهئاعدايفنيرخأتملاومهنمنيمدقتملاءاملعلا

ضخغب‹داقتناللعضومهنأهلودبياننيحيحصلاثيداحأضعبمهدحأدقتنيمويلا

نمرهشأامهلهريغويطقرادلاداقتناو‹باصأمأكلذيفًاطخأهنوكنعرظنلا

.هنمدارملاها(رکذينأ

هلیورنمنأبلوقلاامأ):٣۳ص٥ج"ليلغلاءاورإ"يفلاقو

ظفاخلالاثمأكقيقحتلالهأهيلإتفتليالامموهف‹ةرطنقلازواجدقفيراخبلا

.(لوقنامقدصملعي"بيرقتلا"هباتكىلعهبسأبالعالطاهلنمو‹ينالقسعلا

ثيداحألوحمالكدعب"ةيواحطلاةديقعلاحرش"ةمدقميفلاقو

نيحيحصلايفةملكوأةظفلوأفرحلكنأكلذيعمسيلو):...نيحيحصلا

نمكلذنمءيشيفًاطخوأمهوهيفنوكينأنكميال‹نآرقلايفامةلزنعيوه

جداقافس<



لاقدقف‹الصأىلاعتهللاباتكدعبباتكلةمصعلادقتعنانسلفالك«ةاورلاضعب

دحأكلذيعدينأنكيالو(هباتكالإمتينأهللاىبُأ):هريغويعفاشلامامإلا

دودحيثو‹بصعتلاذبنعمربدتومهفتةساردنيباتكلااوسردنممملعلالهأنم

دعاوقومالسإلانعةيبنجألاةفاقثلاوةيصخشلاءاوهألاالةيثيدحلاةيملعلادعاوقلا

.(لإ...هئاملع

دعب۸-٥صيراخبلاحيحصرصتخمنميناثلاءزحلاةمدقميفلاقو

:لوقأف-يراخبلاحيحصيعي-حيحصلااذهثيداحأىلإدوعأ...):مالك

ثحابلانأيهو«ةمذللةئربتو‹ةيملعلاةنامأللءادأاهيدبأقحةملكنميلدبال

هنعيوراميفيعفاشلامامإلااهنعربع«ةيملعةقيقحبفرتعينأالإهعسيالهيقفلا
.(هباتکالإمتينأهللايبأ):هلوقنم

دحأيفةاورلادحأنمًأطختعقوتاملكلاضعبءاملعلاركنأكلذلو

:لاثملاليبسىلعاهضعببريكذتلانمسأبالف‹ةحيحصلاثيداحألا

!(هللادب):مقربيقآلاىمعألاوعرقألاوصربألاثيدحيفهلوق(١
امك؛زوجيالىلاعتهللءادبلاةبسننإف؛(هللادارأ):ةحيحصلاةياورلاناكم

مهيلعدوهيلادئاقعنميهوالفيك«كانهثيدحلاىلعقيلعتلايفأيس

.هللانئاعل

دودحىلعمئاقلالثم)):%هلوقيف(مئاقلا):ناكم؛(نهدملا):هلوق(٢

.كانههنايبامك؛(١١١۱)ثيدحلا((...اهيفعقاولاوهلا

.((هشمارارف[الإ]اوجرختالف)):(٤٤٠نوعاطلاثيدحيفهلوق(۳
.يتأيسامك؛حضاوًاطخ(الإ):يوارلالوقف
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ثالثراتخي]...رايخلابناعيبلا)):(٤۹۸)ثيدحلايفمهدحأةدايز(٤

ىلإةراشإلاقأيسامك؛اهتوبث(٢۳۳و٢٤/۳۲۷)ظفاحلایفندقف.(([رارم

.كانهكلذ

يذلاو):حاصلاكولمملادبعلل(٠)ثيدحيف(١٦۱۷ص)هلوق(

‹ييبلامالكنمسيل«ثیدحلايفجردمهنإفلإ(...داهجلاالولهديبيسفن

‹(٠۹)مقربلوألادلحلايفمدقتملاهثيدحكوهف‹ةريرهيبأمالكنموهامنإو

هناف«(لعفيلف؛هترغلیطینأمكنمعاطتسانمف):هرخآيفيوارلادازثیح

.كانههنايبمدقتامك؛اضيأجردم

نأ):(باب-٢۲/ديصلاءازج-٢۲)لوألادلحجلايفمدقتامكلذوحنو(٦

٤رجحنباظفاحلادنعةذاشةياوراهنأو«(جحتنأترذنيحخأنإ:لاقالجر

.كانههعجارف.(ثيدحلا...ترذنيمأنإ:تلاقةأرمانأ):ظوفحلاو

عاطقنالابيليعامسإلاهلعأدقف«(۹١٠۱۲)مقربٍنآلاثيدحلاكلذوحنو

نمهعجاريلف«"هحتف"يفاهركذنتملاىلعتالاكشالاضعبعمظفاحلاهرقأو

.ِءاش

:سابعنبانع(باب-١٠/ديصلاءازج-٢۲)مدقتملاثيدحلاهلثمو

؛لالحوهواهجوزتيهنأحصألانإف.(مرحموهوةنوميمجورتلِييبلانأ)

.كانهاضيأمدقتامك

:هللالاق):(١١٠٠)مقربثيدحلاليبقلااذهنمو

ءظفحلاءيسهنأررقتملاو«هيفافلتخمايوارهدنسيفنإف‹(...ةمايقلامويمهمصخ
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عجارف‹«حصتالثيدحلااذههنعىورنمةياورنأىلإراشأهسفنيراخبلاو

.كيبنثيدحوكنيدنمةريصبىلعنوكتل؛يقأياميفكانههمالك

‹مهتيدنمةريصبىلعءارقلانوكيل؛ةلثمألانمجذامنلاهذهتركذ

الإمتينأهللايبأ):قباسلارثألاةحصنمنيدكأتم«مهيبنثيداحأنمةنيبو

.لإ...(هباتک

 
ا

داجحلافيسلا<*
 



 

نديمىلعتتتاح

وأنيحيحصلايفيهوءاملعلاضعباهدقتنايلاثيداحألاضعبهذهو

:اهيفانيأرنعرظنلاضغب‹امهدحأ

يبأنعرامعنبةمركعقيرطنممقرهحيحصيفملسمیور١

‹هنودعاقيالونايفسيبأىلإنورظنيالنوملسملاناك:لاقسابعنبانعليمز
برعلانسحأيدنع:لاق«معن:لاق‹نهينطعأثالثهللايباي:ييبلللاقف

ابتاکهلعحجتةيواعمو:لاق‹معن:لاق‹اهكحجوزأنايفسيأتنبةبيبحمأهلمجأو

لتاقأتنكامكرافكلالتاقأنأينرمؤتو:لاق‹معن:لاق‹كيدينيب

.لإ...نيملسللا

اذهةاوردحأرامعنبةمركعةمجرتيف۳/۳٩"نازيملا"يفيهذلالاق

نبانعيفنحلاكامسنعاركنمالصأهلقاسدقملسمحيحصيقو):ثيدحلا

۱۳۷/۷"ءالبنلامالعأريس"يفلاقو.(نايفسوبأاهبلطيلاةثالثلايفسابع

يذلاوهواركنماثيدحلوصألايفملسمهلقاسدق:تلق):ثيدحلااذهنع

نمنايفسويأاهسمتلايلاةئالثلارومألايفسابعنبانعيفنحلاكامسنعهيوري

.(%8يبلا

 ءدالتيل
 



ثیداحأملسمیور):۲۳۱/۱۷"یواتفلاعومجم"يفةيميتنبالاقو

‹ةييبحمأكجوزأنأديرأملسأامنايفسيبألوقلثم«طلغاهنأفرعدق

:۷۳ص۸٠جيفلاقو.(نايفسيبامالسإلبقاهجورتهنأسانلانيبفالخالو

.ها(طلغاذهوةبيبحمأبجورتلاهلأسنايفسابأنأ-ملسمحيحصيأ-هيفو)

ءافخالطلغثيدحلااذه):١/١٠٠"داعملاداز"يفميقلانبالاقو

نبةمركعهبذك«هيفكشالبعوضوموهو):مزحنبدمحموبألاق.(هب

.(رامع

الوهيفكشالةاورلاضعبنممهوثيدحلااذهيف):يزوحلانبالاقو

ةبيبحمأنأىلعاوعمجأخيراتلالهأنأل«رامعنبةمركعهباومهتادقو«ددرت

ىلإناملسمامواهبرجاھو«هلتدلووشحجنبهللاديبعتحتتناك

ىلإيهللالوسرثعبف«اهمالسإىلعةبيبحمأتتبثو«مث«ةشبحلاضرأ

نمعبسةنسيفكلذو«اقادصهنعاهقدصأواهايإهجوزفهيلعاهبطخييشاجنلا

سلجمالىح6هللالوسرشارفتنثفاهيلعلخدفنايفسويأءاجو«ةرجملا

يففاضيأو‹نامتةنسةكمحتفيفاملسأةيواعمونايفسابأنأفالحالو«هيلع

:لاق‹نيملسملالتاقأتنكامكرافكلالتاقأنأنرمؤتو:هللاقهنأثيدحلااذه

.ها(ةتبلانايفسابأرمأقيبلانأفرعيالو.(معن)

ىلعمالسلاوةالصلايفماهفألاءالج"يفاضيأثيدحلااذهميقلانبادروأو

هوجولاكلتشقانمث«هنعهببيجأاموهركذف١۳٠-۳۲٠١"مانألاريخ

ملعياممالاثمأوهوجولاهذهف‹ةلمحجلابو):هلوقبكلذمتخمث«ادحاوادحاو

اهيفرظنلالب«املعاهيفرظانلاديفتالو‹‹اههاركتساو‹اهنالطب

0 1 1 |

 



ريغثيدحلانأباوصلاف‹ملعأىلاعتهللاو‹ملعلاتارانمنماهلاطباإلضرعتلاو

.(ملعأهللاوطيلختهيفعقولبظوفحم
يبأللييلاقالخأ"باتكىلعهقيلعتيفيرامغلادمحأخيشلالاقو

.(عقاولاهتفلاخملعوضومثيدحلااذه):٤٥ص"خيشلا

امنايفسابأنأل‹ملسمىلعركنأامثيدحلااذهو):ريثألانبالاقو

‹فَييبنلاشارفهنعتنثفةبيبحمأهتنباىلعلخدحتفلالبقدقعلاددجيءاج

هللالوسرشارفاذهلب:تلاق؟يعهبمُأهنعيبتبغرأيردأامهللاو:لاقف

.٤/٤٤٠ج"ةياهنلاو

`ةياهنلاوةيادبلا"يفو۲۷۷ص۳ج"ةيوبنلاةريسلا"يفريثكنبالاقو
:ثيدحلااذهنعاهببيجأيلاةبوجألاضعبركذنأدعب١٤١ص٤ج

ةيادبلا"ها(رشةينباييدعبكباصأدقلهللاو:لاقف.كرشملحجرتنأوي

املةرمعىرخألاهتنباهجوزينأدارأهنأاذهيفنسحألاو‹ةفيعضاهلكهذهو)

اغمنإو‹نيحيحصلايفامكةبيبحمأاهتخأبناعتساو«فرشلانمكلذيفىأر

>.ها(ةبيبحمأةيمستيفيوارلامهو

اماهسفنةياورلايفنألةبوجألافعضأوهعقاولاةقيقحيفاذهو:تلق

ٹالهللالوسراي:لاقنايفسابانااهيفنإف«هلصأنمهنالطببمكحي

نايفسيبأتنبةبيبحمأهلمجأوبرعلانسحأيدنعو:لاقنأىلإ«معن:لاق

نمو«كلذىلعقفاودقاكلكلوسرلانأاهيفنإف«معن:لاق.اهكجوزأ
زوجيالوءاهتخأهدنعنألهلزوجيالولبقفاويمللوسرلانأمولعللا
 

ِاعنصلاوريزولانباوميقلانباباوحلااذهىلعریٹکنباقفاودقو

۶افاوفيلا<



هللادبعخيشلااضيأهفعضدقو«عامجإلاوةنسلاوباتكلاصنبنيتخألانيبعمجلا

اذحلضرعتدقو‹ةذاشلاثيداحألايفةدوصقملادئاوفلا"يفيرامغلا

يثناقرزلازماغمنماهيفامنايبمث«هنعاهببيحأىلاةبوجألاوثيدحلا

.٢٤۲-۳/٤٢٤۲"ةيندللابهاوملاحرش"

 

ثالثبفوسكلاىلصكلَيبلانأهيفوفوسكلاثيدحملسمىور-۲

.نيعوكربىلصهنأیورامک”تاعوکرعبرأبو'”تاعوكر

هباتکنملوقنموهو٢/٢٥۲"یواتفلاعومج"يفةيميتنبالاق

ملهنأباوصلاو):هركذنأدعب٩۸ص"ةليسولاولسوتلايفةليلجةدعاق"

وهو‹يعفاشلاكلذنيبدقو‹ميهاربإتاممويةدحاوةرمالإنيعوكربالإلصي
اهيفيلاثيداحألاو«هنعنيتياورلاىدحإيفلبنحنبادمحأويراحخبلالوق

يسموييفتبملهنأمولعمو‹ميهاربإتامموياهالصهنأاهيفعبرألاوثالثلا

.(بذكدقفرهشلارشاعتامهنإلقينمو‹ناميهاربإهلناكالوفوسك

:مالكدعبلاقو"یواتفلاعومحب"نم٢۲۳ص۷٠جيفاضيأكلذركذو

فوسكلاةالصثيداحأقرطضعبيف-ملسممامإلايأ-ىوراملثمو...)

ةدحاوةرمالإاهلصيملهنأباوصلاو«عبرأوتاعوكرثالثباهالصهنأ

يلبنحنبادمحأويعفاشلاكلذكوء«اذهالإيراخبلاجرخيملاذلو«نيعوكرب

.۱۷صجاضيأرظناو«هنمدارملاها(امهريغوهنعنيتياورلاىدحإ

.دحاوعلماوتادحسعبرأوتاعكرتسىلص(۹۰۲)۷یرخأةياوريلو(٠٠)١مقرب
۱۹و)۸)۹مقربملسمهاورثیدحلاو«ةعكرلكيليأ)٦

.اهريغو(۱٠۹)٤ر(۴)۹۰۱و(۱)۹۰۱ةعكرلكيليأهانعمب©
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ط۷٤٤-٥٤٤ص۲ج"حيسملانيدلدبنلحيحصلاباوحلا"يفلاقو

٠يهنأحيحصيفيأ-يورامكلذكو...):مالكدعبةمصاعلاراد

‹نيحيحصلايفييبلانعرتاوتلاتباثلانإف.ةئالثوأنيعوكربفوسكلاىلص

یلص)هنامهریغو«ورمعنبهللادبعو٤«سابعنباو‹ةشئاعثيدحنمامريغو

‹يعفاشلافعضو.كلذالإيراخبلاجرخيملاذهلو(نيعوكربةعكرلك

‹عبرألاو«ثالثلاثيدحمهريغو«هنعنيتياورلاىدحإيفدمحأو‹يراخبلاو

هنأعبرألاوثالثلاثيدحيفو«ةدحاوةرمفوسكلاىلصامنإييبلانإف

طلغلااذهلثمفمويلاكلذتناكنيعوكرلاثيداحأوهنباميهاربإتامموياهالص

.هتمدارملاها(طلغهنأنيبيامةحيحصلاثيداحألاسفنيفناكعقواذإ

نأدعبلاقو٤٦٥٤-١٦٥٤ج"داعملاداز"يفميقلانباكلذركذو

مامإلاككلذنوححصيالةمئألارابكنكل):ثيدحلااذهتاياورضعبركذ

كلتفيعضتهيفيقهيبلانعامالكركذمث«(يعفاشلاويراخبلاودمحأ

ركذالىلوأرابخألاحيجرتنميعفاشلاويراخبلاهيلإبهذيذلاو):لاقنأىلإ

.(هنبايفوتمويفَيهتالصةياكحىلإرابخألاعوجرنم

تاياورلايأ-اهو):٥٠4ص"ينامألارفظ"يفيونكللالاقو

ةتسلاحاحصلايفةجرخملاسمشلافوسكيفهللالوسرةالص-ةبرطضللا

لکيفنيعوکرعكرهنأاهضعبيفف‹اشحافابرطضاتبرطضااهنإف‹اهريغو

يفعكرهنأاهضعبيفو«لوألانمرصقأيهةءارقنيعوكرلكنيب«ةعكر
٤تارمسمضعبيقو«تارمعبرأاهضعبيفو«تارمثالثةعكرلك

.(لإ...اهبلمعلاةيفنحلاكرتبارطضالااذهعوقولو

جواج١[فيس<



:٤/۱۹۸"ةيادبلاثيداحأجيرختيفةيادحلا`يفيرامغلادمحأخيشلالاقو

نإف‹ملسمحيحصيفهنأولوالقعهنالطببعوطقملطاببذكثيدحلاو)

.(خلإ...يلوسرلانباميهاربإتاممويةدحاوةرمعقوانإسمشلافوسك

هجرخأنإوفيعض):۱۲۹"ليلغلاءاورإ"يفينابلألالاقو

هذهفعضاذکو«(اعطقًاطخاذهف:لاقنأىلإ«مهريغوهعمركذنموملسم

.باوصلاوهونيعوكرباهالصهنأاوححصو.هريغوربلادبعنياتاياورلا

لطيلفمكنمعاطتسانمفءوضولاغابسإنمةمايقلاموينولجحلارغلامتنأ)-۳

.(٢٢٤۲)٢٤۳ملسمهاور(هلیجحتوهترغ

هترغلظطیلفمکنمعاطتسانمف):هلوقءاملعلانمةعامجفعضدقف

.(هليجحتو

فيعض):١٤٠ص۲ج"هتدايزوريغصلاعماحلافيعض"يفينابلألالاق

:هلوقلجأنمانهثيدحلاتدروأامنإتلق):لاقفهيلعقلعو«‹(مامتلااذهب

ةعامجهبحرصامكيهلوقنمسيلهيفجردمهنإف«(لإ...عاطتسانمف)

.هنمدارملاها(اعطقحيحصفهلبقامامأو«ملعلالهأنم

نم:هلوقنإ:ليقدق):٠/۹۲"بيغرتلا"يفيرذنملاظفاحلالاقو

ريغهرکذ«هيلعفوقومةريرهيبأمالكنمجردموهامنإ«خلإ...عاطتسا

.(ملعأهللاو«ظافحلانمدحاو

<داحلاا۲فيسلا<



وهو:هلوقب۷٤٠ص٠ج"بيغرتلاحيحص"يفينابلألاهيلعقلعو

يفلاقو.ها(يجانلاخيشلاهذيملتوظفاحلاوميقلانباوةيميتنباهبمزجيذلا

:١٦٠٠صلاقو‹(رخآلارطشلاجردم):٤١٠ص٣جةفيعضلاثيداحألاةعومحب

نبامالسإلاخيشنيققحلاءاملعلانمةجردماهنأىلإبهذنممو:تلق)

هذهف):١/٦۳۱"حاورألايداح"يفاذهلاق«(ميقلانباهذيملتوةيميت

ريغكلذنيبقييبلامالكنمالةريرهيبُأمالكنمثيدحلايفةجردمةدايزلا

مالكنمنوكتنأنكيالةظفللاهذه:لوقيانخيشناكو«ظافحلانمدحاو

ةنكمريغهتلاطإو«هجولايفالإنوكتالءديلايفنوكتالةرغلانإف6لوسرلا

"ليلغلاءاورإ"يفكلذلثمو.ها(ةرغكلتىمستالفسأرلايفلخدتذإ

هنأبرعشيمدقتملاظفاحلامالكو):"ةفيعضلا"يفنابلألالاقمث۳۳صاج

باتثكلهدقنيفيجانلاميهاريإهذيملتكلذبحرصنمو«ةجردماهنوكىري

نمظفاحلاهركذامرهاظلاوهو‹٠۳ص"ةرسيتملاةلاجعلا"ىمسملا"بيغرتلا

ةدايزلاهذهىوردقو.ها(...ةيميتنبامالكيفقبسيذلاعملانموقرطلا

.(هترغ)هلوقنودب١۳٠يراخبلامامإلااضيأ

رجشلاقلخو‹دحألامويلابحلااهيفقلخوتبسلامويةبرتلاهللاقلخ)-4٤

اهيفثبو«ءاعبرألامويرونلاقلخو«ءاثالثلامويهوركملاقلخو«نينثالاموي

يفقلخلارخآيفةعمحلاموينمرصعلادعبمدآقلخو‹سيمخلامويباودلا٠

مقربملسمهاور«(ليللاىلإرصعلانيباميفةعمحلاتاعاسنمةعاسرخآ

.اقلطىبلانعهَةريرهيبأقيرطنم((۷

+ احلا۳١[فيلا > WE



ثيدحلاامأو):۱۷/٥۲۳٠٢۲۳"یواتفلاعومح"يفةيميتنبالاق

ثيدحوهف«(خلإ...تبسلامويةبرتلاهللاقلخ):هلوقيفملسمهاوريذلا

هنأحيحصلا):يراخبلالاق«هريغويراخبلاكثيدحلاةمئأهيفحدق«لولعم
هاوراممسیلطلغهنآاونیبو«اضيأيقهيبلاهليلعتركذدقو.(بعكىلعفوقوم

.ها(هايإهجارخإملسمىلعقاذحلاركنأامموهو‹ييبلانعةريرهوبأ

یوركلذكو...):"یواتفلاعومحب"نميفلاقو

هنمملعأوهنمهيفهعزانو«(لإ...تبسلامويةبرتلاهللاقلخ)ملسم

٠ييلامالکنمسيلطلغاذهناونيف«امهریغويراخيلاونيعمنبیجیک
ىلاعتهللانأعامجإلاو‹ةنسلاو‹باتكلابتبثدقهنإفءالؤهعمةجحلاو):لاق

مويهقلحخناكو«مدآوههقلخامرخآنأو«مايأةتسيفضرألاوتاومسلاقلخ

دقو«ةعبسلامايألايفكلذقلخهنأيضتقيهيففلتخملاثيدحلااذهو«ةعمجلا

.(دحألامويناكقلخلالوأنأاذهنمحصأدانسإيور

دعب٥٤٤-٤٤٤٤ص۲ج"حيسملانيدلدبنملحيحصلاباوحلا”يفلاقو

يفتاقولخملاقلخلعجوتبسلامويةبرتلاقلخهللانأيوراملثم...):مالك

نمحرلادبعونيعمنبىجيكثيدحلاةمئأنيبدقثيدحلااذهنإفةعبسلامايألا

حرصلب«ييبلامالكنمسيلهنأو«طلغهنأمهريغويراخبلاويدهمنبا
.هعضوميفطسبدقامك«رابحألابعكمالكنمهنأ"ريبكلاهخيرات"يفيراخبلا

نأحيحصلايفتبثو«مايأةتسيفقلخلانأنيبيو«اذهطلغىلعلدينآرقلاو

.ها(دحألامويقلخلالوأنوكيف«ةعمحلامويناكقلخلارحخآ

سدف|[فس+



قئاقد"باتكو‹"ىواتفلاعومجب"نم۱۹-۸١ص۸٠جاضيأرظناو
٦ج"ريسفتلا

حيحصبئارغنمثیدحلااذه):١/4۹هريسفتيفريثكنبالاقو
هولعجو«ظافحلانمدحاوريغويراخبلاويييدملانباهيلعملكتدقو«ملسم

.ها(رابحألابعكمالكنمهعمسامنإةريرهابأنأو«رابحألابعكمالكنم

:يشكرزلالاق):۷٤٤ص۳ج"ريدقلاضيف"يفيوانملالاقو

‹نباهيفملكتدقو«هبئارغنموهو-ثيدحلااذهيعي-ملسمهجرخأ

ةريرهابأنأو«رابحألابعكمالكنمهولعجو«ظافحلانمامهريغو«يراخبلاو
.(اعوفرمهلعجفةاورلاضعبىلعهبتشانكلهنمهعمسامنإ

بويأيبأنبدلاخنببويأةمجرتيف"خيراتلا"يفيراخبلاهركذو

.(حصأوهوبعكنعةريرهيأنعمهضعبلاقو):١/١۱/٤4١4لاقو

نعهفيعضتلقنو٠٦۲۷-٢۲۷ص"تافصلاوءامسألا"يفيقهيبلاهركذو

ميهاربإنعهذحخأةيمأيبأنبنأبهلعأييدملانبانأو‹ثيدحلاةمئأضعب

يبانبامالکمدقتدقو.كورتمميهاربإو«دلاخنببويأنعاذهوىجييبأنبا
دمحمديسلاو«هللادبعوبأمكاحلاهلعأاذكو«ثيدحلااذهلوحيشرقلاءافولا

يفةدوصقللادئاوفلا"يفيرامغلاهللادبعخيشلاو‹"رانملاريسفت"يفاضرديشر

نععافد۱هباتکيةبهشوبأدمحمروتكدلاوةدودرملاوةذاشلاثيداحألانايب

ذاتسألاو‹"خيراتلا"ىلعهقيلعتيفروندمحمدمحأروتكدلاو‹«٠٠ص"ةنسلا

.۷۱-۷۷ص"ةنسلاونآرقلانيزاوم"يفقيلبنيدلازع

0EE



مقريراخبلاهاوريذلاءارسإلاةصقيفيهكلامنبسنأثيدح-٥

هللادبعنبكيرشنعناميلسيئدحهللادبعنبزيزعلادبعانثدح):لاق

.لیوطثیدحوهو«(هركذف...كلامنبسنأتعمس:لاقهنأ

هوجولاهذهضعببهلعأنمو«هوجوةرشعنمرثكأنماذهدقتنادقو

ةرابعو‹نورخآويوونلاوضايعيضاقلاويليبشإلاقحلادبعومزحنباويباطخلا
.ءاملعلااهركنأماهوأ-هذهيعي-كيرشةياوريفعقو:يووتلا

اکیرشظافحلاطلغدقو):٢4ص۳ج"داعملاداز"يفميقلانبالاقو

دازورخأومدقف:لاقمث.هنمدنسملادروأملسمو«ءارساإلاثيدحنمظافلأيف

.ها(داجأفثيدحلادرسيملوصقنو

اذهو):ثيدحلااذلهركذدعب٠۲۷ص۲ج"نازيلا"يفيهذلالاقو

نبكيرشنإ):۳/۳هريسفتيفريثكنبالاقو.ها(حيحصلابئارغنم
حتفلارظناو«(هطبضيملوهظفحءاسوثيدحلااذهيفبرطضارمنيبُأنبهللادبع

Y۳.

أو8هلالوسردهعىلعقالطلاناك):لاقاسابعنياثيدح٠
:همباطخلانبرمعلاقف.ةدحاوثالثلاقالطرمعةفالخنمنيتنسوركب

هاضمأف؟مهيلعهانيضمأولف‹ةانأهيفملتناكدقرمأيفاولجعتسادقسانلانإ

نبانعهیبأانعسواطنباقیرطنم(١۷٤۱)١٠ملسمهاور«(مهيلع

.اقسبع ص

+احلاافيسلا<



يضاقلاوبجرنباوييامكرتلانباويطرقلاونياجزوجلاويبرعلانباوربلادبع
.ليعامسإ

نإ):ننسلايفيقهيبلالاقو.(ذاشثيدحوه):ناجزوجلالاق

هيفلاقسواطةياورنمكلذيفسابعنبانعيورامو):يجابلالاقو

.(مهووه:نيئدحماضعب

نمدحأاهيلعجرعيملو«طلغومهوسواطةياورو):ربلادبعنبالاقو

ابأنإ:ليقدقو‹برغملاوقرشملاوقارعلاوماشلاوزاجحلابراصمألاءاهقف

.(سابعنبايلاوميففرعيالءابهصلا
:"يقهيبلاىلعدرلايفيقنلارهوجلا"يفنامكرتلانبالاقو

اذهكرتيراخبلانألمتحياذهىلعف«فيعض:يئاسنلالاق:"فشاكلا

.ها(ءابهصلايبألجألثيدحلا

ىلعمدقيفيكف«هتحصيففلتخمثيدحلااذهنإ):يبرعلانبالاقو

نمالإهنعوريملوسابعنبانعالإدريملثيدحلااذهو:لاقنأىلإ؟عامجإلا

نعهوريملامو«دحاوالإةباحصلانمهوريملاملبقيفيكف«سواطقيرط

>داجلا۷١[فيلا<--



نباالإهنعاوتكسوةباحصلاعيمجىلعيفخفيكو؟دحاوالإيباحصلاكلذ

٠(؟سواطالإسابعنباباحصأىلعيفخفيكو؟سابع

وهوامهدحأ:ناقيرطهيفمالسإلاةمئألثيدحلااذهف):بحرنبالاقو

هذوذشلثيدحخلادانسإيفمالكلاىلإعجريو‹هقفاونمودمحأمامإلاكلسم

ةلعوهةقثناكنإوثيدحلابيوارلادارفناو«هيلعمباتيمهنأوهبسواطدارفناو

هجونمهانعمدریملاذِإارکنمواذاشنوكينأو‹هيففقوتلابحجويثيدحلايف

نيعمنبیجیوناطقلانبىييودمحأمامإلاكثيدحلاةمئأةقيرطهذهو‹حصي

.سواطريغسابعنبانعهیوريالثيدحلااذهو‹مهريغويييدملانبايلعو

يفثیدحلااذهبتینعدقو:لاق.ذاشثيدحوه:ناجزوجلالاق

ثیدحلايواروهوسابعنبانعحصدقو:لاق.الصأهلدجأملفرهدلامدق

ثيدحلايفةلعاضيأاذهوةعومحلاثالثلاموزلو‹«ثيدحلااذهفالخبىفأهنأ

ناك:لاقو!؟عامجإلاوراكنإلاوذوذشلاةلعاهيلإمضدقوفيكف‹اهدارفناب

.ها(ليواقألاذاوشنمهبدرفنيامسواطىلعنوركنيةكمءاملع

ةركتشءايشأيوريهحالصوهلضفعمسواط):ليعامسإيضاقلالاقو

.ها(سواطًاطخةرثكنمبجعيناكهنأبويأنعو‹ثيدحلااذهاهنم

.(ةدوصقملادئاوفلا)يفيرامغلاهللادبعخيشلااضيأثيدحلااذهفعضدقو

ىلإافكنامث)):يعرحتلامويليهتبطخيفةركبيبأثيدحيفءاج۷
يراخبلاهاور((اننيباهمسقفمنغلانمةعيذجىلإو‹امهحبذفنيحلمأنيشبك
.)۹)۱۱۷۹مقرملسمو‹(٩٤٥٠)

وداحلافيسلا=



نيبعمجللةبسنلابنيباوج۲۲/۲٠۳٠۲"داعملاداز"يفميقلانباركذ

:امهدحأ‹ةنيدملابنيشبكلاحبذ%يبلانأهيفيذلاسنأثيدحوثيدحلااذه

:امهيناثو.ةاورلاضعبىلعسابتلااهيفعقوةركبيبأةياورو«سنألوقلوقلانأ
هللاءاشنإحيحصلاو:لاقمث.نيشبكبموةنيدملانملكيفىحضدقيهنأ

.ةركبيبأةياورفعضبمكحلااهيفيلاةقيرطلايأ«ىلوألاةقيرطلا

اولهأاوناكنيذلافاطف):تلاقةضافإلافاوطيفقةشئاعثيدح-۸
اوعجرنأدعبرخآافاوطاوفاطمث«اولحمث«ةورملاوافصلانيبوتيبلابةرمعلاب

يراخبلاهاور(ادحاوافاوطاوفاطامنإفةرمعلاوجحلااوعمجنيذلاامأو«منم

.(۱۲۱۱)١۱۱ملسمو(۱۱۳۸)

ةيميتنبا(لإ...رحخآافاوطاوفاطمث):هلوقيهوةدايزلاهذهفعض

يوردقو):یربكلالئاسرلاعومحبنم٢٥۲۸ص۲ججحلاكسانميفلاقثيح

لوقنماهنإليقةدايزلاهذهنكل؛نيترماوفاطمهنأةشئاعثيدحي

هنأىلعمهضعب-ةدايزلاهذهيعي-اهبجتحادقو‹ةشئاعلوقنماليرهزلا

:هلوقەديۇؤيو‹رباجثیدحيقامرهظألاو«فيعضوهو«نافاوطبحتسي

.ها(ةمايقلامويىلإجحلايفةرمعلاتلحخد

يراخبلاهاور(مرحوهوةنوميمجوزتلييبلانأ):سابعنباثيدح-4

.(٤٤۱)۷٤و٩٤ملسمو۸٥٤٤)و(۱۸۳۷)

ةياوراولعجو):مالكدعب۳٠/۳٢۳"یواتفلاعومجب"يفةيميتنبالاق
.ها(طلفلاهيفعقواممامارحاهجوزتلسابعنبا

 جرجلافيسلا<=
 



حيحصلاف):مالكدعب١۱۳‹۳۷٠ص"ماهفألاءالج"يفميقلانبالاقو

طلغهجوتنیبدقو‹اهحاكنيفريفسلاعفاروبألاقامكالالحاهجوزتهنأ

هجوأةرشعنمالالحاهجوزتلاقنمثيدحميدقتو«امرحماهحكنلاقنم

‹۳١۱۱ص١ج"داعللاداز"رظناو«ها(عضوللااذهريغيفةروكذم

.۱۱۲ص٥جو

يداحادبعنباولبتحنبادمحأوبيسملانبديعسثيدحلااذهلعأاذكو

.ةيمالسإلاةبتكملاعبط٠6١٠صفافزلابادآرظنا‹نابلألاو

نامٹعورمعوركبيبأولييبلافلختيلص):لاقكفيسنأثيدح٠

يفميحرلانمحرلاهللامسبنوركذيال‹نيملاعلابرهللدمحلابنوحتفتسياوناكف

.(۳۹۹)٢٥ملسمهاور(اهرخآيقالوةءارقلالوأ
يقهيبلاويطقرادلاويعفاشلامهنم؛ءاملعلانمعمجهفعضثيدحلااذه

يواخسلاويقارعلاويييقلبلاونقلملانباوحالصلانباويزارلارخفلاوريلادبعنباو
ثيدحلاحلطصميفةعامجهبلثمدقو‹نورخآويونكللاويطويسلاو

.لعملاثيدحلل

:يواخسلاحرشب٢٤۲۲ص٠جهتيفلأيفيقارعلالاق

لولعملقتالواللعملومشمةلعباممسو

ترثءافخوضومغاهيفترطبابسانعةرابعيهو

:لاقنأىلإ

هلقنفاهيفنوارنظذٍهلمسبلايفنكنتملاةلعو

الئسنيحهيفاعيشظفحأاللوقياسنأنأحصو

ههراجا7
 



:٥٥صهتيفلأيفيطويسلالاقو

اهيلعهتاقيلعتيفركاشدمحأكلذحضوأامكملسمحيحصدنسللابدارأو

اهيلعيقارعلاةيشاحو"حالصلانباةمدقم"رظناو‹كلذىلعهرقأدقو

.۲٥۲-٢٤٢۷ص١جيطويسلل"يوارلابيردت"و١۱۲-١١١ص

هوجوبظافحلاهلعألولعمثيدحلااذه):٥٥۲صيفيطويسلالاق

‹(انهاهصخلأانأوهيلإقبسأملامينيرشعلاوعبارلاسلحلايفاهتررحواهتعمج
قباسلاملسمثيدحنأهانركذامينيبتو):لاقف۷٢۲صكلذصخلمثاهركذف

نمةيوستلاسيلدتو‹عاطقنالاو«نيرثكألاوظافحلانمةفلاخملا:للععست

امتوبثو‹جاردإلاو‹هظفليفبارطضالاو‹بتاكلاةلاهجو«ةباتكلاو‹ديلولا

يسمرتلاحرشرظناو.ها(رتاوتلاددعهاوراملهتفلاخمو‹هيباحصنمهفلاخي

.يطويسلاةيفلأىلع

...):مالكدعب۳۷-٠۳۷۱"نامألارفظ"يفيونكللالاقو

ىوسكلامًاطوموملسمحيحصيفدراولاثيدحلاظافلأنأنايبانههدوصقلملاو

نوكواهدنسةوقعمنيلاعلابرهللدمحلابةءارقلانوحتفتسياوناكفظفل
رظنلاةعسيتوأنمالإثدحملااهيلععلطياملقةيفخهوجوبةللعمتاقثاهتاور

ةرثكتاياورلاهذهللعنمو:لاقنأىلإاهللعضعبركذفركفلاةوقو

همالکبدریملهنأوسنانعاهفلاخيامتوبثوهركذرمامكيفبارطضالا
.(لإ...ةلمسبلايفن

Eر



يراخبلاماماإلاهاور«ةمألاوةأرملاةحيبذيفكلامنببعكثيدح-٠

)و(٢٤٥)

نبانععفاننعهللاديبعثيدحيراخبلاجرخأيطقرادلاظفاحلالاق

.بعكلةيراجنأ:هيبأنعبعك

نبدعسوأدعسنبذاعمنعراصنألانملجرنععفاننعكلامنعو
.بعكلةيراجنأ:ذاعم

نا:هللادبعربخأةملسيبنملجرنععفاننعةيريوجنعىسومنعو

.بعكلةيراج

ةيراجنأ:هللادبعريخأراصنألانمالجرعمعفاننعثيللالاقو

.هنعهباحصأىلعوعفانىلعهيففلتخادقاذهو:لاق«بعكل

یلعوةداتقىلعوبويأىلعوديعسنبىبىلعوهللاديبعىلعهيففلتحا

رصمعنبانععفاننعليقف«مهریغیلعوةيمأنبليعامإىلعوةبقعنبىسوم

.ريثكهيففالتخالاوحصيالو

مالكدروأنأدعب١٥٠صحتفلاةمدقميفرجحنباظفاحلالاق

.فسعتوفلكتهيفهنعباوحاوةرهاظهتلعولاقامكوهو:تلق:يطقرادلا

نمملظيالهللانإفةنحلاامأف):هيفورانلاوةنحجلاماصتخا:ثيدح-۷۲

يراخبلامامالاهاور.(لإ...اهيفنوقليفءاشينمرانللعئشنيهنأوادحأهقلخ

.)ةريرهيبأقيرطنم

واحلا۲فيسلا<



‹©طلغلاهيفعفوامماذه:٢۰٢۳ص۲حج"ىواتفلاعومجب'قةيميتنبالاق

اذهنإ:ةمئألانمةعامجلاق:٦۳ص۳حج"حتفلا"يفرجحنباظفاحلالاقو

ظاهلوقبجتحاويييقلبلاانخيشةياورلاركنأاذكو‹هعابتأوسيلبإنمعئلتمت
دو

٦۱۰١۱۰۷ص۲ج"راظنألاحيقنت"يفريزولانياهبلثمدقوهاالكر

نمويياعنصلاهحراشكلذىلعهرقأو«بولقملاثيدحلل"راكفألاحيضوت"عم

.فيعضلامسقنمبولقملانأمولعللا

ىلإرظنلاهيجوت"يفيقشمدلايرئازحلاحلاصنبرهاطةمالعلاخيشلالاقو

اذهطلغبهيفمکحةيميتنبالامالكدروأنأدعب-١۳١ص"رْثألالوصأ

قرطضعبيفمقوامنأنمققحملااذههيلإبهذام:هيبنت):لاق-ثيدحلا

اقلخالهللائشنيىحعئلتمتالرانلانأنمرانلاوةنحلاجاحتثيدحيفيراخبلا

نمو«هريغوييقلبلاكنيققحملانمريثكهيلإلامدق‹طلغلاهيفعقوامم«رخآ

ةهجنمالءنفلااذهبماملإهلسيلنمرامغألاضعبةلواحمكلذيفبيرغلا

ىلعهبابدسدقدقنلانأنظهنأك؛هيلإطلغلاةبسنةياردلاةهجنمالوةياورلا

بابرأهنملخدينأىشخيهنألغوسيالنتملاةهجنمدقنلانأنظوأدحألك

.ركنتسيملفورعملاجهنملاىلعيرحأاذإدقنلانأرديملو؛ءاوهألا

دروأنأدعبهنإفيليعامسإلالئمثيدحلاةمئأنمريثكلكلذعقودقو

‹(ثييدحلا...ةرتقرزآهجوىلعوةمايقلامويرزآهابأميهاربإىقلي)ثيدح
داعيملافلخيالهللانأبملاعميهاربإنأةهجنمرظنهتحصيفربخاذهو):لاق

جراجافيسلا<س



نوثعبيمويهيزخيالنأهدعودقهللانأبهرابخإعمهلايزخهيبأباملعجيدقف

.ركذامينتملالعأفيكرظناف«(هدعولفلخالهنأبهملعو

عقابسجوپهلیواتنکاذهنمءودقتلامنإ:تلقال

ىلعناكنإو‹كلذيفمالكالف‹لقعيهجوىلعليوأتلانكمأاذإ:تلقءتقنلا

فالحیلعةرابعلکلمحنکمآبابلاذهمقولونياتابلقبالهجو

.(حإ...هيلعلدتام

ةذاشةياوركشالبيهو۹۳/۱/"ةحيحصلا"يفينابلألالاقو

ظفاخلاكلذىلإراشأدقو‹سنأثيدحلوةريرهيبأنعىلوألاقيرطللاهتفلاخمل
ةعامجلاقو«(٤٠٤تيناوريقلافلخنبدمحمنبيلع)يسباقلانسحلاوبأ

نأبربخأهللانأبجتحاوطلغهنأبميقلانبامزجوبولقملانمهنإ:ةمئألانم

الو:ىلاعتهلوقبجتحاوييقلبلامامإلااهركنأو«هعابتأوسيلبإنمعئلتمتمنهج

بتكلارادط(۳١/٠۳٠"حتفلاىقظفاحلاهركذ4أككير

.ةيملعلا

ةلثمألاتارشعنملاثمثيدحلااذهيفذوذشلااذه:-ينابلألا-لوقأف

‹"يراخبلاحيحص"لنوبصعتينيذلانيششانلاضعبلهجىلعلدتيلا
!حيحصامهيفاملكنأبنوعطقيو‹ىمعأابصعت"ملسمحيحص"لاذكو

.هنمدارملاها

چراجا٤۲[فيلا<



ةأرماتناك):تلاقةشئاعنعةورعنعيرهزلانعرمعمثيدح-۳

ملسممامإلاهاور‹(اهديعطقتنأفَييبلارمأف‹هدححتوعاتملاريعتستةيموزخم

۱۸۸(۹(.

بتثكلارادط۷١٠١٠٠ص١۲١ج"حتفلا"يفرجحنباظفاحلالاق

الةذاشلاو:لاق‹ةاورلاريهامحةفلاخمةذاشرمعمةياورنأيوونلالقن:ةيملعلا

.اهبدرفتارمعمنإليق:يربطلابحملاهعبتوةيشاحلايفيرذنملالاقو

ةياورنمرهشأورثكأ(لإ...تقرساهنأ)ةياور:يطرقلالاقو

رجحنباظفاحلالاق.نيثدحملالوقاذههطغنويرهزلايخأنباك؛هظفحبىدتقي

لجرو:هیفو...هلظالإلظالمويهلظيهللامهلظيةعبس)):ثيدح-٤

۱٩ملسممامإلاهاور٤((هلاحشقفنتامهنيملعتالىحاهافحخأفةقدصبقدصت

(۳۱١۱(.

نبادماحوبأوضايعيضاقلاكلذىلعصنامكبولقمثيدحلااذه

الىح):باوصلاو«مهريغويونكللاويواخسلاورجحنباظفاحلاويقرشلا

.(هنيکقفنتامهلامملعت

هيحوتنيرخأتلاضعبفلكتدقو:١۱۸ص۲ج"حتفلا"يفظفاحلالاق

+راجافيسلا<



نبهللاديبعقيفركلامىلعالوبيبخهخيشىلعالوهيفىيخيشرمعنبا

‹بولقملاثيدحلل"راظنألاحيقنت"يفريزولانباهبلثمدقو.هاهيفرمع

.يياعنصلاهحراشكلذىلعهرقأو

ةشئاعتعمتاياورلاضعبييوةشئاعةديسلانعراسينبناميلسنع-

ةالصلاىلإجرخيف6هللالوسربوثنمةبانحلالسغأتنك):تلاقاهضعبيفو

ء۲۲۹۲۳۰٢۲۳۲۲۳يراخبلامامإلاهاور(هبوثيفءاملاعقبنإو

.امهريغو(۲۸۹)۸٠۱ملسممامإلاو

اذهو:ثيدحلااذهىورنأدعب١/۷٠"مألا"يفيعفاشلامامإلالاق

وهاما...نوميمنبورمعطلغهيفنوفاخيمهو«ةشئاعنعتباثبسيل
.(يلإبحأهلسغ):لاقهنأظافحلاهنعهظفحاذكراسينبناميلسيأر

ةشئاعنمناميلسعمسيملو.لوقلااذهفالحخةشئاعنعيوردقو

نبنامیلسعمسيمل:رازبلالاقو.هاالسرمناكلاهنعهاورولوطقافرح

هنعضرعأفانزلايفرتعافقييبلاءاجالجرنأ):4رباجثيدح-٦

يبلاهللاقف«تاميحمجرفكردأفرفةراجحلاهتقلذأاملف:هيفو...6يبلا

نبدومحقيرطنم(۸۲۰٦)يراخبلامامإلاهاور«(هيلعىلصو‹اريخ
.ةملسيبُأنعيرهزلانعرمعمنعقازرلادبعنعناليغ

:ةيملعلابتكلارادط۷١١٠ص٠"حتفلا"يفرجحنباظفاحلالاق

هفلاخو«قازرلادبعنعناليغنبدومحنعانهعقواذكه(هيلعىلصو)هلوق

احلا٢فيسلا<



‹هيلعلصيملو:هرخآيفاولاقفقازرلادبعنعةعامجويلهذلاىينبدمحم

:هلوقاوركذيملفقازرلادبعنعسفنأةينامثهاورننسلاةيشاحيفيرذنملالاقو

.(هيلعىلصو)

ملسمو‹قازرلادبعنعهدنسميفدمحأهجرخأدق:تلق:ظفاحلالاق

نمنابحنباو۽يالقسعلالكوتملانبدمحمنعدوادوبأو«هيوهارنبقاحسإنع

يلعنسبنسحلانعيذمرتلاولالخلايلعنبنسحلاودوادوبأداز«هقيرط
نبدمحمويئاسنلادازيلهذلاىينبدمحمنعدوراخجلانباويئاسنلاو«روكذملا

٤يدامرلاروصنمنبدمحأقيرطنميطقرادلاويليعامإلاوبيبحنبحونوعقار

دمحمويربدلانعةناوعوبأهجرخأوهيوجنزنبكلمادبعنبدمحمويليعامسإلاداز

تکسنممهنم«ادومحماوفلاخسفنأةرشعنمرثكأءالؤهف‹ناعنصلالهسنبا

.هااهيفنبحرصنممهنموةدايزلانع

هنأالإقازرلادبعنعناليغنيدومحمنعيراخبلاهاور:يقهيبلالاقو
يرهزلاباحصأعامجإمث«هفالخىلعمهعامجإلًاطخوهو(هيلعىلصف):لاق

.هاهفالخىلع

.(١١٤۱)ملسم

< داجلا۲۷[فيلاس mee



:دوادوبألاق.(اهوبأ)ةظفلءاملعلانمةريبكةعامجلعأدقف

معنال:٠٢٤۲ص٣ج”نتسلا"يفيطقرادلالاقو.(ظوفحمبسيل:اهوبأو)

.هاهناسلهقبسفهظفحنمهركذهلعلو‹ظفللااذهىلعةنييعنباقفاوادحأ

.١٠٠ص۷ج"ىربكلاننسلا"يفيقهيبللهوحنو

مكدحأنلوقيال)):لاق6هللالوسرنأهنعةريرهيبأثيدح۸

«((يديسلقيلو؛يبردبعلالقيالو«ياتفلقيلنكلو؛هللاديبعمكلكفيدبع

نإف؛يالومهديسلدبعلالقيالو))ظفلبهاورمث.(٢٤۲۲)ملسممامإلاهاور

.((هللامكالوم

فالتخالاملسمنيبدق:٢٥۲۲ص٥ج"حتفلا"يفرجحنياظفاحلالاق

‹ةدايزلاهذهركذنممهنمنأو-ثيدحلااذهةاوردحأ-شمعألاىلعكلذيف

‹اهفذحروهشملا:يطرقلالاقو.حصأاهفذح:ضايعلاقو‹اهفذحنممهنمو

.خيراتلابملعلامدعوعمحجلارذعتعمضراعتللحيجرتلاىلإانرصامنإ:لاقو

وهوىلوملاقالطإنملهسأديسلاقالطإنأةدايزلاهذهرهاظىضتقمو
؛ىلعألاولفسألااهنمةددعتمهجوأىلعقلطيىلوملانإف؛فراعتملافالح

مدعىلإبرقأولهسأىلوملاقالطإناكف؛ىلعألاىلعالإقلطيالديسلاو

.ملعأهللاوةهاركلا

يفناكهدیدرتنأو«هيفرفحلاركذوزعاممجرةصقيفةديربثيدح-٩

.(١۹٠٠)۲۳ملسممامإلاهاور.ةفلتخمسلاحجب

 راحلل[فيلاهس
 



مامإلالاق.سلاحجبةدعيفديدرتلاورفحلاركذءاملعلانمةعامجلعأدقف

اهلكزعامثيداحأ:٢٤٢۲٢٥۲ص٦جيباطخلل"ننسلاملاعم"يفامكدمحأ

يدنعكلذو؛رجاهملانبريشبخيشلاكلذالإدحاوسلجميفناكامنإهديدرتنأ
.ثيدحلاركنم

هلترفحفرمأهنأاهضعبييو‹ةحيحصطظافلألاهذهلك:ميقلانبالاقو

مهولالصحامنإو...رجاهملانبريشبةياورنمطلغيهو«ملسماهركذ«ةريفح

.ملعأىلاعتهللاوزعامىلإىرسفةيدماغلاةرفحنم

"ةيادحلا"يفيرامغلادمحأخيشلااضيأةياورلاهذهطلغبمكحدقو

.ينابلألارصانو٥ص۸

عضبناعمإلا)):لاقهللالوسرنأهوةريرهيبأثيدح—۰

نوعبسوعضبناعإلا))ظفلبملسمهاورو٠«(٩)يراخبلاهاور((ةبعشنوتسو

٩(٢۳)۷٥((ةبعش

يميلحلاحجرو‹يراخبلاةياوررجحنباظفاحلاوحالصلانباوناعإلابعش

.٠۷ص١جليصفتللحتفلارظناو«ملسمةياورضايعيضاقلاو

١٠ملسممامإلاهاور(ةباجاإلاةعاس)يفيرعشألاىسوميبأثيدح-١

(٢٢۳).

ےہ

.لإ((نوتسوعضب))وأ((نوعبسوعضبنامبإلا))ظفلب(٢۳)۸٠مقرباضيأهاورو

Eجراجا۲۹فيلا<



بهونباثيدحملسمجرحخأ):٢٥۲۳-۲۳۳ٰصیطقرادلاظفاحلالاق

ةعاسلايفييبنلانعىسوميبأنعةدربيبُأنعهيبأنعريكبنبةمرخمنع

يضقينأىلإربنملاىلعمامإلاسلجينأنيبامةعمحلامويءاعدلااهيفباجتسللا

دقو«ةدربيبأنعهيبأنعريكبنبةمرخمريغهدنسيملثيدحلااذهو«ةالصلا

‹هدنسيملویسومابهبغلبنممهنمو«هلوقنمةدربيبُأنعةعامجهاور

نبنامعنلالاقو:لاقنأىلإ.عوطقميأعطقنمةدربيبألوقنمهنأباوصلاو

تبثيالو«فوقوم:هيبأنعةدربيبأنعقاحسإيبأنعيروثلانعمالسلادبع

نبدامنعلبنحنبادمحُأالاقو.هيبأنعةمرخمريغهعفريملو«هييأنعهلوق

.ها(ال:لاق؟اعيشكيبأنمتعمس:ةمرخملتلق:دلاحخ

اذهنع٥٥٥٦۳٥ص۲ج"يرابلاحتف"يفرجحنباظفاحلالاقو

:بارطضالاوعاطقنالابلعأهنإ):ثيدحلا

نبدامنعدمحأهلاق؛هيبأنمعمسيملريكبنبةمرخمنألفعاطقنالاامأ

ةمرخمنعةملسنبىسومنعمیرميبأنبديعسلاقاذكو«هسفنةمرخمنعدلاخ

لهآنمادحأعمسأل:ٰييدملانبايلعلاقو.اندنعتناكبتكيهامنإ:دازو

:لاقيالو‹يبأتعم:هثيدحنمءيشيفلاقهنإةمرخمنعلوقيةنيدملا

:لوقتانأل؛انهكلذكوهوةرصاعملاعمءاقللاناكمإبنعنعملايفيفتكيملسم

.عاطقنالاىوعديففاكهيبأنمعمسيملهنأبةمرخمنعحيرصتلادوجو

ةرقنبةيواعموبدحألالصاووقاحسإوبأهاوردقف‹«بارطضالاامأو

مهف«يفوكةدربوبأو‹ةفوكلالهأنمءالؤهو«هلوقنمةدربيبأنعمهريغو

ةدربيبأدنعناكولاضيأو«دحاووهوددعمهو؛يندملاريكبنمهثيدحبملعأ

دش|[تس



وهفوقوملانأبيطقرادلامزجاذهلوءعوفرملافالخبهيأريتفيملاعوفرم

فيعضيفينابلألااضيأهفعضو.يقارعلاظفاحلاهخيشلهوحنو.ها(باوصلا

بيغرتلاىلعقيلعتلاو۱۹۳6صدواديبأفيعضو‹ريغصلاعماجلا

ننإ3یلاعتهللالوقريسفتيف‹نيعبسلاىلعديزأس:ثيدح-۲
4 Eسوس<صرکصرصےس

.ملسمو(٠۷٦٤)يراخبلانامامإلاهاور(8۰:ةبوتلا))2هللارقدنلفةمنیعبس

٤هعضوبمهضعبمكحلب؛ثيدحلااذهءاملعلانمةعامجفعضدف

دمحمذاتسألاويدوادلاويلازغلاونيمرحلامامإويالقابلايضاقلاءاملعلاءالۇھنمو

.هدبع

هيلعهنألحيحصريغهنأرهظألاو:٤٤ص۲ج"ىفصتسملا"يفيلازغلالاق

بذك:۲٠۲ص"لوختملا"يفلاقوهامالكلاياعميقلخلافرعأمالسلا

.هااعطق

زوجيال:ِنالقابلايضاقلالاقو.ظوفحمريغثيدحلااذه:يدوادلالاقو

.هلاقلوسرلانأحصيالواذهلبقينأ

ف:تلاق؟هللانيأ:اللاقيهللالوسرنأ)هيفيذلاةيراحلاثيدح-۳٢

.(۳۷٥)۳۳ملسمهاور(ءامسلا

الوهيفةيرماليذلاقحلاوهو«ءاملعلانمةعامجهنالطببمكحدقف

-هوجونمهنالطبنايبو

لب



مالساإلاديريصخشهاتأاذإناكهنأ؛لييبلانعرتاوتالفلاخمهنأ:لوألا

.هوحنوألاؤسلااذههلأسينأريغنمنيتداهشلابقطنينأهرمأ

ىلإةوعدللهباحصأضعبثعباذإناكهنأىبلانعتبثاهتفلاخم:افلا

هللالوسرادمحنأوهللاالإهلإالنأاودهشينأسانلااورمأينأمهرمأمالسإلا

.ةموعزملاةديقعلاهذهنعمهولأسيوأمهلاونيبينأمهرمأينأريغنمك

ءمالسلاهيلعليربجثيدحيفناعيإلاومالسإلاناكرأنيبييبلانأ:ثلاثلا

كلذنعهللاىلاعت-«ةمسجلااهيلعيلاءامسلايفهللانأةديقعهيفركذيملو

.-اريبکاولع

هللاالإهلإالنأاودهشييحسانلالتاقأنأترمأ):ثيدحلفلاخمهنأ:عبارلا

مهلاومأومهءامدیماومصعدقف؛كلذاولعفمهنف«هللالوسرادمحمنأو

ثيدحهنأىلعدحاوريغصندقو(هللاىلعمهباسحو«مالسإلاقحبالإ

.رتاوتم

هبءاجامقدصونيتداهشلابقطننمنأنم؛ةمألاعامجإلفلاخمهنأ:سماخلا

.مالسإلايفلخددقفلوسرلا

نألكلذو«اكرشيفنتالواديحوتتبثتالءامسلايفهللانأةديقعنأ:سداسلا
يفهعمنوكرشيكلذعمو؛ىراصنلااذكوهللادوجوبنوفرتعينيكرشملاضعب

.هريغةيهولألا

+داحلا|۲فيسلا<=



ءاجوءانركذايءاجدقف‹ةددعتمظافلأبءاجدقثيدحلااذهنأ:عباسلا

.لإ...معن:تلاقف؟هللاالإهلإالنأنيدهشتأ:ظفلب

‹١۷٠ص۹ج"فنصلملا"يفقازرلادبعو«٤٥٤ص٣جدمحأوكلامهاور

يأنباو«۲۷ص۱۲جيناربطلاو«۱۸۷ص۲جيمرادلاورازبلاوديمنبدبعو

.۷٥ص۰٠۱جيقهيبلاو«۳۱٩مقردوراحانباوةبيش

لاردمالاجر:٤٢۲ص٤جو٢٣۲۳ص١ج"عمجلا"يفيمثيحلالاق

اليباحصلاةلاهجوحيحصهدانسإ:١/۷٤٠ريسفتلايفريثكنبالاقو.حيحصلا

.١/٤٠۱٠"ديهمتلا"يفربلادبعنبااضيأهححصو.هاهرضت

ا
`حيحصلاعماحلاييReعيبرلاهاور(لإ...كبرنم)ظفلبءاجو

٤«۲٢٥۲صيئاسنلانملكىرحخأةثداحيفظفللااذهبهاورو۲5ص٢

ِناربظطلاو«۳۸۹و۳۸۸و۲٢۲۲ص٤جدمو«۲۳۴۰ص۲جدوادأو

٢٥۲٤ص٣جمکاحلاونابحنباوطسوألايفو١۱۳ص۷جو٠۲صا۷ج

.۳۸۹و۳۸۸ص۷جيقهيبلاو

.افنآهانیبامکاکهتنسنمرتاوتمللهتقفاولباوصلاوهيياثلاظفللاو

نإ:انلق؛هلملسممامإلاةياورلباوصلاوهلوألاظفللانإ:ليقنإف

؛ادجفيعضامهريغةياورىلعظافلألاضعبلامهدحأوأنيخيشلاةياوربحيجرتلا

هللادمحبةرفوتمةلدألالب؛هيلعلادلاليلدلادوجومدعل«هلهجواللطابلب

نيرخأتملانمهيلإبهذنمو«ةمألاروهمجهيلإبهذيذلاوهاذهو«هفالخىلع
احراشو‹"ريرحتلا"ييو"ريدقلاحتف"يفمامحلانبلامكلاومساقةمالعلا

نالطسقلاوريثكنباوهاشدابريمأبفورعملانيمألادمحموجاحلاريمأنياهياتك

جداجلا۳۳[فيلاهس



‹نورخآويرثوكلاوركاشدمحأويدنسلامركأويناعنصلاويراقلايلعو

.قحلاوهو

زوجيالهنإف؛نيرخألانيظفللواسمملسمظفلنأالدجملسولهنأ:نماثلا

طقسيلامتحالاعمو؛لكللالمتحمذئنيحنوكيثيدحلانأل؛هبجاجتحالا

.لامكلاوملعلايلوأدنعررقموهامكلالدتسالا

ناکناووهوسلدم-ثيدحلااذهةاوردحأ-ريثكيبأنبىينأ:عساتلا

ولوسلاماةياوربذخأيالءاملعلاضعبنأالإمهضعبدنععامسلابحرصدق

.هيففلتخملانمميدقتلابىلوأهيلعقفتملانأكشالو‹عامسلابحرص

زيخحتمدعىلعةلادلاةيلقنلاوةيلقعلاعطاوقللضراعمثيدحلااذهنأ:رشاعلا

امك-دئاقعلايفهبجتحياليداحآلاثيدحلاو«قوفلاةهجيفهناحبسىوملا

ةرتاوتملاةتسلاوباتكلانمعطاوقللهتضراعمعماميسالو-اقباسهانحضوأ

نإواننألثيدحلااذهدانسإةحصبانيلعضرتعيالواذه.ميلسلالقعلاةلالدو

طرشدنسلاةحصنألكلذوثيدحلااذهتوبثبمكحلاهنمانمزليالكلذانملس

دنعررقموهامكدانسإلاةوقبةربعالفنتملالطباذإوثيدحلاةحصطورشنم

-:كلذييءاملعلاضعبصوصنكيلإوثيدحلاءاملع

للعيامنإو"ثيدحلامولع"يفهللادبعوبأمكاحلالاق(١

ةلعو«هاوطقاسحورحلاثيدحنإف‹لخدماهيفحرجللسيلهجوأنمثيدحلا

.هاريغالةفرعملاومهفلاوظفحلااندنعهيفةجحلاو‹الولعمثيدحلاريصيف

>داحلا٤۲[فيلا<



دانسالانوكيدقو:١ج"تاعوضوملا"يفيزوحلانبالاق(٢

.هاداقنلاالإكلذفرعيالورومألابعضأ

حيحصثیدحاذه:لاقيدق:۱۱۳ص"هتمدقم"يفحالصلانبالاق(۳

.هااللعموأاذاشهنوكلحصيالودانسإلا

دقو‹نسحوأحيحصثيدح:مهلوق:"ةصالخلا"يفيبيطلالاق(٤

نسحيوأحصيدقهنأل:...مالكدعب١٠ص"داشرإلا"يفيوونلالاق(©

.بيرقتلاهرصتخميفهلثمو.هااللعموأاذاشهنوكلنسحيالوحصيالو«دانسإلا

ثیدحنمكرتيدقو:٢٤ص۸١ج"ىواتفلاعومحجب"يفةيميتنبالاق(٦

صخشلاكلذهاوراملكنأهلةربخالنمنظيف«هيفًاطخأهنأملعامةقثلا

ملعثيدحلاللعةفرعمنإف‹كلذكرمألاسيلوحيحصلاباحصأهبجتحي

لبنحنبادمحأوييدملانبايلعوناطقلاديعسنبىجيك«نفلاةمئأهفرعيفيرش
.اهباحصأاهفرعيمولعهذهو‹مهريغوٰيطقرادلاوحيحصلابحاصيراخبلاو

ةدايزلاهئاثأيفعقيمثلاصتالاحيحصثيدحنممك:۷٤صلاقو

.هنمدارلاهاكلذكرحخآصقنوعملاليحتةظفلةدايزبرفناصقنلاو

نأعمنآرقلاهبربخأامفالخوهو:...مالکدعب۱۹صلاقو

مويةبرتلاهللاقلخ))ثيدحيعي-ثيدحلااذهةلعنوتبثيثيدحلالهأقاذح
اذهواهنوركذيرومألهيفطلغنالفهيوارنأو‹ةهجلاهذهريغنم-((تبسلا

=>راجافيسلا<



نكلو«اديجرهاظلايفهدانسإثيدحلانوكي«ثيدحلاللعةفرعمىمسييذلا

وا«لسرموهوهدنسآوا«فوقوموهوهعفرفطلغهيوارنارخآقيرطنمفرع
.هنمدارلاهافیرشنفاذهو«ثيدحيفثيدحهيلعلخد

نمطرشدانسإلاةحصنأملعدقوص"ةيسورفلا"يفميقلانبالاق(۷

عومجمع.حصيثيدحلانإف‹ثيدحلاةحصلةبجومتسيلوثيدحلاةحصطورش

'ةيشاحبعوبطللا١۱۱۲ص۱4٤ج"دواديبننس"ىلعهتاقیلعتيٿلاقو

ةحصنأل‹هتحصبمكحلاديفيالفهدنسحصدقهنإمكلوقامأ:"دوبعملانوع

درجحبنممزليالف«ماتبجومال‹ةحصلابملعللببسءزجوأطرشدنسلا

.هتمدارملاها.ةلعلاوذوذشلاهنعفتنيملامثيدحلاةحصدنسلاةحص

حيحصوأدانسإلانسح:محلوق:۳۷ص"يورلالهنملا"يفةعامجنبالاق(۸
نودنسحيوأهدانسإحصيدقذإنسحوأحيحصثيدح:مهلوقنوددانسإلا

.هاةلعوأذوذشلهنتم

دانسالانسحثيدحاذه:موق:۸۹ص١ج"عنقملا"يفنقلملانيالاق(۹

حيحصثیدحاذهلاقيدقهنألنسحوأحيحصثيدح:محلوقنودهحيحصوأ

.هااللعموأاذاشهنوكلحصيالو«دانسإلا

لهأبيلاسأنمنأملعا:"راكفألاحيضوت"يفيناعنصلالاق(٠

-جراجا۲[فيلاس



دقهنألفيعضوأنسحيأكلذونوحيحصثيدحنودحيحصدانسإنولوقيف

.هاةلعوأذوذشلثيدحلاحصيالوهلاجرةقثلدانسإلاحصي

ايركزورجحنباظفاحاويقارعلاوٰييقلبلااضيأكلذىلعصندقو

قفتمرمأوهلبمهريغويونكللاويراقلايلعويطويسلاويواخسلاويراصنألا
.فيرشلانفلااذهةمئأنيبهيلع

اهعضوباومكحمهنأوأءاملعلاضعباهفعضيلاثيداحألاضعبكيلإو
اهديناسأنعرظنلاضفب‹مهدنعاهديناسأةوقعماهنوتمةراكنل

:©”اندنعاهنوتمو

رمعنباثیدحنع۸ص"ثیدحلامولع"يفهللادبعوبأمكاحلالاق١

سيلهنألهدانسإيفةلعهلتسيلثيدحاذه:(ىثمىثمراهنلاوليللاةالص)

ها.لوطيهيلعمالكلاومهوهيف(راهنلا)ركذوتبثةقثالإهتاوريف

طرشنمهنآكشيملهلمأتنمثيدحاذه:كانهثيدحنع۳٠٠صلاقو-٢

.ةشحافةلعهلوحيحصلا

نبمل١حيحصلايفجرخمثيدحاذه:كانهثيدحنع١٤صلاقو-۴

هذهضعبنإفالإو‹ٹثيدحلاةمئأدنعةدعاقلاهذهررقتنيبأناكلذنمتدرأامنإىنألكلذو

ثيدحلاكاضيأهدنسةهجنمفيعضاهضعبو‹(۷)مقرثيدحلاكاندنعتباثحيحصثيداحألا

.ملعأهللاو‹ءاملعلاكعثلوألاقامكناماركنمدانسإلاحيحصرخآلاضعبلاو(٩)مقر

+داجلافيسلاهس



نملطابوهوتاقثلاوةمئألاهلوانتدانسإاذه:كانهثيدحنع٥٠صلاقو٤

.كلامثيدح

تاقثلاهلاودتثيدحاذهو:"اثينهابيصمهللا"ثيدحنع٥٠صلاقو٥

.هاولولعملصألايفوهواذكه

يڻيدحهيفرظنيالدانسإاذهو:كانهثيدحدانسإنع١٠٠-٤١١صلاقو٦

.اوقلزنييفوكلانعاووراذإنويندملاو‹حيحصلاطرشنمهنأملعالإ

وبأركذيملو:نيتالصلاعمجيفثيدحنع١۲٠صاضيأهيفلاقو-۷

يعي-ةبيتقو‹عوضومثيدحلااذإفانرظنفةلعثيدحلليلعوبأالونمحرلادبع

هححصدقوتباثحيحصثيدحلاو.هانومأمةقث-ثيدحلااذهةاوردحأ

.عضوملااذهريغيفهتركذامكنيققحلانمدحاوريغ

اذإ)ثيدحنعقارعنبال"ةعيرشلاهيزنت"يفامكيدادغبلابيطخلالاق۸

.ركنمنتملاوحيحصدانسإلا:(عدتبمتام

ىلعمالكلادنع:١٦٠۷۳۱٠۳۱ص١ج"كردتسملاصيخلت"يفيهذلالاق۹

ذاشركتنمثيدحاذه:(نآرقلانايسنلةالصلاوءاعدلا)يفيلعثيدح

الإهيفسیلهنإفهدنسةدوج-هللاو-يريحدقو«اعوضومنوكينأفاحخأ

ةهجنملطابثيدحلالب:تلق.جيرجنبايثدح:لاقدقوملسمنبديلولا

-:للعثالٹهلواضيأهدنس

عاونأحبقأنموهو‹ةيوستلاسيلدتسلديهنإف‹ملسمنبديلولاسيلدت:ىلوألا

ىلامباذهو‹تاقبطلاعيمجيفعامسلابحرصاذإالإهتياوربجتحيالف‹سيلدتلا

_—>داحلامر[فيلا<



نيسلدملاتاياوربجاجتحالاىرينميأرىلعهلكاذهوثيدحلااذهيفهعنصي

انكولو‹قيقحتلاىلعحرجهنألكلذىرينميانسلو«سيلدتلانمعوتنلااذه
نعسلديناكهنأهنعتبثهنأل«كلذنمملسمنبديلولاانينثئتسالكلذىرينم

.ةماركالوهبجتحيالفهلاحاذهناكنمو‹نيلاجدلانيباذكلا

نباسيلدتبنحب:يطقرادلالاق«روهشمسلدمهنإفجيرجنباةنعنع:ةيناثلا

یحیيبانبميهاربإکحورحبنمهعمساميفالإسلديالسيلدتلاحيبقهنإفجيرح

.هدیبعنبیسومو

وبألاق‹ثيدحلااذهةاوردحأيقشمدلانمحرلادبعنبناميلسفعض:ةغلاثلا

ناكو«نيلوهجاوءافعضلانعسانلاىورأهنكلثيدحلاميقتسمقودص:متاح

.هازیالناكومهفيملاثيدحهلعضوالجرنأوليدنع

اهدانسإيفنأل‹«هبحرفيامتسيلاهنكلو«ةيناثقيرطثيدحللو

يفنيتللاةيناثلاوىلوألانيتلعلاىلإةفاضإ‹«باذكوهويطقرادلاخيششاقنلا

.ادجافيعضواكورتماهدانسإيفنألاهيتقباسكيهوةثلاثقيرطهلوىلوألاقيرطلا

كلذنإفكميمحىلعيسئتبتال)ثيدحنع"ظافحلاةركذت"يفلاقو٠

.رکنمهنکلتاقثهتاور:(كتانسحنم

قاحسإنبليعامسإتیبىلإلبنحنبادمحأءيججةصق"نازیلا"يفرکذو-١

ةياكحهذهو:لاقمت«لإ..هباحصألييساحملاثراحلامالكلهعامسوجارسلا

.دمحألثمنماذهعوقودعبتسأ«يلقىلععقتالةركنمدنسلاةحيحص

-داحلافيسلا<



ةحصعمو:اثيدحركذنأدعب۹/۳٠۲"ءالبنلامالعأريس"يفلاقو۲

ةنسدعبامىلإريغامرمعنبامسانأيضتقيوهو‹لوقلانمركنموههدانسإ

.ءيشبسيلوهوةرجحلانمعبس

هللالوسرنأرمعنباثیدحنع۳۳۷-۳۳۸ص٦جاضیأهيفلاقو-۳

ريغيفلتقنمىلعلومحاذهو«ادجبيرغ:"مكاتوماولسغا":لاقانيك

.مهيدقةقثلاو«يدعنباخيشنمهيفطلغلالعلو«لاتقلافاصم

ىلعمالكلادنع٠٠٠٠۷٠٠ص١جمكاحللكردتسمللهصيخلتيفلاقو4٤

ىحاووتسا8هللالوسرلاقفنوكرشلملاًافكنادحأمويناكال)ثيدح

عمثيدحلاو«ةقْثوهوديبعلاجرخيل:-يذلا-تلق:(ثيدحلا...يبرىلع

.اعوضومنوكينأفاحخأركنمهدانسإةفاظن

قلطنا):يلعثیدحنع٦۳۱۰۷٦۳ص۲جاضيأهيفلاقو

:لاق٤£ثيدحلا(...سلجا:يللاقفةبعكلاىتأىحويهللالوسريب

.ركنمنتلاوفيظنهدانسإ:-يذلا-تلق

رظناظلهناسابعنباثيدحنع۲جاضيأهيفلاقو

.((ةرخآلاوايندلايفديستنأ)):لاقفيلعىلإ

سيلوركتنموهفتاقثهتاورناكنإواذه:-يذلالئاقلاو-تلق

هوفتينأرسجيملوارسقازرلادبعهبثدحءيشيألالإو«عضولانمديعب
.؟هيلإاولحرنيذلاقلخلاونيعمنباودمحأل

+افاعفلا+



فافزيفتنكسیمعتنبءامسأثیدحنع۹٥۱ص۳جاضيأهيفلاقو-۷

-هلاجرخمتاحو«هيبأنعمتاحنبحلاصهيف:-يذلالئاقلاو-تلقةمطاف

ةليلتناكءامسأنإفطلغثيدحلانكلملسمخويشنمحلاصو-نيخيشلايعي

.ةشبحلابةمطاففافز

ثیدحمكاحلاحيحصتىلعهقيلعتدنع۱-١۷١۱۷۱ص۳جاضيأهيفلاقو-۸

يردأامو...هوقنومساقلاو‹«=نعمنبیجبهقٹودقو:تلق-.هيفملكت

ىلع-ثیدحلااذه:۳۰٥ص٤ج"هریسفت"يفریثکنباظفاحلالاقو

ثيدحوه:يزملاجاجحلاوبأظفاحلامامإلاانخيشلاقادجركنم-ريدقتلك

.هنمدارملاهارکنم

ثیدحنع٤١۱۱١۱۲جاضيأ"كردتسللاصيخلت"يىهذلالاقو-۹

نحنوةوعدبةشئاعلوعدتنأبحنانإالاقفاهاوبأويهتءاجاهنأ:ةشئاع

ةرهاظةبجاوةرفغمقيدصلاركبيبأتنبةشئاعلرفغامهللا:لاقف«عمسن

.هدانسإةدوجىلعركنم:تلق:لاق.خلإ...ةنطابو

دنعامحوازبخةيفصنعيهللالوسرمعطأ:ثيدحنعاضيأهيفلاقو٠

.بنیزيذ«طلغلب:تلق«حیحصمكاحلالوقىلعهقيلعت

ةيقرنإف‹نتملاركنمحيحص:كانهثيدحنع۸٤ص٤جاضيأهيفلاقو-۹

.ربيختقوملساهريرهوباوردبتقوتتام

>راجافيسلا<



ىلعيودبةداهشزوجبال):ثیدحنع۹۹ص٤جاضيأهيفلاقو۲٢

ىلعركنمثيدحوهو-مكاحلايعي-فلؤملاهححصيمل:تلق(ةيرقبحاص

.هدنسةفاظن

"حالطصالانساحم"يفامكةلمسبلايفكطسنأثيدحنعرهاطنيالاق-۳

ةركتمهشميفةدايزلاهذهنكللصتمحيحصدانسإاذه:°”نيقلبلامامإلل

.ةعوضوم

هركذثيدحنع٦٥-١٥٥ج"رثألانويع"يفسانلاديسنبالاق٤

نمالإثيدحلااذهدانسإيفسيل:تلق:هركذنأدعبيذمرتلاةياورنمكانه

يراخبلاهبدرفناو«دارقهبقلحونوبأناوزغنبنمرلادبعوحيحصلايفهلجرح

لاسريهو«ةراكنهنتميففكلذعمو‹ملسمهبدرفناقاحسإيأنبسنويو

يبنلانإفنينسرشعلاغلبيلذئنيحركبوبأوفيكف‹الالبوييبلاعمركبييأ

هلاقامىلعماوعأةعستفیيٻللتناکو«نیماعنمدیزأبركبيبانمنس

نورحخآهلاقامىلعاماعرشعاناوأهريغويربطلاريرجنبدمحمرفعجوبأ

ناكهنإف«اماعنیئالثنمرٹکأبكلذدعبالإركبيبأللقتنيملالالبنإفاضيأو

هلةمحركفوركبوبأهارتشامالسإلاىلعهللايفبذعامدنعونييحمحلافلخيبل

.هنمدارلاهاروهشمكلذبهربخومهيديأنماذاقنتساو

"ةباحصلاىلعةشئاعهتكردتساامداريإلةباجإلا"يفيشكرزلالاقو

اعدفهيفهلوق:لاقكفإلاةثداحليراخبلاةياوريفمقومهوىلعقيلعتيف١٤ص

.نآلاةحفصلامقرركذنرضحيالو

 mmm>راجا١٤۱فيسلا+



نأىلإ...كلذدعباهتقتعافةشئاعاهترتشاامنِإةريربو«ةريربلعهللالوسر

هنأنظيف«ةاورلاضعبريسفتنمثيدحلايفجردمةريرببةيراحلاريسفتنإ:لاق

.قاذحلاالإهلهبنتيالضماغعونوهو‹ثيدحلانم

نعقاحسإيبأنبسنويثيدحنمهريغويذمرتلايفعقوامهرئاظننمو

يبنلاهعمجرخوماشلاىلإبلاطوبأجرح:لاقهيبأنعىسوميبأنباركبيبأ

الالبرکبوبأهعمثعبوبلاطوبأهدرف):هرحخآيفلاقو‹بهارلاركذف

افإالالبنأل‹ةرهاظلاماهوألانمهذهف‹(تيزلاوكعكلانمبهارلاهدوزو

دعبنكيملالالبلعلو«مايأونارهشوةنسةرشعاتنارمعلانمهلناكييبلا

عمنكيملو«ةنسنيرشعوسمنمبيرقهلناكةيناثلاةرملاجرخالو«دلو

.هاةرسيمعمناكامنإبلاطيأ

هقثو:...مالکدعب٥٦۲ص۲ج"ةياهنلاوةيادبلا"يفريثكنبالاقو

هحرجادحأرأملوظافحلاوةمئألانمةعامج-ثيدحلااذهةاوردحأادارقيعي-

ركبوبأهعمثعبو):هلوقنأثلاثلا:لاقنأىلإ...ةبارغهثيدحيففاذهعمو

كاذذإركبيبأرمعناكدقفةنسةرشعكاذذإمقفيهرمعناكنإ(الالب

نيام؟كاذذإركبوبأناكنيأفكلذنملقألالبرمعورشعوأنينسعست

.هابیرغامھالک!؟لالبناک

:۲۹۷ص٤جيروفكابملل"يذوحألاةفحت"يفامكيرزحلانبالاقو

+فيسلا4



وبأوةنسةرشعاتناقيبلانسنإف«كلذكوهوامهوانتمئأهدعو«ظوفحم

.هاتقولاكلذيفدلونكيملهلعللالبونيتنسبهنمرغصأركب

هذهتدرودقو:۱۸۳صاجةباصإلا"يفرجحنباظفاحلالاقو

هريغويذمرتلااهجرحخأيرعشألاىسوميبأثيدحنمتاقثهلاجردانسإبةصقلا

‹الالبركبوبأهعبتأوهلوقيهوةركنمةظفلاهيفدازو‹بهارلااهيفمسيملو

نُاالإ«الالبذئموییرتشاالوالهأتمنکیملذئنیحركبابأنأاهتراکنببسو

‹ثيدحلااذهيفتجردأرخآثيدحنمةعطتقمةريخألاةلمحلاهذهنألمحي

يدهيفكلذلثعحرصدقو.هاهتاوردحأنممهويهةلمحجلاينو

.ملعأهللاو"يراسلا

.كلذيفيشكرززلامالكمدقتدقوكفإلاةئداحليراخبلاةياور-٥

مکبولقهفرعتيعثیدحلامتعمساذإ))ثيدحنعبحرنباظفاحلالاق

متعمساذإو«هبمکالوأانأفبيرقمكنمهنأنورتومكراشبأومكراعشأهلنيلتو

انأفدیعبمکنمهنأنورتومكراشبأومكراعشأهنعرفنتومكبولقهركنتيعثيدحلا
.هنمدارملاهالولعمهنكلوملسمطرشىلعهنإ:ليقدقهدانسإ:((هنممكدعبأ

نباہاورامهرکذدنع٦٤ص۱۰ج"حتفلا"يفرجحنباظفاحلالاق-۷
ةديبعابأيقسيناكهنأورمخلارحتةصقيفسنأثيدحنمهريسفتيفهيودرم

نباهاورامتابرغتسملانمو:رمخلانابرشيمهيفاناكرمعوركبابأنأةحلطابأو

.اطلغالإهنظأامو‹هدنسةفاظنعمركنموهو:لاقنأىلإ...هيودرم

+احا٤٤[فيا+



تنشبءامصلاثيدح(١٤٠)"مارملاغولب"يفرجحنباظفاحلادروأ-۸

مكيلعضرتفااميفالإتبسلاموياوموصتال)):لاقاقعهللالوسرنأرسب
هاور:هنعلاقو((اهغضميلفةرجشدوعوأبنعءاحلالإمكدحأدجيملنإف

.هنمدارلاهاكلامهركنأدقوبرطضمهنأالإتاقثهلاجروةسمخلا

هلاجر:كانهثيدحنع٦۸ص١ج"صيخلتلا"يفرجحنباظفاحلالاق-۹

.هنمدارلاهالولعمهنأالإتاقث

حونومدکمدآومکیبنکينضرلكيف)):لاق69سابعنباثیدح٠

دانساإلاحيحص:مكاحلالاق«((یسیعکیسیعومیهاربإکمیهاربإوحونک
."كردتسملاصيخلت"يفيذلاهقفاوو

حيحصتنمبجعتألزأملو:۲۳۳ص١ج"بيردتلا"يفيطويسلالاق

يبألملعأالوةرعبذاشهنكلوحيحصهدانسإ:لاقيقهيبلاتيأرىحهلمكاجلا

نممزليالهنإفنسحلاةياغيفيقهيبلانماذهو:يطويسلالاقاعباتمهيلعىحضلا

ةلعوأاذوذشنتملايفنأعم«دانسإلاةحصلامتحالنتملاةحصدانسإلاةحص

.لإ...هتحصعنت
نموهو...عماسلاريحتةيلبهذه...:١٠ص"ولعلا"يفيهذلالاقو

.هاتکساوعمالیبق

نايبعضوماذهسیلو«فيعضهدانسإوةرعبركنملطابهنتملب:تلق

ابوهو«باتکلالهانعهاورامموهفسابعنبانعهتوبثريدقتىلعو‹كلذ

.ةلاجعلاهذهالعستتالةلدألهبذكبمزجينأبحي

.صاخباتكباهدرفنانلعلوءاهركذبماقماليطنالادجةريثككلذىلعةلثمألاو

جداحلا٤[فيلا<



ريدقتىلعو(ءامسلايف)ةدايزنالطبتملعكلذكلررقتاذإواذه

ريدانمواذه«هريغوظفاحلاهحضوأامكةبترملاولعكلذبدارملانإفاهتوبت

سابعنباقيرطنميورحلاليعامسإهاورادهاش(ءامسلايف)ظفللنأركذلاب
كورتموهونابزرملانبديعسهدانسإيفنأل«هبحرفياممسيلهنکلوا

٤ٹیدحارکنم:يراخبلالاقو«ءيشبسيل:نيعمنبالاق«ةرمعبثيدحلاركنم

:يطقرادلالاقو‹هثيدحبتكيالوةقثبسيل:ةرملاقو‹فيعض:يئاسنلالاقو

.ملعأىلاعتهللاوًاطخلاشحافمهولاريثك:نابحنبالاقو«كورتم

.(٩٠4٤)يراخبلامامإلاهاور((هقاسنعانبرفشكيف)):ثيدح-٤

-۷٥۸ص۸ج"حتفلا"يفظفاحلالاق‹ذاشظفللااذهبثيدحلااذه

وهو(هقاسنعانبرفشكي)عضوملااذهيفعقوو:ةيملعلابتكلارادط۸

:لاقمثكلذكيلیعامسإلاهجرخأفملسأنبديزنعلالهيبنبدیعسةياورنم

ملسُانبدیزنعةرسيمنبصفحقيرطنمهجرخأمث«ةركن(هقاسنع)هلوقيث

ييفنآرقلاظفلاهتقفاولحصأهذه:يليعامسإلالاق«(قاسنعفشكي)ظفلب

ةهباشمنمكلذيفالحراوجوءاضعأوذىلاعتهللانأنظيال«ةلمحلا

ظفاحلاكلذىلعهرقأو.هاءيشهلئمکسيل-كلذنعهللاىلاعت-نيقولخلملا

.رجحنبا

امكرمألاةدش٩”هتحصريدقتىلعثيدحلاوةيآلايفقاسلابدارملاواذه

‹ةبطاقةباحصلالوقاذهلب؛يعخنلاوةداتقوكاحضلاودهاجمبوسابعنبالاق

.عضوملااذهريغيفكلذانيبامكفيعضهنأاندنعحيحصلاو)١

+داحلاافيسلا



يبطرقلاويزوجلانباونايحوبأويزارلارخفلاوريثكنباوريرجنبابهذهيلإو

يفةيميتنباهيلإبهذيذلاوهو«مهركذبمالكلالوطينورخآويسولألاو
Aaةيبرعلادهاوشلاهللدتيذلاوهاذهو6"ىواتفلاعومحب"نم

:لئاقلالوقك

اهضعبرحلاهبتضعنإبرخحلاوأ

:رخالالوقو

نزاملآنمفرطلاماسبرالأ

:رخالالوقو

قاسىلعبرحلاانبتماقو

:رخالالوقو

اهقاسنعممتفشک

:رخالالوقو

اهقافشإنمويسفننمتبجع

اهقاسنعتفشکدقةنسيف

اودجفمكببرحلاتدحجو

ارمشبرحلااهقوسنعترحمنإو

حارصلارشلانمادبو

اهقارعنعمحللايربتءارمح

.ملعأیلاعتهللاو«اهركذبماقملاليطنالةريثككلذىلعدهاوشلاو

۶داحلابفيسلا<



اذإ)):لاقتے(یهللالوسرارق:لاقبيهص

دنعادعوممكلنإةنحبالهأاي:دانمىدان‹رانلارانلالهأوةنحلاةنحبالهألحد

ائيشمهاطعأامف«هللاىلإنورظنيفباجحلامهنعهللافشكيف؟رانلانمانرجيو

.(۱۸۱)۲۹۷ملسمهاور((ةدايزلايهو«ههجوىلإرظنلانممهيلإبحأ

:نيهجونمكلذنعباوحلاو

ِءيسهنأالإهسفنيفاقودصناكنإووهو«ةملسنبدامحهدانسإيفنأ:لوألا

.ةجحبسيلوهف‹ريغتوطلتخادقو‹ءيطخيومهيظفحلا

Geلاقو‹(طلغيقودصةقُث):۸۸٨۱ص٠١"فشاكلا"يفيذلالاق

.(ماهوأهلةقثناك):١۹٥ص"نازيملا

يفنعطامهنأالإ):مالكدعب٤٥٤ص۷ج"ءالبنلامالعأريس"يفلاقو
نمجرخأوهيفدهتجافملسمامأو«يراخبلاهبجتحيملكلذلف؛هظفحءاسنسلا
امیفهبجتحیالنأطايتحالاف):لاقنألإ«(هریغتلبقعمساممتباثنعهثیدح

.(تاقثلافلاخي

.اهتلمجنمثيدحلااذهنأيتأيسو:تلق

اذلف‹هظفحءاسربكاملهنأالإنيملسلملاةمئأنموه):يقهيبلالاقو

.(يراخبلاهکرت

+داحلا٢فيسلاهس



نکيمل:يجابلالاقو‹ركنملاثيدحلابثدحاميرةقث):دعسنبالاقو

.(كانهناطقلادنع

هيففلاخياميفهتياورىلعدامتعالاحصيالهنأكلذنمصحلتف:تلق

.حيحصلاوهو؛اقلطم:ليقو‹تاقثلا

دامهدنسأامنإثيدحلااذه:يذمرتلالاق¿5فقولابةلعمةياورلاهذهنأ:اغلا

تبانعثیدحلااذهدیزنبدامحوةريغملانبناميلسیورو«هعفروةملسنبا
يقشمدلادوعسموبألاقاذكو«هاهلوقىليليبأنبنمحرلادبعنعينانبلا

.دشارنبرمعمودقاونبدامحةريغملانبناميلسوديزنبدامعماودازو«هريغو

لصولانأل؛لصولاةياورحيجرتبمكحيهنأنميوونلاهركذامامأو

لصونملنوكيذئنيحمكحلانأو«ةلوبقمةقثلانمةدايزلاو«ةقثلانمةدايز

هاكحامك-نيثدحملارثكأبهذف.اهيففلتخمةدعاقلاهذهنأهيفف؛ةياورلا

:ليقو«لسرأوأفقونملمكحلانأىلإ-ناطقلانباوبيطخلامهنع

ليقو«يووتلاهركذامبسحىلع:ليقو«ظفحأللمكحلا:ليقو‹رثكألل

.كلذريغ

نمةقثهيوريربخهيففلتخملانم:ثلاثلا):هللادبعوبأمكاحلالاق

‹dنولسريف‹تاقثلانمةعامجهنعهيوريمثهدنسينيملسملاةمئأنممامإنعتاقثلا

نملوقمهدنعهيفلوقلاو‹ءاهقفلابهذمىلعحيحصوهو‹ريثكمسقلااذهو

لوقهيفمهدنعلوقلافثيدحلالهأامأو«ةقثناكاذإ‹نتملاوأدانسإلايفداز

.ها(دحاولاىلعمهولانمىشخياملهولسرأوأهوفقونيذلاروهمجلا

%راجافيسلا*7



لهانعىیکحنم):"مالالاحرش"ةمدقميفديعلاقيقدنبالاقو

صقانوأفقاووعفاروأدنسمولسرمةياورضراعتاذإهنأمهرثكأوأثيدحلا

‹ادرطمانوناقسيلكلذنإف‹اذهيفبصيملفدئازللمكحلانأدئازو

.ها(لوقنامباوصفرعيةيئزحبامهماكحأةعجارعو

۳۳-١/٢۳۳۷جيعليزلل"ةيارلابصن"يفامكيداحلادبعنبالاقو

نمسانلانمف‹روهشمفالخ-ةقثلاةدايزلوبقيأ-هيفلب...):مالكدعب

لبقتاهنأوهو٠ليصفتلاحيحصلاواهلبقيالنممهتمو«اقلطمةقثلاةدايزلبقي
ليذلاواتبثاظفاحةقُتاهاوريذلايوارلاناكاذإلبقتف«عضومنودعضوميف

نم:هلوقسنأنبكلامةدايزسانلالبقامك«ةقثلايفهنودوأهلثماهركذي

رحخآعضوميفلبقتو«ءاملعلارثكأاهبجتحاو«رطفلاةقدصيف(نيملسللا
مکحالةدایزلکلب«طلغدقفاماعامکحكلذيفمكحنمو‹اهصختنئارقل

نظلاىلعبلغيعضوميفو‹كلامةدايزكاهتحصبمزجيعضوميففءاهصخي

تلعجوادجسمضرألايلتلعج))ثيدحيفقراطنبدعسةدايزكاهتحص

:هلوقهقفاونمورمعمةدايزكةدايزلاًاطخبمزجيعضوميثو«((اروهطانلاهتبرت

رمعمةدايزكاهؤطحخنظلاىلعبلغيعضوميثو«(هوبرقتالفاعئامناكنإو)

ثيداحأيفامكةدايزلايففقوتيعضوميفو«(هيلعةالصلا):زعامثيدحيث

.ريسيفرصتعم.ها(ةريثك

نبنمحرلادبعكنفلااذهيفنيمدقتملاةمئألامالك):يئالعلاظفاحلالاقو

محلاثمأو«يراخبلاو«لبنحنبدمحأو‹ناطقلاديعسنبىو‹يدهم

ERجواقوفس



حيجرتلاعمرئادكلذيفمهلمعلب«يلكمكحبةلأسملاهذهيفنومكحيالمهنأ

.(ثیدحثيدحلكيفمهدحأدنعىوقيامىلإةبسنلاب

يفنيئفاكتمنيدانسإلالاجرناكاذإامأف...):مالكدعباضيألاقو

ءيشيٿهفقووأ«هلسرأنمنودهعفروأ‹هدنسأنمناكوأ‹ددعلاوأ‹ظفحلا

ثيدحلاةمئأفالتخاورظنلالاجبانههف«مهبجتحمتاقثمهلكنأعمكلذنم

.ءاهقفلاو

ةعنامةلعكلذلعجمهبلاغلبثيدحلالهأنمريثكهكلسييذلاف

ىلعنيتياورلاىدحاإلحيجرتلاىلإنوعجريف‹اقلطمثيدحلاةحصبمكحلل

‹الاومكححيجرتلاهوجونمءيشبنيقيرطلاىدحإتدضتعامف٠ىرخألا

الورصحتتالةريشكحيجرتلاهوجوو‹كلذبهوللعوثيدحلانعاوفقوتالإو

امنو۽«صاخحيجرتهبموقيثيدحلكلب«ثيداحألاعيمجىلإةبسنلابالطباض
مكيمل«تاياورلاوقرطلانمرثكأيذلانطفلاسرامملاكلذبضهني
امبسحبمهرظنفلتخيلبةدعاقلالمشييلكمكحبماقملااذهيفنومدقتلا

.(ملعأهللاوهدرفمبثيدحلكيفمهدنعموقي

هعفروثيدحلادانسإاولعجمهنإفلوصألاوهقفلاةمئأامأو):لاق

.(مدقتامكذاشلالوبقكلذىلعمزليو«هنتميفةدايزلاك

رركتدقو):٢٤٢۲-٤٢٤۲ص"يذمرتلاللعحرش"يفيلبنحلابجرنبالاقو
دمحأمالكوعفرلاوفقولاولاسرإلاولصولايففالتخالاركذباتكلااذهيي

ييفدمحألاقدقو‹ظفحألاوكلذيفقثوألارابتعاىلعلديظافحلانمهريغو

1 1 1



ةمئأنأمكاحلاركذو«هلسريهريغوعفنيءيشيأ:ةملسنبدامحهدنسأثيدح

ييهفرصتفلاخياذهو‹ثيدحلااولسرأنيذلانيرثكألالوقلوقلانأىلعثيدحلا

زييت”هامانسحافنصمبيطخلاظفاحلاكلذيففنصدقو©"كردتسملا"

:نيمسقهمسقو"ديناسألالصتميفديزملا

.اهكرتودانسإلايفةدايزلاركذةحصبهيفمكحام:امهدحأ

.اغوبقمدعوةدايزلادربهيفمكحام:

يراخبلانعةياكح"ةيافكلا"يف-بيطخلايأ-ركذو:لاقنأىلإ
‹ةلوبقمةقثلانمةدايزلا:لاقفيلوالبحاكنلايفقاحسإيأثيدحنعلئسهنأ

الإو‹«ثيدحلااذهيفةدايزلاهدارمامنإفتحصنإةياكحلاهذهو«ةقثليئارسإو

يفةقثلکةدايزیرینکيملهنأاعطقهلنيبت"يراخبلاخيرات"باتکلمأتنمف

ةقثلانمةدايزلانأعضاوملاضعبيفركذيٰيطقرادلااذكهو«ةلوبقمدانسإلا

ىلعلاسرإلاحجريوتاقثلانعةريثكتادايزعضاوملارثكأيفدريمث«ةلوبقم

ناكاذإيهوةصاخلاعضاوملاكلتيفةقثلاةدايزمهدارمنأىلعلدف«دانسإلا

.ظفحلايفازربمةقثلا

ملفيروثلاامهفلاخوالجرناتقهدانسإيفدازثيدحيفيطقرادلالاقو

ةقثلاةدايزنأل«هيفدازنملوقلوقلاناكلفلاخيروثلانأالول:لاقفهركذي

.هاهنمظفحأوهنمهفلاخيملاذإةقثلاةدايزلبقيهنأبحيرصتاذهوةلوبقم

فلتخيلبرمتسيالاذهيفمكحلانأيدنعو:تلق):ريزولانبالاقو

.فها(داهتجاعضوموهو«لاوحألانئارقفالتخاب

 >رجلافيسلا<



رادط٠٢٠۲ص"حالصلانباىلعتكنلا"يفرجحنباظفاحلالاقو

نم-بيطخلايأ-هححصامو):حالصلانبالوقىلعاقيلعتةيملعلابتكلا

.(هلوصأوهقفلايفحيحصلاوهفعفرلاولصولاحيجرت

نأهطرشبيطخلاهححصيذلا):-رجحنباظفاحلالئاقلاو-لوقأ

اقلطملدعلانمكلذنولبقيفنويلوصألاوءاهقفلاامأو‹اطباضالدعياورلانوكي

يٿاوطرشمهنأ:وههيلعهيبنتلانيعتيءيشانهو.ريثكقرفنيرمألانيبو

بضأوهنمهفلاخفةقثلاهاورامهنأبذاشلااورسفواذاشنوكيالنأحيحصلا

نسمنأكلذىلعاونبو‹اقلطمةقثلانمةدايزلالبقت:اولاقمثاددعرثكأوأهنم

.اقلطملسرأنمىلعهربخمدقتيغبنيفةدايزهعملصو

نسمىلعاباتکوأاظفحطبضأوأاددعرثکألسرأنمنوكينأقفتاولف

وأقرفلابنايتإلانمدبال؟المُأاذاشهنومسيلهمأ؟المأهنولبقيألصو

.ضقانتلابفارتعالا

ءاهقفلانعكلذقلطأنموامئادلبقتالةقثلاةدايزنأاذهيفقحلاو

مهضعبضرعتيملوفصولايفاووتسااذإكلذنولبقيانإوبصيملفنييلوصألاو

.ێعمالواظفلاهيفنل

-"ناهربلا"حراش-يرايبألانباونيدلارخفمامإلاكلذبحرصنمو

يعاودلاتناكوألفغيالةصقانلايوارناكاذِإ):نبالاقو«امهريغو

ناكوةدايزلاكلتنعاولفغينأمهيلعزوجيالةعامجاوناكوأ«اهلقنىلعرفوتت

مث.ىهتنا.(يغبنييذلااذهةدايزلايوارةياورلبقيالنأقحلاف«ادحاوسلجلا

 جاحلاء۲[فيسلاس_

 



لباقلطملوبقلاىلعاوقبطيملنييلوصألانأنايباذهداريإبتدرأامنإو:لاق

.هنمداراها‹مهنيبفالخلا

هنأكلذو‹هنمدشألاكشإفنصملاىلعو...):مالكدعب۳٦۲صلاقو

لصولاضراعتولهنإ:لوقيو‹مدقتامكاذاشنوكيالنأحيحصلايفطرتشي

المأظفحألقأوأرثكألاسرإلاةاورناكءاوس‹اقلطملصولامدقلاسرإلاو

يوارناكاذإو.هنمحجرأوهنمهيوارفلاخييذلاهنأذاشلاريسفتيفراتخيو

لصولانوكتبثدقف«ةقثلايفامهكارتشاعملصولاىورنممظفحألاسرإلا

يفاذه؟اذاشنوكيالنأةحصلايفهطرشعمةحصلابهلمكحيفيكف«اذاش

امنإةحصلاطرشيفذوذشلايفنطارتشانأبهنعباجينأنكعيو«لاكشالاةياغ

‹لاسرإلاولصولاضراعتاذإظفحألاةياورحيجرتبنولئاقلامهو«نوثدحملاهلوقي

حيجرترايتخابحرصدقفنصلملاو‹كلذبنولوقياللوصألالهأوءاهقفلاو

هنألحيحصلاطرشيفذوذشلايفنطارتشامدعىريهلعلولاسرإلاىلعلصولا

.نیئدحلادنعاملقنىلعرصتقالبءيشرايتخابهسفننعحرصيملكانه

لهآبهذمنأهنمملعو‹لاكشإلاعفترالاجلااذهىلإثحبلاىهتنااذإو

نإتاقثلانملسرأنمنأو«اذاشثيدحلانوكيالنأحيحصلاطرشنأثيدحلا

نعلامتحالاهيفنأيو«سكعلاباذكومدقتاقثلانملصونممحجرأناك

.(ملعأهللاوةيمستلايفالجاجتحالايفحدقيذوذشلانأوهويضاقلا

حيحصلا:يأامهيوارةدايزو):4-٥۹1ص”رظنلاةهزن"يفلاقو

كلتركذيملنمي(قثوأوهنم)ةياور(لةيفانمغقتملامةلوبقم)نسحلاو
هذهف«اهرکذيملنمةياورنيبواهنيبيئانتالنوكتنأامإةدايزلانأل.ةدايزلا

EEE>راجللا\0فيسلا+



نعهيوريالو«ةقثلاهبدرفنييذلالقتسملاثيدحلامكحيفاهنألاقلطملبقت
هذهف‹«ىرخألاةياورلادراوبقنممزليثيحبةيفانمنوكتنأامإو‹هريغهخيش

.حوجرملادريوححجارلالبقيف‹اهضراعمنيبواهنيبحيجرتلاعقييلا

‹ليصفتريغنماقلطمةدايزلالوبقبلوقلاءاملعلانمعمجنعرهتشاو

ءاذاشنوكيالنأحيحصلايفنوطرتشينيذلانيثدحملاقيرطىلعكلذىتأتيالو

مهنمكلذلفغأنممبجعلاو‹هنمقثوأوهنمةقثلاةفلاخمبذوذشلانورسفيمث

لوقنملاونسحلااذكوحيحصلاثيدحلادحيفذوذشلاءافتناطارتشابهفارتعاعم

لبنحنبدمحأوناطقلاىيويدهمنبنمحرلادبعكنيمدقتملاثيدحلاةمئأنع

يئاسنلاومتاحيبأوةعرزيبأويراخبلاوٰييدملانبايلعونيعمنبىجيو

دحأنعفرعيالواهريغوةدايزلابقلعتياميفحيجرتلارابتعامهريغويطقرادلاو
ها.(ةدايزلالوبققالطإمهنم

اهنألاقلطملبقتهذهف):هلوقوهحارشنمدحاوريغكلذىلعهعباتو

مالك(هريغهخيشنعهيوريالوةقثلاهبدرفنييذلالقتسملاثيدحلامكحيف

نباىلعتکنلا"يفلاقثیحهسفنظفاحلاكلذنيبامك«دودرمفيعض

لكسيلهنأل«دودرمجاجتحاوهو...):مالكدعب٢۲۸-٣۸٤٦"حالصلا

نإمثذاشلاعونيهنايبقبسامك«الوبقمنوكيناكةقثيأهبدرفتثيدح

هدرفتنأل‹رهاظةدايزلابهدرفتنيبوهلصأنمثيدحلابيوارلادرفتنيبقرفلا

يفةفلاخمالذإ‹تاقثلانمهريغىلإةلفغلاووهسلاقرطتهنممزليالثيدحلاب

«اددعرثکأواظفحهنمنقتأوهنماهوريملاذإةدايزلابهدرفتفالخبمحلهتياور
.(نظلاةبلغىلعرمألااذههتياورىلعمهتياورحيجرتببلاغنظلاف

>داخلااءفيلا<—_



-امهنأقيقحتللاو):۳۱۲ص۲١ج"يرابلاحتف"يفلاقو

امهمةنيرقلاعمرئادوهلبدرطملمعلصولامدقتيفاملسيل-ناخيشلا

هلصويثفالتخاللهحيحصتنعاضرعأثيدحمكالإوهادمتعااهبحرت

.ها(هلاسرإو

ركذنأدعب۲۹۳ص١"ةيادحلاحرشةياغلا"يفيواخسلالاقو

ضراعتيأ-امهيفدارطاالهنأقحلانكلو):ةلأسملايفةروكذملابهاذا

امبسحبفلتخيحيجرتلالبنيعممكحل-فقولاوعفرلاوألاسرإلاولصولا

.ها(رخآلحميفهطسبوانخیشهررقامكدقانللرهظي

نأرهاظلاو...):مالكدعب١٩٤٤۱۹ص١ج"ثيغملاحتف"يفلاقو

نعهتمدقامهيلإًاموأوانخيشهيلإراشأامك«حيجرتهيفرهظيملاميفلاوقألالحم

يدهمنباک«نفلايمدقتمعينصنمءارقتسالابسحقحلافالإو«سانلاديسنبا

ءحيجرتلاعمرئادكلذلب‹يلكمكحبمزحلامدع‹يراخبلاودمحأوناطقلاو

١٠تافصلاىلعتاوذلاددعحجرتيةراتولاسرإلاةراتولصولاحجرتيةراتف

ىروكذملاثيدحلاو‹كلذهلنيبتةيئزحلامهماكحأعجارنمو«سكعلاةراتو

نئارقنمكلذلمضناالب«ةدايزهعملصاولانأدربلصولابيراخبلاهلمكحي

قاحسإيبُأنعهووریسیعولیئارسإهينباوقاحسإيبأنبسنوينوكك«هتححجر

هيفلاقلیئارسإوامیسالمهریغنمهبصخألجرلالآنأكشالو«الوصوم

لاقكلذلو«دمحلاةروسظفحيامكهدجثيدحظفحيناكهنإ:يدهمنبا

باحصأنمةرشعلصولاىلعمهقفاوو«هلوقلوقلانوكينأهبشي:يطقرادلا

 _>داحلاامرفيسلا<
 



هبمزجامكهنعذحخألايفمهسلاجبتفلتخاو«هظفلنمهعمسنممقاحسإيأ

.يذمرتلا

هاوراملدخاوسلحجبيفاضرعهنعهلامهذحأناكفيروثلاوةبعشامأو

قاحسإابألأسييروثلاتعمس:لاقةبعشانثدح‹يسلايطلاقيرطنميذمرتلا

وبيلاقف؟((يلوبالإحاكنال)):6هللالوسرلاق:لوقيةدربابأتعمسأ

.معن:قاحسإ

ددعلباقميفةبعشويروثلاظفحانلقاذإاذهلوألاناحجرىفخيالو
لكديأتيو«دحاولانمظفحلابىلوأريثكلاددعلا:لوقييعفاشلانأعم«نيرخآلا

اهنمو«هدنعتماقنئارقلرخأثيداحأيفلاسرإلللهسفنيراخبلامدقتبكلذ

هدافأاملصاحاذهتبْثأهلاسرإ:لاقوهلصواثيدحيسلايطلادواديبألركذهنأ

نباهلبقنمويئالعلا:ةمئألامالكىضتقمكلذنوكلهقبسو«ةدايزعمانخيش

لصوللفقولاولاسرإلابلالعإلارثكهنأللعلايفينأيسوامهريغوديعلاقيقد

.(هانررقالدهاشوهوامهيلعايوقنإعفرلاو

عممسقلااذهو):٢٠۲صج"بيردتلا"يفيطويسلالاقو
اميرهنأل(رخآلاىلعامهنملكيضرتعي)ديناسألالصتميفديزملاوهو(قباسلا
لهانمريثكىلعهبتشيوهو‹مهوديازلاوصقانللناكايروديازللمكحلاناك

.يووتلامامإلامالكنمساوقألانيبامو.هاداقنلاالإهكرديالوثيدحلا

هيفركذ«ةلأسملاهذهيفحالصلانبالامالكدروأنأدعب:يعاقبلالاقو

نبانإ:لاق«ةياورلالصونملمكحلانأنييلوصألاونيثدحلادنعحيحصلانأ

هذهيفنيثدحملانمقاذحللنإف‹نييلوصألاةقيرطبنيثدحملاةقيرططلخحالصلا

a س



نومكحيالمهنأكلذو«هنعلدعينأيغبنياليذلاوهو«هكحيمارظنةلأسملا

.هانئارقلاعمكلذنوريديامنإو«درطممكحباهيف

نيققحلالمعهيلعىرجيذلاوهو‹لوبقلابقيقحلاقحلاوهاذهو:تلق

.نفلااذلةسرامبندأهلنمكلذفرعيامك‹ءاهقفلانم

ضراعتلأسمنيبقرفهنأناكلمزلانباهخيشنعيئالعلاظفاحلالقنو

سيلولبقتفةقثلانعةدايزدنسلايفلصولانأب‹«فقولاوعفرلاولاسرإلاولصولا

نإف«$يبلالوقوهامنإنأكلذريرقتو«ةلعنوكتفنةمايفةدايزعفرلا
لوقنمهنودامنل؛هلایفانمراصفعوفرمبسيلفيباحصلالوقنمناك

امهنملكفلسرملاولوصوملاامأو«ييبلامالكنمهنوكلفانميباحصلا

قحانمهيجوهجوهليوقلوقوهوييبلامالکنمهنوکيفرخآللقفاوم

ةياورلاهذهعفربمكحلانأفرعتكلذبو«يفخريغحضاويلجرهاظوهامك

ةلاحيفاقلطملصوللمكحلانإلوقينميأرىلعالإىشمتيالقيبلاىلإ

نمنيققحلاريهامجهيلعالفلاخمادجفيعضلوقهنأتيأردقو؛ضراعتلا

.نيثدحملاوءاهقفلا

نمةعوفرمدهاوشبيهصثيدحلنأنم)نيقلذحتملاضعبهركذامامأو

يرعشألاىيسوميبأوبعكنبيبأوةرجعنببعكوكلامنبسنأقيرط
یسوميبأوبلاطيبأنبيلعوةفيذحوقيدصلاركبيبأقيرطنمةفوقومو

.قحتسيابهللاهلماعناحطلاميحرلادبعوه

-_لعل



هملعةلقىلعتوصىلعأبيدانيوةلالدحضوأبلديهنممالكلااذهف‹يرعشألا
هبمزجأيذلاوهو؛كلذلكعمتجيدقو«هعبطةئابخوهدصقءوسوأ

نمكلذييكيكشتلاوأكشللالابعديالابهيلعنهربأوهللدتسأنأميطتسأو

ةلدألاحضوأنمو«هتايحيفةدحاوةرمولوفاصنإلاوملعلاةحئارمشنملك

يفرمعنباثيدحدروأامدعبهلوقكلذىلعججحلاىوقأونيهاربلاعطسأو

oeاسساکروو iةمايقلا)ظاناپيرلإةرضصانذموهوجوىلاعتهللالوقريسفت (TF:

امک«عونصمعرتخمبذکوعوضومثیدحهنأمم؛نسحلاةجرديفثيدحخلاو

ريونوهو«ةتحخافيبأنبریونهدانسإفنألكلذو؛ملعبلاطىلعىفخيال

.همساک

يطقرادلالاقو.بذكلاناكرأنمنكرريوث:يروثلانايفسمامإلالاق

:طسوألايفلاقو.يدهمنباوىيهكرت:يراخبلالاقو.كورتم:دينحلانباو
نکيمل:لاقهنأبويأنعيجاسلاىورو«بذكلابيأهزمغيةنييعنباناك

بلقيناك:نابحنبالاقو.ةقثبسيل:ياجزوجلالاقو‹نأشلاميقتسم

؛هيفبرطضادقواذه.ةعوضوماهنأكءايشأبهتایاوريفءيجييحديناسألا

«ةرشابماقرعنبانعةرمهاورو«افوقومةرمهاورو«اعوفرمةرمهاورف

نالطببمزجلليفكيهنمهدحوبارطضالااذهو«ةطساولابهنعىرحخأةرمهاورو
.٩”بذكلاناكرأنمنكرهیواروفيكف؛هلصأنمثيدحلااذه

٤لوهحمبوباذكامہادحإدانسإيو؛نيرخآنيقيرطنمرمعنبانعةيؤرلايفةياورتءاجدقو
.هلعيفطوسبموهامكظفللااذهريغبامهمث«عاطقناوفعضىرخألادانسإيفو

>داحلاءوفيلا+س



فيعضوهواناهماىلومماذابهدانسإيفف؛سابعنباثيدحامأ

قیرطنمءاجدقو«هیضرنیمدقتملانمادحأتملعام:يدعنبالاق.ادج

يفامكنعنعدقو؛سلدموهو؛ييوعلاةيطعاهدانسإيفنكلو؛ىرحأ

ولوةياورهللبقتالفيعضوهمث‹يقهيبلل"داقتعالا"و‹يرجآلل"ةعيرشلا"
دقو‹«بجعتلاةهجىلعالإهثيدحبتكلحيال:نابحنبالاق‹عامسلابحرص

ركتم:سالفلالاق«يرملاريشبنبحلاصهدانسإيففسنأثيدحامأو

.ثیدحبحاصوهسيل:دمحألاقو.كورتم:يئاسنلالاقو.ادجثيدحلا

هصعمسيذلاءيشلايوريناك:نابحنبالاقو.ثيدحلاركنم:يراخبلالاقو

هتياورنمرهظف«سنأنعهلعجيفمهوتلاىلعءالؤهوحنونسحلاوتباثنم
نبىيناك‹جاجتحالانعكرتلاقحتساف«تابثألانعاهيورييلاتاعوضوللا

.هيلعلمحادیدشنیعم

كلذاهبجتحايلاتاياورلاكلتنعباوحجلاكيلإفكلذررقتاذإو

.قلذحتملا

ېااب[فلا<
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باذکوهو؛ةمصعوبأمرميبأنبحوناهيففهيمكلامنبسنأةياورامأ-١
.لاجد

ناكةمصعوبأهللاقيخيشاندنع:عيكولكرابملانبالاق:يراخبلالاق

.هثیدحبتکیالو«ءيشبسيل:نيعمنبالاقو.لالهنبىلعملاعضيامكعضي

دازو«ثيدحلاكورتم:يجاسلاويطقرادلاويبالودلاوملسمومتاحوبألاقو

:يئاسنلالاقو.ثيدحلابهاذ:يراخبلالاقو.ليطاوبثيداحأهدنع:يجاسلا

ةقثبسيل:ةرملاقو«هثيدحطقس:رخآعضوميفلاقو«نومأمالوةقثبسيل

امتاقثلانعيوري«ديناسألابلقيناك:نابحنبالاقو.هثيدحبتكيالو

‹عماجلاحون:اضيألاقو«لاحهبجاجتحالازوجيال؛تابثألاثيداحأنمسيل

:شاقنلالاقو.اباذكناك:يروباسينلايلعوبألاقو.قدصلاالإءيشلكعمج

الإهمولعيفمدقمةمصعوبأ:مكاحلالاقو.ةنييعنباهبذكو«تاعوضوملاىور

لاقو‹ةرهاظنيهارببهيفلوقلاثيدحلاةمئأشحفأدقو٠ةرعيثيدحلابهاذهنأ

لاقو.نالذخلانمهللابذوعن؛قدصلاالإءيشلكقزراعماجناكدقل:اضيأ

.هفعضىلعاوعمجأ:يليلخلا

ال:ةعرزوبألاق«ادجفيعضوهو؛يخلبلالاسنبملساضيأاهيفو

نبالاقو.قدصياليعي:متاحيبأنبالاق«هيفلإهديبًاموأوهثيدحبتكي

ملو‹هفعضىلعاوعمجأ:يليلخلالاقو«كعسلتالملستايحقتا:كرابمل
رکتم:نابحنبالاقو٤هتعنصنمثیدحلانكيملنمالإخلبلهأنمهنعوري
.ابلقرابخألابلقي؛ثيدحلا



رمعاهدانسإيفنأل؛هبحرفيانتسيلاهنكلو؛ىرخأقيرطثيدحللو

هنعةياورلالحتاليأ؛ثيدحلاركنم:يراخبلالاق«حبألايرصبلاديعسنبا

كلذدتامكهسفنيراخبلاكلذبحرصلب«يراخبلامينصنممولعموهامك

.هريغو"نازيملا"يف

تالاؤسيفيطقرادلالاق«يضاقلارفعجنبدمحمنبهللادبعاضيأاهيفو

.عضيباذك:مكاحلا

امنإقيرطلاهذهنأىلع«امهدحأطالتخاعم؛نيسلدمةنعنعاضيأاهيفو

وهامنإو‹هنعسيلوهو؛يطقرادلاىلإبوسنملا"ةيؤرلا"باتكيفةدوجوميه
.عضوملااذهريغيفكلذنايبو«يراشعلاوأشداكنباهبمهتملاو«هيلعبوذكم

نبمیهاربإانثدح:لاقدیمنباقیرطنميهفةرجعنببعكةياورامأو-٢

ءافعضلابلسلسمدانتسإاذهو«بعكنعءاطعنعجيرجنبانعراتخملا

.نيباذكلاو

هنعلئس«ادجفيعض؛يزارلايميمتلاديمنبدمحموه:ديمنبا

:رخآعضوميفلاقو«معن:لاق«ةتبلا:هلليق‹ءيشبسيل:لاقفيئاسنلا

عينصنممولعموهامكدیدشحرجاذهو«رظنهيف:يراخبلالاقو.باذك
يلعوبألاقو.تابولقملابتاقثلانعدرفني:نابحنبالاقو.يراخبلا

دقدمحأنإف؛ديمحنبدمحمنعذاتسألاثدحول:ةيزخنبالتلق:يروباسينلا

.الصأهيلعىْثَأامهانفرعامكهفرعولو؛هفرعيملهنإ:لاقف«هيلعءانثلانسحأ

:هسأربلاقف؟بذکيناك:هلليقف«هيفىلإهعبصإبًاموأف«ةعرزوبأهنعلئسو

:لاقف‹هيلعسلديوهيلعلمعيناكهلعل؛خاشدقناك:لئاسلاهللاقفمعن

جداحلاافيسلاهس



ام:ةرزجحلاصلاقو.بذكيهللاوناك:شارخنبالاقو.دمعتيناكيبايال

وكذاشلانبانموهنمبذكلابقذحأتيأرام:لاقو«هنمهللاىلعًارجأتيأر

دیدشحرجاذهو«رظنهيف:يراخبلالاق«فيعضراتخملانبميهاربإو
نابحنباهرکذو.هضریملو«هتکرت:جینزلاقو.يراخبلاعينصنممدقتامك

.اهنمثيدحلااذهو:تلق«‹هنعديمحنباةياورنمهثيدحىقتي:لاقوتاقثلايف

نياسيلدتبنحت:يطقرادلالاق«نعنعدقو‹سلدم؛جيرجنباو

يبانبمیهاربإلثم«حورحبنمهعمساميفالإسلديال‹سيلدتلاحيبقهنإف؛جيرج

ديعسنبییتلأس«نبايلعباتکيقو«امهریغوةديبعنبیسوموىج
لوقيهنإ:ىجحيلتلق٤فیعض:لاقفِناسارخلاءاطعنعجیرجنباثیدحنع

.هيلهعفدباتکوهامنإ؛فيعضهلك؛ءيشالهنإ:لاق‹ينربخأ

فحلاءيدرناک:نابحنبالاق«ةعامجهفعضدق‹يياسارخاءاطعو

سلدیواريثكمهيقودص:ظفاحلالاقو.هبجاجتحالالطبف؛ملعيالوءيطخي

.بيسملانبديعسهبذكدقو‹لسريو

ةباحصلانمدحأنمعمسيملاذهءاطعنأل؛ةعطقنمةياورلاهذهنإمث

يفنأل؛اضيأةلطابيهو«ىرخأقيرطهلو.يناربطلالاقامك«سنأنمالإ

ملةبوذكمثيداحأىور:دمحألاق«كورتموهو«يفقثلاريثكنبدابعاهدانسإ

.كلذريغاهيفو‹اهعمسي

نميثدح:لاق«دمحمنبریهزقیرطنميهف۽بعكنبيأةياورامأو-۳

.بعكنبيأانثدح:لاقةيلاعلاابأعمم

دالافيلا



:ةياوريفىيلاق«طلغيوءيطخي:دمحمنبريهز

ف

لاقو.
هل:يمرادلانامئعلاقو.يوقلابسيل:رخآعضوميفلاقو«فيعض:يئاسنلا

ييوقدصلاهلحم:متاحوبألاقو."ءافعضلا"يفةعرزوبأهركذو«ةريثكطيلاغأ

.فلاخيوءيطخي:نابحنبالاقو.ثيدحلاركنم:يجاسلالاقو.ءوسهظفح

ريهزنعیور:دمالاق«ةفيعضريهزنعهتياورةملسيبأنبورمعو
اهيفمث‹ةيوستلاسيلدتسلديهنكل؛ملسمنبديلولاهعباتمعن.ليطاوبثيداحأ

٤«ىرخأقيرطنمتءاجدقو«فورعمريغوهوةيلاعلايبأنعيوارلالجرلا
امكعاضووهو‹يبضلايبالغلاايركزنبدمحماهدانسإيفنألةرعبةيهاويهو

.اضيأةفيعضيهوىرخأقيرطنمتءاجولاق

دمحألاق«شايعيبُأنبنابأاهدانسإيفف؛يرعشألاىسوميبأةياورامأو-٤

ال:اضيألاقو‹رهدذنمهئيدحسانلاكرت؛ثيدحلاكورتم:لبنحنبا

دازو‹ثيدحلاكورتم:متاحوبأويطقرادلاويئاسنلاوسالفلاوىيلاقو.هثيدح

:عضوميفيئاسنلالاقو«ظفحلاءوسبيلبهنكلو؛احلاصالجرناكو:متاحوبأ

لاقو.ائيشهنعيورأنألحتسأال:ةناوعوبألاقو.هثئيدحبتكيالوةقثبسيل

ةبعشهكرت«ثيدحلاركنم:دمحأوبأمكاحلالاقو.هثيدحكرت:ةعرزوبأ

:نيقيرطنمهنعيوردقو.نمرلادبعوىيحيوةناوعوبأو

نباةیاورو؛نابأنعبيبشينربخأ:لاق«بهونبااهاور:
.ظفاحلاهعباتويدعنبالاقامك«ةفيعضبيبشنعبهو

:"بيرقتلا"يفظفاحلاهنعلاقاذهسيقو‹ميبرلانبسيقاهاور:ةيناثلاو
.هبثدحفهثیدحنمسیلامهنباهيلعلخدأ؛ربكامریغت«قودص

نبمثيحاورشعموبأ:نافيعضهدانسإيو‹رمععنباقيرطنماضيأءاجو-©
.نآلانرضحيالاهدانسإنإفكلذريغاهيفنوكيدقو«ديمح

  جداحلاا٤فيسلا<
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‹نعنعدقو«سلدموهو«يعيبسلاقاحسإوبأاهيففركبيبأةياورامأ١

مكشميعأوقاحسإوبأةفوكلالهأكلهأ:ةريغملاق«هرخآبطلتخادقوهمش

حرصو‹شمعألاوقاحسإوبأةفوكلالهأثيدحدسفأ:نعملاقو.اذه

ىلعصنو‹يربطلارفعجوبأويسيباركلانيسحونابحنباوةبعشاضيأهسيلدتب

.نورخآودمحأونيعمنبییهطالتحا

ركبيبأنعيوارلا-دعسنبرماعنأل؛ةلسرمةياورلاهذهنإمث

نبديعسنكل؛ةلوصومىرخأقيرطنمتءاجمعن«هنمعمسيمل-قيدصلا

.لوهحمب-قيدصلانعاهيوار-نارمن

.هلاحتفرعدقو‹يعيبسلاقاحسإوبأاضيأاهيفف‹ةفيذحةياورامأو-۲

فيعضوهو؛روعألاثراحلااهدانسإيفف«بلاطيبأنبيلعةياورامأو-۳

‹ثراجلامهتاهنإ:ميهاربإنع"ريبكلاخيراتلا"يفيراخبلالاق‹ادج

‹نيباذكلادحأهنأدهشأوثراحلاانثدح:يعشلاتعمس:ةريغمنعاضيألاقو

یرینيريسنباناك:بويألاق"نازيملا"ييو‹"ريغصلاخيراتلا"يفكلذوحنو

تفلتخاو«باذک:يیدملانبالاقاضيأهيفو.لطابيلعنعيوريامةماعنأ

.هفعضيهنأهنعةياورلارثكأو«هنأشيفنيعمنبانعةياورلا

حلاصنبدمحألاق:لاق"تاقثلا"يفنيهاشنبانع"بيذهتلا"يفو

ىلئأو!يلعنعىورامنسحأام!هظفحأامةقثروعألاثراحلا:يرصلا

اإثيدحلايفبذكينكيمل:لاق«بذكيناكيبشلالاقدقف:هلليق«هيلع

7داحلاادوفيسلا



لحمتاذه:دمحأدنسمىلعهتاقيلعتيفركاشدمحأخيشلالاق«هيأريفهبذكناك

ثراخجحلاانثدح:لوقييعشلاو؛اذهيأرلافبذكلاام«ديعبفيعضلوأتو

.ها.نيباذكلادحأهنأدهشأو

الو«يوقبسيل:مكاحلالاقو.هثيدحبجتحيالثراحلا:ةعرزوبألاقو

ٹثراخحلاناك:نابحنبالاقو.فيعضثراحلا:ٰيطقرادلالاقو.هبجتحينهم

.انركذامريغهيفو‹ثيدحلايفايهاو؛عيشتلايايلاغ

دقوكورتموهو«يلذحلاركبوبأاهيفف‹يرعشألاىسوميبأةياورامأو-4

لاقو.ةقثبسیل:رخآعضوميفلاقو«ءيشبسيل:نيعمنبالاق۽«بذك

نبيلعويئاسنلالاقو.بذكيناكوانمامإركبوبأناك:لوقيردنغناكو

:ةرملاقو«ءيشبسيلفيعض:ييدملانبالاقو.ثيدحلاكورتم:دينجلا

لاقو.كورتمثيدحلاركنم:يطقرادلالاقو.فيعض:ةرملاقو«ادجفيعض

.مهدنعظفاحلابسيل:يجاسلاويراخبلا

؛ثعشألانبناميلسنبهللادبعركبوبأاهدانسإيفف‹دوعسمنباةياورامأو-©

تعم:دینجلانبالاق«هبسانلایردأوهو؛هوبأهنعلاقامك؛باذکوهو

.هيفهوبالاقامانافک:دعاصنبالاقو.باذکهللادبعيبا:لوقيدوادابأ

خلسنميدعهللاوتنأ:-اباتكهلأرقنأدعب-يوغبلامساقلاوبألاقو

.ملعلانم

اهيفو.ةمجرتهلدجألنماهيفو.لوهجيوهو«تارفلانبرماعاهيفو

.ًاطخلاريثكوهو«رصننبطابسأ



ءاسجو.اهسفتقيرطلانماهنألاسابعنباةياورنعلاقياذكو-٩

.فيعضوهو«نابأنبمكحلااهدانسإيفو«ىرخأقيرطنماضيأهنع

ٍقأيرظنلانأل؛هوعداامىلعليلدهيفناكالتبثولثيدحلااذهنأىلع

يليلخلاةمالعلاانخيشل"غمادلاقحلا”رظناو«فورعموهامكةدعناعم

.-ىلاعتهللاهظفح-

رخآلااهضعبو‹نيحيحصلايفةدوجوماهضعباثيدح”نورشعوةسمخهذه

:تاهيبنت)

:اهنمءاملعلانمريثكاهفعضدقامهدحأوأنيحيحصلايفىرخأثيداحأكانهنأأ
O

  0Dاهتمعىلعةأرملاحكنتنأهللالوسریهن():لاقاللادبعنبرباجثیدح

لاقءكلارباحعمسهنأيعشلانعمصاعقيرطنمهريغو۸٠٠٠يراخبلاهاور((اهتلاخوأ

.ًاطخمصاعةياورنوريظافحلا:يقهيبلا

قلحورافظألاميلقتوبراشلاصقيف¥هللالوسرانلتقولاقهَكلامنبسنأنع(۲)

.(٢٢۲)١٥ملسمهاور‹ثيدحلا...طبإلافتنوةناعلا

رظن-ثيدحلااذهةاوردحأيعبضلاناميلسنبايعي-رفعجثيدحيف:يليقعلالاق

هيفو.هاهطلغةرثكوهظفحءوسلةجحبسيلونايملسنبرفعجالإهوريمل:ربلادبعنبالاقو

.هرکذعضوماذهسيلرظن

 

؟يهزتاموليقف۽يهزتيحرامثلاعيبنعىهنيبلاناهئكلامنيسنانع(۴)
يراحخبلاهاور«هيخألاممكدحأدخأيمبةرمشلاهللاعنماذإتيأرألهللالوسرلاقرمحتيحلاق

Y\۹V - .(١١۱ملسمو۱۸۸

سنأنعديمحنعكلامثيدح-املسمويراخبلايعي-ايعمجاجرخأيطقرادلالاق

مداحلاا۷فيسلاهس



اجرخأدقو:لاق.ةرمثلاهللاعنمنإتيأرأ:سنألاق:هيفاولاق‹مهريغونوراهنبديزيو-

.ملعأ-ىلاعت-هللاوثيدحلاةمئأنمدحاوريغوةعرزوبأومتاحوبأثيدحلااذهيفجاردإلابلوقلا

هاور«همجرخنحلصيملواهلكهيحاونيفاعدتيبلالخدامللَكيبلانأ)£(

.ملعأهللاو)ةيميتنبامهنمءاملعلانمةعامجهفعضدقف‹۳۹۸١٠٠٠يراخبلا

دنعاهلصيلفدغلاناكاذإف‹اهبتنينيحاهلصيلفىرخألاةالصلاتقوءيجيىحةالصلالصي

.(۸۱٦)۳۱۱ملسمهاور((اهتقو

هبشيو:لاق‹ابوجوهرهاظبلاقادحأملعأال:٠ص۲"حتفلا"يفامكيباطخلالاق

.فهابابحتساللهيفرمألانوكينأ

نماطلغٹیدحلااودعلب؛اضيأكلذبابحتسابفلسلانمدحألقيملو:ظفاحلالاق

نبنارمعثيدحنميئاسنلاهاورامكلذديؤيو«يراخبلانعيذمرتلاكلذىكحو؛هيوار

:اكلكهللالوسرلاقف؟دغلانماهتقولاهيضقنالأهللالوسراي:اولاقمهنأاضيأنيصح

فها.((مكنمهذخأيوابرلانعهللامكاهنيال))

هريو(٢۲۹)٩٥ملسمهاور((نإ...ةرطفلانمةرشع))اعوفرمفةشئاعثيدح)۹(

ثييدحنمباوصلابهبشأسايإنبرفعجويميتلاناميلسثيدحو:١۱۲ص۸جيئاسنلالاق

س.ےھاٹیدحلارکنمبعصمو-ثیدحلااذهعی-ةبيشنببعصم

.اسابعنباقيرطنميراخبلادنعهنأحيحصلاو«ةماسأىلإهبسنهنأالإ)9

ةحجرخأو:ةيملعلارادط١١٠٠ص١ج"حتفلا"يفرجحنباظفاحلالاق

نبقاحسإخيشقازرلادبعنعهيوهأرنبقاحسإقيرطنمامهيجرختسميثميعنوبآويليعامسإلا
قسیرطنمملسمهاوركلذكو‹ديزنبةماسأنعسابعنباةياورنمهلعجفاذههدانسإبهيفرصن

.هاحجرألاوهوجيرجنبانعركبنبدمحم

+داحلاا۸فيسلا<



نعهايورفيميتلاناميلسورشبويأهفلاخو‹ةبيشنببعصمهبدرفت:يطقرادلالاق-

يميتلاناميلس-ةبيشنببعصميعي-هفلاخو:"للعلا"يفلاقو.هاعوفرمريغهلوققلط

نمتبثامھو(ةرطفلانمةرشعلاقيناك)لاقبيبحنبقلطنعهايورفسايإنبرفعجرشبوبأو

.هااڻيدححصأو«ةبيشنببعصم

نبااضيأهركنتسادقوهاةرثؤمةلعهل:٢۳مقر"ررحلا"يفيداجلادبعنبالاقو

.يليقعلاوهدنم

ملسمهاور«((نيميلاودهاشلابىضقر)تللالوسرنأايسابعنباثيدح)۷(

۱۷۱۲(۲(.

 

نبانعملسمهاوردقف«عادولاةجحيفتيبلابفاطنأدعبرهظلاهتالصثيدح(۸)

كعاهالصاهنارباجقیرطنمهاورو)\۳۰۸(٥مبىلصهنأايربع

۱۲۱۸(۷(.

دحأ:"ةيادحلاحرشةيانبلا"يفٰييعلالاقو۽بذكنيربخلانيذهدحأ:مزحنبالاق

:يبرعلانبالاقويشرقلاءافولايبانباوسانلاديسنبانعهلثمو‹امهيأردنملو؛مهونيربخلا

.هاحيحصامهيأيردنالو‹ةلاحمالمهوامهدحأو‹نيقيرطلاالكةحصلادجلكشموهو

مامحلانياحجرو«ماهوألانممهوةكعمباهالصهنأاهيفيلاةياورلانأبميقلانبامكحو

.ملعأهللاو.ةكعبرهظلاىلصاهنأاهيفيلاةياورلامهريغويولهدلاويراقلايلعو

نمةسسملكلابمسلكتيلدبعلانإ)):لاقالكهللالوسرنأهَةريرهيأثيدح)۹()

=.هريغو۸٨١٤٠يراخبلاهاور((تاجرداهبهللاهعفريالابايقليالهللاناوضر

 



'هتفیعض"يفلاقو۽«فيعض:٥٥ص۲ج"هتادايزوعماحلافيعض"يفينابلألالاق=

رانیدنبهللادبعنبنمحرلادبعقيرطنم...و...ويراخبلاهجرخأفيعض:٥4-٤٤٤صج

:ناتلعهلو«فیعضدانسإاذهو«اعوفرمةريرهيبأنعحلاصيبُأنعهيبأنع

لإ...اذهنمحرلادبعظفحءوس:ىلوألا

لإ...هعفريفكلاممامإلاةفلاخم:ةيناثلاو

0کر

 

يفرماعيبىلإميلسيبنماماوقأانكيبلاثعب)):لاقهمكلامنبسنأنع(١٠)
.۲۸۰۱يراخبلاهاور((لإ...نیعبس

 

ميلسيبنماماوقأادلاَيبلاثعب)هلوق۲۳"حتفلا"يفرجحنباظفاحلالاق

ميلسونبامأرماعونبمهيلإثوعبملانأ:قيقحتل:لا-رجحنبالئاقلاو-تلق.هاراصنألانم

هايراخبلاخيشرمعنبصفحنمقايسلااذهيضفمهولاو‹نيروكذملاءارقلاباوردغف

.هنمدارملا

يفتدرويلاماهوألانمةفئاطركذدقيطايمدلاظفاحلانأركذلابريدحلانمواذه

امصنكيلإو١١۱صحجيكبسلانبال"ىربكلاتاقبطلا"يفامكيراخبلامامإلاحيحص
:اهنم‹ماهوأ"حيحصلاهعماج"يففيراخبلاهللادبعوبأايندلامامإامأو):لاق‹كلذييهلاق

اذإلييبنلاناك):ةشئاعثيدحهيفركذ(لسفلادنعبيطلاوبالحلابادبنمباب)يث
.ثیدحلا(هفكبذخأفبالحلاوحنءيشباعدةبانحلانملستغا

وهو«ةقانلابلحعسيءانوهامنإو«هيفمهوفبيطلانمبرضبالحلانأيراخبلانظ
.ةيدنملاريقاقعلانم:-ميماحتفب-بلحملابحو.-ميمارسكب-بلحللااضيأ

=.؟ًاضوتيكيهللالوسرناكفيكييرتنأعيطتستأ:ىبنبورمعدجوهوديزنبهللادبعل

+احاب[فس



ورمعو۽نسحيبانبورمعوهو«هيبأمعوهامنٳو«مهو(ىينبورمعدج)هلوق=

نبنزامنبةبلعتنبثراحلانبثرحمنبسيقنبورمعنبميتنسحيبانبةرامعنبىينبا

نعبيهوثيدحنم«باوصلاىلعهدعببابلايفهركذدقو«ةبحصنسحيبألو‹ينيزاملاراجنلا

يلاءوضونعديزنبهللادبعلاس۽نسحيبانبورمعتدهش:لاقهيبأنعىسیحينبورمع
.ثيدحلا...لك

نبدعسنعةبعشثيدحنم(ةبوتكملاالإةالصالفةالصلاتميقأاذإباب)يفاضيأهيفركذو
.ةنيحبنبكلام:هللاقيدزألانملجرنعمصاعنبصفحنعميهاربإ

هاوردقو‹ةنيحبنبهللادبعهدلووهامنإو(ةنيحبنبكلام)هلوقيفةبعشمهودقو

.باوصلاىلع«ةجامنباو‹يئاسنلاو«ملسم

نعصفحنعهيبأنعميهاربإنبدعسنبميهاربإثيدحنمهاورف؛ةجامنباامأف

نعصفحنعميهاريإنبدعسنعةناوعيأثيدحنميئاسنلاوملسمهاورو«ةنيحبنبهللادبع
.بشقلانبكلامنبهللادبعهدلولةبحصلاامنإو‹ةبحصكلالسيلو‹هللادبعيعي؛ةنيحبنبا

.دعسنبالوقاذه

عقارنبهللادبعنبةلضننببدنجوهوءبشقلانبدبعمنبكلام:يبلكلانبالاقو

نببعکنبٹراحلانببعکنبنارھزنبرصننبنامهدنببعصنبرشبمنببضحمنبا

.دزألانبرصننبكلامنبهللادبع

نبةديبعتخأ«ةدبعاهمساو‹فانمدبعنببلطملانبثراحلاتنب:هللادبعمأةنيحبو

هيحخأوةعيبرنبةبتعلردبموياوزربنيذلايلعوةزمحقيفر«ردبمويلوتقملا«بلطملانبثراحلا

.ةبحصةنيحبلو.ةبتعنبديلولاو«فانمدبعنبسمدبعنبةعيبرنبةبيش

يفيصمعويبُأنفكف):رباجلاق:زئانحلايف(دحللايفمدقينمباب)يفاضيأهيفركذو®
تناك٤بعکنبمارحنبدیزنبحومحانبورمعوهامنإو«معرباحنكيملو(ةدحاوةرمن

=.ةملسنببعکنبمنغنببعکنبمارحنبةبلعتنبمارحنبورمعتنبدنهرباجةمعهدنع

جراجافيسلاهس



يأنعورمعنبةيواعمنعدمحمنبهللادبعنع(رحبلاةأرملاةوزغ)يفاضيأهيفركذو- 

(ناحلمتنبىلع¥يبلالخد):لاقسنأنعيراصنألانمحرلادبعنبهللادبعنعقاحسإ
.ثيدجلا

.يفقثلاةمادقنبةدئاز:مزح

.نينامٹةبقعنبديلولادلجايلعنأ:"نافعنبنامئعبقانم"يفاضيأهيفركذو

جانادلانعراتخملانبزيزعلادبعثيدحنمةجامنباودوادوبأوملسمهاوريذلاو
غلباملف«دعييلعوهدلجرفعجنبهللادبعنأ:يلعنعرذنملانبنيضحنعزوريفنبهللادبع

:لوقيورمعناك:لاقنايفسانثدحيلعانثدح):<راصنألادوفوباب>يفاضيأهيفركذو
:ةنييعنبالاق:دمحمنبهللادبعلاق«ةبقعلايالاخيبدهش:لوقيهللادبعنبرباجتعمس

.(رورعمنبءاربلاامهدحأ

داوسنبورمعنبيباننبنانسنبيدعنبةمنعانباورمعوةبلعهالاخامنإ‹مهواذهو

دبعنبلفوننبرماعنبثراحلاونبعاتباف:<اردبدهشنملضفباب>يفاضيأهيفرکذو

نبابجححنبةعدجمنبرماعنبكلامنبيدعنببيبخدهشام‹مهواذهو

اردبدهشيذلاانإو«ثراحلالتقالو«اردبسوألانبكلامنبفوعنبورمعنبفوعنبا
نبمشحجنسبرماعنبجیدخنبورمعنبةبنعنبفاسإنببیبخوهرماعنبثراحلالتقو

نيحيحصلايفيهوءاملعلااهيفملكتىرخأثيداحأكانهو.ها(كلذريغماهوأ"عماحلا"ييو

=.اهركذبماقماليطنالامهدحأيفوأ

+داحلا۲فيسلا<=



:اهمهةيلوصأوةيثيدحدعاوقةدعىلإثيداحألاهذلمهفيعضتيفاودنتسادقو=

.(تبسلامويةبرتلاهللاقلخ)ثيدحك؛زيزعلاهللاباتكلةفلاخملا-١

حرجحرجنممهتم‹ءافعضلانمةعامجنعايوردقنيخيشلانإذإ«ةاورلاضعبفعض-۳

بتکيفطوسبموهامک؛رسفمحرجحرجنممھتمو‹ءاملعلانمريثكهبذحخأدقولمحب
ثيحناطقلانباغلابيح٠بتكلاهذهىلععالطاندأهلنمىلعكلذىفخيالامك؛لاجرلا

يناعنصلل"راكفألاحيضوت"يفامك؛يلبقملاهنعهلقنامك.همالسإفرعيالنمامحاجريف:لاق

.۱۰۲-۱۰۳حج

ضبيفعامسلاباوحرصيملو؛نيسلدملانمةعامجنعناخيشلاىوردقف‹سيلدتلا-
نباويقهيبلامهتمءاملعلانمةعامجكلذبحرصامك«امهريغدنعالونيخيشلادنعال؛تاياورلا

.هنعصيحماليذلاقحلاوهاذهو‹مهريغورجحنباظفاحلاويهذلاويزملاومزح
نيخيشلاريغدنععامسلاباوحرصدقنيسلدملانإنولوقينيذلاكعلوأىدحتأيِإو

عامسبحرصيذلايوارلانوكينأطرشب؛عامسلاباهيفاوحرصيلانطاوملاكلتانلاونيبينأ
فاخريغوهامك؛عامسلابهحيرصتلةميقالفافيعضناكاذِإامأو؛؟اطباضةقثهخيشنمسلدللا

.ةعانصلاهذهلةسرامبننيدأهلنمىلع

نمعامسلابنوسلدملااهتاورحرصيمليلاتاياورلاضعبنيخيشلادنعدجوتهنأىلع

مهلعلةاورلاءالؤهنأنممهضعبهيعديامامأو«هريغويزللاهبحرصامك«ةتبلاىرخأقيرط

نأدحأزجعيالةغرافىوعدهذهف؛انيلإلصتمليلابتكلاضعبيفعامسلاباوحرص
نأىلع«ءاشامِءاشنملاقلو۽ِءاشامِءاشنمىعدالمهيواعدبسحبسانلايطعأولو‹اهب

ةلادةلدألاوهفالخىلعةعمجبةمألالب؛ليلدهيلعلدالوهبربتعينمدحأهبلقيملمالكلااذه

الفنتصلااذهو‹ةيوستلاسيلدتسلدينمامهتاورضعبيفنأىلع«هلصأنمهداسفىلع

مهتاياورلبقتال:ليقو‹تاقبطلاعيجيفكلذناكاذإالإعامسلابحيرصتلامهنملبقي

=.قيفوتلايلوهللاو«قيقحتلالهأهيلعيذلاحيحصلاوهو؛اقلطم

جاحلار۲فيلاےس



فرعيالنمنيطلتخملاضعبنع-ملسمويراخبلايأ-ايوردقف«ةاورلاضعبطالتحخا-٥=

‹كلذىلعلديليلددوجومدعل؟كلذدعبوأمهطالتخالبقتاياورلاهذهباوثدحله:مهنع

؛مهطالتخالبقاهباوثدحدقمهنأىلعةلومحمتاياورلاهذهنأب:مهضعبهددريامامأو

.ناعتسملاهللاو«اهتقباسكاهيلعليلدالىوعدف

.ةراكنلا۷.ذوذشلا-٩

.امهيلعةلثمألاضعبتيأردقو‹قبساممناحضاونارمألاناذهو

.هيلعةلثمألاضعبانمدقدقو‹فقولا-۸

.اضيأهتلثمأتمدقتدقو‹جاردإلا٩

كانهو«ءاملعلانمدحاوريغهبحرصامك؛اضيأهيلعةلئمألاضعبمدقتدقو«بلقلا-٠

.ةصاخةلاسرىلإ-هذهعم-اهطسبجاتحيىرخأبابسأ

دنعكلذركذأملو؛نيخيشلاريغثيدحلاةمئأنمةعامجاهاوردقثيداحألاهذهنأ-ب

ءةمئألاكعلوأتافنصميفةفيعضلاثيداحألاضعبدوجوبنوفرتعيةلحنلاهذهبابرأنألاهجيرخت

.هعضوميفررقموهامك؛اهيفةعوضوملاثيداحألاضعبدوجوبرقيمهرثكأنأامك

اهنموحيحصلااهنملب؛اندنعةفيعضاهلكتسيل-اهانركذيلا-ثيداحألاهذهنأ-ج

اغفنإو(اهيانيأرنعرظنلاضغب)انلقكلذلو.لإ...عوضولملااهنموفيعضلااهنمونسحلا

.ةيوشحلايعديامك؛نيحيحصلايفاملكةحصىلععمتحجتملةمألانأنيبننأاهركذنماندصق

نيخيشلاىلعاومدقتنمممهريغويدهمنبنمحرلادبعوناطقلاىييويعفاشلامامإلانأانركذ-د
؛كلذىلعضرتعادقةيوشحلاضعبنأتعمسدقو‹ناخيشلااهاوريلاثيداحألاضعباوفعضدق

اموأ«امهشيداحأنمايشاوفعضينأنكيالف‹نيخيشلاىلعنيقباساوناكءالؤهنأىوعدب

نأةبطاقءالقعلاىدلمولعملانمهنألكلذوىلكثلاكحضياممضارتعالااذهو‹ءارحلااذههبشأ

=امهنيبعمحلانكميالةضراعمةرتاوتملاةنسلاوأباتكللهتضراعمببسبافيعضناكاذإثيدحلا

<داجلا٤۱۷فيسلا4

 

 



هتحصبمکحينأنكيالف«كلذهبشأاموفيعضهدانسإيفوأالعموأاذاشناكوأ«هنيبو=

وأدرينأنكيالنيخيشلاثيداحأضعبلمالعألاكعلوأفيعضتف‹هلنالفوأنالفةياوردرجعم

‹ءاملعلانمامهمدقتنمامهيلعاهدقتنايلاثيداحألاكلتلامهدحأوأنيخيشلاةياوردرجممبىغلي

.ناعتسلملاهللاو«نايبةدايزىلإجاتحيالحضاورمأاذهو

ثيدحاذهامهدحأوأناخيشلاهاورثيدحنعلاقينأيغبنيالهنأسانلاضعبىعدا-ه

:نيرمألكلذوامهالكوأملسموأيراخبلاهاورحيحص

.كلذىلعصنينأليعادالفةتباثةحيحصامهئيداحأنأ:امهدحأ
 

هاورثيدحيأنعاولوقيملمهنإثيحنيقباسلاءاملعلاعينصلفلاخمكلذنُ:ياٹلاو

.ناخيشلاهاورحيحصوأملسمهاورحيحصوأيراخبلاهاورحيحصامهدحأوأناخيشلا

:دودرملطابمالکاذهو

.ةيافكلاهيفاعبهنايبمدقتدقف:لوألارمألاامأ

لشمتبثدقف«كلذمهنعتبثنيذلاءاملعلانمريثكهعنصاميضوقنموهف:يناثلارمألاامأو
يكبسلانباوريثألانباويبهذلاوهدنمنباويقهيبلاويطقرادلامهنمءاملعلانمريثكنعمالكلااذه

نباظفاحلاو"ريناردبلا"يفنقلملانباكلذنمرثكأدقو‹مهريغورجحنباظفاحلاونقلملانباو

.ملعأهللاوكلذنمقحتتنأتعشنإامهرظناف"ربخلاربخلاةقفاوم"يفرجح

JEN -6۲6اهےطا۰ل.۰٤_ مهجاجتحامدعكلذكو؛امهريغوأنيخيشلاثيداحأضعبل۶انباحصافيعضتناو

يٿامعيمجفعضنوريمهنأ-رخآبالوهجوب-يعيال؛ةديقعلالئاسميفةيداحآلاثيداحألاب

اروزاوعداثيح؛ةمسحباةيوشحلامهورتامک؛اهيفاميجاجتحالانوريالمهنأوأبتكلاهذه
.مهئارهلإ...ةنسلابتكيفامبوأنيخيشلاثيداحأبنوجتحيالةيضابإلانأاناتهبو

؛اهلصأنمىوعدلاهذهبذكياهيفامدجوفانباحصأبتکنمِءيشيٿرظننمو

ىشفخيالامك؛ثيداحألافالآلبتاثع.اهيفاوجتحادق4۶7مهنإف3اهساسأنماهئتجيو

كيلإو«كلذىلعاوصندقمهنإلب؛بتكلاهذهنمءيشىلععالطاندأهلنمىلعكلذ

--:كلذيفهولاقامضعب

جہداحلامفيسلا<



امحلو‹نيخيشلاثيداحأىلعينابلألاوةيميتنبامالكمدقتدقو‹ينابلألاو

لاجرنمةعامجءاملعلافعضدقو«ماقملاهبليطنالرحخآمالكامهريغلو

.مهنمةفئاطتركذلةلاطالافوحالولو‹نيخيشلا

اراتخلاعبتتنأكبسح

اءاآجامهمثيدحللامدن

هللاباككبرظانتالو

يرابلاباتکكهقفلللصألاو

اعنميذهدنعداهتجالاو

عامجإلاولوسرلاةنسو

اراثآلافلاخاولوقينإو

هاوألاىيفطصلملامالكالو

اريبخالماعنوكيولو

اعدبماهيفناکنمكلاهو

روسلاماكحأطابنتساىلعهب

+داحلافيسلا<



دثداحأ 7يابلاش

 اىمدحأوأنحيحمليهو

 

نيخيشلاثيداحأنمينابلألاهفعضاممةليلقريغةلثمأقبساميفانركذدق

وأنيحيحصلايفيهو‹ينابلألااهفعضىرحخأثيداحأةرشعكيلإو‹امهدحأوأ

-:اقباساهانركذيلاثيداحألاريغ‹امهدحأيف

:ةمايقلامويمهمصخانأةئالث)):-يسدقثيدحيف-ىلاعتهللالاق-١

یقوتسافاریجأرجأتسالجرو«هنٹلکأفارحعابلجرو«ردغمثيبیطعألحجر

.۲۲۷۰و۲۲۲۷يراخبلاهاور((هرجأهطعيملوهنم

يبأنعيراخبلاودمحأهاور:١/١٠٠"عماحلافيعض"يفينابلألالاق

اذهنألوقلاةصالخو):٠٠۳ص٥ج"ليلغلاءاورإ"يفلاقو«فيعضةريره

.(تاهيهفحيحصتلاامأو)نيسحتلالمتحيهنأهلاوحأنسحأو6فيعضدانساإلا

ىلعهبتكةءارقىلعنيفكاعلا«هعابتأمازلإو«همازلإبابنملجرلااذهمالكركذأامنإنأملعا
ةلاسريفهلاحتنيبامككلانهاندنعسيلهنإفالإو‹ةحضاوتاضقانتوةحدافءاطخأنماهيفام
."هدنسموهتناكمبيبحنبعيبرلامامإلا"

ايأماسمإلاهخيشوعيبرلامامإلانأةلاسرلاكلتيفتنيبدقيأركذلابريدحلانمواذه

ةلاسرلاكلتيفتركذدقو«ةمسجماةيوشحلاهيعدتامفالخب«تابثألاتاقثلانملأكلةديبع
‹"تاسقثلا"هباتكيفهركذدقنابحنبانأو«هبسأبالدمحأمامإلاهنعلاقدقعيبرلامامإلانأ
‹نيمنبىجيمامإلاهقثودقةديبعابأمامإلانأو«"ريبكلاخيراتلا"يفيراخبلاهركذدقاذكو
.۱۲۷صهل"تاقثلا”يفامكةقثعيبرلامامإلانعلاقدقنيهاشنبانأانهديزأو

 جوف۷[فس



لاق«°”٥٥۲۸يراخبلاهاور(فيحللاهللاقيسرفهلناک)٢

.دعسنبلهسنعيراخبلاهاور:٤/۸٠۲"عماحجلافيعض"يفينابلألا

‹(٥٤٥۷)يراخبلاهاور(...ردبلاةليلرمقلانورتامكانايعمكبرنورت)-۳

هذهةحصلسفنلانئمطتملكلذلو...):مالكدعبلاقفانايعهلوقفعض

'ةنحلالالظ"(لقألاىلعةذاشوأةركنميهف؛اهبباهشيبُأدرفتل(انايع)

.١٤٦٤مقرثيدح٠٠۲ص

١۱۱ملسمهاور((ئقتسیلفيسننمف«امئاقمكنمدحأنيرشيال))-٤
(٦٢١۲).

هجرخأظفللااذهبركتم):٠۳۲ص۲ج"ةفيعضلا"يفينيابلألالاق

:ينابلألايأ-تلق):لاقنأىلإ.(ةزمحنبرمعقيرطنمهحيحصيفملسم

‹مهريغويئاسنلاونيعمنباودمحأمامإلاهفعضدقفملسمهبجتحانإواذهرمعو

نيعمنباهفعض:لاقو‹"ءافعضلا"يفهركذو"نازيملا"يفيذلاهدروأكلذلو

.(لإ...فيعض:بيرقتلا"يفظفاحلالاقوهثيدحةراكنل

هتأرماىلإيضفيلجرلاةمايقلامويةلزنمهللادنعسانلارشنمنإ))٥

فيض"يفلاق«(١١٤۱)۱۲۳ملسمهاور((اهرسرشنيمثهيلإيضفتو

"ليلغلاءاورإ"يفهفعضاذكو«ملسمهاور‹«فيعض"عماجلا

و١٥٠قیلعت"ملسمحيحصرصتخم"و"مارملاةياغ"و۷

.١١٤۱"فافزلابادآ"

.فيحللاهللاقيسرفانطئاحيلييبللناك:هدنعهظفلو
عضوملااذهريغيفهانيبامك6اهنودبو(انايع)ةدايزلاهذهرکذبفیعضاندنعثیدحلااذه)

.ناعتسملاهللاو

__—جراجافيسلا<
 



‹لازنإنودعامحجلايعي((لستغنمثهذهوانأكلذلعفألينِإ))ثيدح٩

.(۰٥۳)٩۸ملسمهاور

:لاقنأىلإ.(اعوفرمفيعض):6/۲٦405۷٠4"ةفيعضلا"يفلاق

.لإ...دملايرهفلانمحرلادبعنبضايعفعضةيناغلا

‹((نأضلانمةعذجاوحبذتفمكيلعرسعتتنأالإةنسمالإاوبذتال))۷

.(۱۹۱۳)۱۳مقرملسمهاور

"عماجلافيعض"(فيعض...و...وملسمودمحأهاور):ينيابلألالاق

كانهلاقو.١/٠۹۱"ةفيعضلاثيداحألا"وء١مقر"ليلغلاءاورإ"و38

ثيداحألاةرمزيفرشحينأهبىرحألاناكملسمهجرخأووههححصيذلا

ملسمهاور((نيتفيفخنيتعكربهتالصحتتفيلفليللانممكدحأماقاذإ))-۸

(YA) .۹۸

.(فيعض‹ملسمودمحأهاور):١/۳٠۲"عماحلافيعض"يفينابلألالاق

.(٢٦۲۸)٢٤٦ملسمهاور((لإ...اوعضاوتنأيلإىحوأهللانإرر-٩

دانسإاذه):لاقو۱۱۰ص۲جهتحيحصيفينابلألاهدروأثيدحلااذه

.(قارولارطمظفحءوسوةداتقةنعنع؛ناتلعهلنكل‹تاقثثهلاجر



.(٦۲۱۰)۸۷ملسمهاور((لیئاھتالوبلكهيفاتيبةكئالملالخدتال))٠

(ال)ةشئاعلوقنودحيحص):١٠٠ص"مارملاةياغ"يفينابلألالاق

.(ركنموأذاشهنإف

نعانمدقدقو«اهركذبماقملاليطنالىرخأتاياوراضيأفعضدقو

‹امهدحأوأنيخيشلاثیداحأنمثیداحأةينامثركنتساوأفعضهنأدمحأمامإلا

:ةرشعلالامكنيثيدحانهديزأو

غدامر))>ملسمدنعءالسابعنياثيدح:امهوأ

.((رهطدَقف

ناف):هرکذنأدعب۱۷ص۸٠ج"یواتفلاعومحب"يفةيميتنبالاق

.(هريغودمحأمامإلاهفعضدقو‹يراخبلانعملسمهبدرفنااذه

١١٠ملسمو١١۹٠يراخبلادنع©ةشئاعةديسلاثيدح:امهيناث

«((هيلوهنعماصموصهيلعوتامنم)):لاقيهللالوسرنأ«(١٤۱۱)

.يهذلامامإلل١١"ءالبنلامالعأريس"يفامكدمحأمامإلاهركنتسادقف

ثيداحأنمةفئاطافعضامهنأميقلانباوةيميتنبانعاضيأانمدقدقو

حراشفعضدقو‹ديزمامهنعانيدلوكلذىلعةلثمألاضعبانركذو‹نيخيشلا

(يور)ةظفلبيراخبلادنعاثيدحردصو‹نيحيحصلايفاثيدحةيواحطلا

الو‹ملسملثيدحلااذهبسندقو‹كيكشتلاوأفيعضتلاىلعةلالدللةعوضوللا

.هجيرختيفينابلألاركذامكهدنعدجوي

.((رهطدقفباهإلاغبداذإ))هدنعهظفلو(٢٣۳)١٠٠مقرب

 -جدشنتس



ةعبرألابهاذاباحصأنمماعةئامنمرثكأاندجودقو٤«اذه

-:ِءالؤهنمو

كلاممامإلا.١

ناطقلانبىج.٤

يلهذلا.۷

ةعرزوبأ.٠
يذمرتلا.۳

لالخلا١

يقهيبلا.۹

يرهاظلامزحنبا.٢
دیبعوبا.٥

يليقعلا

يلازغلا.۱١

رهاطنبا.٤

ينياسفلايلعوبا.۳۷

يجابلا.٠

رازبلا.۳

ليعامإيضاقلا.٦

ييامركلا.۹

ريثألانبا.٢

يميلحلا

يذلا

زعلايبأنبا.١

نيتلانبا.٤
يعليزلا.۷

نقلملانبا.٠

يقارعلا.۳

رجحنباظفاحلا٦

يطويسلا.۹

يعفاشلامامإلا.٢

يدهمنبنمرلادبع.٥
يراحخبلا.۸

يدملانبا١

يئاسنلا.٤
يطقرادلا.۷

يباطخلا٢۲

يربطلا.۳

يليعامسإلا
رذنملانبا.۹

ضايعيضاقلا.۲

يقرشلانبادماحوأ.٥

يدوادلا.۸

يقشمدلادوعسموبأ.١

يزارلارخفلا.٤
ةيميتنيادحلا.(۷

يزوخجبانبا.۰٠
.o۳هدنمنبا

ناهربنبا.٦

ميقلانبا.۹

يرذنملا

حالصلانبا.١

يطايمدلا.۸

١.

ريٹکنبا.٤

مامحلانبالامكلا.۷
يطرقلا.٠

داجلافيسلا

دمامامإلا۳

نيعمنبی.٦

متاحويا.۹

١۱.

١٥.

.۱۸

٢۲

٤۲.

٧۲۷.

۳۰

٢۳

۹.

٥.

۸.

٤0.

1۰.

۳.

۹.

٢

٥۷.

۷۸.

۸۱

e

۳

دوادوب

متاحيبانبا

مكالا

ينالقابلايضاقلا

نيمرحلامامإ
ياجزوحجلا

يسباقلانسحلاوب

يواحطلا
يليبشإلاقحلادبع
كروفنبا

يبرعلانبا
لاطبنبا

يشرقلاءافولايبأنبا

يووتنلا
ةيميتنبا

راصقلانبا

ناطقلانبا

يئالعلاحالصلا

ييعلا
يواحخسلا

-ينالطسقلا



ضبدوجوباولاقمهنأوأ5٠نيخيشلاثيداحأضعباوفعضمهريغو

تفرعاذإو‹ىلاعتهللانذإبةصاخةلاسربكلذدرفأسوءاهوفعضيلاثيداحألا

نأاناتهبواروزنوعدينيذلانيملاعتملاةيوشحلاءالؤهملعرادقمكلنيبتاذه

AY يراقلايلع.۸نیدباعنبا.۳يشكرزلا=

ريزولانبا.۷ييامكرتلانبا.٦بحرنبا٥

يناعنصلا.٠يلبقملا.۸۹ميلالالحجلا.۸

يراصنألايلعلادبع.۳روکشلادبعنبا.۲اكوشلا.١
يونكللا.١٠۹يطيقنشلارضخلادمحم.0يولهدلاهللايلو.٤
هدبعدمحم.۹۹يسمرتلاهللادبعنبدمحم.۹۸ يرئازحجلارهاطنبحلاص.۷
يرونبلافسوينبدمحم.١٠٠يريمشكلارونأدمحم.١اضردیشردمع.٠

يناقرزلا.١٠١٠ يوانملافوؤرلادبع.٤يروفکرابلا..۳
يولهدناکلاايركزدمحم.۸دباعنبدمحم.۷ييامثعلا

رکاشدمحمدمحُأيرثوكلادهاز.١٠٠يروفنراهسلادمحأليلخ.۹
يرامغلاهّللادبع.۳يرامغلادمحأ.١

لب؛°”بهاذاعابتأنم-ىرتامك-ةمئألاءالؤهبلغأو«ريثكمهريغو
‹نيخيشلاثيداحأنمةفئاطىرخألابهاذملاةمئأنمريثكفعضدقو‹مهسفنأبهاذملاةمئأمهيف
ضعبعم؛مهنماضعبتركذلةلاطإلافوحخالولو‹يساورلالابحجلاكدعاوقىلإكلذيفاودنتساو

يفكلذركذنانلعلو‹كلذىلعهباوجتحاامو؛نيخيشلاثيداحأنمهوفعضامىلعةلثمألا

.ىلاعتهللاءاشنإىرخأةبسانم

ِناعنصلاويلبقلاوريزولاباولالجلاومزحنيا:مهو«مهتمةتسءاثتسابمهلكلب
ريغوهامك«ةعبرألابهاذملاعابتأضعبلمهلالجإنمرثكأءالؤهنولجيةيوشحلاو‹ناكوشلاو

.ملعأهللاو«مهتافنصمنمءيشيفرظننمىلعفاخ

جراجافيسلاهس



بجعألينإو‹عيمحلاقافتابةحيحصاهنأوأ‹عطقلاديفتنيخيشلاثيداحأ

.!؟هترهشعمكلذمهيلعيفخفيكمهنمبجعلالك

:لئاقلالاقامكمهنأىلعلدياذهو

رعابألاملعكالإاهديجممهدنعملعالراعشألللماوز
رئارغلايفامحاروأهلامحأبادغاذإريعبلايرديامكرمعل

؛ثيداحألانمنيحيحصلايفامنورديالمهنأكلذنمبجعأو

نيمدقتملاضعبنعكلذىلعةلثمأانيدلو«امهيفدجويالامامهيلإنوبسنيمهارتف
.°”ةرساخلاةلحتلاهذهبابرأنمنيرخأتملاضعبو

محلالحىمنيخيشلاثيداحأنودريمهنأبرغأوكلذنمبجعأو

ىلعو‹يباوألايبلاةنسنمرتاوتمللو«باتكلاصنلةقفاومتناكولوكلذ

‹بابلألايلوقافتاب«باسحلامويىلإناسحإبمحلنيعباتلاو«باحصألاعيمج

نمنيققحلادنعررقموهامكءباوصلاباهعامجإلدوهشملاةمألاهيلعتعمجأاملو

ثيدحدرامدنعينارحلاخيشلاعنصامكباحصألاونيفلاخملانم‹باتكلا

‹هريغو(۳۱۹۱)يراخبلامامإلاهاوريذلا((هريغءيشنكيملوهللاناك))
اعبت‹عونلابميدقملاعلانإ:لئاقلا«ركنلاهلوقوركعلاهبرشملافلاخمهآرنيح

هذهنأعم«ةيمهربلاوةيذوبلاوسودنملاةلاثحونانويلاةفسالفوسيلاطوطسرأل

هوللضوهوقسفو«كلذببسبءاملعلانمريثكهيلعدردقو«ةتباثةحيحصةياورلا

.ةمسحلاةيوشحلامه١

جراجافيسلاهس



القان١٠۱ص”ةيثيدحلاىواتفلا"يفيمتيحلارجحنباةمالعلامامإلالاق

مسقملاعلانأو...):نيملسملاعامجإةيميتنبااهيففلاخيلالئاسملل

رايتخالابالعافالتاذلابابجومهلعجف؛امئاداقولخمهللاعملزيملو«عونلاب

الشرعلاردقبهنأو‹لاقتنالاوةهجلاوةيمسحلابهلوقو«-كلذنعهللاىلاعت-

حاوبلارفكلاوحيبقلاعينشلاءارتفالااذهنعهللالاعت-ءربكأالورغصأ

.ها(-حيرصلا

نباهذیملتوةيميتنبابتكيفامىلإيغصتنأكايإو):۳٠۲صلاقو

ىلعمتخو«ملعىلعهللاهلضأو‹هاوهههلإذختانمم«امهريغوةيزوحلاميق

زواجحتفیکو!؟هللادعبنمهيدهينمف«ةواشغهرصبىلعلعجو«هبلقو
اونظف!؟ةقيقحلاوةعيرشلاجايساوقرخوموسرلااودعتودودحلانودحلملاءالؤه

.(لإ...كلذكاوسيلو‹«مهبرنمىدهىلعمهنأكلذب

:ةيفلسلاةبتكملاةعبط٩۸٤ص"يوونلاكسانم"ىلعهتيشاحيفلاقو

نبازعلالاقامك«هللاهلضأدبعهنإف‹يهترايزنسلةيميتنباراكنإبرتغيالو)

قحيفهعوقوو«لقتسمفينصتيفيكبسلايقتلاهيلعدرلايفلاطأو«ةعامج

لوقيامعىلاعتوهناحبسهللاقحيفعقوهنإف؛بيجعبسيليهللالوسر
اديوةهجىلاعتهللنإ:هلوقكمئاظعلاهيلإبسنف«اريبكاولعنودحاحلاونوملاظلا

هلماع«ءاملعلانمريثكهرفكدقلو‹ةعينشلاحئابقلانمكلذريغوانيعوالجرو

.ها°”(ءارغلاةعيرشلاىلعهارتفااماورصننيذلاهيعبتملذحخوهلدعبهللا

ناکيحىومحلاهببعالتيلازامو:"مركملايوبنلاريقلاةرايزيفمظنملارهوحلا"يفهنعلاقو

=‹هيلإقبسيملاماهنمو‹هبقبساماهنم«ءاهوشليطابأوتالاهجةرئادو«ءاعنشعدبةعومجب

«افا|[فلا<

 

 



ناكلاوةهجلاوءازجألابهللايفلوقيايماركايوشحديحوتلاملعنملئاسميفهدجنف=

ةضيضحهيفدحنىرخأةيحاننمو‹-ىلاعت-هتاذبثداوحلالولحونييسحلادوعصلاولوزنلاو

.لإ...ةمئألامظاعأءيطخيو«ةمألارباكأرفكيجراوخلا

ةيعورشمىلعقباسلاعامجإلايكحتفيك:تلقنإف:باتكلاسفنيفاضيأهنعلاقو

هآرامك؛هلككلذةيعورشملركنمةلبانحلايرخأتمنمةيميتنباو؛اهبلطواهيلإرفسلاوةرايزلا

هنعرفتتوعامسألاهجمتاميكلذللالدتسالايف-ةيميتنبايعأ-لاطأوهطخبيكبسلايقتلا

هيفةدراولاثيداحألاعيمجنأو«ةالصلاهيفرصقتالهنأو‹اعامجإافرفسلاةمرحمعزلب‹عابطلا

.هبهذملهانمرخأتنمضعبهعبتو«ةعوضوم

«هيلعنيدلارومأنمِءيشيٿلوعيوأهيلٳرظنييحةيميتنباوهنم:-يمتيحلا-تلق
ىحةدساكلاهججحوةدسافلاهتاملكاوبقعتنيذلاةمئألانمةعامجلاقامكالإوهلهو

هاوغأوىلاصعتهللاهلضأدبع):ةعامجنيازعلاكهتاطلغوهماهوأحئابقو‹هتاطقسراوعاورهظأ

.(نامرحلاهلبحوأوناوحلاهبقعأامبذكلاوءارتفالاةوقنمهأوبوهادرأويزخلاءادرهسبلأو

ائیشرکهنأ:ةيميتنباهخيشنعميقلانبالاق):"لئامشلاحرش"يفهنعلاقو

¿:يقارعلالاق‹ةبذعلابمضوملاكلذمركأهيفتكنيبهدياعضاوهبرىأرا6%هنأوهو؛اعيدب

ذٳ؛املالضوامهيأرليبقنماذهلب:يمتيملارجحنبالاق‹-ةنسلانميعي-الصأكلذلدحن

تابثإوهو؛هلمهيفنيفةنسلالهأىلعطحلاو«هللالدتسالايفالاطأوهيلِإابهذامىلعبموه

ىضقيو‹ناذآلاهنعمصتامداقتعالاءوسوحئابقلانمماقملااذهيفاملو«ىلاعتهللةيمسحلاوةهجلا

نعنوءريمهبهذمعابتأودمحأمامإلاو«امحلوقبلاقنمحبقو«‹هللاامهحبقف‹ناتهبلاوروزلابهيلع

.(نيريثكدنعرفكيهوفيك؛ةحيبقلاةمصولاهذه

-ىلاعت-هللاهلذخدبعةيميتنبا):١١٠ص"ةيثيدحلاىواتفلا"يفاضيأهنعلاقو

كلذدارأنمو«هلاوقأبذكوهلاوحأداسفاونيبنيذلاةمئألاحرصكلذبو«هلذأوهامعأوهلضأو

يكبسلانسحلايبأداهتجالاةبترمهغولبوهتلالجوهتمامإىلعقفتملادهتجلامامإلامالكةعلاطمبهيلعف

-‹ةيفنحلاوةيكلاملاوةيعفاشلانممهريغومهرصعلهأوةعامجنبازعلامامإلاخيشلاوجاتلاهدلوو

wRداحلاا١۸فيسلا<=



لاضعدتبمهنأهيفدقتعیو«نزحورعولكيفهبىمريلبنزوهمالكلماقيالهنأ:لصاحلاو=

.(هتدیقعوهتقيرطلثمنمانراجأو«لاغلهاجلضمو

يفتللميحهشيتفتوهنزويفتبعتدقو):۱۷٠ص"ملعلالغز"يفيذلاهنعلاقو

هوبذکوهباوردزاو«مهسوفنيفهتقموماشلاورصملهأنيبهرخأيذلاتدجوامفةلواطتمنينس

لابوفيكرظناف«رابكلابءاردزالاوةخيشملاةسايريفمارغلاطرفوبحعلاوربكلاالإهورفكو
امضبالإمهيلعىرجامو«رثكأهعابتأنعوهنعهللاعفدامو...روهظلاةبحعوىواعدلا

.ها(كلذنمبيريفنكتالف‹نوقحتسي

يفةاذقلاىرتمكىلإ):مالكدعبلاق‹ةيميتنباليهذلامامإلااهبتكيلاةحيصنلاكيلإو

‹ءاملعلامذتو‹كتارابعوكقشاقشوكسفنحدمتمكىلإ.!كنيعيفعذحلاىسنتوكيحخأنيع

مهنإف؛ريخبالإمكاتوماوركذتال))ڭ%لوسرلايهنبكملععم؛سانلاتاروععبتتو

امنيذلاءالؤهيفةعيقولاامنِإ:كسفنرصنتليللوقتكنأفرعأىلب‹((اومدقامىلإاوضفأدق

اذِإامماريثکاريخاوفرعهللاوىلب.داهجوهويدمحمهبءاجاماوفرعالو«مالسإلاةحئاراومش

امهکرتءرملامالسإنسحنم))ومهينعيالامماريثكائيشاولهجو«زافدقفدبعلاهبلمع
.((هينعيال

مكايإ.ماتتالورقتالناسللاميلعجاجحمكنإف؛انعفككيلعهللابلجراي

:لاقو؛لاؤسلاةرثكنعىهنو‹اهباعولئاسلاويكيبنهرك‹نيدلايفتاطولغالاو
بلقلايسقتللزريغبمالكلاةرثكو((ناسللاميلعقفانملكْيمأىلعفاخأامفوخأنإ))

يلاتاسيرفكلاكلتوةفسالفلاوةيسنويلاتارابعيفناكاذإفيكف«مارحلاولالحلايفناكاذإ

ةيفسلفلاتايرفكلاقئاقدشنتمكإف؛دوجولايفةكحضانرصدقهللاو.بولقلايمعت

.انلوقعباهيلعدرنل

نمديمومسلالامعتساةرثكو.تارممهتافينصتوةفسالفلا(موم)تعلبدقلجراي

هيلع

لا

.رکفتبتمصوركذتبةيشخوربدتبةوالتهيفسلجمىلإهاقوشاو.ندبلايفهللاونمكتومسح
-نوركذينيحلاصلاركذدنعىلب«ةمحرلالزنتنيحلاصلاركذدنعفراربألاهيفركذيسلحباهآو

edداحلا٦فيسلا<



رکذنمانولخهللاب‹امهتيخاوفنيقيقشمزحنباناسلوجاجحلافيسناك«ةنعللاوءاردزالاب=

يهتراصدقلالضلاساسأنماهدعنانکعدبرکذيفاودجو«بوبحلالكأوسيمخلاةعدب

نمرفكأوهفهرفكيملنمو«رامحوأرفاكوهفاهفرعيملنمو‹ديحوتلاساسأوةنسلاضحم

.ديعستنأفنيتداهشلابكناعإكلملسنإكوكشبولقلايفهللاو«انلثمىراصنلادعتو«نوعرف

ايلوطابنيدلاوملعلاليلقناكاذإاميسال؛لالحنالاوةقدنزللضرعمهنإفكعبتانمةبيخاي

مظعملهف«هبلقوهلاكلودعنطابلافو؛هناسلوهديبكدنعدهاجيوكعفنيهنكل«ايناوهش

ءركملايوقمجاوبيرغوأ‹نهذلاديلبباذكيماعوأ‹لقعلافيفخطوبرمديعقالإكعابتأ

.لدعلابمهنزومهشتففيقدصتملنإف‹مهفلامدعحلاصفشانوأ

مكىلإ‹رايخألايداعتواهقداصتمكىلإ‹«كسفنحدملكتاوهشرامحمدقأملسماي

نآاسمأ؟داهزلاتقمتواهللاختىمىلإ«دابعلارغصتواهمظعتمكىلإ«راربألايردزتواهقداصت

ىلب‹ليحرلابرقدقونيعبسلارشعيفتنأامأ«بينتوبوتتنأكلناحامأ‹«يوعرتنأكل

٤يلوقیلعلبقتكنظأامف«توماركذينمييردزتلب؛توماركذتكنأركذأام-هللاو-

‹مالكلابانذأيلعطقتو‹تادلجعمةقرولاهذهضقنيفةريبكةمهكللب؛يظعوىلإيغصتالو

.تكسةتبلاو:لوقأيحرصتنتلازتالو

كؤادعأو.كئادعأدنعكلاحفيكفداولابحملاقوفشلاانأويدنعكلاحاذهناكاذإف

روعوةلطبوةلهجوةبذكوةرجفمهيفكءايلوأنأامك؛ءالضفوءالقعوءاحلصمهيف-هللاو-

يلِإیداءرماهللامحرف)ارسيلاقععفتتوةينالعيبستنأبكنمتيضردق.رقبو

.هنمدارملا.ها(يبويع

نيرثأتملاةيميتنباعابتأنميذلانأمولعملانمو«ةيميتنبانعيهذلامامإلاهركذاماذه

باتكنمعضاومةدعيفيكبسلاجاتلاةمالعلاهذيملتكلذركذامك؛ةدسافلاهدئاقعضعبب

هبيفيذلاو:هلوقبانهيفتكأو‹عضوملااذهريغيفاهنماضعبتلقندقو‹"ىربكلاتاقبطلا"
حدقاذإفهيلعو.هايلبنحركشالويرعشأمذيفيهذلاانخيشمالكىلعدامتعالازوجيالهنأ

-.ذجاونلابهمالكىلعضعينأبجيينارحلاةيميتنباكيوشحيفيذلا

4داحلااد۷فيسلاهس
 



هركذدنع۳۳۳۲صنولوطنبال"رصقلارئاخذ"يفامكيئالعلاظفاحلالاقو-

-هناحبس-هللانإ:هلوقاهنمفنيدلالوصأيفهتالاقمامأو):ةيميتنبااهيففلاخيلالئاسملل

«ءزجلاىلإلكلاراقتفاهتاذىلإرقتفمبكرمهنأو«-اريبكاولعلوقيامعهللاىلاعت-ثداوحلالحم
هلعجف«امئاداقولخمهللاعملزيملوعونلابمسقملاعلانأو«-ىلاعت-هتاذيفثدحمنآرقلانأو

ةهجلابوةيمسجلابهلوقاهنمو«-!هملحأامىلاعتوهناحبس-رايتخالابالعافالتاذلابابجوم

ىلاعت-رغصأالوهنمربكأالشرعلاردقهنأبهفيناصتضعبيفحرصو.دودرموهو؛لاقتنالاو

لدبتملليحجنإلاوةاروتلانأاضيأهدارفأنمو«دبأتيالوعطقنيرانلالهأباذعنأو...«-كلذنع

تيأرامرخآفنصمهيفهلو‹اهليوأتيففيرحتلاعقولبتلزنأامىلعةيقابيهلبامهظافلأ
.ها(ہداقتعانعالضفاذهلثمةباتكنمهللارفغتسأو

برستدقمويلاماشلاهذهو):٣ص١ج"راطعلاةنؤج"يفيرامغلادمحأخيشلالاقو

ينبةنتفدعبنكيملولو‹هريغوبصنلانماقباساهيفناكامىلعةدايزةقدنزلاوداحلإلااهيلإ

؛رفکحلضامنإةدلقملانملاضوعدتبملكنإف«مذتنأىفكلاهنمةيميتنباروهظالإةيمأ
یفخیالوةيميتنباراكفأدالوأنمهبانذأويدجنلاناطيشلانرقنأيفكيو«ةيميتنبابتكةءارقب

.ه١(هلهأومالسإلاىلعمهررضميظعومهرش

اهبهازاجوهازخأوةيميتنباهللاحبقف...):-مالكدعب-"يلحلالوقلا"يفلاقو

؛لالضلاىلإةيداههبتكلعجوهدعبلضملاضلكمامإهلعجذإهللدمحلاولعفدقو‹قحتسي

بلصنمجرخأنأيفكيو«هرصعيفةلالضمامإراصوالإاهنأشبىتعاودحأاهيلعلبقأامف
ةملظنوكلااوألمنيذلا‹ءامسلامدأتحتنمرشورانلابالكهعابتأوناطيشلانرقةثيبخلاهراكفأ

خيشونيلاضلامامإةيميتنباةفيحصيثلكلاو«ناكملكيفمئاظعلاومئارحلابههجواودوسو
مویلإاهبلمعنمرزوواهرزوهیلعفةئيسةنسنسنم)):ليهللالوسرلاقدقو‹نيمرحلا
.فها((ةمايقلامويىلإهعبتنممثإهيلعناكةلالضىلإاعدنم)):%2لاقو‹((ةمايقلا

يليقامضعبكعمسننأنمسأبالف‹ةيميتنبايفءاملعلاضعبلاوقألانركذةبسانعو

-ةرساخلاةلحتنلاهذهبابرأضعب

داحلا|۸فيسلا<



٤لضملاضمسحبهبشميوشحطلخمباذكوهو؛يواربكعلاشداكنبازعلاوب-(١)=
.اطلخمناك:طامنألانبالاقو.لاقمهيفةمئأللوهلثعبجتحيالاباذكاطلخمناك:راجنلانبالاق

نبازعلاوبايللاق:رکاسعنبالاق.هيفيأرلاءيسرصاننباناك:يياعمسلانباديعسوبألاقو

سيلأهللاسب؛اثيدحركبيبأقحيفانأتعضو:اڻيدحيلعقحيفعضوالجرعمسو؛؟شداک

لدياذه:تلق:كلذىلعاقلعمءالبنلامالعأريس"يفيهذلالاق؟اديجتلعف

.ها6هللالوسرىلعبذكلابرختفي؛هلهجىلع

-هيلعبذکنمقحيفاكلكهللالوسرنعتباثلاديدشلاديعولانمهحيوايف:تلق

.كلذنمهتاياوربجتينمحيوايو-مالسلاوةالصلالضفأهيلع

هلةميقالهنأعمف؛بانأوباتوثيدحعضوبرقأ:۷۸/۱"نازيملا"يفيهذلالوقامأ

نمنيققحلابهذموهامك؛بانأوباتولولبقتالباذكلاةياورذإ؛جاجتحالابابيف

ةعامجنباوناطقلانباوياعمسلاويقريصلاويديمحلاولبنحنبادمحأمهنم‹نييلوصألاونيئدحملا

هذهرودصهيفيذلا؛هيلإحيحصلادانسإلابهتبوتبمزجينمبلاطناننإف؛؟نورخآويشكرزلاو
لاضلاعاضولاباذكللامياقيدصشداكنباناكدقواذه‹!؟كلذهلىنأو؛هنمةبوتلا

نبالتفقو:۳٠٠ص٤ج"ناسللا"يفرجحنباظفاحلاهنعلاقيذلايريكعلاةطبنبامسحلا

.هاهنميدلجرعشقاوهتمظعتسارمأىلعةطب

؛كحلاناكمهمساعضيوثيدحلابتكنمةمئألاءامسأكحيناكهنأو‹عاضوهنأتبثأمث

جرخيناىلعتدهتجا:يورحلارذوبألاقو.:فّيعضفيعضةطبنبا:يرهزألامساقلاوبألاقو

مثةلظطبنباهدانسإيفاثيدحيدادغبلابيطخلادروأو.هيفتدهزفلعفيملفلوصألانمائيشيل
.هاةطبنباىلعهيفلمحلاودانسإلااذهبعوضوموهو:لاق

نونعيمهنأ(نالفىلعهيفلمحلاو)ثيدحنعاولاقاذإثيدحلاءاملعنأمولعملانمو

--:اهنمةتسركذبانهيفتكأةريثكةلثمأكلذلو«هعضاوهنأكلذب

>راحلاد[فيسلا<
 



همهتا:شنحيبأنسحلانبدمحأةمجرتيف١۹ص٠١"نازيملا"يفيهذلامامإلالاق١=

.(لإ...ةرشعيثعفشنآرقلاظفحنم)ثيدحيعي-ثيدحلااذهعضوببيطخلا

.هيلعهيفلمحلا:بيطخلالاق

يناميلادمحمنبيلعنبنسحلا١/٠٠قارعنبال"ةعوفرملاةعيرشلاهيزنت"يفءاج-٢

امهنإفهخيشىلعوأهيلعهيفلمحلاو«بذكربخبىتأ:يراوسألاهيوبابنبيلعنعيقشمدلا

.نالوهجب

.هيلعهيفلمحلالطابربخبمساقلانبريكبنعساطسننبرمع۲/۱٩اضيأهيفءاجو-۴

‹عوضومربخبرماعنبدمحأنبلضفلانعيماشلادمحموبأحتفلانبلاص١/۸٦هيفءاجو4٤

نبالاق«ةلطابثیداحأبسايإيبُأنبمدآنعيميلحلادمحأنبدمحم١/١٠٠اضيأهيفءاجو٥

.هيلعهيفلمحلاو:الوکام

:يزوجبانبالاق:طارخلانالعنبنسحلاةمجرتيف۰۳٥صاج"نازيملا"يفيهذلالاق-٩

.طارخلاىلعهيفلمحلا:بيطخلالاق...ثيدحلااذهعضو

اعوضوماثيدحركذامدعبلاقو‹ةجحبسيل:يذلالاق‹باذكلايراشعلابلاطوبأ-(۲)

اوكرتفيكدادغبيثدحمىلعوهامنإبتعلاو«هعضونمهللاحبقف:اذهيراشعلاهدنسيث

.ليطابألاهذهيورييراشعلا

لقاعكشيالثيدحاذه:لاقويراشعلاهدانسإيفاثيدحيزوحلانباظفاحلادروأو

ناكنإو«نيرخأتملايفالإهبسحأالولفغتعونهاوريذلاعمناكو:لاقنأىلإ...هعضويف

هلخدایوهلالهاضعبلعلف:لاقمث«هریغمالکهيفیکحودانزلايبانبايفملكتنیعمنبیحی
-.هاهٹیدحيف

داحلافيسلا<



رمعهنأداجتلاةمجرتيفمدقتدقو:۳٠۳ص٥ج"ناسللا"يفرجحنياظفاحلالاق=

‹اضيأيراشعلاقحيفلمتحزيوجتلااذهوءيشهيلعلخدأنوكينأزوجبيطخلانأوهرخآب
.هاىلاعتهللادنعملعلاو«مزحلابيراخبلاهلقلعو«كلامهقثودقف؛ديعبدانزلايبأنباقحيئو

‹؛نطابةمالسباهبثدحفءايشأهيلعاولخدأ:۳/٠٠١٠۷٥٠"نازيملا"يفيهذلالاقو

يٿرجحنباظفاحلاهرقأو.هايعفاشلاةديقعاهنمو«ءاروشاعةليللضفيفعوضومثيدحاهنم
.كلذىلع٠٠۳۰۲۳ص٥ج"ناسللا"

یوسو«الوصفهلهجتارمغنمیدبأو:مالكدعبمسجلايزجسلانعنيمرحلامامإلاق-(۳)

اهنودقئاشقحلاتاٹعبو‹ةلوقصماهفيعاضتيفقمحلالياخمو‹الوصنهلقعةفاخسةبصقىلع

نعاطملايفبۇؤدلابةعيفرلابترلاىلإملطتيرصملالهجلايفيدامتملارغلالهاجلااذهو:لاق.ةلوقعم

دقف‹هقرخلوهلفأف‹همتشنمدوهعملاببابلاقمحألااذهردص:اضيألاقو‹ةعيقولاوةمئألايف

:لاقو.هتافصةمئألاسيتلااذهاسكدق:لاقو‹هرانشءادبإوهراوعنعثحبلانمتمئسهللاو

ىلاعتهللاتافصيفملكتينأهلثليغبنيامو‹تافصلايفهلوأهرخآضقنيامالكقمحألااذهىدبأ

نأمعزوالوصفديرشلانيهملاديرطلانيعللااذهركذدق:اضيألاقو«هلقعةفاخسوهلهجىلع

ىلعرسجأالهاجتيأرامو«ىرخأدعبةدحاوىرتتهللانئاعلهيلعف«اهبنورفكيةيرعشألا
.قرخألااذهنمةمئألاىلعمكحتلاىلإعرسأوريفكتلا

‹ءيجلاوباهذلاولاصفنالاولاصتالاولاوزلاولاقتنالاولوزتلايفيزجسلاملكتو

.همدلحكلذلاقنمو:نيمرحلامامإلاق

"نازيملا"يفيهذلالاق«لاجدلاباذكلا؛يزاوهألاميهاربإنبيلعنبنيسحلا-

ممجو‹يرعشألاىلعطحيناكوحئاضفوتاعوضوع.هيفىتأتافصلايفاباتكفلأ:١

:يدادغبلابيطخلالاقو.دحاوفرحيفهقدصأالوملعلاهيلعًارقأ:رهاطوبألاقوهبلثيفاباتك

=.اعيمجتاءارقلاوثيدحلايفباذكيزاوهألا

 جراجافيسلاےس

 



يزاوهألابذكلهاجندعبتسيال):"يرتفملابذكنييبت"يفركاسعنبالاقو=

دقو‹(تاءارقلايفتاياورلانميعدياميفسانلابذكأناكدقف‹تاياكحلاكلتنمهدروأاميف

قروألمجىلععبيبرتيأر))ثيدحعضوبمهتماوهاذهيزاوهألانأبركاسعنباصن
-قح-هامسيذلارذقلاهباتكيفنيعللايزاوهألااذهدروأدقو:تلق«((ةبجهيلع

دارأاملىلاعتهللانإ))ثيدح:اهنمةعوضوملاثيداحألانمةلمج"ناميإلالهأدوقعيفنايبلا"

هأرحجأامهعضاوهللالتاق؛((قرعلانمهسفنقلخمثتقرعىحاهارجأفسرفلاقلخهسفنقلخينأ

يفهتمجرتيفيبهذلالاق«عاضولاباذكلامسحلايوشحلايميمتلاثراحلانبزيزعلادبع-

اشيدحعضوو‹هسفنىذآهنأالإ؛ةدداغبلارباكأوةلبانحلاءاسؤرنم:١/٤۲"نازيلا"باتك

هيفبتک«لعفابارضحمهيلعاوبتك:ظفاحلاهيوقرزنبالاق‹"دمحأمامإلادنسم"يفنيثيدحوأ

باحصأبلبنحنيدمحأمامإلايلتبادقو:تلق-ةمالسلاوةيفاعلاهللالأسن-هريغويطقرادلا

ةعامجكلذركذامك؛ةدساكلاءارآلاوةدسافلادئاقعلانمهلقيملامهيلإاوبسنوهيلعاويذكةلهج

جاتلاهنياويكبسلامامإلاومالسلادبعنباوحالصلانباويزوخلانبامهتمءاملعلانمةريبك

.نورخآو

"مالبنلامالعأريس"يفيبهذلامامإلالاق؛ةيمهجلاىلعدرلاهيلإهوبسنامو

يبأىلععوضولملاةيمهجلاىلعدرلاكالو‹يرخطصاإلاةلاسركال:مالكدعب١۲۸ص١ج

ماسمإلااهلاقامهللاو:ةدساكلاةدسافلاةديقعلاهذهنمائيشدروأنأدعبلاقو«هللادبع

نوتکسیوةفارخلاهذهلثمنووريفيكنيثدحملالهجىلإرظناف:لاقمث«اهعضاوهللالتاقف

.هااهيلع

نماوفذحو‹هولوقيملاممهيلإاوبسنف؛نيملسملاةمئأنمهريغىلعاضيأاوبذكدقو
ةلحتنلاهذهبابرأنعاهبسأبالةلثمأكلذىلعانيدلو؛مهتادقتعمعمبسانتيالاممهمالك

-.مضولملااذهريغيفاهنماضعبانركذدقو«نيرصاعمونيرخأتمونيمدقتمنم

۶داحلا۲فيسلا<*



"نازيملا”"يفيهنلاهلبقو٤/۷۷ج"ناسللا"يفرجحنباظفاحلاركذدقواذه=

يفهتعنص:هللاقفهبجتحاثيدحنعثراحلانبزيزعلادبعلأسهنأملسملانبانع٥٥٥ص٦ج

.مصخلاهبعفدأللاحلا

عضوبمهتم:راجنلانباهنعلاق.مسحلاباذكلا؛يراكملا:لالضلالب!مالسإلاخيش-

ءايشأهشيدحيفو‹تاركتنملاوبئارغلاهثيدحىلعبلاغلانإو«ديناسألابيكرتوثيدحلا

ثيدحلاعضيناكهنأثيدحلاباحصأضعبطخبتيأر:"ناسللا"يفظفاحلالاقوءةعوضوم

.هاهباقوٹومنکیمل:رکاسعنبالاقو‹ناهبصأب

يزوخلانباةمالعلامهنعلاق‹ىلعيوبأيضاقلاويوغازلانباودماحنبا-

دقمهتيأرو‹بهذملااهباوناشابتكاوفنص):اهدعبامف۹۹ص"هيبشتلاهبشعفد"يفيلبنحلا

ىلعمدآقلخىلاعتهللانأاوعمسف؛سحلاىضتقمىلعتافصلااولمحف؛ماوعلاةبترمىلإاولزن

‹اسارضأو‹«تاوهلو«امفو‹نينيعو‹تاذلاىلعادئازاهجوو‹ةروصهلاوتبثأفهتروص

‹اذخفو‹اماهبإو‹«ارصنخو«افكو‹عباصأو‹نيديو‹تاحبسلايهههجولءاوضأو

.نيلجرو‹نيقاسو

لاقو«هتاذنمدبعلاننديو«سيوسهينأزوجي:اولاقو«سأرلاركذبانعمسام:اولاقو

ءامسألاينرهاظلاباوذحخأدقولقعيامكال:مهلوقبماوعلانوضريمث؛سفنتيو:مهضعب

ىلإاوتفتليملو‹لقعلانمالولقنلانمكلذيفمحلليلدالةعدتبمةيمستاهومسفتافصلاو
نمرهاظلاهبجويامءاغلإىلإالو‹ىلاعتهللةبجاولاناعماىلإرهاوظلانعةفراصلاصوصنلا

‹ةنسلالهأنحننولوقيو‹مهيلإهتفاضإنمنوفنأيو‹هيبشتلانمنوجرحتيمث...ثودحلاتامس
؛احيبقانيشبهذملااذهمتيسكدقلو...ماوعلانمقلخمهعبتدقو‹هيبشتلايفحيرصمهمالكو

دقل:مكتمئأضعبيفلوقييميمتلادمحوبأناكدقو...مسحبالإيلبنحنعلاقيالراصىح

=.ماقماهبليطنالليوطمالككلذيفهلو(ةمايقلامويىلإلسغيالاحيبقانيشبهذملاناش

ERدالا۳فيسلاهس



نباىلعدرلايفليقصلافيسلا"يفيعفاشلايكبسلاةمالعلامامإلالاق؛ميقلانبا-(١١)=

‹هلابتدحلملااذهمالكىهتنا):ميقلانبالامالكلقننأدعب؛اهدعبامف١٥٠صنم"ليفز

مهنيذلاةيفنحلاوةيكلاملاوةيعفاشلافئاوطماقأفيكنوعلملااذهرظنا«همالكربادهللاعطقو

ناماهونوعرفعابتابمهسفنأىلعنيرقملا«ةقدانزلاةدحالملاةروصيفمانألاةادهومالسإلاةودق

لفأهلوقيامعمحلأسهنعلوهللاهنعلهدئارنأو‹نآرقلاىلعمهمالكنيمدقملا؛انيسنباووطسرأو

دارأامف...ناميإلاةقبرعلخونايدألانعلحناكلذلهنأو«هيلإمهوبسنامىلإمهوبستفثيدحلا

اميردأامو«ةريقحةليلذتحرباميلاهتفئاطووهالإملسمالهنأماوعلادنعررقينأالإاذه

حقناذهنوكيدقو‹نيدلايفنعطنيدلاةمئأيفنعطلانإف؛ثيبخلاهدصقنمكلذءارونوكي
مهرمأأادبمنوكيةقدانزلانمةعامجو«نونمؤملاوكلذهللايبأيو‹ةعيرشلاضقنوةقدنزلاباب

.ةيفاعلاهللالأسن«هرانشلعتشيوهرانرشتنتىحايفخ

لبقهئدبميفرشلاةداماومسحيو‹مزحلاباوذحخأينأمهرومأةالوونيملسملاةمئأليغبنيف

ىلإبستي؛سانلانمالوهللانمييحتسيالحقولااذهنإمث‹هعفرمهيلعبعصيفمكحتسينأ
ةدايزوهلب...نآرقلابكمستمهنأهبذكبمعزيوهوهتفئاطيثوهيفهولوقيملامنيملسملافئاوط

ةفعيرشلايفنونعاطلاوةدحالملاوةقدانزلاتلصولهف«هلوسرىلعوهللاىلعاهيفبذكهدنعنم
مهدنعقفنيلةنسلاونآرقلابكسمتلملاوههنألاهخجلاهماهيإو«اذهرشعالولب؛اذهنمرثكألإ

.(هماقسمهنعيفخيو‹همالك

ابٹیدحلارسفدق؛هبكيهانوهنعهللايضراكلامنأرظناف):مالكدعب۳۷صلاقو

ءهأرحترثكأاموهحقوأام«هللاةنعلهيلعدحلملاوهف«داحلإهنإ:سحنلافلختملااذهلاق

,(هللاهازحخأ

:ييابلألا-

ءوسوكتقامحنمو):ينابلألاىلإاهلسرأةحوتفمةلاسريثيلوبناتسإلايدهمدومحملاق١
-الإكدالوألوبقنمةسردملاتعنتمايلاةعاسلاذنمدقحلالكيلعلمحتكنإ:هللاقو‹كبدأ

<داحلا٤فيسلا<=



نحبصأتاصملعملانأب:تلقوكلترذتعافايصخشكلذبيتثدحمهنعةرجألامفدب=

تلکامكنهقوقحلكأكدصقلكو‹ابضغكسأرتززهف؛ةريخألاةمظنألاببسبتاكيرش

رهعمتلعفامتلعفولو‹رکشةملكبظفلتتنأنودكتنباتخألاسيردتبتاونسةدعليقوقح

نيذلانيدحاخجلاخويشلااذهذاشلاككولسبتقبسدقو«اهيلعرطفيلاهتقيرطبركشلابمدقتل

ملونييفلسلالاومأتقرسمث:لاقو«اينيعاضرفوةمزالةبيرضمهلمهبالطعربتنوربتعي

يلاليعافألاهذهلكتلعف‹عرشلاىلإماكتحالاتضفرو«ةنامألايضتقتامكةعامحلاىلإاهدعت

كليساقلامالكلاهيجوتنمةليللاكلتيفهتلعفامنإ:لاقو«رخألااهضعبركذأسواهضعبتركذ

لهو؛لكألاةمقلديرتكنإلوقت:لاقو‹كبدأةلقوككولسقمحأوحبقأنمو:لاقو

يحارتقاىلعءانبارارمكودعاسامككودعاسيفكناوخإىلإتوكشاله؟لسرلاعابتأكلذلعف

.(...لاومألايفرثاكتلالجأللبماعطلاةمقللجألسيلاوفع«دونكلااهيأ

صخأنميلوبناتسإلانأمولعملانمو‹«ىرخأةبسانميفهركذنانلعلليوطمالكهلو
.اماعنيعبرأنمبرقتةبحصامهنيبو‹ينابلألاةذمالت

"بايثلاسبلنممريثكىلعبالكلاليضفت"باتكىلعهلقيلعتيفشيواشلاريهزلاق-٢

ىلعراسنمونامزلاكاذماعلب؛هنمخلسنافملعلاهللاهاتآيذلاصخأو):يمالسإلابتكملاعبط

فورعملايتحالاوسدلابوهنمسيلبإبحاصإو‹مايألاهذهميعالبنمهراثآىفتقاوهبرد

ةلابإلاىلعدازنمىلإو‹ءفوصومقرشلاوبرغلايفمؤشلابوهنمىلإو‹هيركلاممذملاىلإو

تبأ«احيحصعوضوملاثيدحلامهوتناندكيح؛نونظملكفلاخوهقبسنملكقافواثغض
اذهتجرحخأنأهلعفنمناكو«اهيلإنسحأنمىلإءيستىحايندلارداغتنأةميئللاسوفنلا

.فاخريغوهامكهخيشمالكلااذهبديريو(هسبحمنمباتكلا

نأيغلبدقف؛كلذنمدشأخياشملاضعبنمانيأراننأبئاجعلانمو):اضيأهنعلاقو

اماولبقاواولداحتالواوشقانتالولوقأالميلستلابمكيلع:ةيدامقوقحهيلعمنمللوقيمهدحأ
-دقفبذكيالمهدنعناكولهنأبرورغملااذهلفغو‹...بذكأالينألطقفهبمكلفرتعأ

+ دالا۹[فيلا m~



ةسمايقلاموي-ىلاعتوهناحبس-هللانأل؛توربجوتنعمهنماذههبلطيفو«ىسنيوأمهي-

‹اتوغاطهسفنيمسينمماذهبهنإ:لوقأداكألب«اهسفتنعلدانأسفنلكلحمسي

.ها(تورجلاولهجانمهللابذوعن

ذملتتهنإثيح؛هيدلمهصخأنمولبينابلألاةذمالتنمشيواشلانأمولعملانمواذه

جاهنمىلعاشنهنارکذو«هبتکنمریثكيفينابلألاهيلعىثُأدقو«اماعنيعبرأنمرثكأهيديىلع

.حلاطلامهفلس

يفةصاخةلاسربتكنانلعلو‹ةفئاطلاهذهدارفأىلعمالكلاانهليطأنأديرأالواذه

يجرنوالامجإةفئاطلاهذهبابرأيفءاملعلاضعبلصوصنةسمحركذننأسأبالنكلو؛كلذ

-:ىلاعتهللاءاشنإرخآتقوىلإةيقبلا

ىلإكلذبسنودرمتوهبشنمهبشعفد"هباتكةمدقميفيعفاشلايصحلايقتلاةمالعلالاق)١

ماوقأنمةريحلانميمهدام؛ةريسيلافرحألاهذمليعضوبيسنإف:دعبو:"دمحأليلحجلاديسلا

كلذفالخىلعمهو؛دمحأمامإلاليلحجلاديسلابهذمىلإءامتنالانورهظي؛ةريرسلاثابخأ

نمرفكأمهو«ةمئألاةيقبعمهلالضإنومتاكتيوالملايفهنومظعيمهنأبجعلاو‹دمصلادرفلاو

ةءارقوفشقتلاودبعتلاراهظإويناطيشلاهيومتلابةبلطلافاعضوماوعلالوقعنولضيو‹دحجودرت
دماحنبامالکنملصاحاف...هيومتومهنمتالبعزخكلذلكو‹دنسملابنونتعيوثيداحألا

ةعزنيه...ىلاعتوهناحبسقحلابانجبقيلتاليلاتافصلاوهيبشتلانمينوغازلانباويضاقلاو

امإءارتفالايياوغلابو...ةينارصنةعزناذكو‹هيبشتلايفةيدوهيةعزنو‹ميسجتلايفةيرماس

.ميسجتلايفدوهيوهيبشتلايفةرماسلاخارفأمهنألمهبولقيفةنيغضلامإومهلهجل

هباشتميفاوضاخفرصعلااذهيفسانلاضعبفرسأدقلو:۱۸۳ص"ةرهوحلا"احراشلاق(۲

تاذلااوروصتدقموقمهف...هللاهبنذأيملاعاهنعمهٹيداحأيفاوتأو«قحريغبتافصلا

=ةليخألاكلتىلإتايآلاضعبرهاوظنوضهنتسياوحارمث‹مهتليخأمهلاهتروصامكةيحلإلا

*داجلا١۱۹[فيسلاهس
 

 

 



مهتنأفسؤملانمو«هودقتعاابمههابشأوةماعلانوهجاويمهنأغيزلانمو‹اهقدصتل=

.نويفلسمهنأسانلاىلإنوليخيوملاصلاانفلسىلإنولوقيامنوبسني

ةهجتسلاتاهجلانمهلنأو‹ةيسحلاةراشإلابهيلإراشيهناحبسهللانأ:مهلاوقأنمو.

مهنأريغ«ايقيقحارارقتسارقتساهنأنعمب؛ايقيقحءاوتساهتاذبشرعلاىلعىوتساهنأو٠ءقوفلا

ثبشتلاالإكلذيفدنتسممهلسيلو‹فرعنامىلعسيلوانرارقتساكسيلهنأبلوقللنودوعي

ىلعتافصلاتاهباشتملمحنأ:هيفو؛افنآفلخلاوفلسلابهذمىلحتدقلو‹رهاوظلاب

ضعبليأروهانإ؛نيملسملانمدحألايأرسيلاهتقيقحىلعةيقاباهنأبلوقلاعماهرهاوظ

.ةمسحباوةهبشملاكةلاضلالحتنلالهأوىراصنلاودوهيلاکىرخألانايدألاباحصأ

بهذفلخلانمدحأالو«هولعفاملعففلسلانمدحأسيلهنأقحلاو:۱۸۸صالاقو

.هنمدارملاهاهيلإ

ورخأتمو:"ةلزتعملاىلعدرلاوهبشلاعفديفةلضعملاللعلامهرم"يفيعفايلافيفعلالاق(۳

هللااوهبشو«احيبقاميسحتاومسجو«اميظعاهفساوهفستو«اشحافاولغمهنيديفاولغةلبانحلا

:"مصاوعلا"يفيبرعلانياركبوبألاقيح؛ةريثكالاثمأهدابعنمهلاولعجو«اعينشاهيبشتهقلخب

دروامیفلوقيهناحبسهللاركذاذإناكيلبنحلاىلعيابأيضاقلانأ«يخيشمنمهبقثأنمييربخأ

ةمئألاق.ةروعلاوةيحللاالإهمزتلأإفمتئشامينومزلأ:-ىلاعت-هتافصيفرهاوظلاهذهنم

ال۽یلاعتهبلهاجهلئاقو‹مينش-یاعت-هللابءازهتساو«حيبقرفكاذهو:قحلالهأضعب

كيرشوهلب؛هبرتستيوهيلإبستنييذلاهمامإلعبتموهالو«هيلإتفتليالوهبىدتقي

هللالاصعتف-«هسفنيفامنصروصانإو«هفرعالوهللادبعامهنإف؛مانصألاةدابعيفنيكرشملل
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تاعوضوملاسرهف7

REEباتكلاةمدقم

اةعدتبملاضعبمعزيامكالنيمسقىلإمسقنتةعدبلانأنايب

ESةيدقعلالئاسملايفةيداحآلاثيداحألابجاجتحالا

ا(اهبجاجتحالازاوجمدع)ةمألاروهمجيأر-

يفةمألاروهمجعمامهنأوداحآلاربخيفدمحأوكلامنيمامإلايأريفقيقحت

وكلذ

ةيعطقلالئاسملايفداحآلاثيدحبذحألامدعيفةمألاروهمجهيلإبهذامةلدأ

EEEىرخأةبسانملاهضعبانكرتاليلدرشعدحأانهيهو-

7مهدنععطقلااهتدافإمدعىلعلديامةباحصلااهدرةيداحآثيداحأ

هيبنتلايفءاملعلالاوقأويراخبلاحيحصخسنضعبيفطلغنمثدحامنايب

هيلع

eكلذىلعةلثمألابرضعمدئاقعلابابيفةيوشحلاضقانتنايب

TEةديقعلالئاسمضعبيفةعبرألاةمئألاىلعمهبذكنايب-

EEREةدسافلاةيوشحلادئاقعنمةلثمأ

االاليلاةنسعمةيوشحلالاححيضوت-

Reكلذيفرضاحلاوميسارملانمدروامو«ةيوشحلاىلعمكحلا

RTةيعفاشلاةمئأنمةعامجهبتكيذلارضحملا

نورفكيمهنأةيضابإلاىلإاوبسنينأتالاقملاباتكتعديلابابسألا
EEREEEREرئابکلايکترم

WEEEجراوخللانمةيضابإلانإمحلوق(۱)

وهو)كلذىلعةردقلادنعملاظلاىلعجورخلابوجوبةيضابإلالوق(٢)
او(ةمألاروهمجلوق

رئابكلايبكترمىلعرفكلاظفلقالطانمةيضابإلابتكيفدجويام(۳)
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ew

<
<

4>
¬4

۱۳

۱۳

۱۹

٢۲

٤۲

Yo

۳

۳۸

۳۸

٤آ

31

31

۳٤

٤٤

 



.ةيوشحلاقحيفءاملعلانمةعامجةقفاومعبيضارلاهردصأيذلاموسرملا-
.نادلبلاىلإهلاسرإوةيميتنباقحيفءاملعلانمةعامجهبتكيذلارضحلا

EESةمسحلانعيريشقلانبامامإلاهلاقام-

Ceهزاوجىلعةعمجبهبشةمألانأعمزاحلاةيوشحلاراكنإ

ماهيلعدرلاوةيوشحلاهبش

بهاذملاباحصأنمداقتعالالئاسميفداحآلاةيجحمدعيفءاملعلاصوصن

اةعبرألا

Eeةنسلانمرتاوتملاوأباتكلاتضراعاذإداحأآلارابخأدر

ESنيحيحصلانميداحألامكح

اًهوبثبعوطقمواهتحصىلعقفتمنيخيشلاثيداحأنأىوعدىلعدرلا-

ثيداحأضعبلمهفيعضتومعزلااذهىلعدرلايفءاملعلاضعبصوصن-

WEESنيحيحصلا

ونيحيحصلاثيداحأضعبلوحةيميتنبالمالک

حيحصامهيفاملكلهو‹مسإلااذهبنيحيحصلاةيمستلوحقيلع-
ا؟الوأ

ضعبدوجوىلعةلثمألاضعببرضودمحأمامإلادنسملوحقيلعت-
اهيفةتباثلاريغثيداحألا

ةيميتنباويهذلاكءاملعلاضعبلبقنمنيحيحصلاىلعتدقتناٹثيداحأ

SEESريثكمهريغويزوخحلانباوميقلانباو

ES.ةيراحلاثيدحنالطبونايبيفقيقحت-

ةحصنمدبالوةحصلاطورشنمطرشىوسسيلدنسلاةحصنأنايب-
TOSكلذيفءاملعلاضعبصوصنو‹نعمل

اةمهملاةدعاقلاهذهىلعةلثمأ-
ااهيفححارلالوقلاوةقثلاةدايزةلأسميفنايب-

(ةرضانذئمويهوجو)ىاعتهلوقريسفتيفرمعنباثیدحنيسحتىلعدر-
EEEةيؤرلاىلعةلادلاثيداحألاضعبنعياشلاباوحجلا
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soooيألایسوميب oes see ooo sooo eee ooo

ورمعنبهللادبعةياور٥
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CRRقيدصلاركبيبُأةياور١

oeناميلانبةفيذحةياورس۲

seas eos ooo ooo oooeee بلاطيبانبيلعةياور-٣

ايرعشألاىسوميأةياور٤
EESدوعسمنباةياور-٥

eeeeeeeسابعنباةياور٦

EEEEEEةدعرومأىلعتاهيبنت

اامهدحأوأنيحيحصلايفهدوجومىرخأةفيعضثيداحأ(۱)

فيعضتيفءاملعلااهيلإدنتسايلاةيلوصألاوةيثيدحلادعاوقلانايب-(۲)

EEEٹثيداحألا

وأناخيشلاهاورثیدحنعلاقينأيغبنيالهنأمهضعبىوعد-

eeeامهالكوأملسموأيراخبلاهاورحيحصثيدحاذهامهدحأ

نيخيشلاثيداحأبةيضابإلانوجتحيالنأةمسحلاةيوشحلاضعبىوعد(۲)
EEREةنسلابتكيفاميوأ

TEESEامهدحأوأنيحيحصلايفيهويابلألااهفعضثيداحأ

وأنيخيشلاثيداحأنمامهودمحأمامإلاامهفعضنيثيدحركذيفةمتت-

WEEEامهدحأ

نيخيشلاثيداحأضعباوفعضةعبرألابهاذملاباحصأنمملاعةئامنمرثكأ

مالسلاوةالصلالضفأاهبحاصىلعةيوبنلاةنسلابةيوشحلالهجنيبيدارطتسا

sosoesereeosهقيسفتوةيميتنباىلعءاملعلادر

CERESةيوشحلابابرأيفليقام

CEESشداکنبا-

ESS.يراشعلاوبأ-

TEESيزجسلانعنيمرحلامامإلوق-

WEEDSيزاوهألاميیهاربانبيلعنبنيسحلا-
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seesيميمتلاثراحلانبزيزعلادبع-

REESEيراكلا-

..مهنعيزوخحلانباهلاقاموىلعيوبأيضاقلاويناوغازلانباودماحنبا-

EEREهنعيكبسلاةمالعلاهلاقاموميقلانبا-

ASSينابلألا

eseشيواشلاريهز-

eةلحنلاهذهبابرأيفءاملعلاضعبلىرخأصوصتن

لوقينمريفكتىلععامجالاهتياكحو"حتفلا"يفرجحنباظفاحلاهلاقام-

WEEEملاعلامدقب

EESتايآلاسرهف

EESثيداحألاسرهف
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4باقكلااذه

اروعشلاىلعاهترطبسولمعلاىلعاهنتميهوسدنلايفيبةديفعلاخوسرنإ

ثرحييذلانآكلذهيفكشاالانيستبثوبلقلاهيلعدعناامبالإنوكبالحراوجل

ديصبيذلاو«هناينبراهبةشهةبرتىلعيبييذلاو«انیشدصحيالةخبسضرأيف
هبنميفاو«هعرفوتسبهنافهلصأتيثبيذلاامأةورناقضهايم

."هرمولحي

ىلعلصقملااهيفعضودقونيدلالوصأبقلعتةريطخةيضقشقاباثكلااذهنإ
«نمزلانماحدرهيلعتمکارياااألوهبلابقفلهجونعلعامل«لاصق
نىذلاةيوشحلانألالإكلذامو.انمسمرولااويسحو‹ءامبارسلاسانلانظىح

‹ةحاسلاىلعيمالعإلاويداملامهلدقلوصأيفداحألارخنوحي

ىلاوسيلوفلسلاجهنىلعمهنأمهومهوأفساناماوعدنعلهجاراشننامهنمهمرسو

.لطابلا

يهفلاجرلابنكاماهللاباثكلالإةسادقالنأبانيسدادزتباثكلااذهيفكنامك
بهاذملاةفاكنمةمألاءاملعهيلعجرديذلااذهو.ةمصعلااھلبتکتماهناحصاک

.ملعلاامهيفامةدافإنعالضفنيحيحصلايفاملكةحصمهيلإبسننمافالخ

ضقانتيفهباحصأعقوأوةريطختلازمىلإداقتعالايفداحلارابخأبذخألارجدق
ترشنواهمومستشبتايليئارسالانأامكاضعیریلکتللمهن,فدو‹بيجع

.نوماللعنوهالوديئاسالانودبعنيذلاةهشملادئافعيفحضاوكلذو«ر
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